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  التخصص: عربي القســم: اللغات الكلـــية: عدنان يوسف أحمد الشعيبي :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
  ع 2017 كتاب التشكيل الجمالي في شعر نقائض العصر االموي )كتاب( 1

  ع 2017 مجلة الجامعة الوطنية  االيقاع ودورها في تعزيز العربية الفصحى وكتابتها  2

  ع 2019 جامعة االندلس  تجليات االغتراب الصوفي في جوابة محمود درويش  3

    مركز البحوث والدراسات اليمنية  جدلية الهدم والبناء في شعر نقائض العصر االموي 4

5      

 

  التخصص: العربي القســم: اللغات الكلـــية: حيدر حمود غيالن  :الباحثاسم  م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
  ع 2006 دراسات يمنية مركز البحوث  االدب المقارن ودور االنسان الثقافي في تطوير مناهج واتجاهات  1

  ع 2000 كتاب االدب المقارن ومتطلبات العصر 2

  ع 2007 كتاب  بواكيد االدب المقارن في اليمن ومتطلبات الثقافية 3

  ع 2005 مؤتمر جامعة ذمار  مرحلة البردوني من ذمار إلى صنعاء  4
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 إنجليزي التخصص: اللغة اإلنجليزية  القســم: اللغات الكلـــية: أنور علي حميد األثوري  :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
1 

The morphological integration of English Loanwords in Arabic The Case of 
plural inflection  

Readings  2004 E  

2 Exploring the Structure and functions of Sana’a’s Linguistic Landscape. 

Journal of Social Studies 
University of Science and 
Technology, Yemen vol 17 issue 
34 

2012 E  

3 
Translator of a book entitled Mathematics and Science Teacher education 
Reform in Yemen 

Mastery Project sponsored by 
the Dutch Government  

2012 E  

4 Translating Shop Signs into English in Sana’a’s Streets A linguistic Analysis  
The International Journal of 
Humanities and Social Sciences 

2014 E  

5 On Grammatical borrowing The Case of Arabic plurals in the Urdu Language  
Theory and practice in 
language Studies 

2015 E  

 

 لغويات  التخصص: اللغة العربية  القســم: اللغات  الكلـــية: محمد محمد محمد الخربي :اسم الباحث م

 
لغة  تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م

 مالحظات البحث
  ع 2007 مجلة نهاية جامعة الحديدة  الوحدة االلسنية العضوية وتطبيقاتها اللغوية دراسة مقارنة  1
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  ع 2007 علوم اللغة  مفهوم اللغة في ضوء النظريات اللسانية الحديثة  2

  ع 2007 الباحث الجامعي جامعة أب  علم اللسانيات المقارنة دراسة في المعالم واالهداف  3

 

 لغة عربية  التخصص: اللغة العربية  القســم: اللغات الكلـــية: مجاهد منصور مصلح المطري  :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2005 مجلة شئون العصر اليمن  معنى الحرف بين النحاة واالصوليين دراسة نحوية داللية  1

  ع 2005 مجلة الدراسات اإلسالمية والعربية / دبي استعماالت )إن( النافية في القرآن الكريم  2

 معاني الواو العاطفة عند النحاة واألصوليين  3
مجلة الدراسات والبحوث / مركز 

 الدراسات 
  ع 2006

 

  التخصص: ترجمة  القســم: اللغات الكلـــية: عبدالوهاب المقالح  :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2014 والبحوث كتاب / مركز الدراسات بعثة األربعين الشهيرة  1

  ع 2009 همسات  نصوص جديدة لجزء في الدين  2
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  ع 2009 ترجمة كتاب  الشؤون الحنود ترجمة داموارتاكور  3

 

 لغة انجليزية  التخصص: اللغة االجنليزية  القســم: اللغات الكلـــية: ابراهيم ناجي احمد تاج الدين  :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن البحثوان ـــــــــــــــعن م
1 Self-Orientalization in Postmodern Non-Western Fiction: A Critical Assessment of the 

Representation of Female Characters in OrhanPamuk’sSno 
  E 2017 مجلة جامعة الناصر

2 From Periphery to Center: Challenging Stereotypes and Deconstructing Binaries in 
Andrea Levy's Small Island 

ذمار -كلية اآلداب   2018 E  
3 Counter-Discursive Strategies in Postcolonial African Novel: Revisiting the Peripheries 

in Ama Ata Aidoo’s Our Sister Killjoy 
االندلسجامعة   2018 E  

 

 لغويات  التخصص: اللغة العربية  القســم: اللغات الكلـــية: محمد محمد محمد الخربي :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
 بحث في أصل اللغات  البشرية 1

العدد مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
    ( رقم اإليداع بدار الكتب36)

   2015 كتاب بحوث  لسانية حديثة 2
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     إشكالية المقارب اللغوي في الترجمة 3
 قراءات زمنكانية في القصص القرآني 4

مجلة جامعة الملكة أروى العدد 
 2015الخامس عشر 

2015   
    مجلة كلية اآلداب  اصل اللغات البشرية  5
    مجلة الباحث الجامعي اللسانيات القارنه دراسة في المعالم واألهداف  6

 

 لغة عربية  التخصص: العربي  القســم: اللغات  الكلـــية: عدنان يوسف الشعيبي  :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر اجمللةعنــــــــــوان  عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2013 دراسات يمنية مركز الدراسات والبحوث اليمنية  جدلية الهدم والبناء في شعر نقائق العصر االموي  1
  ع 2017 كتاب  –موسيقى الشعر العربي بين الحداثة واالصالة  الشعر العربي بين االصالة والحداثة  يكتاب موسيق 2
  ع 2017 الجمهورية اليمنية  –مجلة الجامعة الوطنية  دور االيقاع فلي تعزيز اللغة العربية وتعلمها  3
  ع 2019 مجلة جامعة االندلس  تجليل االغتراب الصوفي في جرارية محمود درويش قراءة سينمائية  4
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 عربي  التخصص: عربية  القســم: اللغات الكلـــية: عدنان عبدالرحيم الدوري / عراقي :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2006 دراسات يمنية / مركز الدراسات اليمنية  الغريب عند اهل اللغة والحديث  1
  ع 2005 مجلة كلية اآلداب / جامعة صنعاء  قوادح العله النحوية في نظر االصوليين 2
  ع 2005 مركز الخطوط والتراث الوثائق الكويت  مسالك العله عند النحاح االصوليين  3
  ع 2005 مركز الخطوط والتراث الوثائق الكويت  ضبط النص عند العلماء المحققين  4
  ع 2006 مجلة جامعة حضرموت  التعارض والترجيح عند األصوليين  5

 

  التخصص: اللغة العربية  القســم: اللغات الكلـــية: احمد مقبل محمد المنصوري  :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2004 مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة اليمن  كتاب اللون في الشعر االندلسي حتى نهاية عصر الطوائف  1
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  ع 2004 مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة اليمن  كتبا الموشحات االندلسية بين ناقريها قديماً وحديثاً  2
  ع 2005 مجلة كلية اآلداب بجامعة صنعاء / اليمن  الشكوى في شعر المعتمد بن عباد اتجاهاتها وفنيتاها  3
  ع 2006 مجلة دراسات للدلسية / تونس كقافة التصوير في ابداع االندلسي الشاعر والوشاح  4
  ع 2006 مجلة التواصل / جامعة عدن مالمح التناهي في قصيدة البرد وشي / ابوتمام وعروبة اليوم  5
  ع 2008 مركز االمين للنشر والتوزيع / صنعاء  كتاب المهيمنات االسلوبية في شغر رثاء المدن والممالك االثرية  6

 

 لسانيات  التخصص: العربية  القســم: اللغات  الكلـــية: ذكرى يحيى احمد القبيلي :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2009 مجلة جامعة ذمار للبحوث دراسة سياقية في سورة الكهف  1
  ع 2009 جامعة اب  –الباحث الجامعي  دالالت االستفهام في شعر عبدالعزيز المقالح 2
  ع 2009 المؤتمر الدولي جامعة القاهرة  الوابية بين قرار التراث وتطبق النظرات المعاصرة  3
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 ادب ونقد  التخصص: العربي  القســم: اللغات  الكلـــية: عبدهللا لطف جباري :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

  ع 2009 مجلة الباحث الجامعات جامعة اب  ثنائية االبداع والتلقي قرار الموروث البالغي  1
  ع 2009 اليمن  –دراسات يمنية  فن الترسل الشعري في بعض الجاهلي  2
  ع 2009 مؤتمر علمي بكلية اآلداب جامعة القاهرة  العربية بين قرار التراث وتطبيق النظريات المعاصرة  3
  ع 2008 كتاب  شعر الزبيري دراسة فنية  4

 

  التخصص: عربي القســم: اللغات الكلـــية: عبدالواسع غيالن الحميري :اسم الباحث م

 

لغة  تاريخ النشر عنــــــــــوان اجمللة عنـــــــــــــــوان البحث م
 مالحظات البحث

   2007 جامعة ذمار اليمن  القاله حقيقتها خطرها أسلوب القرآن في مواجهتها  1
   2003 مركز الدارسات اليمن  المقالح أسئلة المقالح  2
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   2007 مجلة فصول  التعددية في الخطاب الشعري 3
   2007 مركز الدراسات والبحوث  في الموقف العربي من بنية الخطاب إلى بناء النص 4
   2005 مجلة الكاتب العربي دمشق نص الكتاب نص القراءة في بحث ابن خلدون  5
   2004 الحوسه الجامعة للدراسات النفسية  –بيروت  شعرية الخطاب في التراث النقدي / البالغي 6
   2008 كتاب من تأليف الباحث  الخطاب والنص المبتدأ العالقة السلطة كتاب  7

 

  التخصص: لغة اإلجنليزية  القســم: اللغات  الكلـــية: عدنان ثابت سعيد  :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
1 On the Notion of familiarity and Arabic discourse  

International J. of Arabic 
English Studies (IJAES) 

2003 E  

2 LI Culture Interference in L2 Learning  
Proceedings of the 9 TESOL 
Arabia  

2004 E  

3 
Some Pragmatic considerations in the positioning of IF-Clause in conditional 
Sentences  

Studia Anglica Posnaniensia, 
v40 

2004 E  

4 
Difficulties Encountered by EFL Arab Learners in translating Arabic fa into 
English  

International J of bilingual 
education and Bilingualism 

2004 E  
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 الفطريات  التخصص: اللغة اإلجنليزية  القســم: اللغات  الكلـــية: محمود علي شمشير علي  :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
 تدريس قضايا الشكلة والحل في كتابات الصفوف المتقدمة للجامعات اليمنية  1

لد مجلة العلوم التربوية والنفسية المج
 االول

  ع 2002

  ع 2003 مجلة اللغات جامعة بغداد  الربط المنطقي في كتابات المتقدمين من متعلي اللغة اإلنجليزية  2

  ع 2004 مجلة كلية اللغات إعدادات العمل في الدراسات األدبية اتجان نظرية وتطبيقية  3

 

  التخصص: إجنليزي  القســم: اللغات  الكلـــية: عبدالسالم محمد غالب الضرافي :اسم الباحث م

 

 مالحظات لغة البحث تاريخ النشر وان اجمللةــــــــــعن وان البحثـــــــــــــــعن م
  ع 2008   25المجلة العلمية لكلية اآلداب العدد  االختالفات الصوتية والصرفية الشائعة وأصولها في عربية اليمن المحكية  1

 صعوبة )إشكالية( ترجمة بعض األعراف الكتابية في اإلنجليزية إلى العربية  2
مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث 

 اإلنسانية 
  ع 2012

  E 2012 كتاب دراسي للمستوى الرابع  الكتاب الدراسي مدخل إلى النحو التحويلي التوليدي  3

 

 


