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 عاءتسجيالت األبحاث والمؤلفات العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صن
 (ألغراض الترقيات)

تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

6692 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

تحديات العولمة ودور المؤسسات 
 التربوية في اعداد قيادات المستقبل

المجلة اإلدارة الجامعة / 
 2005 ة السلطان قابوسلجامع

6693 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

تفصيل دور المعلم من منظور / 
 إسالمي لمواجهة تحديات المستقبل

مجلة الدراسات 
االجتماعية / جامعة 

 العلوم االجتماعية / اليمن
2005 

6694 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

ول أص
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

دور الجامعات العربية في صناعة 
 المعرفة / الواقع والمستقبل

الجمعية المصرية للتربية 
المقارنة / كلية التربية 

 جامعة عين شمس
2006 

6695 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

دور المشاركة المجتمعية في االصالح 
 المدرسي /دراسة تحليلية/

مجلة كلية التربية / 
بجامعة االمارات العربية 

 المتحدة
2007 

6696 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

الشراكة االسرية في عملية اإلرشاد 
 الطالبي

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية / كلية التربية / 

 جامعة دمشق
2008 

6697 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

مظاهر العولمة لدى طالب جامعة 
السلطان قابوس في ضوء ثقافة 

 المجتمع العماني
مجلة كلية التربية / 
 2008 جامعة بني سويف

6698 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
تعليم العالي في اليمنأزمة ال مقارن مجلة مركز البحوث  

 2001 والتطوير التربوي / اليمن

6699 
بلق000000000يس غال000000000ب 

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

اتجاهات طلبة جامعة صنعاء نحو 
 التعليم الجامعي المختلط

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
2000 

6700 
ق000000000يس غال000000000ب بل

 الشرعي
 -التربية 
 صنعاء

أصول 
 تربية

اجتماع تربوي 
 مقارن

مستقبل مشاركة المرأة اليمنية في 
 العمل السياسي

المؤتمر العلمي الخامس 
كلية التجارة جامعة 

 صنعاء
2000 

6701 
ط0اهر مس0عد ص0الح 

 الجلوب
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
 لغة عربية العربية

 الروافد المغذية لتجدد النبيه
الموضوعية في الخطاب الشعري في 

 اليمن
 2011 مجلة الباحث جامعة إب

6702 
ط0اهر مس0عد ص0الح 

 الجلوب
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
المالمح األولى لتشكيل الشاعر العربي  لغة عربية العربية

 المفكر
مجلة دراسات يمنية / 

مركز الدراسات 
 والبحوث

2011 

6703 
ط0اهر مس0عد ص0الح 

 الجلوب
 - التربية

 صنعاء
اللغة 
 لغة عربية العربية

الروافد المغذية لتجديد البنية 
الموضوعية في الخطاب الشعري 

 اليمني التقليدي
مجلة دراسات عبر مركز 

 2010 الدراسات والبحوث

6704 
ق00000يس عب00000دالعزيز 

 الدوري / عراقي
 -التربية 
االوضاع السياسية في الصين خالل  تاريخ إسالمي تاريخ صنعاء

اإلسالميالعصر   2007 مجلة سباء / اليمن 

6705 
ق00000يس عب00000دالعزيز 

 الدوري / عراقي
 -التربية 
مدرسة أهل الحديثان في المدينة  تاريخ إسالمي تاريخ صنعاء

 2008 مجلة االندلس / اليمن المنورة

6706 
ق00000يس عب00000دالعزيز 

 الدوري / عراقي
 -التربية 
االجتماعية في األوضاع االقتصادية و تاريخ إسالمي تاريخ صنعاء

 الصين خالل العصر جغرافيا الصين
مجلة الدراسات 

 2006 االجتماعية جامعة العلوم
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تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

6707 
عبدالحكيم عبداإلل0ه 

مسالك العله في القياس بين علماء  فلسفة إسالمية الفلسفة اآلدب السروري
 األصول المسمة

مجلة جامعة واسط / 
 2009 العراق

6708 
عبدالحكيم عبداإلل0ه 

مجلة كلية اآلداب /  المنطق اليوناني والقياسي األصولي فلسفة إسالمية الفلسفة اآلدب يالسرور
 2005 جامعة صنعاء

6709 
عبدالحكيم عبداإلل0ه 

مجلة كلية اآلداب /  التأويل العقلي عند المعزلة فلسفة إسالمية الفلسفة اآلدب السروري
 2004 جامعة صنعاء

6710 
حس0000ين عب0000دالجليل 

 العليمي
ارة التج

 واإلقتصاد
ادارة 
تقييم فرص نجاح برنامج إدارة  ادارة اعمال اعمال

 الشاملة في المستشفيات الحكومية
المجلة العلمية لقطاع 
 2002 كليات التجارة / اليمن

6711 
حس0000ين عب0000دالجليل 

 العليمي
التجارة 
 واإلقتصاد

ادارة 
مدى إدارة مسئولي التسوية الفلسفية  ادارة اعمال اعمال

م التدريب للتسويةالمفهو  2007 مجلة البحوث اإلدارية 

6712 
حس0000ين عب0000دالجليل 

 العليمي
التجارة 
 واإلقتصاد

ادارة 
دور نظم المعلومات في تحقيق  ادارة اعمال اعمال

 التنافسية للمنظمات
مجلة كلية التجارة 
 2010 واالقتصاد / اليمن

6713 
محم0000000000د محم0000000000د 

 الحميدي
 -التربية 
من اليمن من الثورة إلى الوحدةأ تاريخ التاريخ أرحب  

مجلة ركائز المعرفة 
للدراسات والبحوث / 

 السودان
2011 

6714 
محم0000000000د محم0000000000د 

 الحميدي
 -التربية 
مجلة كلية اآلداب /  االمن القوي العربي تاريخ التاريخ أرحب

 2010 حوليات / جامعة عدن

6715 
محم0000000000د محم0000000000د 

 الحميدي
 -التربية 
لغذائي وانعكاساته على األمن العجز ا تاريخ التاريخ أرحب

 القومي اليمن
مجلة مركز الدراسات 

 2010 والبحوث اليمني

6716 
محم0000000000د محم0000000000د 

 الحميدي
 -التربية 
الوجيز في تاريخ الواليات المتحدة  تاريخ التاريخ أرحب

 2011 كتبا للمؤلف األمريكية

 -التربية  أحمد حسان غالب 6717
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

توظيف المعايير الدولية للجودة 
 (اإليزو)

مجلة جامعة صنعاء 
 2007 للعلوم التربوية والنفسية

 -التربية  أحمد حسان غالب 6718
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

مؤشرات برنامج التنمية المهنية 
 ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة

مجلة مركز تطوير التعليم 
 2009 جامعة صنعاءالجامعي 

 -التربية  أحمد حسان غالب 6719
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

تقويم برنامج الماجستير في تخصص 
 1431 مجلة جامعة الملك سعود مناهج اللغة العربية

6720 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
معي مجلة الباحث الجا تغذية االطفال في ذمار إحصاء يات

 1999 جامعة إب

6721 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 إحصاء يات

Factors Affecting The 
Breast – feeling 

Attituoley in 
Dhamerfemen 

مجلة العلوم والتكنولوجيا 
 1999 / جامعة العلوم التطبيقية

6722 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
م1998البشرية اليمن تقرير التربية  إحصاء يات   1998 

6723 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 Child Feeding practices إحصاء يات

in Dhamar Yemen 
the University 

Researcher Vol.2 
IBB Unvi. Yemen 

2000 
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تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

6724 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 إحصاء يات

An Attempt to Estimate 
Gestational age of New-
Borns Using physical 

Characteristics 

Saudi Medical J. 
Vol.21 (12) 2000 

6725 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 إحصاء يات

Factors Affecting the 
Duration of Breast-
Feeding in dhamar 

Governorate Yemen 

J. of Sci. and 
Technology Vol.5 

(1) Yemen 
2000 

6726 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 إحصاء يات

Rescaling process by 
Using the constrained 

L1-Norm 

J. of the Univ. 
Researcher Vol.3 

NO3 
2000 

6727 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 إحصاء يات

The Growth pattern of 
Yemeni infants in Ibb 

Governorate 

Faculty of Sci. 
Bulletin Sana'a 
Univ. Vol. 14 

2001 

6728 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 إحصاء يات

Maximizing the Net profit 
of Farmers by linear 

programming techniques 
Yemeni J. of Sci. 

Vol.6 No2 2004 

6729 
محم00000د عب00000دالكريم 

الرياض العلوم المنصوب
 اءإحص يات

The children and women 
situation analysis in 

Yemen Update 
UNICEF 2004 

 -التربية  وهيبة غالب فارع 6730
 صنعاء

اصول 
مشكالت مناهج التعليم االساسي في  أصول تربية التربية

 المجتمع اليمن
المؤتمر العلمي مجلة 

الجمعية العربية للمناهج / 
 القاهرة

1992 

 -التربية  فارع وهيبة غالب 6731
 صنعاء

اصول 
صورة المرأة في المناهج الدراسية  أصول تربية التربية

 اليمنية
مجلة دراسات تربوية / 

 1997 جامعة حلوان

 -التربية  وهيبة غالب فارع 6732
 صنعاء

اصول 
إتجاهات طلبة كلية التربية جامعة  أصول تربية التربية

 صنعاء نحو تعليم المرآة
لتنمية / مجلة التربية وا
 1998 مصر

 -التربية  وهيبة غالب فارع 6733
 صنعاء

اصول 
تمكين المرآة اليمنية من الحصول  أصول تربية التربية

 على فرصة التعليم
المؤتمر العلمي الرابع 

 1995 بحكين / الصين

 -التربية  وهيبة غالب فارع 6734
 صنعاء

اصول 
ة اليمنيةعمالة األطفال في الجمهوري أصول تربية التربية دراسة ميدانية مؤسسة  

 1997 راد

6735 
محم00000000000د احم00000000000د 

 الحاوري
التجارة 
تحليل اتجاهات االصالح المالي في  مالية نقدية االقتصاد واالقتصاد

 ضوء برنامج االصالح واالقتصاد
مجلة المعهد العلي / 

 2005 السودان

6736 
محم00000000000د احم00000000000د 

 الحاوري
التجارة 
 2002 مجلة كلية التجارة امكانية إنشاء سوق األوراق المالية يةمالية نقد االقتصاد واالقتصاد

6737 
محم00000000000د احم00000000000د 

 الحاوري
التجارة 
تقييم سياسة الخصخصة في  مالية نقدية االقتصاد واالقتصاد

 2001 مجلة كلية التجارة الجمهورية اليمنية

6738 
محم00000000000د احم00000000000د 

 الحاوري
التجارة 
يجية تنمية قطاع السياحة في استرات مالية نقدية االقتصاد واالقتصاد

 2002 مجلة شئون العصر اليمن

6739 
محم00000000000د احم00000000000د 

 الحاوري
التجارة 
االتجاهات المستقبلية لدور الدولة في  مالية نقدية االقتصاد واالقتصاد

 2003 مجلة شئون العصر القاطع الصحي في الجمهورية اليمنية

6740 
عبدالحمي00000د م00000انع 

 الصيح
التجارة 
 واإلقتصاد

حاسالم
 محاسبة بة

العولمة وتأثيرها على المعاير 
المحاسبية الدولية وانعكاساتها على 

التطبيقات المحاسبية في الدولة 
 الناصرية

 2002 مجلة اإلداري
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تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

6741 
عبدالحمي00000د م00000انع 

 الصيح
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
 محاسبة بة

تأثير العولمة على االنظمة المحاسبية 
ا على العربية الموحدة وانعكاساته
 االستثمار االجتماعي

المجلة العربية للدراسات 
 2003 التجارة

6742 
عبدالحمي00000د م00000انع 

 الصيح
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
 محاسبة بة

اثر التضخم على مالئمة وفوترية 
المعلومات المحاسبية الواردة في 

 البيانات المجلية المنشورة
  المجلة العربية للمحاسبة

كيمياء  الطبالكوعاحمد عبدهللا ا 6743
 Effect of that on gluses دم حيوية

Metubilism 
مجلة األزهر كلية 

 2000 الصيدلة

كيمياء  الطباحمد عبدهللا االكوع 6744
 Iron status in active and دم حيوية

passive smokers 
مجلة العلوم الفسيولوجية 

 2002 القاهرة

 كيمياء الطباحمد عبدهللا االكوع 6745
 دم حيوية

Effect of tobacco 
smokerson the level 

HDL-CHE LDL treylgcrer 
and CH in hentty 

smokers 
  

6746 
أحم00000000000د محم00000000000د 

 تاريخ تاريخ اآلداب الملصي
استقرار القبائل اليمنية في بالد 

االندلس منذ الفتح حتى سقوط الدولة 
 االموية

مجلة كلية اآلداب للعلوم 
 2014 االنسانية

6747 
أحم00000000000د محم00000000000د 

التنظيمات العسكرية في عهد الحاجب  تاريخ تاريخ اآلداب الملصي
   المنصور محمد ببداي عامر االندلس

6748 
أحم00000000000د محم00000000000د 

دور الوحدة اليمنية في الجهاد شمال  تاريخ تاريخ اآلداب الملصي
ه38-95االندلس   2015 جامعة االندلس 

6749 
عب000000اس س000000رحان 

 مقبل
التربية 
 الرياضية

ربية ت
 بدنية

فلسفة التربية 
 البدنية

االصابات الشائعة في رياضية الجمباز 
 من وجهة نظر العبي الجمباز اليمني

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

 اليمنية
2013 

6750 
عب000000اس س000000رحان 

 مقبل
التربية 
 الرياضية

تربية 
 بدنية

فلسفة التربية 
 البدنية

االرسال  تحديد العالقة بين قوة غتجال
بدقة ونجاح االرسال لدى العبي 
 التنس االرض بالجمهورية اليمنية

مجلة جامعة صنعاء 
 2014 للعلوم التربوية والنفسية

6751 
عب000000اس س000000رحان 

 مقبل
التربية 
 الرياضية

تربية 
 بدنية

فلسفة التربية 
 البدنية

تقويم بعض الوظائف اإلدارية في 
 المؤسسات الرياضية اليمنية

صنعاء مجلة جامعة 
للعلوم التربوية والنفسية 

 اليمن
2017 

6752 
عل00000ي ب00000ن ن00000اجي 

 االعوج
الشريعة 
 والقانون

القانون 
الدولي 

 العام
التعريف بنوع القانون الدولي العام  قانون دولي

 2011 جامعة الناصر / اليمن ونطاقها

6753 
عل00000ي ب00000ن ن00000اجي 

 االعوج
الشريعة 
 والقانون

القانون 
الدولي 

 العام
 2018 كتاب ضرورات وجود قانون وطني للجوء يقانون دول

6754 
عل00000ي ب00000ن ن00000اجي 

 االعوج
الشريعة 
 والقانون

القانون 
الدولي 

 العام
الجهود المختلطة واثرها على االتجار  قانون دولي

 بالبشر
مركز دراسات الهجرة 

 2014 والالجئين

6755 
عل00000ي ب00000ن ن00000اجي 

 االعوج
الشريعة 
 والقانون

القانون 
الدولي 

 العام
مالمح اثر التكنولوجيا في تطوير  نون دوليقا

 القانون الدور العام
مجلة كلية المقومة جامعة 

 2018 الملكة أروى

6756 
فضل محمد إبراهيم 

 المحمودي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
سياسة تسويق الخدمة الصحية في  تسويق االعمال

 2018 الجامعة الوطنية رضى المرضى دراسة حالة

6757 
د إبراهيم فضل محم
 المحمودي

التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
   مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا تسويق االعمال
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6758 
فضل محمد إبراهيم 

 المحمودي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
 تسويق االعمال

اثر عناصر المذريح التسريف الخدمي 
على رضاء الترباني التسويق 

 المصرفي
 2018 مجلة كلية التجارة

6759 
فضل محمد إبراهيم 

 المحمودي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
 2014 كتاب مقرر لجامعة العلوم التسويق المصرفي تسويق االعمال

الشريعة  محمد راجح نجاد 6760
 والقانون

القانون 
 قانون جنائي الجنائي

مشروعية االستعانة بمهام في مراحل 
 الدعوة الجزائية

 
 2017 مجلة جامعة اليمن

الشريعة  حمد راجح نجادم 6761
 والقانون

القانون 
الدليل المادي وهجيته على الوسائل  قانون جنائي الجنائي

 2017 كتاب التعليمية في االثبات الجنائي

الشريعة  محمد راجح نجاد 6762
 والقانون

القانون 
 قانون جنائي الجنائي

دور البصمة المتطورة في تسهيل 
إجراءات  في السعي في الوطن 

ربيالع  
مركز الدراسات 

 2018 والبحوث

 -التربية  علي قائد سنان 6763
 المحويت

لغة 
االستشهاد بشعر أبي االحرار الحمائي  لغة عربية عربية

 ال روح قومة
مجلة الناصر / جامعة 

 2018 الناصر

 -التربية  علي قائد سنان 6764
 المحويت

لغة 
بين  القلب المعنوي في القران الكريم لغة عربية عربية

 الجواز والمنع
دراسات يمنية مركز 
الدراسات والبحوث / 

 اليمن
2013 

 -التربية  علي قائد سنان 6765
 المحويت

لغة 
المطاوعة في العربية دالالت صوفية  لغة عربية عربية

 2018 صنعاء –جامعة اليمن  والية قرائنية

 -التربية  علي قائد سنان 6766
 المحويت

لغة 
كتاب لجامعة العلوم مقرر 4لنحو ا لغة عربية عربية  2018 كتاب 

6767 
ع00000000دنان ياس00000000ين 

 المقطري
التجارة 
 واإلقتصاد

علوم 
-1990االصالح السياسية في اليمن  علوم سياسية سياسية

 2017 مجلة كلية التجارة 2010

6768 
ع00000000دنان ياس00000000ين 

 المقطري
التجارة 
 واإلقتصاد

علوم 
النوابالدور الرقابي لمجلس  علوم سياسية سياسية  2016 مجلة كلية التجارة 

6769 
ع00000000دنان ياس00000000ين 

 المقطري
التجارة 
 واإلقتصاد

علوم 
المركز العربي لألبحاث  خيارات الدولة االتحادية في اليمن علوم سياسية سياسية

 2008 ودراسة السياسيات

 االعالم احمد محمد العجل 6770
إذاعة 
وتلفزيو

 نية

إذاعة 
 وتلفزيون

الجامعي الدراسي  تقويم الطلبة المنهج
 لكلية االعالم دراسة مسحية

مجلة ابحاث البيئة 
 2017 والتنمية الميدانية

 االعالم احمد محمد العجل 6771
إذاعة 
وتلفزيو

 نية

إذاعة 
  كتاب للباحث البحث العلمي ومناهجه وتلفزيون

 االعالم احمد محمد العجل 6772
إذاعة 
وتلفزيو

 نية

إذاعة 
 وتلفزيون

ات المغتربين اليمنيين مصادر المعلوم
  دراسة مسحية اصدارات قضايا اليمن

دراسات  اآلداب عبدهللا زيد الحوثي 6773
  مجلة كلية االداب معضله القواعد االمالئية ومعالجتها لغة عربية سالمية

دراسات  اآلداب عبدهللا زيد الحوثي 6774
 2018 مجلة الجامعة الوطنية المفاهيم النحوية لغة عربية سالمية
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دراسات  اآلداب عبدهللا زيد الحوثي 6775
 2018 بحث الجامعة الوطنية عالمات الترقيم لغة عربية سالمية

6776 
محم000000د عب000000دالملك 

 المحبشي
مركز 

االستشارة 
 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
 2017 مجلة جامعة االندلس التضامن السلبي لالعتزام قانون مدني

6777 
محم000000د عب000000دالملك 

 محبشيال
مركز 

االستشارة 
 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
تطبيق مبداء الشريعة االسالمية  قانون مدني

 مصدر جميع التشريعات
المجلة العلمية االكاديمية 

 2018 اليمنية للدراسات العليا

6778 
محم000000د عب000000دالملك 

 المحبشي
مركز 

االستشارة 
 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
م والقانون االتفاق الخلع في النظا قانون مدني

 القانون اليمني
مجلة جامعة الحكمة 

 2013 أروى اليمن

6779 
محم000000د عب000000دالملك 

 المحبشي
مركز 

االستشارة 
 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
 2012 كتاب مدخل للدراسات القانون كتاب قانون مدني

6780 
ياس000000000ين س000000000يف 

 الشيباني
الشريعة 
 والقانون

قانون 
 دولي

ت دولية منظما
وحقوق 
 االنسان

مدى اتفاق هيئة التحكيم الخاصة 
بشأن النزاع الحدودي بين اليمن 

   والمراكز حول جزر حنيش

6781 
ياس000000000ين س000000000يف 

 الشيباني
الشريعة 
 والقانون

قانون 
 دولي

منظمات دولية 
وحقوق 
 االنسان

   االمن القوى العربي

6782 
ياس000000000ين س000000000يف 

 الشيباني
الشريعة 
 والقانون

قانون 
 وليد

منظمات دولية 
وحقوق 
 االنسان

 2000  اليمن والقوى العدوان الكويت

6783 
عب0000دالولي محس0000ن 

الجغرا اآلداب العرشي
 فيا

جغرافية 
مجلة كلية اآلداب جامعة  تتهور االراضي في اليمن زراعة

 2016 صنعاء

6784 
عب0000دالولي محس0000ن 

الجغرا اآلداب العرشي
 فيا

جغرافية 
 زراعة

يمن بين عامي حوادث المرور في ال
دراسة في جغرافيا النقل 90/89  

مجلة حولية كلية اآلداب 
 2014 جامعة تعز

6785 
عب0000دالولي محس0000ن 

الجغرا اآلداب العرشي
 فيا

جغرافية 
 زراعة

التحليل الكمي للطرق البرية بن المدن 
 واإلدارية

مجلة الجمعية الجغرافيا 
السعودية / جامعة الملك 

 سعود
2015 

6786 
عب00000000000ده محم00000000000د 

مكتبات الوزارات في اليمن واقع  مكتبات المكتبات اآلداب المخالفي
 وقائع

مجلة جامعة صنعاء 
 2008 للعلوم

6787 
عب00000000000ده محم00000000000د 

 2009 مجلة كلية اآلداب مكتبات االطفال في مدينة صنعاء مكتبات المكتبات اآلداب المخالفي

6788 
عب00000000000ده محم00000000000د 

ة غير السوى المستفيد ظاهرة السلع مكتبات المكتبات اآلداب المخالفي
 في الكتابات

حلى والقراق ذو الذكر / 
 2008 بغداد

6789 
عب00000000000ده محم00000000000د 

جامعة صنعاء دراسة ميدانية  مكتبات المكتبات اآلداب المخالفي
   استطالعية

6790 
محم00د احم00د غال00ب 

 العامري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
 مقدمة القصيدة عند محمد بن حمير ادب قديم ونقد العربية

 2005 المورد الهمداني اليمني بين التقليد والتجديد

6791 
محم00د احم00د غال00ب 

 العامري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
استدعاء القصائص في ضوء المديح  ادب قديم ونقد العربية

 عند عمارة اليمن
مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 
  واالنسانية اليمنية
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6792 
محم00د احم00د غال00ب 

 العامري
 -ربية الت

 صنعاء
اللغة 
التداخل الفص في شعر عمارة اليمن  ادب قديم ونقد العربية

  مجلة كلية اآلداب اليمن مقارنة نصية

6793 
احمد فرحان دب0وان 

 االدريسي
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 البسملة وداللتها اللفظية فقه مقارن فقه

مجلة جامعة الملك 
عبدالعزيز / األداب 

 والعلوم اإلنسانية
2007 

6794 
احمد فرحان دب0وان 

 االدريسي
الشريعة 
 والقانون

أصول 
أمران للخدمات االعالمية  كتاب اصول افقة االسالمية فقه مقارن فقه

 2007 / اليمن

6795 
احمد فرحان دب0وان 

 االدريسي
الشريعة 
 والقانون

أصول 
البسملة ومكانتها الفقهية نصاً  فقه مقارن فقه

 وتطبيقا
ليا للقرآن مجلة الكلية الع

 2007 الكريم / اليمن

6796 
عب000000000000000000000دالمؤمن 
عب0000دالقادر ش0000جاع 

 الدين
الشريعة 
 والقانون

اصول 
 –رقابة القضاء على أموال القاصرين  فقه مقارنة فقة

 دراسة مقارنة
مجلة البحوث والدراسات 

 هـ1439 الشرعية القانونية

6797 
عب000000000000000000000دالمؤمن 
عب0000دالقادر ش0000جاع 

 الدين
الشريعة 
 والقانون

ل اصو
مجلة الدراسات  نسيج عقد الزواج لعدم الكفاية فقه مقارنة فقة

 2017 االجتماعية االسكندرية

6798 
عب000000000000000000000دالمؤمن 
عب0000دالقادر ش0000جاع 

 الدين
الشريعة 
 والقانون

اصول 
 2018 مجلة قانون وأعمال حقوق النازحين في الشريعة والقانون فقه مقارنة فقة

6799 
عب000000000000000000000دالمؤمن 
عب0000دالقادر ش0000جاع 

 الدين
لشريعة ا

 والقانون
اصول 

إجبار الراعبين من الزواج على  فقه مقارنة فقة
 2017 مجلة جامعة اليمن الفحص الطبي

6800 
عب000000000000000000000دالمؤمن 
عب0000دالقادر ش0000جاع 

 الدين
الشريعة 
 والقانون

اصول 
قسمة االنسان ماله في اثناء حياته في  فقه مقارنة فقة

 2018 مركز جميل لألبحاث القانون والقضاء اليمني

6801 
يحي00ى احم00د حس00ين 

 الشحري
 -التربية 
 تاريخ اسالمي التاريخ خوالن

الحصون والقالع في بالد اليمن 
االعلى منذ ظهور الدولة المستقلة 

هـ 2014حتى خروج االمويين   
 2016 مجلة جامعة اليمن

6802 
يحي00ى احم00د حس00ين 

 الشحري
 -التربية 
 تاريخ اسالمي التاريخ خوالن

سكري للحصون الدور السياسي والع
والقالع في اليمن من القرن الثالث 
 الهجري حتى القرن السابع الهجري

 2016 )11مجلة االندلس العدد (

6803 
يحي00ى احم00د حس00ين 

 الشحري
 -التربية 
 تاريخ اسالمي التاريخ خوالن

الدور االقتصادي للحصون والقالع 
من القرن الثالث الهجري حتى القرن 

 السادس الهجري
 2017 عة الناصرمجلة جام

6804 
عب000000000000000000000دالوهاب 
عبدالق00000000000000000000دوس 

 الوشلي

مركز 
االستشارة 

 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
  مركز البحوث الرقابة المالية في النظام االسالمي قانون اداري

6805 
عب000000000000000000000دالوهاب 
عبدالق00000000000000000000دوس 

 الوشلي

مركز 
االستشارة 

 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
ني لتنفيذ االحكام اإلدارية النظام القانو قانون اداري

  مركز البحوث الواقع والمأمون

6806 
عب000000000000000000000دالوهاب 
عبدالق00000000000000000000دوس 

 الوشلي

مركز 
االستشارة 

 القانونية

االستشا
رة 

 القانونية
  جامعة الحديدة البناء االصالح الدستوري في اليمن قانون اداري

عب000000000000000000000دالوهاب  6807
عبدالق00000000000000000000دوس 

مركز 
االستشارة 

 القانونية

تشااالس
رة 

 القانونية
  كتاب الرقابة العليا على المال العام قانون اداري
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 الوشلي

6808 
رض00000000وان عل00000000ي 

 اسماعيل محمد
التربية 
تقويم بعض الوظائف اإلدارية في  تربية بدنية النظري الرياضية

 2007 مجلة العلوم التربية المؤسسات الرياضية اليمنية

6809 
رض00000000وان عل00000000ي 

 اسماعيل محمد
التربية 
اسباب عشرة الشركات االقتصادية  تربية بدنية النظري الرياضية

 الوطنية دعم الغذية اليمنية
مجلة المحترف جامعة 

 2016 الجلفة الجزائر

6810 
رض00000000وان عل00000000ي 

 اسماعيل محمد
التربية 
 تربية بدنية النظري الرياضية

درجة تطبيق الجودة الشاملة في كلية 
 التربية الرياضية جامعة صنعاء

 
النجاح نابلي مجلة جامعة 

 2015 فلسطين

6811 
رض00000000وان عل00000000ي 

 اسماعيل محمد
التربية 
 تربية بدنية النظري الرياضية

مقاومة الغير التنظيمي لدى أعضاء 
الهيكل اإلداري في االتحاد الرياضي 

 الجامعي
مجلة دراسات علوم 

 2016 الرياضة

6812 
رض00000000وان عل00000000ي 

 اسماعيل محمد
التربية 
عملية اخاذ القرارات اإلدارية في  يةتربية بدن النظري الرياضية

 التربية الرياضية بمحافظة اربد
مجلة علوم الرياضية 
والتربية البدنية جامعة 

 الملك سعود
1438 

 صحافة صحافة االعالم علي حسين العمار 6813
اتجاهات طالب قسم الصحافة بكلية 
االعالم بجامعة صنعاء نحو مساقات 

 التدريب العلمي
 2019 ناصرملجة جامعة ال

الخطاب االعالمي لشباب الفيس بوك  صحافة صحافة االعالم علي حسين العمار 6814
 عن الثورة اليمنية

مجلة فكر العلوم 
االقتصادية والقانون 

 السياسي
2016 

 صحافة صحافة االعالم علي حسين العمار 6815
تقييم الصحافة اليمنية التغطية 

الصحافة اليمنية المؤتمر الحوار 
اسة ميدانيةدر  

جامعة السكر الجزائر 
بحسب علوم االنسان 

 والمجتمع
2016 

 2017 كتاب التوثيق االعالمي صحافة صحافة االعالم علي حسين العمار 6816

نشأت وتطور الصحافة العسكرية  صحافة صحافة االعالم علي حسين العمار 6817
 2019 مجلة االندلس واالجنبية في اليمن

6818 
أحمد  عدنان يوسف

التشكيل الجمالي في شعر نقائض  نقد ادبي عربي اللغات الشعيبي
 2017 كتاب العصر االموي (كتاب)

6819 
عدنان يوسف أحمد 

االيقاع ودورها في تعزيز العربية  نقد ادبي عربي اللغات الشعيبي
 2017 مجلة الجامعة الوطنية الفصحى وكتابتها

6820 
عدنان يوسف أحمد 

تجليات االغتراب الصوفي في جوابة  نقد ادبي عربي اللغات الشعيبي
 2019 جامعة االندلس محمود درويش

6821 
عدنان يوسف أحمد 

جدلية الهدم والبناء في شعر نقائض  نقد ادبي عربي اللغات الشعيبي
 العصر االموي

مركز البحوث 
  والدراسات اليمنية

6822 
ص00الح عل00ي محم00د 

 النهاري
 -التربية 
 صنعاء

لغة 
كتاب دراسي جامعة  النحو والصرف كتاب نحو وصرف يةعرب

 2016 العلوم اليمن

6823 
ص00الح عل00ي محم00د 

 النهاري
 -التربية 
 صنعاء

لغة 
دالالت حروف المعاني الستعال  نحو وصرف عربية

 2019 جامعة االندلس الغذائي جز عم نموذجاً 
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6824 
ص00الح عل00ي محم00د 

 النهاري
 -التربية 
 صنعاء

لغة 
 صرفنحو و عربية

اثر المستوى الصدئي في تشكيل 
الدالالت في القران الكريم الفازعات 

 نموذجاً 
 2019 مجلة الجامعة الوطنية

6825 
ص00الح عل00ي محم00د 

 النهاري
 -التربية 
 صنعاء

لغة 
كلية اللغات العربية /  مجاالت النمو النحوي قديماً  نحو وصرف عربية

 2014 اسيوط مصر

6826 
ص00الح عل00ي محم00د 

 النهاري
 -التربية 
 صنعاء

لغة 
الصوانت في الدرس اللغوي رواية  نحو وصرف عربية

 2015 مجلة جامعة الناصر صوفية جديدة

6827 
ص00الح عل00ي محم00د 

 النهاري
 -التربية 
 صنعاء

لغة 
) كتاب يدرس 1اللغة العربية ( نحو وصرف عربية

 2013 كتاب الجامعة / االندلس

6828 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 2015 كتاب تاريخ العلوم وفلسفته تدريس العلوم

6829 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 تدريس العلوم

مدى تضمين الدكاوات المتعدد في 
مناهج العلوم بالحلقة االخيرة   من 

التعليم االساسي في الجمهورية 
 اليمنية

لية التربية جامعة اسيوط ك
 2017 المجلة العلمية

6830 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 تدريس العلوم

ادوار وصفات معلمي العلوم في 
المرحلة الثانوية في المدارس اليمنية 

في أمانة العاصمة من وجهة نظر 
 الكلية

مجلة الدراسات 
 2017 االجتماعية

6831 
اب0و أمة الك0ريم ط0ه 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 تدريس العلوم

الذكاء الوباني وعادات المنتجة 
وعالقتها بالتحصيل العلمي لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في أمانة العاصمة 

 بالجمهورية

مجلة جامعة صنعاء 
 2015 للعلوم التربوية والنفسية

6832 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

اهج من
وطرق 
 تدريس

 تدريس العلوم
التفكير الخرافي وعالقته باالتجاهات 
لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية 

 التربية صنعاء
مجلة جامعة صنعاء 

 2017 للعلوم التربوية والنفسية

6833 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 تدريس العلوم
ولوجيا أهمية تضمين مستحدثات التكن

الحيوية في مناهج الحياء المطورة 
 بالمرحة الثانوية

مجلة جامعة صنعاء 
 2006 للعلوم التربوية والبيئية

6834 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

تقييم منهج االحياء المطور للصف  تدريس العلوم
 الثاني الثانوي في الجمهورية

 المجلة العلمية بكلية
 2007 التربية جامعة ذمار

6835 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 دراسات في  المنهج وطرق التدريس تدريس العلوم
الجمعية المصرية للمناهج 
وطرق التدريس جامعة 

 عين شمس
2008 

6836 
أمة الك0ريم ط0ه اب0و 

 زيد
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

 2009 كتاب المناهج التربوية وتنظيمها (كتاب) لومتدريس الع

6837 
أحم00د س00عيد عثم00ان 

 الرفاعي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
 التربوية

مناهج وطرق 
تدريس 
 الكيمياء

تقييم منهج العلوم للصف االول من 
 التعليم االساسي وفق معاير مقرر

مجلة الدراسات 
 2005 االجتماعية

6838 
أحم00د س00عيد عثم00ان 

 الرفاعي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
 التربوية

مناهج وطرق 
تدريس 
 الكيمياء

منهج الكيمياء المطور للصف الثاني 
ثانوي من وجهة نظر المعلمين 

 والمعلمات
جامعة  –كلية التربية 

 2006 الزقازيق

6839 
أحم00د س00عيد عثم00ان 

 الرفاعي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
 التربوية

مناهج وطرق 
تدريس 
 الكيمياء

تعانة المدرسين بالمتميزات مدى اس
 المدرسين في تدريس المرحة الثانوية

مجلة البحوث مركز 
 2006 البحوث

6840 
أحم00د س00عيد عثم00ان 

 الرفاعي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
 التربوية

مناهج وطرق 
تدريس 
 الكيمياء

 2005 كتاب استراتيجية واسليب تدريس العلوم
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6841 
حيدر محمود غيالن 

االدب المقارن ودور االنسان الثقافي  ادب مقارن بيالعر اللغات يوسف
 في تطوير مناهج واتجاهات

دراسات يمنية مركز 
 2006 البحوث

6842 
حيدر محمود غيالن 

 2000 كتاب االدب المقارن ومتطلبات العصر ادب مقارن العربي اللغات يوسف

6843 
حيدر محمود غيالن 

ب المقارن في اليمن بواكيد االد ادب مقارن العربي اللغات يوسف
 2007 كتاب ومتطلبات الثقافية

6844 
حيدر محمود غيالن 

 مرحلة البردوني من ذمار إلى صنعاء ادب مقارن العربي اللغات يوسف
 2005 مؤتمر جامعة ذمار 

اإلنتاج  الزراعة محمد عبده القرمة 6845
 انتاج حيواني الحيواني

يوم  305إنتاج الحليب المعدل 
ثابرة على االنتاج البقار واليومي والم

 الفريزيات في اليمن
مجلة العلوم الزراعية 

 2006 العراقية

اإلنتاج  الزراعة محمد عبده القرمة 6846
 انتاج حيواني الحيواني

بعض العوامل المؤثرة على االداء 
االنتاجي ألبقار الفريزيات في المنطقة 

 الحارة من اليمن
مجلة جامعة المنصورة 

 2005 عيةللعلوم الزرا

اإلنتاج  الزراعة محمد عبده القرمة 6847
 انتاج حيواني الحيواني

بعض المظاهر االنتاجية ألبقار 
العزيزيات الهولندية في المنطقة 

 الوسطى من اليمن
مجلة البحوث والتنمية 
 2004 الزراعية جامعة المنايا

6848 
ط000ه احم000د عب000دهللا 

 الفسيل
التجارة 
 االقتصاد واالقتصاد

د دولي اقتصا
وسياسة 
 اصالح

أهمية الشراكة بين الدول والقطاع 
الخاصة واالهلية لتحقيق التنمية 

 االجتماعية في اليمن
 2009 مجلة كلية التجارة

6849 
ط000ه احم000د عب000دهللا 

 الفسيل
التجارة 
 االقتصاد واالقتصاد

اقتصاد دولي 
وسياسة 
 اصالح

 2001 مجلة كلية التجارة االصالح واالقتصادية في اليمن

6850 
ط000ه احم000د عب000دهللا 

 الفسيل
التجارة 
 االقتصاد واالقتصاد

اقتصاد دولي 
وسياسة 
 اصالح

 2002 شون العصر استراتيجية البنك الدولي في اليمن

6851 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
الهندسة 
المعمار

 ية

تخطيط 
 عمراني

التوازن المفقود في المدن / مدينة 
 صنعاء كحالة تطبيقية

لعلوم والتكنولوجيا مجلة ا
 2015 جامعة العلوم

6852 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
الهندسة 
المعمار

 ية

تخطيط 
 عمراني

المشاكل الحضرية في مدن العوهم 
 محدودة الموارد

مجلة التنمية االقليمية 
 2014 جامعة القاهرة

6853 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
الهندسة 
المعمار

 ية

تخطيط 
 عمراني

جيوب الغير حضرية وتأثيراتها على ال
 2014 مؤتمر جامعة اسيوط البيئة العمرانية

6854 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
الهندسة 
المعمار

 ية

تخطيط 
 عمراني

دور المدن الثانوية في التحقيق 
 الحضرية المكافية

مجلة العمارة والتخطيط 
 2015 جامعة الملك سعود

6855 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 هندسةال ناشر
الهندسة 
المعمار

 ية

تخطيط 
 عمراني

تأثير مشاريع السكة الحديد على 
 التنمية االقليمية

مجلة العلوم الهندسية كلية 
 2014 الهندسة اليمن

6856 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
الهندسة 
المعمار

 ية

تخطيط 
 2015 كتاب للمؤلف التحضر العشوائي في اليمن عمراني

6857 
عل00ي عب00دهللا محم00د 

 الوقع
 -التربية 

 المحويت
دراسات 
نظام الري في االسالم دراسة تاصيله  فقه مقارن إسالمية

 لالحكام
مجلة الشريعة والقانون 

  العدد الرابع
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6858 
عب00دهللا محم00د عل00ي 

 الوقع
 -التربية 

 المحويت
دراسات 
  مجلة الشريعة والقانون داللة المفهوم في اية لدية فقه مقارن إسالمية

6859 
عب00دهللا محم00د عل00ي 

 الوقع
 -التربية 

 المحويت
دراسات 
عملية االستعانة وانواعها على الكم  فقه مقارن إسالمية

 الشرعي وتطبيقات فقهية
مجلة جامعة ام درمان 

  السودانية

6860 
عب00دهللا محم00د عل00ي 

 الوقع
 -التربية 

 المحويت
دراسات 
تحديد االجتهاد في ضوء ثوابت  فقه مقارن إسالمية

لشرع ومستجدات العصرا  2011 مجلة جامعة اليمن 

6861 
عب00دهللا محم00د عل00ي 

 الوقع
 -التربية 

 المحويت
دراسات 
مسيرة التجويد في الفكر السالمي  فقه مقارن إسالمية

 الجهد والمواريث العامة
مجلة العلوم االنسانية 

 2016 جامعة دار العلوم

6862 
عب00دهللا محم00د عل00ي 

 الوقع
 -التربية 

 يتالمحو
دراسات 
الثقافة االسالمية هوية امة رسالة  فقه مقارن إسالمية

 2016 كتاب إنسانية

الشريعة  عادل علي النجار 6863
 والقانون

المرافعا
 تنفيذ جزي ت

مدى جواز التنفيذ على اموال الدولة 
االجنبية في القانون اليمني دراسة 
مقارنة بالقانون االمريكي والقانون 

ة االمم المتحدةاالنجليزي واتفاقي  
 2015 مجلة جامعة الملكة اروى

الشريعة  عادل علي النجار 6864
 والقانون

المرافعا
 تنفيذ جزي ت

الجوانب الجزائية لالثبات بالمعاينة 
في المواد المدنية وفق القانون اليمني 

 دراسة مقارنة
  مجلة جامعة اليمن

الشريعة  عادل علي النجار 6865
 والقانون

المرافعا
نشر احكام التحكيم بين الخطر  نفيذ جزيت ت

 واالصابة دراسة مقارنة
مجلة الفقه والقانون 

 2010 المغرب

الشريعة  عادل علي النجار 6866
 والقانون

المرافعا
التنفيذ الجبري وفق القانون  تنفيذ جزي ت

 2014 كتاب والمرافعات اليمنية

6867 
سميرة صالح حسن 

هندسة  العمارة الهندسة الشاوش
 معمارية

مقومات االستدامة بالتجمعات 
والمباني السكنية في عمارة مدينة 

صنعاء القديمة واستخدام في العمارة 
 الحديثة

 2017 

6868 
سميرة صالح حسن 

هندسة  العمارة الهندسة الشاوش
 معمارية

الدليل الميسر في الرسم والتفسير 
 2015 كتاب المعماري

6869 
سميرة صالح حسن 

هندسة  العمارة دسةالهن الشاوش
 معمارية

مقرر التحكيم البيئي وتاثير على 
مقررات التنضيم العماري بكلية 

 2017  العمادة

6870 
سميرة صالح حسن 

هندسة  العمارة الهندسة الشاوش
 معمارية

دراسة حالة اقسام التجارة بجامعة 
صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا 

   كمثال تطبيقي

6871 
س000000000عد إب000000000راهيم 

 العلوي
 -التربية 
علم اجتماع  التاريخ أرحب

 المعرفة
الفكر االجتماعي عند االمام يحيى بن 

1348-1270حمي العلوي   2018 مجلة جامعة الملكة اروي 

6872 
س000000000عد إب000000000راهيم 

 العلوي
 -التربية 
علم اجتماع  التاريخ أرحب

 المعرفة
الفر االصولي االجتماعي والسياسي 

فيةفي اليمن مقاربة سوسو معر  2016 مجلة الناصر اليمن 

6873 
س000000000عد إب000000000راهيم 

 العلوي
 -التربية 
علم اجتماع  التاريخ أرحب

 المعرفة
تراث اليمن الفكري العربي االسالمي 

 القرارات المعاصرة
مجلة كلية التربية جامعة 

 1994 اسيوط

6874 
س000000000عد إب000000000راهيم 

 العلوي
 -التربية 
علم اجتماع  التاريخ أرحب

 المعرفة
ان االجتماعي وموقفة من فكر المك

 2003 مجلة االندلس الفكر االجتماعي البربري الحديث
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6875 
س000000000عد إب000000000راهيم 

 العلوي
 -التربية 
علم اجتماع  التاريخ أرحب

 المعرفة
تراث وفكر ابو الحسن العهمداني 

الكتابات االستقرارية 893-970  2018 مجلة كلية التريبة 

6876 
س000000000عد إب000000000راهيم 

 العلوي
 -التربية 
علم اجتماع  التاريخ أرحب

 المعرفة
اليمن في الكتابات االنتروجية 

 2018 كلية الرشيد / بغداد االمريكية المعاصر

6877 
احم00000000000د محم00000000000د 
عبدالرزاق النويهي

 -التربية 
 خوالن

العلوم 
 التربوية

تكنلوجيا 
 التعليم

فعالية استراتيجية التعليم اإللكتروني 
الموقع على طلبة قسم التنظيم 

لومات الحاسبات جامعة المستقبل المع
في مقرر العلمي الكتروني واتجاهاته 

 نحوه

مجلة جامعة المستقيل 
 2015 اليمن

6878 
احم00000000000د محم00000000000د 
عبدالرزاق النويهي

 -التربية 
 خوالن

العلوم 
 التربوية

تكنلوجيا 
 التعليم

دور شبكات التواصل االجتماعي 
الواتس اب في دعم مقرر تقنيات 

تربية خوالنالتعليم بكلية ال  

مجلة العلوم التربوية 
والدراسات االنسانية 

 جامعة تعز
2018 

6879 
احم00000000000د محم00000000000د 
عبدالرزاق النويهي

 -التربية 
 خوالن

العلوم 
 التربوية

تكنلوجيا 
 التعليم

اثر برمجة الكترونية تفاعليه لمقرر 
الشخصية والصحة النفسية على 
تحقيق طلبة كلية التربية جامعة 

 صنعاء

عة الرازي مجلة جام
 2018 اليمن

6880 
عل00ي محم00د مقب00ول 

دراسات  اآلداب االهدل
تعدد الزوجات في االسالم وبين  فقه اسالمية

 الممنوع المشروع
مجلة جامعة صنعاء 
للقانون الدراسات 

 االسالمية
2006 

6881 
عل00ي محم00د مقب00ول 

دراسات  اآلداب االهدل
مجلة جامعة القران  الكفاءة في النسب وحكمها في النكاح فقه اسالمية

 2007 الكريم / السودان

6882 
عل00ي محم00د مقب00ول 

دراسات  اآلداب االهدل
 اضواء على الثقافة االسالمية كتاب فقه اسالمية

 2006 كتاب 

6883 
أحم0000000د إس0000000ماعيل 

 مقبل
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ي

مناهج طرق 
تدريس 
 إسالمية

مدى استخدام معلم القران وعلومه 
رات التفكير الناقد االبداعي لمها

لتدريس طلبة المرحلة الثانوية بأمنة 
 العاصمة صنعاء

مجلة جامعة صنعاء 
 2015 للعلوم التربوية والنفسية

6884 
أحم0000000د إس0000000ماعيل 

 مقبل
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ي

مناهج طرق 
تدريس 
 إسالمية

كتاب جامعة الناصر  الفروق الفردية من منظور اسالمي
 2015 ليمنا

6885 
أحم0000000د إس0000000ماعيل 

 مقبل
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ي

مناهج طرق 
تدريس 
 إسالمية

االحتياجات الثقافية لطالب الكليات 
العسكرية من مقرر الثقافة االسالمية 

 باليمن

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 اليمن
2013 

6886 
أحم0000000د إس0000000ماعيل 

 مقبل
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ي

مناهج طرق 
تدريس 
 إسالمية

 2015 جامعة الدوحة السعودية التقويم التربوي من منظور اسالمي

6887 
أحم0000000د إس0000000ماعيل 

 مقبل
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ي

مناهج طرق 
تدريس 
 إسالمية

تصور المقترح لمقرر فقه الزكاة في 
 مناهج التعليم العالي في اليمن

ة جازان مجلة جامع
 2015 السعودية

6888 
ع0000ادل محم0000د ط0000ه 

هندسة  الزراعة الوشلي
 الزراعة

هندسة 
 زراعية

التنمية المتقدمة للمواد المائية وفقاً 
لتعدد إحتياجات لمائية البيئة الجافة 

 لحوض صعدة
الهيئة العربية للبحوث 

 2008 جامعة حضرموت

6889 
ع0000ادل محم0000د ط0000ه 

هندسة  الزراعة الوشلي
 الزراعة

ندسة ه
 زراعية

تحصين انتظامية التوزيع المائي 
 بالتنقيط

Mister Journal of 
Agriculture 
Engineerlhg 

2010 

6890 
ع0000ادل محم0000د ط0000ه 

هندسة  الزراعة الوشلي
 الزراعة

هندسة 
 تقييم إدارة المياه الجوفية لمديرة نهم زراعية

Mister Journal of 
Agriculture 
Engineerlhg 

2010 
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تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

6891 
حم0000د ط0000ه ع0000ادل م
هندسة  الزراعة الوشلي

 الزراعة
هندسة 
 زراعية

الخارطة الزراعية اليمنية للمحفظة 
 على الماء

مؤتمر دولي جامعة الملك 
 2006 عبدالعزيز

6892 
عب00000دالكريم قاس000000م 

 السياغي
التجارة 
 واإلقتصاد

االحصا
 ء

تأمين على 
 الحياة

القرار االمريكي بشن الحرب على 
2003العراق   2006 تجارةمجلة كلية ال 

6893 
عب00000دالكريم قاس000000م 

 السياغي
التجارة 
 واإلقتصاد

االحصا
 ء

تأمين على 
 الحياة

 2004-95سوق التامين باليمن 
 دراسة تحليلية

مجلة كلية التجارة جامعة 
 2006 صنعاء

6894 
عب00000دالكريم قاس000000م 

 السياغي
التجارة 
 واإلقتصاد

االحصا
 ء

تأمين على 
 الحياة

يمني تعريف التامين بالتسريع ال
 2006 كتاب دراسة تحليلية

6895 
كام000000000ل ش000000000طيب 

 الراوي (عراقي)
 -التربية 
 أرحب

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

مجلة كلية اآلداب جامعة  الكفاءة في الزواج شرعاً وقانوناً  الفقه المقارن
 2001 صنعاء

6896 
كام000000000ل ش000000000طيب 

 الراوي (عراقي)
 -التربية 
 أرحب

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

داللية في الزواج شرعاً وقانوناال الفقه المقارن مجلة كلية التربية جامعة  
 1999 بغداد

6897 
كام000000000ل ش000000000طيب 

 الراوي (عراقي)
 -التربية 
 أرحب

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 تولية المرأة القضاء شرعا وقانوناً  الفقه المقارن
مجلة الدراسات 

االجتماعية جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

2001 

6898 
كام000000000ل ش000000000طيب 

 ي (عراقي)الراو
 -التربية 
 أرحب

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

مجلة مركز الدراسات  مكانة المرأة في التشريع اإلسالمي الفقه المقارن
 2001 والبحوث

6899 
كام000000000ل ش000000000طيب 

 الراوي (عراقي)
 -التربية 
 أرحب

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

مؤتمر سنوي جامعة بابل  المراة والقضاء الفقه المقارن
 1999 العراق

6900 
ف000ؤاد عب000دهللا ثاب000ت 

وقاية  الزراعة الحمادي
 علم الحشرات النبات

تأثير االساسات الشمعية المقررة 
والمصنعة عليا على ساللة نحل 

 العسل اليمني
مجلة جامعة صنعاء 

 2009 للعلوم الزراعية

6901 
ف000ؤاد عب000دهللا ثاب000ت 

وقاية  الزراعة الحمادي
اسات شمعية طريقة جديدة النتاج اس علم الحشرات النبات

 بديلة لالسالالت الشمعية المصنعة
مجلة جامعة الزقازيق 

 2009 للعلوم الزراعية

6902 
ف000ؤاد عب000دهللا ثاب000ت 

وقاية  الزراعة الحمادي
بعض البدائل االقتصادية غير التقليدية  علم الحشرات النبات

 لزراعة القات
مجلة جامعة صنعاء 

 2005 للعلوم التكنولوجيا

6903 
 ثاب000ت ف000ؤاد عب000دهللا

وقاية  الزراعة الحمادي
 علم الحشرات النبات

New Tcehnigw 
commercacweens 

rearing of honey bees 
مجلة علوم الحياة 

 2008 المنصورة

الشريعة  محمد علي سليمان 6904
 والقانون

قانون 
 قضاء إداري عام

القضاء اليمني من عموم الوالية إلى 
التخصص في الرقابة على المال 

ارياالد  

مؤتمر علمي لجامعة 
-31-30المنصورة 

 م2004
2004 

الشريعة  محمد علي سليمان 6905
 والقانون

قانون 
السوق المالي واالصالح االقتصادي  قضاء إداري عام

 المالي واالداري
مجلس جامعة الملكة 

 2005 اروى

الشريعة  محمد علي سليمان 6906
 والقانون

قانون 
يا بالقانونية للمغتربين الحقوق القضا قضاء إداري عام

 اليمنين بالخارج
مؤتمر المغتربين الثاني 

 2002 2002صنعاء 

6907 
محم0000د عبدالواح0000د 

مجلة كلية اآلداب جامعة  الوليمة والنثر فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
 2002 صنعاء
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 النشر

6908 
محم0000د عبدالواح0000د 

ان الشرف ابن المقري وفقه في عنو فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
 الواقي

المؤتمر العلمي األول 
لكلية اآلداب جامعة 

 الحديدة
2002 

6909 
محم0000د عبدالواح0000د 

اسباب موانع االرث في الشريعة  فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
 االسالمية

مجلة اآلداب كلية اآلداب 
 2003 جامعة بغداد

6910 
محم0000د عبدالواح0000د 

أثير االخالق والعلم والدين في الفرد ت فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
 والمجتمع

المؤتمر العلمي السابع 
البديع الفرقان سعيد 

 التورسي / تركيا
2004 

6911 
محم0000د عبدالواح0000د 

الفقه والفقها في صنعاء في القرنيين  فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
هـ 200/400الثالث والرابع للهجرة   

المؤتمر الدولي الخامس 
رة اليمنية / جامعة للحضا

 صنعاء
2005 

6912 
محم0000د عبدالواح0000د 

االمثال النبوية وعالقتها بالحكام  فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
 الفقهية

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2006 صنعاء

6913 
محم0000د عبدالواح0000د 

 فقه مقارن اسالمية االداب الشجاع
آداب القضاء في رسالة خليفة عباس 

ن اليمن ورسائل عمر إلى قاضي اليم
   إلى بعض القضاة دراسة مقارنة

6914 
اس0000ماعيل إب0000راهيم 

 الوزير
الشريعة 
 والقانون

اصول 
الحكم الشرعي ومتعلقاتة دراسة  فقه مقارنة الفقه

 2003 كتاب للبحاث اصول مقارنة

6915 
اس0000ماعيل إب0000راهيم 

 الوزير
الشريعة 
 والقانون

اصول 
في الشريعة مواضع التقليد فقه مقارنة الفقه  

مجلة جامعة صنعاء 
للقانون الدراسات 

 االسالمية
2004 

6916 
اس0000ماعيل إب0000راهيم 

 الوزير
الشريعة 
 والقانون

اصول 
فقه االستخدام الساسي لمصلح  فقه مقارنة الفقه

 االرهاب
مجلة التجديد الجامعي 

 2002 العالمية ماليزيا

6917 
محم000د عب000داللطيف 

الرياض العلوم باسودان
 يات

ضيات ريا
 بحته

Or sorme fundamental  
[atrial untegral 

ineguditior ir tow 
independent veriables 

 –مجلة كلية التربية 
 2002 مصر

6918 
محم000د عب000داللطيف 

الرياض العلوم باسودان
 يات

رياضيات 
 بحته

On some partial integral 
ifn qualities 2006 مجلة كلية العلوم 

6919 
طيف محم000د عب000دالل

الرياض العلوم باسودان
 يات

رياضيات 
 بحته

Mathematilel Arolysis for 
Epidemic 

مجلة علوم الكمبيوتر 
 2008 الهندس

6920 
ش00ايف  عب00دالحكيم

   البحث عن بالد بونت قديمة أثار االثار اآلداب محمد

6921 
ش00ايف  عب00دالحكيم

 قديمة أثار االثار اآلداب محمد
دراسة من التحنيط في اليمن القديم 

 خالل المصادر التاريخية والدول
 االثرية

صنعاء الحضارة 
 2005 والتاريخ /جامعة صنعاء

6922 
ش00ايف  عب00دالحكيم

 تجارة اللبان والمر في اليمن القديم قديمة أثار االثار اآلداب محمد
مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

 واالنسانية
2008 

6923 
ش00ايف  عب00دالحكيم

باآلدا محمد ريدان حوليات االثار  اضواء على الكهف المعمل قديمة أثار االثار 
 2013 والتقوس اليمني

6924 
ش00ايف  عب00دالحكيم

خالل المصادر  –المعافر دراسة  قديمة أثار االثار اآلداب محمد
 التاريخية واالثرية

مجلة جمعية التاريخ 
 2015 واالثار الدول الخليج
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6925 
ش00ايف  عب00دالحكيم

داباآل محمد  قديمة أثار االثار 
الجهود المبذولة في ترميم وصيانة 

 االثار الحفاظ الحفاظ على التراث
 البناء في اليمن

 2015 مجلة الباحث جامعة إب

6926 
ش00ايف  عب00دالحكيم

نبش االثار وتهذيبها وانوعها على  قديمة أثار االثار اآلداب محمد
 2014 مجلة جامعة الخرطوم الممتلكات الثقافية الوطنية

6927 
ش00ايف  عب00دالحكيم

ندوة عدن بوابة اليمن  التراث الحضاري لمدينة عدن قديمة أثار االثار اآلداب محمد
 2015 الحضارية

6928 
احم00د عل00ي عب00دهللا 

 الزراعة الطوقي
األراض

ي 
 والمياه

كيمياء 
ارضاي 
وصيانة 
 مدرجات

تأثير إضافة البوليمو العضوي 
 الهيدرسول على رطوبة التربة

مجلة اليمنية للبحوث ال
 2007 والدراسات اليمنية

6929 
احم00د عل00ي عب00دهللا 

 الزراعة الطوقي
األراض

ي 
 والمياه

كيمياء 
ارضاي 
وصيانة 
 مدرجات

قياس بعض دالئل التلوث الكيميائي 
 2005 جامعة الزقازيق / مصر لآلبار الجوفية في مدينة صنعاء

6930 
احم00د عل00ي عب00دهللا 

 الزراعة الطوقي
األراض

ي 
 والمياه

كيمياء 
ارضاي 
وصيانة 
 مدرجات

تعتم لبعض معاير جودة المياه في 
 االبار الخاصة لمنطقة صنعاء

مجلة العلوم الزراعية 
 2006 جامعة بغداد

6931 
احم00د عل00ي عب00دهللا 

 الزراعة الطوقي
األراض

ي 
 والمياه

كيمياء 
ارضاي 
وصيانة 
 مدرجات

الدور التدريبي القومية حول مكافحة 
مياه البحيرات والدور في تلوث في 

 الوطن العربي
المنظمة العربية للتنمية 

 2001 العربية

6932 
محم00000000000د عل00000000000ي 

مجلة االكليل سوريا  العمارة اليمنية في العصر االسالمي اثار اسالمية االثار اآلداب العروسي
 2002 الثقافية

6933 
محم00000000000د عل00000000000ي 

مدينة زبيدمقدمة في تاريخ  اثار اسالمية االثار اآلداب العروسي  2006 كتاب 

6934 
محم00000000000د عل00000000000ي 

 2001 مجلة االكليل اليمن مدارس العلوم االسالمية في اليمن اثار اسالمية االثار اآلداب العروسي

6935 
محم00000000000د عل00000000000ي 

العهد الفرنسي لالثار  ريمة اثار اسالمية االثار اآلداب العروسي
 2002 والعلوم االجتماعية

لغة  اباآلد عبدهللا حسين البار 6936
شعرية التناغم في رائية النابض  ادب جاهلي العربية

 الربياني
مجلة الدراسات اليمنية / 

مركز الدراسات 
 والبحوث اليمنية

2004 

لغة  اآلداب عبدهللا حسين البار 6937
شعر الباريين احكام الدارسين  ادب جاهلي العربية

 ومنطوق الكالم
مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

 النسانيةوا
2008 

لغة  اآلداب عبدهللا حسين البار 6938
 ادب جاهلي العربية

في اسلوبية النص قراءة في قصيدة 
هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق 

البغدادي للشعار أ.د. عبدالعزيز 
 المقالح

مجلة العلوم االنسانية 
 2008 جامعة البحرين

لغة  اآلداب عبدهللا حسين البار 6939
 البناء المركب في القصيدة الجاهلية ادب جاهلي العربية

مجلة دراسات يمنية / 
مركز الدراسات 
 والبحوث اليمنية

2009 

لغة  اآلداب عبدهللا حسين البار 6940
ثنائية االتالف واالختالف في التشكيل  ادب جاهلي العربية

 الوزني في القصيدة العربية
مجلة دراسات ابحاث 
 2009 وكتاب وادباء االمارات

لغة  اآلداب عبدهللا حسين البار 6941
الصنعه االيقاعية في القصيدة  ادب جاهلي العربية

 الحمينية في اليمن
مجلة جامعة صنعاء 

للعلوم االنسانية 
 واالجتماعية

2009 
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6942 

عب00000دالحكيم س00000الم 
 الشرجبي

 
منية مركز دراسات ي المشاركة السياسية للمرآة في اليمن علم االجتماع االجتماع اآلداب

 2005 الدراسات للبحوث اليمنية

6943 
عب00000دالحكيم س00000الم 

 علم االجتماع االجتماع اآلداب الشرجبي
المرآة والفقر دراسة تحليلية لغوية 
النوع االجتماعي في دراسات العصر 

 في اليمن
 2004 الثوابت اليمنية

6944 
عب00000دالحكيم س00000الم 

ج شبكات االمان االجتماعية برنام علم االجتماع االجتماع اآلداب الشرجبي
 اليمنية دراسة تفقدية وتحليلية

مجلة تهامة جامعة 
 2006 الحديدة اليمن

6945 
عب00000دالحكيم س00000الم 

دراسات يمنية مركز  العنف الموجه ضد الالجئات علم االجتماع االجتماع اآلداب الشرجبي
 2003 البحوث

6946 
عب00000دالحكيم س00000الم 

بناء شراكة المنظمات االهلية العربية  جتماععلم اال االجتماع اآلداب الشرجبي
 لمواجهة تحديات التنمية في اليمن

الشبكة العربية للمنظمات 
 2005 االهلية

6947 
عب00000دالحكيم س00000الم 

مركز الدراسات  المشاركة السياسية للمرأة في اليمن علم االجتماع االجتماع اآلداب الشرجبي
 2000 والبحوث

6948 
عب00000دالحكيم س00000الم 

مركز الدراسات  اراء ومواقف الفقر حول فقرهم علم االجتماع االجتماع اآلداب جبيالشر
 2002 والبحوث

6949 
عب00000دالحكيم س00000الم 

دور منظمات المجتمع الحديث في  علم االجتماع االجتماع اآلداب الشرجبي
 مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل

مجلة تهامة جامعة 
 2002 الحديدة

6950 
ف000000ؤاد عب000000دالجليل 

علم اجتماع  االجتماع اآلداب الصالحي
 سياسي

مقارنه تحليله تسهم في تحديد رؤية 
 استراتيجية لنشر وتعميم القراءة

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

  واالنسانية العدد االول

6951 
ف000000ؤاد عب000000دالجليل 

علم اجتماع  االجتماع اآلداب الصالحي
 سياسي

المثقف والسلطة والمجتمع قراءة 
 تحليلية أولية

مجلة دراسات يمنية 
مركز الدراسات 
 والبحوث اليمنية

2005 

6952 
ف000000ؤاد عب000000دالجليل 

علم اجتماع  االجتماع اآلداب الصالحي
 2005 المركز اللبناني للدراسات تجربة االحزاب السياسية في اليمن سياسي

6953 
ف000000ؤاد عب000000دالجليل 

علم اجتماع  االجتماع اآلداب الصالحي
ع المنظمات االهلية في اليمنواق سياسي  

مجلة دراسات مركز 
الدراسات والبحوث 

 اليمنية
2004 

6954 
ف000000ؤاد عب000000دالجليل 

علم اجتماع  االجتماع اآلداب الصالحي
 سياسي

المنظور السيسيولوجيا في تحديد 
 مفهوم المجتمع المدني

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

 واالنسانية
2007 

الجغرافيا  جغرافيا اآلداب جمرةقائد حسن ال 6955
 االقتصادية

انماط التوزيع الجغرافي للصناعات 
 2002 مجلة كلية التجارة الكبيرة في الجمهورية اليمنية

الجغرافيا  جغرافيا اآلداب قائد حسن الجمرة 6956
 االقتصادية

واقع ومستقبل مناهج الجغرافية 
 الصناعية

مجلة الجغرافيا العربي / 
 1999 بغداد

الجغرافيا  جغرافيا اآلداب قائد حسن الجمرة 6957
 2003 مجلة كلية اآلداب مشكلة المياه والطاقة الكهربائية االقتصادية

6958 
عب00000دالكريم محم00000د 

 الطير
الشريعة 
 والقانون

المرافعا
 2008 كتاب شرح قواعد التنفيذ الجبري تنفيذ جبري ت
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6959 
عب00000دالكريم محم00000د 

 الطير
الشريعة 
 والقانون

المرافعا
مجلة الدراسات  احكام المحامي في الفقه االسالمي تنفيذ جبري ت

 2007 االجتماعية اليمن

6960 
عب00000دالكريم محم00000د 

 الطير
الشريعة 
 والقانون

المرافعا
القواعد الموضوعية والجزائية  تنفيذ جبري ت

 2006 بحث ميداني لإلقرار في قانون ثبات اليمن

6961 
عب00000دالكريم محم00000د 

 الطير
ريعة الش

 والقانون
المرافعا

دعوى االستحقاق الفرعية في قانون  تنفيذ جبري ت
 2006  المرافعات اليمنية دراسة مقارنة

 -التربية  سعاد سالم السبع 6962
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

صورة المرآة في مناهج الثقافة 
 االسالمية بجامعة صنعاء

مجلة جامعة صنعاء 
 2006 بوية والنفسيةللعلوم التر

 -التربية  سعاد سالم السبع 6963
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

مدخل مقترح لتدريس النحو والصرف 
 في التعليم الجامعي

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
2007 

 -التربية  سعاد سالم السبع 6964
 صنعاء

اللغة 
 العربية

للغة مناهج ا
 العربية

االداء التدريسي الجامعي المفضل 
 "واقعة والعوامل المؤثرة فيه "

مجلة الجمعية المصرية 
للمناهج وطرق تدريسها / 

 جامعة عين شمس
2007 

 -التربية  سعاد سالم السبع 6965
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

طالب الوالء لوطني ضمن منهج اللغة 
التعليم االساسي في  العربية لمرحلة

 اليمن

مجلة العلوم التربوية 
جامعة القاهرة معهد 

 الدراسات
2007 

 -التربية  سعاد سالم السبع 6966
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

تصور مقترح التفعيل دور المراءة 
اليمنية في إدارة اخرى من الموقف 
االسالمي لصالح النساء في العصر 

 الزاهري

 –معة عمار ثلجي جا
 2016 الجزائر

 -التربية  سعاد سالم السبع 6967
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 العربية

تقويم برنامج المدراء معلم اللغة 
العربية في كلية التربية بجامعة 

 صنعاء فضو معاير المدراء الشاملة
المجلة العربية لنعمان 

 2010 الجودي

 -بية التر سعاد سالم السبع 6968
 صنعاء

اللغة 
 العربية

مناهج اللغة 
 2013 كتاب الشامل في تعلم اللغة العربية العربية

دراسات  اآلداب عادل صالح الفقيه 6969
ظاهرة العولمة اهداف مضافتها سبل  فقه مقارن اسالمية

 2006 الكلية العليا للقران الكريم مواقف

دراسات  اآلداب عادل صالح الفقيه 6970
قضيا اجتماعية مركز  الزواج بنية الطالق فقه مقارن اسالمية

 2007 الدراسات اليمن

دراسات  اآلداب عادل صالح الفقيه 6971
 النظر إلى للمخطوبة فقه مقارن اسالمية

جامعة بغداد مجلة في 
الدراسات واالثار 

 العراقية
2009 

دراسات  اآلداب عادل صالح الفقيه 6972
لمعلقالطالق ا فقه مقارن اسالمية مجلة جامعة صنعاء  

 2007 للعلوم االجتماعية

6973 
عب000000000000000000000دالرحمن 
عبدالس00000الم احم00000د 

 جامل
 -التربية 
 صنعاء

التعليم 
برنامج مقترح إلعداد المعلم التقني  تعليم تقني التقني

 كلية المجتمع صنعاء عدن
مجلة الدراسات 

االجتماعية جامعة العلوم 
 صنعاء

2009 

6974 
عب000000000000000000000دالرحمن 

احم00000د عبدالس00000الم 
 جامل

 -التربية 
 صنعاء

التعليم 
دور االدارة التعليمية في تطوير  تعليم تقني التقني

 المناهج الدراسية
عدد في مجلة كلية التربية 

 2001 / صنعاء

عب000000000000000000000دالرحمن  6975
عبدالس00000الم احم00000د 

 -التربية 
 صنعاء

التعليم 
التنظيم الكتروني كاليه من اليات  تعليم تقني التقني

تمع العربيةتحقيق مج  
مجلة جامعة صنعاء 

 2006 للعلوم التربوية والنفسية
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 جامل

6976 
عب000000000000000000000دالرحمن 
عبدالس00000الم احم00000د 

 جامل
 -التربية 
 صنعاء

التعليم 
المؤتمر العلمي الثاني  التربية المهنية في التعليم االساسي تعليم تقني التقني

 2006 عشر

6977 
عبدالس0000الم محم0000د 

 الصالحي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
رق وط

 تدريس
تقويم وتطوير نظام التقويم التربوي  طرق تدريس

 في التعليم االساسي والثانوي
مركز البحوث والتطوير 

 2008 التربوي

6978 
عبدالس0000الم محم0000د 

 الصالحي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

تقويم االختبارات النهائية في جامعة  طرق تدريس
 2008 مجلة الباحث الجامعي صنعاء

6979 
عبدالس0000الم محم0000د 

 الصالحي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

دراسة تقويمية ألغنام اختيار مرحلة  طرق تدريس
 التعليم االساسي

 21المؤتمر العلمي 
الجمعية المصرية جامعة 

 عين شمس
2009 

6980 
عبدالس0000الم محم0000د 

 الصالحي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

ة ألسئلة كتاب التربية دراسة تقويمي طرق تدريس
 الوطنية في مرحلة التعليم االساسي

مجلة العلوم التربوية 
 2009 والنفسية

6981 
عبدالس0000الم محم0000د 

 الصالحي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

بناء وتنمية المجموعات في المكتبات  طرق تدريس
 2008 كتاب ومراكز المعلومات

6982 
عبدالرش0000000000000000000000يد 
عب00000000000000000000000دالحفيظ 

 سععبدالوا
الشريعة 
 والقانون

تاريخ 
القانون 
 وفلسفته

فلسفة الفقه االسالمي والتجديد  تاريخ القانون
 2007 كتاب للباحث الفهمي

6983 
عبدالرش0000000000000000000000يد 
عب00000000000000000000000دالحفيظ 

 عبدالواسع
الشريعة 
 والقانون

تاريخ 
القانون 
 وفلسفته

االوضاع القانونية للمرأة في اليمن  تاريخ القانون
 2006 عة عدنمجلة القانون جام القديم

6984 
عبدالرش0000000000000000000000يد 
عب00000000000000000000000دالحفيظ 

 عبدالواسع
الشريعة 
 والقانون

تاريخ 
القانون 
 وفلسفته

نظام حكم والتنظيم اإلداري في اليمن  تاريخ القانون
 القديم

دراسة الخليج العربي / 
 2001 جامعة الكويت

6985 
أم000ة الس000الم محم000د 

 علي جحاف
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
بية اإلسرائيلية والتربية اليهودية التر اصول تربية تربية

 المتنافر واالختالف
الباحث االجتماعي جامعة 

 2006 الجزائر

6986 
أم000ة الس000الم محم000د 

 علي جحاف
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
صورة اليهودي في عقلية معلم التعليم  اصول تربية تربية

 الثانوي
التربية والتنمية جامعة 

 2004 عين شمس

6987 
م000د أم000ة الس000الم مح

 علي جحاف
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
 2005 مجلة جامعة الملكة اروى موقف الدول العربية من التطبيع اصول تربية تربية

6988 
أم000ة الس000الم محم000د 

 علي جحاف
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
التعليم في الجمهورية اليمنية من  اصول تربية تربية

 2012 مجلة جامعة ذمار منظور كارل بوبر

6989 
الس000الم محم000د أم000ة 

 علي جحاف
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
مجلة القرار والمعرفة /  اليهودية بين العقيدة واالنتماء اصول تربية تربية

 2012 جامعة عين شمس

6990 
أم000ة الس000الم محم000د 

 علي جحاف
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
 اصول تربية تربية

دور الجماعات السلفية واالسالمية 
ربي اليهودية في المجتمع الع

   واإلسرائيلي وموقف المجتمع منها
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6991 
طاهر ص0الح ص0الح 

 العبيدي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 اثر السكر في المسئولية الجزائية قانون جنائي الجنائي

مجلة جامعة صنعاء  
للقانون والدراسات 

 االسالمية
2008 

6992 
طاهر ص0الح ص0الح 

 العبيدي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
ايقاف تنفيذ العقوبة في القوانين  قانون جنائي الجنائي

 العربية
مجلة جامعة صنعاء 
للقانون والدراسات 

 االسالمية
2006 

6993 
طاهر ص0الح ص0الح 

 العبيدي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 رجعية القانون االصلح للمتهم قانون جنائي الجنائي

جامعة األزهر كلية 
البنات االسالمية فرع 

 اسيوط
2008 

6994 
طاهر ص0الح ص0الح 

 العبيدي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 قانون جنائي الجنائي

الحكام العامة للعقوبات وقواعد 
تنفيذها في قانون الجرائم والعقوبات 

 اليمني والشريعة االسالمية
 2005 كتاب

6995 
طاهر ص0الح ص0الح 

 العبيدي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
لجنائية للجنين في الشريعة الحماية ا قانون جنائي الجنائي

 والقانون
المجلة العربية للدراسات 
االمنية / جامعة نايف / 

 السعودية
1428 

علم  اآلدابعفاف احمد الحيمي 6996
واقع المتغيرات االجتماعية  علم االجتماع االجتماع

 2000 مركز الدراسات السكانية والسياسيات السكانية في اليمن

علم  اآلدابيعفاف احمد الحيم 6997
اطفال الشوارع في اليمن دراسة في  علم االجتماع االجتماع

 2007 بحث ميداني تحليلي تحليل

علم  اآلدابعفاف احمد الحيمي 6998
قضايا اجتماعية المركز  جنوح االحداث العوامل واالثار علم االجتماع االجتماع

 2009 اليمني للدراسات اجتماع

علم  داباآلعفاف احمد الحيمي 6999
دور منظمات المجتمع المدني في  علم االجتماع االجتماع

 تقرير االنتماء للوطن لدى الشباب
مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

 واالنسانية
2008 

7000 
أحم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 العلوم

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

اسباب عزوف الطالبات عن دراسة 
وم في المرحلة الثانوية واالساسية العل

 في اليمن
الجمعية العربية للمناهج 

 1999 وطرق التدريس

7001 
أحم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 العلوم

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

االتجاهات نحو التعليم المهني والتقني 
 في اليمن

مجلة البحوث للدراسات 
 1999 التربوية

7002 
عب0000دالرحمن أحم0000د 
 شمسان

 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 العلوم

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

تقويم مستوى تقنية الجودة ، في 
البرنامج المواد معلم العلوم للمرحلة 

الثانوية كلية التربية صنعاء من 
 وجهة نظر طلبة لمستوى الرابع .

 2018 مركز التطوير االكاديمي

7003 
أحم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -ية الترب

 صنعاء
مناهج 
 العلوم

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

مدى تمكين المستوى الرابع بكلية 
 التربية صنعاء من الكفايات التعليمية

مجلة العلوم التربوية 
 2018 اليمن

7004 
أحم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 العلوم

مناهج وطرق 
 تدريس العلوم

ينية مستوى الممارسات التعليمية الص
 لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية

مجلة الدراسات 
 2000 االجتماعية

7005 
محم000د س000عد عب000ده 

 2004 ابحاث جامعة صنعاء وظائف دينية في اليمن القديم أثار يمنية األثار اآلداب القحطاني

7006 
محم000د س000عد عب000ده 

يتقدمات نذرية للمعبود ذي سماو أثار يمنية األثار اآلداب القحطاني  2005 ادوماتو / السعودية 

7007 
محم000د س000عد عب000ده 

 تقدمات نذرية لآللهية في اليمن القديم أثار يمنية األثار اآلداب القحطاني
سلسلة العلوم االنسانية 
مجلة البحوث / جامعة 

  تعز العدد السابع
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7008 
محم00000000000د عل00000000000ي 

الكيمياء  الصيدلة المعمري
 العضوية

كيمياء 
 عضوية

In Vivo effect of dietary 
sorghum tannins on 

rabbit digestive enzymes 
and minerals absorption 

Published/Nutrition 
Res 2001 

7009 
محم00000000000د عل00000000000ي 

الكيمياء  الصيدلة المعمري
 العضوية

كيمياء 
 عضوية

In vivo effects of dietary 
tannins of rabbit 

digestive enzymes and 
mineral absorption 

Published/Nutrition 
Res 2001 

7010 
محم00000000000د عل00000000000ي 

الكيمياء  الصيدلة المعمري
 العضوية

كيمياء 
 عضوية

Investigation into 
toxicological effects of 
Catha edulis leaves A 

short term study in 
animals 

Published/Nutrition 
Res 2002 

7011 
محم00000000000د عل00000000000ي 

الكيمياء  الصيدلة المعمري
 ةالعضوي

كيمياء 
 عضوية

Investigation into in to 
the Toxicological effects 
of Catha edulis leaves A 

short term study in 
animals 

Published/ the 
Journal of 

Ethynopharmacolo
gy 

2002 

7012 
محم00000000000د عل00000000000ي 

الكيمياء  الصيدلة المعمري
 العضوية

كيمياء 
 عضوية

Antioxident activities 
and total Phenolics of 

different types of honey 
Published/Nutrition 

Res 2002 

7013 
أن0000ور عل0000ي حمي0000د 

 اللغات األثوري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 إنجليزي

 
The morphological 

integration of English 
Loanwords in Arabic The 
Case of plural inflection 

Readings 2004 

7014 
مي0000د أن0000ور عل0000ي ح

 اللغات األثوري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 إنجليزي

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 

7015 
أن0000ور عل0000ي حمي0000د 

 اللغات األثوري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 إنجليزي

Translator of a book 
entitled Mathematics and 

Science Teacher 
education Reform in 

Yemen 

Mastery Project 
sponsored by the 

Dutch Government 
2012 

7016 
أن0000ور عل0000ي حمي0000د 

 اللغات األثوري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 إنجليزي

Translating Shop Signs 
into English in Sana’a’s 

Streets A linguistic 
Analysis 

The International 
Journal of 

Humanities and 
Social Sciences 

2014 

7017 
أن0000ور عل0000ي حمي0000د 

 اللغات األثوري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 إنجليزي

On Grammatical 
borrowing The Case of 

Arabic plurals in the 
Urdu Language 

Theory and 
practice in 

language Studies 
2015 

7018 
محم000د عل000ي محم000د 

االنتاج  الزراعة السنباني
 ثروة سمكية الحيواني

Asymmetrical Analysis 
and Chemical 

Composition of two 
Marine Teloste Fish 

collected from Costal 
Region of Yemen 

Egyptian Journal of 
Aquatic Biology 
and Fisheries Ain 
Shams University 

2007 

7019 
محم000د عل000ي محم000د 

االنتاج  الزراعة السنباني
دراسة اقتصادية تحليلية للقشريات  ثروة سمكية الحيواني

 البحرية في السواحل اليمنية

Egyptian Journal of 
Aquatic Biology 
and Fisheries Ain 
Shams University 

2007 

7020 
محم000د عل000ي محم000د 

االنتاج  الزراعة السنباني
 ثروة سمكية الحيواني

دراسة اقتصادية لدور التعاونيات السمكية 
في رفع إنتاج األسماك في اليمن نموذج 

الجمعيات السمكية في البحر العربي 
 وخليج عدن

المجلة اليمنية للبحوث 
 2009 والدراسات الزراعية
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7021 
محم000د عل000ي محم000د 

االنتاج  الزراعة السنباني
 ةثروة سمكي الحيواني

تأثير استخدام المستويات المختلفة 
من مسحوق مخلفات مصانع االسماك 

 المحلية على أداء كتاكيت الالحم
 2008 مجلة علوم الحياة اليمنية

7022 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 العلوم المخالفي
علوم 

األرض 
 والبيئة

جيوكيمياء 
 بيئية

عناصر االرض النادرة لفي الرمل 
 2008 لوجيا البيئيةمجلة الجيو المرجاني دليل بيئي

7023 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 العلوم المخالفي
علوم 

األرض 
 والبيئة

جيوكيمياء 
 بيئية

جيوكيمياء الرسوبيات لبحيرة مانسر 
الهند تطبيقات على مصادر التجوية 

 نوعية المصدر والوضع التكتوني
 2006 مجلة أسيا لعلوم األرض

7024 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 العلوم المخالفي
علوم 

ض األر
 والبيئة

جيوكيمياء 
 بيئية

إدارة النفايات الصلبة في مدينة 
 2003 مجلة الجيولوجيا البيئية صنعاء الجمهورية اليمنية

7025 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 العلوم المخالفي
علوم 

األرض 
 والبيئة

جيوكيمياء 
 بيئية

تأثير المدنية على نوعية المياه 
الجوفية لحوض صنعاء الجمهورية 

 اليمنية
معة عدن للعلوم مجلة جا

 2008 الطبيقية

7026 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 العلوم المخالفي
علوم 

األرض 
 والبيئة

جيوكيمياء 
 بيئية

نوعية المياه الجوفية في اقليم اليمن 
البركاني والتأثيرات الجيولوجية 

 والكيميائية
المجلة العربية للعلوم 

 2009 الجيولوجية

7027 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 العلوم المخالفي
م علو

األرض 
 والبيئة

جيوكيمياء 
 بيئية

مشروع لدراسة األنثروبولوجيا في 
 2008 82أنتيكوتي  باب المندب اليمن

7028 
مني0000ره عب0000دالودود 

 كيمياء حيوية الكيمياء الطب دغيش
Laboratory assistant 

Clinical Laboratory Al-
Thawra Hospital 

taiz Republic of 
Yemen 1983 

7029 
ودود مني0000ره عب0000دال

 كيمياء حيوية الكيمياء الطب دغيش

Teaching assistant 
Biochemistry 

Department medical 
College 

Sana’a University 
republic of Yemen 1984 

7030 
مني0000ره عب0000دالودود 

 كيمياء حيوية الكيمياء الطب دغيش
Student English as a 

Second Language 
Institute 

University of 
Rhode Island 

Kingston 
1986 

7031 
مني0000ره عب0000دالودود 

 كيمياء حيوية الكيمياء الطب دغيش

Teaching assistant 
Sana’a University 
Medical College 

 
Republic of Yemen 1989 

7032 
مني0000ره عب0000دالودود 

 كيمياء حيوية الكيمياء الطب دغيش
M. Sc.Student and 
teaching assistant 

Department of Chemistry 

University of 
Wisconsin 

Milwaukee WI 
USA 

1992 

7033 
مني0000ره عب0000دالودود 

 كيمياء حيوية الكيمياء الطب دغيش
Ph.D.Student  and 
teaching assistant 

Department of Chemistry 

University of 
Wisconsin 

Milwaukee WI. 
USA 

1996 

7034 
س000000000مير عب000000000دهللا 

 الزراعة المشرقي
الهندسة 
الزراعي

 ة

مكائن واالت 
 زراعية

تأثير التدرج والمحتوي الرملوبي 
 كفاءة التقسير

مجلة علوم الحياة / 
 2008 صنعاء

7035 
س000000000مير عب000000000دهللا 

 الزراعة المشرقي
الهندسة 
الزراعي

 ة

مكائن واالت 
 زراعية

فاعلية استخدام المجمعات الشمسية 
 المسئولية في تحقيق العنب

راعية حوليات العلوم الز
 2005 م جامعة الزقازيق

7036 
س000000000مير عب000000000دهللا 

 الزراعة المشرقي
الهندسة 
الزراعي

 ة

مكائن واالت 
 زراعية

المحاصيل المثلى للزراعة من حيث 
 االحتياجات المالية / تعز

مؤتمر الثالث عشر 
للجمعية اكون / جامعة 

 االزهر
2005 

7037 
محم000د احم000د س000الم 

هندسة  الهندسة المدحجي
 معمارية

هندسة 
 معمارية

المتحوالت المعمارية والعمرانية 
 لمدينة تعز ومدى تجاوبها البيئي

المجلة العراقية الهندسية 
 2001 المعماري
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7038 
محم000د احم000د س000الم 

هندسة  الهندسة المدحجي
 معمارية

هندسة 
 معمارية

البناء العقول احداهم االفطار التي 
 تهدر بيئة المعالم التاريخية في اليمن

جامعة العلوم مجلة 
 2002 والتكنولوجيا

7039 
محم000د احم000د س000الم 

هندسة  الهندسة المدحجي
 معمارية

هندسة 
 معمارية

المعاير والتخطيط للمدن اليمنية بين 
 المفهوم والتطبيق

مجلة جامعة العلوم 
 2001 والتكنولوجيا

7040 
محم000د احم000د س000الم 

هندسة  الهندسة المدحجي
 معمارية

هندسة 
 معمارية

الطينية على بوابة الطراز  العمارة
 2000 مجلة جامعة حضرموت الحادي والعشرين

7041 
عب000دهللا عبدالس000الم 

 اثار إسالمية اآلثار اآلداب الحداد

التصوير االسالمي في اليمن دراسة 
فنية تحليلية مقارنة لقصايد 

مخطوطات مقامات الحديون المذوق 
 بصنعاء

مجلة اآلداب والعلوم 
االجتماعية جامعة 

 الكويت
2006 

7042 
عب000دهللا عبدالس000الم 

 اثار إسالمية اآلثار اآلداب الحداد
تطور الخط الكوفي في اليمن منذ 
صدر االسالم حتى نهاية العصر 

 االيوبي
مجلة الدراسات مركز 
 2006 الخطوط / االسكندرية

7043 
عب000دهللا عبدالس000الم 

بميسق دراسة  مسجد ومدرسة التكيه اثار إسالمية اآلثار اآلداب الحداد
 اثرية

مجلة الكليل / وزارة 
 2003 الثقافة

علم  اآلداب خالد عبدهللا طميم 7044
الجهود المحلية الدولية لحماية حقوق  علم اجتماع االجتماع

 2002 مجلة كلية اآلداب الطفل

علم  اآلداب خالد عبدهللا طميم 7045
ية علم االجتماع القانوني بين الفطر علم اجتماع االجتماع

 2000 مجلة كلية اآلداب والتطبيقية

علم  اآلداب خالد عبدهللا طميم 7046
 علم اجتماع االجتماع

Consanguineous 
marriagein the Capital 

Sana’a Yemen 
Journal of 

Biosocial science 2001 

7047 
ص00000000الح عب00000000دهللا 

 السنباني
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 النفس

علم نفس 
 تربوي

ب  المعرفي التأمل عالقة االسلو
واالندفاع بالتحصيل الدراسي وفقاً 

للنمط االختبارات الموضعية لدى طلبة 
 كلية التربية

مجلة الدراسات 
 2005 االجتماعية جامعة العلوم

7048 
ص00000000الح عب00000000دهللا 

 السنباني
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 النفس

علم نفس 
 تربوي

قياس اتجاهات الطلبة نحو القيم 
المية وعالقتها االجتماعية واالس

 بمتغيرات الجنس
مجلة العلوم التربوية 

 2002 والنفسية

7049 
ص00000000الح عب00000000دهللا 

 السنباني
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 النفس

علم نفس 
 تربوي

اسلوب العلم في إدارة الفصل وعالقته 
 بذكائه الوجداني ورافيته لإلنجاز

المجلة المصرية 
 2008 للدراسات النفسية / مصر

7050 
عب00000000اس  عب00000000دهللا
 المحرزي

 -التربية 
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 الرياضيات

التواصل لرياض لدى تالميذ الصف 
الثامن من التعليم االساسي وعالقته 

 بالتحصيل
جامعة االندلس للعلوم 

 2009 الفقهية

7051 
عب00000000دهللا عب00000000اس 

 المحرزي
 -التربية 
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 الرياضيات

لب على تنمية استخدام ملف الطا
التفكير الرياضي والتواصل واالتجاه 
نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة 

 االساسية

جامعة صنعاء للعلوم 
 2009 التربوية والنفسية

7052 
عب00000000دهللا عب00000000اس 

 المحرزي
 -التربية 
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 الرياضيات

تعريف بالدراسة الدولية للرياضيات 
 Timsوالعلوم 

لبحوث والتطوير مركز ا
 2007 التربوي

7053 
عب00000000دهللا عب00000000اس 

 المحرزي
 -التربية 
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 الرياضيات

اثر استخدام نموذج تقويمي مقترح 
في التحصيل والتفكير الرياضي 

واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات 
 الصف التاسع األساسي في األردن

مجلة العلوم التربوية 
ية التربية والنفسية كل

 9جامعة البحرين مجلد 
 1عدد

2008 

7054 
عب00000000دهللا عب00000000اس 

 المحرزي
 -التربية 
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 الرياضيات

الحس العددي لدى طلبة الصف 
السادس من مرحلة التعليم األساسي 

 بأمانة العاصمة صنعاء

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

 1العدد  5المجلد 
2008 
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7055 
عب00000000دهللا عب00000000اس 

 المحرزي
 -التربية 
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 الرياضيات

تقويم اختبارات مادة الرياضيات في 
المرحلة األساسية في ضوء معايير 

 االختبار الجيد

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

 1العدد  5المجلد 
2008 

 2003 مجلة االكليل صنعاء المسجد وأثرة على العمارة االسالمية إسالميةاثار  األثار اآلداب علي سعيد سيف 7056

العالمية الخامس جامعة  المنرجات  اليمنية في العصر العباسي اثار إسالمية األثار اآلداب علي سعيد سيف 7057
 2003 الملك سعود

والعسكريةالفنون والعمارة المدنية  اثار إسالمية األثار اآلداب علي سعيد سيف 7058  2004 كتاب 

 -التربية  أحمد صالح قطران 7059
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 تقنية أحكام الشريعة اإلسالمية أصول فقه
مجلة جامعة صنعاء 
للقانون والدراسات 

 االسالمية
2004 

 -التربية  أحمد صالح قطران 7060
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

سورة  فقه الحرب النفسية في ضوء أصول فقه
 األثقال

المجلة العليا للقرآن 
 2005 الكريم صنعاء

 -التربية  أحمد صالح قطران 7061
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

قضاة آل العنسي تراجمهم وأثارهم  أصول فقه
 العلمي

مقدم إلى مؤتمر جامعة 
 2004 ذمار

 الزراعةعلي قاسم اسماعيل 7062

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
اد وارش

 زراعي

الموارد الريفية وقروض التسليف 
 الزراعي في اليمن

كلية ناصر للعلوم 
 2002 الزراعية

 الزراعةعلي قاسم اسماعيل 7063

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وارشاد 
 زراعي

أهمية الخبرات المتوارثة بالتوازن 
البيئية والمكافحة المتكاملة للحد من 

 الحشرية
األول المؤتمر الوطني 

 2000 لزراعة القديم صنعاء

 الزراعةعلي قاسم اسماعيل 7064

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وارشاد 
 زراعي

التنمية الريفية وانعكاساتها على 
 التعليم الزراعي في العالي في اليمن

مجلة العلوم الزراعية 
 2001 الواقية جامعة بغداد

7065 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 

تحليل وظائف الدولة في الجمهورية  اقتصاد اقتصاد إلقتصادوا
 2000 مجلة الثوابت اليمنية وفقاً للتطور النقاط العامة

7066 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
مستقبل اليمن في ظل المتغيرات  اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد

 المحلية واالقليمية والدولية
مجلة كلية التجارة مؤتمر 

 2000 مسالعلمي الخا

7067 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
 اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد

محدودات الطاقة الهندسية في الدول 
النامية مع دراسة الطاقة الهندسية في 

 اليمن
مجلة االمارات للدراسات 

 2000 والبحوث

7068 
حس0000000000ن محم0000000000د 

فلسفة  الفلسفة اآلداب الكحالني
 معاصرة

فة الحرية والوجود الذاتي في فلس
 كمارل ياسبرز

مجلة الجمعية الفلسفية 
 2007 جامعة القاهرة

7069 
حس0000000000ن محم0000000000د 

فلسفة  الفلسفة اآلداب الكحالني
كلية اآلداب جامعة  الحرية الفردية والدولة معاصرة

 2006 صنعاء

7070 
حس0000000000ن محم0000000000د 

فلسفة  الفلسفة اآلداب الكحالني
 2005 مجلة دراسات اليمن الهوية الثقافية الوطنية معاصرة

7071 
حس0000000000ن محم0000000000د 

فلسفة  الفلسفة اآلداب الكحالني
 معاصرة

التقدم واالرتقاء بين الحرية 
 والمساواه

مجلة المواقف مجلة 
الدراسات والبحوث / 

 الجزائر
2007 
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7072 
حمي00000000000د مطي00000000000ع 

 2001 مجلة االكليل منهجية صياغة المصطلح وتوحيدة لغة فرنسية الفرنسي اآلداب العواضي

7073 
 حمي00000000000د مطي00000000000ع

 1999 كتاب المعاجم اللغوية المعاصرة لغة فرنسية الفرنسي اآلداب العواضي

7074 
حمي00000000000د مطي00000000000ع 

تأليف م اليزابيت االفور/  دور الترجمة في تعليم اللغات االجنبية لغة فرنسية الفرنسي اآلداب العواضي
 2002 مؤسسة العفيف

7075 
حمي00000000000د مطي00000000000ع 

ليمن في المصادر بكالسيكية بالد ا لغة فرنسية الفرنسي اآلداب العواضي
 2001 كتاب دراسة مختارات

التجارة  علي علي الزبيدي 7076
الندوة وتحديد القيمة في السوق  اقتصاد االقتصاد واإلقتصاد

 1995 منشور في مجلة اآلداب االسالمي

التجارة  علي علي الزبيدي 7077
الجوانب االقتصادية للغات في  اقتصاد االقتصاد واإلقتصاد

لجمهورية اليمنيةا  1997 مجلة الثوابت اليمن 

التجارة  علي علي الزبيدي 7078
الضغوط التضخمية وسياسية سهر  اقتصاد االقتصاد واإلقتصاد

 1996 مجلة الثوابت / اليمن الصرف في اليمن

7079 
منص0000000ور محم0000000د 

 اسماعيل العريقي
التجارة / 

 خمر
إدارة 
  األعمال

دور مجلس اإلدارة في اإلدارة 
 االستراتيجية من وجهة نظر المديرين

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
2003 

7080 
منص0000000ور محم0000000د 

 اسماعيل العريقي
التجارة / 

 خمر
إدارة 
  األعمال

الالمركزية في صناعة القرار من 
 وجهة نظر المديرين

مجلة كلية التجارة جامعة 
 2005 صنعاء

7081 
منص0000000ور محم0000000د 

 عيل العريقياسما
التجارة / 

 خمر
إدارة 
  األعمال

المسئولية االجتماعية للمنظمات 
 الصناعية الخاصة

مجلة جامعة األزهر كلية 
 2003 التجارة فرع البنات

7082 
أم00ة الس00الم  يحي00ى 

 رجاء
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
  اسالمية

المرأة العربية بين أعراف مجتمعها 
 وثوابت اإلسالم

لمعرفة / مجلة إسالمية ا
 2004 لبنان

7083 
أم00ة الس00الم  يحي00ى 

 رجاء
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
جامعة صنعاء للقانون  تطبيق أحكام الشريعة االسالمية  اسالمية

 2004 والدراسات االسالمية

7084 
أم00ة الس00الم  يحي00ى 

 رجاء
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
  اسالمية

مظاهر التفسير ورفع الحرج بعض 
ات للنشاأحكام العبار  

مجلة الباحث الجامعي 
 2005 جامعة إب

7085 
يحي000ى عل000ي احم000د 

 النود
 -التربية 
  علم نفس صنعاء

الحل االبتكاري للمشكالت والتفكير 
 1999 مركز البحوث التربوية االيجابي

7086 
يحي000ى عل000ي احم000د 

 النود
 -التربية 
  علم نفس صنعاء

االجازة الصيفية واهمية مشاركة 
ريس  في جامعة عضو هيئة التد

 صنعاء في خدمة المجتمع
نقابة هيئة التدريس 

 1995 بجامعة صنعاء

7087 
يحي000ى عل000ي احم000د 

 النود
 -التربية 
  علم نفس صنعاء

 96الخطة التنموية التربوية اليمنية 
لوزارة التربية والتعليم في اليمن من 

 واقع الطموع
 1997 مجلة كلية اآلداب

7088 
يحي000ى عل000ي احم000د 

 النود
 -لتربية ا

  علم نفس صنعاء
الصعوبات التي تواجه في الجامعات 

 اليمنية دراسة ميدانية
مشروع تدريس معلم 
المرحلة القانونية كلية 

 التربية
1995 
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التجارة احمد محمد الشامي 7089
 واالقتصاد

إدارة 
  األعمال

امكانية تطبيق إدارة المواد الشاملة 
 2008 ارةمجلة كلية التج في مصنع اسمنت عمران

التجارة احمد محمد الشامي 7090
 واالقتصاد

إدارة 
  األعمال

القيادة االبداعية لتطوير تنمية 
 المؤسسات الوطن العربي

المؤتمر العربي الرابع في 
 2003 اإلدارة / دمشق

التجارة احمد محمد الشامي 7091
 واالقتصاد

إدارة 
  األعمال

العولمة وتأثيرها على المنظمات إدارة 
العمالا  2001 مجلة كلية التجارة 

التجارة احمد محمد الشامي 7092
 واالقتصاد

إدارة 
 2000 كتاب إدارة االنتاج والعمليات  األعمال

التجارة احمد محمد الشامي 7093
 واالقتصاد

إدارة 
  األعمال

تقنية المعلومات في وحدة الجهاز 
اإلداري للدولة وتدريبات القطاع العام 

 والخاص
كلية التجارة مجلة 

 2006 واالقتصاد

هندسة  الهندسة أمين علي قحطان 7094
  مدنية

تطبيقات االستثمار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافيا في اعداد خرائط 

" دراسة تطبيقية على مزرع 
االستثمار عن بعد والتقنية والتطبيق 

 دراسته

مجلة جامعة األزهر كلية 
 2003 الشريعة

هندسة  الهندسة انأمين علي قحط 7095
  مدنية

تكليف عن المكافئ النفطية في 
 2013 المجلة جامعة جونا محافظة حضرموت

هندسة  الهندسة أمين علي قحطان 7096
  مدنية

دراسة جيومرفولوجية تطبيقية ألرض 
 الرمال

مجلة الجمعية الجغرافية 
 2003 اليمنية

هندسة  الهندسة أمين علي قحطان 7097
ساحةكتاب الم  مدنية   2002 

7098 
حسن سليمان احمد 

وقاية  الزراعة مهدي
  نبات

الطرق التقليدية في اإلدارة والمتكاملة 
استراتيجية واعداد في حفض تعداد 

 فراض الثمار اللبن
مجلة جامعة الملك 

 2007 عبدالعزيز

7099 
حسن سليمان احمد 

وقاية  الزراعة مهدي
  نبات

تصميم متعدد االشكال لخلية النحل 
 2003 مجلة وقاية النبات يمنية

7100 
حسن سليمان احمد 

وقاية  الزراعة مهدي
  نبات

كفاءة بعض الطرق الجاذبة وااليوان 
في جذب القات خنفساء القرعيات 
الحمراء وتفاعل مواد النبات في 

 الحقل
 2003 مجلة ابحاث جامعية

 األعالم أحمد مطهر عقبات 7101
إذاعة 
وتلفزيو

ية الواقع واالمانةالقناة الفضائ  ن مركز الدراسات للبحوث  
 2001 اليمن

 األعالم أحمد مطهر عقبات 7102
إذاعة 
وتلفزيو

االكليل وزارة الثقافة  استراتيجية األعالم الكاني  ن
 2001 اليمنية

 األعالم أحمد مطهر عقبات 7103
إذاعة 
وتلفزيو

 2001 كلية اآلداب دور المرأة في االنتاج االعالمي  ن

 األعالم أحمد مطهر عقبات 7104
إذاعة 
وتلفزيو

  ن
أهمية البرنامج النفسي في التلفزيون 

 2000 مجلة كلية اآلداب اليمني

 األعالم أحمد مطهر عقبات 7105
إذاعة 
وتلفزيو

 2000 مجلة الدراسات والبحوث االشكال التعبيرية في األعالم المرئي  ن
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7106 
احم0000000000د عل0000000000وان 

 المذحجي
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

دور كلية التربية في ترسيخ مدراء 
التعليم المستمر في وجهة نظر 

المعلمين في دولة االمارات العربية 
 المتحدة

مجلة جامعة حلوان كلية 
 1999 التربية / مصر

7107 
احم0000000000د عل0000000000وان 

 المذحجي
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة 
دام التقنياتالتدريس في استخ  

مجلة البحث في التربية / 
 1999 جامعة المنيا / مصر

7108 
احم0000000000د عل0000000000وان 

 المذحجي
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

تفضيل طالبات كلية التربية جامعة 
 االمارات

مجلة الجمعية المصرية 
 1999 لتكنولوجيا التعليم

7109 
احم0000000000د عل0000000000وان 

 المذحجي
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

لصعوبات التي يعاني منها طلبة ا
الدراسات العليا في كليات جامعة 

 صنعاء
مجلة العلوم التربوية 

 1992 والنفسية العراق

7110 
احم0000000000د عل0000000000وان 

 المذحجي
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

دراسة مقارنة التجاهات طالب كليتي 
 التربية والعلوم

مجلة كلية التربية جامعة 
 1991 اسيوط

7111 
عل0000000000وان  احم0000000000د
 المذحجي

 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

مشكالت معلم المرحلة الثانوية 
 بالجمهورية اليمنية

مؤتمر المعلم جامعة 
 1990 المنياء

7112 
احم0000000000د عل0000000000وان 

 المذحجي
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

التربية البيئية والتربية السكانية 
 (أزمة الغذاء)

المؤتمر التدريبي الثالث 
التربية والتعليم وزارة 

 صنعاء
1990 

التجارة  داود أحمد عثمان 7113
 1999 مجلة لنزايت / اليمن اليمن وتنمية الصادرات  اقتصاد واإلقتصاد

التجارة  داود أحمد عثمان 7114
 2001 مركز الدراسات السكانية الخصائص االقتصادية للسكان  اقتصاد واإلقتصاد

التجارة  داود أحمد عثمان 7115
  اقتصاد اإلقتصادو

قطاع التأمينات االجتماعية واالصالح 
 1999 ندوة التأمينات االقتصادي

التجارة  داود أحمد عثمان 7116
  اقتصاد واإلقتصاد

البني االساسية وتنميتها في اطار 
 برنامج االصالح االقتصادي في اليمن

مؤتمر تقنية االصالح 
 2000 االقتصادي والهيكلي

التجارة  عثمانداود أحمد  7117
  اقتصاد واإلقتصاد

مستقبل الصناعات اليمنية في ظل 
 2001 مجلة كلية التجارة المتغيرات المحلية والدولية

7118 
ع000000000ادل مجاه000000000د 

  اجتماع اآلداب الشرجبي

النوع االجتماعي والمواطنة ودور 
المنظمات غير الحكومية في بلدان 

االسكوا التأثر بالنزاعات دراسة حالة 
 اليمن

اللجنة االقتصادية لغرب 
 2002 اسيا

7119 
ع000000000ادل مجاه000000000د 

  اجتماع اآلداب الشرجبي
الخصوبة البشرية في اليمن دراسة 

 اجتماعية كتاب
مركز الدراسات السكانية 

 2001 كتاب

7120 
ع000000000ادل مجاه000000000د 

  اجتماع اآلداب الشرجبي
المحددات االجتماعية للنمو السكانية 

 في اليمن
كتاب مركز الدراسات 

 2001 سكانيةال

7121 
ع000000000ادل مجاه000000000د 

 2001 االكيل اليمن علم االجتماع االلتقاء الذاتي  اجتماع اآلداب الشرجبي

7122 
محم000000د عب000000دالملك 

 المتوكل
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
  السياسية

دور اإلعالم في التنمية في 
 الجمهورية العربية اليمنية

مجلة دراسات بحثية 
مركز الدراسات 

 والبحوث
1983 
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7123 
محم000000د عب000000دالملك 

 المتوكل
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
المركز العربي للدراسات  اليمن وحرب الخليج الثانية  السياسية

 2001 اليمنية

7124 
محم000000د عب000000دالملك 

 المتوكل
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
مجلة المستقبل العربي  االنتخابات اليمنية الممارسات واالبعاد  السياسية

 1997 راسة الوحدةمركز د

7125 
محم000000د عب000000دالملك 

 المتوكل
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
  السياسية

مفهوم المشاركة في التشريعات 
 اليمنية

مؤتمر علمي كلية التجارة 
 1987 جامعة صنعاء

7126 
ش0000000رف إب0000000راهيم 

 الهادي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
  التربوية

الحاجات االنسانية للقيادات اإلدارية 
سات التعليمية في اليمنبالمؤس  

المؤتمر السنوي السابع 
 1999 للجمعات المصرية

7127 
ش0000000رف إب0000000راهيم 

 الهادي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
  التربوية

فعالية انظمة الحوافز ومدى تحقيقها 
 2000 مجلة كلية اآلداب صنعاء للرضاء الوظيفي

7128 
ش0000000رف إب0000000راهيم 

 الهادي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
  التربوية

مدى فعالية نظام االتصاالت بمكتب 
 التربية بمحافظة صنعاء

 
 

جامعة العلوم 
والتكنولوجيا كلية العلوم 

 االنسانية
2000 

7129 
ش0000000رف إب0000000راهيم 

 الهادي
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
  التربوية

المناخ التنظيمي السائد في 
المؤسسات التعليمية بالجمهورية من 

م وجهة نظر مدراء المدارس ووكالئه
 بمحافظة صنعاء

مجلة كلية التربية جامعة 
 1999 حلوان

7130 
س0000000000نان غال0000000000ب 

 المرهضي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

دور حياة المنظمة الصناعية في اليمن 
األردن العراق دور حياة المنظمة 

وعالقتها بالبنية الداخلية مقارنة على 
 عينة

مجلة جامعة الملك سعود 
 2000 العلوم اإلدارية

7131 
س0000000000نان غال0000000000ب 

 المرهضي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

من المنظمات الصناعية في اليمن 
 االردن العراق

مجلة اإلدارة معهد اإلدارة 
 1999 / سلطنة عمان

7132 
س0000000000نان غال0000000000ب 

 المرهضي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
 1999 مجلة الثوابت اليمن دور حياة المنظمة الصناعية  األعمال

7133 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  التربية

التربية اإلسالمية دراسة في اصول 
 المصطلح وخلفية الداللة

مجلة البحوث للدراسات 
اإلسالمية / مركز 

 البحوث
2003 

7134 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
 2003 ن العصرمجلة شئو المناهج العلمية نشأة وواقعة مستقبال  التربية

7135 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  التربية

أبو حيان الثرصيري وجوانب من 
 اهتمامه التربوي

مجلة التجويد الجامعي 
 2004 االسالمي / ماليزيا

7136 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  التربية

فلسفة المساواة بين الرجل والمرآة 
 في االتفاقات

مجلة كلية التربية / 
 2009 جامعة األزهر

7137 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  التربية

األبعاد المتضمنة لمفهوم الوحدة 
اليمنية في المقررات الدراسية لتعليم 

 االساسي
مجلة دراسات تربوية / 

 2007 جامعة حلوان

7138 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  ةالتربي

النزعات المادية في تفسير التاريخ 
 وانعكاساتها التربوي

مجلة الدراسات 
االجتماعية / جامعة 
 العلوم والتكنولوجيا

2006 

7139 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
المجلة العلمية لكلية  التطوير المهني إلداء االستاذ الجامعي  التربية

 2009 التربية / جامعة ذمار
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7140 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  التربية

األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
 للمعلم اليمني في المرحلة الثانوية

مجلة الباحث الجامعي 
 2009 جامعة إب

7141 
أحم0000000000د حس0000000000ين 

 الدغشي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  التربية

الفكر التربوي والعولمة البراجمائية 
 نموذجا

االنبار / مجلة جامعة 
 2006 العراق

7142 
حس0ن محم00د ص00الح 

 جعشان
 -التربية 

 المحويت

اللغة 
اإلنجليز

  ية
مالمح النظرية النقدية عند العرب من 

 خالل طبقات نحو الشعر البن سالم
مركز الدراسات 

 2000 والبحوث

7143 
حس0ن محم00د ص00الح 

 جعشان
 -التربية 

 المحويت

اللغة 
اإلنجليز

  ية
تصويب في العصر العربية ومشكلة ال

 2000 مجلة كلية اآلداب الحديث

7144 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية
الخاطر التي تشهد المدن العربية 
 2005 مجلة جامعة اسيوط واالسالمية التاريخية حالة زبيد

7145 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

العمارة االسالمية كتاب المداخل في  ية المنظمة االسالمية للتربية  
 2001 والعلوم الثقافية إيسكو

7146 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

 معاير رسائل تقييم المعلم التاريخية  ية
مجلة العلوم والتكنولوجيا 

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

1997 

7147 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة بابعمر الك
الهندسة 
المعمار

  ية

المقومات التي تواجه عمليات 
الخدمات وطرق العامة في المدن 

 العربية
 2003 مجلة العلوم والتكنولوجيا

7148 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية

أوليات البحث العلمي في مجال 
الهندسة المعمارية وتقنياتها في العالم 

 العربي
 2002 مجلة العلوم والتكنولوجيا

7149 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

 –مجلة شكيب عمار  الخصائص الهندسية للعمارة اليمنية  ية
 2004 عجمان

7150 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية
المشاكل العمرانية والتخطيط لمدينة 

 2003 مجلة العلوم والتكنولوجيا تعز القديمة

7151 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية
المشاكل التي تواجهه عمليات 

 2003 مجلة العلوم والتكنولوجيا الخدمات والمرافق في المدن العربية

7152 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية

لمي في مجال أولويات البحث الع
الهندسة المعمارية وتقنياتها في العالم 

 العربي
 2002 مجلة العلوم والتكنولوجيا

7153 
عب00000دالعزيز احم00000د 

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في 

 مجال التخطيط اإلقليمي
مؤتمر الجامعة العربية / 

 2001 بيروت

7154 
م00000د عب00000دالعزيز اح

 الهندسة عمر الكباب
الهندسة 
المعمار

  ية
أسلوب تحليل وتقييم في دراسة تأثير 
 1997 مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئة المناخية في التقييم المعماري

التجارة  جمال علي العنسي 7155
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

نموذج مقترح للتنبؤ بالطب على 
الخدمات المصرفية في المصارف 

جاريةالت  
 2000 مجلة كلية التجارة

التجارة  جمال علي العنسي 7156
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

تقييم السياسات النموذجية المتعبة في 
 المنظمات االعمال اليمنية

 
المؤتمر العلمي الخامس 

 2000 كلية التجارة
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7157 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
  االقتصاد واإلقتصاد

الة لخريجي دراسة ظاهرة البط
 الجامعات في الجمهورية اليمنية

مجلة العلوم االقتصادية 
 1997 واإلدارية جامعة بغداد

7158 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
  االقتصاد واإلقتصاد

البديل االستثماري النفقات طلبة 
 البعثات في الجمهورية اليمنية

مجلة اإلدارة واالقتصاد 
الجامعي المستنصرية / 

 العراق
1999 

7159 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
  االقتصاد واإلقتصاد

وضع خطه االستثمار االنفاق المالي 
 على التعليم العالي الجامعي

مجلة العلوم االقتصادية 
 1997 جامعة بغداد

7160 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
 1998 كتاب اقتصاديات التعليم وطرائق التثقيفية  االقتصاد واإلقتصاد

7161 
محم000د احم000د قاس000م 

 الخياط
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  تربية

تقييم طلبة كلية التربية بجامعة 
صنعاء ال عضاء هيئة التدريس 

 العاملة فيها
 2001 مجلة بحوث جامعة تعز

7162 
محم000د احم000د قاس000م 

 الخياط
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  تربية

مؤسسات التعليم العالي في 
تقدمة من  الجمهورية اليمنية وما

 تعليم
 2001 جامعة الملكة اروى

7163 
محم000د احم000د قاس000م 

 الخياط
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  تربية

التحديات الجنسية في المؤسسات 
 1998 مركز البحوث التربوي التعليم المختلط

7164 
محم000د احم000د قاس000م 

 الخياط
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
  تربية

اولويات البحث التربوية جامعة 
واستراتيجية مقترحهصنعاء   1998 مجلة البحوث والدراسات 

7165 
عب0000دهللا عب0000دالكريم 

 حسن االهدل
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

المشكالت التي تواجهه طلبة كلية 
التربية العلمية في قسم الدراسات 
 االجتماعية بكلية التربية صنعاء

 

مجلة الدراسات والبحوث 
 2005 التربوية

7166 
ب0000دالكريم عب0000دهللا ع

 حسن االهدل
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

اثر استخدام اسلوب التعليم 
بالمجموعات على تحصيل الصف 

 الثامن مادة التربية الوطنية
 2004 مجلة بينون

7167 
عب0000دهللا عب0000دالكريم 

 حسن االهدل
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

المشكالت التي تواجه طلبة التربية 
الدراسات العملية في قسم  

مجلة البحوث والدراسات 
 2005 التربوية

7168 
عب0000دهللا عب0000دالكريم 

 حسن االهدل
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

صورة المسلمين والمسحيين في كتب 
 2002 مجلة آداب ذمار التاريخ

7169 
عب0000دهللا عب0000دالكريم 

 حسن االهدل
 -التربية 
 صنعاء

االجتماع
  يات

وحياة زيد االتجاه التربوي في فكر 
 الموشكي

 
  جامعة ذمار

7170 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
  إسالمية

االحكام الفقهية ذات العالقة بتربية 
 الطفل من ميالد في سنة

مجلة العلوم التربوية 
 2002 والنفسية جامعة صنعاء

7171 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

ت دراسا
  إسالمية

حلقة صحيح البخاري في اليمن 
 ومشروعية إضافتها في شهر رجب

مجلة تهامة جامعة 
 2002 الحديدة

7172 
أم00000000000ة الغف00000000000ور 

  التاريخ اآلداب عبدالرحمن األمير
الوالي حسين حلمي باشار وسياسته 

 االصالحية في اليمن
مجلة كلية اآلداب جامعة 

 2010 بغداد

7173 
أم00000000000ة الغف00000000000ور 

  التاريخ اآلداب األمير عبدالرحمن
العثمانيون في تعز وسياستهم إزاء 

 من تعاون معهم
مجلة كلية اآلداب جامعة 

 2009 صنعاء
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7174 
أم00000000000ة الغف00000000000ور 

  التاريخ اآلداب عبدالرحمن األمير
عدن من خالل مخطوطات بهجة 

 الزمن في تاريخ اليمن
مؤتمر الحضارة اليمنية 

 2007 جامعة عدن

7175 
 عب00000000دهللا عب00000000دهللا

 السنفي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

بعض العوامل المؤثرة في مستوى 
 الخدمات المعرفية

مجلة كلية التجارة جامعة 
 1997 صنعاء

7176 
عب00000000دهللا عب00000000دهللا 

 السنفي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

استخدام االساليب الكمية في اتخاذ 
 القرارات

مجلة الدراسات 
عة العلوم االجتماعية جام

 والتكنولوجيا
1997 

7177 
عب00000000دهللا عب00000000دهللا 

 السنفي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
  األعمال

بعض االساليب الفنية الحديثة لتحسين 
 الكفاءة اإلنتاجية

دورة متخصصة في 
مجال العلوم اإلدارية / 

 سلطنة عمان
1996 

7178 
عب00000000دهللا عب00000000دهللا 

 السنفي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
  لاألعما

المداخل الشرية لتحسين الكفاءة 
 االنتاجية

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
1997 

7179 
ح00اتم محم00د الص00كر 

لغة  اآلداب / عراقي
  عربية

في تجربة النقد العربي المعاصر في 
 اليمن

مركز الدراسات 
 2005 والبحوث اليمن

7180 
ح00اتم محم00د الص00كر 

لغة  اآلداب / عراقي
مركز الدراسات  مأساة واق الواقع المتخيل والواقعي  عربية

 2005 والبحوث اليمن

7181 
ح00اتم محم00د الص00كر 

لغة  اآلداب / عراقي
 2005 مجلة جامعة ذمار الحدثي والحداثي  عربية

7182 
ح00اتم محم00د الص00كر 

لغة  اآلداب / عراقي
  عربية

االنسان الثالثة في التجربة النقدية 
 2007 لة جامعة ذمارمج الحديثة

7183 
ح00اتم محم00د الص00كر 

لغة  اآلداب / عراقي
ملتقى القاهرة الرابع  المشهد الروائي العربي  عربية

 2008 لألبداع الروائي العربي

الميكاني الهندسة احمد علي باجابر 7184
  ك

High resolution hgbrid 
Methad for compressible 

flow associated with 
heat transfer 

كلة الهندسة جامعة 
 2004 صنعاء

الميكاني الهندسة احمد علي باجابر 7185
  ك

Numerical study of 
pressure load on 
structure due to 

confedent explosion 
 2007 مجلة األمارات الهندسة

الميكاني الهندسة احمد علي باجابر 7186
  ك

Three- dimensiohal high 
resulation navier stockes 

solver 
مجلة مؤته للدراسات 

 2004 والبحوث األدردن

7187 
صالح عبدهللا ن0اجي 

 الضبياني
الشريعة 
 والقانون

فقه 
 المرادة ووالية القضاء  المقارن

المؤتمر السنوي التاسع 
بكلية الحقوق المنصورة / 

  مصر

7188 
صالح عبدهللا ن0اجي 

 الضبياني
الشريعة 
 والقانون

فقه 
  المقارن

دستور القضاء رسالة عمر بن 
 الخطاب االموي االشعري

الكلية العليا للقرآن الكريم 
 2004 اليمن

7189 
صالح عبدهللا ن0اجي 

 الضبياني
الشريعة 
 والقانون

فقه 
  المقارن

ظاهرة التسول وكيفية عالجها في 
 الفقه االسالمي

مجلة الدراسات 
 2004 االجتماعية جامعة العلوم

7190 
در محم00د غال00ب حي00

 بشر
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
بة 

المراجع
 ة

 

دراسة ميدانية لنظم محاسبة التكاليف 
والممارسة اإلدارية لطبقة في نشا 

 الصناعة اليمنية
مجلة كلية التجارة جامعة 

 2001 طنطا
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7191 
محم00د غال00ب حي00در 

 بشر
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
بة 

المراجع
 ة

 
معايير المراجعة في عدد من الدول 

لعربية دراسة مقارنةا  2002 مجلة كلية التجارة 

7192 
محم00د غال00ب حي00در 

 بشر
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
بة 

المراجع
 ة

 
تقييم متطلبات التأهيل العلمي 
   للمحاسبة القانوني في اليمن

7193 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
لة العلوم التربوية مج االبداع اإلنساني والتنمية الحضرية  النفس

 2000 جامعة القاهرة

7194 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
المجلة العلمية جامعة  الخوف وانهزامية الذات  النفس

 2011 المنصورة

7195 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
مجلة دراسات يمنية  الثأر وظاهرة حمل السالم  النفس

 2000 البحوثمركز 

الشريعة  قائد سعيد الثريب 7196
 والقانون

قانون 
  مدني

عدم سماع دعوى المالك من حاضر 
 2001 مجلة جامعة تعز بعد مرور ثالثة سنوات

الشريعة  قائد سعيد الثريب 7197
 والقانون

قانون 
  مدني

) يمني ومقارنتها 1125نص المادة (
   بنظام التعادم المكتب

الشريعة  الثريب قائد سعيد 7198
 والقانون

قانون 
  مدني

المرتب او المعاش مدى لحياة في 
   القانون المدني اليمني

الشريعة  قائد سعيد الثريب 7199
 والقانون

قانون 
  مدني

نظام الشهد العقاري اليمني بموجب 
)39القانون اليمني (   1991 

7200 
عب00دهللا عل00ي حس00ن 

 الخياري
الشريعة 
 والقانون

قانون 
  مدنيال

عن االثبات بين قواعد القانوني 
المدني اليمني والقواعد الفقهية في 

 الشريعة االسالمية
 2005 مجلة الحقوق

7201 
عب00دهللا عل00ي حس00ن 

 الخياري
الشريعة 
 والقانون

قانون 
  المدني

سلطه القاضي المدني في تقدير ادلة 
 2004 مجلة التجارة واالقتصاد المحدودات العرقية دراسة مقارنة

7202 
عب00دهللا عل00ي حس00ن 

 الخياري
الشريعة 
 والقانون

قانون 
 2005 كتاب شرح احكام قانون العمل  المدني

7203 
عب00000دالجليل ك00000اظم 

مجلة كلية اآلداب جامعة  نقد افالطون الفلسفة  الفلسفة اآلداب الوالي وافد
 2000 صنعاء

7204 
عب00000دالجليل ك00000اظم 

  الفلسفة اآلداب الوالي وافد
نجيب محمود الفلسفة نقد روقي 

 اليونانية
الندوة الفلسفية العربية 

 1997 األولى األردن

7205 
عب00000دالجليل ك00000اظم 

 2001 مجلة كلية اآلداب العلم والفلسفة قبل سقراط  الفلسفة اآلداب الوالي وافد

7206 
عب00000دالجليل ك00000اظم 

 2000 كتاب رؤية معاصرة لديمقراطية أثينا  الفلسفة اآلداب الوالي وافد

7207 

عب000000000000000000000دالرحمن 
 عبدالرؤف المنيفي

 
علم  اآلداب

مجلة مركز الدراسات  أهمية الذاكرة في حياة االنسان  النفس
 2002 والبحوث اليمنية
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7208 
عب000000000000000000000دالرحمن 

علم  اآلداب عبدالرؤف المنيفي
  النفس

األمراض النفسية العصابية دراسة 
 مسحية تتبعية

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2002 صنعاء

7209 
عب000000000000000000000دالرحمن 

علم  اآلداب عبدالرؤف المنيفي
 2002 كتاب علم النفس المرضي  النفس

7210 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
 2002 ملجة كلية التجارة االقتصاد اليمني رؤية مستقبلية  اقتصاد واإلقتصاد

7211 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

 الهجرة من الريف إلى الحضر في
 2005 مجلة كلية التجارة الجمهورية اليمنية اسبابها ونتائجها

7212 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
 2001 مجلية كلية التجارة المؤتمر العلمي الخامس  اقتصاد واإلقتصاد

7213 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

سوق العمل في ظل المتغيرات المحلية 
 2001 كلية التجارةمجلة  والخارجية

7214 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
 2002 مجلة كلية التجارة اإلقتصاد اليمني رؤية مستقبلية  اقتصاد واإلقتصاد

7215 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
 2004 مجلة شئون خليجية إتجاهات وخصائص سعر في العمل  اقتصاد واإلقتصاد

7216 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

الهجرة من الريف إلى الحضر في 
 2005 مجلة كلية التجارة الجمهورية اليمنية

7217 
عل00ي محم00د ش00اطر 

 مثنى
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

واقع وأفاق تطور القطاع الصناعي 
 2005 مجلة عون اقتصادية في الجهورية اليمنية

7218 
خديج000000000ة احم000000000د 

 الهيصمي
التجارة 
 واإلقتصاد

علوم 
  سياسية

مستقبل امني اليمني في منطقة البحر 
 األحمر

المؤتمر العلمي الخامس 
 2000 كلية التجارة

7219 
خديج000000000ة احم000000000د 

 الهيصمي
التجارة 
 واإلقتصاد

علوم 
مجلة كلية التجارة جامعة  حقوق اإلنسان السياسي  سياسية

 2002 صنعاء

7220 
خديج000000000ة احم000000000د 

 الهيصمي
التجارة 
 واإلقتصاد

علوم 
  اسيةسي

السياسة الخارجية اليمنية تجاه دول 
 2002 مجلة كلية التجارة مجلس التعاون الخليجي

7221 
عبدالمجي0000د محم0000د 
 اسماعيل السوسوه

الشريعة 
 والقانون

الفقه 
 2004 كتاب االجتهاد وفهم النص  المقارن

7222 
عبدالمجي0000د محم0000د 
 اسماعيل السوسوه

الشريعة 
 والقانون

الفقه 
القوى في القضايا المعاصرة ضوابط  المقارن  2004 مجلة جامعة الكويت 

7223 
عبدالمجي0000د محم0000د 
 اسماعيل السوسوه

الشريعة 
 والقانون

الفقه 
مجلة كلية الشريعة  اثر التحكيم في الفقه االسالمي  المقارن

 2003 االمارات
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7224 
عبدالمجي0000د محم0000د 
 اسماعيل السوسوه

الشريعة 
 والقانون

الفقه 
الشريعة في فرض الحجابمقاصد   المقارن مجلة كلية الشريعة جامعة  

 2004 الكويت

7225 
عبدالمجي0000د محم0000د 
 اسماعيل السوسوه

الشريعة 
 والقانون

الفقه 
  المقارن

منهج فقه الموازنات في الشريعة 
 االسالمية

مجلة البحوث الفقهية 
 2001 المعاصرة

7226 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

استخدام انزيم البناء حا / كتو / 
سيديز/ جلوكرز / ايروميز / النتاج 
شراب الفدكتون عالي الحالء ، من 

 الشرس الحلو

مجلة كلية الزراعة جامعة 
 1999 الزقازيق

7227 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

دراسة إنتاجية ابقاء الحليب 
 الهولستين في اليمن

لسادس للبحوث المؤتمر ا
 1996 جامعة عين

7228 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

تأثير بعض المعامالت على ثمار 
 العنب

المجلة العلمية للعلوم 
 2000 التطبيقية

7229 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

نسبة التصافي ونسب المكونات 
في ثمار التين  الكيميائية الرئيسية

 O.ficus-indicaالشوكي صنف 
 الذي ينمو بريا في الجمهورية اليمنية

حوليات العلوم الزراعية 
بمشتهر /جامعة الزقازيق 

العدد  41فرع بنها المجلد 
1 

2003 

7230 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

تأثير بعض معامالت الزراعة الحقلية 
ح المرتبطة بعوامل في صفات القم

 جودة منتجات الخبر

Benha University 
faculty Agriculture 

moshtohor 
Qalyoubia 

2006 

7231 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

A theoretical study of 
Yemen consumers daily 
intake of acidulants in 
some soft drinks in the 

capital Sana’a 

Egypt .J. Appl. Sci. 
18 4b 2003 

7232 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

إمكانية إنتاج خبز عال الجودة من 
 32دقيق القمح صنف بحوث 

 المزروع محلياً بالجمهورية اليمنية

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية للدراسات 
والبحوث الزراعية 

 جامعة عين شمس القاهرة

2005 

7233 
عب00000دالجليل دره00000م 

 الزراعة سعيد
علوم 
وتقنية 
  األغذية

مقارنة لجودة الكعك المصنوع على 
مستوى المعمل من دقيق قمح سنابل 

المزروع  32ودقيق قمح بحوث 
 محلياً في الجمهورية اليمنية

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية للدراسات 
والبحوث الزراعية 

 جامعة عين شمس القاهرة

2005 

7234 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
هندسة 
المعمار

  ية
تقسم اليمن إلى أقاليم تخطيطية 

 المشكلة المنهج
مجلة العلوم والتكنلوجيا 

 2003 1العدد 
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7235 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
هندسة 
المعمار

  ية
المراكز الرئيسية في المون المتحولة 

 ومنهجية التنمية
ة مجلة العلوم الهندسي

 2006 اسيوط 6العدد 

7236 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
هندسة 
المعمار

مجلة العلوم والتكنولوجيا  تصميم استراتيجية التنمية العمرانية  ية
 2006 2العدد 

7237 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
هندسة 
المعمار

  ية
التحوالت العمرانية في أقاليم المدن 

 الكبرى
دسي أبحاث المؤتمر الهن

 2002 األول عدن

7238 
خلي0000ل عب0000دالوهاب 

 الهندسة ناشر
هندسة 
المعمار

  ية
استراتيجية التنمية العمرانية للجزر 

 اليمنية
الندوة الدوية العلمية 
 2003 الثانية للجزر اليمنية

7239 
ب0000در س00000عيد عل00000ي 

 االغبري
 -التربية 
  اإلدارة صنعاء

واقع تعليم المرأة في الجمهورية 
 اليمنية

مة االمم المتحدة منظ
 1993 للثقافة العلوم

7240 
ب0000در س00000عيد عل00000ي 

 االغبري
 -التربية 
  اإلدارة صنعاء

االعداد والتأهيل التربوي لعضو هيئة 
 التدريس اثناء الخدمة بجامعة صنعاء

مجلة اتحاد الجامعات 
 1995 العربية

7241 
ب0000در س00000عيد عل00000ي 

 االغبري
 -التربية 
  اإلدارة صنعاء

لراد ودورها في التنمية واقع وتعليم ا
 1997 ندوة واقتصاد الشاملة

7242 
ب0000در س00000عيد عل00000ي 

 االغبري
 -التربية 
  اإلدارة صنعاء

مستقبل التعليم الجامعي والبحث 
 1993 ندوة العلمي في الوطن العربي

7243 
ب0000در س00000عيد عل00000ي 

 االغبري
 -التربية 
تمر الوطني للتعليم المؤ واقع التعليم العالي في الوطن العربي  اإلدارة صنعاء

 1996 ليبيا

7244 
ب0000در س00000عيد عل00000ي 

 االغبري
 -التربية 
 1992 المجلد العربي للبيئة ليبيا التعليم عن بعد والجامعة المقترحة  اإلدارة صنعاء

الشريعة  عبدهللا احمد فروان 7245
 والقانون

فقه 
  المقارن

الممرات وحجيتها في االثبات في 
ونالفقه االسالمية من القان  

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
2001 

الشريعة  عبدهللا احمد فروان 7246
 والقانون

فقه 
  المقارن

تطبيقات اإلدارة االسالمية في مكافحة 
 الفساد

مجلة مركز الدراسات 
 2003 والبحوث

الشريعة  عبدهللا احمد فروان 7247
 والقانون

فقه 
  المقارن

م الوقائية لمكافحة سياسية اإلسال
 2003 مجلة الدراسات القانونية الفساد المالي واإلداري

الشريعة  عبدهللا احمد فروان 7248
 والقانون

فقه 
مقرر الطالب السنة  المدخل دراسة الشريعة اإلسالمية  المقارن

  األولى لكلية الشريعة

7249 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
  العربية

معايير عمود الشعر العربية عند 
 المرزوقي

مجلة التربية واللجنة 
 2000 الوطنية القطرية

7250 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
مجلة دراسات يمنية  الكتابة واالستعارة والتمثيل  العربية

 1999 مركز البحوث

7251 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
  يةالعرب

جماليات المعاني الثواني عند 
 2000 كتاب عبدالقاهر المرجاني
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7252 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
  العربية

االلتفات في البالغة العربية ونماذج 
 من اصرار بالغة القراءات

مجلة الدراسات 
 2005 االجتماعية جامعة العلوم

7253 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
  العربية

المعاني التراثي عند عبدالقاهر 
 الجرجاني

كليه اللسانيات والعلوم 
 2000 االجتماعية / قطر

7254 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
 2008 فكر وابداع / مصر بالغه التكرار في الخطاب القرآن  العربية

7255 

ط000اهر عب000دالرحمن 
 قحطان

 
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
  العربية

مكافئة المرهبة المبدعة في النقد 
 2008 كلية الدراسات العربية القديم عن العرب

7256 
ط000اهر عب000دالرحمن 

 قحطان
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
  العربية

الروض الوسيع الدليل المنبع على 
 عدم اعتبار علم البديع

علم المحفوظات والنوادر 
جامعة الملك عبدالعزيز / 

 سعوديةال
2006 

7257 
ودي00ع محم00د س00عيد 

 االعالم العزعزي
اذاعة 
وتلفزيو

  ن
دور رسائل في االعالم في تشكيل 

 الوعي السياسي للشباب اليمن
المركز اليمني للدراسات 

 2008 االستراتيجية

7258 
ودي00ع محم00د س00عيد 

 االعالم العزعزي
اذاعة 
وتلفزيو

  ن
الشباب بين ثقافة الصد وثقافة 

 2008 كتاب الصولة

7259 
ودي00ع محم00د س00عيد 

 االعالم العزعزي
اذاعة 
وتلفزيو

  ن
االنعكاس الثقافية لإلعالم االجنبية في 

 القنوات الفضائية على الشباب
المجلة العلمية بكلية 

 2006 التربية ذمار

7260 
ودي00ع محم00د س00عيد 

 االعالم العزعزي
اذاعة 
وتلفزيو

  ن
الجامعة في اليمن دراسة تحليلية 

 2007 مؤتمر االعالم في القاهرة ميدانية

7261 
مجاه000000د منص000000ور 

اللغة  اللغات مصلح المطري
  العربية

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

7262 
مجاه000000د منص000000ور 

اللغة  اللغات مصلح المطري
  العربية

استعماالت (إن) النافية في القرآن 
 الكريم

ة الدراسات اإلسالمية مجل
 2005 والعربية / دبي

7263 
مجاه000000د منص000000ور 

اللغة  اللغات مصلح المطري
  العربية

معاني الواو العاطفة عند النحاة 
 واألصوليين

مجلة الدراسات والبحوث 
 2006 / مركز الدراسات

7264 
عب000دالوهاب ط000اهر 

لدراسات كتاب / مركز ا بعثة األربعين الشهيرة  ترجمة اللغات المقالح
 2014 والبحوث

7265 
عب000دالوهاب ط000اهر 

 2009 همسات نصوص جديدة لجزء في الدين  ترجمة اللغات المقالح

7266 
عب000دالوهاب ط000اهر 

 2009 ترجمة كتاب الشؤون الحنود ترجمة داموارتاكور  ترجمة اللغات المقالح

7267 
عب00000000دهللا مب00000000ارك 

 الغيثي
 -التربية 
 صنعاء

اإلدارة 
والتخط

  يط
ليم العالي الخاص (خصوصيته التع

 /حجمة /انواعه)
مجلة الدراسات والبحوث 

 2000 / مركز الدراسات
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7268 
عب00000000دهللا مب00000000ارك 

 الغيثي
 -التربية 
 صنعاء

اإلدارة 
والتخط

  يط
مشاكل وتحديات تضخم مؤسسات 
 التعليم العالي رحالة كلية التربية

مجلة الفكر التربوي 
والعراقي / طبع على نفقة 

 نجامعة عد
1999 

7269 
عب00000000دهللا مب00000000ارك 

 الغيثي
 -التربية 
 صنعاء

اإلدارة 
والتخط

   مراكز التعليم العالي في الوطن العربي  يط

7270 
عل000000ي عب000000دالجبار 

 السروري
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
مجلة الدراسات  تحديث الصور الفقهية  إسالمية

 2009 االجتماعية جامعة العلوم

7271 
عل000000ي عب000000دالجبار 

 يالسرور
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
  إسالمية

االعالن التجاري في ضوء احكام 
 التفوير

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2002 صنعاء

7272 
عل000000ي عب000000دالجبار 

 السروري
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
كلية الشريعة جامعة  ظاهرة الطالق االسباب واالثار  إسالمية

 2005 الشارقة

7273 
عل000000ي عب000000دالجبار 

 السروري
 -تربية ال

 صنعاء
دراسات 
  إسالمية

االعاقة حكمها النذير الواقية في 
 الشريعة اإلسالمية

مجلة صالح كامل جامعة 
 2004 األزهر

7274 
عل000000ي عب000000دالجبار 

 السروري
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
  إسالمية

محفزات االمتثال واالنكفاف في آيات 
 الحكام

مجلة صالح كامل جامعة 
 1998 األزهر

7275 
الهادي حس000ين عب000د

 الهمداني
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
  السياسية

ثوابت السياسة الخارجية اليمنية في 
 التعامل مع قضايا الحدود

مجلة كلية التجارة / 
 2007 جامعة صنعاء

7276 
عب000دالهادي حس000ين 

 الهمداني
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
جلة العلمية لكلية الم التدريب كأداة لتنمية الموارد البشرية  السياسية

 2004 التجارة / جامعة األزهر

7277 
عب000دالهادي حس000ين 

 الهمداني
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
مجلة كلية التجارة /  الحياد الوظيفي في التشريعات اليمنية  السياسية

 2005 صنعاء

7278 
حس0000000000ين احم0000000000د 

 اآلداب الباكري

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 
لعصر العربية ومشكلة التعريف في ا

 2000 مجلة كلية اآلداب الحديث

7279 
حس0000000000ين احم0000000000د 

 اآلداب الباكري

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 
اصالح غلط المدنيين للخطاب دراسة 

 في المنهج والمضمون
مجلة الباحث الجامعي 

 2000 جامعة إب

7280 
حس0000000000ين احم0000000000د 

 اآلداب الباكري

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 
مقابل الحج للعالمة محمد بن 

االميراسماعيل   
مركز الدراسات 
 2000 والبحوث اليمن

7281 
عب000000000دهللا عب000000000ده 
إس00000000ماعيل  اب00000000و 

 الغيث
 2008 مجلة كلية اآلداب اليمنية نجد الحضارة العربية القديمة  تاريخ اآلداب

عب000000000دهللا عب000000000ده  7282
  تاريخ اآلدابإس00000000ماعيل  اب00000000و 

دولة كندة في دورها األول وعالقتها 
 باليمن

 صنعاء الحضارة
 2005 والتاريخ
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 الغيث

7283 
عب000000000دهللا عب000000000ده 
إس00000000ماعيل  اب00000000و 

 الغيث
 2004 كتاب دراسي تاريخ بالد العرب القديم  تاريخ اآلداب

7284 
قائ0000000000د ع0000000000ائض 

 العميثلي
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

تحليل محدودات قيم المطارات اليمنية 
  مجلة كلية التجارة وتقييم حركة انتاجاتها

7285 
قائ0000000000د ع0000000000ائض 

 ليالعميث
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

واقع الخطوط الجوية اليمنية وتقييم 
اإلداء االقتصادي لحركة اطولها 

 الجوي
 2001 مجلة كلية التجارة

7286 
قائ0000000000د ع0000000000ائض 

 العميثلي
التجارة 
  اقتصاد واإلقتصاد

األبعاد االجتماعية لتطوير قطاع النقل 
   البري للبضائع

  التاريخ اآلدابرضوان أحمد الليث 7287
األلقاب السياسية للخلفاء في عصر 

 الخالفة الراشدة
مجلة جامعة المنصورة / 

 2003 مصر

  التاريخ اآلدابرضوان أحمد الليث 7288
صنعاء في كتابة الجغرافية المسلمين 
 من القرن الخامس والسابع الهجري

ندوة علمية جامعة الملك 
 1426 سعود

  لتاريخا اآلدابرضوان أحمد الليث 7289
موفق أهل المغرب من الدولة 
 الفاطمية بعد انتقالها إلى مصر

ندوة مركز البحوث 
والدراسات التاريخ 

 جامعة القاهرة
2004 

  التاريخ اآلدابرضوان أحمد الليث 7290
دراسات في تاريخ دول المشرق 

 2005 كتاب الطبعة األولى اإلسالمي

  االجتماع اآلداب عبدهللا مقبل معمر 7291
أخالقيات المهني الطبية في تاريخ 

 الفكر االجتماعية
مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

 واإلسالمية
2007 

  االجتماع اآلداب عبدهللا مقبل معمر 7292
الظبي الشعبي حقيقة العالج وثقافة 

 المرض
مجلة جمعية االجتماعية 

والجامعة األمريكية 
 الشارقة

2006 

  االجتماع اآلداب عمرعبدهللا مقبل م 7293
أساليب العالج الشعبي في مجال 

 الجهل والوالدة
كتاب / وزارة الثقافة 

 2004 والسياحة

  االجتماع اآلداب عبدهللا مقبل معمر 7294
تأثير التعليم على الحراك االجتماعي 

 في اليمن
مجلة كلية اآلداب / 

 2007 جامعة صنعاء

7295 
فالح حسن االس0دي 

 / عراقي
ية / الترب

  تاريخ عمران
اإلسالم وتكوين العرب األوروبي في 

 2002 مجلة العلوم التربوية العصر الوسيط

7296 
فالح حسن االس0دي 

 / عراقي
التربية / 
  تاريخ عمران

سياسة الحكومة االسبانية في القوة 
 السادس عشر

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2001 عدن

7297 
فالح حسن االس0دي 

 / عراقي
/  التربية

المورد وزارة الثقافة  في دراسة النهضة  تاريخ عمران
 1990 العراقية

7298 
محم00د عب00ده محم00د 

 2000 مجلة كلية اآلداب البيئة بين المرخين والمحدثين  التاريخ اآلداب السروري
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7299 
محم00د عب00ده محم00د 

  التاريخ اآلداب السروري

دور اهل اليمن في فتح افريقيا 
عهد معاوية  واستعدادهم فيها منذ

 حتى عهد عبدالملك بن مروان
 1999 مجلة كلية اآلداب

7300 
محم00د عب00ده محم00د 

مركز الدراسات  قيام سقوط دولة بني مهدي في تهامة  التاريخ اآلداب السروري
 1998 والبحوث

7301 
محم00د عب00ده محم00د 

مركز الدراسات  حكم في مزيج في عدن  التاريخ اآلداب السروري
 2000 والبحوث

7302 
عب00000دالباري أحم00000د 

 نعمان الشرجبي
التجارة 
  االقتصاد واإلقتصاد

األثار االقتصادية لحرب ترسيخ 
 الوحدة اليمنية حصر اولي

مجلة الدراسات 
االجتماعية / جامعة 
 العلوم والتكنولوجيا

1999 

7303 
عب00000دالباري أحم00000د 

 نعمان الشرجبي
التجارة 
ية وقياسهامفهوم التنمية البشر  االقتصاد واإلقتصاد مجلة كلية التجارة جامعة  

 1998 صنعاء

7304 
عب00000دالباري أحم00000د 

 نعمان الشرجبي
التجارة 
  االقتصاد واإلقتصاد

محاربة الفقر في برنامج االصالح 
 االقتصادية

المؤتمر االقتصادية 
اليمني الثاني مجلة 

 القوانين
1998 

7305 
غال00000ب عب00000دالكافي 

 القرشي
الشريعة 
 والقانون

الفقه 
  مقارنةال

معالم التشريع المدني في القصائد 
 والعبارات والسياسة مركبها

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
2001 

7306 
غال00000ب عب00000دالكافي 

 القرشي
الشريعة 
 والقانون

الفقه 
  المقارنة

تنظيم االسرة في ميزان السياسة 
 الرعية

مجلة الكلية العليا للقران 
 2003 الكريم

7307 
غال00000ب عب00000دالكافي 

 القرشي
الشريعة 
 والقانون

الفقه 
  المقارنة

والية المرأة في ميزان السياسية 
 الشرعية

كتاب / مكتبة خالد بن 
 2002 الوليد

7308 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية
معنى الشكل في مواجهة المبنى 

 الصنعاني
مجلة العلوم الهندسية 

 2003 اسيوطجامعة 

7309 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية
الخصائص ولقية العمارة الجمالية 

 لطراز العمارة اليمنية الصنعاني
مجلة العلوم الهندسة 

 2003 جامعة اسيوط

7310 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية
ء الزخرفة الخارجية المباني في صنعا

 2003 مجلة كلية الهندسة القديمة

7311 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية
معاير ووسائل تقنية المعالم التاريخية 

 نموذج مدينة زبيد
مجلة جامعة العلوم 

 1997 والتكنولوجيا

7312 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية

Study of drug 
prescribing practices at 

hospital and health 
Centre outpatient 

departments using 
WHO/INRUD drug use 
indicators in Sana’a 

capital of the Republic of 
Yemen 

Journal of Science 
& Technology vol2 

no2 
1997 
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7313 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية

Histamine release from 
Kidney mast cells  and 

renal anaphylaxis 

Journal of Science 
& Technology vol2 

no2 
1997 

7314 
عب0000دالرقيب ط0000اهر 

 الهندسة الشيباني
الهندسة 
المعمار

  ية

Bioavailability Studies 
on Various Brands of 

Amoxycillin and 
Ampicillin Marketed in 

Yemen 

Yemen Medical 
Journal 98 

7315 
أحم000د راج000ح عل000ي 

 طبالن
التربية / 

 حجة

مناهج 
الدراسا

ت 
االجتماع

 ية

 
السياحة والوعي السياحي لدى طالب 

 شعبة الجغرافيا
مجلة التربية المعاصرة 

 2000 القاهرة

7316 
أحم000د راج000ح عل000ي 

 طبالن
التربية / 

 حجة

مناهج 
الدراسا

ت 
االجتماع

 ية

 
ح لتدريب معلمي فاعلية برنامج مقتر

 الجغرافيا
مجلة الجمعية العربية / 

 2004 القاهرة

7317 
أحم000د راج000ح عل000ي 

 طبالن
التربية / 

 حجة

مناهج 
الدراسا

ت 
االجتماع

 ية

 
الوعي األمني لدى طالب شعبة 

 الجغرافيا كلية التربية جامعة صنعاء
مؤتمر العلمي السادس 

 2004 عشر / جامعة عين شمس

 -التربية  عيداود داود المند 7318
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
تدريس 
االجتماع

 يات

 
تصوير بعض المصادر التاريخية 

 2004 بينون جامعة ذمار العربية للفرنجة

 -التربية  داود داود المندعي 7319
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
تدريس 
االجتماع

 يات

 2002 مجلة كلية اآلداب ذمار فلسفة التاريخ عند ادنولد تقيبني 

 -التربية  اود المندعيداود د 7320
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
تدريس 
االجتماع

 يات

 
اتجاهات الكتابة التاريخية المتعلقة 

 بالعصرين
مجلة العلوم التربوية 
 2002 والنفسية جامعة صنعاء

 -التربية  داود داود المندعي 7321
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
تدريس 
االجتماع

 يات

 

االيوبي والمملوكي التي ظهرت في 
عن شبة  1990-1948القرن 

   الجزيرة العربية
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 -التربية  داود داود المندعي 7322
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
تدريس 
االجتماع

 يات

 
اتجاهات الكتابة التاريخية عن اليمن 

   في العصر االسالمي

7323 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية

ديناميكا خزانات النفط المعدنية 
انية الواقعة تحت تأثير الهزات االسطو

 الزلزالية

المؤتمر الدولي الهندسي 
الثاني المنصورة / جامعة 

 الناصر
1997 

7324 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية
Cathodic Protection of 

Steel in Concrete 
مؤتمر األزهر الهندسي 

 2000 الدولي  السادس

7325 
 عزي000000000ز عب000000000دهللا

عبدالحمي00000000000000000000000د 
 المخالفي

هندسة  الهندسة
  مدنية

Sanitation Problems 
Sana'a City Republic of 

Yemen 
مؤتمر األهر الهندسي 

 2000 الدولي السادس

7326 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية
مشاكل الصرف الصحي في مدينة 

 صنعاء
جامعة االزهر كلية 

 2000 الهندسة / مصر

7327 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية

Stress distribution in 
shell and bottler joint of 

water and oil steel 
storage tasks 

مؤتمر العلمي الهندسي 
 2000 الثالث

7328 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية
Road Accident Analysis 

in Yemen 1998 جامعة البحرين 

7329 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية

The use of lime to 
stabilize volcanic ash fro 

Road constructer 
مجلة جامعة العلوم 

 2003 والتكنولوجيا

7330 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية
ن خواص الرماد البركاني تحسي

 الجيبي لالستخدامات الهندسية
المؤتمر العربي التاسع 

 2000 للهندسة االنسانية

7331 
عزي000000000ز عب000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
هندسة  الهندسة

  مدنية

العالقة بين مقوي خدمة الطريق 
واالنهيارات السطحية للطرق الخلوية 

 المسفلتة في اليمن

Bullctin of the 
faculty of 

Engineering 
2001 

7332 
عبدالواح00000000000000000000000د 
عب000000000000000000000000دالجبار 

 السروري
طب  الطب

  مجتمع

سوء التغذية لدى األطفال دون 
الخامسة في مديرية المخا، 

 الجمهورية اليمنية

مجلة المجلس العربي 
لالختصاصات الطبية 

 3العدد  5مجلد 
2003 

7333 
عبدالواح00000000000000000000000د 
عب000000000000000000000000دالجبار 

 السروري
طب  الطب

  مجتمع

Knowledge. Attitudes 
and beliefs about 

HIV/AIDS in Sana'a 
Yemen 

مجلة الصحية لشرق 
المتوسط المجلد الثامن 

 6العدد 
2002 

7334 
عبدالواح00000000000000000000000د 
عب000000000000000000000000دالجبار 

 السروري
طب  الطب

  مجتمع

Towards Quality Health 
Care in Yemen Republic 

I-Quality from Clients 
Perspective 

لبحوث المجلة اليمنية ل
الطبية والصحية المجلد 

 الثالث العدد األول
2004 
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7335 
عبدالواح00000000000000000000000د 
عب000000000000000000000000دالجبار 

 السروري
طب  الطب

  مجتمع

Cost Sharing for Primary 
Health Care: Lessons 

from Yemen 
كتاب / اوكسفام بريطانيا 

 2002 المملكة المتحدة

7336 
خال00د محم00د عثم00ان 

 الزراعة دولة

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 

Influence of Cutting 
Frequency on Forage 

and Grain Yield of Two 
Barley Cultivars 

المجلة المصرية للعلوم 
العدد  23التطبيقية المجلد 

 ب12
2009 

7337 
خال00د محم00د عثم00ان 

 الزراعة دولة

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 

Comparison Grain Yield 
and Component 

Performance of Three 
Barley Cultivars 

مركز البحوث 
والدراسات البيئية مجلة 
جامعة القاهرة للعلوم 

 1العدد  7البيئية المجلد 

2009 

7338 
خال00د محم00د عثم00ان 

 الزراعة دولة

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 

Influence of cutting 
Frequency on Forage 

and Grain Yield of Two 
Barley Cultivars 

Egypt. J. of Appl. 
Sci. 24 12b 2009 

7339 
خال00د محم00د عثم00ان 

 الزراعة دولة

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 

Comparison Grain Yield 
and its Component 

Performance of Three 
Barley Cultivars 

مركز البحوث 
والدراسات البيئية مجلة 
جامعة القاهرة للعلوم 

 1العدد  7البيئية المجلد 

2009 

7340 
خال00د محم00د عثم00ان 

 الزراعة لةدو

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 

إستجابة حاصل القمح ومكوناته 
لزيادة معدالت البذار ضمن اتجاهات 

 ومسافات خطوط زراعة مختلة
 2009 مجلة علوم الحياة اليمنية

7341 
عارف سعيد عقالن 

علوم  العلوم الحمادي
  الحياة

Genetic Characterization 
of the polycotyledon 

locus in tomato 
Springer Verlag / 
Theor Appl Genet 2006 

7342 
عارف سعيد عقالن 

علوم  العلوم الحمادي
  الحياة

التضاعف الصبغي في القطيفة البرية 
Tagetes minuta L وعالقته  

 بانتشارها في البيئة اليمنة
 2008 مجلة علوم الحياة اليمنية

7343 
عارف سعيد عقالن 

علوم  العلوم الحمادي
  الحياة

االثار االقتصادية واالجتماعية 
لمنتجات التقانة الحيوية والهندسية 

 الوراثية في الوطن العربي

ندوة / المدرسة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا / 

 سوريا
2008 

7344 
عارف سعيد عقالن 

علوم  العلوم الحمادي
  الحياة

The polycotyledon 
Mutant of Tomato Shows 

Enhanced Polar Auxin 
transport 

Plant Physiology 
v133 n1 2003 
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7345 
عارف سعيد عقالن 

علوم  العلوم الحمادي
  الحياة

Allelopathic Effect of 
tagetes minuta L. Water 

Extracts on seeds 
Germination and 

seedling root growth of 
Acacala asak 

Assiut University 
Bulletin for 

Environmental 
Researches v11 

no1 

2008 

7346 
عارف سعيد عقالن 

علوم  العلوم الحمادي
  الحياة

Biotechnology and 
Biodiversity in Yemen 

Attempt to Address the 
Risks 

Economic & Social 
Impact of 

Biotechnology and 
Genetic 

Engineering 
Products in the 

Arab World / Syria 

2005 

7347 
الء نص00ر ال00دين نج00

  األطفال الطب السنبلي

LED Fluorescence 
Microscopy for 

Diagnosis of Pulmonary 
Tuberculosis: A Multi-

country Cross-Sectional 
Evaluation 

Plos Medicine v8 
assue 7 2011 

7348 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Rotavirus and norovirus 
infections in Children in 

Sana'a Yemen 

Tropical Medicine 
and international 
Health v16 no 6 

2011 

7349 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Risk of latent TB 
infection among Yemeni 
children in contact with 
adults with pulmonary 

tuberculosis 

Published by the 
University of 
Sana'a Yemen 

2011 

7350 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Multiple Sampling in one 
Day to Optimize smear 
Microscopy in Children 

with Tuberculosis in 
Yemen 

Plos ONE v4 issue 
4 2009 

7351 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Micronutrient 
concentrations in 

respiratory syncytial 
virus and human 

metapneumovirus in 
Yemeni Children 

The Liverpool 
School of Tropical 

Medicine 
2009 

7352 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Risk of latent TB 
infection among Yemeni 
children in contact with 
adults With pulmonary 

tuberculosis 

SUJMS 2011 
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7353 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Multiple Sampling in One 
Day to Optimize Smear 
Microscopy In Children 

With tuberculosis in 
Yemen 

Plos One Vol.4 
Issue 4 2009 

7354 
نج00الء نص00ر ال00دين 

  األطفال الطب السنبلي

Micronutrient 
concentrations in 

respiratory syncytial 
Virus and human 

metapneumovirus in 
Yemeni children 

Annals of Tropical 
Pediatrics 2009 

  االشعة الطب محمد احمد العبسي 7355
Takayasus Arteritis and 

Rheumatic Heart disease Heart views v5 no1 2004 

  االشعة الطب يمحمد احمد العبس 7356

Ultrasonography Urinary 
Tract Abnormalities in 

Schistosoma 
Haematobium Infection 

International 
Urology 

Nephroiogy 31 
1999 

  االشعة الطب محمد احمد العبسي 7357

The importance of CT in 
diagnosis and 

management in 
correlation with Bosniak 

classification 

Renal cystic 
Lesions 2006 

 Rapunzel syndrome Dase Reports 2006  االشعة الطب محمد احمد العبسي 7358

  االشعة الطب محمد احمد العبسي 7359

Biliary Ascariasis: the 
value of ultrasound in 

the diagnosis and 
management 

Riginal Article / 
ann Saudi 2007 

  االشعة الطب محمد احمد العبسي 7360

The Value of Ultrasound 
Guided Needle 

Aspiration for the 
Treatment of Abdominal 

Abscesses 
  

7361 
كم000ال ص000الح تق000ي 

 الجعدبي
 -التربية 
 أرحب

الكيمياء 
وعلوم 
  الحياة

Synthesis Spectral and 
thermal studies on 

mixed ligand complexes 
of HG(II) comprising 

certain 
thiosemicarbazones 2 2- 
Bipyridine and OR 1 10- 

Phenanthroline 

Assiut Univ. J. of 
chemistry 39 2010 
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7362 
كم000ال ص000الح تق000ي 

 الجعدبي
 -التربية 
 أرحب

الكيمياء 
وعلوم 
  الحياة

Synthesis 
characterization and 

thermal studies of mixed 
ligand complexes of hg 

thiosemicarbazones with 
2-Aminothiazole 

Bulletin of 
pharmaceutical 
sciences / assiut 

University v32 p2 

2009 

7363 
كم000ال ص000الح تق000ي 

 الجعدبي
 -التربية 
 أرحب

الكيمياء 
وعلوم 
  الحياة

Preparation 
characterization thermal 
studies photochemical 

behaviors and 
antimicrobial activity of 
complexes derived from 
5-methyl 3-furaldehyde 
thiosemicarbazone and 

HG(II) salts of hallo acids 

Bulletin Pharm sci 
assiut University 

v33 p2 
2010 

7364 
كم000ال ص000الح تق000ي 

 الجعدبي
 -التربية 
 أرحب

الكيمياء 
وعلوم 
  الحياة

Characterization thermal 
studies and 

photochemical behavior 
of some 

thiosemicarbazones and 
their HG(II) complexes 

Faculty of science 
Bulletin v11 2009 

7365 
زاي000د احم000د ص000الح 

 2017 المجلس العربي Diabetic foot in Yemen  الباطنية الطب عاطف

7366 
زاي000د احم000د ص000الح 

  باطنيةال الطب عاطف

effect of Qat on the level 
of blood glucose and 
lipids among Yemeni 
patients with type 2 

diabetes 

Egyptian journal of 
obesity, diabetes 

and endocrinology 
2017 

7367 
زاي000د احم000د ص000الح 

  الباطنية الطب عاطف

PATTERN AND CAUSES 
OF ANEMIA IN YEMENI 

PATIENTS WITH TYPE 2 
DIABETES MELLITUS 

European Journal 
of Biomedical 

AND 
Pharmaceutical 

sciences 

2019 

7368 
زاي000د احم000د ص000الح 

  الباطنية الطب عاطف

The prevalence of 
metabolic syndrome in 
Yemeni patients with 

hypothyroidism 

MIDDLE EAST 
JOURNAL OF 

FAMILY 
MEDICINE 

2016 

7369 
زاي000د احم000د ص000الح 

  الباطنية الطب عاطف

PREDIABETES AND 
TYPE 2 DIABETES 
AMONG YEMENI 
ADOLESCENTS 

European Journal 
of Biomedical 

AND 
Pharmaceutical 

sciences 

2018 
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7370 
زاي000د احم000د ص000الح 

  الباطنية الطب عاطف

تأثير الجهد البدني الخفيف علي 
ي عند مستويات سكر الدم العشوائ

 مجموعة من مرضى الشكري اليمنيين

Journal of the Arab 
Board of Health 

Specialization vol 
11 no 1 

2010 

7371 
زاي000د احم000د ص000الح 

  الباطنية الطب عاطف

غدة درقية هاجرة في المنصف 
األمامي مترافقة مع وجود غدة درقية 
 عقيدية متضخمة في مكانها الطبيعي

Published by the 
University of 

Sana’a 
2010 

7372 
زاي000د احم000د ص000الح 

  الباطنية الطب عاطف

Pattern of Diabetes 
Emergencies among 

Adult Yemeni Diabetic 
Patients 

Tanta Medical 
Journal vol 36 2008 

7373 
ابتسام فيصل س0عيد 

علوم  العلوم شمسان
  الحياة

Microbial Status of Sun-
Dried Fish (Wazef) Sold 

in Different Yemeni 
Markets 

JKAU: Mar. Sci., 
Vol. 28 No. 1 pp: 

1-8 
2018 

7374 
ابتسام فيصل س0عيد 

علوم  العلوم شمسان
  الحياة

The Effect of Un-Stable 
Freezing on Nutritional 

Value of Fish (Indian 
mackerel - 

Rastrelligerkanagurta, 
Russel) from Yemen 

Coastal Waters 

PSM Biological 
ISSN: 2517-9586 – 

An International 
Peer-reviewed 

Journal 

2018 

7375 
ابتسام فيصل س0عيد 

علوم  العلوم شمسان
  الحياة

The Effect of Un-Stable 
Freezing on Nutritional 

Value of Fish (Indian 
mackerel - 

Rastrelligerkanagurta, 
Russel) from Yemen 

Coastal Waters 

PSM Biological 
Research ISSN: 
2517-9586 – An 

International Peer-
reviewed Journal 

2018 

7376 
ابراهيم ناجي احم0د 

 اللغات تاج الدين
اللغة 

االنجليز
  ية

Self-Orientalization in 
Postmodern Non-
Western Fiction: A 

Critical Assessment of 
the Representation of 
Female Characters in 

OrhanPamuk’sSno 

 2017 مجلة جامعة الناصر

7377 
ابراهيم ناجي احم0د 

 اللغات تاج الدين
اللغة 

االنجليز
  ية

From Periphery to 
Center: Challenging 

Stereotypes and 
Deconstructing Binaries 
in Andrea Levy's Small 

Island 

ارذم –كلية اآلداب   2018 
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7378 
ابراهيم ناجي احم0د 

 اللغات تاج الدين
اللغة 

االنجليز
  ية

Counter-Discursive 
Strategies in 

Postcolonial African 
Novel: Revisiting the 

Peripheries in Ama Ata 
Aidoo’s Our Sister 

Killjoy 

 2018 جامعة االندلس

7379 
إبراهيم عبد الحمي0د 

 العلوم حزام االكحلي
علوم 

االرض 
  والبيئة

التوزيع المكانيللبؤر الزلزالية 
الجمهورية  -السطحية في محافظة إب

 2017  اليمنية

7380 
إبراهيم عبد الحمي0د 

 العلوم حزام االكحلي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Engineering Properties 
of Volcanic Tuff from the 
Western Part of Yemen 

SQU Journal for 
Science, 2017, 
22(2), 81-88  

Sultan Qaboos 
University 

2017 

7381 
إبراهيم عبد الحمي0د 

 العلوم حزام االكحلي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Concentrations of 
Petroleum Hydrocarbons 
Residual in Seawater of 

Aden Coasts, Yemen 

Al-Akhaly et al., J 
Marine Sci Res 
Dev 2018, 8:4  

DOI: 
10.4172/2155-
9910.1000259 

2018 

7382 
إبراهيم عبد الحمي0د 

 العلوم حزام االكحلي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Engineering Properties 
of Basalt Coarse 

Aggregates in Hamdan 
Area, NW Sana’a, Yemen 

JeolojiMühendisliğ
iDergisi / Journal 

of Geological 
Engineering  42 
(2018) 159-174  

DOI 
10.24232/jmd.4860

21 

2018 

7383 
إبراهيم عبد الحمي0د 

 العلوم حزام االكحلي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Preliminary Assessment 
of Utilization of Al-Jaif 

Scoria (NW Sana’a, 
Yemen) for  Cement 

Production 

SQU Journal for 
Science, 2018, 
23(2), 111-119  
Sultan Qaboos 

University 

2018 

7384 
إبراهيم عبد الحمي0د 

 العلوم حزام االكحلي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Petroleum Hydrocarbons 
Residual in Surficial 

Sediment Samples from 
Aden City Coasts, 

Yemen 

SQU Journal for 
Science, 2018, 
24(1), 34-43  

Sultan Qaboos 
University 

2018 

7385 
أحمد محم0د عب0دهللا 

 اإلعالم العجل
االذاعة 
والتلفزيو

  ن

تقويم الطلبة للمنهج الدراسي 
جامعة صنعاء  –الجامعي لكلية العلوم 

دراسة مسحية على عينة من الطلبة 
 الخريجين

مجلة أبحاث البيئة 
والتنمية المستدامة العدد 

 الثاني المجلد الثالث
2017 

7386 
أحمد محم0د عب0دهللا 

 اإلعالم العجل
االذاعة 
والتلفزيو

  ن
كتاب المدخل المناهج البحثية 

 2015 كتاب الدراسات اإلعالمية
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7387 
أحمد محم0د عب0دهللا 

 اإلعالم العجل
االذاعة 
والتلفزيو

  ن

مصادر معلومات المغتربين اليمنيين 
عن أحداث وقضايا اليمن دراسة 
   مسحية على عينة من المغتربين

7388 
خال000د محم000د ثاب000ت 

 العلوم لصلويا
علوم 

االرض 
  والبيئة

PETROLOGY AND 
GEOCHEMISTRY OF AL-
HEIKALANDAL-BAYDA 

GRANITES, IN AL-
BAYDA 

DISTRICT,YEMEN 

Faculty of Science 
Bulletin, 21 (2008) 

115-142 
2008 

7389 
خال000د محم000د ثاب000ت 

 العلوم الصلوي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Lithostratigraphy, 
deformation history, and 
tectonicevolution of the 

basement rocks, 
Republic of Yemen: an 

overview 

SpringerArab J 
Geosci (2014) 

7:2007–2018DOI 
10.1007/s12517-

013-0951-0 

2018 

7390 
خال000د محم000د ثاب000ت 

 العلوم الصلوي
علوم 

االرض 
  والبيئة

GEOCHEMISTRY, 
PETROGENESIS AND 

METALLOGENESIS OF 
THE WADI QUTABAH 

GABBROIC I INTRUSION 
AND ASSOCIATED NI--
CU DEPOSITS, NORTH 

WEST YEMEN 

International 
Journal of Current 
ResearchVol. 9, 

Issue, 03, 
pp.47654-47665, 

March, 2017 

2017 

7391 
خال000د محم000د ثاب000ت 

 العلوم الصلوي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Occurrences of Perlite 
Deposits in Yemen 

Thamar University 
Journal of Natural 

& Applied 
Sciences 

2017 

7392 
خال000د محم000د ثاب000ت 

 العلوم الصلوي
علوم 

االرض 
  والبيئة

The Characteristics and 
Possibility of using Al-
Lisi (Yemen) Pumice 

Rocks as Abrasives and 
Polishing Material in 
Dental Laboratories 
Instead of Imported 

Pumice 

International 
Journal of Geo 
informatics and 

Geological Science 
(SSRG-IJGGS) – 
Volume 5 Issue 1 
Jan to April 2018 

2018 

7393 
خال000د محم000د ثاب000ت 

 العلوم الصلوي
علوم 

االرض 
  والبيئة

Petrography and 
Geochemistry of Scoria 

in Al Haikl Cone 
''Thamar-Rada' Volcanic 

Field", Yemen 

Journal of 
Scientific and 
Engineering 

Research, 2018, 
5(12):9-20 

2018 
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7394 
رش000اد احم000د عل000ي 

الطفيليا الطب عبدالغني
  ت

Glucose-6-phosphate 
dehydrogenasedeficiency 
among Yemeni children 

residingin malaria-endemic 
areas of 

Hodeidahgovernorate and 
evaluation of a 

rapiddiagnostic test for its 
detection 

Malaria Journa 2016 

7395 
رش000اد احم000د عل000ي 

الطفيليا الطب عبدالغني
  ت

Toxoplasma gondii 
Infection in Relation to 

Pregnancy 
Characteristics and Bad 
Obstetric History among 

Pregnant Women 
Seeking Healthcare in 

Sana’a City, Yemen 

© 2019 University 
of Science and 
Technology, 

Sana'a, Yemen. 
This article  

journal. Online 
ISSN: 2227-961X 

● Print ISSN: 
2227-9601. 

2019 

7396 
رش000اد احم000د عل000ي 

الطفيليا الطب عبدالغني
  ت

Onchocerciasis in 
Yemen: Time to take 

action against a 
neglected tropical 
parasitic disease 

j ournal homepage: 
www.elsevier.com/
locate/actatropica 

2016 

7397 
رش000اد احم000د عل000ي 

الطفيليا الطب عبدالغني
  ت

School-based 
prevalence of intestinal 
parasitic infections and 

associated risk factors in 
rural communities of 

Sana’a, Yemen 

journal homepage: 
www.elsevier.com/
locate/actatropica 

2016 

7398 
رش000اد احم000د عل000ي 

الطفيليا الطب عبدالغني
  ت

First Molecular 
Characterization of 
Leishmania Species 

Causing Visceral 
Leishmaniasis among 

Children in Yemen 

PLOS ONE | 
DOI:10.1371/journ

al.pone.0151265 
March 11, 2016 

2016 

7399 
رش000اد احم000د عل000ي 

الطفيليا الطب عبدالغني
  ت

A community-based survey 
of Toxoplasma gondii 

infection among pregnant 
women in rural areas of 

Taiz governorate, Yemen: 
the risk of waterborne 

transmission 

Submit your 
manuscript at    

www.biomedcentra
l.com/submit 

2017 
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7400 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
 الهندسة

الهندسة 
الكهربا

  ئية

PERFORMANCE ANALYSIS 
OF BFSK MULTI-HOP 

COMMUNICATION 
SYSTEMS OVER Κ-µ 

FADING CHANNEL USING 
GENERALIZED 

GAUSSIANFINITE-MIXTURE 
TECHNIQUE 

International 
Journal of Wireless 

& Mobile 
Networks 

(IJWMN) Vol. 7, 
No. 6, December 

2015 

2015 

7401 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 
عبدالحمي00000000000000000000000د 

 المخالفي
 الهندسة

الهندسة 
الكهربا

  ئية

Analytical Study to 
Assess the Performance 

and Quality GPRS 
Network for Some of the 

Cells in SANA'A 

International Journal 
of Computer 

Networks and 
Communications 

Security   VOL. 4, 
NO. 11, 

NOVEMBER 2016, 
309–315 Available 

online at: 
www.ijcncs.org E-
ISSN 2308-9830 
(Online) / ISSN 

2410-0595 (Print) 

2016 

7402 
ب0000000000دهللا م0000000000راد ع

عبدالحمي00000000000000000000000د 
 المخالفي

 الهندسة
الهندسة 
الكهربا

  ئية

ANALYTICAL STUDY 
FOR MEASURING THE 
ELECTROMAGNETIC 
RADIATION OF THE 

GSM SYSTEM IN URBAN 
AREAS 

International 
Journal of 
Computer 

Networks & 
Communications 
(IJCNC) Vol.9, 

No.1, January 2017 

2017 

7403 
ان عل00ي احم00د ع00دن
  العيون الطب ثابت

Study of the Injured 
Persons and the Injury 
Pattern in Road Traffic 

Accident in Sana’a City, 
Yemen 

Hindawi 
Publishing 

Corporation 
Advances in Public 

Health Volume 
2016 ،Article ID 

4138163, 5 pages 
http://dx.doi.org/10
.1155/2016/413816

3 

2016 

7404 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

Prevalence of diabetic 
retinopathy in type2 

diabetic patients using 
insulin versus those 

using oral hypoglycemic 
agents 

the trusted journal 
of medical sciences 2016 
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7405 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

rapid assessment of 
avoidable blindness in 

amran and lahj 
governorates of yemen 

Sudanese journal 
of Ophthalmology 2013 

7406 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

prevalence of trachoma 
in 4 governorates in 

Yemen 
مجلة جامعة صنعاء 

 2016 للعلوم الطبية

7407 
ن عل00ي احم00د ع00دنا
  العيون الطب ثابت

Prevalence of Trachoma 
in fourGovernorates-

Yemen   

7408 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

REFRACTIVE ERRORS 
AMONG PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN 
SANA’A CITY  ، YEMEN. 

  

7409 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

Ocular Trauma in Al 
Thawrah Hospital Sana'a 

Yemen 
المجلة اليمنية للبحوث 

 2011 الطبية

7410 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

Profile of Glaucoma in a 
Major Eye Clinic in 

Yemen 
Sana’a Uni. J. for 

Medial Sci. 2007 

7411 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

Free Conjunctiva Versus 
Conjunctival Rotation 

Autograft Transplaftion 
for primary and 

Recurrent ptrygis 

Bull. Ophthalmol. 
Soc Egypt Vol.97 

NO1 
2004 

7412 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

Comparison study 
between sources of n-
alkanes in sediments 

from North- West Arbian 
Gulf and Red Sea – 

Coast of Yemen 

  مجلة تهامة

7413 
ع00دنان عل00ي احم00د 

  العيون الطب ثابت

Polynuclear Armatic 
Hydrocarbons (PAHs) in 

fish from the Re   

  االطفال الطب علي فضل االرياني 7414

Clinical Presentation and 
Risk Factors of 

Bronchial Asthma in 
Yemeni Children 

Med. J. Cairo 
Univ., Vol. 84, No. 
2, June: 437-444, 

2016 
www.medicaljourn
alofcairouniversity.

net 

2016 
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  االطفال الطب علي فضل االرياني 7415

Rotavirus and norovirus 
infections in children in 

Sana’a, Yemen 

Tropical Medicine 
and International 

Health 
doi:10.1111/j.1365

-
3156.2011.02756.x 
volume 16 no 6 pp 
680–684 june 2011 

2011 

  االطفال الطب علي فضل االرياني 7416

Multiple Sampling in One 
Day to Optimize Smear 
Microscopy in Children 

with Tuberculosis in 
Yemen 

PLoS ONE | 
www.plosone.org 1 

April 2009 | 
Volume 4 | Issue 4 

 |e5140 

2009 

  االطفال الطب علي فضل االرياني 7417

Role of Interluekin-12, 
13, 18 and IgE in 

Asthmatic Yemeni 
Children 

Med. J. Cairo 
Univ., Vol. 84, No. 

1, March: 3 75-
382, 2016 

www.medicaljourn
alofcairouniversity.

net 

2016 

  االطفال الطب علي فضل االرياني 7418

micronutrient 
concentrations in 

respiratory syncytial 
virus and human 

metapneumovirus in 
yemeni children 

annals of tropical 
paediatrics 2009 

  االطفال الطب علي فضل االرياني 7419

Risk of latent TB 
infection among Yemeni 
children in contact with 
adults with pulmonary 

tuberculosis 
 2011 

7420 
احم0000000د اس0000000ماعيل 

 مقبل الشرعبي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 

االحتياجات الثقافية لطالب الكليات 
العسكرية من مقرر الثقافة االسالمية 

 بالجمهورية  اليمنية

مجمـلة الدراســات 
االجتماعية مجملة علمية 

محكمة نصف سنوية 
وم تصدر عن كليتي العل

اإلدارية واإلنسانية 
واالجتماعية جامعة 
 العلوم والتكنولوجيا

2013 

7421 
احم0000000د اس0000000ماعيل 

 مقبل الشرعبي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

مجلة جامعة الملك خالد  التقويم التربوي من منظور إسالمي 
 2015 للعلوم التربوية
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7422 
احم0000000د اس0000000ماعيل 

 مقبل الشرعبي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 2015 مجلة جامعة الناصر الفروق الفردية  من منظور إسالمي 

7423 
احم0000000د اس0000000ماعيل 

 مقبل الشرعبي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 

تصور مقترح لمقرر فقه الزكاة  في 
مناهج التعليم العام بالجمهورية 

 اليمنية
 2015 مجلة جامعة جازان

7424 
احم0000000د اس0000000ماعيل 

 مقبل الشرعبي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

 

مدى استخدام معلم القرآن الكريم 
وعلومه لمهارات التفكير الناقد 

واإلبداعي في تدريس طلبة المرحلة 
 الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء

مجلة جامعه صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

 3)العدد ) 31المجلد)
 5132يونيو  -)يناير 

2015 

7425 
احم00د محم00د غال00ب 

 القدسي
 –التربية 
 ارحب

االنجليز
  ي

MOTIVATION AND 
DEMOTIVATION AMONG 
LEARNERS OF ENGLISH 

IN THE FACULTY OF 
EDUCATION – ARHAB- 
IN SANA'A UNIVERSITY 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 

ENGLISH 
LANGUAGE, 

LITERATURE AND 
TRANSLATION 

STUDIES (IJELR) A 
QUARTERLY, 

INDEXED, 
REFEREED AND 
PEER REVIEWED 

OPEN ACCESS 
INTERNATIONAL 

JOURNAL 
http://www.ijelr.in 

2016 

7426 
احم00د محم00د غال00ب 

 القدسي
 –التربية 
 ارحب

االنجليز
  ي

COMMON ERRORS IN 
ENGLISH RELATIVE 

CLAUSE COMMITTED 
BY SAUDI LEARNERS 
OF ENGLISH (A case 

study in the College of 
Science and Arts in 

WadiAlddwaser( 

Research Journal 
of English 

Language and 
Literature 
(RJELAL) A Peer 

Reviewed 
(Refereed) 

International 
Journal 

http://www.rjelal.c
om؛ 

2016 
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7427 
احم00د محم00د غال00ب 

 القدسي
 –التربية 
 ارحب

االنجليز
  ي

The comprehension of 
English Idioms and the 

Strategies used by 
Yemeni Learners of 

English in Translation 
  

7428 
عب0000دالملك اب0000راهيم 

 الهندسة أبو بكر مؤمن
الهندسة 
الميكاني

  كية

Accepted Range for the 
Uncertainty Analysis for 

Experimental 
Investigations 

Journal of 
Engineering 

Sciences - JES 
2016 

7429 
عب0000دالملك اب0000راهيم 

 الهندسة أبو بكر مؤمن
الهندسة 
الميكاني

  كية

Enhancement of Marib 
Gas Turbine Power 
Station Using Air 

Cooling Fogging System 

Journal of Science 
 &Technology Vol. 

(21) No. (1) 2016 
DOI :

10.20428/
JST.21.1.6 

2016 

7430 
عب0000دالملك اب0000راهيم 

 الهندسة أبو بكر مؤمن
الهندسة 
الميكاني

  كية

Enhancement of Marib 
Gas Turbine Power 

Station Using 
Recuperator 

Journal of 
Engineering 

Sciences, 3 (2): 8 –
8, December 2014 

ISSN 2312-9999 

2014 

7431 
عب0000دالملك اب0000راهيم 

 الهندسة أبو بكر مؤمن
سة الهند

الميكاني
  كية

Important Points to be 
taken into account while 
Performing Experiments 
on the Solar Air (dryers) 

Collectors 

Journal of 
Engineering 

Sciences, 4 (1): 1 –
12, June 2015 

ISSN 2312-9999 

2015 

7432 
خال000000د عب000000دالكريم 

 الطب المؤيد
الحياة 
الدقيقة 
  الطبية

Detection of anti-
Hepatitis B core 

antibodies among 
Hepatitis B surface 

antigen negative blood 
donors in Sana’a city, 

Yemen 

مجلة االندلس للعلـوم 
 2014 التطبيقية

7433 
خال000000د عب000000دالكريم 

 الطب المؤيد
الحياة 
الدقيقة 
  الطبية

HUMAN BRUCELLOSIS 
IN SELECTED AREAS 

OF SHABWAH 
GOVERNORATE, YEMEN 

Faculty of Science 
Bulletin, 25(2013) 
1-9 © 2013 Sana’a 
University ISSN 

1684-100X 

2013 
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7434 
خال000000د عب000000دالكريم 

 الطب المؤيد
الحياة 
الدقيقة 
  الطبية

Prevalence and 
antimicrobial 

susceptibility of 
Staphylococcus 

lugdunensis in various 
clinical specimens 

Journal of Tropical 
Nephro-Urology 

Dec. 2012. Vol 11. 
No. 11 

2012 

7435 
خال000000د عب000000دالكريم 

 الطب المؤيد
الحياة 
الدقيقة 
  الطبية

Occult hepatitis B virus 
among chronic liver 
disease patients in 

Yemen 

Asian Pacific 
Journal of Tropical 
Disease Volume 2, 
Issue 1, February 
2012, Pages 4–6 

2012 

7436 
خال000000د عب000000دالكريم 

 الطب المؤيد
الحياة 
الدقيقة 
  الطبية

Prevalence of Rabies in 
Various Species in 

Yemen and Risk Factors 
Contributing to the 

Spread of the Disease 

Sultan QaboosUniv 
Med J. 2013 Aug; 
13(3): 404–410. 
Published online 

2013 Jun 25. 

2013 

7437 
خال000000د عب000000دالكريم 

 الطب المؤيد
الحياة 
الدقيقة 
  الطبية

Resistance_of_anti-
tuberculosis_drugs_amo
ng_pulmonary_tuberculo
sis_patients_in_Yemen-

libre 

j Fac Med Baghdad 
vol.55 no.3 2013 2013 

7438 
محم00د حم00ود عل000ي 

 النعمان
 -لتربية ا

 أرحب

العلوم 
التربوية 
  والنفسية

معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي 
لدى مدير بالمدارس الثانوية 

الحكومية في أمانة العاصمة صنعاء 
 من وجهة نظرهم

 -) اكتوبر 111العدد (
دراسات  2013ديسمبر 

 يمنية
2013 

7439 
محم00د حم00ود عل000ي 

 النعمان
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
التربوية 
  والنفسية

درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية في مدارس المرحلة 
 الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء

 2016 مجلة جامعة الناصر

7440 
محم00د حم00ود عل000ي 

 النعمان
 -التربية 
 أرحب

العلوم 
التربوية 
  والنفسية

درجة ممارسة مديري المدارس 
الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء 

ة التحويلية من وجهة نظر للقياد
 المعلمين والمعلمات

مجلة االندلس للعلـوم 
  التطبيقية

7441 
احس000ان عب000دالجليل 

 شاهر
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

  الفلسفة
أبوبكر محمد بن زكريا الرازي 

   واألبستمولوجيا

7442 
احس000ان عب000دالجليل 

 شاهر
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

عند المتكلمين المكان والزمان  الفلسفة مجلة كلية اآلداب والعلوم  
 2013 االنسانية

7443 
احس000ان عب000دالجليل 

 شاهر
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

 فلسفة الدين عن ابي بكر الرازي  الفلسفة
مجلة حولية اآلداب 

تصدر عن كلية اآلداب 
 جامعة عدن

2012 
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7444 
احس000ان عب000دالجليل 

 شاهر
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

 فلسفة الرازي األخالقية  فةالفلس
تصدر عن المجلس 

الوطني للثقافة والفنون 
 الكويت -واآلداب 

2014 

7445 
احس000ان عب000دالجليل 

 شاهر
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

  الفلسفة
منظور محمد بن زكريا الرازي 

  مركز الدراسات للطبيعة وما بعد الطبيعة

7446 
عل00ي مطه00ر حم00ود 

 العلماني
اآلداب 
م والعلو

 اإلنسانية

المكتبات 
وعلم 
المعلوما

 ت
 

تسويق خدمات المعلومات في 
المكتبات الجامعية المكتبة المركزية 

 بجامعة صنعاء نموذجا

-712مجلة  االستاذ العدد
المجلد االول لسنة 

 م2016
2016 

7447 
عل00ي مطه00ر حم00ود 

 العلماني
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

المكتبات 
وعلم 
المعلوما

 ت
 

تدريب والتأهيل في المكتبة خدمات ال
   المركزية بجامعة صنعاء: دراسة حالة

7448 
عل00ي مطه00ر حم00ود 

 العلماني
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

المكتبات 
وعلم 
المعلوما

 ت
 

دار المخطوطات بصنعاء ودورها في 
الحفاظ على المخطوطات: دراسة 

   استطالعية

7449 
عل00ي مطه00ر حم00ود 

 العلماني
اآلداب 
والعلوم 
 اإلنسانية

المكتبات 
وعلم 
المعلوما

 ت
 

خدمات التدريب والتأهيل في المكتبة 
   المركزية بجامعة صنعاء: دراسة حالة

7450 
عب00د العزي00ز محم00د 

 أحمد المخالفي
التجارة 
 واالقتصاد

إدارة 
  االعمال

متطلبات تطبيق إدارة المعرفة  في 
 جامعة صنعاء

جملــة كلية التجارة 
)ـ  74العدد ( –واالقتصاد

 2017مارس 
2017 

7451 
عب00د العزي00ز محم00د 

 أحمد المخالفي
التجارة 
 واالقتصاد

إدارة 
  االعمال

واقع البحث العلمي من وجهة نظر 
قيادات المؤسسات البحثية في 

 محافظة تعز
 2017 م2017) مارس 2العدد (

7452 
عب00د العزي00ز محم00د 

 أحمد المخالفي
التجارة 
 واالقتصاد

إدارة 
سيات اإلدارة الماليةأسا  االعمال  2016 كتاب 

7453 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 

Efficacy of Some 
Organic Amendments for 
the Control of Stem and 

Bulb Nematode 
Ditylenchusdipsaci 

(Kuhn) Filipjev on Garlic 
(Allium sativum) 

Egypt 
J.Agronematot 

vol.14.No1.pp.22-
36 2015 

2015 
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7454 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 

Plant-Parasitic 
Nematodes Associated 

with Garlic in Yemen 

Egypt 
J.Agronematot 

vol.14.No1.pp.37-
44 2015 

2015 

7455 
محم00د راوح محم00د 

 عةالزرا سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 

In Vitro Nematicidal 
Activity of Ten Plant 

Extracts Against 
Juveniles of 

Meloidogyne incognita 

Egypt 
J.Agronematot 

vol.14.No1.pp.78-
90 2015 

2015 

7456 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
 ض

 النبات)

 

Nematicidal Effect of 
Some Btanical Powders 

and Poultry Manure 
Against the Root-Knot 

Nematode Meloidogyne 
incognita (Kofoid and 

White) Chitwood 
infecting Tomato plants 

Egypt 
J.Agronematot 

vol.14.No1.pp.160-
171 2015 

2015 

7457 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 

استخدام بعض الصموغ النباتية 
وحمض البوريكفي مكافحة 

نيماتوداتعقد 
 Meloidogyneالجذور

incognita على نباتات الطماطم  
 في الصوبة

Egypt. J. of 
Appl.Sci. 27 (12B) 

2012 
2012 

7458 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
ات النب

(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 

تقصي النيماتودا المتطفلة وغير 
المتطفلة المرافقة لمحصولي الثوم 
والبصل في بعض مديريات محافظة 

 حضرموت اليمنية

مجلة علوم الحياة اليمنية 
 2015 03-15الرقم 

7459 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 
تقصي النيمانورا المتطفلة وغير 

3المتطفلة المرافقة لمحصر   2015 مجلة علوم الحياة 
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7460 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 
وأمرا
ض 

 النبات)

 
السوم في بعض المبيدات محافظة 

   حضرموت

7461 
محم00د راوح محم00د 

 الزراعة سعيد

وقاية 
النبات 
(شعبة 
النبات 

اوأمر
ض 

 النبات)

 
استخدام بعض السموغ النباتية 

 وحمض البدريو في مكانة
المجلة المصرية للعلوم 

 2012 التطبيقية

7462 
ف00ؤاد ط000ارش عل000ي 

 حسن
التربية 
 الرياضية

المواد 
  النظري

االصابات الشائعة في رياضية الجباز 
من وجهة نظر العبي الجمباز 

 اليمنيين

مجلة جامعة صنعاء 
والنفسية  للعلوم التربوية

 )2) العدد (10المجلد (
2013 

7463 
ف00ؤاد ط000ارش عل000ي 

 حسن
التربية 
 الرياضية

المواد 
  النظري

الخصائص الجسمية المميزة لدى 
 العبي التنس األرض اليمني

) 9مجلة المحترف العدد (
 2016 م2016

7464 
ف00ؤاد ط000ارش عل000ي 

 حسن
التربية 
 الرياضية

المواد 
  النظري

لتدريس دراسة مسحية إلمكان ا
التربية الرياضية في  المدارس 

 الحكومية والخاصة
) 2) العدد (12المجلد(

 2012 .2012ديسمبر –يوليو 

7465 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات الخربي
 بحث في أصل اللغات  البشرية  العربية

مجلة كلية اآلداب والعلوم 
) رقم 36اإلنسانية العدد (

  اإليداع بدار الكتب

7466 
محم00د محم00د  محم00د

اللغة  اللغات الخربي
 2015 كتاب بحوث  لسانية حديثة  العربية

7467 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات الخربي
   إشكالية المقارب اللغوي في الترجمة  العربية

7468 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات الخربي
 قراءات زمنكانية في القصص القرآني  العربية

أروى مجلة جامعة الملكة 
العدد الخامس عشر 

2015 
2015 

7469 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات الخربي
  مجلة كلية اآلداب اصل اللغات البشرية  العربية

7470 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات الخربي
  العربية

اللسانيات القارنه دراسة في المعالم 
  مجلة الباحث الجامعي واألهداف

7471 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات لخربيا
  العربية

الوحدة االلسنية العضوية وتطبيقاتها 
 2007 مجلة نهاية جامعة الحديدة اللغوية دراسة مقارنة

7472 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  اللغات الخربي
  العربية

مفهوم اللغة في ضوء النظريات 
 2007 علوم اللغة اللسانية الحديثة
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7473 
محم00د محم00د محم00د 

اللغة  غاتالل الخربي
  العربية

علم اللسانيات المقارنة دراسة في 
 المعالم واالهداف

الباحث الجامعي جامعة 
 2007 أب

7474 
نجيب صالح مصلح 

 جعيم
التربية 
 الرياضية

المواد 
 –مجلة جامعة حلوان  الفلسفة في التربية البدنية والرياضية تربية رياضية النظرية

 2013 مصر

7475 
نجيب صالح مصلح 

 يمجع
التربية 
 الرياضية

المواد 
تقديم التربية الرياضية في المرحلة  تربية رياضية النظرية

 اإلعدادية في الجمهورية اليمنية
 –مجلة جامعة حلوان 

 2009 مصر

7476 
نجيب صالح مصلح 

 جعيم
التربية 
 الرياضية

المواد 
مدى تطبيق مدرسي التربية الرياضية  تربية رياضية النظرية

التربوية في الكفاءات  
 –مجلة علوم الرياضية 

التربية البدنية السعودية 
 جامعة الملك سعود

2018 

7477 
نجيب صالح مصلح 

 جعيم
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية رياضية النظرية

الصعوبات التي تواجه خطة درس 
التربية الرياضية في مدرسة أمانة 

 العاصمة
جامعة زيان  –المحترف 
 2015 الجزائر –حاتور

7478 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
النظام الفكري للتربوي لدعوة  تربية إسالمية التربية

 2017 مجلة جامعة الناصر االسماعيلية في اليمن

7479 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
 تربية إسالمية التربية

اآلراء التربوية لألمام البيضاوي من 
يير انوار التذيل واسرار خالل تغ

 التأويل
جامعة القرآن الكريم 

 2016 للعلوم االسالمية السودان

7480 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
الطرائق التقنية التربوية عند االسالم  تربية إسالمية التربية

 عملية التعلق بالمضاء التربوي
مجلة الدراسات 

االجتماعية جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا اليمن

2015 

7481 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
القرارات الدراسية في اليمن في عهد  تربية إسالمية التربية

هـ532-439الدولة الصليحية   
مجلة االندلس للعلوم 

 2015 االنسانية جامعة االندلس

7482 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
 تربية إسالمية يةالترب

بعض المبادئ العلمية في الفكر 
التربوي االسالمي في القرن الثاني 
عشر وحاجة العلماء والمؤسسات 
 العلمية المعاصرة غلى ممارستها

 –مجلة جامعة الجزيرة 
 2018 السودان

7483 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
د الدعوى والتربوي مواقف من االعدا تربية إسالمية التربية

 لالنصار قبل العصر
 –مجلة جامعة الجزيرة 

 2018 السودان

7484 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
بعض الراء التربوية عن الشيخ زكريا  تربية إسالمية التربية

 االنصاري من خالل رسالته
مجلة البحث والدراسات 

 2003 التربوية / اليمن

7485 
عل0000ي  أحم0000د أحم0000د

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
   اللؤلؤ العظيم في روم التعلم والتعليم تربية إسالمية التربية

7486 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
طبيعة المدارس األهلية التي أنشئت  تربية إسالمية التربية

 في خراسان وما وراء النهر
مجلة الدراسات 
علوم االجتماعية بجامعة ال

 والتكنولوجيا / اليمن
2003 
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7487 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
في الفترة ما بين القرن الثاني  تربية إسالمية التربية

   والخامس الهجري

7488 
أحم0000د أحم0000د عل0000ي 

 االنسي
 -التربية 
 صنعاء

اصول 
جوانب من البناء التربوي للسابقين  تربية إسالمية التربية

ين إلى اإلسالماألول  

مجلة التربية والتنمية / 
المكتب االستشاري 

للخدمات التربوية / عين 
 شمس / مصر

2005 

7489 
م000000000أمون أحم000000000د 

 الشامي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 قانون مدني المدني

كتاب قسم الملك التبانع في القانون 
اليمني في المقارنة في الفقه 
 اإلسالمي والقانون الجنائي

 1994 ر عن الباحثكتاب صد

7490 
م000000000أمون أحم000000000د 

 الشامي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 قانون مدني المدني

مشكالت التنظيم القانوني في الطبقات 
والشؤون في القانون المدني اليميني 

 واثارة دراسة مقارنة

مجلة الباحث اليمني 
للعلوم اإلنسانية جامعة 

 اليمن
2017 

7491 
م000000000أمون أحم000000000د 

 الشامي
ة الشريع

 والقانون
القانون 
رجوع الدائن عن الكفيل في القانون  قانون مدني المدني

 اليمني
 –مجلة كلية الشريعة 

  جامعة صنعاء

7492 
ع0000000دنان يوس0000000ف 

جدلية الهدم والبناء في شعر نقائق  لغة عربية العربي اللغات الشعيبي
 العصر االموي

دراسات يمنية مركز 
الدراسات والبحوث 

 اليمنية
2013 

7493 
ع0000000دنان يوس0000000ف 

كتاب موسيقي الشعر العربي بين  لغة عربية العربي اللغات الشعيبي
 االصالة والحداثة

موسيقى الشعر العربي 
 –بين الحداثة واالصالة 

 كتاب
2017 

7494 
ع0000000دنان يوس0000000ف 

دور االيقاع فلي تعزيز اللغة العربية  لغة عربية العربي اللغات الشعيبي
 وتعلمها

 –ية مجلة الجامعة الوطن
 2017 الجمهورية اليمنية

7495 
ع0000000دنان يوس0000000ف 

تجليل االغتراب الصوفي في جرارية  لغة عربية العربي اللغات الشعيبي
 2019 مجلة جامعة االندلس محمود درويش قراءة سينمائية

7496 
صالح ياسين غالب 

 المقطري
التجارة 
 –ة التجارة مجلية كلي االتجاه نحو الفيدرالية اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

 2018 جامعة صنعاء

7497 
صالح ياسين غالب 

 المقطري
التجارة 
 2018 كتاب صدر باسم الباحث كتاب أنس التحليل المالي واألنتمائي اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

7498 
صالح ياسين غالب 

 المقطري
التجارة 
 اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

االقتصاد السياسي للربع جدلية 
الربع والفساد السياسي  العالقتين

 الحالة اليمنية
 –مجلة كلية التجارة 
 2017 جامعة صنعاء

7499 
عل00ي ش00وقي حس00ن 

 على السغير
 –التربية 

 المحويت
علوم 
 تفسير القرآن

مدخل لدراسة أسباب النزول تعريف 
سبب النزول وأهميته وجهود العلماء 

في العناية ، وفوائده وأثرة في 
 التفسير

ندلس مجلة جامعة اال
 2018 للعلوم االنسانية

7500 
عل00ي ش00وقي حس00ن 

 على السغير
 –التربية 

 المحويت
علوم 
 تفسير القرآن

سورتا الطور والنجم دراسة وتحقيق 
من تفسير جوامع التبيان في تفسير 

القران لمعين الدين محمد بن 
هــ905عبدالرحمن االيجيت  

جامعة  –مجلة الباحث 
 2018 الحديدة كلية التربية
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7501 
عل00ي ش00وقي حس00ن 

 على السغير
 –التربية 

 المحويت
علوم 
واجبات الراعي والرعية بين اإلفراط  تفسير القرآن

 والتفريط في ضوء القران الكريم
جامعة  –مجلية الباحث 

 2018 الحديدة كلية التربية

7502 
عب00دالحكيم عبدرب00ه 

 العبيد
التجارة 
 واالقتصاد

االحصا
 احصاء ء

An Attempt to Model 
Factors Affecting the 

School’s Dropout 
Phenomenon in Yemen 

International 
Journal of 

Education, Culture 
and Society 2018 ؛

3)5 :(78-85 
http://www.science
publishinggroup.co

m/j/ijecs doi :
10.11648/

j.ijecs.20180305.11 
ISSN: 2575-3460 

(Print); ISSN: 
2575-3363 

)Online( 

2018 

7503 
عب00دالحكيم عبدرب00ه 

 العبيد
التجارة 
 واالقتصاد

االحصا
 احصاء ء

THE BETA 
TRANSMUTED POWER 

DISTRIBUTION: 
PROPERTIES AND 

APPLICATIONS* 

Indonesian Journal 
of Statistics and lts 
Applications VIL 3 

NO 1 

2019 

7504 
عب00دالحكيم عبدرب00ه 

 العبيد
التجارة 
 واالقتصاد

االحصا
كتاب مبادئ االحصاء تطبيقات  احصاء ء

 2019 كتاب SPSSاالحصاء باستخدام 

7505 
أم00ة ال00رزاق محم00د 

 احمد الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 صحة نفسية النفس

المظاهر السلوكية لدى طفل الروضة 
من وجهة نظر المعلمات في أمانة 

 العاصمة صنعاء

مجلة جامعه صنعاء 
 -للعلوم التربوية والنفسية

 )2) العدد (8(المجلد 
2011 

7506 
أم00ة ال00رزاق محم00د 

 احمد الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 صحة نفسية النفس

واقع تطوير المسار الوظيفي للعاملين 
في ديوان عام وزارة التربية والتعليم 

 في الجمهورية اليمنية

المؤتمر العلمي األول 
للعلوم اإلنسانية 

واالجتماعية (بالعلم 
 –مموالمعرفة تبنى األ
 جامعة االندلس

2018 

7507 
أم00ة ال00رزاق محم00د 

 احمد الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 صحة نفسية النفس

واقع حقوق األطفال في األسر اليمنية 
من وجهة نظر األطفال في المدارس 
الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة 

 صنعاء.

مجلة جامعو صنعاء 
 –للعلوـ التربوية والنفسية 

يناير  ) –يونيو  2018
 (المجلد16) العدد (1

2018 

7508 
أم00ة ال00رزاق محم00د 

 احمد الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
  كتاب كتاب مدخل إلى تربية الطفل صحة نفسية النفس
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7509 
محمود علي عبدهللا 

وقاية  الزراعة المفلحي
 وقاية نبات النبات

تأثير مسطحات صمغ نبات المر 
ء واالوراق الخضراء عينات الفيلتدا

على حيوية يرقات البعوض وتحضير 
 المختبر

مجلة اسيوط للعلوم 
 2017 الزراعية

7510 
محمود علي عبدهللا 

وقاية  الزراعة المفلحي
 وقاية نبات النبات

تقصي اجناس التيما تدواد المصاحبة 
لتربه وجذور اشجار البن اليمني في 

 بني مطر
مجلة اسيوط للعلوم 

 2017 الزراعية

7511 
ي عبدهللا محمود عل

وقاية  الزراعة المفلحي
 وقاية نبات النبات

دراسة العوامل الحيوية المداخل سلباً 
لبقا شجرة دم االخوين في جزيرة 

 سقطرى
 –مجلة ابحاث البيئة 
 2016 جامعة الناصر

7512 
محمود علي عبدهللا 

وقاية  الزراعة المفلحي
 وقاية نبات النبات

استخدام بعض الصمد في النباتية 
مض البوريلة في مكافة تيماتودا وح

 تعقد الباور على نباتاً 
المجلة المصرية للعلوم 

 2012 التطبيقية

7513 
محمود علي عبدهللا 

وقاية  الزراعة المفلحي
 وقاية نبات النبات

حصر وتقدير نسبة االصابة بمرض 
ذبول وموت اشجار الرمال وعن 

المسببات المرضية المصاحبة للمرض 
 بمحافظة صعدة

جلة اسيوط للعلوم م
 2016 الزراعية

7514 
يوسف عب0ده راش0د 

 الرباعي
التجارة 
 مراجعة محاسبة واالقتصاد

مدى استخدام المعاينة اإلحصائية في 
الفحص الضريبي في الجمهورية 

 اليمنية
 –مجلة كلية التجارة 
 2018 جامعة صنعاء

7515 
يوسف عب0ده راش0د 

 الرباعي
التجارة 
 عةمراج محاسبة واالقتصاد

مزايا الفحص الضريبي بالعينة 
ومتطلبات نجاحه دراسة تطبيقية في 

 الجمهورية اليمنية
 –مجلة كلية التجارة 
 2018 جامعة صنعاء

7516 
يوسف عب0ده راش0د 

 الرباعي
التجارة 
كتاب تكليف التسويق االطار النظري  مراجعة محاسبة واالقتصاد

 2014 كتاب والتطبيقي العلمي

7517 
حمن احم0000د عب0000دالر

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس 
 بيولوجي

مدى تمكين طلبة االقسام العلمية في 
المستوى الرابع كلية التربية من 

 الكفايا التعليمية

مجلة العلوم التربوية 
 –الدراسات االنسانية 

 جامعة تعز
2018 

7518 
احم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

 مناهج
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس 
 بيولوجي

اتجاهات نحو التعليم والمهني 
 والنفسي في اليمن

مجلة البحوث والدراسات 
مركز البحوث  –التربوية 

 اليمن
1999 

7519 
احم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس 
 بيولوجي

مستوى الممارسات التعليمية العينة 
 لمعلمي العلوم في المرحة الثانوية

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا
2000 

7520 
احم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس 
 بيولوجي

تقديم برنامج الماجستير في مناهج 
وطرق تدريس العلوم بدرجة نظر 

 الطلبة جامعة صنعاء
ة الدراسات في التعليم مجل

 2018 الجامعي وضمان الجودة
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7521 
احم0000د عب0000دالرحمن 

 شمسان
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس 
 بيولوجي

تقويم مستوى تخصص معيار لجودة 
برنامج المعلم العلوم في المرحلة 
الثانوية من وجهة طلبة المستوى 

 الرابع .

مجلة دراسات التعليم 
امعي وضمان الجودة الج

 مركز التطوير
2018 

7522 
محم00000د عب00000دالحليم 

 حيدر علي
التربية 
 الرياضية

المواد 
االصابات الشائعة في رياضية الجمباز  تربية بدنية النظرية

 من وجهة نظر العبي الجمباز اليمنية
مجلة جامعة صنعاء 
 2013 للعلوم التربية النفسية

7523 
محم00000د عب00000دالحليم 

 حيدر علي
تربية ال

 الرياضية
المواد 
 تربية بدنية النظرية

دراسة المعوقات التي تواجه 
االختصاصين اليمن العملين في مجل 

 اصابات االعب
 2014 مجلة جامعة اروى اليمن

7524 
محم00000د عب00000دالحليم 

 حيدر علي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية بدنية النظرية

تقييم المستوى المعرفي لدى طلبة 
عليا في كلية التربية الدراسات ال

الرياضية بجامعة صنعاء في الطب 
الرياضي وعالقته بالدرجة النهائية 

 لتحصيلهم العملي

مجلة جامعة صنعاء 
 2017 للعلوم التربية النفسية

7525 
محم00000د عب00000دالحليم 

 حيدر علي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية بدنية النظرية

دراسة مقارنه بعض المتغيرات 
وري التنفسي في وقت الجهاز الد

 الراحة
 2018 مجلة جامعة الملكة اروى

7526 
محم00000د عب00000دالحليم 

 حيدر علي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية بدنية النظرية

العالقة بين االصابات الرياضية 
الشافية ومراكز االعبين في إدارة 

 الدرجة االولى بالجمهورية
المجلة الدولية للعلوم 

 2015 الصحية

7527 
ب000دالرحمن محم000د ع

 الشرجبي
التربية 
 صنعاء

إدارة 
تربوية 
 وتخطيط

إدارة شكاوي التربويات في وزارة  إدارة
 التربية والتعليم

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا اليمن
2016 

7528 
عب000دالرحمن محم000د 

 الشرجبي
التربية 
 صنعاء

إدارة 
تربوية 
 وتخطيط

دهللا الفقيه باستخدام تحليل الشهيد عب إدارة
 منهجية التعليم

مجلة االندلس للعالم 
 2016 االنسانية واالجتماعية

7529 
عب000دالرحمن محم000د 

 الشرجبي
التربية 
 صنعاء

إدارة 
تربوية 
 وتخطيط

 إدارة
Chagrin Factors feeing 

Monitoring and fvaladion 
in Project Yemen 

 2016 مجلة جامعة الملكة أروى

7530 
لرحمن محم000د عب000دا

 الشرجبي
التربية 
 صنعاء

إدارة 
تربوية 
 وتخطيط

 إدارة
آلية تعيين القيادات التربوية في 
المؤسسات التعليمية في أمانة 

 العاصمة
مجلة جامعة الملكة  

 2016 أروى

7531 
محمد عل0ي إب0راهيم 

 الخوالني
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية رياضية النظرية

ومات في مدى استخدام تقنية المعل
العملية التعليمية والبحثية وسبل 
تطويرها بكلية التربية الرياضية 

 بجامعة صنعاء

مجلة دراسة في التعليم 
الجامعي وضمان الجودة 

 صنعاء –
2018 

7532 
محمد عل0ي إب0راهيم 

 الخوالني
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية رياضية النظرية

معوقات اعتماد برنامج الدراسات 
لية التربية الرياضية بجامعة العليا بك

 صنعاء
مجلة المحترف جامعة 

 2014 زيان / الجزائر
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7533 
محمد عل0ي إب0راهيم 

 الخوالني
التربية 
 الرياضية

المواد 
 تربية رياضية النظرية

أثر التدريبات الهوائية على بعض 
القياسات الفسيولوجية لدى السيدات 

 البدينات
مجلة جامعة الملك سعود 

 2018 السعودية

7534 
أحم00000000000د محم00000000000د 

العلوم  التجارة الماوري
 علوم سياسية السياسية

بناء القدرات المؤسسية كمدخل لتنفيذ 
الشراكة بين الحكومة ومنظمات 
المجتمع المدني في الجمهورية 

 اليمنية

مجلة كلية التجارة جامعة 
 2019 صنعاء

7535 
أحم00000000000د محم00000000000د 

العلوم  التجارة الماوري
كتبا اإلدارة العامة وتطبيقاتها في  علوم سياسية السياسية

 2017 تأليف الباحث الجمهورية اليمنية

7536 
أحم00000000000د محم00000000000د 

العلوم  التجارة الماوري
التحديات اإلدارية التي تواجه عملية  علوم سياسية السياسية

 التحول نحو النظام الفدرالي اليمني
مجلة كلية التجارة جامعة 

 2017 صنعاء

7537 
نج000اة محم000د ص000ائم 

اسباب إنتشار تفاعل القات بين  علم نفس علم نفس اآلداب خليل
 االطفال ين المجتمع اليمني

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2005 صنعاء اليمن

7538 
نج000اة محم000د ص000ائم 

 علم نفس علم نفس اآلداب خليل
الفتاه اليمنية المراهقة الواقع 

 والطموح
 

 –الفتاه الربية المراهقة 
 2004 اليمن

7539 
اة محم000د ص000ائم نج000

 2003 تونس–قوس قزح  شهادات للمراهقات والمراهقين علم نفس علم نفس اآلداب خليل

7540 
نج000اة محم000د ص000ائم 

مؤسسات التنمية االجتماعية ودورها  علم نفس علم نفس اآلداب خليل
 2007 بحث ميداني في تكوين شؤون الشباب اليمن

7541 
نج000اة محم000د ص000ائم 

مركز ابحاث النوع  Early Margie in Yemen م نفسعل علم نفس اآلداب خليل
 2005 االجتماعي

7542 
ف000000000وزي حم000000000ود 

االنتاج  الزراعة الصغير
 انتاج اسماك الحيواني

مقارنه لرعاية اسماك البوري 
والبلطي في نظام محيط ارستور في 

 القفاص الشبكية
مجلة جامعة المنتصرة 

 2008 للعلوم الزراعية

7543 
ف000000000وزي حم000000000ود 

االنتاج  الزراعة الصغير
 انتاج اسماك الحيواني

دراسة الجدوى الفنية االقتصادية 
لمشروع مزرعة بيئية في المياه 

 المعالجة في نمو االسمك
مجلة المعيدة البيولوجية 

 2006 والسمكية

7544 
ف000000000وزي حم000000000ود 

االنتاج  الزراعة الصغير
دراسة اقتصادية لدور التعريفات  انتاج اسماك الحيواني

في رفع إنتاج االسماك السمكية  2009 المجلة اليمنية للبحوث 

7545 
يوسف احمد عبدهللا 

 الزراعة الشيباني

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 محاصيل
استجابة الذرة الشامية لسماد التربة 
مع اليوريا تحت ثالث مسافات بين 

 الجور
 2006 مجلة حوليات جامعة بنها

7546 
يوسف احمد عبدهللا 

 الزراعة الشيباني

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 محاصيل
تأثير التحميل والكثافة النباتية على 
الحصول ومكوناته للذرة الشامية 

 والفاصوليا
مجلة جامعة المتعدد 

 2006 للعلوم الزراعة

7547 
يوسف احمد عبدهللا 

 الزراعة الشيباني

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تآثير االستبدال الجزئي لليوريا السماد  محاصيل
مسافات الزراعيةالدواجن وال  

 –مجلة علوم الحياة 
 2007 صنعاء
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7548 
س00يف عب00دهللا احم00د 

هندسة  الهندسة القباطي
 معمارية

هندسة 
حضري 
 ومعماري

مجلة جامعة البعث  تطبيقات االستشعار عن بعد
 2005 سوريا

7549 
س00يف عب00دهللا احم00د 

هندسة  الهندسة القباطي
 معمارية

هندسة 
حضري 
 ومعماري

رات وظواهر السكن التطورات العم
 2002 ابحاث جامعة عدن العشوائي

7550 
س00يف عب00دهللا احم00د 

هندسة  الهندسة القباطي
 معمارية

هندسة 
حضري 
 ومعماري

 2007 جامعة اسيوط التنمية المستدامة في الوطن العربي

7551 
س00يف عب00دهللا احم00د 

هندسة  الهندسة القباطي
 معمارية

هندسة 
حضري 
 ومعماري

نمية الشاملةاستراتيجية الت جامعة صنعاء مجلة كلية  
 2007 الهندسة

7552 
عب00000دالكريم قاس000000م 

الباطنة  الطب عبدهللا دماج
 العامة

امراض القلب 
 واالوعية

دراسة مضاعفة زراعة صمامات 
 2001 مجلة جامعة طنطاء للقلب صنعاء

7553 
عب00000دالكريم قاس000000م 

الباطنة  الطب عبدهللا دماج
 العامة

امراض القلب 
 ةواالوعي

الوضع الصحي في الجمهورية اليمنية 
 2002 مجلة الدراسات واالبحاث ومعالجة تأثير العولمة الوطنية

7554 
عب00000دالكريم قاس000000م 

الباطنة  الطب عبدهللا دماج
 العامة

امراض القلب 
 واالوعية

الوظيفة الراصنه النتشار امراض الغدة 
الدرقية في خمس محافظات الجمهورية 

 اليمنية
جامعة  –ية المجلة الطب

 2002 صنعاء

7555 
عب00000دالكريم قاس000000م 

الباطنة  الطب عبدهللا دماج
 العامة

امراض القلب 
 واالوعية

مدى انتشار مرض تضخم الغدة 
 الدرقية

المجلة الطبية جامعة 
 2004 صنعاء

7556 
عل0000ي احم0000د عل0000ي 

التلوث ونشأة الوعي البيئي العالمي  فلسفلة العلوم الفلسفة اآلداب الصباحي
اصرالمع  

مجلة كلية اآلداب بجامعة 
 2007 صنعاء اليمن

7557 
عل0000ي احم0000د عل0000ي 

 فلسفلة العلوم الفلسفة اآلداب الصباحي
في فلسفة البيئة ومشكالتها موضوع 
البيئة طبيعته ومشكالته الفلسفية في 
 الفكر االنجليزي االمريكي المعاصرة

مجلة كلية اآلداب بجامعة 
 2008 صنعاء اليمن

7558 
د عل0000ي عل0000ي احم0000

نضوب المياه العالمية اسبابها وفلسفة  فلسفلة العلوم الفلسفة اآلداب الصباحي
 مواجهتهما

مجلة كلية اآلداب بجامعة 
 2014 صنعاء / اليمن

علوم  العلومخالد احمد السباعي 7559
 االرض

جيولوجيا 
 هندسية

استخدام بيانات االستثمار عن بعد 
 الفضائية للتنقيب عن بعد الجوفية في

 –االرض الصخرية بحوض صنعاء 
 اليمن

 2006 مجلة جامعة عدن

علوم  العلومخالد احمد السباعي 7560
 االرض

جيولوجيا 
 هندسية

Seismic hazard 
Assessment of the 

Western region 
مجلة جامعة العلوم 

 2008 والتكنولوجيا

علوم  العلومخالد احمد السباعي 7561
 االرض

جيولوجيا 
 هندسية

Principle of watershed 
magnet and treatment 
measure in the thiamin 

watershed 

مجلة جامعة العلوم 
 2008 والتكنولوجيا

علوم  العلومخالد احمد السباعي 7562
 االرض

جيولوجيا 
 هندسية

معلم جدد الصخور الكليمي لحوض 
اليمن –صنعاء   2006 مجلة جامعة اسيوط 
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علوم  العلوميخالد احمد السباع 7563
 االرض

جيولوجيا 
 هندسية

Grand condition of 
Sana’a city Yemen   

7564 
عب0000دالرزاق يحي0000ى 

 احمد األشول
 -التربية 
 صنعاء

اجتماعيا
 تاريخ ت

تصوير معايير تقويم الطالب الم علم 
في برنامج التربية العملية بكلية 

 التربية جامعة صنعاء
دراسات في التعليم 

 2008 ن الجودةالجامعي وضما

7565 
عب0000دالرزاق يحي0000ى 

 احمد األشول
 -التربية 
 صنعاء

اجتماعيا
 تاريخ ت

برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات 
التقويم لدى معملي الحلقة األول لدى 
التعليم االساسي في ضوء احتياجاتهم 

 التدريبية .

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

 اليمن
2006 

7566 
الرزاق يحي0000ى عب0000د

 احمد األشول
 -التربية 
 صنعاء

اجتماعيا
 تاريخ ت

مدى تضمين مفاهيم حقوق االنسان 
في مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية 

 في الجمهورية اليمنية

مجلة الجمعية العربية / 
جامعة عين شمس / 

 مصر
2010 

7567 
عب0000دالولي حس0000ين 

 دهمش
 -التربية 
طرق تدريس  العلوم صنعاء

 ياةعلوم الح

معاير محتوى منهج العلوم مضمونها 
واساليب صياغتها وتضمينها 

واستخدامها في بناء وتطوير مناهج 
 العلوم للتعليم العالي

مركز التمييز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

الرياضيات جامعة الملك 
 سعود

 

7568 
عب0000دالولي حس0000ين 

 دهمش
 -التربية 
طرق تدريس  العلوم صنعاء

 علوم الحياة

ثر استخدام التجارة البديلة وظيفة أ
لتنمية في تدريس العلوم على تفكير 
االبداعي لدى تالميذ الصف السابع 

 االساسي

مركز التمييز البحثي في 
تطوير تعليم العلوم 

الرياضيات جامعة الملك 
 سعود

 

7569 
عب0000دالولي حس0000ين 

 دهمش
 -التربية 
طرق تدريس  العلوم صنعاء

 علوم الحياة

Secondary school 
students alternative 

conception about 
centime 

  جامعة الملك سعود

7570 
عب0000دالولي حس0000ين 

 دهمش
 -التربية 
طرق تدريس  العلوم صنعاء

 علوم الحياة

تحليلي محتوى كتاب العلوم للصف 
التاسع لطلة االساسي في ضوء معاير 

 االغراض التعليمية
الجمعية المصرية للمناهج 

 2007 وطرق تدريس

7571 
عب0000دالولي حس0000ين 

 دهمش
 -التربية 
طرق تدريس  العلوم صنعاء

 علوم الحياة

العالقة بين تحصيل طلبة التخصصات 
العلمية المختلفة بجامعة إب في مقرر 

 الكيمياء العامة
مجلة اتحاد التربويين 

 1999 العرب / بغداد

7572 
عب0000دالولي حس0000ين 

 دهمش
 -التربية 
 طرق تدريس العلوم صنعاء

 علوم الحياة

أثر دائرة التعلم على فهم تالميذ 
الصف السابع من التعليم األساسي 

 للمناهج العلمية

مجلة الدراسات 
االجتماعية / جامعة 
 العلوم والتكنولوجيا

1999 

وقاية  الزراعة عبدهللا ناشر مرشد 7573
 وقاية نبات النبات

تقييم بعض الطرق غير الكيميائية 
روس تجدد للحد من االصابة بفي

 اوراق العماة

 –مجلة وقاية النبات 
الجمعية العربية لوقاية 

 النبات
2008 

وقاية  الزراعة عبدهللا ناشر مرشد 7574
 2006 كتاب كلية الزراعة وقاية النبات كتاب وقاية نبات النبات
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وقاية  الزراعة عبدهللا ناشر مرشد 7575
مصنفة تأثير االساسات الشمعية وال وقاية نبات النبات

 عليا على ساللة النحل العسل اليمين
جامعة المنتصرة للعلوم 

 2009 الزراعية مصر

7576 
رابع00ة محم00د احم00د 

 جمعان
الطب 

والعلوم 
 الصحية

الكيمياء 
 كيمياء حيوية الحيوية

Vitamin D Deficiency 
Amino 7 very Yemen 
school Girls of Alpha 

Dietrich Municipality of 
Sana’a 

Medical journal of 
cairo university 

cairo 
2008 

7577 
رابع00ة محم00د احم00د 

 جمعان
الطب 

والعلوم 
 الصحية

الكيمياء 
 كيمياء حيوية الحيوية

Anomie and iron 
deficiency anima among 
10-17 Yemen school girls 

of al Wahda district in 
the municipality of 

Sana’a 

مجلة جامعة صنعاء 
 2008 لوم الطبيةللع

7578 
رابع00ة محم00د احم00د 

 جمعان
الطب 

والعلوم 
 الصحية

الكيمياء 
 كيمياء حيوية الحيوية

تقييم مستويات النحاس والزنك في 
فصل المراهقات اليمنيات دراسة 

العالقة بين مستويات هذه الحالت في 
 الفصل ومقاسين النحو

مجلة جامعة سلطان 
 2008 قابوس

7579 
 عب0000داللطيف هائ0000ل

 ثابت
 -التربية 
 صنعاء

دراسة 
بعض صفات اهل الكتاب وموقفهم من  قران كريم إسالمية

 االسالم والمسلمين
مجلة كلية القران الكريم 

 2003 اليمن –

7580 
عب0000داللطيف هائ0000ل 

 ثابت
 -التربية 
 صنعاء

دراسة 
الملولو اللغوي والشرعية للفقه  قران كريم إسالمية

 للقران الكريم
قانون جامعة صنعاء لل

 2004 والدراسات / اليمن

7581 
عب0000داللطيف هائ0000ل 

 ثابت
 -التربية 
 صنعاء

دراسة 
مجلة كلية القران الكريم   وعاء الوضوء في القرآن الكريم قران كريم إسالمية

 2003 / السودان

7582 
احم000000000د عب0000000000دهللا 

الموهبة واخالقه المثقفة في الفلسفة  الفلسفة الفلسفة اآلداب الصعدي
القديمةالصينية   

 –مجلة كلية اآلداب 
 2005 جامعة صنعاء

7583 
احم000000000د عب0000000000دهللا 

االسس والميزان في لميتا فيزيقية  الفلسفة الفلسفة اآلداب الصعدي
 لألخالق الشاوية

مجلة كلية اآلداب / 
 2002 جامعة صنعاء

7584 
احم000000000د عب0000000000دهللا 

ن عند طبيعة االنسان واالخالق والقانو الفلسفة الفلسفة اآلداب الصعدي
 مدرسة المشتركة

مجلة مركز الدراسات 
 2008 والبحوث

7585 
احم000000000د عب0000000000دهللا 

ضد وسد وجود التسامح في محاولة  الفلسفة الفلسفة اآلداب الصعدي
 التسامح الديني لجون لوك

مجلة واصفا للعلوم 
 2009 االنسانية / الدوحة

7586 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
 -التربية 
 صنعاء

القرآن 
مقرر دراسي  2كتاب علوم القران  رآن كريمق الكريم

 باالشتراك
جامعة العلوم 

 2013 والتكنولوجيا / اليمن

7587 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
 -التربية 
 صنعاء

القرآن 
نفع الناس للناس في ضوء القران  قرآن كريم الكريم

 الكريم
مجلة االندلس للعلوم 
 2015 االنسانية واالجتماعية

7588 
حم0د رفعت حسين م

 عبورة
 -التربية 
 صنعاء

القرآن 
 2015 جامعة القلم / مجلة القلم دالئل دعاء االنبياء في سورة الشعراء قرآن كريم الكريم

7589 
يحيى حس0ين محم0د 

 النونو
 -التربية 
 صنعاء

دراسة 
 اسالمية

دراسات 
مجلة البحوث الفقهية  الحقوق المشتركة بين الزوجين اسالمية

 2009 جامعة االزهر مصر
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7590 
يحيى حس0ين محم0د 

 النونو
 -التربية 
 صنعاء

دراسة 
 اسالمية

دراسات 
 اسالمية

االمام جمال الدين عبدهللا الرميمار 
نقله الراء الدعوية في كتاب االماني 

 البديعة
 2002 كلية اآلداب

7591 
يحيى حس0ين محم0د 

 النونو
 -التربية 
 صنعاء

دراسة 
 اسالمية

دراسات 
 اسالمية

ء في ذمار في القرنيين مشاهير القضا
 2008 مجلة جامعة ذمار / اليمن الثاني والثالث

7592 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 المنصوري
 -التربية 
 صنعاء

القرآن 
مجلة الكلية العليا للقرآن  فوائد القرارات الشاذة قرآن كريم الكريم

 2006 الكريم

7593 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 المنصوري
 -التربية 
 صنعاء

القرآن 
 آن كريمقر الكريم

مدى ممارسة معلم القرآن الكريم 
لألنشطة التربوية االسالمية لتحقيق 

 التدبر
مجلة التربية جامعة 

 2009 اسيوط

7594 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 المنصوري
 -التربية 
 صنعاء

القرآن 
دالالت الصيغ وما اثرها في الترجيح  قرآن كريم الكريم

 2009 المغرب –مجلة االحياء  لدى الحافظ اسم كثير

المجلة العربية للعلوم  نهاية الفاتح فتييه بن مسلم تاريخ التاريخ اآلداب احمد علي السري 7595
 2004 االنسانية / الكويت

 تاريخ التاريخ اآلداب احمد علي السري 7596
أضواء على حركة الطالب / محمد بن 

جعفر وخلفياتها عند نهاية القرن 
 الشهري

المؤرخ في مصر / كلية 
ب بجامعة القاهرة / اآلدا

 مصر
2002 

الغناء بين الجدل الفقهي ومواقف من  تاريخ التاريخ اآلداب احمد علي السري 7597
 مجتمع صدر االسالم في الحجاء

مجلة التاريخ والمستقبل / 
 2003 جامعة المنيا/ مصر

ابن هييره سيار وسقوط الخالفة  تاريخ التاريخ اآلداب احمد علي السري 7598
يةاالمو  

مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية / 

 جامعة الكويت
2003 

مجلة التاريخ والمستقبل /  الوعظ والسياسة في صدر االسالم تاريخ التاريخ اآلداب احمد علي السري 7599
 2003 جامعة المنيا / مصر

التجارة  جالل إبراهيم فقيرة 7600
 واإلقتصاد

العلوم 
قات اليمنية الخليجية رؤية العال علوم سياسية السياسية

 مستقبلية
مجلة كلية التجارة 

 2001 المؤتمر الخامس العلمي

التجارة  جالل إبراهيم فقيرة 7601
 واإلقتصاد

العلوم 
االنتفاضة الفلسطينية في مؤتمرات  علوم سياسية السياسية

 القمم العربية
مجلة العلوم السياسية 
 2002 جامعة بغداد / اسيوط

التجارة  راهيم فقيرةجالل إب 7602
 واإلقتصاد

العلوم 
التصور العربي للحضارة اإلسالمية  علوم سياسية السياسية

 ومقاربه سياسية
جامعة  –مجلة التواصل 
 2004 عمران

7603 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 النشاطات االثرية في اليمن القديمة

مهد االثار واالثر 
امعة وبيولوجيا ج
 اليرموك

1991 

7604 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 2002 مجلة ادوماتو / السعودية نقش جديد من نقوش ذي سماوي القديمة

7605 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 القديمة

نقوش سيئة جديدة دراسة تحليلية في 
 دالالتها

دار مجلة العصر / 
 2005 المريخ لندن
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7606 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 القديمة

دمى حيوانات غير منشورة في متحف 
 2006 مجلة أدوماتو / السعودية قسم االثار جامعة صنعاء

7607 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 القديمة

شواهد نقشان سبئ جديدة من نقوش 
 القبور

مجلة كلية اآلداب / 
 2007 جامعة صنعاء

7608 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 القديمة

دراسات في االثار والنقوش والتاريخ 
 2005 كتاب / دراسات بيئية

7609 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
عيني جديددراسة تحليلية لنقش م القديمة ابجديات / مركز الخطوط  

 2006 / مصر

7610 
عمي00دة محم00د احم00د 

األثار وللغات  األثار اآلداب شعالن
 القديمة

دراسة تحليلية لنقش سيني جديد على 
 مبخرة

ملقص اليرموك الثاني 
 2002 لدراسة النقوش

7611 
محم0000000000د محم0000000000د 

ند العالقة / المنظومة المعرفي ع فلسفة اسالمية الفلسفة اآلداب الكمالي
 المقبرلي اليمني

مجلة كلية الدعوة 
 2004 االسالمية / ليبيا

7612 
محم0000000000د محم0000000000د 

التعريف بمخطوطه يمنية نادرة من  فلسفة اسالمية الفلسفة اآلداب الكمالي
 تراث المطرفين الزيدية القسم الثاني

مجلة االكليلي / اليمن 
 2001 وزارة الثقافة

7613 
محم0000000000د محم0000000000د 

التعريف بمخطوطه يمنية نادرة من  فلسفة اسالمية الفلسفة داباآل الكمالي
 تراث المطرفين الزيدية القسم األول

مجلة االكليلي / اليمن 
 2001 وزارة الثقافة

7614 
محم0000000000د محم0000000000د 

مجلة كلية اآلداب /  الموهب المعرفي عند االمام الشوكاني فلسفة اسالمية الفلسفة اآلداب الكمالي
 2000 جامعة صنعاء

7615 
محم0000000000د محم0000000000د 

مجلة كلية اآلداب /  اسس اليقين عند مفكري االسالم فلسفة اسالمية الفلسفة اآلداب الكمالي
 2002 جامعة صنعاء

7616 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
احكام خيار الشرف في القانون المدني  فقه مقارن الفقه

 2009 جامعة إب اليمني

7617 
بج0000000اش س0000000رحان 

 لمخالفيا
الشريعة 
 والقانون

اصول 
احكام االجير المشترك في القانون  فقه مقارن الفقه

 اليمني
روح القوانين / جامعة 

 2007 طنطة مصر

7618 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
احكام االجير الخاص في القانون  فقه مقارن الفقه

 اليمني
روح القوانين / جامعة 

 2008 طنطة مصر

7619 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
االحكام العامة لخيار الرؤية في ضوء  فقه مقارن الفقه

 المذاهب الفقيه
مجلة الباحث الجامعي / 

 2009 جامعة إب

7620 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
حقوق الخادم على مستخدمة في  فقه مقارن الفقه

 2001 معة صنعاءمجلة جا االسالم

7621 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
 فقه مقارن الفقه

الجعالة او الوعد بجائزة دراسية 
مقارنة من الفقه االسالمي والقانون 

 فيه
مجلة كلية الحقوق جامعة 

 2011 عين شمس

7622 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
سلم في القانون المدني اليمني أحكام ال فقه مقارن الفقه

 في ضوء المذهب الفقهية
مجلة كلية الشريعة 

 2011 والقانون جامعة األزهر

7623 
بج0000000اش س0000000رحان 

 المخالفي
الشريعة 
 والقانون

اصول 
 2001 مجلة بحوث جامعة تعز الخطبة واثر العدل عنها فقه مقارن الفقه
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7624 

ع000دنان عب000دالرحيم 
 الدوري / عراقي

 
دراسات يمنية / مركز  الغريب عند اهل اللغة والحديث عربي يةعرب اللغات

 2006 الدراسات اليمنية

7625 
ع000دنان عب000دالرحيم 

قوادح العله النحوية في نظر  عربي عربية اللغات الدوري / عراقي
 االصوليين

مجلة كلية اآلداب / 
 2005 جامعة صنعاء

7626 
ع000دنان عب000دالرحيم 

مركز الخطوط والتراث  مسالك العله عند النحاح االصوليين عربي عربية اللغات الدوري / عراقي
 2005 الوثائق الكويت

7627 
ع000دنان عب000دالرحيم 

مركز الخطوط والتراث  ضبط النص عند العلماء المحققين عربي عربية اللغات الدوري / عراقي
 2005 الوثائق الكويت

7628 
ع000دنان عب000دالرحيم 

 2006 مجلة جامعة حضرموت التعارض والترجيح عند األصوليين بيعر عربية اللغات الدوري / عراقي

7629 
جاس00000000000م احم00000000000د 

مركز الدراسات  قطاع المعلومات في اليمن مكتبات مكتبات اآلداب عراقي –جرجيس 
 1998 والبحوث / اليمن

7630 
جاس00000000000م احم00000000000د 

الببليوغرافية الجغرافيا الوطنية اليمن  مكتبات مكتبات اآلداب عراقي –جرجيس 
 1999 مجلة كلية اآلداب -

7631 
جاس00000000000م احم00000000000د 

طرق تقدير نسبة الستدعاء في نظم  مكتبات مكتبات اآلداب عراقي –جرجيس 
 استرجاع المعلومات

المجلة العراقية للكتب 
 1999 والمعلومات / العراق

7632 
جاس00000000000م احم00000000000د 

ربية للمعلومات المجلة الع كشافات الدوريات العربية مكتبات مكتبات اآلداب عراقي –جرجيس 
 1989 / العراق

7633 
جاس00000000000م احم00000000000د 

المجلة العربية للمعلومات  دوريات الجامعة العراقية مكتبات مكتبات اآلداب عراقي –جرجيس 
 1996 / العراق

7634 
جاس00000000000م احم00000000000د 

قطاع المكتبات والمعلومات في اليمن  مكتبات مكتبات اآلداب عراقي –جرجيس 
 توصيف المتطلبات والمعطيات

لة كلية اآلداب / مج
 1999 جامعة صنعاء

7635 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
التكلفة والعائد لطلبة البعثات في  اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد

 الجمهورية اليمنية
مجلة العلوم االقتصادية 
 2001 واإلدارية / جامعة بغداد

7636 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
موال وآثار االقتصاداال اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد  2004 مجلة جامعة لمرح 

7637 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
تحديث اإلدارات الجامعية بتقنية  اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد

 المعلومات
مجلة كلية التجارة 
واالقتصاد / جامعة 

 صنعاء
2002 

7638 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
افسي للتكلفة االقتصادية المقطع التن اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد

 العربية
مؤتمر علمي / جامعة 

 2002 اريد / االردن

7639 
س00000000يالن جب00000000ران 

 العبيدي
التجارة 
تفعيل دور الجامعات اليمنية في  اقتصاد اقتصاد واإلقتصاد

 2004 مجلة جامعة تعز تحقيق االهداف النوعية
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7640 
محم00ود عل00ي يحي00ى 

 االرياني
التجارة 
 قتصاد دوليا اقتصاد واإلقتصاد

Engage policy universe 
of AlignNamgemwt in oil- 

exporting 
مجلة جامعة صعيني / 

 2005 االمارات

7641 
محم00ود عل00ي يحي00ى 

 االرياني
التجارة 
 اقتصاد دولي اقتصاد واإلقتصاد

Energy GPP relationship 
revisited An example 

from GCC contriesusing 
print causality 

ة جامعة صعيني / مجل
 2005 االمارات

7642 
محم00ود عل00ي يحي00ى 

 االرياني
التجارة 
 اقتصاد دولي اقتصاد واإلقتصاد

Hoyehold Electricity 
consumption and 

income in the GCC 
مجلة كحلية التجارة 

 2007 واالقتصاد

7643 
عبدهللا محم0د احم0د 

 الفقيه
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
 سياسيةعلوم  السياسية

Political citizenship in 
the Republic of Yemen 

Democracy Development 
University Press 

Boston 2003 

7644 
عبدهللا محم0د احم0د 

 الفقيه
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
الشؤون األمريكية للعالقات ومسائلة  علوم سياسية السياسية

 نشر ديمقراطية الوطن العربي
جارة مجلة كلية الت

واالقتصاد / جامعة 
 صنعاء

2005 

7645 
عبدهللا محم0د احم0د 

 الفقيه
التجارة 
 واإلقتصاد

العلوم 
التطورات السياسية واالمنية في  علوم سياسية السياسية

 اليمن
مجلة مركز الخليج 

 2008 لألبحاث

7646 
محم00000د عب00000دالجبار 

الصحا االعالم سالم
يها البراءة الفكرية حق المؤلف وتعاط صحافة فة

 وتطبيقها في اليمن
جامعة  –ابحاث الجامعة 

 2002 صنعاء اليمن

7647 
محم00000د عب00000دالجبار 

الصحا االعالم سالم
نوره المعلومات وابعادها االقتصادية  صحافة فة

 الثقافية والتربوية
مجلة كلية اآلداب / 

 2002 جامعة صنعاء

7648 
محم00000د عب00000دالجبار 

الصحا االعالم سالم
عولمة في اليمنمستقبل ال صحافة فة    

7649 
محم00000د عب00000دالجبار 

الصحا االعالم سالم
 –مجلة الجغرافية العربية  االعالم العربي بين الواقع الصمود صحافة فة

 2005 مصر

7650 
محم00000د عب00000دالجبار 

الصحا االعالم سالم
السوق الشرق االوسط والعادها على  صحافة فة

 االقتصاد العربي
مجلة جامعة الناصر 

 1995 ليبيااالمسية / 

7651 
احم000د مقب000ل محم000د 

اللغة  اللغات المنصوري
كتاب اللون في الشعر االندلسي حتى  ادب العربية

 نهاية عصر الطوائف
مطبوعات وزارة الثقافة 

 2004 والسياحة اليمن

7652 
احم000د مقب000ل محم000د 

اللغة  اللغات المنصوري
كتبا الموشحات االندلسية بين ناقريها  ادب العربية

وحديثاً  قديماً   
مطبوعات وزارة الثقافة 

 2004 والسياحة اليمن

7653 
احم000د مقب000ل محم000د 

اللغة  اللغات المنصوري
الشكوى في شعر المعتمد بن عباد  ادب العربية

 اتجاهاتها وفنيتاها
مجلة كلية اآلداب بجامعة 

 2005 صنعاء / اليمن

7654 
احم000د مقب000ل محم000د 

اللغة  اللغات المنصوري
فة التصوير في ابداع االندلسي كقا ادب العربية

 الشاعر والوشاح
مجلة دراسات للدلسية / 

 2006 تونس

7655 
احم000د مقب000ل محم000د 

اللغة  اللغات المنصوري
مالمح التناهي في قصيدة البرد وشي  ادب العربية

 / ابوتمام وعروبة اليوم
مجلة التواصل / جامعة 

 2006 عدن

7656 
احم000د مقب000ل محم000د 

لغة ال اللغات المنصوري
كتاب المهيمنات االسلوبية في شغر  ادب العربية

 رثاء المدن والممالك االثرية
مركز االمين للنشر 
 2008 والتوزيع / صنعاء
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7657 
يحي000000000ى عب000000000دهللا 

 عوض حنشل
 -التربية 
 أرحب

كيمياء 
وعلوم 
 الحياة

فسيولوجي 
 البيئة

Response of 
HyoseyamsMantisestow

ater unwell salinity 
streets 

المجلة المصرية للعلوم 
 2006 التطبيقية

7658 
يحي000000000ى عب000000000دهللا 

 عوض حنشل
 -التربية 
 أرحب

كيمياء 
وعلوم 
 الحياة

فسيولوجي 
 البيئة

تأثير االضافة االرضية للبورياء 
كبريتات االمونيوم على بعض 

الخواص الفسيولوجية والمكونات 
 الكيميائية لنبات السورجيم

حوليات العلوم الزراعية 
 2005 الزقازيق جامعة

7659 
يحي000000000ى عب000000000دهللا 

 عوض حنشل
 -التربية 
 أرحب

كيمياء 
وعلوم 
 الحياة

فسيولوجي 
 البيئة

استجابة نبات السكراه المصري 
 للجهاد المائي والمحلى

المجلة المصرية للعلوم 
 2006 التطبيقية جامعة الزقازيق

7660 
يحي000000000ى عب000000000دهللا 

 عوض حنشل
 -التربية 
 أرحب

كيمياء 
وعلوم 

 اةالحي

فسيولوجي 
 البيئة

دراسة للمنظمة الرعوية لوادي حابس 
 (مصر) مشترك

مجلة جامعة الزقازيق / 
 2005 مصر

7661 
عم000ر احم000د محم000د 

 زراعة بامقا
الهندسة 
الزراعي

 ة

هندسة االت 
 ومحركات

تعديل زراعة خارطة زراعة القمح في 
اليمن ألغراض زيادة االنتاج وتحقيق 

 استقالل الموارد المائية
 2009 لة علوم الحياةمج

7662 
عم000ر احم000د محم000د 

 زراعة بامقا
الهندسة 
الزراعي

 ة

هندسة االت 
 ومحركات

Application of forward 
osmosis in pretreat merit 

of seawater for small 
peverseosmsis 

Desalination and 
water t-------- 2009 

7663 
عم000ر احم000د محم000د 

 زراعة بامقا
الهندسة 

عيالزرا
 ة

هندسة االت 
 ومحركات

Desalination system 
Assessment of osmotic 
Energy Recovery and 

designs of new of 
Membrane con 

figurations 

مؤتمر تمكين المياه في 
 2010 البلدان العربية

7664 
عب00000دالخالق احم00000د 

 باعلوي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
الخدمة السياحية رضاء السائح عن  إدارة أعمال أعمال

 2007 مجلة كلية التجارة في اليمن

7665 
عب00000دالخالق احم00000د 

 باعلوي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
رضاء الناخبين عن مرشحيهم  إدارة أعمال أعمال

 لتصوب مجلس النواب في اليمن
مجلة الدراسات 

االجتماعية جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

2008 

7666 
عب00000دالخالق احم00000د 

 باعلوي
تجارة ال

 واإلقتصاد
إدارة 
رضاء الركاب عن الخدمات التي  إدارة أعمال أعمال

 تقدمها الخطوط الجوية اليمنية
معهد الدراسات مسقط 

 2008 عمان

7667 
عب00000دالخالق احم00000د 

 باعلوي
التجارة 
 واإلقتصاد

إدارة 
تسويق  –التسويق في الوطن العربية  إدارة أعمال أعمال

 2004 قطر –الدوحة  اللایر اإللكتروني

7668 
ذك00رى يحي00ى احم00د 

مجلة جامعة ذمار  دراسة سياقية في سورة الكهف لسانيات العربية اللغات القبيلي
 2009 للبحوث

7669 
ذك00رى يحي00ى احم00د 

دالالت االستفهام في شعر عبدالعزيز  لسانيات العربية اللغات القبيلي
 المقالح

جامعة  –الباحث الجامعي 
 2009 اب

7670 
احم00د  ذك00رى يحي00ى

الوابية بين قرار التراث وتطبق  لسانيات العربية اللغات القبيلي
 النظرات المعاصرة

المؤتمر الدولي جامعة 
 2009 القاهرة
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7671 
عب00دهللا لط00ف عل00ي 

اللغة  اللغات صبار
ثنائية االبداع والتلقي قرار الموروث  لغة عربية العربية

 البالغي
مجلة الباحث الجامعات 

 2009 جامعة اب

7672 
عب00دهللا لط00ف عل00ي 

اللغة  اللغات صبار
 2009 اليمن –دراسات يمنية  فن الترسل الشعري في بعض الجاهلي لغة عربية العربية

7673 
عب00دهللا لط00ف عل00ي 

اللغة  اللغات صبار
العربية بين قرار التراث وتطبيق  لغة عربية العربية

 النظريات المعاصرة
مؤتمر علمي بكلية اآلداب 

 2009 هرةجامعة القا

7674 
عب00دهللا لط00ف عل00ي 

اللغة  اللغات صبار
 2008 كتاب شعر الزبيري دراسة فنية لغة عربية العربية

7675 
عبدالمجي000د ياس000ين 

اللغة  خوالن الويس / سوري
االمثال في شواهد ونوادر ابي زيد  لغة عربية العربية

 االقتصادي
جامعة اب الباحث 

 2004 الجامعي

7676 
ن عبدالمجي000د ياس000ي
اللغة  خوالن الويس / سوري

 2006 جامعة االنبار / العراق صورة الكوثر دراسة تفسيرية تحليل لغة عربية العربية

7677 
عبدالمجي000د ياس000ين 

اللغة  خوالن الويس / سوري
 2008  العدل في الدرس النحوي واللغوي لغة عربية العربية

7678 
عب000دالرحمن حس000ن 

مجلة المجلس االعلى  لمرذ تخطيطات المساجد الباقية باليمن يةاثار اسالم اثار اآلداب جارهللا
 2006 لالثار مصر

7679 
عب000دالرحمن حس000ن 

 2004 المسفر / ومسق ممر نادر للجامع الكبير اثار اسالمية اثار اآلداب جارهللا

7680 
عب000دالرحمن حس000ن 

المسجد والمدرسة اإلسالمية والفروق  اثار اسالمية اثار اآلداب جارهللا
 إلنشائية الوظيفية

مؤتمر الفيوم الرابع / 
 2004 جامعة القاهرة

7681 
عبدالرحمن ابراهيم 

 حسن الخميسي
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
مجلة الكلية العليا للقرآن  خصائص السفر المطهر السنة وعلومها اسالمية

 2008 الكريم

7682 

عبدالرحمن ابراهيم 
 حسن الخميسي

 
 -التربية 
 صنعاء

 دراسات
 3008 مجلة أصول الدين طنطنه التسامح مع اليهودية والنصارى السنة وعلومها اسالمية

7683 

عبدالرحمن ابراهيم 
 حسن الخميسي

 
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
هدى النبي صلى هللا علية وسلم  السنة وعلومها اسالمية

 اليومي
مجلة الدراسات 

االجتماعية جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

2010 

7684 
عبدالرحمن ابراهيم 

 حسن الخميسي
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
إحالل النبي (ص) بين طور الخلق  السنة وعلومها اسالمية

 دراسة تحليلية
كلية دار العلوم جامعة 

 2010 القاهرة

7685 
عبدالرحمن ابراهيم 

 حسن الخميسي
 -التربية 
 صنعاء

دراسات 
النسانيةعلم التخرج دراسة ا السنة وعلومها اسالمية  2008 جامعة صنعاء للقانون 

7686 
احم000د محم000د احم000د 

 جاسر
التربية 
 الرياضية

التربية 
الرياض

 ية

التربية 
 الرياضية

فتور واإلعداد وعالقتها بالحالة 
 النفسية لالعب كرة القدم

مجلة بحوث الترقية / 
 2008 جامعة الزقازيق

7687 
احم000د محم000د احم000د 

 جاسر
التربية 
 الرياضية

 التربية
الرياض

 ية

التربية 
 الرياضية

التدريس باستخدام بعض األساليب 
وأثره على تعليم بعض جهاز كرة 
 القدم مع درس التربية الرياضية

 2011 مجلة كلية التربية
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7688 
احم000د محم000د احم000د 

 جاسر
التربية 
 الرياضية

التربية 
الرياض

 ية

التربية 
 الرياضية

تأثير برنامج مقترح للتدريب العقلي 
وير مستوى بعض على تط

االدعاءاتالمهارة وبعض الخصائص 
 التغير لالعبه كرة القدم بالجمهورية .

مجلة جامعة اإلسكندرية / 
 2008 مصر

7689 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

االجتهاد عن الصولية شروط وضوابط  اصول فقه
 وأهدافه

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2004 صنعاء

7690 
حم000د عل000ي مطه000ر ا

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

القانون الدولي وعالقتهما بمفهوم  اصول فقه
 اإلسالم

المرسار / مركز التراث 
 2012 والبحث / بريطانيا

7691 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

مفهوم الحقيقة المقال في المعيار عند  اصول فقه
 االمام

ز التراث المرسار / مرك
 2012 والبحث / بريطانيا

7692 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

معالم التجديد علم اصول الفقه عند  اصول فقه
 قتتها اليمن

مجلة جامعة صنعاء 
 2009 للعلوم االنسانية

7693 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

قتهما بمفهوم القانون الدولي وعال اصول فقه
 االسالم

المرسار / مركز التراث 
 2012 والبحث / بريطانيا

7694 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

 اصول فقه
المدلوالت اللغوية ومباحث الحقيقة 

والجاز في كتاب العيار لقرار النظام ل 
هـ1349يحيى بن حمزة العلوم   

 2006 مجلة كلية اآلداب

7695 
د عل000ي مطه000ر احم000

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

أهمية الدور التربوي للمؤسسات  اصول فقه
 التعليمية في ثقافة البشر

ندوة الحج الكبرى مكة 
 2006 المكرمة السعودية

7696 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب الماخذي
الدراسا

ت 
 إسالمية

   في الحقيقة والمجاز اصول فقه

7697 
احم000د عل000ي مطه000ر 

 اآلداب ذيالماخ
الدراسا

ت 
 إسالمية

مفهوم االجماع االصولي في كتاب  اصول فقه
   المعيار للقرائين النظام

7698 
عبدهللا محمد محم0د 

هندسة  الزراعة يايه
 ماكنة وآالت زراعة

تقدير االحتياجات المائية وجدوالة 
الري للمحاصيل النقدية في سهل 

 تهامة
المجلة المصرية للهندسة 

 2003 20الزراعية ف/

7699 
عبدهللا محمد محم0د 

هندسة  الزراعة يايه
قياس قوة السحب والطاقة والتنبؤ بها  ماكنة وآالت زراعة

 للمحراث الحفار في تربة مزيجية
المجلة المصرية للهندسة 

 2004 21الزراعية ف/

7700 
عبدهللا محمد محم0د 

هندسة  الزراعة يايه
 ماكنة وآالت زراعة

Predicting Crops Water 
Requirements and 

Irrigation Scheduling in 
Wadi-Hadramout 

مجلة جامعة السودان 
  للعلوم والتكنولوجيا
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7701 
عبدهللا محمد محم0د 

هندسة  الزراعة يايه
 ماكنة وآالت زراعة

Technical and 
Economical Evaluation 

for a pushed-Hand 
planter 

مجلة جامعة السودان 
  لوجياللعلوم والتكنو

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7702
 تغذية الميداني

Laying hens 
performance as affected 
by substitute soybean by 
sesame meal in the diet 
under Yemen conditions 

مجلة جامعة المنصورة 
 27للعلوم الزراعية مجلد 

 7العدد 
2002 

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7703
 تغذية الميداني

The effect of using 
different levels locally 

produced meat and bone 
meal substitute of 

imported soybean meal 
on egg production in 

Yemen 

 2000 مجلد المؤتمر ابريل

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7704
 تغذية الميداني

Broiler chicks 
phosphorus requirement 

during the growing 
period 

مجلة المنيا للبحوث 
والتنمية الزراعية العدد 

 االول
2004 

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7705
 تغذية الميداني

Effect of baker remain 
substitution in layer hen 

ration on production 
performance 

مؤسسة البحث العلمي 
 2003 ليمنيةا

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7706
 تغذية الميداني

The effect of using 
different levels of laying 

diet protein on 
performance laying hens 

in Yemen 

مجلة جامعة عدن للعلوم 
 2003 الطبيعية والتطبيقية

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7707
 تغذية الميداني

Effect of subsisting 
cotton seed meal instead 

of soybean meal in 
broiler diets on chicken 

growth rate 

المجلة اليمنية للبحوث 
 2001 14الزراعية العدد 

االنتاج  الزراعة احمد احمد الملصي 7708
 تغذية الميداني

Effect of lactation 
sequence and milking 

frequency on milk 
production and milk 

composition 

حاويات العلوم الزراعية 
 2003 2العدد  41المجلد 

7709 
مطهر ش0رف حس0ن 

علوم  الزراعة شيبان
 االغذية

تكنولوجيا 
 االلبان

Total Antioxidant 
Activity and Total 

phenolic contents in 
Yemen smoked cheers 

Kualalumpur UKM 
12 1 2006 
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7710 
مطهر ش0رف حس0ن 

علوم  الزراعة شيبان
 االغذية

تكنولوجيا 
 االلبان

Nutrient composition of 
fruits produced from 

some mango cultivars 
locally cultivated in 

Yemen 

كلية  –جامعة بنها 
 2007 45الزراعة بمشتهر ف/

7711 
مطهر ش0رف حس0ن 

علوم  الزراعة شيبان
 االغذية

ا تكنولوجي
 االلبان

The use of Taiz Cheese 
in processed cheese 

spread 
المجلة المصرية لعلوم 

 2003 31االلبان ف/

7712 
عب000دالحفيظ عب000دهللا 

امراض  الباطنة الطب الصلوي
 باطنية

فيروسات الكبد  ب/ ج/ في موظفي 
 Yemen meal-J v 1 2001 مستشفى الثورة العام

7713 
عب000دالحفيظ عب000دهللا 

امراض  الباطنة الطب ويالصل
مجلة المجلس العربي  الطب المميز على البرهان باطنية

 2005 7للتخصصات الطبية ف/

7714 
عب000دالحفيظ عب000دهللا 

امراض  الباطنة الطب الصلوي
 باطنية

مؤتمر الكبد ب / ج/ لدى المصابون 
المرحلة المصابون بمرض الكبد 

 المزمنة
مجلة المجلس العربي 

 2005 للتخصصات الطبية

7715 
عبي000د س000عيد عب000ود 

 شريم
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
بة 

والمراج
 عة

المساءلة المالية واإلدارة  وجهات نظر تجاه مراجعة الفعالية مراجعة
 1991 1العدد  7للمجلد 

7716 
عبي000د س000عيد عب000ود 

 شريم
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
بة 

والمراج
 عة

دور مكاتب المحاسبة اليمنية في  مراجعة
ملية التخصصيةع  

مجلة كلية التجارة 
 2000 15واالقتصاد العدد 

7717 
عبي000د س000عيد عب000ود 

 شريم
التجارة 
 واإلقتصاد

المحاس
بة 

والمراج
 عة

  كتاب اصول مراجعة الحسابات (كتاب) مراجعة

7718 
عب0000دالرحمن أحم0000د 

اقتصاد  الزراعة غانم
دراسة دور المرأة الريفية في التنمية  مجتمع ريفي زراعي

ريفيةال  
مركز أبحاث التطبيقية 

 1998 جامعة صنعاء

7719 
عب0000دالرحمن أحم0000د 

اقتصاد  الزراعة غانم
دراسة ميدانية عن وعي طالب التعليم  مجتمع ريفي زراعي

 الزراعي العلي
نقابة أعضاء هيئة 

 2001 التدريس

7720 
عب0000دالرحمن أحم0000د 

اقتصاد  الزراعة غانم
ماعية للطالب دراسة اقتصادية اجت مجتمع ريفي زراعي

 2000 مجلة كلية العلوم التي تواجهه المشكالت الزراعية

7721 
عب0000دالرحمن أحم0000د 

اقتصاد  الزراعة غانم
الموقف الحالي للتنمية الريفية في  مجتمع ريفي زراعي

 الجمهورية اليمنية
مجلة كلية الناصر للعلوم 

 1999 الزراعية جامعة عدن

7722 
عب0000دالرحمن أحم0000د 

اقتصاد  الزراعة غانم
تطوير العمل التعاوني في الجمهورية  مجتمع ريفي زراعي

 اليمنية
مجلة نقابة أعضاء هيئة 

 2001 التدريس

7723 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
القاله حقيقتها خطرها أسلوب القرآن  لغة عربية العربية

 2007 جامعة ذمار اليمن في مواجهتها
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7724 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
 2003 مركز الدارسات اليمن المقالح أسئلة المقالح لغة عربية العربية

7725 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
 2007 مجلة فصول التعددية في الخطاب الشعري لغة عربية العربية

7726 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
في الموقف العربي من بنية الخطاب  غة عربيةل العربية

 إلى بناء النص
مركز الدراسات 

 2007 والبحوث

7727 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
نص الكتاب نص القراءة في بحث ابن  لغة عربية العربية

 خلدون
مجلة الكاتب العربي 

 2005 دمشق

7728 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
شعرية الخطاب في التراث النقدي /  لغة عربية العربية

 البالغي
الحوسه  –بيروت 

 2004 الجامعة للدراسات النفسية

7729 
عبدالواس0000ع احم0000د 

اللغة  اللغات غيالن الحميري
الخطاب والنص المبتدأ العالقة السلطة  لغة عربية العربية

 2008 كتاب من تأليف الباحث كتاب

7730 
قاس000000000م  عب000000000دهللا

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

 إبداعات ابن المقري الفقهية فقه مقارن
مجلة جامعة صنعاء 
للقانون والدراسات 

 اإلسالمية
2004 

7731 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

التوجيه الشرعي اإلسالمي في نظافة  فقه مقارن
لبيئة وصحتهاا  هـ1426 جامعة أم القرى السعودية 

7732 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

الراء والرأي الفقهي في كتابتها في  فقه مقارن
 النسق التراث

شؤون العصر والعصور 
 2005 اليمن

7733 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

االدراس
ت 

اإلسالم
 ية

 فقه مقارن
جريمة اختطاف غير المسلمين في 

بالد المسلمين والتكيف الفقهي 
 القانوني لها

 –مجلة جامعة دمش 
 2005 سوريا

7734 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

اللغات بين التعامل الواقعي والتأصيل  فقه مقارن
 الشرعي

 جامعة العلوم
 2004 والتكنولوجيا

7735 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

مدرسة الفقه التربوية وحلها ببالد  فقه مقارن
 الحجاز والتطور والتقدم

مؤتمر  –جامعة الحديدة 
 2002 االمل

7736 
عب000000000دهللا قاس000000000م 

 إسماعيل الوشلي
 -التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

 2008 كتاب مختصر فقه السفر (كتاب) فقه مقارن
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7737 
نجيب محمد حس0ين 

 الزراعة المغربي
االراض

ي 
 والمياة

تأثير التسميد النيتروجين والبوتاسي  تربه واسمدة
 على نمو وإنتاج الذرة الشامية

جامعة المنصورة للعلوم 
العدد  33الزراعية مجلد 

9 
2008 

7738 
نجيب محمد حس0ين 

 راعةالز المغربي
االراض

ي 
 والمياة

 تربه واسمدة
خصائص الترب اليمنية وجاهزية 
عناصرها الغذائية للنبات ألعماق 

 مختلفة

مجلة جامعة المنصورة 
 34للعلوم الزراعية مجلد 

 6العدد 
2009 

7739 
نجيب محمد حس0ين 

 الزراعة المغربي
االراض

ي 
 والمياة

 تربه واسمدة

 seaتأثير استعمال السماد الحيوي (
mino ) 2000) مع المبيد فاستر (
على بعض خواص التربة الكيميائية 

 athaوعلى نمو وإنتاج القات  
edulis مقبول للنشر    

مجلة علوم الحياة اليمنية 
 2010 1العدد  6مجلد 

7740 
نجيب محمد حس0ين 

 الزراعة المغربي
االراض

ي 
 والمياة

 تربه واسمدة

تأثير إضافة السماد العضوي للتربة 
على الصفات النوعية  والنبات

 والمحتوى المعد في لنبات الكوي
 

مجلة االسكندرية للتبادل 
 2015 العلمي

7741 
نجيب محمد حس0ين 

 الزراعة المغربي
االراض

ي 
 والمياة

 تربه واسمدة
تأثير التسميد العضوي والمعدني على 
بعض خواص التربة ومحتوى نبات 

 الذرة الدقيق
مجلة االسكندرية للتبادل 

 2016 يالعلم

7742 
اس000000ماعيل محم000000د 

 علي المحاقري
الشريعة 
 والقانون

القانون 
الحماية القانونية لعديم الخبرة من  قانون مدني المدني

 الشروط النفسية درجة مقارنة
مجلة الحقوق جامعة 

 2006 الكويت

7743 
اس000000ماعيل محم000000د 

 علي المحاقري
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 قانون مدني المدني

خطاء وضبط معيار في تحديد ال
القانون المدني مقارنة بالفقه 

 اإلسالمي
مجلة الدراسات اإلسالمية 

 2004 والقانون جامعة صنعاء

7744 
اس000000ماعيل محم000000د 

 علي المحاقري
الشريعة 
 والقانون

القانون 
كتاب التأمينات العينة المستحقة في  قانون مدني المدني

 2005 كتبا دراسي مقرر القانون المدني

7745 
محم00د عب00ده س000عيد 

 مغرم
الشريعة 
 والقانون

القانون 
حقوق الطفل اليمني في ضوء  قانون بنوك العام

 االتفاقيات الدولية
دراسات يمنية / مركز 

 2005 الدراسات والبحوث

7746 
محم00د عب00ده س000عيد 

 مغرم
الشريعة 
 والقانون

القانون 
قانون حقوق الالجئين في التشريعات  قانون بنوك العام

م590ية التفاقية اليمن  
دراسات يمنية / مركز 

 2003 الدراسات والبحوث

7747 
محم00د عب00ده س000عيد 

 مغرم
الشريعة 
 والقانون

القانون 
قانون أوضاع األمر القانونية  قانون بنوك العام

 لمنشئات اإلعمال الصغيرة
دراسات يمنية / مركز 

 2004 الدراسات والبحوث

7748 
محم00د محم00د احم00د 

 الهندسة العلفي
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 معماري

البيئة المعمارية الحديثة وافوها على 
مظهر المدينة خارج سور صنعاء 

 القديمة
مجلة جامعة أسيوط / 

 2007 مصر

7749 
محم00د محم00د احم00د 

 الهندسة العلفي
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 معماري

الخصائص المناخية وأثرها على 
الخصائص المعماري والتخطيط في 

 المدن اليمنية
مجلة كلية الهندسة / 

 2003 جامعة صنعاء

7750 
محم00د محم00د احم00د 

 الهندسة العلفي
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 معماري

الخصائص البيئية المعمارية وأخرها 
 2005 مجلة جامعة أسيوط على مظهر المدينة صنعاء القديمة
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7751 
جم00ال احم00د ص00الح 

 الوحيشي
التجارة 
 واإلقتصاد

ااالحص
 ء

احصاء 
 2004 مجلة كلية التجارة محددات الخصوبة في اليمن سكاني

7752 
جم00ال احم00د ص00الح 

 الوحيشي
التجارة 
 واإلقتصاد

االحصا
 ء

احصاء 
 سكاني

تقدير عدد المهاجرين بين أمانة 
العاصمة وبقية محافظات الجمهورية 

 اليمنية
مجلة جامعة الدول 

 2011 العربية / مصر

7753 
جم00ال احم00د ص00الح 

 الوحيشي
التجارة 
 واإلقتصاد

 
 

االحصا
 ء

احصاء 
 2008 كتاب مبادى الرياضيات (كتاب) سكاني

7754 
اشرف محم0د احم0د 

 النهاري
 -التربية 
 علوم الحياة العلوم صنعاء

دارسة إحصائية عن إصابات الدرن 
الرئوي والتدرن الخارجي لحقوق 

 الطفل في صنعاء
 2001 مجلة علوم الحياة / اليمن

7755 
شرف محم0د احم0د ا

 النهاري
 -التربية 
 علوم الحياة العلوم صنعاء

Serspcevalule of aty 
Fxoplasma gondilog 

Amoug prenatal women 
in Sana’a capital 

المجلة العلمية جامعة 
 ه1431 الملك فيصل / السعودية

7756 
اشرف محم0د احم0د 

 النهاري
 -التربية 
 علوم الحياة العلوم صنعاء

Serum Adenosine 
demines Activity in 

Patients With pulmonary 
tuberculosis fireclay 

lymphadenitis its 
fubwlois pleupele EF 

fusion 

مجلة علوم الحياة / 
 2009 أسيوط

7757 
اشرف محم0د احم0د 

 النهاري
 -التربية 
 علوم الحياة العلوم صنعاء

Surbprevalouce of 
foxopl asma ganfli LGG 

Antibody in moment 
Suffering from AB loftily 

at Sana’a Capital and 
capital Trusteeship 

 2009 مجلة جامعة ذمار

7758 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
 20/20دراسة مبادرة  دراسات في تحليل مالية الدولة اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

 2002 اليمن

7759 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
رة التجا

برنامج الخصخصة في الجمهورية  اقتصاد االقتصاد واالقتصاد
 اليمنية

منشور في بحوث مؤتمر 
 2005 إدارة اإلعمال / األردن

7760 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
تحليل اتجاهات الموازنة العامة في  اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

 الجمهورية اليمنية
مجلة كلية التجارة 

عة واالقتصاد / جام
 صنعاء

2005 

7761 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
التربية البشرية والبطالة في  اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

 الجمهورية اليمنية
مؤتمر جامعة االسراء / 

 2006 االردن

7762 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
 الهيكل الضريبي اليمني اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

مجلة كلية التجارة 
قتصاد / جامعة واال

 صنعاء
2007 
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7763 
مص000000طفى حس000000ين 

 المتوكل
التجارة 
مركز األمين للنشر  كتاب اقتصادية المالية العامة اقتصاد االقتصاد واالقتصاد

 2005 والتوزيع / اليمن

7764 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 

 الجنابي / عراقي
 –التربية 
 حجة

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
لمنظور االسالميالمعرفة العقلية في ا اسالمية  2006 مجلة بحوث جامعة تعز 

7765 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 

 الجنابي / عراقي
 –التربية 
 حجة

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 2005 مجلة الباحث الجامعي التحسين والتقبيح العقليان اسالمية

7766 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 

 الجنابي / عراقي
 –التربية 
 حجة

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 2006 مجلة الجامعة اإلسالمية عالم الغيب في العقيدة اإلسالمية ةاسالمي

7767 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 

 الجنابي / عراقي
 –التربية 
 حجة

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
مركز عبادي للطباعة  سعادة االنام بشرح عقيدة العوام اسالمية

 2006 والنشر

7768 
م0000000000راد عب0000000000دهللا 

 الجنابي / عراقي
 –التربية 
 حجة

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
المجلة اإلسالمية في  مسألة القضاء والقدر عن المتكلمين اسالمية

 2006 الوقف السني / العراق

7769 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
علم النفس السياسية قراءة الواقع  علم النفس النفس

 العربي
مجلة العلوم االنسانية 

  واالجتماعية

7770 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 علم النفس النفس

الخروف لدى الطلبة المعلمين في 
كليات التربية والعلوم التطبيقية حجة 

 وعالقتها
دراسات طرق تدريس 

 2008 الجمعية العربية

7771 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
إلقرار القيمة  األسس المنهجية علم النفس النفس

 السلوكية
المؤتمر العلمي لمناهج 
التعليم / جامعة عين 

 شمس
2008 

7772 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
 االتصال المعد في عند ابن خلدون علم النفس النفس

مجلة الدراسات 
االجتماعية / جامعة عين 

 شمس
2009 

7773 
غ0000يالن عب0000دالقادر 

 الشرجبي
 -التربية 
 صنعاء

علم 
كتاب تأصيل أسس علم النفس  علم النفس النفس

  كتاب يدرس بكلية التربية التعليمي

7774 
ري00اض عب00دالحبيب 

اللغة  اآلداب القرشي
 لغة عربية العربية

كتاب / بنية الرؤيا / اللغة والداللة 
وبناء الشخصية في قضية يوسف 

 علين السالم
إصدارات وزارة الثقافة 

 2004 يمنوالسياحة / ال

7775 
ري00اض عب00دالحبيب 

اللغة  اآلداب القرشي
 لغة عربية العربية

اإلنتاج الداللي لثالثية القرية / المدينة 
/ األرض دراسة في كتاب األرض 

 د.المقالح

مجلة دراسات اليمن 
بمركز الدراسات 
 والبحوث / اليمن

2005 
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7776 
ري00اض عب00دالحبيب 

اللغة  اآلداب القرشي
تشكيل النص القرآني لقصة الخلق  بيةلغة عر العربية

 والموقف من المرآة
مجلة دراسات يمنية 
بمركز الدراسات 
 والبحوث / اليمن

2009 

7777 
ري00اض عب00دالحبيب 

اللغة  اآلداب القرشي
براءة في نصوص القراءة ومخلفاتها  لغة عربية العربية

الضرب –الهجرة  –/الوعظ   
مجلة التراث العربي / 

لعربي/ إتحاد الكتاب ا
 دمشق

2009 

7778 
ري00اض عب00دالحبيب 

اللغة  اآلداب القرشي
النسوية قرأه في الخلفية المعرفية  لغة عربية العربية

 الخطاب المرآة في الغرب
مجلة دراسات يمنية / 

مركز الدراسات 
 والبحوث / اليمن

2009 

7779 
ري00اض عب00دالحبيب 

اللغة  اآلداب القرشي
ءة كتاب المدن إصدارات مدخل القرا لغة عربية العربية

 غنائية من زمن العشق والسفر
المجلة األردنية في اللغة 
العربية / جامعة مؤتة / 

 األردن
2010 

7780 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
 لغة عربية العربية

كتيب قصيرة الشكل في الشعر 
الروسي سبعينية وثمانيات القرن 

 العشرين
غة الروسية من كتيب بالل

 1993 أكاديمية العلوم الروسية

7781 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
عام  80كتيب عن سليمان العسيى  لغة عربية العربية

 من الحلم واالمل
مؤسسة العفيف الثقافية / 

 2000 اليمن

7782 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
شعراء التسعينات واألنماط الشعرية  لغة عربية ربيةالع

 السائدة
ملتقى صنعاء األول 

للشعراء والشباب العربي 
 / اليمن

2004 

7783 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
 لغة عربية العربية

خليل الجاسم الحميدي والركض في 
أالزمنه المنهويه / الخيبة رحيل 

 قسري
الكتاب العربي / اتحاد 

 2005 دمشق

7784 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
الوجد معياراً جمالياً في محموالت  لغة عربية العربية

 ألبجديه الروح د.عبدالعزيز المقالح
مجلة كلية اآلداب بجامعة 

 2006 صنعاء

7785 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

ة اللغ
 لغة عربية العربية

أدب األطفال في أمر الواليات المتحدة 
األمريكية وكندا إنشاء واألسماء 

 والموضوعات
مجلة الباحث الجامعي / 

 2006 جامعة إب / اليمن

7786 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
ة ذمار مجلة جامع النقد األدبي وعلم األدب /مدخل/ لغة عربية العربية

 2006 للدراسات والبحوث

7787 
إب000000000راهيم خلي000000000ل 

 الجرادي / سوري
 -التربية 
 صنعاء

اللغة 
القصيدة تبحث عن نفسها شعراء  لغة عربية العربية

 التسعينات واألنماط الشعرية السائدة
مجلة الموقف األدبي / 
اتحاد الكتاب العربي / 

 دمشق
2006 

7788 
ع0000000000ارف احم0000000000د 

تاريخ الشرق  التاريخ اباآلد إسماعيل المخالفي
 القديم

كتاب تاريخ وادي النيل / مصر 
 والسودان

دار الكتاب الجامعي / 
 2004 اليمن

7789 
ع0000000000ارف احم0000000000د 

تاريخ الشرق  التاريخ اآلداب إسماعيل المخالفي
 القديم

أساليب توثيق الوثائق في حضارات 
 الشرق القديم

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم االجتماعية 

  العدد األولواإلنسانية 

7790 
ع0000000000ارف احم0000000000د 

تاريخ الشرق  التاريخ اآلداب إسماعيل المخالفي
 القديم

دراسة لبعض جوانب الحياة اليومية 
للعرب القدماء من خالل تتبع الفاض 

 القيمة
مجلة األكليل / وزارة 

 2006 الثقافة / اليمن
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7791 
ع0000000000ارف احم0000000000د 

تاريخ الشرق  التاريخ اآلداب إسماعيل المخالفي
 قديمال

دراسة أسباب اختالف العقوبات 
االسورية ضد زعماء الشعوب األخرى 

ق.م وحتى  13واعوانهم من القرن 
 القرن السابع ق.م

مجلة دراسات تاريخية / 
 2006 جامعة دمشق / سوريا

7792 
ج000الل احم000د فض000ل 

 الزراعة سعيد
علوم 
تقنية 
 األغذية

تكنولوجيا 
 الحبوب

ى مقارنة لجودة الكعك المصنوع عل
 مستوى المعمل

كلية اتحاد الجامعات 
العربية للدراسات 
 والبحوث الزراعية

2005 

7793 
ج000الل احم000د فض000ل 

 الزراعة سعيد
علوم 
تقنية 
 األغذية

تكنولوجيا 
 الحبوب

من دقيق قمح سنابل دقيق قمح تم 
المزروع كلياً بالجمهورية 32بحوث 

   اليمنية

7794 
ج000الل احم000د فض000ل 

 الزراعة سعيد
علوم 

ية تقن
 األغذية

تكنولوجيا 
 الحبوب

أمكانية أنتاج خبز عال الجودة من 
 32دقيق القمح صندوق بحوث 

 المزروع في بنا بالجمهورية اليمنية

كلية اتحاد الجامعات 
العربية للدراسات 
 13والبحوث الزراعية 

)1( 

2005 

7795 
ج000الل احم000د فض000ل 

 الزراعة سعيد
علوم 
تقنية 
 األغذية

تكنولوجيا 
 الحبوب

تخدام مصادر بروتين مختلفة اس
 إلنتاج بسكويت عال البروتين

مجلة علوم الحياة اليمنية 
  العدد األول

7796 
ج000الل احم000د فض000ل 

 الزراعة سعيد
علوم 
تقنية 
 األغذية

تكنولوجيا 
 الحبوب

صفات الجودة لبعض اإلنتاج 
المزرعية في الجمهورية اليمنية وآثر 
إضافة مزروع دقيق الحمص وفول 

لى صفات الجودة للخبز الصويا ع
4المصنوع من دقيق قم بحوث   

حوليان العلوم الزراعية 
  )2( 43بمشهر 

7797 
يحي000000ى عب000000دالملك 

المظاهر القلبية الوعائية عند مرض  غدد صماء الباطنية الطب احمد العزي
 الفشل الكلوي الخاضعين للنحال

المجلة الطبية السعودية 
  6العدد 

7798 
يحي000000ى عب000000دالملك 

 غدد صماء الباطنية الطب العزي احمد
معدل انتشار المستضد السطحي 

لفيروس الكبد ب وإضرار الفيروس ج 
 عند المصابين بمرض الكبد

مجلة المجلس العربي 
لالختصاصات الطبية 

  2العدد 

7799 
يحي000000ى عب000000دالملك 

 غدد صماء الباطنية الطب احمد العزي
معدل انتشار الكبد الفيروسي البائي 

ند العاملين األطباء في والحيمي ع
 مستشفى الثورة

المجلة الطبية اليمنية 
  2العدد 

7800 
يحي000000ى عب000000دالملك 

التهاب شفاف القلب األيمن أدى إلى  غدد صماء الباطنية الطب احمد العزي
 تجميع قيمي وهوائي مرعش والرئة

المجلة الطبية اليمنية 
  2العدد 

7801 
محمد حسين محم0د 

العصور  يخالتار اآلداب الصافي
 الوسطى

التوحيد والعقالنية في الفكر األوربي 
الوسيط بيتر ابيالرد أنموذجا 

م)1079-1142(  
مجلة الباحث الجامعي 

 2013 جامعة اب

7802 
محمد حسين محم0د 

العصور  التاريخ اآلداب الصافي
 الوسطى

تاريخ الحروب الصليبية على ضوء 
 فلسفة التاريخ

مجلة الباحث الجامعي 
 2013 بجامعة ا

7803 
محمد حسين محم0د 

العصور  التاريخ اآلداب الصافي
 الوسطى

المناهج الغربية لتفسير التاريخ في 
 القرن العشرين

مجلة كلية اآلداب جامعة 
العدد  34صنعاء المجلد 

4 
2013 
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7804 
محمد حسين محم0د 

العصور  التاريخ اآلداب الصافي
 الوسطى

علماء التزكية في ودروهم العلمي 
عوي في عهد الدولة الرسولية والد

 (عصر األيوبيين والمماليك)
نشر في كتاب تعز 

 2009 عاصمة الثقافة

7805 
محمد حسين محم0د 

العصور  التاريخ اآلداب الصافي
 الوسطى

الخالفات الفكرية في عصر األيوبيين 
والمماليك قضية وحدة الوجود 

 أنموذجا
 2013 مجلة جامعة تعز

7806 
د خال00د عب00دهللا احم00

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

الخطوط التنموية التربوية الخميسية 
) لوزارة التربية 1996-2000(

 والتعليم اليمنية بين الواقع والطموح
مجلة كلية اآلداب جامعة 

 1999 صنعاء

7807 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

Coastal Zone 
Management in the 
Republic of Yemen 

Special 
Proceedings of the 

university of 
Bahrain /Special 

Issue 86-115 

1999 

7808 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

Diagenesis of the 
Middle-Upper Jurassic 

Carbonate Platform 
(Amran Group Yemen) 

Middle East 
Models of 

Jurassic/Cretaceous 
Carbonate Systems 

2000 

7809 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

Hydrocarbon Exploration 
and Development in the 

Republic of Yemen 
Target Exploration 2002 

7810 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

A Multidisciplinary 
Hydrocarbon Exploration 

Method from shallow 
Sediments 

Target Exploration 2002 

7811 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

Sedimentary Facies 
Analysis of A Paleozoic 
Glaciogenic Sequence 
From West-North-West 

Yemen 

Yemen J. Sci.2 2001 

7812 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

Mena 2002 Oil   & Gas 
Conference / The 3 

Middle East   & North 
Africa Oil   & Gas 

conference 19   &20 
September 2002 Imperial 
College 180 Queens Gate 

London SW7 UK 

Target Exploration 
Consultants 2002 
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7813 
خال00د عب00دهللا احم00د 

علوم  العلوم الثور
 البيئة

ترسيب 
 كربونات

A Preliminary study on 
the materials employed 

in ancient Yemeni 
mummification and 

burial practices 
(Summary) 

Proceedings of the 
Seminar for 

Arabian Studies 37 
2007 

7814 
جم000ال عل000ي قاس000م 

األراض الزراعة سيف المنصوري
 ي

احياء وتربه 
 مجهولة

فحص مؤشرات النوعية 
البكتريولوجية  لمياه اآلبار األهلية في 

 العاصمة صنعاء
مجلة حوليات العلوم 

 2005 )1( 43الزراعية 

7815 
جم000ال عل000ي قاس000م 

األراض الزراعة سيف المنصوري
 ي

احياء وتربه 
 مجهولة

ض مؤشرات جودة المياه في تقيم بع
 اآلبار الخاصة بمنطقة صنعاء

المجلة اليمنية للبحوث 
 2006 14والدراسات الزراعية 

7816 
جم000ال عل000ي قاس000م 

األراض الزراعة سيف المنصوري
 ي

احياء وتربه 
 مجهولة

قياس بعض دالئل الكيميائية لآلبار 
 الجوفية في مدينة صنعاء

مجلة حوليات العلوم 
 2005 )1( 43الزراعية 

7817 
س000الل احم000د س000الم 

صوتيات  فرنسي اآلداب المقطري
 2007 مجلة فرنسية الغير في اللهجة الصنعانية لسانيات

7818 
س000الل احم000د س000الم 

صوتيات  فرنسي اآلداب المقطري
 لسانيات

مقارنة الرسم البياني للتنغيم في ثالثة 
 2007 مجلة فرنسية لهجات عربية

7819 
س000الل احم000د س000الم 

صوتيات  فرنسي اآلداب قطريالم
 لسانيات

دراسة اكستكية حول اختالف أصوات 
التفقيم والترقيق في اللغة العربية 

 واللهجات العربية
جامعة سارحونكن ألمانيا  

ICPHS  

7820 
س000الل احم000د س000الم 

صوتيات  فرنسي اآلداب المقطري
 لسانيات

نماذج الرسم البياني للتنغيم في 
 اللهجات العربية

سارحونكن ألمانيا  جامعة 
ICPHS  

7821 
س000الل احم000د س000الم 

صوتيات  فرنسي اآلداب المقطري
 لسانيات

مقاومة المماثلة في حروف م س في 
الحروف المضمنة والمرفقة في اللغة 

 العربية ولهجاتها
 –مجلة جامعة بولعلي 

 2007 موليا / فرنسا

7822 
عبدهللا قاسم عثمان 

األحياء  الطب الذبحاني
 باثولوجي الدقيقة

طرز وتوزيع األورام السرطانية بين 
 األمراض اليمنيين

 
 11مجلة الطب السعودي 

)10( 2001 

7823 
عبدهللا قاسم عثمان 

األحياء  الطب الذبحاني
تقييم إكلينيكي وتجريبي الحتشاء  باثولوجي الدقيقة

 عضلة القلب الناتجة عن القات
 23مجلة الطب السعودي 

)15( 2002 

7824 
 قاسم عثمان عبدهللا

األحياء  الطب الذبحاني
 باثولوجي الدقيقة

دراسة فسيولوجية عن تأثير القات 
في مختلف أعضاء الجسم في 

 الحيوانات
مجلة جامعة صنعاء 

 2000 للعلوم العدد األول

7825 
عبدهللا قاسم عثمان 

األحياء  الطب الذبحاني
 773صور أمراض الثدي بين  باثولوجي الدقيقة

نيةمريضه يم  
مجلة منظمة الصحة 

 2005 العالمية

7826 
عبدهللا قاسم عثمان 

األحياء  الطب الذبحاني
 باثولوجي الدقيقة

H-pylonتوزيع انتشار  بين   
األمراض الذين عملوا نزول للقناة 
التهمية العليا في المستشفيات في 

 صنعاء

مجلة جامعة صنعاء 
 2005 للعلوم الطبية العدد األول
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7827 
م00د عب00دهللا ن00اجي اح

األحياء  الطب الحاج
 أحياء دقيقة الدقيقة

Detection the Toxigenic 
genes of Vibrio cholera 

and Staphylococcus 
aureus 

Research Joumal of 
Biological 
Sciences 8 

2013 

7828 
ن00اجي احم00د عب00دهللا 

األحياء  الطب الحاج
 أحياء دقيقة الدقيقة

Characterization of 
Nigella Sativa L. 

Essential Oil Loaded 
Solid Lipid Nanoparticles 

America journal of 
Pharmacology and 

Toxicology 5 
2010 

7829 
ن00اجي احم00د عب00دهللا 

األحياء  الطب الحاج
 أحياء دقيقة الدقيقة

Antibacterial Activity of 
Marine Source Extracts 

Against Multidrug 
Resistance Organisms 

America journal of 
Pharmacology and 

Toxicology 2 
2010 

7830 
عل00ي عبي00د محيس00ن 

الرياض العلوم / عراقي
 Poisson Equations in رياضيات يات

Irregular domain 
Faculty of science 
Bulletin 16 Sana’a 

University 
2003 

7831 
عل00ي عبي00د محيس00ن 

الرياض العلوم / عراقي
 Parabolic solution in رياضيات يات

Irregular domain 
Bulletin Faculty of 
Science Zagazig – 

Egypt 
2007 

7832 
عل00ي عبي00د محيس00ن 

الرياض العلوم / عراقي
 رياضيات يات

A Nine Point Formula to 
Approximate the Laplace 

Operator for Irregular 
Domains 

Arab Gulf Journal 
of Scientific 
Research 19 

2001 

7833 
فاطم00ة احم00د س00يف 

كيمياء  الكيمياء العلوم اليوسفي
 عضوية

New conducting Pyrrole 
thiophene co-polymer 

from an oligomer 
precursor: 

electrochemical 
characterization 

J Solid State 
Electrochem / 

Springer 
2007 

7834 
فاطم00ة احم00د س00يف 

كيمياء  الكيمياء العلوم اليوسفي
 عضوية

Synthesis and 
Characterization of poly 
“thiadiazoledithiocarbam

ate” and some Metal 
Complexes 

Journal of 
Inorganic and 

Organometallic 
Polymers vol 11 no 

2 

2002 

7835 
فاطم00ة احم00د س00يف 

كيمياء  الكيمياء العلوم اليوسفي
 عضوية

The DC Electrical 
Conductivity of the 

Direct Electrochemically 
Synthesized Poly 

“azomethinethiosemicar
bazone” Metal 

complexes 

Journal of 
Inorganic and 

Organometallic 
Polymers vol 14 no 

2 

2004 
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7836 
فاطم00ة احم00د س00يف 

كيمياء  الكيمياء العلوم اليوسفي
 عضوية

Synthesis and Metal-Ion 
Uptake Studies of 
Formaldehyde and 

Furfuraldehyde 
Condensed Phenol 

Schiff Base Chelating 
Resins 

Sana’a University 
Journal of Science 

& Technology 
2005 

7837 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

Ultra-Structure Study of 
types of cells in the 
mucosa Lyning the 

oviduct in adult rabbit 
  مجلة الزقازيق الطبية

7838 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

Comparative study of the 
relation in albino rat and 

rabbit during the 
embryonic life 

  مجلة الزقازيق الطبية

7839 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

Myometrium changes in 
adult gravid and senile 

human uterus 
  مجلة الزقازيق الطبية

7840 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

Light and 
ultramicroscopic study 
on perivascular spaces 
in the cerebral cortex of 

the rabbit 

  مجلة الزقازيق الطبية

7841 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

The prenatal 
development of the rat 

liver 
  مجلة جامعة طنطا الطبي

7842 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

Pyridoxine testicity 
ultrastructure study 2006 مجلة جامعة طنطا الطبية 

7843 
صالح موسى س0عيد 

 الطب الظاهري
التشريح 
واألنسج

 ة

تشريح 
 وأنسجة

The effect of anti 
androgen flattened on 

the prentaldevelopent of 
the vat liver 

 2007 مجلة جامعة طنطا

7844 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

التقييم الحقلي والمعملي لبعض 
المبيدات الحشرية ضد حشرة من 

 الصوفي التفاح

مجلة مكافحة األفات 
والعلوم البيئية كلية 
الزراعة / جامعة 
 3األسكندرية المجلد 

 1العدد 

1991 

7845 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

ر السلبي للمبيدات الكيمياوية التأثي
وكيفية الحد من أضرارها على البيئة 

 اليمنية

المؤتمر العلمي األول 
لنقابة هيئة التدريس 

 لجامعتي صنعاء وعدن
1993 
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7846 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

تقييم بعض المبيدات الحشرية على 
خ الكثافة العددية لحشرة بق على الخو
المبرقش على اشجار الخوخ في 

 الجمهورية اليمنية

المؤتمر الدولي األول 
لمكافحة اآلفات / جامعة 

 المنصورة
1995 

7847 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

دراسة الكفاءة اإلبادية لبعض المبدات 
الحشرية ومخاليطها مع الزيت 

ءالمعدني ضد الحشرة القشرية الحمرا  

المؤتمر الدولي األول 
لمكافحة األفات جامعة 

 المنصورة
1995 

7848 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

 Adaliaافتراس حشرة 
biqunetala من رتبة غمدية   
 االجنحة على بعض أنواع المن

مجلة الجمعية المصرية 
للمكافحة البيولوجية 

1ع 5لألفات القارة م  
1995 

7849 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

التقييم الحيوي لبعض المبيدات 
لمكافحة الحشرات القشرية والبق 

 الدقيقي في اليمن

مجلة جامعة عدن للعلوم 
 3الطبيعية والتطبيقية م

1ع  
1999 

7850 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
 وقاية نبات نبات

عض المبيدات تأثيرات المشتركة لب
الحشرية على الحشرة القشرية 

 الحمراء الكاليفورنية
مجلة جامعة عدن للعلوم 

1ع 3الطبيعية م  1999 

7851 
توفي0000ق عب0000دالجبار 

وقاية  الزراعة حسن
تأثير استخدام المياه المالحة في رش  وقاية نبات نبات

 مبيدات اآلفات على شجرة البيزيا
مجلة جامعة عدن للعلوم 

 4التطبيقية مالطبيعية و
1ع  

1999 

7852 
أم00ين عب00ده س00فيان 

 الزراعة الحكيمي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تربية نبات 
 الحفان

Carbon Isotope 
Discrimination and Grain 
Yield Variations among 

Tetraploid Wheat 
Species Cultivated under 
Contrasting Precipitation 

Regimes 

J.Agronomy & 
Crop Science 2001 

7853 
أم00ين عب00ده س00فيان 

 الزراعة الحكيمي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تربية نبات 
 الحفان

Response of Cultivated 
plants to Salt stress 

Regional 
Symposium / Irbid 

/ Jordan 
1999 

7854 
أم00ين عب00ده س00فيان 

 الزراعة الحكيمي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تربية نبات 
 الحفان

واقع ومستقيل إنتاج دراسة علمية ل
 القمح في ايمن

ندوره العلمية الثانية حول 
 2000 صناعة الخبز

7855 
أم00ين عب00ده س00فيان 

 الزراعة الحكيمي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تربية نبات 
 الحفان

تقويم االختالفات الوراثية لبعض 
الصفات المسئولة عن التحمل 

والمقاومة للجفاف لدى األنواع البرية 
لقمحوالقريبة من ا  

المجلة اليمنية للبحوث 
3الزراعية العدد  2000 
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7856 
أم00ين عب00ده س00فيان 

 الزراعة الحكيمي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تربية نبات 
 الحفان

An Integrated Approach 
For Enhancing Drought 
Tolerance of Wheat in 

Yemen 

Yemen Journal of 
Journal of Science 

v1 no1 
1999 

7857 
م0000000000د حس0000000000ين أح

ترشيح الجهاز  التشريح الطب الجوشعي
 العصبي

Innervation of the 
Bladder Neck in Albino 

Rat   

7858 
حس0000000000ين أحم0000000000د 

ترشيح الجهاز  التشريح الطب الجوشعي
 العصبي

Comparative Study of 
the Retina in Albino Rat 

and rabbit during the 
embryonic life 

  

7859 
حس0000000000ين أحم0000000000د 

ترشيح الجهاز  التشريح الطب يالجوشع
 العصبي

Congenital Anomaly of 
the Right Subclavian 

Artery 

المجلة اليمنية للعلوم 
الطبية كلية العلوم الطبية 

 جامعة العلوم
 والتكنولوجيا

2002 

7860 
حس0000000000ين أحم0000000000د 

ترشيح الجهاز  التشريح الطب الجوشعي
 العصبي

Comparative Study of 
the retina in albino rat 
and rabbit during the 

embryonic life 

Zagazig University 
Medical Journal 2001 

7861 
حس0000000000ين أحم0000000000د 

ترشيح الجهاز  التشريح الطب الجوشعي
 العصبي

Myometrium Changes in 
adult gravid and senile 

human uterus 
Zagazig University 

Medical Journal 2001 

7862 
حم0000000000د حس0000000000ين أ

ترشيح الجهاز  التشريح الطب الجوشعي
 العصبي

Light and 
ultramicroscopic studty 
on perivascular spaces 
in the cerebral cortex of 

the rabbit 

Zagazig University 
Medical Journal 2001 

7863 
حس0000000000ين أحم0000000000د 

ترشيح الجهاز  التشريح الطب الجوشعي
 العصبي

Ultra-structure study 
oftypes of cells in the 

mucosa lyning the 
oviduct in adult rabbit 

Zagazig University 
Medical Journal 2001 

7864 
إبراه00ام اس00ي ب00ي / 

اإلنجليز عمران هندي
 إنجليزي ي

The post-modernist 
historiogaphic 

matafiction of ru wiebe 
and salman rushdie a 

comparative note on the 
temptations of big bear 

and midnight childr 

The Journal of 
North Gujarat 

University 
1994 

7865 
إبراه00ام اس00ي ب00ي / 

اإلنجليز عمران هندي
 إنجليزي ي

Patrick White’s voss and 
Aruu Joshi’s The strange 

Case of Billy Biswas A 
Comparative note of a 

Journey into the interior 

The literary      
Criterion v XXVII 

NO 4 
1992 
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7866 
إبراه00ام اس00ي ب00ي / 

اإلنجليز عمران هندي
 إنجليزي ي

The American short 
story of the twenties a 
comparative note on 

Sherwood Anderson and 
ernest hemingway 

Gueta Journal of 
English Studies 1990 

7867 
إبراه00ام اس00ي ب00ي / 

اإلنجليز عمران هندي
 إنجليزي ي

Displacement in time 
and space a note on 

mavis gallants stories 

Journal of the 
maharaja sayajirao 

University of 
Baroda v44 

1995 

7868 
خال000د محم000د عل0000ي 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

فسيولوجيا 
وتلقيح 
 صناعي

The development of 
frozen semen technique 

of halberd cockerels 

ملجة جامعة المنصورة 
 35للعلوم الزراعية مجلد 

6العدد   
2007 

7869 
خال000د محم000د عل0000ي 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

فسيولوجيا 
وتلقيح 
 صناعي

التغيرات الشهرية في مستوى نشاط 
تيز االنزيمات االمينية الناقلة الفوسفا

القلوي وبعض مكونات الدم خالل 
الدورة االنتاجية لدجاج البض 

 Hisexالتجاري 

 2007 مجلة علوم الحياة اليمنية

7870 
خال000د محم000د عل0000ي 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

فسيولوجيا 
وتلقيح 
 صناعي

Some Physiological and 
histological 

measurements in the 
reproductive system of 

hubbard white hisex and 
their cross 

مجلة جامعة المنصورة 
 35للعلوم الزراعية مجلد 

6العدد   
2007 

7871 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

Prevalence of 
Helicobacter pylori 
infection Among 

Patients Underwent 
Upper Gastrointestinal 

Tract Endoscope in 
Sana’a Major Hospitals 

Sana’a University 
Journal of Medical 
Sciences v1 assue 

1 

2004 

7872 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

Prevalence of antibodies 
to measles and rubella In 

Sana’a Yemen 
Article in Press / 

Elsevier 2006 

7873 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

Prevalence and 
determinant AL clinics 
and Gynecology health 

services in Sana’a 
Yemen 

Medical Journal of 
Cairo University 2007 
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7874 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

Prevalence and 
determinants of Sexually 
Transmitted diseases in 

Women attending 
antenatal Clinies and 
Gynecology Health 
Services in Sana’a 

Yemen 

  

7875 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

Incidence of 
Mycobacteria other than 

Tuberculosis Among 
Tuberculosis Patients 

Faculty of Science 
Bulletin Sana’a 

University 
2002 

7876 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

Acute Flaccid Paralysis 
surveillance as an 

indicator of poliomyelitis 
in Yemen during the 
period of 1998-2004 

Faculty of Science 
Bulletin Sana’a 

University 
2005 

7877 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

The Prevalence of 
Hepatitis B Markers 

Among Students 
Attending Hodeeidah 

and Hadharamout 
Universities In Yemen 

Egyptian 
Association of 

community 
Medicine 

2006 

7878 
احم00د يحي00ى محم00د 

األحياء  الطب الجوفي
 كائنات دقيقة الدقيقة

HIV Type 1 Strains 
Common in Europe 

Africa and Asia 
Cocirculate in Yemen 

Aids Research and 
Human 

Retroviruses v21 
no7 

2005 

7879 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي

Photo catalytic 
Degradation of the 
dimethoate form 

insecticide araxion 
induced by Fe (III) In 

Aqueous Medium 

Ass. Univ. Environ 
Res vol 9 No1 2006 

7880 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي

ON the fragmentation of 
furan molecule and its 

dependence on the laser 
wavelength 

The Arabian 
Journal for science 

and engineering  

7881 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 Modern dyeing كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي
technology for polyester 

Egypt. J. of Appl. 
Sci. 22 1 2007 

7882 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي
مستوى العناصر الثقيلة في عضالت 

األسماك االقتصادية من منطقة  بعض
ساحل البحر األحمر باليمن –الحديدة   

المجلة االفريقية للعلوم 
العدد  2البيولوجية المجلد 

2 
2006 
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7883 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي

Degradation of the 
Alpha-cypermethrin form 

insecticide “FENTAK” 
Photo-induced by Cds 
Catalyst in an Aquatic 

Medium (Part 1) 

المجلة االفريقية للعلوم 
 2البيولوجية المجلد 

1العدد  
2006 

7884 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي

CUO catalyst/sunlight to 
study the photo catalytic 

form insecticide 
samcidin in Aquatic 
environment part II 

Egypt. J. of Appl. 
Sei. 21 2006 

7885 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي

PH effect on the photo 
catalytic degradation of 

the chlorpyrfus form 
insecticide morisban4 by 
zno in Aqueous medium 

Ass. Univ. Bull 
Environ Res vol 9 

NO1 
2006 

7886 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء لومالع الكهالي
Marine Pollution of 

Hadramout coast by 
heavy Elements 

Assiut Uni. Center 
for Environmental 

Studies 
2002 

7887 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي

A Survey of Trace 
Elements Associated 

with tar Balls (Oil 
Pollution) along the 

Hadramout coast Yemen 

Sana’a Uni. 
Faculty of Sci. 
Bulletin Vol.14 

2001 

7888 
محم0000000000د ص0000000000الح 

 كيمياء الكيمياء العلوم الكهالي
Sequential two photon 
excitation via repulsive 

Intermediate states 
Chemical Physics 

Letters 1994 

7889 
لطيف00000ة عب00000دالعالم 

لياالطفي الطب نعمان الشيباني
 ت

طفيليات 
وحشرات 

 طبية

Intestinal parasitosis 
among apparently 
healthy workers at 

restaurants of 

Journal of the 
Egyptian Society 

of Parasitology vol 
39 NO1 

2009 

7890 
لطيف00000ة عب00000دالعالم 

الطفيليا الطب نعمان الشيباني
 ت

طفيليات 
وحشرات 

 طبية

Detection of anti-
toxoplasma gondii 

Antibodies in Sera from 
Pregnant Yemeni 

Women 

Sana’a University 
Journal for Medical 
Sciences v2 Issne 

2005 

7891 
أمين00ة محم00د س00عيد 

 عقاقير العقاقير الصيدلة الشيباني

Investigation into the 
beneficial effects and 

mechanism of action of 
selected medicinal 

plants for their 

Currently 
Supervising  
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7892 
أمين00ة محم00د س00عيد 

 عقاقير العقاقير الصيدلة الشيباني

Chemical composition and 
antioxidant activity of the 
Essential Oil of Stachys 

Yemenensis Hedge 
Endemic in Yemen 

Journals 
Guidelines for 
Publications 
Subscription 

2010 

7893 
أمين00ة محم00د س00عيد 

 عقاقير العقاقير الصيدلة الشيباني

Antibacterial activity of 
some Isolates of 

actinomycetes from 
Yemeni soils 

  

7894 
رض000000وان عب000000دهللا 

 علي االسلمي
طب 
 االسنان

العالج 
 عالج تحفظي التحفظي

Association of tooth loss 
and non-disease factors 
among Yemeni sample 

الباحث الجامعي العلوم 
 2013 واالنسانية

7895 
رض000000وان عب000000دهللا 

 علي االسلمي
طب 
 االسنان

العالج 
 عالج تحفظي التحفظي

Biaxial flexural strength 
of core and veneer-

ceramics 

Sana’a University 
Journal of Medical 
Sciences v5 NO1 

2013 

7896 
ض000000وان عب000000دهللا ر

 علي االسلمي
طب 
 االسنان

العالج 
 عالج تحفظي التحفظي

The esthetic proportions 
of the maxillary anterior 

teeth among Yemeni 
sample 

 20012 

7897 
عب00000دالرقيب عب00000ده 

 الهندسة اسعد العريقي
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة 
 حواسيب

Triangle technique for 
Reed-Muller canonical 
expansions of Boolean 

functions 

Advances in 
Modeling & 

Analysis A. AMSE 
Press v28 N2 

1995 

7898 
عب00000دالرقيب عب00000ده 

 الهندسة اسعد العريقي
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة 
 حواسيب

On the design of 
multiplexer logic 

network by spectral 
means 

Advances in 
Modeling & 

Analysis A. AMSE 
Press v30 N3 

1994 

7899 
عب00000دالرقيب عب00000ده 

 الهندسة اسعد العريقي
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة 
 حواسيب

Minimization of Ternary 
Logic Functions of a 
single output system 

مجلة كلية العلوم المجلد 
1األول العدد    

 الطب طالل احمد حيدر 7900
أمراض 
وجراحة 

 عيونال

طب وجراحة 
 العيون

Extra Capsular Cataract 
Extraction (ECCE) Study 

Al-Kuwait University 
Hospital Sana’a 

Yemen Medical 
Journal 2000 

 الطب طالل احمد حيدر 7901
أمراض 
وجراحة 

 العيون

طب وجراحة 
 العيون

Incidence & risk factors 
of acute Conjunctivitis 

among patients 
attending AL-Kuwait 
University Hospital 

Sana’a Yemen 
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 الطب طالل احمد حيدر 7902
أمراض 
وجراحة 

 العيون

طب وجراحة 
 العيون

Incidence And rest 
Factors of Conjunctivitis 

Among patients 
Attending AL-Kuwait 
University Hospital 

Yemen Medical 
Journal 2001 

 الطب طالل احمد حيدر 7903
أمراض 
وجراحة 

 العيون

طب وجراحة 
 العيون

Prevalence of refractive 
error in Yemeni primary 

school children 

The Yemen journal 
for medical and 

health Researches 
2001 

7904 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

Identification of different 
ORIUS species from 
Immature and adult 

stages 
  

7905 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

The role of higher 
agricultural education in 
sustainable agriculture & 
environment protection 

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية للدراسات 

وث الزراعيةوالبح  
1998 

7906 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

Laboratory and field 
evaluation of a Neem 
insecticide against 

Archips rosins I 
Lepidoptera tortricidae 

  

7907 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

Evaluation of some local 
and imported wood 
species to termites 

attack 
  

7908 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

Aphids as prey for the 
coccinellid adalia 

bipunctata L 

Egyptian Journal of 
Biological pest 

Control 5 1 
1995 

7909 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

Effect of some botanical 
Pesticides on Feeding 
Activity of Microtomes  

najdensis Isoptera 
Termitidae 

Emir. J. agric. Sci. 1996 

7910 
أم0000000000ين عب0000000000دهللا 

وقاية  الزراعة الحميري
 نبات

حشرات 
 اقتصادية

Worker Morphometrics 
of Yemen Bee race and 

ITS carniolan Hybrid and 
variations with altitudes 
climate temperature and 

brood cell size 

J. Agric. Sci. 
Mansoura Univ. 24 

1 
1999 

7911 
فاطم00ة أحم00د محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم القادري
 فيزيائية

Physico-Chemical 
Characteristics of 
Portland cement 

Produced in Yemen with 
Some Admixtures 

Yemen J. Sci. 6 2 2005 
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7912 
فاطم00ة أحم00د محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم القادري
 فيزيائية

Effect of some super-
plasticizers on the 

Hydration Kinetics of the 
Portland cement 

produced in amran 
Yemen 

J.of Engineering 
Sci. Assiut Univ. 

vol32 No3 
2004 

7913 
فاطم00ة أحم00د محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم القادري
 فيزيائية

Effect of temperature 
and some admixtures on 
the physical properties 

of cement paste 
produced in Yemen 

J.of Engineering 
Sci. Assiut Univ. 

vol32 No5 
2004 

7914 
حم00د فاطم00ة أحم00د م

كيمياء  الكيمياء العلوم القادري
 فيزيائية

Formaldehyde and Metal 
Ion Uptake Studies of 

Formaldehyde and 
Furfur aldehyde 

Condensed 

Sana’a University 
Journal of Science 

& Technology 
2005 

7915 
محمد مهدي عوض 

علوم  العلوم ابوبكر
 الفقاريات االرض

Coral Reefs In Yemen 
and the occurrence of 
coral bleaching in the 
Yemen red sea corals 

Reefs 

Faculty of Science 
Bulletin 19 2006 

7916 
محمد مهدي عوض 

علوم  العلوم ابوبكر
دراسة أولية النتشار بعض العناصر  الفقاريات االرض

 الثقيلة في رسوبيات السواحل اليمنية
يمية مجلة الجمعية األكاد

 2007 المصرية لتنمية البيئة

7917 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
االقرار بالدخل المحقق من ممارسة  محاسبة بة

 نشاط تجاري
مجلة كلية التجارة جامعة 

 2000 صنعاء

7918 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
التهرب من الغريبة على الدخل  محاسبة بة

التجارة مجلة كلية ورسائل مكافحته  2000 

7919 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
نقل عبئ الضريبة من الملتزم بها  محاسبة بة

 2000 مجلة كلية التجارة قانوني بي شخص غيرة

7920 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
موازنة بين الضرائب النوعية على  محاسبة بة

 2000 مجلة كلية التجارة دخل االشخاص الطبعيين

7921 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
الطاقة الضريبية واألوضاع التي  محاسبة بة

 1999 مجلة كلية التجارة تحكمها في الضريبة

7922 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
دراسات في محاسبة الشركات شركات  محاسبة بة

 1997 كتاب المساهمة

7923 
احم000000000000د عم000000000000ر 

المحاس التجارة بامشموس
 1991 كتاب دراسات في المحاسبة الضريبية حاسبةم بة

7924 
محم0000000000د يحي0000000000ى 

إدارة  التجارة المراني
 إدارة أعمال أعمال

نموذج مقترح للتنبؤ بالطب على 
الخدمات المصرفية في المصارف 

 التجارية
مجلة كلية التجارة جامعة 

 2000 صنعاء

7925 
محم0000000000د يحي0000000000ى 

إدارة  التجارة المراني
مستقبل اليمن في ظل المتغيرات  إدارة أعمال أعمال

 المحلية والدولية واالقليمية
مجلة كلية التجارة جامعة 

 2000 صنعاء
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7926 
محم0000000000د يحي0000000000ى 

إدارة  التجارة المراني
نموذج احصائي لقياس أداء  إدارة أعمال أعمال

 المصارف التجارية في اليمن
المجلة المصرية 
 1999 للدراسات التجارية

7927 
م عب00000دالهادي ع00000ال

الرياض العلوم أحمد خضر
 يات

معادالت 
 تفاضلية

Error Control Policy for 
Initial Value Problems 

with Discon-tinuities and 
Delays 

Kyungpook Math 
J. 2007 

7928 
عب00000دالهادي ع00000الم 

الرياض العلوم أحمد خضر
 يات

معادالت 
 تفاضلية

Shadow on the tolerance 
Proportionality 

Performance of adaptive 
ODE solvers 

كلية التربية / جامعة عين 
 2007 شمس

7929 
محم00د احم00د حم00ود 

 الهندسة البخيتي
هندسة 
ميكانيكي

 ة

هندسة تصميم 
 مكينات

Cyclic Oxidation 
Behavior of IN 718 

Superalloy in Air at High 
temperatures 

Oxid Met / 
Springer 2010 

7930 
د محم00د احم00د حم00و

 الهندسة البخيتي
هندسة 
ميكانيكي

 ة

هندسة تصميم 
 مكينات

Fractal Characterization 
of Slurry Eroded 

Surfaces at Different 
Impact Angles 

Journal of 
Tribology 2009 

7931 
محم00د احم00د حم00ود 

 الهندسة البخيتي
هندسة 
ميكانيكي

 ة

هندسة تصميم 
 مكينات

Theoretical and 
Experimental Study Of 

the Effect of Mechanical 
and Surface Parameters 

ON Fretting Wear 

Faculty of 
Engineering 2001 

7932 
محم00د احم00د حم00ود 

 الهندسة البخيتي
هندسة 
ميكانيكي

 ة

هندسة تصميم 
 مكينات

Study of the Beha Viour 
and Mechanism of slurry 

Erosion 
Faculty of 

Engineering 2005 

7933 
محم0د عب0د¡ يحي00ى 

 العلوم الوصابي
علوم 

األرض 
 والبيئة

ترسيب 
 وطبقات

Three New foraminifera 
Species From the Amran 
Group Yemen Republic 

Egypt. Jour. 
Paleontol. Vol.3 2003 

7934 
محم0د عب0د¡ يحي00ى 

 العلوم الوصابي
علوم 

األرض 
 والبيئة

ترسيب 
 وطبقات

Stratigraphy of the 
middle-lath Jurassic 
foraminifera in the 

Western and 
northwestern regions of 
Sana’a basin Republic of 

Yemen 

Fac. Of Sei. Sana’a 
University 2005 

7935 
محم0د عب0د¡ يحي00ى 

 العلوم الوصابي
علوم 

األرض 
 والبيئة

ترسيب 
 وطبقات

A Study of crustal 
Deformation along the 
red sea Region Using 
Geodetic and seismic 
Data From Egypt and 

Yemen 

Acta Geophysica 
Polonica Vol. 53 

No1 
2005 
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7936 
محم0د عب0د¡ يحي00ى 

 العلوم الوصابي
علوم 

األرض 
 والبيئة

ترسيب 
 وطبقات

Microfacies Analysis and 
Depositional 

Environments of the 
Shuqra formation At 

Jabal almahdad Maswar 
district Yemen Republic 

Delta Journal of 
Science 2005 

7937 
محم0د عب0د¡ يحي00ى 

 العلوم الوصابي
علوم 

األرض 
 والبيئة

ترسيب 
 وطبقات

Petrography and 
Diagenesis of silicilastic 

Redbed Sandstone 
Kuhlan formation 
northwest Yemen 

Egypt Journal of 
Geology v47 2003 

7938 
أروى عب00000دالرحمن 

علوم  العلوم أحمد الذبحاني
 علوم حياة الحياة

Detection of pathogenic 
Bacteria cause Tonsillitis 

in Children and the 
Effect of Some 

Antibiotics and Natural 
Compounds on them in 

Sana’a City Yemen 

Sana’a University 
Journal of Science 

& Technology 
2010 

7939 
أروى عب00000دالرحمن 

علوم  العلوم أحمد الذبحاني
 علوم حياة الحياة

Synthesis and 
Antimicrobial Activity of 
Some new Derivatives of 

Trithiocyanuric acid 

Yemen Journal of 
science v6 No2 2005 

7940 
أروى عب00000دالرحمن 

علوم  العلوم حانيأحمد الذب
 علوم حياة الحياة

Biosynthesis of 
antimicrobial agent by 
streptomysces rochei 

rochei 
(Streptomycetaceae:Acti

nmycetales) 

Yemeni J. Biol. 
Sci. 5 2009 

7941 
محم000د عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب عيسى
 جراحة عامة العامة

Air Target Locator using 
computer controlled 

sound sensors (Eissa 
Radar-1) 

J. of engineering 
Sciences Assiut 

University Vol 32 
No2 

2004 

7942 
محم000د عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب عيسى
 جراحة عامة العامة

Modern control design 
by using fuzzy logic 

control 

J. of Engineering 
Science Assiut 

University Vol 33 
No6 

2005 

7943 
محم000د عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب عيسى
 جراحة عامة العامة

Air target Locator using 
computer controlled 
inductive coils dome 

(Elssa Radar-II) 

J. of Engineering 
Science Assiut 

University Vol 32 
No2 

2004 

7944 
محم000د عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب عيسى
 راحة عامةج العامة

Fast Sketching of 
Nyquist plot in Control 

Systems 

J. of Science & 
Technology vol.11 

NO2 
2006 
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7945 
محم000د عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب عيسى
 جراحة عامة العامة

تمثيل الدوران الظاهري للشمس 
والقمر حول األرض على شاشة 

الحاسوب (وكل ما يحتاجه الراصد 
)عن هالل رمضان  

المؤتمر الفلكي اإلسالمي 
 2006 الرابع

7946 
محم000د عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب عيسى
 جراحة عامة العامة

Air Target Locator Using 
Computer Controlled 

Visual Tracing Systems 
(Eissa Radar-III) 

Mu’tah Lil-Buhuth 
Wad-Dirasat Vol21 

NO1 
2006 

7947 
غالب حمود سلطان 

 لحاسوبا الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

 Text Summarization ذكاء صناعي
using Centrality Concept 

International J. of 
Computer 

Applications Vol79 
No1 

2013 

7948 
غالب حمود سلطان 

 الحاسوب الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

 ذكاء صناعي
Centroid-Based and 
Bayesian Algorithms 

Performance 

British J. of 
Mathematics & 

Computer Science 
4 (14) 

2014 

7949 
غالب حمود سلطان 

 الحاسوب الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

 Arabic Text Mining Using ذكاء صناعي
Maximum Entropy Model 

International J. of 
Computer 
Linguistics 
Research 

2011 

7950 
غالب حمود سلطان 

 سوبالحا الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

 ذكاء صناعي

Building an Efficient 
indexing for cra Wling 

the website with an 
efficient spider 

International J. of 
Information 
Science and 
Technology 

2008 

7951 
غالب حمود سلطان 

 الحاسوب الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

دام معنكب ذو أداء حبو الموقع باستخ ذكاء صناعي
19مجلة كلية العلوم ف عالي  2006 

7952 
غالب حمود سلطان 

 الحاسوب الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

 ذكاء صناعي
Right – Truncated Index 

Based Web Search 
Engine 

Inforsid 2006 

7953 
غالب حمود سلطان 

 الحاسوب الجعفري

قسم 
علوم 
الحاسو

 ب

 ذكاء صناعي
Automatic Spelling 
Checker for Arabic 

Language Vol.4 No1 

Yemen Engineer 
Uni. Aden Vol. 4 

No1  

7954 
عب000000دالملك احم000000د 

الباطنة  الطب ناجي قيس
 أشعة الخاصة

Biliary ascariasis: the 
value of ultrasound in 

the diagnosis and 
management 

www.Saudiannal
s.net 

2007 
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7955 
عب000000دالملك احم000000د 

الباطنة  الطب ناجي قيس
 أشعة الخاصة

Orbito-ocular Space 
Occupying Messes in 

Children: High 
Resolution CT Finding in 

Yemeni patients 

Sana’a University 
J. for Medical 

Sciences 
2007 

7956 
عب000000دالملك احم000000د 

لباطنة ا الطب ناجي قيس
 أشعة الخاصة

Value of high Resolution 
Computed Tomography 
(HRCT) IN Predicting the 

Activity of pulmonary 
Tuberculosis 

Egyptian J. of 
Radiology & Nuc. 
Med. Vol.37 NO3 

2006 

7957 
عب000000دالملك احم000000د 

الباطنة  الطب ناجي قيس
 أشعة الخاصة

Petrography and 
Dlagenesis of  

Siliciclastic Redbed 
Sandstone Kuhlan 

Formation Northwest 
Yemen 

Egyptian J. of 
Geology v.47/1 2003 

7958 
خال000000د عبدالس000000الم 

 أبوبكر الحداد
طب 
 األسنان

تقويم 
 األسنان

طب أسنان 
 أطفال

Tooth lost and gingival 
recession as a risk factor 

of khat chewing in 
Yemen 

Cairo Dental J. 2008 

7959 
خال000000د عبدالس000000الم 

 أبوبكر الحداد
طب 
 األسنان

تقويم 
 األسنان

طب أسنان 
 أطفال

Oral health status and 
treatment needs among 

school children in 
Sana’a City Yemen 

International J. of 
Dental Hygiene 2009 

7960 
خال000000د عبدالس000000الم 

 أبوبكر الحداد
طب 
 األسنان

تقويم 
 األسنان

طب أسنان 
 أطفال

Prevalence of Gingival 
Recession among Khat 

Chewers 

Sana’a University 
Journal for Medical 

Sciences 
2008 

علوم  العلوم يحيى محمد عبود 7961
 حشرات الحياة

The concentration of 
some metals in the 
terrestrial isopod 

porcellio Yemenensis in 
relation to their levels in 

the soil 

J. Egypt Ger. Soc. 
Zool Vol.32 1997 

علوم  العلوم يحيى محمد عبود 7962
 حشرات الحياة

Aspects of the terrestrial 
isopods of Yemen Arab 

Republic 
Pakistan J. Zool 

21(3) 1989 

علوم  العلوم يحيى محمد عبود 7963
تدهور االنظمة البيئية في الجمهورية  حشرات اةالحي

 اليمنية
الملتقى البيئي الثاني /كلية 

 1994 العلوم

 الهندسة عبدهللا محمد العابد 7964
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 بالحاسب

Satisfaction level with 
neighborhoods in low-
income Public housing 

in Yemen 

Property 
Management 
Vol.18 No 4 

2000 
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 الهندسة عبدهللا محمد العابد 7965
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 بالحاسب

The Development of 
Housing in Sana’a 
changes in Built  

Environment form 
Indigenous to 
Spontaneous 

J. of Science and 
Technology Vol.8 

NO1 
2003 

 الهندسة عبدهللا محمد العابد 7966
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 بالحاسب

Public Mass housing 
transformation in Yemen 

Egypt and Algeria : A 
proposal for building the 

architecture of the 
Unfinished 

Abu Dhabi United 
Arab Emirates 

April 
2000 

 الهندسة عبدهللا محمد العابد 7967
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 بالحاسب

مراجعة لسوق األسكان في العاصمة 
 صنعاء (اليمن)

مجلة العلوم الهندسية 
3العدد  32المجلد   2004 

 الهندسة عبدهللا محمد العابد 7968
الهندسة 
المعمار

 ية

تصميم 
 بالحاسب

Housing adequacy in 
Yemen: an Investigation 

into Physical quality 

Property 
Management 
Vol.16 No 1 

1998 

االحياء  الطب أحمد غالب القيري 7969
 احياء دقيقة الدقيقة

The effect of kaht 
chewing on the level of 

serum creatinine 
concentration og healthy 

adult Yemenis of 
different age groups 

مجلة الباحث الجامعي 
 2008 جامعة إب

اء االحي الطب أحمد غالب القيري 7970
 احياء دقيقة الدقيقة

Growth Retardation in 
Yemeni Children with 

Sickle Cell Disease 

Sana’a University 
J. for Medical 
Sciences Vol.2 

Issue 2 

2005 

االحياء  الطب أحمد غالب القيري 7971
 احياء دقيقة الدقيقة

The effect of khat 
constituents on the in 
vitro measurement of 

uric a cid Concentra tion 
in human serum 

Faculty of Science 
Bulletin 20 2007 

االحياء  الطب أحمد غالب القيري 7972
 احياء دقيقة الدقيقة

Effect of Catha edulis on 
plasma glucose and C-
peptide in both type 2 

diabetics and non- 
diabetics 

J. of Ethno-
Pharmacology 2003 

االحياء  الطب أحمد غالب القيري 7973
 احياء دقيقة الدقيقة

Effect of Catha edulis 
(Khat) chewing on 

plasma lipid 
peroxidation 

J. of Ethno-
Pharmacology 2003 

االحياء  الطب أحمد غالب القيري 7974
 احياء دقيقة الدقيقة

Effect of Catha edulis on 
Calcium Metabolism 
During the Second 

Trimester of Pregnancy 

Sana’a University 
J. for Medical 

Sciences Vol.1 Issu 
2 

2004 
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7975 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Prevalence of hepatitis B 
Surface antigen and Risk 
Factors of HBV infection 

in healthy mothers in 
Sana’a 

Yemen Medical J. 
Vol.3 No1 1999 

7976 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Enzyme-Linked 
Immunosorbent assay 

for brucella antigen 
detection inhuman sera 

J. Med. Microbiol 
Vol.47 1998 

7977 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  طبال الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

The Prevalence of 
brucella antibodies in 

Yemen 
Saudi Medical J. 

Vol.18 (1) 1997 

7978 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Brucellosis as a cause of 
pyrexia of unknown 

origin among patents 
presenting with fever to 

Hospitals in Sana’a 

pyrexia of 
unknown origin 
Sana’a Yemen 

1998 

7979 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Seroprevalence of Kala-
Azar Among Humans 
and Dogs in Yemen 

Annals of Saudi 
Medicine vol 18 

No 1 
1998 

7980 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب ماحيالش
 احياء دقيقة الدقيقة

Prevalence of hepatitis B 
surface antigen and risk 
factors of HBV infection 
in A sample of healthy 

mothers and their infants 
in Sana’a Yemen 

Annals of Saudi 
Medicine Vol. 20 2000 

7981 
حس000ن عب000دالوهاب 

ء االحيا الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

معدل انتشار اضداد الحصبة األلمانية 
بين عينة مختارة من النساء في سن 

 اإلنجاب في مدينة صنعاء ، اليمن

J. of the Arab 
Board of Medical 

Specializations 
Vol. 4 NO3 

2002 

7982 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Prevalence of malaria 
among pregnant and 
non-pregnant women 
attended Sana’a and 

Abyan malaria centers.in 
Yemen in 1998 

Yemen Medical J. 
Vol. 4 No1 2001 

7983 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Mycoplasma 
Pneumoniae infection In 

Yemen: incidence 
presentation and 

antibiotic susceptibility 

Eastrn 
Mediterranean 

Health J. Vol. 9 No 
3 

2003 

7984 
حس000ن عب000دالوهاب 

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Hepatits B Virus serum 
markers among pregnant 
women in Sana’a Yemen 

Yemeni J. Sci. 5 2004 
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7985 
هاب حس000ن عب000دالو

االحياء  الطب الشماحي
 احياء دقيقة الدقيقة

Potental risk factors of 
Kala-Azar In four 

selected foci of the 
disease in Yemen A 

cross-sectional study 

Yemen Medical J. 
Vol.4 No2 2002 

7986 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
 تحليل عددي يات

Krull and Valuative 
dimension of subrings of 

the form A+I 

J. of Sci. and 
Technology Vol.2 

No 1 
1997 

7987 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
 تحليل عددي يات

Some chain conditions 
of subrings of the form 

A+M 

J. of Sci. and 
Technology Vol.4 

No 1 
1999 

7988 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
 تحليل عددي يات

Universally Catenarian 
and Going-Down pairs of 

Rings Jointly written 
with A. Ayache N. jarboui 

and M. B. Nasr 

Mathematische 
Zeitschrift Springer 

International 
2000 

7989 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
 Anneaux Ayache ET تحليل عددي يات

Paul-jean cahen 
Communications in 

Algebra 27(8) 1999 

7990 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
 تحليل عددي يات

Quelques remarquws sur 
Les conditions de 

chaines 

Sonderdruck aus / 
Archiv der 

Mathematik 
1999 

7991 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
 Sur un Exemple de تحليل عددي يات

wadsworth 
Communications in 

algebra 27(4) 1999 

7992 
أحمد عايش عبدهللا 

الرياض العلوم عايش
-Anneaux Quasi تحليل عددي يات

pruferiens et P-anneaux 
Bollettino U. M. I. 

7 1996 

7993 
عب00000دالوالي محم00000د 

ج االنتا الزراعة محمد األغبري
 الحيواني

فسيولوجي 
التناسل 
والتلقيح 
 الصناعي

تأثير مستويات مختلفة من الحلبة 
على كمية الكوليسترول في البالزما 
 وصفار البيض في الدجاج البياض

Egypt. J. Appl. Sci. 
12 (13) 1997 

7994 
عب00000دالوالي محم00000د 

االنتاج  الزراعة محمد األغبري
 الحيواني

فسيولوجي 
التناسل 
 والتلقيح

 الصناعي

The Effect of verification 
on the survival of bovine 
oocytes recovered from 

ovarian tissues 
FSB Vol.15 2002 

7995 
عب00000دالوالي محم00000د 

االنتاج  الزراعة محمد األغبري
 الحيواني

فسيولوجي 
التناسل 
والتلقيح 
 الصناعي

In vivo effects of dietary 
sorghum tannins on 

rabbit digestive enzymes 
and mineral absorption 

Nutrition Research 
/ Elsevier 2001 

7996 
عب00000دالوالي محم00000د 

االنتاج  الزراعة محمد األغبري
 الحيواني

فسيولوجي 
التناسل 
والتلقيح 
 الصناعي

تأثير المعامالت الغذائية للدجاج قبل 
وضع والمستويات المختلفة من 

قة إنتاج البيض البروتينات في علي
 على األداء اإلنتاجي للدجاج البياض

مؤتمر السابع للبحوث 
 ع التنمية الزراعية
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7997 
عبدهللا ناشر مرش0د 

وقاية  الزراعة مقبل
 علم الحشرات النبات

Effect of wowing dates 
of cotton on population 

density of whitefly 
Bemisia tabaci (Genn) 

and 
(Aleurodidae:Homoptera

) cotton jassid, 
Jacobiasca jybica (Berg) 

(Cicadellidae) 
Homoptera at Tehama 

region 

Yemeni Journal of 
Biological 200 

7998 
عبدهللا ناشر مرش0د 

وقاية  الزراعة مقبل
 علم الحشرات النبات

New Record for Four 
Additional Whiteflies 
Species from Yemen 

Arab Journal of 
Plant protection 2007 

7999 
عبدهللا ناشر مرش0د 

وقاية  الزراعة مقبل
 علم الحشرات النبات

Effect of Dimethoate 
Residues on Soil Micro-
arthropods population in 

the Valley of zendan 
Yemen 

Journal of Applied 
Science and 

Environmental 
Management 

2006 

8000 
عبدهللا ناشر مرش0د 

وقاية  الزراعة مقبل
 علم الحشرات النبات

Non-traditional crops as 
economical alternative to 

Qat cultivation 

Sana’a University 
Journal of Science 
and Technology 

2005 

8001 
عبدهللا ناشر مرش0د 

وقاية  الزراعة مقبل
 علم الحشرات النبات

Biology of Whitefly 
Bemesia tabaci (Genn) 

no cotton Under Punjab 
condations 

Pest Management 
and Economic 

Zoology 
2004 

8002 
عبدهللا ناشر مرش0د 

وقاية  الزراعة مقبل
 علم الحشرات النبات

Life history of the potato 
psyllid Bactericera 

cockerelli 
(Homoptera:psyllidae) in 
controlled Environment 
Agriculture in Arizona 

African Journal of 
Agricultural 

Research 
2007 

8003 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

 علوم أغذية

دراسة تأثير معامالت الحفظ بالتعليب 
والتجميد والتجفيد وكذلك التخزين 

على الخواص التركيبية والحسية للب 
ار المانجو المستخلص من وعصير ثم

صنفي التوتابوري والكتشنر 
 المزروعة باليمن

المجلة اليمنية للبحوث 
 2009 الزراعية

8004 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

 علوم أغذية

دراسة الصفات الفيزيوكيميائية لثمار 
بعض اصناف المانجو المزروعة في 

 الجمهورية اليمنية وتحديد مدى
 مالئمتها للحفظ

 2009 العدد التاسع والعشرون
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8005 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

 علوم أغذية

Studying the Effect of 
flour Fortification with 
Iron and Folate on the 

Flour Chemical 
Characteristics and on 
the Sensory Properties 
of Some Types of Bread 

Made From It 

 2006 مجلة علوم الحياة اليمنية

8006 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

دراسة تيويد الملح الصخري اليمني  علوم أغذية
   والعوامل المؤثرة على االحتفاظ باليود

8007 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

الصخري الخام ومدى  نقاوة الملح علوم أغذية
 2009 مجلة علوم الحياة اليمنية مالئمته للتيويد

8008 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

 علوم أغذية

بعض العوامل والعادات والتقاليد 
المؤثرة على الحصة الغذائية للمرأة 
اليمنية دراسة في ريف وحضر أمانة 

 العاصمة بالجمهورية اليمنية

لة العربية للغذاء المج
 2003 والتغذية العدد السابع

8009 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

 علوم أغذية

A call for changing the 
current food 

consumption Style In 
Yemen 

مجلة العلوم والتكنولوجيا 
1العدد 3المجلد   1998 

8010 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

تقنية و
 األغذية

 علوم أغذية

Food Security In Yemen : 
An Analysis Study of the 

Current nutrition 
Situation 

Yemen J. of 
Science 1999 

8011 
حم00000000000ود خال00000000000د 

 الزراعة المخالفي
علم 

وتقنية 
 األغذية

 علوم أغذية

The current Nutritionaal 
Status among pregnant 
And lactating Women In 
the capital’s Secretariat 

republic of Yemen 

مجلة جامعة عدن للعلوم 
الطبيعية والتطبيقية 

5المجلد  1العدد  
2001 

8012 
عب0000دالباقي عب0000دهللا 

احياء  الطب الرباصي
 مناعة دقيقة

Evaluation of septi check 
system as a new rapid 
method for isolation of 

mycobacterium 
tuberculosis 

Faculty of 
Medicine and 

Health Sciences 
Sana’a University 

 

8013 
عب0000دالباقي عب0000دهللا 

احياء  الطب الرباصي
 مناعة دقيقة

Nasal Carriage and 
antibiotic Resistance of 
Staphylococcus aureus 

among subjects in 
Yemen 

Suez Canal Univ 
Med J Vol.10 No1 2007 

8014 
عب0000دالباقي عب0000دهللا 

احياء  الطب الرباصي
 مناعة دقيقة

Nalidixic Acid and 
Ciprofloxacin resistance 

in non-typhoidal 
Salmonella isolates in 

Sana’a City Yemen 

JBMS J. of the 
Bahrain Medical 
Society Vol.20 

No1 

2008 
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8015 
عب0000دالباقي عب0000دهللا 

احياء  الطب الرباصي
 مناعة دقيقة

The prevalence Rath of 
Staphylococcus Aureus 
Carriage among healthy 

children in Yemen 

Faculty of Science 
Bulletin 19 2006 

8016 
عب0000دالباقي عب0000دهللا 

احياء  الطب الرباصي
 مناعة دقيقة

Epidemiology clinical 
features and antibiotic 
susceptibility of campy 
lobacter infections in 

Sana’a Yemen 

J. of Chinese 
clinical Medicine 

Vol.2 No8 
2007 

8017 
اب0000000راهيم حس0000000ين 

الجراحة  الطب محمد النونو
 العامة

جراحة مسالك 
 بولية

Whether post-
ureteroscopy stenting is 

necessary or not 
Saudi Med J 
Vol.27 No 6 2006 

8018 
اب0000000راهيم حس0000000ين 

الجراحة  الطب د النونومحم
 العامة

جراحة مسالك 
 .Missed Injuries Med J. Cairo Univ بولية

Vol.70 No2 2002 

8019 
اب0000000راهيم حس0000000ين 

الجراحة  الطب محمد النونو
 العامة

جراحة مسالك 
 بولية

Multi-Complicated renal 
transplant case 

African J. of 
Nephrology 2005 

8020 
اب0000000راهيم حس0000000ين 

الجراحة  الطب محمد النونو
 العامة

جراحة مسالك 
 بولية

Percutaneous 
nephrolithotripsy (PCNL-
first Yemeni) Experience 

Yemen Medical J. 
Vol.4 NO. 2 2002 

8021 
اب0000000راهيم حس0000000ين 

الجراحة  الطب محمد النونو
 العامة

جراحة مسالك 
 بولية

Renal Data from the Arab 
World 

Saudi J. of Kidney 
Diseases and 

Transplantation 
2000 

8022 
اب0000000راهيم حس0000000ين 

الجراحة  الطب محمد النونو
 العامة

جراحة مسالك 
 بولية

The Importance of CT in 
diagnosis and 

management in 
correlation with Bosniak 

classification 

Erjezett NO 3 2006 

طب  الطب علي فضل االرياني 8023
 طفالاأل

أمراض الغدد 
الصماء 
 والوراثة

Immunization coverage 
of the six killer disease 

among children less 
than two Years of age in 

Sana’a city 

Kasr Elaini 
medical J. Vol.7 

NO1 
2001 

طب  الطب علي فضل االرياني 8024
 األطفال

أمراض الغدد 
الصماء 
 والوراثة

Sickle Cell Disease in 
patients Visiting Al-

Salam Hospital (Yemen) 
During Jan 

Yemen Medical J. 
Vol.4 NO 1 2001 

طب  الطب علي فضل االرياني 8025
 األطفال

أمراض الغدد 
الصماء 
 والوراثة

Breast Feeding 
Promotion in Yemen 

Kasr Elaini 
medical J. Vol.8 

NO4 
2002 
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طب  الطب يانيعلي فضل االر 8026
 األطفال

أمراض الغدد 
الصماء 
 والوراثة

Bacterial Meningitis 
Among Children Aged 1-

59 Months: Etiology 
Treatment and Outcome 

Sana’a Uni. J. for 
Medical Sciences 2005 

طب  الطب علي فضل االرياني 8027
 األطفال

أمراض الغدد 
الصماء 
 والوراثة

Microbiology in children 
with chronic supportive 
Ottitis media in Al-Salam 

Hospital At Sadah 
Governorate 

Sci. Ae. Med. Fac. 
Giris Vol.26 NO1 2005 

طب  الطب علي فضل االرياني 8028
 األطفال

أمراض الغدد 
الصماء 
 والوراثة

Efficacy of intramuscular 
treatment with without 
oral administration of 

antibiotics of non-
complicated otorrheic 

ear 

Faculty of Science 
Bulletin 16 2003 

8029 
خال00د حس00ين محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم المعه
 عضوية

Composition and Radical 
scavenging Activity of 
Edible Wild Pulicaria 
jaubertii (Asteraceae) 

Volatile Oil 

PSM Biol. Res. 2 
(1) 2017 

8030 
خال00د حس00ين محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم المعه
 عضوية

Antibacterial/radical 
scavenging activities 

content chemotaxonomy 
and chemical coponents 

of volatile oils of two 
plectra thus amboinicus 

(Lour) Spreng 
(Lamiaceae) grown in 

Yemen American 

J. of Essential Oils 
and Natural 

Products 5 (2) 
2017 

8031 
خال00د حس00ين محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم المعه
 عضوية

Lupane-Type 
Triterpenoids Derivatives 

from Resin of the 
Socotra Dragon Tree 

Dracaena cinnabari Balf 

Jordan J. of 
chemistry 10 (2) 2015 

8032 
خال00د حس00ين محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم المعه
 عضوية

Study of the Inhibitory 
Effect of the Jasminum 
Sambac Extact on the 
Corrosion of Dental 

Amalgam in Saliva Media 

J. of international 
Dental and Medical 
Research (10) No2 

2017 

8033 
خال00د حس00ين محم00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم عهالم
 عضوية

Photo-Oxygenation of 
trans Anethole 

International J. of 
science and 
Engineering 

Applications 4 (5) 

2015 
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8034 
س00كينة فخ00ر ال00دين 

 -فيزياء نووية  الفيزياء العلوم آدم علي
 طاقة عالية

Study of pseudorapidity 
Distributions of Shower 

Particles Emitted in 
Interactions of Nuclei 

with Emulsion at 4.1- 4.5 
Gev/c 

Turk J Phys 2005 

8035 
س00كينة فخ00ر ال00دين 

 -فيزياء نووية  الفيزياء العلوم آدم علي
 طاقة عالية

Multiplicity distributions 
of projectile fragment in 
interactions of nucli with 
emulsion at 4.1 – 4.5 A 

Gev /c 

The royal Swedish 
Academy of 

Sciences Printed in 
the UK 

2008 

8036 
س00كينة فخ00ر ال00دين 

 -فيزياء نووية  الفيزياء العلوم آدم علي
 طاقة عالية

البحث عن اإلنضغاط الجانبي للبيونات 
من  المشحونة في تفاعالت األنوية
المستحلب النووي عند كمية تحرك 

ألف مليون إلكترون فولت  4.1-4.5
 . سرعة الضوء

Egypt. J. phys 34 
No1 2003 

8037 
عبدالص00000000000000000000000مد 

 الزراعة عبدالملك هزاع
الهندسة 
الزراعي

 ة
 تصميم اآلت

Characterization of the 
Mechanical properties of 

the Moving V-belt 
conveyors 

Sci. J. of the 
Research Institute 
Moscow Russia 

Vol.1 

1989 

8038 
عبدالص00000000000000000000000مد 

 الزراعة عبدالملك هزاع
الهندسة 
الزراعي

 ة
 تصميم اآلت

Characterization of the 
Identified Factors for 

Working performance of 
the Moving V-belt 

conveyors . 

Sci. J. of the 
Research Institute 
Moscow Russia 

Vol.2 

1990 

8039 
عبدالص00000000000000000000000مد 

 الزراعة هزاع عبدالملك
الهندسة 
الزراعي

 ة
 تصميم اآلت

Future Directions for 
Agricultural 

Mechanization in Yemen 

paper presented at 
the First Sci. 
conference of 
Sana’a Uni. 

Faculty Vol.1 

1993 

8040 
عبدالص00000000000000000000000مد 

 الزراعة عبدالملك هزاع
الهندسة 
الزراعي

 ة
 Design of land Irrigation تصميم اآلت

channels. 
Mansura Uni. 
Egypt Vol.111 1995 

8041 
عبدالص00000000000000000000000مد 

 الزراعة عبدالملك هزاع
الهندسة 
الزراعي

 ة
 تصميم اآلت

Establishment of 
Environmentally sound 

Solid Waste 
Management in Sana’a 

U. A. E. University 1994 

8042 
عبدالص00000000000000000000000مد 

 الزراعة عبدالملك هزاع
لهندسة ا

الزراعي
 ة

 تصميم اآلت
Manufacturing of a 

planter for terraces and 
Small Holdings 

MISR J. of 
Agricultural 
Engineering  
Vol.13 NO 4 

1997 
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8043 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 أمراض القلب الباطنية الطب المترب

Percutaneous Trans 
catheter Closure of 

Patent ducts arteriosus 
using amplatzer duct 
occlude first Yemeni 

Experience 

Heart views Vol. 7 
NO3 2006 

8044 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 Dffect of Khat on the أمراض القلب الباطنية الطب المترب
Heart and blood vessels 

Heart views Vol. 5 
NO3 2004 

8045 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 Takayasu’s Arteritis and لقلبأمراض ا الباطنية الطب المترب
Rheumatic Heart Disease 

Heart Views Vol. 5 
NO1 2004 

8046 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 أمراض القلب الباطنية الطب المترب

Pattern of ICU admission 
In Al-Thawra Hospital 
Sana’a Yemen Over 6 

Months Duration 

Department of 
Medicine Al- 

Thawra Hospital 
Sana’a Yemen 

 

8047 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 أمراض القلب الباطنية الطب المترب

Percutaneous Trans 
catheter closure of 

patent ducts arteriosus 
using Amplatzer duct 
occlude First Yemeni 

Experience 

Heart Views Vol.7 
NO3 2006 

8048 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 Effect of khat on the أمراض القلب الباطنية الطب المترب
heart and blood vessels 

Heart Views Vol. 5 
No3 2004 

8049 
أحم000د لط000ف أحم000د 

 أمراض القلب الباطنية الطب المترب

Pattern of ICU 
Admission IN AL-Thawra 
Hospital Sana’a Yemen 
Over 6 Months Duration 

Sana’a University 
J. for Medical 
Sciences Vol.2 

Issu1 

2005 

8050 
عب000دالرحمن حس000ن 

اإلنتاج  الزراعة نصار
 تغذية حيوان الحيواني

Response of two 
commercial laying –hen 
breeds to two different 

force –molting methods. 

Uni. Of Aden J. of 
Natural and 
Applied Sci. 

2001 

8051 
عب000دالرحمن حس000ن 

اإلنتاج  الزراعة نصار
 تغذية حيوان الحيواني

Effect of different 
feeding regimes on 

some productive traits of 
Dhamari lambs 

Faculty of sci. 
bulletin 2001 

8052 
عب000دالرحمن حس000ن 

اإلنتاج  الزراعة نصار
 تغذية حيوان الحيواني

Effect of different 
chemical treatments on 

nutritive value of 
sorghum stovers as 

ruminant feed (in situe 
stedy) 

Yemeni J. of 
Agricultural 
Research and 

Study 

2001 

8053 
محم000د عب000دالوهاب 

 الطب الخطيب

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

أنف وأذن 
 وحنجرة

Chronic Rhino sinusitis 
Treatment Implications 
on Childhood Asthma 

Med. J. cairo. 
Univ. Vol.67 NO 3  
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8054 
محم000د عب000دالوهاب 

 الطب الخطيب

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

أنف وأذن 
 وحنجرة

Assessment of hearing 
of traffic – men in Sana’a 

city 
المجلة الطبية لجامعة 

 1999 القاهرة

8055 
محم000د عب000دالوهاب 

 الطب الخطيب

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

أنف وأذن 
 وحنجرة

Bergen syndrome A 
Clinic radiological 

Assessment 
المجلة الطبية لجامعة 

 1999 القاهرة

8056 
محم00د يحي00ى حس00ن 

 الطب المحبشي

االنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

أنف وأذن 
 وحنجرة

مضاعفات استئصال اللوزتين بالطرق 
الشعبية لدى المرضى المشاهدين في 
 مشفى الثورة العام التعليمي في اليمن

لمجلس العربية مجلة ا
لالختصاصات الطبية 

1العدد 8المجلد   
2006 

8057 
محم00د يحي00ى حس00ن 

 الطب المحبشي

االنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

أنف وأذن 
 وحنجرة

Esophageal foreign 
bodies in Yemen 

Saudi Med J. 2005 
Vol.26 (10) 2005 

8058 
محم00د يحي00ى حس00ن 

 الطب المحبشي

االنف 
واألذن 
والحنج

 رة

ن أنف وأذ
 وحنجرة

Respiratory Foreign 
Bodies in patients 

Attending AL-Thawra 
Teaching Hospital 
Sana’a Republic of 

Yemen 

Faculty of 
Medicine and 

Health Sciences 
Sana’a Uni. 

 

8059 
ط000ارق عبدالواس000ع 

الجراح الطب عبدالرحمن نعمان
ثة بين طراز وتوزع األورام الخبي جراحة عامة ة العامة

 المرضى اليمنيين
المجلة الطبية السعودية 

10العدد  22المجلد   2001 

8060 
ط000ارق عبدالواس000ع 

الجراح الطب عبدالرحمن نعمان
 جراحة عامة ة العامة

From the Medical press 
Khat chewing is a risk 

factor of duodenal ulcer 

المجلة الصحية لشرق 
المتوسط ، منظمة الصحة 

العدد 7ية المجلد العالم  3 
2001 

8061 
ط000ارق عبدالواس000ع 

الجراح الطب عبدالرحمن نعمان
 جراحة عامة ة العامة

Profile of breast lesions 
among women with 

positive biopsy findings 
in Yemen 

المجلة الصحية لشرق 
المتوسط منظمة الصحة 

3العدد  7العالمية المجلد   
2006 

8062 
واس000ع ط000ارق عبدال

الجراح الطب عبدالرحمن نعمان
 Hydatid cyst in the heart جراحة عامة ة العامة

& Pulmonary artery 
  اليمنية المجلة الطبية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

2007 

8063 
ط000ارق عبدالواس000ع 

الجراح الطب عبدالرحمن نعمان
 جراحة عامة ة العامة

Treatment of non- 
Lactational breast 

abscesses in outpatient 
clinic 

المجلة الطبية اليمنية 
جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا

2007 

8064 
ط000ارق عبدالواس000ع 

الجراح الطب عبدالرحمن نعمان
 Rate of wound infection جراحة عامة ة العامة

after clean surgery 
Saudi Medical J. 

Vol. 22 (1) 2001 
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8065 
صالح احم0د حس0ين 

 الطب ليالعقي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

جراحة 
 عيون

Cataract surgical rate in 
Yemen 

Saudi J. 
ophthalmology 

(SJO) Vol.22 No1 
2008 

8066 
صالح احم0د حس0ين 

 الطب العقيلي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

جراحة 
 عيون

Causes of Blindness in 
adult Yemeni patients – 
Hospital –based study 

Middle East J. of 
ophthalmology 
(MEJO) Vol.15 

NO1 

2008 

8067 
صالح احم0د حس0ين 

 الطب العقيلي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

جراحة 
 عيون

Graft Survival and Visual 
Outcome of 70 Corneal 

Grafts in Yemeni 
patients 

Saudi Journal of 
Ophthalmology 

(SJO) Vol.19 NO1 
2005 

8068 
حس0ين  صالح احم0د

 الطب العقيلي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

جراحة 
 عيون

Fracturing of extruded 
anterior chamber 

intraocular lens haptic 
by Neodymium YAG 
laser (Case Report) 

Saudi J. of 
Ophthalmology 

(SJO) Vol.19 NO3 
2005 

8069 
صالح احم0د حس0ين 

 الطب العقيلي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

حة جرا
 عيون

Human Resources and 
Infrastructure for eye 

care in Yemen Current 
Status 

Middle East J. of 
ophthalmology 
(MEJO) Vol.13 

No4 

2006 

8070 
صالح احم0د حس0ين 

 الطب العقيلي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

جراحة 
 عيون

Eye health care services 
in East Mediterranean 

Region countries 

J. of the arab Board 
of Medical 

Specializations 
Vol.8 NO4 

2006 

8071 
صالح احم0د حس0ين 

 الطب العقيلي

أمراض 
وجراح

ة 
 العيون

جراحة 
 عيون

Pattern of Childhood 
Blindness and Visual 

impairment in Yemen – 
Hospital Based study 

Eastern 
Mediterranean 

Health J. (EMRJ) 
Assepted for 
publication 

2008 

8072 
حم000ود احم000د احم000د 

الهندسة  الهندسة الظفيري
 المدنية

هندسة 
 تدهور الخرسانة في السواحل اليمنية إنشائية

المؤتمر التاسع العلمي 
النهيار المنشأت 

 الخرسانية بسلوفاكيا
2001 

8073 
حم000ود احم000د احم000د 

الهندسة  الهندسة الظفيري
 المدنية

 هندسة
 إنشائية

 –مشاكل البناء والتشييد في اليمن 
 مثال واقعي

 جامعة العلوم  مجلة
لعدد  7والتكنولوجيا رقم 

1 
2002 

8074 
حم000ود احم000د احم000د 

الهندسة  الهندسة الظفيري
تحسين التربية باستخدام الدك  هندسة إنشائية المدنية

 الديناميكي في اليمن
دراسات بالجامعة 

المجلد  2االردنية رقم 
30  

8075 
حم000ود احم000د احم000د 

الهندسة  الهندسة الظفيري
 هندسة إنشائية المدنية

خارطة الظفيري للمناطق الزلزالية في 
الجمهورية اليمنية لغرض تصميم 

 المنشآت المختلفة

المجلة العلمية لكلية 
الهندسة جامعة اسيوط 

33المجلد  1العدد   
2005 

8076 
حم000ود احم000د احم000د 

ندسة اله الهندسة الظفيري
 هندسة إنشائية المدنية

خارطة الظفيري لسرعة الرياح 
االحتمالية في الجمهورية اليمنية 

 لغرض تصميم المنشآت
أقتراح خارطة اولية 

  لسرعة الرياح
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8077 
محف0000000وظ عب0000000دهللا 

 الطب بامشموس
أمراض 
وجراحة 

 العيون
خدمات الرعاية الصحية العينية في  جراحة عيون

طبلدان منطقة شرق المتوس  

J. of th arab Board 
of Medical 

specializations 
Vol.8 NO4 

2006 

8078 
محف0000000وظ عب0000000دهللا 

 الطب بامشموس
أمراض 
وجراحة 

 العيون
 Orbital Hydatid Cyst An جراحة عيون

Unusual Presentation 
Saudi J. of 

Ophthalmology 
Vol.20 NO2 

2006 

8079 
محف0000000وظ عب0000000دهللا 

 الطب بامشموس
أمراض 

راحة وج
 العيون

 جراحة عيون

Human Resources and 
infrastructure for Eye 
care in Yemen current 

Status 

Middle East J. of 
Ophthalmology 

Vol.13 NO4 
2006 

8080 
محف0000000وظ عب0000000دهللا 

 الطب بامشموس
أمراض 
وجراحة 

 العيون
 جراحة عيون

Inferior Oblique Muscle 
Myectomy In the 

Management of Superior 
Oblique Palsy- Evidence 
of a Graded Response to 

A Standard Surgical 
Procedure 

MEJO Vol.12 No1 2004 

8081 
عم00ر محم00د ع00وض 

 الهندسة باذيب
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة قوى 
 كهربائية

Small Signal Stability 
Analysis on the 

Northern- Part of Yemeni 
Network 

Vol. 70 NO2 
AMSE J. 2003 

8082 
عم00ر محم00د ع00وض 

 الهندسة باذيب
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة قوى 
 كهربائية

Application of the Slow 
Coherency 

Decomposition Method 
on the Yemeni Network 

Vol. 14 No1 IJEEE 
(UMIST) 2004 

8083 
عم00ر محم00د ع00وض 

 الهندسة باذيب
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة قوى 
 كهربائية

Investigation of the 
Dynamic Performance of 
Hysteresis Motors Using 

Matlab / Simulink 

Vol.56 No3-4 J. of 
Engineering 
Faculty of 

Electrical / Slovak 
Uni. 

2005 

8084 
عم00ر محم00د ع00وض 

 الهندسة باذيب
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة قوى 
 كهربائية

Development of load 
Flow Solution Using a 

Fortran 90 program 

مجلة جامعة عدن للعلوم 
العدد  9التطبيقية المجلد 

3 
2005 

8085 
عم00ر محم00د ع00وض 

 الهندسة باذيب
الهندسة 
الكهربا

 ئية

هندسة قوى 
 كهربائية

Damping of 
Electromechanical 

Modes Using power 
System stabilizers Case 

Yemeni Network 
Vol.57 NO 5 2006 

8086 
ودي000ع س000يف ثاب000ت 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم العريقي

Assessment of Hydro 
chemical Quality of 
ground water some 
urban areas within 
Sana’a secretariat 

ECLETICA 
quimica Vol.35 

No1 
2010 
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8087 
ودي000ع س000يف ثاب000ت 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم العريقي

Conduct metric 
investigation of 

magnesium (II) Calcium 
(II) and barium (II) 

Complexes in Aqueous 
solution 

AL-Azhar Bull Sci. 
Vol.20 NO1 2009 

8088 
ودي000ع س000يف ثاب000ت 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم العريقي

Ligand Field Parameters 
for Thiosemicarbazone 

Transition Metal 
Complexes Prepared by 

the Electrochemical 
Technique 

Quimica No Brasil 
Vol.3 No2 2009 

8089 
ودي000ع س000يف ثاب000ت 

 /  مجلة كلية العلوم Letter of Acceptance كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم العريقي
 2010 صنعاء جامعة

8090 
أم000ين عل000ي ن000اجي 

الجراحة  بالط الكمالي
 العامة

جراحة المخ 
 واألعصاب

Management of Spina 
bifida cystica 

 المصرية  المجلة الجمعية
 2006 لجراحة االعصاب

8091 
أم000ين عل000ي ن000اجي 

الجراحة  الطب الكمالي
 العامة

جراحة المخ 
 واألعصاب

Management of Spinal 
tuberculosis 

The Egyptian J. of 
Neurology 

Psychiatry and 
Neurosurgery 

2006 

8092 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

Control of Water 
Network System 

J. of Sci. & 
Technology Vol.13 

No 1 
2008 

8093 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

تاج هندسة إن
 ومعادن

Oxidation of Simple and 
Pt-Modified Aluminide 
Diffusion Coating on 

Inconel Alloy 600 in Air 

Eng. And Tech J. 
Vol.24 NO7 2005 

8094 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

Effect of Die Geometry 
on the Draw – ability of 

a-Brass 
Eng and Tech J. 

NO2 2003 

8095 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

Isothermal Oxidation of 
Simple and Pt-Modified 

diffusion coating on 
Inconel Alloy 600 in 

Water vapor 

Eng & Tech J. 
Vol.27 No2 2009 

8096 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

Oxidation Behavior of In 
718 Super alloy In  Air at 

High Temperatures 
Oxidation of 

metals 2011 

8097 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

ة إنتاج هندس
 ومعادن

Cyclic Oxidation Kinetics 
and Oxide Scale 

Morphologies Developed 
on IN 600 Superalloy in 

Air at High Temperatures 

Oxidation of 
Metals Issn 0030 2011 
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8098 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

The influence of high 
contact stresses and 
lubricant type on the 

rolling contact fatigue 
life and failure mode of 

aisi 52100 steel balls 

Emirates J. for 
Engineering 
Research 16 

2011 

8099 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ادنومع

Cyclic Oxidation Kinetics 
and Oxide Scale 

Morphologies developed 
on the in 600 Super alloy 

Oxidation of 
Metals 2011 

8100 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

Cyclic Oxidation 
Behavior of in 718 Sup 

alloy in Air at High 
temperatures 

An international J. 
of the Sci. of GAS-

Solid Reactions 
Vol. 75 No3 

2011 

8101 
خلي00ل عب00دهللا غ00انم 

 الهندسة الخطاب الحطاب
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة إنتاج 
 ومعادن

Control of Water Supply 
Network System 

J. of Sci. & 
Technology Vol. 

13 No1 
2008 

8102 
فض000ل عل000ى ص000الح 

الهندسة  الهندسة النزيلي
تقييم محطة معالجة الصرف الصحي  هندسة صحية المدنية

 بصنعاء الجمهورية اليمنية
المجلة العلمية للهندسة 

3المدنية العدد   2005 

8103 
فض000ل عل000ى ص000الح 

الهندسة  الهندسة النزيلي
 هندسة صحية المدنية

Field Scale Application 
of A New Management 

Technique 
Conference 

proceedings Vol.11 2005 

8104 
فض000ل عل000ى ص000الح 

الهندسة  الهندسة النزيلي
 Wastewater Technology هندسة صحية المدنية

in Yemen 

F. of Engineering 
and Water and 
Environment 
Centre Sana’a 

 

8105 
فض000ل عل000ى ص000الح 

الهندسة  الهندسة النزيلي
مشاكل شبكات المياه في الجمهورية  هندسة صحية لمدنيةا

 اليمنية
Sana’a Uni. J. of 

Sce. & Technology 2004 

8106 
ن0000000اظم عب0000000دالملك 

 سعيد علي
التربية 
 صنعاء

اللغة 
اإلنجليز

 ية

صوتيات 
 وعلم أصوات

Word Accent in English 
(RP) And Yemeni English 

(YE) A Practical Study 

The Uni. Of IBB 
The Republic of 

Yemen 
2006 

8107 
ن0000000اظم عب0000000دالملك 

 سعيد علي
التربية 
 صنعاء

اللغة 
اإلنجليز

 ية

صوتيات 
 وعلم أصوات

A Comparison of the 
phonemic Systems of 

Yemeni English (YE) and 
Received pronunciation 
(RP) currently Known ad 

BBC English 

Sana’a Uni. J. of 
Educational & 

Psychological Sci. 
Vol.2 No 1 

2005 
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8108 
ن0000000اظم عب0000000دالملك 

 سعيد علي
التربية 
 صنعاء

اللغة 
اإلنجليز

 ية

صوتيات 
 وعلم أصوات

The USE English in 
Yemen 

The J. of English 
Language 

Teaching (India) 
2006 

8109 
محم00000000000د ف00000000000ارع 

 الطب العزعزي

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

األذن األنف و
 والحنجرة

Giant Tonsillolith 
presenting as a neck 

swelling 
Istan J. of 

Otolaryngology 1992 

8110 
محم00000000000د ف00000000000ارع 

 الطب العزعزي

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

األنف واألذن 
 والحنجرة

Head and neck 
Malignancies in Yemen 

J. of the Arab 
Board of Medical 

Specializations 
Vol. 1 No 2 

1999 

8111 
محم00000000000د ف00000000000ارع 

 الطب العزعزي

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

األنف واألذن 
 والحنجرة

Qat (Catha Edulis) effect 
on the or pharyngeal 

Microflora 
Saudi Medical J. 1998 

8112 
محم00000000000د ف00000000000ارع 

 الطب العزعزي

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

األنف واألذن 
وضعاف السمع أجهزة مفيدة للصم والحنجرة  2003 كتاب 

8113 
محم00000000000د ف00000000000ارع 

 الطب العزعزي

األنف 
واألذن 
والحنجر

 ة

األنف واألذن 
 والحنجرة

Deafness and hearing 
impairment in Yemen the 
problem and difficulties 

Yemen Medical J. 
Vol. 3 No 1 1999 

8114 
أم0000ين عب0000دالوهاب 

 الهندسة الخليدي
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة 
 صناعية

Effect of slurry Erosion 
on some particle surface 
engineering properties 

Bulletin of the 
Faculty of 

Engineering Assiut 
Uni. Vol.27 No2 

1999 

8115 
أم0000ين عب0000دالوهاب 

 الهندسة الخليدي
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة 
 صناعية

Effect of grinding wheel / 
Work piece stiffness 

combination 
Abrasives 
Magazine 2002 

8116 
أم0000ين عب0000دالوهاب 

 الهندسة الخليدي
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة 
 صناعية

Selecting the best loot 
changing policy in 

production flow line 
Republic of Yemen 
University of Aden 2001 

8117 
أم0000ين عب0000دالوهاب 

 الهندسة الخليدي
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة 
 صناعية

Evaluation of surface 
and sub-surface cracks 

of ground ceramic 

J. of Materials 
Processing 

Technology 88 
1999 

8118 
أم0000ين عب0000دالوهاب 

 الهندسة الخليدي
الهندسة 
الميكاني

 كية

هندسة 
 صناعية

Monitoring of the 
condition of diamond 
grinding wheels using 

acoustic emission 
technique 

J. of Materials 
Processing 

Technology 101 
2000 
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8119 
محم000000000د ع000000000وض 

علم االدوية  االدوية صيدلة باجبير
 والمداوة

Hepatic Viral infections 
in Yemen between 2000-

2005 
Sandi Med J. 

Vol.29 (6) 2008 

8120 
محم000000000د ع000000000وض 

علم االدوية  االدوية صيدلة جبيربا
 والمداوة

األدلة الطبية المعتمدة على البينات في 
 اليمن

مجلة المجلس العربي 
 2005 لالختصاصات الطبية

8121 
محم000000000د ع000000000وض 

علم االدوية  االدوية صيدلة باجبير
 والمداوة

التدخين بين مرضى المشافي اليمنية 
الناحية العلمية واإلطالع والتعامل مع 

العادة واألدوية المضادة للتدخين هذه  
مجلة المجلس العربي 
 2005 لالختصاصات الطبية

8122 
محم000000000د ع000000000وض 

علم االدوية  االدوية صيدلة باجبير
 والمداوة

Pharmacology and 
therapeutics 

concordance and 
contradiction 

Yemeni J. for 
Medical Sci. Vol.2 

No2 
2007 

8123 
محم000000000د ع000000000وض 

علم االدوية  االدوية صيدلة باجبير
 والمداوة

Clinical approach of 
evidence based therapy 

for cardiovascular 
Disease 

Heart views Vol.7 
No2 2006 

8124 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Comparison study 
between sources of n-
alkanes in sediments 

from North – West 
Arabian Gulf and red Sea 

– coast of Yemen 

  مجلة تهامة

8125 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Polynuclear Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) in 

fish from the Red Sca 
Coast of Yemen 

Hydrobiologia 352 1997 

8126 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Some commercial fishes 
collected form the Red 

Sea coast of Yemen 
Bol. R. Soc. Esp. 

Hist. Nat 94 1998 

8127 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Distribution of Trace 
Element in White 

Muscles and Some Key 
Organs of fish Species 
From Al-Hodiedah Red 

Sea Coast of Yemen 

I.C.B Vol3 2004 

8128 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Heavy metal 
contamination in the 

White muscle of some 
commercial fish species 
from Al-Hodiedah-Yemen 

African J. Biol. 
Sci. Vol2 2006 
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8129 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Petroleum Hydrocarbons 
And Trace Metals in 

Mollusca (Tivela 
ponderosa) From The 

Gulf of Aden 

J.K.A.U Sci.Vol.13 2003 

8130 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Feeding Ecology of Al-
Naqim (Pomadasys 

maculates) From the Red 
Sea coast of Yemen 

J.K.A.U Sci. Vol 
14 2003 

8131 
حس00ان محم00د عل00ي 

 العلوم هبه
علوم 

األرض 
 والبيئة

بيولوجيا 
 مصائد سمكية

Gill Rakers Morphometry 
filtering Mechanism in 
Some Marine teleosts 

From Red Sea Coast of 
Yemen 

Egyptian J. of 
aquatic research 

Vol.31 
2005 

الشريعة  علي حسن الشرفي 8132
 والقانون

القانون 
 قانون جنائي الجنائي

التكييف القانوني لجريمة االعتداء 
قانون الجرائم  على وحدة الدولة ، في

 والعقوبات اليمني

مجلة البحوث الفقهية 
والقانونية جامعة األزهر 

13العدد   
1998 

الشريعة  علي حسن الشرفي 8133
 والقانون

القانون 
التشديد والتخفيف في عقوبة القتل  قانون جنائي الجنائي

 العمد ، في الفقه الشرعي المقارن

المجلة العلمية المحكمة 
والقانون  بكلية الشريعة

 جامعة األزهر بطنطا
13العدد   

2000 

الشريعة  علي حسن الشرفي 8134
 والقانون

القانون 
 قانون جنائي الجنائي

الجرائم الماسة بالحياء العرضي في 
قانون الجرائم والعقوبات اليمني، 

 دراسة مقارنة
مجلة كلية الشريعة 

  والقانون بجامعة صنعاء

8135 
مهيوب عبدالرحمن 

 لعلوما سعيد
علوم 

األرض 
 والبيئة

جيولوجيا 
 بترول

Source and distribution 
of sedimentary 

hydrocarbons in the Red 
Sea and Gulf of Aden 

coastal coastal 
environment 

J. of 
Environmental 
Research Vol.1 

No1 

1999 

8136 
مهيوب عبدالرحمن 

 العلوم سعيد
علوم 

األرض 
 والبيئة

ا جيولوجي
 بترول

Application of statistical 
methods to petroleum 

exploration a case study 

J. of 
Environmental 
Research Vol. 1 

No1 

1999 

8137 
مهيوب عبدالرحمن 

 العلوم سعيد
علوم 

األرض 
 والبيئة

جيولوجيا 
 بترول

Comparison study 
between sources of n-
alkanes in sediments 

from North-West Arabian 
Gulf and Red Sea- coast 

of Yemen 

  مجلة تهامة

8138 
أحم000000د عب000000دالولي 

الطفيليا الطب العزعزي
 طفيليات طبيه ت

A PEG-ELISA for the 
detection of Leishmania 

donovani antigen in 
circulating Immune 

complexes 

Transactions of the 
Royal Society of 

Tropical Medicine 
and Hygiene 

1994 
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8139 
أحم000000د عب000000دالولي 

الطفيليا الطب العزعزي
 طفيليات طبيه ت

A study Surrey on 
Intestinal and Blood 

parasites among School 
Children in Sana’a 

province Yemen 1997-
1998 

Saudi Medical J. 1999 

8140 
أحم000000د عب000000دالولي 

الطفيليا الطب العزعزي
 طفيليات طبيه ت

A time-course study of 
circulating antigen and 

parasite-specific 
antibody in cotton rats 

infected with Leis mania 
Donovan 

Annals of tropical 
Medicine and 

Parasitology Vol. 
91 No2 

1997 

8141 
أحم000000د عب000000دالولي 

الطفيليا الطب العزعزي
 طفيليات طبيه ت

Deafness and hearing 
impairment in Yemen the 
problem and difficulties 

Yemen Medical J 
Vol.3 No1 1999 

8142 
أحم000000د عب000000دالولي 

الطفيليا الطب العزعزي
 طفيليات طبيه ت

Prevalence of Malaria 
among patients seen at 

the public health 
laboratory in 1994-1995 

In Sana’a 

Yemen Medical J. 
Vol.2 No2 1998 

8143 
محم00د عل00ي حس00ين 

 الزراعة الخوالني

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 تربة نبات
تأثير مواعيد الزراعة على سلوك 
بعض أصناف القمح وشدة اإلصابة 

 بالصداء األصفر

Annals of Agrjc. 
Sce. Moshtohor 

Vol. 41 
2003 

8144 
محم00د عل00ي حس00ين 

 الزراعة الخوالني

المحاص
يل 

والمراع
 ي

تقييم بعض أصناف القمح المحلية في  تربة نبات
 اليمن

Annals of Agrjc. 
Sce. Moshtohor 

Vol. 41 
2003 

8145 
محم00د عل00ي حس00ين 

 الزراعة الخوالني

المحاص
يل 

والمراع
 ي

 تربة نبات
Rainfed cropping 

systems in the 
Highlands of Yemen 

ICARDA 1998 

8146 
محم0د أحم00د عيس00ى 

 هندسة كهرباء الكهرباء الهندسة وافد /

SAM missile control 
against RADAR-invisible 

target (computer 
simulation) 

J.of sci. & 
technology Vol. 4 

No3 
1999 

8147 
محم0د أحم00د عيس00ى 

 هندسة كهرباء الكهرباء الهندسة / وافد
Digital computer 

Simulation of S.A.M 
Interceptor 

The Second J. 1996 

8148 
محم0د أحم00د عيس00ى 

 هندسة كهرباء الكهرباء الهندسة / وافد

A Computer Modeling 
and Simulation of Anti-

Ballistic Missile 
Interceptor 

J. of Sce. & 
Technology Uni. 

Sana’a  Vol 4 No 1 
1999 
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8149 
محم0د أحم00د عيس00ى 

 باءهندسة كهر الكهرباء الهندسة / وافد
Computer Modeling and 
Control of Portable SAM 

interceptor 

J. of Sce. & 
Technology Uni. 
Sana’a Vol.5 No1 

2000 

8150 
محم0د أحم00د عيس00ى 

 هندسة كهرباء الكهرباء الهندسة / وافد
A Computer algorithm 
for automatic homing 

system 

First IRAQ 
conference in 

Electrical 
Engineering Uni. 

1997 

8151 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض
Histologic pictures of 

male infertility in Yemen 
patients 

Saudi Med J Vol. 
30 No5 2009 

8152 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض

Childhood lymphomas in 
Yemen 

Clinicopathoiogical 
study 

Saudi Med J 
Vol.30 No9 2009 

8153 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض
Histologic pictures of 

male infertility in Yemeni 
patients 

Sudi Med J Vol.30 
No5 2009 

8154 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض
Pathological features of 
schistosomal bladder 
carcinoma in Yemen 

Faculty of Sci. 
Sana’a Uni. Vol22 2008 

8155 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض
Hodgkin’s Disease 

Frequency and patterns 
in Yemeni patients 

Sana’a Uni. J. for 
Medical Sci. Vol 3 2006 

8156 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض
Frequency and pattern of 

Hodgkin’s disease in 
Karachi Pakistan 

JCOSP Vol. 8 No 3 1998 

8157 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض
Usefuiness of K-1 (CD-
30) marker in Hodgkin’s 

disease 
JPMA the J. of the 

Pakistan 2002 

8158 
عب00000000دهللا ص00000000الح 

 الطب السماوي
علم 
االمرا
 ض

 Childhood lymphomas in علم االمراض
Yemen 

Saudi Med J Vol. 
30 No9 2009 

طب  علي قائد الشرعبي 8159
 األسنان

الفم 
وامرا

 ض اللثة
 جراحة اللثة

High relative frequency 
of oral squamous cell 

carcinoma in Yemen Qat 
and tobacco chewing as 

its aetiological 
background 

International J. of 
Environmental 

Health Research 
2007 

طب  علي قائد الشرعبي 8160
 األسنان

الفم 
وامرا

 ض اللثة
دراسة لفعالية مضادات االلتهابات  جراحة اللثة

 غير الستيرؤئيدية في قتل الجراثيم
طب األسنان  مجلة

 2008 العربي

طب  علي قائد الشرعبي 8161
 األسنان

الفم 
وامرا

 ض اللثة
 جراحة اللثة

Histopathological 
changes in oral mucosa 
due to takhzeen al-qat: a 

Study of 70 biopsies 

J. Oral Pathology 
Uni. Saudi 2006 
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طب  علي قائد الشرعبي 8162
 األسنان

الفم 
وامرا

 اللثةض 
 جراحة اللثة

Expression of p53 Cyclin 
D1 and Ki-67 in pre-

Malignant and Malignant 
Oral lesions Association 
with Clinicopathologica 

parameters 

Anticancer 
Research 25 2005 

طب  علي قائد الشرعبي 8163
 األسنان

الفم 
وامرا

 ض اللثة
 جراحة اللثة

2394 Prescription pattern 
of antimicrobial agents 
among Yemeni Dentists 

Yemen Dentists 2007 

طب  علي قائد الشرعبي 8164
 األسنان

الفم 
وامرا

 ض اللثة
 جراحة اللثة

 –دراسة أولية للتغيرات النسيجية 
المرضية في المخاطية الفموية 
 الناجمة عن عادة تخزين القات

مجلة جامعة دمشق للعلوم 
العدد  20المجلد  الصحية

1 
2004 

طب  علي قائد الشرعبي 8165
 األسنان

الفم 
وامرا

 ض اللثة
 جراحة اللثة

A Study of 342 oral 
keratotic white lesions 

induced by qat chewing 
among 2500 Yemeni 

J. oral pathol Med 2004 

8166 
ج0000000الل عبداآلل0000000ه 

وقاية  الزراعة محمد عوض
 تتحليل مبيدا نبات

In-Vitro Nematicidal 
Activity of some selected 
plants of stem Nematode 

(Ditylenchus dipsaci) 
 2008 مجلة علوم الحياة اليمنية

8167 
ج0000000الل عبداآلل0000000ه 

وقاية  الزراعة محمد عوض
 تحليل مبيدات نبات

Validation of new 
multiresidue method for 
pyrethroid insecticides 
in tian HUA fen (Radix 

trichos Anthis) 

J. Agric. Sci. 
Mansoura Univ. 

33(1) 
2008 

8168 
ج0000000الل عبداآلل0000000ه 

وقاية  الزراعة محمد عوض
 تحليل مبيدات نبات

Insecticidal Activity of 
the plant calotropis 
procera against the 

insect PEST Tribolium 
castaneum 

J. Agric Sci. 
Mansoura Univ. 

33(1) 
2008 

8169 
توفي000000000ق حس000000000ن 

جراحة  الطب البعداني
 جراحة مسالك عامة

Ureteropelvic Junction 
obstruction in Yemen 

Patents 

J. of Sci & .
Technogy Vol. 4 

No 1 
1999 

8170 
توفي000000000ق حس000000000ن 

جراحة  الطب البعداني
 Honey moon impotence Univ. of sci. and جراحة مسالك عامة

technology J 1999 

8171 
توفي000000000ق حس000000000ن 

جراحة  الطب البعداني
 جراحة مسالك عامة

The place of sonography 
and peritoneal lavage in 
the diagnoses of blunt 

abdominal trauma 

Egyptian J. of 
surgery Vol.15 

No2 
1996 
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8172 
غمدان عبدهللا احمد 

 الحرازي
طب 
 األسنان

تقويم 
 ويم اسنانتق اسنان

The indications and 
advantages of 

orthodontic treatment in 
partially edentulous 

adults prior to prosthetic 
treatment 

  

8173 
غمدان عبدهللا احمد 

 الحرازي
طب 
 األسنان

تقويم 
 تقويم اسنان اسنان

Dental Implant in 
patients with type II 

Diabetes placement to 5 
years A clinical study 

Al-Azhar J. of 
Dental Sci. Vol.9 

No 3 
2006 

8174 
غمدان عبدهللا احمد 

 الحرازي
طب 
 األسنان

تقويم 
 تقويم اسنان اسنان

Evaluation of 
Orthodontic Treatment 

Options for the Impacted 
Maxillary canine 

Al-Azhar J. of 
Dental Sci. Vol. 8 

No 4 
2005 

الجراحة  الطب محمد احمد علوان 8175
 مسالك بولية العامة

Percutaneous 
nephrolithotripsy in 
supine position in 

Yemen 

Saudi Med J 
Vol.26 (2( 2005 

الجراحة  الطب محمد احمد علوان 8176
 مسالك بولية العامة

Comparison of Results 
of two methods of 

treatment of female 
stress urinary 
incontinence 

Yemen Medical J. 
Vol 4 No2 2002 

الجراحة  الطب محمد احمد علوان 8177
 مسالك بولية العامة

Adenomatous polyp of 
the posterior urethra in 

Young man   

8178 
قائم000000000ة عب000000000دهللا 

النساء  الطب فراص
 نساء ووالدة والوالدة

Episiotomy is still 
performed routinely in 

Yemeni women 
Saudi Med J. 

Vol.31 (7( 2010 

8179 
قائم000000000ة عب000000000دهللا 

النساء  الطب فراص
 نساء ووالدة والوالدة

Outcome of vaginal birth 
after caesarean section 

in women with one 
previous section and 
spontaneous onset of 

labour 

E.M.H.J Vol.17 No 
8 2011 

8180 
قائم000000000ة عب000000000دهللا 

النساء  الطب فراص
 نساء ووالدة والوالدة

Postpartum hemorrhage 
is related to the 

hemoglobin levels at 
labor :Observational 

study 

Alexandria Journal 
of Medicine Vol.51 2015 

8181 
قائم000000000ة عب000000000دهللا 

النساء  الطب فراص
 نساء ووالدة والوالدة

The Rate and Risk 
Factors of Pospartum 
Depression in Sana’a 

Yemen 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 
2017 
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8182 
قائم000000000ة عب000000000دهللا 

النساء  الطب فراص
 نساء ووالدة والوالدة

Occurrence and Risk 
Factors of Low Birth 

Weight in Sana’a, Yemen 

Journal of High 
Institute of Public 

Health 
2017 

8183 
عبداالل0000000ه محم0000000د 

الجراحة  الطب غيالن
 مسالك بولية العامة

Comparison of Results 
of two methods of 

treatment of female 
stress urinary 
incontinence 

Yemen Medical J. 
Vol.4 No2 2002 

8184 
عبداالل0000000ه محم0000000د 

الجراحة  الطب غيالن
 مسالك بولية العامة

Percutaneous 
Nephrolithotripsy (Pcnl-
first Yemeni Experience) 

Yemen Medical J. 
Vol. 4 No2 2002 

8185 
عبداالل0000000ه محم0000000د 

الجراحة  الطب غيالن
 مسالك بولية العامة

Whether post-
ureteroscopy stenting is 

necessary or not 
Saudi Med J 
Vol.27 (6) 2006 

8186 
يوس000000000ف عب000000000ده 

الباطنة  الطب لرب الفقيهعبدا
 غدد صماء العامة

Prevalence of endemic 
Goitre in five 

Governorates in 
Republic of Yemen 

  

8187 
يوس000000000ف عب000000000ده 

الباطنة  الطب عبدالرب الفقيه
 غدد صماء العامة

The present Situation of 
Endemic Goiter 

Prevalence in five 
Governorates in 

Republic of Yemen 2000-
2002 

Tanta Medical J. 2007 

8188 
يوس000000000ف عب000000000ده 

الباطنة  الطب عبدالرب الفقيه
 غدد صماء العامة

The study of late 
Complications of Using 

mechanical cardiac 
valves in Sana’a – 
Yemen 1999-2005 

Tanta Medical J. 2007 

8189 
ياس00ين أحم00د محم00د 

ندسة اله الهندسة عون
 جيو تقنية المدنية

Testing and design of 
single piles with 

allowance for creep 
Foundation 
Engineering 1991 

8190 
ياس00ين أحم00د محم00د 

الهندسة  الهندسة عون
 Shear strength of adobe جيو تقنية المدنية

masonry 

Bulletin of the 
Faculty of 

Engineering assiut 
Univ. Vol. 28 No1 

2000 

8191 
ياس00ين أحم00د محم00د 

الهندسة  الهندسة عون
 جيو تقنية المدنية

Foundation 
recommendations for an 

industrial project in 
expansive soil 

المؤتمر العليم الدولي 
 1993 الثالث
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8192 
عب00دهللا احم00د عل00ي 

 الشامي
التربية 
 صنعاء

مناهج 
 فيزياء نووية العلوم

Determination of Alpha 
particle Emitters 

concentration in Yemen 
Rock simples by using 

CR-39 Nuclear track 
Detector 

J.ibn Al-Haitham 
pure  &App. Sci. 

v.4 
1999 

8193 
عب00دهللا احم00د عل00ي 

 الشامي
التربية 
 صنعاء

مناهج 
 فيزياء نووية العلوم

Determination the 
concentration of 

radioactive materials in 
Yemeni surface Soil by 

using the Natural 
Gamma-Ray Technique 

J.ibn Al-Haitham 
pure  &App. Sci. 

v.4 
1999 

8194 
عب00دهللا احم00د عل00ي 

 الشامي
التربية 
 صنعاء

مناهج 
 فيزياء نووية العلوم

Determination of 
Radionuclides for some 
Imported food stuffs in 

Republic of Yemen 

مجلة الباحث الجامعي 
 2004 7العدد 

8195 
محم000د عب000دالوهاب 

 اإلعالم الفقيه الكافي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إدارة 
 وتلفزيون

التلفزيون ومواقع التواصل االجتماعي 
كمصدر معلومات لتشكيل صورة 
الجامعات الخاصة لدى طالبها في 

 اليمن دراسة مسحية

سات مجلة الدرا
 2017 االجتماعية

8196 
محم000د عب000دالوهاب 

 اإلعالم الفقيه الكافي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إدارة 
 وتلفزيون

تأثير استخدام مواقع التواصل 
االجتماعي على النسق االجتماعي 

 واالسري للشباب العرب

جامعة  –مجلة اليونسكو 
األمام محمد بن سعود 

 االسالمي
2016 

8197 
محم000د عب000دالوهاب 

 اإلعالم قيه الكافيالف
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إدارة 
 وتلفزيون

دور شبكات التواصل االجتماعي في 
امداد الشباب العربي بالمعلومات 

 االخبار حلو ظاهرة االرهاب
المجلة العربية لالتصال 

 2017 االعالم

8198 
محم000د عب000دالوهاب 

 اإلعالم الفقيه الكافي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إدارة 
 وتلفزيون

راك الجمهورية اليمني لبروز إد
 القضايا الدولية

مجلة الجمعية واإلعالم 
واالتصاالت جامعة الملك 

 سعود
1430 

8199 
محم000د عب000دالوهاب 

 اإلعالم الفقيه الكافي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إدارة 
 وتلفزيون

مقرر اعتماد الشباب الجامعي اليمني 
 على وسائل االتصال

المجلة العربية لألعالم 
 2007 االت السعوديةواالتص

8200 
محم000د عب000دالوهاب 

 اإلعالم الفقيه الكافي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إدارة 
 وتلفزيون

الرشد العالمي في بحوث اإلعالن 
 2007 كتاب والتسويق

8201 
محم00000000د محس00000000ن 

العلوم  التجارة الظاهري
 2019 شئون العصر اليمن حقوق االنسان في اليمن نظم سياسية السياسية

8202 
م00000000د محس00000000ن مح

العلوم  التجارة الظاهري
التطور الديمقراطي في اليمن الواقع  نظم سياسية السياسية

 2005 شئون العصر اليمن الراهن وأفاق المستقبل

8203 
محم00000000د محس00000000ن 

العلوم  التجارة الظاهري
مركز دراسات الوحدة  كيف يضع القدار في االنظمة العربية نظم سياسية السياسية

 2010 العربية
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8204 
محم00000000د محس00000000ن 

العلوم  التجارة الظاهري
مركز دراسات الوحدة  المرحلة االنتقالية وأفاقها في اليمن نظم سياسية السياسية

 2015 العربية

8205 
أحم000د غال000ب ف000ارع 

هندسة  الهندسة نعمان
 هندسة اسكان معمارية

واقع تطبيق وحدات الجود لمعيار 
االعتماد االكاديمي بداية في الجامعات 

كومية األهليةالح  
 2018 جامعة الملك أروى

8206 
أحم000د غال000ب ف000ارع 

هندسة  الهندسة نعمان
 هندسة اسكان معمارية

التشوهات الحفرية في المناطق 
السكنية ألسباب والمعالجات صنعاء 

 نموذجاً 
 2017 مجلة العلوم والتكنولوجيا

8207 
أحم000د غال000ب ف000ارع 

هندسة  الهندسة نعمان
 هندسة اسكان معمارية

االساليب الخاطئة في إنشاء المعاني 
السكنية الخرافات عن االصول الغنية 

وتشوهات معمارية االسباب 
 المعالجات

مجلة جامعة ذمار للعلوم 
 2017 التطبيقية والتطبيقية

8208 
أحم000د غال000ب ف000ارع 

هندسة  الهندسة نعمان
 هندسة اسكان معمارية

عناصر التشكيل العمراني بصورتها 
بتها الضرورية كاداء الذهنية وتركي

 –المستقبل افضل للمدن اليمنية 
 مدينة صنعاء حالة دراسية

مجلة ابحاث البيئة 
 2019 والتنمية المقدامة

8209 
فضل مطهر محس0ن 

علوم  الحاسوب باعلوي
 حاسوب

ذكاء 
مجلة كلية العلوم جامعة  التحكم في موقع ويب اصطناعي

 2006 19صنعاء العدد

8210 
فضل مطهر محس0ن 

علوم  الحاسوب اعلويب
 حاسوب

ذكاء 
 اصطناعي

أدات اكتساب المعرفة لتصنيف 
 القواعد باستخدام خوارزمية الجينات

المجلة الدولية لتطبيقات 
 2006 60الحاسوب االصدار 

8211 
فضل مطهر محس0ن 

علوم  الحاسوب باعلوي
 حاسوب

ذكاء 
 2012 نيويورك امريكا الناشر اسس علوم الحاسوب اصطناعي

8212 
فضل مطهر محس0ن 

علوم  الحاسوب باعلوي
 حاسوب

ذكاء 
 اصطناعي

ادات اكتساب المعرفة لتعلم دالة 
العالقات واكتشاف تصنيف القواعد 

 الغموضية للبيانات الرقمية

المجلة الدولية لتطبيقات 
 64الحاسوب االصدار 

 13رقم 
2013 

8213 
محم00د احم00د محم00د 

الرياض العلوم حسن
 يات

رياضيات 
(بحوث 

 ات)عملي

Formulation of a Linear 
Programming Model to 

Maximize Profit of a  
Manufacturing Factory. 

مجلة كلية العلوم جامعة 
 2008 صنعاء

8214 
محم00د احم00د محم00د 

الرياض العلوم حسن
 يات

رياضيات 
(بحوث 
 عمليات)

Evaluating the 
Admission planning in 

Sana’a University for the 
Academic Year 2004-

2005 Using Goal 
programming. 

مجلة كلية العلوم جامعة 
 2006 صنعاء

8215 
محم00د احم00د محم00د 

الرياض العلوم حسن
 يات

رياضيات 
(بحوث 
 عمليات)

Applying Linear 
Programming 

Techniques in Farm 
Planning. 

 2005 6المجلة اليمنية للعلوم ف 
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8216 
محم00د احم00د محم00د 

الرياض العلوم نحس
 يات

رياضيات 
(بحوث 
 عمليات)

Using Linear Goal 
Programming to Study 

the Admission Planning 
in Faculty of  Science, 

Sana’a University. 
 

مجلة كلية التربية / 
 2003 جامعة عين شمس

8217 
محم00د احم00د محم00د 

الرياض العلوم حسن
 يات

رياضيات 
(بحوث 
 عمليات)

Persistence in Models of  
Four Interacting 
Predator-Prey 
Populations 

مجلة كلية العلوم جامعة 
 2003 صنعاء

8218 
ش000000000بير عب000000000دهللا 

 الزراعة الحرازي

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وقياسي تجارة 

 دولية

واقع ومستقبل نصيب الفرد من الغذاء 
 2002 مجلة دراسات اقتصادية في اليمن

8219 
ش000000000بير عب000000000دهللا 

 الزراعة الحرازي

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وقياسي تجارة 

 دولية

العولمة ومنظمة التجارة العالمية 
واثارهما على الفقر في الجمهورية 

 اليمنية
 2002 مجلة دراسات اقتصادية

8220 
ش000000000بير عب000000000دهللا 

 الزراعة الحرازي

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
تجارة  وقياسي

 دولية

لعولمة" مضمونها وأثارها واليات 
 تالفي سلبياتها

مجلة الباحث الجامعي إب 
 2002 العدد الرابع

8221 
ش000000000بير عب000000000دهللا 

 الزراعة الحرازي

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وقياسي تجارة 

 دولية

اليورو واتفاقية الشراكة األوروبية 
 المتوسطية

المجلة المصرية 
لزراعي العدد لالقتصاد ا

 الثاني المجلد الثاني عشر
2002 

8222 
ش000000000بير عب000000000دهللا 

 الزراعة الحرازي

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وقياسي تجارة 

 دولية

التوزيع الجغرافي في للتجارة الدولية 
 اليمنية

المجلة المصرية 
لالقتصاد الزراعي العدد 
 الثاني المجلد الثاني عشر

2002 

8223 
هللا ش000000000بير عب000000000د

 الزراعة الحرازي

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وقياسي تجارة 

 دولية

النماذج اإلحصائية لمحددات الدخل 
المزرعي لعينة من المزارع 

 بالجمهورية اليمنية

مجلة المنوفية للبحوث 
العدد  19الزراعية مجلد 

6 
1994 

8224 
احم000د عل000ي محم000د 

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 يوفيزياءج

Environmental aspects 
of groundwater in 

rapidly-urbanizing arid 
zone city Sana'a Yemen 

UNESCO 2001 

8225 
احم000د عل000ي محم000د 

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 جيوفيزياء
Groundwate recharge 

and aquifer pollution and 
vulnerability 

ESCWA 2000 
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8226 
ل000ي محم000د احم000د ع

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 جيوفيزياء
Water right aspects of 
the proposed sources 

for Sana'a water supply 
IAH 1999 

8227 
احم000د عل000ي محم000د 

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 جيوفيزياء

An Approach for 
Assessing the 

vulnerability of the Water 
resources of Yemen to 

Climate change 

Climate Research 
Vol.12 No2 1999 

8228 
احم000د عل000ي محم000د 

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 جيوفيزياء

Urban Recharge and Its 
Influence on 

Groundwater Quality in 
Sana'a Yemen 

Chilton et al. (Eds) 
Vol.21 1999 

8229 
احم000د عل000ي محم000د 

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 جيوفيزياء
Recharge components in 

a Semi-arid Area the 
Sana'a Basin Yemen 

Robins N.S. (ed) 1998 

8230 
احم000د عل000ي محم000د 

 العلوم العيدروس
علوم 

االرض 
 والبيئة

 جيوفيزياء

Hydro-chemical 
Variation in the Upper 

Wadi Rasyan Water 
Systems Ta'iz Yemen 

The First Sci. 
conference 1998 

الرياض التربيةمنصور علي عطاء 8231
 رياضيات يات

Cancer in Yemen 1982 to 
1992: Analysis of 2750 

Cases in the North-
Western governorates of 

Yemen 

Egyptian J. of 
Surgery Vol. 18 

No2 
1999 

الرياض ةالتربيمنصور علي عطاء 8232
 رياضيات يات

Constrained Least 
Absolute deviations (__-

norm) For Analyzing 
Categorical or Ordinal 

Data 

Yemeni J. Sci. 2 2000 

الرياض التربيةمنصور علي عطاء 8233
 رياضيات يات

Use of Statistical 
Methodology based on 

Weighted Median 
Approach to analyze 
Loudness Discomfort 

Data 

Ibb University 
Researcher Jour 2001 

8234 
حس000ين م000انع عل000ي 

 الكيمياء العلوم الميدمة
كيمياء 

حرارية ال 
 عضوية

Thermal degradation 
behavior of some 

polydithiooxamide Metal 
complexes 

ECLETICA 
Quimica Vol.31 

No1 
2006 

8235 
حس000ين م000انع عل000ي 

 الكيمياء العلوم مةالميد
كيمياء 

حرارية ال 
 عضوية

The synthesis 
Characterization and DC 
Electrical Conductivity of 

poly(2,5 dimercapto-
1,3,4) thiadiazole) Metall 

Complexes 

J. of Applied 
polymer Sci. 

Vol.106 
2007 
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8236 
حس000ين م000انع عل000ي 

 الكيمياء العلوم الميدمة
كيمياء 

رارية ال ح
 عضوية

DC electrical 
conductivity of 

polydithiooxamide- 
metal complexes 

European polymer 
J. 37 2001 

8237 
أم000ة ال000رزاق عل000ي 

 حمد الحوري
التربية 
 صنعاء

اللغة 
 العربية

طرق تدريس 
 اللغة العربية

دراسة مقارنة لنسق التعلم لدى كل 
التربويمؤتمر  من "الزرنوجي" و"الشوكاني"   

8238 
أم000ة ال000رزاق عل000ي 

 حمد الحوري
التربية 
 صنعاء

اللغة 
 العربية

طرق تدريس 
 اللغة العربية

مشكالت تدريس البالغة في المرحلة 
الثانوية بالجمهورية اليمنية من 
 وجهة نظر المعلمين والموجهين

مجلة مركز البحوث 
 1998 والتطوير التربوي

8239 
أم000ة ال000رزاق عل000ي 

 حمد الحوري
لتربية ا

 صنعاء
اللغة 
 العربية

طرق تدريس 
 اللغة العربية

تربية الطفولة المبكرة في الجمهورية 
   اليمنية

8240 
أم000ة ال000رزاق عل000ي 

 حمد الحوري
التربية 
 صنعاء

اللغة 
 العربية

طرق تدريس 
 اللغة العربية

أسليب تقويم طالب المرحلة الثانوية 
في اللغة العربية في ضوء األهداف 

ي الجهورية اليمنيةالتربوية ف  
مجلة مركز البحوث 

 1998 والتطوير التربوي

8241 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

األصناف المحلية اليمنية من العنب 
الخطوط األولى نحو تكوين 

أمبيلوغرافية الجمهورية العربية 
 اليمنية

المجلة اليمنية للبحوث 
 1989 الزراعية

8242 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

التفاح والفرسك في مرتفعات 
 1990  الجمهورية العربية اليمنية

8243 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

استخدام الدورمكس في التفاح في 
 مرتفعات اليمن

راعة جامعة مجلة كلية الز
 1996 صنعاء

8244 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

دراسة امبيلوغرافية أولية لبعض 
 األعناب المحلية اليمنية

منشور في المؤتمر 
 2004 العلمي جامعة أسيوط

8245 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

أثيرة استخدام هيدروكسيد الصوديوم ت
وثاني أكسيد الكبريت في التجفيف 

الشمسي والحراري على العنب اليمني 
 (صنف رازقي)

المجلة المصرية للعلوم 
 2004 التطبيقية

8246 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

تأثير الري بالماء الملحي بكلوريد 
 1:1+ كلوريد الكالسيوم  الصوديوم

على نمو شتالت الزيتون صنف 
 خضيري

المجلة المصرية للعلوم 
 2004 التطبيقية

8247 
حس0000ين ض0000يف هللا 

البساتين  الزراعة الورد
 والغابات

أعناب تربية 
 نبات

تأثير الجرعات المختلفة من سلفات 
األمونيوم على النمو والتركيب 

 الكيماوي في شتالت البن (عديني)
لة جامعة المنصورةمج  2004 
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8248 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

 علم االدوية
أثر ثمرة القرع على الجهاز القلبي 

الوعائي والذاكرة في عينة من 
 المتطوعين األصحاء

المجلة العربية للعلوم 
10عدد  4الصيدلية مجلد   2005 

8249 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
م عل

األدوية 
 والمداواة

 2005 كتاب كتاب علم األدوية المجدول علم االدوية

8250 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

 علم االدوية
أثر أوراق نبات السنا على ضغط الدم 
وسرعة النبض في عينة من مرضى 

 ارتفاع ضغط الدم البسيط اليمنيين
المجلة العربية للعلوم 

2عدد  3لية مجلد الصيد  2006 

8251 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

 علم االدوية

اثر كحل األنتيمون (اإلثمد) على 
الرؤيا وضغط العين الداخلي ونمو 

اشعر في عينة من اليمنيين المصابين 
 بحسر النظر .

المجلة العربية للعلوم 
الصيدلية مجلة إتحاد 

3ة مجلد الجامعات العربي  
4عدد   

2007 

8252 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

علم األدوية والمداواة التوافق  علم االدوية
 واالختالف

مجلة العلوم الطبية 
لجامعة العلوم 
عدد  2والتكنولوجيا مجلد 

2 

2007 

8253 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

تقييم التأثير المضاد الجرثومي  ويةعلم االد
 والمضاد اإللتهابي لجذور نبات القسط

المجلة العربية للعلوم 
10عدد  3الصيدلية مجلد   2009 

8254 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

 علم االدوية
أثر أوراق نبات السنا على معدل 

السكر الصيامي في عينة من مرضى 
سيط اليمنيينالسكر الب  

مجلة العلوم الطبية 
لجامعة العلوم 

4والتكنولوجيا مجلد   
2009 

8255 
عدنان عبده حس0ين 

 الطب االدهل
علم 

األدوية 
 والمداواة

 علم االدوية

أثر ثمرة التين على ضغط الدم 
وسرعة النبض وبعض القياسات 

الكيميائية الحيوية في عينة من طالب 
 كلية الصيدلة جامعة صنعاء

النشر تحت   

8256 
عبدالباس00000ط عل00000ي 

أشباه  الفيزياء العلوم صالح
 موصالت

Coherence length 
Caluculation for the 

Outcopled Beam of Atom 
Laser 

Brazilian J. of 
Physics Vol.37 

No3 
2007 

8257 
عبدالباس00000ط عل00000ي 

أشباه  الفيزياء العلوم صالح
 موصالت

Determination of the E, 
A1 energy bands by 
photoreflectance in 

AlXGa1 in the region 
0<x<0.55 

Elsevier B.V.All 
rights reserved 2004 

8258 
عبدالباس00000ط عل00000ي 

أشباه  الفيزياء العلوم صالح
 موصالت

Numerical calculation of 
the coherence length of 
24Mg, 39K, and 133Cs 

atome for particles laser 

J. Basrah 
Researches Sci. 

Vol.32 
2006 
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8259 
ع00دنان ثاب00ت س00عيد 

 اللغات مقبل

اللغة 
العربية 
والترجم

 ة

 لغة عربية
On the Notion of 

familiarity and Arabic 
discourse 

International J. of 
Arabic English 
Studies (IJAES) 

2003 

8260 
ع00دنان ثاب00ت س00عيد 

 اللغات مقبل

اللغة 
العربية 

جموالتر
 ة

 LI Culture Interference in لغة عربية
L2 Learning 

Proceedings of the 
9 TESOL Arabia 2004 

8261 
ع00دنان ثاب00ت س00عيد 

 اللغات مقبل

اللغة 
العربية 
والترجم

 ة

 لغة عربية

Some Pragmatic 
considerations in the 

positioning of IF-Clause 
in conditional Sentences 

Studia Anglica 
Posnaniensia, v40 2004 

8262 
ع00دنان ثاب00ت س00عيد 

 اللغات مقبل

اللغة 
العربية 
والترجم

 ة

 لغة عربية

Difficulties Encountered 
by EFL Arab Learners in 
translating Arabic fa into 

English 

International J of 
bilingual education 
and Bilingualism 

2004 

8263 
حم000د عل000ي محم000د أ

طب  الطب الصبري
األثار الصحية لمشورع الصرف  أمراض معدية مجتمع

 الصحي غير المكتمل بوادي ميتم
المجلة الطبية اليمنية مجل 

2 1998 

8264 
عل000ي محم000د أحم000د 

طب  الطب الصبري
الرداء المقاومة لعقار الكلوركوين  أمراض معدية مجتمع

 لدى اليمنيين العائدين من المهجر
العربي مجلة المجلس 

 2001 لالختصاصات الطبية

8265 
عل000ي محم000د أحم000د 

طب  الطب الصبري
مجلة المجلس العربي  وضع البرداء في جزيرة سقطرى أمراض معدية مجتمع

  لالختصاصات الطبية

8266 
عل000ي محم000د أحم000د 

طب  الطب الصبري
البرداء لدى الحوامل في الحديدة  أمراض معدية مجتمع

 الجمهورية اليمنية
الصحية لشرق  المجلة

المتوسط منظمة الصحية 
  العالمية

8267 
عل000ي محم000د أحم000د 

طب  الطب الصبري
  المجلة الطبية اليمنية الوضع التغذي لألطفال دون الخامسة أمراض معدية مجتمع

8268 
محم000000000ود عل0000000000ي 

 اللغات شمشير علي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 فن الكتابات
تدريس قضايا الشكلة والحل في 

المتقدمة للجامعات  كتابات الصفوف
 اليمنية

مجلة العلوم التربوية 
 2002 والنفسية المجلد االول

8269 
محم000000000ود عل0000000000ي 

 اللغات شمشير علي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

الربط المنطقي في كتابات المتقدمين  فن الكتابات
 2003 مجلة اللغات جامعة بغداد من متعلي اللغة اإلنجليزية

8270 
محم000000000ود عل0000000000ي 

 اتاللغ شمشير علي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

إعدادات العمل في الدراسات األدبية  فن الكتابات
 2004 مجلة كلية اللغات اتجان نظرية وتطبيقية

8271 
حس00ين عل000ى أحم000د 

اللغة  اآلداب الزراعي
2العدد  85المجلد  الخصائص الحيزية والتأويلية للحدية لسانيات العربية  2005 

8272 
حس00ين عل000ى أحم000د 

اللغة  باآلدا الزراعي
  ندوة اللسانيات العربية إدراك الزمن اللغوي لسانيات العربية

8273 
حس00ين عل000ى أحم000د 

اللغة  اآلداب الزراعي
بناء الكلمة وتحليلها مقاربات في  لسانيات العربية

  كتاب اللسانيات الحاسوبية
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8274 
حس00ين عل000ى أحم000د 

اللغة  اآلداب الزراعي
بين الفعل  التطابق في الحنبس لسانيات العربية

 والفاعل
مجلة كلية اآلداب العدد 

29 2006 

8275 
ط000000الل عب000000دالملك 

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

Prevalence of antibodies 
to measles and rubella in 

Sana’a Yemen 
Vaccine 2006 

8276 
ط000000الل عب000000دالملك 

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

Parenterally transmitted 
viruses in haemodialysis 

patients in Yemen 

J. of the Arab 
Board of Medical 

Specializations 
2005 

8277 
ط000000الل عب000000دالملك 

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

Improvement of research 
and biomedical 

publication 
Saudi Med J. 2004 

8278 
لملك ط000000الل عب000000دا

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

Prevalence of rubella 
antibodies among 

Schoolgirls in City of 
Sana’a Yemen 

The Eastern 
Mediterranean 

Health J. 
2004 

8279 
ط000000الل عب000000دالملك 

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

African Links and 
Hepatitis B Virus 
Genotypes in the 

Republic of Yemen 
J. Med Virol 2004 

8280 
ط000000الل عب000000دالملك 

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

Two distinct types of 
hepatitis B Virus core 
promoter variants in 

Yemeni blood donors 
J. Med Virol 2002 

8281 
ط000000الل عب000000دالملك 

األحياء  الطب سالم
 الدقيقة

علم 
 الفيروسات

Chlamydia trachmatis 
infections among 

Yemeni school pupils in 
relation to environmental 

factors . 

Saudi Med J 2003 

8282 
مالط00000000ف محم00000000د 

 صالح مالك
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 الفقه

أصول الفقه 
لعليا للقران مجلة الكلية ا مسقطات التكليف عند علماء األصول والحديث

 2003 الكريم

8283 
مالط00000000ف محم00000000د 

 صالح مالك
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 الفقه

أصول الفقه 
 والحديث

ما يجب علي المكلف فعلة عند علماء 
 2003 المجلة القانونية عدن األصول

8284 
مالط00000000ف محم00000000د 

 صالح مالك
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 الفقه

أصول الفقه 
 والحديث

حاكم دراسة عالقة المحكوم بال
  المجلة القانونية التونسية أصولية

8285 
جمي00ل عب00اس أحم00د 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

أمراض 
 دواجن

Ascites and Sudden 
death syndromes in 

Different Broiler Strains 
(Ross 308 cobb 500 and 

C&M) Raised at High 
Altitude in Yemen 

Mansoura Univ. J. 
of Agricultural Sci. 

Vol.37 No3 
2009 

8286 
جمي00ل عب00اس أحم00د 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

أمراض 
 دواجن

Eتأثير إضافة فيتامين  و  C على  
بعض مكونات الدم لدجاج اللحم 

 التجارية هبرد جي في
مجلة جامعة المنصورة 

 2008 للعلوم الزراعية
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8287 
جمي00ل عب00اس أحم00د 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

أمراض 
 دواجن

Effects of Vitamin E and 
C Supplementation on 

broiler leucocytes 
Yemeni J. Bio. Sci. 

Vol. 4 No2 2008 

8288 
جمي00ل عب00اس أحم00د 

االنتاج  الزراعة المقطري
 الحيواني

أمراض 
 دواجن

تأثير الساللة ومصدر الكتاكيت على 
ت انتاجية دجاج البض المربى تح

 ظروف االنتاج التجارية في اليمن
المجلة اليمنية للبحوث 
 2004 والدراسات الزراعية

8289 
مس00000000عى مه00000000دي 

علوم  العلوم الجميلي
 علوم حياة الحياة

First record of Otomops 
Martiensseni (Matschie 

1897) for the Republic of 
Yemen 

Frankfurt a.m. 
Germany 1999 

8290 
مس00000000عى مه00000000دي 

علوم  العلوم لجميليا
 علوم حياة الحياة

The Brown Rat. Rants 
norvegicus (Berkenhout, 

1769) a new record for 
the Republic of Yemen 

Univ. of And J. 
Yemen 2000 

8291 
مس00000000عى مه00000000دي 

علوم  العلوم الجميلي
 علوم حياة الحياة

Chaerephon nigeriae 
Thomas 1913 an addition 

to the bat fauna of the 
Republic of Yemen 

Myotis (Bonn, 
Germany) 2002 

8292 
مس00000000عى مه00000000دي 

علوم  العلوم الجميلي
 علوم حياة الحياة

The southwest Asian 
Dormouse Eliomys 

melamrus Wagner 1840 
(Mammalia: 

Rodentia:Gliridae ) an 
addition to the mammal 

fauna of Yemen . 

Yemen J. of Sci. 4 
(2) 2003 

8293 
مس00000000عى مه00000000دي 

علوم  العلوم الجميلي
 علوم حياة الحياة

First record of Myotis 
emarginatus (E. Geoffroy 
1806) for the Republic of 

Yemen 

Frankfurt a.m. 
Germany 2003 

8294 
مس00000000عى مه00000000دي 

علوم  العلوم الجميلي
 علوم حياة الحياة

Recent records of bats 
from Yemen including 
Plecotus austriacus 

(fisher 1829) 

Myotis (Bonn, 
Germany) 2003 

8295 
منص00000000ور احم00000000د 

 الزراعة الحوشبي

االقتصاد 
واالرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وارشاد 
 زراعي

دور القيادات االرشادية الزراعية في 
تحفيز وحث الزراع على تبني وسائل 

 اإلنتاج الحديثة
رية للعلوم مجلة المص

 1999 الطبية

8296 
منص00000000ور احم00000000د 

 الزراعة الحوشبي

االقتصاد 
واالرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وارشاد 
 زراعي

دراسة استطالعية تحليلية ال راء 
ومقترحات طالب المستوى الرابع  

 كلية الزراعة

مجلة ابحاث جامعية 
التابعة لنقابة أعضاء هيئة 

 التدريس
2002 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  869

 عاءتسجيالت األبحاث والمؤلفات العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صن
 (ألغراض الترقيات)

تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

8297 
منص00000000ور احم00000000د 

 الزراعة يالحوشب

االقتصاد 
واالرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
وارشاد 
 زراعي

تعض العوامل المؤثرة على الرضا 
 العام الطالب كلية الزراعة

مجلة ابحاث جامعة 
صنعاء التابعة لنقابة 
 أعضاء هيئة التدريس

2002 

8298 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

 ويس المقبلي
التربية 
 خوالن

العلوم 
 التربوية

طرق تدريس 
 القران وعلو

مدى استخدام معلم القران لمهارات 
التفكير الناقد في تدريس طلبة 

 المرحلة الثانوية
مجلة جامعة العلوم 
 2015 التربوية والنفسية

8299 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

 ويس المقبلي
التربية 
 خوالن

العلوم 
 التربوية

طرق تدريس 
 القران وعلو

مدى تمكين طلبة قسم القران وعلومه 
 2015 مجلة جامعة الناصر بكلية التربية خوالن

8300 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

 ويس المقبلي
التربية 
 خوالن

العلوم 
 التربوية

طرق تدريس 
 القران وعلو

برنامج تدريس مقترح تنمية الوعي 
باألحكام الشرعية المتعلقة بالقضايا 
 الطبية لدى كلية الطب جامعة صنعاء

 2003 مجلة جامعة األندلس

8301 
افتك0000000ار مهي0000000وب 

فقه  الشريعة مخالفيدبوان ال
كتاب 3المواريث  فقه مقارن مقارن   كتاب 

8302 
افتك0000000ار مهي0000000وب 

فقه  الشريعة دبوان المخالفي
مجلة جامعة العلوم  تحديد جهة العاقل فقه مقارن مقارن

 2015 والتكنولوجيا

8303 
افتك0000000ار مهي0000000وب 

فقه  الشريعة دبوان المخالفي
المي والقرار المواريث في الفقه االس فقه مقارن مقارن

) وتعديالته92الجمهوري (  2016 كتاب دراسي 

8304 
احمد  يحيى محسن 

 العوامي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

طرق تدريس 
التربية 
 االسالمية

تقديم برنامج الماجستير في تخصص 
مناهج التربية االسالمية وطرق 

 تدريسها بجامعة صنعاء
المجلة العلمي لكية التربية 

ارذم –  2009 

8305 
احمد  يحيى محسن 

 العوامي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

طرق تدريس 
التربية 
 االسالمية

المشكالت التي يواجها طلبة الدبلوم 
المهني بجامعة العين للعلوم في 

 التربية المحلية الميدانية
مجلة جامعة صنعاء 

 2012 للعلوم التربوية

8306 
احمد  يحيى محسن 

 العوامي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

طرق تدريس 
التربية 
 االسالمية

تقويم التربية العلمية الميدانية 
 ببرنامج الدبلوم المهني

مجلة كلية التربية للعلوم 
 2012 التربوية

8307 
احمد  يحيى محسن 

 العوامي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

طرق تدريس 
التربية 
 االسالمية

جامعة العين من وجهة نظر التدريس ب
   الطلبة والمعلمين

8308 
احمد  يحيى محسن 

 العوامي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

االسالم
 ية

طرق تدريس 
التربية 
 االسالمية

تقويم أداء الطلبة في التربية العلمية 
في برنامج الدبلوم المهني في 

التدريس بكلية التربية جامعة العين 
 للعلوم والتكنولوجيا

ة جامعة صنعاء مجل
 2015 للعلوم التربوية
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8309 
جم0000ال عب0000دالوارث 

 الهندسة هزاع
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 قوى كهربائية

Influence of 
synchronous Generator 
Models on Voltage Sag 

Characteristics 

Univ. of And J. of 
Natural And 

Applied Sciences 
2001 

8310 
جم0000ال عب0000دالوارث 

 ندسةاله هزاع
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 قوى كهربائية

Application of the Slow 
Coherency 

Decomposition Method 
on the Yemeni Network 

International J. of 
Electrical 

Engineering and 
Electronics(IJEEE) 

UMIST UK 

2004 

8311 
جم0000ال عب0000دالوارث 

 الهندسة هزاع
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 ئيةقوى كهربا

Voltage Sag 
Characteristics of the 
Interconnected power 

system of Yemen 

Proceedings of the 
4th Regional 

Conference of 
Cigre Committees 
in Arab Countries 

2001 

8312 
جم0000ال عب0000دالوارث 

 الهندسة هزاع
الهندسة 
الكهربا

 ئية
زيع مشكلة تدني الجهود في شبكة تو قوى كهربائية

 صنعاء
 –مجلة كلية الهندسة 
 2003 جامعة صنعاء

8313 
فيص0000ل عب0000دالفتاح 

هندسة  الهندسة إبراهيم مقبل
 كهربائية

هندسة 
 كهربائية

XOR-ANDتصميم شبكات  متعددة  
 1998 مجلة أبحاث الحاسوب المخارج ذات القطبية الثانية

8314 
فيص0000ل عب0000دالفتاح 

هندسة  الهندسة إبراهيم مقبل
 كهربائية

ندسة ه
 كهربائية

A expert system aided 
tool for teaching the 
design of PID-based 

controllers 

International J. of 
Engineering 

Education (IJEEE) 
Vol.37 

2000 

8315 
فيص0000ل عب0000دالفتاح 

هندسة  الهندسة إبراهيم مقبل
 كهربائية

هندسة 
 كهربائية

Modeling and simulation 
of a self associated with 

static converters 
J. of Sci. & 
Technology 2001 

8316 
فيص0000ل عب0000دالفتاح 

هندسة  الهندسة إبراهيم مقبل
 كهربائية

هندسة 
 كهربائية

A Method of Simulation 
for Inverter Circuits 

Using Interpreted pelri-
Net (IPN) 

J. of Sci. & 
Technology 2002 

8317 
عب0000دالفتاح فيص0000ل 

هندسة  الهندسة إبراهيم مقبل
 كهربائية

هندسة 
 كهربائية

Air Target Locator Using 
Computer Controlled 

Sound Sensors (Eissa 
Radar-1) 

J. of Sci. & 
Technology 2004 

8318 
فيص0000ل عب0000دالفتاح 

هندسة  الهندسة إبراهيم مقبل
 كهربائية

هندسة 
 كهربائية

Fuzzy Logic Control for 
DC Motor Driver 

مجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات المجلد التاسع 

  عشر العدد الثاني

 طب االطفال االطفال الطب لطف محمد الزبير 8319

تحديد فعالية الصادات الحيوية 
للجراثيم المسببة اللتهاب األذن 
الوسطى عند األطفال المراجعين 
 لعيادات األطفال الخاصة في اليمن

J. of the Arab 
Board of Health 
Specializations 
Vol. 10 NO.3 

2009 
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 طب االطفال االطفال الطب لطف محمد الزبير 8320

Rate of Potential adverse 
drug-drug interaction in 

pediatric patients of 
some Yemeni general 

and private health 
facilities 

  

 طب االطفال طفالاال الطب لطف محمد الزبير 8321

Quality of management 
for acute respiratory 
tract Infections and 

diarrhoeal diseases in 
rural Yemen 

Eastern 
Mediterranean 

Health J. Vol. 15 
NO5 

2009 

 طب االطفال االطفال الطب لطف محمد الزبير 8322
Effect of breastfeeding 
on growth in Yemeni 

infants 
Saudi Med J. 2007 

Vol. 28 (11) 2007 

8323 
ف0000اكر عل0000ي احم0000د 

الباطنة  الطب القباطي
 العامة

امراض السل 
 الرئوي

Rate of sputum 
conversion by Direct 
Smear in pulmonary 

Tuberculosis patients 
Under D.O.T.S. in thowra 
Hospital Sana'a Yemen 

Med. J. Cairo 
Univ. Vol. 73 NO3 2005 

8324 
ف0000اكر عل0000ي احم0000د 

الباطنة  الطب القباطي
 العامة

امراض السل 
 الرئوي

Value of Fibreoptic 
Bronchoscopy in Early 
Bacteriologic Diagnosis 
of Suspected pulmonary 
Tuberculosis in Yemeni 

patients, Faculty of 
Medicine 

The Egyptian J. of 
Chest Diseases and 
tuberculosis Vol.52 

No3 

2003 

8325 
ف0000اكر عل0000ي احم0000د 

الباطنة  الطب القباطي
 العامة

امراض السل 
 الرئوي

Prevalence of Hepatitis B 
Surface Antigen 

Hepatitis C Antibody and 
HIV Virus Among Blood 

Donors at Al-Thawra 
Hospital Sana'a 

 2004 

8326 
عبدالناص00000ر عل00000ي 

الباطنة  الطب باريالمني
 العامة

طب باطني 
 وقلب

Mitral Regurgitation in 
Yemeni patients 

Throughout the Era of 
Modern Technology 

Faculty of 
Medicine & health 
Sciences – Sana'a 

University 
 

8327 
عبدالناص00000ر عل00000ي 

الباطنة  الطب المنيباري
 العامة

طب باطني 
 وقلب

Mitral Regurgitation in 
Yemeni patients 

Throughout the era of 
Modern Technology 

Sana'a University 
J. for Medical 

Sciences 
2005 

8328 
عبدالناص00000ر عل00000ي 

الباطنة  الطب المنيباري
 العامة

طب باطني 
 وقلب

Prevalence of Rheumatic 
Fever and rheumatic 

heart Disease in Yemen 

Asian cardiovase 
thorac Ann Vol. 9 

No1 
2001 
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8329 
عبدالناص00000ر عل00000ي 

الباطنة  الطب المنيباري
 العامة

طب باطني 
 وقلب

Prevalence of Rheumatic 
Fever and Rheumatic 

Heart Diseasd in Yemen 

Asian 
Cardiovascular & 
Thoracic Annals 

2006 

8330 
زكري00ا يحي00ى محم00د 

كيمياء  الصيدلة الشعبي
 كيمياء حيوية حيوية

Spectrophotometric 
methods for the 
determination of 

gemifloxacin mesylate in 
pure form and 

pharmaceutical 
formulations 

Analytical 
Chemistry an 

Indian J. 
2010 

8331 
زكري00ا يحي00ى محم00د 

كيمياء  الصيدلة الشعبي
 كيمياء حيوية حيوية

Extractive 
spectrophotometric 

method for 
determination of 

tropicamide in pure and 
pharmaceutical 

formulations 

J. of Young 
Pharmacists 2011 

8332 
زكري00ا يحي00ى محم00د 

كيمياء  الصيدلة الشعبي
 كيمياء حيوية حيوية

Positively Charged Acyl 
Derivatives of 

Carbohydrates as 
Promising Transfection 

Agents 

Russian J. of 
Bioorganic 
Chemistry 

2007 

8333 
زكري00ا يحي00ى محم00د 

كيمياء  الصيدلة الشعبي
 كيمياء حيوية حيوية

Nitrosamine formation 
from different Catha 

edulis leaves extracts 
under simulated gastric 

condition 

Food Chemistry 97 2006 

8334 
د س00عيد منص00ر س00يع

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Fungi Associated with 
Sediment Dust particles 

in Sana'a City Yemen 
مجلة كلية العلوم جامعة 

 2001 صنعاء

8335 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Keratinophilic fungi and 
Other Moulds Recovered 

from sheep Wool in 
Yemen 

 –مجلة كلية العلوم 
 2001 جامعة أسيوط

8336 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Toxicity Effect of Some 
Chemical Detergents on 
the Count of Mesophylic 

and Halophylic Soil 
Fungi 

مجلة كلية العلوم جامعة 
 2002 صنعاء

8337 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Chemical and Biological 
Investigation of Three 

Rumex species Growing 
in Yemen 

 2002 المجلة الطبية اليمنية

8338 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Prevalence of 
Dermatophytosis in 
Sana'a City Yemen 

 2003 المجلة اليمنية للعلوم
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8339 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Antibacterial activity of 
some Yemeni medicinal 

plants 

Proceeding of the 
2ed Conference on 

Environment & 
Natural Resources 

Taiz Univ. 

2003 

8340 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Inhibitory Effect of three 
Yemeni medicinal plants 
on growth and aflatoxin 

production by 
Aspergillus flavus 

J. of 
Environmental Sci. 2004 

8341 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

تيريا بك
 طفيليات

Mycoflora and Mycotoxin 
Contamination of Some 
Dried Fruits in Yemen 

Assiut Univ. 
Bulletin for 

Environmental 
Researches 

2004 

8342 
س00عيد منص00ر س00يعد 

علوم  العلوم الغالبي
 الحياة

بكتيريا 
 طفيليات

Synthesis and 
antimicrobial Activity of 
some new derivatiyes of 

2,5- Dimercapto 1,3,4- 
thiadiazole 

مجلة كلية العلوم جامعة 
 2004 صنعاء

8343 
عبدالس0000الم محم0000د 

 اللغات غالب الغرافي
اللغة 

اإلنجليز
 ي

تدريس 
مهارات 

 الكتابة

االختالفات الصوتية والصرفية 
الشائعة وأصولها في عربية اليمن 

 المحكية
المجلة العلمية لكلية 

25د اآلداب العد  2008 

8344 
عبدالس0000الم محم0000د 

 اللغات غالب الغرافي
اللغة 

اإلنجليز
 ي

تدريس 
مهارات 

 الكتابة

صعوبة (إشكالية) ترجمة بعض 
األعراف الكتابية في اإلنجليزية إلى 

 العربية

مجلة جامعة ذمار 
للدراسات والبحوث 

 اإلنسانية
2012 

8345 
عبدالس0000الم محم0000د 

 اللغات غالب الغرافي
اللغة 

جليزاإلن
 ي

تدريس 
مهارات 

 الكتابة

الكتاب الدراسي مدخل إلى النحو 
 التحويلي التوليدي

كتاب دراسي للمستوى 
 2012 الرابع

8346 
ه000زاع عب000ده س000الم 

 الحميدي
التربية 
مناهج وطرق  العلوم صنعاء

 تدريس فيزياء

أثر استخدام خرائط المفاهيم على 
التحصيل وتعديل المفاهيم الخاطئة 

االول الثانوي في  لدى طلبة الصف
 الجمهورية اليمنية

  

8347 
ه000زاع عب000ده س000الم 

 الحميدي
التربية 
مناهج وطرق  العلوم صنعاء

 تدريس فيزياء

العمليات العلمية لدى طلبة المرحلة 
الثانوية الحكومية واألهلية في أمانة 

   العاصمة

8348 
ه000زاع عب000ده س000الم 

 الحميدي
التربية 
مناهج وطرق  العلوم صنعاء

 يس فيزياءتدر

االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم 
في المرحلة األساسية في الجمهورية 

   اليمنية

8349 
ه000زاع عب000ده س000الم 

 الحميدي
التربية 
مناهج وطرق  العلوم صنعاء

 تدريس فيزياء

اتجاهات طلبة شعبة التمريض كلية 
الطب جامعة صنعاء نحو دراسة مادة 

   طرائق التدريس
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8350 
عل0000000ي عب0000000دالغني 
أثار يمنية  األثار اآلداب سعيد هادي

 2002 مجلة االكليل قخار مقولة قديمة

8351 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

أثار يمنية  األثار اآلداب سعيد هادي
المؤتمر الرابع / جامعة  منحوتات ونقوش في مقولة قديمة

  القاهرة

8352 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

أثار يمنية  األثار اآلداب سعيد هادي
صخرية ومخربشات كتابيةرسومات  قديمة  2005 مجلة السند 

8353 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

أثار يمنية  األثار اآلداب سعيد هادي
 2002 مجلة االكليل جيرة سقطرى قديمة

8354 
عب000دالرحمن محم000د 

 االعالم سعيد الشامي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إذاعة 
 وتلفزيون

دور شبكة اإلنترنت  في تحقيق 
ه ، ديمقراطية االتصال وتفاعلين

دراسة تحليلية لعينة من المنتديات 
 العربية

المجلة المصرية لبحوث 
اإلعالم ، كلية اإلعالم 
 جامعة القاهرة مصر

 العدد الرابع والعشرون

2005 

8355 
عب000دالرحمن محم000د 

 االعالم سعيد الشامي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إذاعة 
 وتلفزيون

استخدام الشباب الجامعي اليمني 
حيةلإلنترنت دراسة مس  

المجلة العربية للعلوم 
اإلنسانية مجلس النشر 
 العلمي جامعة الكويت

88العدد  

2004 

8356 
عب000دالرحمن محم000د 

 االعالم سعيد الشامي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إذاعة 
 وتلفزيون

آفاق التفاعلية في ظل اإلعالم الجديد 
دور البريد اإللكتروني في تحقيق 

 التفاعل بين القراء والكتاب

العربية لإلعالم المجلة 
واالتصال الجمعية 
السعودية لإلعالم 

 العدد الثاني واالتصال

2007 

8357 
عب000دالرحمن محم000د 

 االعالم سعيد الشامي
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

إذاعة 
 معضلة التفاعلية في اإلعالم الجديد وتلفزيون

مجلة عالم الفكر مجلس 
النشر العلمي دولة 

  الكويت

8358 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 س الحماديعبا
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 مناهج علوم العلوم

مستوى الوعي بالتلوث الهوائي في 
أمانة العاصمة لدى طلبة كلية التربية 

جامعة صنعاء –  
مجلة العلوم التربوية 

3المجلد  2والنفسية العدد  2007 

8359 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 عباس الحمادي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 مناهج علوم العلوم

قييم منهج األحياء المطور للصف ت
الثاني ثانوي في الجمهورية اليمنية 
 من وجهة نظر معلمي ومعلمات المادة

المجلة العلمية لكلية 
 1المجلد 3التربية العدد 

 جامعة ذمار
2007 

8360 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 عباس الحمادي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 مناهج علوم العلوم

األحياء تقويم أهداف ومحتوى مناهج 
المطورة لصفوف المرحلة الثانوية في 

الجمهورية اليمنية من وجهة نظر 
 المعلمين

مجلة بحوث جامعة تعز 
جامعة تعز –  2007 

8361 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 عباس الحمادي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 –التربية العملية في كلية التربية  مناهج علوم العلوم

 جامعة صنعاء واقعها وتطويرها
جلة العلمية جامعة الم

 2009 اسيوط
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8362 
عب00000000دهللا عثم00000000ان 

 عباس الحمادي
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
 مناهج علوم العلوم

The Status of Quality 
Assurance and 
Assurance and 

Accrediation Systems 
within Higher Education 

Instituations in the 
Republic of Yemen 

Quality in Higher 
Education UK 2009 

 -التربية  عبده محمد يوسف 8363
 صنعاء

القرآن 
فقه التعامل مع السفها في ضوء  علوم القران وعلومه

 القران الكريم
مجلة كلية العلوم العدد 

38 2005 

 -التربية  عبده محمد يوسف 8364
 صنعاء

القرآن 
ظاهرة المغاالت في المهور وعالجها  علوم القران وعلومه

ه اإلسالميةفي الفق  
مجلة جامعة صنعاء 
للقانون والدراسات 

4اإلسالمية العدد   
2005 

 -التربية  عبده محمد يوسف 8365
 صنعاء

القرآن 
أحكام الكاللة في القران الكريم والسنة  علوم القران وعلومه

 والنبوية
مجلة الكلية العليا للقران 

3الكريم العدد   2005 

8366 
نبي0000ل عب0000ده أحم0000د 

 لعلوما الشوافي
علوم 

األرض 
 والبيئة

كيمياء بيئية 
 بحرية

مسح ميداني عن العناصر المرتبطة 
بكرات الغاز تلوث نفطي في ساحل 

 حضرموت الجمهورية اليمنية
 2001 مجلة كلية العلوم

8367 
نبي0000ل عب0000ده أحم0000د 

 العلوم الشوافي
علوم 

األرض 
 والبيئة

كيمياء بيئية 
 بحرية

ن الهيدروكربونات النفطية والمعاد
 القذرة في التدام الرخويات

 –مجلة علوم البحاث 
 2003 جامعة الملك عبدالعزيز

8368 
نبي0000ل عب0000ده أحم0000د 

 العلوم الشوافي
علوم 

األرض 
 والبيئة

كيمياء بيئية 
 بحرية

تحديات العناصر الثقيلة في ماء البحر 
كيلو متر  2000على شريط طولة 

 من ساحل حضرموت
 1997 جامعة البحرين

8369 
عب0000ده أحم0000د  نبي0000ل

 العلوم الشوافي
علوم 

األرض 
 والبيئة

كيمياء بيئية 
 بحرية

دراسة دقيقة لتحديد تركيز العناصر 
الثقيلة في بعض انواع السمك في 
 منطقة البحر االحمر وخليج عدن

 2002 مجلة جامعة قطر للعلوم

8370 
جمي000000ل عب000000دالرب 

هندسة  الهندسة ناجي المقطري
 هندسة طرق مدنية

األرضية في الطريق االنزالقات 
الجبلية في اليمن : اسبابها وكيفية 

 الحد من تكرارها : دراسة حالة

مجلة كلية العلوم 
 12والتكنولوجيا المجلد 

3العدد  
2008 

8371 
جمي000000ل عب000000دالرب 

هندسة  الهندسة ناجي المقطري
 هندسة طرق مدنية

Critical evaluation of 
asphall concrete mixes 
containing volcanic ash 

material 

J. of Engineering 
Sci. Assiut 

University Vol.36 
NO2 

2008 

8372 
جمي000000ل عب000000دالرب 

هندسة  الهندسة ناجي المقطري
 Use of Basall in Asphali هندسة طرق مدنية

concrete Mixes 
J. of construction 

and Building 
Materials 

2007 

8373 
جمي000000ل عب000000دالرب 

هندسة  الهندسة ناجي المقطري
 هندسة طرق مدنية

Effect of Using granular 
volcanic ash on the 

Mechanical properties of 
Hot Asphalt 

J. Sci. and 
technology Vol.12 

No 2 
2007 
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8374 
جمي000000ل عب000000دالرب 

هندسة  الهندسة ناجي المقطري
 هندسة طرق مدنية

The use of lime to 
stabilize granular 

volcanic ash materials 
for road construction 

J. of Sci. and 
Technology Vol. 7 

No 2 
2002 

8375 
جمي000000ل عب000000دالرب 

هندسة  الهندسة ناجي المقطري
 هندسة طرق مدنية

Causal models for road 
accident fatalities in 

Yemen 

J. of Accidents 
Analysis and 

prevention USA 
2001 

8376 
هللا عل00ي ص00الح عب0د

 النجار
 -التربية 
 صنعاء

اإلدارة 
والتخط
يط 

 التربوي

إدارة تعليمية 
وأشراف 

 تربوي

درجة أهمية وتوافر سمات المدارس 
الثانوية العامة الحكومية الفعالة في 
أمانة العاصمة صنعاء كما يدركها 

المديرون والموجهون والمعلمون في 
 هذه المدارس

مجلة جامعة صنعاء 
لتربوية والنفسية للعلوم ا

2العدد  14المجلد   
2016 

8377 
عب0دهللا عل00ي ص00الح 

 النجار
 -التربية 
 صنعاء

اإلدارة 
والتخط
يط 

 التربوي

إدارة تعليمية 
وأشراف 

 تربوي

إدراكات مديري ومعلمي مدارس 
 التعليم الثانوي العام الحكومية للبنين

صنعاء  -في أمانة العاصمة 
 للممارسات القيادية لدى هؤالء
درجة  المديرين أنفسهم دراسة

 الممارسة

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

1العدد  10المجلد   
2012 

8378 
عب0دهللا عل00ي ص00الح 

 النجار
 -التربية 
 صنعاء

اإلدارة 
والتخط
يط 

 التربوي

إدارة تعليمية 
وأشراف 

 تربوي

المدرسة المتميزة وتحديات التعليم 
 2017 كتاب العام في اليمن

8379 
نجي000ب س000عيد عل000ي 

علوم  الزراعة الزريقي
 علوم أغذية األغذية

Prevalence of L. 
monocytogenes and 
indicator bacteria in 

selected food from local 
Yemeni markets 

J. King Saud Univ. 
Agricultural Sci. 2000 

8380 
نجي000ب س000عيد عل000ي 

علوم  الزراعة الزريقي
 غذيةعلوم أ األغذية

Microbiological and 
compositional profile of 
market Taizzy smoked 

cheese in Yemen 

Annals of Agric 
Sci. Moshtohor 2000 

8381 
نجي000ب س000عيد عل000ي 

علوم  الزراعة الزريقي
 علوم أغذية األغذية

Physicochemical 
characteristics of 

Yemeni Honey 
Arabian Gulf J. 
Sci. Research 2001 

8382 
نجي000ب س000عيد عل000ي 

علوم  الزراعة الزريقي
 علوم أغذية األغذية

Antioxidant Activity of 
Some Edible Yemeni 

plant by the 
Ferrylmyoglobin ABTS 

Assay 

Food Sei. And 
technology 
Research 

2001 

8383 
نجي000ب س000عيد عل000ي 

علوم  الزراعة الزريقي
 Quality spectrum of علوم أغذية األغذية

Yemeni honey 
Damascus Univ. J. 
Agricultural Sci. 2001 

8384 
نجي000ب س000عيد عل000ي 

علوم  الزراعة الزريقي
 علوم أغذية األغذية

Antibacterial Activity of 
extracts from some 

edible plants commonly 
consumed in Asia 

International J. 
food Microbiology 2003 
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8385 
احم000000000د رزق رزق 

 الصرمي
التربية / 
 المحويت

دراسات 
 2014 مجلة المعلم المداهنة من منظور الثقافة االسالمية ثقافة إسالمية اسالمية

8386 
احم000000000د رزق رزق 

 الصرمي
التربية / 
 المحويت

دراسات 
الدروس المستفادة المؤاخاة بين  ثقافة إسالمية اسالمية

سمجلة االندل المهاجر واالنصار  2003 

8387 
احم000000000د رزق رزق 

 الصرمي
التربية / 
 المحويت

دراسات 
المسؤولية مفهومها البذرية  ثقافة إسالمية اسالمية

 2015 مجلة العلم واالجتماعية

8388 
محمد عبدهللا محم0د 

فنون  األثار اآلداب باسالمه
مجلة كلية اآلداب العدد  مالمح اقتصادية يمنية قديمة وحضارة

25 2002 

8389 
محمد عبدهللا محم0د 

فنون  األثار اآلداب باسالمه
2مجلة المستند العدد  االت موسيقية في شواهد سيئون وحضارة  2004 

8390 
محمد عبدهللا محم0د 

فنون  األثار اآلداب باسالمه
 2004 مجلة كلية األثار القاهرة مكتشف تأثيرية في مواقع قتبانية وحضارة

8391 
محمد عبدهللا محم0د 

فنون  األثار اآلداب باسالمه
 وحضارة

الخضارة اليمنية والمقوالت األثرية 
 2004 مجلة االكليل للخارج

8392 
أحم000000د عب000000دالولي 

االقتصاد  الزراعة علي السماوي
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

اثر التدريب االرشادي في مجاالت ما 
بعد الحصاد على معارف المرشدين 

الزراعيين في منطقة زبيد في 
اليمنية الجمهورية  

مجلة جامعة دمشق للعلوم 
العدد  20الزراعية المجلد 

2 
2004 

8393 
أحم000000د عب000000دالولي 

االقتصاد  الزراعة علي السماوي
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

بعض العوامل على معرفة الزارعين 
بعمليات إعداد المنتج الزراعي 
للتسويق في منطقة وادي زبيد 

 الحديدة

مجلة جامعة دمشق للعلوم 
العدد  21اعية المجلد الزر

1 
2005 

8394 
أحم000000د عب000000دالولي 

االقتصاد  الزراعة علي السماوي
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

بعض العوامل المؤثرة على الرضا 
جامعة  –العام لطالب كلية الزراعة 

 صنعاء

مجلة أبحاث جامعية العدد 
نقابة أعضاء هيئة  3

  التدريس

8395 
أحم000000د عب000000دالولي 

االقتصاد  عةالزرا علي السماوي
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

خصخصة اإلرشاد الزراعي (خبرات 
وواقع محلي) –دولية   

مجلة الدراسات 
العدد  9االجتماعية المجلد 

17 
2004 

8396 
محم000د أحم000د احم000د 

 الباطنية الطب عبدهللا الحيمي
استشاري 
امراض 
 الباطنية

  مجلة الالنست البريطانية سرطان المري وانتشاره في اليمن

8397 
محم000د أحم000د احم000د 

 الباطنية الطب عبدهللا الحيمي
استشاري 
امراض 
 الباطنية

دراسة بحثية عن مدى ومستويات 
أنتشار إلتهاب الكبد البائي بين 

 العاملين في الحقل الصحي في اليمن
مجلة الفيروسات 

 2004 البريطانية

8398 
محم000د أحم000د احم000د 

 الباطنية الطب عبدهللا الحيمي
استشاري 
امراض 
 الباطنية

المرض الدبي القولوني ، حالة 
مرضية نادرة الحدوث في سن الشباب 
بحث وتقرير عن حالة ظهور مرض 
ردوب القولون في مرحلة عمرية 

 شابة في اليمن

مجلة كلية الطب والعلوم 
  الصحية
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8399 
محم000د أحم000د احم000د 

 الباطنية الطب عبدهللا الحيمي
استشاري 
امراض 
 الباطنية

عدوى المستشفيات في قضية    

8400 
عب000000دالكريم أحم000000د 

 العلوم ناصر الصباري
علوم 

االرض 
 والبيئة

علوم االرض 
 والبيئة

Transition form 
continental to Maritime 
Syn-Rift Sedimentation 
Tertiary Gulf of Aden 

Yemen 

j. of Sedimentary 
Research V.66 No4 1996 

8401 
عب000000دالكريم أحم000000د 

 العلوم الصباريناصر 
علوم 

االرض 
 والبيئة

علوم االرض 
 والبيئة

Tectono-Sedimentary 
framework of the 

cretaceous-Early Tertiary 
Tawilah Group Wadi 

Dhahr District, Republic 
of Yemen, Geological 

Society of Egypt 

The Egyptian J. of 
geology V.43 1999 

8402 
عب000000دالكريم أحم000000د 

 العلوم ناصر الصباري
علوم 

االرض 
 والبيئة

علوم االرض 
 والبيئة

Tectonostratigraphy of 
Lawder-Mukayras area 

Al Bayda province 
Republic of Yemen 

Geological Society of 
Egypt 

The Egyptian J. of 
Geology In paress 2000 

8403 
عب000000دالكريم أحم000000د 

 العلوم ناصر الصباري
علوم 

رض اال
 والبيئة

علوم االرض 
 والبيئة

Sedimentary Facies 
Analysis of Paleozoic 
Glaciogenic Sequence 

from W-NW Yemen 

J. of Aden Univ. 
Aden 2001 

8404 
محم0000د عب0000دالباري 

 العلوم القدسي
علوم 

االرض 
 والبيئة

صخور 
 بركانية

K-Ar Chronology of the 
basalt-Rhyolite province 

in Western Yemen the 
for data screening 

Yemen J of Sci. 
publince in 

Western by the 
Yemeni V1 No1 

1999 

8405 
محم0000د عب0000دالباري 

 العلوم القدسي
علوم 

االرض 
 والبيئة

صخور 
 بركانية

Basalt-Imbricated 
emplacement of Miocene 
granitoid  Ptulons along 
Red Sea continental rift 

margin in Yemen 

J. of Sci. Faculty of 
Science Sana'a 

Univ. Yemen V.14 
2000 

8406 
محم0000د عب0000دالباري 

 العلوم القدسي
علوم 

االرض 
 والبيئة

صخور 
 بركانية

Evolution of the Red Sea 
Volcanic Margin Western 
Yemen in Large ligneous 

provinces Continental 
Oceanic and Planetary 

Flood Volcanism 

American 
geophysical Union 1997 

8407 
محم0000د عب0000دالباري 

 العلوم القدسي
علوم 

االرض 
 والبيئة

صخور 
 بركانية

Per-rift doming 
peneplanation or 
subsidence in the 
southern Red Sea 
Evidence from the 
Medjzir formation 
(Tawilah Group) of 

Western Yemen 

ISBN 1998 

8408 
عب000ده أحم000د حمي000د 

 بالزما نظرية الفيزياء العلوم الكلي
Numerical Model for 
Diffusion Controlled 

positive column plasma 

Faculty of Sci. 
Bulletin (FSB) 

Vol.14 
2001 
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8409 
عب000ده أحم000د حمي000د 

 بالزما نظرية الفيزياء العلوم الكلي

Numerical calculation of 
the temperature 

distribution in Hot 
Burning Plasma, 

J. Basrah 
Researches (Sci) 

V.32 
2006 

8410 
عب000ده أحم000د حمي000د 

 بالزما نظرية الفيزياء العلوم الكلي

Spot Size and Radial 
Intensity Distribution of 

Focused Gaussian 
Beams in Spherical and 

Non-Spherical 
Aberration Lenses 

Optics 
Communications 2007 

8411 
عب000ده أحم000د حمي000د 

 بالزما نظرية الفيزياء العلوم الكلي

Defocus depth of focus 
and axial intensity 

distribution of focused 
Gaussian beams in 
spherical and non-

spherical aberration 
lenses 

Faculty of Sci. 
Bulletin (FSB) to 

be published  

8412 
ن00اجي عب00ده مس00عد 

الجراحة  الطب حومش غالب
 العامة

جراحة الكبد 
والقنوات 
 المرارية

The USE of prosthetic 
vascular Graft In an 
infected wound with 

pseudomonas. 

Sana’a Univ. J. 
Medical Sciences 2004 

8413 
ن00اجي عب00ده مس00عد 

الجراحة  الطب حومش غالب
 العامة

جراحة الكبد 
والقنوات 
 المرارية

Vascular injuries in 
Gemn causes and 

management 

The middle east J. 
of Emergency 

Medina 
2004 

8414 
ن00اجي عب00ده مس00عد 

الجراحة  الطب حومش غالب
 العامة

جراحة الكبد 
والقنوات 
 المرارية

The Diagnostic Accuracg 
of fine needle Aspiration 

Cytolgyversus core 
needle Biopsy for 

palpable breast LUMP 

Saudi medical J. 2005 

8415 
ن00اجي عب00ده مس00عد 

الجراحة  الطب حومش غالب
 العامة

جراحة الكبد 
والقنوات 
 المرارية

Analysts of 2000 cases 
of liver Tralma 

prosective Study 
Egyptian J. of 

Surgeons 2005 

8416 
ده مس00عد ن00اجي عب00

الجراحة  الطب حومش غالب
 العامة

جراحة الكبد 
والقنوات 
 المرارية

Transhiatal versus 
resection of 

Ocsophageal Carctnoma 
in Yemen 

Singapore Medical 
J. 2005 

 عيون العيون الطب عزيز شاهر حميد 8417
مقارنة تفريغ السائل من تحت 

الشبكية من عدمة في عملية انفصال 
شبكيةال  

المجلة الطبية العربية 
 2004 للعام

مقارنة نجاح عملية الظفرة في العين  عيون العيون الطب عزيز شاهر حميد 8418
 2004 المجلة الطبية المصرية باستخدام زراعة عشاء مخاطي

التقيم السريع لمرض التراخوما  عيون العيون الطب عزيز شاهر حميد 8419
 2005 المجلة الطبية بالكيمياء

8420 
عبدالحمي0000د محم0000د 

 الصالح / سوري
التربية 
بعض المشكالت البيئية وأنواع التلوث  جغرافيا جغرافيا المحويت

 البيئي
مجلة قطاع العمارة 

اإلنسانية جامعة األزهر 
4العدد   

2009 
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8421 
عبدالحمي0000د محم0000د 

 الصالح / سوري
التربية 
95ة يمانية العدد دراس األشكال الكارستية جغرافيا جغرافيا المحويت  2009 

8422 
عبدالحمي0000د محم0000د 

 الصالح / سوري
التربية 
مجلة جامعة ذمار العدد  جيومرفولوجية حوض صنعاء جغرافيا جغرافيا المحويت

10 2009 

8423 
عبدالحمي0000د محم0000د 

 الصالح / سوري
التربية 
   البيئة مفهومها مشكالتها ملوثاتها جغرافيا جغرافيا المحويت

8424 
حم00000000000د عل00000000000ي م

عب000000000000000000000دالرحمن 
 المساوي

األرض  الزراعة
تأثير الري بمستويات تركيز مختلفة  أرض ومياه والمياه

 من مياه المجاري للمعالجة
مجلة كلية ناصر للعوم 
 2001 الزراعية /جامعة عدن

8425 
عل00000000000ي محم00000000000د 
عب000000000000000000000دالرحمن 

 المساوي
األرض  الزراعة

تأثير الحمنوي الرطوبي للتربة  أرض ومياه والمياه
رية وكمية ونوع السمادالجي  

المجلة اليمنية للبحوث 
والدراسات الزراعية 

 اليمن
2002 

8426 
عل00000000000ي محم00000000000د 
عب000000000000000000000دالرحمن 

 المساوي
األرض  الزراعة

أعادة استخدام المياه القادمة في  أرض ومياه والمياه
 البيئة اليمنية

مجلة العلوم والتكنولوجيا 
 1999 جامعة العلوم

االقتصاد ارةالتج علي عبدهللا قائد 8427
 اقتصاد ي

دور التعليم التقني والتدريب المهني 
في تنمية الموارد البشرية في قطاع 
منشأت األعمال الصغيرة واألصغر : 

 الواقع والطموح (دراسة تحليلية )

مجلة التجارة واالقتصاد 
20العدد   2002 

االقتصاد التجارة علي عبدهللا قائد 8428
ويلية : الواقع قطاع الصناعات التح اقتصاد ي

 ومتطلبات النهوض

مجلة كلية التجارة 
للبحوث العلمية جامعة 

 1االسكندرية العدد 
 11 المجلد

2004 

االقتصاد التجارة علي عبدهللا قائد 8429
الصادرات غير النفطية : ضعف األداء  اقتصاد ي

 ومعوقات النمو
مجلة كلية التجارة 

والقتصاد جامعة صنعاء 
22العدد   

2005 

8430 
عب000دهللا عل000ي عل000ي 

 الكوري
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
اللغة 

العربية 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس اللغة 

 العربية

تقويم فاعلين برنامج اإلعداد التربوي 
المهني في إكساب معالم اللغة العربية 
بكلية التربية جامعة صنعاء المعرفة 
المهنية الالزمة للفكر من مهارات 

 التدريب

لعلوم التربوية مجلة ا
 2004 والنفسية

8431 
عب000دهللا عل000ي عل000ي 

 الكوري
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
اللغة 

العربية 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس اللغة 

 العربية

االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير 
النمو المهني لمعلمي اللغة العربية 

 بالمرحلة الثانوية
دراسات في المناهج 

 2006 وطرق التدريس

8432 
عب000دهللا عل000ي عل000ي 

 الكوري
 -التربية 
 صنعاء

مناهج 
اللغة 

العربية 
وطرق 
 تدريس

مناهج وطرق 
تدريس اللغة 

 العربية

مدى اسهام برنامج التربية العملية في 
تنمية مهارات التدريس العامة والتجاه 

نحو مهنية التدريس لدى الطلبة 
 المعلمين بكلية التربية جامعة صنعاء

تمر القومي كتاب المؤ
 2006 السنوي الحادي عشر

8433 
إب000000000راهيم احم000000000د 

شاهد قبر القاضي الفقيه حسين بن  أثار اسالمية األثار اآلداب المطاع
7مجلة االكليل العدد  عبدهللا الدواري  2002 

8434 
إب000000000راهيم احم000000000د 

2المسند العدد  شاهد قبر احمد بن القاسم أثار اسالمية األثار اآلداب المطاع  2002 
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8435 
إب000000000راهيم احم000000000د 

شاهد قبر صالح الدين صالح بن  أثار اسالمية األثار اآلداب المطاع
 الحسن

أبجديات االسكندرية العدد 
1 2006 

8436 
أن000ور قاس000م ف000ارع 

االحياء  الطب المدحجي
 الدقيقة

ميكروبيولوج
3مجلة العربي عام العدد  المتفطره السلبة المعندة ي  2004 

8437 
 أن000ور قاس000م ف000ارع

االحياء  الطب المدحجي
 الدقيقة

ميكروبيولوج
مجلة المعهد العالي للعلم  عزل االستا فيلوكو سي ي

 2005 العدد األول

8438 
أن000ور قاس000م ف000ارع 

االحياء  الطب المدحجي
 الدقيقة

ميكروبيولوج
مجلة كلية الطب اسيوط  الصورة الميكروبيولوجي ي

 2005 العدد الثاني

8439 
أن000ور قاس000م ف000ارع 

االحياء  الطب جيالمدح
 الدقيقة

ميكروبيولوج
مجلة كلية العلوم صنعاء  ارتباط خمس إلتهاب المجاري البولي ي

18العدد   2005 

8440 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

تخطيط المناطق السكنية في المدن 
 اليمنية وانعكاساتها البيئية

مجلة العلوم الهندسية 
امعة اسيوطج 33المجلد   2005 

8441 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

النظام السكني ف مدينة صنعاء 
 الماضي والحاضر

مجلة العلوم الهندسية 
4العدد  33المجلد   2005 

8442 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

تحديث وعصرنة المدن وموقع 
بيةالمدنية العر  

مجلة كلية الهندسة جامعة 
1العدد  2صنعاء المجلد   2007 

8443 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

الكثافة السكنية المناسبة ودورها في 
تخفيف تكلفة السكن ، دراسة تحليلية 

 للمباني السكنية المتعددة الطوابق
الهيئة العليا لتطوير مدينة 

السكانالرياض ندوة ا  2004 

8444 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

أهمية التشريعات والمعايير 
التخطيطية في الحفاظ على البيئة 

 الحضرية
 

مجلة القطاع الهندسي 
 4لجامعة األزهر المجلد 

10العدد   
2009 

8445 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

استثمار أراضي المدن وتأثيرها  إعادة
 على تخطيطها العمراني

مجلة العلوم الهندسية 
 2009 جامعة اسيوط

8446 
عب000ده ثاب000ت محم000د 

هندسة  العمارة الهندسة العبسي
 معمارية

تخطيط مدن شرق أسيا ومدى 
االسفتادة منها الصين نموذج دراسة 

تحليلية لتخطيط المدن الصينية 
 المعايير والتطبيقات

ة المهندس اليمني مجل
كلية الهندسة جامعة عدن 

1العدد  9المجلد   
2009 

8447 
عب0000دالحق س0000لطان 

مجلة االعالن الوطني  جرد الغازات الدفينة في اليمن فيزياء الفيزياء العلوم العجيل
  حماية البيئة اليمن

8448 
عب0000دالحق س0000لطان 

مصرد  جبال اليمن أفضل موقع لعمل فيزياء الفيزياء العلوم العجيل
  مجلة ممنار األمريكية فلكي اقليمي

8449 
عب0000دالحق س0000لطان 

األوأدبز نيتروي /  رؤية الزهرة ظهراً بالعين المجردة فيزياء الفيزياء العلوم العجيل
  البريطانية

8450 
عب0000دالحق س0000لطان 

  اإلرشاد / اليابانية حركة الشمس والصلوات الخمس فيزياء الفيزياء العلوم العجيل

8451 
عب0000دالحق س0000لطان 

  مجلة ممنار األمريكية شرح حديث لنقصان طول الهالل فيزياء الفيزياء العلوم العجيل
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8452 
عب0000دالحق س0000لطان 

  األوبزفتروي / البريطانية شرح وحساب طول الهالل عند الوالدة فيزياء الفيزياء العلوم العجيل

8453 
عب0000دالحق س0000لطان 

زمن لرؤية الهالل الجديد أفضل فيزياء الفيزياء العلوم العجيل  
  األوبزفتروي / البريطانية 

8454 
عب0000دالحق س0000لطان 

البحث عن موقع لعمل مرصد فلكي  فيزياء الفيزياء العلوم العجيل
  COSPA في الجزيرة العربية

 –التربية  نجيب قائد البناء 8455
 المحويت

الجغرا
جغرافية مدينة صنعاء الطبعية  جغرافيا التربة فيا

م1900-2025  
مجلة جامعة االندلس 

 2003 اليمن

 –التربية  نجيب قائد البناء 8456
 المحويت

الجغرا
تالؤم عمدان مدينة المحويت بين  جغرافيا التربة فيا

 2014 مجلة االندلس ماضيها وحاضرها

 –التربية  نجيب قائد البناء 8457
 المحويت

الجغرا
تصادية إنتاج طاقة شمسية نظيفة اق جغرافيا التربة فيا

  كتاب متمرة باليمن

8458 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 اسماعيل الدعيس
 –التربية 
 ارحب

العلوم 
درجة الرضاء الوظيفي لدى أعضاء  إدارة تربوية التربوية

 الهيئة التدريسية جامعة صنعاء
المجلة العربية نعمان 

 2012 الجودة

8459 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 اسماعيل الدعيس
 –التربية 
 ارحب

العلوم 
اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو  دارة تربويةإ التربوية

 توظيف االنترنت في البحث العلمي
مجلة جامعة الناصر 

 2015 اليمن

8460 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 اسماعيل الدعيس
 –التربية 
 ارحب

العلوم 
 إدارة تربوية التربوية

الخط القيادي التشاركي عن بدي 
العموم واثره على الرضاء الوظيفي 

ات الجامعة ذمارلدى معددين اإلدار  
دراسات يمنية وبحثية 

 2013 صنعاء

8461 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 اسماعيل الدعيس
 –التربية 
 ارحب

العلوم 
 إدارة تربوية التربوية

درجة حاجات الجامعات اليمنية 
لتوظيف تقنية الحاسوب في المجالت 

 اإلدارية
دراسات يمنية مركز 

 2015 الدراسات صنعاء

8462 
محم00د احم00د محم00د 

األثار الحضارية لرحلة في السلطان  تاريخ التاريخ اآلداب الكامل
 2016 مجلة كلية اآلداب اسكب محمد سنة

8463 
محم00د احم00د محم00د 

ابحاث كلية التربية جامعة  قرار في مصادر ترجمة الهمداني تاريخ التاريخ اآلداب الكامل
 2014 الحديدة

8464 
محم00د احم00د محم00د 

 تاريخ التاريخ اآلداب الكامل
دور بالد الحرمين الشرفين في 

المسيرة العلمية من حياة جالل  
 اليدمي

مجلة جان العلوم 
 2015 التكنولوجيا

8465 
محم00د احم00د محم00د 

موجز تاريخ اليمن في العصر  تاريخ التاريخ اآلداب الكامل
 2016 كتاب االسالمي حتى نهاية الدولة الظاهرية

8466 
محم00د احم00د محم00د 

 تاريخ اريخالت اآلداب الكامل
مظاهر واثار نشاط حركة تجارة الهند 
في ميناء عدن خالل عهد حكم الدولة 

858-628الرسولية في اليمن   
 2013 التاريخ العربي المغرب
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8467 
ف0000ؤاد محم0000د عل0000ي 

 مقبل العودي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 العلمية

فلسفة التربية 
 الرياضية

مدركات العبي القوم نحو إبداع 
في توفير المناخ النفسي المدربين 

االيجابي لالعبين تدريس المنتجات 
 الوطنية في اليمن

مجلة جامعة صنعاء للعوم 
 2015 التربية والنفسية

8468 
ف0000ؤاد محم0000د عل0000ي 

 مقبل العودي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 العلمية

فلسفة التربية 
 الرياضية

المنشطات بين الماضي والحاضر لدى 
ياضياالبداع الر الالعبين  2014 

8469 
ف0000ؤاد محم0000د عل0000ي 

 مقبل العودي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 العلمية

فلسفة التربية 
 الرياضية

عند بعض الشعوب القديمة والحديثة 
دراسة تأثير معوقات االبداع الفني 

 لدى العبي كرة القدم اليمن
 2014 مجلة المحترف الجزائر

8470 
فهم000ي عل000ي س000عيد 

الجغرا اآلداب نعمان
 فيا

جغرافية 
 الموارد المائية

الشذرة الحراري تقريبن لمراقبة 
 التلوث في مدينة صنعاء

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2005 صنعاء

8471 
فهم000ي عل000ي س000عيد 

الجغرا اآلداب نعمان
 فيا

جغرافية 
 2003 مجلة الجغرافية البيئية االنزالقات االرضية مدينة صنعاء الموارد المائية

8472 
 فهم000ي عل000ي س000عيد

الجغرا اآلداب نعمان
 فيا

جغرافية 
 2007 مجلة الجغرافية البيئية القارية في مناخ اليمن الموارد المائية

8473 
فهم000ي عل000ي س000عيد 

الجغرا اآلداب نعمان
 فيا

جغرافية 
 الموارد المائية

الهيمنة الحضرية النظمه هيدرولوجية 
 2007 المؤتمر الدولي الرابع الوديان في صنعاء

8474 
ي س000عيد فهم000ي عل000

الجغرا اآلداب نعمان
 فيا

جغرافية 
المؤتمر الخليجي التاسع  النهج التشاركي ألدان وتخطيط المياه الموارد المائية

 2010 فقط

8475 
أحم000د حس000ن أحم000د 

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

Finite Element Analysis 
of Interlocking 

Mortarless Hollow Block 
Masonry prism 

Computer & 
Structures ISI 
Thomson V.86 

No6 

2008 

8476 
أحم000د حس000ن أحم000د 

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

NON-Linear Finite 
Element Analysis of 

Grouted and UN-Grouted 
Hollow Interlocking 

Mortarless Block 
Masonry System 

Engineering 
Structures V.30 2008 

8477 
أحم000د حس000ن أحم000د 

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

3D Finite Element 
Analysis of Hollow 

Concrete Block Masonry 

J. of Sci. and 
Technology V.14 

No2 
2009 

8478 
أحم000د حس000ن أحم000د 

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

Non-linear Finite –
Element Modelling of 
Reinforced Concrete 

DeepBeam 

Structural concrete 
V.11 No2 2010 

8479 
أحم000د حس000ن أحم000د 

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

Structural Beehaviour of 
Mortarless Interlocking 

load Bearing Hollow 
Block Wall panel under 
Out-of plane Loading 

Advances in 
Structural 

Engineering V.14 
No6 

2011 
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8480 
أحم000د حس000ن أحم000د 

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

Stress-Strain Modelling 
of reinforced Concrete 
Membrane structures 

International J. of 
the physical Sci. 
Thomson ISI V.6 

No30 

2011 

8481 
ن أحم000د أحم000د حس000

الهندسة  الهندسة الوظاف
 هندسة مدنية المدنية

Stress-Strain 
Relationship for Masonry 

Modelling 

International 
Building & 

Infrastructure 
Technology 

2001 

8482 
خال000د محم000د غال000ب 

 الحاسوب نعمان
نظم 

المعلوما
 ت

شبكات 
عصبية 
 صناعية

Intelligent LAN’s 
interconnection unit 
Based on Artificial 
Neural Networks 

Mansoura J. For 
Computer Sci. and 

Information 
Systems Vol.9 

2005 

8483 
خال000د محم000د غال000ب 

 الحاسوب نعمان
نظم 

المعلوما
 ت

شبكات 
عصبية 
 صناعية

Data security based on 
neural networks 

Task Quarterly 9 
Sci. Bulletin of the 

Academic 
Computer center in 

Gdansk 

2005 

8484 
خال000د محم000د غال000ب 

 الحاسوب نعمان
نظم 

المعلوما
 ت

شبكات 
عصبية 
 صناعية

Study of the variations in 
training factors with 
counter propagation 

algorithm 

Faculty of Sci. 
Bulletin Vol.17 

Sana’a 
2004 

8485 
خال000د محم000د غال000ب 

 حاسوبال نعمان
نظم 

المعلوما
 ت

شبكات 
عصبية 
 صناعية

Application Research on 
Weights parameters 

design for successful 
practice of artifice of 

artificial neural networks 
with backpropagation 

algorthem 

Tehama an 
academic Biannual 

J. 
2003 

8486 
خال000د محم000د غال000ب 

 الحاسوب نعمان
نظم 

المعلوما
 ت

شبكات 
عصبية 
 صناعية

Neural Cell Design for 
Cryptanalysis 

Sana’a Univ. j. of 
Sci. technology 2005 

علوم  العلوم جميل سالم مبارك 8487
 الحياة

طفيليات 
 ومناعة

Epidemiological, clinical 
and haematological 

profile of 
Schistosomiasis in Al-

Mahweet governate 

Eastern 
Mediterranean 
Health J. Vol.5 

No1 

1999 

علوم  العلوم جميل سالم مبارك 8488
 الحياة

طفيليات 
 ومناعة

Nutritional status of 
Yemeni Schoolchildren 

in Al-Mahweet Governate 

Eastern 
Mediterranean 

Health j. Vol7 No2 
2001 

م علو العلوم جميل سالم مبارك 8489
 الحياة

طفيليات 
 ومناعة

Some aspests in the 
control of shistosomosis 

and soil – transmitted 
helminthosis in Yemeni 

children 

Saudi Medical J. 
22 2001 
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علوم  العلوم جميل سالم مبارك 8490
 الحياة

طفيليات 
 ومناعة

Schistosmiasis, soil-
transmitted 

helminthiasis and 
nutriational status in 

schoolchildren of Sahar 
district Sada governate 

Republic of Yemen 

Eastern 
Mediterranean 

Health J 
2004 

علوم  العلوم جميل سالم مبارك 8491
 الحياة

طفيليات 
 ومناعة

Toxoplasmosis in 
pregnant Yemeni Women 

Faculty of Sci. 
Bulletin Vol. 18 2005 

طب  الطب أحمد محمد الحداد 8492
 وبائيات الكبد مجتمع

Sero- epidemiological 
Survey of viral Hepatitis 

in the Yemen. 

Transaction of 
Royal Society of 
tropical Medicine 

and Hygiene 

1990 

طب  الطب أحمد محمد الحداد 8493
 وبائيات الكبد مجتمع

The deleterious effect of 
high and irregular 

fertility on Maternal and 
child Morbidity and 
Mortality in the Arab 
Republic of Yemen 

J. of Bahrain 
Medical Society 

Vol1 No1 
1995 

طب  الطب أحمد محمد الحداد 8494
 وبائيات الكبد مجتمع

Epidemiology of 
Infection and Tropical 

disease in Yemen 

Al-Tabib Al-Arabi 
J. of Arab 

Physicians union 
Amman V2 

1989 

طب  الطب أحمد محمد الحداد 8495
 وبائيات الكبد مجتمع

Fertility Maternal and 
child mortality and 
family planning In 

Yemen 
Yemen Medical J. 1993 

طب  الطب أحمد محمد الحداد 8496
 Acute liver disease وبائيات الكبد مجتمع

caused by Hepatitis (B) Yemen Medical J. 1995 

طب  الطب أحمد محمد الحداد 8497
 وبائيات الكبد مجتمع

Contraceptive 
Knowledge attitudes and 

practices of Women in 
Hamdan area Sana’a 

governorate Republic of 
Yemen 

Yemen Medical J. 1995 

8498 
ر عل000ي محم000د ج000اب

 العلوم السنباني
علوم 

االرض 
 والبيئة

طبقات 
 رسوبية

Calcite and Aragonite 
Saturation of Surface 
Seawater in Al-Salif 

Summer time Abstract . 
rift Sedimentation and 

Tectonics in the Red Sea 
and gulf of Aden 
conference 23-31 

Sana a Republic of 
Yemen 1995 

8499 
ج000ابر عل000ي محم000د 

 العلوم السنباني
علوم 

االرض 
 والبيئة

طبقات 
 رسوبية

Distribution of clay 
minerals in the 

subsurface mesozoic 
pection of Alif Well No1 

Marib –Jawfbasin 
Republic of Yemen 

Cairo Egypt 1996 

8500 
ج000ابر عل000ي محم000د 

 العلوم السنباني
علوم 

االرض 
 يئةوالب

طبقات 
 رسوبية

Facies associations of 
the Wajid Sandstone 

Sa’da Area Republic of 
Yemen 

Union J. of Iraq 2001 
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8501 
ج000ابر عل000ي محم000د 

 العلوم السنباني
علوم 

االرض 
 والبيئة

طبقات 
 رسوبية

المياه الجوفية وأهمية المشاكل 
 المائية في اليمن

مجلة ديالي للبحوث 
ربوية العراق العلمية والت

 المجلد األول
2001 

8502 
ج000ابر عل000ي محم000د 

 العلوم السنباني
علوم 

االرض 
 والبيئة

طبقات 
مجلة جامعة الموصل  الترب في الجمهورية اليمنية رسوبية

 2001 للبحوث العلمية

8503 
محم00د عل00ي ش00كري 

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم الشيباني
 جوامد

Magnetic-field 
enhancement of 

interface-phonon effects 
of quasi-two dimensional 

magnetopolarons 

Rhys. Rev. B46 1992 

8504 
محم00د عل00ي ش00كري 

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم الشيباني
 جوامد

Coherent directional 
Laserlike emission from 

random gain medium 
Appl. Opt. 39 2000 

8505 
محم00د عل00ي ش00كري 

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم لشيبانيا
 جوامد

Stress-strain 
characteristic dynamic 
recrystallization grain 

growth and melting point 
of the binary and ternary 

solder alloys 

Turk J. phys. 35 2011 

8506 
محم00د عل00ي ش00كري 

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم الشيباني
 جوامد

Intensity distribution and 
focal depth of axicon 

illuminated by Gaussian 
Schell-model beam 

Opt. commun 284 2011 

8507 
محم00د عل00ي ش00كري 

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم الشيباني
 جوامد

Influences of twist 
phenomenon of partially 

coherent field with 
uniform-intensity 

diffractive axicons 

J. Opt. Soc. Am. A 
29 2012 

8508 
محم00د عل00ي ش00كري 

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم الشيباني
 جوامد

Spatial correlation 
Properties of twisted 

partially coherent light 
focused by diffractive 

axicons 

J. Opt. Soc. Am. A 
29 2012 

8509 
 محم00د عل00ي ش00كري

فيزياء نظرية  الفيزياء العلوم الشيباني
 جوامد

Apodized design of 
diffractive axicons for 

twisted partially 
coherent light 

Appl. Opt.52 2013 

8510 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الفم 

 والفكين

جراحة الفم 
 والفكين

Knowledge and Opinions 
Regarding Oral Cancer 
among Yemeni Dental 

Students 

Asian Pac J. 
Cancer Prev. 16 (5) 2015 

8511 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الفم 

 والفكين

جراحة الفم 
 والفكين

Prevalence of hepatitis B 
virus in a sample of 

dental clinic patients in 
Sana'a city- Yemen 
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8512 
م00د عل00ي القاس00م مح

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الفم 

 والفكين

جراحة الفم 
 والفكين

Review of bacterial and 
yeast oral infections   

8513 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الفم 

 والفكين

جراحة الفم 
 والفكين

Etiology and Risk 
Factors of stomatitis 

Among Yemen Denture 
Wearers 

Universal J. of 
Pharmaceutical 
Research Vol.3 

Issue 1 

2018 

8514 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الفم 

 والفكين

جراحة الفم 
 والفكين

Sero-Prevalence of 
hepatitis C Virus Among 
Dental Clinic Workers in 
Sana’a City-Yemen and 

the risk Factors 

Universal J. of 
Pharmaceutical 
Research Vol.2 

Issue 5 

2017 

8515 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الفم 

 والفكين

جراحة الفم 
 والفكين

Hepatitis B Virus among 
Dental Clinic Workers 
and the Risk Factors 
Contributing for its 

Infection 

Online J. of 
Dentistry & Oral 

Health 
2018 

8516 
ف0000ؤاد س0000عيد عم0000ر 

األدوية  الطب المخالفي
تقييم استهدام القات الحتشاء عضالت  علم األدوية والمداواة

 2002 المجلة الطبية السعودية القلب سريرياً 

8517 
ف0000ؤاد س0000عيد عم0000ر 

األدوية  الطب المخالفي
 علم األدوية والمداواة

تأثير شراب الكافورة الزنجبيل 
في بعض الدستورين وتوليفاتها 

 المعالم السريرة لدى البشر االصحاب
المجلة العربية للعلوم 
 2004 الهندسية جامعة دمشق

8518 
ف0000ؤاد س0000عيد عم0000ر 

األدوية  الطب المخالفي
 علم األدوية والمداواة

Implications of the 
human genrshm for the 

therapy 
Farma CIA 2003 درماني 

8519 
محم00د هزب00ر س00عيد 

 المخالفي
تربية ال

 المحويت
القران 
االمام الشوكاني منهجية في الجرح  حديث وعلومه وعلومه

 والتعديل
المجلة العلمية بكلية 
 2014 اآلداب جامعة أسيوط

8520 
محم00د هزب00ر س00عيد 

 المخالفي
التربية 
 المحويت

القران 
 2016 مجلة جامعة أروى النعت عند نقاد الحديث حديث وعلومه وعلومه

8521 
س00عيد  محم00د هزب00ر

 المخالفي
التربية 
 المحويت

القران 
   الكذابون من رواة السنن األربع حديث وعلومه وعلومه

8522 
محم00د هزب00ر س00عيد 

 المخالفي
التربية 
 المحويت

القران 
دور السنة النبوية في معالجة معوقات  حديث وعلومه وعلومه

 إبداع القراء
مجلة ذمار للدراسات 

  والبحوث

8523 
د محم00د هزب00ر س00عي

 المخالفي
التربية 
 المحويت

القران 
 2016 مجلة جامعة أروى دور تقاء افدهم ابنائهم بالطامات حديث وعلومه وعلومه

8524 
فتح00ي احم00د ه00ادي 

 السقاف
التربية 
 الرياضية

المواد 
اثر الحقوق والحريات االنسانية على  كرة قدم النظرية

 2017 مجلة جامعة أروى تحقيق التراث لدى الشباب

8525 
فتح00ي احم00د ه00ادي 

 السقاف
التربية 
 الرياضية

المواد 
 كرة قدم النظرية

التدريب في المرتفعات "الهيابكيك" 
وتاثيرها على االيقاع البيولوجي 

 للرياضي
مجلة مخبر المنظومة 
 2016 الرياضية في الجزائر

التربية فتح00ي احم00د ه00ادي  8526
 الرياضية

المواد 
ات الفسيولوجية وتأثيرها على المتغير كرة قدم النظرية

 نتائج العبي كرة القدم
مجلة جامعة صنعاء 

 2013 للعلوم التربوية والنفسية



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

888 

 عاءتسجيالت األبحاث والمؤلفات العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صن
 (ألغراض الترقيات)

تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

 السقاف

8527 
فتح00ي احم00د ه00ادي 

 السقاف
التربية 
 الرياضية

المواد 
تأثير إحتياجات طالب جامعة صنعاء  كرة قدم النظرية

 على االنشطة المفضلة لديهم
مجلة فصلية الشؤون 

ضيةالشبابية والريا  2013 

8528 
فتح00ي احم00د ه00ادي 

 السقاف
التربية 
 الرياضية

المواد 
رعاية الشباب في دورها في المحلية  كرة قدم النظرية

 2013 كتاب دار النشر التنمية

8529 
عزي000ز مص000لح ت000اج 

علوم  العلوم الدين
 نبات المياة

Breaking UP dormancy 
of Adansonia digitata L. 
seeds and regeneration 
of plantlets form stem 

nodal segments in vitro . 

Al-Azhar Bulletin 
of Science. 2016 

8530 
عزي000ز مص000لح ت000اج 

علوم  العلوم الدين
 نبات المياة

In vitro Nematicidal 
Activity of ten plant 

Extracts Against 
Juveniles of 

Meloidogyne incognita 

Egyptian J. of 
Agronematology 2015 

8531 
عزي000ز مص000لح ت000اج 

علوم  العلوم الدين
 نبات المياة

Hypoglycemic effect and 
in vitro antioxidant 

activity of methanolic 
extract form Argel 

(Solenostemma Argel) 
plant 

International J. of 
Herbal Medicine 
Available on Iine 

at 

2014 

8532 
عزي000ز مص000لح ت000اج 

علوم  العلوم لدينا
 نبات المياة

Antioxidant and 
Antibacterial Activities of 
Some Yemeni Medicinal 

Plants 

Bulletin of the 
faculty of Applied 

Science Taiz 
Unive. 

2013 

8533 
عزي000ز مص000لح ت000اج 

علوم  العلوم الدين
 نبات المياة

Investigation of the 
antioxidant and 

antibacterial effects of 
Dodonaea viscose 

Fragaria X ananassa 
duch and Vernonia 
amygdalina leaves 

J. of National and 
Applied Science 2013 

صيدالن الصيدلة أحمد محمد عثمان 8534
 يات

تكنولوجيا 
 الصيدلة

Topical formulations of 
herbal extra of Hannd 

 –مجلة جامعة الزقازيق 
 2004 مصر

صيدالن الصيدلة أحمد محمد عثمان 8535
 يات

تكنولوجيا 
 الصيدلة

Topical Formulation 
Meloxicam 

 –مجلة جامعة الزقازيق 
 2004 مصر

صيدالن الصيدلة أحمد محمد عثمان 8536
 يات

تكنولوجيا 
 Famotidine Floating Yemen Pharma 2007 الصيدلة

يدالنص الصيدلة أحمد محمد عثمان 8537
 يات

تكنولوجيا 
 الصيدلة

New Topical Formulation 
of Elonule 

مجلة كلية الصيدلة 
 2007 صنعاء

8538 
احم00000000000د محم00000000000د 

 التربية السماوي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 The enput Hypollesis لغة إنجليزية
concept applicability 2002 مجلة كلية التربية صنعاء 
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8539 
احم00000000000د محم00000000000د 

 التربية السماوي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 Writing lastruation in لغة إنجليزية
Arabic raptorial Trditions 2002 مجلة صنعاء للدراسات 

8540 
احم00000000000د محم00000000000د 

 التربية السماوي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 لغة إنجليزية
Attract on the 

Eduactional system in 
Yemen 

 2003 كتاب

8541 
عب000000دالملك ه000000زاع 

الهندسة  هندسةال محمد الجولحي
 المدنية

هندسة 
 إنشاءات

Stvanglh chrcter istics of 
natural Stone Masonry 
Eurocede and BS 5 568 

المجلة االردنية للعلوم 
االردن –الطبية    

8542 
عب000000دالملك ه000000زاع 

الهندسة  الهندسة محمد الجولحي
 المدنية

هندسة 
 إنشاءات

Methodology of Rpairing 
astone Mosonry Bridge 2006 مؤتمر 

8543 
عب000000دالملك ه000000زاع 

الهندسة  الهندسة محمد الجولحي
 المدنية

هندسة 
 إنشاءات

Bacu to thaditien al 
Building material 

مجلة جامعة عدن كلية 
 2006 الهندسة

8544 
م0000000000انع حس0000000000ين 

البساتين  الزراعة الهزمي
 والغابات

فسيولوجيا 
 فاكهة

وي التوصيف الظاهري والتحليل النم
 2005 مجلة علوم الحياة للفرسك المحلي اليمن

8545 
م0000000000انع حس0000000000ين 

البساتين  الزراعة الهزمي
 والغابات

فسيولوجيا 
 فاكهة

تأثير بعض المعامالت التقليدية على 
ثمار العنب "الرازقي" المعد لألنتاج 

 الزبيب
المجلة المصرية للعلوم 

 2000 الطبيعية

8546 
م0000000000انع حس0000000000ين 

ساتين الب الزراعة الهزمي
 والغابات

فسيولوجيا 
 فاكهة

إدخال زراعة الزيتون إلى الجمهورية 
اليمنية واكثار بعض اصناف الزيتون 

 المدخلة والزيتون البري
المؤتمر العلمي الثاني 

 2002 جامعة القاهرة

8547 
م0000000000انع حس0000000000ين 

البساتين  الزراعة الهزمي
 والغابات

فسيولوجيا 
 فاكهة

ى تأثير الخف المبكر والمنافع عل
   إنتاجيه وجود ثمار الخوخ

8548 
محمد مصلح ناص0ر 

 الزراعة السنباني
المياه 
واالرا
 ضي

 فيزياء وتربه
Assessing degradation 
of agricalte forma under 

load trwasysh 
 2004 المجلة المصرية للبحوث

8549 
محمد مصلح ناص0ر 

 الزراعة السنباني
المياه 
واالرا
 ضي

مياه الري التقليدي في اليمنتقييم  فيزياء وتربه المجلة اليمنية للبحوث  
 2003 والدراسات اليمنية

8550 
محمد مصلح ناص0ر 

 الزراعة السنباني
المياه 
واالرا
 ضي

 1996 كتاب إدارة مياه ألري فيزياء وتربه

8551 
محمد قاس0م عب0دهللا 

 طاقة شمسية الفيزياء العلوم المتوكل

A design method for 
photovoltaics- battery 
storage systems under 

tropical conditions 

International J. of 
Ambient-Energy 

Vol.10 No.1 
1989 

8552 
محمد قاس0م عب0دهللا 

 طاقة شمسية الفيزياء العلوم المتوكل
Performance of different 

types of renewable 
power supply systems 

International J. of 
Ambient-Energy 

Vol.9 
1991 
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8553 
محمد قاس0م عب0دهللا 

 طاقة شمسية الفيزياء العلوم المتوكل

Solar- Energy 
Harnessing 

performances of Direct-
gain and Non-Vented 

trobe Walls under 
Yemeni weather 

conditions 

Applied Energy 26 1987 

8554 
محمد قاس0م عب0دهللا 

 طاقة شمسية يزياءالف العلوم المتوكل

The performance of the 
bread-baking ovens 
used in the Yemeni 

houses. 

المجلة الجزائرية للطاقة 
 1989 الحرارية

8555 
محمد قاس0م عب0دهللا 

 طاقة شمسية الفيزياء العلوم المتوكل

Passive – design 
features of the 

vernacular buildings in 
the Yemen Arab 

Republic 

ISES World 
congress 1989 

Kobe 
1989 

8556 
محمد قاس0م عب0دهللا 

 طاقة شمسية الفيزياء العلوم المتوكل
الخواص الحرارية والفيزيائية لمواد 

البناء التقليدية ودورها في خلق 
 االرتياح الحاراري

المنظمة االسالمية للتربية 
 1990 والعلوم والثقافة

8557 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة د ثابتمحم
 النبات

سميات 
 المبيدات

Laboratory Evaluation of 
Some Insecticides 

Against The Adult Stage 
of Whitefly Bemisia 
tababet (Geenadius) 

المجلة اليمنية للبحوث 
 2002 الزراعية

8558 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

Toxicity of some natural 
products against the 
adult stage of browin 

bark APHID 
Pterochloroides persicae 
AND WHITEFLY Bemisia 
tabaci Under laboratory 

conditions 

J. Pest Cont. & 
Environ. SCI.8 2000 

8559 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 تالمبيدا

Acute Adverse health 
Effects of pesticides 

sprayed on khat trees 
J. Pest Cont.& 
Environ. Sci. 8 2000 

8560 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

Teratogenic Effect of Qat 
Extract and Its 

Combination With 
Sublethal Dose of 

Thiabendazole Fungicide 
on Male and Female 

Swiss Albino Mice Mus 
musculus Domesticus 

Univ. of Aden J. 
Vol.4 No1 2000 

8561 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

Joint Action of 
Cypermethrin Insecticide 

and Some Natural 
Control Agents Against 

Cereals Aphids and 
Their Predators 

J. Pest Cont. & 
Environ Sci. 7 1999 
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8562 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

The USE of bacillus 
thuringiensis combined 
with certain  Pesticides 
to Control Mosquito In 

Yemen 

 جمعية أ.د.عبدالمنعم بلبع
لبحوص األراضي والمياه 

 كلية الزراعة
1998 

8563 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

Toxicity of certain 
insecticides against 

different stages of the 
aphid Rhopalosipnum 

padi L 

جمعية أ.د.عبدالمنعم بلبع 
لبحوص األراضي والمياه 

عةكلية الزرا  
1998 

8564 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

The use of bacillus 
combined with certain 
pesticides to control 
Mosquito in Yemen 

Alex. Sci. Exch. 
Vol.19 NO2 
PP.235-242 

1998 

8565 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

 سميات
 المبيدات

Effect of carbaryl 
insecticide Khat Catha 

eduliis Forskal and their 
combination on male 

and female mice 

Alex. Sci. Exch. 
Vol.19 NO1 1998 

8566 
عب0000دالرحمن عل0000ي 

وقاية  الزراعة محمد ثابت
 النبات

سميات 
 المبيدات

Toxicity of certain 
insecticides Against 

different stages of the 
aphid 

Alex. Sci. Exch. 
Vol.19 NO2 1998 

8567 
عبدالس0000الم محم0000د 

الطفيليا الطب قاسم المخالفي
 ت

طفيليات 
 جزئية

Thank you for submitting 
manuscript "conformity 
studies of Ciprofloxacin 

Commercial Brands 
(Yemeni and 
Importation) 

ء مجلة جامعة صنعا
 2009 للعلوم الطبية

8568 
عبدالس0000الم محم0000د 

الطفيليا الطب قاسم المخالفي
 ت

طفيليات 
 جزئية

Conformity Studies of 
Ciprofloxacin 

Commercial Brands 
(Yemeni and 
Importation) 

Yemeni J. Pharm. 
Biol. Sci. 2008 

8569 
عبدالس0000الم محم0000د 

الطفيليا الطب قاسم المخالفي
 ت

طفيليات 
 زئيةج

Pharmacological 
evaluation of novel 
difunisal derivative 

Compound As potential 
selective COX-2 Inhibitor 

Yemeni J. Pharm. 
Biol. Sci. 2008 

8570 
عبدالس0000الم محم0000د 

الطفيليا الطب قاسم المخالفي
 ت

طفيليات 
 جزئية

The preliminary 
pharmacological 

evaluation of novel 
aspirin Derivative 

compound for ANTI- 
inflammatory Activity 

Egypt. Biotechnol. 
Vol. 30 2008 
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8571 
عبدالس0000الم محم0000د 

الطفيليا الطب قاسم المخالفي
 ت

طفيليات 
 جزئية

Synthesis and stability 
study of Diflunisal 

Derivative 
Egypt. J. Biomed. 

Sci. Vol.24 2007 

8572 
بدالس0000الم محم0000د ع

الطفيليا الطب قاسم المخالفي
 ت

طفيليات 
 جزئية

Synthesis and stability 
study on an aspirin 

derivative with potential 
selective COX-2 Inhibitor 

Biochem. Lett. 
Vol3 2007 

8573 
عب0000دهللا عب0000دالقادر 

الهندسة  الهندسة أحمد  نعمان
 هندسة مياه المدنية

Fog collection in the 
western mountainous 

parts of Yemen 

J. of Faculty of 
Engineering Sana'a 
Univ. Vol.1 No2 

2004 

8574 
عب0000دهللا عب0000دالقادر 

الهندسة  الهندسة أحمد  نعمان
 هندسة مياه المدنية

Rainfall-Runoff Erosion 
Model for semi-arid 

catchments using GIS 

J. of Sci. & 
technology Vol.7 

No.2 
2002 

8575 
عب0000دهللا عب0000دالقادر 

الهندسة  الهندسة أحمد  نعمان
 هندسة مياه المدنية

Water harvesting and 
spate irrigation in 
wadis:Yemen case 

Sudan Engineering 
society J. Vol.51 

No.43 
2005 

8576 
عم00ر حس00ن ص00الح 

 الهندسة السقاف
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 هندسة قوى

Application possibilities 
of Solar thermal power 

plants in Arab Countries 
Renewable Energy 

Vol. 14 No1 1998 

8577 
عم00ر حس00ن ص00الح 

 الهندسة السقاف
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 Wind farm prospects in هندسة قوى

Mokha Yemen 
مؤتمر الشارقة للطاقة 

 2001 الشمسية

8578 
عم00ر حس00ن ص00الح 

 الهندسة السقاف
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 Solar Thermal power هندسة قوى

plants Potential sites 
J. of Sci. & 

Technology Vol.4 
No 1 

1999 

8579 
عم00ر حس00ن ص00الح 

 الهندسة السقاف
الهندسة 
الكهربا

 ئية
 هندسة قوى

Clustering monthly A 
verage Global Insolation 

for Determination of 
solar Thermal power 
plants potential Sites 

J. of Sci. & 
Technology  

8580 
خلدون محم0د أحم0د 

الكيمياء  الصيدلة الرهوي
 كيمياء دوائية الدوائية

Synthesis and biological 
activity of 

arensulphonylox – 
Amoyl – and 

arensulphohydrazidooxa 
lylamino Acids and their 
Salts with 2-ethoxy- 6,9 

Diaminoacridine 

National 
Pharmaceutical 
Univ. Ukraine 

2006 

8581 
خلدون محم0د أحم0د 

الكيمياء  الصيدلة الرهوي
 كيمياء دوائية الدوائية

Determination of 
pesticide residues in 

KHAT leaves by solid-
pllase Extraction and 

high-performance liquid 
cllromatography 

Afr. J. Trad. Cam 2006 
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8582 
خلدون محم0د أحم0د 

الكيمياء  الصيدلة الرهوي
 كيمياء دوائية الدوائية

Hypoglycemic diuretic 
and glucosuric activity 

of Bis PDMD compound 
in experimental diabetes 

synthesized by the 
prediction of PASS 

Yemeni J. Biol. 
Sci. 4 2008 

8583 
خلدون محم0د أحم0د 

الكيمياء  الصيدلة الرهوي
 كيمياء دوائية الدوائية

Synthesis and biological 
activity of 3,4-

Dimethylphenyloxamoyl 
Aminoacids and their 

Salts with D(+)- 
Glucosamine 

The J. of Organic 
and Pharmaceutical 

Chemistry 
2008 

8584 
خلدون محم0د أحم0د 

الكيمياء  الصيدلة الرهوي
 كيمياء دوائية الدوائية

Synthesis and 
antimicrobial Activity of 

3,4-Dimethyl 
phenyloxamoyl 

aminoacid's salts with 
aminoacridines base 

National 
Pharmaceutical 
Univ. Ukraine  

8585 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

ات دراس اآلداب العماد
أحكام الطالق البدعي في الفقه  فقه مقارن اسالمية

 2014 مجلة جامعة الملكة أروى اإلسالمية

8586 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

دراسات  اآلداب العماد
 2014 مجلة جامعة االندلس المسائل الملقبات بالفرائض فقه مقارن اسالمية

8587 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

دراسات  اآلداب العماد
ئل االجتماع عند ابن المرتضىسا فقه مقارن اسالمية  2013 مجلة جامعة ذمار 

8588 
منص0000000ور ياس0000000ين 

محاسبة  محاسبة التجارة األديمي
 حكومية

الدور المحاسبي في عملية 
 2001 مجلة كلية التجارة الخصخصة

8589 
منص0000000ور ياس0000000ين 

محاسبة  محاسبة التجارة األديمي
 حكومية

دراسة مقارنة لنظام الضرائب غير 
ضريبة القيمة الصافية لمباشرة في 

 ج/ي
 2001 مجلة كلية التجارة

8590 
منص0000000ور ياس0000000ين 

محاسبة  محاسبة التجارة األديمي
 2001  كتاب في المحاسبة حكومية

 قلب الباطنية الطب نور الدين الجابر 8591

Cattier of cardiac 
disease among patients 

under going elective 
cardiac surgery 

الطبمجلة كلية    

 قلب الباطنية الطب نور الدين الجابر 8592

Assessment of light 
ucntricular tincture  

preened past cardiac 
surgery in athwart .H 

 2013 مجلة القلب السعودي

 قلب الباطنية الطب نور الدين الجابر 8593

Clinical approach of 
evident dazed therapy 

for cardio vascular 
disease 

Heart Views 2006 

8594 
عل0000ي حم0000ود قائ0000د 

الجراحة  الطب الوذن
 penetrativg cola Roald جراحة عامة العامة

innards 2005 إيطاليا 
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8595 
عل0000ي حم0000ود قائ0000د 

الجراحة  الطب الوذن
 2004 ألمانياRapun zel syndrome GUT جراحة عامة العامة

8596 
عل0000ي حم0000ود قائ0000د 

راحة الج الطب الوذن
 Thyrsi’s cancer in جراحة عامة العامة

Yemen 
المجلة السعودية للعلوم 

 2005 الطبية

8597 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
أساس الحكم الشرعي والقاعدة  أصول الفقه الفقه

 القانونية
مجلة الشريعة والقانون 

 هـ1421 جامعة اإلمارات

8598 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
ريعة الش

 والقانون
أصول 

شروط الرواة والمخبرين في علوم  أصول الفقه الفقه
 الحديث

مجلة كلية اآلداب جامعة 
 2000 صنعاء

8599 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
منهج فقه الموازنات في الشرع  أصول الفقه الفقه

 اإلسالمي
مجلة الشريعة والدراسات 
 هـ1421 اإلسالمية جامعة الكويت

8600 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
كتاب أدلة االحكام الفقهية المختلف  أصول الفقه الفقه

 2001 كتاب فيها

8601 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
الضوابط  المنهجية لالستدالل  أصول الفقه الفقه

 باألحاديث النبوية
مجلة الشريعة والدراسات 

ميةاإلسال  هـ1423 

8602 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
منهج نقد روايات وأخبار اآلحاد عند  أصول الفقه الفقه

 المحدثين
مجلة العلوم اإلنسانية 

 2001 واالجتماعية

8603 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
الضوابط المنهجية لالستدالل  أصول الفقه الفقه

الشرعية بالنصوص  2003 مجلة الشريعة والقانون 

8604 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 أصول الفقه الفقه

المصادر العقلية المختلف فيها عند 
األصوليين الستنباط األحكام الفقهية 

1الجزء   
مجلة البحوث الفقهية 

 2006 المعاصرة

8605 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

 أصول
 أصول الفقه الفقه

المصادر العقلية المختلف فيها عند 
األصوليين الستنباط األحكام الفقهية 

2الجزء   
مجلة البحوث الفقهية 

 2006 المعاصرة

8606 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 أصول الفقه الفقه

العقل: دراسة مقاصدية في تحريره 
وإعادة تشكيلية وتنميته في ضوء 

يات الواقع المعاصرتحد  
  مجلة الشريعة والقانون

8607 
حس000ن س000الم مقب000ل 

 أحمد
الشريعة 
 والقانون

أصول 
 أصول الفقه الفقه

العقل: دراسة مقاصدية في المحافظة 
عليه من حيث درء المفاسد والمضار 

عنه في ضوء تحديات الواقع 
 المعاصر

مجلة الشريعة والدراسات 
  اإلسالمية

8608 
عب0000000000دهللا عل0000000000ي 

الهندسة  الهندسة الخوريي
 الكهرباء

اتصاالت 
 الحاسبات

البرمجة بلغة سيادة المفاهيم 
 1999 كتاب االساسية

8609 
عب0000000000دهللا عل0000000000ي 

الهندسة  الهندسة الخوريي
 الكهرباء

اتصاالت 
 الحاسبات

Graplical lutuface 
rnprolg lug sam J. of Sei. TEC  

8610 
عب0000000000دهللا عل0000000000ي 

ة الهندس الهندسة الخوريي
 الكهرباء

اتصاالت 
 الحاسبات

Nissile control against 
radar J. of Sei. TEC  

8611 
عب0000000000دهللا عل0000000000ي 

الهندسة  الهندسة الخوريي
 الكهرباء

اتصاالت 
  Statistical Technologg IEEP الحاسبات
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8612 
ط000ارق س000نان اب000و 

طب  الطب لحوم
 طب االطفال األطفال

Pegulataim of coagula 
sin syt by proteases 

inhibit cors in nephritic 
sundiowe 

  

8613 
ط000ارق س000نان اب000و 

طب  الطب لحوم
تقدير عن مبدئا ممارسة التغذية  طب االطفال األطفال

  المجلة الطبية اليمنية الطبيعية في منطقة ذمار

8614 
ط000ارق س000نان اب000و 

طب  الطب لحوم
 طب االطفال األطفال

J.E.P.H. Associatus 
hepatitis B infection in 

Sana’a City Yemen 
LXVI 1991 

8615 
فوزي00000000ة عب00000000دهللا 

مفهوم التسامح رؤية نقدية في الفكر  فلسفة معاصر الفلسفة اآلداب شمسان
 اإلسالمي

مجلة البحث العلمي / 
 2018 عين شمس

8616 
فوزي00000000ة عب00000000دهللا 

لية المدركات الحسية والتصورات الفع فلسفة معاصر الفلسفة اآلداب شمسان
 في التجربة الراديكالية

مجلة البحث العلمي / 
 2018 عين شمس

8617 
فوزي00000000ة عب00000000دهللا 

مجلة كلية اآلداب  المثالية الرياضية عند جميس حيتر فلسفة معاصر الفلسفة اآلداب شمسان
 2009 االسكندرية

التربية  ردمان محمد سعيد 8618
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 جبر مجرد

ر لدى معلمي الثانوية اساليب التفكي
قبل الخدمات اثر استخدام طريقة 
التعليم التعاوني مقارنة بالطرق 

 التقليدية

جامعة العلوم 
 2001 والتكنولوجيا

التربية  ردمان محمد سعيد 8619
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 جبر مجرد

اثر استخدام طريقة التعاوني مقارنة 
 بالطرق التقليدية

وية مجلة العلوم الترب
 1999 والنفسية

التربية  ردمان محمد سعيد 8620
 صنعاء

الرياض
 يات

طرق تدريس 
 جبر مجرد

Characterizing student 
difficulty on learning on 

interlocutory group 
theory course 

  مركز التطوير التربوي

8621 
مح000ي ال000دين عل000ي 

 الزراعة محمد الحاج

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

صاد اقت
 زراعي

النمط االستهالكي الغذائي للوطن 
 اليمني

مجلة اليمن للبحوث 
 2003 الزراعية كلية الناصر

8622 
مح000ي ال000دين عل000ي 

 الزراعة محمد الحاج

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

دراسة اقتصادية لقياس اثر التضخم 
 في النشاط االقتصادي اليمني

جامعة دمشق للعوم 
 2005 الزراعية

8623 
مح000ي ال000دين عل000ي 

 الزراعة محمد الحاج

االقتصاد 
واإلرشا

د 
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

واقع االستثمار في قطاع الثروة 
 2003 جامعة الدول العربية السمكية في اليمن

8624 
ع000ادل أحم000د يحي000ى 

طب  الطب العماد
 طب مجتمع المجتمع

دراسة وصيغة للمرضى اليمنيين 
ى وضعهم عن المعالجين باألردن ومد

 الخدمات المقدمة لهم
مجلة جامعة ذمار للعوم 

 2012 الطبية

طب  الطبع000ادل أحم000د يحي000ى  8625
تقييم إدارة التخلص من النفايات في  طب مجتمع المجتمع

 المستشفيات الطبية في الين
المجلة الصحية لشرق 

 2011 االوسط
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 العماد

8626 
ع000ادل أحم000د يحي000ى 

طب  الطب العماد
 مجتمعطب  المجتمع

Attitvdes and practices 
of Yemeni Women 

Attuning primary health 
ccar center in Sana'a 

City Towark family 
planning 

  

8627 
حس00ين محم00د ابك00ر 

 الطب قاضي
علم 

األدوية 
 والمداواة

علم االدوية 
 اإلكلينيكي

Clinical and 
experimental evaluation 
Khat induced myocardial 

infarc 
Soud. Med. J 2002 

8628 
حس00ين محم00د ابك00ر 

 الطب قاضي
علم 

األدوية 
 والمداواة

علم االدوية 
 اإلكلينيكي

Effect of gentamicin on 
serum level in patients 
wite congestive failure 

االتحاد األوربي للصيدلة 
 2003 السريرية

8629 
حس00ين محم00د ابك00ر 

 الطب قاضي
علم 

 األدوية
 والمداواة

علم االدوية 
 اإلكلينيكي

Potential adverse drug-
drug inte at the 

prescriptions of caeriatri 
patients in Yemen 

المجلة المصرية لألدوية 
 2003 والعالج التجديدي

8630 
ش00وقي ناش00ر س00يف 

وقاية  الزراعة العريقي
 النبات

أمراض 
 النبات

Activity of Some plant 
Extracts Heat treatment 

and two lcides again 
مجلة جامعة صنعاء 

 2006 للعلوم والتكنولوجيا اليمن

8631 
ش00وقي ناش00ر س00يف 

وقاية  الزراعة العريقي
 النبات

أمراض 
 النبات

التأثيرات المضادة للبكتيريا النباتي في 
 2005 مجلة وقاية النبات درنات البطاطس

8632 
ش00وقي ناش00ر س00يف 

وقاية  اعةالزر العريقي
 النبات

أمراض 
 النبات

عزل وتحديد البكتريا لمرض الغص 
الطردي االسود في البطاطس 

 ومقارنتها
 2006 مجلة وقاية النبات

8633 
س000الم محم000د أحم000د 

طب  الطب باناجه
 أمراض أطفال االطفال

Out come far children 
Under 5gr lospitaliu with 

saver acute . lower 
respiratory tract in 

faction in Yemen Flue 
years 

J. Tropitlpeditrics 1998 

8634 
س000الم محم000د أحم000د 

طب  الطب باناجه
 Cates for severe dely أمراض أطفال االطفال

drating diaries in Yemen Suth African J. 2003 

8635 
س000الم محم000د أحم000د 

طب  الطب باناجه
 أمراض أطفال االطفال

Theimpacterprast fading 
on serum Electra lutein 
in facts hiatal with saver 

dely at city diairlou in 
Yemen 

Anntro Pecdiatrics 
Liverpool 1999 

8636 
عل00000000000ي ص00000000000الح 

 الحجري
التربية / 

 ارحب
الرياض

 يات

اقتصاد كمي 
ونظرية 
 اقتصادية

الرياضيات ومنهج البحث العلمي في 
 العلمي االجتماعية

كر التربوي اتحاد مجلة الف
 2000 التربويين العرب

8637 
عل00000000000ي ص00000000000الح 

 الحجري
التربية / 

 ارحب
الرياض

 يات

اقتصاد كمي 
ونظرية 
 اقتصادية

Prices wages and 
productivity in the 
general thong an E 

mpirpiticl Study 

جامعة العلوم 
 1999 والتكنولوجيا اليمن
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8638 
عل00000000000ي ص00000000000الح 

 الحجري
التربية / 

 حبار
الرياض

 يات

اقتصاد كمي 
ونظرية 
 اقتصادية

 1996 المؤتمر االقتصادي اليمن سياسية التنمية الزراعية

8639 
عل000ي محم000د عل000ي 

 الزراعة العزكي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

إنتاج 
 محاصيل

تأثير مواعيد إضافة السماد 
 النيتروجين على صفات اصناف الذرة

حوليات العلوم الزراعية 
 2006 جامعة الزقازيق

8640 
عل000ي محم000د عل000ي 

 الزراعة العزكي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

إنتاج 
 محاصيل

استجابة اصناف من الذرة الرفيعة 
 لكميات مختلفة من السماد

 حوليات العلوم الزراعية
 2005 جامعة الزقازيق

8641 
عل000ي محم000د عل000ي 

 الزراعة العزكي

المحاص
يل 

والمراع
 ي

إنتاج 
 محاصيل

Effect of intercropping 
patternsund put ant 

densities on Yemen on 
Yield and yield 

components of mare and 
Deans 

مجلة جامعة المنصورة 
 2006 بمصر

8642 
ط0000الل عب0000دالرزاق 

 الزراعة على الكوري
علوم 
وتقنية 
 االغذية

تكنولوجيا 
 الزيت

االثار التعاونية المضادة لألكسدة ببير 
 تير هوروكي

للعوم المجلة المصرية 
 1998 الطبيعية

8643 
ط0000الل عب0000دالرزاق 

 الزراعة على الكوري
علوم 
وتقنية 
 االغذية

تكنولوجيا 
 الزيت

تزول وسحليات ثالثونويه طبيعية مع 
تالقي يوفيل هيدروكسي كونيرد 

 المعادن
المجلة المصرية للعوم 

 2004 الطبيعية

8644 
ط0000الل عب0000دالرزاق 

 الزراعة على الكوري
علوم 
وتقنية 

 ذيةاالغ

تكنولوجيا 
 الزيت

التاثيرات التعاونية الضارة لالكسدة 
لمسح تييد هيدروكسي كولوسين 

 المسممات القالقون
المجلة اليمنية للبحوث 

 2005 الزراعية

8645 
أم00000000000ين محم00000000000د 

الباطنة  الطب عبدالرب البذيجي
 أمراض الكبد العامة

Vale and fihreoptic 
brunches copy inearly 

bacteriological 
المجلة المصرية 
  ألمراض الصدر

8646 
أم00000000000ين محم00000000000د 

الباطنة  الطب عبدالرب البذيجي
 أمراض الكبد العامة

Prevalence and hepatitis 
and surf antic eu among 
blood donors at military 

at military hospital 
  

8647 
أم00000000000ين محم00000000000د 

الباطنة  الطب عبدالرب البذيجي
 أمراض الكبد العامة

Pattern and 
gastrointestinal fract 

malignancy at al lhawra 
hospital 

مجلة جامعة صنعاء 
  الطبية

8648 
عل000ي محم000د عل000ي 

 شمالن
مركز 

التطوير 
 االكاديمي

 التدريب
مناهج وطرق 
تدريس التربية 

 اإلسالمية

تقويم أداء مدربي برامج التنمية 
المهنية ألعضاء هيئة التدريس 

من وجهة نظر بجامعة صنعاء 
 المتدربين

مجلة جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

2العدد  13المجلد   
2015 

8649 
عل000ي محم000د عل000ي 

 شمالن
مركز 

التطوير 
 االكاديمي

 التدريب
مناهج وطرق 
تدريس التربية 

 اإلسالمية

واقع برامج إعداد المعلم بكليات 
التربية جامعة صنعاء في ضوء 

 متطلبات سوق العمل

لة جامعة صنعاء مج
للعلوم التربوية والنفسية 

1العدد  13المجلد   
2015 
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8650 
عل000ي محم000د عل000ي 

 شمالن
مركز 

التطوير 
 االكاديمي

 التدريب
مناهج وطرق 
تدريس التربية 

 اإلسالمية

تقويم جودة مهارات التدريس لدى 
أساتذة كلية التربية المحويت من 

وجهة نظر العميد ونائبيه ورؤساء 
 األقسام

4علوم التربوية العدد ال  2015 

8651 
يحي000ى محم000د عل000ي 

 المراني
 –التربية 
 ارحب

اللغة 
اإلنجليز

 ية

علم اللغة 
 االجتماعي

External Request 
Modifications in Yemeni 
Arabic as Used in Male-
Male and Male-Female 

Interactions 

IJEFL (Indonesian 
Journal of EFL and 
Linguistics Vol. 3 

No. 1 

2018 

8652 
يحي000ى محم000د عل000ي 

 المراني
 –التربية 
 ارحب

اللغة 
اإلنجليز

 ية

علم اللغة 
 االجتماعي

Invitation Strategies as 
Produced by Yemeni 

EFL Learners 

Applied 
Linguistics 

Research Journal 
Invitation 

Strategies as 
Produced by 
Yemeni EFL 

Learners 

2019 

8653 
يحي000ى محم000د عل000ي 

 المراني
 –التربية 
 ارحب

اللغة 
اإلنجليز

 ية

علم اللغة 
 االجتماعي

Linguistic Politeness in 
Yemeni Arabic: The Use 
of Request Perspective 

Journal of 
Language & 

Education Volume 
4, Issue 3, 

2018 

8654 
علي00ه عب00دهللا احم00د 

 شعيب
الطب 

والعلوم 
 الصحية

اء النس
 نساء وتوليد والتوليد

Consanguinity Is 
Strongly Associated with 

Fetal Congenital 
Anencephaly 

SUJMS Medical 
Sciences 2017 

8655 
علي00ه عب00دهللا احم00د 

 شعيب
الطب 

والعلوم 
 الصحية

النساء 
 نساء وتوليد والتوليد

Occurrence and Risk 
Factors of Low Birth 

Weight in Sana’a, Yemen 

Journal of High 
Institute of Public 

Health 
2017 

8656 
علي00ه عب00دهللا احم00د 

 شعيب
الطب 

والعلوم 
 الصحية

النساء 
 نساء وتوليد والتوليد

Metformin Treatment for 
Lean Women with 

Normal Insulin Levels 
and Poly  Cystic Ovarian 
Syndrome is Effective: A 

cohort study 

Sana'a Univ J Med 
Sci 7 2016 

8657 
علي00ه عب00دهللا احم00د 

 شعيب
الطب 

والعلوم 
 الصحية

النساء 
 نساء وتوليد والتوليد

Controlling blood loss at 
open myomectomy by 

local Ergometrine 
injection: interventional 

study 

Sudan Medical 
Journal 2016 

8658 
علي00ه عب00دهللا احم00د 

 عيبش
الطب 

والعلوم 
 الصحية

النساء 
 نساء وتوليد والتوليد

Serum uric acid in 
women with 

preeclampsia  compared 
to normotensive women 

Sudan Medical 
Journal 2016 
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8659 
عب00اس محم00د احم00د 

علوم  العلوم العزب
 الحياة

افات الصحة 
 العامة

Efficacy of Spinosad and 
Flubex against Dengue 

Fever Vector Aedes 
aegypti in Jeddah 

Governorate, Saudi 
Arabia 

An International 
Peer-reviewed 
Journa Volume 

3│Issue 2 

2018 

8660 
عب00اس محم00د احم00د 

علوم  العلوم العزب
 الحياة

افات الصحة 
 العامة

Evaluation of 
Effectiveness and 

Persistence of three 
Slow Release 

Formulations against 
Aedes Aegypti (L) 

(Diptera: Culicidae) 
under Laboratory 

Conditions 

BIOSCIENCES 
BIOTECHNOLOG

Y RESEARCH 
ASIA, December 

Vol15 

2018 

8661 
عب00اس محم00د احم00د 

علوم  العلوم العزب
 الحياة

افات الصحة 
 العامة

Surveillance of mosquito 
vectors in Sana'a: 

Yemen 

International 
Journal of 

Mosquito Research 
2019 

8662 
من000ال محم000د محم000د 

 الحجري
طب 
 االسنان

طب 
الفم 
وامرا

 ض اللثة

طب الفم 
 وامراض اللثة

APOPTOSIS DUE TO 
KAHT CHEWING 

ANALYSED BY P53 
EXPRESSION IN 

GINGIVAL TISSUE 

EGYPTIAN 
DENTAL 

JOURNAL Vol 59 
2013 

8663 
من000ال محم000د محم000د 

 الحجري
طب 
 االسنان

طب 
الفم 
وامرا

 ض اللثة

طب الفم 
 وامراض اللثة

Ki-67 EXPRESSION IN 
SMOKER AND NON-

SMOKER KHAT 
CHEWERS: AN 

IMMUNOHISTOCHEMICA
L STUDY 

EGYPTIAN 
DENTAL 

JOURNAL Vol 60 
2014 

8664 
من000ال محم000د محم000د 

 الحجري
طب 
 االسنان

طب 
الفم 
وامرا
 لثةض ال

طب الفم 
 وامراض اللثة

Tongue lesions and 
anomalies in a sample of 
Yemeni dental patients: 
A cross-sectional study 

J Oral Res 2017 

8665 
من000ال محم000د محم000د 

 الحجري
طب 
 االسنان

طب 
الفم 
وامرا

 ض اللثة

طب الفم 
 وامراض اللثة

Risk factors for 
periodontal diseases 
among Yemeni type II 

diabetic patients. A case-
control study 

J Oral Res 2017 

8666 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

Bioequivalence study of 
two brands of Co-

amoxiclav 1g tablets 
(Clavimox®  and 

Augmentin®) in adult 
healthy volunteers 

Journal of 
Chemical and 

Pharmaceutical 
Research 

2014 

8667 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

Pre-Formulation and 
Formulation Study of 
Plicosepalus acacia 

Capsules 
Human Journals 2018 
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8668 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

TOPICAL HERBAL 
ANTIMICROBIAL 
FORMULATION 

CONTAINING PROSOPIS 
JULIFLORA METHANOL 

EXTRACT 

World Journal of 
Pharmaceutical 

Research Volume 
5, Issue 10 

2016 

8669 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

Formulation and 
Evaluation of Ketoprofen 
Fast Dissolving Tablets 

international J. of 
sciences 2018 

8670 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

COMPARATIVE STUDY 
OF CERTAIN 

COMMERCIALLY 
AVAILABLE BRANDS OF 

PARACETAMOL 
TABLETS IN SANA'A 

CITY, YEMEN 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL 

2018 

8671 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

study of two brands of 
cefuroxime 500 mg 

tablets (Bioxime® and 
Zinnat®) in adults 
healthy volunteers 

Journal of 
Chemical and 

Pharmaceutical 
Research 

2014 

8672 
عب000000دالولي احم000000د 

النالصيد الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

Hepatoprotective 
Activity of Plicosepalus 
acacia Extract against 
Carbon Tetrachloride-

Induced Hepatic Damage 
in Wistar Albino Rats 

Human Journals 2018 

8673 
عب000000دالولي احم000000د 

الصيدالن الصيدلة سيف حميد
 صيدالنيات يات

Formulation and 
Evaluation of Anti-

Hyperglycemic Solid 
Herbal Product of 

Plicosepalus c urviflorus 
Flowers Extract 

Human Journals 2018 

إدارة  التجار ة مطهر علي زبارة 8674
 أعمال

نظم معلومات 
 إدارية

مدى وعي المدربين بمفهوم نظم 
 2000 مجلة كلية التجارة المعلومات اإلدارية

إدارة  التجار ة ةمطهر علي زبار 8675
 أعمال

نظم معلومات 
مجلة جامعة العلوم  المبادي اإلدارية جذرها في االسواق إدارية

 2000 والتكنولوجيا

8676 
س0000ليم عب0000ده قائ0000د 

 القباطي
التربية / 
 المحويت

العلوم 
الخلل الذي اصاب األصول الثقافية  اصول التربية التربوية

   للتربية في العالم اإلسالمي

8677 
ليم عب0000ده قائ0000د س0000

 القباطي
التربية / 
 المحويت

العلوم 
 اصول التربية التربوية

المشكالت االقتصادية للمعلم اليمني 
بالمرحلة الثانوية في أمانة العاصمة 

 /دراسة ميدانية
مجلة الدراسات 

 1998 االجتماعية

8678 
س0000ليم عب0000ده قائ0000د 

 القباطي
التربية / 
 المحويت

العلوم 
معوقات مركز البحوث والتطوير  يةاصول الترب التربوية

   التربوي في الجمهورية اليمنية

8679 
كام000ل عل000ي محم000د 

علم  اآلداب الرشاحي
المعهد االمريكي دراسات  اليمن كما يراه االخر علم اجتماع االجتماع

 2008 يمنية
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8680 
كام000ل عل000ي محم000د 

علم  اآلداب الرشاحي
في اليمن إدارة الري بالمشاركة  علم اجتماع االجتماع

   المفهوم وتطبيقاته

8681 
كام000ل عل000ي محم000د 

علم  اآلداب الرشاحي
 علم اجتماع االجتماع

عرض وتحليل النتائج الكمية للمسح 
االجتماعي االساسي لعينة من االسر 
المراعية في وادي زبيد الجهورية 

 اليمنية

مجلة الباحث الجامعي / 
 2001 جامعة اب

8682 
كام000ل عل000ي محم000د 

علم  اآلداب الرشاحي
جهود التنمية الزراعية في محافظة  علم اجتماع االجتماع

 تعز االمكانات المنجزات الصوائق
مجلة االداب جامعة 

 2008 صنعاء

8683 
عب000دالجبار عب000دهللا 

 سعد
التربية  
 صنعاء

العلوم 
التعليم التغير والمهني في اليمن ودرة  أصول تربية التربوية

 في خدمة التنمية
بوي العربي / الفكر التر

اتحاد التربويين العرب / 
 بغداد

2000 

8684 
عب000دالجبار عب000دهللا 

 سعد
التربية  
 صنعاء

العلوم 
واقع الرياضة النسوية فلي اليمن  أصول تربية التربوية

 2003 مجلة الثوابت اليمن وسبل تطويرها

8685 
عب000دالجبار عب000دهللا 

 سعد
التربية  
 صنعاء

العلوم 
التحديات التربوية التي تواجه العملية  أصول تربية التربوية

 الديموقراطية والتنموية في اليمن
مجلة الفكر العربي / 

اتحاد التربويين العرب / 
 بغداد

1999 

8686 
احم0د محم0د مجاه00د 

 القدسي
مركز 

التطوير 
 االكاديمي

القياس 
 والتقويم

علم نفس 
 تربوي

مبادئ القياس والتقويم النفسي 
 2014 كتاب والتربوي

8687 
احم0د محم0د مجاه00د 

 القدسي
مركز 

التطوير 
 االكاديمي

القياس 
 والتقويم

علم نفس 
 تربوي

واقع أداء رؤساء األقسام األكاديمية 
بكليات التربية جامعة صنعاء في 

 ضوء مفهوم الجودة الشاملة

دراسات في التعليم 
الجامعي وضمان الجودة 

9العدد  5المجلد   
2017 

8688 
احم0د محم0د مجاه00د 

 دسيالق
مركز 

التطوير 
 االكاديمي

القياس 
 والتقويم

علم نفس 
 تربوي

تحديد االحتياجات التدريبية المهنية 
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة 

صنعاء في ضوء متطلبات الجودة 
 واالعتماد االكاديمي

دراسات في التعليم 
 2016 الجامعي وضمان الجودة

8689 
احم0000د قاس0000م عل0000ي 

اللغة  اللغات الزمر
 ةالعربي

أسلوب ونقد 
1مجلة الشاطبي  بيانات أسلوبية في القرآن الكريم حديث  

 17العدد 
ابريل 
2014 

8690 
احم0000د قاس0000م عل0000ي 

اللغة  اللغات الزمر
 العربية

أسلوب ونقد 
 حديث

الرؤية النقدية وإشكالية الغموض في 
  مجلة الناصر الشعر العربي الحديث

8691 
احم0000د قاس0000م عل0000ي 

اللغة  اللغات الزمر
 عربيةال

أسلوب ونقد 
 حديث

التشبيه في شعر أبي الفضل الميكالي 
 مجلة الوطنية من حيث مصادرة وأغراضه وبالغته

 1العدد 
أغسطس 
2016 

8692 
احم0000د قاس0000م عل0000ي 

اللغة  اللغات الزمر
 العربية

أسلوب ونقد 
 حديث

قراءة أسلوٌبة نٌصة لقٌصدة : محمود 
 مجلة جامعة تعز " مالً وللنجم " غٌنم

 23 العدد
يونيو 
2020 

8693 
احم0000د قاس0000م عل0000ي 

اللغة  اللغات الزمر
 العربية

أسلوب ونقد 
 حديث

الداللة الرمز في شعر عمر أبو أبو 
 مجلة دراسات يمنية ريشة دراسة تأصيلية تطبيقية

العدد 
109 

أبريل 
يونيو 
2013 
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8694 
احم00د ص00الح محم00د 

النساء  الطب عبدالرب
 النساء والتوليد والتوليد

Uterine packing during 
cesarean section is 

effective tool for 
arresting placental site 

postpartum hemorrhage 

Sudan Med J 2014 
August;50(2) 

2014 
Augus
t;50(2) 

8695 
احم00د ص00الح محم00د 

النساء  الطب عبدالرب
 النساء والتوليد والتوليد

Hydatidiform mole: 
incidence, type, 

presentation, and the 
outcome of the first 
pregnancy following 

molar diagnosis 

Sudan Med J 
2015;April;51(1( 

؛2015
April;5

1(1( 

8696 
احم00د ص00الح محم00د 

النساء  الطب عبدالرب
 النساء والتوليد والتوليد

Genital tuberculosis is 
common among females 

with tubal factor 
infertility: Observational 

study 

Alexandria 
University Faculty 

of Medicine 
Alexandria Journal 

of Medicine 

Receiv
ed 17 

Septem
ber 

2014; 
accept
ed 27 

Novem
ber 

2014 

8697 
أحم00د حس00ن حس00ن 

اللغة  اللفات العروسي
 اللغة العربية العربية

الداللة السياقية ألسماء الحيوان في 
الجاهلي دراسة في قصائد الشعر  

 المعلقات
 مجلة الجامعة الوطنية

 11العدد 
فبراير 
م2020  

8698 
أحم00د حس00ن حس00ن 

اللغة  اللفات العروسي
األدب للدراسات اللغوية  التناص في قالئد العقيان اللغة العربية العربية

 واألدبية جامعة ذمار

 3العدد 
فبراير 
م2020  

8699 
أحم00د حس00ن حس00ن 

اللغة  فاتالل العروسي
األفعال المتخلفة في النحو بين القدماء  اللغة العربية العربية

   والمحدثين

8700 
أم0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 النساء والتوليد والتوليد

The rate and Risk 
Factors of Pospartum 
Depression in Sana'a 

Yemen 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 

2017 
5(3) 

37-41 

8701 
أم0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 النساء والتوليد والتوليد

Serum uric acid in 
women with 

preeclampsia compared 
to normotensive women 

Sudan Medical 
Journal 

2016 
Dece
mber 
52(3) 
114-
119 

8702 
أم0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 النساء والتوليد ليدوالتو

Comparison between 
forming and non-forming 

bladder flap during 
caesarean section 

Sudan Medical 
Journal 

2017 
April 
53(1) 

8703 
أم0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 النساء والتوليد والتوليد

Caesarean Section 
Without Using Bladder 

Catheterization Is Safe in 
Uncomplicated Patients 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 

2017 
5(5) 

56-59 
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8704 
أم0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 النساء والتوليد والتوليد

Antimicrobial 
Prophylaxis for Women 

with First Trimester 
Vaginal Bleeding Could 

Reduce the Rate of 
Miscarriage 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 

2017 
5)3 (
42-45 

8705 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS OF NEW 
THIAZOLIDINDIONE AND 

THIADIAZOLE 
DERIVATIVES AS 

ANTICANCER AGENTS 

Asian Journal of 
Research in 

Chemistry and 
Pharmaceutical 

Sciences 

8(2), 
2020, 
214-
220. 

8706 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS OF 
DIHYDRO-PYRAZOLYL-

THIAZOLINONE 
DERIVATIVES AS 

ANTICANCER AGENTS 

Asian Journal of 
Research in 

Chemistry and 
Pharmaceutical 

Sciences 

8(2), 
2020, 
205-
213. 

8707 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS AND 
MOLECULAR 

MODELLING STUDY OF 
SOME CHROMENO [4', 
3':4, 5] THIENO [2, 3-D] 

PYRIMIDINE 
DERIVATIVES AS 

ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

ejpmr, 
2020,7

(8), 
663-
670 

8708 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS AND 
EVALUATION OF 

ANTICANCER ACTIVITY 
OF SOME NEW SCHIFF 

BASES OF AMINO-
THIOPHENE 

DERIVATIVES 

SYNTHESIS AND 
EVALUATION OF 

ANTICANCER 
ACTIVITY OF 
SOME NEW 

SCHIFF BASES OF 
AMINO-

THIOPHENE 
DERIVATIVES 

ejpmr, 
2020,7

(1), 
111-
115 

8709 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

Synthesis and evaluation 
of pyrazole containing 

aromatic and 
heterocyclic derivatives 

as anti-inflammatory 
agents 

World Journal of 
Pharmaceutical 

Sciences 

2020 
World 

J 
Pharm 

Sci 

8710 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS OF SOME 
CHALCONES AND 

PYRAZOLINES 
CONTAINING 

ΒNAPHTHOL AS 
ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

ejpmr, 
2019,6
(12), 
520-
524 
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8711 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

DESIGN, SYNTHESIS, 
MOLECULAR DOCKING 

AND BIOLOGICAL 
EVALUATION OF SOME 

NEW THIOPHENE 
DERIVATIVES AS ANTI-

CANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

ejpmr, 
2019,6
(12), 
160-
167 

8712 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS OF 
SULFONAMIDES 

CONTAINING PYRROLE 
AND IMIDAZO[2,1- 

b][1,3,4]THIADIAZOLE 
MOIETIES AS 

ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

ejpmr, 
2020,7

(9), 
87-92 

8713 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS OF SOME 
2,3-DIHYDRO-1,3,4-

OXADIAZOLES AND 4,5-
DIHYDRO-1,2,4- 
TRIAZOLES AS 

ANTICANCER AGENTS 

International 
Journal of 

Pharmacy and 
Pharmaceutical 

Sciences 

Int J 
Pharm 
Pharm 

Sci, 
Vol 
12, 

Issue 
8, 92-

99 

8714 
توفي000ق احم000د عل000ي 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة يحيى
 الصيدالنية

SYNTHESIS OF SOME 
DIHYDROPYRIMIDINE 

DERIVATIVES 
CARRYING 1,3,4 - 

OXADIAZOLE MOIETY 
AS ANTICANCER 

AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

ejpmr ،
2020,7

)3 ،(
88-92 

8715 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 ارحب الدعيس
العلوم 

التربوية 
 والنفسية

 علوم تربوية

دور اإلدارة التربوية في التربية 
اإلقليمية  اإلعالمية في ظل التحوالت
المعاصرة من وجهة نظر معلمي 
المرحلة الثانوية بمدارس أمانة 

ةالعاصم  صنعاء - 

 42مجلة االندلس العدد 
يونيو  -ابريل  8المجلد 

2021 
2021 

8716 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 ارحب الدعيس
العلوم 

التربوية 
 والنفسية

 علوم تربوية
ابرز المظاهر الدالة على عودة 

 التربية إلى الوسط االجتماعي الذي
 بدأت منه دراسة تحليلية نفدية

Arrasikhun 
Journal, Volume 7, 

Issue 1, March 
2021 

2021 

8717 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 ارحب الدعيس
العلوم 

التربوية 
 والنفسية

 علوم تربوية
العالقة بين التربية والتنمية البشرية 

في  المستديمة ومعوقات تحقيقها
 اليمن

مقبول للنشر بمجلة 
جامعة المدينة العالمية 

ماليزيا -)مجمع(   
2021 

8718 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 ارحب الدعيس
العلوم 

لتربوية ا
 والنفسية

 علوم تربوية
الممارسات األكاديمية ألساتذة جامعة 

 صنعاء في ضوء معايير االعتماد
 األكاديمي وضمان الجودة

 24مجلة االندلس العدد 
ديسمبر  -أكتوبر  6المجلد

2021 
2021 
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8719 
محم0000000000د ن0000000000اجي 

 ارحب الدعيس
العلوم 

التربوية 
 والنفسية

 علوم تربوية
ة التدريس مستوى عالقة عضو هيئ

بطلبة الدراسات العليا في كلية التربية 
 بجامعة صنعاء

مجلة جامعة الجزيرة 
المجلد الرابع العدد السابع 

 يناير -
2021 

8720 
ان00س احم00د حس00ين 

علوم  العلوم المحبشي
 الحياة

البيولوجيا 
 الجزئية

Enteric and Infectious 
Diarrheal Diseases in 

Yemeni Children 
Admitted with 

Complicated severe 
Malnutrition 

Tishreen 
University Journal 
for Research and 

Scientific Studies - 
Health Sciences 
Series Vol. (42) 

No. (3) 2020 

2020 

8721 
ان00س احم00د حس00ين 

علوم  العلوم المحبشي
 الحياة

البيولوجيا 
 الجزئية

First Evidence of West 
Nile Virus in Hodeidah, 

Yemen: Clinical and 
Epidemiological 
Characteristics 

International 
Journal of 

TROPICAL 
DISEASE & 

Health 

2019 

8722 
ان00س احم00د حس00ين 

علوم  العلوم المحبشي
 الحياة

البيولوجيا 
 الجزئية

Genotypic 
Characteristics of 

Clinical and Non-Clinical 
Isolates of 

Pseudomonas 
aeruginosa: Distribution 
of Different antibiogram 
Profiles and Molecular 

Typing 

Jordan Journal of 
Biological 

Sciences Volume 
9, Number 3, 

September .2016 

2016 

8723 
ان00س احم00د حس00ين 

علوم  العلوم المحبشي
 الحياة

البيولوجيا 
 الجزئية

Bacterial Etiology of 
Acquired Community 
Pneumonia Among 

Yemeni Patients Whose 
Diagnosed Clinically as 

A Pulmonary 
Tuberculosis Patients 

Thamar University 
Journal of Natural 

& Applied 
Sciences 

2016 

8724 
ان00س احم00د حس00ين 

علوم  العلوم المحبشي
 الحياة

البيولوجيا 
 الجزئية

Synthesis and 
antimalarial activity of 
new quinazolinone-4 

derivatives 

Research in 
Pharmacy and 

Health Sciences | 
Vol 2 | Issue 4  |

Oct-Dec, 
2016;227-233. 

2016 

8725 
ف000000000ارس محم000000000د 

 عبدالقادر القادري
مركز 

الدراسات 
 القانونية

قانون 
الطبعية القانونية للتأمين في ضوء  قانون خاص خاص

 القانون اليمني
 -مجلة الدراسات العليا 

 2021 جامعة النيلين

8726 
ف000000000ارس محم000000000د 

 عبدالقادر القادري
مركز 

الدراسات 
 القانونية

قانون 
الحماية المدنية للعالمة التجارية في  قانون خاص خاص

 القانون اليمني
 39مجلة االندلس العدد 

 2021 8المجلد 

8727 
زاي000000000000د ح000000000000زام 
عب00000دالكريم س00000عيد 

 موديالح
الكيمياء  الكيمياء الطب

 الحيوية

Altered circulating 
concentrations of active 

glucagon-like peptide 
(GLP-1) and dipeptidyl 
peptidase 4 (DPP4) in 

obese subjects and their 
association with insulin 

resistance 

Clinical 
Biochemistry 

Volume 50, Issues 
13–14, September 
2017, Pages 746-

749 

2017 
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8728 
زاي000000000000د ح000000000000زام 
عب00000دالكريم س00000عيد 

 الحمودي
الكيمياء  الكيمياء الطب

 الحيوية

The Role of Genetic 
Polymorphisms of Drug 
Targets and Transporter 

Genes in 
Responsiveness to 
Antiepileptic Drugs 

© 2015 S. Karger 
AG, Basel 1662–
4246/15/0187–
0001$39.50/0 

2015 

8729 
زاي000000000000د ح000000000000زام 
عب00000دالكريم س00000عيد 

 الحمودي
الكيمياء  الكيمياء الطب

 الحيوية

Association of 
adipokines, 

leptin/adiponectin ratio 
and C-reactive protein 
with obesity and type 2 

diabetes mellitus 

METABOLIC 
SYNDROME 

DIABETOLOGY 
& 

2014 

8730 
هش00ام محم00د حم00ود 

العلوم  البترول ناجي
 بيئة ساحلية البيئية

Assessment of Heavy 
Metals Concentration in 

Mangroves Leaves of the 
Red Sea Coast of Yemen 

Journal of Ecology 
& Natural 

Resources Volume 
2 Issue 1 

2018 

8731 
هش00ام محم00د حم00ود 

العلوم  البترول ناجي
 بيئة ساحلية البيئية

IMPACT OF SEA LEVEL 
RISE AND CLIMATE 

CHANGE ON THE 
COASTAL ZONE OF 

ADEN GOVERNORATE, 
REPUBLIC OF YEMEN 

Faculty of Science 
Bulletin, 27 (2015) 

15-32 
2015 

8732 
هش00ام محم00د حم00ود 

العلوم  البترول ناجي
 بيئة ساحلية البيئية

Management of 
Populated Islands of 

Yemen (Case Study of 
Kamaran Island) 

Management of 
Populated Islands 
of Yemen (Case 

Study of Kamaran 
Island) 

2021 

8733 
هش00ام محم00د حم00ود 

العلوم  البترول ناجي
 بيئة ساحلية البيئية

Assessment of Some 
Heavy Metals Pollution 

in Mollusca from 
Hadramout Coast, 

Yemen 

International 
Journal of 

Environmental 
Science and 
Toxicology 
Research 

2017 

8734 
هش00ام محم00د حم00ود 

العلوم  البترول ناجي
 بيئة ساحلية البيئية

Delineating and 
Calculating the Length of 

Yemen's Mainland 
Shoreline 

"International 
Journal of 

Alternative Fuels 
and Energy 2021 

│Volume 5│Issue 
1│1-9 

2012 

8735 
هش00ام محم00د حم00ود 

العلوم  البترول ناجي
 بيئة ساحلية البيئية

Using Remote Sensing 
To Study the Land Use / 
Land Cover of Kamaran 

Island, Yemen 

The International 
Journal of 

Engineering and 
Science (IJES) || 

Volume || 8 || Issue 
|| 12 || Series I || 

Pages || PP 21-27| 

2019 

8736 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

الوالية في الزواج (دراسة مقارنة  فقه مقارنة
 (ورأي القانون اليمني

مجلة آداب الحديدة العدد 
2021يونيو  -ابريل  9  2021 
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8737 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

 القواعد الفقهية عند أئمة الزيدية فقه مقارنة
مجلة االندلس للعلوم "
اإلنسانية واالجتماعية 

45العدد)  )  8المجلد)
م2021سبتمبر -)يوليو  

2021 

8738 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

حكمه  -التطبيع مع العدو اإلسرائيلي  فقه مقارنة
لى الواقعوأثره ع  اإلسالمي 

مجلة جامعة الناصر 
)  17) العدد )  9السنة ) 

( )يناير 2المجلد ) – 
2021يونيو (   

2021 

8739 
ه000دى عل000ي يحي000ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

نفقة دواء الزوجة "دراسة فقهية  فقه مقارنة
ورأي القانون اليمني" -مقارنة   

المجلة الدولية لنشر 
سات البحوث والدرا

 20اإلصدار  2المجلد 
2021 

8740 
هال000ة جمي000ل عائ000د 

علوم  العلوم علي الجبوري
 علوم الحياة الحياة

Native Yemeni Plumbago 
auriculata as a 

Promising Antioxidant 
and Antifungal Plant 

against Different 
Fusarium species 

PSM Biological 
Research | 

https://journals.ps
mpublishers.org/in

dex.php/biolres 
Volume 3│Issue 

3│92-98 

2018 

8741 
هال000ة جمي000ل عائ000د 

علوم  العلوم علي الجبوري
 علوم الحياة الحياة

Mortuary: The Inevitable 
Evil: Mortuary Staff is a 

Victim of the Sudden 
Death Caused by the 
Invisible Mycoburden 
oAf Human Cadavers 

PSM Microbiology 
| 

https://journals.ps
mpublishers.org/in
dex.php/microbiol 
│Volume 3│Issue 

3│70-81 

2018 

8742 
هال000ة جمي000ل عائ000د 

علوم  العلوم علي الجبوري
 علوم الحياة الحياة

Microbial Status of Sun-
Dried Fish (Wazef) Sold 

in Different Yemeni 
Markets 

PSM Biological 
Research | 

https://journals.ps
mpublishers.org/in

dex.php/biolres 
Volume 3│Issue 

1│1-8 

2018 

8743 
هال000ة جمي000ل عائ000د 

علوم  العلوم علي الجبوري
 علوم الحياة الحياة

Lactobacillus 
acidophilus Obtained 

from Local Yemeni 
Honey as a Biological 
Weapon against some 
Fumonisin-Producing 

Fusarium Species 

J. Modern Sci. 
Eng. Vol.2, No.1 

(2018) 43-49 
Journal of Modern 

Science  &
Engineering 

2018 

8744 
ن000ور ال000دين نعم000ان 

 قلب الباطنه الطب الجابر

Khat Chewing Effect on 
the International 

Normalized Ratio in 
Patients with Mechanical 

Heart Valves under 
Warfarin Therapy 

Pakistan Journal of 
Biological 

Sciences Pak. J. 
Biol. Sci., 23 (11): 
1487-1491, 2020 

2020 
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8745 
ن000ور ال000دين نعم000ان 

 قلب الباطنه الطب الجابر

Cardiac Masses 
Preoperative Diagnosis 

Using 
Echocardiographic 

Imaging Approach In 
Patients Admitted To 

Cardiac Surgery 
Through 2013-2014 

Cardiac Center-TMGH in 
Yemen. 

International 
Journal of 

Scientific & 
Engineering 

Research Volume 
10, Issue 9, 

September-2019 

2019 

8746 
ن000ور ال000دين نعم000ان 

 قلب الباطنه الطب الجابر

Risk Factors Associated 
With Acute Coronary 

Syndrome among 
Patients Admitted to the 

Coronary Care Unit in 
the Military Cardiac 

Center - Sana’a-Yemen 

Saudi Journal of 
Medicine 2020 

8747 
ن000ور ال000دين نعم000ان 

 قلب الباطنه الطب الجابر

The prevalence of left 
ventricular thrombus 

among patients with low 
ejection fraction by 

trans-thoracic 
echocardiography 

Pak J Med Sci. 
2020 May-Jun; 
36(4): 673–677 

2020 

8748 
ن000ور ال000دين نعم000ان 

 قلب الباطنه الطب الجابر

Diagnosis and risk 
stratification of coronary 
artery disease in Yemeni 
patients using treadmill 

test 

Journal of Family 
Medicine and 
Primary Care 

2020 

8749 
ن000دى محم000د حمي000د 

علوم  العلوم الهمداني
 الحياة

فسيولوجي 
 حيوان

The Effect of 
Bromocriptine on the 

Liver of Immature 
Female Rats 

PSM Biological 
Research | 

https://journals.ps
mpublishers.org/in

dex.php/biolres 
2020 │Volume 

5│Issue 1│30-39 

2020 

8750 
ن000دى محم000د حمي000د 

علوم  العلوم الهمداني
 الحياة

فسيولوجي 
 حيوان

Effect of Acute Dose of 
Aloe vacillans Leaves 

Gel Extract on The Liver 
and Kidney in Adult Rats 

Al-Razi Univ J 
Med Sci 2021; 5(1) 2021 

8751 
ن000دى محم000د حمي000د 

علوم  العلوم همدانيال
 الحياة

فسيولوجي 
 حيوان

Ameliorated and 
antioxidant effects of 

Fucoidan against 
cyclosporine A-induced 

kidney injury in rats 

The Journal of 
Basic and Applied 

Zoology 
2019 

8752 
ن000دى محم000د حمي000د 

علوم  العلوم الهمداني
 الحياة

فسيولوجي 
 حيوان

The Impact of 
Monolluma quadrangula 

Extracts on Oxidative 
Stress in Diabetic Male 

Rats 

PSM Microbiology  |
https://journals.psmp
ublishers.org/index.p

hp/microbiol 2020 
│Volume 5│Issue 

3│57-71 

2020 
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8753 
موسى مصلح احمد 

 الحاسوب غراب
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

A hybrid semantic query 
expansion approach 

for Arabic information 
retrieval 

ALMarwi et al. J 
Big Data (2020) 

7:39 
https://doi.org/10.1
186/s40537-020-

00310-z 

2020 

8754 
موسى مصلح احمد 

 الحاسوب غراب
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

SEMANTICALLY 
ENHANCED TERM 

FREQUENCY BASED ON 
WORD EMBEDDINGS 

FOR ARABIC 
INFORMATION 

RETRIEVAL 

International 
Journal of 
Computer 

Applications 
(IJCA) Volume 2, 
Issue 1, January-

June 2021, pp. 1-8, 
Article ID: 

IJCA_02_01_001 

2021 

8755 
موسى مصلح احمد 

 الحاسوب غراب
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

A Detailed Analysis of 
Benchmark Datasets for 

Network Intrusion 
Detection System 

Asian Journal of 
Research in 

Computer Science 
2021 

8756 
مخت000000000ار محم000000000د 

 الحاسوب عبدالجليل غيالن
نظم 
معلوما

 ت
 نظم معلومات

Combined Markov Model 
and Zero Watermarking 
Techniques to Enhance 
Content Authentication 

of English Text 
Documents 

International 
Journal of 

Computational 
Linguistics 

Research Volume 5 
Number 1 March 

2014 

2014 

8757 
مخت000000000ار محم000000000د 

 الحاسوب عبدالجليل غيالن
نظم 
معلوما

 ت
 نظم معلومات

A Conceptual 
Framework for 

Successful 
Implementation of IS 

Projects in the Yemeni 
Private Sector Business 

Organizations 

International 
Journal of 

Computer Sciences 
and Engineering 
Vol. 8, Issue.11, 
November 2020 

2020 

8758 
مخت000000000ار محم000000000د 

 الحاسوب عبدالجليل غيالن
نظم 
معلوما

 ت
 نظم معلومات

Improving Performance 
in Component Based 
Distributed Systems 

 

EAI Endorsed 
Transactions on 

Scalable 
Information 

Systems 1 06 2019 
- 07 2019  |Volume 

6 | Issue 22 | e7 
 

2019 

8759 
مح000ي ال000دين عل000ي 

 اللغات محمد العتمي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

تعليم اللغة 
 اإلنجليزية

The Effect of CALL-
Based Instruction on 

Students’ Score 
Attainment on the 

TOEFL iBT in a Yemeni 
Context 

International 
Journal of 

Computer-Assisted 
Language Learning 

and Teaching 
Volume 8 • Issue 1 
• January-March 

2018 

2018 

8760 
مح000ي ال000دين عل000ي 

 اللغات محمد العتمي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

اللغة  تعليم
 اإلنجليزية

EFL college junior and 
senior students' self-

regulated motivation for 
improving English 
speaking: A survey 

study 

journal homepage: 
www.cell.com/heli

yon 
2021 
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8761 
مح000ي ال000دين عل000ي 

 اللغات محمد العتمي
اللغة 

اإلنجليز
 ية

تعليم اللغة 
 اإلنجليزية

The Effect of Computer- 
Assissted Language 

Learning Project 
)CALLP) on Yemeni EFL 

Student Teachers 
Perceived TPACK Self-

Efficacy 

International 
Journal of 

Research in 
English Education 

)IJREE)Volume 5, 
Number 4, 

December 2020 

2020 

8762 
محمد محمد العقيلي 

 ترجمة الترجمة اللغات العقيلي عبده

An Ecofeminist 
Perspective Across the 
Boundaries of Cultures 

as Represented in Suheir 
Hammad's Poetry 

TEHAMA Journal- 
NO. 13 January - 

June 2021 
2021 

8763 
محمد محمد العقيلي 

 ترجمة الترجمة اللغات عبده العقيلي

Challenges of 
Translating Titles of 

Postgraduate Theses 
from Arabic into English 

مجلة جامعة الناصر 
)  17) العدد )  9السنة ) 

 –( )يناير 2المجلد )
 2021يونيو ( 

2021 

8764 
محم00د احم00د حم00ود 

الجغرا اآلداب مياس
 فيا

تقنية 
االستشعار 

 عن بعد

Building Hyperspectral 
Signatures Library to 

Identify some Selected 
Minerals Based on 

Laboratory 
Measurements using 

(ASD) FieldSpec3 
Spectroradiometer 

مجلة كلية اآلداب والعلوم 
44اإلنسانية العدد   2020 

8765 
محم00د احم00د حم00ود 

الجغرا اآلداب مياس
 فيا

تقنية 
االستشعار 

 عن بعد

تحديد الخصائص الطيفية للمعادن في 
ية كاركونوجه الوطنية فيمحم بولندا  

 من المرئيات فائقة االطياف للمجس
APEX 

13مجلة اآلداب العدد   2019 

8766 
محم00د احم00د حم00ود 

الجغرا اآلداب مياس
 فيا

تقنية 
االستشعار 

 عن بعد

Geospatial Analysis to 
Recognize the 2016-2017 

Yemeni Cholera 
Epidemic-A Case Study 

of Sana'a City and 
Districts of Sana'a 

Governorate 

مجلة جامعة الحضارة 
للبحوث التطبيقية 

2واإلنسانية العدد   
2020 

8767 
محم00د احم00د حم00ود 

الجغرا اآلداب مياس
 فيا

تقنية 
االستشعار 

 عن بعد

Extraction of Sea 
Surface Current pattern 
in Bab Al-Mandab Strait 
using radar Sentinel- 1 

C-band SAR image 

مجلة المهرة للعلوم 
اإلنسانية جامعة 

 حضرموت
2021 

8768 
محم00د احم00د حم00ود 

الجغرا اآلداب مياس
 فيا

تقنية 
االستشعار 

 عن بعد

األهمية الجيواستراتيجية الخبيل 
سقطرى والسواحل والجزر اليمنية 

واالطماع الصهيونية اإلماراتية 
 للسيطرة عليها

وم مجلة كلية اآلداب والعل
 2020 45اإلنسانية العدد 

8769 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

Determination of heavy 
metalsin raw effluents of 

public hospitals in 
sana'a city yemen 

مجلة كلية العلوم العدد 
23 2010 
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8770 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

Assessing the impact of 
wastewater irrigation on 
cobalt cadmium and lead 

contents of grains of 
Sorghum bicolor 

Archives of 
Pharmaceutical 
Sciences Ain 

Shams University 
2019; Vol. 3(1):90-

98 

2019 

8771 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

In vitro Antimalarial 
activity of selected 

Yemeni plants used in 
traditional medicine 

International 
Journal of 

Medicinal Plants 
2014 

8772 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

Preconcentration of 
Trace Nickel lons from 
aqueous solutions by 
using a new and Low 

Cost chelating 
Polystyrene Adsorbent 

Journal Pre-proofs 2020 

8773 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

Detection of heavy 
metals contamination in 

greasy grouper 
(Epinephelus tauvina) 
and striped mackerel 

(Rastrelliger kanagurta) 
from Al-Hodeidah, Red 

Sea coast of Yemen 

Journal of Food, 
Agriculture & 
Environment 

Vol.12 (2): 902 - 
906. 2014 

2014 

8774 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

Retention Profile and 
Chromatographic 

Behavior of Bismuth (III) 
Ions Sorption from 

Iodide Medium on to 
Crystal Violet and 
Malachite Green 

Impregnation 
Polyurethane Foam 

World Journal of 
Pharmaceutical 

Research 
2020 

8775 
محف00000000وظ س00000000يف 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الحمادي

Optimization and 
Efficiency Comparison 

of Dispersive and 
Cartridge Solid Phase 

Extraction Cleanup 
Techniques in the 

Analysis of Pesticide 
Residues in Some 

Vegetables Using Gas 
Chromatography-Mass 

Spectrometry 

Biological 
Research 2020 

│Volume 5│Issue 
1 

2020 

8776 
إبراهيم أحم0د أحم0د 

 الحاسوب أحمد البلطة

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

 علوم حاسوب

A scalable semantic data 
fusion framework for 

heterogeneous sensors 
data 

Journal of Ambient 
Intelligence and 

Humanized 
Computing 18 
August 2019 / 
Accepted: 5 

September 2020 

2020 
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8777 
إبراهيم أحم0د أحم0د 

 الحاسوب أحمد البلطة

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

 علوم حاسوب

BScrum: An Agile 
Development Method for 

Blockchain Software 
Development 

journal homepage: 
www..ojs.sabauni.n
et Accepted: Des. 

2020 

2020 

8778 
إبراهيم أحم0د أحم0د 

 الحاسوب أحمد البلطة

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

 علوم حاسوب

"A SYSTEMATIC 
MAPPING STUDY ON 
SOFTWARE EFFORT 

ESTIMATION 

Journal of 
Theoretical and 

Applied 
Information 
Technology 

2020 

8779 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 المخالفي
البترول 
والموارد 
 الطبيعية

علوم 
 األرض

جو كيمياء 
 بيئية

WASTEWATER 
INFLUENT INFERRED 

FROM 
HYDROCHEMICAL 

CHANGES OF 
GROUNDWATER IN 

SEMI-ARID REGION OF 
BANI AL-HARITH, 

SANA’A BASIN, YEMEN 

Asian Journal of 
Water 

Environment Vol.3 
No. 1 (2016) 1-13 

2016 

8780 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 المخالفي
البترول 
والموارد 
 الطبيعية

علوم 
 األرض

جو كيمياء 
 بيئية

Sea-level history and 
tectonic uplift during the 
last-interglacial period 

Journal of African 
Earth Sciences 2017 

8781 
أحم000د س000يف يحي000ى 

 المخالفي
البترول 
والموارد 
 الطبيعية

علوم 
 األرض

جو كيمياء 
 بيئية

Holocene relative sea-
level changes and 

coastal evolution along 
the 

Quaternary Science 
Reviews 2020 

8782 
أحم000د عل000ي ص000الح 

 عبية
طب 
 االسنان

يم التقو
وطب 
أسنان 
 األطفال

الطب الوقائي 
 لألسنان

STUDY REGARDING 
THE INFLUENCE OF THE 
FAMILY ENVIRONMENT 
ON THE ORAL HYGIENE 

OF CHILDREN 

Romanian Journal 
of Oral 

Rehabilitation Vol. 
11, No. 1, January 

– March 2019 

2019 

8783 
أحم000د عل000ي ص000الح 

 عبية
طب 
 االسنان

التقويم 
وطب 
أسنان 
 األطفال

الطب الوقائي 
 لألسنان

ORAL CANDIDA 
ALBICANS 

COLONIZATION RATE IN 
FIXED ORTHODONTICS 

PATIENTS 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
5, Issue 2, 2020 

2020 

8784 
أحم000د عل000ي ص000الح 

 عبية
طب 
 االسنان

التقويم 
وطب 
أسنان 
 األطفال

ئي الطب الوقا
 لألسنان

"STUDY REGARDING 
THE INFLUENCE OF 
LIFESTYLE ON THE 
ORAL HYGIENE OF 

DENTAL STUDENTS" 

Romanian Journal 
of Oral 

Rehabilitation Vol. 
11, No. 1, January 

– March 2019 

2019 

8785 
أحم000د عل000ي ص000الح 

 عبية
طب 
 االسنان

التقويم 
وطب 
أسنان 
 األطفال

الطب الوقائي 
 نانلألس

DETERMINATION OF 
THE INDIVIDUAL 

CARIOUS RISK TO A 
GROUP OF YOUNG 

PEOPLE 

Romanian Journal 
of Oral 

RehabilitationVol. 
9, No. 1, January - 

March 2017 

2017 
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8786 
أحم000د عل000ي ص000الح 

 عبية
طب 
 االسنان

التقويم 
وطب 
أسنان 
 األطفال

الطب الوقائي 
 لألسنان

THE CLINICAL 
METHODS TO MEASURE 

TOOTH WEAR 

Romanian Journal 
of Oral 

Rehabilitation Vol. 
9, No. 2, April - 

June 2017 

2017 

8787 
أحم0000د قائ0000د س0000الم 

الباطنة  الطب ثابت
 باطنة عامة العامة

Correlation of cyto-
morphology with flow 

cytometric 
immunophenotyping 
inacute leukemia's: A 
Comparative study. 

Hematol Blood 
Disord 2020 

Volume 3 Issue 3 
2020 

8788 
أحم0000د قائ0000د س0000الم 

الباطنة  الطب ثابت
 باطنة عامة العامة

EFFECTS OF KHAT 
CHEWING ON PATIENTS 

WITH AUTOIMMUNE 
HEPATITIS: 

OBSERVATIONAL 
STUDYMILITARY 

HOSPITAL 

World Journal of 
Pharmaceutical 

Research 
2020 

8789 
أحم0000د قائ0000د س0000الم 

الباطنة  الطب ثابت
 باطنة عامة العامة

OUTCOME OF PATIENTS 
WITH CHRONIC 

HEPATITIS CINFECTION, 
TREATED BY 

DACLATASVIR AND 
SOFOSBUVIR 

ATMILITARY HOSPITAL, 
SANA’A, YEMEN 

World Journal of 
Pharmaceutical 

Research 
2020 

8790 
د س0000الم أحم0000د قائ0000

الباطنة  الطب ثابت
 باطنة عامة العامة

Risk Factors Associated 
With Acute Coronary 

Syndrome among 
Patients Admitted to the 

Coronary Care Unit in 
the Military Cardiac 

Center  - Sana’a-Yemen 

Saudi Journal of 
Medicine 2020 

8791 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 

 سناناأل

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

ORAL C.ALBICANS 
COLONIZATION AND 

NON-CANDIDA 
ALBICANS CANDIDA 

COLONIZATION AMONG 
UNIVERSITY STUDENTS, 

YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
2, Issue 5, 2017 

2017 

8792 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
 طب

 األسنان

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

Occurrence of 
retromolar canal among 

a sample of Yemeni 
adults obtained from 
cone-beam computed 

tomography 

International 
Research Journal 
of Medicine and 
Medical Sciences 
Vol. 8(2), pp. 35-

41, June 2020 

2020 
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8793 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

Bacterial and Fungal 
Oral Infections Among 

Patients Attending 
Dental Clinics in Sana’a 

City-Yemen 

Online Journal of 
Dentistry & Oral 

Health 
2018 

8794 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 

 سناناأل

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

Hepatitis B Virus among 
Dental Clinic Workers 
and the Risk Factors 
Contributing for its 

Infection 

Online Journal of 
Dentistry & Oral 

Health 
2018 

8795 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الوجة 
 والفكين

لوجة جراحة ا
 والفكين

Panorama-Radiographic 
Assessment of Impacted 

Teeth and Associated 
Pathosis Among 

Selected Males in Sana’a 
City, Yemen 

Journal of Dental 
& Oral Health: 

Advanced 
2021 

8796 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

SERO-PREVALENCE OF 
HEPATITIS C VIRUS 

AMONG DENTAL CLINIC 
WORKERS IN SANA'A 

CITY- YEMEN AND THE 
RISK FACTORS 

CONTRIBUTING FOR ITS 
INFECTION 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
2, Issue 5, 2017 

2017 

8797 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

 جراحة
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

KNOWLEDGE AND 
PERCEPTION OF 
MOLAR INCISOR 

HYPOMINERALIZATION 
AMONG DENTAL 

PRACTITIONERS IN 
SANA’A CITY- YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
5, Issue 5, 2020 

2020 

8798 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

RADIOGRAPHIC 
ASSESSMENT OF THE 

COURSE AND 
VISIBILITY OF THE 

MANDIBULAR CANAL 
BY PANORAMIC 
RADIOGRAPHY 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research  Volume 

5, Issue 5, 2020 

2020 

8799 
القاس00م محم00د عل00ي 

 عباس
طب 
 األسنان

جراحة 
الوجة 
 والفكين

جراحة الوجة 
 والفكين

CHARACTERIZATION 
AND ANTIBIOTIC 
SENSITIVITY OF 
BACTERIA IN 
OROFACIAL 

ABSCESSES OF 
ODONTOGENIC ORIGIN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 

5, Issue 6 ،2020 
November 2020 

2020 
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8800 
إيم00ان ص00الح أحم00د 

علم  اآلداب انيالسنب
 النفس

علم النفس 
 اإلكلينيكي

االثار النفسية للحروب والصراعات 
 المسلحة على األطفال من وجهة نظر
االختصاصين واألطباء النفسانيين 
دراسة ميدانية في امانة العاصمة 

 صنعاء

كلية االداب والعلوم 
42اإلنسانية العدد   2019 

8801 
إيم00ان ص00الح أحم00د 

علم  اآلداب السنباني
 النفس

علم النفس 
 اإلكلينيكي

الثقة بالنفس وعالقتها بجنس المعلم 
أمانة  لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في

 العاصمة صنعاء
 النفسية  اآلداب للدراسات

3والتربوية العدد   2020 

8802 
إيم00ان ص00الح أحم00د 

علم  اآلداب السنباني
 النفس

علم النفس 
 اإلكلينيكي

نازحات المساندة االجتماعية لدى 
 الحرب في أمانة العاصمة صنعاء

نيابة الدراسات العليا 
والبحث العلمي مجلة 

 9اآلداب العدد 
2021 

8803 
أيمان عب0دهللا يحي0ى 

 اللغات المهدي
للغة 

اإلنجليز
 ية

رواية مرتفعات وثرينج للكاتبة ايميلي  لغة إنجليزية
 الواقعية برونتي دراسة نقدية في

Alandalus for 
humanities and 
social sociences 

2018 

8804 
أيمان عب0دهللا يحي0ى 

 اللغات المهدي
للغة 

اإلنجليز
 ية

 لغة إنجليزية

feministic perspectives 
an analysis of shashi 
deshpande's that long 

silence 

مجلية جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

01) العدد 16المجلد ( ) 
م2018يونيو  -يناير   

2018 

8805 
أيمان عب0دهللا يحي0ى 

 اللغات المهدي
للغة 

اإلنجليز
 ية

 لغة إنجليزية
Politics of Dispersion A 

Critique of George 
Orwell's Annimal Farm 

مجلية جامعة صنعاء 
للعلوم التربوية والنفسية 

2) العدد (15المجلد ( ) 
م2017ديسمبر  -يوليو   

2017 

8806 
أيمان عب0دهللا يحي0ى 

 اللغات لمهديا
للغة 

اإلنجليز
 ية

 لغة إنجليزية

Astudy of the Radicalism 
of Daniel Defoe in the 

Novel Robinson Crusoe 
Iman 

Writers Editors 
cpitics 2017 

8807 
بش00ير عب00دهللا عل00ي 

اللغة  أرحب المساري
بالغُة العدول في تركيِب الجملِة  نحو وصرف العربية

   النَّحِويةِ 

8808 
بش00ير عب00دهللا عل00ي 

اللغة  أرحب المساري
الموقعية بين المعيارية النحوية  نحو وصرف العربية

   وتضافر القرائن

8809 
بش00ير عب00دهللا عل00ي 

اللغة  أرحب المساري
   ما اتفق وافترق في فضالت الجملة نحو وصرف العربية

8810 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 كيمياء دوائية الدوائية

SYNTHESIS OF SOME 
DIHYDROPYRIMIDINE 

DERIVATIVES 
CARRYING carrying 

1'2'3- Oxadiazole Moiety 
AS Anticancer AGents 

European Journal 
of Pharmaceutical 

and Medical 
Research 

2020 
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8811 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 دوائيةكيمياء  الدوائية

SYNTHESIS OF SOME 
2,3-DIHYDRO-1,3,4-

OXADIAZOLES AND 4,5-
DIHYDRO-1,2,4-
TRIAZOLES AS 

ANTICANCER AGENTS 

International 
Journal of 

Pharmacy and 
Pharmaceutical 

Sciences 

2020 

8812 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 كيمياء دوائية الدوائية

SYNTHESIS OF 
SULFONAMIDES 

CONTAINING PYRROLE 
AND IMIDAZO[2,1-

b][1,3,4]THIADIAZOLE 
MOIETIES AS 

ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
ALAND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2020 

8813 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 كيمياء دوائية الدوائية

DESIGN, SYNTHESIS, 
MOLECULAR DOCKING 

AND BIOLOGICAL 
EVALUATION OF SOME 

NEW THIOPHENE 
DERIVATIVES AS ANTI-

CANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
ALAND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2019 

8814 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 كيمياء دوائية الدوائية

SYNTHESIS OF SOME 
CHALCONES AND 

PYRAZOLINES 
CONTAINING Β-
NAPHTHOL AS 

ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
ALAND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2019 

8815 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 كيمياء دوائية الدوائية

SYNTHESIS AND 
EVALUATION OF 

ANTICANCER ACTIVITY 
OF SOME NEW SCHIFF 

BASES OF AMINO-
THIOPHENE 

DERIVATIVES 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
ALAND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2019 

8816 
جالل حم0ود عب0دهللا 

الكيمياء  الصيدلة عبده القدسي
 كيمياء دوائية الدوائية

SYNTHESIS AND 
MOLECULAR 

MODELLING STUDY OF 
SOME CHROMENO [4 ،'

3:'4 ،5 [ THIENO [2, 3-D] 
PYRIMIDINE 

DERIVATIVES AS 
ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
ALAND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2019 

8817 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 Diabetic Foot Challenges أمراض الدم العامة
In Ye 

Journal of the Arab 
Board of Health 
Specializations 

Vol.18, No.2, 2017 

2017 
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8818 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 أمراض الدم العامة

The clinical and 
biochemical 

characteristics of 
Yemeni adults and 

children with visceral 
leishmaniasis and the 
differences between 
them: a prospective 

cross-sectional study 
before and after 

treatment 

Tropical Doctor 
2016, Vol. 46(4) 
224–231 ! The 
Author(s) 2016 

2016 

8819 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 أمراض الدم العامة

PREDIABETES AND 
TYPE 2 DIABETES 
AMONG YEMENI 
ADOLESCENTS 

European Journal 
of Biomedical 

AND 
Pharmaceutical 
sciences ejbps, 

2018, Volume 5, 
Issue 2 28-34 

2018 

8820 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 أمراض الدم العامة

Catha Edulis (Khat) 
Chewing Decreases 

Serum Levels of Iron, 
Ferritin and Vitamin B12 
and Increases Folic Acid 

Int. J. Vitam. Nutr. 
Res., 84 (5 –6), 
2014, 223 –228 

2014 

8821 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 أمراض الدم العامة

PATTERN AND CAUSES 
OF ANEMIA IN YEMENI 
PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS 

ejbps, 2019, 
Volume 6, Issue 1, 

66-74 
2019 

8822 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 أمراض الدم العامة

Hematological 
Characteristics of 

Yemeni Adults and 
Children with Visceral 
Leishmaniasis. Could 

Eosinopenia be a 
Suspicion Index? 

Mediterranean 
Journal of 

Hematology and 
Infectious Diseases 

2017 

8823 
جمي000000ل عب000000دالملك 
الباطنة  الطب عبد العزيز الغزالي

 أمراض الدم العامة

Outcome of Imatinib 
Treatment in Yemeni 

Patients With Chronic 
Myeloid Leukemia and 

the Influence of 
Nonadherence to 

Treatment and Duration 
of Previous Hydroxyurea 

Therapy 

Clinical 
Lymphoma, 

Myeloma  &
Leukemia March 

2020 

2020 

8824 
جميلة ه0ادي ناص0ر 

المسألة الدينية في دساتير دول العالم  تاريخ التاريخ أرحب الرجوي
 ((األبعاد التاريخية

مجلة األندلس للعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

7( المجلد )  34العدد)  ( 
م 2020سبتمبر  -يوليو  

2020 

8825 
جميلة ه0ادي ناص0ر 

 تاريخ التاريخ أرحب الرجوي
اإلشارات التاريخية في شعر محمد 

 إقبال دراسة في ضوء الخلفية
 والمضمون

مجلة جامعة الناصر العدد 
 -) يناير 1) المجلد(15(

م2020يونيو   
2020 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

918 

 عاءتسجيالت األبحاث والمؤلفات العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صن
 (ألغراض الترقيات)

تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

8826 
جميلة ه0ادي ناص0ر 

ة العثمانيةمحاضرات في تاريخ الدول تاريخ التاريخ أرحب الرجوي أرجب قسم  -كلية الترابية  
 2020 التاريخ

8827 
جميله محم0د محم0د 

علوم  خوالن الكمالي
 أجتماع تربوية

الحفاظ على التراث الثقافي في اليمن 
وصيانة  الجهود المبذولة في ترميم

 االثار

كلية االداب والعلوم 
االنسانية صنعاء لعدد 

يونيو  -) يناير 39(
م2018  

2018 

8828 
جميله محم0د محم0د 

علوم  خوالن الكمالي
 أجتماع تربوية

الجلهات المطلبة نحو األداء األكاديمي 
التربية  في جامعة صنعاء (كلية

 (واآلداب أنموذجأ

مجلة جامعة الرازي 
للعلوم اإلدارية واإلنسانية 

1) العدد (1مجلد( ) 
م2020مارس   

2020 

8829 
جميله محم0د محم0د 

علوم  خوالن الكمالي
دور الجامعات في تهيئة منظمات  أجتماع يةتربو

 المجتمع المدني للتنمية المستدامة
مجلة جامعة الملكة أروى 

-) يوليو 25مجلد والعدد(
 م2020ديسمبر 

2020 

8830 
حس00ن محم00د حس00ن 

الطب  الطب المحبشي
 الشرعي

الطب 
 الشرعي

Prenylated flavonoids 
from Commiphora 

opobalsamum stem bark 
Phytochemistry 2017 

8831 
حس00ن محم00د حس00ن 

الطب  الطب المحبشي
 الشرعي

الطب 
 الشرعي

LEVEL OF LEAD IN THE 
BLOOD AMONG FUEL 
STATION EMPLOYEES 

AND ITS RELATIONSHIP 
TO IMPAIRED LIVER 

AND KIDNEY 
FUNCTIONS IN 

DAMASCUS; SYRIA: 
OCCUPATIONAL 

EXPOSURE TO LEAD 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 

Research 
2019 

8832 
حس00ن محم00د حس00ن 

الطب  الطب المحبشي
 الشرعي

الطب 
 الشرعي

PHYTOCHEMICAL, ANTI-
INFLAMMATORY, 

ANALGESIC, 
ANTIPYRETIC AND 

ACUTE TOXICITY OF 
PSIADIA PUNCTULATA 
GROWING IN YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 

Research 
2020 

8833 
حس00ن محم00د حس00ن 

الطب  الطب المحبشي
 الشرعي

الطب 
 الشرعي

PHYTOCHEMICAL, ANTI-
INFLAMMATORY, 

ANTIOXIDANT, 
CYTOTOXIC AND 

ANTIBACTERIALSTUDY 
OF CAPPARIS 

CARTILAGINEA 
DECNEFROM YEMEN 

International 
Journal of 

Pharmacy and 
Pharmaceutical 

Sciences 

2018 

8834 
حس00ن حس00ن محم00د 

الطب  الطب المحبشي
 الشرعي

الطب 
 الشرعي

Phytochemical, 
antibacterial, antioxidant 

and wound healing 
properties of 

Aloeinermis latex extract 
obtained from Yemen 

Asian Journal of 
Pharmacy and 
Pharmacology 

2019; 5(6): 1191-
1201 

2019 
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8835 
محس00000000ن محم00000000د 

تاريخ حديث  التاريخ ارحبالدربيعايض علي 
 ومعاصر

اإلصالحات اإلدارية العثمانية في 
 اليمن في عهد السلطان عبدالحميد

1909-1876الثاني ( ) 
مجلة اداب الحديدة العدد 

 2020 الخامس

8836 
محس00000000ن محم00000000د 
تاريخ حديث  التاريخ ارحبعايض علي الدربي

 ومعاصر

الفارسية واثرها  -العالقات العثمانية 
-1847) على العراق بين عامين

1823) 

مجلة جامعة الفرات 
للدراسات والبحوث 

 العلمية
2020 

8837 
محس00000000ن محم00000000د 
تاريخ حديث  التاريخ ارحبعايض علي الدربي

 ومعاصر

االلتزام الضريبي الريفي في دمشق 
-1831واثره في الواقع االقتصادي (

1865(  
 2020 43المجلد رقم 

8838 
مجاه00د ص00الح س00عد 

 شعبيال
مركز 
حقوق 
 االنسان

حقوق 
الحرب على اليمن بين عدالة القضية  علوم وسياسه االنسان

 وحجم المعاناة اإلنسانية
المجلة العلمية األكاديمية 
اليمنية للدراسات العليا 

2العدد   
2020 

8839 
مجاه00د ص00الح س00عد 

 الشعبي
مركز 
حقوق 
 االنسان

حقوق 
 علوم وسياسه االنسان

بي ودورها في ثورات الربيع العر
صناعة ثقافة التطرف السياسي لدى 

 الشباب دراسة حالة اليمن

المجلة العلمية االكاديمية 
اليمنية للدراسات العليا  

 العدد األول
2018 

8840 
ف0وزي عب0دهللا خال0د 

الرياض خوالن قاسم الحداد
 يات

مناهج وطرق 
 تدريس

تقويم محتوى مقرر اساسيات البحث 
ن بكليةالعلمي لطالب المعلمي التربية  

جامعة صنعاء -  
مجلة جامعة اليمن العدد 

6 2021 

8841 
ف0وزي عب0دهللا خال0د 

الرياض خوالن قاسم الحداد
 يات

مناهج وطرق 
 تدريس

أساليب البرهان الرياضي والمنطق 
 في مقررات الرياضيات في كلية

 التربية بجامعة صنعاء

مجلة الدراسات 
 27االجتماعية المجلد 

1العدد   
2021 

8842 
ف0وزي عب0دهللا خال0د 

الرياض خوالن قاسم الحداد
 يات

مناهج وطرق 
 تدريس

مدى توافر المستويات المعرفية في 
 – مقررات الرياضيات بكلية التربية

 جامعة صنعاء
مجلة الجامعة الوطنية 

16العدد   2021 

8843 
ف0وزي عب0دهللا خال0د 

الرياض خوالن قاسم الحداد
 يات

مناهج وطرق 
 تدريس

ة استخدام المناقشة المفتوحة فاعلي
وأساليب التفكير الناقد في تنمية 

المهارات البحثية اإلبداعية واإلبداع 
 -لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية 

 جامعة صنعاء

 2021 24مجلة القلم العدد 

8844 
ف000وز محم000د محم000د 

صحة  الطب احمد أبو الغيث
 صحة عامة مجتمع

Nursing Care of the 
Preeclamptic Patients in 

Public Hospitals in 
Sana'a City-Yemen 

Al-Razi University 
Journal of Medical 
Sciences Al-Razi 
Univ J Med Sci 

2019; 3 (2) 

2019 

8845 
ف000وز محم000د محم000د 

صحة  الطب احمد أبو الغيث
 صحة عامة مجتمع

The Neonatal Congenital 
Anomalies: Incidence 

and Risk Factors Before 
and After the war at Al-

Thawrah Hospital- 
Sana'a,Yemen. 

Assiut Scientific 
Nursing Journal 

Vol , (7) No, (19) 
Supplement 

December 2019, pp 
( 32 - 40 ) 

2019 
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8846 
ف000وز محم000د محم000د 

صحة  الطب احمد أبو الغيث
 صحة عامة مجتمع

Assessment of 
knowledge and Practices 

of Midwives in Labor 
Room Regarding 

Infection Control in the 
Main Governmental 

Hospitals at Sana'a city 

Assiut Scientific 
Nursing Journal 

Vol , (7) No, (19) 
Supplement 

December 2019, pp 
(25 - 31 ) 

2019 

8847 
ف000وز محم000د محم000د 

صحة  الطب احمد أبو الغيث
 صحة عامة مجتمع

Comparison Study 
Between Freshman and 

Senior Nursing Students' 
Critical Thinking Skills at 

Faculty of Nursing, 
Sana'a University 

Assiut Scientific 
Nursing Journal 

Vol , (7) No, (19) 
Supplement 

December 2019, pp 
(18 -24) 

2019 

8848 
حم000د ف000وز محم000د م
صحة  الطب احمد أبو الغيث

 صحة عامة مجتمع

Copyright of articles 
published in the RUJMS 
belong to the University 

of Al-Razi unless the 
work is subject to 

copyright. Address :Al-
Razi University - College 

of Medical Sciences 

RUJMS VOLUME 
(2) Issue (2), 

DECEMBER 2018 
2018 

8849 
ف000000000000ائز محم000000000000د 
المحاس التجارة عبدالهادي المسني

 بة
تكاليف 
 وإدارية

اثر تطبيق نظامي التكلفة على أساس 
 واإلنتاج في الوقت (ABC) النشاط

على تخفيض التكاليف  (JIT) المحدد
 دراسة حالة

مجلة كلية التجارة 
العدد  –  واالقتصادية

م2018)ـ مارس  49)  
2018 

8850 
ئز محم000000000000د ف000000000000ا

المحاس التجارة عبدالهادي المسني
 بة

تكاليف 
 وإدارية

مدى توافر متطلبات تفعيل المحاسبة 
دراسة " القضائية في البيئة اليمنية

 "ميدانية
مجلة كلية التجارة 

52واالقتصادية العدد   2020 

8851 
ف000000000000ائز محم000000000000د 
المحاس التجارة عبدالهادي المسني

 بة
تكاليف 
 وإدارية

DIFFERENCES OF 
ENVIRONMENTAL 

DISCLOSURE QUALITY 
VIA DIFFERENT 

REPORTING MEDIA: 
CASE OF OIL AND GAS 

COMPANIES IN 
DEVELOPING 
COUNTRIES 

European Journal 
of Accounting, 
Auditing and 

Finance Research 
Vol.8, No.4, 

pp.121-148, April 
2020 

2020 

8852 
فاضل احم0د حس0ين 

اللغة  خوالن القعود
 العربية

آداب اموي 
 التناص القرآني في شعر الخوارج إسالمي

مجلة االندلس للعولم 
اإلنسانية واالجتماعية 

45العدد   
2021 

8853 
فاضل احم0د حس0ين 

اللغة  خوالن القعود
 العربية

آداب اموي 
 إسالمي

رسالة الحسن البصري إلى الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز الموسومة ب 
دل قراءة نصية اإلمام العا صفة

 تداولية

مجلة فكر وإبداع العدد 
108 2017 

8854 
فاضل احم0د حس0ين 

اللغة  خوالن القعود
 العربية

آداب اموي 
 إسالمي

شعرية الجوع قراءة نصية في رئية 
 الفرزدق

مجلة فكر وإبداع العدد 
126 2019 
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8855 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 اآلداب غيالن
االثار 
والسياح

 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

القيــم الجماليـة للزخــارف المنفـذة 
 على مــصندقات سـقف مسجــد

 .قــيدان بالمحويـت/ اليمن
مجلة دراسات تاريخية 

 2018 العدد األول

8856 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 اآلداب غيالن
االثار 
والسياح

 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

الفنون الزخرفية العثمانية واثرها في 
الكبير  الزخارف الجصية في الجامع

 بمدينة الروضة
مجلة جامعة الجزيرة 

3العدد  2المجلد   2019 

8857 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 اآلداب غيالن
االثار 
والسياح

 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

المدرسة المعتبية بمدينة تعز اليمن 
 بين المنفعة والجمالية

مجلة العمارة والفنون 
6العدد    

8858 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 اآلداب غيالن
ار االث

والسياح
 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

الرمز والداللة في البنية التصميمية 
 الدين لمسكوكات اإلمام يحيى بن حميد

االداب مجلة عملية 
فصلية محكمة جامعة 

11ذمار العدد   
2019 

8859 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 اآلداب غيالن
االثار 
والسياح

 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

الدور اإلعالمي للنص التأسيسي 
ئذنة الجامع الكبير بمدينة الطويلةلم  

960 م1552هـ /   
مجلة العمارة والفنون 

7العدد    

8860 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 اآلداب غيالن
االثار 
والسياح

 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

الجهود العلمية للدكتور ناصر بن علي 
النقوش  الحارثي في توثيق ودراسة

   الكتابية

8861 
غ00يالن حم00ود عل00ي 

 باآلدا غيالن
االثار 
والسياح

 ة

اثار وفنون 
 إسالمية

الحليات الجصية والتكوينات الخطية 
المزينة لقبة ضريح محمد بن الحسن 

   في الروضة دراسة اثرية فنية

8862 
عل00ي لط00ف حس00ين 

 جراحة عامة الجراحة الطب العمري

Civilian Gunshot Injuries 
of the Abdomen at 

Hajjah Governorate in 
Yemen 

Annals of 
Medicine & Health 

2020;2(1):1–6 
Annals of 

Medicine & Health 

2020 

8863 
عل00ي لط00ف حس00ين 

 جراحة عامة الجراحة الطب العمري

Assessment and 
Management of Blunt 
Chest Trauma among 

Patients Admitted to Al-
Thowrah Hospital, 

Sana'a-Yemen 

مجلة جامعة صنعاء 
لطبيةللعلوم ا  2020 

8864 
عل00ي لط00ف حس00ين 

 جراحة عامة الجراحة الطب العمري

Management of 
Pancreatic Carcinoma at 

AlThawra Modern 
General Hospital Sana'a, 

Yemen 

Thamar University 
Journal of Natural 

 &Applied 
Sciences 

2017 

8865 
عل000ي عل000ي محم000د 

اللغة  المحويت الجالل
 حو وصرفن العربية

األصول المعجمية وداللتها االلفاظ 
 الزراعة وأدواتها في لهجة حفاش

 بمحافظة المحويت

مجلة المهرة للعلوم 
اإلنسانية جامعة 

 حضرموت
2021 

8866 
عل000ي عل000ي محم000د 

اللغة  المحويت الجالل
الجملة الخبرية االسمية المجردة في  نحو وصرف العربية

ليةدال األمثلة اليمانية دراسة نحوية  
االداب للدراسات اللغوية 

8واألدبية العدد   2020 
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8867 
عل000ي عل000ي محم000د 

اللغة  المحويت الجالل
 نحو وصرف العربية

"ليس"  استعماالتها وداللتها في 
شعر عبدهللا البردوني دراسة نحوية 

 داللية
االداب للدراسات اللغوية 

 2020 4واألدبية العدد 

8868 
عل000ي ص000الح احم000د 

 حويتالم الحيدري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 ادب انجليزي

Representation of 
Somali Clannism in 
Nomad Diaries: Life, 
War, and America by 
Yasmeen Maxamuud 

Language in India 
www.languageinin

dia.comISSN 
1930-2940 Vol. 

21:3 March 2021 

2021 

8869 
عل000ي ص000الح احم000د 

 المحويت الحيدري
اللغة 

نجليزاإل
 ية

 ادب انجليزي

AL-HAKIM'S 
PYGMALION: 

EMULATION AND 
CREATION 

Indonesian EFL 
Journal: Journal of 
ELT, Linguistics, 

and Literature 
||Volume||4||Issue||2
||Pages|| 103 – 115 

||2018|| 

2018 

8870 
عل000ي ص000الح احم000د 

 المحويت الحيدري
اللغة 

اإلنجليز
 ية

 ادب انجليزي

THE USE AND 
CREATION OF MYTH IN 

TAWFIQ AL-HAKIM’S 
OEDIPUS, THE KING 

SP Publications 
International 

Journal Of English 
and Studies 

)IJOES) An 
International Peer-
Reviewed Journal ; 
Volume-2, Issue-6, 

2020 

2020 

8871 
ع0000دنان عب0000دالولي 

االقتصاد  الزراعة حيدر الصنوي
 زراعيال

اقتصاد 
 زراعي

Forecasting the 
Cultivated Areas of Qat 

Crop to 2030 And Its 
Impact on Food Security 

in The Republic of 
Yemen Using ARIMA 

Model 

Arab Journal of 
Science and 

Research 
Publishing 

2020 

8872 
ع0000دنان عب0000دالولي 

االقتصاد  الزراعة حيدر الصنوي
 يالزراع

اقتصاد 
 زراعي

Measure the Impact of a 
bank development on 

the economic growth in 
Yemen by using Form 

"ARDL" 

North American 
Academic 

Research , Volume 
3, Issue 11; 

November, 2020; 
3(11) 32-51 

2020 

8873 
ع0000دنان عب0000دالولي 

االقتصاد  الزراعة حيدر الصنوي
 الزراعي

قتصاد ا
 زراعي

تشخيص واقع االمن الغذائي وقياس 
اليمنية  الفجوة الغذائية في الجمهورية

2019-1990للفترة   

Annals of Agric. 
Sci., Moshtohor 
ISSN 1110-0419 
Vol. 58(4) (2020) 

2020 

8874 
ع0000دنان عب0000دالولي 

االقتصاد  الزراعة حيدر الصنوي
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

Agricultural Capital 
Formation And Its 

Impact On Economic 
Growth In Yemen Using 

ECM ) 2016-1990( 

مجلة االندلس للعلوم 
  اإلنسانية واالجتماعية

8المجلد  40العدد   
2021 
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8875 
ع0000دنان عب0000دالولي 

االقتصاد  الزراعة حيدر الصنوي
 الزراعي

اقتصاد 
 زراعي

Measuring the Level of 
Environmental 

Awareness Among 
Students of Faculty of 

Agriculture, Sana'a 
University, and the 

Possibility of Introducing 
Courses on 

Environmental 
Foundations 

مجلة البحوث البيئية 
 2021 والطاقة

8876 
عبي00ر عم00ر اب00وبكر 

 كيمياء الكيمياء العلوم عبيد

Synthesis, 
Characterization and 
Study of DC Electrical 

Conductivity of 
Poly[MWCNT/Ester] 

Composites 

Thamar University 
Journal of Natural 

& Applied 
Sciences 

2016 

8877 
عبي00ر عم00ر اب00وبكر 

 كيمياء الكيمياء العلوم عبيد

New strategy for 
chemically attachment of 

Amide group on Multi-
walled Carbon 

Nanotubes surfaces: 
synthesis, 

characterization and 
study of DC electrical 

conductivity 

Current Chemistry 
Letters 7 (2018) 2018 

8878 
عبي00ر عم00ر اب00وبكر 

 كيمياء الكيمياء العلوم عبيد

Anticancer and DNA 
cleavage studies of 

some new Schiff base 
titanium (IV) complexes 

European Journal 
of Chemistry 5 (3) 

(2014) 410 414 
2014 

8879 
عبي00ر عم00ر اب00وبكر 

 كيمياء الكيمياء العلوم عبيد

DNA CLEAVAGE 
STUDIES OF SOME 

COMPLEXES OF SCHIFF 
BASE PYRIMIDINE ONE 

DERIVATIVES 

International 
Journal of 

Pharmaceutical 
Sciences and 

Research IJPSR 
(2021), Volume 12, 

Issue 2 

2021 

8880 
عبي00ر عم00ر اب00وبكر 

 كيمياء الكيمياء العلوم عبيد

Poly[MWCNT/Imidoselen
ium] nanocomposite: 

Preparation, 
Characterization and DC 
Electrical Conductivity 

International 
Journal of Applied 
Chemistry. ISSN 

0973-1792 Volume 
16, Number 2 

(2020) pp. 99-112 

2020 

8881 
عبي00ر عم00ر اب00وبكر 

 كيمياء الكيمياء العلوم عبيد

New Strategy for 
Chemically Attachment 
of Imine Group on Multi-

Walled Carbon 
Nanotubes Surfaces: 

Synthesis, 
Characterization and 
Study of DC Electrical 

Conductivity 

Journal of 
Materials Science 

and Chemical 
Engineering, 2017, 

5 ،11-21 

2017 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

924 

 عاءتسجيالت األبحاث والمؤلفات العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صن
 (ألغراض الترقيات)

تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

8882 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

تاثير الدقيق المكون من قمح بحوث 
والشعر العاري على الخصائص 13  

 الريولوجية وصفات الخبز الناتج

عدن للعلوم مجلة جامعة 
الطبيعية والتطبيقية 

2العدد  21المجلد   
2017 

8883 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

تقدير المؤشر الجلوكوزي لبعض 
 أنواع الخبز اليمني التقليدي

Al-Kubati et al., 
Syrian Journal of 

Agricultural 
Research – SJAR 

6(2): 200-211 June 
2019 

2019 

8884 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

خصائص الدقيق وجودة الخبز الناتج 
 القمح من خلط دقيق الكينوا بدقيق

Assiut J. Agric. 
Sci., (47) No. (5) 

2016 (95-106) 
ISSN: 1110-0486 

Website: 
http://www.aun.ed
u.eg/faculty_agricu

lture 

2016 

8885 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

Microbiological Quality 
Assessment of 

Commercial Bottled 
Water Marketed in 

Sana’a City, Yemen 

International 
Journal of 

Agriculture 
Innovations and 

Research Volume 
7, Issue 6, ISSN 
(Online) 2319-

1473 

2019 

8886 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

تأثير االستبدال الجزئي للقمح 
 المستورد على الصفات الفيزيائية

لدقيق والفيزيو كيميائية والريولوجية 
 بعض أصناف القمح المحلي

مجلة أسيوط للدراسات 
42البيئية العدد   2015 

8887 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

وعي وممارسات األمهات حول 
 التغذية التكميلية لألطفال الرضع في

 امانة العاصمة صنعاء

ء المجلة العربية للغذا
والتغذية المركز العربي 

 للتغذية
2020 

8888 
عبدالمجي000د بج000اش 

 الزراعة عبدهللا علي
علوم 

األغذية 
 والتغذية

علوم األغذية 
 والتغذية

معارف وممارسات األمهات حول 
الرضاعة الطبيعية والفطام في امانة 

 العاصمة صنعاء اليمن

المجلة العربية للغذاء 
والتغذية المركز العربي 

 للتغذية
2020 

8889 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 النساء والتوليد والتوليد

Risk factors for pre-
eclampsia, eclampsia, 

and associated adverse 
outcomes in Hajjah, 

Yemen 

0020-7292/© 2014 
International 
Federation of 

Gynecology and 
Obstetrics. 

Published by 
Elsevier Ireland 
Ltd. All rights 

reserved 

2014 

8890 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 النساء والتوليد والتوليد

Risk factors for pre-
eclampsia, eclampsia, 

and associated adverse 
outcomes in Hajjah, 

Yeme 

International 
Journal of 

Gynecology and 
Obstetrics (2014) 

2014 
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8891 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 النساء والتوليد والتوليد

High rate of uterine 
rupture in a conflict 

setting of Hajjah, Yemen 

Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology 

2017 

8892 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 النساء والتوليد والتوليد

PREVALENCE AND RISK 
FACTORS ASSOCIATED 
WITH VULVOVAGINAL 
CANDIDIASIS DURING 

PREGNANCY IN SANA'A, 
YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
5, Issue 3, 2020 

2020 

8893 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 النساء والتوليد والتوليد

Association of 
Cytomegalo-Virus and 

Rubella Virus Infections 
in Pregnant Women with 

bad Obstetric History 

World Journal of 
Gynecology & 

Women’s Health 
Volume 2-Issue 3 

2019 

8894 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 النساء والتوليد والتوليد

Assessment of Bacterial 
Contamination at the 

Time of Embryo 
Transfer, and its 

Impression on the In-
Vitro Fertilization / 

Pregnancy Outcome, in 
Sana’a City, Yemen 

World Journal of 
Gynecology & 

Women’s Health 
Volume 2-Issue 2 

2019 

8895 
عبدهللا عل0ي حس0ين 

النساء  الطب الرقيمي
 نساء والتوليدال والتوليد

TOXOPLASMOSIS IN 
PREGNANT WOMEN: 
THE IMMUNE STATUS 
AND POTENTIAL RISK 

FACTORS 

ORCID ID: 
https://orcid.org/00

00-0001-6958-
7012 

 

8896 
عبدهللا محم0د ن0اجي 

تاريخ حديث  التاريخ خوالن دوام
 ومعاصر

عالقة االتحاد السوفيتي بألمانيا بين 
1939و 1933عامي     

8897 
عبدهللا محم0د ن0اجي 

تاريخ حديث  التاريخ خوالن دوام
 ومعاصر

العالقات البريطانية األلمانية بين 
1939و 1933عامي     

8898 
عبدهللا محم0د ن0اجي 

تاريخ حديث  التاريخ خوالن دوام
 ومعاصر

مبادئ العالقات الدولية واسسها في 
ضوء عهد االمام علي إلى مالك 

   االشتر

8899 
ريم محم00000د عب00000دالك

علم المواد  فيزياء ارحب محمد العفيري
 النانوية

Cu:Bi2O3 Nanosheet 
Network: Growth 

Mechanism and its 
Photocatalytic Activity 
Enhancement Under 
Simulated Sunlight 

Journal of 
Nanomaterials & 

Molecular 
Nanotechnology 

Volume 7 • Issue 4 
• 1000254 

2018 

8900 
عب00000دالكريم محم00000د 

علم المواد  فيزياء ارحب محمد العفيري
 النانوية

Bi60In2 O93 
Nanoparticles: 

Photocatalytic Activity 
Investigation 

Journal of 
Nanomaterials & 

Molecular 
Nanotechnology 

Volume 7 • Issue 2 
• 1000246 

2018 

8901 
عب00000دالكريم محم00000د 

علم المواد  زياءفي ارحب محمد العفيري
 النانوية

Nanotechnology 
techniques: 

Characterization and 
Properties of 
Nanomaterials 

Journal Of Dar 
Assalam October 

2018 
2018 
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8902 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

العلوم  خوالن المقبلي
 التربوية

مناهج التربية 
 اإلسالمية

The Effect of Using the 
Fear of Failure 

Motivation Teaching 
Technique on the 

Achievement of Students 
from the Department of 
the Holy Quran and Its 
Sciences at Khawlan 

Faculty of Education in 
Sana'a University 

مجلة كلية التربية للبنات  
 -كلية التربية للبنات

العراق -جامعة بغداد
June 28, 2021 

[Vol. 32(2[( 

2021 

8903 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

العلوم  خوالن المقبلي
 التربوية

مناهج التربية 
 اإلسالمية

التنمية المستدامة من منظور إسالمي 
التربية  مادة" وتطبيقاتها التربوية

 "اإلسالمية للمرحلة الثانوية انموذجا
مجلة الجامعة الوطنية 

16العدد   2021 

8904 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

لعلوم ا خوالن المقبلي
 التربوية

مناهج التربية 
 اإلسالمية

التنمية المستدامة في محتوى مناهج 
الثانوية  التربية اإلسالمية للمرحلة

 بالجمهورية اليمنية

مجلة جامعة الحضارة 
للبحوث التطبيقية 

2واإلنسانية العدد   
2020 

8905 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

العلوم  خوالن المقبلي
 التربوية

مناهج التربية 
 يةاإلسالم

مفهومات التنمية البشرية في محتوى 
للمرحلة  مناهج القرآن الكريم وعلومه

 الثانوية بالجمهورية اليمنية

مجلة جامعة الناصر 
المجلد  16العدد  8السنة 

2 
2020 

8906 
عب0000000دالغني عل0000000ي 

العلوم  خوالن المقبلي
 التربوية

مناهج التربية 
 اإلسالمية

تصور مقترح للتربية العملية بكليات 
لتربية جامعة صنعاء في ضوء ا

 الخبرات العالمية الحديثة
مجلة االندلس العدد 
 2021 السادس واألربعين

8907 
عب000000دالغني احم000000د 

 علي الحاوري
مركز 

االرشاد 
التربوي 
 والنفسي

أصول 
دور قيادة جامعة صنعاء في تفعيل  أصول تربية تربية

 أنظمة الجودة بالجامعة

المجلة العربية لضمان 
تعليم الجامعي جودة ال

جامعة 1العدد  11المجلد   
 العلوم والتكنولوجيا

2018 

8908 
عب000000دالغني احم000000د 

 علي الحاوري
مركز 

االرشاد 
التربوي 
 والنفسي

أصول 
 أصول تربية تربية

تصور مقترح النشاء وحدة الدارة 
 االزمات بوزارة التربية والتعليم

بالجمهورية اليمنية في ضوء الخبرات 
ميةالعربية والعال  

المجلة األردنية في العلوم 
،عدد  15التربوية، مجلد 

3 ،2019 ،309-323  
2019 

8909 
عب000000دالغني احم000000د 

 علي الحاوري
مركز 

االرشاد 
التربوي 
 والنفسي

أصول 
 أصول تربية تربية

مدى معرفة طلبة جامعة صنعاء 
بعلماء الحضارة اإلسالمية ودورهم 

 في الحضارة اإلنسانية

م مجلة االندلس للعلو
اإلنسانية واالجتماعية 

 16المجلد  15العدد 
2017 

8910 
عب0000دالعزيز الع0000زي 

علوم  خوالن عبدهللا المظفري
 تربوية

الدراسات 
 اإلسالمية

فاعلية برنامج في مادة التربية 
االجتماعية  اإلسالمية لتنمية المهارات
لدى تالميذ الثالثة من مرحلة التعليم 

 صنعاء - األساسي بامنة العاصمة
47مجلة جامعة االندلس   2021 
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8911 
عب0000دالعزيز الع0000زي 

علوم  خوالن عبدهللا المظفري
 تربوية

الدراسات 
 اإلسالمية

المفاهيم اإلسالمية الالزمة لتالميذ 
تنميتها  المرحلة األساسية وأساليب

 .في الجمهورية اليمنية
مجلة جامعة الحضارة 

 2021 العدد الثالث

8912 
عب0000دالعزيز الع0000زي 

علوم  خوالن  المظفريعبدهللا
 تربوية

الدراسات 
 اإلسالمية

أثر المعرفة المسبقة بمعايير بناء 
االختبارات على المستوى الدراسي 
لتالميذ المرحلة األساسية بأمنة 

 العاصمة

مجلة جامعة الناصر العدد 
 2021 2المجلد  17

8913 
عبدالس0000الم محم0000د 

 لغات الترجمة اللغات غالب الغرافي

From Process Teaching 
To Process Testing: A 
Process-Based Module 
for EFL College Writing 

Assessment 

Journal of 
Teaching and 

Teacher Education 
2018 

8914 
عبدالس0000الم محم0000د 

 لغات الترجمة اللغات غالب الغرافي

Pragmatic Awareness of 
English Conversational 

Implicatures among 
Yemeni-Arabic EFL 
College Learners 

ELS Journal on 
Interdisciplinary 

Studies on 
Humanities 

Volume 2 Issue 3, 
2019 

2019 

8915 
عبدالس0000الم محم0000د 

 لغات الترجمة اللغات غالب الغرافي

The Understandable 
English Conversational 
Implicatures by Yemeni 
EFL University Learners 

International 
Journal of 

Language and 
Literary 

StudiesVolume 
2,Issue 

2020 

8916 
عبدالس0000الم محم0000د 

 لغات الترجمة اللغات غالب الغرافي
Nature of Prefixes in 
Arabic: A Proposed 

Classification 
المجلة االكاديمية اليمنية 

 2020 للدراسات العليا

8917 
 عب0000دالرزاق محم0000د

إدارة  التجارة قايد المراني
الملخص التنفيذي لعملية الشورى:  إدارة اعمال اعمال

 وجهة نظر مدخل اتخاذ القرارات
مجلة الباحث الجامعي 

 2020 جامعة اب

8918 
عب0000دالرزاق محم0000د 

إدارة  التجارة قايد المراني
السلطة وتاثيرها على العمل اإلداري  إدارة اعمال اعمال

 رؤية مستقبلية
لة كلية التجارة مج

 2001 واالقتصاد

8919 
عب000000دالحكيم عل000000ي 

النساء  الطب االرياني
 نساء وتوليد والتوليد

Reverse breech 
extraction versus head 

pushing in cesarean 
section for obstructed 

labor 

Saudi Med j vol 32 
12 2011 

8920 
عب000000دالحكيم عل000000ي 

النساء  الطب االرياني
 نساء وتوليد والتوليد

Genital tuberculosis is 
common among females 

with tubal factor 
infertility: Observational 

study 

Alexandria 
University Faculty 

of Medicine 
Alexandria Journal 

of medicine 

2014 
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8921 
عب000000دالحكيم عل000000ي 

النساء  الطب االرياني
 نساء وتوليد والتوليد

Prophylactic pelvie 
Draninage in women 

with prolongec Prome 
could Not Reduce The 
Risk of Post Cesareal 

Section Infectious 
morbidity Case  - Control 

Study 

مجلة جامعة صنعاء 
 2014 للعلوم الطبية

8922 
عب0000دالحفيظ محم0000د 

الرياض العلوم عبدهللا مدابش
 يات

رياضيات 
 تطبيقية

Wiener polynomial and 
Wiener index of conical 

graphs 

[SYLWAN., 
164(3)]. ISI 

Indexed,Mar 2020 
2020 

8923 
عب0000دالحفيظ محم0000د 

الرياض العلوم عبدهللا مدابش
 يات

رياضيات 
 تطبيقية

THE SECOND HYPER-
ZAGREB INDEX OF 

GRAPH OPERATIONS 

Available online at 
http://scik.org J. 

Math. Comput. Sci. 
11 (2021), No. 2, 

1455-1469 
https://doi.org/10.2

8919/jmcs/5341 

2021 

8924 
عب0000دالحفيظ محم0000د 

الرياض العلوم عبدهللا مدابش
 يات

رياضيات 
 تطبيقية

New Product Operation 
on Graphs and it’s 

Properties 

International 
Mathematical 

Forum, Vol. 11, 
2016, no. 8, 357 - 
368 HIKARI Ltd, 

www.m-hikari.com 

2016 

8925 
عب0000دالحفيظ محم0000د 

الرياض العلوم عبدهللا مدابش
 يات

رياضيات 
 تطبيقية

Zagreb Indices of Some 
New Graphs 

J.ModernSci.Eng.
V ol.2,N 

o.3(2018)17 − 28 
Journal of Modern 

Science  &
Engineering 

2018 

8926 
ض00ياء عب00د الحمي00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم لي عبدهع
 عضوية

Fourier Transform 
Infrared Analysis to 

Evaluate Low-Density 
Polyethylene 

Biodegradation by 
Yemeni Bacteria 

for publishing in 
your Korean 
Journal of 

Microbiology 
(KJM) 

2021 

8927 
ض00ياء عب00د الحمي00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم علي عبده
 عضوية

DC Electrical 
Conductivity of 

Polymercaptobenzothiaz
ole Disulfide Copper 

Complex 

Journal of 
Macromolecular 
Science, Part A: 

Pure and Applied 
Chemistry (2011) 

48, 255–260 

2011 

8928 
ض00ياء عب00د الحمي00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم علي عبده
 عضوية

Possibility of Plantation 
of Barley and Corn 

Plants Irrigated with 
Saline Water in Yemen 

PSM Biological 
Research | 2020 

│Volume 5│Issue 
4│ 

2020 
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8929 
ض00ياء عب00د الحمي00د 

كيمياء  الكيمياء العلوم علي عبده
 عضوية

SYNTHESIS AND 
CHARACTERIZATION OF 
SOME NEW PYRIMIDINE 

DERIVATIVES AND 
THEIR BIOLOGICAL 

ACTIVITY 

Faculty of Science 
Bulletin, 02 

(2007)35-45 © 
2007 Sana’a 
University 

2007 

8930 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب مهيوب الحمدي

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

Effect of Mobility and 
Traffic Pattern on 
MANET Routing 

Protocols 

IJCAT - 
International 

Journal of 
Computing and 

Technology, 
Volume 4, Issue 9, 
September 2017 

2017 

8931 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب مهيوب الحمدي

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

An Energy-based 
Wireless Sensor Network 

Model to Improve the 
Performance of the 
Internet of Things 

International 
Journal of 
Computer 

Applications (0975 
– 8887) Volume *– 

No 

2021 

8932 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب مهيوب الحمدي

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

HAMM: A Hybrid 
Algorithm of Min-Min 

and Max-Min Task 
Scheduling Algorithms 

in Cloud Computing 

International 
Journal of Recent 
Technology and 

Engineering 
(IJRTE) 

2020 

8933 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب مهيوب الحمدي

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

Generating Random Data 
using 3 Nonlinear 

Functions 

International 
Journal of 
Computer 

Applications (0975 
– 8887) 

2016 

8934 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب مهيوب الحمدي

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

Dynamic Random 
Number Generator based 

on User Seed(s) 

International 
Journal of 
Computer 

Applications (0975 
– 8887) Volume 

118 – 

2015 

8935 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب ب الحمديمهيو

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

A New Lightweight 
Cryptographic Algorithm 

for Enhancing Data 
Security In Cloud 

Computing 

Journal Pre-proof 2020 

8936 
ش00000رف عب000000دالحق 

 الحاسوب مهيوب الحمدي

تكنولوج
يا 

المعلوما
 ت

علوم حاسوب 
 / شبكات

Toward a model for 
cloud computing 
banking in Yemen 

International 
Journal of 

Research in 
Advanced 

Engineering and 
Technology 

Volume 5; Issue 4 

2019 
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8937 
سميحة عبدالرحمن 

 الطب االرياني
امراض 
وجراحة 

 العيون

امراض 
وجراحة 

 العيون

BACTERIAL 
CONJUNCTIVITIS OF 

ADULTS: CAUSES AND 
OPHTHALMIC 
ANTIBIOTIC 

RESISTANCE 
PATTERNS FOR THE 

COMMON BACTERIAL 
ISOLATES 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 

6, Issue 1, 

2021 

8938 
سميحة عبدالرحمن 

 الطب االرياني
امراض 
وجراحة 

 العيون

امراض 
وجراحة 

 العيون

PREVALENCE AND RISK 
FACTORS FOR 

TRACHOMA AMONG 
PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN IN SANA’A 
CITY, YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 

6, Issue 4, 

2021 

8939 
سميحة عبدالرحمن 

 الطب االرياني
امراض 
وجراحة 

 العيون

امراض 
وجراحة 

 العيون

Risk factors for 
rhegmatogenous retinal 
detachment in Yemen 

Sana'a University 
Journal of Medical 

Sciences  5 1 
2013 

8940 
زي0000د عل0000ي حس0000ن 

 الوريث
مركز 
حقوق 
 االنسان

حقوق 
تقسيم اإلقاليم وعالقتها بالحرب على  علوم سياسية االنسان

 اليمن
مجلة االندلس للعولم 

اإلنسانية االجتماعية العدد 
8المجلد  43  

2021 

8941 
س0000ن زي0000د عل0000ي ح

 الوريث
مركز 
حقوق 
 االنسان

حقوق 
الدور األمريكي في الحرب على اليمن  علوم سياسية االنسان

م2020 -2011للفترة من   
مجلة جامعة الناصر العدد 

18 2021 

8942 
زي0000د عل0000ي حس0000ن 

 الوريث
مركز 
حقوق 
 االنسان

حقوق 
دور األمم المتحدة في إعادة بناء  علوم سياسية االنسان

 السالم في اليمن

مجلة العلوم السياسية 
والقانونية المركز 

الديمقراطي العربي العدد 
25 

2020 

8943 
س0000ليمان إس0000ماعيل 

الهندسة  الهندسة حيدر الصافي
 المدنية

هندسة مدنية 
 انشاءات

Linear and Nonlinear 
Behavior of Steel 

Buildings with Diferent 
Bracing Systems 

International 
Journal of Steel 

Structures 
2021 

8944 
س0000ليمان إس0000ماعيل 

الهندسة  الهندسة حيدر الصافي
 المدنية

هندسة مدنية 
 انشاءات

Evaluation of 
performance-based 

earthquake engineering 
in Yemen 

CHALLENGE 
JOURNAL OF 
STRUCTURAL 
MECHANICS 6 
(1) (2020) 10–22 

2020 

8945 
س0000ليمان إس0000ماعيل 

الهندسة  الهندسة فيحيدر الصا
 المدنية

هندسة مدنية 
 انشاءات

EFFECT OF 
METAKAOLIN ON 
STRENGTH AND 
DURABILITY OF 

CONCRETE 

Journal of 
Engineering 

Sciences, Assiut 
University, Vol. 

37, No. 6, pp.1389-
1405, November 

2009. 

2009 

8946 
س0000ليمان إس0000ماعيل 

ة الهندس الهندسة حيدر الصافي
 المدنية

هندسة مدنية 
 انشاءات

تأثير الماء المعرض للمجال 
المغناطيسي على بعض خواص 

 الخرسانة
مجلة العلوم والتكنولويجا 

1العدد  20المجلد   2015 
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8947 
س0000ليمان إس0000ماعيل 

الهندسة  الهندسة حيدر الصافي
 المدنية

هندسة مدنية 
 انشاءات

Structural Performance 
of Clay Brick Masonry 

Walls Under 
Compressive Loading 

  

8948 
زم000زم عب000ده يحي000ى 

 الهندسة مبارك
شعبة 
المياة 
 والبيئة

 الهيدروليكا
Evaluation of WASH at 

Sana'a University as per 
IWRM Perspective 

مجلة العلوم والتكنولوجيا 
2العدد  25المجلد   2020 

8949 
زم000زم عب000ده يحي000ى 

 الهندسة مبارك
شعبة 
المياة 
 والبيئة

 الهيدروليكا

Modeling Water Supply 
and Demand for 
Effective Water 

Management in the 
Sana'a Basin in Yemen 

مجلة العلوم والتكنولوجيا 
3العدد  25المجلد   2020 

8950 
زم000زم عب000ده يحي000ى 

 الهندسة مبارك
شعبة 
المياة 
 والبيئة

 الهيدروليكا

Piloting Recharging the 
shallow Aquifer of 

Sana'a Using Different 
Techniques 

مجلة المهندس اليمني 
 2017 جامعة عدن 15المجلد 

8951 
خال0000د عل0000ي احم0000د 

 القروطي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

اختيار جنس الجنين وموقف الشريعة 
 اإلسالمية منه

مجلة الزخيرة للبحوث 
سالمية والدراسات اإل

1العدد  3المجلد   
2019 

8952 
خال0000د عل0000ي احم0000د 

 القروطي
التربية 
 صنعاء

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

حكم بطاقات االلتمان في الشريعة 
 اإلسالمية

المجلة العلمية لالكاديمية 
اليمنية للدراسات العليا 

2العدد   
2020 

8953 
خال0000د عل0000ي احم0000د 

 القروطي
التربية 
 صنعاء

ساالدرا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

عقود االمتياز التاصيل الشرعي لها 
والتكييفات الفقهية الواردة عليها 
 عقود االمتيازات النفطية نموذجا

مجلة كلية االداب والعلوم 
 2019 42اإلنسانية العدد 

8954 
رؤى محم000د يحي000ى 

 الطب السياغي
االحياء 
الدقيقة 
 الطبية

االحياء الدقيقة 
 الطبية

Types of bacteria 
isolated from Yemeni 

Currencies in Sana'a City 
and potential risk factors 

World Journal of 
Advanced 

Research and 
Reviews, 2021, 
09(03), 042–047 

2021 

8955 
رؤى محم000د يحي000ى 

 الطب السياغي
االحياء 
الدقيقة 
 الطبية

االحياء الدقيقة 
 الطبية

Seroprevalence and risk 
factors of herpes 

simplex virus type 2 
among pregnant women 
in Dhamar city, Yemen 

MOJ Biol Med. 
2021;6(3):108 114 2021 

8956 
رؤى محم000د يحي000ى 

 الطب السياغي
االحياء 
الدقيقة 
 الطبية

االحياء الدقيقة 
 الطبية

Asymptomatic carriage 
of Streptococcus 

pyogenes among school 
children in Sana’a city, 

Yemen 

Othman et al. BMC 
Res Notes (2019) 

12:339 
https://doi.org/10.1
186/s13104-019-

4370-5 

2019 

8957 
رؤى محم000د يحي000ى 

 الطب السياغي
االحياء 
الدقيقة 
 الطبية

االحياء الدقيقة 
 الطبية

Liver Pathology in Rats 
Treated with Newcastle 
Disease Virus Strains 
AF2240 and V4-UPM 

Asian Pacific 
Journal of Cancer 
Prevention, Vol 20 

2019 
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8958 
رؤى محم000د يحي000ى 

 الطب السياغي
االحياء 
الدقيقة 
 الطبية

االحياء الدقيقة 
 الطبية

Nasal Carriage and 
Methicillin Resistance of 
Staphylococcus aureus 

among Schoolchildren in 
Sana’a City, Yemen 

Hindawi 
International 

Journal of 
Microbiology 
Volume 2021، 

2021 

8959 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
التربية 
 صنعاء

لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

تفسير وعلوم 
 القران

عظمة التشريع القرآني في حفظ 
 الضروريات الخمس

مجلة الدراسات 
 23االجتماعية المجلد 

1العدد   
2017 

8960 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
التربية 
 صنعاء

لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

تفسير وعلوم 
 القران

القول الخاص في تفسير سورة 
 اإلخالص تاليف : عبدالباسط خليل بن

 شاهين الملطي
مجلة أبحاث جامعة 

20الحديدة العدد   2014 

8961 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
التربية 
 صنعاء

لقرآن 
ريم الك

 وعلومه

تفسير وعلوم 
 القران

تصور مقترح التدريس النصوص 
القرانية لمادة التفسير واالدب 

الجامعي في ضوء ضوابط  المتطلب
فن التوجيه المستمدة من علوم اللغة 

سورة  البالغية واصول التفسير
 الكوثر انموذجا

مجلة جامعة الناصر العدد 
المجلد األول 10  2017 

8962 
د رفعت حسين محم0

 عبورة
التربية 
 صنعاء

لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

تفسير وعلوم 
 القران

النفقة الواجب للزوجة في القران 
 اليمني والسنة واراء الفقها والقانون

مجلة جامعة اليمن العدد 
1 2016 

8963 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
التربية 
 صنعاء

لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

تفسير وعلوم 
 القران

قيامة وما يجرى وقوف الكفار يوم ال
 الكريم بينهم من حوار في القران

مجلة الجامعة اليمنية 
 2020 العدد الثالث

8964 
رفعت حسين محم0د 

 عبورة
التربية 
 صنعاء

لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

تفسير وعلوم 
 القران

احكام العالقات بين المسليمن وغير 
المسليمن في ضوء الكتاب والسنة 

 نماذج مختارة

وة مجلة معالم الدع
اإلسالمية جامعة ام 

درمان اإلسالمية العدد 
10 

2018 

8965 
خال0000د عل0000ي احم0000د 

 خوالن الجبري
لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

االجماع بين النص واالختالف الفقهي  فقه مقارن
 دراسة نظرية تطبيقية

مجلة الريان جامعة 
العدد  4الريان المجلد 
 األول

2021 

8966 
خال0000د عل0000ي احم0000د 

 خوالن الجبري
آن لقر

الكريم 
 وعلومه

 فقه مقارن
مقدمة االمام يحيىبن حمزة في كتابة 

الفقهية  االنتصار العمال المسائل
 دراسة وصفية

مجلة االندلس للعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

48العدد  8المجلد   
2021 

8967 
خال0000د عل0000ي احم0000د 

 خوالن الجبري
لقرآن 
الكريم 
 وعلومه

على عقد  الجهل بصفة المبيع واثره فقه مقارن
 2019 13مجلة القلم العدد  البيع

8968 
حمي000د س000يف قاس000م 

 المحويت ثابت القادري
العلوم 

التربوية 
 والنفسية

أصول تربية 
 إسالمية

المضامين التربوية المستنبطه من 
 سورة القصص دارسة تحليلية

مجلة الدراسات 
االجتماعية جامعة العلوم 

26والتكنولوجيا المجلد   
2العدد   

2020 

8969 
حمي000د س000يف قاس000م 

 المحويت ثابت القادري
العلوم 

التربوية 
 والنفسية

أصول تربية 
 إسالمية

دور التربية اإلسالمية في مواجهة 
التحديات لشبكات التواصل االجتماعي 

 دراسة تحليلية
 

مجلة كلية االداب والعلوم 
 2020 43اإلنسانية العدد 

8970 
حس00ين احم00د عل00ي 

 االداب الورد
اللغة 

رنسية الف
 وادابها

لغة فرنسية 
 لسانيات

السلوكيات االجتماعية والممارسات 
 اللغة لليمنيين في سباق التعامالت

 اليومية
مجلة كلية االداب والعلوم 

44اإلنسانية العدد   2020 
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8971 
حس00ين احم00د عل00ي 

 االداب الورد
اللغة 

الفرنسية 
 وادابها

لغة فرنسية 
 لسانيات

Influence des 
divergences culturelles 

sur les interactions 
verbales en milieu 

professionnel 

مجلة كلية االداب والعلوم 
42اإلنسانية العدد   2019 

8972 
حس00ين احم00د عل00ي 

 االداب الورد
اللغة 

الفرنسية 
 وادابها

لغة فرنسية 
 لسانيات

Strategies de 
communication en 

Situation interculturelle 
et Exolingue le cas 

d'interlocuteurs 
yemenites parlant 

francais 

مجلة االداب جامعة ذمار  
 2021 11العدد 

8973 
س0000يف عبدالحمي00000د 

 الحاسوب الشميري
نظم 
معلوما

 ت
 نظم معلومات

HTSCC: A Hybrid Task 
Scheduling Algorithm in 

Cloud Computing 
Environment 

Volume: 17 Issue: 
02 Journal: 

International 
Journal Of 
Computers  &

Technology 
Publisher :

CIRWORLD 

2018 

8974 
س0000يف عبدالحمي00000د 

 الحاسوب الشميري
نظم 
معلوما

 ت
 نظم معلومات

C-MPE: A Collaborative 
Multiprogramming 

Development 
Environment for .Net 

Framework 

journal homepage: 
www.ojs.sabauni.n
et S.J.I.T.N Vol .8 

No.2 (2020) 

2020 

8975 
س0000يف عبدالحمي00000د 

 الحاسوب الشميري
نظم 
معلوما

 ت
 نظم معلومات

CBA-TCP: A cross-layer 
TCP transmission rate 

adaptation scheme 
based on the 

compressed block ACK 
bitmap of IEEE 802.11n 

networks 

EAI Endorsed 
Transactions on 

Mobile 
Communications 
and Applications 

2020 

8976 
مني00ة عب00دهللا يحي00ى 

 الطب الزين
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض

PREVALENCE OF CNS 
TUMORS AND 

HISTOLOGICAL 
RECOGNITION IN THE 
OPERATED PATIENTS: 
10 YEARS EXPERIENCE 

IN YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
6, Issue 2, 2021 

2021 

8977 
مني00ة عب00دهللا يحي00ى 

 الطب الزين
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض

HISTOLOGIC AND 
RADIOGRAPHIC STUDY 

OF PATHOLOGIC 
CHANGE IN COMPLETE 

IMPACTED THIRD 
MOLARS DENTAL 

FOLLICLES 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
6, Issue 1, 2021 

2021 

8978 
مني00ة عب00دهللا يحي00ى 

 الطب الزين
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض

Childhood Leukemia in 
Yemen: The Main Types 
of Childhood Leukemia, 

its Signs and Clinical 
Outcomes 

EC 
PAEDIATRICS 2021 
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8979 
مني00ة عب00دهللا يحي00ى 

 الطب الزين
علم 
االمرا
 ض

 علم االمراض

Prevalence of Different 
Types of Leukemia and 

Associated Factors 
among Children with 

Leukemia in Children’s 
Cancer Units at Al-

Kuwait Hospital, Sana’a 
City: A Cross-Sectional 

Study 

Global Journal of 
Pediatrics  &

Neonatal Care 
2021 

8980 
ام0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 نساء وتوليد والتوليد

the Rate and Risk 
Factors of Pospartum 
Depression in Sana'a 

Yemen 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 
2017 

8981 
ام0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 نساء وتوليد والتوليد

Serum uric acid in 
women with 

preeclampsia compared 
to normotensive women 

Sudan Medical 
Journal 2016 

8982 
ام0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 نساء وتوليد والتوليد

Comparison between 
forming and non-forming 

bladder flap during 
caesarean section 

Sudan Medical 
Journal 2017 

8983 
ام0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 نساء وتوليد والتوليد

caesarean Section 
Without using bladder 

Catheterization is Safe in 
Uncomplicated patients 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 
2017 

8984 
ام0000ة الك0000ريم عل0000ي 

النساء  الطب حمد الحوري
 نساء وتوليد والتوليد

Antimicrobial 
Prophylaxis for women 

with First trimester 
Vaginal Bleeding could 

Reduce the Rate of 
miscarriage 

Journal of 
Gynecology and 

Obstetrics 
2017 

8985 
ولي0000د احم0000د قاس0000م 

الكيمياء  الطب الدبعي
 كيمياء حيوية الحيوية

Outcome of Imatinib 
Treatment in Yemeni 
Patients With Chronic 
Myeloid Leukemia and 

the Influence of 
Nonadherence to 

Treatment and Duration 
of Previous Hydroxyurea 

Therapy 

Clinical 
Lymphoma, 
Myeloma & 

Leukemia March 
2020 

2020 

8986 
ولي0000د احم0000د قاس0000م 

الكيمياء  الطب الدبعي
 كيمياء حيوية الحيوية

PATTERN AND CAUSES 
OF ANEMIA IN YEMENI 
PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS 

ejbps, 2019, 
Volume 6, Issue 1, 

66-74. 
2019 
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8987 
ولي0000د احم0000د قاس0000م 

الكيمياء  الطب الدبعي
 كيمياء حيوية الحيوية

The clinical and 
biochemical characteristics 

of Yemeni adults and 
children with visceral 
leishmaniasis and the 

differences between them: 
a prospective cross-

sectional study before and 
after treatment 

Tropical Doctor 
2016, Vol. 46(4) 
224–231 ! The 
Author(s) 2016 

2016 

8988 
ولي0000د احم0000د قاس0000م 

الكيمياء  الطب الدبعي
 كيمياء حيوية الحيوية

Reference Values of 
Biochemical Parameters 

in Serum of Yemeni 
Children with Down 

Syndrome 

Journal homepage 
Annals of 

Medicine & Health 
2021;3(1):1–4 

Annals of 
Medicine & Health 

2021 

8989 
ولي0000د احم0000د قاس0000م 

الكيمياء  الطب الدبعي
 كيمياء حيوية الحيوية

patterns of autoimmune 
discases among Yemeni 

children with Down 
syndrome 

مجلة جامعة صنعاء 
 2021 للعلوم الطبية

8990 
ولي0000د احم0000د قاس0000م 

الكيمياء  الطب الدبعي
 كيمياء حيوية الحيوية

Hematological 
Characteristics of 

Yemeni Adults and 
Children with Visceral 
Leishmaniasis. Could 

Eosinopenia be a 
Suspicion Index؟ 

Mediterranean 
Journal of 

Hematology and 
Infectious Diseases 

2017 

8991 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
الهندسة 
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

Using Six Sigma 
(DMADV) Method to 
Improve Site Rollout 

Projects in MTN-Yemen 
Company 1 

PM World Journal 
(ISSN: 2330-4480) 2021 

8992 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
الهندسة 
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

THE INFLUENCE OF 
MOTIVATION FACTORS 

ON PROJECT 
PERFORMANCE IN 
CONSTRUCTION 

PROJECTS IN YEMEN 

جامعة الملكة اروى عدد 
25 2020 

8993 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
 الهندسة
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

Priorities for Sustainable 
Construction Industry 

Development in Yemen 

International 
Journal of Applied 

Engineering 
Research ISSN 

0973-4562 Volume 
12, Number 6 

(2017) pp. 886-893 

2017 

8994 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
سة الهند

المعمار
 ية

دراسات 
 معمارية

POLITICAL INSTABILITY 
AND THE INFORMAL 

CONSTRUCTION 
SECTOR IN YEMEN 

International 
Journal of Civil 
Engineering and 

Technology 
(IJCIET) 

2018 
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8995 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
الهندسة 
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

INVESTIGATING THE 
COST OF MODERN 
CONSTRUCTION IN 

YEMEN 

International 
Journal of Civil 
Engineering and 

Technology 
(IJCIET) 

2017 

8996 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
الهندسة 
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

Factors affecting 
construction labour 

productivity in Yemen 

INTERNATIONA
L JOURNAL OF 

CONSTRUCTION 
MANAGEMENT, 

2017 

2017 

8997 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
الهندسة 
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

Delay Factors Impacting 
Construction Projects in 

Sana’a-Yemen1 

PM World Journal 
Delay Factors 

Impacting 
Construction 

Projects in Sana’a-
Yemen 

2018 

8998 
وائ00000ل عب00000دالمغني 

 الهندسة محمد االغبري
الهندسة 
المعمار

 ية

دراسات 
 معمارية

منازعات األراضي في اليمن األسباب 
 2021 مجلة الجامعة اليمنية والمعالجات

8999 
هن00اء حس00ن عب00دهللا 

اللغة  اآلداب النجار
 لغة فرنسية الفرنسية

L'enseignement/apprenti
ssage gestuel et son 

intérêt dans la classe de 
FLE 

Journal of Arts & 
Humanities 

Volume 07, Issue 
02, 2018, 72-81 

2018 

9000 
هن00اء حس00ن عب00دهللا 

اللغة  اآلداب النجار
 لغة فرنسية الفرنسية

Stratégies de 
Communication en 

Situation Interculturelle et 
Exolingue le cas 

d'interlocuteurs yéménites 
parlant français 

 2021 مجلة اآلداب جامعة ذمار

9001 
هن00اء حس00ن عب00دهللا 

اللغة  اآلداب النجار
 لغة فرنسية الفرنسية

POUR!UNE!DÉMARCHE!DI
DACTIQUO1CULTURELLE !
DANS!L’ENSEIGNEMENT!D

U!FLE!À!TRAVERS! 
L’EXPLOITATION!DES »!

EXPRESSIONS!IMAGÉES  «  

Disponible"en"
ligne"sur":

http://ejournal.upi.e
du/index.php/FRA

NCISOLA 

2017 

9002 
حم00زة محم00د ش00اهر 

 حمود االنسي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
 القانون العام العام

االعتراض على القرارات الضريبية 
2010) لسنة 17وفقاً للقانون رقم (  

 بشان ضرائب الدخل والئحته التنفيذية
معة الملكة أروىمجلة جا  

 23العدد 
 –يوليو 

ديسمبر 
م2019  

9003 
حم00زة محم00د ش00اهر 

 حمود االنسي
الشريعة 
 والقانون

القانون 
ضمانات ومزايا االستثمار وأثرها  القانون العام العام

 مجلة جامعة الملكة اروى على اقتصاد الدولة

 22العدد 
 –يناير 

يونيو 
 م2019

9004 
ان0000س عل0000ي س0000عيد 

 كيمياء الكيمياء نخوال النظاري
Impact of wastewater on 
groundwater resources 
in Sana’a basin, Yemen 

Arab J Geosci (2016) 
9:268 
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9005 
ان0000س عل0000ي س0000عيد 

 كيمياء الكيمياء خوالن النظاري

Optimization and 
Efficiency Comparison 

of Dispersive and 
Cartridge Solid Phase 

Extraction Cleanup 
Techniques in the 

Analysis of Pesticide 
Residues in Some 

Vegetables Using Gas 
Chromatography-Mass 

Spectrometry 

PSM Biological 
Research 

2020 
│Volu

me 
5│Issu
e 1│4 

9006 
ان0000س عل0000ي س0000عيد 

 كيمياء الكيمياء خوالن النظاري

Quality study of 
wastewater treated by 

Waste Water Treatment 
Plant (WWTP) in the city 
of Sana'a (Yemen) used 

for agriculture. 

Merghem & al. / 
Mor. J. Chem.4 
N°3 (2016) 814-

829 

2016 

9007 
ان0000س عل0000ي س0000عيد 

 كيمياء الكيمياء خوالن النظاري

Validation and Application 
of Combined QuEChERS 
Extraction With Cartridge 

Solid Phase Extraction 
Cleanup for Pesticide 

Multiresidue Analysis in 
Some Vegetables by GC-

ECD 

PSM Biological 
Research 

2020 
│

Volum
e 

5│Issu
e 

1│14-
25 

9008 
توفي000ق عل000ى ع000الم 

العلوم  ارحب احمد
 التربوية

العلوم 
 التربوية

فاعلية تصميم برنامج حاسوبي إلدارة 
أسئلة في مادة الرياضيات بنوك مبنية  

 وفق نظرية استجابة الفقرة
المجلة العلمية لكلية 

جامعة ذمار –التربية   

 16العدد 
يناير 
2020 

9009 
توفي000ق عل000ى ع000الم 

العلوم  ارحب احمد
 التربوية

العلوم 
 التربوية

فاعلية استخدام الذكاءات المتعددة 
لتدريس  القائمة على التعليم المدمج

لحقيقية في التحصيل وتنمية الدوال ا
 التفكير الرياضي ودافعية التعلم لدى

 .طالبات الصف الثاني الثانوي

مجلة بحوث ودراسات 
 تربوية جامعة تعز

 11العدد 
أغسطس 
2019 

9010 
توفي000ق عل000ى ع000الم 

العلوم  ارحب احمد
 التربوية

العلوم 
 التربوية

بناء بنك أسئلة في مادة الرياضيات 
اسي في ضوءللصف التاسع االس  

نظرية استجابة الفقرة والتحقق من 
جودة توظيف برنامج حاسوبي 

 االدارته

كلية  –مجلة أبحاث 
 التربية الحديدة

 15العدد 
 1المجلد 
 –يوليو 

سبتمبر 
م2019  

9011 
توفي000ق عل000ى ع000الم 

العلوم  ارحب احمد
 التربوية

العلوم 
 التربوية

دور تقنيات التعليم في إنشاء بنوك 
بة وفق نظرية استجابةأسئلة محوس  

 الفقرة دارتها إلكترونيا
 2مجلة جامعة الجزائر 

 كلية العلوم االجتماعية
9/12/2

019 

9012 
توفي000ق عل000ى ع000الم 

العلوم  ارحب احمد
 التربوية

العلوم 
 التربوية

أثر اختالف نمط التغذية الراجعة في 
األلعاب التعليمية اإللكترونية على 

أطفال  تنمية التفكير اإلبداعي لدى
 الروضة بالجمهورية اليمنية
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9013 
خال000د س000عيد حمي000د 

 طب باطني الباطنية الطب االغبري

Prevalence of 
Hyperuricemia and its 
Association with Other 

Cardiovascular Risk 
Factors in Adult Yemeni 

People of Sana’a City 

Edelweiss 
publications 

Volum
e 3 

Issue 
1 | 

PDF 
118 | 

Pages 
5 2019 

9014 
خال000د س000عيد حمي000د 

 طب باطني الباطنية الطب االغبري

The Prevalence of Left 
Ventricular Thrombus 
among Heart Failure 
Patients Admitted to 

Kuwait Teaching 
Hospital in Sana’a City 
between January 2014 -

2017 

Edelweiss 
publications 

Volum
e 4 

Issue 
1 | 

PDF 
134 | 

Pages 
6 

9015 
خال000د س000عيد حمي000د 

 طب باطني الباطنية الطب االغبري

High Density Lipoprotein 
(HDL) Cholesterol Level 

among Patients with 
Acute Coronary 

Syndrome, Admitted to 
Coronary Unit in Kuwait 
University Hospital 2015-

2017 

International 
Journal of 

Cardiovascular 
Research 

Faiza 
and 

Khale
d, Int J 
Cardio
vasc 
Res 

2019, 
8:3 

9016 
خال000د س000عيد حمي000د 

 طب باطني الباطنية الطب االغبري

RELATIONSHIP 
BETWEEN C PEPTIDE 

AND CHRONIC 
COMPLICATIONS IN 

YEMENI TYPE-2 
DIABETIC PATIENTS. 

J.Bio.Innov 7(6), 
pp: 922-932, 2018 
|ISSN 2277-8330 

(Electronic) 

2018 

9017 
خال000د س000عيد حمي000د 

 طب باطني الباطنية الطب االغبري

The Prevalence of Atrial 
Fibrillation Among Acute 

Medical Admission in 
Kuwait University 

Hospital in Sana'a City 
Al-Aghbari Khaled* , 

Bamashmoos 
Mohammed and Askar 

Faiza 

Edelweiss 
publications 

Volume 
2 Issue 
1 | PDF 

112 | 
Pages 

3 
Volume 

1 . 
Issue 1 
| PDF 
101 | 

Page 1 
of x 

2018 

9018 
خال000د س000عيد حمي000د 

 طب باطني الباطنية الطب االغبري

Uncontrolled 
Hypertension among 
Treated Hypertensive 

Patients 

Edelweiss 
publications 

Volume 
2 Issue 

1 | PDF 
114 | 

Pages 
5 

Volume 
1 . 

Issue 1 
| PDF 
101 | 

Page 1 
of x 
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9019 
س000عاد حمي000د عل000ي 

علوم  العلوم الخياط
 علوم الحياة الحياة

Bioremoval of Iron from 
water sources by using 

one species of micro 
algae (Phormidium 

tenue) 

Al-Razi University 
Journal of Medical 

Sciences 

Al-
Razi 

Univ J 
Med 
Sci 

2019; 
4 (2) 

9020 
س000عاد حمي000د عل000ي 

علوم  العلوم الخياط
 علوم الحياة الحياة

Bioremoval of Iron from 
water sources by using 

one species of micro 
algae (Chlorella vulgaris) 

Al-Razi University 
Journal of Medical 

Sciences 

Al-
Razi 

Univ J 
Med 
Sci 

2019; 
4 (2) 

9021 
س000عاد حمي000د عل000ي 

علوم  العلوم الخياط
 علوم الحياة الحياة

تقييم نوعية الحماة الناتجة من محطة 
 صنعاء لمعالجة الصرف الصحي

 لالستخدام الزراعي
مجلة الجمعية السعودية 

 للعلوم الزراعية

المجلد 
العدد  16

األول 
يناير 
2017 

9022 
عل000ي  س000عاد حمي000د

علوم  العلوم الخياط
 علوم الحياة الحياة

قياس اثر استخدام مياه الصرف 
الصحي المعالجة جزئيا على خواص 
 في منطقة بني الحارث بصنعاء التربة

مجلة أبحاث البيئة 
والتنمية المستدامة جامعة 

 الناصر

 2العدد 
 4المجلد 
يناير 
2018 

9023 
س000عاد حمي000د عل000ي 

علوم  العلوم الخياط
 علوم الحياة اةالحي

تقويم المؤشرات النوعية للمياه 
الخارجية من محطة معالجة الصرف 
الصحي لمدينة صنعاء ألغراض الري 

 الزراعي

مجلة الزراعة العراقية 
 البحثية

المجلد 
العدد  21

2 2016 

9024 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

Tectono-sedimentary 
evolution of the eastern 
Gulf of Aden conjugate 

passive margins: 
Narrowness and 

asymmetry in oblique 
rifting context 

Tectonophysics 
721 (2017) 322–

348 
2017 

9025 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

STRUCTURAL 
ANALYSIS AND 

TERTIARY TECTONIC 
EVOLUTION OF YEMEN 

Faculty of Science 
Bulletin, 27 (2015) 

75-87 © 2015 
Sana’a University 

2015 

9026 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

Study of Fractures 
Network in the Basement 

of Socotra Island—
Yemen by Using Remote 

Sensing and GIS 
Techniques 

Springer Nature 
Switzerland AG 

2020 A. Froehlich 
(ed.), Space 

Fostering African 
Societies, Southern 

Space Studies, 

2020 

9027 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

Paleostress analysis of 
the volcanic margins of 

Yemen 

Arab J Geosci 
(2010) 3:529–538 

DOI 
10.1007/s12517-

010-0164-8 

2010 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

940 

 عاءتسجيالت األبحاث والمؤلفات العلمية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صن
 (ألغراض الترقيات)

تاريخ  عنوان المجلة عنوان البحث التخصص القسم الكلية اسم الباحث م
 النشر

9028 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

Slope Stability 
Assessment and 

Landslide Susceptibility 
Map Production of Wadi 
Dhahr Area, Northwest 

of Sana'a, Yemen 

SQU Journal for 
Science, 2018, 
23(2), 120-136 
Sultan Qaboos 

University 

2018 

9029 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

USING REMOTE 
SENSING FOR 
LINEAMENT 

EXTRACTION IN Al 
MAGHRABAH AREA - 

HAJJAH, YEMEN 

The International 
Archives of the 

Photogrammetry, 
Remote Sensing 

and Spatial 
Information 

Sciences, Volume 
XLII-2/W1, 2016 
3rd International 

GeoAdvances 
Workshop, 16–17 

October 2016, 
Istanbul, Turkey 

2016 

9030 
خال000د محم000د عم000ر 

علوم  العلوم خنبري
 علوم األرض األرض

Crustal structure of the 
Gulf of Aden southern 
margin: Evidence from 
receiver functions on 

Socotra Island (Yemen( 

Tectonophysics 
637 (2014) 251–

267 
2014 

9031 
صادق حمود صالح 

 كيمياء الكيمياء العلوم عزام

ULTRASOUND-
ASSISTED, ONE-POT, 
FOUR-COMPONENT 

SYNTHESIS OF 1,4,6,8-
TETRAHYDROQUINOLIN

ES IN AQUEOUS 
MEDIUM 

Synthetic 
Communications1, 
44: 424–432, 2014 
Copyright # Taylor 
& Francis Group, 
LLC ISSN: 0039-
7911 print=1532-

2432 

On: 20 
Novem

ber 
2013, 

At: 
19:56 

Publish
er: 

Taylor 
& 

Francis 

9032 
صادق حمود صالح 

 كيمياء الكيمياء العلوم عزام

A REVIEW ON THE 
CURRENT STUDIES IN 

PYRAZOLE 
DERIVATIVES, THEIR 

BIOLOGICAL AND 
PHARMACOLOGICAL 

PROPERTIES 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
REEARCH 

ejpmr, 
2020,7

(7), 
867-
887 

9033 
صادق حمود صالح 

 كيمياء الكيمياء العلوم عزام

A STUDY OF 
PHYTOCHEMICAL 
CONSTITUENTS IN 

CARALLUMA 
QUADRANGULA 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 

Research 
2020 

9034 
صادق حمود صالح 

 كيمياء الكيمياء العلوم عزام

GREEN, RAPID, SIMPLE, 
AND AN EFFECTIVE 

ONE-POT 
MULTICOMPONENT 

STRATEGY FOR 
SYNTHESIS OF NOVEL 
DIHYDROPYRANO[2,3-
C]PYRAZOL-6-AMINES 
IN AQUEOUS MEDIUM 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 

Research 

2020; 
5(2):1
6-22 
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9035 
صادق حمود صالح 

 كيمياء الكيمياء العلوم عزام

Nuclear magnetic 
resonance, vibrational 
spectroscopic studies ،

physico-chemical 
properties and 
computational 
calculations on 
(nitrophenyl (

octahydroquinolindiones 
by DFT method 

Spectrochimica 
Acta Part A: 

Molecular and 
Biomolecular 
Spectroscopy 
Sultan Qaboos 

University 

2015 

9036 
صالح احم0د حس0ين 

 Traditional Eye عيون العيون الطب العقيلي
Therapies in Yemen 

EC 
OPHTHALMOLO

GY 

April 
27, 

2019; 
Publia
hed: 
May 
23, 

2019 

9037 
صالح احم0د حس0ين 

 عيون العيون لطبا العقيلي

Why is Cataract Surgery 
Cancelled in Eye 

Camps? A Prospective 
Evaluation 

© 2018 Sudanese 
Journal of 

Ophthalmology | 
Published by 

Wolters Kluwer - 
Medknow 

2018 

9038 
صالح احم0د حس0ين 

 عيون العيون الطب العقيلي
Clinical phenotyping of 
newly diagnosed type 2 

diabetes in Yemen 
BMJ Open Diab 

Res Care 2018 

9039 
صالح احم0د حس0ين 

 عيون العيون الطب العقيلي

Factors that Enforced 
Patients to Attend a Free 

Cataract Surgery Eye 
Camp in Yemen 

EC 
OPHTHALMOLO

GY Research 
Article 

Nove
mber 
20, 

2017; 
Publis
hed: 

Januar
y 17, 
2018 

9040 
صالح احم0د حس0ين 

 Cataract surgical rate in عيون العيون الطب العقيلي
Yemen: 2012 

Saudi Journal 
Ophthalmological 2017 

9041 
صالح احم0د حس0ين 

 Analysis of Eye Care عيون العيون الطب العقيلي
Services in Yemen 

Ophthalmology 
Research: An 
International 

Journal 

7(1): 
1-7, 

2017; 
Article 
no.OR
.33295 
ISSN: 
2321-
7227 

9042 
صالح احم0د حس0ين 

 عيون العيون الطب العقيلي
Emergency visits after 

corneal transplantation in 
Yemen 

Oman Journal of 
Ophthalmology - V
olume 10, Issue 3, 

September-
December 2017 

2017 

9043 
احم0د حس0ين  صالح

 عيون العيون الطب العقيلي

Trends in Refractive 
Surgery in Yemen: 

Consecutive Review of 
1933 Cases from a Single 

Center 

Ophthalmology 
Research: An 
International 

Journal 

6(3): 
1-7, 

2016; 
Article 
no.OR
.30713 
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9044 
صالح احم0د حس0ين 

 عيون العيون الطب العقيلي

Prevalence of 
Hypertension, Diabetes 
Mellitus and Hepatitis B 
and C among People 

Seeking Cataract Surgery 
in Eye Camps in Yemen 

Yemeni Journal of 
Medical and Health 
Research Vol.8 No 

(1&2) 2019 

2019 

9045 
احم00د ص00الح احم00د 

اللغة  اآلداب غازي
 ربيةلغة ع العربية

عناصر الفعل التواصلي عند أوائل 
 البالغيين العرب (أطراف العملية

 (التواصلية
 مجلة جامعة البيضاء

المجلد 
األول 
العدد 
الثاني 
ديسمبر 
2019 

9046 
احم00د ص00الح احم00د 

اللغة  اآلداب غازي
 لغة عربية العربية

شروط صالحية الفعل التواصلي بين 
 النظريات الغربية والبالغيين العرب

 القدامى
 4العدد  مجلة آداب الحديد

2020 

9047 
احم00د ص00الح احم00د 

اللغة  اآلداب غازي
العالقة بين الدراسات اللغوية الحديثة  لغة عربية العربية

 مجلة الجامعة الوطنية ومفردات الدرس البالغي العربي
 7العدد 

ابريل 
2019 

9048 
عب000000دالحكيم عل000000ي 

النساء  الطب عبدهللا االرياني
 النساء والتوليد ليدوالتو

Genital tuberculosis is 
common among females 
with tubal factor infertility: 

Observational study 

Alexandria 
University faculty 

of Medicine 
Alexandra Journal 

of Medicine 

2014 

9049 
عب000000دالحكيم عل000000ي 

النساء  الطب عبدهللا االرياني
 ء والتوليدالنسا والتوليد

Prophylactic Pelvic 
Drainage in Women with 
Prolonged PROM could 
not Reduce the Risk of 
Post cesarean section 

Infectious morbidity case – 
Control Study 

مجلة جامعة صنعاء 
 2014 للعلوم الطبية

9050 
عب000000دالحكيم عل000000ي 

النساء  الطب عبدهللا االرياني
 النساء والتوليد والتوليد

Reverse breech extraction 
versus head pushing in 

cesarean section for 
obstructed labor 

Saudi Med J 2011 
Vol 32 12 2011 

9051 
ع000ادل ص000الح عل000ي 

 اآلداب الفقيه

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

القوامة بين التسلط والرعاية دراسة 
 فقهية

) 34العدد (مجلة االندلس 
سبتمبر -) يوليو7المجلد (  2020 

9052 
ع000ادل ص000الح عل000ي 

 اآلداب الفقيه

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
مجلة كلية االمام األعظم  الملكية الفكـريــة دراسة فقهية إسالمية

  العدد الحادي والثالثون

9053 
ع000ادل ص000الح عل000ي 

 اآلداب الفقيه

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

البيع بالتقسيط بين الحل والحرمة 
 أنموذجاً  دراسة فقهية مقارنة اليمن

 3مجلة جامعة الجزيرة 
العدد  –المجلد الثالث 

2020يناير  –الخامس  
2020 

9054 
ع000ادل ص000الح عل000ي 

 اآلداب الفقيه

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية 
ومشكالتهاوعالقتها بواقع األمة   

مجلة أداب الحديدة 
 -)ابريل 5الحديدة ـ العدد)

 م.2020يونيو 
2020 
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9055 
عبدالحمي00000د احم00000د 

 محمد داود
مركز 

التدريب 
والدراسات 

 السكانية

التدريب 
والدراسا

ت 
 السكانية

مناهج وطرق 
 تدريس

ظاهرة تسرب المتعايشين مع فيروس 
 االيدز من التعليم باليمن األسباب

الجيةاإلجراءات الع  
يونيو  2) العدد 8المجلد (

ديسمبر –  2011 

9056 
عبدالحمي00000د احم00000د 

 محمد داود
مركز 

التدريب 
والدراسات 

 السكانية

التدريب 
والدراسا

ت 
 السكانية

مناهج وطرق 
 تدريس

استخدام الحاسوب في تدريس 
الرياضيات في المدارس الثانوية في 

االتجاهات  –عمران  محافظة
 والمعوقات

ات مجلة الدراس
كلية العلوم  االجتماعية

اإلدارية واإلنسانية جامعة 
العلوم والتكنولوجيا 

32العدد  16المجلد  يناير  
يونيو –  

2011 

9057 
عبدالحمي00000د احم00000د 

 محمد داود
مركز 

التدريب 
والدراسات 

 السكانية

التدريب 
والدراسا

ت 
 السكانية

مناهج وطرق 
 تدريس

قيم التربية اإلسالمية التي تنميها 
رس الثانوية من وجهة نظر طلبة المدا

الصف الثالث الثانوي في محافظة 
 عمران

مجلة جامعة الناصر العدد 
 2014 يناير يونيو 3

9058 
عب00000دالخالق عل00000ي 

طب  الطب سالم القباطي
 طب األطفال األطفال

NON-INDUCED 
TRAUMATIC COMA IN 

CHILDREN IN 
NORTHERN REGION OF 

YEMEN Causes and 
Mortality 

154 Lebanese 
Medical Journal 

2018 • Volume 66 
(3) 

2018 

9059 
عب00000دالخالق عل00000ي 

طب  الطب سالم القباطي
 Methemoglobinemia طب األطفال األطفال

Case Report. 

مجلة جامعة عدن للعلوم 
الطبيعية والتطبيقية 

 3العدد  18المجلد 
 أغسطس

2014 

9060 
عب00000دالخالق عل00000ي 

ب ط الطب سالم القباطي
 طب األطفال األطفال

Prevalence of 
Helicobacter pylori and 

parasites in symptomatic 
children examined for 

Helicobacter pylori 
antibodies, antigens, and 

parasites in Yemen 

Saudi Med J 2014; 
Vol. 35 (11) 

www.smj.org.sa 
2014 

9061 
عب00000دالخالق عل00000ي 

طب  لطبا سالم القباطي
 طب األطفال األطفال

PREVALENCE AND 
ASSOCIATED FACTORS 
FOR BIRTH ASPHYXIA 

IN AL-SALAM 
HOSPITAL, SADDAH, 

YEMEN 

Journal of the Arab 
Board of Health 
Specializations 

Vol.17, No.4, 2016 

2016 

9062 
عب00000دالخالق عل00000ي 

طب  الطب سالم القباطي
 طب األطفال األطفال

THE PEDIATRIC 
ADMISSION PATTERN 

ANALYSIS AND 
OUTCOME IN THE 

EMERGENCY UNIT AT 
AL-SALAM HOSPITAL, 

SADAH, YEMEN 

Journal of the Arab 
Board of Health 
Specializations 

Vol.19, No.3, 2018 

2018 
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9063 
عب00000دالخالق عل00000ي 

طب  الطب سالم القباطي
 طب األطفال األطفال

Prevalence of Neonatal 
Convulsion in Yemeni 
Children -A Hospital 

Based Study 

Journal of Medical 
and Pharmaceutical 
Sciences Issue (1), 
Volume (2) March 
2018 ISSN: 2522-

333X 

2018 

9064 
عب00000دالخالق عل00000ي 

طب  الطب سالم القباطي
 طب األطفال األطفال

Pattern of Childhood 
Poisoning and 

Intoxication in AL Salam 
Hospital Sadah -Yemen 

Thamar University 
Journal of Natural 

 &Applied 
Sciences 

2017 

9065 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

Pattern and clinical 
profile of thalassemia 

among pediatric patients 
attending the Yemeni 
Society Centers for 

Thalassemia and Genetic 
Blood Disorders in 

Yemen 

The Scientific 
Journal of Al-zhar 
Medical Faculty, 

Girls | Published by 
Wolters Kluwer - 

Medknow 

2018 

9066 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

Pattern and clinical 
profile of isolated mitral 
valve prolapse among 

pediatric patients 
attending the university 
hospital in Sana'a city 

Yemen 

Journal of Arab 
Child(JAC ) 

volume 27 Number 
2 jun 

2016 

9067 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

Incidence of bacterial 
meningitis among 

pediatric patients aged 
between six months and 

five years presenting 
with febrile seizure 
without and clinical 

signs of meningitis in 
Sana'a Yemen 

Sc.j.Az med .eac 
(Girls) vol 38 no 1 
jan 2017 167-186 

2017 

9068 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
    طب األطفال األطفال

9069 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

EXPERIENCE WITH 
TRANSCATHETER 
CLOSURE OF THE 
PATENT DUCTUS 

ARTERIOSUS USING 
THE AMPLATZER DUCT 
OCCLUDER IN YEMEN 

J A C., Vol. 27, 
No. 4, Dec., 2016 2016 

9070 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

Prevalence and Clinical 
Profile of Chronic Kidney 

Diseases among 
Pediatric Patients 

Attending Al-Thawrah 
General Hospital in 

Sana'a City – Yemen 

Egyptian Journal of 
Paediatrics Vol 33, 

No 3&4 
(September & 

December), 227-
249, 2016 

2016 
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9071 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

EXPERIENCE OF 
TRANSCATHETER 

CLOSURE OF ATRIAL 
SEPTAL DEFECTS 

USING THE AMPLATZER 
SEPTAL OCCLUDER IN 

YEMEN 

J A C., Vol. 27, 
No. 4, Dec., 2016 2016 

9072 
هال000ة عب000د الواح000د 

طب  الطب أحمد الخرباش
 طب األطفال األطفال

Therapeutic Outcomes 
of Severe Acute 

Malnutrition among 
Yemeni Children under 
Five Years Old In Taiz 
Governorate – Yemen 

Egyptian Journal of 
Paediatrics Vol 33, 

No 3&4 
)September  &

December), 373-
393, 2016 

2016 

9073 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

Aflatoxins and 
Ochratoxin A Content of 

Stored Yemeni Coffee 
Beans and Effect of 

Roasting on Mycotoxin 
Contamination 

International 
Journal of 
Molecular 

Microbiology 2019 
│Volume 2│Issue 

1│11-21 

2019 

9074 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

Study of Effect Spices 
on Salmonella 

Contaminated food as 
Natural Antimicrobial 

Agents In Yemen’s Food 

International 
Journal of 

Nutritional Science 
and Food 

Technology 
Volume 6 Issue 2, 

February 2020 

2020 

9075 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

Effect of Turmeric 
(Curcuma) on Bacteria 

Isolated from Burn 
Wound Infection in Some 
Patients in Al-Jomhouri 
Hospital, Sana'a, Yemen 

International 
Journal of 

Nanotechnology 
and Allied 

Sciences 2018 
│Volume 2│Issue 

2│32-38 

2018 

9076 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

PREVALENCE OF 
CYTOMEGALOVIRUS 
ANTIBODIES AMONG 

PATIENTS WITH TYPE1 
DIABETES MELLITUS IN 

ADEN CITY-YEMEN 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2020 

9077 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

Serum HBe Ag and HBV 
DNA Markers among 
Different Stages of 
Chronic Hepatitis B 

Patients in Sana’a City, 
Yemen 

Volume 5, Issue 3, 
March – 2020 
International 

Journal of 
Innovative Science 

and Research 
Technology 

2020 
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9078 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

EFFECT OF MOST 
COMMON ANTIBIOTICS 

AGAINST BACTERIA 
ISOLATED FROM 

SURGICAL WOUNDS IN 
ADEN GOVERNORATE 
HOSPITALS, YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
5, Issue 1, 2020 

2020 

9079 
عب00دالرحمن عب00دهللا 

علوم  العلوم حسن حميد
 علوم الحياة الحياة

THE PREVALENCE OF 
VULVOVAGINAL 
CANDIDIASIS IN 

PREGNANT WOMEN 
ATTENDING SEVERAL 

HOSPITALS IN SANA’A, 
YEMEN 

Universal Journal 
of Pharmaceutical 
Research Volume 
4, Issue 6, 2019 

2019 

9080 
عب00دهللا عل00ي قاس00م 

اللغة  خوالن الصنوي
 اللغة العربية العربية

معطيات الحجاج في الشعر العربي 
 القديم (القصيدة الهمزية لزهير بن

 أبي سلمى أنموذجيا
 

مجلة كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية مجلة دورية 

ددعلمية محكمة الع  41 
2019 

9081 
عب00دهللا عل00ي قاس00م 

اللغة  خوالن الصنوي
سيمياء الفضاء الثقافي في كتاب كلية  اللغة العربية العربية

 ودمنة
مجلة جامعة الملكة أروى 

18العدد   2017 

9082 
عب00دهللا عل00ي قاس00م 

اللغة  خوالن الصنوي
 سيمياء البحث عن الذات في قصة اللغة العربية العربية

" انحي بن يقظ " 
 26مجلة االندلس العدد 

6المجلد   2019 

9083 
عب00دهللا عل00ي قاس00م 

اللغة  خوالن الصنوي
الحضور الذاتي في شعر عروة بن  اللغة العربية العربية

 الورد
مجلة كلية اآلداب جامعة 

 2019 ذمار

9084 
عب00دهللا عل00ي قاس00م 

اللغة  خوالن الصنوي
 اللغة العربية العربية

في النقد  معطيات التلقي الشعري
العربي القديم "قراءة في خطاب 

 التأسيس النقدي وتأصيله "
المجلة العربية لآلداب 
 2017 والدراسات اإلنسانية

9085 
عب000000دالملك محم000000د 

علم  اآلداب عبدهللا عيسى
ربيع اليمن دفع الناس نحو كيانات ما  علم االجتماع االجتماع

  مؤسسة الفكر العربي قبل الدولة

9086 
ك محم000000د عب000000دالمل

علم  اآلداب عبدهللا عيسى
مخاطر الفتنة السياسية في شبه  علم االجتماع االجتماع

  مجلة الغدير الجزية العربية

9087 
عب000000دالملك محم000000د 

علم  اآلداب عبدهللا عيسى
النظام االنتخابية وعالقتها بالنظام  علم االجتماع االجتماع

 السياسي
مجلة كلية اآلداب والعلوم 

 2014 35عدد اإلنسانية ال

9088 
عب000000000000000000000دالوهاب 
عبدالقدوس عب0دهللا 

 الوشلي

مركز 
االستشارا
 ت القانونية

االستشا
رات 

 القانونية
مجلة كلية اآلداب والعلوم  البناء واإلصالح الدستوري في اليمن قانون اداري

39اإلنسانية العدد   2018 

9089 
عب000000000000000000000دالوهاب 
عبدالقدوس عب0دهللا 

 الوشلي

مركز 
االستشارا

 نونيةت القا

االستشا
رات 

 القانونية
تجويد الثقافة القانونية لألستاذ  قانون اداري

 اليمنية الجامعي في الجمهورية
دراسات في التعليم 

الجامعي وضمان الجودة 
12العدد  7المجلد   

2019 
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9090 
عب000000000000000000000دالوهاب 
عبدالقدوس عب0دهللا 

 الوشلي

مركز 
االستشارا
 ت القانونية

االستشا
رات 

 القانونية
 اداريقانون 

النظام القانوني لتنفيذ األحكام اإلدارية 
في اليمن الواقع والمأمول دراسة 

 قانونية (تحليل مضمون)

أبحاث كلية التربية 
بالحديدة العدد الثالث 

 عشر
2019 

9091 
عل0000ي احم0000د عل0000ي 

العلوم  التجارة الحاوري
 السياسية

العلوم 
 السياسية

قراءة نقدية آلراء بعض المفكرين 
عاصرين حلو الفكر السياسيالعرب الم  

52اإلسالمي العدد   
مجلة كلية التجارة 

52واالقتصاد العدد   2019 

9092 
عل0000ي احم0000د عل0000ي 

العلوم  التجارة الحاوري
 السياسية

العلوم 
 السياسية

المشاركة السياسية للمرأة اليمنية 
1990-2010  

مجلة الملكة اروى العدد 
20 2018 

9093 
عل0000ي احم0000د عل0000ي 

العلوم  جارةالت الحاوري
 السياسية

العلوم 
 السياسية

تطوير مفهوم الحرية في الفلسفة 
 الليبرالية

 27مجلة االندلس العدد 
 2020 7المجلد 

9094 
عم00ار ثاب00ت عب00دهللا 

 الحاسوب زهاري

تكنولوج
يا نظم 
المعلوما

 ت

تكنولوجيا نظم 
 المعلومات

A Context-Aware 
Clustered Routing 

Approach for Video 
Transmission over 
VANETs with Long 

Lifetime Neighbourhood 

International 
Journal of Digital 
Information and 

Wireless 
Communications 
(IJDIWC) 10(1): 

10-20 

2020 

9095 
عم00ار ثاب00ت عب00دهللا 

 الحاسوب زهاري

تكنولوج
يا نظم 
المعلوما

 ت

تكنولوجيا نظم 
 المعلومات

The Internet of Things 
(IoT): a survey of 

techniques, operating 
systems, and trends 

The current issue 
and full text 

archive of this 
journal is available 
on Emerald Insight 

at: 

2019 

9096 
عم00ار ثاب00ت عب00دهللا 

 الحاسوب زهاري

تكنولوج
يا نظم 
المعلوما

 ت

تكنولوجيا نظم 
 المعلومات

An Analytical study to 
Calibrate Quality of 

Service and Security 
Parameters of Voice 

Transmission over IPSec 
(QSVoIP) for Maximum 
Number of Calls with 

Acceptable Voice Quality 

S.J.I.T.N Vol .7 
No.2 (2019( 2018 

9097 
عم00ر مقب00ول احم00د 

العالقات  االعالم عبرين
 العامة

العالقات 
 العامة

العالقة بين استخدام الجالية اليمنية 
الذكية  في األردن لتطبيقات الهواتف

 واحتياجاتهم اليومية

جامعة الزيتونة كلية 
الفنون واالعالم مجلة 
8بحوث االتصال العدد   

2020 

9098 
عم00ر مقب00ول احم00د 

العالقات  االعالم عبرين
 العامة

العالقات 
 العامة

النية وعالقتها بهوية االستماالت اإلع
تحليلية  العالمة التجارية دراسة

مقارنة إلعالنات شركات االتصاالت 
النقالة اليمنية واالردنية على 
 facebook في صفحاتها

المجلة العلمية لبحوث 
العالقات العامة واالعالن 
 15 جامعة القاهرة العدد

2018 

9099 
عم00ر مقب00ول احم00د 

العالقات  االعالم عبرين
 مةالعا

العالقات 
 العامة

اتجاهات الشباب نحو أشكال اإلعالن 
 You Tubeفي موقع 

المجلة المصرية لبحوث 
 2018 65اإلعالم العدد 

9100 
فهمي علي بن علي 

 االثار االثار اآلداب األغبري
نقش معيني جديد من نقوش الزبور 

 دراسة في دالالته اللغوية والدينية
 واالجتماعية

والعلوم مجلة كلية اآلداب 
38اإلنسانية العدد   2017 
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9101 
فهمي علي بن علي 

 االثار االثار اآلداب األغبري

نقش جديد من نقوش االعتراف 
العلني من معبد ج رو دراسة في 

 اللغوية والدينية دالالته
 

28مجلة ادوماتو العدد   2013 

9102 
فهمي علي بن علي 

 االثار االثار اآلداب األغبري
من مآذن دراسة في نقش سبئي جديد 

والسياسية  دالالته اللغوية والدينية
 واالجتماعية

مجلة كلية اآلداب والعلوم 
39اإلنسانية العدد   2018 

9103 
فهمي علي بن علي 

 االثار االثار اآلداب األغبري
الخوف " دراسة في ديانة اليمن القديم
الشديد  من المعبودات ومن عقابها

 "أنموذجا
والعلوم مجلة كلية اآلداب 
37اإلنسانية العدد   2016 

9104 
فهمي علي بن علي 

نقش سبئي من نقوش االهداءات  االثار االثار اآلداب األغبري
 والدينية دراسة في دالالته اللغوية

Per-Islamic South 
Arabia and its 

Neighbours:New 
Developments of 

Research 

2013 

9105 
ف0000ؤاد عل0000ي حس0000ن 

لعالقات ا االعالم سعدان
 العامة

العالقات 
 العامة

توظيف تطبيقات األجهزة الذكية في 
 مجال العالقات العامة

مجلة جامعة األردنية 
مجلة دراسات العلوم 
  اإلنسانية واالجتماعية

9106 
ف0000ؤاد عل0000ي حس0000ن 

العالقات  االعالم سعدان
 العامة

العالقات 
 العامة

دوافع استخدام طلبة الجامعات 
الشباعاتالهواتف الذكية وا المتحققة   

 منه
المجلة العربية لالعالم 

18واالتصال العدد   2017 

9107 
ف0000ؤاد عل0000ي حس0000ن 

العالقات  االعالم سعدان
 العامة

العالقات 
 العامة

الرضا الوظيفي لدى ممارسي 
العالقات العامة في الجمهورية اليمنية 

"دراسة مقارنة بين القطاعين 
 الحكومي والخاص"

ك مجلة أبحاث اليرمو
 2019 2019 1العدد  28المجلد 

9108 
ق000يس احم000د ه000زاع 

 المحمدي
مركز 

االستشارا
 ت القانونية

االستشا
رات 

 القانونية
 محاسبة

استيعاب قانون الجامعات اليمنية 
 االهلية لمتطلبات حوكمة التعليم

 العالية
مجلة جامعة الملكة اروى 

24عدد   2020 

9109 
ق000يس احم000د ه000زاع 

 المحمدي
مركز 

ارااالستش
 ت القانونية

االستشا
رات 

 القانونية
 محاسبة

THE SUITABLE 
APPROACH TO 

IMPLEMENT THE 
CORPORATE 

GOVERNANCE 
REQUIREMENTS IN 

YEMEN 

IJESS Volume2, 
Issue3 ISSN: 2249- 

9482  

9110 
قيس يوس0ف محم0د 

علوم  العلوم عبدهللا
 علوم الحياة الحياة

Dengue Fever Infection 
in Hodeidah, Yemen: 

Risk Factors and 
Socioeconomic 

Indicators 

Journal Home Page 
www.bbbulletin.or

g BRITISH 
BIOMEDICAL 

BULLETIN 

2015 

9111 
قيس يوس0ف محم0د 

علوم  العلوم عبدهللا
 علوم الحياة الحياة

New Records of 
Streptomyces and Non 

Streptomyces 
Actinomycetes Isolated 
from Soils Surrounding 
Sana'a High Mountain 

International 
Journal of 

Research in 
Pharmacy and 
Biosciences 

Volume 3, Issue 3, 
March 2016, PP 

19-31 

2016 
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9112 
قيس يوس0ف محم0د 

علوم  العلوم عبدهللا
 علوم الحياة الحياة

Seroprevalence of 
brucella infection among 

pregnant women in 
Sana’a city, Yemen 

Biometrics & 
Biostatistics 
International 

Journal 

2018 

9113 
قيس يوس0ف محم0د 

علوم  العلوم عبدهللا
 علوم الحياة الحياة

First Evidence of West 
Nile Virus in Hodeidah, 

Yemen: Clinical and 
Epidemiological 
Characteristics 

International 
Journal of 

TROPICAL 
DISEASE  &
Health 

2019 

9114 
ك00وثر حم00ود محم00د 

الدراسات  اآلداب إسماعيل المخالفي
 اإلسالمية

دراسات 
 اإلسالمية

جنايات األصول على الفروع دراسة 
 اإلسالمية فقهية مقارنة في الشريعة

 23مجلة االندلس العدد 
6المجلد   2019 

9115 
ك00وثر حم00ود محم00د 

الدراسات  اآلداب لمخالفيإسماعيل ا
 اإلسالمية

دراسات 
 اإلسالمية

اتجاهات عينة من المجتمع اليمني 
 نحو ظاهرة قتل الوالد لولدة من

 المنظور النفسي والقانوني والديني

اآلداب للدراسات النفسية 
والتربوية جامعة ذمار 

1المجلد  13العدد   
2019 

9116 
ك00وثر حم00ود محم00د 

الدراسات  باآلدا إسماعيل المخالفي
 اإلسالمية

دراسات 
 اإلسالمية

الفحص الطبي قبل الزواج كما يدركه 
طلبة جامعة صنعاء من المنظور 
 الديني والطبي والنفسي والقانوني

مجلة العلوم االجتماعية 
 2019 واإلنسانية جامعة عدن

9117 
مال000ك ناص000ر عل000ى 

 الحاسوب الجبري
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

Performance Analysis of 
IPv6 Over MPLS & 

MPLS-VPN for Sana’a 
University 

IJISET - 
International 

Journal of 
Innovative Science, 

Engineering & 
Technology, Vol. 3 
Issue 5, May 2016. 

2016 

9118 
مال000ك ناص000ر عل000ى 

 الحاسوب الجبري
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

Mutual Interference 
Mitigation Schemes on 

Wireless Body Area 
Networks (WBANs): A 

Survey 

IJCAT - 
International 

Journal of 
Computing and 

Technology, 
Volume 5, Issue 
10, October 2018 
ISSN (Online) : 

2348-6090 

2018 

9119 
مال000ك ناص000ر عل000ى 

 الحاسوب الجبري
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

Arabic Programming 
Language Evolution–A 

Survey 

International 
Journal of 

Scientific & 
Engineering 

Research Volume 
9, Issue 12, 

December-2018 
192 

2018 

9120 
مال000ك ناص000ر عل000ى 

 الحاسوب الجبري
علوم 
الحاسو

 ب

علوم 
 الحاسوب

Improvement of 
Business Process by 

Bitrix24 
Communications 

S.J.I.T.N Vol .8 
No.1 (2020( 2020 
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9121 
محم000000000د فرح000000000ان 

علوم  العلوم مهيوب الهاللي
 علوم الحياة الحياة

Study the Effects of 
Chemical Pesticides on 

Soil Bacterial 
Community on Khat 
Agriculture in Dhala 
Governorate, Yemen 

Scientia ricercar 
Clinical 

biotechnology and 
microbiology 

volume 3 lssue 2 

2019 

9122 
محم000000000د فرح000000000ان 

علوم  العلوم مهيوب الهاللي
 علوم الحياة الحياة

The Inhibitory Effect of 
Euphorbia Hirta Extracts 

against Some Wound 
Bacteria Isolated From 

Yemeni Patients 

Scientia ricercar 
Clinical 

biotechnology and 
microbiology 

volume 3 lssue 2 

2019 

9123 
محم000000000د فرح000000000ان 

علوم  العلوم مهيوب الهاللي
 علوم الحياة الحياة

Detection of Vibrioes in 
the Aquatic Environment 
and the Sewage System 

by Culture Method in 
Selected Areas in Yemen 

American Journal 
of Biomedical 

Science & 
Research 

2019 

9124 
محم000000000د فرح000000000ان 

علوم  العلوم مهيوب الهاللي
 علوم الحياة الحياة

Antibacterial Activity of 
Enterococcus faecium 
and Propionibacterium 
sp. against Food-borne 

and Pathogenic Bacteria 

December 2019 | 
Volume 7 | Issue 
12 | Page 1093 

2019 

9125 
ن محم000000000د فرح000000000ا

علوم  العلوم مهيوب الهاللي
 علوم الحياة الحياة

Efficacy of Native 
Trichoderma spp. in 

Controlling Fusarium 
wilt of Tomato Plants in 

Green House, Yemen 

Scientia ricercar 
Clinical 

biotechnology and 
microbiology 

volume 4 lssue 1 

2019 

9126 
محم000000000د فرح000000000ان 

علوم  العلوم هالليمهيوب ال
 علوم الحياة الحياة

Antagonistic Potential of 
Native Trichoderma 

species against Tomato 
Fungal Pathogens in 

Yemen 

International 
Journal of 
Molecular 

Microbiology 2019 
│Volume 2│Issue 

1│1-10 

2019 

9127 
محم000000000د فرح000000000ان 

علوم  العلوم مهيوب الهاللي
 علوم الحياة لحياةا

Novel Antibacterial 
Activity of Enterococcus 

faecium NM2 Isolated 
form Urine of Healthy 

people 

Asian journal of 
Applied Sciences 7 2014 

9128 
محم00د محم00د يحي00ى 

القرآن  المحويت الذماري
 قرآن وعلومه وعلومه

مدى جواز الخروج على االمام الجائر 
فقه االسالمي وقانونفي ال الجرائم  

 والعقوبات اليمني

  مجلة العلوم القانونية
3واالجتماعية العدد   

Social & Legal of 
Journal Sciences 

2019 

9129 
محم00د محم00د يحي00ى 

القرآن  المحويت الذماري
 قرآن وعلومه وعلومه

المصلحة المعتبرة في عقوبة اإلعدام 
ون تعزيراً في الفقه اإلسالمية وقان

 العقوبات اليمني

مجلة الجامعة الوطنية : 
، ) يونيو  8العدد ) 

 م2019
2019 
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9130 
مخت000ار عب000دالحافظ 

 الصيدلة الغرافي

الكيمياء 
الدوائية 
والتحليل

 ية

 كيمياء دوائية

DESIGN, SYNTHESIS, 
MOLECULAR DOCKING 

AND BIOLOGICAL 
EVALUATION OF SOME 

NEW THIOPHENE 
DERIVATIVES AS ANTI-

CANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

2019 

9131 
مخت000ار عب000دالحافظ 

 الصيدلة الغرافي

الكيمياء 
الدوائية 
والتحليل

 ية

 كيمياء دوائية

SYNTHESIS AND 
EVALUATION OF 

ANTICANCER ACTIVITY 
OF SOME NEW SCHIFF 

BASES OF AMINO-
THIOPHENE 

DERIVATIVES 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL ejpmr, 
2020,7(1), 111-115 

RESEARCH 

2020 

9132 
مخت000ار عب000دالحافظ 

 الصيدلة الغرافي

الكيمياء 
الدوائية 
والتحليل

 ية

 كيمياء دوائية

Synthesis and evaluation 
of new pyrazoline and 

thiazolidinone 
derivatives as anticancer 

activity 

Scholars Research 
Library Der 

Pharma Chemica, 
2014, 6(6):203-210 
(http://derpharmac
hemica.com/archiv

e.html) 

2014 

9133 
مخت000ار عب000دالحافظ 

 الصيدلة الغرافي

الكيمياء 
الدوائية 
والتحليل

 ية

 كيمياء دوائية

Synthesis and evaluation 
of some pyrazoline 

derivatives as anticancer 
agents 

Journal of 
Chemical and 

Pharmaceutical 
Research, 2014, 
6(11):234-238 

2014 

9134 
مخت000ار عب000دالحافظ 

 الصيدلة الغرافي

الكيمياء 
الدوائية 
والتحليل

 ية

 كيمياء دوائية

Synthesis of some 
arylidene derivatives of 
thiazolopyrimidineas 

anticancer 

Scholars Research 
Library Der Pharma 

Chemica, 2015 ،
7)1:(106-110 

http://derpharmachem
ica.com/archive.html 

2015 

9135 
نجي00000000000000000000ب وازع 
عبدالحمي0000000د أب0000000و 

 اصبع
 الباطنة العامة الباطنة الطب

Factors Associated with 
Post-Transplant Anemia 
among Renal Transplant 

Recipients with 
Functioning Grafts in 
Sana’a City, Yemen 

Othman et al., 
Yemeni J Med Sci 

2017 (in press) 
https://doi.org/10.2
0428/YJMS.11.1.A

4 

2017 

9136 
نجي00000000000000000000ب وازع 
عبدالحمي0000000د أب0000000و 

 اصبع
 عامةالباطنة ال الباطنة الطب

Frequency, 
Epidemiology and 
Outcome of Acute 

Kidney Injury Among 
Patients Admitted to 
Nephrology Center, 

Sana’a: Observational 
Study 

American Journal 
of Internal 

Medicine 2018; 
6(5): 121-125 

http://www.science
publishinggroup.co

m/j/ajim doi: 
10.11648/j.ajim.20
180605.15 ISSN: 

2330-4316 (Print); 
ISSN: 2330-4324 

(Online) 

2018 
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9137 
نجي00000000000000000000ب وازع 
عبدالحمي0000000د أب0000000و 

 اصبع
 الباطنة العامة الباطنة الطب

The Experience and 
Outcome of Renal 
Transplantation in 

Yemen 

International 
Journal of Clinical 

Urology 2019; 
3(2): 50-55 

2019 

9138 
بش00رى عل00ي يحي00ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
 إسالمية

دراسة  –أحكام النيابة في الحج 
 مقارنة

مجلة جامعة الناصر العدد 
7السنة  14  2019 

9139 
بش00رى عل00ي يحي00ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
كلية اآلداب جامعة مجلة  قضايا االحتكار في شريعة اإلسالم إسالمية

14ذمار العدد   2020 

9140 
بش00رى عل00ي يحي00ى 

 اآلداب العماد

الدراسا
ت 

اإلسالم
 ية

دراسات 
مجلة الباحث الجامعي  احكام الرضاع في الفقه اإلسالمي إسالمية

 2020 جامعة إب

9141 
مجي00ب احم00د ح00زام 

 االعالم الشميري
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

أذاعه 
 وتلفزيون

ية اليمني نحو اتجاهات الجمهور
دراسة –اإلذاعات المحلية الخاصة   

 FM ميدانية على محطات

مجلة الدراسات 
 24االجتماعية المجلد 

1العدد   
2018 

9142 
مجي00ب احم00د ح00زام 

 االعالم الشميري
اإلذاعة 
والتلفزيو

 ن

أذاعه 
 وتلفزيون

عالقة الجمهور اليمني بالدراما 
التلفزيونية المحلية وأثرها في إدراكه 

دراسة ميدانية –اقع االجتماعي للو  
مجلة العلوم االجتماعية 

 2019 جامعة الكويت

9143 
اروى عل0000ي غال0000ب 

طب  الطب الحرازي
 طب األطفال األطفال

Risk Factors of 
Pathological 

Unconjugated 
Hyperbilirubinemia 

among Yemeni Newborn 

Med. J. Cairo 
Univ., Vol. 87, No. 
7, December, 2019 

2019 

9144 
اروى عل0000ي غال0000ب 

طب  الطب الحرازي
 طب األطفال األطفال

Pediatric Stroke: 
Prevalence, Types, 

Clinical Presentation, 
Risk Factors and 

Outcome in Yemen 

Volume 5, Issue 5, 
May – 2020 
International 

Journal of 
Innovative Science 

and Research 
Technology 

2020 

9145 
اروى عل0000ي غال0000ب 

طب  الطب الحرازي
 طب األطفال األطفال

Neonatal hemolytic 
anemia does not always 
indicate thalassemia: a 

case report 

Al-Harazi et al. 
BMC Res Notes 

(2017) 10:476 DOI 
10.1186/s13104-

017-2803-6 

2017 

9146 
اروى عل0000ي غال0000ب 

طب  الطب الحرازي
 طب األطفال طفالاأل

Determinants of 
Mortality of Acute 

Bacterial Meningitis 
among Yemeni Children 

in a Tertiary Referral 
Hospital in Sana’a 

Med. J. Cairo 
Univ., Vol. 85, No. 

4, June: 1543-
1549, 2017 

2017 
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9147 
اروى عل0000ي غال0000ب 

طب  الطب الحرازي
 طب األطفال األطفال

Clinical Profile of 
Convulsive Disorders in 
Children Admitted to The 

Pediatric Ward in Al-
Gumhouri Teaching 

Hospital, Sana’a, Yemen 

International J. Ch. 
Neuropsychiatry 

│2017 │ Vol. 14 │ 
Issue 1 & 2 

2017 

9148 
اروى عل0000ي غال0000ب 

طب  الطب الحرازي
 الطب األطف األطفال

Aetiologies, Patterns of 
Presentation and 

Mortality of Acute 
Bacterial Meningitis 

among Yemeni Children 
in A Tertiary Referral 

Hospital in Sana'a 

Med. J. Cairo 
Univ., Vol. 85, No. 

3, June: 1055-
1063, 2017 

2017 

9149 
يحي00ى محم00د يحي00ى 

 بادي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 المواد النظري النظري

دراسة مسحية إلمكانات درس التربية 
 الرياضية في المدارس الحكومية
والخاصة مديرية (معين) أمانة 

 العاصمة

مجلة جامعة صنعاء 
 2014 للعلوم التربية والنفسية

9150 
يحي00ى محم00د يحي00ى 

 بادي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 المواد النظري النظري

يدانية بعنوان / بعض دراسة مسحية م
مفهوم  الوسائل الفعالة لنشر وتطبيق
الرياضية للجميع للفئات غير القادرة 

على ممارسة الرياضية البرمجة 
أساس لرياضة المستويات  وكشرط

 .العليا

مجلة المسار الرياضة 
1العدد   2018 

9151 
يحي00ى محم00د يحي00ى 

 بادي
التربية 
 الرياضية

المواد 
 المواد النظري النظري

دراسة مقارنة لبعض اشكال القوة 
العضلية بين العبي وفع االثقال 

وعدائي المسافات القصيرة في امانة 
 العاصمة

  مجلة جامعة الملكة اروى

9152 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

Prevalence of 
Hyperuricemia and its 
Association with Other 

Cardiovascular Risk 
Factors in Adult Yemeni 

People of Sana’a City 

Clinical 
Cardiology and 
Cardiovascular 

Medicine Volume 
3 Issue 1 | PDF 118 

| Pages 5 

2019 

9153 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

The Prevalence of Atrial 
Fibrillation Among Acute 

Medical Admission in 
Kuwait University 

Hospital in Sana'a City 

Clinical 
Cardiology and 
Cardiovascular 

Medicine Volume 
2 Issue 1 | PDF 112 

| Pages 3 

2018 

9154 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

Prevalence of abdominal 
obesity and its 

associated comorbid 
condition in adult 

Yemeni people of Sana’a 
City 

WORLD FAMILY 
MEDICINE/MIDD

LE EAST 
JOURNAL OF 

FAMILY 
MEDICINE 

VOLUME 17 
ISSUE 3, MARCH 

2019 

2019 
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9155 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

The prevalence of 
metabolic syndrome in 
Yemeni patients with 

hypothyroidism 

MIDDLE EAST 
JOURNAL OF 

FAMILY 
MEDICINE 

VOLUME 14 
ISSUE 6, 

JULY/UGUST 
2016 

2016 

9156 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

DIABETIC FOOT 
CHALLENGES IN YEMEN 

Journal of the Arab 
Board of Health 
Specializations 

2017 

9157 
احم000د عم000ر محم000د 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

RELATIONSHIP 
BETWEEN C PEPTIDE 

AND CHRONIC 
COMPLICATIONS IN 

YEMENI TYPE-2 
DIABETIC PATIENTS. 

J.Bio.Innov 7(6), 
pp: 922-932, 2018 
|ISSN 2277-8330 

(Electronic) 
Mohammad et al., 

2018 

9158 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

THE PREVALENCE OF 
METABOLIC SYNDROME 

IN YEMENI PATIENTS 
WITH HYPOTHYROIDISR 

WORLD FAMILY 
MEDICINE 

JOURNAL V 14 
IS 6 

2016 

9159 
محم000د احم000د عم000ر 

امراض  الباطنية الطب بامشموس
 باطنية

Prevalence of abdominal 
obesity and its 

associated comorbid 
condition in adult Yemen 

Sana'a City 

WORLD FAMILY 
MEDICINE 

JOURNAL V 17 
IS 3 

2019 

9160 
مطه00ر يحي00ى احم00د 

 العيون الطب الشاعر
امراض 
وجراحة 

 العيون

Prevalence of 
Hypertension, Diabetes 
Mellitus and Hepatitis B 

and C among People 
Seeking Cataract 

Surgery in Eye Camps in 
Yemen 

Yemeni Journal of 
Medical and Health 
Research Vol.8 No 

(1&2) 2019 

2019 

9161 
مطه00ر يحي00ى احم00د 

 العيون الطب الشاعر
امراض 
وجراحة 

 العيون

Why is Cataract Surgery 
Cancelled in Eye 

Camps? A Prospective 
Evaluation 

62 © 2018 
Sudanese Journal 

of Ophthalmology | 
Published by 

Wolters Kluwer - 
Medknow 

2018 

9162 
مطه00ر يحي00ى احم00د 

 العيون الطب الشاعر
امراض 
وجراحة 

 العيون

Cataract surgical rate in 
Yemen: 2012 

Saudi Journal of 
Ophthalmology 

31> 25-29 
2017 

9163 
مطه00ر يحي00ى احم00د 

 العيون الطب الشاعر
امراض 
وجراحة 

 نالعيو

Factors that Enforced 
Patients to Attend a Free 

Cataract Surgery Eye 
Camp in Yemen 

November 20, 
2017; Published: 
January 17, 2018 

2018 
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9164 
مطه00ر يحي00ى احم00د 

 العيون الطب الشاعر
امراض 
وجراحة 

 العيون

Trends in Refractive 
Surgery in Yemen: 

Consecutive Review of 
1933 Cases from a 

Single Center 

Ophthalmology 
Research: An 
International 

Journal 6(3): 1-7, 
2016; Article 
no.OR.30713 

2016 

9165 
مطه00ر يحي00ى احم00د 

 العيون الطب الشاعر
امراض 
وجراحة 

 العيون

Analysis of Eye Care 
Services in Yemen 

Ophthalmology 
Research: An 
International 

Journal 7(1): 1-7, 
 Article؛ 2017

no.OR.33295 

2017 

9166 
ندى احمد إسماعيل 

التمري الطب العبسي
 تمريض ض

The Neonatal Congenital 
Anomalies: Incidence 

and Risk Factors Before 
and After the war at Al-

Thawrah Hospital- 
Sana'a,Yemen. 

Assiut Scientific 
Nursing Journal 

Vol , (7) No, (19) 
Supplement 

December 2019, pp 
( 32 - 40 ) 32 

2019 

9167 
ندى احمد إسماعيل 

التمري الطب العبسي
 تمريض ض

Comparison Study 
Between Freshman and 

Senior Nursing Students' 
Critical Thinking Skills at 

Faculty of Nursing, 
Sana'a University 

Assiut Scientific 
Nursing Journal 

Vol , (7) No, (19) 
Supplement 

December 2019, pp 
(18 -24) 

2019 

9168 
ندى احمد إسماعيل 

التمري الطب العبسي
 تمريض ض

Assessment of 
knowledge and Practices 

of Midwives in Labor 
Room Regarding 

Infection Control in the 
Main Governmental 

Hospitals at Sana'a city 

Assiut Scientific 
Nursing Journal 

Vol , (7) No, (19) 
Supplement 

December 2019, pp 
(25 - 31 ) 

2019 

9169 
ندى احمد إسماعيل 

التمري الطب العبسي
 تمريض ض

Job Satisfaction And Its 
Effects on Staff 

Performance of Al Thawra 
Hospital in Sana'a, Yemen 

Thamar University 
Journal of Natural 

& Applied 
Sciences ISSN: 
2073-0764 2017 

A(7)47-58 

2017 

9170 
ندى احمد إسماعيل 

التمري الطب العبسي
 تمريض ض

Knowledge, Attitudes and 
Practices of Maternity 

Health Workers Regarding 
Breast SelfExamination in 

the Governmental 
Hospitals at Sana'a City, 

Yemen 

Thamar University 
Journal of Natural 

 &Applied 
Sciences ISSN :

2073-0764 2017 
A(7)33-46 

2017 

9171 
يحي0000ى عب0000دالرزاق 

تكنولوج التربية محمد قطران
 يا التعليم

تكنولوجيا 
 تنظيم

توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت 
ة الجامعات اليمنيةفي إدار الواقع  

 والمأمول

مجلة االندلس للعلوم 
اإلنسانية واالجتماعية 

6المجلد  26العدد   
2019 

9172 
يحي0000ى عب0000دالرزاق 

تكنولوج التربية محمد قطران
 يا التعليم

تكنولوجيا 
 تنظيم

معايير تصميم عناصر كتب القراءة 
من 3-1للصوف الثالثة األولى   

هورية التعليم األساسي في الجم
 اليمنية المأمول والواقع

رابطة التربويين العرب 
119العدد  119المجلد   2020 
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9173 
يحي0000ى عب0000دالرزاق 

تكنولوج التربية محمد قطران
 يا التعليم

تكنولوجيا 
 تنظيم

استخدام طالب الجامعات اليمنية 
 للحوسبة السحابية في التعليم

 واتجاهاتهم نحوها
 16مجلة أبحاث العدد 

1المجلد   2019 

9174 
يحي0000ى عب0000دالرزاق 

تكنولوج التربية محمد قطران
 يا التعليم

تكنولوجيا 
 تنظيم

اثر تتابع أساليب التدريب في تنمية 
مهارات انتاج البرامج التعليمية 
 articulateباستخدام برنامج 

Storyline لدى طلبة قسم معلم  
جامعة  –الحاسوب بكلية التربية 

 الحديدة

جامعة العلوم 
ولوجيا المجلة والتكن

العربية للتربية العلمية 
 والتقنية العدد السادس

2017 

9175 
ذك0000000000رى محم0000000000د 
الرياض التربيةعبدالرحمن الباقري

 رياضيات يات

Coupled coincidence point 
technique and its 

application for solving 
nonlinear integral 

equations in RPOCbML 
spaces 

Hammad et al. 
Journal of the 

Egyptian 
Mathematical 
Society (2020) 

28:8 
https://doi.org/10.1
186/s42787-019-

0064-3 

2020 

9176 
ذك0000000000رى محم0000000000د 
الرياض التربيةعبدالرحمن الباقري

 رياضيات يات

Solving a coupled system 
of functional equations 

using coupled coincidence 
point technique in metric-

like spaces 

Journal of 
Advanced Studies 
in Topology 10:1 
(2019), 96–108 

2019 

9177 
ذك0000000000رى محم0000000000د 
الرياض التربيةعبدالرحمن الباقري

 رياضيات يات

THE COMPARABLY 
ALMOST (S,T)- 
STABILITY FOR 

RANDOM JUNGCK-TYPE 
ITERATIVE SCHEMES 

FACTA 
UNIVERSITATIS 
(NIS) ˇ Ser. Math. 
Inform. Vol. 34, 

No 2 (2019), 175–
192 

https://doi.org/10.2
2190/FUMI190217

5A 

2019 

9178 
ذك0000000000رى محم0000000000د 
الرياض التربيةعبدالرحمن الباقري

 رياضيات يات

On Random Fixed Point 
Theorems for Two Types 

of Random Α − Ψ −
Contractive Mappings with 

Application 

Kaav International 
Journal of Science, 

Engineering  &
Technology 

2019 

9179 
شذى حس0ن ياس0ين 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة بخش
 الدوائية

Synthesis and evaluation 
of new pyrazoline and 

thiazolidinone derivatives 
as anticancer activity 

Scholars Research 
Library Der 

Pharma Chemica, 
2014, 6(6):203-210 

2014 

9180 
شذى حس0ن ياس0ين 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة بخش
 الدوائية

Synthesis of some 
arylidene derivatives of 

thiazolopyrimidineas 
anticancer 

Scholars Research 
Library Der 

Pharma Chemica, 
2015, 7(1):106-110 

2015 
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9181 
شذى حس0ن ياس0ين 

الكيمياء  الكيمياء الصيدلة خشب
 الدوائية

SYNTHESIS OF SOME 
CHALCONES AND 

PYRAZOLINES 
CONTAINING 

ΒNAPHTHOL AS 
ANTICANCER AGENTS 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 

PHARMACEUTIC
AL AND 

MEDICAL 
RESEARCH 

www.ejpmr.com e 

2019 

9182 
شذى حس0ن ياس0ين 
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 صنعاء تسجيالت الجوائز العلمية المحلية والعربية والدولية الممنوحة لمنتسبي جامعة

 السنة اسم الجائزة عنوان البحث القسم الكلية االسم م

طب  الطب حيى احمد رجاءي 9199
 مجتمع

العالج الكيمائي في السيطرة  تأثير
على داء المنشقات والديدان المتقلبة 

بالتراب بين اطفال المدارس 
 بمحافظة المحويت.

 1999 السعيد

الجراحه  الطب احمد محمد الحضراني 9200
 العامة

القات والمبيدات واثارها على سالمة 
 1999 دالسعي البيئة وصحة االنسان.

 االدارة التربية احمد علي الحاج محمد 9201
مسيرة التعليم والتدريب المهني 

والتقني من قيود االسر الى تحديات 
 الحاضر فاستراتيجية التطور.

 1999 السعيد

النساء  الطب محمد صالح علي القباطي 9202
 والتوليد

االنفجار السكاني والتنمية...الحالة 
 1999 السعيد اليمنية

 2000 السعيد مسيرة التعليم المهني والتقني االدارة التربية احمد علي الحاج محمد 9203

 ةالباطن الطب عبدالكريم يحيى شيبان 9204
 العامة

 2001 السعيد الفشل الكلوي المزمن في اليمن

 العلوم ينبيل عبده احمد الشواف 9205
علوم 

االرض 
 ةوالبيئ

المبيدات العضوية المكلورة 
ليمرات ثنائية الفنيل عديدة والبو

الكلور المسرطنة المتبقية في 
 االسماك االقتصادية اليمنية.

 2002 السعيد

الباطنه  الطب عبدهللا احمد محمد جنيد 9206
 العامة

معدل انتشار الحاالت المعروفة 
للسكري وفرض التوتر الشرياني في 

 2000العاصمة صنعاء سنة 
 2003 السعيد

الباطنه  الطب د محمد جنيدعبدهللا احم 9207
 العامة

التجمع االسري لحاالت النوع الثاني من 
داء السكري المشخص تحت سن 

 االربعين اليمن.
 2003 السعيد

الباطنه  الطب عبدهللا احمد محمد جنيد 9208
 العامة

الداء السكري دليل الرعاية الصحة 
 2003 السعيد االولية في الوقاية العالج.

9209 
عب00دهللا اس00ماعيل اس00ماعيل 

وقاية  الزراعة محرم
 النبات

 2003 السعيد الزراعة البديلة للقات

 الزراعة طه ياسين سعيد االديمي 9210
االقتصاد 
واالرشاد 
 الزراعي

بعض البدائل االقتصادية غير 
التقليدية لزراعة القات، نموذج 

مقترح نحو تحقيق التنمية الزراعية 
 المستدامة في اليمن.

 2003 السعيد

وقاية  الزراعة فؤاد عبدهللا ثابت الحمادي 9211
 النبات

بعض البدائل االقتصادية غير 
التقليدية لزراعة القات، نموذج 

مقترح نحو تحقيق التنمية الزراعية 
 المستدامة في اليمن.

 2003 السعيد
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 السنة اسم الجائزة عنوان البحث القسم الكلية االسم م

وقاية  الزراعة عبدهللا ناشر مرشد مقبل 9212
 النبات

بعض البدائل االقتصادية غير 
التقليدية لزراعة القات، نموذج 

مقترح نحو تحقيق التنمية الزراعية 
 المستدامة في اليمن.

 2003 السعيد

 الكيمياء العلوممحمد صالح حسين الكهالي 9213
دراسة عن استخدام ضوء الشمس 
في التحليل الضوئي المحفز لمبيدات 

تستخدم بشكل واسع في اليمن 
 بواسطة الحفارات في بيئة مائة.

 2006 السعيد

 2009 السعيد التعليم االساسي في الوطن العربي االدارة التربية احمد علي الحاج محمد 9214

وقاية  الزراعة احمدعبدهللا محمد 9215
 النبات

 2012 السعيد جائزة في العلوم البيئية والزراعية

الهندسة  الهندسة توفيق محسن سفيان 9216
 الكهربائية

 2012 السعيد كنولوجياجائزة الهندسة والت

الهندسة  الهندسة عبدالرقيب عبده سعيد 9217
 الكهربائية

 2012 السعيد جائزة الهندسة والتكنولوجيا

منظمات المجتمع المدني واشكاليه  االجتماع االداب فؤاد عبدالجليل الصالحي 9218
 2013 السعيد مفهوم وازته واقع

الشريعة  عادل محمد النجار 9219
 المرافعات نوالقانو

–معوقات تنفيذ االحكام القضائية 
دراسة تحليل مقارنة بمظاهر واثار 

واسباب عدم تنفيذه االحكام 
 القضائية في اليمن

 2013 السعيد

اللغة  اللغات حيدر محمود غيالن يوسف 9220
 العربية

عولمة النص وتنفيذ لعلم النص 
النهضوي وتنفيذ الواقع الثقافي 

ي في اليمن واالجتماعي والسياس
 نموذجا

 2013 السعيد

الهندسة  الهندسة خليل عبد الوهاب ناشر 9221
 المعمارية

المشاكل التخطيطية الرئيسة للمدن 
 2013 السعيد اليمنية ووسائل حلها

9222 
عب00000د العزي00000ز محمداحم00000د 

الهندسة  الهندسة الكباب
 المعمارية

المشاكل التخطيطية الرئيسة للمدن 
 2013 السعيد االيمنية ووسائل حله

الهندسة  الهندسة محمد احمد سالم المذحجي 9223
 المعمارية

المشاكل التخطيطية الرئيسة للمدن 
 2013 السعيد اليمنية ووسائل حلها

التجارة  محمد علي جبران 9224
سوق االوراق المالية باليمن،  المحاسبة واالقتصاد

 2014 السعيد المعوقات-المخاطر-االمكانيات

الهندسة  الهندسة مر حسن السقافع 9225
 الكهربائية

استخدام الطاقة المتجددة في قطاع 
 2014 السعيد االسكان

وقاية  الزراعة اسماعيل عبدهللا محرم 9226
 النبات

اعادة تدوير المخلفات الصلبة 
 2014 السعيد والحفاظ على البيئة في اليمن

 الزراعة رياض عبدهللا محمد محرم 9227
العلوم 

ندسية اله
 االساسية

اعادة تدوير المخلفات الصلبة 
 2014 السعيد والحفاظ على البيئة في اليمن



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  965

 صنعاء تسجيالت الجوائز العلمية المحلية والعربية والدولية الممنوحة لمنتسبي جامعة

 السنة اسم الجائزة عنوان البحث القسم الكلية االسم م

9228 
عبدالس0000الم غال0000ب حس0000ان 

الهندسة  الهندسة الخليدي
 الكهربائية

تاثير االضطرابات الجوية عن جودة 
 ارسال المعلومات بواسطة تقنية
 الليزر عبر الفراغ في غرب اسيا

 2013 رئيس الجمهورية جائزة

 العقاقير الصيدلة عبدهللا عوض علي ناصر 9229
بمجال العلوم الطبية والصحية  بحث

عن االستخدام العلمي لالعشاب 
 .الطبية

 2012 رئيس الجمهورية جائزة

9230 
غال000ب حس000ان  عبدالس000الم

 الهندسة الهندسة الخليدي
الكهربائية

جديد لتحسين جودة التعرف  مدخل
ية ثالثية على االوجه باستخدام تقن

 االبعاد
 2010 رئيس الجمهورية جائزة

 2005 التميز االكاديمي جائزة مجال العلوم البحتة بحث في الكيمياء العلوم الشكيل علي جمعان 9231

 اللغة االداب المقالح عبدالعزيز 9232
 العربية

مجال الدراسات االدبية  بحث في
 2006 التميز االكاديمي جائزة واللغوية

 الباطنه الطب احمد الجنيد دهللاعب 9233
 العامة

مجال العلوم الطبية  بحث في
 2006 التميز االكاديمي جائزة والصحية

مجال العلوم االجتماعية  بحث في التاريخ االداب عبدهللا العمري حسين 9234
 2007 التميز االكاديمي جائزة واالنسانية

 التجارة عبدهللا العولقي ناصر 9235
 2005 التميز االكاديمي جائزة العلوم الزراعية مجال القتصاداواالقتصاد

 1986 جائزة لوتس لالدب انتاجه االدبي مجمل االداب االداب المقالح عبدالعزيز 9236

 1980 وسام الفنون واالداب / عدن انتاجه االدبي مجمل االداب االداب المقالح عبدالعزيز 9237

وسام الفنون واالداب /  انتاجه االدبي مجمل الدابا االداب المقالح عبدالعزيز 9238
 1982 صنعاء

 2002 جائزة الثقافة العربية انتاجه االدبي مجمل االداب االداب المقالح عبدالعزيز 9239

جائزة الفارس من الدرجة  انتاجه االدبي مجمل االداب االداب المقالح عبدالعزيز 9240
 2003 االولى في االداب والفنون

 2004 جائزة الثقافة العربية انتاجه االدبي مجمل االداب االداب المقالح عبدالعزيز 9241
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 السنة اسم الجائزة عنوان البحث القسم الكلية االسم م

 2010 جائزة الشعر انتاجه االدبي مجمل االداب االداب المقالح عبدالعزيز 9242

المجلس العربي لدول  جائزة مدارس المستقبل تمويل االدارة التربية الحاج محمد احمد علي 9243
 2007 الخليج العربي

المجلس العربي  جائزة (والتربية (افاق مستقبلية العولمة االدارة التربية الحاج محمد احمد علي 9244
 2011 للنشر. قطر. كتاب االمة

 خليل محمد الخطيب 9245

مركز 
التطوير 
وضمان 
 الجوده

وحدة 
 النشر

التخطيط ال نشاء اكاديمية القيادة 
 الجامعية في الجمهورية اليمنية

االبداع والتميز في  جائزة
جامعة  –البحث العلمي 
 القاهرة

2016 

عب0000000دالغني احم0000000د عل0000000ي  9246
 الحاوري 

مركزاالرشاد 
التربوي 
 والنفسي

وحدة 
 االرشاد

في توزيع الخدمات  الالمساواه
التعليمية بالجمهورية اليمنية 
 وتاثيرها على تالميذ المرحلة

 الثانوية

المجلس العربي  جائزة
 2017 عيةللعلوم االجتما

عب0000000دالغني احم0000000د عل0000000ي  9247
 الحاوري 

مركزاالرشاد 
التربوي 
 والنفسي

وحدة 
 االرشاد

) What's Appدور الوتس اب (
في تنمية القيم الوطنية لدى طلبة 

المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية 
 في ضوء التحديات المعاصرة 

جائزة الملك عبدالعزيز 
للبحوث العلمية في قضايا 

المجلس  –والتنمية  الطفولة
 –العربي للطفولة والتنمية 

 مصر العربية –القاهرة 

2019 

 عبدالواسع علي ناجي 9248

مركز 
التطوير 
وضمان 
 الجوده

وحدة 
 البرامج

) What's Appدور الوتس اب (
في تنمية القيم الوطنية لدى طلبة 

المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية 
 في ضوء التحديات المعاصرة 

جائزة الملك عبدالعزيز 
للبحوث العلمية في قضايا 

المجلس  –الطفولة والتنمية 
 –العربي للطفولة والتنمية 

 مصر العربية –القاهرة 

2019 

 اللغة اللغات محمد عبده امنه يوسف 9249
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fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
    1535 ابتسام احمد عبدهللا الصادق 1
  2121 794 ابتسام اسماعيل علي حسن المؤيد 2
   2619 1608 ابتسام حسن لطف الحمزي 3

    2400 ابتسام حسن محمد احمد الكحالني 4
   5929 270 ابتسام حسين احمد المتوكل 5

  1310 47 ابتسام حسين فياض 6
     2978 ابتسام حمود احمد جبران العنسي 7

    2346 ابتسام داود ناجي احمد القصير 8
    1322 ويشابتسام عباد احمد حسن الدر 9

   5499 4967 ابتسام عبدالرحمن راشد محمد الهويدي 10

    3748 ابتسام عبدالعزيز سلطان احمد الدبعي 11
  3588 1385 ابتسام عبدالكريم محمد عبدهللا لطف 12
    1106 ابتسام عبدهللا حسين محمد االكوع 13
    6544 ابتسام عبدهللا محمد عبدالرحمن المسوري 14
    4123 ابتسام عبدالمغني فرحان علي انعم 15
    1967 ابتسام عبدالوهاب عبدهللا صالح الفضلي 16
    3898 ابتسام علي اميرالدين المطهر 17
  2685 609 ابتسام علي سيف المقطري 18
    4053 ابتسام علي عبدهللا مكرد الصلوي 19
    2361 ابتسام علي محمد العماد 20

 ابتسام فيصل سعيد شمسان 21
5369 6015 7373 

7374 7375   

    3617 ابتسام محمد احمد عبدهللا الكامل 22
    691 ابتسام محمد حسين الجرافي 23
     3171 ابتسام محمد عبدهللا هبه دياح 24

    3555 ابتسام محمد علي عزان 25
    4315 ابتسام محمد عوض سالم شعيب 26
    2534 ابتسام محمد قاسم الصبري 27
    3759 ابتسام محمد محمود عبدالكريم الهندي 28
  5500 4968 ابتسام مهدي صالح الزبيدي 29
     3678 ابتسام ناجي حسن الصبري 30

    2995 ابتسام نصر محمود فرج 31
    2844 ابتسام ياسين شيكو وزير 32
    2749 شيابتسام يحيى محمد الحبي 33
    4795 ابتهاج احمد الحميدي 34
  4024 1864 ابتهاج حسن عوني العجمي 35
     1053 ابتهاج عبدالقادر احمد علي كمال 36

    3032 ابتهال طاهر عبدالرحمن قحطان 37
     2547 ابتهال محمد محمد صالح مدار 38

  1301 ابرار بنت يحيى ناصر خواجي 39
 7866 7865 7864 ام اسي بي / هندي ابراه 40
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7867     

 8778 8777 8776 ابراهيم احمد احمد احمد البلطه 41

     4696 ابراهيم احمد احمد هشام الحوثي 42

     3628 ابراهيم احمد حسين محسن االسدي 43
     3825 ابراهيم احمد حفظ الدين يحي الشرفي 44
   3110 1813 ابراهيم احمد صالح حميد 45
     4022 ابراهيم احمد عبدهللا الخالدي 46

   6496 6260 ابراهيم احمد عبدهللا شريم 47

     2059 ابراهيم احمد علي جبارى 48
     1995 ابراهيم احمد علي فارع 49
     3721 ابراهيم احمد محمد الفسيل 50

 ابراهيم احمد محمد المطاع 51
4869 5127 8433 

8434 8435   

     1114 ابراهيم احمد محمد شرف الدين 52

   3111 1860 ابراهيم احمد محمد علي الحمزي 53
     1715 ابراهيم اسماعيل عباس زيد الجعدي 54
     1546 ابراهيم بن عواجي احمد دغريري 55
     2127 ابراهيم بن مبخوت بن عوض الحارثي 56
     4494 كابراهيم ثابت عبدالجليل الملي 57

 ابراهيم حسين محمد النونو 58
8017 8018 8019 

8020 8021 8022 

     5370 ابراهيم حسين محمد الوزير 59
   6185 5819 ابراهيم حميد قاسم السريحي 60

 ابراهيم خليل الجرادي / سوري 61

7780 7781 7782 

7783 7784 7785 

7786 7787   

     5930 شاميابراهيم زيد احمد ال 62
     4363 ابراهيم سعيد علي السماوي 63

   6380 5820 ابراهيم سلطان سالم المقطري 64
     6662 ابراهيم صالح محمد احمد الشامي 65
     4621 ابراهيم طاهر علي غانم  66

 ابراهيم عبد الحميد حزام االكحلي 67

5931 6381 7379 

7380 7381 7382 

7383 7384   

     4794 ابراهيم عبدالقادر السامحي 68
   6016 5625 ابراهيم عبدالقدوس احمد مفضل 69
     4378 ابراهيم عبداللطيف محمد الشوكاني 70
     5626 ابراهيم عبدهللا حسن المحبشي 71
     4606 ابراهيم عبدهللا شايف حزام  72
     6545 ابراهيم عبدهللا علي العامري 73
     1306 ابراهيم عبدهللا قايد درويش 74
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    1605 ابراهيم عبدهللا محمد الهجري 75
    821 ابراهيم عبدهللا محمد عبدالرحمن عامر 76
    4632 ابراهيم عبدهللا محمد متاش 77
    3055 ابراهيم عبدالواسع قائد احمد 78
    4185 ابراهيم عبده علي ناجي 79
     6324 محمد الصليحي ابراهيم عبده 80

    2162 ابراهيم عبده مهيوب الحبيشي 81
    4126 ابراهيم علي ابراهيم ذييب 82
  5821 314 ابراهيم علي احمد شامي 83
    4280 ابراهيم علي احمد محمد الحكمي 84
    2916 ابراهيم علي احمد محمد النود 85
    3177 ابراهيم علي حسين غانم االمقط 86
    2069 ابراهيم علي محمد الشماخ 87
     6261 ابراهيم علي محمد الورافي 88

    2148 ابراهيم علي محمد عضابي 89
    1666 ابراهيم علي هادي حسين ضبعان 90
  6262 5371 ابراهيم غالب حمود لقمان 91
    4479 ابراهيم لطف حسن امين الكالبي 92
    4927 د احمد الحيفيابراهيم محم 93
    3440 ابراهيم محمد احمد ثابت 94
    1817 ابراهيم محمد احمد نهشل 95
     2771 ابراهيم محمد الزبير الزين 96

    4600 ابراهيم محمد حزام الفقيه 97
    1410 ابراهيم محمد حسن السراجي 98
  3040 2386 ابراهيم محمد حسين الوجره 99
     1057 ابراهيم محمد حسين صالح العراسي 100

     4738 ابراهيم محمد راجح نجاد 101

  6017 5627 ابراهيم محمد صالح جبعه 102
  6018 5501 ابراهيم محمد عبدالرحمن ابوطالب 103
    6019 ابراهيم محمد عبدربه السالمي 104
    1112 ابراهيم محمد عبده سعد 105
    1773 محمد عبده سليمان االهدلابراهيم  106
    4178 ابراهيم محمد علي الخطري 107
    3085 ابراهيم محمد علي المالحي 108
    2948 ابراهيم محمد علي علي الدودحي 109
    1980 ابراهيم محمد قناف المعافا 110
    6582 ابراهيم محمد محمد الحداد 111
     4536 لعامريابراهيم محمد ناجي ا 112

    2826 ابراهيم محمد يحي صالح عمران 113
    1008 ابراهيم محمد يحيى صالح التالبي 114
     2046 ابراهيم ناجي احمد الصايدي 115
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 7378 7377 7376 ابراهيم ناجي احمد تاج الدين  116

     1321 ابراهيم يحيى محمد حسن قيس 117
     4457 حيميابوبكر احمد محمد ال 118
     43 ابوبكر صالح البابكري 119

     5052 ابوبكر صالح منصور البابكري 120
     4403 ابوبكر عبدالعزيز الغزالي 121

   5372 4969 ابوبكر عبدهللا عبدالحفيظ السقاف 122
     6626 ابوبكر عزيز احمد اللواع 123
   5822 5128 ابوبكر مرشد فارع الزهيري 124
     1594 اجالل احمد عبده قاسم 125
     673 اجالل وديع احمد فضل 126
     4360 اجالل يحيى علي عبدهللا شجاع الدين 127
     3737 احتساب سليمان سيف قاسم الشميري 128

 احسان عبدالجليل شاهر 129
7441 7442 7443 

7444 7445   
     425 احسن حسين حنبوش  سالم حنبوش 130
     1530 احالم ابراهيم شرف علي شرف الدين 131
     2353 احالم احمد حسين القيزل 132
     1928 احالم احمد زيد ناصر الحبابي 133
     3139 احالم احمد صالح محسن الحبابي 134
     4056 احالم احمد فايد الحداد 135
     3638 احالم احمد محمد حبيش 136
     3019 د الصغير غالب المقطرياحالم سعي 137
     1842 احالم شفيق عبدهللا الناشري 138
     3577 احالم شوقي صالح بادي 139

     2655 احالم صالح حسين الحميقاني 140
     648 احالم عبدالباقي عبدالملك احمد القباطي 141
   6546 6325 احالم عبدالسالم احمد العبسي 142

     2638 دالسالم محمد العريقياحالم عب 143
     3427 احالم عبدهللا محمود لطف الحيمي 144

     3787 احالم عبدالملك شرف عبدهللا علي 145
     3353 احالم عبده محمد صويلح 146
     3396 احالم علي احمد الضياني 147
     4815 احالم علي العيساوي 148
     1303 احالم علي محمد اسعد 149
     4124 احالم علي محمد عبدهللا السنحاني 150
     2644 احالم محمد احسن محمد الحيمي 151

     4279 احالم محمد سالم احمد 152
     4101 احالم محمد علي محمد الشامي 153

     3467 احالم محمد فاضل راشد 154
   6497 1182 احالم محمد محمد احمد شرف الدين 155
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 احمد  يحيى محسن العوامي 156
8304 8305 8306 

8307 8308  
     927 احمد ابراهيم احمد العيدروس 157

    6382 احمد ابراهيم علي الصبري 158
    2006 احمد احمد احمد مفتاح 159

 احمد احمد الملصي 160

7702 7703 7704 

7705 7706 7707 

7708    
     6326 اشاحمد احمد حزام مت 161

   6583 1920 احمد احمد سعد صالح المطري 162

    1704 احمد احمد سليمان بخيت 163
   5725 5129 احمد احمد صالح الطويلي 164

  5932 5502 احمد احمد صالح العرامي 165
    4824 احمد احمد ضبيان 166
    2756 احمد احمد عبدهللا طلحي 167

 االنسي  احمد احمد علي 168

7478 7479 7480 

7481 7482 7483 

7484 7485 7486 

7487 7488  
    4493 احمد احمد علي عاطف 169
    110 احمد احمد غالب العامري 170
    6498 احمد احمد محسن الشامي 171
  5373 4928 احمد احمد يحيى الوشلي 172

 احمد اسماعيل مقبل الشرعبي 173

63 5130 6883 

6884 6885 6886 

6887 7420 7421 

7422 7423 7424 

    2456 احمد امين قائد احمد المذحجي 174
    1720 احمد اياد انور ابراهيم 175
  4146 2783 احمد بن عبدهللا بن احمد الحويله 176
    4650 احمد ثابت العبسي 177
     4583 احمد جبر عبدربه جحيش  178

  5628 5002 احمد جبران قائد العرامي 179
    2553 احمد حزام يحيى محسن ردمان 180

 احمد حسان غالب سعيد 181
216 5726 6717 

6718 6719   

    4404 احمد حسن  العبيدي 182

 احمد حسن احمد علي الوظاف 183

5374 5823 8475 

8476 8477 8478 

8479 8480 8481 

    1063 د حسن اسماعيل المدانياحم 184
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     4699 احمد حسن الخوالني 185

 احمد حسن حسن العروسي 186
556 950 8697 

8698 8699   
     670 احمد حسن خالد فرحان 187
     1464 احمد حسن صالح الزراعي 188

     4698 احمد حسن محسن الضالعي 189

 احمد حسين  الدغشي 190

7133 7134 7135 

7136 7137 7138 

7139 7140 7141 

     1279 احمد حسين صالح حسين المطيع 191

     4755 احمد حسين محمد الرضي 192
     3453 احمد حسين محمد علي الخوالني 193
   5824 5261 احمد حسين يحيى مسفر 194

     4168 احمد حمود جابر النصيري 195
     1665 ياحمد حمود حسن القزح 196
     1699 احمد حمود علي هادي اليمني 197
     273 احمد حمود هادي احمد قطران 198

     1280 احمد حيدر فارع عبده 199
   5375 4853 احمد خالد عبدالرحيم صالح القباطي 200

   3045 1185 احمد خالد محمد قايد غالب 201
   5629 5131 احمد خالد يحيى الهدواني 202
   3861 2115 احمد راجح حيدر حيدر 203

 7317 7316 7315 احمد راجح علي طبالن  204

     1885 احمد ردمان قائد 205
 8387 8386 8385 احمد رزق رزق الصرمي 206

     4630 احمد سالم قاسم القطابري  207
     1525 احمد سالم مبارك بادعام 208
   5825 5132 احمد سعد محمد حرمل 209

 احمد سعيد عثمان الرفاعي  210
6837 6838 6839 

6840     
   3314 2774 احمد سعيد ناصر محمد 211
     20 احمد سفيان محمد عثمان 212
   5826 5053 احمد سلطان جميل الهجامي 213
     5630 احمد سلطان عبده حسن 214
     876 احمد سلطان محمد ناجي الجبري 215
     3618 مد سليمان ابراهيم اهيفاح 216
     2696 احمد سليمان صغير كتح 217
   6020 5262 احمد سيف سعيد محرم 218

 احمد سيف عبدالحق 219
 304 

  
  

 7022 5503 4929 احمد سيف يحيى المخالفي 220
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7023 7024 7025 

7026 7027 8779 

8780 8781  
    3983 طهراحمد شرف امير الدين الم 221
    1900 احمد صالح احمد الشريقي 222
     3150 احمد صالح احمد صالح 223

 احمد صالح احمد غازي 224
780 6327 9045 

9046 9047  
     3687 احمد صالح حسن حسن الماخذي 225

  6584 2111 احمد صالح حسين احمد غثيم 226
     4538 احمد صالح سبل 227

     1777 د صالح عبدهللا الكوكبانياحم 228

    806 احمد صالح عبدربه حسن المصري 229
    3571 احمد صالح علي يحي 230

 احمد صالح محمد عبدالرب 231
5504 5827 8694 

8695 8696  

 احمد صالح محمد قطران 232
5054 5376 7059 

7060 7061  
     6383 احمد صالح يحيى المطري 233

  6328 5377 احمد صغير ابكر محمد القديمي 234

 احمد عايش عبدهللا عايش 235

7986 7987 7988 

7989 7990 7991 

7992    
    1286 احمد عبادي احمد علي الربيعي 236

 احمد عبدالرحمن شمسان  237

7000 7001 7002 

7003 7004 7517 

7518 7519 7520 

7521     

    751 احمد عبدالرحمن موسى اسماعيل 238
    5378 احمد عبدالرحيم ناصر النعيمي 239
  5828 5055 احمد عبدالعزيز مهيوب العباسى 240
    3801 احمد عبدالقادر علي احمد عباس 241
    1549 احمد عبدهللا احمد الموشكي 242
    1382 احمد عبدهللا احمد شرهان 243
    384 بدهللا احمد محمد القحفهاحمد ع 244
 6745 6744 6743 احمد عبدهللا االكوع  245

 احمد عبدهللا الصعدي 246
7582 7583 7584 

7585    
     5056 احمد عبدهللا حسن الشيباني 247

    251 احمد عبدهللا عبده منصور 248
  6186 5829 احمد عبدهللا محمد الملصي 249



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

976 

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
     1446 دهللا محمد طاهراحمد عب 250
     9215 احمد عبدهللا محمد 251
     1220 احمد عبدهللا منصور احمد 252
     1075 احمد عبدهللا مهدي قاسم الدار 253

   6111 5505 احمد عبدالواحد عزيز الزنداني 254

 احمد عبدالولي العزعزي  255
8138 8139 8140 

8141 8142   

 لولي علي السماوياحمد عبدا 256
8392 8393 8394 

8395     
     1746 احمد عبدالوهاب محمد العمري 257

     3136 احمد عبده ردمان حزام 258

   3321 1793 احمد عبده علي قاسم 259
     1178 احمد عبده فرحان 260
     450 احمد عبده منصور القطامي 261
     1993 احمد عبده هزاع عبده 262

     838 احمد عثمان ابراهيم العوله 263
   1034 477 احمد عثمان ناجي منصور المخالفي 264

 احمد علوان المذحجي  265

7106 7107 7108 

7109 7110 7111 

7112     

     1668 احمد علي احمد الجبري 266

   6547 6187 احمد علي احمد الوذن 267
     3847 احمد علي احمد جابر 268
   6585 2020 احمد علي احمد حسن الزراعي 269
   6021 5631 احمد علي احمد درويش 270
     981 احمد علي احمد فقيه 271

 احمد علي الحاج محمد 272
9201 9203 9214 

9243 9244   
     4797 احمد علي الذبحاني 273

 احمد علي السري 274
7595 7596 7597 

7598 7599   
 7186 7185 7184 احمد علي باجابر 275

   2235 1070 احمد علي سيف احمد 276

 احمد علي صالح عبيه 277
8782 8783 8784 

8785 8786   
   4235 2416 احمد علي صالح محمد فقعس 278
     686 احمد علي عبدهللا االصبحي 279

 احمد علي عبدهللا الطوقي  280
6928 6929 6930 

6931     
     2595 احمد علي عبدهللا المكروت 281
     1104 احمد علي عبدهللا حسن الحرازي 282
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    2793 احمد علي عبدهللا محمد الحيدري 283
  2989 1557 احمد علي علي الرباعي 284
  726 164 احمد علي علي القماشي 285
  5830 5263 احمد علي عمر هريره 286

   4579 مد الكينعي احمد علي مح 287
  
 
 

 احمد علي محمد سالم العيدروس 288

116 5506 8224 

8225 8226 8227 

8228 8229 8230 

    3486 احمد علي محمد سعد مبخوت 289
   5632 5057 احمد علي محمد عبداللطيف 290

   5633 5133 احمد علي محمد ناجي ابو لحوم 291

    3828 فائقاحمد علي مسعد جميل ال 292
   1962 723 احمد علي مصلح مزروع 293

 احمد علي مطهر الماخذي 294

7689 7690 7691 

7692 7693 7694 

7695 7696 7697 

  3473 2060 احمد علي ناصر علي الجرشي 295
  6329 856 احمد علي يحيى بدر 296
    9 احمد عمر ابراهيم االهدل 297

 شموساحمد عمر بام 298

7917 7918 7919 

7920 7921 7922 

7923    

 احمد غالب القيري 299
7969 7970 7971 

7972 7973 7974 

 احمد غالب فارع نعمان  300
8205 8206 8207 

8208    
 6795 6794 6793 احمد فرحان دبوان االدريسي 301

    4549 احمد قاسم المليكي   302
  3997 2232 ين جمال الديناحمد قاسم حس 303

 احمد قاسم علي الزمر 304
8689 8690 8691 

8692 8693   

   3903 841 احمد قاسم علي شجاع الدين 305

    5264 احمد قاسم يحيى العنسي 306

 احمد قائد سالم ثابت 307
8787 8788 8789 

8790     

  5507 5058 احمد قائد ناجي عالو 308

 لطف احمد المترب  احمد 309

8043 8044 8045 

8046 8047 8048 

8049    
    2672 احمد لطف هللا احمد الربع 310
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     3559 احمد مجاهد حسن وهجان 311
     4401 احمد محمد  اليزيدي 312
     3039 احمد محمد احمد الكينعي 313
     2199 احمد محمد احمد النهاري 314
 7688 7687 7686 مد احمد جاسراحمد مح 315

   5634 5134 احمد محمد احمد سيف الحزمي 316
   2994 1233 احمد محمد احمد صالح الباكري 317
     1565 احمد محمد احمد علي معيض 318

     443 احمد محمد احمد عيد 319
     1239 احمد محمد احمد قاسم المؤيد 320

     3494 احمد محمد احمد مناوس 321

 احمد محمد الحداد  322
8492 8493 8494 

8495 8496 8497 

     9200 احمد محمد الحضراني 323
     4799 احمد محمد السماوي 324
 8540 8539 8538 احمد محمد السماوي 325

 احمد محمد الشامي 326
7089 7090 7091 

7092 7093   
     4805 احمد محمد الصبري 327
 6748 6747 6746 د محمد الملصي احم 328

     3065 احمد محمد جعفر الحبشي 329
     4651 احمد محمد جمعان 330

     4487 احمد محمد حسين العوجري 331

     1909 احمد محمد حميد عقالن المغلس 332
     4082 احمد محمد سيف عبدالكريم 333

     6022 احمد محمد صالح العودي 334
   3356 2146 مد محمد صالح القاضياح 335
     1923 احمد محمد صالح حمود الغني 336
     1102 احمد محمد صغير جراد 337
   5265 79 احمد محمد عبدالرحمن القياضي 338

 احمد محمد عبدالرزاق محمد النويهي 339
342 6877 6878 

6879     

     1751 احمد محمد عبدهللا  احمد المبر 340

 احمد محمد عبدهللا العجل 341
6770 6771 6772 

7385 7386 7387 

     27 احمد محمد عبدهللا القطبه 342
     6627 احمد محمد عبدهللا حسين ناصر 343
     2277 احمد محمد عبدهللا فاضل الشعيبي 344

     4473 احمد محمد عبدهللا ناصر 345
     1537 احمد محمد عبده احمد الحجوري 346

 احمد محمد عبده مطهر 347
 3848   
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 احمد محمد عثمان احمد العريقي 348
4970 5379 8534 

8535 8536 8537 

     4532 احمد محمد عسالن  349

    5933 احمد محمد علي البياضي 350
  6112 426 احمد محمد علي الوادعي 351
  5380 5059 احمد محمد علي سباتي 352
    4585 احمد محمد علي شعبين  353
    5934 احمد محمد علي صالح 354
     3132 احمد محمد علي صالح الدوله 355

    3410 احمد محمد علي عبدهللا الصعفاني 356
    2581 احمد محمد علي عطيفه 357
     2352 احمد محمد علي محمد مفتاح 358

     4446 احمد محمد علي مصلح الحاضري 359

    3365 احمد محمد غالب الروضي 360

 احمد محمد غالب عبده القدسي 361
5135 7425 7426 

7427     

  5935 5381 احمد محمد قاسم عتيق 362
  5727 4846 احمد محمد قائد مقبل 363
 8688 8687 8686 احمد محمد مجاهد القدسي 364

    4732 احمد محمد محسن السياغي 365
    2488 احمد محمد محمد احمد العرولي 366

 احمد محمد محمد الماوري 367
6330 7534 7535 

7536     

    4003 احمد محمد محمد شميله 368
    4612 احمد محمد محمد صالح الحاضري 369
     4158 احمد محمد محمد صالح علي 370

    1017 احمد محمد محمد عامر الماوري 371
    1767 احمد محمد محمد عبيد 372
    146 احمد محمد محمود الفقيه 373
    1917 احمد محمد مقبل صالح 374
    4631 احمد محمد ناصر المقولي 375
    1912 احمد محمد هادي الهبيط 376
    590 احمد محمد هادي دغار 377
    2441 احمد محمد يحيى القطمه 378
  6384 5266 محمد يحيى مطهراحمد  379
    4654 احمد مروان سماقيه 380

 احمد مطهر عقبات  381
7101 7102 7103 

7104 7105  

 احمد مقبل محمد ابراهيم المنصوري 382

5136 5508 7651 

7652 7653 7654 

7655 7656   
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     2627 احمد منصر مرشد محمد الضبيبي 383
     5635 سالم احمد مهدي علي 384
     173 احمد مهدي علي يماني 385
     738 احمد مهدي محمد حمود 386
     834 احمد ناجي احمد الفقيه 387
     406 احمد ناجي علي عيدلي 388
   3740 2351 احمد ناصر حسين علي العنسي 389
     3385 احمد ناصر منصر سند 390
   5509 5003 احمد ناصرحسن عزان 391
     4544 احمد نصر محمد التويتي 392
     2 احمد نعمان قاسم مدحجي 393
     4359 احمد نور الدين محمد عبدالقادر 394
     3596 احمد هادي احمد كباس 395
     3224 احمد هادي جبران خضير 396

     1913 احمد هزاع خالد يحيى عديني 397
     5936 انياحمد ياسين عبدهللا السليم 398
     3234 احمد ياسين محمد الشرجبي 399
     2827 احمد يحي محيي ركب 400
     4038 احمد يحيى احمد الالحجي 401

     4251 احمد يحيى احمد علي علبهادي 402

     2170 احمد يحيى احمد يحيى 403
     4268 احمد يحيى حاجب سعيد سعيد 404
     2798 سياحمد يحيى عالن شر 405
   4567 2735 احمد يحيى علي عبدهللا عثرب 406

     5137 احمد يحيى لطف الفسيل 407
     2186 احمد يحيى محمد الجمره 408

 احمد يحيى محمد الجوفي  409

7871 7872 7873 

7874 7875 7876 

7877 7878   
   5382 5060 احمد يحيى محمد الشاطبي 410

     2682 ى محمد علي اليوسفياحمد يحي 411
     4629 احمد يحيى محمد مالك 412

     6676 احمد يحيى يحيى الرفيق 413
   5267 4971 احمد يوسف عثمان القدسي 414
     3145 اختيار احمد سعيد نعمان الزغير 415
     3626 اخالص احمد عبدهللا علي الهدادي 416
     6499 حزام الشرجبياخالص عبدالجبار عبدهللا  417
     4272 اخالص هاشم محمد ناجي 418
     3211 ادريس احمد عبدالعزيز حسن 419
     6548 ادريس عبدهللا عبدالسالم حمود 420
   6440 5831 ادم عبدهللا يوسف الصرمي 421
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  3923 1943 ادهم عبدهللا محمد حسين نجيم 422
     4106  الصالحياديب عبدالجليل محمد عبدهللا 423

    770 اديب عبدالعليم احمد محمد 424
    3965 اديب عبدالواحد عبدهللا 425
    5383 اديب عبده ناشر الحكيمي 426
  2484 810 ارحاب عبدهللا محمد االرحبي 427
    170 ارحام سعيد محمد سماره 428
    2812 ارزاق جمال عبدهللا العنسي 429
    616 وى احمد احمد الخطابيار 430
    2077 اروى احمد حسن االرياني 431
     2666 اروى احمد حسين ضبعان الصعفاني 432

  6385 5728 اروى احمد عبدالودود االغبري 433
   5729 100 اروى احمد عبده احمد العزي 434

    2419 اروى احمد علي ناجي عقيل 435
     2106 بدهللا المطهراروى احمد محمد ع 436

    2446 اروى احمد محمد قاسم الفسيل 437
    2231 اروى احمد مطهر يحيى الكحالني 438
  5510 78 اروى عبدالرحمن احمد البناء 439
 7940 7939 7938 اروى عبدالرحمن احمد الذبحاني  440

    234 اروى عبدالرحمن محسن ذمران 441
    2283 م قاسم النظارياروى عبدالكري 442
     6188 اروى عبدالكريم محمد داعر 443

    2215 اروى عبداللطيف عبدهللا احمد مطهر 444
    1064 اروى عبدالوهاب منصور الشرجبي 445
    795 اروى عزي يحيى حسن اسحاق 446
    984 اروى علي عبدهللا العمراني 447
    1298 الطوقياروى علي عبدهللا محمد  448
    3543 اروى علي عبدالواحد المهلل 449

 اروى علي غالب الحرازي 450

5138 5832 9143 

9144 9145 9146 

9147 9148  
    3766 اروى علي محمد العومري 451
   3835 2449 اروى محمد احمد المحجب باعلوي 452

    3680 اروى محمد احمد عبدهللا العواضي 453
    3774 اروى محمد درهم مصلح الصليحي 454
     1863 اروى محمد سعد العزي 455

    373 اروى محمد علي االخفش 456
     1307 اروى محمد علي يحيى الغرباني 457

    1395 اروى محمد محمد احمد الكبسي 458
  1878 868 اروى محمد ناصر علي عثمان 459
     2226 الحاجاروى محمود علي  460
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     3517 اروى مصلح ناصر علي العنسي 461
   5268 89 اروى يحيى مصلح النجار 462
   3887 3142 اريج لطف عبدالرحمن عبدالمجيد 463

     964 اريج محمد مبارك علي 464
     2869 اريج يحيى علي اسماعيل حنيش 465
     3808 ازال احمد عبدهللا مثنى 466
     4259 ال محمد حسين عبده الرهاوياز 467
     731 ازر فاطمه 468
   5384 4972 ازهار محمد احمد غليون 469
     464 ازهار محمد لطف فايع 470

     4749 ازهر محمد قاسم القاسم 471
     4769 اسامه احمد العنسي 472
     2842 اسامه خالد عتيق سعيد الصنوي 473
     6549 لي راشداسامه زيد ع 474
     2489 اسامه عبدالجبار حميد ناجي 475
     3221 اسامه عبدهللا علي العنسي 476
     50 اسامه عبدالمطلب يوشف صالح 477

     4362 اسامه فردوس احمد الجيالني 478

     6386 اسامه لطف حمود بركات 479
     4356 اسامه لطف محمد االنسي 480
     4472 محمد احمد الشرفياسامه  481
     6586 اسامه محمد احمد راجح راجح 482
     4637 اسامه محمد على مرشد 483
     3579 اسراء عبدالجبار صالح ناصر المصرفي 484
     1954 اسراء عبدالكريم معروف العاني 485
     1752 اسراء عدنان عبدالرحمن الدوري 486
     3504 اسراء منذر وردي 487
     4298 اسرار احمد عوض احمد 488
     4156 اسماء احمد حسين حسين العوادي 489
     4068 اسماء احمد سعيد عثمان الرفاعي 490
     1833 اسماء احمد عبدالقادر شرف الدين 491

     6500 اسماء احمد عبدهللا قشنون 492
     2637 اسماء احمد غالب المخالفي 493
   3419 895 اسماء احمد محمد ناجي علوان 494
     3079 اسماء احمد محمد يحيى الحنحنه 495
     2102 اسماء بنت عبدالرحمن صالح الحماد 496
     6331 اسماء ثابت احمد الحميدي 497
     2171 اسماء حمود صالح حميد العنسي 498
     4131 اسماء درويش احمد محمد المضوني 499
     2384 اسماء صالح احمد مسفر الرقيب الغامدي 500
     407 اسماء عبدالرحمن احمد حسن 501
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    766 اسماء عبدالفتاح موسى سالمه الحوت 502
    6501 اسماء عبدهللا عبدالوهاب المرتضى 503
    4062 اسماء عبدهللا علي الكحالني 504
    2324 اسماء عبدهللا لطف علي صبار 505
    1536 اسماء عبدالناصر حسين معصار فخرالدين 506
    3846 اسماء علي علي احمد الخوالني 507
    4107 اسماء علي علي الطيري 508
     3208 اسماء علي يحيى يحيى االشول 509

    1673 اسماء غالب صالح الوصابي 510
    5937 اسماء غالب علي الشرعي 511
     3660 حسن محمد الحميقانياسماء م 512

    4294 اسماء محمد حسن محمد البعداني 513
     471 اسماء محمد حمود حمود ابوطالب 514

  6663 2621 اسماء محمد سعيد صالح القباطي 515
     1694 اسماء محمد علي احمد البعلول 516

     3882 اسماء محمد علي عثمان المخالفي 517

    3077 محمد قائد احسناسماء  518
    3532 اسماء محمد محمد الحارثي 519
    3622 اسماء محمود قائد مدهش 520
     1779 اسماء مهيوب دبوان المخالفي 521

    3987 اسماء يحيى رزق الصرمي 522

 اسماعيل ابراهيم محمد الوزير 523
5004 5269 6914 

6915 6916  
    3013 محمد الغرسياسماعيل احمد  524
    2906 اسماعيل اسماعيل علي الفسيل 525
    3796 اسماعيل دحان علي حوات 526
  3806 485 اسماعيل طالب اسماعيل 527
  9226 9209 اسماعيل عبدهللا اسماعيل محرم 528
  265 118 اسماعيل عبدهللا عبدهللا الوظاف 529
    728 اسماعيل عبده قحطان طاهر 530
     594 اسماعيل علي عبدهللا السهيلي 531

    2364 اسماعيل محمد سعد الدبيس 532
  5636 5139 اسماعيل محمد صالح الحنشلي 533
 7744 7743 7742 اسماعيل محمد علي المحاقري 534

    442 اسماعيل محمد غالب المصنف 535
    3404 اسماعيل محمد محمد العبري 536
     3446 اسماعيل مصلح سعيد محمد ابو سويد 537

  2681 915 اسماعيل نعمان عبده ناجي عزالدين 538
  2320 913 اسهار حسن علي خليل 539
    3185 اسيا سعيد عبداللطيف العبسي 540
  936 55 اسيا عبدهللا الضبي 541
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     820 اسيا علي قاسم المخالفي 542
   1079 327 محموداسيل عبدالودود  543
     2919 اشتياق احمد فضل قائد اليوسفي 544
   5511 67 اشراق احمد حسن االرياني 545

   4252 2706 اشراق احمد علي الخلقي 546
   6441 1251 اشراق احمد يحيى يحيى راصع 547
     4223 اشراق حاتم صالح البليلي 548
     2586 اشراق حسن علي الشرفي 549
     4133 اشراق عبدالرحمن عتيق ناصر الماوري 550
     6664 اشراق عبدالعزيز محمد احمد العلفي 551
   5512 4930 اشراق عبداللطيف محمد ضيف هللا 552
     945 اشراق عبدالولي فارع محمد العودري 553

     3237 اشراق عزالدين محمد الحرازي 554
   6628 6442 اشراق فضل حميد راجح 555

     1703 اشراق محمد علي الشامي 556

     4790 اشرف سالم باحمران 557
     31 اشرف علي سالمان يونس 558

 اشرف محمد احمد النهاري  559
5140 5513 7754 

7755 7756 7757 

     3256 اشرف ناجي سيف علي العودي 560
     4833 اشرف يحيى شنيف 561
     2551 ميد احمد ابوغانماشواق احمد ح 562
   5637 4973 اشواق احمد مهدي محمد 563
     1983 اشواق حسن محمد حسن العلفي 564

   1901 579 اشواق حمود محمد المخالفي 565
     2461 اشواق عبدالرقيب عبدهللا محمد العريقي 566

     4357 اشواق عبدالسالم شجاع 567
     3352 الح الحداءاشواق عبدهللا احمد ص 568
     3220 اشواق علي حزام قاسم العروسي 569
     3682 اشواق علي حسن حاتم 570

     5938 اشواق علي خالد الحاشدي 571
     1835 اشواق محمد سيف علوان 572
     2264 اشواق محمد صالح الفائق 573
     2085 اشواق يحيى حسين علي الحبابي 574
     1018 يحيى علي المحبشي اشواق 575
     2332 اشواق يحيى يحيى العوش 576
   2828 1389 اصباح عبدالقوي علي عبدالعزيز الشميري 577

     1495 اعتماد ناجي فياض 578
     3165 اعتماد ناصر محمد الطيري 579
   1846 632 افتخار عبدالملك علي عبدهللا الغساني 580
     1255 بدالمغني سعيد العريقيافتخار يوسف ع 581
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 افتكار مهيوب دبوان المخالفي 582
5514 5833 8301 

8302 8303  
  3807 1140 افراح احمد محمد حسين الفقيه 583
  3038 1644 افراح حسن عبدهللا غرامه 584
  1129 205 افراح صالح عبدهللا النزيلي 585
    3772 افراح عبدالرقيب احمد الصبري 586
    3402 افراح عبدهللا مرتضى المرتضى 587
  3016 1497 افراح علي جبران ناجي 588
     3025 افراح علي صالح مصلح العماري 589

    3341 افراح علي عبدالحميد سفيان االصبحي 590
    2185 افراح علي محمد محمد الصرح 591
     2293 افراح قاسم يحيى علي العماري 592

   6469 6189 افراح محمد عبدهللا الذبحاني 593

    3662 افراح مهيوب حميد سيف قاسم 594
  4179 1068 افراح ناجي محسن حزام المسيلي 595
   5638 5141 افراح يحيى محمد صالح الرزامي 596

    4218 افهام عبدالحافظ سعيد القباطي 597
    252 اقبال علي بن علي رباد 598
     1320 اقبال محمد احمد جعفر 599

    2473 اكرام اياد انور ابراهيم االعظمي 600
  5939 5385 اكرام فضل محمد االرياني 601
    1336 اكرام محمد صالح العودي 602
  6332 6023 اكرم ثابت محسن ناشر 603
    2629 اكرم سفيان محمد بدير الغشمي 604
     5730 لباقي محمد ناجياكرم عبدا 605

    3648 اكرم عبدهللا احمد قائد الشميري 606
    4792 اكرم عبدهللا عباس 607
    3627 اكرم عبدهللا علي غشيم 608
    4735 اكرم عبدهللا يحيى شجاع الدين 609
    3262 اكرم عبده قاسم محمد 610
  5515 5005 اكرم قادري محمد القرشي 611
    4520 اكرم قاسم الطويل 612
     1903 اكرم محمد احمد حمادي 613

    1968 اكرم محمد حسن عبدهللا اميرالدين 614
    3275 اكرم محمد عبدهللا صبره 615
    3810 اكرم محمد محمد العزير 616
    2509 اكرم ناجي محمد سعد حنسه 617
  3946 2708 لياكرم ناصر ناصر حسين عبدهللا ع 618
    1295 اكوع عبدهللا عبدهللا محمد االكوع 619
    3998 االء عبدهللا محمد حسين الروضي 620
    2899 الجماعي ناصر مسعود الوصابي 621
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   5731 5142 الجنيد الطيب امين النور 622
     646 الحان احمد محمد قايد االديمي 623
     1590 مانالحسين محمد راسم العث 624
     5143 الخطيب يحيى محمد الكبسي 625
     1072 السقاف عمر صالح السقاف 626
     575 السالمي صالح مرشد السالمي 627
     4543 الصفي نعمان عبدالرحمن احمد نعمان 628
     811 الطاف احمد محمد توفيق االشول 629
     6629 الطاف صالح محمد صالح المطري 630

     2849 الطاف عبده محمد العيوي 631
     4566 الطاف علي عبده الشرجبي  632
   3954 2634 الطاف محمد عبدهللا الفندي 633
     4533 الع علي احمد محمد 634
     3715 العباس منذر وردي 635
   2973 1362 العزي حميد محمد الوصابي 636
     3561 لغزاليالعالء عمر عبدالعزيز يحيى ا 637
     3725 الفت احمد عبدهللا حميد 638

 القاسم محمد علي عباس 639

5940 6190 8510 

8511 8512 8513 

8514 8515 8791 

8792 8793 8794 

8795 8796 8797 

8798 8799   

     2960 النقيب محمد صغير الشنيف 640
     1290 الهام احمد علي علي قطينه 641
   680 268 الهام امين شكري الشيباني 642
     310 الهام حسن احمد الحميري 643
     1801 الهام شرف احمد الحمادي 644

     5941 الهام صالح احمد السنباني 645
   5834 5386 الهام عبدالرحمن عبدهللا الطائفي 646
     1297 الهام عبدالكريم محمد ناجي 647
     1722 دهللا عبدهللا زاهر المطريالهام عب 648
   678 145 الهام عبدهللا محمد االرياني 649
     6550 الهام عبدهللا محمد عبدالرحمن المسوري 650
     3456 الهام عبدهللا يحي زهره 651
   4184 518 الهام عبده محمد عبدهللا الحكيمي 652
     5516 الهام علي عبدهللا باصهي 653
     3927 الهام علي عبدهللا سعد المراني 654

     2882 الهام محمد احمد محي الدين 655

     1646 الهام محمد عبده حزام طارش 656
   6263 5835 الهام محمد علي الرضا 657
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    3271 الهام محمد محمد عبدهللا السرحي 658
    2606 الهام مرشد سيف محمد 659
    2491 الوهاب نجيمالهام مطهر عبد 660
    1853 الهام يحيى عبدالولي المرتضى 661
    194 الياس مانع علي الميدمه 662
     2764 اليزا غازي عوض مبارك الجعيدي 663

    1457 ام الخير قاسم فيصل عبدالجبار 664
    1455 ام هاني عبدهللا محمد الوريث 665
  5836 5270 لعرشيامال عبدالكريم عبدهللا ا 666
  6587 5271 امال عبدهللا محمد التهامي 667
    3833 امال علي سالم حسن اليوسفي 668
     549 امال محمد حسن بانافع 669

  5387 5006 امال محمد حسين الشرفي 670
    5517 امال محمد عبده الدميني 671
    4090 امال مهيوب سرحان علي حميد 672
    3977 امانى محمد حمود الهتار 673
    4129 اماني احمد احمد عوضه 674
    3373 اماني احمد مهدي سعد الجعدبي 675
    3943 اماني زيد علي الشليلي 676
  3834 1888 اماني عبدهللا عثمان نورالدين 677
   6630 1794 اماني عبدهللا محمد السلفي 678

     6470 د اليمنياماني عبدهللا محم 679

    3029 اماني عبده محمد فاضل الربيعي 680
    1180 اماني عزي ابراهيم فتوح 681
    2797 اماني علي حسين الجائفي 682
     3556 اماني علي حمود حمود المرهبي 683

    3268 اماني لطف عبدهللا احمد الحمامي 684
    2861 ياماني محمد قائد سرحان المخالف 685
     6631 اماني محي الدين محمد احمد 686

    3059 اماني يحيى صالح مفرح 687
    4234 امجد اسماعيل محمد عبدالمغني 688
    3251 امل احمد احمد الدبيلي 689
     4804 امل اسامه شومان 690

    3607 امل توفيق محسن الورد 691
    3526 لعزيز الغزاليامل جميل عبدالملك عبدا 692
     2678 امل حسن عبدالرحمن حميدالدين 693

    4115 امل حسين علي اللوذعي 694
     3161 امل راشد محمد سعيد العبسي 695

    3844 امل سلطان علي الجرادي 696
     4712 امل صالح علي المريسي 697

    3694 امل صالح محمد الزوبه 698
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     3345 بد المنان مهيوب نائف القدسيامل ع 699
     4013 امل عبدالجبار مجاهد احمد المقطري 700
     3695 امل عبدالرحمن علي الغماري 701
     3877 امل عبدالرحمن لطف محمد شرف الدين 702

     1424 امل عبدالكريم محمد صبره 703
     3755 امل عبدهللا احمد عيظه البصير 704
     871 امل عبدهللا سلطان صالح المقرمي 705
     2988 امل عبدالمجيد احمد محمد االديمي 706
   2285 804 امل عبدالمعز صالح الحميري 707
     1189 امل عبدالوارث سعيد االغبري 708

     4366 امل علي احمد المطري 709
     3972 امل علي حمود علي زبيبه 710
     3524 ه قائد الشرجبيامل علي عبد 711

     3639 امل علي علي مبخوت جابر الشاعر 712
     3629 امل علي محمد الحيمي 713
     6264 امل علي محمد السنباني 714
     3118 امل محفوظ خالد عبدالوهاب 715
   3831 2373 امل محمد حسن علي الخزان 716

     3000 امل محمد علي علي الشرفي 717

   6265 5837 امل محمد محمد شديوه 718
     4304 امل محمد ناجي العامري 719
     4269 امل منصور احمد غالب عون 720
     2476 امل ناصر علي يحيى الشظمي 721
     2901 امل يحيى احمد لطف 722
     2837 امل يحيى عبد هللا حسين الهادي 723
     4227 امل يحيى علي قاسم الوتاري 724
     4309 امنه عبدهللا محمد يحيى الحبيشي 725

     5272 امنه علي علي النصيري 726

   3981 1192 امنه محمد محمد الهتاري 727
 9249 209 84 امنه يوسف محمد عبده 728

     2469 امه االله مطهر حسين يحيى الشامي 729
   2808 716 امه الباري محمد علي هاشم الحمزى 730

     3620 امه الحكيم علي علي المصري 731
     1275 امه الخالق عبدهللا عبدهللا جباره 732
   6551 1214 امه الخالق محمد علي غالب المرصد 733

     1824 امه الرحمن احمد لطف هللا النعمان 734
     3591 امه الرحمن عبدهللا حمود قواره 735
     3791 ان محمدامه الرحمن هائل نعم 736

     1798 امه الرحيم علي عبدهللا عبدهللا الصنعاني 737
     2485 امه الرزاق حسين احمد مصلح الحكيم 738
     1679 امه الرزاق عباس احمد الشهيد 739
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 امه الرزاق علي حمد الحوري  740
8237 8238 8239 

8240    

 امه الرزاق محمد احمد الوشلي 741
97 5518 7505 

7506 7507 7508 

 امه السالم احمد محمد رجاء 742
4974 5061 7082 

7083 7084   

    24 امه السالم علي الشامي 743
    1131 امه السالم محمد عبدهللا حسن جحاف 744

 امه السالم محمد علي جحاف 745

49 5144 6985 

6986 6987 6988 

6989 6990  
    1711 سالم مقبل حسين مقبل الصعرامه ال 746
    4285 امه الصمد احمد حسن عبده التنوبي 747
    3454 امه العزيز عبدالعزيز صالح عبدهللا السراجي 748
  6333 5732 امه العلي عبدهللا عبدهللا دالل 749
  4052 3188 امه العليم محمد محمد القزحي 750
    2760 مقبل عنبرامه العليم محمد ناصر  751
    2645 امه الغفور احمد عبدهللا محمد شرف الدين 752
  992 353 امه الغفور زيد يحيى عقبات 753

 امه الغفور عبدالرحمن علي االمير 754
113 607 7172 

7173 7174   

      امه الغفور عبدالرحمن علي االمير 755
    2222 نسيامه القادر فضل عبدهللا محمد اال 756

 امه الكريم طه احمد ابوزيد 757

94 5519 6828 

6829 6830 6831 

6832 6833 6834 

6835 6836   

  4071 3035 امه الكريم عبدالرحمن علي غندل 758

 امه الكريم علي حمد الحوري 759

8700 8701 8702 

8703 8704 8980 

8981 8982 8983 

8984     

    3585 مه اللطيف عبدالوهاب عبدهللا احمد خيرانا 760
    4103 امه اللطيف محمد حمود الدوله 761
    6443 امه اللطيف محمد علي الحمزي 762
    4118 امه اللطيف محمد علي العاضي 763
    650 امه اللطيف محمد علي هاشم الحمزي 764
    4488 امه هللا حسين العابدي 765
  608 114 امه الملك اسماعيل قاسم الثور 766
    4560 امه الوهاب عبدهللا علي االسلمي  767
    2801 امهاني يحى محمد يحي الجرب 768
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     3470 امون محمد علي علي البتول 769
     2317 امير محمد محمد المدرى 770

     1373 اميره احمد علي حسن سنهوب 771
     4216 قائد حسن الضياني اميره احمد 772
     3925 اميره احمد محسن احمد عطيفه 773

     1168 اميره امين عبده عائض العبسي 774
     3534 اميره امين ناجي ناصر سعدان 775
     3175 اميره جمال محمد صالح الخوالني 776
     1736 اميره شايف علي مبخوت الكولي 777
     4202 ي احمد ابو حروباميره صالح هاد 778
   6266 495 اميره عبدالباري علي قاسم العبسي 779
     1957 اميره عبدهللا شرف احمد القدسي 780
     3669 اميره عبدهللا قائد فارع 781
     2038 اميره عبدهللا مهدي محمد 782
     1305 اميره علي احمد حسن العودي 783
     4258 د العتمياميره علي احمد محم 784
   4066 3279 اميره علي احمد محمد زيدان 785
     2344 اميره علي محمد الحارثي 786

   4060 3083 اميره علي محمد قاسم العمري 787
     4770 اميره محمد القليصي 788

     2669 اميره يحيى صالح يحيى الغريبي 789
     2152 اميمه حسن شكري زيوار 790
     2562 اميمه صالح احمد الكولي 791
     4563 امين احمد حمود الرضي  792
     5007 امين احمد شائع علي الحميري 793
     1433 امين احمد صالح الماخذي 794
     2266 امين احمد عبدالرحيم علي العواضي 795
     4128 امين احمد عبدهللا المريسي 796
     587 يامين احمد ناجي عل 797
     5145 امين سعيد محمد فارع 798
     6267 امين سلطان محمد العزعزي 799
     3445 امين صالح حمود صالح الخطمي 800

   3398 2228 امين صالح صالح صغير عزوان 801
     2383 امين صالح محمد حسين جارهللا 802
     3126 امين طاهر يحيى عبدالجليل 803
   6113 5520 عبدالغني حيدر مهيوب امين 804
     4541 امين عبدالكريم المنصور 805
     5838 امين عبدالكريم صالح عقبه 806

 امين عبدهللا الحميري 807

7904 7905 7906 

7907 7908 7909 

7910     
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     1443 امين عبدهللا صالح المنبهي 808

  6387 6024 امين عبدهللا محمد الدعيس 809
     5008 امين عبدهللا محمد المخالفي 810

  6471 6114 امين عبدهللا يحيى االكوع 811
     3640 امين عبدالولي صالح السعدي 812

 امين عبدالوهاب الخليدي  813
8114 8115 8116 

8117 8118   

 امين عبده سفيان الحكيمي 814
7852 7853 7854 

7855 7856  
  6552 1561 عبده محسن العنقي امين 815
  5273 4862 امين عبده محمد دهمش 816
    1035 امين عزيز عبده ذياب نكيع 817
  1830 649 امين علي احمد الخياط 818
   4174 2429 امين علي احمد يحيى 819

    3105 امين علي صالح محمد السالمي 820

 امين علي قحطان  821
7094 7095 7096 

7097     

     3711 امين علي محمد علي محروس 822

  8091 8090 امين علي ناجي الكمالي  823
    4793 امين فاروق علي 824
    2369 امين محمد احمد سعيد سنبل 825
    4781 امين محمد المتوكل 826
    3924 امين محمد سعيد يحيى 827
 8647 8646 8645 امين محمد عبدالرب البذيجي 828

    5062 امين محمد عبدالرب محمد 829
    1314 امين محمد عبدهللا االشول 830
  5063 4886 امين محمد عقالن عبدهللا 831
  1966 667 امين محمد علي الجبر 832
    6191 امين محمد علي القدسي 833
    4455 امين محمد علي حبيش 834
    4548 اسامين محمد علي كب 835
    4499 امين محمد يحيى الحرثي 836
    543 امين محمود حسن علي 837
    6268 امينه زيد اسماعيل الحيدري 838
    3871 امينه عبدهللا حسين مسعود 839
    3992 امينه علي محمد صالح العتمي 840

 امينه محمد سعيد راوح الشيباني 841
5274 5733 7891 

7892 7893  
    1483 انتصار احمد سعيد حزام القدسي 842
    6388 انتصار احمد محمد المرصد 843
    3379 انتصار حسن ناصر عبدهللا مطر 844
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     1905 انتصار عبدالجليل غالب حيدر 845
     474 انتصار عبدالرقيب مراد احمد 846
     702 انتصار عبدالسالم خالد كرمان 847
     2363 انتصار علي عبد ربه ضيف هللا القاضي 848
     3692 انتصار محمد ياسين الحمزي 849
     1984 انتصار محمود عبدهللا علي بازي 850
     3290 انتصار منصور احمد محمد المحطوري 851
     1014 انتظار مبارك علي عوض 852
     436 انجي محمد احمد محمد االشقر 853
   6269 5521 انجيال يحيى منصور ابواصبع 854

 انس احمد حسين المحبشي 855

5388 6025 8720 

8721 8722 8723 

8724     
   1355 752 انس بن محمود بن يوسف فجال 856

 انس علي سعيد النظاري 857
5389 5839 9004 

9005 9006 9007 

858         
     1423 انس محمد شرف اليوسفي 859
     3461 انسام منصور محمد علي البرق 860
     3519 انصاف محمد احمد مثنى 861
     69 انطالق محمد عبدالملك المتوكل 862
     3001 انغام محمد علي عبدالرحمن االمير 863
     1051 انهار عبدالكريم عبدالرحمن يعني 864
     3854 انهار مبخوت غالب ناصر االحمر 865
     2946 انوار عبدالوهاب لطف هللا يحيى النعمان 866

     5275 انوار محمد حمود الصرحي 867
   5840 5146 انور احمد عبدالمغني السنباني 868
     2804 انور احمد محمد الحكيم 869

     6270 انور سالم مبارك احمد الوبر 870

   6334 6026 انور سيف عبدالحميد الشميري 871
   4007 2132 انور عباس احمد كمال 872
     4703 انور عبد هللا الجارهللا 873
     2138 انور عبدهللا صالح طالب 874
     4596 انور عبدهللا محمد الحيمي  875
     1234 انور عبدالواسع احمد غالب المقطري 876
     195 انور عبده عبدهللا 877
     2281 انور عبده علي نعمان 878

 انور علي حميد االثوري 879

5147 5639 7013 

7014 7015 7016 

7017     
     6632 انور غالب عزي الحرازي 880
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 انور قاسم فارع المدحجي 881
5276 8436 8437 

8438 8439   

    1229 انور محسن احمد العزاني 882
    3974 انور محمد كليب علي قحمي 883
   4088 2527 محمد يحيى محمد انور 884

  2898 1725 انور يحيى يحيى صالح ابو هادي 885
    781 انيس راجح محمد محمد المالكي 886
    4477 انيس صادق عبده سيف العريقي 887
     1937 انيس عبدالواحد محمد ثابت العبسي 888

    3387 انيسه حسن منصور قائد المنصوري 889
     1707 عبدالكريم محمد البريد انيسه 890

  2465 1122 انيسه عبدالهادي احمد محمد الشظبي 891
    93 انيسه عبده مجاهد دوكم 892
    3853 انيسه عبده محمد سليمان 893
    2064 انيسه محمد دحان شذان 894
  3073 1379 انيسه محمد محمد الهتار 895
    185 انيسه محمود هزاع 896
    2291 انيف طاهر سعيد انعم 897
    4539 اوسان احمد المعمري  898
    3080 اياد سالمه محمد سالمه 899
    2501 اياد محمد سعيد شمسان 900
    4109 اياد محمد عثمان سعيد محمد 901
    490 اياد يوسف محمد بطيبط 902
     1337 ايسار عبدالعزيز حسن محمد االديمي 903

     6271 ايمان احمد احمد عبدهللا 904

   6502 863 ايمان احمد صالح حسين الجوفي 905

    2945 ايمان احمد عبدهللا المقطري 906
  1852 935 ايمان احمد علي الدخينه 907
    4028 ايمان احمد محمد المحاقري 908
    3452 ايمان احمد محمد عبداللطيف الشميري 909
    4320 ايمان احمد محمد عبدهللا مداعس 910
    2624 ايمان احمد محمد علي 911
    2197 ايمان احمد محمد علي العوامي 912
    4317 ايمان احمد مسعود الشرفي 913
    1555 ايمان حسن عبدهللا مهدي فضائل 914
    1116 ايمان حميد عبدهللا العذري 915
    456 محمد مطلقايمان زهدي  916

 ايمان صالح احمد السنباني 917
5734 6444 8800 

8801 8802  
    5735 ايمان صالح عبده البعداني 918
    1697 ايمان عبدالرحمن احمد حسين الشرفي 919
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     1710 ايمان عبدالرحمن صالح شريان 920

     1564 ايمان عبدالسالم عبدالحافظ 921
     3897 عبدالكريم احمد ناصر الصباريايمان  922
     6588 ايمان عبداللطيف عبدالرحيم بخش 923
     1354 ايمان عبدهللا حسن احمد مساعد 924
     313 ايمان عبدهللا حسين حجر 925
     1342 ايمان عبدهللا حسين حجر 926
     3719 ايمان عبدهللا صالح حسين الجالل 927
     470 هللا علي هاشمايمان عبد 928

 ايمان عبدهللا يحيى المهدي 929
8803 8804 8805 

8806     
     5522 ايمان عبدهللا يحيى اليمني 930
     2190 ايمان عبدالملك حسن باصيد 931
     3822 ايمان عبدالوهاب اسماعيل الغشم 932

     414 ايمان عبدالوهاب يحيى الشهاري 933
     2546 عزي حميد محمد عمرايمان  934
     2630 ايمان علي احمد علي البيهسي 935
     1706 ايمان علي حمود محمد الوشلي 936
     4027 ايمان علي علي حمزه 937
     4151 ايمان علي محمد ثامر 938

   3870 622 ايمان علي مقبل صالح مانع 939
     3458 ايمان علي ناجي االعوج 940
     3192 ايمان قائد فارس علي 941
     3749 ايمان محسن محمد الكوكباني 942
     1328 ايمان محمد احمد المحاقري 943

     4070 ايمان محمد احمد عبدهللا المهندي 944

     3799 ايمان محمد احمد علي غشيم 945
     754 ايمان محمد حزام الجهراني 946

   175 13 يوهايمان محمد حسين شد 947
     2657 ايمان محمد عبدهللا غزال 948
     3441 ايمان محمد عبده سعيد الشوكاني 949
     2939 ايمان محمد علي نصار 950

     3425 ايمان محمد قائد ناشر السريحي 951
     1473 ايمان ناجي سعيد زيد 952
     604 ايمان ناجي قائد العواوي 953

     4276 صر عبده اليمنيايمان نا 954
     3976 ايمان يحي احمد حمود شرف الدين 955
     4180 ايمن احمد احمد الجراني 956
     2238 ايمن شوعي صالح الحمامي 957
     3515 ايناس احمد احمد السياغي 958
     3255 ايناس احمد محمد مسعد 959
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     3462 ايناس السيد حمود حسين الذبحاني 960

   4004 1204 ايناس جابر علي السنباني 961

    4542 ايناس حسين علي الحرازي 962
    4695 ايناس عبدهللا عبد الواحد حسين الشرفي 963
    1138 ايناس عبدالوهاب التوم رحمه هللا 964
    3548 ايناس عبده مسعد حسن العماري 965
    4756 ايناس عثمان احمد الحبيشي 966
  1838 800 ايناس عثمان سعيد عبدالرب 967
     4682 ايناس عصام عبدالرحمن محمد 968

    3480 ايناس فضل محمد العواضي 969
     4039 ايناس محمد عبدهللا القباطي 970

    4870 ايناس ياسين عبدهللا خان 971
    1723 ايناس يحيى محمد الشدادي 972
     1143 حمن عبدالقادر الحرويايهاب عبدالر 973

    3148 ايهاب عبطان موسى ابو معيلق 974
    3284 ايوب احمد صالح راشد 975
    493 ايوب احمد عبدهللا المهاب 976
    3363 ايوب علي صغير عبده 977
    6503 ايوب ناجي محمد علي مزيد 978
   6335 6115 باسل احمد ناصر الحماطي 979

    3394 باسل محمد عبدهللا الحيدري 980
    5736 باسل محمد قاسم سلطان 981
    3414 باسم محمد زغير قائد فارع 982
    4361 باسم محمد علي السقير 983
    2436 باسم محمد علي علوي السقاف 984
    2347 باسمه محمد احمد علي الرياشي 985
     4678 باهر سعيد شرف بدر 986

  5640 5148 بثينه احمد قاسم الطل 987
    4295 بثينه احمد محمد صالح القرشي 988
    4773 بثينه الحرازي 989
    2457 بثينه حسن اسماعيل حسن المحبشي 990
    1269 بثينه حمود علي محمد العنسي 991
    5064 بثينه عباس محمد االرياني 992
    5523 علي الشرفيبثينه عبدهللا  993
    2370 بثينه عبدهللا علي هديان 994
     4686 بثينه محمد عبدالرحمن المذحجي 995

 بجاش سرحان المخالفي 996

7616 7617 7618 

7619 7620 7621 

7622 7623  
  2298 1553 بدر احمد السعيدي عبدهللا 997
    445 بدر الدين محمد يحيى الذمراني 998
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 بدر سعيد علي االغبري 999
7239 7240 7241 

7242 7243 7244 

     1599 بدر عبدهللا ناجي احمد ناصر 1000
     2982 بدر علي علي سعد االحصب 1001
     3589 بدر قايد احمد علي العودي 1002

     922 بدر محمد علي القحطاني 1003
     5641 بدر محمد ناجي غالب االغبري 1004
     3053 بدر ناصر يحيى علي الشاللي 1005
     2131 بدريه عبدالحق عبدالدائم القاضي 1006
   5149 4887 بدريه عبدهللا شمسان النظاري 1007
     1737 بدريه مهدي محمد السماوي 1008
     4587 بدور احمد صالح المعمري 1009
     2888 بدور احمد لطف قاسم عروه 1010
     2835 بدور احمد يحيى صبر 1011
     2248 بدور حمود حسن القهالي 1012

     3439 بدور علي حسين المسعودي 1013
     3487 بدور محمد احمد عبدالرحمن الرداعي 1014
     1667 بدور محمد حسين علي حنظل 1015

     2632 بدور محمد ناصر احمد 1016
     1559 بديع علي عبدهللا نعمان 1017
     6633 بركات امين دحان احمد البعداني 1018
     753 بساط ثابت احمد صالح ابوشعر 1019
     4802 بسام احمد الصبري 1020
     3123 بسام داود علي عبده القباطي 1021
     1969 بسام عبده علي محمد الشيباني 1022

     3074 بسام عبده محمد علي 1023
     4451 محمد القادري بسام 1024
     4750 بسام محمد عبدالباري نوري 1025
     816 بسام محمد عبدالعزيز ابوعليان 1026
     6589 بسام يحيى مهيوب الهناهي 1027
     1841 بسم باسم محمد احمد الفراجي 1028
     3322 بسميه احمد غالب عقالن 1029
     3097 بسيم امين احمد محمد 1030
   6027 5524 بسيم شايف عبدالقادر الخرباش 1031

     3720 بسيمه محمد غالب علي 1032
   5942 5525 بشار عبد الرحمن احمد مطهر 1033
     1786 بشرى احمد اسماعيل محمد االكوع 1034
     2119 بشرى احمد حسن الصايدي 1035
     3979 بشرى احمد عبدهللا عبدهللا المحبشي 1036
     3920 بشرى حسين علي محمد ساري 1037
   6634 6389 بشرى خالد محمد العريقي 1038
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  2983 1390 بشرى خليل اسماعيل العزي 1039
    1515 بشرى زيد علي حسن المؤيد 1040
    4638 بشرى عبد هللا اسحاق  1041
  6590 1309 بشرى عبدالرحمن راشد محمد العبسي 1042
     3431 بشرى عبدالعزيز محمد السماوي 1043

    2695 بشرى عبدالعليم عبدالرقيب اليوسفي 1044
  6272 5737 بشرى عبدالكريم يحيى محرم 1045
    1574 بشرى عبدهللا عبده المخالفي 1046
     6591 بشرى عبدهللا علي الحرازي 1047

     3805 بشرى عبدهللا علي علي الجماعي 1048

    3968 بشرى عبدهللا يوسف حسن الضبيبي 1049
     3333 بشرى عبدالواسع محسن الزنداني 1050

 بشرى علي يحيى العماد 1051
596 1484 9138 

9139 9140   

     3615 بشرى محمد احمد علي حنظل 1052

  858 71 بشرى محمد حمود العطاب 1053
     2787 بشرى محمد حمود محمد ابو حلفه 1054

  3696 2337 بشرى محمد سعيد علي البهلولي 1055
  6592 1919 بشرى محمد علي جعدان 1056
    4049 بشرى محمد علي لطف االهجري 1057
    3351 بشرى محمد علي محمد علي العسيري 1058
     1452 بشرى محمد يحيى علي رفيق هللا 1059

    5841 بشرى مطهر مطهر االشموري 1060
    3253 بشرى ناجي صالح الصيادي 1061
    1611 بشرى ناصر احمد المصوبع 1062
    280 بشرى يحيى احمد القبيلي 1063
  6390 1044 بشرى يحيى حسن لطف هللا الخطيب 1064
    3689 بشرى يحيى محمد الحوري 1065
     3819 بشير احمد علي صالح الجدس 1066

  3235 1714 مد محمد احمد مفرحبشير اح 1067
    2147 بشير احمد محمد الفهد 1068
    3222 بشير احمد محمد عبده 1069
    1653 بشير حسن علي احمد الجرانه 1070
    1349 بشير حميد عبده محمد الفودعي 1071
    5526 بشير صالح محمد المسوري 1072
    4642 بشير عبدالجليل المذحجي 1073
    872 بشير عبدالجليل حميد النابهي 1074
  3058 1547 بشير عبدالرقيب سعيد حميد 1075
 8809 8808 8807 بشير عبدهللا علي المساري 1076

    3612 بشير علي محمد يحيى ذياب 1077
    4523 بشير محمد سرحان  1078
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     2883 بشير محمد ناصر خيران 1079
     2778 بل ناصر الحدمبشير مق 1080
     3496 بشير مهدي احمد الحصامي 1081
   6635 1232 بشير نعمان محمد سالم 1082
     4324 بشير يحيى حزام النصيري 1083
     2280 بكر يحيى علي احمد 1084
   6336 5943 بكيره احمد مصلح الرياشي 1085
     1987 بكيل احمد عبده الدرواني 1086
   6192 5527 بكيل احمد عبده الزنداني 1087

     2517 بكيل شوقي محمد شلبي 1088
     5150 بكيل علي احمد الولص 1089
     3632 بكيل يحيى صالح الغضاري 1090
     4105 بكيل يحيى محمد عزمان 1091
     4037 بالل حسن يحي الصعري 1092
     4041 بالل محمد عزيز الحنق 1093
     1463 بلعيد طه شمسان سعيد 1094
     2561 بلقيس احمد حزام العصري 1095
     4257 بلقيس احمد حسن نصار 1096
     1383 بلقيس احمد علي حسين الكبسي 1097
   5528 4975 بلقيس احمد منصور ابواصبع 1098
     5151 بلقيس السيد احمد الجيالني 1099
   6553 1142 ب الحريبيبلقيس شرف احمد مهيو 1100
     685 بلقيس عبدهللا محمد محمد التهامي 1101
     3092 بلقيس عبدالوهاب صالح جعدان 1102
     851 بلقيس عزي يحيى حسن اسحاق 1103

   528 65 بلقيس علي عبدهللا زباره 1104

     124 بلقيس عمر عوض بامطرف 1105

 بلقيس غالب الشرعي 1106

6692 6693 6694 

6695 6696 6697 

6698 6699 6700 

     3651 بلقيس مبخوت ناصر صالح 1107

     3802 بلقيس مجاهد احمد علي الفضلي 1108

     26 بلقيس محمد اسماعيل الربيع 1109
     5944 بلقيس محمد عبدهللا االرياني 1110
   6273 5738 بلقيس محمد علوان الجماعي 1111
   463 143 يس محمد علي جباريبلق 1112
     5390 بلقيس محمد قائد سيف 1113
     2566 بلقيس مصلح علي حجر 1114

     548 بلقيس يحيى حسين الكوكباني 1115
     2559 بلقيس يحيى محمد ناصر االرحبي 1116
   3124 732 بلقيس يوسف قاسم منصوب 1117
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  6274 435 بليغ قاسم محمد الوصي 1118
    2179 بندر عبده صالح محمد الفقيه 1119
  6391 6116 بندر علي عبدالقادر االصبحي 1120
  6193 5739 بندر محمد عبدهللا المكرماني 1121
    1391 بندر ناصر يحيى ناصر الخدري 1122
    3764 بندر يوسف علي احمد الريمي 1123
     3814 بهاء هاشم شنان الراجحي 1124

    1160 بيان نور الدين يونس 1125
    4087 بيداء حمود محمد حمود لعلع 1126
     4806 تامر مصطفى االهدل 1127

   3349 2031 تركي يحيى قاسم القباني 1128

  6593 6337 تغريد احمد محمد الكبسي 1129
     2021 تغريد حسين علي الفالحي 1130

    1371 تغريد خضير كاظم 1131
     1641 تغريد عبدهللا حزام ابكر العليي 1132

    3973 تغريد علي سعد علي السفرجل 1133
    1721 تغريد قائد فارع القراضي 1134
    1637 تغريده عبده احمد حيدر العريقي 1135
  6594 1198 تقوى علي محمد صالح الجله 1136
  4167 1576 تقوى علي ناصر البحاشي 1137
     4044 تقوى محمد عبده طه الهتاري 1138

    588 تقيه حزام ناصر ناصر النفيش 1139
    819 تقيه حسن عبدهللا فضائل 1140
    772 تقيه عبدالكريم علي المؤيد 1141
     4765 تمام احمد سعيد 1142

     1167 تميم احمد محمد الجوفي 1143

    4736 تميم فوزي محمد ردمان 1144
    4095 تهاني صالح صالح السمان 1145
    679 تهاني عبدهللا علي هيثم 1146
     2093 تهاني محمد الشيخ محمود صيام 1147

     2830 تهاني محمد حسن موسى 1148

    1078 تهاني محمد حسين الخوبري 1149
     911 تهاني هزاع احمد الحمادي 1150

    4416 عامرتوفيق  يحيى  1151
    2584 توفيق احمد صالح الماخذي 1152
    5945 توفيق احمد صالح وازع 1153
    6338 توفيق احمد صالح وازع 1154
  6275 758 توفيق احمد صغير ناجي الدعبوش 1155
    606 توفيق احمد عثمان العبسي 1156

 توفيق احمد علي يحيى 1157
5946 6194 8705 

8706 8707 8708 
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8709 8710 8711 

8712 8713 8714 

 8171 8170 8169 توفيق حسن البعداني  1158

     930 توفيق سلطان محمد قائد 1159
     2279 توفيق شوعي خماش حسين االدبعي 1160
     1436 توفيق صالح محسن طارش عمير 1161

 توفيق عبدالجبار حسن  1162

7844 7845 7846 

7847 7848 7849 

7850 7851   
     5152 توفيق عبدهللا قائد جزيالن 1163
     521 توفيق عبده سعيد العريان 1164

 توفيق على عالم احمد 1165

139 5740 9008 

9009 9010 9011 

9012     
     3962 توفيق غيثان حسين العماقي 1166
     4192 توفيق فارع عبدهللا محمد 1167
     317 توفيق قائد احمد الزبيري 1168
     9216 توفيق محسن سفيان 1169
     4592 توفيق محمد ابوهيله 1170
     4498 توفيق محمد احمد صالح جابر 1171
     2192 توفيق محمد يحيى احمد الحماطي 1172
     1150 تونس محمد ثابت سعيد 1173
     263 يتيسير حمود عبدهللا الشراع 1174
     2178 تيسير حمود علي محمد الحديد 1175
     3703 تيسير عبدالكريم احمد اسماعيل البصير 1176
     3907 تيسير عبدهللا حمود قواره 1177
     4670 ثابت علي عباس 1178
   6117 5391 ثروه  محمد احمد شعالن 1179
     3140 ثريا عبدهللا ناشر علي الزبيب 1180
     3533 ثريا مسعود محمد ناصر صبره 1181

     4671 ثريا مطهر الناظر 1182

 جابر علي محمد السنباني  1183
8498 8499 8500 

8501 8502   
     2929 جابر محمد محسن جهالن 1184
     4198 جابر يحيى علي النخالني 1185

     1787 جازم محمد جازم محمد 1186

 عراقي  –د جرجيس جاسم احم 1187
7629 7630 7631 

7632 7633 7634 

     4811 جبر محمد ربيد 1188
     4502 جبر محمد محمد عامر الماوري  1189
     4688 جبران خليل اسماعيل سعيد المريش 1190



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1001

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
     494 جبران طيب صالح الباشا 1191

    1814 جبران ناجي صالح علي 1192
    410 حمد عبدالرحمنجبره احمد م 1193
    902 جبريل عزي حميد حسن البريهي 1194
  6276 5529 جساس ناصر محمد االغبري 1195
    2664 جعدان راجح عبدهللا جعدان 1196
 7602 7601 7600 جالل ابراهيم فقيره  1197

    2954 جالل احمد علي يحيى الساده 1198

 جالل احمد فضل سعد 1199

4888 5153 7792 

7793 7794 7795 

7796    
    5642 جالل احمد محمد االكحلي 1200
    6472 جالل حسين احمد السياري 1201

 جالل حمود عبدهللا عبده القدسي 1202

5947 6195 8810 

8811 8812 8813 

8814 8815 8816 

 5948 5392 جالل عبد القادر احمد االشعري 1203
 

 الل عبداالله محمد عوضج 1204
5009 5393 8166 

8167 8168  
     1285 جالل عبدالرحمن فارع عبدهللا 1205

    750 جالل عبدهللا احمد سيف 1206
  6028 5643 جالل فارع محمد كليب 1207
    4659 جالل فرحان النصيري 1208
  1458 229 جالل محمد قاسم المذحجي 1209
     2680 يى يحيى عطف هللاجالل يح 1210

    4229 جليله يحيى حسن الهاتف 1211

 جمال احمد صالح الوحيش 1212
4976 5277 7751 

7752 7753   

    4032 جمال جميل جدري صالح الجدري 1213
  6677 5154 جمال حزام محمد النظاري 1214
    1604 جمال حسن عبده سعيد 1215
     2030 لم عبدهللا المصباحيجمال حمزه سا 1216

     3510 جمال حمود ثابت البحري 1217

     4821 جمال عبد العزيز الحبيشي 1218

    4444 جمال عبدالخالق الخوالني 1219
    4365 جمال عبدالقادر احمد فرحان الشرعبي 1220
  6118 5741 جمال عبدالكريم ناصر المحويتي 1221
    4676 ناصر نعمان محمد الحاججمال عبدال 1222

 جمال عبدالوارث هزاع  1223
8309 8310 8311 

8312    
  1113 394 جمال عبده احمد زيد الضبيبي 1224



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1002 

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
   3665 2095 جمال عبده علي عبدهللا الهتار 1225
     1734 جمال عثمان دبوان سيف 1226

     2579 جمال علي احمد القادري 1227
   7156 7155 مال علي العنسي ج 1228

 جمال علي قاسم سيف المنصوري 1229
4889 5155 7814 

7815 7816   

     2884 جمال محمد احمد فارع 1230
     4512 جمال محمد بن محمد صالح  1231
     6595 جمال محمد صالح الشريف 1232
     4116 جمال محمد صالح يحيى يحيى 1233
     5156 د عبدهللا العزبجمال محم 1234
     3465 جمال محمد عبدالوهاب علي مسعد 1235
     2475 جمال محمد علي مسعد 1236
     2608 جمال محمد علي منيف المخطري 1237
     2859 جمال محمد قاسم زيد 1238
     2598 جمال محمد محمد يحيى سيالن 1239
     2350 جمال محمد يحيى يحيى الحيمي 1240
     1619 جمال ناصر احمد علي محسن الشاهري 1241
     3785 جمال نعمان عبدهللا ياسين 1242
   5394 5010 جمال هاشم محمد الشعبي 1243
     859 جمعان عوض هللا العبيدي السلمي 1244
     853 جميل احمد سعد االشول 1245
     1579 جميل احمد سعيد فارع الصلوي 1246
   4212 2878 جميل احمد علي محمد مثنى 1247

     3332 جميل جمال حسين الذماري 1248
     1778 جميل حسين علي هديان 1249
   6196 5742 جميل حفظ هللا عبدهللا حسين 1250

 جميل سالم مبارك  1251
8487 8488 8489 

8490 8491   

   5157 4871 جميل سليمان داوود الصلوي 1252
     483 جميل طاهر احمد محمد عبدالمغني 1253

 جميل عباس احمد المقطري 1254
4931 5065 8285 

8286 8287 8288 

     5644 جميل عبدالحميد محمد سيف 1255

1256 
 جميل عبدالرب ناجي المقطري

 
 

8370 8371 8372 

8373 8374 8375 

 جميل عبدالملك عبد العزيز الغزالي 1257

8817 8818 8819 

8820 8821 8822 

8823     
     6339 جميل عبدالوهاب لطف هللا النعمان 1258
     3298 جميل عثمان محمد صالح 1259



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1003

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
    2862 جميل علي حمود الخياطي 1260
    3914 جميل علي ناجي الصبري 1261
     3937 جميل غالب احمد الالحجي 1262

    4525 طابريجميل محسن عقيل الق 1263
     269 جميل محمد احمد الحصيني 1264

    4649 جميل محمد المذحجي 1265
    4685 جميل محمد سالم فارع المذحجي 1266
     6197 جميل محمد علي صالح العصري 1267

    3583 جميل ملهي احمد حيدر الربادي 1268
    3478 جميل ناجي احمد صالح مفتاح 1269
     3113 جميله احمد صالح حسين الجالل 1270

  4042 3037 جميله احمد ناصر قاسم الماوري 1271
    3584 جميله صالح سعيد المساجدي 1272
    5011 جميله عبدالكريم علي المؤيد 1273
     2739 جميله عبدهللا علي محمد السمهرى 1274

    3860 جميله علي احمد غراب 1275
    1193 جميله علي عثمان محمد 1276
  5530 5012 جميله علي محمد السنباني 1277
     1832 جميله علي محمد عبدهللا السريحي 1278

     637 جميله غالب محمود الحيفي 1279

    2014 جميله محمد حسين سريع الهمداني 1280

 جميله محمد محمد الكمالي 1281
6029 6473 8827 

8828 8829   

    1240 جميله محمد مصلح الحديد 1282
    2790 جميله ناجي احمد عطافي 1283
    3326 جميله ناصر علي ناصر المطري 1284

 جميله هادي ناصر الرجوي 1285
5743 6277 8824 

8825 8826  
   6504 1152 جميله يحيى محمد عاطف 1286

    4035 جنه محمد مرشد صويلح 1287
    700 جهاد عبدالرزاق محمد انعم 1288
     3862 جهاد يحيى علي الكريمي 1289

     5278 جواد عماد علي احمد 1290

    2671 جواد محمد عبده الوبر 1291
    4350 جواد محمد علي الشيباني 1292
    2342 جواهر بنت صقر زيد محمد بن بكران 1293
  3272 1159 سيفجيتا عبدالباقي محمد  1294
    1271 جيهان احمد عبدهللا مياس 1295
   2600 791 جيهان عبدالرحمن علي عشيش 1296

   4120 1581 جيهان عبده عبدهللا محمد النزيلي 1297

   3128 943 جيهان علي عبدالغني حسان الشميري 1298



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1004 

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
     2338 جيهان محمد معيض السريعي 1299

     2390 فرحانحاتم احمد غالب  1300
     1187 حاتم سعد محمد حسن 1301
     6505 حاتم علي حيدر مقبل الصالحي 1302
   5842 5279 حاتم عمر عبدهللا النظاري 1303
   2667 1369 حاتم فارع احمد علي 1304
     4061 حاتم محسن محمد علي شراح 1305

 حاتم محمد الصكر / عراقي  1306
7179 7180 7181 

7182 7183   

     140 حاتم محمد صكر 1307
     3282 حاجب احمد علي الحاجبي 1308
   5949 5280 حارث ابراهيم احمد الحضراني 1309
     3030 حارث امين محمد شرف الخرساني 1310
     3109 حازم حزام احمد حزام االشول 1311
     1613 حازم يحيى رزق ناجي 1312
     4096 ي علي محمد الشنيفحاشد عل 1313

   3219 1669 حاصل ناصر علي حاصل 1314
     5744 حافظ عبدالحميد احمد النود 1315
     714 حافظ علي محمد اليعري 1316
     6474 حافظ محمد يحيى احمد اليحيصي 1317

     2976 حافظ مصلح صالح الحشيشي 1318

     1959 ينيحاكمه احمد عبده نصر غانم العد 1319
     4144 حاكمه ناصر احمد محمد الكميم 1320

     789 حاليه صالح حسين محمد الحنش 1321
     6596 حامد احمد يحيى عبدهللا السوادي 1322
   4069 3186 حامد احمد يحيى علي صالح 1323

     4332 حامد امين عبدهللا الشيباني 1324
   3252 2236 ريحامد شوعي صالح حسن المق 1325
     4122 حامد يحيى صالح الضلعي 1326
   6506 6198 حبيب احمد عبده احمد الصنوي 1327
     2558 حبيب احمد يحيى عبدهللا 1328
     4714 حسام الدين حسن محسن الشامي 1329
     4079 حسام خالد صالح احمد القرشي 1330
     6119 حسام عبدهللا انس االرياني 1331
     2445 حسام علي عبدالولي الحاللي 1332
     2150 حسام محمد طه حزام المقطري 1333
     1363 حسان احمد حسن القحطاني 1334
     1664 حسان ثابت محمد علي االحصب 1335
   620 258 حسان عبدالمؤمن علي االرياني 1336

 حسان محمد علي هبه  1337
8124 8125 8126 

8127 8128 8129 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1005

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
8130 8131  

    3217 حسن ابراهيم محمد حسين الشرفي 1338
    3137 حسن ابوبكر احمد الشاطري 1339
    1803 حسن احمد عبده حنبله 1340
     4468 حسن حسين صالح الرباحي 1341

    3824 حسن حسين لطف هللا البكولي 1342

 حسن سالم مقبل احمد  1343

8597 8598 8599 

8600 8601 8602 

8603 8604 8605 

8606 8607   

    3736 حسن سعيد حسن علي الفقيه 1344
    6199 حسن سعيد محمد الصبري 1345

 حسن سليمان احمد مهدي 1346
4932 5158 7098 

7099 7100   

    1821 حسن صالح علي حسن ابو فارع 1347
  1411 683 نيحسن صالح ناجي المرا 1348
  5066 4890 حسن عبدالجبار احمد الدبعي 1349
    4591 حسن عبدالرحمن ابوبكر باناجه  1350
    2885 حسن عبدهللا عبده الشباطي 1351
  5950 5281 حسن عبدهللا محمد العنسي 1352
  6665 6507 حسن عبدهللا محمد المنصوب 1353

 حسن عبدالوهاب الشماحي 1354

7975 7976 7977 

7978 7979 7980 

7981 7982 7983 

7984 7985   

    5843 حسن علي اسحاق البشاري 1355
  3475 952 حسن علي عبدالجبار ياسين السروري 1356
    3742 حسن علي علي سنان 1357
    3012 حسن علي علي فتح 1358
    2510 حسن علي فرشان الشدوي الزهراني 1359
     3560 حسن علي ناصر جهالن 1360

    5844 حسن علي يحيى شيبان 1361
    3821 حسن لطف احمد الرصاص 1362
    2452 حسن محمد احمد السلمي 1363

 حسن محمد احمد الكحالني 1364
4872 5159 7068 

7069 7070 7071 

  2378 850 حسن محمد حسن ابراهيم 1365

 حسن المحبشي حسن محمد 1366
6200 8830 8831 

8832 8833 8834 

 حسن محمد صالح جعشان 1367
5531 5845 7142 

7143     



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1006 

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
     4704 حسن محمد عبدالخالق حجر 1368
     5067 حسن محمد علي المزنعي 1369
     663 حسن مطهر يحيى احمد عامر 1370
   5395 5013 حسن ناصر احمد سرار 1371
   5846 5282 ن هائل عثمان الصالحيحس 1372
     4319 حسناء حميد عبدهللا محسن ثامر 1373
     3417 حسناء زيدان موسى ابو عمره 1374
     2425 حسناء سعيد علي محمد الحميري 1375
     2789 حسون علي السيد عبدربه محمد 1376
   3158 1520 حسين ابوبكر عبدالرحمن العيدروس 1377

   962 183 حسين احمد احمد عبدهللا عزيز 1378

 7280 7279 7278 حسين احمد الباكري 1379

 حسين احمد الجوشعي  1380

7857 7858 7859 

7860 7861 7862 

7863     

 حسين احمد سعد علي المبنن 1381
3390 5532 6120 

8970 8971 8972 

     539 حسين الحاج محمد الصالح 1382
     857 حسين بن هادي صالح علي الجالي 1383
     3849 حسين حسين احمد حسين الشحري 1384

     1124 حسين حسين علي التركي 1385
   6666 2799 حسين حمود يحيى صالح الحنش 1386
     1602 حسين خليل عبدالرحمن سالم 1387
     2257 حسين سقاف احمد حسن السقاف 1388
     2141 احمد حسين التام حسين صالح  1389
   6201 5847 حسين صالح احمد جميح 1390
   377 96 حسين صالح حسين الزبيري 1391
     1413 حسين صالح حسين العنسي 1392
   1431 641 حسين صالح علي حسن البهجي 1393

 6121 حسين صالح مصلح جعيم 1394

  

  
 
 
 

 حسين ضيف هللا الورد  1395

8241 8242 8243 

8244 8245 8246 

8247     
     4713 حسين عبد الرحمن ابوبكر المحضار 1396

 حسين عبدالجليل محمد العليمي 1397
4933 5160 6710 

6711 6712   

     4977 حسين عبدالرحمن عبدالرب عطيه 1398
     9234 حسين عبدهللا العمري 1399
     1648 حسين عبدهللا حسين البشيري 1400
     785 حسين عبدهللا صالح الموساي 1401



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1007

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
  6678 5645 حسين عبدالهادي ناصر الوادعي 1402
    1404 حسين علوي سالم الحبشي 1403
    2380 حسين علي احسن مقحط 1404

 حسين علي احمد الزراعي  1405
5533 8271 8272 

8273 8274  
  5848 5283 حسين علي حسين الجلحوي 1406
    2613 حسين علي صالح حسين عامر 1407
    1828 حسين علي محمد علي الحملي 1408
     3071 حسين علي محمد علي القطاع 1409

  5161 4934 حسين علي ناصر النقيب 1410
    1365 حسين عمر حسن الزاهر 1411
    2652 حسين عمر سالم باسليم 1412
     5745 د المقطريحسين قايد محم 1413

 8236 8235 8234 حسين مانع علي الميدمه  1414

    3380 حسين محسن محمد الفضلي 1415
 8629 8628 8627 حسين محمد ابكر قاضي  1416

    4744 حسين محمد حسين زاويه 1417
  6030 5646 حسين محمد حسين مطهر 1418
    3227 حسين محمد علي حمود الجائفي 1419
  6340 5951 حسين محمد علي شجاع الدين 1420
    5284 حسين محمد محمد عبدالمعطي الجنيد 1421
    976 حسين ناصر احمد سرار 1422
    1448 حفصه محمد محمد اليماني 1423
    2430 حفصه مولود مراد الراوي 1424
     1471 حفيظه احمد عبيد المطري 1425

    3933  علي قاسمحفيظه عبدهللا 1426
    1540 حفيظه ناصر علي حسن شعبان 1427
    2860 حكمت احمد عبدالحميد العمراني 1428
    6122 حكمت جبر بن جبر حسن 1429
    298 حكمت عبدهللا نصيف 1430
  2073 623 حكيمه حمود محمد سالم 1431
    4419 حلمي عبدالواسع الحكيمي 1432
    4627 لمي عبدالوهاب سالم عليح 1433
    2968 حلمي محمد عبده محمد 1434
     1177 حليمه عبدالرقيب علي عبدهللا 1435

    2879 حليمه عبدهللا ناشر علي الزبيب 1436
  5647 1970 حليمه عبدهللا ناصر جحاف 1437
    3382 حليمه محمد عبده احمد الدروبي 1438
  6636 6445 د علي الشرفيحمادي احم 1439
     4507 حمادي راشد محمد صغير  1440

    2814 حمامه حمود علي مقبل 1441



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1008 

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
     1726 حمدان عيسى محمد سيف 1442

     3899 حمدي احمد علي محمد باحميد 1443
     4615 حمدي احمدمحمد النجار 1444
     4842 حمدي رزاز غيالن 1445
     279 حمد عبدهللا الكبيسيحمدي فهد م 1446
     2123 حمدي محمد مكرد زيد 1447

     3855 حمزه محسن حسن تقي الدين 1448
     2201 حمزه محمد احمد السنباني 1449
   9003 9002 حمزه محمد شاهر حمود االنسي 1450

 حمود احمد احمد الظفيري 1451
8072 8073 8074 

8075 8076   

     4593 حمد حسين المحفدي حمود ا 1452
     5068 حمود احمد فرحان دحوه 1453
     937 حمود بن علي بن ناصر السعيدي 1454
     5849 حمود حسين محمد الفقيه 1455

 حمود خالد المخالفي 1456

8003 8004 8005 

8006 8007 8008 

8009 8010 8011 

   5396 5014 حمود دبوان احمد المخالفي 1457
     1033 حمود زايد حمود يحيى نوفل 1458

   6031 5397 حمود طاهر قائد الكدري 1459

   5162 4856 حمود عبدالرب محمد بشر 1460
   6202 5746 حمود عبدالسالم محمد النهاري 1461
   3922 2588 حمود عبدهللا يحيى االهنومي 1462
     1510 حمود علي احمد الزليل 1463
     344 حمود علي عبده محمد العبدلي 1464
   5069 4857 حمود فرحان خالد مسعد 1465
     1225 حمود محسن احمد ناجي الزكري 1466

   5952 4978 حمود محمد غالب الغشيمي 1467
   5850 5398 حمود ناصر علي نصار 1468
     6446 حمود هزاع علي عبدالرحمن 1469
   4084 1733 علي الجائفي حموده حميد عبده 1470
     1945 حميد بن علي عبدهللا الشامي 1471
     1165 حميد حسين محمد جهالن 1472
   8969 8968 حميد سيف قاسم ثابت القادري 1473
   5163 4935 حميد عبدالغني سيف المخالفي 1474
     6032 حميد عبدهللا علي مقبل مسواك 1475
     4312  عباسحميد عبده عبدهللا 1476
     2836 حميد علي حسن محمد الجرهني 1477
   5747 5164 حميد علي محمد اسكندر 1478
     1488 حميد علي منصر الشرجي 1479
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  225 88 حميد فرحان عبدالعليم العفيف 1480
    480 حميد مثنى صالح حيدره 1481
    3078 حميد محمد علي صغير الهادي 1482
    704 حميد محمد محمد علي الجبر 1483

 حميد مطيع العواضي  1484
7072 7073 7074 

7075    
  5165 4891 حميد مقبل نصر خالد 1485
  5748 5285 حميد يحيى احمد الزبيري 1486
    5166 حميد يحيى علي الشجني 1487
    6637 حمير عبدالكريم عبده الحوري 1488
    4033 طهر علي مطهرحمير م 1489
    1003 حمير يحيى محمد محمد االعور 1490
    2464 حميرعلي يحيى محمد الجبلي 1491
    1470 حنان احمد احمد احمد مفضل 1492
    2166 حنان حمود صالح محسن الهمداني 1493
    4554 حنان خالد غالب قطيش 1494
    4260 حنان شوقي عبدالقوي علي 1495
   2880 589 حنان صالح احمد صالح الخوالني 1496

     2272 حنان عبدالرحمن هاشم نعمان 1497

    2296 حنان عبدالكريم محمد سليم 1498
     359 حنان عبدهللا احمد راوح 1499

    1170 حنان عبده احمد ناصر 1500
    1603 حنان علي الحاج قائد الجند 1501
    3072 علي سيف محمد العريقيحنان  1502
    3261 حنان محمد احمد المروني 1503
    2949 حنان محمد حمود سعد المنتصر 1504
    2260 حنان محمد سعيد القباطي 1505
    4808 حنان محمد عبد الولي 1506
     3698 حنان محمد عبدهللا اسماعيل 1507

    4176 حنان محمد علي العليي 1508
    4263 حنان محمد محمد الحيدي 1509
  3121 989 حنان محمد ناجي الصرابي 1510
    2618 حنان مهدي عبده عثمان االغبري 1511
    3471 حنين صادق حميد شذان 1512
    2362 حنين محمد يحيى السريحي 1513
  3731 896 حوريه عبدالرقيب طاهر الصبري 1514
    5286 بدهللا علي العنسيحوريه ع 1515
    3336 حوريه محمد صالح رشيد الذيفاني 1516
  3817 2187 حوريه مهدي احمد الغيل 1517
  6123 245 حياه احمد محسن سالم 1518
    1695 حياه امين عبدهللا المساوى 1519
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     4578 حياه عبدهللا علي احمد العبسي 1520

     2757 لوصابيحياه غالب صالح ا 1521

     308 حيدر علي ناجي العزي 1522

 حيدر محمود غيالن يوسف 1523

5167 5534 6841 

6842 6843 6844 

9220     
     338 حيدر مرشد ناصر المعمري 1524
     3713 خاطر غالب هزاع محمد 1525
     836 خالد ابراهيم زيد العفيصان 1526

 عي خالد احمد السبا 1527
7559 7560 7561 

7562 7563   
   5953 5399 خالد احمد ثابت مسعود 1528
     501 خالد احمد حسين القيداني 1529
   1867 854 خالد احمد حسين هادي القيداني 1530
     2766 خالد احمد سعد محمد الحداء 1531
     311 خالد احمد عبدالحفيط عمر 1532
     3047 حسين الجوبي خالد احمد عبده 1533
     2508 خالد احمد علي علي الحمدي 1534
     4683 خالد احمد علي قايد على الذاهبي 1535
     4296 خالد احمد محمد احمد النصيري 1536
     2274 خالد احمد مصلح الحشره 1537
     2438 خالد احمد ناصرالعال القدمي 1538
     4456 جبخالد اسماعيل غالب حا 1539
     1998 خالد بن محمد بن عبدالرحمن الصادقي 1540
     4729 خالد ثابت محمد علي قريع  1541
     3087 خالد حسن يحيى حسن العقبي 1542
     6341 خالد حسين عبدهللا الذماري 1543
   2767 1125 خالد حسين علي غانم 1544
     3371 خالد حسين محمد حميشان 1545

 خالد حسين محمد عبدهللا المعه 1546

5287 5851 8029 

8030 8031 8032 

8033     
   6475 5852 خالد حمود عبدهللا عبده 1547
     503 خالد داحش علي صالح البناء 1548
     6033 خالد رشاد محمد العليمي 1549
     267 خالد رياض خالد الخرسه 1550
   4226 2254 مد الشاميخالد زيد علي اح 1551

   2357 916 خالد سالم حميد عمر محمد 1552
     4706 خالد سالم عبد الخالق يسر  1553

 خالد سعيد حميد االغبري 1554
9013 9014 9015 

9016 9017 9018 
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    57 خالد سعيد عبدهللا الشيباني 1555
   6034 189 خالد سعيد عقالن ناصر الحمادي 1556

    542 خالد سلمان عبود باصالح 1557
  6035 5535 خالد سيف محمد الصوفي 1558
  5288 5015 خالد شرف احمد الشهاري 1559
    4386 خالد صالح  العبيدي 1560
     6036 خالد صالح احمد عبده الغيلي 1561

  3203 2198 خالد صالح عبدهللا جابر 1562
  6203 5954 خالد صالح علي المطري 1563
    788 خالد صالح علي محمد السلطان 1564
    1291 خالد صالح محمد عوض العزاني 1565
  3359 1915 خالد صالح يحيى احمد المساجدي 1566
    900 خالد صبري محمد سليمان عبدهللا 1567
  3948 3017 خالد ضيف هللا محمد الشماري 1568
    1829 خالد طه سالم صالح 1569
   3216 1156 خالد عبدالحليم هاشم سعيد 1570

  1109 404 خالد عبدالرحمن حسن عبدهللا االهدل 1571

 خالد عبدالسالم ابوبكر الحداد 1572
5400 5853 7958 

7959 7960   

 خالد عبدالكريم علي المؤيد 1573

4892 5168 7432 

7433 7434 7435 

7436 7437  
  6342 5955 د عبدالكريم علي محسن الشوبهخال 1574

 خالد عبدهللا احمد الثور  1575

7806 7807 7808 

7809 7810 7811 

7812 7813  
    8 خالد عبدهللا احمد الثورب 1576
    520 خالد عبدهللا حسن برط 1577
    4009 خالد عبدهللا سعد محمد السيقل 1578
 7046 7045 7044 يم خالد عبدهللا طم 1579

    4689 خالد عبدهللا علي العزاني 1580
    5648 خالد عبدهللا علي القاضي 1581
     2693 خالد عبدهللا علي محمد المؤيد 1582

  5401 5016 خالد عبدهللا قاسم تلها 1583
    4482 خالد عبدهللا محمد االسد 1584
  3225 1384 خالد عبدهللا يحيى احمد الغشم 1585
     1218 خالد عبدهللا يحيى عبدهللا البعداني 1586

    2009 خالد عبدالولي ناصر حيدر 1587
    4469 خالد عبده المنتصرعلي 1588
     4286 خالد عبده حيدر سعد الصالحي 1589

    2208 خالد عبده علي قاسم عون 1590
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     1504 خالد عبده محسن الجميلي 1591

     3668 خالد عبده محمد علي الحاج 1592
   6037 5749 خالد عتيق سعيد عبدهللا 1593
 8953 8952 8951 خالد علي احمد القروطي 1594

 خالد علي احمد عبدالرزاق الجبري 1595
931 2278 8965 

8966 8967   

     995 خالد علي احمد علي عمران 1596

   4293 2354 الرزاق قاسمخالد علي عبدالعزيز عبد 1597

     1522 خالد علي عبدالقادر غانم الرباصي 1598
   6508 1999 خالد علي عبده االشموري 1599
   5854 5169 خالد علي علي الحاضري 1600
     5750 خالد علي محسن الجنداري 1601
     1760 خالد علي محمد 1602
   3120 1822 خالد علي محمد احمد الصالط 1603
     4561 خالد علي محمد زايد  1604
     2007 خالد علي محمد يحيى بريه 1605
     3400 خالد علي ناصر فارع 1606
     4368 خالد علي يحيى حسين شرف الدين 1607
     2000 خالد عوض عبدالرحمن الشامي 1608
   3980 534 خالد غالب الشرعي 1609
     1972 خالد غيالن سعيد 1610
     1394 خالد فتح هللا علي الحوصلي 1611

   5649 5289 خالد قاسم قائد صالح 1612
   4073 3308 خالد قاسم يحيى منيف 1613
   5751 227 خالد محسن ثابت الجرادي 1614
     1601 خالد محسن علي زايد قيران 1615
     2648 خالد محسن يحي قيران 1616
     1552 احمد الجمرهخالد محمد  1617
   6038 5650 خالد محمد احمد السياغي 1618

 خالد محمد ثابت الصلوي 1619

123 5752 7388 

7389 7390 7391 

7392 7393   
     4810 خالد محمد سالم 1620
   5753 5290 خالد محمد صالح الفهد 1621
   5291 4936 خالد محمد عبدالستار الشميري 1622
     2875 خالد محمد عبدهللا علي الشامي 1623
     600 خالد محمد عبده عبده 1624

 خالد محمد عثمان دوله 1625

5170 5651 7336 

7337 7338 7339 

7340     

     2754 خالد محمد عساج محمد 1626
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    312 خالد محمد علي الماوري 1627
 7870 7869 7868 خالد محمد علي المقطري 1628

    3830 خالد محمد علي عون المشرقي 1629

 خالد محمد عمر خنبري 1630

4937 5171 9024 

9025 9026 9027 

9028 9029 9030 

 خالد محمد غالب نعمان  1631
8482 8483 8484 

8485 8486  
     614 خالد محمد محمد العفيري 1632

   2005 335 خالد محمد محمد المطري 1633

  5402 4979 خالد محمد مقبل سعيد االصبحي 1634
  6039 5403 خالد محمد ناجي سعيد 1635
    2200 خالد مطهر حسين العدواني 1636
  5855 5172 خالد ناصر محمد الحاج 1637
  5856 5173 خالد ناصر ناصر حميد 1638
  5754 1684 خالد هالل عباس محمد الكبودي 1639
  2537 722 يحيى اسماعيل االهدل خالد 1640
    2497 خالد يحيى صالح الصرمي 1641
  3779 2520 خالد يحيى علي العماد 1642
    2472 خالديه حسين محمد حريري 1643
    73 خديجه احمد احمد السياغي 1644
 7220 7219 7218 خديجه احمد الهيصمي 1645

    3881 خديجه احمد عمر محمد بامشموس 1646
    4153 خديجه بنت عبدهللا بن عثمان علي مقبل 1647
    3195 خديجه حسن محمد عصيوران 1648
  5174 886 خديجه حسين احمد المغنج 1649
     1487 خديجه خالد احمد محمد السباعي 1650

    1533 خديجه عبدالسالم احمد غانم المبترع 1651
    1260 المهديخديجه عبدهللا علي  1652
     2710 خديجه عبدهللا مارش رزاز 1653

     3399 خديجه عبدهللا محمد العلفي 1654

  5070 4938 خديجه عبدهللا ناصر الماوري 1655
    2140 خديجه عبدالهادي هادي مصلح درعان 1656
  4214 3240 خديجه على حسين صالح عمر 1657
    3553 خديجه علي علي راجح 1658
    572 خديجه محسن محسن اليمني 1659
     5292 خديجه محمد حمود الصرحي 1660

    2334 خديجه محمد دبوان احمد 1661
    4511 خديجه محمد علي جعدان 1662
     2833 خديجه محمد علي محمد الحبابي 1663

    3603 خديجه مطهر علي محمد الشرفي 1664
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     3270 ق احمد عبدهللاخلدون صاد 1665

 خلدون محمد احمد الرهوي  1666
8580 8581 8582 

8583 8584   

     439 خلدون هزاع عبده نعمان 1667
     2668 خلود احمد جابر احمد 1668
     988 خلود حمود خالد ناجي الصوفي 1669
     2032 خلود شمسان سالم المذحجي 1670
     2824 س الدين الناصرخلود علي علي شم 1671
     3420 خلود محمد علي بغزه 1672
     889 خليل اسماعيل الشطي 1673
     4741 خليل اسماعيل محمود  1674
     3389 خليل سعد حسن الضبيبي 1675
     1883 خليل سعيد اسماعيل عبدالمجيد 1676

     1482 خليل صالح علي محمد 1677
     2421 زاق سعيد االكحليخليل عبدالر 1678

 خليل عبدهللا غانم الخطاب الحطاب 1679

8092 8093 8094 

8095 8096 8097 

8098 8099 8100 

8101     

 خليل عبد الوهاب ناشر اليوسفي 1680

5293 6851 6852 

6853 6854 6855 

6856 7234 7235 

7236 7237 7238 

9221     
     2628 ي صالح حسين المعازيخليل عل 1681

     5536 خليل عوض مرشد سيف 1682
     9245 خليل محمد الخطيب 1683
     1615 خليل محمد عبدالعظيم محمد 1684
     4313 خليل محمد علي ناجي الخطيب 1685
     1350 خليل محمد مطهر الخطيب 1686

     4690 خليل محمد ناجي عبدهللا الحوري 1687

     3135 خليله درهم احمد نعمان 1688
   3527 1580 خميس عبود محمد بن سعد 1689

     2229 خوله احمد يحيى شاري 1690

     6597 خوله عبدالرحمن محمد القليصي 1691
     2515 خوله عبدالسالم ناجي الريماني 1692
     4310 خوله عبده دبوان المخالفي 1693
     4726 محمد المزلمخوله قاسم  1694
     1216 خير هللا عبدالكريم ياسين يحيى 1695
     3249 خيريه سعيد علي محمد الحميري 1696
     1094 خيريه علي محمد محمد الرداعي 1697
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    2979 دارس محمد قايد عامر 1698
    917 داليا عبدالمجيد علي مسلط 1699
    2633 داليا محمد دبوان احمد 1700

 داود احمد عثمان  1701
7113 7114 7115 

7116 7117   

 داود داود المندعي 1702
7318 7319 7320 

7321 7322   

    1747 داود علي ادم 1703
    99 دره مثنى عقالن 1704
    2240 درهم صالح محمد درهم المذيوب 1705
     253 دعاء انور ابراهيم المؤمن 1706

    4796 دالل احمد دالل 1707
    4657 دالل علي اليزيدي 1708
    6667 دالل محمد علي مهيوب العليمي 1709
    3416 دوله احمد ماجد النابهي 1710
    948 دوله صالح علي حسن الورد 1711
    3521 دوله عبدهللا عبدهللا علي المطري 1712
    3090 دوله علي عبدالرحمن العامري 1713
    2275 دينا عبدالجبار عبدهللا االديمي 1714
    1906 دينا محمد احمد محمد االشقر 1715
    4023 دينا منصور عبدهللا السامعي 1716
    3857 ذروه علي مكرد العواضي 1717
    2805 ذكرى احمد عبدهللا عبده 1718
    2318 ذكرى جميل اسماعيل شيخ ابراهيم 1719
    3107 ذكرى حسن احمد وعدر 1720
    3324 ذكرى سعيد سعيد قائد 1721
    444 ذكرى عبدالملك عبدهللا يحيى مطهر 1722
  5956 5294 ذكرى علي عبدالواحد محمد االغبري 1723
    2825 ذكرى علي علي حمود نعيم 1724
  3229 1340 ذكرى علي محمد الفراص 1725

 محمد عبدالرحمن الباقري ذكرى 1726
6204 6447 9175 

9176 9177 9178 

    3936 ذكرى محمد عبدالكريم عمر الحطامي 1727
    3750 ذكرى محمد عبدهللا اسماعيل الكبسي 1728
    4550 ذكرى محمد علي جعدان  1729
    540 ذكرى محمد علي محمد تلها 1730
  3714 1281 ذكرى محمد قائد الشرفي 1731

 ذكرى يحيى احمد القبيلي 1732
215 598 7668 

7669 7670   

    2205 ذكرى يحيى سعيد علي الدبعي 1733
    1184 ذكرى يوسف عبدالواسع الخلي 1734
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     3649 ذكريات سلطان علي محمد 1735
     4819 ذي يزن سليمان المعمري 1736
     2451 رابعه طالب ثابت عبادل 1737

 رابعه محمد احمد جمعان 1738
5404 7576 7577 

7578     

     3506 راجح حسين لطف هللا علي البكولي 1739
   2703 1089 راجح دحان علي علي الجرباني 1740
     3512 راجح علي محمد حسين براز 1741
     969 راجح قائد صالح االسد 1742

   6554 1774 راجحه سعد علي راجح 1743
   6205 5537 راجي احمد عبدالملك احمد قاسم 1744

     1662 راجيه حمود فرحان المخالفي 1745
     5755 رامز عبده محمد االسودي 1746
     4336 رامز قايد محمد سفيان 1747

     4667 رامي محمد الخطيب 1748
     3464 رانيا علي صالح احمد العليي 1749
     1682 محمد عبدالمنعم حجاج رانيا علي 1750
     278 رانيا كمال علي عبدالعال 1751
     2175 رانيا منصور درهم احمد الصلوي 1752
     4668 رانيا يوسف الشريف 1753
   2096 651 رانيه محمد عبدالوهاب المتوكل 1754
     968 راويه عبدالغفور عبده عماد 1755
   5295 34 مراويه علي علي الكمي 1756
     3392 راويه محمود عبدالغني 1757
     4242 رائد توفيق عبدهللا محمد العبسي 1758

     2660 رائد يحيى عبدهللا عجالن 1759
     95 رائده محمد عبدالقادر 1760
     894 رباب احمد منصور عبدالحميد ابواصبع 1761
     3705 رباب درويش عبدهللا عزان 1762
     3528 رباب ردمان خالد 1763
     712 رباب محمد عوض عوض 1764
     2714 رجاء احمد ابراهيم احمد المحطوري 1765
     2796 رجاء عبدالقدوس علي عبدهللا الجرموزي 1766
     4100 رجاء علي محمد لطف العبادي 1767

     684 رجاء قائد قاسم عون 1768
   3179 1442 دهللا الهمدانيرجاء محمد احمد عب 1769
   3278 1111 رجاء محمد ديب حمود احمد الجاجي 1770

     3407 رجاء محمد عبدهللا احسن الحيمي 1771
     1881 رجاء محمد محفوظ مطلق 1772
     1 رجب رياض امين السقاف 1773
   5756 5296 رجب عيضه صالح جميده 1774
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     7 رجب مصطفى عبدهللا 1775

     2145 رحاب مصطفى طه احمد رضوان 1776

    3457 رحمه طاهر فارع علي المقرمي 1777
    4175 رحمه عبدالوهاب علي سعيد 1778
     3732 رحمه محمد عبدهللا سليمان رمانه 1779

    3228 رحيمه سعيد احمد احمد الشيباني 1780
 8620 8619 8618 ردمان محمد سعيد  1781

     1976 رزاز سعيد منصور حاتم 1782

     171 رزق سعدهللا بخيت الجابري 1783

    2196 رزق علي احمد الصنعاني 1784
    3930 رزق علي عبدهللا الغيثي 1785
    4006 رزقه علي محمد صالح العتمي 1786
    3567 رشا احمد علي الخطيب 1787
    4236 رشا احمد مقبل غالب 1788
     2311 رشا اسماعيل محمد المتوكل 1789

    496 رشا عبدالقادر محمد الزريقي 1790
    3655 رشا علي احمد العراسي 1791
    3170 رشا فيصل عمر مثنى 1792
    4311 رشا محمد احمد الحجاجي 1793
    3988 رشا محمد علي النود 1794
     4737 رشا محمد مصلح الهبل 1795

    4757 رشا ياسين محمود المرقشي 1796

 رشاد احمد علي عبدالغني 1797

6206 6448 7394 

7395 7396 7397 

7398 7399  
    2555 رشاد حمود احمد حسن 1798
     3116 رشاد سعيد قايد حسن مجلي 1799

     1360 رشاد صالح محمود علي سعيد الخوالني 1800

  5857 5297 ي عبدالرب مقبلرشاد عبدالغن 1801
    2540 رشاد عبده سيف احمد الجرادي 1802
  5405 4939 رشاد علي عبده ثابت 1803
    4715 رشاد غالب شيخ محسن 1804
    1327 رشاد قائد مهدي احمد 1805
    4644 رشاد محمد المخالفي 1806
    2270 رشاد محمد عبدالجليل قائد العريقي 1807
    192 رشاد محمد علي اسماعيل 1808
    390 رشاد محمد مقبل نعمان العريقي 1809
  6040 5652 رشاد مدهش علي حزام الجهالني 1810
    1946 رشدي عبدالرحمن محمد باذيب 1811
     4345 رشيد حمود حسن نعمان 1812

    4439 رشيد علي الذماري 1813
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     4093 كررشيد مقبل حسن شا 1814
   823 447 رشيد منصور محمد الصباحي 1815
   5406 6392 رصين صالح على الرصين 1816
     219 رضا احمد عبدالرحمن قرحش 1817
     4289 رضا جواد طربوش محمد الدبعي 1818
     187 رضا محمد عطيه سليمان 1819

     1046 رضوان احمد صالح القاضي 1820

     625 احمد محمد عبدهرضوان  1821

 رضوان احمد الليث  1822
152 355 7287 

7288 7289 7290 

     1632 رضوان حمود علي احمد 1823
     3975 رضوان درويش سليمان احمد 1824

 رضوان عبدهللا علي االسلمي 1825
5407 5757 7894 

7895 7896   

     4873 رضوان عبده قائد عبدهللا 1826
     3623 رضوان عدنان علي بن علي 1827

 رضوان علي اسماعيل محمد  1828
6808 6809 6810 

6811 6812   

     5653 رضوان علي خالد قاسم 1829
     994 رضوان علي عبدهللا احمد 1830
     2974 رضوان قاسم ابراهيم الشارف 1831

   6124 5408 رضوان محمد احمد الصبرى 1832
   6393 6125 ضوان محمد طه قائد البذيجير 1833

     1797 رضيه احمد عايض مسعد تاج الدين 1834
     4421 رضيه عبدالكريم راويه 1835
   551 103 رضيه علي محمد عبدهللا شمسان 1836

     472 رضيه محمد محمد قاسم ابوطالب 1837
     396 رغد عبدالرحيم العيبي 1838
     1130 يب حمود احمد الجاجيرغد محمد د 1839
     3693 رغده عادل محمد القدسي 1840
     6343 رفاء توفيق احمد قائد 1841

 رفعت حسين محمد عبوره 1842

305 5858 7586 

7587 7588 8959 

8960 8961 8962 

8963 8964   
     875 رفيق احمد علي عبدهللا الزريقي 1843
     1573 ده محمدرفيق قاسم عب 1844
     2907 رفيقه عبدهللا مصلح الورد 1845
     2250 رقيبه حمود محمد صالح البرح 1846

     3056 رقيبه عبدهللا عبدالرحيم عبدالجبار 1847
     846 رقيه احمد حسن شرف الدين 1848
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    1933 رقيه جمال احمد محمد رجاء 1849
     4228 رقيه حسين محسن سلمان 1850

    843 رقيه سعيد سعيد محرم 1851
     4139 رقيه شرف الدين احمد شرف الدين 1852

     3586 رقيه عبداللطيف هائل الحميري 1853

    1709 رقيه عبدالوهاب لطف زيد الديلمي 1854
    2524 رقيه علي محمد قطينه 1855
    6555 رقيه علي مساعد ناجي بحيبح 1856
  3699 1636 رقيه علي يحيى العماد 1857
     3501 رقيه محمد احمد مسعد الحرازي 1858

     371 رقيه محمد عبدهللا زهره 1859

    2480 رقيه محمد محمد المنصور 1860
    3786 رقيه يحيى محمد عاطف 1861
    3060 رمزي احمد محمد ملهي الحيساني 1862
     3202 لعزبرمزي عبدالقوي محمد ا 1863

  6598 6278 رمزي عبده ثابت الحكيمي 1864
    558 رنا احمد غانم سعد الدبعي 1865
    1329 رنا عبدهللا حمود الربيدي 1866
    1996 رنا عبدهللا محمد درويش 1867
     4157 رنا علي يحيى الشامي 1868

    458 رناء محمد طه شهاب 1869
    2993 حمد سعد المعيضيرندا خميس ا 1870
    4327 رندا علي احمد علي الذابل 1871
     3549 روان جابر علي احمد السنباني 1872

  1123 157 روحي ابراهيم عثمان الخطيب 1873
     2455 روزى طه احمد الزريقي 1874

    3993 روضه احمد محمد قحطان العمري 1875
    2698 بو الرجالروضه بنت احمد محمد ا 1876
     3859 روضه حسن عبدهللا مهدي 1877

    2468 روضه علي حسين سعد قعيش 1878
    3540 روضه محمد ناجي المعمري 1879
    1934 روال طاهر محمد قاسم شاهر 1880
    3841 رويدا علي محمد صالح 1881
    1149 رويدا نعمان محمد البعداني 1882
    1081 يده تركي محمد سراقبيرو 1883
     3411 رؤوفه محمد منصور الشايع 1884

    3418 رؤى عبدالقوي محمد عبدالكريم طالب 1885

 رؤى محمد يحيى احمد السياغي 1886

890 6476 8954 

8955 8956 8957 

8958    
    2405 رياض احمد احمد صالح القهالي 1887
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     4282 الغني عقالنرياض احمد عبد 1888
     1055 رياض حسين حسين محسن صالح الدين 1889
     172 رياض ساجت سالم 1890
   6126 301 رياض سيف علي الحمادي 1891

 رياض عبدالحبيب القرشي  1892
7774 7775 7776 

7777 7778 7779 

   6127 5859 رياض عبدهللا عمر البطاني 1893
   9227 5957  محمد محرمرياض عبدهللا 1894
     866 رياض عبدالمجيد صالح ثابت 1895

     307 رياض علي سعيد صالح المشرقي 1896
   2234 755 رياض محمد احمد الصفواني 1897
     2541 ريدان سعيد احمد شمسان 1898

     2282 ريم عبدهللا علي الرقيمي 1899
     4130 ريم علي عبده حسن الشامي 1900
     3718 ريم فتوان علي محمد الشيباني 1901
     6599 ريم محمد عبده عبدالرحمن الشرعبي 1902
     1339 ريم محمد ناشر العريقي 1903
     1326 ريم ناصر عبدهللا سالم العولقي 1904

     1855 ريما اسماعيل عبدهللا محمد 1905
   6600 6344 ريما عقيل يحيى االرياني 1906
     332 زاهر محجوب قسم هللا 1907
     2642 زايد احمد احمد حمادي 1908

 زايد احمد صالح عاطف 1909

4874 5175 7365 

7366 7367 7368 

7369 7370 7371 

7372     

 زايد حزام عبدالكريم سعيد الحمودي 1910
951 6345 8727 

8728 8729   

     4441 زايد شرف الكميم 1911
     1892 زايد علي عبده الجعدري 1912
     4515 زكريا محمد عثمان محمد 1913

 زكريا يحيى محمد الشعبي  1914
8330 8331 8332 

8333     

     848 زكيه حيدر ناصر علي الريمي 1915
     2951 زكيه محمد علي سعد الجمره 1916
   972 387 زكيه ناصر درويش عبدالحسين 1917
     3184 زالل اسحاق محمد موسى 1918
     1766 زليط علي هادي زليط 1919

   2972 1961 زمزم صالح سعد الخوالني 1920

     3741 زمزم عبدهللا محمد العجمي 1921
 8948 6207 290 زمزم عبده يحيى مبارك 1922
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8949 8950   

    3562 زمزم علي حزام صالح الجدري 1923
    2017 زميله محمد محمد حيدره مسدوس 1924
    2174 زهراء مولود مراد اسماعيل 1925
    2649 زهره محمد حسين 1926
    2576 زهره محمد ناصرمهدي الحداد 1927
    3291 زهور احمد محمد سعد 1928
     3337 زهير محمد هادي الفقيه 1929

    2022 زوقارت ناديه 1930
    6509 د امين عبده سعيد العبسيزيا 1931
    1687 زياد صالح صالح محمد الشامي 1932
    3878 زياد علي ناجي مسعد 1933
    2092 زياد محمد قاسم قايد 1934
    1086 زيد احمد ناصر احمد 1935
    2213 زيد علي احمد محسن الجمره 1936
 8942 8941 8940 زيد علي حسن الوريث 1937

    4510 زيد علي حمود الموشكي 1938
    48 زيد علي عبدهللا الغيلي 1939
     3592 زيد محمد احمد المقولي 1940

    3146 زيد محمد محمد مهجر 1941
    6208 زيد مطهر محمد اسماعيل العزي 1942
     1221 زيدون عبدالصادق جمعه 1943

    1815 زينات سعيد صالح الرياشي 1944
     1836 زينب احمد عبدالقادر شرف الدين 1945

   3004 2019 زينب حسين علي سهيل 1946

    6556 زينب شهاب عبدالهادي ثابت السقاف 1947
    4316 زينب عبدالكريم احمد جدبان 1948
     2286 زينب محمد حسين 1949

    4194 زينب محمد علي علي الحيمي 1950
    3516 ب مطهر علي عبدهللا عشيشزين 1951
    4742 زينه منصور علي العبسي 1952
    3671 سابق محمد بكير عمر صالح 1953
    3451 ساره سعيد قائد محمد الزبيري 1954
    2763 ساره عامر عبدالجبار فليح 1955
     4181 ساره عبدالرحمن عبدالوهاب محمد الشقاقي 1956

    397 عبدالرحيم سيف الحماديساره  1957
    3601 ساره علي عبدهللا قايد 1958
    6209 ساره عمر عبدالجبار العريقي 1959
    2996 ساره ياسين عبدالعزير حسن الغساني 1960
     2709 ساره ياسين محمد عبدهللا الحبيشي 1961

     727 ساطع فخري شاكر 1962
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     4618 عران سالم احمد يحيى ال 1963
     2569 سالم تركي صليبي المسعودي 1964
     1011 سالم سعود مسفر محمد ال قريش 1965
     3852 سالم صغير يحيى الوايلي 1966
   5860 5017 سالم عبد اللطيف سعيد الشوافي 1967
     2259 سالم مبارك محمد عبيدهللا 1968

     523 سالم محفوظ سالم عبيد بسيس 1969
 8635 8634 8633 سالم محمد احمد باناجه  1970

     6449 سالم محمد احمد حسان 1971

     2927 سالم محمد اسماعيل ناصر 1972
     717 سالم محمد سعيد الشمسي 1973

     1819 سالم محمد سعيد بن شمل 1974
     2724 سالي احمد عبدهللا محمد االرياني 1975
   6510 6210 دالكريم محمد داعرسام عب 1976
     4119 سامح احمد محمد غالب 1977
     3334 سامح طه محمد قايد 1978

     4837 سامح يونس االرياني 1979

     6128 سامر عبدالجبار احمد عبدالوهاب نعمان 1980
     4800 سامر محمد حميد 1981
     2153 سامي ابراهيم عبدهللا بامختار 1982
     3961 سامي احمد علي الحيدري 1983
   6601 1486 سامي احمد مثنى البرطي 1984
     5861 سامي حسين علي القصوص 1985
     4602 سامي حمود احمدالرحوبي 1986

     260 سامي رشيد حمادي 1987

     3581 سامي زيد علي غانم القرشي 1988
     2066 سامي سلطان احمد عبده 1989
   3057 1940 سامي شرف محمد غالب 1990
   6129 5538 سامي عبدالعزيز سلطان المقطري 1991

     2470 سامي عبدهللا سالم العماري 1992
     1960 سامي علي حمود الخوالني 1993
     5758 سامي علي محمد الحداد 1994

     1430 سامي علي نصر الوصابي 1995
     4433 نسيسامي محمد المؤ 1996
   1739 423 سامي محمد حسن الحاج 1997
     774 سامي محمد سعيد يوسف  يوسف 1998
     1879 سامي محمد عبده حسن 1999

     1677 سامي محمد نعمان علي الشرجبي 2000

     2176 سامي محمد يحيى محمد 2001
     3938 سامي يحي محمد عبدهللا الشيخ علي 2002
   3760 2617 امي يحيى احمد محمد الوزيرس 2003
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     2074 ساميه احمد محمد احمد المقطري 2004

  4141 1333 ساميه طه محمد عبدالعزيز العواضي 2005
    1688 ساميه عبدهللا محمد نصار 2006
     2080 ساميه علي احمد الجبري 2007

    1197 ساميه علي احمد حسن الحرازي 2008
  3550 2107 ساميه علي محمد االهدل 2009
   6394 5862 ساميه محمد عبدهللا الفسيل 2010

    3490 ساميه محمد ناصر صالح حميد 2011
    2813 سبا حمود علي مرعي العواضي 2012
    2315 سبا عبدالرحمن عبدالغني عبدالجبار 2013
    3449 سبا محمد حمود حمود الحزوره 2014
    544 سبا محمد عبدالعزيز شجاع الدين 2015
    4243 سبا محمد عبدالولي القباطي 2016
     4851 سباء محمد اسماعيل الحجي 2017

    3761 سباء محمد حسين علي سنهوب 2018
  4147 2330 سحر ثابت عبده نعمان الحكيمي 2019
    2819 سحر عبدالحكيم عامر حسن 2020
    1093 محمد عطا هللا سحر عزمي 2021
    1907 سحر علي عبداللطيف عبدالقوي 2022
    2940 سحر علي غالب محسن 2023
    4270 سحر فيصل علي ناصر القدمي 2024
    2761 سحر محمد احمد المغربي 2025
    3036 سحر محمد احمد علي 2026
     3232 سحر محمد عبد الجليل 2027

    1610 مد يحيى احمد السياغيسحر مح 2028
    3529 سرحان احمد يحيى االعشم 2029
  5654 5176 سرحان انعم عبده عامر 2030
    4328 سرمد صباح حسين 2031

 سعاد حميد علي الخياط 2032

5863 6346 9019 

9020 9021 9022 

9023    

 سعاد سالم احمد السبع 2033

60 5409 6962 

6963 6964 6965 

6966 6967 6968 

     4745 سعاد شائف عباس الصليحي 2034

    3675 سعاد صالح علي اليحيصي 2035
     4710 سعاد عبدالرزاق المراني 2036
     21 سعاد عبدالعزيز المتولي عوض 2037
    585 سعاد عبدالكريم علي شرف الدين 2038
     3508 سعاد عبدهللا خميس الصبان 2039

     352 سعاد عبدالملك داؤد الحدابي 2040

     3287 سعاد علي سالم علي 2041
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     1461 سعاد قايد علي قايد هدوان 2042
     4219 سعاد محمد حزام علي الدخينه 2043

 3653 سعاد محمد عبدهللا احمد عثمان 2044
  

  

     1380 سعاد مهدي علي الجوري 2045
   354 120 ناصر حسن بلبلسعاد  2046
     3530 سعاد ناصر محمد فارع الحاشدي 2047
   3412 2184 سعاد يحيى احمد عبدهللا الثاليا 2048

 سعد ابراهيم السيد العلوي 2049
5410 6871 6872 
6873 6874 6875 
6876     

     4427 سعد حزام علي عبدالرحمن 2050
     492 سعد زكي عبدالقادر 2051
     2043 سعد صالح سعد الشالل 2052
     2950 سعد عبدهللا شمسان غالب العرنوط 2053
     2643 سعد علي محمد صالح الزباجي 2054
     1676 سعدي بن سعيد محمد الرده الزهراني 2055
     2721 سعديه احمد محمد عبدالملك 2056
   6041 5411 سعود محمد ناصر الشاوش 2057
     4836 سعيد احمد المرفدي 2058
     2631 سعيد احمد سعيد الواحدي 2059
     3468 سعيد احمد محمد االسد 2060
     862 سعيد باتل محمد المجادعه 2061
     2117 سعيد جعفر طالب بن طالب 2062
   1073 460 سعيد حميد سعيد الغليسي 2063
     4673 سعيد سيف سعيد احمد نعمان 2064
     2394 سعيد صالح عبدهللا ال مدهش الغامدي 2065
   6602 547 سعيد عبده سعيد الراجحي 2066
     4449 سعيد عبده سعيد علي 2067
     1858 سعيد علي صالح عبدهللا عطيه 2068
   5298 4980 سعيد عوض سعيد المعلم 2069
   6395 6211 سعيد محمد سعد علي 2070
     5299 د محمد علي الشيبانيسعي 2071
     409 سعيد محمد قائد المخالفي 2072
     2047 سعيد محمد محسن البكري 2073

 سعيد منصر سعيد الغالبي 2074

68 5177 8334 
8335 8336 8337 
8338 8339 8340 
8341 8342   

   379 98 سعيد منصور محمد موفعه 2075
     202 قادر شهابسعيده عباس عبدال 2076
     3809 سعيده عبده ابراهيم حداد 2077
     4190 سعيفه محمد حيدره مسدوس 2078
     2393 سفيان علي محسن عبدهللا 2079
     2519 سفيان محمد سعد احمد مشرح 2080
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  5655 5178 سكينه احمد محمد هاشم 2081
     1792 سكينه اسماعيل مسعود ناجي القدسي 2082
     4201 سكينه عبدهللا محمد احمد الشرفي 2083

 سكينه فخر الدين ادم علي 2084
5179 8034 8035 
8036     

    2802 سكينه محمد حسين الشامي 2085

 4213 سكينه مهيوب دبوان خالد المخالفي 2086
   

    709 سالفه عدنان شاكر 2087

 سالل احمد سالم المقطري 2088
5071 5412 7817 
7818 7819 7820 
7821    

    2711 سلطان احمد علي صالح 2089
    4026 سلطان احمد يحيى الوبري 2090
    2611 سلطان صالح قايد محمد 2091
    5656 سلطان عبده ناجي االكحلي 2092
    3306 سلطان علي محسن النويره 2093
     2048 هادي سلطان محمد جابر حسين ابو 2094
  6396 817 سلطان ناجي عبده احمد 2095
    3778 سلمان احمد حسين الفاطمي 2096
     1872 سلمى اسماعيل عبدالرحمن باسالمه 2097
   6450 5864 سلوى احمد قاسم دماج 2098
    703 سلوى احمد محمد سالم 2099
    4768 سلوى اسماعيل الفضلي  2100
    4083 حسين رضوان الدبعي سلوى 2101
  6212 509 سلوى حميد علي الخياط 2102
    3606 سلوى درويش احمد المضوني 2103
    4205 سلوى سعيد احمد عبده العديني 2104
  1847 888 سلوى عبداالمير هادي 2105
    555 سلوى عبدهللا علي االغبري 2106
    1134 علفيسلوى عبدالملك يحيى احمد ال 2107
    3929 سلوى علي حمود محمد البروي 2108
   1171 402 سلوى علي قاسم المؤيد 2109
  6397 5958 سلوى غالب سعيد علي 2110
    1056 سلوى محمد احمد  الحيمي 2111
    2848 سلوى محمد احمد صالح الميثالي 2112
  6557 6042 سلوى محمد راوح عبدهللا 2113
    3552 سلوى محمد عبدالرحمن الشميري 2114
    1032 سلوى محمد قاسم حمزه 2115
    4516 سليم احمد دحان العريقي 2116
    4348 سليم حسين عبدهللا راجح 2117
    4078 سليم خالد صالح احمد القرشي 2118
 8678 8677 8676 سليم عبده قائد القباطي  2119
     3906 لح االشولسليم محسن صا 2120
    3127 سليم محمد احمد عبدهللا الحملي 2121
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     3366 سليم محمد الحمدني علي 2122
     4134 سليم محمد صالح حميد قوبه 2123
     1126 سليم محمد عبدهللا مهدي 2124
     5959 سليم ناصر صالح الرياشي 2125
   3650 2816 سليمان احمد حسين غالب 2126

 سليمان اسماعيل حيدر الصافي 2127
8943 8944 8945 
8946 8947   

     340 سليمان عبده احمد سعيد 2128
     773 سليمان علي ابراهيم زبروق 2129
   5413 4940 سليمان قوسي سليمان سحاري 2130
     196 سليمان مطر دلبون 2131
     2775 سلييم بن محيي بن علي ال مطير 2132
     2299 سما عبدهللا عبدالقادر زيد 2133
     2214 سماء علي عبدالكريم محمد الصباحي 2134
     2791 سماح احمد عبدهللا شاكر 2135
     3902 سماح بدوي محسن البدوي 2136
     3243 سماح عبدالرحمن اسماعيل الغيلي 2137
     1656 سماح عبدالقادر قاسم الشامي 2138
     1082 سماح عبدالكريم صالح العوج 2139
     1264 سماح عبدالوهاب علي عبده 2140
     1763 سماح قاسم ناصر الحرازي 2141
     4397 سماح محمد المتوكل 2142
     3024 سماح محمد صالح الحياسي 2143
     3149 سماح محمد علي عبدهللا 2144
     790 سماره نوفل عمر خطاب 2145
     3374 سمر احمد حسن صورج 2146
     3342 سمر احمد سعد الكبزري 2147
     2831 سمر جمال احمد الحباري 2148
     2832 سمر حسين محمد علي المسوري 2149
     3792 سمر زيد علي غانم 2150
     3133 سمر سعيد غالب الجبلي 2151
     2956 سمر سعيد ناشر سعيد العبسي 2152
     4764 سمر عبدا ¡ العريقي 2153
     4302 سمر عبدالقوي عبدهللا الرميمه 2154
     3215 سمر علي صالح محمد العراسي 2155
     4132 سمر علي عبدهللا الصلوي 2156
     1948 سمر علي محمد عبدالحق الحيدري 2157
     4019 سمر محمد حمود مصلح الروني 2158
     2987 د علي الجربانيسمر محم 2159
     261 سمر ناصر علي موسي 2160
     3423 سمراء حسين سعد مبخوت ملقاط 2161

 سميحه عبدالرحمن حسن االرياني 2162
5539 6213 8937 
8938 8939   

     1258 سميحه عبدهللا حسين االكوع 2163
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 4110 سميحه عبدهللا محمد احمد معجب 2164
   

    4558 يحه نبيل عبداالله الشرجبي سم 2165
    2822 سميحه يحيى حسن محمد الخطري 2166
     3565 سمير احمد علي الحيدري 2167
    2444 سمير احمد محمد ناصر الهجري 2168

  6559 6279 سمير حسن سيف الشميري 2169
  6398 6214 سمير درهم حزام سالم 2170
    1589 سن الملحانيسمير صالح عبده ح 2171

 سمير عبدهللا علي المشرقي 2172
4941 5181 7034 
7035 7036   

    4171 سمير علي زيد جبران 2173
    527 سمير قائد سعيد ناصر 2174
  5865 5182 سمير محسن حسين السري 2175
   4173 2078 سمير محمد احمد الجالل 2176
    5540 يسمير محمد احمد العبدل 2177
    1848 سمير محمد قاسم عبدالمجيد 2178
    6560 سمير مسعد سعيد احمد جميل 2179
    1030 سمير منصور علي فارع الكباري 2180
    3082 سمير ناجي احمد  احمد تاج الدين 2181
     1570 سمير ناجي علي مثنى الدقح 2182
    4669 سميره احمد الفرح 2183
    3403 سميره احمد سعد الريمي 2184
    3978 سميره احمد محمد الخالد 2185
    1345 سميره احمد محمد السدى 2186
    4537 سميره اسماعيل الحارثي 2187
  5183 4858 سميره جمال جميل الخليل 2188
    586 سميره حسن عبدهللا مهدي فضائل 2189
  4182 1176 لحبابيسميره حسين احمد علي ا 2190
    281 سميره حميد احمد حنش 2191
    3767 سميره حميد عبده علي الجايفي 2192
     1067 سميره سالمين خويطر خويطر 2193

 سميره صالح حسن الشاوش 2194
5960 6280 6867 
6868 6869 6870 

     719 سميره صالح عبدهللا الحجري 2195
  3408 1843 مد صالح المطريسميره صالح مح 2196
    3690 سميره عبدالرحمن احمد علي 2197
   2697 757 سميره عبدهللا علي الميدمه 2198
    659 سميره علي قاسم جباره 2199

 4381 سميره محمد احمد حنظل 2200
   

  6131 5414 سميره محمد عبدهللا االرياني 2201
    1556 شولسميره محمد علي صالح اال 2202
    2149 سميره محمد مهدي حسن الحطامي 2203
    559 سميره محمد يحيى محمد الرياشي 2204
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     3338 سميره معصار اسماعيل يحيى القبيع 2205
     1661 سميره يحيى محمد يحيى معيض 2206
     1899 سميره يحيى مصلح الحكمي 2207
     5180 سميه احمد ضيف هللا العزيب 2208
     3843 سميه احمد عبدهللا غالب الجرادي 2209
     6638 سميه احمد عبده فارع المذحجي 2210
     3302 سميه احمد قائد سرحان 2211
   2965 1172 سميه العزي عبدهللا صالح 2212
     2301 سميه حسن محمد االهدل 2213
     4145 سميه حسن ناصر هادي الشويع 2214
     3503 سميه حميد نصر المحجري 2215
     3323 سميه سمير محمد االغبري 2216
     167 سميه صبيح حمود التميمي 2217
     3959 سميه طه علي عبدهللا الجعفري 2218
     3370 سميه عباس حسن التركي 2219
     3091 سميه عبد الولي غالب القباطي 2220
   6558 6130 م سعيدسميه عبدالسميع انع 2221
     3739 سميه عبدالغني حيدر فارع الوصابي 2222
   4077 3028 سميه عبدهللا عمر الجرو 2223
     3153 سميه عبدهللا يحيى يحيى الحميدي 2224
     2570 سميه عبده محمد المطلس 2225
     1186 سميه فيصل احمد صالح الشميري 2226
     4210 جماعيسميه قاسم هزاع ال 2227
     6639 سميه محمد ردمان زيد الشرعبي 2228
     2482 سميه محمد سعيد عبده الباقري 2229
     3663 سميه محمد صالح منتصر المنتصر 2230
     1209 سناء احمد علي التويتي 2231
     4209 سناء عبدالباقي سالم القباطي 2232
     3605 لغزاليسناء عبدالرحمن صالح علي ا 2233
     3391 سناء علي عبدالواسع مهيوب الزبيري 2234
   2904 2011 سناء محمد حسان صالح الترب 2235
     1810 سناريا طارق عبدالحميد 2236
   6132 5415 سنان عبدهللا حسن الدعيس 2237
     6511 سنان عبدهللا مجمل فتح سليمان 2238
     1274 يى الهميسسنان علي جارهللا يح 2239
 7132 7131 7130 سنان غالب المرهضي  2240
     4323 سها علي حكمت مبارك 2241
     1544 سهام حمود احمد محمد المخالفي 2242
     2172 سهام علي محمد عثمان 2243
     5 سهام فائد محمد االغبري 2244
     4305 سهام فضل محمد شجاع الدين 2245
     6512 م مهيوب دبوان خالد المخالفيسها 2246
     3190 سهام ناجي صالح علي السهمي 2247
     2389 سهير صالح ناجي االغبري 2248
   1922 181 سهير علي احمد عاطف 2249
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  3200 1675 سهير محمد هادي قاسم 2250
    2249 سوزان احمد محمد علي عقيلي 2251
    1761 الروحاني سوزان محمد محمد علي 2252
    3265 سوسن حسن يحيى حسن ابو هادي 2253
    4380 سوسن حمود علي احمد الكامل 2254
    2772 سوسن علي احمد الحداء 2255
    3679 سوسن محمد حسن الحدبه 2256
     2130 سوسن محمد حسن بانافع 2257
    3982 سوسن ناجي محمد صالح العماري 2258
    2794 سيده احمد هاشم عبدهللا الشهاري 2259
    2852 سيده عبدهللا محمد دومان 2260
    2481 سيده محمد محمد احمد الكبسي 2261
    2640 سيف احمد علي اليماني 2262
    1925 سيف الحق احمد عبدهللا القاضي 2263
    4620 سيف تقي بخيت الفيل 2264
    2374 ىسيف عامر عيس 2265
 8975 8974 8973 سيف عبدالحميد الشميري 2266

 سيف عبدهللا احمد القباطي  2267
7548 7549 7550 
7551     

   5416 4875 سيف علي عثمان حسن الحكيمي 2268
    2891 سيف محمد صالح المعافا 2269
  6043 5541 سيالن احمد عبدالعزيز العرامي 2270

 ان العبيديسيالن جبر 2271
7157 7158 7159 
7160 7635 7636 
7637 7638 7639 

    300 سيناء حسين حسن بانافع 2272
    6399 شادي محسن علي مرشد خصروف 2273
    4708 شاطر اسماعيل شاطر 2274
     3015 شاكر سراع منصر عبدهللا سراع 2275
    1196 شاكر محمد محسن محمد الملصي 2276
   849 246 شاكره عليه حسين العالني 2277
    2422 شايف احمد احمد الزافني 2278
    1781 شايف صالح احمد الشريفي 2279
  3570 1640 شايف عبدهللا حسن الحذيفي 2280
    431 شائع عبدهللا مجلي مجلي مسفر 2281
  2924 921 شائف شرف عثمان الحكيمي 2282

  الحرازي شبير عبدهللا 2283
8218 8219 8220 
8221 8222 8223 

    2403 شجاع مقبل علي مفرح 2284
     2110 شداد عبده محمد احمد جعفر 2285

 شذى حسن ياسين بخش 2286

5866 6133 9179 
9180 9181 9182 
9183 9184 9185 
9186 9187 9188 

    2173 شذى ناصر علي عزيز 2287
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 ابراهيم الهاديشرف  2288
7126 7127 7128 
7129     

   5542 142 شرف الدين عبدهللا احمد صالح 2289
     1672 شرف حسن عبدهللا حسين راويه 2290

 شرف عبدالحق مهيوب الحمدي 2291
5184 6134 8930 
8931 8932 8933 
8934 8935 8936 

   3994 1346 شرف علي محمد جابر شانع 2292
     454 شرف غالب محمد حساني 2293
     4445 شرف يحيى الكحالني 2294
     2991 شروق على نصر هزاع الحبيشي 2295
     4050 شروق علي صالح احمد الحنبصي 2296
   200 108 شريف عبدالكريم محمد النجار 2297
     569 شعبان علي عبدهللا ابو راس 2298
     4396 شفيق عبدالجبار العبسي 2299
     4018 شفيقه محمد حيدره مسدوس 2300
     4582 شكري احمد علي العباسي 2301
     4613 شكري محمد سيف عثمان 2302
     6640 شكيب احمد محمد الغشم 2303
     4342 شكيب محمد احمد عبده الخطيب 2304
     5657 شكيب مقبل علي محمد 2305
     1359 حمد الحسينيشمسان محمود حمود م 2306
     1179 شميم احمد غالم بناني 2307
     4709 شهاب احمد المضواحي 2308
     4492 شهاب احمد عبدهللا الشاطري 2309
     1626 شهاب علي احمد صالح 2310
     5072 شهاب قاسم سعيد عبدهللا 2311
     2913 شهد ناصر احمد محمد الصراري 2312
     3942 شرف غرسان سالم شهود 2313
     1065 شوقي حسين ناجي علي العودي 2314
     1352 شوقي عبدالمجيد عبده سيف 2315
     2049 شوقي عبده سالم محمد 2316
     453 شوقي عبده محمد الحكيمي 2317

 شوقي ناشر سيف العريقي 2318
4942 5300 8630 
8631 8632   

     1620 الحكيميشوقي يوسف احمد  2319
     2847 شيبان احمد حسين شيبان 2320
     4217 شيماء اسماعيل محمد غالب الفقيه 2321
     4230 شيماء عبدالرحمن محمد الشرفي 2322
     3244 شيماء عبدهللا عبدالمجيد سالم 2323
     4271 شيماء علي علي مثنى الخوالني 2324
     4064 هشيماء قادري احمد عبد 2325
     4297 صابر اسكندر محمد عثمان 2326
     566 صابر حسين علي حسين 2327
     3066 صابر سعيد اسماعيل عبدالمجيد 2328
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    1618 صابر عبدهللا حزام الصبيحي 2329
  3169 2054 صادق احمد حسين احمد عواس 2330
   5658 5185 صادق احمد سرحان ثابت المخالفي 2331
    3346 صادق حسن يحيى خريم 2332

 صادق حمود صالح عزام 2333
6135 6400 9031 
9032 9033 9034 
9035    

  6281 6044 صادق سعد محمد عبدالمغني 2334
    3479 صادق عبدهللا اسماعيل عبدالواحد 2335
  3119 1481 صادق عبدهللا حسن الجدمي 2336
    3459 رسان عوضصادق عبدهللا غ 2337
    730 صادق عبدالواحد عبدهللا محمد 2338
    6641 صادق عبدالوهاب احمد عبدالجبار 2339
  6401 6136 صادق علي علي محمد الماوري 2340
    645 صادق قائد احمد الزبيري 2341
    32 صادق محمد احمد سيف الحزمي 2342
    4522 صادق محمد عبده شرف 2343
     388 صادق محمد عبده قاسم الصفواني 2344
    369 صادق محمد علي الزيادي 2345
    2620 صادق محمد علي صالح روضان 2346
     4036 صادق محمد مشهور االهدل 2347
     736 صافه مسعوده 2348
     4200 صالح احمد احمد محمد الفقيه 2349
    1770 ربريصالح احمد حسن جابر الب 2350

 صالح احمد حسين العقيلي  2351

8065 8066 8067 
8068 8069 8070 
8071 9036 9037 
9038 9039 9040 
9041 9042 9043 
9044    

  5186 4943 صالح احمد سيف عبدالمغني 2352
  3932 1849 صالح احمد صالح الفقيه 2353
    929 بيصالح احمد صالح يحيى الشعي 2354
  6347 5759 صالح احمد علي الحماسي 2355
    1545 صالح احمد كرامه باصويطين 2356
    901 صالح احمد محسن مجوحان 2357
    947 صالح احمد محمد بامشموس 2358
    1084 صالح الطيب صالح محمد عمر شيخ 2359
     2890 صالح حسن حسن دهقم 2360
    3514 احمد الباكري صالح حسين 2361
    2244 صالح حسين صالح طليان 2362
    186 صالح عايش علي حسن 2363
    742 صالح عبدالقوي اسماعيل السنباني 2364

 صالح عبدهللا السنباني 2365
23 7047 7048 

7049     
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     3395 صالح عبدهللا محمد السالمي 2366
 7189 7188 7187 ضبياني صالح عبدهللا ناجي ال 2367
     1387 صالح عبده عبيد محمد 2368
     3238 صالح عبده محمد عامر 2369
   5543 5018 صالح عتيق صالح السالمي 2370
     3422 صالح علي احمد قاسم الثاليا 2371

 صالح علي عبدهللا العبادي 2372
 2463 

    

 صالح علي محمد النهاري 2373
6822 6823 6824 
6825 6826 6827 

   5187 4944 صالح قاسم احمد الخمري 2374
     392 صالح قاسم محمد الطيري 2375
     2065 صالح قائد علي زاهر 2376
     2788 صالح مبارك علي الغيثي 2377
     5188 صالح محمد احمد الشامي 2378
   3609 580 صالح محمد صالح العروسي 2379
   1869 729 محمد صالح الكولي صالح 2380
     2217 صالح محمد عبدهللا بارويس 2381
   6282 6045 صالح محمد علي حميد 2382
   1022 180 صالح محمد مبارك مطهر 2383
   6215 5867 صالح مصلح احمد المقالح 2384

 صالح موسى مسعد الظاهري 2385
4945 5189 7837 
7838 7839 7840 
7841 7842 7843 

     2195 صالح يحيى صغير مطهر 2386
     2359 صالح يحيى ناصر القطيبي 2387
     2165 صالحه بنت سعيد حسن الزهراني 2388
     4326 صبا ويس حاجم المصيلحي 2389
     3267 صباح حمود عبده محمد الريمي 2390
     3636 صباح عبدالقدوس محمد المسوري 2391
   6283 5760 ح عبده هادي الخيشنيصبا 2392
     2224 صباح علي اسماعيل عبده البعيثي 2393
   6477 661 صباح علي مجاهد قاسم القدسي 2394
     2262 صباح علي محسن الحرازي 2395
     6478 صباح محمد محمد الشهابي 2396
     768 صباح محمد محمد هاشم النونو 2397

     1678 يحيى صبر حسين احمد 2398
     4580 صبري امين محمد الذبحاني  2399
     621 صبري صفوت محمود الشندويلي 2400
     4117 صبري يحي ناصر الدحاحي 2401
     4553 صبرين صالح محمد يحيى  2402
     127 صبريه محمد عبدهللا الثور 2403
     2744 صبور خطار محمد علي االسطى 2404
     4748 خر قائد محمد اليوسفيص 2405
     3990 صدام احسن عبده الدرواني 2406
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     4826 صدام حسين العري 2407

    3522 صدام حسين ثابت بادي 2408
    1207 صدام محسن علي مهدي الظالع 2409
    3415 صدام محمد صالح فاضل 2410
    2876 صدام نجيب عبدالعزيز 2411
    1299 يحيى حسن الشهاري صدام 2412
    3281 صديقه احمد عبد الرب العنسي 2413
    2893 صفاء احمد صالح احمد حميد 2414
    2258 صفاء احمد علي محمد الربيدي 2415
     4170 صفاء توفيق عبدالرشيد ملهي القباطي 2416
    2431 صفاء حسن احمد سعد الجبلي 2417
  3827 1606 حمد محمد الحدادصفاء حسن ا 2418
    4099 صفاء سيف غالب سعد النجاده 2419
    2718 صفاء صالح علي مشرح 2420
    3276 صفاء عبدالرزاق احمد السودي 2421

 4355 صفاء عبدالكريم حمود راويه 2422
   

     3483 صفاء عبدهللا حسين يحي الشعوبي 2423
    4121 صفاء علي احمد عبدهللا 2424
     4321 صفاء علي علي احمد الحنبصي 2425
   3042 1735 صفاء لطف محمد عروه 2426
    4112 صفاء محمد حزام المعمري 2427
    2854 صفاء محمد صالح العطاني 2428
    2765 صفاء محمد محمد عبدهللا درويش 2429
    3507 صفاء يحيى علي اسماعيل الذاري 2430
    2295 صفاء يحيى علي القرماني 2431
     2406 صفوان علي محمد صالح 2432
  3303 1877 صفوان يحيى صالح عبود غشام 2433
    1426 صفيه احمد علي عبده الدبعي 2434
    3631 صفيه احمد علي محمد قاضي 2435
    967 صفيه سعد علي محمد جناح 2436
  5190 4893 مسفرصالح ابراهيم محمد  2437
    4568 صالح احسن علي احمد العدله  2438
    4370 صالح احمد احمد الهندي 2439
   3967 1617 صالح احمد صالح الكوماني 2440
    336 صالح احمد عبدالجليل الحمادي 2441
    1388 صالح احمد علي سفيان 2442
    4429 صالح الدين ابا الحسن احمد 2443
    5191 صالح الدين احمد محمد الجماعي 2444
    1002 صالح الدين محمد حمد السماعيل 2445
    1224 صالح سالم احمد سالم 2446
     671 صالح سالم النهدي 2447
  5868 5417 صالح عبدالجليل احمد حيدر القباطي 2448
   2641 891 صالح عبدالغني احمد ناجي الحاشدي 2449
    4435 صالح عبدهللا العامري 2450
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     2742 صالح عبدالملك احمد عضالت 2451
     1058 صالح علي محمد صالح الشاللي 2452
     2886 صالح ناصر صالح علي البجر 2453
     3347 صالح ناصر ناجي الحربي 2454

 صالح ياسين غالب المقطري 2455
5544 6137 7496 
7497 7498   

     4318 ضحى احمد محمد الجالل 2456
     473 ضحى صالح احمد سعيد 2457
   5545 5019 ضياء عبد الحفيظ شرف الدناني 2458

 ضياء عبد الحميد علي عبده 2459
54 532 8926 

8927 8928 8929 
     4609 ضيف هللا احمد احسن الهبل  2460
     3712 ضيف هللا احمد حسين قاسم 2461
     3397 ضيف هللا حسين محمد الدريب 2462
     1194 ضيف هللا علي علي محمد سالمه 2463
     4711 طارق ابو بكر بكران 2464
     4437 طارق احمد زيد الرضي 2465
     4721 طارق سعيد علي االسدي 2466
 8614 8613 8612 طارق سنان ابو لحوم  2467
   3955 3018 بطارق عبد الحكيم علي غال 2468
     3174 طارق عبدالرحمن محمد بدر الدين 2469
   254 102 طارق عبدالرزاق باكير 2470
     4684 طارق عبدهللا الشرفي 2471
     6216 طارق عبدهللا حسين بركات 2472
   5301 4981 طارق عبدهللا عيسى المجاهد 2473
     193 طارق عبدالواحد احمد االغبري 2474

 طارق عبدالواسع عبدالرحمن نعمان  2475
8059 8060 8061 
8062 8063 8064 

     3189 طارق علي ثابت درويش 2476
     1518 طارق علي عيدروس السقاف 2477
     4775 طارق محمد االكوع 2478
     6513 طارق محمد صالح حسين الشامي 2479
   6479 6348 طارق محمد مجاهد المقطري 2480
   1532 351 طارق مطهر محمد مطهر 2481
     3541 طارق ناصر علي وهان 2482
   2505 147 طارق هاشم علوي الحبشي 2483
     1578 طارق يحيى علي عالقي خرمي 2484

     2395 طالع دخيل هللا ناهر الغانمي 2485

 طاهر صالح صالح العبيدي 2486
6991 6992 6993 
6994 6995   

     1294 طاهر عاتق طاهر الباكري 2487

 طاهر عبدالرحمن قحطان  2488
7249 7250 7251 
7252 7253 7254 
7255 7256   

     2051 طاهر عبدهللا عبدالجبار سالم 2489
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  6668 316 طاهر قايد غالب فارع الحزمي 2490
   5869 184 طاهر محمد عمر االهدل 2491
 6703 6702 6701 الح الجلوب طاهر مسعد ص 2492

 طالل احمد حيدر 2493
7900 7901 7902 
7903     

     2910 طالل احمد علي كديمه 2494
    1242 طالل ثابت احمد علي 2495
     1629 طالل سعيد احمد ناجي 2496

 8644 8643 8642 طالل عبدالرزاق على الكوري 2497

  5302 4894 طالل عبدالرزاق علي سلمان 2498
  6603 324 طالل عبدالعزيز محمد الحصيني 2499

 طالل عبدالملك سالم  2500
8275 8276 8277 
8278 8279 8280 
8281     

  6604 6480 طالل علي حسين سعد القلعه 2501
     4718 طالل مهيوب عقالن الصالحي 2502
    920 طالل يحيى احمد القحطاني 2503

 طه احمد عبدهللا الفسيل 2504
6679 6680 6848 

6849 6850   

    6681 طه احمد عبدالواحد الفتيح 2505
  1651 669 طه احمد علي الكبسي 2506
    3856 طه حسن احمد علي الوظاف 2507
     1529 طه حسين حسن الهمداني 2508

    1691 طه حسين علي الحضرمي 2509
     934 احمد هديلطه حسين عوض  2510
    1029 طه حمود الجائفي 2511
    5546 طه عبدالقهار احمد مقبل 2512
  3645 2097 طه عبدهللا محمد الحمزي 2513
    4843 طه عبده شمسان الحميري 2514
     748 طه عبده علي ناجي 2515
    3633 طه علي عبدالرحمن محمد 2516
     1061 الجوفي طه قائد احمد عبده 2517

    4160 طه محمد محمد المحاقري 2518
    5547 طه مكرد سعيد علي المريش 2519
    424 طه ناجي محمد العوبلي 2520
  9210 5418 طه ياسين سعيد االديمي 2521
  4057 3319 طيب محمد احمد عيدان 2522
    987 ظافر عبدالرحمن سعيد العمري 2523
  3269 720 ل محمد ديب حمود الجاجيظال 2524
    960 عابد محمد احمد احمد البيل 2525
    2759 عابد هادي علي زينه 2526
   5761 5303 عاتق سالم جابر ناصر 2527
     2040 عاتقه علي علي عبدهللا حاجب 2528
     1147 عاتقه محسن محمد محسن جياش 2529
    2889 يل الحبابيعاتقه محمد يحيى اسماع 2530
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   6349 5762 عادل احمد عبدهللا الشقيري 2531
   3502 1462 عادل احمد عبدهللا عبدهللا المسعودي 2532
     2769 عادل احمد علي معقب 2533
     1730 عادل احمد محمد صالح الجامحي 2534
     3008 عادل احمد محمد عبدهللا السياغي 2535
     3108 محمد عبدهعادل احمد  2536
     365 عادل احمد محمد قاسم النمراني 2537
 8626 8625 8624 عادل احمد يحيى العماد  2538

     5548 عادل حسين صياد محمد صياد 2539
     1705 عادل حسين محسن علي سراج 2540
     4150 عادل حسين مهدي مهدي 2541
   6402 6138 عادل راجح علي السياني 2542
   6139 5659 عادل سلطان سلمان القدسي 2543
   5961 302 عادل شرف محمد الزبيري 2544
   1871 638 عادل صالح حسن نعمان 2545
     3659 عادل صالح عبدهللا طاهر 2546

 عادل صالح علي ثابت الفقيه 2547

236 476 6969 
6970 6971 6972 
9051 9052 9053 
9054     

   3343 1825 عادل عبدالقوي سالم عفيف 2548
     4622 عادل عبدهللا احمد سعد هللا  2549
     3573 عادل عبدهللا حسن الجرمي 2550
     538 عادل عبدهللا حسن المروعي 2551
     522 عادل عبدهللا طارش القدسي 2552
     5419 عادل عبده درهم قايد الحكيمي 2553
   6451 5660 ه عبدهللا العريفيعادل عبد 2554
     1374 عادل علي احمد سعيد الشميري 2555

 عادل علي النجار 2556
6863 6864 6865 
6866     

     3330 عادل علي حسن الوصابي 2557
     2526 عادل علي عبدهللا البقع 2558
     6284 عادل علي محمد صالح النجار 2559
   1693 526 شمسان عادل قاسم سعيد 2560
     4425 عادل قايد على هدوان 2561

 عادل مجاهد الشرجبي 2562
7118 7119 7120 
7121     

   5962 129 عادل محمد احمد القدسي 2563
     4384 عادل محمد اسماعيل زليل 2564
     9219 عادل محمد النجار 2565
     3273 عادل محمد حمود البجل 2566
     4691 عادل محمد صالح االشطل 2567

 عادل محمد طه الوشلي 2568
5073 5549 6888 
6889 6890 6891 

     1146 عادل محمد عبدالجبار قائد 2569
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    5870 عادل محمد عبداللطيف العذري 2570
     3089 عادل محمد علي فتح الهباع 2571
  6046 5661 عادل محمد علي قاسم المطري 2572
  2871 1259 عادل محمد يحيى جارهللا 2573
    3046 عادل ناصر سعيد احمد الميدمه 2574
    1100 عادل ناصر علي احمد مفتاح 2575
    1932 عادل هادي علي االسدى 2576
    3482 عادل يحيى حسن خضري 2577
    4823 عادل يحيى رسام 2578
     4619 عادل يحيى عبدهللا الشويع 2579

 عارف احمد اسماعيل غالب 2580
5304 7788 7789 
7790 7791   

    2442 عارف احمد قايد الشرعبي 2581
    2091 عارف سعد احمد صالح الظاهري 2582
    5550 عارف سعد ملهي الدبعي 2583
     2971 عارف سعيد عبدالجليل غيالن عبده 2584

 ديعارف سعيد عقالن الحما 2585
5305 7341 7342 
7343 7344 7345 
7346    

     1502 عارف سيف عبده علي الصلوي 2586
  5963 5420 عارف عبدالرزاق احمد العبسي 2587
   6047 5421 عارف عبدالقادر عبده سعيد 2588
    1986 عارف عبده محمد قايد 2589
    1718 عارف قاسم ابوبكر صالح 2590
     296 رف محمد سيف الحكيميعا 2591
     283 عارف محمد عبدهللا البعداني 2592
    2003 عارف محمد علي المجهلي 2593
    5964 عارف محمد علي نمي المنصوري 2594
    3602 عارف نعمان علي نعمان 2595
    160 عاشور حامد صالح الكربولي 2596
     3908 عاصم جميل علي عبده صويلح 2597
    3144 عاصم حسين لطف هللا علي البكولي 2598
    2944 عاصم عبدالرحمن قاسم عثمان 2599
    6350 عاصم علي احمد عبدالخالق 2600
    4801 عاطف عبد الولي صالح 2601
    46 عاطف عبدهللا محمد ابو حماده 2602
    965 عالمه ابراهيم محمد سعيد الصلوي 2603
    6514 عامر احمد علي الواصل 2604
  3355 2155 عامر سعد احمد جبران 2605
    4503 عامر صالح حسن الدوه  2606
   5306 4946 عامر عبدالحافظ عبدالواسع 2607
    4015 عامر عبدالرحمن هادي قاطن 2608
    3520 عامر عبده عوض الرمادي 2609
    2722 عامر علي مهدي عامر 2610
  1302 499 عامر محسن احمد الصبري 2611
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     3921 عامر محمد علي احمد ناصر البكاري 2612
   6048 5662 عايده عبده علي الدحملي 2613
     4344 عايده عمر سالم بازرعه 2614
     2341 عايده قاسم مثنى فاضل الزقري 2615
     201 عايده محمد مكرد علوان العريقي 2616
   132 28 عايش علي محمد الهنادوه 2617
     3598 عايشه صالح عبدهللا زياد 2618
     3811 عايض احمد عتيق البحري 2619
     881 عايض عقال محمد هجالن 2620
     149 عائد كاظم خصباك 2621
   2689 1101 عائشه احمد احمد عامر النصيري 2622
     4233 عائشه احمد حميد مفتاح 2623
     3288 عائشه احمد عبدهللا نعمان 2624
     1312 عائشه احمد عبده محمد دعقان 2625
     3432 عائشه احمد يحي صالح النصيف 2626
     3021 عائشه حسن محمد جزاز 2627
   6140 5663 عائشه صالح محمد مياس 2628
     4091 عائشه عبدهللا احمد علي المعافا 2629
     2855 عائشه عبدهللا حمود الشيخ 2630
     4011 عائشه عبدهللا لطف عبداالله العطاب 2631
     3957 عائشه عبدهللا ناصر المزيجي 2632
     1683 عائشه عبدالملك محمد المفتي 2633
     3704 عائشه علي محسن صبر 2634
     2921 عائشه علي يوسف محمد حربه 2635
     1440 حمد احمد غشيمعائشه م 2636
     4460 عائض عبدالحميد عبد الماجد الشميري 2637
   5074 4982 عائض محمد عبدالرقيب شريان 2638
     1047 عباد محمد عبدربه البراق 2639
     809 عبادي حمود احمد سنهوب 2640
   5871 5307 عبادي محمد احمد العسولي 2641
     2578 عربهعباس احمد احمد ال 2642
 6751 6750 6749 عباس سرحان مقبل  2643
     2591 عباس صالح مسعد صالح العزب 2644
     3840 عباس عبدهللا احمد الهادي 2645
   1598 309 عباس عبدالملك محمد مطهر 2646
   5551 5075 عباس عبده فارع الورافي 2647
     1800 عباس علوي حسين فرحان 2648
   5872 5192 عباس محمد احمد الشهاري 2649

 عباس محمد احمد سيف العزب 2650
5965 6403 8659 
8660 8661   

     3866 عباس محمد اسماعيل المتوكل 2651
   5422 5020 عباس محمد علي الشهاري 2652
   6141 5664 عباس محمد محمد زيد 2653
     2323 عباس مسعد علي احمد عباد 2654
     441 عباس ناصر احمد سيف 2655
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    4731 عبد الحكيم عبدالرحمن علي 2656
    4758 عبد الرحمن احمد الحكيم 2657
    4827 عبد الرحمن محمد اسحاق 2658
     4825 عبد الرحمن محمد المسوري 2659
    4740 عبد الرحمن محمد علي جعدان  2660
     4399 عبد الرحمن مدهش العبيدي 2661
    3657 عبد العزيز علي علي الذيباني 2662
 7452 7451 7450 عبد العزيز محمد احمد المخالفي 2663
    4679 عبد العزيز محمد سالم الحيدي 2664
    9222 عبد العزيز محمداحمد الكباب 2665
    4772 عبد الكريم محمج عباس 2666
    4727 عبد هللا حمود علي ظافر 2667
    4739 عبد هللا شوقي حسين ناجي 2668
    4643 عبد المؤمن علي العمدي 2669
    4485 عبد الناصر صالح محمد عوضه 2670
    4717 عبد الواحد نصر محمد  2671
    4687 عبد الواسع  طه محمد السقاف 2672
    505 عبداالله احمد علي البناء 2673
  6642 6404 احمد علي ثابتعبداالله  2674
    571 عبداالله حسين غالب الحرازي 2675
     2137 عبداالله عبدالكريم محمد يحيى شجاع 2676
    2773 عبداالله عبداللطيف محسون علي الوجيه 2677
     315 عبداالله محمد صالح خازندار 2678
 8185 8184 8183 عبداالله محمد غيالن  2679
    3608 عبداالله محمد محمد الشرفي 2680
    4454 عبداالله نعمان مقبل 2681
    747 عبداالمير حسين علي 2682
 7304 7303 7302 عبدالباري احمد نعمان الشرجبي 2683
    2321 عبدالباري امين مهيوب احمد 2684
    1237 عبدالباري عبدالجليل محمد ناجي 2685
  6142 5665 حمد فضل الغوريعبدالباسط ا 2686
    2122 عبدالباسط احمد يحيى الصواف 2687
    4545 عبدالباسط ثابت سعيد ناشر 2688
    1558 عبدالباسط سعيد محمد عباس 2689
    4161 عبدالباسط عبدالصمد احمد علي مفضل 2690
  3305 512 عبدالباسط عبدهللا ثابت الصرمي 2691
    2044 اسط عبده عبدهللا محمدعبدالب 2692
 8258 8257 8256 عبدالباسط علي صالح  2693
  5552 4983 عبدالباسط علي غانم القرشي 2694
    4895 عبدالباسط علي محمد اسحاق 2695
  5193 4984 عبدالباسط محمد سيف الحكيمي 2696

 عبدالباقي عبدهللا احمد الرباصي 2697
5553 8012 8013 
8014 8015 8016 

  5554 5021 عبدالباقي محمد عبده النهاري 2698
     318 عبدالجابر عبدالقادر عبدالجبار االعرج 2699
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   5555 130 عبدالجبار الطيب امين النور 2700
     5194 عبدالجبار ردمان ناجي سعيد 2701
 8685 8684 8683 عبدالجبار عبدهللا سعد  2702
     3239 عبدهللا علي زعفور عبدالجبار 2703
     1492 عبدالجبار عبده محمد محمد الشعبي 2704
   689 341 عبدالجبار محمد قائد الصبري 2705
     4985 عبدالجبار محمد هاشم الشرفي 2706
     6643 عبدالجليل حسن عبده محمد النزيلي 2707

 عبدالجليل درهم سعيد  2708
7226 7227 7228 
7229 7230 7231 
7232 7233   

     3838 عبدالجليل عبدالعزيز سعد النعماني 2709
     3913 عبدالجليل عبدهللا احمد هزبر 2710
     3940 عبدالجليل عبدالوهاب سيف قاسم 2711

 عبدالجليل كاظم الوالي / وافد  2712
7203 7204 7205 
7206     

     3178 عبدالجليل محمد ردمان محمد 2713
     2786 عبدالجليل محمد ناصر الوقيه 2714
     6143 عبدالجليل نصر محمد هزاع 2715
     3155 عبدالحافظ حزام محمد سعيد 2716
     4430 عبدالحافظ رشاد محمد العليمي 2717
   5195 4947 عبدالحافظ سيف غانم الخامري 2718
     1826 مدعبدالحافظ عبدالوارث عبدالمجيد اح 2719
     1897 عبدالحبيب حزام عقالن غالب 2720
 7714 7713 7712 عبدالحفيظ عبدهللا الصلوي 2721
     489 عبدالحفيظ علي عبدهللا سعيد 2722

 عبدالحفيظ محمد عبدهللا مدابش 2723
8922 8923 8924 
8925     

     2414 عبدالحفيظ مهيوب محمد عقالن الجبزي 2724

 عبدالحق سلطان العجيل 2725
8447 8448 8449 
8450 8451 8452 
8453 8454   

     2325 عبدالحق عبدالرحيم البازلي 2726
   5666 5022 عبدالحكيم احمد عبدالجليل الحمادي 2727
     1947 عبدالحكيم حميد نصر احمد 2728
   5076 4896 عبدالحكيم دائل عبدهللا شمسان 2729

 دالحكيم سالم الشرجبي عب 2730
6942 6943 6944 
6945 6946 6947 
6948 6949   

 عبدالحكيم شايف محمد غالب 2731

5023 5423 6920 
6921 6922 6923 
6924 6925 6926 
6927     

     909 عبدالحكيم صالح احمد الوادعي 2732
 6709 6708 6707 عبدالحكيم عبداالله السروري  2733
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    1119 عبدالحكيم عبدالجبار عبده حميد العبسي 2734
    217 عبدالحكيم عبدالحق محمد سيف الدين 2735
  5308 4876 عبدالحكيم عبدالرحمن محمد المنصوب 2736
    1782 عبدالحكيم عبدهللا علي الشدوخي 2737
  592 115 عبدالحكيم عبدالمجيد احمد 2738

 ه محمد العبيديعبدالحكيم عبدرب 2739
4877 5309 7502 
7503 7504   

  5966 5556 عبدالحكيم عبده قاسم خالد 2740
    4155 عبدالحكيم علي حمود مانع البكولي 2741

 عبدالحكيم علي عبدهللا االرياني 2742
8919 8920 8921 
9048 9049 9050 

    1013 عبدالحكيم غالب حسان الخليدي 2743
    4466 دالحكيم لطف يحيى الصباحيعب 2744
    1405 عبدالحكيم محمد ثابت سالم 2745
     446 عبدالحكيم محمد حمادي علي 2746
    178 عبدالحكيم محمد صالح الكولي 2747
  5667 5024 عبدالحكيم محمد عبدالخالق عون 2748
    4849 عبدالحكيم محمد عبدهللا صوفان 2749
    119 حكيم محمد علي منصر القرشيعبدال 2750
     1820 عبدالحميد احمد صالح شرمان 2751

 عبدالحميد احمد محمد داود 2752
5763 9055 9056 

9057     
  6605 1334 عبدالحميد احمد ناصر المدري 2753
  6049 5424 عبدالحميد حسين محمد االشول 2754
     2897 درعبدالحميد حميد مسعد قاسم حي 2755
    434 عبدالحميد سيف احمد سعيد 2756
    6515 عبدالحميد صالح ناصر راشد عبدالعزيز 2757
  5668 5196 عبدالحميد عبدهللا حسين البكري 2758
  5669 5077 عبدالحميد عبدالواحد محمد الشجاع 2759
  6050 5670 عبدالحميد علي لطف الذيفاني 2760
    2319 يد غالب محسن الرباعيعبدالحم 2761
 6742 6741 6740 عبدالحميد مانع الصيح 2762
    2872 عبدالحميد محمد احمد الفيشاني 2763
  6051 5557 عبدالحميد محمد احمد كباس 2764

 عبدالحميد محمد الصالح / سوري 2765
8420 8421 8422 
8423     

  6217 5671 عبدالحميد محمد عبده جميل 2766
  6452 636 عبدالحميد معيش حسين النمشه 2767
  6285 5873 عبدالحميد يحيى محمد الصبري 2768
    996 عبدالحي علي قاسم صالح 2769

 عبدالخالق احمد باعلوي 2770
7664 7665 7666 
7667     

   6052 207 عبدالخالق حنده خميس بلجيك 2771
  6218 5672 السمدهعبدالخالق داحش علي  2772
 9060 9059 9058 عبدالخالق علي سالم القباطي 2773
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9061 9062 9063 
9064     

   1244 576 عبدالخالق علي يحيى سعد الضبياني 2774
     4377 عبدالخالق محمد احمد الجنيد 2775
     6682 عبدالخالق محمد هاشم النونو 2776
     3652 ابو شيبه عبدالخالق وحيش جبران 2777
     5764 عبدالدائم محمد مكرد المغلس 2778
     4330 عبدالرب علي صالح الصياد 2779

 عبدالرحمن ابراهيم حسن الخميسي 2780
7681 7682 7683 
7684 7685   

   5558 4897 عبدالرحمن ابراهيم شريف الضامري 2781
     4012 عبدالرحمن احمد احمد الحاج 2782
   497 259 عبدالرحمن احمد حفظ الدين المصنف 2783
     6561 عبدالرحمن احمد علي الصبري 2784

     86 عبدالرحمن احمد عنداني 2785

 عبدالرحمن احمد غانم  2786
7718 7719 7720 
7721 7722   

     3836 عبدالرحمن احمد محمد العليي 2787
   550 197 عبدالرحمن احمد محمد المختار 2788
     1571 عبدالرحمن احمد محمد محمد ذياب 2789
     2734 عبدالرحمن احمد مهلب المطري 2790
   6053 5559 عبدالرحمن احمد ناجي فرحان 2791
     2094 عبدالرحمن اسماعيل مقبل ناجي 2792
     2261 عبدالرحمن بن فتح هللا علي الحوصلي 2793

   107 لمحضارعبدالرحمن جعفر ا 2794
   

 عبدالرحمن حسن جارهللا انعم 2795
4878 5197 7678 
7679 7680   

 8052 8051 8050 عبدالرحمن حسن نصار 2796
     6286 عبدالرحمن حمود علي السريحي 2797
     4599 عبدالرحمن حميد محمد علي 2798
     6144 عبدالرحمن رشاد محمد علي العليمي 2799
     1195 الرحمن زيد عبده الحبيشيعبد 2800
     3364 عبدالرحمن سعد عبدالجليل 2801
     1173 عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن خريزه 2802
   6683 5078 عبدالرحمن شجاع الدين عبدالرحمن شجاع 2803
   1745 565 عبدالرحمن صالح احمد الوعيل 2804
     3289 عبدالرحمن صالح حسين الزبيري 2805
     5765 عبدالرحمن صالح عبدهللا سهيل 2806
     4573 عبدالرحمن صالح عبدالملك الغابري  2807
   3254 2181 عبدالرحمن طاهر صوفان 2808
 7209 7208 7207 عبدالرحمن عبدالرؤف المنيفي  2809

 عبدالرحمن عبدالسالم احمد جامل  2810
6973 6974 6975 
6976     

   5967 5560 دالرحمن عبدالعزيز حزام صالحعب 2811
   6351 541 عبدالرحمن عبدالفتاح عبدهللا الجنيد 2812
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 عبدالرحمن عبدهللا حسن حميد 2813
9073 9074 9075 
9076 9077 9078 
9079    

  6453 6145 عبدالرحمن عبدهللا صالح بابقي 2814
     2349 حيعبدالرحمن عبدهللا عبدالقاهر الصال 2815
  6219 422 عبدالرحمن عبدهللا محمد حسين الصعفاني 2816
  5310 4948 عبدالرحمن علي احمد االرياني 2817
    3318 عبدالرحمن علي اسماعيل محمد 2818
    658 عبدالرحمن علي سعيد احمد 2819
    2033 عبدالرحمن علي صالح المهاب 2820
    1742 العزيز القديميعبدالرحمن علي عبد 2821
     3307 عبدالرحمن علي عبدهللا المداني 2822

     4354 عبدالرحمن علي علي احمد رزق 2823

    1323 عبدالرحمن علي قاسم السودي 2824
    4333 عبدالرحمن علي قائد حسن 2825
    5874 عبدالرحمن علي محمد العطاب 2826

 ثابت عبدالرحمن علي محمد  2827

8557 8558 8559 
8560 8561 8562 
8563 8564 8565 
8566    

     2496 عبدالرحمن علي محمد زباد 2828
     978 عبدالرحمن عمر عبدالرحمن السقاف 2829
     4949 عبدالرحمن غالب عبده المخالفي 2830
    4481 عبدالرحمن قاسم حاجب 2831
    1645 الرحمن الفقيهعبدالرحمن قائد عبد 2832
     3773 عبدالرحمن قائد عبدهللا 2833
    2154 عبدالرحمن قائد علي العديني 2834
    3865 عبدالرحمن محمد احمد داحش 2835
  602 294 عبدالرحمن محمد احمد شاطر 2836
    1771 عبدالرحمن محمد احمد علي  المنتصر 2837

 رجبيعبدالرحمن محمد الش 2838
7527 7528 7529 
7530     

    4540 عبدالرحمن محمد الكستبان  2839
  688 399 عبدالرحمن محمد جيالن صغير 2840
    1660 عبدالرحمن محمد حسين المعمري هبه 2841
    1784 عبدالرحمن محمد حمود الشرفي 2842

 عبدالرحمن محمد سعيد الشامي  2843
8354 8355 8356 
8357     

  1708 536 عبدالرحمن محمد صالح احمد العيزري 2844
    5875 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الهادي 2845
    2381 عبدالرحمن محمد عبدهللا احمد القدسي 2846
    5198 عبدالرحمن محمد عبدهللا البصراوى 2847

    6644 عبدالرحمن محمد علي صالح الديلمي 2848
    6606 بدالرحمن محمد علي عبدهللا البدويع 2849
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     2533 عبدالرحمن محمد هاشم صلح 2850
     1137 عبدالرحمن مهيوب علي انعم الشرعبي 2851
     4607 عبدالرحمن ناجي حسن السماوي 2852
     3381 عبدالرحمن ناصر حسين ابو حسن 2853
     568 عبدالرحمن يحيى احمد الحيفي 2854
     3100 عبدالرحمن يحيى عبدالرحمن الخطيب 2855
     4598 عبدالرحمن يحيى علي الملحاني 2856
     2099 عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الجاويش 2857
     4072 عبدالرحيم حسن يحيى حسن اليوسفي 2858
   1873 1105 عبدالرحيم سلمان محمد 2859
     3724 عبدالرحيم علي الشوذبي 2860
     5968 عبدالرحيم علي صالح الشاوري 2861
     977 عبدالرحيم ماضي محمد الشريف 2862
     802 عبدالرحيم محمود احمد عيسى 2863
     763 عبدالرزاق زيد علي الجرموزي 2864
   6645 4402 عبدالرزاق عبدهللا حسن المحبشي 2865
   8918 8917 عبدالرزاق محمد قايد المراني 2866

 عبدالرزاق يحيى احمد االشول 2867
56 5199 7564 

7565 7566   
     5200 عبدالرشيد عبدالحافظ عبدالواسع سعيد 2868
 6984 6983 6982 عبدالرشيد عبدالحفيظ عبدالواسع  2869
   6405 6054 عبدالرقيب احمد محمد الحناني 2870
     1439 عبدالرقيب سعيد ناصر محمد 2871

 عبدالرقيب طاهر الشيباني  2872
7308 7309 7310 
7311 7312 7313 
7314     

     125 عبدالرقيب عبدهللا محمد القباطي 2873
 7899 7898 7897 عبدالرقيب عبده اسعد العريقي  2874
     9217 عبدالرقيب عبده سعيد 2875
   6055 5673 عبدالرقيب علي احمد االرياني 2876
     769 عبدالرقيب محمد عبده ثابت النبهاني 2877
     3129 عبدالرقيب محمد قاسم اسحم 2878
     3996 عبدالرقيب نعمان مهيوب 2879
     1974 عبدالستار احمد مثنى البرطي 2880
   5561 4950 عبدالسالم ابراهيم علي طيب 2881
   3368 2116 عبدالسالم احمد حسين قاسم 2882
   4059 2928 دالسالم احمد حمود احمد النهاريعب 2883
     212 عبدالسالم احمد سعيد مكرد 2884
     2345 عبدالسالم احمد محمد قطران 2885
     4407 عبدالسالم جبر السنباني 2886
   2717 1059 عبدالسالم حسين سعيد خميسي 2887
   5674 4898 عبدالسالم حسين علي الكبسي 2888
     459 بدالسالم حمود قايد البيضانيع 2889
     666 عبدالسالم خالد فرحان حزام 2890
   5969 238 عبدالسالم سليمان داود الحدابي 2891



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1045

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
    1283 عبدالسالم عبدالخالق صالح شيخ الربيدي 2892
    2511 عبدالسالم عبدهللا قاسم العوجري 2893
  6646 6352 نيعبدالسالم عبدهللا محمد الصعفا 2894
    4617 عبدالسالم عبدهللا هزاع 2895
    4470 عبدالسالم عبده سالم غالب 2896
  5876 274 عبدالسالم عبده قاسم المخالفي 2897
  5425 5025 عبدالسالم علي حسين عشيش 2898
    249 عبدالسالم علي عبدالوهاب 2899

 عبدالسالم غالب حسان الخليدي 2900
5675 5970 9228 
9230     

    4490 عبدالسالم محمد احمد الشويطر 2901
    942 عبدالسالم محمد احمد عبدهللا البخيتي 2902

 عبدالسالم محمد الصالحي 2903
6977 6978 6979 
6980 6981   

     4410 عبدالسالم محمد الطشي 2904
    3934 عبدالسالم محمد صالح سالم 2905
    5562 عبدالسالم محمد عبدالمعطي الجنيد 2906
  6684 5079 عبدالسالم محمد علي السنباني 2907
    1098 عبدالسالم محمد علي العسكري 2908
    6220 عبدالسالم محمد علي المهندي 2909

 عبدالسالم محمد غالب الغرافي 2910
4986 5201 8343 
8344 8345 8913 
8914 8915 8916 

 عبدالسالم محمد قاسم المخالفي 2911
6056 6287 8567 
8568 8569 8570 
8571 8572  

  5676 5202 عبدالسالم محمد ناجي دالق 2912
    4504 عبدالسالم محمد يحيى سيف الشائف  2913
    1083 عبدالسالم محمد يحيى علي الشامي 2914
    4137 عبدالسالم نعمان رشيد محمد 2915
    3795 عبدالصمد احمد حسن عبده التنوبي 2916
    6406 عبدالصمد احمد مقبل سيف 2917

 عبدالصمد عبدالملك هزاع  2918
8037 8038 8039 
8040 8041 8042 

    2206 عبدالعالم عبدالماجد غالب سعيد 2919
    3793 عبدالعزيز احمد احمد جارهللا 2920
    3727 احمد احمد علوي جعشان عبدالعزيز 2921

 عبدالعزيز احمد عمر الكباب  2922

7144 7145 7146 
7147 7148 7149 
7150 7151 7152 
7153 7154  

 عبدالعزيز العزي عبدهللا المظفري 2923
247 6407 8910 
8911 8912   

    4589 عبدالعزيز حزام سعد السامعي 2924
  5426 4863 عد يحيى النعمانيعبدالعزيز س 2925
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     2495 عبدالعزيز سيف احمد 2926
     1731 عبدالعزيز سيف احمد قحطان 2927

 عبدالعزيز صالح المقالح 2928
9232 9236 9237 
9238 9239 9240 
9241 9242 9250 

     4025 عبدالعزيز صالح حسين صالح 2929
     692 نعبدالعزيز عبدالكريم احمد حس 2930
     2114 عبدالعزيز عبدالكريم محمد الحوري 2931

 4506 عبدالعزيز عبدهللا محمد علي الشعيبي الوصابي  2932
    

     3726 عبدالعزيز قائد حسن نعمان 2933
   5677 5203 عبدالعزيز محمد احمد المخالفي 2934
     1622 عبدالعزيز محمد علي ال جحالن الشمراني 2935
     5563 عبدالعزيز محمد علي المقالح 2936
   5204 4951 عبدالعزيز محمد ناصر الكميم 2937
     2958 عبدالعزيز ناصر عبود الزراعي 2938
     5427 عبدالعزيز هائل غالب العريقي 2939
     4559 عبدالعظيم محسن محسن يحيى 2940
     980 عبدالعليم احمد احمد دحوه القاضي 2941
     3986 عبدالعليم عبدالقادر مدهش علي 2942
     2453 عبدالعليم مهيوب محمد احمد 2943
     2072 عبدالغفور  محمد غالب علي 2944

 عبدالغني احمد علي الحاوري 2945
880 6408 8907 
8908 8909 9246 
9247     

     1427 عبدالغني احمد محمد عبدهللا 2946
     1918 غني حسين اسماعيل المتميزعبدال 2947
   5564 5205 عبدالغني حيدر فارع الوصابي 2948
     784 عبدالغني شوقي موسى االدبعي 2949

 عبدالغني علي المقبلي 2950
8902 8903 8904 
8905 8906   

     1127 عبدالغني علي حمود يحيى لطف 2951

 عبدالغني علي سعيد هادي 2952
14 8350 8351 

8352 8353   
   6057 398 عبدالغني علي علي عائض االهجري 2953
     1415 عبدالغني علي محمد القناد 2954
     2646 عبدالغني علي محمد علي الحباري 2955

 عبدالغني علي ويس احمد غالب المقبلي 2956
737 6288 8298 
8299 8300   

     4364 عبدالغني علي يحيى عبدالجليل 2957
   6289 6058 عبدالغني مجاهد صالح مطهر 2958
     421 عبدالغني محمد عبده المقرمي 2959
     385 عبدالغني مطهر صالح النور 2960
     4509 عبدالغني مهدي ناصر علي  2961
     1054 عبدالغني نصر علي احمد قائد الشميري 2962



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1047

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
    5311 عبدالفتاح شايف نعمان احمد 2963
    1816 عبدالفتاح عبدهللا علي زيد 2964
     1412 عبدالفتاح قاسم ناصر يحيى 2965
    3944 عبدالفتاح محمد صالح عيضه 2966
    2755 عبدالفتاح محمد ناجي عبدهللا الحميدي 2967
    3641 عبدالفتاح هزاع سعيد علي 2968
     1534 عبدالقادر احمد عبد القادر الرملي 2969
    1257 عبدالقادر حسين يحيى سند 2970
    2448 عبدالقادر خليل محمد عبدالغفور 2971
  1882 778 عبدالقادر رؤوف احمد 2972
    347 عبدالقادر صالح ابوبكر الحبشي 2973
    2691 عبدالقادر عبدهللا احمد الشميري 2974
   2027 662 عبدالقادر عبدهللا الدعيس 2975
    4246 عبدالقادر محسن علي عز الدين 2976
    734 عبدالقادر محمد احمد السقاف 2977
  5678 5206 عبدالقادر محمد احمد نعمان 2978
  6516 6221 عبدالقادر محمد قاسم زباره 2979
     4521 عبدالقادر محمد مطهر الحوري 2980
    2651 عبدالقادر نورالدين صالح البازلي 2981
     1454 عبدالقدوس حيدر يحيى شايع 2982
    803 عبدالقدوس محمد حسين عبدهللا 2983
    2251 عبدالقوي ابراهيم علي احمد 2984
   5312 4899 عبدالقوي احمد نعمان محمد 2985
    1353 عبدالقوي علي صالح العفيري 2986
    285 عبدالقوي محمد احمد الحصيني 2987
     1358 عبدالقوي مكرد طارش احمد 2988
     5313 عبدالكافي محمد علي شجاع الدين 2989
     5565 عبدالكافي محمد محمد االرياني 2990
   2423 1635 عبدالكريم احمد جدبان علي 2991
     4491 عبدالكريم احمد سيافي محمد 2992
    4014 عبدالكريم احمد صالح مقبل 2993
     2167 عبدالكريم احمد قاسم عواض 2994

 عبدالكريم احمد ناصر الصباري 2995
17 8400 8401 

8402 8403   
    1025 عبدالكريم احمد هاشم الشهاري 2996
    506 عبدالكريم اسعد قحطان ناصر 2997
  5566 5026 عبدالكريم حسين احمد السياري 2998
    334 ليعبدالكريم حسين محمد ع 2999
     4575 عبدالكريم سعيد حزام عبدالرب 3000
  2782 1527 عبدالكريم سعيد عبده قاسم الدعيس 3001
    2743 عبدالكريم سيف عبده حمود 3002
    2188 عبدالكريم صالح عوض صالح القرعفي 3003
  2580 1099 عبدالكريم عايض صالح ناجي 3004
     3294 ي عنبولعبدالكريم عايض عل 3005
    1511 عبدالكريم عبدالحسين النائب 3006
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   3885 932 عبدالكريم عبدالغني علي غانم 3007
     5428 عبدالكريم عبدهللا حمادي الروضي 3008
   6146 5567 عبدالكريم عبدهللا علي ثابت 3009
     2583 عبدالكريم عبدهللا علي شبح 3010
     162  محمد شرفعبدالكريم عبدهللا 3011
     3743 عبدالكريم عبدهللا محمد غالب الظافري 3012
   5568 5080 عبدالكريم عبدهللا يحيى البكري 3013
     3474 عبدالكريم عبدالواحد احمد عبدهللا 3014
     4063 عبدالكريم عبده يحيى العكاد 3015
     2601 عبدالكريم علي حسين محمد 3016
     4987 بدالكريم علي محمد الخطيبع 3017
     3360 عبدالكريم علي محمد القاضي 3018
     1356 عبدالكريم علي محمد ناجي اللهبي 3019

 عبدالكريم قاسم احمد السياغي 3020
5081 6892 6893 
6894     

     467 عبدالكريم قاسم سعيد القدسي 3021
     5314 عبدالكريم قاسم سالم مقبل 3022

 عبدالكريم قاسم عبدهللا دماج  3023
7552 7553 7554 
7555     

     860 عبدالكريم قاسم عبده علي 3024
   2784 1658 عبدالكريم قاسم علي حزام البرطي 3025
   5971 198 عبدالكريم محمد احمد العوني 3026
   5877 293 عبدالكريم محمد احمد المجاهد 3027
     5569 كريم محمد احمد مالكعبدال 3028
     4812 عبدالكريم محمد الشاطبي 3029

 عبدالكريم محمد الطير  3030
6958 6959 6960 
6961     

     6517 عبدالكريم محمد حسين علي نشوان 3031
     5679 عبدالكريم محمد شرف المتوكل 3032
   5315 4988 عبدالكريم محمد طاهر عبدالمغني 3033
   5207 4864 عبدالكريم محمد عبدالرحمن الطير 3034
   5680 4900 عبدالكريم محمد عبدهللا الدعيس 3035
   6454 5878 عبدالكريم محمد عبدهللا القدسي 3036
     2045 عبدالكريم محمد عبدهللا حسن الوظاف 3037
 8901 8900 8899 عبدالكريم محمد محمد العفيري 3038
     5208 ريم محمد محمد نجيمعبدالك 3039
     2841 عبدالكريم محمد ناصر حسين المصوبع 3040
     2863 عبدالكريم محمد هادي المطري 3041
     5972 عبدالكريم محمد يحيى فاضل 3042
     825 عبدالكريم ناصر سعد علي االهنومي 3043
     2674 عبدالكريم يحى يحى السالمي 3044
   6222 5429 كريم يحيى احمد الخطابيعبدال 3045
     9204 عبدالكريم يحيى شيبان 3046
   5209 4854 عبدالكريم يوسف عبدالحق القاضي 3047
     2719 عبداللطيف احمد احمد صالح سباء 3048
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    3063 عبداللطيف احمد مصلح غالب 3049
    6607 عبداللطيف حميد علي عبدهللا 3050
    3093 للطيف عبده حسين صالح المطريعبدا 3051
     1253 عبداللطيف محمد احمد الصم 3052
    3096 عبداللطيف محمد عبدهللا صالح 3053
 7581 7580 7579 عبداللطيف هائل ثابت  3054
     1338 عبدهللا احمد احمد الحبابي 3055
    2818 عبدهللا احمد احمد محمد العيوي 3056
     3672 دهللا احمد احمد محمود دهمانعب 3057
    9233 عبدهللا احمد الجنيد 3058
  5879 292 عبدهللا احمد الصديق علي الصديق 3059
    5082 عبدهللا احمد العمري 3060
    6223 عبدهللا احمد حسن الدهبلي 3061
     2677 عبدهللا احمد حسين الدقري 3062
    1292 ين محمدعبدهللا احمد حس 3063
    2795 عبدهللا احمد صالح نهشل 3064
     1090 عبدهللا احمد عبدهللا الحميدي الزهراني 3065
  2663 713 عبدهللا احمد عبدهللا الخالد 3066
    4382 عبدهللا احمد عبدهللا بنيان 3067
     323 عبدهللا احمد عبده الفقيه 3068
    3052 الحماني عبدهللا احمد علي 3069

 عبدهللا احمد علي الشامي 3070
5027 5316 8192 
8193 8194  

     1164 عبدهللا احمد علي المسوري 3071
  5570 5083 عبدهللا احمد عمر بامشموس 3072

 عبدهللا احمد فروان 3073
7245 7246 7247 
7248    

    138 عبدهللا احمد مبارك باصميدى 3074
 9208 9207 9206 عبدهللا احمد محمد جنيد 3075
    3600 عبدهللا احمد مهدي العاهمي 3076
    1625 عبدهللا احمد ناصر الجرفي 3077
     3917 عبدهللا اسماعيل هاشم الشريف 3078
    2026 عبدهللا الخضر علي عبدهللا اسعد 3079
   6224 5571 عبدهللا الطيب صالح يحيى النور 3080
  5766 5317 عبدهللا امين عبد السالم غالب 3081
    1501 عبدهللا بن صالح محمد العبيد 3082
    1118 عبدهللا بن عبدالعزيز بن فهيد الفهيد 3083
     1135 عبدهللا بن عبدهللا عمر داؤود 3084
     1783 عبدهللا بن علي محمد الحازمي 3085
    2418 حمد قحم عريبي عبدهللا بن محمد بن 3086
  1351 741 عبدهللا بن محمود بن يوسف فجال 3087
    2650 عبدهللا تيسير عبدهللا معال 3088
  6608 1107 عبدهللا ثابت فرحان علي 3089
    3050 عبدهللا ثابت قاسم احمد العثماني 3090
    203 عبدهللا حاتم خالد المخالفي 3091
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   6455 6147 حسن ثابت فرحانعبدهللا  3092
     366 عبدهللا حسن محمد مسفر الرازحي 3093
   6409 6225 عبدهللا حسن ناجي المحن 3094
     4471 عبدهللا حسين احمد الحزيزي 3095

 عبدهللا حسين البار  3096
6936 6937 6938 
6939 6940 6941 

   6059 5681 عبدهللا حسين عبدهللا الطاهش 3097
     1750 عبدهللا حسين محمد االشول 3098
   154 59 عبدهللا حسين محمد البار 3099
   3447 877 عبدهللا حسين محمد العزي 3100
     787 عبدهللا حسين محمد علي عنتر 3101
     3196 عبدهللا حسين يحيى حسن العمار 3102
     2294 عبدهللا حمود احمد الشيخ 3103
     2653  حمود احمد حسن القدميعبدهللا 3104
     5572 عبدهللا حيدر سالم على 3105
     208 عبدهللا حيدره محمد حيدره 3106
     3614 عبدهللا خالد اسماعيل مقبل 3107
     2690 عبدهللا راجح حسين الديلمي 3108
     3191 عبدهللا راجح راجح شارب 3109
     2923 رعبدهللا رزق احمد ناص 3110
 6775 6774 6773 عبدهللا زيد الحوثي  3111
     2018 عبدهللا سالم احمد العزاني 3112
     2934 عبدهللا سعد سعد الحيمي 3113
     64 عبدهللا سلطان عبدالغني حسن 3114
   2467 284 عبدهللا شيخ مبارك رشيد 3115

 عبدهللا صالح السماوي  3116
8151 8152 8153 
8154 8155 8156 
8157 8158   

     2327 عبدهللا صالح سعد صقره 3117
     2211 عبدهللا صالح صالح الجريزع 3118
     1743 عبدهللا صالح صالح الرهمي 3119
     1420 عبدهللا صالح عبدهللا القيسي 3120
     4452 عبدهللا صالح عبدهللا حنظل 3121
     2443 السبيعيعبدهللا صالح علي  3122
   6685 4901 عبدهللا صالح علي الكميم 3123
     940 عبدهللا صالح غائب زيد 3124
   6609 1001 عبدهللا صالح محمد الفقيه 3125
     2522 عبدهللا صالح محمد لصور 3126
     2082 عبدهللا صالح محمد وحيش 3127
     5084 عبدهللا طاهر علي الحذيفي 3128
     40 عبدهللا طاهر علي حسن 3129
     1567 عبدهللا طاهر قائد ناجي 3130

 عبدهللا عباس مهدي المحزري 3131
5085 5573 7050 
7051 7052 7053 
7054 7055   
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    4519 عبدهللا عبدالرب 3132

 عبدهللا عبدالسالم صالح الحداد 3133
4902 5210 7041 
7042 7043   

    1971 هللا عبدالعزيز محرمعبد 3134

 عبدهللا عبدالقادر احمد  نعمان  3135
5318 8573 8574 
8575     

 عبدهللا عبدالكريم حسن االهدل  3136
7165 7166 7167 
7168 7169  

    4547 عبدهللا عبدالكريم عبدهللا العرشي 3137
    4480 عبدهللا عبدالكريم محمد داعر 3138

 عبدهللا عبدهللا السنفي 3139
7175 7176 7177 
7178     

    3545 عبدهللا عبدهللا حسن هرمس 3140
    4443 عبدهللا عبدهللا سعيد 3141
    5767 عبدهللا عبدهللا عبدالوهاب الشماحي 3142
    1769 عبدهللا عبدهللا محمد االحمدي 3143
  6562 6410 عبدهللا عبدهللا ناجي السوات 3144
    2399 عبدهللا عبدربه عثمان العلفي 3145

 عبدهللا عبده اسماعيل غالب ابو الغيث 3146
165 437 7281 
7282 7283   

    4408 عبدهللا عبده محرم 3147

 عبدهللا عثمان عباس الحمادي 3148
8358 8359 8360 
8361 8362   

    583 عبدهللا عثمان عبدهللا احمد 3149

 عبدهللا عثمان علي المنصوري 3150
5086 5574 7592 
7593 7594  

    3590 عبدهللا عرار درهم عامر 3151
    842 عبدهللا عطيه هللا سالمه االحمدي 3152
    3348 عبدهللا علوي عبده احمد البابكي 3153
    4392 عبدهللا علي ابو حوريه 3154
    2479 احمدعبدهللا علي احمد  3155
    2513 عبدهللا علي احمد شبيط 3156

 عبدهللا علي الخوريي 3157
8608 8609 8610 
8611     

 7202 7201 7200 عبدهللا علي حسن الخياري  3158
     3218 عبدهللا علي حسن الغبسي 3159

 عبدهللا علي حسين الرقيمي 3160
5575 8889 8890 
8891 8892 8893 
8894 8895  

    3443 عبدهللا علي سعد احمد 3161
   6353 5973 عبدهللا علي صالح الشديده 3162
 8378 8377 8376 عبدهللا علي صالح النجار 3163
    2458 عبدهللا علي صالح صالح صبري 3164
     1210 عبدهللا علي طه المنهزي 3165
    5768 عبدهللا علي عبدهللا الطوقي 3166
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     1671 عبدهللا علي عبدهللا الظرافي 3167
     182 عبدهللا علي عبدهللا النخيف 3168
 8432 8431 8430 عبدهللا علي علي الكوري  3169
     1593 عبدهللا علي علي صالح القدري 3170
     3266 عبدهللا علي علي عواضه 3171

 عبدهللا علي قاسم الصنوي 3172
9080 9081 9082 
9083 9084   

     3777 عبدهللا علي محسن التنوبي 3173
   5319 4989 عبدهللا علي محمد الحمزي 3174
     941 عبدهللا علي محمد الرحبي 3175
     92 عبدهللا علي محمد الهنادوه 3176
     1080 عبدهللا علي محمد علي االمير 3177
     3644 عبدهللا علي هادي العفاد 3178
     2084 عبدهللا عمر احمد بخاش 3179
   1866 764 عبدهللا عمر صالح المسيبلي 3180
     4 عبدهللا عوض باعيسى 3181
     4813 عبدهللا عوض سالم جوبان 3182
   5430 5087 عبدهللا غالب حسن الوصابي 3183
     169 عبدهللا غالب عبدالكريم الحمادي 3184
   5088 4903 اجي المخالفيعبدهللا غالب ن 3185
   5211 4904 عبدهللا فارع عبده العزعزي 3186

   2811 عبدهللا فيصل حميد عبدالغني 3187

     4572 عبدهللا قاسم احمد الوصابي 3188

 عبدهللا قاسم اسماعيل الوشلي  3189
7170 7171 7730 
7731 7732 7733 
7734 7735 7736 

     1041 صالح مقبلعبدهللا قاسم  3190

 عبدهللا قاسم عثمان الذبحاني 3191
7822 7823 7824 
7825 7826   

     2851 عبدهللا قاسم علي عبدهللا الظبياني 3192
     1477 عبدهللا قايد حمود الشقاقي 3193
     3014 عبدهللا قايد صالح الشعيبي 3194

 1550 عبدهللا قائد اسماعيل مقبل 3195
  
 
   

 عبدهللا لطف علي صبار 3196
39 419 7671 

7672 7673 7674 
 7269 7268 7267 عبدهللا مبارك الغيثي 3197
     1507 عبدهللا مثنى محمد ادريس 3198
     793 عبدهللا محسن احمد زياد 3199
   2227 924 عبدهللا محمد احمد الدرسي 3200

 عبدهللا محمد احمد سعيد الفقيه 3201
5028 5576 7643 
7644 7645   

     2377 عبدهللا محمد احمد علي 3202
 7966 7965 7964 عبدهللا محمد العابد  3203
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7967 7968   

    3141 عبدهللا محمد امين عبده 3204
     2071 عبدهللا محمد حسين ابوعلي 3205
    6411 عبدهللا محمد حمود الثاليا 3206
    4524 حمد حميد العدلهعبدهللا م 3207
    2305 عبدهللا محمد دبوان صالح 3208
     5212 عبدهللا محمد دحان قائد 3209
     634 عبدهللا محمد زين بن شهاب 3210
    174 عبدهللا محمد سعيد الخوالني 3211
  5880 5213 عبدهللا محمد سعيد الطيار 3212
    122 عبدهللا محمد سعيد عبدهللا 3213
  2604 322 عبدهللا محمد عبدهللا  الغرباني 3214
    724 عبدهللا محمد علي حسين العلفي 3215

 عبدهللا محمد علي حيدر الوقع 3216
5320 5577 6857 
6858 6859 6860 
6861 6862  

    2012 عبدهللا محمد علي دبوان 3217
    3312 عبدهللا محمد علي طاهر المنقذي 3218
    971 عبدهللا محمد عيضه الصديعي الحارثي 3219
    4529 عبدهللا محمد محمد العابد 3220
    4556 عبدهللا محمد محمد شراح  3221

 عبدهللا محمد محمد يايه 3222
7698 7699 7700 
7701     

  5089 4905 عبدهللا محمد مشبب الغرازي 3223
   2536 956 هدي العابديعبدهللا محمد م 3224

 عبدهللا محمد ناجي دوام العرشي 3225
6226 6456 8896 
8897 8898   

    5974 عبدهللا محمد ناصر العاضي 3226
   4255 1728 عبدهللا محمد ناصر محمد عرام 3227
  3485 1376 عبدهللا محمد هاشم الحيفي 3228
    2922 عبدهللا مرشد حسن محسن 3229
    2673 عبدهللا مقبل احمد جوله 3230

 عبدهللا مقبل معمر 3231
349 7291 7292 
7293 7294   

 5431 4990 عبدهللا منصور عبدهللا بن الزوع 3232
 

 عبدهللا ناشر مرشد مقبل 3233

5029 5578 7573 
7574 7575 7997 
7998 7999 8000 
8001 8002 9212 

    1569 م احمد علي الخزانعبدهللا هاش 3234
    2490 عبدهللا هاشم يحيى الصنعاني 3235
    3875 عبدهللا هزاع احمد صالح 3236
     904 عبدهللا يحيى احمد يحيى ابوصليط 3237
   2900 1685 عبدهللا يحيى حسن حسن ابوشيحه 3238
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     5030 عبدهللا يحيى حسن شويل 3239
   1009 561 سين زيد الحوثيعبدهللا يحيى ح 3240
     2857 عبدهللا يحيى قايد غالب 3241
   5881 4952 عبدهللا يحيى محمد المهدي 3242
     516 عبدالمجيد احمد يحيى مداغش الحاشدي 3243

 عبدالمجيد بجاش عبدهللا علي 3244
5579 6060 8882 
8883 8884 8885 
8886 8887 8888 

     4291 سين ناصر الروحانيعبدالمجيد ح 3245
   6412 6227 عبدالمجيد عبده صالح القباص 3246

 عبدالمجيد محمد اسماعيل السوسوه 3247
7221 7222 7223 
7224 7225   

     2104 عبدالمجيد محمد حسن صغير االهدل 3248
     761 عبدالمجيد محمد علي المتوكل 3249
     914 بيعبدالمجيد موسى احمد الشع 3250
     1513 عبدالمجيد نايف احمد عالونه 3251
 7677 7676 7675 عبدالمجيد ياسين الويس / سوري 3252
     5882 عبدالمختار عبدالولي فرحان سعيد 3253
     2528 عبدالمرضي مقبول عبدالمرضي الفليحاني 3254
     1716 عبدالمعز عبدالجبار غالب 3255
     3701 صور سعيد عبداللطيفعبدالمعز من 3256
     4339 عبدالمغني علي سيف عبدهللا الجعفري 3257

 عبدالملك ابراهيم ابو بكر مؤمن 3258
7428 7429 7430 
7431     

   5975 222 عبدالملك احمد علي الضرعي 3259
     1936 عبدالملك احمد محمد حميد 3260

 عبدالملك احمد ناجي قيس 3261
5432 6686 7954 
7955 7956 7957 

     4675 عبدالملك حسين احمد عبادي الفضلي 3262
     502 عبدالملك طه عبدهللا جميل 3263
     1313 عبدالملك عبدالحميد ناجي كرش 3264
     4653 عبدالملك عبدالرحمن الحداد 3265
     5321 عبدالملك عبدالكريم محمد مطهر 3266
   1702 535 عبدهللا احمد عبدهللاعبدالملك  3267
     4828 عبدالملك عبدهللا الشوكاني 3268
     2143 عبدالملك عبدهللا حسن علي الكبسي 3269
     6061 عبدالملك عبدهللا محمد العولقي 3270
     1031 عبدالملك محمد احمد الفقيه 3271

 9086 9085 879 عبدالملك محمد عبدهللا عبدهللا عيسى 3272
9087     

   2729 1400 عبدالملك محمد يحيى لطف شاكر 3273
     2368 عبدالملك محمد يوسف عبدي 3274
     1591 عبدالملك مطهر احمد يحيى الشبيبي 3275
   266 51 عبدالملك منصور حسن المصعبي 3276
 8543 8542 8541 عبدالملك هزاع محمد الجولحي  3277
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     3829 حيى عبدالخالق العمريعبدالملك ي 3278
    617 عبدالمنعم رزق احمد ابو رجيله 3279
    3393 عبدالمنعم عبدالصمد محمد عبده 3280
  6354 1087 عبدالمنعم علي احمد الحكمي 3281
  1169 498 عبدالمنعم محمد كندو 3282
    37 عبدالمنعم مصطفى احمد البهنساوي 3283
    1266 م ياسين عبده الشرجبيعبدالمنع 3284
  6148 5682 عبدالمؤمن حمود عبدالواحد شجاع الدين 3285

 عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين  3286
6796 6797 6798 
6799 6800   

    1416 عبدالمؤمن محمد صالح عبدهللا محفل 3287
     1199 عبدالناصر العزي عبدالحق راجح 3288
    367 اصر حسن ضيف هللا مهديعبدالن 3289
    2079 عبدالناصر سعيد محمد البطاطي 3290

 عبدالناصر علي المنيباري  3291
8326 8327 8328 
8329     

     1375 عبدالناصر قاسم علي الغباري 3292
  1562 664 عبدالناصر محمد قائد علي 3293
  2809 612 عبدالناصر ناصر احمد الشدادي 3294
  3176 1066 عبدالهادي احمد علي احمد غانم 3295
 7277 7276 7275 عبدالهادي حسين الهمداني  3296
 7928 7927 10 عبدالهادي عالم احمد خضر 3297
    199 عبدالواحد سعيد محمد 3298

 عبدالواحد عبدالجبار ياسين السروري 3299
5090 7332 7333 
7334 7335   

    328 حد عبدهللا الخامريعبدالوا 3300
  5433 4906 عبدالواحد علي محمد اسكندر 3301
    468 عبدالواحد علي محمد االنسي 3302
  5580 5214 عبدالواحد قاسم غالب سنان 3303
    759 عبدالواحد يحيى احمد الشرفي 3304
  6413 776 عبدالوارث عبدالقادر عبدالرحيم المنيفي 3305
     3850 عبدالوارث محمد عبدهللا علي 3306
  75 22 عبدالواسع احمد عقالن الحميري 3307

 عبدالواسع احمد غيالن الحميري 3308
7723 7724 7725 
7726 7727 7728 
7729    

    395 عبدالواسع طه محمد هواش السقاف 3309

 9248 عبدالواسع علي ناجي 3310
   

  5683 5322 د عبيد العزانيعبدالواسع محم 3311
    6647 عبدالواسع محمد علي الخزان 3312
   517 243 عبدالواسع محمد غالب الغشيمي 3313
  5976 5323 عبدالواسع محمد محمد المخالفي 3314

 عبدالوالي محمد محمد االغبري   3315
7993 7994 7995 
7996     
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   6669 1133 عبدالودود احمد عبده النزيلي 3316

 عبدالولي احمد سيف حميد 3317

5769 6062 8666 
8667 8668 8669 
8670 8671 8672 
8673     

     1248 عبدالولي حازم محمد ردمان الشميري 3318

 عبدالولي حسين دهمش 3319
7567 7568 7569 
7570 7571 7572 

 عبدالولي محسن محسن العرشي 3320
4907 5215 6783 
6784 6785   

     4400 عبدالوهاب احمد القراضي 3321
     2267 عبدالوهاب حسن علي عبدهللا السراجي 3322
     82 عبدالوهاب زيد المصباحي 3323
     2411 عبدالوهاب شعالن حسين 3324
 7266 7265 7264 عبدالوهاب طاهر المقالح  3325

 وشليعبدالوهاب عبدالقدوس عبدهللا ال 3326
5216 5684 6804 
6805 6806 6807 
9088 9089 9090 

     1459 عبدالوهاب عبده علي محمد 3327
     6648 عبدالوهاب علي حسين صالح 3328
     4390 عبدالوهاب محمد الجنيد 3329
     1069 عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني 3330
     3156 نعبدالوهاب محمد عبدالكريم سنحا 3331
     3117 عبدالوهاب محمد عبدهللا عبدالغني الجنيد 3332
     2194 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الساده 3333
     45 عبدالوهاب محمد عسالن 3334
   6149 5434 عبدالوهاب محمد علي التركي 3335
   6063 5324 عبدالوهاب محمد علي النونو 3336
     6610 حيى الحباريعبدالوهاب محمد ي 3337
     4474 عبدالوهاب هادي احمد العقار 3338
     707 عبدالوهاب هادي محسن علي طواف 3339
     5770 عبدالوهاب يحيى احمد المؤيد 3340
   6355 5883 عبدالوهاب يحيى محمد عبدالقادر 3341
     4508 عبدربه عبدهللا احمد احمد الروحاني 3342
     6563 ه علي علي العقيليعبدرب 3343
     824 عبدربه محمد عبدهللا الصباحي 3344
     3790 عبده ابراهيم محمد حسن شعبان 3345
     4535 عبده احمد الغشامي  3346

 عبده احمد حميد الكلي 3347
4953 5091 8408 
8409 8410 8411 

     3157 عبده احمد سعيد وادي 3348
     5771 شمسان سعيد عبده احمد 3349
   5685 5092 عبده احمد عبدهللا القحيف 3350
     1241 عبده احمد قاسم علي 3351
     4767 عبده السويدي 3352
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  5325 4954 عبده بكري احمد فقيره 3353

 عبده ثابت محمد العبسي 3354
8440 8441 8442 
8443 8444 8445 
8446    

     4415 حنعبده حزام  م 3355
    4557 عبده حزام احمد قائد الرعيني  3356
    2087 عبده حسن سليمان غالب القادري 3357
    4197 عبده حسين احمد االكوع 3358
    1191 عبده صالح محسن محسن بهوث 3359
    1755 عبده عبدهللا حسن عبدهللا السامعي 3360
    1238 عبده عبدهللا ناجي الضريس 3361
     297 عبده عبده احمد النزيلي 3362
     1512 عبده علي احمد غالب 3363
    4267 عبده علي احمد ناشر الصوفي 3364
    3901 عبده علي جراد العمري 3365
    3002 عبده علي شوعي حيدر مهدى 3366
    262 عبده علي محمد الهتاري 3367
    4576 الحيدري عبده محسن علي صالح 3368
     3513 عبده محمد احمد المفتي 3369
  5217 4908 عبده محمد صالح الحكيمي 3370
    3593 عبده محمد صالح العميسي 3371

 عبده محمد عثمان المخالفي 3372
5218 5581 6786 
6787 6788 6789 

    4586 عبده محمد عقالن عبد الصفي 3373
    2716 لي الدغشيعبده محمد ع 3374
    4747 عبده محمد علي الشرعبي 3375
    6356 عبده محمد علي الفقيه 3376
    4428 عبده محمد علي حكيمي 3377
   5326 80 عبده محمد علي دهمش 3378
    1994 عبده محمد علي سبيع 3379
  5582 5219 عبده محمد علي سحلول 3380
    3999 بدهللا غيالنعبده محمد قايد ع 3381

 عبده محمد يوسف علي 3382
5031 5327 8363 
8364 8365   

    2661 عبده يوسف مسعد محيى الدين 3383
    405 عبود احمد عبيد بالطيف 3384
     4225 عبور محمد عبده قاسم غالب الشرجبي 3385
 7717 7716 7715 عبيد سعيد عبود شريم  3386
  3751 1674 الح صالح احمد قالمهعبيد ص 3387
    2333 عبير احمد علي عبدالدائم سفيان 3388
    2564 عبير احمد محمد المطاع 3389
    2512 عبير حمود علي علي الشامي 3390
  6414 6150 عبير صالح محمد احمد العميري 3391
     6481 عبير عبدهللا قاسم السالمي 3392
    739 لمحمود محمد ناشرعبير عبدا 3393
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     1963 عبير عبده احمد قاسم الثوابي 3394
     3070 عبير عصام عبدالحميد نعمان 3395
     3166 عبير علي حسين دقالن 3396

 عبير عمر ابو بكر عبيد 3397
58 481 8876 

8877 8878 8879 
8880 8881   

     4840 عبير محمد االسلمي 3398
     6518 عبير محمد ناصر علي الوجيه 3399
     2440 عبير نجيب انعم قائد 3400
     2052 عثمان سعد سعيد حمود 3401
     694 عثمان شايع محمد المقبول 3402
   3344 2328 عدليه احمد محمد عبدالجبار 3403
     3839 عدنان ابراهيم محمد حمدان 3404
     1965 لعدنان احمد علي احمد كام 3405
     2732 عدنان احمد محمد علي السليمي 3406

 عدنان ثابت سعيد مقبل 3407
8259 8260 8261 
8262     

   5884 141 عدنان جميل محرم زيوار 3408
     3756 عدنان سالم خالد محمد صالح 3409
     1924 عدنان شوعي ابكر بلغيث جندس 3410
     1401 حمد الغوريعدنان طه عبدالجبار م 3411

 عدنان عبدالرحيم الدوري / عراقي 3412
7624 7625 7626 
7627 7628   

   5686 5220 عدنان عبدالعزيز محمد بارحيم 3413
   5687 4991 عدنان عبدالقادر علي الشرجبي 3414
     2688 عدنان عبدهللا سيف اسماعيل 3415

 عدنان عبدالولي حيدر الصنوي 3416
190 5688 8871 
8872 8873 8874 
8875     

     4518 عدنان عبده احمد الهاملي 3417

 عدنان عبده حسين االدهل  3418
8248 8249 8250 
8251 8252 8253 
8254 8255   

     85 عدنان عبده سعيد مقبل 3419
   5689 5221 عدنان عبده محمد محسن 3420

 عدنان علي احمد ثابت 3421

7403 7404 7405 
7406 7407 7408 
7409 7410 7411 
7412 7413   

   6151 5583 عدنان علي عبدالقادر محمد 3422
     4340 عدنان علي قاسم حسين العلفي 3423
   6228 5222 عدنان علي محسن الرضي 3424
     3509 عدنان علي محمد ناصيف 3425
     4462 حويعدنان قاسم حسن احمد الق 3426
     2700 عدنان محمد احمد بانافع 3427
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    4436 عدنان محمد العبسي 3428
  6357 5977 عدنان محمد عبدهللا عقيل 3429
    4626 عدنان محمد قاسم علي المتوكل   3430
  6482 6064 عدنان مقبل عون احمد 3431
    2191 عدنان ناجي احمد غالب 3432
    2516 ناجي ناجي الجوفي عدنان 3433
  5223 4865 عدنان ناشر اسماعيل مقبل 3434
   2309 1317 عدنان نعمان سعد قاسم 3435

 عدنان ياسين غالب المقطري 3436
5328 5978 6767 
6768 6769   

 عدنان يوسف احمد الشعيبي 3437
6818 6819 6820 
6821 7492 7493 
7494 7495  

    515 واثق اسماعيل الصالحي عدي 3438
     3677 عرفات ثابت مثنى عامر 3439
    2686 عرفات سلطان ناجي الحبيشي 3440
     1757 عرفات عبده طالب 3441
    4075 عرفات محمد علي سعد 3442
    3413 عرفات محمد غرسان عوض 3443
    231 عزالدين حسن محمد معاد 3444
    4723 عبدهللا محمد الحمادي عزالدين 3445
     1696 عزالدين عبدالوهاب احمد زايد الزبيري 3446
    3964 عزمي عبدالحميد محمد عثمان 3447
    775 عزه يحيى علي قاسم الوتاري 3448
    4730 عزي احمد ياسين جبلي 3449
     211 عزيز احمد صالح الحسينى 3450
    2877 بيانعزيز سعيد علي د 3451

 عزيز شاهر حميد القباطي 3452
4879 5032 8417 
8418 8419   

 6229 5584 510 عزيز صالح على الدعيس 3453
    2355 عزيز عبدالباقي اويس احمد الغوري 3454
    1808 عزيز عبدهللا حسين رزق 3455

 عزيز عبدهللا عبدالحميد المخالفي 3456
7323 7324 7325 
7326 7327 7328 
7329 7330 7331 

    1153 عزيز علي محمد االقرع 3457
  4005 1975 عزيز محمد صالح يحيى مسعود 3458
  5979 5585 عزيز محمد علي الخطري 3459

 عزيز مصلح تاج الدين  3460
8529 8530 8531 
8532 8533   

     1577 عزيز منصور علي صالح عجير 3461
     3735 زه احمد صالح الجاللعزي 3462
    2829 عزيزه عبدهللا يحيى صالح زهره 3463
    959 عزيزه عزالدين الفي 3464
    1120 عزيزه محمد احمد الحبابي 3465
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   1587 372 عزيزه مصلح اسماعيل تاج الدين 3466
     4394 عصام احمد شاكر 3467
     2730 عصام احمد عبدهللا الخلبه 3468
     6519 عصام احمد عبدهللا القحطاني 3469
     6290 عصام احمد عبدهللا المروعي 3470
     3197 عصام احمد علي احمد الشامي 3471
     2075 عصام احمد محمد علي 3472
     818 عصام احمد محمد ناجي البوري 3473
     1607 عصام حسن ناجي حسن المزجاجي 3474
     2750 حسين محمد راشد ابوعلي عصام 3475
   3546 2289 عصام حسين يحيى العابد 3476
     4527 عصام حمود صالح صالح الحراسي 3477
   6358 6065 عصام صالح ناجي حلبوب 3478
     4648 عصام عبادي الحيقي 3479
   4337 4250 عصام عباس يحيى محمد العلفي 3480
   6415 1019 ر المدحجيعصام عبدالباسط حيد 3481
     6066 عصام عبدهللا حسن المختار 3482
   6520 5980 عصام عبدهللا محمد محرم 3483
   5586 5033 عصام عبدهللا يحيى الشامي 3484
     4624 عصام علي احمد الحملي  3485
     4043 عصام علي صالح ناصر الشيخ 3486
     1586 عصام علي علي حسن الشجاع 3487
     3575 عصام محمد احمد علي العستوت 3488
     5435 عصام محمد اسماعيل الربيع 3489
     4581 عصام محمد حاتم دبوان  3490
     1437 عصام محمد عبدالفتاح شرف 3491
     6649 عصام محمد علي المهمه 3492
     1117 عصام محمد قاسم عقالن 3493
     2412 العواضي عصام محمد محمد 3494
     3667 عصام ناجي محمد ناجي البيعه 3495
     2963 عطيه ابراهيم محمود محمد 3496
     828 عطيه علي سليم كندي 3497

 عفاف احمد احمد الحيمي 3498
52 438 6996 

6997 6998 6999 
     829 عفاف احمد محمد قائد الحشيبري 3499
     6230 حداد الحمديعفاف يحيى محمد ال 3500
     4448 عفيف عبدهللا ابو عسر 3501
     2050 عفيف عبدهللا محمد ابو عسر 3502
     4816 عقيل علي الشامي 3503
     2253 عال احمد احمد فهمي الصباحي 3504
     2402 عال حسين احمد علي الشامي 3505
     2961 عال عبدالواحد علي العواضي 3506
   4172 3280 عال علي محمد الحوثي 3507
     1213 عال مهدي عبد علي 3508
     4789 عالء حسان اليري 3509
     949 عالء عبدالحسين هاشم 3510
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    2975 عالء عبدهللا محمد السامعي 3511
     2659 عالء محمد عبدالكريم عبده 3512
    4221 علوان ياسين مهدي الجند 3513
    2776 علوي الحداد حامد ممادي 3514
    2193 علوي هاشم علوي هاشم 3515
    5772 على احمد معوض مسفر 3516
    6670 علي احمد حزام جعلل 3517
    3769 علي احمد حمود عبدهللا عبده 3518
     6521 علي احمد صالح العرشي 3519
     3258 علي احمد طاهر الحجوري 3520
  6564 6291 علي احمد عبدهللا احمد الحامدي 3521

 علي احمد علي الحاوري 3522
5034 5436 9091 
9092 9093   

   6231 5885 علي احمد علي الحمزي 3523
 7558 7557 7556 علي احمد علي الصباحي  3524
    2625 علي احمد قاسم الحاذق 3525
    3450 علي احمد مبخوت سليمان 3526
    320 علي احمد محسن الملحاني 3527
    224 علي احمد محسن ردمان 3528
    1756 علي احمد محمد شرف الدين 3529
    2322 علي احمد محمد علي االسد 3530
   2838 1319 علي احمد محمد علي غزوان 3531
     5224 علي احمد معوض مسفر 3532
    286 علي احمد نعمان عبدهللا 3533
    256 علي ادم محمد ابوسيل 3534
    4199 علي اسماعيل الشامي 3535
    3717 علي اسماعيل علي السماوي 3536
    2387 علي بن سالم بن حسين ال مطير 3537

 علي بن ناجي االعوج  3538
6752 6753 6754 
6755     

    2731 علي جبر علي صالح 3539
    5886 د الكافعلي جمال احم 3540
    1494 علي جمالي حسين صالح 3541
    9231 علي جمعان الشكيل 3542
 8134 8133 8132 علي حسن الشرفي  3543
    1712 علي حسن علي حسن الرديني 3544
    2113 علي حسن قاسم هادي قنديل 3545
    5437 علي حسن مثنى هادي 3546

 رعلي حسين حسن العما 3547
5690 6067 6813 
6814 6815 6816 
6817     

  5093 348 علي حسين حسن راجح 3548
    5587 علي حسين صالح زليط 3549
    4238 علي حسين عليوى 3550
     3661 علي حمود علي جحزر 3551
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     4700 علي حمود علي ظافر 3552

 علي حمود قائد الوذن 3553
5094 8594 8595 
8596     

     5981 علي حمود محمد شرف الدين 3554
     226 علي حميد محمد معاذ 3555
     4530 علي داحش مبارك يحيى اليعري 3556
   6068 413 علي زيد علي حمود القاسمي 3557
     1609 علي سالم عبد الحسين 3558
   5329 4955 علي سالم موسى عزان 3559
     524 المدرس علي سري محمود 3560
     2918 علي سعد علي احمد حوات 3561
     1398 علي سعيد احمد سعيد الجدري 3562

 علي سعيد سيف 3563
179 7056 7057 
7058     

     2100 علي سعيد سيف عبدهللا 3564
   6069 5588 علي سيف عبده كليب 3565
     5589 علي سيف محمد حسن 3566
     5225 ر نعمان القرشيعلي شاه 3567
     1985 علي شايع حسن حميد 3568
   6152 5691 علي شوعي ناجي عرجاش 3569

 علي شوقي حسن على السغير  3570
5226 6070 7499 
7500 7501   

 علي صالح احمد الحيدري 3571
6483 8868 8869 
8870     

 8638 8637 8636 علي صالح الحجري 3572
     597 ي صالح علي الوردعل 3573
     6484 علي صالح محمد حسن المسوري 3574
     718 علي عباس احمد العرامي 3575
     2424 علي عباس عامر احمد 3576
     3783 علي عباس علي شرف الدين 3577
     6359 علي عبد الكريم علي شيبان 3578

 علي عبدالجبار السروري  3579
7270 7271 7272 
7273 7274   

     4956 علي عبدالجليل نعمان عبدهللا 3580
   675 411 علي عبدالرحمن محمد االشبط 3581
     2545 علي عبدالرحمن محمد العريجي 3582
     29 علي عبدالرسول هاشم 3583
     5330 علي عبدالرسول هاشم سعيد 3584
     2707 علي عبدالقادر حكمت احمد 3585
     1895 علي عبدالقادر عبدالوهاب حميد 3586
     1200 علي عبدالقادر علي احمد عباس 3587
     1402 علي عبدالكريم احمد محمد الجنداري 3588
     4655 علي عبدالكريم شرف الدين 3589

     1460 علي عبدالكريم محمد بركات 3590
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   4353 علي عبدهللا احمد الجحلبي 3591
 

    832 علي عبدهللا احمد حامد المحضار 3592
    1480 علي عبدهللا احمد صالح الفيشاني 3593
    6522 علي عبدهللا احمد عباس المنتصر 3594
    3763 علي عبدهللا احمد علي الرقاص 3595
   6523 4393 علي عبدهللا حسن العواضي 3596
     2300 علي عبدهللا صالح حسن عطيه 3597
    3911 علي عبدهللا صالح عبدهللا 3598
   1476 840 علي عبدهللا صالح عبدهللا الكريف 3599
    6524 علي عبدهللا صغير المروي 3600
    5331 علي عبدهللا عبدالرب الصبري 3601
   2182 428 علي عبدهللا علي الضلعي 3602
  6416 6071 علي عبدهللا علي الغيل 3603
  1643 681 علي عبدهللا علي سراج 3604
    1183 علي عبدهللا علي مشدود 3605
 8429 8428 8427 علي عبدهللا قائد  3606
  5773 5095 علي عبدهللا محمد اليساني 3607
    1215 علي عبدهللا محمد لطف السميني 3608
  2339 1043 علي عبدهللا محمد محمد عزوان 3609
    155 لمجيد سعيد السروريعلي عبدا 3610
    4224 علي عبدالواحد احمد جوين 3611
    2219 علي عبدالوهاب محمد القادري 3612
    985 علي عبده علي الدبيس 3613
    5332 علي عبيد مثنى مهدي 3614
 7832 7831 7830 علي عبيد محيسن / عراقي 3615
  5774 5227 علي علي احمد المكرماني 3616
    640 علي علي احمد صالح الراعي 3617
 7078 7077 7076 علي علي الزبيدي  3618
     5228 علي علي حسين الهمداني 3619
    2870 علي علي حسين غزوان 3620
    1393 علي علي صالح علي قطينه 3621
    4496 علي علي عبدالكريم الحكيمي 3622
  5096 4909 صباحيعلي علي عبدهللا ال 3623
  5775 42 علي علي مبارك الحضرمي 3624
    786 علي علي محسن صالح الداولي 3625

 علي علي محمد الجالل 3626
639 8865 8866 
8867     

    3377 علي علي محمد الشلح 3627
    5776 علي علي محمد قلي 3628

  6525 6232 علي علي ناصر العشملي 3629

    1219 علي عمر محمد النشمي 3630

     1441 علي عيضه صالح عيضه الحوالي 3631
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 1902 علي فارع علي قاسم العميري 3632
  

  

 علي فضل االرياني 3633

7414 7415 7416 
7417 7418 7419 
8023 8024 8025 
8026 8027 8028 

     2751 علي قاسم احمد محمد 3634
 7064 7063 7062 اسماعيل علي قاسم  3635
   5887 5438 علي قايد عبده سنان 3636
     461 علي قائد احمد يحيى 3637

 علي قائد خالد الشرعبي 3638
5590 8159 8160 
8161 8162 8163 
8164 8165   

 علي قائد سنان 3639
6763 6764 6765 
6766     

 8864 8863 8862 علي لطف حسين العمري 3640
   5692 5097 علي مانع علي الصيح 3641

 6457 علي مبارك صالح طعيمان 3642
    

     701 علي متاش لطف متاش 3643
     3890 علي محسن حسين السلمي 3644
     4608 علي محسن محمد الجدره  3645
     3466 علي محسن محمد صالح جابر 3646
     4409 علي محمد  عامر 3647

 علي محمد احمد الصبري  3648
8263 8264 8265 
8266 8267   

   525 121 علي محمد احمد حسين الزبيدي 3649
     2568 علي محمد احمد علي الفقيه 3650
     2607 علي محمد جبران قايد 3651
     4701 علي محمد زيد الشامي 3652

 علي محمد شاطر مثنى 3653
7210 7211 7212 
7213 7214 7215 
7216 7217   

     2984 علي محمد شايع القفري 3654
     4431 علي محمد صالح الشيعاني 3655
     3498 علي محمد صالح علي 3656
     1161 علي محمد صالح مبخوت الرجوي 3657
     1085 علي محمد صغير سعد 3658
     808 علي محمد صكر 3659
     665 مياسعلي محمد عبدالحميد  3660
 8426 8425 8424 علي محمد عبدالرحمن المساوي  3661
     1190 علي محمد عبدهللا احمد الشرماني 3662
     2935 علي محمد عبدهللا باوزير 3663
     2544 علي محمد عبدهللا هادي 3664
     1799 علي محمد علي 3665
     1447 علي محمد علي اسماعيل 3666
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    3106 ي محمد علي الحالليعل 3667
 8641 8640 8639 علي محمد علي العزكي  3668
    2004 علي محمد علي زياد 3669
    333 علي محمد علي سعيد 3670

 4372 علي محمد علي شروان 3671
   

    2654 علي محمد علي شعيب 3672

 علي محمد علي شمالن 3673
653 8648 8649 
8650     

     1175 علي محمد علي طه النزيلي 3674
   1028 479 علي محمد علي محمد الناشري 3675
     2499 علي محمد علي ناجي الشامي 3676
    1921 علي محمد علي يحيى السراجي 3677
     3 علي محمد غالب ردمان المخالفي 3678
    4831 علي محمد فاضل 3679
    923 علي محمد فريد علي 3680
    4195 علي محمد محمد عبدالملك النونو 3681
 6882 6881 6880 علي محمد مقبول االهدل 3682
    2612 علي محمد هادي هاشم 3683
    1162 علي محمد هاشم قحطان 3684
    1265 علي مسعد احمد قائد 3685

 علي مطهر حمود العلماني 3686
5439 5982 7446 
7447 7448 7449 

    531 علي مظلوم حسين 3687
  4108 3304 علي معيش ابراهيم عليط 3688
    3247 علي مقبل عتيق علي 3689
     3469 علي مقبل علي موسى 3690
    4910 علي مهدي حسن احمد 3691
    3168 علي مهدي مهدي الجبرني 3692
  5693 5098 علي مهيوب ناجي الفقيه 3693
  5694 5099 ي ناجي صالح االعوجعل 3694
  5440 4992 علي ناجي مصلح نصاري 3695
    3051 علي ناشر قايد الصقر 3696
    2471 علي ناصر محمد جبران 3697
     910 علي هادي حسين العيدروس 3698
    6292 علي يحيى احمد النزيلي 3699
    6611 علي يحيى احمد عاطف 3700
  2287 749 يحيى سعد قشابه علي 3701
   4248 3181 علي يحيى صالح احسن 3702
    2932 علي يحيى صالح القهالي 3703
    2902 علي يحيى علي عراره 3704
    2850 علي يحيى علي محمد مطير 3705
    944 علي يحيى علي محمود شرف الدين 3706
    3619 علياء احمد محمد علي العوامي 3707
    3125 علياء طارش محمد قحطان 3708
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     2367 علياء عبدهللا حسن حسن المختار 3709

 عليه عبدهللا احمد شعيب 3710
545 8654 8655 
8656 8657 8658 

     4017 عماد احمد محمد حميد االدريسي 3711
     504 عماد عبدالرحمن البدري 3712
     3277 عماد علي محمد محمد الغيل 3713
     6650 عمار احمد احمد البدوي 3714
     4733 عمار احمد حميد ابو غانم 3715
     4656 عمار احمد زهره 3716
   6072 5441 عمار احمد محمد الفضلي 3717
 9096 9095 9094 عمار ثابت عبدهللا زهاري 3718
     4720 عمار حسن علي فايع 3719
     2398 اصر عرجاشعمار صالح حزام ن 3720
     4754 عمار عبد الجبار سالم الفقيه 3721
     4702 عمار عبد الودود محمد المذحجي 3722
     6233 عمار عبدالكريم محمد داعر 3723
     3301 عمار عبدهللا محمد جابر 3724
     3376 عمار عبده محمد عبده 3725
     668 عمار عثمان ابراهيم 3726
     3728 عمار علي مصلح جارهللا 3727
     4352 عمار محمد احمد مسعد العيوي 3728
     4838 عمار محمد الغسالي 3729
     3723 عمار محمد حسين عيسى 3730

     4347 عمار محمد حسين محمد قايد الفرح 3731

     1630 عمار محمد حمود الفرجه 3732
     2896 عمار محمد عبدهللا احمد 3733
     3572 عمار محمد غالب احمد البريهي 3734
     3436 عمار مطهر علي قاسم 3735
     3873 عمار هاشم عبيد 3736
     3752 عمار يحيى عبدهللا محمد العنسي 3737
     3236 عمر احمد اسماعيل طه 3738
     4725 عمر احمد عبدهللا الشعيبي 3739

 مقاعمر احمد عمر با 3740
4993 5333 7661 
7662 7663   

   6526 6234 عمر احمد محمد داعر البخيتي 3741

 عمر حسن صالح السقاف  3742
8576 8577 8578 
8579 9225   

     4188 عمر حسين احمد يحيى المجنذر 3743
     2563 عمر حسين عمر باعقيل 3744
     168 عمر خالد مصطفى حمد 3745
   6073 5591 سعيد محمد فارع العماميعمر  3746
     1916 عمر سيف احمد ردمان 3747
   2029 813 عمر صالح محمد احمد الوصابي 3748
     3511 عمر عايض عبدهللا عايض عمران 3749
     4680 عمر عبدالعزيز محمد سعيد 3750
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  6153 5777 عمر عبدالعزيز محمد علي 3751
    1015 شيخ ويسعمر عبدهللا ال 3752
    3206 عمر عبدهللا علي العشملي 3753
    6360 عمر عبدهللا محمد علي المقطري 3754
    3624 عمر عبده قاسم عبده 3755
    1941 عمر علي احمد منشع 3756
    4734 عمر علي عمر الخطيب 3757
     3375 عمر فتيني عمر مقبول 3758
  807 374 واحد الشجاععمر محمد عبدال 3759
    91 عمر محمد عساف 3760

 عمر محمد عوض باذيب  3761
8081 8082 8083 
8084 8085   

    3223 عمر محمد قايد المريسي 3762

 عمر مقبول احمد عبرين 3763
5778 6154 9097 
9098 9099   

    3317 عمر يحيى علي بلفاس 3764
    4517 اهر المخالفيعمران عبدالعزيز ط 3765
    6612 عمرو عبدالسالم سالم مقبل الذبحاني 3766
    3681 عمرو عبده درهم محمد محمد 3767
    3231 عمرو عبده محمد صالح 3768

 عمرو علي علي عبده الباقري 3769
 2597 

   

 عميده محمد احمد شعالن 3770
5100 7603 7604 
7605 7606 7607 
7608 7609 7610 

     2103 عميره بنت مروي حسين مفرح الشمري 3771
     362 عنايه احمد حسين شرف الدين 3772
   1445 41 عنايه عبدالرحمن عبدالصمد ابو طالب 3773
    2409 عنتر سيف ناجي محمد فاضل 3774
     1850 عنتر فؤاد علي هبه الحرازي 3775
  6565 1012 م العبسيعواد عبدالحفيظ علي جاز 3776
  6566 6235 عواطف حسن حيدر اليافعي 3777
    2552 عواطف عبدالوهاب عبدهللا الشرجبي 3778
    1638 عوض جمعان محمد باعويضان 3779
    2679 عوض عوض عبدهللا القيسي 3780
    136 عوض محمد قاسم 3781
    1227 عيسى احمد علي ال خليل الشيخي 3782
     2220 عيسى طاهر حمود الهتار 3783
     3311 عيسى محمد احمد القاضي 3784
    1418 عيسى محمد عبدالواحد محمد الشجاع 3785
    4055 عيسى مقبل علي موسى 3786
     1938 غاده حسن احمد محمد الحداد 3787
    2164 غاده حسين علي حسن الفالحي 3788
    939 حمن عبدالغني عبدالعزيزغاده عبدالر 3789
  6567 6361 غاده عبدالرزاق عبدهللا المحبشي 3790
    1840 غاده محمد احمد نعمان عثمان 3791
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     2331 غاده محمد عبدهللا محمد باسالمه 3792
     1228 غاده محمد علي شريم 3793
     2375 غاده محمد موسى خليل االسطل 3794

     4113 اجي علي صالح شبالقغاده ن 3795

   5888 5229 غازي  علي محمد زهير 3796

 6155 440 غالب احمد محمد قحطان 3797
  

 غالب حمود سلطان الجعفري 3798
7947 7948 7949 
7950 7951 7952 
7953     

 3339 2058 1263 غالب حمود محمد عامر 3799
   6293 5889 غالب حميد حميد القانص 3800
     1341 غالب صالح سعيد علي مطر 3801
 7307 7306 7305 غالب عبدالكافي القرشي 3802
     3587 غالب محمد احمد الخشامي 3803
     1823 غالب محمد منصور صالح البكري 3804
   6156 5779 غانيه ناجي محمد النقيب 3805
     3162 غايه عتيق سالم علي الدبعي 3806
     3285 ير احمد عبدربه حسين العبالغد 3807

 4375 غدير حسين احمد علي الشامي 3808
    

     2726 غدير سيف احمد حسن 3809
     3104 غدير علي علي حيدر احمد 3810
     3557 غدير نجيب احمد ناصر المقطري 3811
   2024 631 غريبه عبدالرحمن محمد عبدالوهاب 3812
     1403 سعيد مغرمغزالن سعيد  3813
     3874 غزالن عبدالوهاب حمود دوده 3814
   5890 5592 غزي علي محمد الغزي 3815
     6157 غسان مطهر عبدهللا االرياني 3816
     2160 غمدان العزي علي الظبي 3817
 8174 8173 8172 غمدان عبدهللا احمد الحرازي  3818
     4633 لمي  غمدان محمد محمد احمد المع 3819
     4308 غناء عبدهللا ناجي احمد الحطامي 3820
     2161 غنى احمد احمد ابو هادي 3821
     3762 غيداء اسماعيل مطهر صالح 3822

 غيالن حمود علي غيالن 3823
8855 8856 8857 
8858 8859 8860 
8861     

 غيالن عبدالقادر الشرجبي 3824
7769 7770 7771 
7772 7773 7193 
7194 7195   

   3754 2329 فاتن حميد عبدهللا ثامر 3825
     3716 فاتن علي عبدهللا عقالن 3826
     3551 فاتن علي علي عبدهللا السياغي 3827
     3518 فاتن محمد حزام الدعيس 3828
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     3674 فاتن محمد زيد زيد المحطوري 3829
   1474 771 لعلييفاتن محمد مطهر ا 3830
     4658 فادي عبدالرحمن شائف 3831
    1812 فاديه توفيق شمسان الصبري 3832
     2514 فارس احمد محمد مصلح االرياني 3833
    2125 فارس البدر محمد عبده مشوق 3834

   6613 6458 فارس ثابت قايد الشريفي 3835

    2917 فارس عبدهللا احمد غالب العربجي 3836
     1247 فارس عبدهللا جسار 3837

 6459 فارس علي حسين الهدشاء 3838
   

 فارس محمد عبدالقادر عبدالوهاب القادري 3839
2002 6527 8725 
8726     

    204 فاروق سيف محمد هزاع 3840
    2704 فاروق هايل عبدهللا ناجي 3841
   6294 578 فازع خالد العزي محمد المسلمي 3842

 فاضل احمد حسين علي القعود 3843
370 5983 8852 
8853 8854   

    5101 فاضل احمد عبدالمغني السنباني 3844
     1896 فاطمه احمد احمد الشرعبي 3845
    2360 فاطمه احمد حزام السياغي 3846
    4303 فاطمه احمد حسن ابو حليقه 3847
    2560 الغيثي فاطمه احمد حسين 3848

 فاطمه احمد سيف اليوسفي 3849
62 264 7833 

7834 7835 7836 
  5780 106 فاطمه احمد محمد الحدي 3850

 فاطمه احمد محمد القادري 3851
72 383 7911 

7912 7913 7914 
    4047 فاطمه احمد يحي جميل الضياني 3852
    946 فاطمه حسن احمد علي الوظاف 3853
    87 فاطمه حسين حسن الهمداني 3854
    3729 فاطمه حسين محمد طه الفتيني 3855
    837 فاطمه درويش احمد محمد المضوني 3856
    1623 فاطمه سامي عبدالجليل العفيشات 3857
    3309 فاطمه سعيد حيدر المغربي 3858
     3010 فاطمه شرف الدين عبدهللا شرف المحبشي 3859
    4574 فاطمه عباس عبدالكريم باعلوي  3860
  5781 111 فاطمه عبدالرحمن ابواالسرار 3861
  1554 656 فاطمه عبدالقادر احمد علوان 3862
    6460 فاطمه عبدالقوي احمد االغبري 3863
    4001 فاطمه عبدهللا محمد صالح الحبابي 3864
    2990 رقيفاطمه عبدالوهاب صالح الع 3865
  3734 1744 فاطمه عبده محمد مرشد 3866
    961 فاطمه علي شوعي الخميسي 3867
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     4104 فاطمه علي صالح الشرفي 3868
     4866 فاطمه علي عبدهللا باصهي 3869
     457 فاطمه علي عبدهللا عباس 3870
     1698 فاطمه علي علي الخوالني 3871
     6651 محمد قايد الوصابي فاطمه قايد 3872
     1875 فاطمه محمد احمد غالب الشرعبي 3873
   5782 19 فاطمه محمد حسين شديوه 3874
     839 فاطمه محمد حمود حمود ابوطالب 3875
     4752 فاطمه محمد سعيد الشطفه 3876
     2967 فاطمه محمد سعيد ثابت سعيد 3877
     3635 بابيفاطمه محمد علي الح 3878
     4322 فاطمه محمد علي حميد 3879
     2785 فاطمه محمد ناصر المطري 3880

 4292 فاطمه يحي علي محمود شرف الدين 3881
    

     3076 فاطمه يحيى احمد العرومي 3882
     1296 فاطمه يحيى هاشم عبدهللا الذارحي 3883

 فاكر علي احمد القباطي 3884
4911 5442 8323 
8324 8325   

     4677 فالنتينا عبدهللا صالح الفضلي 3885
     2959 فايد حميد يحيى العصيمي 3886
     2639 فايز حمود يحيى حسين فارع 3887
     4262 فايز صالح عبدهللا الهزمي 3888
     1690 فايز عبدالرحمن سعد ابوسحبه االسمري 3889
     1634 ه قاسمفايز عبدالوهاب عبد 3890
     2539 فايز محمد علي احمد 3891
     3702 فايز ناجي دحان قايد 3892
   6461 6074 فايز يحيى حسين الهندي 3893
     2388 فايزه احمد محمد حسين الفقيه 3894
     1839 فايزه عبدالكريم محمد صبره 3895
     4724 فايزه مصلح محمد مطير 3896
     1788 محمد عبدهللا الحاج طالب فائده 3897
     577 فائز سالم عوض بن عمرو 3898
     618 فائز صالح منصر مرشد 3899
     652 فائز علي علي علي دجران 3900
 8851 8850 8849 فائز محمد عبدالهادي المسني 3901
     1203 فائز ناصر علي مجاهد 3902
     3226 فائزه احمد حسن الوتاري 3903
     2912 فائزه احمد حسين الوادعي 3904
     5035 فائزه احمد طاهر الصغير 3905
     6075 فائزه حمود زيد عيسى 3906
   6568 1206 فائزه عبدهللا صالح علي الريمي 3907
   4140 1315 فائزه عبدهللا مهدي محمد 3908
     3700 فائزه عبدالنور عبدالرسول غالب 3909
   6158 5891 فائزه محمد عبدالهادي المسني 3910



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1071

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
  6569 674 فائزه محمد عتيق احمد العنسي 3911
  2981 1074 فتح علي عبدهللا محمد الشعيبي 3912
    2531 فتح مجلي صالح مصلح النديش 3913
    1991 فتحي احمد ناصر ابراهيم 3914

 فتحي احمد هادي السقاف 3915
8524 8525 8526 
8527 8528   

    4526 فتحي محمد صالح غراب  3916
  104 38 فتحي محمد عبدهللا العزب 3917
    6528 فتحي محمد محمد مفتاح 3918
  3383 2120 فتحيه احمد حسين العاليا 3919
    2356 فتحيه عبدالعظيم مقبل سعيد 3920
  699 232 فتحيه عبدهللا محمد منقوش 3921
    4211 فتحيه علي يحيى حميد ابو طالب 3922
     2966 فتحيه محمد حسين سريع 3923
  5593 5036 فتحيه محمد علي السمان 3924
  2903 1517 فتحيه محمد محمد يحيى الهمداني 3925
    2477 فتحيه محمد نعمان سالم 3926
    1827 فراس احمد علي محمد 3927
    2306 فرح محمد عويد 3928
   3842 1880 فرحان احمد صالح هاشم 3929
  5695 5230 فرحان خالد مقبل ناجي 3930
     3642 فرحان قائد صالح البحم 3931
     1935 فردوس عمر عبدالكريم عبود 3932
    255 فرست مرعي اسماعيل 3933
    4278 فريده محمد محمد القالصي 3934
     2523 ليفضل الصغير قاسم ع 3935
  2343 814 فضل هللا عبدالرزاق محمد قطران 3936
   5594 4994 فضل عبدالكريم محمد الشعيبي 3937
     2432 فضل علي سعد الحاشدى 3938

 فضل علي صالح النزيلي 3939
4859 5334 8102 
8103 8104 8105 

    4458 فضل قاسم صالح قاسم 3940
  5783 5335 انفضل لطف ناشر عبيد 3941

 فضل محمد ابراهيم المحمودي 3942
5037 5443 6756 
6757 6758 6759 

    2807 فضل محمد عبدهللا حسن شجاع الدين 3943
  1468 321 فضل محمد علي الورقي 3944

 فضل مطهر محسن باعلوي 3945
5444 5784 8209 
8210 8211 8212 

     3879 كدهيفضل منصور عبدالسالم حسن ال 3946
    2221 فضل ناصر سعيد مسعود 3947
  449 81 فطوم علي حسن االهدل 3948
    4098 فطوم عوض ناصر عوض 3949
  6076 5445 فكري محمد احمد عبدالجليل الحميدي 3950
     1551 فكيهه ابوبكر بازرعه 3951
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     2216 فالح بن محمد بن مساعد الدرعاني الشهراني 3952

 7297 7296 7295 فالح حسن االسدي / عراقي 3953
     3300 فهد احمد احمد مغثى النمشه 3954
     3864 فهد احمد علي حمود قريه 3955
   6077 5446 فهد حسين احمد الصيف 3956
     2396 فهد حمود صالح حسن العمار 3957
     4459 فهد راوح طراد حسن 3958
     2202 د احمدفهد سلطان محم 3959
     826 فهد عبدالرحمن محمد البداح 3960
     1246 فهد عبدالقادر عبدهللا الهتار 3961
     1092 فهد عبدهللا علي الحسون 3962
     1834 فهد علي محمد عبدالرحمن الفقيه 3963
     2371 فهد فرحان محمد عبدهللا 3964
   3357 1139 فهد قائد عبدالعليم سفيان 3965
     6570 فهد محمد احمد عبدالرب 3966
     2144 فهد محمد بن محمد العبالي 3967
   6687 4912 فهد محمد عبدهللا الشعيبي 3968

   6652 فهد محمد عبدهللا مسعود 3969
  

     1775 فهد محمد غالب محمد العاصمي 3970
     3147 فهد محمد قاسم سريع باسرده 3971
     1136 هد منصور محمد الدوسريف 3972
     3691 فهد ناصر احمد محمد 3973
     3173 فهمان مجاهد حسن الحنمي 3974
     5696 فهمي حسين حسن بانافع 3975
     3068 فهمي عبدالوهاب سعيد غانم المقطري 3976
     2535 فهمي عبده مرشد احمد الفهد 3977

 يفهمي علي بن علي االغبر 3978
546 9100 9101 
9102 9103 9104 

 فهمي علي سعيد نعمان 3979
4995 5231 8470 
8471 8472 8473 
8474     

     1538 فهمي محمد احمد صالح الباكري 3980
     2881 فهمي محمد احمد محمد النعامي 3981
     4697 فهمي محمد عبدالرحمن المذحجي 3982
     1633  شاهرفهمي مرشد عبدهللا 3983
     2379 فهمي مهدي علي محمد 3984
     4314 فهيم احمد محمد فارع السباتي 3985
     2521 فهيم حزام سيف محسن 3986
     3160 فواز احمد محمد 3987
     2594 فواز حسن عامر الحياني 3988
   6159 391 فواز عبدالحفيظ علي جازم 3989
     1681 سن العفاريفواز عبدهللا مح 3990
     3257 فواز عبده علي انعم الشرعبي 3991
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    1524 فواز محمد علي البداى 3992

 فواز ناجي جار هللا القطواني 3993
 1663   

 

 فوز محمد محمد ابوالغيث 3994
2845 5447 8844 
8845 8846 8847 
8848    

 فوزي حمود محمد الصغير 3995
4913 5336 7542 
7543 7544   

     553 فوزي خلف سالم 3996
    2572 فوزي سالم ثابت علي القباطي 3997
    1262 فوزي عبدالعزيز محمد شمسان 3998

 فوزي عبدهللا خالد قاسم الحداد 3999
337 6160 8840 
8841 8842 8843 

    1148 فوزي علي علي صويلح 4000
     912 الشامي فوزي محمد صالح قايد 4001
    1091 فوزي مهيوب نصر عبدهللا 4002
    4610 فوزيه احمد حسين الوادعي 4003
     721 فوزيه بنت محمد بن محمد بن احمد الغابري 4004

    1245 فوزيه سلطان محمد علي الشايف 4005
    3531 فوزيه صالح يحيى سعد الذرحاني 4006
 8617 8616 8615 ان فوزيه عبدهللا شمس 4007
    3610 فوزيه علي حسين السريحي 4008
    235 فوزيه قاسم يحيى العمار 4009
  3916 1519 فوزيه ناجي  حسن احمد الصبري 4010
   6485 6236 فوزيه يحيى محمد شداد 4011
    4434 فؤاد احمد احمد الحداء 4012
    1929 فؤاد احمد عبده 4013
    3362 احمد علي صالح القطاع فؤاد 4014
    3023 فؤاد احمد فرحان احمد جعدان 4015
  3130 1472 فؤاد احمد قاسم القدسي 4016
    4412 فؤاد احمد محمد الحسني 4017
     3595 فؤاد حسن صالح النماري 4018
     1154 فؤاد حسن هبه محمد 4019
    1208 فؤاد حسين الصالحي احمد الصالحي 4020
    3889 فؤاد خالد عبدالرحمن حميد 4021
    61 فؤاد رمضان ابو حماده 4022
 8518 8517 8516 فؤاد سعيد عمر المخالفي  4023
    1004 فؤاد سفيان عبده ناجي 4024
    1729 فؤاد صالح حسين الغادري 4025
    2602 فؤاد صالح محمد محسن محيى الدين 4026

 ؤاد طارش على حسنف 4027
6237 7462 7463 
7464     

    4759 فؤاد طربوش المدحجي 4028

 فؤاد عبدالجليل الصالحي 4029
6950 6951 6952 
6953 6954 9218 
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   1952 822 فؤاد عبدالحميد عبدالجليل عبدالرحمن 4030
   6295 5892 فؤاد عبدالغني سيف المخالفي 4031

 ثابت الحماديفؤاد عبدهللا  4032
5337 6900 6901 
6902 6903 9211 

     1485 فؤاد عبدهللا مهدي قاسم الدار 4033
     3900 فؤاد عبدهللا ناجي حسين 4034
     2142 فؤاد عبدهللا يحيى حمامه 4035
   1278 389 فؤاد عبدالوهاب علي الشامي 4036
   5595 5232 فؤاد عبده اسماعيل المخالفي 4037
     5338 فؤاد عبده غيالن مهيوب 4038
     953 فؤاد عبده مقبل غالب 4039
   5984 5448 فؤاد عتيق علي السنباني 4040
     908 فؤاد علي بازل مقبل القباطي 4041

 فؤاد علي حسين سعدان 4042
5697 6161 9105 
9106 9107   

     983 فؤاد قايد محمد عبادي مهدي 4043
     5893 اد لطف احمد المتربفؤ 4044
     2530 فؤاد محمد احمد الشويع 4045

     2426 فؤاد محمد احمد غالب 4046

   5596 5233 فؤاد محمد حسين الحمدي 4047
     508 فؤاد محمد علي النود 4048

 فؤاد محمد علي مقبل العودي 4049
6078 6296 8467 
8468 8469   

     4465 احمد الصبري فؤاد محمد محمد 4050
   6362 5785 فؤاد محمد محمد العديني 4051
     289 فؤاد محمد يحيى الجرموزي 4052
   6079 5339 فؤاد مطهر علي الشميرى 4053
     3823 فؤاد منصور احمد ناصر الورد 4054
     2434 فيروز عبداللطيف ضيف هللا 4055
     3910 فيروز علي احمد علي  المطري 4056
     5597 فيروز قائد احمد الشوافي 4057
   3114 864 فيروز محمد محسن عطروش 4058
     2466 فيروز محمد يحيى زيد الولي 4059
     137 فيصل احمد ناصر بن علي جابر 4060
   5985 5449 فيصل بجاش علي حميد 4061
     177 فيصل بن علي يحيى الزبيدي 4062
     2256 حسن محمد محبوبفيصل  4063
     695 فيصل حمود احمد احمد مذكور 4064
   5698 5234 فيصل حمود علي عثمان 4065
     2124 فيصل رزق محمد علي ابكر 4066
   5450 5038 فيصل سيف عبده قاسم المخالفي 4067
     214 فيصل صيفان علي المقطري 4068

  فيصل عبدالفتاح ابراهيم مقبل 4069
8313 8314 8315 
8316 8317 8318 

     740 فيصل عبدهللا علي العضيلي الضياني 4070
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 4376 فيصل عبدهللا علي صالح دارم 4071
   

    4367 فيصل عبدهللا محمد عبدهللا 4072
    3062 فيصل عبده صالح يحيى الدغشي 4073
    3582 فيصل علي احمد الدولي 4074
     1898 ي صالح بن صالح الصناعيفيصل عل 4075
     2462 فيصل قائد حمود قائد 4076
    2567 فيصل محمد احمد شرف 4077
  5986 158 فيصل محمد سيف الشميري 4078
    1226 فيصل محمد علي مثنى ناصر الدودحي 4079
     2302 فيصل مصلح قايد محمد الراعي 4080
    4817 فيصل ناصر العصري 4081
    3858 قاسم احمد قاسم احسن الحمران 4082
    4420 قاسم صالح الشيبه 4083
    3134 قاسم صالح محمد عبده 4084
     6363 قاسم عبدهللا احمد اسماعيل 4085
    2518 قاسم عزي محمد عمر محمود 4086
    3918 قاسم قاسم احسن علي الحمران 4087
 6957 6956 6955 ره قائد حسن الجم 4088
    4331 قائد حسين صالح السدره 4089

 قائد سعيد الثريب 4090
7196 7197 7198 
7199     

     2748 قائد صالح سعد احمد المنامه 4091
 7286 7285 7284 قائد عائض العميثلي 4092
    1000 قائد عبدهللا محمد غالب 4093
     2098 اصبعقائد عسكر محسن ناجي ابو  4094
  5598 5102 قائد محمد عقالن عبده 4095

 قائمه عبدهللا حمود فراص 4096
475 8178 8179 
8180 8181 8182 

    3198 قناف علي احمد حسين المدعي 4097
    2964 قناف يحيى صالح حسين 4098
  9109 9108 قيس احمد هزاع المحمدي 4099
  6364 6080 قيس احمد هزاع خالد 4100
 6706 6705 6704 قيس عبدالعزيز الدوري / عراقي  4101
    4484 قيس عبدالعزيز مهدي 4102
    3329 قيس عبدالوارث عبده سيف الرازحي 4103
    2168 قيس علي احمد محمد المقطري 4104
    2692 قيس محمد حزام السعيدي 4105
    3292 قيس ناصر علي الصباحي 4106

 قيس يوسف محمد عبدهللا 4107
117 5786 9110 
9111 9112 9113 

    4206 كارم مصطفى محمد احمد 4108
    1560 كامل حزام علي مقبل المفلحي 4109
    1951 كامل حسين قايد صالح العبادي 4110
 6897 6896 6895 كامل شطيب الراوي (عراقي) 4111
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6898 6899   

     1496 دهللا ابوبكر عبدالواحدكامل عب 4112

 كامل علي محمد الرشاحي  4113
8679 8680 8681 
8682     

     2036 كرومي اسيه 4114
     1188 كريمه ادريس عبدالجبار قوجه نظر 4115
     2605 كريمه صالح علي الموجاني 4116
     4149 كريمه عبدهللا علي احمد النويره 4117
     660 قاسم علي الكحالني كريمه 4118
     6162 كفاح حسن علي الحريبي 4119
     4021 كفى عبدالغفار حسين 4120
   2684 1325 كلستان ابراهيم عزيز 4121
   6462 6238 كمال احمد احمد الشامي 4122
     6163 كمال احمد حسن االرياني 4123
   1807 584 كمال اسماعيل محمد الجراني 4124
     4760 كمال حمود الشامي 4125

 كمال صالح تقي الجعدبي 4126
5699 5987 7361 
7362 7363 7364 

     5039 كمال عبدهللا عبدالغني الشوافي 4127
     4165 كمال علي احمد الشريف 4128
     3207 كمال محمد احسن احمد 4129
     4183 كمال محمد صالح هادي الطويل 4130
     4852 كمال محمد عبدهللا الصليلي 4131
     3797 كمال محمد عبدهللا صبر 4132
     144 كمال محمود سعيد 4133
     4571 كهالن علي احمد صالح صوفان  4134

 كوثر حمود محمد اسماعيل المخالفي 4135
611 1989 9114 
9115 9116   

     2263 كوكب احمد حزام يحيى 4136
     1856 ب صالح قايد الشارقيكوك 4137
     4186 كوكب عبدالوهاب ردمان البرهمي 4138
   6653 1927 كوكب محمد علي علي الغراسي 4139
     654 كوكب ناجي ناجي الوادعي 4140

 4358 لبنى حسن عبدالرحمن ناصر جحاف 4141
    

   5235 5988 لبنى حسين صالح المسيبلى 4142
     1076  حسين الكبسيلبنى عبدهللا 4143
     4387 لبيب شائف  اسماعيل 4144
     647 لبيب محمد عبده ناشر 4145
   6164 5700 لبيب مدهش علي حزام 4146
     3963 لبيبه فؤاد عبدالواسع حسان 4147
     3989 لطف احمد صغير عبدهللا 4148
     567 لطف هللا علي لطف هللا االحزم 4149
   5236 4914 لطف حمود احمد بركات 4150
     777 لطف عبدالرقيب اويس احمد الغوري 4151
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    3666 لطف عبدهللا يحيى النجار 4152
    2936 لطف علي صالح احمد الغباري 4153

 لطف محمد الزبير  4154
8319 8320 8321 
8322     

     233 لطف محمد يحيى حريش 4155
  6081 5599 سالم عبدالرب المقطريلطفي عبدال 4156
    5894 لطفيه دائل محمد المخالفي 4157
    3886 لطفيه عبدهللا صالح احمد الظفيري 4158
    624 لطفيه لطف لطف المهدي 4159
    2733 لطفيه محمد راجح قاسم غالب 4160
    5895 لطيفه اسماعيل قاسم الثور 4161
    2237 هيم بن القاسم الهاديلطيفه بنت ابرا 4162
    2933 لطيفه حمود علي المرسي 4163
  6529 6297 لطيفه عباد ناجي النجار 4164

 لطيفه عبدالعالم نعمان الشيباني 4165
4996 5600 7889 
7890     

    1944 لمياء احمد يحيى شجاع الدين 4166
  3027 1862 لمياء انور كامل احمد يعقوب 4167
    3563 لمياء توفيق عبدالرشيد ملهي القباطي 4168
     3845 لمياء عبدهللا طاهر بن يحيى 4169
    6239 لمياء محمد علي القربي 4170
    5701 لميس علي محمد هاشم االكحلي 4171
     2538 لهيم علي عبدالولي عبدالحق 4172
    2313 لواحظ محمد عبدالمجيد طالب 4173
    711 لؤلؤه عبدهللا قاسم يحيى الشامي 4174
    2242 لؤي بن زين بن جعفر بن حمزه جعفر 4175
     4534 لؤي خالد احمد عون 4176
    1649 ليالي سلطان علي محمد الزعيمي 4177
   3296 1267 ليبيا عبدهللا ناجي صالح دماج 4178
    2366 ليبيا محمد مهيوب قائد صينا 4179
    767 ليلى احمد سعيد باحبيشي 4180
    3354 ليلى احمد محمد علي العوامي 4181
    3544 ليلى حفظ هللا صالح جريد 4182
    1361 ليلى سالم علي عبدهللا عليوه 4183
     429 ليلى علي صالح باوزير 4184
     705 ليلى محسن علي االكوع 4185

 4371 د عصدهليلى محمد علي احم 4186
  

  

     3369 ليلي عبدالكريم احمد احمد العطنه 4187
    4335 لينا عبدهللا عبدالجبار القباطي 4188
    2252 لينا عبدهللا محمد عثمان الذبحاني 4189
    3747 لينا قاسم علي محمد 4190
  3832 2010 لينا محمد احمد عبدالجبار العبسي 4191
    1141 قائد سعيد العريقي لينا محمد 4192
    3744 ماجد احمد شوقي محمد العطافي 4193
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     3204 ماجد احمد علي علي عسالن 4194
     4761 ماجد حزام الجرادي 4195
     2864 ماجد حزام حزام الجرادي 4196
     6571 ماجد حسين علي صعصعه 4197
     613 ماجد سليم عزيز 4198
     3637 عبدالعزيز صالح السراجيماجد  4199
     4483 ماجد عبدهللا ثابت القدسي 4200
     4187 ماجد عبدهللا مصلح محمد الجهراني 4201
     427 ماجد علي مرشد االدريسي 4202
     2169 ماجد علي مقبل باشا 4203
     2133 ماجد غالب عبادي راشد 4204
     4766 ماجد محمد شمسان 4205
     1719 ماجد محمد عبدالوهاب حسن المزجاجي 4206
   1243 537 ماجد محمد علي احمد 4207
     4423 ماجد يحيى الجنيد 4208
     6614 ماجد يحيى مجاهد لعجه 4209
     5340 ماجده عبد الرحيم عبدالغفور محمد امين 4210
     655 ماجده محمد عبدهللا الحمادي 4211
   4300 1273 نا عبدهللا احمد بكير السقافماري 4212
   529 126 مازن حسين محمد حريري 4213
   2675 1451 مازن داود سلمان 4214
     4777 مازن سلطان سعيد 4215
     4191 مالك احمد حسين العفاري 4216

 مالك ناصر على الجبري 4217
9117 9118 9119 
9120     

 7491 7490 7489 يمامون احمد الشام 4218
   6417 5896 مامون علي عقالن عبدالصفي 4219
     4660 مامون محمد المقطري 4220

 مانع حسين الهزمي 4221
8544 8545 8546 
8547     

   2815 1005 مانع فارع الحاج محمد المسلمي 4222
     3497 ماهر صادق عبدالقوي درهم العريقي 4223
     4751 ن الجعدبي ماهر صالح حس 4224
   4306 1942 ماهر عبدهللا دبوان الوجيه 4225
   6082 5451 ماهر علي احمد المقطري 4226
     6572 ماهر علي محمد حسن القزحي 4227
     4010 ماهر مصطفى محمد عبداللطيف 4228
     1282 مبارك سالمين مبارك 4229
     1811 مبارك علي محمد سعيد 4230
   6365 6083 مبارك محمد علي الفرح 4231
     1926 مبخوت صالح علي ابوسابق 4232
   4290 2712 مبخوت محسن سعود ناصر مهتم 4233
     3159 مبخوت محمد احمد العزي 4234
     1276 مبروك احمد احمد جميل 4235
     3328 مبروك احمد يحيى قائد 4236
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    1417 مبروك صالح علي السودي 4237
    3970 مجاهد احمد احمد الخطري 4238
    973 مجاهد احمد محمد الوقع 4239
    1831 مجاهد سعد احمد سعد البلطه 4240

 مجاهد صالح سعد الشعبي 4241
5787 6298 8838 
8839     

  6240 5788 مجاهد عبدالعزيز مبخوت نوفل 4242
  6241 5789 صبريمجاهد عبدهللا يحيى محمد ال 4243
    2853 مجاهد محمد حسن الجحدبي 4244
  2868 1851 مجاهد محمد صالح الفالح 4245
    2622 مجاهد مصلح قائد ثابت البكاري 4246
 7263 7262 7261 مجاهد منصور مصلح المطري  4247
  6242 5897 مجاهد يحيى محمد هادي 4248
     2407 مجدي علي احمد الصماط 4249
  6299 5898 مجلي حسين احمد مجلي 4250
    1052 مجلي حمود محمد الرعيني 4251

 مجيب احمد حازم الشميري 4252
5899 6300 9141 
9142     

  6243 5900 مجيب الرحمن احمد مصلح عبدهللا 4253
    3709 مجيب عبدالرحمن محمد الحوثي 4254
    2223 غالبمجيب عبدهللا عبدالقادر  4255
    1045 مجيب علي مرشد قاسم 4256
    4208 مجيده محمد هادي زين 4257
    4555 محسن احمد محسن اسحاق  4258
    2340 محسن احمد محسن بادي 4259
    3434 محسن احمد محسن بادي 4260
  5989 5452 محسن بابقي عبدالقادر احمد الحضرمي 4261
    2404 ان محمد وجيه الدينمحسن سفي 4262
    3803 محسن صالح صالح علي الحنمي 4263
    4016 محسن عبده عبده زكريا 4264

 محسن محمد عايض علي الدربي 4265
6301 6486 8835 
8836 8837   

  6244 5601 محسن محمد محمد الشاحذي 4266
    2908 محسن مساعد مساعد علي 4267
    2635 اصر عبدهللا مفتاحمحسن ن 4268
     1930 محفوظ احمد هزاع عبده 4269

 محفوظ سيف الحمادي 4270
8769 8770 8771 
8772 8773 8774 
8775    

 محفوظ عبدهللا بامشموس  4271
8077 8078 8079 
8080    

  3477 2292 محفوظ علي محمد المعافا 4272
   5602 90 يمحفوظ محمد سيف الحماد 4273
   5237 4880 محمد ابراهيم محمد الحمدي 4274
    237 محمد ابوبكر عبدهللا مقيبل 4275
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   5790 5453 محمد احسن يحيى عبدهللا الحيفي 4276
     4283 محمد احمد احمد العلي 4277

 محمد احمد احمد عبدهللا الحيمي  4278
8396 8397 8398 
8399     

     990 مد احمد عبدهللا عصاممحمد اح 4279

 محمد احمد الحاوري  4280
6735 6736 6737 
6738 6739   

 محمد احمد العبسي 4281
7355 7356 7357 
7358 7359 7360 

   5702 5238 محمد احمد حسن الورد 4282
     2768 محمد احمد حسين ابو حوريه 4283
     574 محمد احمد حسين الدقري 4284
     3686 محمد احمد حسين قاسم 4285

 محمد احمد حمود البخيتي 4286
5341 5791 7929 
7930 7931 7932 

     2738 محمد احمد حمود القاضي 4287

 محمد احمد حمود مياس 4288
5603 5990 8764 
8765 8766 8767 
8768     

     3081 محمد احمد حميد العلفي 4289
     2382 زيد احمد الغيليمحمد احمد  4290

 محمد احمد سالم المدحجي 4291
7037 7038 7039 
7040 9223   

     4551 محمد احمد صالح احمد العدله  4292
     3327 محمد احمد صالح السنفي المطري 4293
     4239 محمد احمد صالح بايعقوب 4294
     957 محمد احمد طاهر الحاج 4295
   5991 5342 حمد عبدالرحمن هاشممحمد ا 4296
     2895 محمد احمد عبدهللا الزيكم 4297
   6615 1931 محمد احمد عبدهللا حمود عبدالكريم حجر 4298
     188 محمد احمد عبدالمغني السنباني 4299
     4414 محمد احمد عصام 4300
     4136 محمد احمد عكام الهادي 4301

 ن الحنانيمحمد احمد علوا 4302
4860 5103 8175 
8176 8177   

     2817 محمد احمد علي البطل 4303
     3867 محمد احمد علي الظفري 4304
   3033 1453 محمد احمد علي العيدروس 4305
     1884 محمد احمد علي المضواحي 4306
     1370 محمد احمد علي المطار 4307
     6302 محمد احمد علي الناصر 4308
     3069 محمد احمد علي حمزه مجمل 4309
     4030 محمد احمد علي صالح 4310
     1020 محمد احمد علي عبدهللا محرم 4311
     1597 محمد احمد علي محمد الصالحي 4312
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    2269 محمد احمد علي محمد القيري 4313
    511 محمد احمد عمر المغرم 4314

 مر بامشموسمحمد احمد ع 4315
5792 9152 9153 
9154 9155 9156 
9157 9158 9159 

 محمد احمد عيسى / وافد  4316
8146 8147 8148 
8149 8150   

 محمد احمد غالب العامري 4317
5604 6790 6791 
6792     

 محمد احمد قاسم الخياط 4318
7161 7162 7163 
7164     

     1868 ممحمد احمد قائد سال 4319
    1624 محمد احمد محسن منصر السالمي 4320
    4957 محمد احمد محمد الجوبي 4321
     2307 محمد احمد محمد الخالدي 4322
    5605 محمد احمد محمد الضلعي 4323
     1806 محمد احمد محمد القشه 4324

 محمد احمد محمد الكامل  4325
8462 8463 8464 
8465 8466   

    6 محمد احمد محمد النهاري 4326
    3049 محمد احمد محمد النهمي 4327

 محمد احمد محمد حسن 4328
36 206 8213 

8214 8215 8216 
8217    

    2687 محمد احمد محمد حسين البنوس 4329
  5793 287 محمد احمد محمد حسين الكامل 4330
    4097 شعبينمحمد احمد محمد صالح  4331
    3538 محمد احمد محمد طاهر كديش 4332
    4707 محمد احمد محمد عبده 4333
    1657 محمد احمد محمد علي السالمي 4334
    644 محمد احمد محمد علي المشرقي 4335
    3554 محمد احمد محمد لطف هللا البكولي 4336
     725 محمد احمد محمد مرشد المطري 4337
    5040 محمد احمد مسعد الورد 4338
    1250 محمد احمد ناصر هطيف 4339
    4338 محمد احمد يحيى محرم 4340
     3103 محمد احمد يوسف عبد الحق القاضي 4341
  6245 176 محمد اسماعيل دائل العبسي 4342
     3061 محمد اسماعيل رضوان محمد 4343
    4277 عبده الروحاني محمد اسماعيل 4344
     6688 محمد اسماعيل فازع القدسي 4345
    1205 محمد اسماعيل محمد صالح 4346
    2483 محمد العزي علي حفظ هللا الشيخ 4347
    4820 محمد القاسمي 4348
    3949 محمد الورد علي سعيد الورد 4349
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     2592 محمد امان عمر حسن 4350
     855 حمد بجاش مقبل حسنم 4351
     4762 محمد بدر تركي سراقي 4352
     4641 محمد بسام الديك 4353
     2118 محمد بن حسين بن علي بن احمد الفالحي 4354
     2474 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحمد 4355
     4604 محمد بن عبدهللا النهدي  4356
     5454 محمد جبر بن جبر حسن 4357
     861 محمد جلوي قاعد الحربي 4358
   1037 491 محمد حاتم حسن علي 4359
     6463 محمد حاتم محمد الصباحي 4360
     4463 محمد حامد شائف دغيش 4361
     3909 محمد حزام احمد الدرواني 4362
     1304 محمد حزام صالح الخياطي 4363
     3212 محمد حزام مقبل عالء 4364
     3003 محمد حزام يحيى حمود الشامي 4365
     378 محمد حسن احمد بن طالب العامري 4366
     2614 محمد حسن اسماعيل السنحاني 4367
     552 محمد حسن اسماعيل حسن المداني 4368
     4830 محمد حسن حسان 4369
     5992 محمد حسن علي الخزان 4370
   6573 6303 علي الدهشا محمد حسن 4371
     6464 محمد حسن محمد احمد قيس 4372
     1890 محمد حسن يحيى احمد الملحاني 4373
     1435 محمد حسن يحيى عبدهللا الفرجي 4374
   3358 1450 محمد حسين احمد خاتم 4375
   5455 5104 محمد حسين حسين النقيب 4376
     4275 محمد حسين علي حسين 4377

 محمد حسين محمد الصافي 4378
7801 7802 7803 
7804 7805   

     2745 محمد حسين محمد المقيد 4379
     6616 محمد حسين محمد النجار 4380
     2585 محمد حسين محمد بن الشيخ ابوبكر 4381
   1166 153 محمد حسين محمد عبدهللا الصافي 4382
     4841 محمد حسين مفتاح 4383
     3463 محمد حفظ احمد عايض 4384
     2574 محمد حمزه احمد سليمان بهلول 4385
     4422 محمد حمود الحمادي 4386
     4546 محمد حمود علي الشويع 4387

 محمد حمود علي النعمان 4388
210 5794 7438 
7439 7440   

     4595 محمد حمود قاسم علي الفقيه 4389
     5343 حمد حمود محمد ملهيم 4390
     1686 محمد حمود نعمان راجح 4391
     3283 محمد حميد حسن عمر 4392
   5456 5041 محمد حميد ياسين االسودي 4393
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    6304 محمد دحان احمد قاسم 4394
    276 محمد درهم عبدهللا المهلل 4395
    420 محمد ديب بن حمود الجاجي 4396
 6762 6761 6760 محمد راجح نجاد  4397

 محمد راوح محمد سعيد 4398

5344 5795 7453 
7454 7455 7456 
7457 7458 7459 
7460 7461  

    1088 محمد رجب قدوره جراده 4399
    4489 محمد رشيد محمد 4400
    5796 محمد زبن هللا احمد االكسر 4401
    3493 علي المجحشه محمد زبن هللا مبارك 4402
     3813 محمد زكريا سلمان الشاعر 4403
  6689 4855 محمد زيد بن زيد الجمره 4404
  2779 1505 محمد زين صالح عبادي السعدي 4405
    4031 محمد سالم احمد الزريقى 4406
     4997 محمد سالم علي نعمان 4407
    4692 محمد سالم عوض هادي 4408
    135 محمد سالم ولدسيدي 4409
    1596 محمد سحمي فاضل السبيعي 4410
    361 محمد سرحان غالب الدعيس 4411
  6366 762 محمد سعد سعيد البيضي 4412
 7007 7006 7005 محمد سعد عبده القحطاني 4413
    131 محمد سعد عبده حسن 4414
  682 15 محمد سعد محمد الجملي 4415
  5457 4998 محمد سعد يحيى نجاد 4416
    1498 محمد سعيد احمد خليفه 4417
  2821 1478 محمد سعيد احمد ناصر 4418
     4774 محمد سعيد اسعد 4419
  5345 4915 محمد سعيد ثابت السامعي 4420
   5458 4916 محمد سعيد عبده الحاج 4421
     3685 محمد سعيد علي ناصر الظبياني 4422
    2265 محمد سعيد عون مقبل الحداد 4423
     6084 محمد سالم علي غانم 4424
   5797 5459 محمد سلطان سعيد االكحلي 4425
    1469 محمد سلطان عبده شرف الدين 4426
    582 محمد سليم احمد اللحام 4427
  4081 3187 محمد سنحان محمد قاسم 4428
    4406 المخالفيمحمد سيف   4429
    5239 محمد سيف سالم المقطري 4430
  2304 1174 محمد سيف غالب سيف 4431
     1572 محمد سيف محمد نعمان 4432
    303 محمد سيف مقبل الحكيمي 4433
  5798 5346 محمد شرف سعيد عون 4434
    6305 محمد شرف محسن شيبان 4435
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     408 طفىمحمد شمس الدين مص 4436
   5240 4958 محمد شوعي حسن الشرفي 4437
     2571 محمد صادق عبدهللا االعور 4438
   5347 4917 محمد صالح احمد الحاج 4439
     299 محمد صالح احمد جميح 4440
     112 محمد صالح العروسي 4441
     3499 محمد صالح ثابت صالح العليى 4442
     4501 ين العذيب محمد صالح حس 4443

 محمد صالح حسين الكهالي 4444

7879 7880 7881 
7882 7883 7884 
7885 7886 7887 
7888 9213   

   6530 899 محمد صالح حسين عبدهللا الجرادي 4445
     1490 محمد صالح حمود الزرقه 4446
   5993 5460 محمد صالح صالح علي قصيله 4447
   5994 228 لح عبدهللا مسعودمحمد صا 4448
     6306 محمد صالح عبده حسين الدوبلي 4449
     1235 محمد صالح عبده مهدي الحشيبري 4450
     2840 محمد صالح على الفقير 4451
     9202 محمد صالح علي القباطي 4452
     1272 محمد صالح علي عاليه 4453
     6574 محمد صالح علي علي الماربي 4454
     2752 محمد صالح محمد العميسي 4455
     3888 محمد صالح محمد حاج 4456
     898 محمد صالح معيض بن محمد ال قريش 4457
   3026 1978 محمد صالح ناصر المطري 4458
     907 محمد صالح ناصر صالح الشغدري 4459
     2626 محمد صغير احمد احمد الورد 4460
     797 مد صغير احمد الفصليمح 4461
     533 محمد صغير محمد علي محمد عمر 4462
   6165 5703 محمد ضيف هللا محمد يحيى الشماري 4463
   5606 4959 محمد طه حزام المقطري 4464
     2715 محمد ظفران عبدهللا البكير 4465
     1981 محمد عامر عبدالجبار فليح 4466
     5995 حسن الوادعيمحمد عباس  4467
   6617 6418 محمد عباس علي حميد الدين 4468
     4464 محمد عبد الجباراحمد المعلمي 4469
     4829 محمد عبد الرحمن عبده 4470
     4716 محمد عبد هللا محمد الحوري 4471
     591 محمد عبداالله احمد مفضل 4472
     6085 انيمحمد عبداالله عبدالغني الهمد 4473

 محمد عبدالباري عثمان القدسي 4474
11 8404 8405 

8406 8407   

 محمد عبدالجبار سالم  4475
7646 7647 7648 
7649 7650   
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 محمد عبدالحليم حيدر علي 4476
7522 7523 7524 
7525 7526  

    1399 محمد عبدالحليم محمد عبادي 4477
    4398 لشميريمحمد عبدالحميد  ا 4478
  5901 5461 محمد عبدالحميد علي احمد الشعبي 4479
     4438 محمد عبدالخالق الطلوع 4480
    1409 محمد عبدالرحمن حسان فرحان 4481
    5348 محمد عبدالرحمن زيد المهير 4482
    3098 محمد عبدالرحمن علي الشامي 4483
     4383 ميمحمد عبدالرحمن محمد الحضر 4484
    2408 محمد عبدالرحمن محمد الخوالني 4485
    2587 محمد عبدالرحمن محمد قسيم 4486
    4256 محمد عبدالرحمن مرشد العواضي 4487
    5799 محمد عبدالرحمن يحيى العماد 4488
    3409 محمد عبدالستار صالح الكولي 4489
     277 ده الخامريمحمد عبدالسالم عبدالعزيز عب 4490
    4614 محمد عبدالسالم عبدالكريم  المنصوب 4491
    615 محمد عبدالعزيز احمد العواضي 4492
    4240 محمد عبدالعزيز حسين الناخبي 4493
    3295 محمد عبدالغفار عبدالوهاب المغبش 4494
    469 محمد عبدالفتاح موسى سالمه الحوت 4495
    1845 عبدالقادر علي الجيالني محمد 4496
    690 محمد عبدالقادر علي عبدهللا القاسمي 4497
    2577 محمد عبدالقادر علي مصلح القادري 4498
    5241 محمد عبدالقادر محمد المعلمي 4499
  6367 605 محمد عبدالقادر محمد النزيلي 4500
    161 محمد عبدالقارد محمد 4501

 محمد عبدالكريم المنصوب 4502

6720 6721 6722 
6723 6724 6725 
6726 6727 6728 
6729    

    1785 محمد عبدالكريم حسن لطف هللا الرصاص 4503
    6531 محمد عبدالكريم حسين الحوري 4504
    3892 محمد عبدالكريم حمود القليصي 4505
     3214 محمد عبدالكريم راجح علي راجح 4506
    530 محمد عبدالكريم زيدان 4507

 محمد عبداللطيف عمر باسودان 4508
70 5462 6917 

6918 6919   
    835 محمد عبداللطيف محمد محمد الشوكاني 4509
    4346 محمد عبدهللا احمد االبيض 4510
    4074 محمد عبدهللا احمد الحداد 4511
   6575 1516 د العطابمحمد عبدهللا احم 4512
     4237 محمد عبدهللا احمد عقالن 4513
    4159 محمد عبدهللا احمد قاسم الدوله 4514
     2459 محمد عبدهللا احمد يحيى خديف 4515
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   6307 5902 محمد عبدهللا اسماعيل الجرافي 4516
     4440 محمد عبدهللا الجوري 4517
   733 329 محمد عبدهللا العبود 4518
     4960 محمد عبدهللا الفقيه ناجي 4519
     4662 محمد عبدهللا المشدلي 4520
     627 محمد عبدهللا حسن ُحميد 4521
   3112 1449 محمد عبدهللا حسين احمد تقي 4522
     1347 محمد عبدهللا حسين حسن النجدي 4523
     3011 محمد عبدهللا حسين صالح 4524
     1466 محمد عبدهللا حسين مسعد 4525
   6654 325 محمد عبدهللا حمود منصور 4526
     4814 محمد عبدهللا رضا 4527
     6086 محمد عبدهللا سالم اللبني 4528
     380 محمد عبدهللا سعيد اللساني 4529
   6087 220 محمد عبدهللا صالح الشلبي 4530
     451  العمريمحمد عبدهللا صالح عبدهللا 4531
   5463 4961 محمد عبدهللا صالح ناجي 4532
   6671 1287 محمد عبدهللا عبدالرحيم غالب 4533
     4918 محمد عبدهللا عبدالعزيز القباطي 4534
     1222 محمد عبدهللا عبدهللا معيض 4535
     5903 محمد عبدهللا عبده احمد 4536
     746 ويديمحمد عبدهللا علي الس 4537
     2008 محمد عبدهللا علي المنصوري 4538
     5704 محمد عبدهللا علي المهندي 4539
     1007 محمد عبدهللا علي جياش 4540
   3500 1357 محمد عبدهللا علي حسين القاسمي 4541
   5464 5105 محمد عبدهللا علي سيف 4542
     4597 محمد عبدهللا علي مجمل  4543
     3558 محمد عبدهللا قاسم حزام 4544
     1910 محمد عبدهللا مانع العماد 4545
   2947 1642 محمد عبدهللا محسن الحسني 4546
     5996 محمد عبدهللا محمد الحاوري 4547
     2450 محمد عبدهللا محمد الكليبي الصعفاني 4548
   1366 696 محمد عبدهللا محمد المعلمي 4549

 محمد عبدهللا محمد با سالمه 4550
16 8388 8389 

8390 8391   
     223 محمد عبدهللا محمد حسين الحاوري 4551
     743 محمد عبدهللا محمد عبدهللا 4552
   5607 5042 محمد عبدهللا محمد قطيان 4553
   5705 5106 محمد عبدهللا محمد نعمان 4554
     869 ى الشاوشمحمد عبدهللا مهدي يحي 4555
     2385 محمد عبدهللا ناجي سيف الشرعبي 4556
     430 محمد عبدهللا ناصر الحميدي 4557
     2135 محمد عبدهللا ناصر حسين الفقيه 4558
   339 33 محمد عبدهللا يحيى الوصابي 4559
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  3568 1844 محمد عبدهللا يحيى شرف الدين 4560
    4776 لسراجيمحمد عبدالمجيد ا 4561

 محمد عبدالملك المتوكل  4562
7122 7123 7124 
7125     

 محمد عبدالملك محسن المحبشي 4563
5904 6776 6777 
6778 6779   

 محمد عبدالواحد الشجاع   4564
6907 6908 6909 
6910 6911 6912 
6913    

     6532 محمد عبدالواحد محمد الصوفي 4565
  6368 5997 محمد عبدالواحد يوسف علي 4566
  5465 4867 محمد عبدالودود سيف العريقي 4567
     418 محمد عبدالولي حسن عبدهللا السماوي 4568
  6088 295 محمد عبدالولي سعيد علي الهجامي 4569
    3115 محمد عبدالولي عبدالجبار صالح 4570
 8055 8054 8053 محمد عبدالوهاب الخطيب 4571

 محمد عبدالوهاب الفقيه الكافي  4572
8195 8196 8197 
8198 8199 8200 

    4528 محمد عبدالوهاب حمود جغمان 4573
    2397 محمد عبدالوهاب حمود عبده الحكيمي 4574
    5800 محمد عبدالوهاب علي الخالد 4575
    1521 محمد عبدالوهاب محمد حسين الخوالني 4576
    6655 محمد عبدالوهاب محمد عبدهللا جميل 4577

 محمد عبد¡ يحيى الوصابي  4578
7933 7934 7935 
7936 7937   

    5107 محمد عبده احمد صالح المخالفي 4579
    163 محمد عبده احمد قاسم التاج 4580
     2433 محمد عبده اسماعيل غالب 4581
    4661 محمد عبده الحدي 4582
 6847 6846 6845 محمد عبده القرمه  4583
    1982 محمد عبده امين علي سلطان 4584
    5706 محمد عبده خالد مهدي 4585
    6089 محمد عبده خالد مهدي 4586
  6090 5608 محمد عبده سعيد المخالفي 4587

 محمد عبده سعيد مغرم 4588
5108 7745 7746 
7747     

    2053 محمد عبده علي صالح 4589
    3931 محمد عبده علي محمد صالح 4590
  5466 5109 محمد عبده قاسم القرمه 4591
  5801 148 محمد عبده محمد الخدشي 4592

 محمد عبده محمد السروري  4593
7298 7299 7300 
7301     

  5998 5349 محمد عبده نعمان علي 4594
    5350 ثمان خالد المخالفيمحمد ع 4595
    4645 محمد عصام غانم 4596



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1088 

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
     2391 محمد عطا هللا عبدهللا الحديري 4597
     1097 محمد عقالن علي عثمان الحمادي 4598
     4652 محمد عقيل شهاب 4599
     4411 محمد علوان ناجي 4600
     4467 محمد علوي محمد علوي الحبيشي 4601

 محمد علي ابراهيم الخوالني 4602
6166 6419 7531 
7532 7533   

     1528 محمد علي احمد االدوري 4603
     3205 محمد علي احمد الزراعي 4604
     401 محمد علي احمد الشيخي 4605
   5242 4962 محمد علي احمد الكبسي 4606
     4478 محمد علي احمد الوجيه 4607
     2183 احمد سعد حاجبمحمد علي  4608
     3826 محمد علي احمد شعالن عبدالرحمن 4609
   6656 997 محمد علي احمد صالح صنعه 4610
     3340 محمد علي احمد محمد 4611
     105 محمد علي احمد نعمان 4612

 محمد علي العروسي 4613
6932 6933 6934 
6935     

 محمد علي المعمري 4614
7008 7009 7010 
7011 7012   

     1627 محمد علي ثابت سعيد 4615
     9224 محمد علي جبران 4616
     3789 محمد علي حزام علي الفائق 4617
   1249 513 محمد علي حزام علي القيلي 4618
     2303 محمد علي حسن حسين قصبه 4619
     1026 محمد علي حسن علي 4620
 8145 8144 8143 سين الخوالني محمد علي ح 4621
     5043 محمد علي حسين النشاد 4622
     6533 محمد علي حسين حسن المزيقر 4623
     999 محمد علي حسين ضيف هللا 4624
   2823 1753 محمد علي حسين يحيى الشامي 4625
     2156 محمد علي حميد حسين المخادري 4626
     1776 محمد علي سعيد سيف 4627
   5999 5351 محمد علي سلمان الوصابي 4628
 6906 6905 6904 محمد علي سليمان  4629
     5802 محمد علي سيف احمد 4630

 محمد علي شكري احمد الشيباني 4631
4844 5243 8503 
8504 8505 8506 
8507 8508 8509 

     1639 محمد علي شليان سليمون بلحاف 4632
   6000 375 د علي صالح السالميمحم 4633
     1973 محمد علي صالح الشريف 4634
     3952 محمد علي صالح القبالني 4635
     6308 محمد علي صالح المقطري 4636
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     630 محمد علي صالح المكردي 4637
  5905 5609 محمد علي صالح جبران 4638
    2189 محمد علي صالح ناجي 4639
    3746 حمد علي عباد صالحم 4640
    6246 محمد علي عبدالرحمن النزيلي 4641
    3683 محمد علي عبدهللا احمد المعيش 4642
    4722 محمد علي عبدهللا الريمي 4643
    5244 محمد علي عبدهللا اليدومي 4644
    3599 محمد علي عبدهللا بدر 4645
     2288 محمد علي عبدهللا غوث 4646
     845 محمد علي عبدهللا محسن 4647

 4138 محمد علي عبدهللا محمد علي الشعيبي 4648
   

     4231 محمد علي عبدهللا ناجي منصر 4649
    6420 محمد علي عبده الحاج 4650
  5352 4881 محمد علي عبده سليمان 4651
    5245 محمد علي عثمان اسعد المخالفي 4652
  6167 5707 محمد علي علي سعد الحاج 4653
    2487 محمد علي علي سعد هللا السكني 4654
    2554 محمد علي علي سعيد 4655
    1155 محمد علي علي محسن الشاحذي 4656
    1042 محمد علي علي محمد 4657
  5803 5110 محمد علي علي مسعود نعيم 4658
    3442 محمد علي قاسم احمد 4659
    1467 محمد علي قاسم يحيى 4660
    1023 محمد علي مثنى صالح 4661
    1016 محمد علي محسن شارب 4662

 محمد علي محمد احمد السنباني 4663
5111 5610 7018 
7019 7020 7021 

    415 محمد علي محمد احمد اليماني 4664
    3331 محمد علي محمد اسماعيل العزي 4665
  2061 812 محمد علي محمد الحديدى الفرزعي 4666
  2016 882 محمد علي محمد الدبي 4667
    1049 محمد علي محمد الشنيف 4668
    3310 محمد علي محمد الشيباني 4669
  6421 6168 محمد علي محمد الفقيه 4670
    1151 محمد علي محمد الهنادوه 4671
    3248 محمد جسارمحمد علي  4672
     3006 محمد علي محمد حطروم 4673
   5906 5353 محمد علي محمد حيدر 4674
    3293 محمد علي محمد خالد 4675
    2914 محمد علي محمد شروان 4676
    878 محمد علي محمد صالح الصولي 4677
    6169 محمد علي محمد ناصر االسطى 4678
  5611 5044 مصلح االشولمحمد علي  4679
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     1332 محمد علي مهدي عبدهللا الشاجع 4680
     3939 محمد علي مهدي يحيى المطري 4681
     3950 محمد علي ناجي المساوى 4682

 محمد علي ناجي عيسى 4683
5112 6690 7941 
7942 7943 7944 
7945 7946   

   3164 1039 محمد علي ناصر المرهبي 4684
   5612 5354 محمد علي ناصر الوصابي 4685
   5907 5113 محمد علي نصر سيف 4686
     1145 محمد علي يحيى عبدهللا عاطف 4687
     1988 محمد علي يحيى عبده مطر 4688

   6091 5467 محمد علي يحيى قاسم الصعفاني 4689
     1818 محمد عوض سالم صالح عجره4690

 ض سعيد باجبيرمحمد عو 4691
5045 5613 8119 
8120 8121 8122 
8123     

 7192 7191 7190 محمد غالب حيدر بشر  4692

 محمد فارع سعيد العزعزي 4693
5246 8109 8110 
8111 8112 8113 

     1692 محمد فائد احمد عامر 4694

  2998 محمد فتح هللا علي محمد الحوصلي 4695
    

 \ 4288 تيني محمد كنباشمحمد ف 4696
    

 محمد فرحان مهيوب الهاللي 4697
76 5355 9121 

9122 9123 9124 
9125 9126 9127 

     3084 محمد فيصل عبدالعزيز االشول 4698
     4450 محمد قاسم العاقل 4699
     1911 محمد قاسم عبدالرب علوي 4700

 محمد قاسم عبدهللا المتوكل  4701
8551 8552 8553 
8554 8555 8556 

   5614 66 محمد قاسم عثمان عبدهللا القدسي 4702
     448 محمد قاسم علي قاسم قحوان 4703
     5468 محمد قاسم غانم حمود المحمدي 4704

     4054 محمد قايد عبدالسالم عبده الشميري 4705
     710 محمد قايد قاسم عبدهللا المهدي 4706
   6001 5469 محمد قائد حسن احمد الوجيه 4707
   5114 4919 محمد قائد سرحان المخالفي 4708
     230 محمد لطف محمد عباد 4709
     744 محمد لعروسي 4710
     3101 محمد مبارك سعيد الفلق 4711
     1805 محمد مبخوت حسن محسن الجرادي 4712
     2504 محمد مثنى طاهر محسن 4713
     4847 محمد مجاهد احمد الشيباني 4714
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     4432 محمد محسن الدعيس 4715
    4663 محمد محسن النجار 4716
    1163 محمد محسن حسين محسن عشيه 4717
    4594 محمد محسن صالح الهمداني  4718
  3455 2180 محمد محسن صالح محسن رزه 4719
    412 محمد محسن عبدهللا القحيف 4720
    2336 محمد محسن علي ابو جعيل 4721
    735 محمد محسن مثنى صالح حنش 4722
    1368 محمد محسن محمد الحوثي 4723

 محمد محسن ناجي الظاهري 4724
4920 5615 8201 
8202 8203 8204 

    6170 محمد محمد احمد اسماعيل الكبسي 4725
  6369 5908 محمد محمد احمد الدروبي 4726
    519 محمد محمد احمد السماوي 4727
    2694 محمد محمد احمد الصنعاني 4728
 7750 7749 7748 محمد محمد احمد العلفي 4729
    2957 محمد محمد احمد القحيط 4730
    3264 محمد محمد احمد هادي 4731
    4782 محمد محمد الجوفي 4732
     35 ادمحمد محمد الحد 4733

 محمد محمد الحميدي  4734
6713 6714 6715 
6716     

     4832 محمد محمد الشامي 4735

 محمد محمد العقيلي عبده العقيلي 4736
998 6534 8762 
8763     

 محمد محمد الكمالي 4737
7611 7612 7613 
7614 7615   

     2507 محمد محمد الهتار العسكري 4738
  5909 5470 محمد محمد حسن المعلم 4739
    4552 محمد محمد حسين عيسى  4740
  6247 5910 محمد محمد صائم خليل 4741
  2834 1331 محمد محمد عبدهللا المصطاع 4742
    1050 محمد محمد عبدهللا قداري 4743
    2372 محمد محمد عبدهللا معافا 4744
     488 محمد محمد عثمان نائف 4745
  5708 5356 محمد محمد علي االقمر 4746
    2727 محمد محمد علي حسين بركات 4747
    486 محمد محمد قاسم ابو حاتم 4748
    2245 محمد محمد قاسم كرش 4749
    1997 محمد محمد محمد احمد راشد 4750
     2810 محمد محمد محمد الحكيم 4751

 د الخربيمحمد محمد محم 4752
7465 7466 7467 
7468 7469 7470 
7471 7472 7473 

   5709 5357 محمد محمد محمد محسن الحميدي 4753
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     3430 محمد محمد محمد يحيى شطير 4754
     3088 محمد محمد ناشر مالك 4755
   6002 5358 محمد محمد ناصر الحداد 4756
     4584 محمد محمد هاشم  4757
   9129 9128 محمد محمد يحيى الذماري 4758
     2435 محمد محمد يحيى دوس 4759
     3481 محمد محمود حسن محمد 4760
     356 محمد محمود عبدهللا علي بازي 4761
   610 326 محمد محمود يوسف فجال 4762
     687 محمد مدهش صالح علي الشجري 4763
   6422 1284 محمد مرشد محمد مرشد الحاج 4764
     2599 محمد مسعد احمد الشرعي 4765
     4076 محمد مسعد احمد قايد 4766
     4664 محمد مسعد االسعدي 4767
     6657 محمد مسعد سعد الكليبيي 4768
     970 محمد مسعد سعيد سالمي 4769
     905 محمد مصطفى محمد االسطل 4770
 8550 8549 8548 ي محمد مصلح ناصر السنبان 4771
     4647 محمد مطهر الناظر 4772
     2856 محمد مطير علي مطير 4773
   5359 4868 محمد مفرح صالح العيسائي 4774
     4232 محمد مفلح ايروان ستيادي 4775
   6092 5471 محمد مكرد ثابت الصلوي 4776
   5247 4999 محمد مهدي حسن الريمي 4777
   7916 7915 هدي عوض ابوبكر محمد م 4778
     4142 محمد ناجي احمد المقشي 4779

 محمد ناجي اسماعيل الدعيس  4780
8458 8459 8460 
8461 8715 8716 
8717 8718 8719 

     5472 محمد ناجي صالح المنتصر 4781
     4207 محمد ناجي علي قائد العبادي 4782
     4628 محمد ناجي ناجي الطلوع 4783
   5911 5473 محمد ناشر سالم علي المهذري 4784
     2670 محمد ناصر  عبد الاله 4785
     3770 محمد ناصر احمد محمد الطويل 4786
     1254 محمد ناصر بن شجاع الدغيلبي العتيبي 4787
     1680 محمد ناصر علي راجح جحاف 4788
     635 محمد ناصر قاسم البكري 4789
     5912 محمد ناصر ناصر علي السفياني 4790
     3489 محمد نجيب قائد عبدهللا 4791
     4570 محمد نعمان احمد علي  4792
     4389 محمد هادي  طواف 4793
     2410 محمد هاشم احمد زباره 4794
     1212 محمد هاشم علي الماخذي 4795
     3315 محمد هائل عبده عثمان 4796
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    3904 محمد هزاع اسماعيل سيف العليمي 4797
    3995 محمد هزاع محمد ناجي 4798

 محمد هزبر سعيد المخالفي 4799
5046 5710 8519 
8520 8521 8522 
8523     

     783 محمد هويدي مراد الراوي 4800
    250 محمد ياسر محمد ديب سفلو 4801
    3926  القاضيمحمد يحى احمد عبدهللا 4802
    4388 محمد يحيى  الظرافي 4803
    2915 محمد يحيى احمد حمود قريه 4804
    2376 محمد يحيى احمد محمد الشامي 4805
 7926 7925 7924 محمد يحيى المراني 4806

 محمد يحيى حسن المحبشي 4807
4963 5115 8056 
8057 8058   

     2970 ى الوشليمحمد يحيى حسن يحي 4808
    2108 محمد يحيى حسين عطف هللا 4809
    2728 محمد يحيى حسين علي المزيقر 4810
  1701 933 محمد يحيى شريف فضائل 4811
    2676 محمد يحيى صالح صالح 4812
    3421 محمد يحيى عبدالرحمن محمد المداني 4813
    4569 محمد يحيى علي الشامي  4814
    1444 محمد يحيى علي القاضي 4815
    4746 محمد يحيى علي المندي 4816
    887 محمد يحيى قاسم عبدهللا النجار 4817
  478 25 محمد يحيى محمد الماخذي 4818
    4249 محمد يحيى محمد النصيري 4819
     1493 محمد يحيى محمد جمعان القشام 4820
    6535 مفلح محمد يحيى محمد 4821
    1889 محمد يحيى مساوى قحري 4822
  1062 466 محمد يسلم عبدالنور يسلم 4823
    3201 محمد يوسف يحيى عمر 4824
    6248 محمود احمد حسن الدعيس 4825
    2126 محمود احمد حسن الورد 4826
     433 محمود احمد حسن خالد 4827
    2865 لحجيمحمود احمد غالب ا 4828
   5116 4850 محمود احمد قاسم الشعبي 4829
    2042 محمود احمد لطفي السيد محمود 4830
    2610 محمود احمد محمد مانع اليمني 4831
     4274 محمود احمد يحي صغير مطهر 4832
    1670 محمود بن ابراهيم بن عبدهللا الغربي 4833
    2233 محمود حسين علي محمد 4834
    1407 محمود سعيد علي محمد 4835
     1542 محمود صالح محمد المجذوب 4836
    1201 محمود صغير احمد الفصلي 4837
    4486 محمود عبدالحق قائد 4838
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   5711 5248 محمود عبدهللا راجح عاليه 4839
   2701 874 محمود عبده حسن محمد 4840
     2780 زيدانمحمود عزالدين  4841
     2243 محمود علي احمد سعيد العزب 4842
     6423 محمود علي حسن مهدي الضبيبي 4843
 8270 8269 8268 محمود علي شمشير علي  4844

 محمود علي عبد هللا راجح المفلحي 4845
5360 5804 7509 
7510 7511 7512 
7513     

     3034 محمود علي عبده سعد 4846
     779 محمود علي محسن السالمي 4847
 7642 7641 7640 محمود علي يحيى االرياني  4848
   1650 368 محمود غالب سعيد علي البكاري 4849
   6171 331 محمود محمد عبدهللا محمد العزب 4850
   6172 5913 محمود مهيوب محمد علي البريهي 4851
     4475 يليمحي الدين عبدهللا محمد الحل 4852
 8623 8622 8621 محي الدين علي محمد الحاج  4853

 محي الدين علي محمد صالح العتمي 4854
6487 8759 8760 
8761     

   6173 5712 مختار ابراهيم فضل القدسي 4855
     2312 مختار حسين محمد االكوع 4856
     3094 مختار حمود عبدهللا احمد 4857
   745 240 دائل محمد عثمان العريقيمختار  4858

 مختار عبدالحافظ عبدالحميد الغرافي 4859
6249 6424 9130 
9131 9132 9133 
9134     

     1894 مختار عبدالقادر عبدالولي احمد 4860
   5713 5249 مختار عبده محمد علي الحكمي 4861
     2203 مختار علي عبدالرحمن محمد 4862
     3476 ختار محمد حسن االبيضم 4863
 8758 8757 8756 مختار محمد عبدالجليل غيالن 4864
     2335 مختار محمد عبدالقوي عبدالعزيز 4865
     6488 مختار محمود يحيى غالب 4866
     3919 مدين عبدهللا علي مهدي 4867
     897 مدين محمد عايض حسان 4868
     1503 االصبحي مراد جميل سعيد صالح 4869
     3260 مراد حسن محمد امير 4870
   4163 3199 مراد حميد حسين سرحان 4871
     3316 مراد سعد سعيد البيضي 4872
     6250 مراد عباد علي الماوري 4873
     2542 مراد عبدالرحمن حسن عبدهللا 4874
     393 مراد عبدالغني احمد نعمان 4875

 عبدهللا الجنابي / عراقي مراد  4876
7764 7765 7766 
7767 7768   

 7402 7401 7400 مراد عبدهللا عبدالحميد المخالفي 4877
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    5250 مراد عبده الصغير مقبل 4878
     2478 مراد عبده حسن الصايدي 4879
    844 مراد محمد عبدهللا محمد النشمي 4880
    3625 مراسل احمد محمد العرامي 4881
    3800 مرتضى ابراهيم علي عطيفه 4882
    2157 مرزاح احمد العسل 4883
    954 مرزوق عبدالودود محسن عبدهللا 4884
    248 مرسي احمد فؤاد مرسي 4885
    5361 مرشد احمد نعمان سعيد 4886
   6309 796 مرشد جابر احمد علي 4887
    1414 رومرشد سالم عبدهللا الج 4888
    5914 مرشد قائد علي هدوان 4889
    3776 مرفت امين مصلح قاسم النجار 4890
    3495 مروان احمد يحيى مطيع 4891
    3064 مروان حسن علي محمد الصبري 4892
    4189 مروان خالد محمد سعيد 4893
     2839 مروان شريف احمد صالح 4894
    4513 بده المخالفيمروان طاهر ع 4895
     4791 مروان عبدهللا الكادي 4896
    2310 مروان عبده غالب سالم 4897
    2894 مروان علي احمد الشعبي 4898
    345 مروان فاضل جرجيس الطويل 4899
     5474 مروان محمد احمد ذمرين 4900
    1230 مروان محمد احمد راشد الشميري 4901
    3684 مروان محمد احمد محسن 4902
     3794 مروه احمد عبدالكريم االصبحي 4903
    3536 مروه خالد عمر احمد بلبحيث 4904
    2575 مروه صالح سعيد علوي سالم 4905
    2023 مروه عبدالجواد عبدالصمد ثابت 4906

 3654 مروه عبدالرحمن عبدهللا احمد الهادي 4907
   

    1256 وه غسان الواعي الشيخ حمدونمر 4908
    3539 مروه مصطفى علوي عبدهللا الشيخ 4909
    1939 مريم احمد عبدهللا االنسي 4910
    3537 مريم احمد محمد طاهر 4911
     599 مريم عبدهللا قايد طامش 4912
    1268 مريم يوسف محمد عبده َعَبد 4913
    18 اجيمسعد احمد مصلح ن 4914

 مسعى مهدي الجميلي 4915
8289 8290 8291 
8292 8293 8294 

     500 مشتاق عباس معن 4916
    3054 مشتاق فيصل محمد زين العفور 4917
    4351 مشتاق ناصر احمد سيف 4918
  6174 5714 مشعل احمد عبدهللا الريفي 4919
    1887 مشهور احمد عبدهللا فارع 4920
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     1157 مصطفى احمد منصور زاهر 4921
     2348 مصطفى الورداني ابوالمعاطي مرعي 4922
     2447 مصطفى حسن احمد عبده البركاني 4923

 مصطفى حسين المتوكل  4924
7065 7066 7067 
7758 7759 7760 
7761 7762 7763 

     4590 مصطفى حسين صالح عطيف  4925
   3781 2846 ن علي محمد غشيممصطفى حسي 4926
     1979 مصطفى سالم محمد ناجي اللسواس 4927
     1689 مصطفى شاهر خلوف 4928
     2543 مصطفى صالح احمد الداللي 4929
     271 مصطفى طه رضوان 4930
     6576 مصطفى عبدالسالم سعيد القاضي 4931
     4162 مصطفى فراس علي محسن 4932
     4778 صطفى محمد الفالحيم 4933
     2139 مصطفى محمد عبده سيف 4934
     364 مصطفى محمد محاسن العلواني 4935
   2290 1300 مصطفى محمود صالح سعيد الروسي 4936
     4665 مصطفى موسى العمري 4937
   4921 4882 مصطفى ناشر حزام قاسم العبسي 4938
     5117 االصبحيمصطفى ياسين محمد حيدر  4939
   6691 6310 مصطفى يعقوب اسماعيل عبدهللا 4940
     562 مصلح يحيى علي جزاز 4941
     4666 مطهر احمد محمد الكبسي 4942
     628 مطهر بحيى يحيى حسين الخيشني 4943
     5475 مطهر سيف احمد نصر 4944
 7711 7710 7709 مطهر شرف حسن شيبان  4945
     2427 طهر عبدالملك محمد الغرسيم 4946
   2308 1021 مطهر علي جابر علي الزنداني 4947
   8675 8674 مطهر علي زباره  4948
   6370 6251 مطهر علي علي عقيده 4949
   2001 698 مطهر محمد علي هبه الجبل 4950
     4845 مطهر محمد قاسم الوجيه 4951
     1318 صوفانمطهر منصور عثمان صالح  4952

 مطهر يحيى احمد الشاعر 4953
5476 9160 9161 
9162 9163 9164 
9165     

     6577 مطهر يحيى يحيى حسين الخيشني 4954
     4299 مطيع حمود عبدهللا قاسم 4955
     633 مطيع عبدالسالم عز الدين السروري 4956
   5915 5362 مطيع علي حمود جبير 4957
     1588 مطيع علي علي مقبل القهالي 4958
   6425 6003 مطيع علي محمد اسكندر 4959
     1955 مطيع عمر عبده محمد الدوسري 4960
     1316 مطيع غانم فارع 4961
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  1759 1006 مطيع محمد عبده احمد 4962
    2662 مطيع يحيى علي سعيد 4963
    1621 معاذ احمد حسن عبدهللا الصالحي 4964
     3428 معاذ احمد حسين صالح الصعفاني 4965
     4780 معاذ احمد نعمان 4966
     6618 معاذ بدر عبده عثمان 4967
    4803 معاذ حسان المسني 4968
    4788 معاذ طارق سعيد 4969
    3876 معاذ عبدالمجيد احمد محمد 4970
    3122 معاذ علي دبوان قحطان 4971
    3658 معاذ علي نعمان احمد 4972
    2241 معاذ محمد لطف يحيى 4973
    3297 معاذ مصطفى احمد عقيل صالح 4974
    4818 معتز طارق سعيد 4975
    3242 معصار علي احمد العزب 4976
    1128 معمر عبدهللا يحيى احمد الجبوبي 4977
    2623 معمر محمد عبدالكريم سنحان 4978
     3738 معمر محمد عبدالواحد فاضل العامري 4979
    4094 معمر محمد ناجي بادي 4980
    3643 معمر يحيى محمد االسدي 4981
    6004 معن احمد قاسم عبدهللا دماج 4982
    6371 معين عبدالولي محمد الشميري 4983
    1953 مفرح حسن علي مثنى 4984
    847 مطني فريح الشمريمفرح  4985
    4783 مفيد احمد عبده 4986
    697 مفيد توفيق عبدالعزيز سحويل 4987
    3472 مفيد علي هاشم محمد 4988
    3245 مقبل احمد مقبل عبدهللا 4989
    3733 مقبل محمد علي الحياسي 4990
    3274 مقبل مقبل مقبل منصور 4991
 8284 8283 8282 د صالح مالك مالطف محم 4992
    6005 ملفي علي درهم احمد القمش 4993
    4222 ملكه احمد عبده سيف العريقي 4994
    360 ملكه زيد يحيى عبده العنسي 4995
    382 ملوك عبدهللا قايد طامش الوصابي 4996
    2028 ملياني فتيحه 4997
    4266 منار محمد ناصر احمد المهدلي 4998
    2905 مناف محمد سالم حسن 4999
    4693 مناف محمد وفيق عرنوس 5000
    3788 منال حمود علي محمد مرغم 5001
    2937 منال صبحي اسعد سلمان الجمله 5002
     4164 منال طه احمد عبدالمؤمن الجراش 5003

   3688 منال عبداالله شاهر سعيد العريقي 5004
 

  5616 53 منال عبدالرحمن عمر عقبه 5005
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     6252 منال عبدالرحمن فارع علي 5006
     3492 منال عبدالقوي عبدهللا علي الصوفي 5007
     1949 منال عبدالمجيد علي مسلط 5008
     6006 منال عبدالواحد احمد الخرباش 5009
     3594 منال عبده حسين محسون 5010
     3210 ده محمد شديوهمنال عب 5011
     2500 منال عبده محمد مسعد القيسي 5012
     2502 منال كمال حسن علي الكمال 5013

 منال محمد محمد الحجري 5014
6175 6426 8662 
8663 8664 8665 

     1886 منال محمد يحيى احسن الشوكاني 5015
     3569 منال مطهر علي الحاج 5016
     1181 يحيى عبدالصمد الوزيرمنال  5017
     159 منتصر محمد عبدالحميد 5018

     4307 منتظر غالب حمود سلطان علي 5019

     4253 منتهى حمود محمد علي الريمي 5020
     3007 منتهى عباس طفار 5021
     6372 منصر علي احمد الصباري 5022
 8297 8296 8295 منصور احمد الحوشبي  5023
   5477 4922 منصور احمد ثابت حيدره 5024
     6093 منصور احمد غالب عون 5025
   3745 1809 منصور احمد محمد الوقع 5026
     1950 منصور احمد مسعد علي 5027
   6176 5715 منصور احمد يحيى العامري 5028
     1992 منصور امين الصغير 5029
     6427 يبيمنصور حسن احمد عبده الضب 5030
   5617 5251 منصور حسن محمد سعد 5031
   6619 2076 منصور حمود محمد المنتصر 5032
   3325 1500 منصور شائف عبدهللا محمد علي 5033
     4254 منصور صالح حمود سعد 5034
     3574 منصور صالح علي محمد 5035
   5916 5047 منصور عبدالحليم علي الذبحاني 5036
     1749 منصور عبدهللا صالح علي العربي 5037
     554 منصور عبدهللا علي الصلوي 5038
   3872 1758 منصور عبده صالح التاج 5039
   5252 4923 منصور على سعيد الجرادي 5040
   5917 5478 منصور علي حزام العمراني 5041
     2494 منصور علي سيف حاشد 5042
     6007 صالح الصرميمنصور علي  5043
     1531 منصور علي صالح فارع البشيري 5044
 8233 8232 8231 منصور علي عطاء  5045
     986 منصور عيد منير العتيبي 5046
   5618 5253 منصور محسن محمد السدح 5047
 7081 7080 7079 منصور محمد اسماعيل العريقي 5048
   6536 6311 منصور محمد علي فرج 5049



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1099

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
    3263 منصور ناصر يحيى الحيافي 5050
 8590 8589 8588 منصور ياسين االديمي  5051
  799 330 منعم محمد بعيوي 5052
    3771 منى ابراهيم سعيد منصور الشيباني 5053
  3818 2565 منى احمد سعد الكبزري 5054
    2314 منى احمد سعيد علي العريقي 5055
    2740 احمد محمد الوشلي منى 5056
    3798 منى احمد محمد عبدالرحمن االخفش 5057
    2212 منى بنت محمد احمد احمد صالح 5058
    2892 منى سعيد سعيد عبدهللا 5059
    603 منى صالح عبدهللا غالب 5060
    2129 منى صالح هادي عبدهللا مجلي 5061
     1211 مد التهاميمنى عبدهللا محمد مح 5062
     2593 منى عبدهللا هادي علي الكينعي 5063
    1465 منى علي احمد العصيمي 5064
  3869 2101 منى علي احمد يحيى السنباني 5065
    925 منى علي حسين يحيى الشامي 5066
    2887 منى علي حمود احمد الوشلي 5067
  6672 6465 منى علي عبدربه القاضي 5068
    1231 منى علي يحيى الضبياني 5069
    833 منى عمر سالم الكثيري 5070
    4325 منى محمد حمود ناجي 5071
    1429 منى محمد طاهر الخوالني 5072
     2770 منى محمد عبدالقادر بازهير 5073
    756 منى محمد عثمان الجبلي 5074
    893 ادمنى محمد عزيز علي معي 5075
    2159 منى محمد محمد محمد غثيم 5076
  3286 595 منى محمد مصلح الميري 5077
     3067 منى محمد هزاع قاسم الشميري 5078
  4114 3041 منى مصلح ثابت سمر 5079
    1568 منى مكنون علي قطاعي 5080
    2081 منى ناصر علي عزيز 5081
  5805 5254 حاقريمنى يحيى زيد الم 5082
     4002 منير اسعد عبدهللا الورد 5083
    1132 منير حسان قاسم علي عبدهللا 5084
   1614 765 منير حسن سيف العريقي 5085
     4453 منير زيد علي الشامي 5086
    4497 منير صالح  مرشد المقالح 5087
  6373 6094 منير عبدالرحمن محمد عبدهللا القاضي 5088
  1438 801 منير عبده علي انعم 5089
     1582 منير علي احمد الضياني 5090
    2437 منير محمد فارع السماوي 5091
  5806 5479 منير يحيى حسين العرشي 5092
     3022 منيره احمد ابراهيم عيدروس 5093
    2273 منيره احمد الحاج قحطان الحداد 5094
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   6095 5480 سلطان سعيد جامل منيره 5095
     760 منيره شاهر عبدالجبار عبدالرب 5096

 منيره عبدالودود عبده دغيش 5097
4861 4964 7028 
7029 7030 7031 
7032 7033   

     1652 منيره محمد عبدهللا المحبشي 5098
   1837 792 منيره محمد هائل غالب الشميري 5099
   5716 5118 احمد محمدمنيف امين  5100
     2636 منيف سعد حميد الرجوي 5101
     3884 منيف شريان احمد الفالحي 5102

 منيه عبدهللا يحيى الزين 5103
8976 8977 8978 
8979     

     1289 منيه علي محمد العريقي 5104
     1595 مها بنت باني فاصل السبيعي 5105
     4924 السقاف مها خالد عبدالرحمن 5106
     955 مها روحان عبده شمسان المقطري 5107
     3535 مها عبدالجليل مقبل الجبلي 5108
     6658 مهدي عبده علي محمد 5109
     6659 مهدي علي احمد مدشل 5110
     2493 مهدي علي مهدي مهدي 5111
     6537 مهدي محمد حيدر صالح الحرازي 5112
   6008 5363 محمد يوسف الحرازي مهدي 5113
     4646 مهند عبد العزيز الشامي 5114
   6096 5481 مهيوب حسن ردمان محمد 5115
     306 مهيوب شرف قاسم اسماعيل العليمي 5116
 8137 8136 8135 مهيوب عبدالرحمن سعيد  5117
     1223 مواهب سعيد سالم سعيد باحكيم 5118
     4787 لهاديموده خالد ا 5119
     1308 موسى عبدالقادر عبده احمد المظفري 5120
     6097 موسى عبده علي عاليه 5121
     1541 موسى قاسم محمد طربوش 5122
 8755 8754 8753 موسى مصلح احمد غراب 5123
     4771 مؤيد علي الشيباني 5124
   5482 4883 مي سالم علي بن الشيخ ابوبكر 5125
     2239 مي عبدالقهار عبدهللا 5126
   6466 6098 مياده محمد سعيد الشيباني 5127
     2210 مياسه عبدالكريم ناجي 5128
   3086 1990 مياسه عبدهللا حمود الريمي 5129
     4247 ميثاق صالح عبدهللا محمد الصعدي 5130
     1024 ميثاق عبدهللا ناجي قاسم 5131
     642 عزي سنان اليفرسيميرفت ال 5132
     2492 ميساء احمد السعدي ابراهيم مصطفى 5133
     873 ميسون خليل عبدالواحد انعم العريقي 5134
   2658 1027 ميسون عبدالرحمن ابو حسان الزبيري 5135
     3350 ميسونه احمد محمد العبيدي 5136
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    4135 ميالد علي عبدهللا كامل القليسي 5137
     3152 ميمونه احمد علي عبده سيف الدبعي 5138
    4067 ميمونه احمد فتيني مهدي ابو هادي 5139
     3815 ميمونه محمد احمد زيد الغيلي 5140
    4719 ناجي احمد سالم الربيدي 5141

 ناجي احمد عبدهللا صالح الحاج 5142
272 6099 7827 
7828 7829   

    1364 يحيى سعيد ناجي جبران 5143
     3868 ناجي حسين ناجي العودي 5144
    1768 ناجي حمود محمد هادي الجالل 5145
    629 ناجي صالح علي 5146
    657 ناجي طاهر حسين عبدالمغني 5147
    6374 ناجي عبدهللا حسين المسهلي 5148
    4616 ناجي عبدهللا محمد ناجي 5149

 عبده مسعد حومش غالب ناجي  5150
8412 8413 8414 
8415 8416   

  5807 5364 ناجي علي مجلي احمد اللهبي 5151
    2055 ناجي علي محمد الصناعي 5152
    2573 ناجي محمد احمد زيد 5153
    1791 ناجي محمد سعيد صالح 5154
    1563 ناجي ناجي علي جميل 5155
   4058 3048 اليزيديناجي هادي حسين  5156
    2247 ناجي يحيى محمد حسن جزيالن 5157

    3941 نادر سعيد ابراهيم الوجيه 5158
    1628 ناديه ابراهيم عبده محمد 5159
    6312 ناديه حسن يحيى العلفي 5160
    257 ناديه سعيد سيف عثمان 5161
    4848 ناديه عبدهللا علي الضبى 5162
     4588 ناديه عبدهللا محمد الضبعي  5163
    4241 ناديه عبدهللا محمد غالب 5164
     416 ناديه عبده علي عثمان 5165
    974 ناديه علي عبدهللا محمد باطويل 5166
  3167 1367 ناديه فرحان غالب سيف الشميري 5167
    3953 ناديه محمد احمد محسن المنصوب 5168
    1764 ه محمد احمد مطهرنادي 5169
   6673 6428 ناديه محمد عبدالرحمن فارع 5170
    1748 ناديه محمد علي الزبيري 5171
    3131 ناديه محمد علي محمد العسيري 5172
   6100 291 ناديه يحيى حسين الكوكباني 5173
    3971 ناصر احمد احمد قايد الخطري 5174
     4418 ريناصر احمد المص 5175
    3183 ناصر حسين صالح انقع 5176
    4046 ناصر سعيد عبدهللا الجبري 5177
  2781 1659 ناصر سعيد علي محسن 5178
     2158 ناصر سعيد محمد مثنى 5179
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     2439 ناصر صالح احمد مسعد النهمي 5180
     9235 ناصر عبدهللا العولقي 5181
     3708 عبدالعزيز الكميمناصر عبدهللا  5182
     9229 ناصر عبدهللا عوض علي 5183
     2358 ناصر علي احمد االخرم 5184
   6375 6101 ناصر علي صالح البداي 5185
     4461 ناصر علي صالح العجي 5186
   2723 975 ناصر علي ناصر الخدري 5187
     218 ناصر عمر مبارك التميمي 5188
   5255 4925 ر قائد سيف الذبحانيناص 5189
     1857 ناصر محمد احمد العومري 5190
     2557 ناصر محمد احمد الكعدني 5191
     2866 ناصر محمد احمد صالح السوداني 5192
     1324 ناصر محمد احمد مثنى الطالعي 5193
   3951 1121 ناصر محمد احمد محمد البربري 5194
   6429 6102 علي الطويل ناصر محمد 5195
     2268 ناصر محمد علي العموش 5196
     213 ناصر محمد مبروك 5197
     2873 ناصر هادي هادي محمود حربان 5198
     3172 ناظم حسين علي قاسم 5199

 ناظم عبدالملك سعيد علي 5200
83 5256 8106 

8107 8108   
     3912 ناهد صادق عبده قاسم 5201
     3194 ناهد عبدهللا ناجي محمد البوقعي 5202
     4809 ناهد ناصر المقطري 5203
     3580 نايف عبدهللا عبدالعزيز 5204
     2806 نايف علي صالح عبدهللا الثابتي 5205
     1071 نايف محمد علي احمد الحيدري 5206
   5483 5048 نايف محمد منصور ابولحوم 5207
     1095 يف محمد يحيى ناصر الغذيفينا 5208
     6538 نايف يحيى حسن االكوع 5209
     4265 نائله عبدالحميد عبدهللا الغوري 5210
     870 نائله عبدالعزيز عبدالولي مهيوب اليوسفي 5211
     6177 نائله محمد علي حسين المجاهد 5212
     2926 نبهان احمد محسن الذماري 5213
   5918 5257 نبيل احمد احمد الربيعي 5214
     4413 نبيل احمد القاسمي 5215
     903 نبيل احمد عبده البصير 5216
     1865 نبيل احمد محمد احمد الدرويش 5217
     2582 نبيل احمد مصلح علي السليماني 5218
     5119 نبيل حزام سيف الحمادي 5219
   6313 462 ملنبيل سعد محمد علي حر 5220
     1038 نبيل سعد ملهي دبعي 5221
     432 نبيل سلطان قاسم حيدر 5222
     4531 نبيل صالح صالح حسن جحاف  5223
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     3491 نبيل صالح علي سريح 5224
    1762 نبيل صالح علي محمد الحياني 5225
    5919 نبيل عبدالرزاق عايض القميش 5226
    5120 لكريم عبدالرحيم الشرجبينبيل عبدا 5227
    4505 نبيل عبدهللا عباس المتوكل  5228
    831 نبيل عبدهللا علي الفهيم 5229
    3730 نبيل عبدهللا قائد علي العماد 5230
     3816 نبيل عبدهللا محمد احمد 5231
    1566 نبيل عبدهللا محمد الكميم 5232
  5920 5258 مان القدسينبيل عبدهللا نع 5233

 نبيل عبده احمد الشوافي 5234
133 275 8366 
8367 8368 8369 
9205    

    5484 نبيل عبده حسان القباطي 5235
    4385 نبيل عبده شمسان 5236
    619 نبيل عبده علي عثمان 5237
    2297 نبيل عبده محمد هروره 5238
    4605 دل العيانينبيل علدهللا محم 5239
     3564 نبيل علي احمد الحيمي 5240
    3883 نبيل علي حمادي الروضي 5241
  6314 6009 نبيل علي شمسان غانم 5242
    4623 نبيل علي عبدهللا السماوي 5243
    706 نبيل علي محمد الرزاقي 5244
  5808 5121 نبيل علي محمد سلطان 5245
    1914 قائد محمد قائد الحاجنبيل  5246
  6253 5485 نبيل محسن احمد فالح 5247
  5921 5486 نبيل محسن محمد علي الزبير 5248
    1796 نبيل محسن يحيى بدر الدين الخدري 5249
    3335 نبيل محمد صالح احمد ادريس 5250
  6315 5809 نبيل محمد صالح العبيدي 5251
    581 عبده الطيري نبيل محمد 5252
    1270 نبيل محمد عبده قايد 5253
    4065 نبيل محمد محمد محمد سالمه 5254
  4125 3384 نبيل محمد محمد يحي 5255
  6103 5619 نبيل محمد مقبل البكيلي 5256
    982 نبيل محمد مهدي االبهر 5257
  2068 1010 نبيل محمود مفتاح اسكندر 5258
     4405 نبيل يحيى  الزارقه 5259
    1893 نبيله احمد احمد عبده المطري 5260
    2986 نبيله حسن عبدهللا الصريمي 5261
  2992 1741 نبيله حسن عبده الصرابي 5262
    1311 نبيله سعيد احمد غالب 5263
    601 نبيله عبدالكريم عبدالرحيم الشرجبي 5264
    1724 لكريم علي محسن الشوبهنبيله عبدا 5265
    1585 نبيله عبدهللا احمد الواسعي 5266
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     4045 نبيله على صالح محمد السويدي 5267
     5717 نبيله علي احمد السنيني 5268
   2417 782 نبيله علي اسماعيل محمد المتوكل 5269
     3707 نبيله علي محمد دغار 5270
     3634 د حسين الحيمينبيله لطف محم 5271
   3604 1456 نبيله محسن محمد الحيمي 5272
     4177 نبيله محمد حمود السنيدار 5273
     1293 نبيله محمد محمد المعلمي 5274
     1277 نبيله ياسين محمد عبدهللا 5275
     3935 نبيهه امين يحي سرحان 5276
     3525 نبيهه علي محمد الحمادي 5277
     958 نجاح احمد غالب عبدالرحمن عامر 5278
     4086 نجاد عبدالحميد حميد دوده 5279

 نجاده احمد مصلح العديني 5280
9189 9190 9191 
9192 9193 9194 

     2997 نجاه احمد صالح احمد الذهبي 5281
   6316 5922 نجاه احمد مصلح العديني 5282
   5259 4884 نجاه حسن حسن الفقيه 5283
     376 نجاه شرف محمد علي الشيباني 5284
   6489 1103 نجاه علي محمد احمد البعداني 5285
     1343 نجاه عمر حسن 5286
     2218 نجاه محمد حسين حسين الوجره 5287

 نجاه محمد صائم خليل 5288
128 417 7537 
7538 7539 7540 
7541     

   5810 166 حمد عبدهللا الطلبينجاه محمد م 5289
     2705 نجاه مرشد محمد غالب الدروبي 5290
     6430 نجالء احمد حسين رفعت 5291
     2616 نجالء احمد عبدهللا ثابت الغزالي 5292
     2420 نجالء احمد عبدهللا عبدالرحمن العزعزي 5293
     465 نجالء احمد علي حسين الشامي 5294
     3804 جالء احمد علي صالح علوان القحمن 5295
     1491 نجالء جميل احمد عبدهللا المطحني 5296
     2683 نجالء حزام صالح علي المطري 5297
     1523 نجالء حسين محسن محمد ضيف هللا 5298
     4215 نجالء زيد عامر عبدالرحمن عامر 5299
     3706 نجالء سعود مبارك بن عقيل 5300
   6178 5811 نجالء عبدالكريم احمد الصالحي 5301
     2941 نجالء عبدهللا عبدهللا يحيى الحاجري 5302
     2025 نجالء قاسم محمد احمد الصبري 5303
     4424 نجالء محسن محمد اليوسفي 5304
     4639 نجالء محمد الزبيري 5305
     1592 نجالء محمد حسن الخزان 5306
   2057 926 نجالء محمد علي احمد بغزه 5307
     6578 نجالء محمد علي اسماعيل الحداد 5308
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    2506 نجالء محمد علي عبدالوهاب جباري 5309
    1891 نجالء محمد مصطفى عبدالكريم الضوراني 5310

 نجالء نصرالدين صالح السنبلي 5311
5923 7347 7348 
7349 7350 7351 
7352 7353 7354 

    564 نجالء يحيى صالح ذيبان 5312
    4636 نجم الدين احمد الشريحي 5313
     2089 نجود احمد حسين جميل 5314
     1631 نجوى احمد صالح قنبع 5315
  2962 1616 نجوى احمد علي الحاج 5316
    2741 نجوى احمد محمد سيف المقطري 5317
   2590 1048 عثماننجوى احمد نعمان  5318

 4373 نجوى حسن محمد الرميم 5319
   

    3233 نجوى سعيد راجح غالب الدرويش 5320
    3405 نجوى سعيد محمد الغيثي 5321
    3670 نجوى صالح عبدهللا عمر 5322
   6467 677 نجوى عبداللطيف عبدهللا مطهر 5323
    3488 نجوى عبده علي محمد سليمان 5324
    708 نجوى علي حسن عبدالرحمن موسى 5325
     3547 نجوى ناجي محمد النقيب 5326
    4426 نجيب احمد محمد حسين السنباني 5327

 نجيب سعيد علي الزريقي  5328
8379 8380 8381 
8382 8383 8384 

     560 نجيب شايف علي العموش 5329
    3837 نجيب صالح عبده حسين 5330

 نجيب صالح مصلح جعيم 5331
6179 6431 7474 
7475 7476 7477 

    6104 نجيب طاهر احمد علي االشول 5332
    3031 نجيب طاهر حسن عبده 5333
    4640 نجيب عبد هللا الشرفي 5334
    557 نجيب عبدالرحمن قائد الحداد 5335
    4152 نجيب عبدالكريم محمد حميد الخياط 5336
    5812 نجيب عبدهللا محمد غالب 5337
    1479 نجيب عبده محمد محمد 5338
  5718 5049 نجيب علي احمد قالله 5339
    3782 نجيب قايد ناصر محمد المحلي 5340
 8457 8456 8455 نجيب قائد البناء  5341
    3429 نجيب محمد احمد محسن الجنيدي 5342
    1489 ن االميرنجيب محمد حسي 5343

 نجيب محمد حسين المغربي 5344
156 5719 7737 
7738 7739 7740 
7741    

  5720 5122 نجيب محمد سعيد الصلوي 5345
    852 نجيب محمد قاسم احمد الريمي 5346
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     4514 نجيب محمد محمد شراح 5347
   3020 1804 نجيب مصلح محمد عسكر 5348
     2428 ناجي عبده غالبنجيب  5349
 9137 9136 9135 نجيب وازع عبدالحميد ابو اصبع 5350
     3893 نجيب يحى علي المعالمه 5351
     672 نجيبه عبدهللا مهدي علي معياد 5352
     3435 نداء احمد محمد الحميدي 5353

 ندى احمد اسماعيل العبسي 5354
9166 9167 9168 
9169 9170   

   6317 6010 ندى احمد اسماعيل مطهر 5355
     3928 ندى احمد صالح صالح سفيان 5356
   2925 1110 ندى جاسم عبدالحسين 5357
     3438 ندى شيخ عبدهللا مولي الدويله 5358
     1717 ندى طاهر صالح مظفر 5359
     3075 ندى عبدالجبار سعد محمد 5360
     798 دندى عبدالحق سلطان محم 5361
     2858 ندى عبدالرحمن علي احمد اسحاق 5362
     1908 ندى علي قاسم المؤيد 5363

 ندى محمد حميد الهمداني 5364
573 6376 8749 
8750 8751 8752 

     2942 ندى محمد سالم باشا 5365
     4273 ندى نبيل عبدالودود راجح القدسي 5366
     4281 سقافندى نصر محمد حمود ال 5367
     4694 نزار عبد الوهاب علي المؤيد 5368
     1802 نزار محمد عبده غانم 5369
     1428 نزيهه محمد عبدهللا قائد الصوفي 5370
     1378 نسرين خالد عبدالملك محمد 5371
   3775 1077 نسرين عبدالكريم طاهر المخالفي 5372
     979 ينسرين عبدهللا علي الذبحان 5373
     3367 نسرين فاضل احمد عبدالغني 5374
     6254 نسرين محمد ناجي النمنم 5375
     2037 نسرين يحيى احمد القحطاني 5376
     2015 نسرين يحيى عبدالولي المرتضى 5377
     3213 نسيبه لطف غالب سعيد جامل 5378
     3905 نسيبه محمد احمد علي 5379
     4166 ه محمد قائد قاسم المهدينسيب 5380
   3009 1396 نسيبه مولود مراد اسماعيل الراوي 5381
   3945 2401 نسيم ابراهيم اسماعيل الكحالني 5382
     3613 نسيم عايض صالح النقيب 5383
     2316 نسيم محمد حاتم محمد 5384
     3820 نسيم محمد ناصر احمد المهدلي 5385
     2486 يونس صقران نسيم 5386
     1765 نشوان احمد عبدالوهاب قاسم 5387
     3597 نشوان حمزه قاسم مثنى العلواني 5388
   6490 6255 نشوان راجح محمد المالكي 5389



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1107

fl fiã˘^=ˇ^Ï›Ÿ≈ÿ^=u_k‡=
    2656 نشوان زيد علي عنتر 5390
     4369 نشوان عبدهللا احمد الصعر 5391
    2647 نشوان علي احمد عمر 5392
    2953 نشوان علي قاسم عبدهللا المصري 5393
    4395 نشوان محمد الجرادي 5394
    4784 نشوان محمد العريفي 5395
    3424 نشوى عبدهللا ناجي القيسي 5396
   6674 6432 نصر احمد ناصر الظرافي 5397
    3991 نصر حسين محمد نصر ناصر 5398
  5487 5000 القدسي نصر حميد احمد نايف 5399
  3361 2035 نصر صالح عبده حسن 5400
     3966 نصر علي صالح المصري 5401
  5488 4965 نصر محمد محمد نشوان 5402
     363 نصره عبدهللا الخضر صالح 5403

 3372 نضال عبدالمولى عبد التواب حسان الصلوي 5404
   

    1876 نضال علي ناصر حسن الريمي 5405
     3611 نضال فضل محمد عبدالوهاب نعمان 5406
    4127 نظره ناصر مسعود العلواني 5407
    6579 نظير عبدالباري احمد الحصيني 5408
    3448 نعائم شائف عون محمد 5409
    1040 نعمان محمد ناجي احمد مجمل 5410
     3180 نعمه احمد محمد علي المنتصر 5411
    1612 نعمه خالد محمد الحاج 5412

   3664 نعمه عبدالعزيز دحان عبده علي 5413
 

 نفيسه حمود بن حمود الجايفي 5414
9195 9196 9197 
9198     

    109 نفيسه محمد سعيد بن تايه 5415
    1335 نميم محمد عبدالرحمن المدحجي 5416
    963 نهله سعيد ابراهيم قاسم الوجيه 5417
    2737 نهله صالح احمد عبيد 5418
    5123 نهله عبدهللا علي الحريبي 5419
    2177 نهله عبدالمجيد محمد الغشم 5420
    1432 نهله علي محمد النماري 5421
    3863 نهى جمال احمد محمد مطهر 5422
    4220 نهى علي احمد رزق الدره 5423
    3209 االنسي نهى محمد احمد نسر 5424
     2615 نهى محمد ثابت ناجي 5425
    3956 نهى محمد عبدهللا حميد 5426
    3163 نهى مهيوب سعيد الدبعي 5427
    2548 نهى نديم سالم احمد االسودي 5428
     2747 نوار على محمد حسين الواثر 5429
    1381 نوال احمد احمد عبدهللا العرشي 5430
    6539 نوال احمد محمد الحنحنه 5431
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     3505 نوال احمد محمد عبدالرزاق حميد 5432
     906 نوال احمد محمد يحيى الحنحنه 5433
     3523 نوال سالم صالح فرج باقطيان 5434
     4329 نوال عبدالرحمن محمد لطف حمزه 5435
     4834 نوال عبدالسالم ردمان 5436
     3043 بدهللا عبدهللا الدربينوال ع 5437
   6540 6318 نوال عبدهللا علي الحزوره 5438
   3765 1475 نوال علي صالح الزبيدي 5439
     1377 نوال علي عبدهللا الحملي 5440
     1408 نوال علي محمد حزام طبقه 5441
     2013 نوال محمد قاسم المداني 5442
     1548 العبسينوال مرشد طاهر سالم  5443
     2415 نوال مقبل علي العزعزي 5444
     2498 نوال منير صالح المالحي 5445
     2980 نوال ناجي حسن احمد الصبري 5446
     2086 نوال يحيى حسن هاشم الشهاري 5447
     2204 نوال يحيى صالح مفرح 5448
     1261 نوال يحيى عبدالصمد احمد الوزير 5449

 نور الدين نعمان الجابر 5450
8591 8592 8593 
8744 8745 8746 
8747 8748   

     6319 نور الهدى احمد علي العوبلي 5451
     4835 نور حسين المنتصر 5452
   5924 5260 نور صالح محمد عوض 5453
     4779 نورا  ناجي دحان 5454
     357 يتينورا ابوبكر محمد ابوبكر السيد الب 5455
     3378 نورا احمد حمود العواضي 5456
     3401 نورا سيف احمد الحاج 5457
     3753 نورا عبدالرحمن صالح الغزالي 5458
     4080 نورا عبدالكريم عبدالعزيز ناجي 5459
     2413 نورا علي اسماعيل خلف هللا 5460
     3299 نورا علي علي عبدهللا المزنعي 5461
     3784 نورا علي مهدي النوم 5462
     3896 نورا محمد علي مطهر سعيد عمر 5463
     3099 نوره قاسم علي احمد الصغير 5464
     4763 نوره محمد ابو طالب 5465
     1499 نوريه محمد علي عبدهللا المطري 5466
     2952 هاجر علي محمد القفري 5467
     2556 المضواحيهاجر علي محمد  5468
     2792 هاجر محمد حسين محمد خاقو 5469
     4102 هاجر محمد عبدهللا ناجي السامعي 5470
   830 386 هادي حزام حسن الصرابي 5471
   5620 5124 هادي صالح ناصر العمري 5472
     6105 هارون محمد محمد الوصابي 5473
     3386 هاشم حمود عبدهللا علي المغربي 5474
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    1870 هاشم عبدهللا هاشم االشول 5475
    3656 هاشم محمد محمد احمد السريحي 5476
     2943 هاشم محمد محمد عبد هللا الشرفي 5477
     4635 هاشم يحيى عبد القادر 5478

 هاله بنت جميل بن عائد بن علي الجبوري 5479
1434 2758 8740 
8741 8742 8743 

 هاله عبدالواحد احمد الخرباش 5480
5813 9065 9066 
9067 9068 9069 
9070 9071 9072 

     2255 هاله محمد علي شريم 5481
    3388 هاني حمود حسن االهنومي 5482
  6491 6256 هاني عبادي محمد المغلس 5483
    4634 هاني عبدالرحمن عنان 5484
    993 فخري هاني عبدالكريم عبدهللا 5485
    1738 هاني محمد سعد مرشد االسودي 5486
    3259 هبه خليل هاشم عباس 5487

   3710 هبه محمد احمد محمد المروعي 5488
 

   4089 3151 هدى احمد عبد هللا الحمزي 5489
    6377 هدى احمد قائد الصايدي 5490
   2762 343 هدى احمد ناجي محسن 5491
  6580 867 ى جابر محمد عبدهللا الثورهد 5492
     507 هدى حسن يحيى حسين العلفي 5493
   2911 455 هدى زيد علي الشامي 5494
    3250 هدى سعيد ثابت يحيى 5495
  5489 101 هدى طاهر احمد داوود 5496
    1096 هدى عبدالسالم عبدالواحد سيف 5497
  3484 1543 العريقيهدى عبداللطيف احمد سعيد  5498
    2969 هدى عبدهللا احمد االكوع 5499
   6492 966 هدى عبدهللا قاسم السنحاني 5500
    928 هدى عبدهللا محسن قشوه 5501
    4000 هدى عبدهللا محمد الحبابي 5502
    4885 هدى عبدهللا محمد علوان 5503
     1575 هدى علي حسين الكيال 5504

 هدى علي يحيى العماد 5505
244 593 8736 
8737 8738 8739 
8585 8586 8587 

    3758 هدى غالب علي عبد هللا اسكندر 5506
    4204 هدى محمد احمد دبيس 5507
  6320 6011 هدى محمد حسين الويسي 5508
    77 هدى محمد سعيد القباطي 5509
    4029 هدى محمد صالح الحكيم 5510
    4051 هدى محمد محمد عبدهللا السرحي 5511
    5621 هدى محمود جمال محمد جمال 5512
    1958 هدى يحيى محمد احمد شرف الدين 5513
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   4264 2284 هديل يوسف محمد ناجي الصلوي 5514
     4284 هديه عبده ثابت السريحي 5515

 هزاع عبده سالم الحميدي 5516
5125 8346 8347 
8348 8349   

     4562 هزاع علي ناصر الحراسي 5517
   6433 6106 هزاع مرشد احمد شرف 5518
     4625 هشام احمد  الزرقه 5519
     2746 هشام احمد الحاج الفقيه 5520
     4349 هشام امين عبدالوهاب عبدالجبار 5521
   6493 6180 هشام عبدهللا عبدهللا العلفي 5522
     3566 هشام عبدهللا يحيى عبدالرزاق 5523
     4785 هشام عبدالملك الشامي 5524
     2955 هشام عبدالمولى احمد 5525
   6675 6581 هشام عبده احمد علي 5526
     4476 هشام علي محمد السنباني 5527
     1655 هشام قايد عبدالسالم عبده الشميري 5528
     2985 مدهشام كامل قاسم مح 5529

 هشام محمد حمود ناجي 5530
5490 6107 8730 
8731 8732 8733 
8734 8735   

     5814 هشام محمد علي المحبشي 5531
     4926 هشام محمد علي منصر القرشي 5532
   6181 5721 هشام مهيوب سرحان المخالفي 5533
     6012 هالل احمد علي عبدالغني 5534
     3576 عبدهللا فاضل الموسطه هالل 5535
     3616 هالل عبده علي محمد المليكي 5536
     239 هالل علي عبدالغني 5537
     1508 هالل علي يوسف قايد الحكيمي 5538
     1202 همدان علي حسن غانم المنصوري 5539
     2151 هناء احمد صالح خميس 5540
     3984 هناء احمد علي الناصر 5541
     4674 هناء احمد محمد السياغي 5542
     4244 هناء اسماعيل محمد محمد المتوكل 5543
     2271 هناء امين يحيى مفلح 5544
     1754 هناء حزام قائد محمد 5545
     1583 هناء حسان مهيوب مقبل الوافي 5546

 هناء حسن عبدهللا النجار 5547
5126 6108 8999 
9000 9001   

     570 هناء رشيد احمد طاهر 5548
     865 هناء صالح محمد صويلح 5549
     3102 هناء عبدالرحمن صالح علي 5550
     4500 هناء عبدالرحمن قاسم هويدي 5551
     2503 هناء عبدالكريم احمد الصرابي 5552
     2550 هناء عبدالكريم علي الشوبه 5553
     2713  عبدالعالم سيفهناء عبدهللا 5554
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    2209 هناء عبدهللا علي الحزيزي 5555
    3894 هناء عبده محمد مسعد القيسي 5556
     5365 هناء علي احمد الحبيشي 5557
  6182 5815 هناء علي احمد السمان 5558
    241 هناء علي احمد السنباني 5559
    4111 هناء علي علي مخارش 5560
    1421 هناء علي محمد عثمان الوزير 5561
    5622 هناء علي محمد قاسم سلطان 5562
    2843 هناء محمد جمن محمد 5563
    2977 هناء محمد حسين الربوعي 5564
    2725 هناء محمد علي حسين الضبيبي 5565
    3780 هناء منصور علي الضياني 5566
    4672 هناء نعمان الهردي 5567
    4040 هناء يحيى محمد الغفاري 5568
     3143 هناء يحيى هادي سعد العوامي 5569
  3241 805 هند احمد محمد توفيق االشول 5570
     2920 هند بنت حسن بن حسن المعافا 5571
  3426 1859 هند جميل عائد الجبوري 5572
     3851 هند حسين محمد حسين معدوم 5573
    4196 هنود محمد حسن مزارق 5574
    693 هنيه محمد علي حسين المحفدي 5575
  6620 1854 هويدا عبدهللا عمر احمد الشيبه 5576
    2062 هويدا عبدالملك سيف علي اليوسفي 5577
    1392 هيام عبد محمد الحاج هادي 5578
    1790 هيام عبدالجليل فتوان مقبل االثوري 5579
    4034 هيثم ابراهيم عباس محمد الوليدي 5580
    4705 هيثم عبدالمؤمن شجاع الدين 5581
     1600 هيثم عبدالوهاب عبدالرزاق حسين مسعود 5582
    3895 هيفاء احمد جميل الضياني 5583
  3812 918 هيفاء صالح محسن الهاتف 5584
    2090 هيفاء عبدالملك احمد الجبري 5585
    3969 هيفاء علي علي صالح الوجيه 5586
    3246 هيفاء محمد احمد عبداللطيف االهدل 5587
  4092 2454 هيفاء محمد احمد يحيى نصار 5588
     2163 هيفاء محمد خالد االغبري 5589
    3673 هيفاء محمد زيد زيد المحطوري 5590
    2603 هيفاء مسعد ياسين السنباني 5591
     6621 واثق هادي قاسم دخان 5592
     2736 واجد محمد احمد علي 5593
    6541 وافي شداد حسن علي 5594
    4374 وائل ابراهيم احمد عبدالوهاب الجنيد 5595
     4334 وائل اسحاق محمد عبدهللا الدرويش 5596
     5925 وائل حمود علي العنسي 5597
    4753 اشد سالموائل سيف ر 5598
     1425 وائل عبدهللا اسماعيل شرف 5599
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     2874 وائل عبدهللا محمد سالم 5600

 وائل عبدالمغني محمد االغبري 5601

5816 6257 8991 
8992 8993 8994 
8995 8996 8997 
8998     

     2134 وائله علي عقالن هزاع الشيباني 5602

   4379 حمد حمرانوائله محمد ا 5603
  

     1740 وثيقه عبده فريد حاشد 5604
     2207 وجدان ماجد حمزه 5605
     3768 وجدي عبدهللا عبده المرح 5606
     1108 وحده عبدالكريم محمد الشميري 5607
     2128 وداد داوود محمد رحيم 5608
     3154 وداد عبدالكريم طاهر سيف المخالفي 5609
     2999 وداد عبدالواسع احمد قاسم 5610
     2938 وداد محمد سعيد الحيك 5611
     2230 وداد منصور عبدالمجيد محمد 5612

 وديع سيف ثابت العريقي 5613
74 5366 8086 

8087 8088 8089 
     1288 وديع عبدالرزاق ناشر انعم 5614
     1506 وديع عبدهللا عبدالواحد الشهاري 5615
     1060 وديع عبدالواسع حميد الشرجبي 5616
     5926 وديع عوض مبارك بكران 5617

 وديع محمد سعيد العزعزي   5618
7257 7258 7259 
7260     

     4154 وديعه عبده علي عطا 5619
     346 وديعه ناشر سيف 5620
     4143 ورود يحيى حسين سعد الولي 5621
     1252 مد علي كريشوزيره اح 5622
     3320 وزيره صالح ناصر ضيف هللا الصباحي 5623
     3722 وسام صالح احمد علي السليماني 5624
     381 وسام يحيى علوان 5625
     1514 وسن فتحي جاسم 5626
     4343 وسيله الشيخ حسن شيخان 5627
     242 وصال علي جعفر باقر العالق 5628
   6622 6378 ضاح احمد سيف عبدهو 5629
   3697 2532 وضاح حسن علي ادريس 5630
     3646 وضاح عبدهللا حمود احمد 5631
     1526 وضاح عثمان عبده محمد 5632
   6623 6434 وضاح محمد محمد النيني 5633
     4203 وعد حمدان احمد المقدشي 5634
     4148 وعد عبده محمد عبده المنيفي 5635
     3757 وفاء احمد علي الحيمي 5636
   5927 5491 وفاء حسن عبده االعجم 5637
   6379 6183 وفاء رضوان صالح المقالح 5638
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    4807 وفاء عبد الرحمن مثنى 5639
    3193 وفاء عبداالله شاهر داود العريقي 5640
    1584 وفاء عبدهللا عبيد احمد 5641
    2930 دالملك احمد حميدوفاء عب 5642
    2056 وفاء مجاهد احمد القدسي 5643
    6435 وفاء محسن صالح الديلي 5644
 6660 4495 1330 وفاء محمد عبدالرحمن المذحجي 5645
  3947 1115 وفاء محمد علي الغرباني 5646
  5367 30 وفاء محمد علي مقبل الشرجبي 5647
    3880 ي العومريوفاء يحي احمد عل 5648
    3621 وفاق محمد قاسم اسماعيل المقطري 5649
    3460 وفيق شائف سالم ناجي االثوري 5650
    4728 والء شايف عباس الصليحي 5651
     1772 وليد ابوبكر يوسف جعفر 5652
  6013 5492 وليد احمد حسين عبدهللا االصبحي 5653
    1956 اروليد احمد سالم باز 5654
    2083 وليد احمد سعد الحبيشي 5655
    2529 وليد احمد سعد محمد الحداء 5656

 وليد احمد قاسم محمد الدبعي 5657
358 1539 8985 
8986 8987 8988 
8989 8990  

    6624 وليد احمد يحيى االنسي 5658
    2365 وليد حسن محمد المراني 5659
  3005 484 عيد عبده هبه هللاوليد س 5660
     3437 وليد سيف قاسم حمادي 5661
     4169 وليد صالح عبده حسن 5662
    282 وليد عبدالحميد احمد النود 5663
     4085 وليد عبدالرحمن سعيد الربيعي 5664
    3891 وليد عبدالعزيز محمد علي دهاق 5665
     2088 وليد عبدهللا محمد القريشي 5666
    3542 وليد عبدهللا ناصر المعافا 5667
     6542 وليد عبدالملك عبدالرحمن القليصي 5668
    2039 وليد عبدالواسع سالم قاسم 5669
     4601 وليد علي عبدهللا النجار 5670
    5722 وليد فضل علي محمد االرياني 5671
    1372 وليد قاسم عبدالمجيد فارع 5672
    1727 وليد محمد احمد حسن المطري 5673
     3985 وليد محمد احمد محمد الخطري 5674
    4822 وليد محمد النبهاني 5675
    3960 وليد محمد صالح المريسي 5676
   6321 6014 وليد محمد عبدالجليل غيالن 5677
    4565 وليد محمد عبدهللا المطري  5678
    3647 يى احمد محمد الكساروليد يح 5679
  1422 151 وهبيه احمد محمد صبره 5680
     150 وهبيه عبدالكريم محرم 5681
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     5817 وهيب الياس يحيى الضلعي 5682
     4681 وهيب عبد الواحد محمد غانم 5683
     1789 وهيب محمد علي احمد القدسي 5684
     4287 وهيبه طاهر عبده الحاج 5685

 وهيبه غالب فارع  5686
6730 6731 6732 
6733 6734   

     3182 وئام مهيوب احمد قاسم الكمالي 5687
     2525 ياسر احمد عبدالرحيم غالب 5688
     2109 ياسر احمد عبدهللا المسهلي 5689
     885 ياسر احمد عبده محسن المدحجي 5690
     883 ياسر احمد محمد ثابت 5691
     938 ياسر حزام هزاع الخطيب 5692
   2589 884 ياسر حسن ناجي احمد الصلوي 5693
     6625 ياسر حمود طاهر القاسمي 5694
     3444 ياسر خالد علي احمد القليسي 5695
     1348 ياسر عبدالجبار سعيد مكرد 5696
     1158 ياسر عبدهللا بخيت نور 5697
     400 محمد احمدياسر عبدهللا  5698
     1964 ياسر علي حسين مساوى 5699
     4577 ياسر علي علي امين  5700
     2549 ياسر علي محمد عبدهللا المدسم 5701
     3095 ياسر محمد حزام النديش 5702
     2596 ياسر محمد حميد احمد 5703
     6468 ياسر محمد غالب عبده الغرافي 5704
     1509 منصور محمد احمد مطران ياسر 5705
     4301 ياسر يحي علي بهاء الدين 5706
     4786 ياسمين امين قاسم 5707
     1236 ياسمين محمد احمد احمد الحيمي 5708
     4261 ياسمين محمد عبدالواسع محمد 5709
     2067 ياسمين محمد علوان احمد 5710
   2326 1217 ياسمين مسعد سعيد جميل 5711
     2063 ياسمين ناجي مصلح العماري 5712
     3406 ياسمين يحيى عبدالقادر الخطري 5713
   6543 815 ياسمين يحيى محمد مالك 5714
   6258 5723 ياسين احمد عبدهللا القحطاني 5715
     2460 ياسين احمد علي صالح 5716
 8191 8190 8189 ياسين احمد محمد عون  5717
   6109 5493 ياسين حميد هائل الحمادي 5718
     514 ياسين رشيد حسن الجبوري 5719
     3578 ياسين سعيد سعيد الخالدي 5720
 6782 6781 6780 ياسين سيف الشيباني  5721
     6436 ياسين عبدالولي سعيد الهجامي 5722
     350 ياسين علي محمد المقلحي 5723
     4442 الشهاري ياسين يحيي 5724
   1036 626 يحيى ابراهيم قاسم ناصر 5725
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  5623 4966 يحيى احمد احمد شاكر 5726

   827 يحيى احمد احمد محمد السخي 5727
  

 يحيى احمد حسين الشحري 5728
6322 6801 6802 
6803     

    1144 يحيى احمد حسين المرهبي 5729
     12 لييحيى احمد حسين الوش 5730
    9199 يحيى احمد رجاء 5731
  5494 44 يحيى احمد سعيد العرومي 5732
    1977 يحيى احمد عبدهللا صالح 5733
  5495 5001 يحيى احمد علي الخزان 5734
    3313 يحيى احمد علي المطري 5735
    892 يحيى العزي حمود صالح 5736
    482 يحيى حسن يحيى الوظاف 5737
    2225 يحيى حسين صالح مشوح 5738
    1419 يحيى حسين علي وهاس 5739

 يحيى حسين محمد النونو 5740
134 7589 7590 
7591     

    4798 يحيى خالد السرابي 5741
  3676 2276 يحيى عباس احمد القليصي 5742

 يحيى عبدالرزاق محمد قطران 5743
5724 6110 9171 
9172 9173 9174 

    2034 يحيى عبدهللا احمد حيدر 5744
    919 يحيى عبدهللا علي سراج 5745

 يحيى عبدهللا عوض حنشل 5746
221 7657 7658 
7659 7660   

    2720 يحيى عبدهللا محمد علي الجوري 5747

 يحيى عبدالملك احمد العزي 5748
7797 7798 7799 
7800     

  6494 6259 عبده سالم الدخينيحيى  5749

 يحيى علي احمد النود 5750
7085 7086 7087 
7088     

  5496 5050 يحيى علي عبدهللا الطوقي 5751
   2609 1904 يحيى علي علي الخوالني 5752
    2699 يحيى علي محمد احمد القهالي 5753
    1344 يحيى علي محمد حسن الشرفي 5754
    1700 علي محمد غشام يحيى 5755
    4603 يحيى علي ناجي نصاري 5756
    1713 يحيى علي يحيى سعد 5757
  6184 5818 يحيى عمر ابراهيم االهدل 5758
    1406 يحيى لطف عبدهللا محمد العبالي 5759
    2753 يحيى مجاهد علي الخولي 5760
  2777 1795 يحيى محسن احمد قاسم 5761
    5368 يحيى محسن عبدهللا الشهاري 5762
    452 يحيى محسن محمد عبدهللا اليريمي 5763
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     4391 يحيى محمد  المحاقري 5764
   6495 6437 يحيى محمد احمد العصري 5765
     2105 يحيى محمد احمد المري 5766
     1780 يحيى محمد احمد حشيدان 5767
     2070 د البكيريحيى محمد احمد محم 5768
     4417 يحيى محمد السياني 5769
     4447 يحيى محمد حسام 5770
     3915 يحيى محمد حسن الجيوري 5771
     4341 يحيى محمد حسن لطف هللا 5772
     4193 يحيى محمد سعد العنهمي 5773
   3044 319 يحيى محمد صالح مرشد 5774
   4048 2392 نيحيى محمد عبده سليما 5775
 7963 7962 7961 يحيى محمد عبود  5776
     2909 يحيى محمد عزي صالح القاضي 5777
     2041 يحيى محمد علي العزب 5778

 يحيى محمد علي المراني 5779
6438 8651 8652 
8653     

     1732 يحيى محمد علي راجح 5780
     6661 يحيى محمد علي علي الجرب 5781
     1386 يحيى محمد علي مثنى سفيان 5782
     2867 يحيى محمد قائد محمد الماوري 5783
     2665 يحيى محمد محسن حسن 5784
     1861 يحيى محمد محمد احمد الغيل 5785

 يحيى محمد يحيى بادي 5786
6323 9149 9150 
9151     

   2800 1874 يحيى ناجي علي المراني 5787
     2820 يحيى ناجي نمي ناجي المنصوري 5788
     3230 يحيى ناصر احمد ناصر الجلعي 5789
     563 يحيى يحيى عبدهللا القفيلي 5790
     5624 يحيى يحيى مظفر العلي 5791
     1397 يسر عبدالملك يحيى شويل 5792
     715 يسرى احمد حسن احمد االرياني 5793
     3958 احمد هاجريسرى عبدالرحمن  5794
     4245 يسرى قاسم يحي ابراهيم الملحاني 5795
     4008 يسرى محمد علي نصار 5796
     676 يسلم صالح سالم بن دهلوس 5797
     191 يعقوب اسحق ابو الزاكي 5798
     991 يعقوب حسن عبد محمود 5799
     2136 يعقوب شمس الدين العريفي 5800
     2246 احمد عبدهللا الشويرخ يوسف 5801

 يوسف احمد عبدهللا الشيباني 5802
5051 5497 7545 
7546 7547   

     2702 يوسف احمد ناصر مهراس 5803
   643 403 يوسف بن محمود فجال 5804
     487 يوسف خير محمد الحودلي 5805
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  2803 1654 يوسف سلمان احمد الريمي 5806
     3630 ح احمد اليعيسييوسف صال 5807
    1647 يوسف صالح علي البواب 5808

     3433 يوسف عبدالرحيم عبدالمؤمن شمسان 5809

    4743 يوسف عبدهللا يحيى الصادق 5810

 يوسف عبده راشد الرباعي 5811
5498 5928 7514 
7515 7516   

    2112 يوسف عبده صالح عبده فرج 5812
 8188 8187 8186 بده عبدالرب الفقيه يوسف ع 5813
    288 يوسف علي احمد الكرمدي 5814
    6439 يوسف ناجي دبوان احمد 5815
    2931 يوسف ناجي محمد اسماعيل اليريمي 5816
    4020 يوسف يحيى علي جبار 5817
     3138 يونس حسن حسن عياش 5818
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 رقم الباحث عنوان البحث م

ابتك00ار المحاس00بة الحكومي00ة ف00ي ال00يمن: تق00ديم أس00اس االس00تحقاق المحاس00بي وال00دور المعت00دل  1
   6411 للحكومة االلكترونية

ابرز المظاهر الدالة على عودة التربية إلى الوسط االجتماعي الذي بدأت من0ه دراس0ة تحليلي0ة  2
   8716 نفدية 

 26-18اشكال الفكين األعلى واألسفل لدى عينة من اليمانيين تتراوح اعم0ارهم م0ابين ابعاد و 3
   5486 سنة ذات عالقة اطباق طبيعي من الصنف األول

 1604 ابك البلد الحبيب للكاتب االن باتن :دراسة لبنيتها الفكرية 4

 476 ابن ابي الخير العمراني  ومنهجه في كتاب البيان 5

 4905 مير الصنعاني ومهجة في كتابه سبل اصالحابن اال 6

 40 ابن المعتز بين التفكير النقدى واالبداع الشعرى 7

 6908 ابن المقري وفقه في عنوان الشرف الواقي  8

 3475 ابن رشد الحفيد واراؤه االصولية 9

 108 ابن هطيل اليمني وجهوده النحوية 10

 7598 الخالفة االموية ابن هييره سيار وسقوط  11

 202 ابن يعيش الصنعاني وجهودة النحوية واللغوية 12

 1211 اتجاه الصناعة الدوائية في اليمن في مجال األمومة والطفولة 13

   2183 اتجاهات اطباء المستشفيات التعليمية بمدينة صنعاء نحو استخدام مصادر المعلومات الطبية 14

 4338 محافظة اب نموذجا-ج حول تنظيم االسرة في المجتمع اليمني اتجاهات االزوا 15

 648 اتجاهات االطباء نحو العالج النفسي بحسب التخصص والممارسة 16

 323 اتجاهات األسرة اليمنية نحو اإلنجاب وعالقتها ببعض المتغيرات 17

 601 فضائياتجاهات اآلباء واألبناء اليمنيين نحو البث التلفزيوني ال 18

 993 اتجاهات التجديد في النحو العربي 19

   6370دراسة تحليلية ميدانية-اتجاهات الجمهور اليمني نحو االعالنات التفاعلية على شبكة االنترنت 20

دراس0ة ميداني0ة عل0ى محط0ات  –اتجاهات الجمهورية اليمن0ي نح0و اإلذاع0ات المحلي0ة الخاص0ة  21
FM 9141   

 4712 الشباب اليمني نحو التمويل األصغر اتجاهات 22

 417 تشخيصها وتعديلها -اتجاهات الشباب اليمني نحو تناول القات  23

 You Tube 9099اتجاهات الشباب نحو أشكال اإلعالن في موقع  24

   4548 اتجاهات العاملين في وزارة شؤون المغتربين نحو التسرب الوظيفي في الجمهورية اليمنية  25

 - 1990ه00ـ /  1427 - 1411اتجاه0ات الفك00ر الترب00وي ل00دى األح0زاب السياس00ية ف00ي ال00يمن (  26
   1391 م )2006

اتجاهات القيادات االدارية نحو ادارة االزمات (دراس0ة حال0ة عل0ى وزارة الداخلي0ة اليمني0ة ف0ي  27
   2323 امانة العاصمة

دراسة تطبيقية على االجهزة الحكومية  -عالقات العامة اتجاهات القيادات االدارية نحو ادارة ال 28
   5535 في اليمن

اتجاهات القيادات االدراية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمني0ة نح0و تطبي0ق االدارة  29
   1659 االلكترونية

   2389 لوكهم القيادياتجاهات القيادات األكاديمية بجامعة صنعاء نحو التغيير التنظيمي وعالقتها بس 30

 7320 اتجاهات الكتابة التاريخية المتعلقة بالعصرين  31

 7322 اتجاهات الكتابة التاريخية عن اليمن في العصر االسالمي  32
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دراسة  -اتجاهات المزارعين نحو استخدام طرق الري المختلفة في قاع جهران محافظة ذمار  33
   3404 حالة

 8459 هيئة التدريس نحو توظيف االنترنت في البحث العلمي  اتجاهات أعضاء 34

 4289 اتجاهات طالبات كلية التربية بجامعة صنعاء نحو قضايا التربية السكانية 35

   1254 اتجاهات طالب الجامعات السعودية نحو التعليم المختلط واقع الحاضر واحتماالت المستقبل 36

 6101 ء من الجنسين نحو الزواج المبكراتجاهات طالب جامعة صنعا 37

 6813 اتجاهات طالب قسم الصحافة بكلية االعالم بجامعة صنعاء نحو مساقات التدريب العلمي  38

 231 اتجاهات طلبة االقسام العلمية بكلية التربية ومعلمي العلوم نحو الوسائل التعليمية 39

 3749 يين نحو الثقافة االنجليزية وعالقتها بكفاءتهم السمعيةاتجاهات طلبة اللغة االنجليزية اليمن 40

 5224 اتجاهات طلبة المعاهد العليا للمعلمين في اليمن نحو مهنة التعليم 41

 6699 اتجاهات طلبة جامعة صنعاء نحو التعليم الجامعي المختلط  42

   8349 راسة مادة طرائق التدريساتجاهات طلبة شعبة التمريض كلية الطب جامعة صنعاء نحو د 43

 1492 اتجاهات طلبة قسم اللغة االنجليزية في كلية التربية نحو مهنة التدريس 44

اتجاهات عينة من المجتمع اليمني نحو ظاهرة قتل الوالد لولدة من المنظور النفسي والقانوني  45
   9115 والديني 

 1685 ة عمران نحو تمهين وظيفة المديراتجاهات مديري المدارس الثانوية بمحافظ 46

 7518 اتجاهات نحو التعليم والمهني والنفسي في اليمن  47

 1611 اتجاهات ورؤى روبرت فرست في عالمه الشعري : دراسة نقدية 48

جامع0ة ص00نعاء ف0ي الحص00ول عل00ى -اتجاه0ات وس00لوكيات ط0الب الدراس00ات العلي0ا بكلي00ة االداب  49
   2157 سة مسحيةالمعلومات :درا

أرحب ) نح0و ت0دريس -اتجاهات وميول طالب المستوى الرابع رياضيات كلية التربية ( صنعاء 50
   4223 الرياضيات وعالقتها بالمستويات الذكاءات المتعددة لديهم

   779 م1967 - 1945اتحاد الجنوب العربي محاولة لتوحيد المحميات البريطانية في جنوب اليمن  51

 3181 دراسة من خالل المصادر االثرية والتاريخية -الثلث حمالن  -اتحاد سمعي  52

اتخ00اذ الق000رارات االداري000ة وم000دى تأثيره000ا النفس000ي عل00ى العب000ي النخب000ة الوطني000ة ف000ي بع000ض  53
   6121 اإلتحاديات األولمبية اليمنية

 3273 ء القران الكريماثار االنحرافات المعاصرة في مفهوم القضاء والقدر وعالجها في ضو 54

   5450 م2000-1990اثار تحرير التجارة الخارجية في اتجاهات االستثمار المحلي في اليمن للمدة  55

 4694 اثار تطبيق مشروع الدمج على كفاءة العمليات التجارية: دراسة حالة لـسبافون  56

 2959 دراسة مقارنة - اثارعقد التامين في ضوء القانون المدني اليمني والمصري 57

اثر اختالف وسائط التعليم االلكتروني على التحصيل المعرفي واالداء المهاري في مق0رر عل0م  58
   4122 جامعة عمران -الصوت لدى طلبة قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية وااللسن 

اضيات على تحصيل تالميذ اثر استخدام استراتيجية التعلم االتقاني (المطورة) في تدريس الري 59
   2030 الصف السابع من التعليم االساسي

اثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في اكتساب المهارات العروضية ل0دى طالب0ات الص0ف  60
   2356 الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية

ول الث0انوي لمق0رر اللغ0ة اثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ف0ي تحص0يل طلب0ة الص0ف اال 61
   2409 االنجليزية بامانة العاصمة

اث00ر اس00تخدام اس00تراتيجية المنظم00ات المتقدم00ة لت00دريس البالغ00ة ف00ي اكتس00اب طلب00ة المرحل00ة  62
   2654 الثانوية للمهارات البالغية
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ف0اظ اثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدم0ة لت0دريس فق0ة المواري0ث ف0ي التحص0يل واالحت 63
   3698 صنعاء -بالمعلومات لدى طلبة قسم الدراسات االسالمية بكلية التربية 

اثر استخدام استراتيجية تمثيل االدوار ف0ي ت0دريس االحي0اء عل0ى التحص0يل واالحتف0اظ بالم0ادة  64
   2737 العلمية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الضالع

و لل0تعلم التع0اوني ف0ي اكتس0اب معلم0ي العل0وم بع0ض الكفاي0ات اثر اس0تخدام اس0تراتيجية جيكس0 65
   1661 التدريسية في أمانة العاصمة

 7166 اثر استخدام اسلوب التعليم بالمجموعات على تحصيل الصف الثامن مادة التربية الوطنية  66

االنجليزية كلغة اثر استخدام افالم الكرتون على تحصيل طلبة المرحلة االساسية في تعلم اللغة  67
   3032 اجنبية

اث00ر اس00تخدام االلع00اب التعليمي00ة ف00ي اكتس00اب المف00اهيم الرياض00ية ل00دى تالم00ذة الص00ف الس00ابع  68
   1695 االساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات بامانة العاصمة

ص0ل اثر استخدام االلعاب التعليمية في تدريس الرياضيات عل0ى تنمي0ة التفكي0ر االب0داعي والتوا 69
   2033 الرياضي لدى طلبة الصف السابع االساسي

اثر استخدام االنشطة االثرائية في تدريس االحياء على تنمي0ة ال0ذكاء الوج0داني واالتج0اه نح0و  70
   2324 المادة لدى طلبة الصف االول الثانوي بامانة العاصمة _ صنعاء

التحص0يل ل0دى تالمي0ذ الص0ف الس0ابع  اثر استخدام االنشطة العالجية في مادة الرياضيات علي 71
   1446 من التعليم االساسي في محافظة صنعاء

اثر استخدام التجريب المعملي والمحاكاة الحاسوبية في االحياء على  تنمية التفكير الناقد لدى  72
   2159 طالبات الصف االول الثانوي بامانة العاصمة

دبية في تنمية مهارات الت0ذوق االدب0ي ل0دى طلب0ة اثر استخدام الحاسوب لتدريس النصوص اال 73
   1715 الصف الثاني الثانوي في امانة العاصمة

اثر استخدام الرسوم المتحركة في تدريس العلوم في تنمية الذكاء الوجداني لدى تالميذ الصف  74
   2797 الثالث االساسي بامانة العاصمة

ت ف00ي تحص00يل ط00الب الص00ف الس00ابع م00ن التعل00يم اث00ر اس00تخدام الش00رائح التعليمي00ة والمجس00ما 75
   5283 االساسي في مادة الجغرافيا في اليمن

اثر استخدام القي0اس ف0ي تع0ديل بع0ض الفه0وم الخاطئ0ة ف0ي م0ادة االحي0اء ل0دى طالب0ات الص0ف  76
   359 الثاني ثانوي علمي

دى طالبات الص0ف اثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس حساب المثلثات على التحصيل ل 77
   2835 الثاني الثانوي واتجاهاتهن نحو الرياضيات

اثر استخدام المعامل االفتراضيه ف0ي تنمي0ة مه0ارات اج0راء التج0ارب المعملي0ة الكيميائي0ه ل0دى  78
   3540 جامعة حجه واتجاهاتهم نحوها -طلبه قسم الكيمياء الصناعية بكليه العلوم التطبيقيه 

عداد في تنمي0ة مه0ارة الحس0اب ال0ذهني ل0دى ش0ريحة الص0م وال0بكم ف0ي مرحل0ة اثر استخدام الم 79
   3139 التعليم االساسي

اثر استخدام الوسائط المتعددة لتنمية مهارات م0ا وراء المعرف0ة ف0ي م0ادة االحي0اء ل0دى ط0الب  80
   3657 الصف االول الثانوي بامانة العاصمة

الكسور االعتيادية على تحصيل تالميذ الصف الخامس اثر استخدام اليدويات في تدريس وحدة  81
   2757 االساسي

اثر استخدام انشطة فجوة المعلومات عل0ى مه0ارة  التح0دث باللغ0ة االنجليزي0ة لطالب0ات الص0ف  82
   3322 الثاني الثانوي

اثر استخدام أسلوب القصص القراني في تنمية مه0ارات الس0رد الت0اريخي ل0دى طلب0ة المرحل0ة  83
   3243 ثانوية في امانة العاصمةال

اثر استخدام برمجية حاسوبية متعددة الوسائط قائمه على التعلم الفردي والتع0اوني ف0ي تنمي0ة  84
   3880 بعض المهارات االحصائية لدى طلبه قسم الفيزياء بكلية التربية جامعة صنعاء

رات الخط0أ لمفه0وم البني0ة الذري0ة اثر استخدام برنامج حاسوبي ثالثي االبعاد في تعديل التص0و 85
   1704 لدى طلبة المستوى االول كيمياء بكلية التربية جامعة الحديدة
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اثر استخدام بعض اس0تراتيجيات ح0ل المش0كالت ف0ي تحص0يل طلب0ة الص0ف التاس0ع م0ن التعل0يم  86
   2422 االساسي بمحافظة عمران في الرياضيات

ة البديل00ة عل0ى تحص00يل ط00الب الص00ف التاس00ع االساس00ي اث0ر اس00تخدام بع00ض االجه00زة الفيزيائي00 87
   239 واتجاهتم نحو الفيزياء

اث00ر اس00تخدام تقني00ة المعام00ل االفتراض00ية ف00ي تنمي00ة مه00ارات التفكي00ر االب00داعي ل00دى الط00الب  88
   3225 المتفوقين بالمرحلة الثانوية

على تحصيل طالب المرحلة  اثر استخدام ثالث طرق عالجية في اطار استراتيجية اتقان التعلم 89
   5573 االسياسية في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

اثر استخدام خرائط المفاهيم على التحص0يل وتع0ديل المف0اهيم الخاطئ0ة والعملي0ات واالتجاه0ات  90
   5125 العلمية لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

91 
تدريس التبادلي في تدريس المواد االدبية على تعزيز الفه0م القرائ0ي ل0دى اثر استخدام طرق ال

 الطالب في الجامعات اليمنية
 

3494   

اثر استخدام طريق0ة اكتش0اف الموج0ة ف0ي ت0دريس النص0وص االدبي0ة ف0ي تنمي0ة التفكي0ر الناق0د  92
   397 االدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمتية

دام طريقة االكتشاف الموجه ف0ي تنمي0ة مه0ارات الق0راءة الجهري0ة عن0د طلب0ة الص0ف اثر استخ 93
   1496 االول الثانوي

 8619 اثر استخدام طريقة التعاوني مقارنة بالطرق التقليدية  94

اثر استخدام طريقة التعلم البنائي في تنمية مهارات ماوراء المعرفة لدى تالميذ الصف السابع  95
   1777 االساسي

اثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في اكتساب مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الص0ف  96
   1687 السابع االساسي

اث00ر اس00تخدام طريق00ة ال00تعلم باالكتش00اف الموج00ه ف00ي ت00دريس القط00وع المخروطي00ة عل00ى تنمي00ة  97
   2631 أمانة العاصمةفي  -المهارات الرياضية لدى طالب الصف الثالث الثانوي العلمي 

اثر استخدام طريقة حل المشكالت في تنمية مه0ارات التفكي0ر االب0داعي والتحص0يل العلم0ي ف0ي  98
   2677 الفيزياء لدى طلبة الصف الثاني ثانوي بالجمهورية اليمنية

 5624 اثر استخدام طريقتين عالجيتين في تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو الرياضيات 99

ثر استخدام كال من الشفافيات والمصورات التعليمية في تحصيل طالب الص0ف االول الث0انوي ا 100
   5080 في مادة التاريخ في اليمن

اثر استخدام مدخل البيئة المحلية في تدريس التاريخ في التحصيل وتنمية ال0وعي البيئ0ي ل0دى  101
   5943 طالبات الصف الثاني الثانوي باليمن

دام مشاهد فيديو تعليميةعلى تحصيل تالمذة الصف السادس من التعليم االساسي في اثر استخ 102
   1916 مجال السيرة النبوية

اثر استخدام ملف االنجاز على تنمية التواصل الرياضي واالتجاة نحو الرياض0يات ل0دى تالمي0ذ  103
   2034 الصف الثامن من  التعليم االساسي

(البورتفوليو) عل00ى خف00ض قل00ق الرياض00يات ل00دى تالمي00ذ المرحل00ة اث00ر اس00تخدام مل00ف الطال00ب 104
   1900 االساسية

اثر استخدام ملفات االنجاز في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم والميل نحو مادة العلوم لدى تالميذ  105
   2119 الصف السادس بالجمهورية اليمنية.

كير الرياضي واالتج0اه نح0و الرياض0يات اثر استخدام نموذج تقويمي مقترح في التحصيل والتف 106
   7053 لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن 

اثر استخدام نموذج كارول في تنمية المهارات االمالئية لدى تلميذات الحلقة الثالثة من مرحلة  107
   3663 التعليم االساسي في امانة العاصمة صنعاء

سون ، وهبرل تابا في اكتساب المفاهيم الرياض0ية ل0دى ط0الب اثر استخدام نموذجي ميرال كين 108
   5085 الصف السابع من التعليم االساسي في اليمن
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اثر استخدم تالميذ الصف التاسع لموارد البيئة في األنشطة العملية للعل0وم ف0ي تنمي0ة الدافعي0ة  109
   1578 والتفكير اإلبداعي لديهم

عل00ى التحص00يل ف00ي الرياض00يات واالتجاه00ات نحوه00ا ل00دى ط00الب اث00ر اس00تخدم خ00رائط المف00اهيم  110
   2369 الصف االول الثانوي بامانة العاصمة

اث00ر اس00تراتيجيات م00ا وراء المعرف00ة ف00ي تنمي00ة التفكي00ر االب00داعي ل00دى الط00الب المتف00وقين ف00ي  111
   2913 ثانوية جمال عبدالناصر للمتفوقين بامانة العاصمة

   95ان التعليم على تحصيل طلبة الصف األول الثانوي لبعض المفاهيم الرياضيةاثر استراتيجية اتق 112

اثر استراتيجية االكتشاف الموجه في اكتساب مهارات التالوة لدى طلبة الصف الثاني الثانوي  113
   2655 بامانة العاصمة

مف00اهيم الرياض00ية اث00ر اس00تراتيجية ال00تعلم التولي00دي لت00دريس ال00دوال الرياض00ية ف00ي اكتس00اب ال 114
   6656 ومهارات التفكير التاملي لدى طلبة كلية التربية في جامعة صنعاء

 –اث00ر اس00تراتيجية التمك00ين ال00وظيفي عل00ى تنمي00ة المي00زة التنافس00ية بمؤسس00ات التعل00يم الع00الي  115
   6627 دراسة تطبيقية على جامعتي صنعاء والحديدة

في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تلميذات الصف الثامن اثر استراتيجية الخرائط المعرفية  116
   2431 من التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية

اثر استراتيجية العصف الذهني في تنمية مهارات التعبير الشفهي لدى تلميذات الصف الث0امن  117
   1706 االساسي بامانة العاصمة

118 
ية مهارات التعبير الشفهي لدى تالميذ المرحلة االساس0ية م0ن اثر استراتيجية المحاكاة في تنم

 ذوي االحتياجات الخاصة بامانة العاصمة
 

3454   

اثر استراتيجية تدريب االقران على تنمي0ة االداء التدريس0ي والكف0اءة الذاتي0ة للطلب0ة المعلم0ين  119
   3496 أثناء التربية العملية -جامعة صنعاء  -بقسم اللغة االنجليزية 

اثر االتجاهات المعاص0رة للت0دريب ف0ي تط0وير عملي0ة ت0دريب معلم0ي المرحل0ة األساس0ية اثن0اء  120
   4421 الخدمة

 4063 اثر االجتهاد من غير المجتهد 121

 1415 دراسة حديثية فقهية -اثر االختالف في الحكم على الحديث في عقود المعامالت المالية  122

 6645 ستراتيجية في تطوير الدراسات العليا بالجامعات اليمنيةاثر االدارة اال 123

 5704 اثر االفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية المنشورة على اسعار االسهم 124

اث00ر االنش00طة التواص00لية عل00ى تنمي00ة مه00ارات الكتاب00ة ل00دى طلب00ة المس00توى االول بقس00م اللغ00ة  125
   2288 جامعة حجة -ية عبس االنجليزية  كلية الترب

   360 اثر االنشطة المصاحبة على االتجاه العلمية نحو الكيمياء لدى طالبات الصف االول الثانوي 126

اث00ر اإلدارة المحلي00ة عل00ى التنمي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة ب00التطبيق عل00ى محافظ00ة حض00رموت  127
   5070 م1997 -م 1990

هيكل الوظائف واألجور في الجمهورية اليمنية (دراسة مقارنة مع اثر اإلصالحات على ترشيد  128
   4385 المملكة األردنية الهاشمية)

المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية واالستثمار  -اثر األنماط القيادية في األداء الوظيفي 129
   4437 إنموذجاً 

 3053 سة حاله المؤسسة العامة لالتصاالت )اثر البرامج التدريبية في السلوك التنظيمي ( درا 130

اثر البرامج الحية للغة االنجليزية كلغة اجنبية على المه0ارات الش0فهية لطلب0ة المس0توى االول  131
   2637 في قسم اللغة االنجليزية كلية التربية جامعة صنعاء

 6092 اثر التحرر االقتصادي على تطور الصناعة التحويلية في اليمن 132

 2910 اثر التحضر على استدامة التراث المعماري في مدينة ذمار التاريخية 133

 7223 اثر التحكيم في الفقه االسالمي  134
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اثر التحوالت والتط0ورات الحديث0ة وتطبيقاته0ا عل0ى التخط0يط العمران0ي ف0ي المدين0ة اليمني0ة "  135
   3331 اب التطبيق " دراسة حالة مدينة -التخطيط  -التشريع 

دراسة تطبيقية عل0ى  –اثر التخطيط االستراتيجي على أداء الموارد البشرية في قطاع الصحة  136
   4608 هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة

اث00ر الت00دريب االرش00ادي ف00ي مج00االت م00ا بع00د الحص00اد عل00ى مع00ارف المرش00دين ال00زراعيين ف00ي  137
   8392 منطقة زبيد في الجمهورية اليمنية 

) م0ن مرحل0ة التعل0يم 9-7اثر التدريب أثناء الخدم0ة ف0ي اداء معلم0ي اللغ0ة العربي0ة للص0فوف ( 138
   1447 األساسي في الجمهورية اليمنية

اثر التدريب في رفع مستوى الفعالية االدارية للمنظمات غي0ر الحكومي0ة( المؤسس0ات الخيري0ة  139
   3052 نيةوالتنموية انموذجا ) في الجمهورية اليم

   6742اثر التضخم على مالئمة وفوترية المعلومات المحاسبية الواردة في البيانات المجلية المنشورة  140

) في التقليل من الفروق الفردية بين طالب Scaffoldingاثر التعلم التعاوني ( استراتيجية ال  141
 كلية التربية جامعة صنعاءالمستوى االول في مادة اللغة االنجليزية كلغة  اجنبية 

2564   

اثر التعلم الذاتي على تنمية مه0ارات التفكي0ر الناق0د ف0ي مق0رر الفق0ة ل0دى طلب0ة الص0ف الث0اني  142
   2151 الثانوي في محافظة صنعاء

اثر التعلم الذاتي في تنمية بعض مه0ارات التفكي0ر األساس0ية ف0ي مق0رر الجغرافي0ا ل0دى طالب0ات  143
   839 انويالصف األول الث

اثر التعلم المحوسب للهندسة الفراغية في القدرة المكانية لدى طلبة الصف الثالث الثانوي في  144
   1090 المملكة العربية السعودية

اثر التعلم باللعب في تنمية التفكير االب0داعي لتالمي0ذ الص0ف الراب0ع االساس0ي ف0ي م0ادة العل0وم  145
   2263 بأمانة العاصمة صنعاء

اثر التغذية الراجعة الكتابية بين االقران على مه0ارات الكتاب0ة ل0دى الطلب0ة اليمني0ين الدراس0ين  146
   2454 للغة االنجليزية كلغة اجنبية  مستوى ثالث لغة انجليزية كلية التربية. جامعة حجة

147 
ة متع00ددة اث00ر التق00ويم البن00ائي المع00زز بنمط00ين م00ن التغذي00ة الراجع00ة ف00ي البرمجي00ات التعليمي00

الوسائط على التحصيل ف0ي م0ادة اللغ0ة االنجليزي0ة ل0دى طلب0ة الص0ف التاس0ع االساس0ي بامان0ة 
 العاصمة صنعاء

4200   

اثر التقويم البنائي في التحص0يل المعرف0ي لمق0رر اساس0يات االحص0اء ل0دى طلب0ه كلي0ة التربي0ة  148
   2493 مأرب -واالداب والعلوم 

 -الصغيرة والمتوسطة ودورها في التخفيف م0ن الفق0ر دراس0ة حال0ة اثر التمويل للمشروعات  149
   3627 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

اث0ر التنظيم0ات والعوام0ل البيئي00ة عل0ى الس0لوك االداري ف0ي القط00اع الص0ناعي ف0ي الجمهوري00ة  150
   5160 دراسة تطبيقية على قطاع الصناعة العام والمختلط -اليمنية 

 4359 ثر الحرب على توليد الدخل وعلى االنفاق لألفراد من منظور النوع االجتماعيا 151

 8524 اثر الحقوق والحريات االنسانية على تحقيق التراث لدى الشباب  152

اثر الحوافز على اداء العاملين في الجهاز االداري في الجمهورية دراسة تطبيقية على جامعة  153
   2966 صنعاء

 5182 اثر الخصائص التصميمية لمالقف الهواء على التهوية الطبيعية للمساكن المعاصرة 154

 5391 اثر الرافعة المالية على األداء المالي لشركات الصناعات الغذائية اليمنية 155

 6991 اثر السكر في المسئولية الجزائية  156

 3395 م)2011-1990في اليمن (اثر السياسه الضريبيه على االستثمار الخاص  157

 -دراس00ة حال00ة  -اث00ر الص00راع ف00ي ال00يمن عل00ى األداء االجتم00اعي لمؤسس00ات التموي00ل األص00غر  158
   4356 مؤسسات التمويل االصغر في امانة العاصمة
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   3085 هـ)422-138اثر الصراعات العصبية العربية في الحياة االجتماعية والفكرية في األندلس ( 159

اثر الطريقة المعملية في تنمية التفكير الهندسي لدى تلميذات الصف السادس االساسي بامانة  160
   2945 العاصمة

 1223 اثر العالج النفسي الجمعي في المكتئبات نفسياً  161

 5195 اثر العالج بالتنويم االيحائي في االضطرابات التحولية 162

 التنظيمي في شركات الهاتف النقال اليمنيةاثر العمل عن بعد على االداء  163
 4794   

 –اثر العوامل التنظيمية على تطبيق التخطيط االستراتيجي في الجامعات الحكومي0ة ف0ي ال0يمن  164
   4586 حالة جامعة صنعاء

م محافظ0ة 2009-2001اثر القبيلة على نظام السلطة المحلية ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة للفت0رة  165
   2319 ذجاً حجة انمو

اثر القراءة مع ملخص الكتابة على استيعاب القراءة لطالب مس0توى ث0اني لغ0ة انجليزي0ة كلي0ة  166
   2759 التربية جامعة عمران

 6824 اثر المستوى الصدئي في تشكيل الدالالت في القران الكريم الفازعات نموذجاً  167

لتنمية المستدامة ( دراسة حالة منظمة اوكس0فام اثر المشاركة المجتمعية على إدارة مشاريع ا 168
   4787 اليمن ) –

 93 اثر المعرفة السابقة بطبيعية اسئلة االختبار على قلق الختبار والتحصيل 169

اثر المعرفة المسبقة واالستدالل العلمي في التحصيل وعمليات العلم باستخدام النموذج البنائي  170
   5519 لدى طالب المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنيةفي تدريس مادة البيولوجي 

 629 اثر المناخ على انتاجية البن في اليمن 171

 4342 اثر النمو السكاني على النمو والتنمية االقتصادية 172

 5096 اثر الوسيلة التشخيصية في حوادث التجويف البطني 173

نت00اج اللغ00وي ( االس00تخدام اللغ00وي الص00حيح ف00ي الكتاب00ة اث00ر ال00وعي ب00النحو ال00وظيفي ف00ي اال 174
   2792 والتحدث ) لدى طلبة المستوى الثاني بقسم اللغة االنجليزية في كلية التربية بجامعة صنعاء

اثر انش0طة االداء عل0ى ق0درة التفس0ير البرجم0اتي  لمتعلم0ي اللغ0ة االنجليزي0ة كلغ0ة اجنبي0ة ف0ي  175
   3750 الجامعات اليمنية

اثر انماط القيادة النسائية على االداء الوظيفي للعاملين /العامالت في المنظمات التنموية غي0ر  176
   4375 الحكومية

 4810 اليمن –اثر إدارة الوقت على انجاز المشاريع اإلنشائية في امانة العاصمة صنعاء  177

 4600 اثر أداء المجالس المحلية في رضا المستفيدين 178

اث00ر أس00اليب تتابع00ات نم00وذج األداء عل00ى ال00تمكن م00ن مه00ارات تش00غيل الكمبي00وتر واس00تخدامه  179
   6110 لمعلمي المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

اثر برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر في تحس0ين ج0ودة الخ0دمات الص0حية ف0ي المراف0ق  180
   4470 الصحية الحكومية

الكترونية تفاعليه لمقرر الشخصية والصحة النفسية على تحقيق طلبة كلية التربية  اثر برمجة 181
   6879 جامعة صنعاء

-1995اثر برنامج التثبيت االقتصادي والتكيف الهيكلي على القطاع الخاص في اليمن للفترة  182
   1531 م2006

النفس0ي واالجتم0اعي للط0الب اثر برن0امج إرش0ادي ف0ي الحاج0ات النفس0ية عل0ى تنمي0ة التواف0ق  183
   687 المتفوقين

اثر برنامج تاهيلي للتمرينات المائية والسلوك الحرك0ي عل0ى تحس0ين ال0وعي الق0وامي وبع0ض  184
   6578 القدرات الحركية وتقويم بعض االنحرافات القوامية لدى تالميذ المرحلة االساسية في االردن
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ات اللغوية في تنمية المفهومات اللغوية لدى اطفال الصف اثر برنامج تدريبي قائم على النشاط 185
   2126 الثاني من التعليم االساسي في امانة العاصمة

اثر برنامج تدريبي مقترح لتنمي0ة الق0درات البدني0ة الخاص0ة بلعب0ة ك0ره الي0د ل0دى طالب0ات كلي0ة  186
   3451 التربية الرياضية بجامعة صنعاء

) ف00ي تنمي00ة مه00ارات التفكي00ر الهندس00ي ل00دى طلب00ة كلي00ة Geogebraاث00ر برن00امج جي00وجيرا( 187
   2826 عمران -التربية

 2053 اثر برنامج عالجي سلوكي في الوسواس القهري 188

اثر برنامج قائم على التفاعل اللفظي على تحسين المهارات اللغوية لدى طالب المستوى االول  189
   2817 اءقسم اللغة االنجليزية كلية التربية صنع

اثر برنامج قائم على التقييم من اجل التعلم في تنمية التفكير الناقد والتفكير ما وراء المعرف0ي  190
   3241 لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

191 
اثر برنامج قائم على بعض المفاهيم واالنشطة العلمية في تنمية التفكير االبتكاري ل0دى اطف0ال 

 هالروضة بامانة العاصم
 

2802   

اثر برنامج نفسي تربوي لتخفيف اضطرابات نقص االنتباه وف0رط النش0اط ل0دى طف0ل الروض0ة  192
   3519 صنعاء -في امانة العاصمة 

اث00ر تت00ابع أس00اليب الت00دريب ف00ي تنمي00ة مه00ارات انت00اج الب00رامج التعليمي00ة باس00تخدام برن00امج  193
Articulate Storyline 9174 3204 جامعة الحديدة -ب بكلية التربية لدى طلبة قسم معلم الحاسو  

   2607اثر تخفيض قيمة العملة الوطنية في ميزان المدفوعات دراسة قياسية على الجمهورية اليمنية 194

 3515 اثر تدريبات االيروبيك على بعض القياسات االنثروبومتريه لدى بعض النساء البدينات 195

 1256 جليزية من خالل أنشطة التواصل في جامعة صنعاءاثر تدريس القواعد االن 196

اثر تدريس المتالزمات اللفظية على تنمية  مهارة االستماع ل0دى طلب0ة اللغ0ة االنجليزي0ة كلغ0ة  197
   3077 جامعة صنعاء -اجنبية في كلية التربية 

ف الثامن االساس0ي اثر تدريس النحو بخرائط المفاهيم في التحصيل النحوي لدى تلميذات الص 198
   1801 في محافظة الحديدة

اثر ت0دريس النص0وص المألوف0ة ثقافي0ا عل0ى اكتس0اب الط0الب للمف0ردات العرض0ية ل0دى الطلب0ة  199
   3678 اليمنيين الدارسين للغة االنجليزية كلغة اجنبية في المستوى الجامعي

دة في التحصيل والميول نحوها لدى اثر تدريس الهندسة باستخدام استراتيجية الذكاءات المتعد 200
   1988 تالمذة الصف السابع االساسي بامانة العاصمة

اثر تدريس الهندسة باستخدام نموذج التعلم البنائي في تنمي0ة التفكي0ر الهندس0ي ل0دى تلمي0ذات  201
   2113 الصف السابع االساسي بمحافظة حجة

بشكل ص0ريح عل0ى تحص0يل طلب0ة المس0توى االول اثر تدريس قواعد اللغة االنجليزية ضمنياً و 202
   83 قسم اللغة االنجليزية /كلية التربية بصنعاء

اثر تدريس ماده العلوم باستخدام الرس0وم الكرتوني0ة المبرمج0ة ف0ي تع0ديل الفه0وم الخط0ا ل0دى  203
   2526 تالميذ الصف الرابع االساسي بامانة العاصمة

 -ية في تنمي0ة الق0يم والمه0ارات البيئي0ة ل0دى طلب0ة كلي0ة التربي0ة اثر تدريس مقرر التربية البيئ 204
   1567 صنعاء

اثر تدريس مقرر الفقة باستخدام استراتيجية االستقصاء في تنمية مهارات التفكير الناقد ل0دى  205
   4061 طلبة الصف الثاني الثانوي بمحافظة صنعاء

ف0ي تحقي0ق اهداف0ة ل0دى تالمي0ذ الص0ف الس0ابع اثر تدريس مقرر الفقة بطريقة العرض العملي  206
   2487 من المرحلة االساسية بمحافظه عمران

   1980 اثر تدريس هندسة الفراكتال في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية 207

كي0ر اثر تدريس وح0دة متض0منة ص0ورا لإلعج0از العلم0ي ف0ي كت0اب الفيزي0اء عل0ى مه0ارات التف 208
   2088 العلمي لدى طالب الصف الثاني الثانوي
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اثر تدريس وحدة مطورة بالرسوم الكاريكاتيرية في اكتساب تلميذات الصف الثامن من مرحلة  209
   1737 التعليم االساسي بأمانة العاصمة لمفاهيم التربية الصحية

علم0ي م0ن منظ0ور إس0المي  اثر تدريس وحدة مطورة في مناهج االحياء لصف الثاني الث0انوي 210
   382 على االتجاهات نحو المادة

اثر تصور مقترح للواجبات المنزلية في تحصيل تالميذ الصف السادس االساسي لمقرر القران  211
   1467 الكريم بأمانة العاصمة

) في تطوير انظم0ة التك0اليف" دراس0ة تطبيقي0ة لعين0ة TQMاثر تطبيق ادارة الجودة الشاملة ( 212
   5954 من القطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية

دراسة تطبيقية عل0ى منظم0ات  –على أداء المنظمات الدولية RBMاثر تطبيق اإلدارة بالنتائج  213
   4508 وبرامج األمم المتحدة العاملة في اليمن

) عل0ى JIT) واإلنتاج ف0ي الوق0ت المح0دد (ABCاثر تطبيق نظامي التكلفة على أساس النشاط ( 214
   8849 تخفيض التكاليف دراسة حالة 

اث0ر تطبي00ق نظ00م المعلوم00ات اإلداري00ة عل00ى تط00وير األداء اإلداري ف00ي كلي00ة التج00ارة واالقتص00اد  215
   4589 جامعة صنعاء 

 241 اثر تعدد القراءات في اختالف الفقهاء 216

عملي0ات العلمي0ة ف0ي التحص0يل والمي0ل اثر تنفيذ االنشطة العلمية االستكش0افية الموجه0ه نح0و ال 217
   1579 نحو العلوم لدى تالميذ الصف التاسع االساسي

اثر تنفيذ انشطة اثرائية علمية في مستوى التحص0يل والتفكي0ر االب0داعي ل0دى الموه0وبين م0ن  218
   1897 تالميذ الصف التاسع االساسي

اللغ00ة االنجليزي00ة بجامع00ة ص00نعاء ف00ي  اث00ر تنمي00ة الكف00اءة االس00تراتيجية عل00ى اداء ط00الب قس00م 219
   3896 القراءة االستيعابية

 UST( 4717اثر جودة الخدمة على رضا العمالء (دراسة عملية على مستشفى  220

اثر سياسات ادارة الموارد البشرية في اداء الموظفين ف0ي دواوي0ن ال0وزارات ف0ي الجمهوري0ة  221
   2350 اليمنية

دراس00ة  -اح التجاري00ة والص00ناعية عل00ى االي00رادات العام00ة للدول00ة ف00ي ال00يمن اث00ر ض00ريبة االرب00 222
   5835 م2000-1990تحليلية للفترة 

اث00ر ض00غوط العم00ل ف00ي اداء الع00املين مجم00ع االص00دار االل00ي الموح00د لخ00دمات الش00رطة بامان00ة  223
   2071 العاصمة انموذجاً 

جاه00ات نح0و الرياض00يات ل0دى تالمي00ذ الص00ف اث0ر طريق00ة األنم0اط الرياض00ية ف0ي التحص00يل واالت 224
   1108 السابع األساسي

 5809 االمريكية "دراسة تحليلية" -اثر ظاهرة االرهاب على العالقات اليمنية  225

 6758 اثر عناصر المذريح التسريف الخدمي على رضاء الترباني التسويق المصرفي  226

لمف00ردات وت00ذكرها ف00ي قس00م  اللغ00ة االنجليزي00ة كلي00ة اث00ر ق00راءة القص00ص القص00يرة عل00ى تعل00م ا 227
   3043 التربية جامعة صنعاء

اث00ر كح00ل األنتيم00ون (اإلثم00د) عل00ى الرؤي00ا وض00غط الع00ين ال00داخلي ونم00و اش00عر ف00ي عين00ة م00ن  228
   8251 اليمنيين المصابين بحسر النظر . 

ق0اع  -ل0وادي المواه0ب   اثر ماء الصرف الصحي عل0ى الم0وارد الطبيعي0ة ف0ي الس0هل الفيض0ي 229
   1472 ذمار -السواد 

 -الس0عودية  -اثر مبادرات اإلصالح السياسي على المشاركة السياسية للمرآة العربية : مصر  230
   2077 اليمن أنموذجا

اث00ر مراقب000ة ج000ودة البيان000ات عل000ى ممارس000ات المتابع00ة والتقي000يم ف000ي المنظم000ات الدولي000ة ف000ي  231
   4790 الجمهورية اليمنية

اثر مستوى الروضة في تنمية التفكير االبداعي لدى تالم0ذة الص0ف االول االساس0ي ف0ي امان0ة  232
   1853 العاصمة

 3672 اثر مقاصد الشريعة في االجتهاد 233
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اثر مقلب االزرقين عل0ى نوعي0ة المي0اه الجوفي0ة المحيط0ة ف0ي اط0ار االدارة المتكامل0ة للم0وارد  234
   4325 المائية

 4447 اثر مكونات نموذج كوتر على الفعالية التنظيمية في جامعة تعز 235

اثر مكونات نموذج كوتر ف0ي تط0وير الفعالي0ة التنظيمي0ة (تجرب0ه الهيئ0ة العام0ة لمش0اريع مي0اه  236
   4453 الريف نموذجاً 

   4358النوع االجتماعياثر ممارسة المتابعة والتقييم في اداء المشاريع التنموية في اليمن وعالقتة ب 237

 4935 اثر نظام االدارة المحلية على التكامل القومي في اليمن 238

ف0ي تحص0يل طلب0ة كلي0ة التربي0ة جامع0ة ص0نعاء ف0ي  -تقني0ا وفني0ا  -اثر وحدات تعليمية نمطي0ة  239
   5368 مقرر الوسائل التعليمية

يل تالميذ الص0ف الث0امن بمرحل0ة التعل0يم اثر وحدة دراسية مطورة في مادة الجغرافيا في تحص 240
   3730 األساسي لمفاهيم التنمية المستدامة بالجمهورية اليمنة

اثراستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في مهارتي الكتابة والقراءة ف0ي اللغ0ة االنجليزي0ة  241
   2791 لدى طالب المستوى الرابع ، كلية التربية جامعة صنعاء

ثراستخدام استراتيجية السؤال في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي في مادة التاريخ بأمانة ا 242
   2115 العاصمة

اثراستخدام الحاسوب في تنمية مهارات القراءة الناقدة ل0دى ط0الب الص0ف االول الث0انوي ف0ي  243
   1713 امانة العاصمة

على تحص0يل ط0الب الص0ف االول الث0انوي  اثراستخدام اللوحة الهندسية في تدريس المتجهات 244
   1732 واتجاهاتهم نحومادة الرياضيات بمحافظة صنعاء

اثراستخدام المدخل التصوري في تدريس الكسور االعتيادية والعشرية علي اداء تالميذ الصف  245
   1781 الخامس من التعليم االساسي

لمسائل الفيزيائية لدى طالبات الصف العاشر اثراستخدام سقاالت التعلم في تنمية مهارات حل ا 246
   3992 في امانة العاصمة

اثراستخدام طريقة لعب االدوار في تحصيل تالميذ الصف الخامس في مدارس امان0ة العاص0مة  247
   2795 لماده التاريخ

مع0ة اثرتدريس الحبك علي جودة الكتابة لدى طالب قسم اللغة االنجليزي0ة ف0ي كلي0ة التربي0ة جا 248
   3063 صنعاء

اثرتدريس مقرر الحديث باستخدام استراتيجية التش0بيهات ف0ي تنمي0ة مه0ارات التفكي0ر الت0املي  249
   4043 لدى تالميذ الصف التاسع االساسي بمحافظة صنعاء

احتياج00ات التط00ور المهن00ي لمعلم00ي رياض00يات المرحل00ة الثانوي00ة م00ن وجه00ة نظ00ر المعلم00ين  250
   2648 نوالمشرفين التربويي

 7618 احكام االجير الخاص في القانون اليمني  251

 7617 احكام االجير المشترك في القانون اليمني 252

 4978 احكام االشتباه الجنائي في الفقه والنظام 253

 1300 احكام اإلشارة في الفقة اإلسالمي 254

 3430 مقارنهدراسه فقهية  -احكام الجنين في الفقه االسالمي  255

 170 احكام الرضاع في الشريعة االسالمية 256

 9140 احكام الرضاع في الفقه اإلسالمي  257

 3277 احكام الضرر المتغير في القانون المدني اليمني دراسة مقارنة 258

ور دراس0ة مقارن0ة ف0ي الش0ريعة االس0المية وق0وانين الم0ر -احكام الطريق وحوادث0ة المروري0ة  259
   1998 الدولية

 8964 احكام العالقات بين المسليمن وغير المسليمن في ضوء الكتاب والسنة نماذج مختارة  260

 2583 دراسة مقارنة-احكام القرصنة البحرية في الشريعة االسالمية  261

 6959 احكام المحامي في الفقه االسالمي 262
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مالت والجناي00ات دراس00ة فقهي00ة مقارن00ة ف00ي الش00ريعة احك00ام الم00ريض م00رض الم00وت ف00ي المع00ا 263
   1989 اإلسالمية

 4209 احكام المفقود في الفقة االسالمي دراسة مقارنة 264

 243 جمع وتخريج ودراسة -احكام الميت واالحاديث الواردة فيه  265

 2208 دراسة مقارنة -احكام جريمة الردة في القانون والشريعة  266

 7616 كام خيار الشرف في القانون المدني اليمني اح 267

 2533 في قانون الشركات اليمني و المصري-دراسة مقارنة -احكام راس مال شركة المساهمة  268

 3862 احكام وحقوق النازحين والمهجرين في الشريعةاإلسالمية والقانون الدولي 269

 2132 ر اليمنيناحمد محمد نعمان ودوره في حركة االحرا 270

 1474 دراسة في تطوير االختبار -اختبار االستيعاب السماعي  271

اختبار التوبركولين وعالقته بم0رض الس0ل الرئ0وي الك0امن ب0ين الع0املين ف0ي القط0اع الص0حي  272
   1660 بمدينة صنعاء

 -مالري0ا ن0وع فالس0يبارم اختبار القدرة العالجية لبعض النباتات الطبية اليمنية كمضاد لطفيل ال 273
   869 دراسة معملية

بيريمثامين) ضد طفيل البالزموديوم فالسبارم  -اختبار القدرة العالجية لفنستاب (سلفادوكسين  274
   803 في بعض المناطق المستوطنة بالمالريا في اليمن

 5087 اختزال بعض المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية 275

276 
) م0ع البرس0يم Hordeum vulgare Lف معدالت خلط بذار ثالث0ة اص0ناف م0ن الش0عير (اختال

)  واث00ر ذل00ك ف00ي الحاص00ل والتركي00ب النب00اتي  Trifolium alexandrinum Lالمص00ري ( 
 والكيمياوي للعلف

5651   

 اختالالت تخثر الدم في أوساط المرضى اليمنيين المصابين بأمراض الكب0د المزمن0ة المت0رددين 277
   3079 على المستشفيات الكبرى في صنعاء

اختيار افضل نموذج للتنبوء بانتاجية العمل ف0ي مص0نع اس0منت عم0ران ف0ي القط0اع الص0ناعي  278
   5232 اليمني

 3332 اختيار المحكم وعزله دراسة مقارنة 279

 8951 اختيار جنس الجنين وموقف الشريعة اإلسالمية منه  280

دراس0ة فقهي0ة  -االم0ر لبطانت0ه ف0ي ض0وء رس0اله االم0ام عل0ي ال0ى االش0تر النخع0ي  اختيار ولي 281
   3505 مقارنة

 649 اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب األربعة 282

هـ) في كتابة المكتفى ف0ي الوق0ف واالبت0داء ف0ي كت0اب هللا 444اختيارات ابي عمرو الداني (ت  283
   3222 عزوجل دراسة وتحليل

   2360اختيارات االمام المقبلي الفقهية في كتابه المنار في المختار على البحر الزخار دراسة مقارنة 284

ه00ـ ف00ي الوق00وف القراني00ة وأثره00ا ف00ي 930ه00ـ " والهبط00ي ت: 560اختي00ارات الس00جاوندي ت: 285
   3670 دراسة مقارنة -التفسير واالحكام 

هـ) من كتاب النكاح الى نهاية ابواب 1423بن عبدالرحمن البسام ت(اختيارات الشيخ /عبدهللا  286
 دراسة فقهية مقارنة -الفقه 

2667   

اخالقيات العمل االداري وعالقتها باساليب ادارة الصراع التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم  287
   2669 الثانوي العام بمحافظة عمران

العالق00ات واكتش00اف تص00نيف القواع00د الغموض00ية للبيان00ات  ادات اكتس00اب المعرف00ة ل00تعلم دال00ة 288
   8212 الرقمية 

ادارة الطل0ب عل0ى المي00اه م0ن خ0الل تطبي00ق االدارة المتكامل0ة للم0وارد المائي00ة ( اث0ر ومعوق00ات  289
   4328 اعادة استخدام المياه الرمادية في الزراعة بمدينة صنعاء

 2116 زة التنافسية في الجامعات اليمنية الحكوميةادارة المعرفة ودورها في تحقيق المي 290
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دراسة وصفية لواقعها وسبل تطويرها في ض0وء م0دخل  -ادارة المكتبات الجامعية في اليمن : 291
   3642 ادارة الجودة الشاملة

 493 دراسة حالة منطقة سعوان -ادارة المياه في المساقط المائية الصغيرة لحوض صنعاء  292

 4334 دارة المياه للمساقط المائية الصغيرة في حوض صنعاءا 293

 1921 ادارة تنفيذ المشاريع الهندسية في اليمن تقييم وسبل رفع كفائتها 294

 5516 ادارة جودة المياة في بحيرة سد مارب في اليمن 295

قعت00000ين ف00000ي الحل00000م ذي الب  Bromopropylateادارة مقاوم00000ة مبي00000د البروموبروبيلي00000ت  296
Tetranychus urticae Koch ( Acari : Tetranychidae ( 5296   

 5884 الشبه جافة -ادارة موارد المياه في االحواض الجافة  297

 3655 اداره تخصيص الموارد لمركز البيانات االفتراضي في الحوسبةالسحابية 298

 3508 ادراة العرض والطلب للموارد المياه في حوض تعز 299

 2224 ادراك الذات واالخر لدى االكاديميين في جامعة صنعاء والحديدة 300

ادراك المدراء اليمنيين لثقافة مؤسساتهم وتاثير ذلك في تعديل العالقة بين الجوانب السلوكية  301
   6355 المتعلقة باعداد الموازنات التقديرية والميل نحو اعطاء تقديرات غير واقعية

 -ال0يمن  MTNحوكمة تكنولوجيا المعلومات ف0ي ش0ركات االتص0االت : دراس0ة حال0ة ل" ادراك 302
   4704 قسم نظم المعلومات"

   3544ادمصاص وتثبيت الفسفور في التربة وتاثير إضافة حامض الفسفوريك على نمو نبات الشعير 303

 1233 يرةادوات السبك في اللغة االنجليزية باالشارة الى كلمات خطابية شه 304

ادوار وصفات معلمي العلوم في المرحلة الثانوية في المدارس اليمنية في أمانة العاص0مة م0ن  305
   6830 وجهة نظر الكلية 

 951 ليبتين والبروتين الفعال في مرض السكر النوع الثاني والسمنة -اديبونكتن  306

ل ' ف00تح الب00اري ' لس00ورتي ' الفاتح00ة اراء الح00افظ اب00ن حج00ر العس00قالني ف00ي التفس00ير م00ن خ00ال 307
   1266 والبقرة ' جمع ودراسة

 6948 اراء ومواقف الفقر حول فقرهم  308

مع الورم االمبثائي الخبيث في الغدة اللمفاوية العنقية في سرطان  P53وتعبير  KI-67ارتباط  309
   6157 خلية سكواموس الفموية

بين مرضى فيروس العوز المن0اعي البش0ري ف0ي C_Bوس الكبدارتباط اإلصابة المشتركة بفير 310
   3078 اليمن

 4027 اليمن -الكلي بمدينة صنعاء  IgEارتباط البكتريا الملويه البوابية بالضد  311

312 
ارتب00اط البكتيري00ا الملوي00ة البوابي00ة بأخم00اج األوال00ي المعوي00ة بمدين00ة ص00نعاء  دراس00ة الح00االت 

 والشواهد
 

4112   

 -ارتباط البكتيريا الملوية البوابية بمرضى الشرى المزمن مجه0ول الس0بب ف0ي مدين0ة ص0نعاء  313
   3246 اليمن

ارتباط التغيير في الفلورا البكتيرية لجلد الوجة بين النساء المستخدمات لمستحضرات التجميل  314
   2534 اليمن -بمدينة صنعاء 

   3647ضى االلتهاب الفموي القالعي المتكرر بمدينة صنعاءمع مر Eارتباط الجفاف الفموي وأضداد  315

 5168 ارتباط الميكوبالزما الرئوية بعدوى الجهاز التنفسي السفلي في الجمهورية اليمنية 316

ارتباط أضداد الكارديوليبين م0ع متالزم0ة أض0داد ال0دهون الفس0فورية ب0ين النس0اء المجهض0ات  317
   2334 بمدينه صنعاء

 2397 12رتباط خمج البكتيريا الملوية البوابيه بالمستوى المصلي لفيتامين ب ا 318

 8439 ارتباط خمس إلتهاب المجاري البولي 319
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ارتباط خميرة المبيضة البيضاء والغير بيضاء بااللتهاب المهبلي بين النس0اء الحوام0ل والغي0ر  320
   2149 حوامل في مدينة صنعاء

منشقات الكبدي مع التهابات الكبد الفيروسية في محافظ0ات مخت0ارة بالجمهوري0ة ارتباط داء ال 321
   1361 اليمنية

ارتب00اط درج00ة دوال00ي الم00رىء ب00نقص الص00فائح الدموي00ة ب00ين المرض00ى اليمني00ين المص00ابين  322
   3293 بأمراض الكبد المزمنة

   3456اليمن -بمدينة صنعاء  Bب الكبد ارتباط سرطان الخلية الكبدية باألنماط الجينية لفيروس التها 323

ارتباط سوء اإلطباق الوظيفي مع اضطرابات المفصل الفكي الصدغي لدى الب0الغين ف0ي مدين0ة  324
   3908 اليمن-صنعاء

ازالة االلوان والمواد العضوية الملوثه من مخلفات مياه مصانع الغزل والنسيج بواسطة دم0ج  325
   5962 دة الكيميائية المتقدمةالمعالجة الحيوية و االكس

   6346ازالة العناصر الثقيلة من مصادر مائية باستخدام الطحالب المجهرية المعزولة من  بيئة محلية 326

 5543 ازالة المرارة بالمنظار ، الفوائد واالخطار ومقارنتها بالجراحة الكاالسيكية 327

ع00ن طري00ق اس00تخدام مفاع00ل ميك00روي وتق00ديرها ازال00ة س00مية المركب00ات العض00وية المكل00ورة  328
   6404 بواسطة جهاز الغاز الكروماتوجرافي (اللوني)/ مطياف الكتلة

 1740 ازدواجية الوعي في شعر النجستون هيوجز 329

 5074 اساليب التادب في األدب االمريكي والعربي 330

استخدام طريقة التعليم التع0اوني مقارن0ة  اساليب التفكير لدى معلمي الثانوية قبل الخدمات اثر 331
   8618 بالطرق التقليدية 

 1333 اساليب التقويم المتبعة في مقرر علم االجتماع للمرحلة الثانوية بأمانة العاصمة 332

 2997 جامعة صنعاء -اساليب الضبظ االجتماعي الممارسة في كلية التربية  333

دراس0ة نفس0ية ف0ي  -كما يدركها األبن0اء وعالقته0ا بت0وافقهم النفس0ي اساليب المعاملة الوالدية  334
   145 البيئة اليمنية

 167 اساليب المعاملة الوالدية واثرها في ظهور الوساوس القهرية لدى االبناء 335

اساليب إدارة التغيير التنظيمي والتعامل مع مقاومته ف0ي ال0وزارات المش0رفة عل0ى التعل0يم ف0ي  336
   2595 اليمن

 2479 اساليب تعليم قواعد اللغة االنجليزية في مدارس االمانة الثانوية 337

اس00اليب تموي00ل عج00ز الموازن00ة العام00ة للدول00ة واثره00ا عل00ى المؤش00رات االقتص00ادية الكلي00ة ف00ي  338
   2662 م2011 -1990دراسة تحليلية للفترة  -االقتصاد اليمني  

 5205 الفترة النبوية اساليب محاربة االسالم في 339

 244 اسباب اإلرث وشروطه وموانعه في الفقه اإلسالمي 340

اسباب الغش في امتحان0ات الثانوي0ة العام0ة وس0بل معالجته0ا م0ن وجه0ة نظرم0ديري الم0دارس  341
   1813 والمعلمين

ة للم00وارد اس0باب انتش0ار االم0راض المرتبط0ة بالمي0اة ف00ي ص0نعاء م0ن منظ0ور االدارة المتكامل0 342
   4383 مذبح -دراسة حالة : مديرية معين  - iwrm -المائية 

 7537 اسباب إنتشار تفاعل القات بين االطفال ين المجتمع اليمني  343

 7000 اسباب عزوف الطالبات عن دراسة العلوم في المرحلة الثانوية واالساسية في اليمن  344

 6809 الوطنية دعم الغذية اليمنية  اسباب عشرة الشركات االقتصادية 345

 6909 اسباب موانع االرث في الشريعة االسالمية  346

اسباب وعالج الخلل الوظيفي للخالي0ا الملس0اء المبطن0ة لالوعي0ة التاجي0ة عن0د تض0خيم البط0ين  347
   5190 االيسر للقلب

 8640 استجابة اصناف من الذرة الرفيعة لكميات مختلفة من السماد  348
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س0ي لالخم0اج ف0ي ص0نعاء ال0يمن وتقي0يم اختب0ار ت0راص االتك0س  -استجابة البروتين المتفاعل  349
   1071 المحدد لهذا البروتين

اس000تجابة البكتيري000ا الس000البة للج000رام المعزول000ة م000ن العين000ات الس000ريرية والبيئي000ة لمض000ادات  350
   1785 الكفالوسبورين

 1000 ض المعامالت الزراعيةاستجابة الذرة الشامية لبع 351

 7545 استجابة الذرة الشامية لسماد التربة مع اليوريا تحت ثالث مسافات بين الجور 352

 1232 استجابة الطرز الوراثية المحلية والمستنبطة من الطماطم للتسميد الكيماوي 353

 628 استجابة بعض اصناف السورجم للتسميد النيتروجيني 354

لإلجه0اد الم0ائي تح0ت ظ0روف  Triticum aestivum Lاس0تجابة بع0ض اص0ناف قم0ح الخب0ز  355
 الحقل

5654   

 758 استجابة بعض أصناف القمح لمواعيد ومعدالت البذار 356

 7659 استجابة نبات السكراه المصري للجهاد المائي والمحلى  357

 6039 رم" لإلجهادات غير الحيةاستجابة نبات الهورس جرام "ماكروتيلوما يونيفلو 358

 6059 استجابة نباتات الفيكس نتيدا لبعض المعامالت لتخفيض االثر الضار للتلوث بالرصاص 359

) لمواعي00د chenopodium_quinoaاس00تجابه النم00و والمحص00ول ل00بعض أص00ناف الكين00وا( 360
   3533 اليمن -الزراعة والمواسم تحت ظروف المرتفعات الشمالية 

استحثاث المقاوم0ة لعق0ار الكلينداميس0ين ف0ي مع0زوالت بكتيري0ا المتك0ورة العنقودي0ة الحساس0ة  361
   1091 لعقار الكلينداميسين والمقاومة لعقاري االريثروميسين والميثسلين

 2301 استخدام ادوات التعريف في رواية الشيخ والبحر للكاتب ارنيست هيمنجواي 362

 6684 لمحاسبة االدارية في تقييم أداء الوحدات الصناعية بالجمهورية اليمنيةاستخدام اساليب ا 363

اس00تخدام اس00تراتيجية بوس00نر ف00ي تص00حيح التص00ورات الخط00أ ف00ي مق00رر الكيمي00اء ل00دى طلب00ة  364
   1357 المرحلة الثانوية

لمنش00أة اس00تخدام اس00لوب القي00اس المرجع00ي ف00ي ت00دعيم بطاق00ة األداء المت00وازن لتعظ00يم قيم00ة ا 365
   6352 (دراسة نظرية تطبيقية في بيئة االعمال اليمنية)

   2573 استخدام اشعة جاما وطريقة التهجين في تحسين االنتاجية الحبية والجودة لمحصول الحلبة 366

 7176 استخدام االساليب الكمية في اتخاذ القرارات  367

االختبار المحبوك في ماده العلوم للصف الثامن  استخدام االستراتيجية ثنائية المرحلة في بناء 368
   2524 االساسي

 682 دراسة مقارنة -استخدام االسطورة في شعر تي اس اليوت وعبدالعزيز المقالح  369

دراسة  -استخدام االنترنت من قبل اعضاء هيئة التدريس بكلية االداب بجامعتي عدن و صنعاء 370
   5749 مقارنة

 6372 االنترنت من قبل هيئة التدريس بكليات الطب في الجامعات اليمنيةاستخدام  371

 3980 استخدام األدب في تدريس اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية 372

 6454 استخدام األشعة الفوق صوتية في تخليق المركبات الشبه حلقية 373

اسلوب احصائي في تحديد العوامل المسئولة عن ظاهرة التسرب في استخدام التحليل العلمي ك 374
   5359 دراسة تطبيقية على عينة من محافظة تعز -التعليم بالجمهورية اليمنية 

 5846 نموذج الجمهورية اليمنية -استخدام التقنيات التعليمية في التعليم عن بعد  375

 –الم00دارس الثانوي00ة ف00ي محافظ00ة عم00ران  اس00تخدام الحاس00وب ف00ي ت00دريس الرياض00يات ف00ي 376
   9056 االتجاهات والمعوقات 

 8243 استخدام الدورمكس في التفاح في مرتفعات اليمن  377

 8355 استخدام الشباب الجامعي اليمني لإلنترنت دراسة مسحية  378

 584 استخدام الصورة الشعرية في سونيتات شكسبير 379

 9225 المتجددة في قطاع االسكان استخدام الطاقة 380
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إنجلي0زي' ك0أداة  -عربي' وأحادية اللغ0ة 'إنجلي0زي  -استخدام القواميس ثنائية اللغة 'إنجليزي  381
   1018 كلية التربية جامعة صنعاء. -تعلم من قبل طالب اللغة اإلنجليزية 

 3426 المسرحيات المختارةاستخدام المجاز في مسرحية القرن العشرين: دراسة نقدية لبعض  382

   4756 اليمن. MTNدراسة حالة  -استخدام الوسائط االجتماعية في شركات االتصاالت في اليمن  383

استخدام انزيم البناء ح0ا / كت0و / س0يديز/ جل0وكرز / ايرومي0ز / النت0اج ش0راب الف0دكتون ع0الي  384
   7226 الحالء ، من الشرس الحلو

النقل المرنه ذات التيار المتناوب للتحكم في المول0دات الحثي0ة الم0دارة بتربين0ة استخدام انظمة  385
   6393 الرياح

 1838 استخدام أدوات التعريف في اللغة االنجليزية الحديثة 386

استخدام بطاقة األداء المتوازن بهدف تدعيم اس0تراتيجيات الش0ركات اليمني0ة لص0ناعة االدوي0ة  387
   6203 "دراسة عملية"

اس00تخدام بع00ض االض00افات الغذائي000ة ف00ي تحس00ين خ00واص عالئ000ق اص00بعيات اس00ماك الك000ارب  388
   Cyprinus carpio L 5610االعتيادي 

 7461 استخدام بعض السموغ النباتية وحمض البدريو في مكانة  389

   7512 ر على نباتاً استخدام بعض الصمد في النباتية وحمض البوريلة في مكافة تيماتودا تعقد الباو 390

اس0000000تخدام بع0000000ض الص0000000موغ النباتي0000000ة وحم0000000ض الب0000000وريكفي مكافح0000000ة نيماتوداتعق0000000د  391
   7457 على نباتات الطماطم في الصوبة Meloidogyne incognitaالجذور

استخدام بعض المواد الخاصة لتنشيط المقاومة في بعض العوائ0ل النباتي0ة ض0د نيم0اتودا تعق0د  392
   5795 الجذور

اس00تخدام بع00ض أص00بغة اآلزوف00ي تحدي00د بع00ض العناص00ر المعدني00ةفي البيئ00ة بالطريق00ة الطيفي00ة  393
   6374 الضوئية

استخدام بيانات االستثمار عن بع0د الفض0ائية للتنقي0ب ع0ن بع0د الجوفي0ة ف0ي االرض الص0خرية  394
   7559 اليمن  –بحوض صنعاء 

س اللغة االنجليزية كلغة اجنبية في ب0رامج إع0داد استخدام تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب لتدري 395
   6487 معلمي اللغة االنجليزية في الجامعات اليمنية: دراسة تأثير

اس000تخدام تقني000ة طباع000ة الس000طوح الحديث000ة ف000ي تش000كيل الباع000ث والمج000ال الس000طحي الخلف000ي  396
   2707 لخالياالسيلكون الشمسية

في ممارسة انشطة العالقات العامة في المنظمات العاملة  استخدام تكنولوجيا االتصال التفاعلي 397
   6505 في اليمن

اس00تخدام تكنولوجي00ا المعلوم00ات ف00ي المكتب00ات الجامعي00ة اليمني00ة الحكومي00ة واألهلي00ة : دراس00ة  398
   2831 مقارنة

استخدام جهاز التشكل العظمي بالشد خ0ارج الفم0وي ذو االس0تتاد ال0وجني ف0ي معالج0ة ض0مور  399
   6190 لفك العلويا

 474 استخدام جهاز الموجات فوق صوتية من خالل العجان للتقييم السريري لإلجهاض 400

 5277 استخدام سالسل ماركوف في التنبؤ بسكان الجمهورية اليمنية 401

استخدام طرق كثافة طيفية وكروماتوجرافيه في تعيين بعض مخفضات السكر المس0تعملة ع0ن  402
   6494 فمطريق ال

 9173 استخدام طالب الجامعات اليمنية للحوسبة السحابية في التعليم واتجاهاتهم نحوها  403

استخدام عقار معطي للنيترك اوكس0يد عب0ر الجل0د لمن0ع ال0والدة المبك0رة ف0ي المجموع0ة عالي0ة  404
   544 الخطورة

 ين استخدام مصادر بروتين مختلفة إلنتاج بسكويت عال البروت 405
 7795   
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استخدام معدن الزيوالي0ت ف0ي المعالج0ة الكيميائي0ة والبيولوجي0ة لمي0اة عادم0ة م0ن منطق0ة بن0ي  406
   4304 صنعاء –الحارث 

استخدام ملف الطالب على تنمية التفكي0ر الرياض0ي والتواص0ل واالتج0اه نح0و الرياض0يات ل0دى  407
   7051 تالميذ المرحلة االساسية 

 998 رات األسئلة الصفية في تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة الثانويةاستخدام مها 408

 7153 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجال التخطيط اإلقليمي 409

في التنبؤ ودراسة العالقة السببية بين اجم0الي الن0اتج المحل0ي واجم0الي  VARاستخدام نماذج  410
   3555 اليمنالتكوين الراسمالي الزراعي في 

اس00تخدامات االش00خاص ذوي االعاق00ة للب00رامج المترجم00ة بلغ00ة االش00ارة ف00ي القن00وات الفض00ائية  411
   1986 دراسة مسحية-العربية واالشباعات المتحققة منها

 3993 استخدامات الجمهور اليمني للمسلسالت التلفزيونية المدبلجة وتأثيراتها المحتملة 412

 3656 حفيين اليمنيين لشبكات التواصل االجتماعي و االشباعات المتحققة منهااستخدامات الص 413

اس00تخدامات الم00راهقين لإلعالن00ات الت00ي تعرض00ها الفض00ائيات العربي00ة واإلش00باعات المتحقق00ة  414
   6115 "دراسة ميدانية على عينة من أمانة العاصمة باليمن"

ة العاص000مة ص000نعاء لوس000ائل اإلع000الم الترب000وي اس000تخدامات طلب000ة المرحل000ة الثانوي000ة بأمان000 415
   3506 واإلشباعات المتحققة منها

دراس00ة  -اس00تخدامات طلب00ة المرحل00ة الثانوي00ة للقن00اة التعليمي00ة اليمني00ة و انعكاس00اتها عل00يهم  416
   2881 مسحية .

جدي0دة بروبينوي0ل  -2-اريل / (اريل حلقية غير متجانسة)  -3-سيانو  -2استخدامات مشتقات  417
   6182 في تخليق بعض انظمة حلقية غير متجانسة الحلقة

418 
اس00تخراج وتنظ00يم الجين00ات والت00أثيرات العالي00ة للكلس00ترول والنش00اط الض00دي لألكس00دة لم00ادة 

THYMOQUINONE  الغني00ة بم00ادةTHYMOQUINONE  والمستخلص00ة م00نNIGELLA 
SATIVA 

6156   

419 
لحلب00ة العراقي00ة ودراس0ة فعاليت00ه عل0ى مس00توى الس00كر اس0تخالص الت00را ايك0ونيللين م00ن ب0ذور ا

 والدهون في االرانب السليمة والمصابة بداء السكري المستحدث لمادة االلوكسان
 

5383   

-Zizyphus Spineaاس00تخالص بع00ض المركب00ات الفالفونويدي00ة م00ن اوراق نب00ات الس00در  420
christi5302 ن في زيوت زهرة الشمس.  واستعمالها مواد مضادة لالكسدة ومقيدة للمعاد   

استخالص وتقدير بعض الفيتامينات في زيوت الطبخ النباتية التجارية المت0وفرة ف0ي االس0واق  421
   3156 اليمنية

 6791 استدعاء القصائص في ضوء المديح عند عمارة اليمن  422

 3018 ا منهاستدالل ابن جني بالقراءات القرآنية وموقف الدارسين قديما وحديث 423

 1545 استراتجيات االستماع بين الدارسين اليمنيين في الجامعات اليمنية 424

 -استراتيجيات االعالنات التليفزيونية الفضائية واثرها على المستهلك في الجمهورية اليمني0ة  425
   6154 دراسة تحليلية ميدانية

اليمني0ة كم0ا يس0تخدمها ط0الب جامع0ة ص00نعاء اس0تراتيجيات الطل0ب المت0أدب ف0ي اللغ0ة العربي00ة  426
   6438 ذكوراًُ◌ واناثاً دراسة اجتماعية واقعية

 5928 استراتيجيات المراجعة : دراسة تطبيقية على مراجعة الحسابات في الجمهورية اليمنية 427

يس استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وعالقتها بالرضا ال0وظيفي ل0دى أعض0اء هيئ0ة الت0در 428
   627 بجامعة صنعاء

اس00تراتيجيات مواجه00ة الض00غوط ف00ي عالقته00ا بخص00ال الشخص00ية الجدي00ة ل00دى طلب00ة المرحل00ة  429
   6441 الجامعية

 -اس00تراتيجيات مواجه00ه الض00غوط المهني00ة ل00دى معلم00ي المرحل00ة االساس00ية بامان00ة العاص00مة  430
   4279 صنعاء

 7102 استراتيجية األعالم الكاني  431
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 6850 استراتيجية البنك الدولي في اليمن 432

 7551 استراتيجية التنمية الشاملة  433

 7238 استراتيجية التنمية العمرانية للجزر اليمنية   434

استراتيجية الماركة التجارية المحلية كنهج للتعامل مع تأثيرات العولمة: دراسة عملية لشركة  435
   4648 آرتكس التجارية المحدودة

 6738 استراتيجية تنمية قطاع السياحة في اليمن  436

 3491 استراتيجية صياغة الدعوة وقبولها من قبل الدارسين اليمنيين للغة االنجليزية كلغة اجنبية 437

اس00تراتيجية إلنت00اج  المعرف00ة ف00ي جامع00ة ص00نعاء ف00ي ض00وء احتياج00ات التنمي00ة المس00تديمة ف00ي  438
   2962 ترح)اليمن (أنموذج مق

 6840 استراتيجية واسليب تدريس العلوم  439

 5133 استرداد الذهب والفضة من بعض الخامات في الجمهورية اليمنية 440

 2031 استشراف مستقبل االعتماد االكاديمي في الجامعات اليمنية 441

 3546 استشراف مستقبل التعليم االهلي في الجمهورية اليمنية 442

 4747 استعداد شركات النفط والغاز اليمنية إلعادة هندسة العمليات التجارية 443

اس000تعراض مرجع000ي ناق000د لتقس000يمات منظم000ة الص000حة العالمي000ة المختلف000ة ل000ألورام الحلمي000ة  444
   6122 الالختراقية للغشاء المبطن للمثانة

 1241 ية عند بعض المرضى اليمنييناستعراف البكتيريا المعديه المرافقة لمرض اللشمانيا الجلد 445

 7262 استعماالت (إن) النافية في القرآن الكريم  446

استعماالت األرض السكنية بأمانة العاصمة صنعاء : دراسة لألنم0اط وكف0اءة وكفاي0ة الوظيف0ة  447
   1625 واتجاهات النمو المستقبلي

 3743 استقالة الموظف العام دراسة فقهية مقارنة 448

 6746 استقرار القبائل اليمنية في بالد االندلس منذ الفتح حتى سقوط الدولة االموية  449

 5477 استقرار القنوات الغرينية المغمورة 450

كلي00ة  -استقص00اء اس00تراتيجيات عملي00ة الكتاب00ة المس00تخدمة ل00دى ط00الب قس00م اللغ00ة اإلنجليزي00ة  451
   693 التربية بجامعة صنعاء

 576 تقصاء الحاجات اللغوية لطلبة كلية الهندسة وعالقتها ببرنامج اللغة اإلنجليزيةاس 452

 2827 عمران -استقصاء المعرفة الرياضية لدى معلم الرياضيات قبل الخدمة في كلية التربية  453

ادئ استقصاء امتزاز االكسجين على سطوح فلزات انتقالية مكعبة ممركزة وجها باستخدام المب 454
   6268 االولية

 109 جامعة صنعاء -استقصاء حاجات الدارسين اللغوية في كلية الطب  455

استقصاء حاجات ط0الب كلي0ة العل0وم االكاديمي0ة لدراس0ة اللغ0ة االنجليزي0ة ف0ي ض0وء البرن0امج  456
   127 الحالي

دريس ح0ل المع0ادالت استقصاء معرفة معل0م رياض0يات الحلق0ة الثالث0ة م0ن التعل0يم االساس0ي لت0 457
   2980 الجبرية

 3535 دراسة حالة البنك المركزي اليمني -استقاللية البنك المركزي وفاعلية السياسة النقدية  458

 4965 استقاللية وفاعلية جهاز الرقابة المالية العليا في الجمهورية اليمنية 459

 903 استكشاف التأثير المضاد لاللتهاب لنبات الكشمع 460

 5174 استلهام التراث في شعر عبدالعزيز المقالح 461

استمرارية العمل خالل فترة االضطراب دراسة حالة:"للخطط والممارسات اإلدارية في تيليمن  462
" 4760   

 1164 استنباط نماذج رياضية للتنبؤ بحالة سطح الرصف المرن في الجمهورية اليمنية 463

   2975 يريا الممرضة على أيدي عاملين الرعاية الصحية في مستشفيات مدينة صنعاءاستيطان البكت 464

 9108 استيعاب قانون الجامعات اليمنية االهلية لمتطلبات حوكمة التعليم العالية  465
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 2970 دراسة مقارنة -اسرى الحرب في القانون الدولي االنساني 466

 2357 دراسة تحليلة مقارنة -زيدية والسلفية اسس االتفاق واالختالف بين ال 467

 7615 اسس اليقين عند مفكري االسالم  468

 5104 اسلوب الشرط في الحديث النبوي من خالل صحيح البخاري 469

اس0لوب الع00زو والمس0اندة االجتماعي00ة كمتغي0رات معدل00ة للعالق0ة ب00ين منغص0ات الحي00اة اليومي00ة  470
   6620 مية لدى عينة من طالب الجامعة اليمنيينواالعراض النفسية الجس

 7049 اسلوب العلم في إدارة الفصل وعالقته بذكائه الوجداني ورافيته لإلنجاز  471

 6597 دراسة بالغية –اسلوب القصر في ديوان عبدهللا البردوني  472

 4866 اسلوب المحاكاة العصبي للتعرف والتحكم في النظم الديناميكية 473

اسلوب هيمنجواي : دراسة اسلوبية لالدوات البالغية في الكتاب0ات االدبي0ة للروائ0ي االمريك0ي  474
   5845 هيمنجواي

 5100 اسماء النساء في النقوش العربية الجنوبية 475

 1033 م)1846-1728هـ /1262-1140اسماعيلية اليمن السليمانية مابين عامي ( 476

ات الحجمي00ة المختلف00ة للطحال00ب العالق00ة لالنت00اج العض00وي االول00ي ف00ي المي00اة اس00هام المجموع00 477
   5515 الساحلية لكوتشن ، جنوب غرب الهند

 1943 دراسة اثرية فنية مقارنة-اشكال الطيور في الفن اليمني القديم 478

: دراسة نحوية  اشكاليات ترجمة االصطالحات السياسية من اللغة االنجليزية الى اللغة العربية 479
   1564 داللية -

   3480 اليمن-اصابات البكتيريا الملتوية البوابية عند مرضى السكر من النوع الثاني في مدينة إب  480

 54 اصطناع بعض البوليمرات الموصله 481

 532 اصطناع بعض المركبات العضويه غير المتجانسة الحلقة ودراسة نشاطها  البيولوجي 482

 50 اصطناع بعض مشتقات الثيوفين الجديدة 483

 62 اصطناع وتقييم بعض البلمرات الموصلة كهربيا 484

اصطناع ودراسات فيزيائية علي بعض المركبات الحلقية غير متجانسة الحلقة المحتوية عل0ى  485
   21 حلقة الثيوفين

 489 اصطناع ودراسة بعض األوليجوميرات الموصلة كهربياً  486

 481 اصطناع ودراسة بعض البوليمرات الجديدة الموصلة كهربائياً  487

 264 اصطناع ودراسة بعض البوليمرات الموصلة كهربيا 488

 807 معدن' الجدبدة الموصلة للكهرباء-اصطناع ودراسة بعض متعددات معقدات ' مونومر 489

 2299 سرطاناصطناع ودراسة بعض مشابهات االدوية المضادة لل 490

اص00طناع ودراس00ة حراري00ة ل00بعض الراتنج00ات المخلبي00ة وتطبيقاته00ا ف00ي ازال00ة ايون00ات الفل00زات  491
   3297 االنتقالية من المحاليل المائية

 1568 اصطناع ودراسة خواص بعض البوليمرات النجمية المتفرعة 492

 1064 فعاليتها البيولوجيةاصطناع ودراسة طيفية لبعض مشتقات البريميدين الجديدة و 493

 7469 اصل اللغات البشرية  494

 7279 اصالح غلط المدنيين للخطاب دراسة في المنهج والمضمون  495

اصالح كسور جديلتي الدناكالية للتحسس االشعاعي المستحث بالجيمستابين في سالالت خاليا  496
   6214 عي والطافرالطبي 53ب  -سرطان الثدي المحتوية على البروتين 

اصالحات النظام المص0رفي الجزائ0ري وانعكاس0اتها عل0ى فاعلي0ة السياس0ة النقدي0ة ف0ي تحقي0ق  497
   2028 االستقرار النقدي

 7717 اصول مراجعة الحسابات (كتاب) 498

 234 اضطرابات التوافق النفسي لدى الجانحين وعالقته ببعض المتغيرات 499

 1632 ة الدرقية لدى مرضى االلتهاب الفيروسي الكبدي نمط سياضطرابات الغد 500
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 5397 اضطرابات القلق لدى االحداث المنحرفين وغير المنحرفين501

 1592 اضطرابات الكالم الشائعة  لدى اطفال الروضة في امانة العاصمة صنعاء 502

 6882 اضواء على الثقافة االسالمية كتاب 503

 6923 لى الكهف المعمل اضواء ع 504

 3786 اطار تبني الحكومه اإللكترونية في اليمن 505

 4181 اطار عمل معتمد على انترنت االشياء للتشخيص المبكر للكوليرا  في اليمن 506

 4213 ) في نظام السجل الطبي االلكترونيBlockchainاطار لتبني سلسلة الكتل ( 507

لقياس وتقييم االداء في المؤسسات الرياضية االحترافية لتحقيق المي0زة  اطار محاسبي مقترح 508
   6646 التنافسية : دراسة تطبيقية

 6117 اطار مقترح لتقييم اداء البنوك التجارية اليمنية 509

 5458 اطار مقترح لوضع معايير المحاسبة المالية في الجمهورية اليمنية مع دراسة تطبيقية 510

 6997 فال الشوارع في اليمن دراسة في تحليل اط 511

 5842 اطياف الكوركات الثقيلة باستخدام باستخدام دوال مواجية ذات مركبات قولونية 512

اع00ادة اس00تخدام مي00اه الص00رف الص00حي ف00ي ال00ري م00ن خ00الل تطبي00ق االدارة المتكامل00ة للم00وارد  513
   4326 سية )المائية ( مخرجات محطة معالجة صنعاء كحالة درا

 2686 اعادة التأهيل ودورة في تأصيل الهوية المعمارية لمدينة صعده القديمة 514

 5487 دراسة مقارنة بتقنيات متعددة -اعادة بناء االنسجة التالفة والعيوب في القدم والساق  515

 9227 9226 اعادة تدوير المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة في اليمن 516

 477 دراسة نحوية -اعتراضات ابي حيان في كتابه " ارتشاف الضرب " على ابن مالك  517

اعتم000اد أطف000ال ال000يمن عل000ى القن000وات الفض000ائية المتخصص000ة ف000ي الحص000ول عل000ى المعلوم000ات  518
   4295 واالشباعات المتحققة لهم

 387 اعداد اختبار كفاءة لطالب كلية الطب 519

لينون ) ل0ذكاء الراش0دين عل0ى طلب0ة جامع0ة ص0نعاء ف0ي  -ية الختبار (اوتيس اعداد صيغة يمن 520
   2253 ضوء انموذج راش

اع00داد ص00يغة يمني00ة الختب00ار ه00ولمز للشخص00ية المبدع00ة عل00ى طلب00ة المرحل00ة الثانوي00ة بامان00ة  521
   2195 العاصمة

 2087 نلسون للقدرات العقلية -اعداد صيغة يمنية مصغرة الختبار هنمون  522

 5533 اعراب الجر دراسة تركيبية وداللية وصرفية 523

 3711 )385اعالل االحاديث والترجيح بينها عند االمام الدار قطني (ت 524

 6676 افاق التنمية المستقبلية لالقتصاد اليمني في ظل استغالل مورد النفط والغاز 525

 7848 غمدية االجنحة على بعض أنواع المن  من رتبة  Adalia biqunetalaافتراس حشرة  526

اقت00راح برن00امج ت00دريبي وأث00ره عل00ى المه00ارات األساس00ية والق00درات البدني00ة وق00درة التفكي00ر  527
   6482 سنة) في الجمهورية اليمنية 14-11الخططي لناشئي كرة القدم سن(

 4072 ليةاقتران جواب الشرط بالفاء في القرآن الكريم ، دراسة نحوية دال 528

 7160 اقتصاديات التعليم وطرائق التثقيفية  529

 2100 اقتصاديات انتاج وتسويق الموز في الجمهورية اليمنية 530

 230 اقتصادية القتصاديات انتاج الدواجن في الجمهورية اليمنية 531

 1938 اقراص ذائبة في الفم لدواء مضاد للضغط محدد . 532

 6319 الجمل الموصولة في اللغة العربية اليمنيةاكتساب  533

اكتس00اب المف00اهيم الرياض00ية وعالقته00ا بح00ل المس00ألة الرياض00ية ل00دى ط00الب المس00توى الث00امن  534
   361 األساسي في الجمهورية اليمنية

 6019 اكتشاف الخلل القائم على انظمة الرقابة في انظمة التحكم الشبكية 535

 5784 ات القواعد الشرطية مع الحاالت االستثنائيةاكتشاف هرمي 536

 3624 دراسة موضوعية -ال األنبياء في القران الكريم  537
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دراسة تاريخية في انتشارها ودورها العلمي م0ن الق0رن الث0اني  -االباضية في المغرب العربي  538
   1862 يالى أوخر القرن الرابع الهجريين/الثامن الى أوخر العاشر الميالد

 2963 االبتالء في القران الكريم 539

 7193 االبداع اإلنساني والتنمية الحضرية  540

 2315 االبعاد االجتماعية للجريمة االلكترونية دراسة استطالعية لالنترنت 541

 3034 م663 -م 610هـ "  40-ق هـ  13االبعاد التربوية في شعرصدر االسالم " 542

543 
دراسة  -عاد التسويقية للمسئوولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها على رضا المستهلك االب

تحليلية عينة من المديرين والمستهلكين في عينة م0ن المنظم0ات المص0نعة للمنتج0ات الغذائي0ة 
 في الجمهورية اليمنية

5596   

 8389 االت موسيقية في شواهد سيئون  544

 4212 دارسة في تحليل الخطاب-في النقد األدبي المعاصر في اليمن  االتجاة السيميائي 545

 814 سورة البقرة نموذجا -االتجاه البياني في تفسير الشعراوي  546

 7169 االتجاه التربوي في فكر وحياة زيد الموشكي  547

 7496 االتجاه نحو الفيدرالية  548

 5339 ة صنعاءاالتجاهات البيئية لدى طلبة جامع 549

االتجاهات التعصبية وعالقته0ا بأس0اليب التنش0ئة االجتماعي0ة وبع0ض المتغي0رات الديموجرافي0ة  550
   6375 لدى عينة من طالب جامعة صنعاء

 6739 االتجاهات المستقبلية لدور الدولة في القاطع الصحي في الجمهورية اليمنية  551

 3205 لمركبات نحو رجل المرور وعالقتها بالوعي المرورياالتجاهات النفسية لدى سائقي ا 552

 7001 االتجاهات نحو التعليم المهني والتقني في اليمن  553

 7772 االتصال المعد في عند ابن خلدون  554

 3791 االثار االسرية والتعليمية علي ابناء السجينات بمدينة صنعاء 555

   7343ماعية لمنتجات التقانة الحيوية والهندسية الوراثية في الوطن العربي االثار االقتصادية واالجت 556

 8642 االثار التعاونية المضادة لألكسدة ببير تير هوروكي  557

 5961 االثار الكيميائية الحيوية والضمور الجيني للقات في الجرذان 558

طف00ال م00ن وجه00ة نظ00ر االختصاص00ين االث00ار النفس00ية للح00روب والص00راعات المس00لحة عل00ى األ 559
   8800 واألطباء النفسانيين دراسة ميدانية في امانة العاصمة صنعاء 

 3907 االثار النفسية واالجتماعية للحرب على االطفال بمحافظة حجة في الجمهورية اليمنية 560

 5207 دراسة مقارنة -االثبات بالكتابة في الفقة االسالمي  561

 2863 ات بتقرير الخبير في المواد المدنية والتجارية في القانون اليمني دراسة مقارنة .االثب 562

االثر االقتصادي واالجتماعي والبيئي لظاهره الهجرة الداخليه ال0ى أمان0ه العاص0مة للفت0ره م0ن  563
   4351 م1990-2010

 3692 م  دراسة تاريخية861-710هـ / 247-92االثر الحضاري النتشار االسالم في السند   564

 -الكل0ى -االثر الوقائي والعالجي لكل من عنصر السيلينيوم وهرمون الميال ت0ونين عل0ى الكب0د  565
   2769 البنكرياس من التأثير السمي لمبيد الديمثويت في ذكور األرانب

 3183 االثم في ضوء القران الكريم دراسة موضوعية 566

   7086 اهمية مشاركة عضو هيئة التدريس  في جامعة صنعاء في خدمة المجتمع االجازة الصيفية و 567

االجتهاد التأكسدي والسمية المحتملة لدواء روسوفستاتين والتأثير الوقائي المحتم0ل لك0ل م0ن  568
   6200 السيلينيم وحمض ألفا ليبويك في الجرذان

 7689 االجتهاد عن الصولية شروط وضوابط وأهدافه  569

 726 االجتهاد في الكشف عن الحكم الشرعي المناسب للواقع 570

 5001 4998 االجتهاد والتقليد عن محمد بن علي الشوكاني 571
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 7221 االجتهاد وفهم النص572

 8965 االجماع بين النص واالختالف الفقهي دراسة نظرية تطبيقية  573

 260 ه في توحيداداء االمةاالجماع في الشريعه االسالمية واثر 574

 5261 دراسة وتخريج -االحاديث المرفوعة الواردة في فضائل اليمن واهلة  575

االحاديث النبوية ف0ي بي0ان االحك0ام الش0رعية بالوس0ائل غي0ر اللفظي0ة االش0ارة بالي0دين نموذج0اً  576
   3189 دراسة حديثية تطبيقية على الكتب الستة

 97 لدى مدرسي امانة العاصمة صنعاء وعالقته بظغوط مهنه التدريس االحتارق النفسي 577

 3935 االحتراز في النحو عند شراح ألفية ابن مالك 578

 2986 االحتراق الوظيفي لدى الموظفين االداريين وعالقته بالمناخ التنظيمي في جامعة صنعاء 579

ن الكريم في الحلقة األخي0رة م0ن مرحل0ة التعل0يم االحتياجات التدريبية التخصصية لمعلمي القرا 580
   2990 االساسي بأمانة العاصمة

 8431 االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير النمو المهني لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية  581

 2629 االحتياجات التدريبية لقيادات المعاهد التقنية في الجمهورية اليمنية 582

االحتياج00ات التدريبي00ة لم00ديري وم00ديرات م00دارس التعل00يم الع00ام ف00ي امان00ة العاص00مة ص00نعاء  583
   276 بالجمهورية اليمنية من وجة نظرهم

 860 االحتياجات التدريبية لمعلمي االجتماعيات في مرحلة التعليم األساسي بأمانة العاصمة 584

 842 مية في المرحلة االبتدائية في مدينة جدةاالحتياجات التدريبية لمعلمي التربية اإلسال 585

 862 االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية 586

االحتياجات التدريبية لمعلمي الرياضيات للصفين السابع والثامن بأمان0ة العاص0مة ص0نعاء ف0ي  587
   235 يلمجال بناء اختبارات التحص

 8348 االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة األساسية في الجمهورية اليمنية  588

 786 االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة االنجليزية في المدارس الثانوية بمحافظة عمران 589

 224 اسياالحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربية في مرحلة التعليم االس 590

 5763 االحتياجات التدريبية لمعلمين الرياضيات في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية 591

 837 االحتياجات التدريبية لموجهي اللغة العربية للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية 592

   3238 ي ضوء اإلدارة االلكترونيهاالحتياجات التدريبيه لمديري المدارس الثانويه بمحافظه عمران ف 593

 94 االحتياجات التدريبيه لمعلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي بأمانة العاصمه 594

االحتياجات التعليمية الوظيفية للدارسين في صفوف محو األمية وتعليم الكب0ار ف0ي حض0رموت  595
   347 من وجهة نظرهم

ة الريفي00ة دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى مرك00ز تعل00يم الم00رأة ف00ي الري00ف االحتياج00ات التعليمي00ة للم00را 596
   249 محافظتي تعز واب

  7420 6885 االحتياجات الثقافية لطالب الكليات العسكرية من مقرر الثقافة االسالمية بالجمهورية  اليمنية 597

   172 دراسة وتحقيق -االحراز لما في اساس البالغة من كناية ومجاز لمحمد بن اسماعيل االمير  598

 5528 2001-1991االحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن  599

 4250 االحزاب السياسية وبناء الدولة في المجتمع اليمني 600

 1881 االحكام الشرعية في الهندسة الوراثية 601

 7619 االحكام العامة لخيار الرؤية في ضوء المذاهب الفقيه  602

 5327 دراسة فقهية مقارنة -االحكام الفقهية التي اوردها ابن كثير في تفسير سورة البقرة  603

 7170 االحكام الفقهية ذات العالقة بتربية الطفل من ميالد في سنة  604

 3882 دراسة فقهية مقارنة -االحكام المتعلقة بالمراة في سورة االحزاب  605
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دراس0ة مقارن0ة  -التشريعية لمجلس النواب في دستور الجمهورية اليمني0ة االختصاصات غير  606
   5664 مع دستور جمهورية مصر العربية

االختالف في وصل الحديث وإرساله وأثره في اختالف الفقهاء دراسة حديثية فقهيه ف0ي كت0ب  607
   2304 الحديث والفقه االسالمي

 8343 ة وأصولها في عربية اليمن المحكية االختالفات الصوتية والصرفية الشائع 608

االختالف00ات الفقهي00ة ب00ين الزيدي00ة والحنفي00ة م00ن خ00الل كت00ابي التجري00د لله00اروني وف00تح الق00دير  609
   4255 درسة فقهية مقارنة -للسيواسي 

 1963 االختالفات واالستخدام المصطلحي لبعض المرادفات الشائعة 610

 6008 لالمام ابن االمير الصنعاني مع مقارنتها بآراء جمهور األصولييناالختيارات االصولية  611

 2215 م2000-1990االخراج الصحفي لصحيفة الثورة :دراسة تطبيقية للمدة من  612

االخطاء الشايعة في القراءة الجهرية لنص0وص المحفوظ0ات ل0دى تالمي0ذ الص0ف الس0ادس م0ن  613
   223 التعليم االساسي بأمانة العاصمة

االخطاء الشائعة عند حل المسائل الهندسية لدى طلبة الصف السابع من التعليم االساس0ي ف0ي  614
   385 اسبابها ومقترحاتها وعالجها -الجمهورية اليمنية 

 2193 عند الطالب اليمنيين -االخطاء النحوية في تعلم اللغة الفرنسية 615

ف والتنكي00ر : دراس00ة حال00ة ع00ن ط00الب المس00توى االول االخط00اء ف00ي اس00تخدام ادوات التعري00 616
   79 والرابع بقسم اللغة االنجليزية بكلية التربية بصنعاء

االخط00اء ف00ي اس00تخدام عالم00ات الخط00اب الرس00مية م00ن قب00ل الطلب00ة اليمني00ين الدارس00ين للغ00ة  617
   1502 االنجليزية كلغة اجنبية في المستوى الجامعي

 1889 اليمن -بين مرضى الغسيل الدموي في مدينة صنعاء  االخماج الفيروسية 618

 6964 االداء التدريسي الجامعي المفضل "واقعة والعوامل المؤثرة فيه " 619

 3588 االدارة االستراتيجية و عالقتها بالقدرة التنافسية للجامعات اليمنية 620

 2842 اليمن -في المركزالوطني للمعلومات االدارة االلكترونية : متطلباتها وواقع تطبيقها  621

االدارة االلكتروني000ة ومعوق000ات تطبيقاته000ا ف000ي الجامع000ات االهلي000ة بمدين000ة ص000نعاء :دراس000ة  622
   3637 استطالعية

 2671 االدارة البيئية للمخلفات الطبية في مستشفيات صنعاء العامة 623

 4327 رها على سكان مديرية ماويةاالدارة المتكاملة الدارة نوعية المياه واث 624

 6841 االدب المقارن ودور االنسان الثقافي في تطوير مناهج واتجاهات  625

 6842 االدب المقارن ومتطلبات العصر 626

 630 دراسة تحليلية -االدخار ودوره في النمو االقتصادي بالجمهورية اليمنية  627

 227 بها معلم المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية االدوار التي ينبغي ان يقوم 628

االرتباط التعليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتص0االت م0ع تعل0م اللغ0ات األجنبي0ة : ت0دريس عل0م  629
   6241 القواعد للطالب الناطقين بالعربية

ن المتب0رعين بال0دم ب0ي CوBاالرتباط بين الزمر الدموية المختلفة وااللتهاب الكبدي الفيروس0ي  630
   3162 في مدينة صنعاء

االرتكاس اللبي لألس0نان الدائم0ة تج0اه تطبي0ق بع0ض ان0واع االس0منت االين0وميري الزج0اجي "  631
   5757 جرثومية" -نسيجية  -دراسة سريرية 

ة االرجنين ثنائي الميثيل الالمتماثل : داللة حديث0ة للعط0ب البط0اني ف0ي ح0االت ف0رط اف0راز الغ0د 632
   6367 الدرقية

 511 دراسة أسلوبية للبنية النحوية للقصيدة -االرض الخراب  633

 1226 دراسة تاريخية -م1967-1918االرض والسلطة في اليمن المعاصر  634

االساليب االحصائية لدراسة تأثير تعليم الوالدين وبعض العوامل االجتماعية والقتصادية عل0ى  635
   5994 نيين أقل من خمس سنوات من العمرنمو األطفال اليم
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االساليب االدارية الشائعة للتعامل مع االزمات لدى مديري المدارس الثانوية بامان0ة العاص0مة  636
   1754 صنعاء

االساليب الخاطئة في إنشاء المعاني السكنية الخرافات عن االصول الغنية وتشوهات معمارية  637
   8207 االسباب المعالجات 

 881 االستثمار في أسواق رأس المال من منظور إسالمي 638

   106 االستجابات الفسيولوجية لبذور الحلبة المنقوعة في حامض الجبريليك تحت اإلجهاد المائي 639

 4004 االستجابة البيولوجية لنبات الحبة السوداء لبعض طروف الشد الالاحيائة 640

 5903 دراسة مقارنة -سلوك المباني الخرسانية والمعدنية والمركبة االستجابة الزلزالية و 641

الم00زمن المع00الجين باس00تخدام  cاالس00تجابة الفيروس00ية المتواص00لة ب00ين مرض00ى الته00اب الكب00د  642
   3548 سوفوسبوفير في اليمن-ليديباسفير 

 4931 محليااالستجابة المناعية للدجاج الملقح بلقاحات نيوكسل المعطلة المنتجة 643

االستجابة للعالجات المذيبة للجلطات لدى المصابين باحتشاء عضلة القلب عند ماضغي القات  644
. 3101   

 Cyprinus Carpiol 5111االستجابة للنمو التعويضي في اسماك الكارب االعتيادي   645

لت0ي ت0ؤثر عل0ى مش0غلي االستحواذ االستراتيجي: دراسة عن عوامل النجاح والفش0ل الحرج0ة ا 646
   4751 الهواتف المتنقلة

 5289 االستخدام االقتصادي االمثل للموارد المائية في الجمهورية اليمنية 647

   3003االستخدام السياحي لألرض في صنعاء القديمة دراسة ميدانية في جغرافية استخدامات االرض 648

 1550 محافظة تعز الجمهورية اليمنية -لرونة االستخدام الشعبي لنباتات مديرية شرعب ا 649

 2017 االستخدام الشعبي لنباتات مديرية مودية 650

 5830 االستدال االحصائي على معالم توزيع جامبل المعدل 651

 6291 االستدالل االحصائي لبعض خواص النزوع للعملية الجاوسية 652

س0هل  -للقياسات الجيوفيزيائية في منطقة وادي س0ردود  االستدالالت التركيبية تحت السطحية 653
   9 تهامه ج . ع . ي

االستراتيجيات االتص0الية المس0تخدمة ف0ي الص0فحات الرس0مية للبن0وك اليمني0ة عل0ى الفيس0بوك  654
   4267 وعالقتها بمستوى تفاعل الجمهور

ستيعاب اثناء الق0راءة ل0دى طلب0ة االستراتيجيات المعرفية والعقلية الترشيدية لعملية الفهم واال 655
   5509 دراسة استكشافية  -الجامعة اليمنيين المتخصصين في اللغة االنجليزية 

االستشراق الصوري: دراسة نقدية حول ظاهرة االستشراق المتحيز باالشارة الى رواية وليام  656
   3613 بكفورد الواثق

 5017 ةدراسة نقدي -االستشراق المفهوم والهداف  657

 1598 االستشراق في الشعر الرومانسي 658

 309 دراسة في بعض قصائده -االستشراق في شعر وردز ورث  659

االستشراقية الجديدة في عصر مابعد الحداثة إدوارد س0عيد واألجن0دة الخفي0ة ف0ي رواي0ة ب0اولو  660
   4139 كويلو الخيميائي

 6763 مائي ال روح قومة االستشهاد بشعر أبي االحرار الح 661

 408 االستقصاء المغناطيسي والكهرومغناطيسي في منطقة البيضاء جبل معبل 662

 3600 دراسة تداولية -االستلزام الحواري في شعر البردوني  663

االس00تماالت اإلعالني00ة وعالقته00ا بهوي00ة العالم00ة التجاري00ة دراس00ة تحليلي00ة مقارن00ة إلعالن00ات  664
   facebook 9098التصاالت النقالة اليمنية واالردنية على صفحاتها في شركات ا

هـ روح المعاني دراسة نظرية تطبيقي0ة ف0ي س0ورة 1270االستنباط وأثره عند األمام األلوسي  665
   3375 الفاتحة والبقرة وآل عمران
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دراسة  -يل النجراني السماع -االسرار الشافية والخالصات الصافية في شرح المقدمة الكافية  666
   280 وتحقيق

دراس00ة تاريخي00ة لظ00اهرة تع00ارض األئم00ة  -االس00س الفكري00ة للتناقض00ات ف00ي الس00لطة الزيدي00ة  667
   1171 هـ'840-284الزيدية في اليمن '

 7583 االسس والميزان في لميتا فيزيقية لألخالق الشاوية  668

 2812 اني القرآنيةاالسلوبية المقارنة من خالل ترجمات المع 669

 3806 االسم في اللغتين اإلنجليزية والعربية : دراسة صرفية نحوية 670

 1859 االسئلة التذييلية واستخدامها في مسرحية القرن العشرين : دراسة لغوية 671

 االشكال التضاريسية للبراكين الرباعية :دراسة في الجيومورفولوجيه التطبيقية لحقل ص0نعاء 672
   1733 عمران

 7105 االشكال التعبيرية في األعالم المرئي  673

 3923 االشكال النباتية والهندسية ومدلوالتها في اليمن القديم دراسة من خالل اآلثار 674

 1610 االشياء تتداعى : ارتباط تشنوا اتشيبي بالتاريخ 675

ول00ى لك00ره الق00دم بمحافظ00ة اب والوس00ائل االص00ابات الرياض00ية ل00دى العب00ي اندي00ة الدرج00ة اال 676
   3893 المقترحة لعالجها

االصابات الرياضية وعالقتها بمراكز اللعب وبعض المتغيرات األنثروبومترية لدى العبي كرة  677
   6371 القدم في الجمهورية اليمنية دراسة متمحورة حول (أندية الدرجة األولى)

752 7462 6749 لجباز من وجهة نظر العبي الجمباز اليمنييناالصابات الشائعة في رياضية ا 678
2 

 5417 االصابة بالطفيليات المعوية بين المقيمين بدور االيتام في االسكندرية 679

 -االص00ابة بالكريبيوس00بوريديم ب00ين اطف00ال مص00ابين باالس00هال ف00ي مجتم00ين ريف00ي و حض00ري  680
   5868 دراسة مقارنة

تحلي0ل سوس0يولوجي -اطي والبناء المؤسسي للسلطة في المجتمع0ات العربي0ة االصالح الديمقر 681
   1650 مقارن لحالة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي

 6767 2010-1990االصالح السياسية في اليمن  682

 6849 االصالح واالقتصادية في اليمن  683

دراس0ة  -ى نهاية  القرن العاشر الهج0ري االضرحة في االيمن من القرن الرابع الهجري  وحت 684
   179 اثرية معمارية

 2420 االضطرابات السلوكية لدى االطفال المحرومين من كال الوالدين او احدهما 685

االضطرابات العصابية لدى متعاطي الق0ات وغي0ر المتع0اطين ف0ي البيئ0ة اليمني0ة دراس0ة نفيس0ة  686
   105 ميدانية

 5025 هستيرية وبائياتها وطبيعتها في البيئة اليمنيةاالضطرابات ال 687

688 
االط00اه توص00يف اكلينيك00ي لالص00ابة الس00رطانية للجه00از العص00بي (الحب00ل الش00وكي) الن00اتج ع00ن 

 سرطان الخاليا النخاعية
 

5250   

االطروح00ات الجامعي00ة المج00ازة ف00ي كلي00ه االداب والعل00وم االنس00انية بجامع00ة ص00نعاء للم00دة م00ن  689
   3525 م دراسه ببليومترية تحليليه2005-2015

 5414 االطوار البوغية وانواع البعوض الناقل للمالريا 690

 7273 االعاقة حكمها النذير الواقية في الشريعة اإلسالمية  691

االعب00اء االداري00ة والتدريس00ية وعالقته00ا باالنتاجي00ة العلمي00ة ل00دى رؤس00اء االقس00ام االكاديمي00ة  692
   2189 عة صنعاءبجام

 116 االعتبارات الزلزالية لليمن 693

 3580 االعتداء في ضوء القران الكريم " دراسة موضوعية 694

بشان ضرائب الدخل  2010) لسنة 17االعتراض على القرارات الضريبية وفقاً للقانون رقم ( 695
   9002 والئحته التنفيذية 
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دراس00ة مقارن00ة  -والب00ديل الش00رعي ف00ي ض00وء الفق00ة االس00المي التكيي00ف -االعتم00اد المس00تندي  696
   1895 بالقانون واالعراف الدولية الموحدة

 6085 االعداء على النفس بالقتل دراسة مقارنة بين الشريعة االسالمية والقانون اليمني 697

جه0از الت0دريب االعداد الب0دني الخ0اص لالعب0ي رف0ع االثق0ال ذوي المس0تويات العلي0ا باس0تخدام  698
   6323 المتكامل الخاص المؤثر على تطوير القوة والسرعة للرباعين

 7240 االعداد والتأهيل التربوي لعضو هيئة التدريس اثناء الخدمة بجامعة صنعاء 699

 5114 االعراض المرضية والوفيات بعد جراحة اليرقان االنسدادي 700

 7649 ود االعالم العربي بين الواقع الصم 701

 7271 االعالن التجاري في ضوء احكام التفوير 702

االغتراب النفسي وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى الطالب اليمنيين والعرب الدارسين  703
   5191 في الجامعات اليمنية

 854 االغتراب الوظيفي وعالقته باحتياجات الموظفين 704

 1752 د سيبوية دراسة وصفية تحليليةاالفتراض النحوى عن 705

 2198 االفعال المركبة في اللغة االنجليزية و العربية :دراسة مقارنة 706

 1873 االفكار الرئيسية في روايات توني موريسون : دراسة نقدية 707

 918 االفكارالرئيسية في شعر و.ب. ييتس 708

تاليف الحافظ جالل الدين عبدالرحمن بن سراج الدين عمر  االفهام لما في البخاري من االبهام 709
   2569 هـ دراسة وتحقيق824البلقيني المتوفي سنة 

 1702 االقتران عند االصوليين مفهومه واثره في االجتهاد الفقهي 710

 7498 االقتصاد السياسي للربع جدلية العالقتين الربع والفساد السياسي الحالة اليمنية  711

 5544 االقتصاد القياسي لنظريات العقود 712

 7214 7210 االقتصاد اليمني رؤية مستقبلية  713

 7917 االقرار بالدخل المحقق من ممارسة نشاط تجاري  714

 110 االقرار وحجيته في الشريعة االسالمية 715

 338 شاط بعض االنزيماتاالكتشاف المبكر لسرطان الكبد بطريقة قياس ن 716

االكتئاب وعالقته بتقدير الذات لدى أطفال الصفين  الخامس والسادس من التعليم األساسي في  717
   1833 أمانة العاصمة صنعاء

 2477 االكثار الدقيق لبعض اصناف القرنفل التجارية 718

 5155 االكسدة االحيائية للكبريت في التربة الكلسية 719

ت0أليف الس0يد العالم0ة عل0ي ب0ن ص0الح  -االكمال لما حوته تراجم الخالصة م0ن أس0ماء الرج0ال  720
   4069 هـ) دراسة وتحقيق1191الدين بن علي بن صالح الحسني الكوكباني المتوفى سنة (

 4912 االآلت الموسيقية الشعبية واستخداماتها في الواقع اليمني 721

 298 باألمن النفسي لدى طلبة جامعة صنعاء االلتزام الديني وعالقته 722

 8837 )1865-1831االلتزام الضريبي الريفي في دمشق واثره في الواقع االقتصادي ( 723

   1595االلتزام الوظيفي وعالقتة بضغوط العمل لدى معلمات المدارس الثانوية للبنات بمدينة الرياض 724

م 1929دراس0ة ف0ي اتف0اقيتي وارس0و لس0نة  -قل الجوي ال0دولي االلتزام بسالمة الركاب في الن 725
   2567 م والقانون اليمني1999وتعديالتها ومونتلایر 

 7252 االلتفات في البالغة العربية ونماذج من اصرار بالغة القراءات  726

 352 دراسة اسلوبية -االلتفات في القرآن الكريم  727

 5639 ترضة في اللغة العربية : دراسة لغويةااللفاظ االنجليزية المق 728

 2 االلهام التراجيدي عن هنريك ايسن 729
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االليات المناعية والحالة المضادة لالكسدة عن0د االطف0ال ال0ذين يع0انون م0ن اص0ابات ح0ادة ف0ي  730
   5923 وعوامل خطورة المرض في اليمن RSV, HMPVالجهاز التنفسي نتيجة الفيروس 

 255 ارات االسالمية في بالد الكرد في العصر العباسي الثانياالم 731

 2368 م"1553/1500 -هـ 961/907االمام احمد بن ابراهيم ودوره في القرن االفريقي " 732

 8519 االمام الشوكاني منهجية في الجرح والتعديل  733

 5887 االمام المهدي احمد بن يحيى المرتضى نحوياً  734

 7590 االمام جمال الدين عبدهللا الرميمار نقله الراء الدعوية في كتاب االماني البديعة  735

 4962 االمام يحيى التميمي ورواياتة في الحديث 736

 3173 هـ) دراسة مقارنة478االمامه عند االمام الجويني ت ( 737

 6467 فريقيا (مصوع)االمبراطورية العثمانية والصراع الدولي في سواحل شرق ا 738

 6912 االمثال النبوية وعالقتها بالحكام الفقهية  739

 7675 االمثال في شواهد ونوادر ابي زيد االقتصادي  740

 5298 االمثلية في استراتيجية متوسط المعاينة الطبقية 741

 3841 االمثلية في خوارزمية الغراب 742

 2892 ذب السياحي في محافظة الحديدة ( دراسة في جغرافية السياحة )االمكانات الجغرافية للج 743

 3817 االمكـانات المكـانيه للسيـاحه العالجيـه في محـافظتي إب والضـالع بالجمهـوريه اليمنيـة 744

 5099 االمم المتحدة بين التجرد القانوني واالهداف السياسية 745

 5709 سة التحديات ومصادر التهديداالمن القومي اليمني : درا 746

 6781 االمن القوى العربي  747

 6714 االمن القوي العربي  748

 1644 االمن النفسي في القران الكريم 749

االم00ن النفس00ي ل00دى ط00الب التعل00يم االساس00ي ف00ي امان00ة العاص00مة وعالقت00ه باتجاه00اتهم نح00و  750
   2775 االخصائي االجتماعي

 7636 موال وآثار االقتصاد اال 751

االنبساطية واالنطوائية وأثرهما على الطالقة الش0فوية ف0ي اللغ0ة اإلنجليزي0ة ل0دى ط0الب اللغ0ة  752
   1096 االنجليزية / كلية التربية صنعاء

 -االطروح00ات -م (الكت00ب 2010-1975االنت00اج الفك00ري الص00ادر ع00ن جامع00ة ع00دن ف00ي الم00دة  753
   2670 تحليلية ببليومتريةالدوريات ) دراسة 

 3174 2012-1999االنتخابات الرئاسية والتحول الديمقراطي في اليمن  754

 590 دراسة سياسية في تاثير عوامل البيئة الداخلية -االنتخابات العامة في الجمهورية اليمنية  755

،  1993انتخاب00ات ع00امي  االنتخاب00ات النيابي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة : دراس00ة مقارن00ة ب00ين 756
   1705 م1997

 7124 االنتخابات اليمنية الممارسات واالبعاد  757

 5505 دراسة مقارنة -م 2002-1990االنتخابات في العالم االسالمي مابين عام  758

والبروتين المتفاع0ل والهومسس0تين واللبت0ين ل0دى المص0ابين ب0النوع الث0اني  6 -االنترليوكين  759
   1076 ء السكريلدا

االنتشار المصلي ألضداد داء المقوسات بين مرضى الفشل الكلوي المزمن ف0ي مدين0ة ص0نعاء  760
   4144 اليمن

 2414 اليمن -محافظة حجة  -االنتشار المصلي لحمى الضنك بمدينة حرض  761

 -افظ0ة الحدي0ده االنتشار المص0لي ل0داء البريمي0ات ب0ين الن0اس االكث0ر عرض0ه لألص0ابه ف0ي مح 762
   2128 اليمن

االنتشار المصلي لفيروس االبشتاين بار وعوامل الخطورة المصاحبة له بين مرضى السرطان  763
   3720 في محافظة تعز، اليمن
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االنتشار المصلي لفيروس االلتهاب الكبدي ( أ ) في األطفال دون سن الخامس0ة عش0ر بمدين0ة  764
   1646 صنعاء

بين النساء الحوامل والمجهضات واالناث الل0واتي  19ب -المصلي لفيروس البار فو االنتشار  765
   1906 في سن االنجاب بمدينة صنعاء

بين المرضى المصابين بفق0ر ال0دم المنجل0ي بمدين0ة  19ب -االنتشار المصلي لفيروس البارفو  766
   3185 صنعاء

 1817 ث مناطق مختارة من محافظة شبوةفي ثال Cاالنتشار المصلي لفيروس التهاب الكبد  767

وسط مقدمي الخدمة الصحية ف0ي المستش0في العس0كري  BوCاالنتشار المصلي لفيروس الكبد  768
   2602 بمدينة صنعاء -العام 

 -االنتشار المص0لي لفي0روس حم0ى الض0نك ب0ين المرض0ى المش0تبه إص0ابتهم ف0ي محافظ0ة تع0ز  769
   3334 اليمن

 2950 اليمن -المصلي لفيروس مضخم الخاليا بين النساء الحوامل في مدينة الحديدة االنتشار  770

 -االنتش00ار المص00لي لإلص00ابة ببكتيري00ا البروس00يال ب00ين النس00اء الحوام00ل ف00ي مدين00ة ص00نعاء  771
   3472 الجمهورية اليمنية

ين مرض0ى )بLKMI -AMA- ASMA- ANA 0االنتش0ار المص0لي لألجس0ام المض0ادة الذاتي0ة ( 772
   2501 اليمن -) في مدينة صنعاء Cفيروس الكبد (

   2503 اليمن -االنتشار المصلي لألجسام المضادة للبورديتيال الشاهوقية بين األطفال بمدينة صنعاء  773

االنتشار المصلي لألضداد المناعية الذاتية الخاص0ة بالم0انوز المرتبط0ة ب0الالكتين ب0ين مرض0ى  774
   2764 تيزم المفصلي بمدينة صنعاءالتهاب الروما

االنتش0ار المص0لي للفي0روس المنم00ى للمفاوي0ات التائي0ة البش0رية ب00ين متبرع0ي ال0دم ف0ي مدين00ة  775
   2090 اليمن -صنعاء 

االنتش00ار المص00لي وعوام00ل اإلختط00ار لفي00روس اله00ربس س00مبلكس الن00وع الث00اني ب00ين النس00اء  776
   3163 اليمن -الحوامل في مدينة صنعاء 

االنتش00ار وعوام00ل االختط00ار المرتبط00ة بالع00دوى المعوي00ة بمكروي00ات األب00واغ ب00ين المرض00ى  777
   4186 اليمن -المصابين بفيروس العوز المناعي ومرضى فقد المناعة المكتسبة في مدينة صنعاء 

خي0ار االنتصار على علماء االمصار لالمام يحيى بن حمزه الج0زء العاش0ر م0ن ب0اب الق0ول ف0ي  778
   3858 النقيصة الى نهاية القرض : دراسة وتحقيق

 7601 االنتفاضة الفلسطينية في مؤتمرات القمم العربية  779

   4661 االنتقال إلى العمل: دراسة استكشافية عن المسارات المهنية لعمال البناء في مدينة صنعاء 780

 1614 اسة لغوية وتداوليةدر -االنجليزية كوسيط للتعامل في أسواق االسهم  781

دراس0ة عب0ر حض0ارية عل0ى  -االنحرافات السلوكية في ض0وء بع0ض المتغي0رات الديموجرافي0ة  782
   5867 طالب الثانوية العامة في كل من مصر و اليمن

 8471 االنزالقات االرضية مدينة صنعاء  783

بابها وكيفية الحد من تكرارها : دراسة االنزالقات األرضية في الطريق الجبلية في اليمن : اس 784
   8370 حالة  

 3978 م2000 - 1990االنساق الثقافية في شعر المراة اليمنية  785

 7182 االنسان الثالثة في التجربة النقدية الحديثة  786

 1029 االنشطة الزلزالية والتصميم االنشائي لها في اليمن 787

 5802 رابطةاالنظمة الكمية المت 788

 7259 االنعكاس الثقافية لإلعالم االجنبية في القنوات الفضائية على الشباب 789

االنعكاس00ات االجتماعي00ة لبرن00امج االص00الح االقتص00ادي عل00ى التنمي00ة البش00رية ف00ي الجمهوري00ة  790
   3160 اليمنية
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 1294 ة خلق افعال العباداالنفاس الرحمانية اليمنية في ابحاث االفاضة المدنية حول مسال791

 9202 االنفجار السكاني والتنمية...الحالة اليمنية 792

 300 االنماط القيادية السائدة لرؤساء االقسام في كليات التربية بجامعتي صنعاء وعدن 793

في00ة االنم00اط المعماري00ة والعمراني00ة اليمني00ة للمب00اني العام00ة المعاص00رة كانت00اج للمتغي00رات الثقا 794
   5169 واالجتماعية

 3741 دراسة جيومورفولوجية -االنهيارات األرضية في حوض وادي السر بمحافظة صنعاء  795

 901 عمران -االنهيارات األرضية في مرتفعات المحويت  796

 2376 االنوار المضية في شرح االخبار النبوية 797

ية لالم0ام ب0در ال0دين محم0د ب0ن اله0ادي ب0ن احم0د ب0ن االنوار المضيئة في تفسير االيات الشرع 798
   2068 دراسة وتحقيق من سورة المائدة الى اخر المخطوط -هـ) 720محمد بن يحيى ت(

االنوار المضيئة في تفسير اآليات الشرعية ) للعالمة بدر الدين محمد بن الهادي بن احمد بن  799
   2029 المخطوط الى اخر سورة النساء دراسة وتحقيق من اول -هـ 720محمد بن يحيى  ت 

   1844االنوار المضيئة في شرح االخبار النبوية ليحيى بن حمزة العلوي دراسة وتحقيق الجزء االول 800

   5012االورام والتشوهات الوعائية الدموية والليمفاوية  كبيرة الحجم بالوجه تصنيفها وطرق العالج 801

 1432 م324 -14لوالية سوريا في عصر االمبرطورية الرومانية من االوضاع االقتصادية  802

 388 االوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف االول من القرن التاسع عشر الميالدي 803

 6704 االوضاع السياسية في الصين خالل العصر اإلسالمي  804

 439 عهد الملك شمر يهرعشاالوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في  805

 6983 االوضاع القانونية للمرأة في اليمن القديم  806

االيات التي نزلت بأشخاص بأعيانهم من المسلمين في القران الكريم وأثر ذلك في تربية األمة  807
   3667 اإلسالمية " دراسة تحليلية"

 1788 االيديولوجيا اشكالية الفكر العربي المعاصر 808

 6327 االيقاع في قصة موسى عليه السالم في القرآن الكريم 809

 6819 االيقاع ودورها في تعزيز العربية الفصحى وكتابتها  810

 7321 عن شبة الجزيرة العربية  1990-1948االيوبي والمملوكي التي ظهرت في القرن  811

دراسة تطبيقية لعينة من  –كات القطاع الخاص اإلبداع اإلداري وعالقتة بتطوير األداء في شر 812
   4523 الشركات العاملة في أمانة العاصمة صنعاء

 1355 اإلحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني 813

الجمهوري00ة  -اإلدارة االبداعي00ة وتط00وير اداء القي00ادات االداري00ة دراس00ة حال00ة جامع00ة ص00نعاء  814
   6523 اليمنية

   4535 دارة االستراتيجية ودورها في تطوير أداء المنظمات العامة دراسة حالة اكاديمية الشرطةاإل 815

دراس000ة حال000ة المؤسس000ة العام000ة  –اإلدارة االلكتروني000ة ودوره000ا ف000ي تحس000ين األداء اإلداري  816
   4621 لالتصاالت

لنق00ل ذات التع00ويض اإلس00تجابة الع00ابرة لم00رحالت المس00افة لتأرجح00ات الق00درة عل00ى خط00وط ا 817
   6464 التسلسلي

اإلستجابة المناعية للقاح إلتهاب الكبد الب0ائي عن0د االطف0ال تح0ت س0ن العاش0رة م0ن العم0ر ف0ي  818
   1335 اليمن-صنعاء

اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي0ة لتص0ميم ووض0ع نم0اذج بص0رية لتراكي0ب م0دن  819
   6217 الشرق : مثال صنعاء (اليمن)

اإلسالم والمسائل التنظيمية واإلدارية: دراسة حالة في محاولة إلضفاء الط0ابع الرس0مي عل0ى  820
   4652 أثر اإلسالم على اإلدارة التنظيمية الحديثة في اليمن
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 7295 اإلسالم وتكوين العرب األوروبي في العصر الوسيط  821

 8825 في ضوء الخلفية والمضمون اإلشارات التاريخية في شعر محمد إقبال دراسة 822

 4179 اإلشعاع الشمسي في اليمن : دراسة تطبيقية في جغرافيا المناخ 823

 794 اليمن -اإلصابات البكتيرية للمسالك البولية في النساء الحوامل في مدينة صنعاء  824

 2562 عة صنعاءبين طالب كلية الطب والعلوم الصحية ، جام Bاإلصابة بفيروس الكبد  825

   8835 )1909-1876اإلصالحات اإلدارية العثمانية في اليمن في عهد السلطان عبدالحميد الثاني ( 826

 1759 اإلمام األلوسي منهجه واختياراته الفقهية دراسة مقارنة من خالل تفسير روح المعاني 827

 937 اإلمام الشوكاني ومنهجه في الدعوه 828

 6001 م1217-893هـ / 614-280ة الزيدية في اليمن أثرها السياسي والحضاري اإلمام 829

 3008 م)655-632هـ/35-هـ11اإلمداد في عمليات الفتوح اإلسالمية(  830

 7775 اإلنتاج الداللي لثالثية القرية / المدينة / األرض دراسة في كتاب األرض د.المقالح  831

لي ب00ين مرض00ى الته00اب الروم00اتيزم المفص00لي وإرتباط00ة م00ع متغي00رات المص00 22اإلنترلي00وكين  832
   2765 المرض الدموية بمدينة صنعاء

اإلنتشار المصلي ألضداد البكتيريا الملتوية البوابي0ة ب0ين األطف0ال و الب0الغين األص0حاء بمدين0ة  833
   2623 اليمن -تعز 

 2896 الدم في مدينة صنعاء اإلنتشار المصلي لفيروس مضخم الخاليا بين متبرعي 834

اإلنتشار المصلي لفيروس مضخم الخاليا وفي0روس الحص0بة األلماني0ه ب0ين مرض0ى المص0ابين  835
   3578 اليمن -بمرض السكري النوع األول في مدينة عدن 

اإلنتشار المصلي للفيروس العجلي المسبب لإلسهال بين األطفال األقل من خم0س س0نوات ف0ي  836
   3549 اليمن -عاء مدينة صن

 3041 اإلنحرافات العقدية أسبابها وعالجها 837

 2434 دراسة مقارنة -اإلنسان والمجتمع في روايات توماس هاردي ومحمد عبدالولي  838

دراس00ة تحليلي00ة ألث00ر اإلنف00اق االجتم00اعي ف00ي التنمي00ة  -اإلنف00اق االجتم00اعي والتنمي00ة البش00رية  839
   575 م2001-1990ة اليمنية خالل الفترة من البشرية في الجمهوري

 782 دراسة وتحقيق -اإليجاز في علم اإلعجاز  840

 2294 اإليرادات الوقفية ودورها في دعم الموازنة العامة. 841

 654 اإليقاع الشخصي وعالقته باألداء المهني للصحفيين اليمنيين 842

 7286 لنقل البري للبضائع األبعاد االجتماعية لتطوير قطاع ا 843

 5558 األبعاد التربوية لألسئلة التعليمية في السنة النبوية 844

 2373 األبعاد الروحية في شعر احمد ابن علوان وأندرو مارفيل: دراسة مقارنة 845

 7137 األبعاد المتضمنة لمفهوم الوحدة اليمنية في المقررات الدراسية لتعليم االساسي 846

 1281 األبعاد المكانية لتغير الغطاء األرضي ألمانة العاصمة 847

 291 م دراسة نقدية حديثة.1990-1970األتجاهات الحديثة في العمارة اليمنية  848

 7302 األثار االقتصادية لحرب ترسيخ الوحدة اليمنية حصر اولي  849

 8462 سنة األثار الحضارية لرحلة في السلطان اسكب محمد  850

 8263 األثار الصحية لمشورع الصرف الصحي غير المكتمل بوادي ميتم  851

   3197 األثار المترتبة على تناول القات والقهوه على بعض مؤشرات القلب على متطوعين أصحاء 852

 األثر الرجعي لالمتحانات العامة على التدريس في الصف : دراس0ة حال0ة للص0ف الث0اني عش0ر 853
   1231 في مدينة صنعاء

األثر السمي الحاد والمزمن للنفط الخام ومشتتاته على بعض حيوانات ذوات المص0راعين ف0ي  854
   2877 المنطقة الساحلية في محافظة عدن
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األثر الصحي واالجتماعي واالقتصادي للمرش0حات الفخاري0ة المطعم0ة بالفض0ة ف0ي أرب0ع ق0رى  855
   4324 بمحافظة عمران

األثر الوقائي لعسل السدر والزنك ض0د س0مية مبي0د ايميداكلوبري0د عل0ى كب0د وكل0ى ومس0تويات  856
   3090 الدهون في ذكور الجرذان

)من تأثير المضادات A.C.Eاألثرالوقائي والعالجي لمضادات االكسدة(عسل السدر وفيتامينات ِ  857
   2571 دراسة فسيولوجية ومناعية ونسيجية -الحيوية 

ألجسام المضادة لاليبش0تاين ب0ار في0رس عن0د المرض0ى اليمني0ين المص0ابين بالته0اب المفاص0ل ا 858
   2919 الرثوي في مدينة صنعاء

 3028 دراسة وتحليل -األحاديث الواردة في تربية األطفال  859

   517 يجدراسة وتخر -األحاديث واألثار الواردة في باب العبادات من مستند أبي داوود الطيالسي  860

 4232 دراسة األسانيد وذكر ما يستفاد منها -األحاديث واآلثار عن أخبار اليمن في آخر الزمان  861

 675 األحباش في تاريخ اليمن القديم من القرن األول حتى القرن السادس الميالدي 862

جمع0ا  -ر واألح0زاب األحكام الفقهية التي أوردها الح0افظ اب0ن كثي0ر ف0ي تفس0يره لس0ورتي الن0و 863
   3708 ودرسة مقارنة

 2471 أبين -بمديرية رصد  Bاألختالط المنزلي في إنتقال فيروس الكبد  864

جامع0ة  -األخطاء الشائعة  في تالوة القرآن الكريم لدى طلبة قسم القرآن الكريم بكلية التربي0ة  865
   3853 صنعاء

 1397 كريم لدى طالبات المرحلة الثانوية في محافظة صعدهاألخطاء الشائعة في تالوة القرآن ال 866

عند استخدام  -كلية التربية/ جامعة صنعاء  -األخطاء الشائعة لدى طلبة قسم اللغة االنجليزية  867
   763 حروف الجر في الكتابة 'األسباب'

 1245 التعليم األساسياألخطاء النحوية الشائعة في كتابات تلميذات الحلقة الثالثة من مرحلة  868

 574 األخطاء النحوية الشائعة في كتابات طلبة المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية 869

 656 األخالق في الفلسفة الصينية : كونفشيوس والوتزو 870

 3707 األخالق في سورة النمل وأثرها على الفرد والمجتمع 871

للحم المغذي على عالئق مخففة بمس0تويات مختلف0ة م0ن حب0وب القم0ح األداء اإلنتاجي لدجاج ا 872
   1063 تحت عدد من برامج التغذية

 724 األداء اإلنتاجي لدجاج اللحم تحت عدد من برامج التغذية المختلفة 873

 960 األداء اإلنتاجي لدجاج بيض المائدة التجاري تحت تأثير عدد من برامج القلش اإلجباري 874

 897 األداء اإلنتاجي للدجاج المحلي كدجاج لحم تحت ظروف التغذية والرعاية القياسية 875

األداء المهني عند المصابين بأضطراب الوسواس القهري لدى المترددين على خ0دمات الط0ب  876
   1802 النفسي بأمانة العاصمة صنعاء

 8120 األدلة الطبية المعتمدة على البينات في اليمن  877

 1151 دراسة لغوية نحوية في المعلقات السبع -األدوات متعددة االستعمال  878

 1970 دراسة مقارنة -األراء الكالمية عند األمامين يحيى بن حمزة ومحمد إبراهيم الوزير  879

 6109 األرباح في المصرفية اإلسالمية: الحالة اليمنية 880

 2995 ائق ومدى جاهزية تطبيقها بجامعة صنعاء : دراسة حالةاألرشفة اإللكترونية للوث 881

األس00اليب اإلنتاجي00ة الحديث00ة ف00ي الب00رامج اإلخباري00ة ف00ي الفض00ائيات اليمني00ة وانعكاس00ها عل00ى  882
   6335 المضمون والقائم باالتصال (دراسة تطبيقية)

 989 افظتي حجة والحديدةاألساليب التي تتبعها األمهات اليمنيات في تنشئة ابنائهن بمح 883

األساليب التي يستخدمها مدرسو اللغة االنجليزي0ة للتعام0ل م0ع مش0كلة ت0دني التحص0يل العلم0ي  884
   1078 لدى الطلبة اليمنيين

األساليب المعتمدة مقاب0ل األس0اليب المطبق0ة : دراس0ة تقيمي0ة لطرائ0ق وأس0اليب ت0دريس اللغ0ة  885
   644 المدارس اليمنية اإلنجليزية في الصف التاسع في
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األساليب المعرفية للتمريض في تحديد التهاب الدم البكتيري في وحدات عناية ح0ديثي ال0والدة  886
   2942 في مستشفيات صنعاء

 األسباب الكامنة وراء حركة العمالء النشطة في سوق الهاتف المحمول في اليمن 887
 4636   

ب00ين المرض00ى المح00الين إل00ى مرك00ز الس00رطان والمستش00فيات  األس00باب النمطي00ة لس00رطان الكب00د 888
   3046 اليمن -الرئيسية في صنعاء 

 1122 دراسة مقارنة -األسس الفلسفية للدولة الحديثة عند كل من توماس هوبز و جون لوك  889

 7771 األسس المنهجية إلقرار القيمة السلوكية  890

ة اثري00ة مقارن00ة لنم00اذج م00ن مجموع00ات القط00ع االثري00ة ف00ي دراس00 -األس00لحة ف00ي ال00يمن الق00ديم 891
   1942 المتاحف اليمنية

 702 المرونة 'وعالقته باتخاذ القرار -األسلوب المعرفي ' التصلب  892

 6478 األسماء المركبة في اللغة العربية الفصحى الحديثة واللغة اإلنجليزية: دراسة مقارنة 893

 8421  األشكال الكارستية 894

األص00ناف المحلي00ة اليمني00ة م00ن العن00ب الخط00وط األول00ى نح00و تك00وين أمبيلوغرافي00ة الجمهوري00ة  895
   8241 العربية اليمنية 

 8865 األصول المعجمية وداللتها االلفاظ الزراعة وأدواتها في لهجة حفاش بمحافظة المحويت  896

ب0ن خ0روف االش0بيلي ف0ي كتابيهم0ا ش0رح جم0ل األصول النحوية عند اإلمام يحيى ب0ن حم0زة وا 897
   4246 الزجاجي دراسة موازنة

 1229 األصول في النحو العربي 898

 411 دراسة تاريخية -األعراب في تاريخ اليمن القديم  899

   2745 األعراض السريرية المحصله أللتهاب الخمجي العدائي داخل هيئة مستشفى الثورة النموذجي 900

   2846 دراسة تاريخية -) 1454-1229هـ/858-626ألعمال الخيرية في عصر دولة بني رسول ( ا 901

األفعال التوجيهية وااللتزامي0ة ف0ي دي0وان "دم0ي عل0ى كف0ي" لس0ميح القاس0م ( دراس0ة لس0انية  902
   4253 تداولية)

 3405 دراسة تداولية-األفعال الكالمية في سورة يوسف  903

 8699 متخلفة في النحو بين القدماء والمحدثين األفعال ال 904

األفك00ار الس00لبيه اآللي00ه وعالقته00ا ب00بعض األس00تجابات العص00ابيه ل00دى المعلم00ين والمعلم00ات ف00ي  905
   3467 امانه العاصمه صنعاء

 583 األفكار الالعقالنية وعالقتها باالحتراق النفسي لدى معلمي مدينة تعز 906

 3076 قالنية وعالقتها باالكتئاب لدى مرض الجلطات القلبيةاألفكار الالع 907

 7287 األلقاب السياسية للخلفاء في عصر الخالفة الراشدة  908

 3838 دراسة مقارنه -األمر بتنفيذ األحكام األجنبية في القانون الدولي الخاص 909

 1155 هورية اليمنيةالجم -األمراض الطفيلية للدجاج البلدي في محافظة صنعاء  910

 3407 األمراض المناعية الذاتية األكثر شيوعاً بين المرضى اليمنيين بمدينة صنعاء 911

 7208 األمراض النفسية العصابية دراسة مسحية تتبعية  912

 4167 دراسة قرآنية موضوعية-األمن االجتماعي في القران الكريم وأثره على الحياة 913

النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى معلم0ات الثانوي0ة العام0ة ف0ي القط0اع الخ0اص ف0ي األمن  914
   3104 أمانة العاصمة صنعاء

 4067 األمن النفسي وعالقته بالمساندة االجتماعية لدى طلبة الثانوية النازحين بأمانة العاصمة 915

 569 م " 106 -ق.م  30األنباط وعالقتهم باإلمبراطورية الرومانية  " 916

 1841 في ثالث مناطق مختارة من محافظة شبوة Bاألنتشار المصلي لفيروس التهاب الكبد  917

 3568 األنساق الثقافية المضمرة للخطاب السياسي في الشعر األموي 918
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   1779 األنشطة العملية وأثرها في تنمية مهارات الحس العددي لدى تالميذ الصف الرابع األساسي 919

 2718 األنماط الغذائية السائدة في محافظة مأرب و العوامل المؤثرة عليها 920

 4488 المعهد الوطني للعلوم اإلدارية نموذجاً  –األنماط القيادية وعالقتها بأداء الموظفين  921

922 
ت0أليف األنوار الهادية لذوي العق0ول ال0ى معرف0ة مقاص0د الكاف0ل بني0ل الس0ول ف0ي عل0م األص0ول 

من بداية المخطوط حت0ى نهاي0ة  -م 1651هـ/ 1061القاضي العالمة أحمد بن يحيى حابس ت 
 دراسة وتحقيق- 210الباب الثاني في األدلة ص 

3319   

923 
األنوار الهادية لذوي العق0ول إل0ى معرف0ة مقاص0د الكاف0ل بني0ل الس0ول ف0ي عل0م األص0ول ت0أليف 

م00ن بداي00ة الب00اب الثال00ث ف00ي  -م 1651ه00ـ/1061القاض00ي العالم00ة أحم00د ب00ن يحي00ى ح00ابس ت
 دراسة وتحقيق -حتى نهاية المخطوط  210المنطوق والمفهوم ص

3308   

 4739 في اليمن EPOCsاألهداف متعددة الوظائف لعملية اإلمداد بالمواد: دراسة مقارنة ل  924

 757 األهلية وعوارضها وأثر ذلك في األحكام الشرعية 925

ي00ة الجيواس00تراتيجية الخبي00ل س00قطرى والس00واحل والج00زر اليمني00ة واالطم00اع الص00هيونية األهم 926
   8768 اإلماراتية للسيطرة عليها 

سي عالي الحساسية لدى المص0ابين بمتالزم0ة  -األهمية السريرية الختبار البروتين المتفاعل  927
   1127 اليمن -التاجي الحاد في صنعاء 

 6706 ة واالجتماعية في الصين خالل العصر جغرافيا الصين األوضاع االقتصادي 928

 7140 األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلم اليمني في المرحلة الثانوية    929

   1124 األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمعلم اليمني في المرحلة الثانوية وعالقتها بأدائه المهني 930

931 
ة في اليمن في عهد األمام المنصور با¡ الحسين بن القاسم بن الحسين ب0ن األوضاع السياسي

م" م00ع تحقي00ق الج00زء 1748-1727ه00ـ /1161-1139أحم00د ب00ن الحس00ن اب00ن اإلم00ام القاس00م "
للمؤرخ الحس0ن ب0ن الحس0ين الروس0ي  -الثاني من (البراهين المضيئة في السيرة المنصورية)

 األهنومي

2856   

سية للجمهورية العربية اليمنية في عهد الرئيس القاضي عبدالرحمن بن يحي0ى األوضاع السيا 932
   3224 م) دراسة تاريخية1974-1967اإلرياني(

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لهجرة الشباب على المجتمع اليمني دراسة تطبيقية على اسرة  933
   6607 في مدينة تعز

 5588 ن الخارجية لليمناآلثار االقتصادية الكلية للديو 934

 4364 اآلثار الديموغرافية واالجتماعية للنزاعات المسلحة على األسرة اليمنية 935

   6030 م)2005-2000السعودية(-اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمناطق التخوم اليمنية 936

 4102 ربعة نماذجمقاربة شعرية في أ -اآلداب السلطانية في العصر الوسيط  937

 430 اآلراء التربوية عند اإلمام زيد بن علي 938

 7479 اآلراء التربوية لألمام البيضاوي من خالل تغيير انوار التذيل واسرار التأويل   939

 5591 الباعث في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة في الفقه االسالمي والقانون اليمني والسوداني 940

 7630   -لببليوغرافية الجغرافيا الوطنية اليمن ا 941

 5105 البحث الداللي عند الشوكاني في كتابة ارشاد الفحول 942

دراسة تأصيلية في ضوء علم اللغ0ة  -البحث الداللي في كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي  943
   1116 الحديث

 6771 البحث العلمي ومناهجه  944

عن اإلنضغاط الجانبي للبيونات المشحونة في تفاعالت األنوية م0ن المس0تحلب الن0ووي البحث  945
   8036 ألف مليون إلكترون فولت سرعة الضوء . 4.5-4.1عند كمية تحرك 

 69 البحث عن الذات في الشخصيات النسائية في كيت شوبان 946

 1167 ستندالالبحث عن السعادة في رواية دير بارما للكاتب الفرنسي  947
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 6920 البحث عن بالد بونت 948

 8454 البحث عن موقع لعمل مرصد فلكي في الجزيرة العربية  949

الب00در الط00الع ف00ي ح00ل الف00اظ جم00ع الجوام00ع ت00اليف اإلم00ام محم00د ب00ن احم00د الخطي00ب الش00ربيني  950
   2242 دراسة وتحقيق -هـ من مبحث الحروف الى نهاية الكتاب 977الشافعي تـ

 992 دراسة أنثروبولوجية لمكونات البناء االجتماعي -البدو والبداوة في اليمن  951

 7158 البديل االستثماري النفقات طلبة البعثات في الجمهورية اليمنية  952

 7646 البراءة الفكرية حق المؤلف وتعاطيها وتطبيقها في اليمن  953

 2690 دراسة تطبيقية على جامعة صنعاء -لى الرضا الوظيفي البرامج التدريبية واثرها ع 954

 1971 البرداء (المالريا ) في المناطق المرتفعة بالجمهورية اليمنية 955

 8266 البرداء لدى الحوامل في الحديدة الجمهورية اليمنية  956

 5167 البردوني ناقداً  957

 3962 دراسة موضوعية -ارها على الفرد والمجتمع البركة في القران الكريم والسنة واث 958

 36 البرمجة الخطيه ذات االهداف المتعدده 959

 8608 البرمجة بلغة سيادة المفاهيم االساسية  960

 29 البرمجه الصحيحة 961

) كعوامل خطورة قلبيه في المرضى MPV) وحجم الصفيحات الوسطي (aالبروتين الشحمي ( 962
   2742 ين بقصور الدرقية في كبرى مستشفيات مدينة صنعاءالمصاب

 6793 البسملة وداللتها اللفظية  963

 6795 البسملة ومكانتها الفقهية نصاً وتطبيقا  964

 719 البطالة والتنمية البشرية في الجمهورية اليمنية 965

 6284 الت بطالن حكم التحكيم"البطالن المؤثر في حكم التحكيم "دراسة مقارنة الحدى حا 966

البطول0ة ف00ي روايت00ي روبنس00ن ك0روزو للكات00ب دانيي00ل ديف00و والعج0وز والبح00ر للكات00ب ايرنس00ت  967
   3258 هيمنج واي : دراسة مقارنة

 6036 البعد اإلجتماعي للفساد في اليمن 968

ادية واالجتماعي00ة ف00ي البع00د الجغراف00ي للث00روة الس00مكية وم00دى مس00اهمتها ف00ي التنمي00ة االقتص00 969
   4294 الساحل الغربي للجمهورية اليمنية

 317 اليمن -البكتريا المسببة لاللتهاب السحائي عند االطفال في صنعاء  970

البكتريا الملويه البوابية بين المرضى المصابين بالس0كري الن0وع الث0اني وغي0ر المص0ابين ف0ي  971
   3576 صنعاء اليمن

 -البولية الال اعراضية وقابليتها للمضادات البكتيرية بين النساء الحوامل بمدينة عدنالبكتيريا  972
   3429 اليمن

البكتيري000ا الراك000دة الباوماني000ة وقابليته000ا للمض000ادات الحيوي000ة ف000ي وح000دات العناي000ة المرك000زة  973
   2496 اليمن -بمستشفيات مختارة في مدينة صنعاء 

 1219 نات بين األطفال في مدينة تعزــ اليمن.البكتيريا المسببة لإلنتا 974

البكتيري00ا غي00ر الستربتوميس00س اكتينوميس00يتس ذات النش00اط المض00اد للفطري00ات المعزول00ة م00ن  975
   2961 تربة مدينة صنعاء

 602 اليمن-البكتيريا والفطريات المسببه اللتهابات عين االنسان في صنعاء 976

 774 مضادات الحيوية المسببة اللتهابات المسالك البوليةالبكتيرياء المقاومة لل 977

البلهارسيا في محافظة تعز ، الجمهورية اليمنية : الصورة الطفيلية وتط0وير نم0وذج للتثقي0ف  978
   5600 الصحي المدرسي

 6806 البناء االصالح الدستوري في اليمن  979

ة الراش0دين) بح0ث مي0داني عل0ى طلب0ة جامع0ة البناء الع0املي لمقي0اس ايزن0ك للشخص0ية (ص0يغ 980
   2109 صنعاء

 7038 البناء العقول احداهم االفطار التي تهدر بيئة المعالم التاريخية في اليمن  981
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 396 البناء القصصي لرواية ثوماس هاردي ( عودة المواطن )982

 6939 البناء المركب في القصيدة الجاهلية  983

 5052 لملحمي في مسرح باكثيرالبناء ا 984

البن00اء الموض00وعاتي ف00ي روايت00ي قل00ب الظ00الم لجوزي00ف ك00ونراد وموس00م الهج00رة إل00ى الش00مال  985
   2989 للطيب صالح : دراسة مقارنة

 790 البناء الموضوعي  لــ  هكلبيري فن 986

 534 البناء الموضوعي لرواية الشارة القرمزية 987

 482 عي لرواية العجوز والبحرالبناء الموضو 988

 791 البناء الموضوعي لرواية مرتفعات وذرنج 989

 3262 البناء في القران الكريم دراسة موضوعية 990

 9088 البناء واإلصالح الدستوري في اليمن  991

 3956 البنى األسلوبية في شعر عروة بن أذينة 992

دراس0ة ف0ي ض0وء الم0نهج -الع0رب ألب0ي عبي0دة معم0ر ب0ن المثن0ى  البنى الحكائية في كتاب أي0ام 993
   1736 البنيوي

 959 البنى الحكائية في كتاب مجمع األمثال للميداني 994

 713 البنى السردية في المقامة اليمنية 995

 3981 البنى السردية في روايات وليد دماج 996

 3176 هـ)677-603ر الدمشقي (البنى الفنية في شعر نجم الدين بن سوا 997

 792 البنى الموضوعية في رواية ' كبرياء وتحامل ' لجين اوستن 998

 7116 البني االساسية وتنميتها في اطار برنامج االصالح االقتصادي في اليمن  999

اس0تخدام نظ0م التربة الجمهورية اليمنية  -البنية التركيبية والمخاطر الجيولوجية في إقليم تعز 1000
   6027 المعلومات الجغرافية

 404 البنية الداللية لمسرحية االنسان واالنسان الخارق كوميديا وفلسفة لجورج برناردشو1001

 151 لمحمد عبدالولي -البنية الرواءية في "يموتون غرباء1002

 2685 البنية السردية في الشعر اليمني الحديث1003

دراس0ة  -سياسية وتنظيم السلطة في الحجاز خالل القرنين الخامس والسادس للم0يالد البنية ال1004
   2081 تطبيقية على مكة

 3075 دراسة نحوية داللية -البنية الشرطية في رسائل الجاحظ األدبية 1005

 1112 البنية المعجمية العربية في لغة الحاسوب1006

 312 الرض الخراب تي اس اليوتالبنية الموضوعية في قصيدة ا1007

 641 البنية الموضوعية لمسرحية عودة العائلة للكاتب  تي . أس . اليوت1008

 6089 البنية الوراثية للجارديا واكربتوسبورديوم المعزولة من عينات بشرية وبيئية1009

بعض نظري00ات المرحل00ة دراس00ة تحليلي00ة نقدي00ة ل00 -البني00ة و الفع00ل كم00دخلين لدراس00ة المجتم00ع 1010
   5742 الوسيطة في تاريخ علم االجتماع

 6196 دراسة تحليلية نقدية -البنية والفعل في تنظير مابعد الحداثة في علم االجتماع 1011

البوارق اليمانية في مسائل الفقه المروعية ، تاليف العالمة محمد بن احمد عبدالباري االه0دل 1012
   2698 دراسة وتحقيق-كتاب البيع الى نهاية  االقرار هـ) من بداية 1298ت(

البوارق اليمانية في مسائل الفق0ه المروعي0ة للعالم0ة المجته0د محم0د ب0ن احم0د ب0ن عب0دالباري 1013
   3336هـ  دراسة وتحقيق  من بداية المخطوط الى نهاية باب صالة النفل1298االهدل المتوفى سنة 

 3630 دراسه مقارنه -انون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني البيع الجبري وفقا لق1014

 9053 البيع بالتقسيط بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة اليمن أنموذجاً 1015

   6015 البيلوجيه البيئية والصائد لالسماك ذات االهمية االقتصادية في المصبات (سيالجوا سهاما)1016
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 25 دراسة مقارنة بالمذاهب األربعة -ة في ضوء الفقه الزيدي البيوع المحرم1017

البيئ00ة االس00تثمارية ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة وم00دى م00الء مته00ا لج00ذب االس00تثمارات االجنبي00ة 1018
   990 المباشرة

 البيئة الفعلية والبيئة المفضلة للمختبرات العلمية من وجهة نظر طلبة االقسام العلمية في كلية1019
   1160 التربية صنعاء

 7748 البيئة المعمارية الحديثة وافوها على مظهر المدينة خارج سور صنعاء القديمة 1020

 7298 البيئة بين المرخين والمحدثين 1021

 8423 البيئة مفهومها مشكالتها ملوثاتها 1022

عه اله0واء عل0ى التب0ادل الح0راري التاثير التك0املي لث0اني اكس0يد الكرب0ون وش0دة االض0اه وس0ر1023
   6675 والغازي ونمو نبات الخس في المصانع النباتية باضاءه اصطناعية

 5790 التاثير السمي لمبيد الديمثويت على نمو الجنيني و المحيط البيئي الزراعي في اليمن1024

التش00وهات  ) عل00ىAloe Fleurentiniorumالت00اثير العالج00ي لمس00تخلص اوراق الص00بر (1025
   4236 فثاالت في الجرذان -بيوتيل  -الجنينية المحفزة بواسطة داي 

 5737 التاثير المضاد للفطريات في خالصات الميثانول والزيوت الرئيسي لنوع فصيلة القرفة1026

 5718 التاثيرات البيولوجية ألاشعة الليزر : دراسات اساسية وتطبيقية على الجراثيم1027

تطبيقات نظام االستشعار عن بع0د  -التاثيرات البيئية للتوسع العمراني العمراني في مدينة إب 1028
   GIS 5347ونظام المعلومات الجغرافي 

 8644 التاثيرات التعاونية الضارة لالكسدة لمسح تييد هيدروكسي كولوسين المسممات القالقون 1029

 253 ين وتفاعله مع القاتالتاثيرات السلوكية لدواء الفلوكت1030

 1771 التاثيرات الموسمية على بعض الصفات النتاسلية لالكباش التهامية1031

التاثيرات الوراثية والبيئية على ص0فات انت0اج الحلي0ب البق0ار الهولش0تاين فريزي0ان والجرس0ي 1032
   2239 تحت ظروف اليمن

 5295 ورث ومحمود درويشالتاريخ ، الطبيعة والذات في شعر و.وردز1033

م للم0ؤرخ لط0ف هللا ب0ن أحم0د ب0ن 1818-1681ه0ـ/1233-1092التاريخ الجامع تاريخ جحاف1034
   3870 م دراسة وتحقيق1827-1775هـ /1243-1189لطف هللا  جحاف  

 1993 التامين على االشخاص واحكامه في الفقه االسالمي والقانون اليمني1035

 6685 االجتماعية لالمراض المهنية في قانوني العراق واليمن التامينات1036

 2142 التأثير االشعاعي لشبكات الهاتف السيار في اليمن1037

 686 التأثير البصري للقات1038

 7845 التأثير السلبي للمبيدات الكيمياوية وكيفية الحد من أضرارها على البيئة اليمنية 1039

 733 السمي لبعض المبيدات على البكتيريا المثبتة لالزوت الجوي في التربة اليمنية التأثير1040

 761 التأثير السمي للرصاص على الوظيفة الهرمونية للخصية للفئات المتعرضة للرصاص1041

 1899 التأثير الضد ميكرووبي لاللبان واالبوال الحيوانية على الكائنات الدقيقة الممرضة1042

   3268التأثير العالجي لمستخلص عود القسط (الهندي) على ارانب مصابه بتصلب الشرايين المفتعل1043

 3415 التأثير المحتمل لحليب اإلبل مع الثوم في تقليل السكر المحدث بااللوكسان في الجرذان1044

   5425 انفصام البارانوي التأثيرات السلبية للقات (كمنبه نفسي عصبي) على سير المرض لمرضى1045

التأثيرات المتبادلة بين التنمية  البشرية والتحول الديموغرافي :دراسة سوسيولوجية تطبيقية 1046
   3834 م2014-1994على المجتمع اليمني للفترة 

 8631 التأثيرات المضادة للبكتيريا النباتي في درنات البطاطس 1047

لمض00ادة لألكس00دة للفيوكوي00دان عل00ى س00مية عقارالسيكلوس00بورين أ ف00ي الت00أثيرات المناعي00ة وا1048
   6390 الجردان

 3070 التأثيرالوقائي لنبات العنصيف في الحد من تراكم الخاليا الشحمية عند االنسان1049
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 -التأمين اإللزامي في المس0ئولية المدني0ة الناش0ئة ع0ن ح0وادث الس0يارات ف0ي الق0انون اليمن0ي 1050
   2964 مقارنة دراسة

 6709 التأويل العقلي عند المعزلة 1051

هـ0ـ ف0ي كتاب0ه المقاص0د الش0افية ف0ي ش0رح الخالص0ة 790التأويل النحوي عن0د االم0ام الش0اطبي1052
   2483 الكافية: اسبابه ومظاهره

 3662 التأويل في العامل النحوي1053

 5991 ة والمياه ذات الطاقة الكامنة المختلفةالتآكل التفاوتي للمبيدات في انواع الترب1054

 5717 التباين التنموي المكاني في محافظة صنعاء1055

التباين الحضري في اليمن واثره على التنمية المتوازنه والمستدامه باستخدام نظم المعلومات 1056
   2838 دراسة حالة االقاليم -الجغرافية 

 3128 ت التعليم العام في محافظة ذمارالتباين المكاني لخدما1057

   3420دراسة تحليلية في جغرافيه السكان -التباين المكاني للقوي العاملة النسائية في محافظة ذمار 1058

 709 التباين الوراثي في العشائر الطبيعية لنبات الخروع باسلوب التضاعف الكروموسومي1059

اياه00ا االقتص00ادية ومتطلب00ات تنميته00ا م00ع التطبي00ق عل00ى الجمهوري00ة مز -التج00ارة االكتروني00ة 1060
   969 اليمنية

التجارة البينية للدول العربية وأثرها على التكامل االقتصادي حالة اليمن ودول مجلس التعاون 1061
   1700 م2007 -1995الخليجي دراسة تحليلية للفترة من 

 4973 ية في اليمنالتجديد في فكر االمامة عند الزيد1062

 5 دراسة اجتماعية ميدانية-التجربة التعاونية اليمنية وأثرها في تنمية المجتمع اليمني1063

تطبيق00ات عل00ي الش00عراء  -التجلي00ات الفني00ة لعالق00ة االن00ا ب00االخر ف00ي الش00عر العرب00ي المعاص00ر 1064
   5936ل و عبدالعزيز المقالح(ادونيس و محمد درويش و سعد يوسف عبدالوهاب البياتي و امل دنق

   9207 التجمع االسري لحاالت النوع الثاني من داء السكري المشخص تحت سن االربعين اليمن.1065

 2458 م2007-1990التجمع اليمني لالصالح وقضية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية 1066

 4685 التحالف التجاري الدولي في صناعة زيت اليمن1067

 4649 التحالف الدولي لألعمال في مجال الصناعة النفطية في اليمن1068

دراسة وتحقيق من بداية الكتاب إلى  -البن األمير الصنعاني  -التحبير إليضاح معاني التيسير 1069
   899 نهاية كتاب تأليف القرآن وترتيبه وجمعه

دراسة وتحقيق من أول كتاب التوبة  -ير الصنعاني التحبير إليضاح معاني التيسير ، إلبن األم1070
   749 الى آخر كتاب الخلع

 669 دراسة وتحقيق 'كتاب الصالة' -التحبير إليضاح معاني التيسير إلبن األمير الصنعاني 1071

دراسة وتحقيق م0ن أول كت0اب ال0دعاء  -التحبير إليضاح معاني التيسير إلبن األمير الصنعاني 1072
   729 آخر كتاب الشعرالى 

ه0ـ )  1182التحبير إليضاح معاني التيسير للعالمة محمد بن إسماعيل األمي0ر الص0نعاني ت ( 1073
 دراسة وتحقيق -من أول  الصوم إلى آخر المخطوطة 

1747   

 7536 التحديات اإلدارية التي تواجه عملية التحول نحو النظام الفدرالي اليمني 1074

 8685 ديات التربوية التي تواجه العملية الديموقراطية والتنموية في اليمن  التح1075

التحديات التي تواجة دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة م0ن المنظم0ات اإلنس0انية ف0ي 1076
   4828 اليمن

 - 2015رس التحديات التي واجهت منظمات المجتمع المدني في اليمن خالل الفترة بين " م0ا1077
   4381 " 2018ديسمبر 

 7163 التحديات الجنسية في المؤسسات التعليم المختلط 1078
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   2947 التحديات الحالية والمستقبلية لكليات المجتمع في الجمهورية اليمنية واستراتيجية مواجهتها1079

 1973جتمع اليمني في الفترة دراسة حالة الم -التحديات السياسية للتنمية في البلدان النامية 1080
   5194 م1993 -

 4741 التحديات والقيود التي تواجه رواد األعمال في العراق1081

م ، دراس00ة تحليلي00ة م00ن منظ00ور 2001 -1962التح00ديث السياس00ي ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة 1082
   1248 سوسيولوجي

نون م0ن الحم0ى والتس0مم الغ0ذائي ف0ي التحري ع0ن ان0واع الس0المونيال ف0ي المرض0ى ال0ذين يع0ا1083
   1503 اليمن -مدينة ذمار 

 2037 التحري عن وجود بكتيريا الضمات في المجاري والبيئة المائية العذبة في صنعاء1084

 7765 التحسين والتقبيح العقليان 1085

برن0امج مح0و األمي0ة التحصيل الدراسي لألبناء وعالقته بأساليب معامل0ة األمه0ات الملتحق0ات ب1086
   3287 بأمانة العاصمة

 3811 دراسة أثرية -التحصينات الدفاعية القديمة في مديرية عنس محافظة ذمار 1087

 6856 التحضر العشوائي في اليمن 1088

 2888 دراسة سوسيولوجية -مشكالته  -أسبابه  -التحضر في مدينة صنعاء خصائصه1089

راس00ة الكهروكيميائي0ة ل00بعض معق0دات خمس00ة عش0ر وس00تة عش0ر وس00بعة عش00ر التحض0ير والد1090
   5387 الكترون في المجموعة السادسة المعدنية

 5393 التحطم الضوئي للمبيد الحشري كلوربيرفوس1091

التحقق من الممارسات االكاديمية وثقافة التعليم للطالب والمدرسيين ف0ي كلي0ة العل0وم بجامع0ة 1092
   6269 اليمن -صنعاء 

 6247 التحقق من بصمة االصبع باعتماد التحليل االحصائي لنسيج بصمة االصبع1093

التحقق من بقايا السمع لدى االطفال الذين يعانون من ضعف س0مع عص0بي ش0ديد وش0ديد ج0دا 1094
   5517 باستخدام رسم السمع عن طريق جذع المخ واستجابة الكمون الوسطي وتقييم الكالم

 2758 اليمن-التحكم الحيوى للفيوزاريوم وسمومه الفطرية في الذره الشامية ومنتجاتها الغذائية 1095

المس00ببه لم00رض العف00ن الرط00ب ف00ي البط00اطس  Erwinia carotovoraال00تحكم الحي00وي ل 1096
   2658 باستخدام ميكروبات التربة

   891بكتريوسن -ة باستخدام المركبات الطبيعية التحكم الحيوي لبعض الكائنات الممرضة في األغذي1097

التحكم الحي0وي ل0بعض الممرض0ات المنقول0ة ع0ن طري0ق الغ0ذاء باس0تخدام المض0ادات الحيوي0ة 1098
   3106 المنتجة من األكتينومايسات

 8209 التحكم في موقع ويب 1099

 3539 بكتيرية من التربة اليمنية التحلل البيولوجي للبولى إيثلين البالستيكي بواسطة عزالت1100

 2328 التحلل الضوئي المائي المحفز والحراري لبعض الصبغات النسيجية والمبيدات1101

التحليل االجتماعي الثق0افي ألزم0ة القي0ادة السياس0ية العربي0ة وتاثيره0ا عل0ى تط0ور المجتمع0ات 1102
   5656 العربية

 6176 طار المتنافسةالتحليل االحصائي لنماذج االخ1103

 5855 التحليل االقتصادي لسياسة الزراعية في الجمهورية اليمنية1104

 2954 التحليل االقتصادي للفقرالريفي للجمهورية اليمنية1105

 5580 التحليل البراجماتي الساليب الخطاب عند العرب المستخدمين للغة االنجليزية1106

 6506 انيكي للتوافق الحركيالتحليل البيوميك1107

 1068 التحليل الجغرافي لدرجات الحرارة في اليمن1108

دراسة في الجغرافيا   -م 2004/1995التحليل الجغرافي لمرض المالريا في إقليم سهل تهامة 1109
   943 الطبية
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ص0ور اش0عة ال0رنين التحليل الحجمي لدماغ االنسان الطبيع0ي الب0الغ : دراس0ة تقيمي0ة بواس0طة 1110
   5536 المغناطيسي

 6259 التحليل الطيفي واللصفي لبعض األوكسيكامات والنيميسوليد1111

 6785 التحليل الكمي للطرق البرية بن المدن واإلدارية 1112

 -التحلي00ل المص00لي لألجس00ام المض00ادة لفي00روس النك00اف عن00د ط00الب الم00دارس بمدين00ة الحدي00دة 1113
   2502 اليمن

 871 التحليل المصلي للبروتينات في أمراض السرطان الليمفاوي1114

 4124 التحليل المكاني لتدهور المياه الجوفية في حوض وادي السر1115

التحليل المكاني لخدمات االتصاالت وتقنياتها في الجمهورية اليمنية باستخدام نظم المعلوم0ات 1116
   GIS 2767الجغرافية 

دراسة في جغرافي0ة  -التحليل المكاني لخدمات االتصاالت وتقنياتها في أمانة العاصمة صنعاء 1117
   1125 االتصاالت

دراسة ف0ي  -التحليل المكاني للطاقة الشمسية والكهربائية وآثارهما التنموية في محافظة ذمار1118
   3733 الجغرافيا االقتصادية

 4149 وائية في أمانة العاصمةالتحليل المكاني للمناطق العش1119

 3933 محافظة صنعاء -التحليل المكاني لمخاطر االنهيارات االرضية في منطقة حراز 1120

 4177 بأمانة العاصمة -التحليل المكاني لنوعية المياه الجوفية في مديريتي بني الحارث ومعين 1121

 5611 واسيالتحليل الوراثي لتضريب اغنام الدمان بالع1122

 6921 التحنيط في اليمن القديم دراسة من خالل المصادر التاريخية والدول االثرية 1123

 4821 التحول الرقمي وتأثيرة على األداء التنظيمي في شركات الهاتف النقال  اليمنية1124

طينية نموذج00اً التح00ول ف00ي السياس00ة الخارجي00ة التركي00ة تج00اة الش00رق االوس00ط ،القض00ية الفلس112500
   3939 م2002-2011

دراسة حالة  -التحوالت الحضرية في اقاليم المدن الكبرى وبدائل استراتيجية التنمية األقليمية 1126
   5293 : اقليم عدن الكبرى

 7237 التحوالت العمرانية في أقاليم المدن الكبرى 1127

 5348 ام في اليمنالتحوالت في العمارة التقليدية في مدينة شب1128

 746 التحوالت في بنية النظام الدولي وتداعياتها على النظام اإلقليمي العربي1129

 5701 التخاطب باإلشارة ودورها في تعليم وتعلم اللغة الفرنسية1130

دراس0ة ميداني0ة م0ن وجه0ة نظ0ر  -التخطيط االستراتيجي في الوحدات االداري0ة العام0ة اليمني0ة 1131
   1454 االدراة العليا في الوحدات االدارية العامة بامانة العاصمة

 4481 جامعة تعز –التخطيط االستراتيجي وتطوير األداء المؤسسي دراسة حالة 1132

   2912 التخطيط اإلستراتيجي وعالقته بالضغوط المهنية كما يدركها موظفو بعض الوزارات اليمنية1133

 1763 ي ودوره في استخدامات االرض في امانة العاصمةالتخطيط الحضر1134

التخطيط المكاني للخدمات الص0حية ف0ي محافظ0ة عم0ران باس0تخدام نظ0م المعلوم0ات الجغرافي0ة 1135
GIS 4113   

 9245 التخطيط ال نشاء اكاديمية القيادة الجامعية في الجمهورية اليمنية1136

 5350 التربية بجامعة صنعاء التخطيط لتطوير نشاطات كلية1137

 1087 التخليق والتاثير البايولوجي لمشتقات اوكسامويل االحماض االمينية1138

 1329 التخليق والتأثير البايولوجي الريل سلفا ميدواوكساليل االحماض االمينية وامالحها1139

   1330 ليل األحماض االمينية وأمالحهاالتخليق والتأثير البايولوجي الريل سلفاهيدرازيدوا اوكسا1140

 5725 التدابير الوقائية للحماية من الجريمية في الشريعة اإلسالمية (دراسة مقارنة)1141

 2596 التداخل البرجماتي للغة االم وعالقتة بالكفاءة اللغوية لدارسي اللغة االنجليزية في اليمن1142
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 6792 ليمن مقارنة نصية التداخل الفص في شعر عمارة ا1143

ط0الب جامع0ة  -التداخالت النحوية والص0رفية ف0ي تعل0م اللغ0ة الفرنس0ية ل0دى الط0الب اليمني0ين 1144
   1153 ذمار انموذجا

 4036 التداول السلمي للسلطة في اليمن المعوقات والمعالجات1145

اس00ة تطبيقي00ة عل00ى الجمهوري00ة الت00داول الس00لمي للس00لطة ودوره ف00ي تحقي00ق الس00لم واألم00ن در1146
   3307 اليمنية

 6013 التدخل الجراحي لعالج التضييق الشديد في االحاليل االمامي لمجرى البول1147

 2682 دراسة مقارنة -التدخل في الخصومة المدنية على ضوء قانون المرافعات اليمني 1148

علمي00ة واإلط00الع والتعام00ل م00ع ه00ذه الع00ادة الت00دخين ب00ين مرض00ى المش00افي اليمني00ة الناحي00ة ال1149
   8121 واألدوية المضادة للتدخين 

 8525 التدريب في المرتفعات "الهيابكيك" وتاثيرها على االيقاع البيولوجي للرياضي1150

 7276 التدريب كأداة لتنمية الموارد البشرية 1151

يم بعض جهاز ك0رة الق0دم م0ع درس التربي0ة التدريس باستخدام بعض األساليب وأثره على تعل1152
   7687 الرياضية 

 8307 التدريس بجامعة العين من وجهة نظر الطلبة والمعلمين 1153

 -التدهور البيئي اثارة االقتصادية واالجتماعية عل0ى قبائ0ل البق0اره ف0ي والي0ة جن0وب دار ف0ور 1154
   191 بالسودان

اء االرض00ي ف00ي مدين00ه إب بإس00تخدام نظ00م المعلوم00ات الجغرافي00ه الت00دهور البيئ00ي لتغي00ر الغط115500
   3714 واألستشعار عن بعد

التدوين التاريخي في االندلس في القرنين الثامن والتاسع الهج0ريين / الرب0ع عش0ر والخ0امس 1156
   3974 عشر الميالديين

 287 التدوين التاريخي في اليمن في القرن الثامن الهجري1157

التذكر والنسيان وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة التعليم األساسي بأمانة العاصمة 1158
   3805 صنعاء

 5589 اينشتاين-الترابط الكمي في المواد الكثيفة التي تخضع لتوزيع بوز1159

الدم البيضاء عن0د الترابط بين داء المشوكات الكييسي والرتبة الثانية لمولدات مضادات خاليا 1160
   6142 المرضى اليمنيين

 6927 التراث الحضاري لمدينة عدن 1161

 2981 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية -التراث الحضري في مدينة زبيد معطيات وتوجه 1162

التراف00ق ب00ين نظ00ائر الجين00ات الخاص00ة ب00النوع الث00اني م00ن التواف00ق النس00يجي االعظ00م وال00نمط 1163
   1878 لسريري لمرض القلب الرثوي في المرضى اليمنيينا

 8502 الترب في الجمهورية اليمنية 1164

 714 دراسه جيومورفولوجية -التربة في منخفض صنعاء 1165

 3792 التربية االسرية وعالقتها بانحراف االطفال في امانة العاصمة صنعاء1166

 2308 ان الكريمالتربية االيمانية في القر1167

 6985 التربية اإلسرائيلية والتربية اليهودية المتنافر واالختالف1168

 7133 التربية اإلسالمية دراسة في اصول المصطلح وخلفية الداللة 1169

 7761 التربية البشرية والبطالة في الجمهورية اليمنية 1170

 7112 (أزمة الغذاء) التربية البيئية والتربية السكانية 1171

 447 التربية الربانية القرآنية للنبي محمد صلى هللا علية وسلم1172

 8361 جامعة صنعاء واقعها وتطويرها  –التربية العملية في كلية التربية 1173

 6976 التربية المهنية في التعليم االساسي 1174

 49 التربية اليهودية في اليمن1175

 2238 الترجمة االدبية عند االستاذ عبدهللا فاضل فارع: دراسة تحليلة نقدية1176
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 6534 الترجمة اآللية: تحليل الخطأ النصي وتنقيح النص االحق1177

 3184 الترجمة التعليمية كمادة مكملة لتعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية1178

   3517 ة  الى اللغة العربية :دراسة لغوية تداولية للكلمات النابيةالترجمة المرئية لألفالم االنجليزي1179

 4248 التركيب االجتماعي في سبأ دراسة من خالل النقوش واالثار1180

 554 دراسة تطبيقية لمدينة صنعاء -التركيب االجتماعي لألسرة المعيشية في المجتمع اليمني 1181

دراس00ة للمتغي00رات االجتماعي00ة واالقتص00ادية  -اليمن00ي المعاص00ر  التركي00ب االجتم00اعي للمجتم00ع1182
   438 م2000-1980للفترة من 

التركيب الكيميائي لمركبات الكلور وثنائي الكلور وثالث0ي الكل0ور واس0تيل ميغالم0ين وتجريبه0ا 1183
   5271 كمركبات مضاده للجراثيم

 1230 اتي األكثر تداوال بالجمهورية اليمنيةالتركيب الكيميائي وعوامل جودة زيت الطبخ النب1184

التركيب الكيميائي ومتحوى المكونات المغذية في ثمار المانجو المنتجة محليا ف0ي الجمهوري0ة 1185
   857 اليمنية

 5095 التركيب المحصولي االفضل لمنطقة مشروع المرتفعات الجنوبية في اليمن1186

 5467 لم وصف المياة) منطقة باب المندب جنوب البحر األحمرالتركيب الهيدروغرافي (ع1187

م0ع اج0زاء  -4اوكس0وبيرميدين و الكين0ازولينيون  -4التركيب و التأثير البيول0وجي لمنتوج0ات 1188
   5886 من االريل سلفونامايد عند الموضع النوكليوزيدي

 1418 الترويج المبالغ به لألدوية في اليمن1189

دراس00ة  -زام00ات المق00اول والمهن00دس ومس00ئوليتهما ف00ي عق00د المقاول00ة ف00ي الق00انون اليمن00ي الت1190
   5321 مقارنة

 3561 التزامات المؤًمن في عقد التأمين البحري في القانون اليمني دراسه مقارنه1191

 2190 ةدراسة ميدانية تحليلي -التسامح السياسي واالجتماعي  في المجتمع اليمني المعاصر 1192

 7682 التسامح مع اليهودية والنصارى1193

   448 التسرب في المدرسة األساسية في محافظة صعده وعالقته بخصائص المجتمع و أنشطته1194

 6759 التسويق المصرفي 1195

 7667 تسويق اللایر اإللكتروني –التسويق في الوطن العربية 1196

 3676 القتة باتخاذ القرار لدى القيادات االكاديمية في جامعة صنعاءالتسييس التنظيمي وع1197

التسييس التنظيمي وعالقتة بالصراعات التنظيمية ب0ين الع0املين ف0ي مكات0ب (ادارات )التربي0ة 1198
   2557 والتعليم بمحاقظة عمران

 8691 التشبيه في شعر أبي الفضل الميكالي من حيث مصادرة وأغراضه وبالغته1199

 5435 التشخيص األولي في سرطان البروستاتة المتقدم1200

 4201 التشخيص القرآني الهل الكتاب " دراسة تاصيلية معاصرة "1201

بواس00طة الكش00ف ع00ن  -1التش00خيص المبك00ر لخم00ج في00روس الع00وز المن00اعي البش00ري الن00وع 1202
   1338 داد هذا الفيروس في صنعاء اليمنفي المتبرعين بالدم سالبي النتيجة ألض 24المستضد ب 

 8133 التشديد والتخفيف في عقوبة القتل العمد ، في الفقه الشرعي المقارن 1203

 2450 التشريع اليمني وحقوق االنسان دراسه مقارنة1204

 6818 التشكيل الجمالي في شعر نقائض العصر االموي (كتاب)1205

 41 والتخيلي في شعر عبدالعزيز المقالحالتشكيل الموسيقي 1206

 8206 التشوهات الحفرية في المناطق السكنية ألسباب والمعالجات صنعاء نموذجاً 1207

 661 التشوهات الخلقية والوراثية المحدثه بواسطة ' دايميثوات ' في أجنة الفئران1208

 6424 ثيوفين كمضادات السرطانالتشييد والتقييم لبعض المركبات المندمجة مع ال1209

 6194 التشييد والنشاط البيولوجي لبعض مركبات الفالفونويدات1210
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 3650 التصاريح العصرية مشروعيتها ومقاصدها في الشريعة االسالمية1211

 5200 دراسة مقارنة -التصرف الشكلي في الفقه االسالمي 1212

 529 في الشريعة االسالمية التصرف في الملكيات العامه1213

 3679 التصرفات المالية المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة االسالمية1214

 1909 التصميم األمثل لشبكة الجيل القادم لالتصاالت اليمنية1215

 6169 التصميم األمثل للجسور الخرسانية المستمرة المسبقة الشد ذات العمق المتغير1216

 598 هـ224تصنيف الحقلي أللفاظ الغريب المصنف ألبي عبيد القاسم بن سالم تـ ال1217

التص000نيف النظ000امي للف000ورامنيفرا القاعي000ة الحديث000ة م000ن منطق000ة بئرعل000ي ( البح000ر العرب000ي ) 1218
   3147 الجمهورية اليمنية

 7602 التصور العربي للحضارة اإلسالمية ومقاربه سياسية 1219

ات الذاتية المستقبلية لدى طلبة اللغة االنجليزية اليمنيين وعالقتها بالكف0اءة ف0ي اللغ0ة التصور1220
   3724 جامعة صنعاء -االنجليزية دراسة حالة لطلبة المستوى الرابع قسم اللغة االنجليزية

 3218 التصويب اللغوي حتى نهاية القرن السادس الهجري ( في ضوء علم اللغة الحديث )1221

التصوير االسالمي في اليمن دراسة فنية تحليلية مقارنة لقصايد مخطوطات مقام0ات الح0ديون 1222
   7041 المذوق بصنعاء 

 1839 التصوير األنبوبي االنتقائي في تشخيص العامل األنبوبي للعقم1223

ئي0ة الش0هر التضاد الميكروبي على بعض الميكروب0ات الممرض0ة والص0فات الفيزيائي0ة والكيميا1224
   2852 انواع العسل اليمني

وعالقت0ه بانتش0ارها ف0ي البيئ0ة  Tagetes minuta Lالتض0اعف الص0بغي ف0ي القطيف0ة البري0ة 1225
   7342 اليمنة 

 6776 التضامن السلبي لالعتزام 1226

 1958 -م2009 -1990التضخم الركودي في االقتصاد اليمني  دراسة تحليلية للفترة 1227

 3468 التضخم ووسائل معالجته دراسة تحليلية حالة الجمهورية اليمنية1228

 5066 التضريب التبادلي وتدير المعالم الوراثية لبعض الصفات في الطماطه1229

 8274 التطابق في الحنبس بين الفعل والفاعل 1230

 8738 إلسالمي حكمه وأثره على الواقع ا -التطبيع مع العدو اإلسرائيلي 1231

تطبيقية ف0ي  -دراسة تحليلية -العوامل واالسباب وطرق الوقاية  -التطرف الديني بين الشباب 1232
   2520 المجتمع اليمني

 2446 التغطية واسباب الفشل في مديرية التعزية ، محافظة تعز -التطعيم الروتيني لألطفال :1233

 8202 لواقع الراهن وأفاق المستقبل التطور الديمقراطي في اليمن ا1234

 5634 التطور في تنمية البيئة السكنية في منطقة عدن باليمن1235

1236
التطورات السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشر الميالدي ، الح0ادي عش0ر الهج0ري ، 

لفها يحيى ب0ن مع تحقيق الجزء الثاني والثالث من مخطوطة بهجة الزمن في تاريخ اليمن لمؤ
 الحسين بن القاسم

607   

 7645 التطورات السياسية واالمنية في اليمن 1237

 7549 التطورات العمرات وظواهر السكن العشوائي 1238

 7139 التطوير المهني إلداء االستاذ الجامعي 1239

 4434 اليمنية التطويرالتنظيمي لمنظومة البعثات والمنح الدراسية في الجمهورية1240

 5208 التظاهرات السريرية للمالريا الخبيثة في اليمن1241

 1780 هـ)215التعارض في آراء األخفش األوسط(ت1242

 2245 دراسة فقهية مقارنة -التعارض والترجيح بين مااختلف فيه كتب النووي1243

 7628 التعارض والترجيح عند األصوليين 1244

 6315 عاون الدولي في التصدي لظاهرة اإلرهاب عبر المنظمات الدوليةالت1245

 3824 دراسة موضوعية تحليلية -التعايش السلمي في ضوء القرآن الكريم 1246
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 3203 التعبيرات االصطالحية في اللغة االنجليزية والعربية: دراسة داللية وثقافية1247

م000ل المس000ببة لتص000لب الش000رايين ف000ي العم000ال ص000غار الس000ن التعت000يم التشخيص000ي ل000بعض العوا1248
   5500 المعرضون مهنيا الى كلوريد الفينيل أو المعادن الثقيلة

 1647 التعدد الداللي واثره في الخالف الفقهي1249

م 1990التعددية الحزبية وتاثيرها على االستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية للفترة من (1250
   5672 )م2004 -

 5204 التعددية السياسية في الجمهورية اليمنية واقع الشريعة وابعاد المساومة1251

 7725 التعددية في الخطاب الشعري1252

التعرض لالذاعة والتلفزيون وعالقته بمستوى الوعي بقضايا التنمية في الريف اليمني دراسة 1253
   6540 تحليلية ميدانية

ل00دراما العربي00ة ف00ي القن00وات الفض00ائية وعالقت00ه ب00إدراك الجمهوري00ة اليمن00ي ألدوار التع00رض ل1254
   6318 المرأة في المجتمع

 1500 التعرف على البكتريا الممرضة في اصابة القدم السكري لبعض المرضى اليمنيين1255

 5765 التعرف على الخطوط العربية المطبوعة بطريقة غير تلقائية1256

التع00رف عل00ى الكتاب00ة اليدوي00ة باللغ00ة العربي00ة غي00ر المباش00رة باس00تخدام الش00بكات العص00بية 1257
   5343 الصناعية

 1885 التعرف على الوجه عبر تقنية التعرف على األنماط ثالثية البعد1258

 7613 التعريف بمخطوطه يمنية نادرة من تراث المطرفين الزيدية القسم األول 1259

 7612 عريف بمخطوطه يمنية نادرة من تراث المطرفين الزيدية القسم الثاني الت1260

 6752 التعريف بنوع القانون الدولي العام ونطاقها 1261

 3954 التعريف في معجم  شمس العلوم لنشوان الحميري  مقاربه معجمية حديثة1262

ت : ثنائي00ة األجنح00ة ) تح00ت الظ00روف التعري00ف والمكافح00ة البيولوجي00ة للبع00وض ( البعوض00يا1263
   4024 المختبرية

 3161 التعظيم و المعظمات في ضوء العقيدة اإلسالمية1264

 2344 التعفن الفطري لبعض الفواكه بعد الحصاد وعالقتها بانتاج االنزيمات والسموم الفطرية1265

 23 ب كلية التربية بجامعة صنعاءالتعلم الفردي والتعلم الجماعي دراسة تجريبية على طال1266

 1214 التعليل النحوي عند ابن فالح اليمني في كتابه المغني في النحو1267

 9214 التعليم االساسي في الوطن العربي1268

 8683 التعليم التغير والمهني في اليمن ودرة في خدمة التنمية 1269

 351 االجتماعية المتعلقة بألسرة اليمنيةالتعليم الجامعي وأثره على القيم 1270

 7267 التعليم العالي الخاص (خصوصيته /حجمة /انواعه)1271

 7244 التعليم عن بعد والجامعة المقترحة 1272

 6988 التعليم في الجمهورية اليمنية من منظور كارل بوبر 1273

 5196 خيةدراسة تاري -م 1962 -م1918التعليم في اليمن 1274

   938م)1229 - 1174هـ الموافق  626 - 569التعليم في اليمن في عصر الدولة األيوبية للفترة (1275

 1441 م1137-1047هـ 532-439التعليم في اليمن في عصر الدولة الصليحية للفترة 1276

-839ه00ـ / 393-225التعل00يم ف00ي ال00يمن ف00ي عص00ر دول00ة آل يعف00ر الح00واليين ف00ي الفت00رة م00ن 1277
   1001 م1003

 307 التعليم في اليمن في عهد الدولة الطاهرية1278

 2225 م)1849-1635هـ /1365-1045التعليم في اليمن للفترة (1279

 3512 م1019 - 819هـ / 409 - 203التعليم في عهد الدولة الزيادية في اليمن للفترة 1280

 3541 م1053 - 898هـ / 444 -284لزيدية االولى التعليم في عهد الدولة ا1281

 1722 م1159-1022هـ الموافق 554-412التعليم في عهد الدولة النجاحية من 1282



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1163

 رقم الباحث عنوان البحث م
 1773 التعليم في منطقة تهامة خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين1283

دراسة ميدانية في جامعة  -المجتمعية  التعليم و الحراك االجتماعي في ضوء بعض المتغيرات1284
   5869 صنعاء

 2209 التغير االجتماعي والثقافي واثرة على الوعي السياسي للشباب اليمني1285

دراس0ة  -التغير القيمي في النظام السياسي الدولي واث0ره ف0ي التش0ريعات والسياس0ات اليمني0ة 1286
   1726 2006-1990الحقوق والحريات 

لتغيرات البنيوية للقطاع0ات الس0لعية ف0ي االقتص0اد اليمن0ي م0ع التركي0ز عل0ى قط0اعي الزراع0ة ا1287
   5038 م1995-1970والصناعة التحويلية خالل المدة 

التغيرات الت0ي ط0رأت ف0ي حي0اة الكولوني0ل ش0ابر ف0ي رواي0ة الكولوني0ل ش0ابر للكات0ب الفرنس0ي 1288
   1168 بلزاك

 5539 ث في العين نتيجة استخدام العدسات الالصقةالتغيرات التي قد تحد1289

فوس0فات الن0ازع للهي0دروجين المؤدي0ه ل0نقص نش0اطه ف0ي  6التغيرات الجينية إلن0زيم الجلك0وز 1290
   4030 المناطق الموبوءه بالمالريا في محافظة الحديده

ف0ا ف0ي مرض0ى الس0كر ) ألHNF4التغيرات الجيني0ة للعام0ل الن0ووي الكب0دي م0ن الن0وع الراب0ع (1291
   6126 النوع الثاني في ماليزيا

 5778 التغيرات السياسية واالقتصادية في اليمن ودورها في تطور االعالن التجاري الصحفي1292

التغيرات الشكلية في الجهاز الهضمي العلوي والتلوث المع0وي البكتي0ري ف0ي ح0االت االمس0اك 1293
   5431 عند االطفال

رات الش00هرية ف00ي مس0توى نش00اط االنزيم00ات االميني00ة الناقل0ة الفوس00فاتيز القل00وي وبع00ض التغي12940
   Hisex 7869مكونات الدم خالل الدورة االنتاجية لدجاج البض التجاري 

 6670 التغيرات الصوتيه والصرفيه للكلمات العربيه المستعارة في اللغة االندنوسية1295

لس00لوكية المرغوب00ة ف00ي الذباب00ة البيض00اء و عائله00ا النب00اتي نتيج00ة التغي00رات الفس00يولوجية وا1296
   5578 استخدام المبيدات على نبات القطن

دراس000ة تطبيقي000ة ف000ي  -التغي000رات القيمي000ة للمجتم000ع وأثره000ا  عل000ى انتش000ار ظ000اهرة الفس000اد 1297
   1867 سوسيولوجيا الفساد المالي واالداري في اليمن

 5118 لبيئية لمنطقة شرق بغداد خالل العصر الرباعيالتغيرات المناخية وا1298

التغيرات النسيجية والكيمياء نسيجية والتركيبية الدقيقة في ذك0ور الج0رذان البيض0اء المعامل0ة 1299
   6387 بالجرعات العالجية من عقاري األتورفاستاتين (لبتور) والروزوفستاتين (كريستور)

لع00اب وعالقته00ا بتس00وس االس00نان ف00ي اطف00ال الرب00و المص00ريين التغي00رات ف00ي بع00ض قياس00ات ال1300
   6600 واليمنيين

 1865 التغيير اإلداري ومقاومته في األجهزة الحكومية في الجمهورية اليمنية : دراسة ميدانية1301

 5840 التغيير الجيني في نبات السدر بواسطة بكتيريا الرزاجينز1302

بواسطة عقار الفلوداربين وعالقته بالموت المبرمج للخاليا  4-نترلوكينالتغيير في مستوى اإل1303
   5997 في سرطان الدم الليمفاوي المزمن

 8242 التفاح والفرسك في مرتفعات الجمهورية العربية اليمنية 1304

 التفاع00ل الفص00لي ب00ين الم00درس والطال00ب ف00ي إط00ار ت00دريس اللغ00ة االنجليزي00ة كلغ00ة أجنبي00ة ف00ي1305
   795 المدارس الثانوية اليمنية

 6072 التفاعلية البيلوجية والتركيب الكيميائي لمركبات االيض من بعض العضيات البحرية1306

 5702 التفاعيل العضوي والنفسي والتخاطبي في البنية الصوتية للغة العربية الفصحى1307

 428 التفريق بين الزوجين للضرر في الفقه االسالمي1308

 991 التفسير  اللغوي في لسان العرب1309

 423 جمعآ ودراسة -التفسير بالماثور لسورة االنفال 1310

للعالمة أبي عبدهللا محم0د ب0ن عب0دهللا ب0ن أب0ي بك0ر الص0ردفي المش0هور  -التفقيه شرح التنبيه 1311
   1070 دراسة وتحقيق -بالريمي
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دراس00ة ميداني00ة عل00ى دار الرعاي00ة  -ح00داث ف00ي االس00رة اليمني00ة التفك00ك االس00ري وانح00راف اال1312
   1904 االجتماعية في مدينة صنعاء

 6029 دراسة حالة في امانة العاصمة -التفكك االسري وعالقته بجنوح االحداث 1313

دراس0ة اجتماعي0ة األس0باب  -التفكك األسري وظ0اهرة أطف0ال الش0وارع ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة1314
   2609 أمانة العاصمة نموذجاً  -بعاد واآلثار المترتبة عليها واأل

التفك00ك األس00ري وعالقت00ه ب00بعض المتغي00رات الس00كانية ف00ي ال00يمن ، دراس00ة تطبيقي00ة ف00ي أمان00ة 1315
   4367 العاصمة

 1098 التفكير االبتكاري وعالقته ببعض المتغيرات لدى طالب المعاهد الصناعية في اليمن1316

التفكي00ر االس00تداللي ل00دى طلب00ة الص00ف الث00اني الث00انوي وعالقت00ة بالتحص00يل ف00ي الرياض00يات 1317
   1444 بالجمهورية اليمنية

 6832 التفكير الخرافي وعالقته باالتجاهات لدى طلبة التخصصات العلمية بكلية التربية صنعاء 1318

 614 ليمنيالتفكير الخرافي وعالقته ببعض المتغيرات في المجتمع ا1319

التفكي00ر الرياض00ي وعالقت00ه بج00انبي ال00دماغ ل00دى طلب00ة الص00ف االول الث00انوي بامان00ة العاص00مة 1320
   2756 صنعاء

 7071 التقدم واالرتقاء بين الحرية والمساواه 1321

 5309 التقدير االحصائي لسوق العمالة في الجمهورية اليمنية1322

الثن00ائي والس00باعي م00ن خ00الل تف00اعالت التض00خيم والتحس00س بواس00طة  التق00دير االن00ي للمنغني00ز1323
   5633 دراسة مقارنة وتطبيق -منظومة الكترونية بصرية مصنعة محليا 

 603 التقديرات الشرعية في المعامالت ومدى لزومها1324

 213 دراسة نحوية داللية -التقديم والتاخير في ديوان زهير ابن ابي سلمى 1325

 3944 التقديم والتأخير في بناء الجملة في كتب معاني القرآن وإعرابه جمعا ودراسة1326

التق00رن الم00رتبط ب00أتبالع الخالي00ا الس00رطانية للهيموغل00وبين ف00ي الس00رطان الش00وكي الحرش00قي 1327
   6163 المتموضع أو المنتشر في الغشاء المخاطي الفموي : احتمالية التطور المرضي لآلالء التقرن

م00ن س00ورة -التقري00ب المنت00زع م00ن الته00ذيب لالم00ام العالم00ة محم00د ب00ن ع00امر عل00ي االص00بهاني 1328
   4012 دراسة وتحقيق-االنفال حتى سورة االخالص 

 5475 التقلب في أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل وسبل مواجهته في االقتصاد االسالمي1329

 CANDIDA 6313فصائل فطريات الكانديدا التقنيات الجزيئية إلكتشاف 1330

التقني00ات الحجاجي00ة ف00ي رس00ائل الخي00ال االدب00ي ( رس00اله الغف00ران التواب00ع والزواب00ع منام00ات 1331
   4064 الوهراني ) نماذج دراسه في البالغه االقناعية

 7421 6886 التقويم التربوي من منظور اسالمي 1332

الوصول في مدين0ة ص0نعاء م0ن خ0الل خ0رائط األيزوك0رون باس0تخدام  التقويم التنموي إلمكانية1333
   6338 نظم المعلومات الجغرافية "دراسة جغرافية"

 350 التقويم الذاتي وتقويم الموجهين ألداء مدرسي ( معلمي ) العلوم بمحافظة إب1334

 1158 التقويم الميكروبيولوجي لبعض األغذية البحرية اليمنية1335

 5466 التقويم الوراثي لماشية الهولشتاين في العراق1336

 8419 التقيم السريع لمرض التراخوما بالكيمياء1337

 4732 التقييم األخالقي لممارسات الترويج الدوائي في اليمن1338

 1599 التقييم البنائي والهيدروجيولوجي للجزء الشمالي من حوض قاع جهران1339

   6245 دراسة حالة على مدينة تعز -يم البيئي االجتماعي لنبات القات وإدراك المجتمع اليمني التقي1340

 7844 التقييم الحقلي والمعملي لبعض المبيدات الحشرية ضد حشرة من التفاح الصوفي 1341

 7849 التقييم الحيوي لبعض المبيدات لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي في اليمن 1342
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 Micromeria) وش00اي الجب00ل ( Dodonea viscosaالتقي00يم الحي00وي لنب00اتي الش00هس (1343
imbricata 4265 اليمن-) لمجمعه من محافظة تعز   

   6147 التقييم السريري واإلشعاعي للتحميل المبكر للزرعات بنظام المعالجة الجديدة لسطح الغرسة1344

 718 جيري المحلي كمصـدر للكالسيوم بعالئق دجاج البيضالتقييم الغذائي للحجر ال1345

 736 التقييم الكيميائي والحسي لرغيف القمح اليمني المدعم لدقيق الدخن البري ' الطهف '1346

 5640 التقييم الممتاز لعناية المواليد في المستشفيات العامة والخاصة في مدينة صنعاء ، اليمن1347

 5361 لنقدي لالطفال المصابيين بحصوات الكلى والمسالك البوليةالتقييم ا1348

التقييم الهيستولوجي لتأثير الطعم العظمي المعزز ببروتين النس0يج الليف0ي عل0ى إلتئ0ام ج0روح 1349
   6175 أنسجة ما حول السن

عل00ى التقي00يم غي00ر الت00دخلي لس00وء وظيف00ة البط00ين األيس00ر ف00ي ال00داء الس00كري تغيي00ر معتم00د 1350
   6682 االنسولين

 3313 التقييم في مادة اللغة االنجليزية في نظام التعليم في اليمن بين النظرية والتطبيق1351

 tetraploid , huaduo 8 6671التقييم والتحليل الوراثي لقوات الهجين بين الرز 1352

 311 تنمو شجرة الحرازالتكامل الزراعي الغابي في منطقة كرونجا غرب السودان حيث 1353

 5142 تحليل ومقارنة -التكرار الموضعي في القران الكريم 1354

 1434 التكسير الحيوي لبعض البقايا النباتية بواسطة الفطريات1355

 7635 التكلفة والعائد لطلبة البعثات في الجمهورية اليمنية 1356

 1490 شترك للري التسميدي مع الري الناقصالتكنولوجيا المتكاملة  للتطبيق الم1357

 5838 التكوين التشكلي المميز لسرطان الرئه ذو الخاليا غير الصغيرة1358

 3732 التكوين النفسي لشخصية المراه المعنفه المتقبله والرافضه للعنف1359

 8132 رائم والعقوبات اليمنيالتكييف القانوني لجريمة االعتداء على وحدة الدولة ، في قانون الج1360

 988 التالزم اللفظي وأثره في الترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية1361

ال00تالزم اللفظ00ي وعالقت00ه بكف00اءة الترجم00ة (دراس00ة حال00ة لط00الب المس00توى الراب00ع قس00م اللغ00ة 1362
   3299 االنجليزية كلية اللغات جامعة صنعاء)

ع التواص0ل االجتم0اعي كمص0در معلوم0ات لتش0كيل ص0ورة الجامع0ات الخاص0ة التلفزيون ومواق1363
   8195 لدى طالبها في اليمن دراسة مسحية 

 5929 2000-1990التلقي اللساني للقصة القصيرة في اليمن1364

 2895 التلوث البكتيري للصفائح الدموية المفصولة في بنوك الدم بمدينة صنعاء1365

 2996 لبيئي (الضوضاء) كما يدركه طلبة جامعة صنعاء وعالقته بالقلق المعممالتلوث ا1366

التلوث الفطري للمتحف الوطني ومكتبات المخطوطات التاريخي0ة ف0ي ص0نعاء وانش0طة التحل0ل 1367
   2341 الحيوي لها

ت0وح ف0ي التلوث الميكروب0ي لجه0از التروي0ه القلبي0ة الرئوي0ة خ0الل عملي0ات جراح0ة القل0ب المف1368
   3836 اليمن-مدينة صنعاء

 4323 دراسة بيئية اجتماعية اقتصادية-التلوث الهوائي داخل االبنية في مدينة صنعاء 1369

 7556 التلوث ونشأة الوعي البيئي العالمي المعاصر 1370

ب0ين مص0ر التماس األكاديمي للمعلومات العلمية على شبكة اإلنترن0ت (دراس0ة ميداني0ة مقارن0ة 1371
   6251 واليمن)

 2994 التماسك النصي في اللغة االنجليزية والعربية : دراسة مقارنة لألدوات اللغوية والنحوية1372

 3073 التماسك النصي في ديوان قصائد قصيرة للمقالح1373

 1115 التماسك النصي في سورة النساء1374

 1546 اللفظيةالتماسك النصي في متشابهات القرآن 1375

 4566 التمكين اإلداري وعالقته بإبداع العاملين اإلداريين في ديوان عام وزارة المالية اليمنية1376

 2723 التمكين وعالقته باإلبداع اإلداري لدى العاملين في الجامعات اليمنية1377
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مني0ة باس0تخدام الواس0مات التميز الوراثي لمقاوم0ة الجف0اف ل0بعض أص0ناف ال0دخن المحلي0ة الي1378
   3726 الوراثية

 8852 التناص القرآني في شعر الخوارج 1379

 1871 التناص في شعر ابي نواس1380

 4005 التناص في شعر الحداثة في اليمن1381

 1419 التناص في شعر الهبل1382

 970 التناص في شعر عبدهللا البردوني1383

 8698 الئد العقيان التناص في ق1384

 6456 1914-1878التنافس الدولي في البلقان 1385

 6047 التنافس الدولي في منطقة القرن األفريقي منذ نهاية الحرب الباردة1386

باستخدام االستشعار ع0ن  -التنبؤ المكاني لمخاطر االنزالقات الصخرية في حوض وادي ظهر 1387
   4084 رافيةبعد ونظم المعلومات الجغ

التنبؤ بتكرار النزف المبك0ر وح0دوث الوف0اة بس0بب ن0زف دوال0ي الم0ريء الح0اد ل0دى المرض0ى 1388
   2869 صنعاء -اليمنيين في المستشفيات الكبرى 

التنبؤ بستوى االداء المه0اري بدالل0ة بع0ض الص0فات البدني0ة والفس0يولوجية واالنثروبومتري0ة 1389
   6622 جمهورية اليمنيةلالعبي كرة الطائرة في ال

 3867 التنبؤات الالتداخلية في وجود دوالي المرئ لدى مرضى التليف الكبدي1390

دراس0ة تطبيقي0ة  -التنشئة االجتماعية ودورها في تكوين الوعي السياسي في المجتمع اليمني 1391
   2466 لعينة من طالب جامعة صنعاء

 2847 المي  دراسة مقارنةالتنصت وأحكامه في الفقه اإلس1392

 2651 التنظيم القانوني لعقد البيع التجاري اإللكتروني في القانون اليمني ( دراسة مقارنة )1393

دراسة مقارنه في القوانين ( اليمني والمصري  -التنظيم القانوني لعقد فتح االعتماد المستندي 1394
   2728 والقطري ) والقواعد الموحدة

 3564 لتنظيم القانوني لمرحله المفاوضات في عقود التجاره الدوليها1395

 6975 التنظيم الكتروني كاليه من اليات تحقيق مجتمع العربية 1396

 6747 التنظيمات العسكرية في عهد الحاجب المنصور محمد ببداي عامر االندلس 1397

الحض0ر)ودورها ف0ي مقاوم0ة -ت0دمر -ة (البت0راءالتنظيمات العسكرية في ممالك الع0رب الش0مالي1398
   1271 دراسة مقارنة -االطماع والحمالت االجنبية 

 6866 التنفيذ الجبري وفق القانون والمرافعات اليمنية 1399

) Horse Gramالتنقية الجزئية وخصائص إنزيم االستريز المستخلص من االنزيم الحصاني (1400
   Dolichos biflorus( 5451س (حامل زهرتين مستطيل الرأ

 7064 التنمية الريفية وانعكاساتها على التعليم الزراعي في العالي في اليمن 1401

 6149 التنمية الشاملة وآليات التطبيق لدعم الحفاظ على العمارة والعمران في اليمن الحديث1402

 6888 ياجات لمائية البيئة الجافة لحوض صعدة التنمية المتقدمة للمواد المائية وفقاً لتعدد إحت1403

 7550 التنمية المستدامة في الوطن العربي 1404

   8904 التنمية المستدامة في محتوى مناهج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية 1405

ادة التربي0ة اإلس0المية للمرحل0ة التنمية المستدامة من منظور إسالمي وتطبيقاتها التربوي0ة "م14060
   8903 الثانوية انموذجا"

 4340 التنمية المستدامة وعالقتها بالنمو السكاني في اليمن1407

 2830 التنمية المهنية للعاملين في مكتبات جامعة صنعاء : الواقع ومجاالت التطوير1408

 3015 يري المدارس الثانوية بمحافظة عمرانالتنمية المهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مد1409

 5854 التنمية بمفهومها الشامل و تاثيرها على الهويه المحلية بمدينة صنعاء تطبيقاً على المسكن1410

 940 التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنية1411
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 3342 على الشريط الساحلي اليمني للبحر األحمر التنوع البيولوجي للطحالب الطافية1412

 2066 التنوع الجينى لفيروس الكبد سي في حاالت التهابات الكبد سي المزمنة في اليمن1413

التن00وع الجين00ي لفي00روس الته00اب الكب00د ب00ي ب00ين مرض00ى الته00اب الكب00د الب00ائي الم00زمن ف00ي 1414
   3441 اليمن -المستشفيات العامة صنعاء 

التن000وع الحي000وي ب000ين التراكي000ب الوراثي000ة ف000ي القم000ح باس000تخدام ال000دالئل الجزيئي000ة والص000فات 1415
   6577 الفسيولوجية تحت إجهاد الملوحة

 3367 التهاب الفم المصاحب لألطقم: المسببات الميكروبية وأنماط المضادات الحيوية لها1416

عية وتغطية اللقاح وعوامل االختطار بين العاملين واالستجابة المنا Bالتهاب الكبد الفيروسي 1417
   2500 اليمن -في المختبرات الطبية بمدينة تعز 

التهاب الكبد الفيروسي البائي ، تغطية الوعي و اللق0اح و عوام0ل االختط0ار ب0ين الع0املين ف0ي 1418
   2550 اليمن . -المختبرات الطبية بمدينة صنعاء 

س0ي ج0ي ب0ين مرض0ى الغس0يل الكل0وي  ف0ي مراك0ز الغس0يل الكل0وي بمدين0ة التهاب الكبد الفيرو1419
   2523 اليمن . -صنعاء 

 5241 التهاب جلد حشفة عضوه دكورة في الرجال اليمنيين1420

 7800 التهاب شفاف القلب األيمن أدى إلى تجميع قيمي وهوائي مرعش والرئة 1421

نم0ط  -ال المرضى المترددين على بعض مستشفيات صنعاء التهابات األذن الوسطي بين األطف1422
   926 العدوى وعوامل الخطورة

التهج00ين التب00ادلي وتق00دير المع00الم الوراثي00ة واالرتباط00ات الوراثي00ة والمظهري00ة ب00ين الص00فات 1423
   5456 لسالالت نقية من الذرة الصفراء

 7918 التهرب من الغريبة على الدخل ورسائل مكافحته 1424

) ب00ين المتب00رعين بال00دم ف00ي HBC.Ab)Bالتواج00د المص00لي لألجس00ام المض00اد لفي00روس الكب00د1425
   3768 اليمن . -مستشفيات مدينة صنعاء 

 6851 التوازن المفقود في المدن / مدينة صنعاء كحالة تطبيقية 1426

 5069 التوازن المكاني الستهالك وانتاج االسمنت في الجمهورية اليمنية1427

التواص00ل البيئ00ي للعم00ارة التقليدي00ة ف00ي ال00يمن نح00و اط00ار لتحقي00ق التواف00ق البيئ00ي ف00ي المب00اني 1428
   5865 السكنية المعاصرة

   1296التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف الثامن من التعليم االساسي وعالقته بالتحصيل الرياضي1429

 7050 ثامن من التعليم االساسي وعالقته بالتحصيل التواصل لرياض لدى تالميذ الصف ال1430

 3498 التواصي في ضوء القران الكريم واثره على الفرد والمجتمع1431

التوافق االجتماعي لأللطفال في مرحلة الروضة وعالقتة بأساليب المعاملة الوالدية ف0ي امان0ة 1432
   2606 العاصمة

 463 اليب المعاملة الوالدية والصحة النفسية لألبناءالتوافق الزواجي وعالقته باس1433

 4947 التوافق النفسي لذوي قدرات الالدراك فوق الحسي1434

التوافق النفسي واالجتماعي ل0دى معلم0ي مرحل0ة التعل0يم الث0انوي وعالقت0ه بالرض0ا ع0ن مهن0ة 1435
   5772 دراسة مقارنة -التعليم في اليمن والسودان 

 617 دراسة ميدانية -فق النفسي واالجتماعي للمكفوفين اليمنيين في محافظة صنعاء التوا1436

التوافق بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلم0ة ف0ي مطابق0ة فق0رات اختب0ار تحص0يلي 1437
   3815 في رياضيات الصف التاسع

 195 ات الشخصيةالتوافق لدى افراد القوات المسلحة  وعالقاته ببعض السم1438

التواف00ق وعالقت00ة باالض000ظرابات السيكوس00وماتية " ال00نفس جس000مية " ل00دى طالب00ات الس000كن 1439
   100 الجامعي في صنعاء

 431 جامعة صنعاء -التوافق وعالقته بالضغوط لدى طلبة كلية التربية صعده 1440

 6816 التوثيق االعالمي 1441
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دراسة حالة جامع نجد -الم التاريخية واثرة على عمليات الحفاظ عليها التوثيق المعماري للمع1442
   2371 اب-الجماعي 

 2432 التوجه الديني في شعر هوبكنز1443

 2400 التوجه الديني وعالقته بالنضج النفسي لدى الشباب الجامعي1444

 7731 التوجيه الشرعي اإلسالمي في نظافة البيئة وصحتها 1445

 7801 م)1142-1079التوحيد والعقالنية في الفكر األوربي الوسيط بيتر ابيالرد أنموذجا (1446

 8222 التوزيع الجغرافي في للتجارة الدولية اليمنية 1447

 5245 م)1994-1975التوزيع الجغرافي للسكان في محافظة تعز للمدة (1448

لحديدة في الجمهوري0ة اليمني0ة باس0تخدام نظ0ام المعلوم0ات التوزيع المكاني للمالريا بمحافظة ا1449
   6079 الجغرافية

 7379 الجمهورية اليمنية -التوزيع المكانيللبؤر الزلزالية السطحية في محافظة إب1450

 4039 التوسط ودالالته في التراكيب النحوية1451

 1319 ألراضي الزراعيةصنعاء وأثره على ا -التوسع الحضري ألمانة العاصمة 1452

 8544 التوصيف الظاهري والتحليل النموي للفرسك المحلي اليمن 1453

التوص00يف المظه00ري وال00وراثي ل00بعض أص00ناف الفلف00ل الح00ار ف00ي ال00يمن باس00تخدام إمكاني00ات 1454
   1228 التقنات الحياتية

 5305 التوصيف الوراثي والمظهري لطافرات فلقات الطماطم1455

دراس00ة حال00ة وزارة الخدم00ة المدني00ة الجمهوري00ة اليمني00ة -التوص00يف ال00وظيفي واداء الع00املين 1456
   2428 م1997-2011

 5985 التيارات الفكرية في بالد الشام و دورها في مواجهة الحروب الصليبية1457

اب0ن يع0يش  التيسير ف0ي عل0م التفس0ير ت0اليف : الحس0ن ب0ن محم0د ب0ن الحس0ن ب0ن س0ابق ال0دين1458
   3465 هـ دراسة وتحقيق من بداية الكتاب الى نهاية سورة البقرة791الصنعاني ت 

 1536 والسمنة 2التيومر نكروسس فكتور ألفا في مرضى السكري النوع 1459

 7195 الثأر وظاهرة حمل السالم 1460

 6862 الثقافة االسالمية هوية امة رسالة إنسانية 1461

 -ثقاف00ة التنظيمي00ة وعالقته00ا بالفاعلي00ة التنظيمي00ة ف00ي م00دارس التعل00يم الع00ام بأمان00ة العاص00مة ال1462
   3310 صنعاء

 CVF( 4762الثقافة التنظيمية وفعالية القيادة: دراسة تطبيقية في اليمن باستخدام (1463

 2535 الثقافة الجنسية بين عمليات الضبط االجتماعي ووسائل االتصال الحديثة1464

 5540 دراسة ميدانية -الثقافة السياسية الديمقراطية للقبائل اليمنية 1465

 1008 دراسة ميدانية -الثقافة السياسية لطالب جامعة صنعاء 1466

دراسة ميدانية (دراسة حالة  -الثقافة السياسية للناخب اليمني و اثرها على سلوكه االنتخابي 1467
   5787 عاء)صن-المانة العاصمة 

 349 الثقافة الشعبية وعالقتها بالعالج والمرض في المجتمع اليمني المعاصر1468

 4654 الثقافة والقيادة في اليمن1469

   8801 الثقة بالنفس وعالقتها بجنس المعلم لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في أمانة العاصمة صنعاء1470

هـ دراسة 796م للعالمة علي بن محمد بن عبدهللا النجراني حيا عام الجامع لقواعد دين االسال1471
   2045 وتحقيق

 7260 الجامعة في اليمن دراسة تحليلية ميدانية 1472

 5430 الجبر الضبابي المحدب موضعياً شبه التام1473

 6421 م1967 -1963الجبهه القومية في عدن ودورها في تاريخ اليمن المعاصر 1474

 2468 دراسة  مقارنة. -الجراحة التجميلية في الفقة اإلسالمي 1475

 3513 الجرائم االنتخابية دراسة تطبيقية على النظام اليمني1476
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 3721 الجرائم التي تقع عبر الهاتف المحمول دراسه فقهية مقارنه1477

ون الجن00ائي اليمن00ي "دراس00ة فقهي00ة الج00رائم اللفظي00ة وعقوبته00ا ب00ين الفق00ه االس00المي والق00ان1478
   6427 مقارنة"

 8134 الجرائم الماسة بالحياء العرضي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، دراسة مقارنة 1479

دراس0ة -الجزء األول من قالدة النحر في وفيات اعيان الدهر ألبي الطي0ب ب0ن عب0دهللا بامخرم0ة1480
   398 وتحقيق

دراس00ة  -ال00ث م00ن ق00الدة النح00ر ف00ي وفي00ات أعي00ان ال00دهر، للطي00ب عب00دهللا بامخرم00ه الج00زء الث1481
   466 وتحقيق

دراسة  -الجزء الثاني من قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر ألبي الطيب بن عبدهللا بامخرمة 1482
   399 وتحقيق

 152 لمحسن الصابيالجزء الرابع والثالثون من كتاب التاريخ البي الحسين هالل بن ا1483

 5694 الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة1484

 4934 الجزئي والكلي بين افالطون وارسطو1485

 7621 الجعالة او الوعد بجائزة دراسية مقارنة من الفقه االسالمي والقانون فيه 1486

 8828 يمي في جامعة صنعاء (كلية التربية واآلداب أنموذجأ)الجلهات المطلبة نحو األداء األكاد1487

 2145 الجمل االسمية والجمل الفعلية في كتابات محمد عبدالولي : دراسة اسلوبية1488

 8866 الجملة الخبرية االسمية المجردة في األمثلة اليمانية دراسة نحوية داللية 1489

 5077 ربية واالنجليزية دراسة مقارنةالجملة الشرطية في اللغة الع1490

 5911 دراسة نحوية -الجملة الشرطية في دواوين شعراء المعلقات السبع 1491

الجملة المحددة والغير محددة في اللغة االنجليزية : دراسة نقدي0ة له0ذا المتغي0ر االس0لوبي ف0ي 1492
   3252 مسرحيات القرن العشرين

 1379 بن العبد دراسة تركيبية داللية الجملة في شعر طرفة1493

 4263 الجملة في نقوش المسند السبئية مجموعة مطهر علي االرياني انموذجا1494

الجنديه ومهامها في التاريخ االسالمي من بعثة النبي صلى اهللا عليه وسلم الى سقوط الخالفه 1495
   3864 دراسه مقارنه في السياسه الشرعيه -العثمانيه 

 379 الجنين واالستنساخ البشري في الشريعة اإلسالمية1496

 8967 الجهل بصفة المبيع واثره على عقد البيع 1497

 2417 الجهود البالغية للغياث1498

 6609 الجهود التربوية لالستاذ احمد جابر عفيف1499

 1212 الجهود التربوية للشيخ / عبد هللا علي الحكيمي1500

 381 الجهود الصوتية البي على الفارسي1501

 8860 الجهود العلمية للدكتور ناصر بن علي الحارثي في توثيق ودراسة النقوش الكتابية 1502

الجهود اللغوية والنحوية عند المعافى بن زكريا في كتابه " الجليس الصالح الك0افي واألن0يس 1503
   577 الشافي "

 6925 مبذولة في ترميم وصيانة االثار الحفاظ الحفاظ على التراث البناء في اليمن الجهود ال1504

 7044 الجهود المحلية الدولية لحماية حقوق الطفل 1505

 6754 الجهود المختلطة واثرها على االتجار بالبشر1506

 464 الجهود النحوية ليحيى بن حمزة العلوي1507

 403 ة والصرفية عند ابن الخشابالجهود النحوي1508

 7077 الجوانب االقتصادية للغات في الجمهورية اليمنية 1509

 6864 الجوانب الجزائية لالثبات بالمعاينة في المواد المدنية وفق القانون اليمني دراسة مقارنة 1510

 5888 الدجاجالجوانب الحديثة في الوقاية و مقامة بعض المشاكل البكترية في 1511

 4944 الجوانب الحضارية في تفسير المنار1512

 673 الجوانب الحضارية في عهد المناذرة1513
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 2007 الجوانب الفيزيائية والطاقية ألنظمة طاقة الرياح1514

دراس0ة حال0ة البن0وك المركزي0ة ف0ي  -الجوانب القانونية في النظام البنك0ي والتقن0ين المص0رفي 1515
   5108 الطار الدوليا

الج00ودة الميكروبي00ة والفيزوكيميائي00ة ل00بعض المستحض00رات الص00يدالنية الس00ائلة غي00ر المعقم00ة 1516
   2532 اليمن -المباعة في مدينة صنعاء 

 1405 الجيش في اليمن في عصر الدولة الرسولية1517

م 1974-1962ه00ـ / 1394-1382الج00يش ودورة السياس00ي ف00ي الجمهوري00ة العربي00ة اليمني00ة 1518
   6585 دراسة تاريخية

 808 دراسة في روايات 'سكوت فيتزجرالد' -الجيل الضائع في أمريكا 1519

الجينات الهجينة للكروموسوم الذكوري(تتابعات متكررة قصيرة) في الشعب اليمن0ي  عين0ة ت0م 1520
   AmpflSTR Yfiler TM 5955فحصها بواسطة 

 6853 حضرية وتأثيراتها على البيئة العمرانية  الجيوب الغير1521

 540 الحاجات االرشادية لمدرسي الثانوية وفق شعورهم باألمن النفسي1522

 5966 الحاجات االرشادية وعالقتها بالتوفيق النفسي لدى الطلبة اليمانيين1523

ليم0انيين الدارس0ين ف0ي الجامع0ات الحاجات االرشادية وعالقتها بالتوفيق النفسي لدى الطلب0ة ا1524
   5556 العراقية

 7126 الحاجات االنسانية للقيادات اإلدارية بالمؤسسات التعليمية في اليمن 1525

 595 الحاجات اإلرشادية ألطفال الشوارع على ضوء مشكالتهم1526

   559 أمانة العاصمة -باعها الحاجات اإلرشادية لطلبة كلية المجتمع والمعاهد المهنية وطرائق إش1527

 567 الحاجات اإلرشادية للطلبة المتاخرين دراسياً وفق سماتهم الشخصية1528

 1059 -صنعاء  -الحاجات النفسية لدى األطفال العاملين في أمانة العاصمة 1529

 5282 الحاسوب تقنية تعليمية واستخدامة في جامعة صنعاء1530

 594 دراسة في وسائل منع االستبداد -تبد في الفكر السياسي اإلسالمي الحاكم المس1531

 180 الحاكمية في اإلسالم1532

 TAT 192الحاالت االكتئابية كما يكشف عنها اختبار تفهم الموضوع 1533

 الحالة الصحية للفم واالسنان ومتطلبات العالج لطالب الم0دارس ال0ذين تت0راوح اعم0ارهم ب0ين1534
   5400 الجمهورية اليمنية -سنة في مدينة صنعاء  6-14

الحالة الصحية للفم واألسنان ومتطلبات المعالجة لألطفال والبالغين ذوي اإلعاقات في صنعاء 1535
   6401 ، اليمن

الحال00ة الص00حية للف00م وممارس00ات العناي00ة بص00حة الف00م والممارس00ات الغذائي00ة لألطف00ال ذوي 1536
   6264 خاصةاالحتياجات ال

 2521 اليمن-48الحالة المناعية للبورديتيال الشاهوقية بين المجندين الجدد في مستشفى 1537

 3424 اليمن -الحالة المناعية للنساء الحوامل المصابات بداء المقوسات في مدينة عمران 1538

1539
صول الفقهية .الجزء الثاني من الحاوي لحقائق االدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية في اال

لالمام العالمةيحيى بن حمزة ب0ن عل0ي -) من المجمل والمبين الى الناسخ والمنسوخ 1-153(
 دراسة وتحقيق -هـ 749-669بن ابراهيم الحسينى  

2060   

1540
الحاوي لحقائق االدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية في االصول الفقهية .الجزء الثاني من 

لالمام العالمةيحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم -) من االجماع الى نهاية االخبار 153-318(
 دراسة وتحقيق -هـ ا749-669الحسينى  

2054   

 -الحبس كوسيله لألجبار على التنفي0ذ المباش0ر ف0ي ق0انون المرافع0ات والتنفي0ذ الم0دني اليمن0ي 1541
   3478 دراسه مقارنه

 1085 دراسة مقارنة -ي القضائي في قانون المرافعات اليمني الحجز التحفظ1542

 5782 الحد من االضرار التي يحدثها العالج الكيميائي و االشعاعي باستخدام مادة طبيعية نباتية1543
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 7181 الحدثي والحداثي1544

ي0ة ف0ي كت0اب س0بل دراس0ة نظري0ة تطبيق -الحديث الضعيف المعتضد بغيره وأثره في االستدالل 1545
   3186 السالم لإلمام ابن األمير الصنعاني

 785 الحذف في صحيح البخاري : دراسة نحوية داللية1546

1547
 -اب0ن هش0ام االنص0اري  -اب0ن عقي0ل  -الحذف والتقدير في شروح الفية ابن مالك البن الن0اظم 

حوي00ة القديم00ة والم00نهج االش00موني دراس00ة نحوي00ة بالغي00ة ف00ي ض00وء النظري00ة الن -الش00اطبي 
 التوليدي التحويلي

3948   

الحرب على اإلرهاب وتشجيع الديمقراطية في الشرق األوس0ط ف0ي ظ0ل إدارة ب0وش والح0االت 1548
   6192 مصر واليمن

 8838 الحرب على اليمن بين عدالة القضية وحجم المعاناة اإلنسانية 1549

 6063 لوصالت الخرسانية المسلحة المعرضة لعزوم انحاءالحرسانية الليفية المتخللة في ا1550

 5469 م1173-883هـ / 569-هـ268الحركة االسماعيلية في اليمن 1551

 2353 الحركة الحوثية في اليمن دراسة في الفكر والممارسة السياسية1552

 6277 م)1962 - 1940ية (الحركة الطالبية اليمنية في مصر ودورها في الحياة السياسية اليمن1553

 259 الحركة العلمية في العصرالخالقة االموية1554

-1121ه00ـ /668-515الحرك00ة العلمي00ة ف00ي عص00ر دول00ة الموح00دين ف00ي المغ00رب واألن00دلس ( 1555
   3201 م )1269

 7069 الحرية الفردية والدولة 1556

 3416 الحرية في الفكر الليبرالي العربي المعاصر1557

 7068 الحرية والوجود الذاتي في فلسفة كمارل ياسبرز 1558

 7054 1040 الحس العددي لدى طلبة الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي بأمانة العاصمة1559

   1533الحس العددي وعالقته بالتحصيل لدى تالميذ الصف الخامس واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات1560

 3133 جامعة صنعاء -حس العددي وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة كلية التربية ال1561

 3210 اليمن-الحساسية المفرطة من النوع األول والديدان الطفيلية بين األطفال بمدينة صنعاء1562

 3609 الحسن بن احمد الجالل ومنهجه في كتاب " شوء النهار "1563

   3778 دراسة موضوعية -ء في ضوء القران الكريم واثارهما على الفرد والمجتمع الحسن والسو1564

 5495 الحصانة القضائية في الفقه والقانون اليمني والتونسي1565

الحص0ون والق0الع ف0ي ب0الد ال0يمن االعل0ى من0ذ ظه0ور الدول0ة المس0تقلة حت0ى خ0روج االم00ويين 1566
   6801 هـ 2014

 9083 ي في شعر عروة بن الورد الحضور الذات1567

 8827 الحفاظ على التراث الثقافي في اليمن الجهود المبذولة في ترميم وصيانة االثار1568

 6073 الحقوق السياسية للمراة في الفقة االسالمي والتشريعات والسودانية1569

 409 سة االجتماعيةالحقوق السياسية للمراه اليمنية بين النص القانوني والممار1570

 6906 الحقوق القضايا بالقانونية للمغتربين اليمنين بالخارج 1571

 7589 الحقوق المشتركة بين الزوجين 1572

 4901 م1990الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1573

انون الج00رائم والعقوب00ات اليمن00ي والش00ريعة الحك00ام العام00ة للعقوب00ات وقواع00د تنفي00ذها ف00ي ق157400
   6994 االسالمية 

 2876 الحكاية نسقا ثقافيا في الرواية العربية1575

 4559 دراسة مقارنة –الحكم الرشيد في صدر الدولة اإلسالمية واالتجاهات المعاصرة 1576

 3584 دراسية موضوعيه -الحكم الرشيد في ضوء القران الكريم 1577

 6914 الحكم الشرعي ومتعلقاتة دراسة اصول مقارنة 1578

 2974 الحكمة عند شكسبير والمتنبي : دراسة مقارنة1579
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 7085 الحل االبتكاري للمشكالت والتفكير االيجابي  1580

 132 الحل الدوري لمجموعة معينة من المعادالت التفاصلية غيرالخطية1581

ي لمعادلة فولت تيرا التكاملية ضعيفة الش0ذوذ م0ن الدرج0ة الثاني0ة بواس0طة الط0رق الحل العدد1582
   5777 التكاملية البدائية مع التحويالت المزيله لشذوذ

الحليات الجصية والتكوينات الخطية المزينة لقبة ضريح محمد بن الحسن في الروضة دراسة 1583
   8861 اثرية فنية 

 6369 دراسة مقارنة -ة لألموال العامة في الجمهورية اليمنية الحماية  القانوني1584

 3612 الحماية االدارية للمال العام في الجمهورية اليمنية (دراسه نظرية وتطبيقية)1585

 4268 الحماية اإلدارية ألموال األوقاف في ظل القانون اليمني1586

 3537 راسة خاصة لجزيرة كمرانالحماية البيئية وإدارة الجزر اليمنية د1587

 5720 دراسة مقارنة -الحماية الجزائية للعملة 1588

الحماية الجنائية لبصمة الحم0ض الن0ووي والفحوص0ات الوراثي0ة دراس0ة مقارن0ة ف0ي الش0ريعة 1589
   6594 االسالمية والقانون

 3105 الحماية الجنائية لحق االنسان في التنقل _ دراسة مقارنة1590

 5122 دراسة مقارنة -الحماية الجنائية لالنسان من التجارب الطبية 1591

 6995 الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون 1592

 1515 دراسة مقارنة -الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون اليمني 1593

 3445 دراسة مقارنة -سالمي الحماية الجنائية للمال العام في الفقة اال1594

 2065 دراسة مقارنة -الحماية الجنائية لوسائل الدفع االكترونية في القانون اليمني 1595

 5705 دراسة قانونية خاصة عن البحر االحمر -الحماية الدولية للبيئة البحرية 1596

 3658 دراسة مقارنة -االتفاقيات الدولية الحماية القانونية لبراءة االختراع في القانون اليمني و1597

 7742 الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط النفسية درجة مقارنة 1598

دراسة مقارنة في الق0انونين الم0دنيين اليمن0ي والمص0ري  -الحماية القانونية للحيازة العقارية 1599
   2169 والفقة االسالمي .

ة للرس00وم والنم00اذج الص00ناعية ف00ي الق00انون اليمن00ي : دراس00ة مقارن00ة ب00بعض الحماي00ة القانوني160000
   1012 التشريعات العربية واالتفاقيات الدولية

 8726 الحماية المدنية للعالمة التجارية في القانون اليمني 1601

 1462 الحميريون ودورهم في الحياة العلمية واالدارية1602

 4646 التي تحول دون تنفيذ التغيير في شركات النفط الحكومية في اليمنالحواجز والعقبات 1603

 914 موضوعه وفوائده -الحوار في القرآن الكريم 1604

 3589 الحوار واثره قي معالجة الغلو دراسه فقهية مقارنه1605

دراس0ة  -اله0دل للعالمة محمد ب0ن عب0دالرحمن س0ليمان ا -الحواشي الرفيعة على نظم الذريعة 1606
   933 وتحقيق

 1699 محافظة المحويت نموذجاً -الحوافز اإلدارية وعالقتها بتحسين أداء المعلمين 1607

 4532 الحوافز ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي لموظفي وزارة الخدمة المدنية 1608

   934 م)1454 - 1229هـ /  858 - 626الحياة االجتماعية في اليمن في عصر الدولة الرسولية (1609

 1473 الحياة االجتماعية في اليمن من القرن الثالث الى الخامس الهجري1610

الحياة االجتماعية في صنعاء ومحيطها خالل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين 1611
   2019 دراسة تاريخية -

هـ من خالل كتابي ( سير اع0الم الن0بالء  150 - 50 الحياة االجتماعية للعلماء فيما بين عامي1612
   197 دراسة تاريخية -للذهبي ، والمنتظم في تاريخ األمم والملوك ألبن الجوزي) 

 6168 هـ626-569الحياة االجتماعية واالقتصادية في اليمن في العهد األيوبي 1613

 822 في القرنين األول والثاني الهجريينالحياة االقتصادية في اليمن ( التجارة والصناعة ) 1614

 1795 الحياة االقتصادية في صنعاء ومخالفيها من القرن الثالث الى القرن السادس الهجري1615
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 1412 الحياة االقتصادية واالجتماعية في عصر الدولة االيوبية في اليمن1616

 2027 م632-622هـ / 11هـ ـ 1ة"الحياة الجهادية للمجتمع المدني في عهدة النبوي1617

 1265 الحياة العلمية في الجند في القرن األول الهجري1618

 497 الحياة العلمية في الحجاز في القرنين الثالث والرابع الهجريين1619

الحياة العلمية في القاهرة في القرن الثامن الهج0ري م0ن خ0الل الكتاب0ات التاريخي0ة الب0ن حج0ر 1620
   2588 هـ852سقالني المتوفي سنة الع

-1635ه0ـ/1265-1045الحياة العلمية في اليمن عصر االستقالل عن الحكم العثم0اني األول :1621
   2579 م"1849

 1097 م1918 -1849هـ/1336-1266الحياة العلمية في اليمن في العهد العثماني الثاني '1622

 550 نيين الخامس والسادس الهجريينالحياة العلمية في اليمن في القر1623

-801الحياة العلمية في اليمن من بداية القرن التاسع الهجري حتى سيطرة العثمانيين عليها (1624
945 /1397-1538( 6057   

 355 الحياة العلمية في بالد الشام خالل القرنين الخامس والسادس للهجرة1625

 1169 م '14 - 13شام في القرنين السابع والثامن الهجريين ' الحياة العلمية في بالد ال1626

الحياة العلمية في حضرموت في القرنين السابع والثامن للهجرة / الثالث عشر والرابع عش0ر 1627
   1062 للميالد

الق0رن الح0ادي عش0ر  -الحياة العلمية في عدن من القرن الخامس  حتى القرن الثامن الهج0ري1628
   1413 قرن الرابع عشر الميالديحتى ال

الحياة العلمية في مدينة صنعاء خالل القرنين السابع والثامن الهجريين الثال0ث عش0ر والراب0ع 1629
   1411 عشر الميالديين

الحي0000000000000اة الفكري0000000000000ة ف0000000000000ي عه0000000000000د الخليف0000000000000ة العباس0000000000000ي المقت0000000000000در ب0000000000000ا¡ 1630
   3931 م) 932- 908هـ /320- 295(

الحي00اة الفكري00ة والعلمي00ة ف00ي إقل00يم سجس00تان من00ذ الف00تح اإلس00المي حت00ى نهاي00ة الق00رن الراب00ع 1631
   923 م)1009 - 644هـ / 399 - 23الهجري (

الحياة النباتيه  لجبل النبي شعيب ، مديرية بني مطر ، محافظة صنعاء ، الجمهورية اليمنيه و 1632
   2378 ها الجغرافي العالميإرتباط

 662 الحياة اليومية ألهل المدينة المنورة في عهد النبوة اجتماعياً 1633

 7277 الحياد الوظيفي في التشريعات اليمنية 1634

 6891 الخارطة الزراعية اليمنية للمحفظة على الماء 1635

 7144 تاريخية حالة زبيد الخاطر التي تشهد المدن العربية واالسالمية ال1636

الخداج : معدل الحدوث ونتائجه في مستش0فى الث0ورة ومستش0فى الس0بعين ، مدين0ة ص0نعاء _ 1637
   3378 اليمن

 6353 الخدمات التعليمية في محافظة الحديدة " دراسة جغرافية "1638

 7770 ة حجة وعالقتها الخروف لدى الطلبة المعلمين في كليات التربية والعلوم التطبيقي1639

 7114 الخصائص االقتصادية للسكان 1640

 7750 الخصائص البيئية المعمارية وأخرها على مظهر المدينة صنعاء القديمة 1641

 1820 الخصائص التركيبية والضوئية والكهربية لالغشية الرقيقة لبعض اشباة الموصالت1642

 7463 لدى العبي التنس األرض اليمني الخصائص الجسمية المميزة1643

الخصائص الجيولوجية الجيو كيميائي0ة لقواط0ع البيجماتي0ت ف0ي منطق0ة وادي الش0ويفة جن0وب 1644
   147 شرق تعز بالجمهورية اليمنية

 8271 الخصائص الحيزية والتأويلية للحدية 1645

جماع00ات الهامش00ية (األخ00دام) دراس00ة الخص00ائص الديموغرافي00ة واالجتماعي00ة واالقتص00ادية لل1646
   4350 أمانة العاصمة -ميدانية 

 3776 الخصائص السريرية للمرضى اليافعين الشباب اليمنيين المصابين بقصور القلب1647
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الخصائص السريرية للمرضى اليمنيين ذوي الش0رايين التاجي0ة الس0ليمة المشخص0ة بأس0تخدام 1648
   3098 التصوير الصبغي

الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الذات وف0ق بع0ض المتغي0رات الديمغرافي0ة ل0دى الطلب0ة 1649
   1991 صنعاء -المراهقين في مرحلة التعليم األساسي بأمانة العاصمة 

 6116 " المتناظرPDEHFالخصائص الطيفية وإبتعاث الليزر من البوليمر "1650

 5183 ء القديمة واالستفادة منها في العمارة المعاصرةالخصائص العمرانية لمدينة صنعا1651

 5861 الخصائص الفنية في شعر عبدهللا البردوني1652

الخصائص الفيزيائية الضوئية واإللكتروضوئية للمركبات النانونية واستخدامها ف0ي الثنائي0ات 1653
   6391 العضوية الباعثة للضوء

-كات0ل لل0ذكاء بح0ث تطبيق0ي عل0ى طلب0ة الثانوي0ة بامان0ة العاص0مةالخصائص القياسية الختب0ار 1654
   2114 صنعاء

الخصائص القياسية الختبار محكي المرجع في مقرر اساسيات التكامل لطلب0ة الكلي0ات العلمي0ة 1655
   2197 في ضوء النظريتين الكالسيكية والحديثة

 6331 الخصائص المتعددة لفضاءات الدوال المتصلة المحدودة1656

 7749 الخصائص المناخية وأثرها على الخصائص المعماري والتخطيط في المدن اليمنية 1657

 7149 الخصائص الهندسية للعمارة اليمنية 1658

 7309 الخصائص ولقية العمارة الجمالية لطراز العمارة اليمنية الصنعاني1659

 2971 الخصخصة في التشريعات اليمنية1660

 7119 الخصوبة البشرية في اليمن دراسة اجتماعية كتاب1661

 5109 الخصوبة والخصب لدى الماعز وبعض العوامل المؤثرة فيهما1662

 149 م1990-1962الخصوصيات الموضوعية للرواية اليمنية 1663

 8391 الخضارة اليمنية والمقوالت األثرية للخارج 1664

ي التشاركي عن بدي العموم واث0ره عل0ى الرض0اء ال0وظيفي ل0دى مع0ددين اإلدارات الخط القياد1665
   8460 الجامعة ذمار 

 3125 الخطاب االعالمي الجماهيري تحليل براغماتي1666

 6814 الخطاب االعالمي لشباب الفيس بوك عن الثورة اليمنية 1667

 3435 الخطاب الحجاجي في سورة البقرة1668

الخطاب السياسي لجورج وبوش وأثره على سياسات دول عربية مختارة في الشرق األوس0ط 1669
2001 - 2005 6111   

الخط00اب الص00حفي ح00ول اح00داث ص00عده ف00ي الص00حافة اليمني00ة دراس00ة تحليلي00ة : خ00الل الم00ده 1670
   2907 م2010/2009

دراس00ة  -الص00حافة اليمني00ة الخط00اب الص00حفي لقض00ايا حق00وق اإلنس00ان المدني00ة والسياس00ية ف00ي1671
   6067 للمضمون والقائم باإلتصال

 42 الخطاب الصوفي في القصيدة المعاصرة في اليمن1672

 5436 الخطاب العربي االسالمي المعاصر وقضية التجديد الفكري1673

 7729 الخطاب والنص المبتدأ العالقة السلطة كتاب 1674

 7623 ها الخطبة واثر العدل عن1675

 7087 لوزارة التربية والتعليم في اليمن من واقع الطموع  96الخطة التنموية التربوية اليمنية 1676

) ل00وزارة التربي00ة والتعل00يم اليمني00ة ب00ين 2000-1996الخط00وط التنموي00ة التربوي00ة الخميس00ية (1677
   7806 الواقع والطموح

 4697 ات الدمج على وجهة نظر الموظفين#الخطوط الجوية اليمنية تعتمد عملي1678

1679
دراسة نحوية  -الخالف النحوي بين األنباري وابن مالك في كتابيهما اإلنصاف وشرح الكافية 

 موازنة
 

4301   
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‘ حاش0ية األزه0ري ، حاش0ية الحض0ري  -الخالف النحوي في حواشي ش0روح ألفي0ة اب0ن مال0ك 1680
   2708 حاشية الصبان

 5463 ف النحوي في شرح ابن عقيل على الفية ابن مالكالخال1681

 1135 هـ ) 392الخالف النحوي في شروح كتاب اللمع البن جني ت (1682

 254 الخالف بين النحاة واثره في المعنى القرآني في كتاب (اعراب القران ) للنحاس1683

 1291 الخالف في الحدود النحوية1684

 7805 الفكرية في عصر األيوبيين والمماليك قضية وحدة الوجود أنموذجا  الخالفات1685

 962 الخالفات النحوية و اللغوية في آيات األحكام وأثرها في توجيه األحكام الشرعية1686

 8676 الخلل الذي اصاب األصول الثقافية للتربية في العالم اإلسالمي 1687

 5901 تجنب التصادم في الشبكات الضوئية المتعددة المراحلالخوارزميات الصفرية ل1688

 5644 الخوارزميات المتتالية والمتوازية لمقارنة صور االندوسكوبي (التنظير الجوفي)1689

 5403 الخواص الجزئية إلنزيم االستريز المستخلص من بذور فاصوليا اللبالب1690

فية لمتراكبات بعض العناصر اإلنتقالية وغير اإلنتقالية مع الخواص الحرارية والضوئية والطي1691
   5987 الثيوسميكاربازونات النشاط البيولوجي

 8556 الخواص الحرارية والفيزيائية لمواد البناء التقليدية ودورها في خلق االرتياح الحاراري1692

   6173 لبوليمرات المحملة بالجرافيتالخواص الكهروحرارية ، الكهربية والحرارية لبعض توليفات ا1693

 6146 ) محملة بحديديات الباريومEPDMالخواص المغناطيسية لمتراكبات بوليميرية (1694

 3802 الخوف لدى األطفال النازحين الى أمانة العاصمة صنعاء وعالقته باألمن النفسي1695

 7194 الخوف وانهزامية الذات 1696

 3040 دراسه تحليليه ومقارنه -ابن سيناء ومحيي الدين بن عربي  الخيال عند1697

 4300 الخيال عند جورج ماكدونالد: دراسة تحليلية لجوانب الخيال في أعماله1698

 9208 الداء السكري دليل الرعاية الصحة االولية في الوقاية العالج.1699

 5046 دراسة وتحليل -سيدنا ابراهيم علية السالم الدخيل في تفسير اآليات الواردة في قصة 1700

تأليف علي ب0ن محم0د ب0ن أب0ي القاس0م ب0ن محم0د الص0نعاني -الدر الشفاف المنتزع من الكشاف1701
   4042 من أول سورة البقرة إلى أخر سورة االعراف -دراسة وتحقيق  -هــ837المتوفي في عام 

ت الهيدروكربوني00ة لرواس00ب العص00ر الجوراس00ي االوس00ط الدراس00ات البتروغرافي00ة واالحتم00اال1702
   5661 واالعلى ( مجموعة عمران ) في حوض السبعتين ، شمال شرق صنعاء ، اليمن

 6429 الدراسات المستقبلية في المدرسة العربية للعلوم السياسية : دراسة في المنجية والقضايا1703

   5473 هـ338سع المشهورات ألبي جعفر النحاس المتوفى الدراسات النحوية في شرح القصائد الت1704

 26 الجانب النثري -الدراسة اللغوية للنصوص حتى نهاية القرن الثالث الهجري 1705

الدراسة بالمنظار والفحص المجهري وفحص المصل للجرثوم0ة الحلزوني0ة البوابي0ة والقرح0ة 1706
   6402 المصاحب بسرطان الكبد الهضمية عند مرضى تليف الكبد المصاحب وغير

الدرالشفاف المنتزع من الكشاف ت0اليف عل0ي ب0ن محم0د ب0ن اب0ي القاس0م ب0ن محم0د الص0نعاني 1707
   4111 هـ دراسة وتحقيق من اول سورة االنبياء الى اخر سورة الحديد837المتوفي عام 

   3943 دراسة وصفية موازنة -الدرس الصرفي في كتابي كشف المشكل لحيدرة والمنهاج للعلوي 1708

 3984 الدرس اللغوي في شرح شواهد المغني  للسيوطي1709

 449 الدرس النحوي في اليمن في القرن التاسع الهجري1710

 4262 الدرس النحوي في اليمن في القرن الثامن الهجري1711

 1351 لسمين الحلبيالدرس النحوي في إعراب القرآن بين أبي البقاء العكبري وا1712

 950 هــ 494الدرس النحوي والصرفي في تفسير التهذيب للحاكم الجشمي تـ  1713
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 8386 الدروس المستفادة المؤاخاة بين المهاجر واالنصار 1714

دراس00ة  -ال0دالالت الثقافي0ة والحض0ارية للم00دافن ف0ي جن0وب الجزي0رة خ00الل االل0ف االول0ى ق.م 1715
   5423 افن حيد بن عقيل (قتبان)تطبيقية لمد

 8693 الداللة الرمز في شعر عمر أبو أبو ريشة دراسة تأصيلية تطبيقية1716

 8697 الداللة السياقية ألسماء الحيوان في الشعر الجاهلي دراسة في قصائد المعلقات 1717

 6896 الداللية في الزواج شرعاً وقانونا1718

 1948 ية بين المرضى المخزنين المصابين بإحتشاء عضلة القلب الحاد ونتائجهاالدالئل الحيو1719

الدالئل الشرعية والعطايا السنية ،شرح االحكام الفقهية 'تأليف العالمة  يحيى بن الحس0ين ب0ن 1720
   1317 دراسة وتحقيق -من المخطوطة  152 – 1القاسم من صفحة 

1721
سنية في االحكام الفقهية شرح المسائل الشرعية للعالمة يحيى بن الدالئل الشرعية والعطايا ال

-من باب النكاح في الجزء االول الي الجزء الثاني -هـ 1099الحسين بن القاسم المتوفي سنة 
 دراسة وتحقيق.

2472   

1722
الدالئل الش0رعية والعطاي0ا الس0نية ف0ي االحك0ام الفقهي0ة للعالم0ة يحي0ى ب0ن الحس0ين ب0ن القاس0م 

هـ) دراسة وتحقيق من بداية فصل الزكاه من كتاب الدالئل الشرعية الى نهاية 1035-1100(
 فصل الحج

1543   

 6761 الدليل المادي وهجيته على الوسائل التعليمية في االثبات الجنائي 1723

 6868 الدليل الميسر في الرسم والتفسير المعماري 1724

 1323 ة في الشريعة االسالميةالدماء المعصومة والمهدر1725

ال00دور االجتم00اعي لمؤسس00ة االتي00ام بالجمهوري00ة اليمني00ة (دراس00ة وص00فية ل00بععض مؤسس00ات 1726
   6611 االيتام الحكومية)

 441 دراسة تحليلية -الدور االقتصادي لالئتمان المصرفي في اليمن 1727

   6803 الث الهجري حتى القرن السادس الهجري الدور االقتصادي للحصون والقالع من القرن الث1728

 8859 م 1552هـ / 960الدور اإلعالمي للنص التأسيسي لمئذنة الجامع الكبير بمدينة الطويلة 1729

 8941 م 2020 -2011الدور األمريكي في الحرب على اليمن للفترة من 1730

 6931 اه البحيرات والدور في الوطن العربي الدور التدريبي القومية حول مكافحة تلوث في مي1731

 6208 الدور التشخيصي والعالجي لالندوسونوجرافي المراض الجهاز الهضمي1732

ال00دور التوع00وي لإلع00الم واالتص00ال الس00كاني بأهمي00ة المش00كلة الس00كانية ف00ي الري00ف اليمن00ي ( 1733
   4335 أنموذجاً.-دراسة ميدانية في ثمان قرى يمنية 

 6768 الدور الرقابي لمجلس النواب 1734

 4509 الدور الرقابي لوزارة المالية وعالقته بأداء ممثليها في األجهزة الحكومية في اليمن 1735

 4920 م1990-1962الدور السياسي للقبيلة في الجمهورية العربية اليمنية 1736

 4208 م دراسة تاريخية1918-1914اللحية الدور السياسي واالقتصادي لمينائي الحديدة و1737

الدور السياسي والعسكري للحصون والقالع في اليمن من القرن الثالث الهج0ري حت0ى الق0رن 1738
   6802 السابع الهجري 

 6453 الدور العالجي لمنظار المفصل في امراض المرفق1739

ض الفئ0ات ف0ي المجتم0ع اليمن0ي م0ن اس0تاذ الدور المجتمعي الستاذ الجامعة دراسة لتوقعات بع1740
   1548 الجامعة

 8588 الدور المحاسبي في عملية الخصخصة 1741

 5259 الدور الوظيفي لشبكة النقل الحضري في مدينة صنعاء1742

ال0000دور الوق0000ائي للزعت0000ر والعنص0000يف ف0000ي أنس0000جة األران0000ب المعامل0000ة بالمبي0000د الفط0000ري( 1743
Penconazole ( 2844   

الدوراالداري والفن0ي لم0ديري الم0دارس الثانوي0ة العام0ة الحكومي0ة لتط0وير اداء المعلم0ين ف0ي 1744
   3556 محافظة حجة كما يدركة المديرون والمعلمون
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الدورالمطلوب لإلرشاد الزراعي في تحسين إنت0اج وتس0ويق الطم0اطم دراس0ة حال0ة ، محافظ0ة 1745
   3719 اليمنيةمديرية خوالن ، الجمهورية  -صنعاء 

الدورة التناسلية وصورة بعض الغ0دد الص0ماء اثن0اء دورة التك0اثر ف0ي خف0اش ح0دوة الحص0ان 1746
Rhinolophus Blasii Peters  1866 1044 في اليمن   

 203 الدولة االسالمية في عهد عبدهللا بن الزبير1747

 282 جذورها واسس قيامها -الدولة القاسمية في اليمن 1748

الدولة الكثيرية في حضرموت في عهد السلطان بدر بن عبدهللا بوطويرق الكثي0ري ف0ي الفت0رة 1749
   676 م1569 - 1496هـ / 977 - 902

 3294 الدولة المدنية الحديثة "اشكالية المفهوم في الفكر العربي المعاصر1750

 3610 الدولة في الخطاب العربي المعاصر1751

 2340 وله والمواطنه في فكر االخوان المسلمينالد1752

الديباج شرح المنهاج تصنيف الفقيه علي بن محمد ب0ن اب0ي بك0ر ب0ن اب0راهيم ب0ن اب0ي القاس0م 1753
   1072 دراسة وتحقيق من بداية كتاب الشركة الى نهاية كتاب الظهار -هـ  1041مطير الحكمي ت 

 3060 الجمهورية اليمنية-مدينة ابالديدان الطفيلية في المواشي في 1754

 6077 الديكسيس في اللغة اإلنجليزية والعربية: دراسة سيمانتيكية براجماتية ودالالتها التربوية1755

 5747 الديمقراطية : نموذجاً وواقع1756

   3779 ديندراسة سوسيولوجية للتوظيف السياسي لل -الدين والدولة في المجتمع اليمني المعاصر 1757

 75 الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية1758

الذكاء االجتم0اعي وعالقت0ه ب0التوافق االجتم0اعي ل0دى اطف0ال مرحل0ة التعل0يم األساس0ي بمدين0ة 1759
   1314 عمران

 679 الذكاء االنفعالي وعالقته لتطرف االستجابة1760

ه0ا بالتحص0يل العلم0ي ل0دى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة ف0ي الذكاء الوباني وعادات المنتجة وعالقت1761
   6831 أمانة العاصمة بالجمهورية 

1762
الذكاء الوجداني وعالقتة بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى أطفال الصفين الخامس والسادس 

 من التعليم االساسي بأمانة العاصمة صنعاء
 

3558   

ا لدراس0ي لم0ادة الرياض0يات ل0دى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة  الذكاء الوجداني وعالقته بالتحصيل1763
   4227 بامانة العاصمة صنعاء

ال00ذكاءات المتع00ددة للطلب00ة المتف00وقين والمت00أخرين دراس00يا ف00ي مرحل00ة التعل00يم األساس00ي ف00ي 1764
   3591 محافظة حجة

 7732 الراء والرأي الفقهي في كتابتها في النسق التراث1765

 1691 ي في روايات نجيب الكيالنيالراو1766

 356 دراسة فقهية مقارنة -الربا في الشريعة اإلسالمية 1767

 8269 الربط المنطقي في كتابات المتقدمين من متعلي اللغة اإلنجليزية 1768

 3518 الرتبة في الفكر اللغوي العربي دراسة في ضوء نظرية النحو الوظيفي1769

 3819 في القرآن الكريم وأثره على الفرد والمجتمع (دراسة موضوعية)الرجوع 1770

الرخويات ذوات المصراعين والبطنقدميات كمؤشر حيوي للكشف عن التلوث بالمعادن الثقلية 1771
   3677 اليمن -في سواحل مدينة عدن 

 8264  الرداء المقاومة لعقار الكلوركوين لدى اليمنيين العائدين من المهجر1772

 3158 الرسوم اآلدمية الصخرية ودالالتها في اليمن قبل االسالم دراسة أثرية تحليلية مقارنة1773

الرس00وم والنق00وش الص00خرية ف00ي وادي حض00رموت االل00ف الث00اني قب00ل الم00يالد (االل00ف االول 1774
   1520 الميالدي) دراسة اثرية تاريخية فنية

 8200 إلعالن والتسويق الرشد العالمي في بحوث ا1775
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 130 الرضا الوظيفي لدى مديرى المدارس الثانوية في الجمهورية اليمنية1776

الرضا الوظيفي ل0دى ممارس0ي العالق0ات العام0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة "دراس0ة مقارن0ة ب0ين 1777
   9107 القطاعين الحكومي والخاص"

 502 لوزارات بالجمهورية اليمنيةالرضا الوظيفي للعاملين في دواوين ا1778

 4637 الرضا الوظيفي لموظفي القطاع المصرفي: دراسة حالة لبنك اليمن الدولي1779

الرض00ا ال00وظيفي وعالقت00ة بدافعي00ة االنج00از ل00دى الع00املين ب00دور الرعاي00ة االجتماعي00ة بأمان00ة 1780
   2976 العاصمة

اإلداري للع000املين ف000ي دي000وان ع000ام وزارة الثقاف000ة الرض000ا ال000وظيفي وعالقت000ه بج000ودة األداء 1781
   4529 بالجمهورية اليمنية 

 26الجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي مستش00فى  -الرض00ا ال00وظيفي وعالقت00ه بج00ودة الخ00دمات الص00حية1782
   4469 سبتمبر متنه محافظة صنعاء انموذجاً 

قي0ة عل0ى ش0ركات القط0اع الرضا عن جماعة العمل وعالقت0ه بالص0راع التنظيم0ي  دراس0ة تطبي1783
   4802 الخاص

 4160 الرقابة اإلدارية في االتحادات واالندية الرياضية ومتطلبات تفعيلها1784

 6807 الرقابة العليا على المال العام 1785

 5684 دراسة مقارنة -الرقابة العليا على المال العام في اليمن واالمارات العربية المتحدة 1786

 6804 الرقابة المالية في النظام االسالمي1787

المعوقات والحلول دراسة تطبيقية على المؤسسة  –الرقابة على اداء وحدات النشاط اإلنتاجي 1788
   4490 العامة للمسالخ وأسواق اللحوم

 5872 الرقابة على اعمال رئيس الدولة في القانون الدستوري والفقه االسالمي1789

 2437 دراسة مقارنة -رقابة على االنتخابات العامة في القانون اليمني والقانون المصري ال1790

 4266 الرقابة على تنفيذ النفقات العامة دراسة مقارنة بين اليمن ومصر1791

 6141 الرقابة على دستورية القوانين في اليمن1792

ات السياس00يه دراس00ه مقارن00ه وتطبيقي00ه ف00ي الرقاب00ه عل00ى الق00رارات اإلداري00ه ف00ي ظ00ل األزم179300
   3855 الجمهوريه اليمنيه

 5775 الرمز التاريخي واالسطوري في شعر عبدالعزيز المقالح1794

 8858 الرمز والداللة في البنية التصميمية لمسكوكات اإلمام يحيى بن حميد الدين 1795

 3615 طلبة جامعة صنعاء الرهاب االجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى1796

 6701 الروافد المغذية لتجدد النبيه الموضوعية في الخطاب الشعري في اليمن 1797

 6703 الروافد المغذية لتجديد البنية الموضوعية في الخطاب الشعري اليمني التقليدي1798

 1553 الروائي المعاصر والقارئ1799

 316 الشرطة اليمنية وعالقتها ببعض المتغيرات الروح المعنوية لدى رجال1800

الروح المعنوية لمعلمي المرحلة الثانوية وعالقتها بمش0اركتهم ف0ي ص0نع الق0رارات المدرس0ية 1801
   310 في الجمهورية اليمنية

الروض البسام ف0ي س0يرة الم0ولى س0يف اإلس0الم أحم0د للم0ؤرخ / حس0ن ب0ن أحم0د ب0ن الحس0ن 1802
   3088 م) دراسة وتحقيق1925-1895هـ/ 1344-1313األرياني (

الروض الحافل بشرح الكافل للعالمة ابراهيم بن محمد بن احمد بن عزالدين المؤيدي المتوفي 1803
   4048 هـ1083

 7256 الروض الوسيع الدليل المنبع على عدم اعتبار علم البديع 1804

 85 الرؤيا  في شعر ابن خفاجة االندلسي1805

 2634 الرؤية اللسانية عند الجاحظ1806

 8690 الرؤية النقدية وإشكالية الغموض في الشعر العربي الحديث1807

 1050 دراسة فقهية مقارنة -الرياضة والترويح 1808

 8636 الرياضيات ومنهج البحث العلمي في العلمي االجتماعية 1809
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 7310 ي صنعاء القديمة الزخرفة الخارجية المباني ف1810

 9209 الزراعة البديلة للقات1811

 6011 هـ)7-6م /13-12الزالزل في بالد الشام في القرنين(1812

 475 الزمن المثالي في االستفادة المناعية الجنينية من تحصين األم ضد الكزاز1813

 6970 الزواج بنية الطالق 1814

 949 يم بليكالسامي في شعر ول1815

السبخات على ساحل البح0ر األحم0ر ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة فيم0ا ب0ين خ0ور مي0دي حت0ى رأس 1816
   6225 عيسى بالصليف دراسة في جغرافية البيئة البحرية

 2615 السبك و الحبك في ترجمات رواية ف . سكوت فيتزجيرالد: جاتسبي العظيم1817

1818
هـ 1130-1092ظ العين فيما سنح من أخبار اليمن وأهله الميامين ' السحر المبين وفتور الحا

م ' الجزء األول للمؤرخ محسن بن الحسن بن القاسم بن أبي طال0ب أحم0د ب0ن 1681-1718/ 
 دراسة وتحقيق -هـ 1170-1103اإلمام المنصور با¡ القاسم بن محمد الحسني الروضي 

622   

 4306 لهمداني : دراسة أثريةالسدود اليمنية القديمة عند ا1819

السفر الثالث من كتاب العمدة لألمة في مذاهب األئمة في المباحث الفقهية واألسرار الشرعية 1820
   4137 هـ) 749-669لإلمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (

 236 السفر وأحكامه في الفقه اإلسالمي1821

وأثره الجمالي على  -أحكامه -رواته وطرقه -أنواعة -لمتواترة (مفهومهالسكت في القراءات ا1822
   3309 اللفظ والمعنى

السالالت المصلية للبكتيريا السبحية القيحية المسببة لحمى الروماتيزمية الحادة عند المرضى 1823
   2531 اليمن -المترددين على مستشفيات مدينة صنعاء

 6572 لرواية اليمنية المعاصرة: دراسة انتقائيةالسلطانة الذكورية في ا1824

 5822 دراسة تطبيقية على التشريعات اليمنية و السودانية -السلطة االستثنائية لرئيس الدوله 1825

دراس00ة  -الس00لطة المحلي00ة ف00ي المجتم00ع اليمن00ي ب00ين مص00داقية الق00رار واش00كاليات الممارس00ة 1826
   1458 اجتماعية تقييمية

التجمع اليمني لإلص0الح نموذج0ا  -دراسة في التجربة السياسية اليمنية  -السلطة والمعارضة 1827
   1677 م2002 - 1990

 السلطة وتاثيرها على العمل اإلداري رؤية مستقبلية 1828
 8918   

ء دار دراسة ميدانية على نزال -السلوك االجرامي لألحداث وعالقتة بأساليب المعاملة الوالدية 1829
   3522 التوجية االجتماعي بأمانة العاصمة صنعاء

   4337دراسة نظرية ميدانية امانة العاصمة -السلوك االنتخابي للسكان واثره على التنمية في اليمن 1830

 2905 السلوك االنشائي لحوائط الطوب تحت تأثير قوى الضغط المحورية1831

 2313 صنعاء -المعاقين حركيا بامانة العاصمه السلوك التوافقي لدى االطفال1832

السلوك السياسي لمنظمتي االمم المتحده ومجلس التع0اون ل0دول الخل0يج العربي0ة تج0اه اح0داث 1833
   3256 م2011اليمن السياسية في عام 

 5063 السلوك السيزمي لالعمدة الخرسانية1834

 528 لمواد القابلة للتفلورالسلوك الطيفي وخصائص الثباتية لبعض ا1835

   678السلوك العدواني وعالقته بكل من التفاؤل والتشاؤم وإدراك مشقات الحياة لدى المرأة اليمنية1836

 5060 السلوك القيادي لعمداء ورؤساء األقسام في كليات جامعة صنعاء1837

المدرسون وعالقته باتجاهاتهم نح0و  السلوك القيادي لمديري مراكز التعليم المهني كما يدركه1838
   921 مهنة التدريس في اليمن

 8970 السلوكيات االجتماعية والممارسات اللغة لليمنيين في سباق التعامالت اليومية 1839
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 3419 السمات الدوائيه لنبات التنبل1840

الص00ف الس00ابع م00ن الس00مات الشخص00ية الت00ي تمي00ز المتف00وقين وغي00ر المتف00وقين دراس00يآ ف00ي 1841
   1016 المرحلة األساسية بأمانه العاصمة

 1179 السمات الغومقطعية في اللغتين االنجليزية والعربية :دراسة مقارنة لالغراض التعليمية1842

 315 السمات النفسية لدى المبدعين من الشعراء اليمنيين1843

االنجليزية الى العربية : خص0ائص وعوائ0ق  السمائيات وترجمة النصوص االعالمية من اللغة1844
   5288 واستراتيجيات

في الجرذان ودور الحماية   Gentamicinالسمية المستحدثة بالمضاد الحيوي الجينتاميسين 1845
   6024 هـ" والسلينيوم : دراسة بالمجهر الضوئي وااللكتروني”المشترك لفيتامين 

 5364 سة في جيمورفولوجية المناطق الجافة وشبة الجافةالسهل الترسيبي لوادي رماع درا1846

 7650 السوق الشرق االوسط والعادها على االقتصاد العربي 1847

 6905 السوق المالي واالصالح االقتصادي المالي واالداري 1848

 3958 السوليتونات الصوتية الغباريه وتصادماتها في بالزما غباريه1849

 7460 وم في بعض المبيدات محافظة حضرموت الس1850

 3208 دراسة جغرافية سياحية -السياحة في جزيرة سقطرى 1851

 2187 السياحة في محافظة المحويت ، دراسة تحليلية للمقومات السياحية1852

 7315 السياحة والوعي السياحي لدى طالب شعبة الجغرافيا 1853

 3534 والنقدية ودورها في التنمية السياسات المالية1854

 - 1993دراس00ة ف00ي سياس00ة االحت00واء الم00زدوج  ( -السياس0ة األمريكي00ة تج00اه الخل00يج العرب00ي 1855
   707 م)2001

 2300 م.2008 -2003السياسة األمريكية تجاه سوريا من1856

   3542 )2010 - 1990ن الفترة (السياسة الخارجية االسرائيلية تجاه منطقة جنوب البحر األحمر م1857

 5598 2002-1990السياسة الخارجية االمريكية تجاة الحركات االسالمية في المنطقة العربية 1858

 3115 )2012-1990السياسة الخارجية االمريكية تجاه أزمة الصومال(1859

 996 السياسة الخارجية األمريكية تجاه حركة حماس1860

س00ة الخارجي00ة األمريكي00ة تج00اه حق00وق اإلنس00ان ف00ي ال00يمن والس00عودية : دراس00ة مقارن00ة السيا1861
   1796 م1990-2008

 5812 السياسة الخارجية اليمنية : دراسة في االنسان العقائدية للرئيس علي عبدهللا صالح1862

 2511 م2010-1995السياسة الخارجية اليمنية تجاة امن البحر االحمر 1863

 5481 م1999-1990السياسة الخارجية اليمنية تجاه الخليج العربي 1864

االزم00ة -السياس00ة الخارجي00ة اليمني00ة تج00اه الص00راعات االهلي00ة ف00ي منطق00ة الق00رن االفريق00ي 1865
   1582 الصومالية انموذجا

 2560 م2012-2000السياسة الخارجية اليمنية تجاه الفصائل الفلسطينية فتح وحماس 1866

 876 م2002 - 1990السياسة الخارجية اليمنية تجاه حرب الخليج الثانية 1867

 7220 السياسة الخارجية اليمنية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي 1868

   827 م)1990-2003السياسة الخارجية اليمنية تجاه مشاريع تسوية الصراع العربي الصهيوني (1869

 985 م)2001-1990جية اليمنية تجاه مصادر تهديد األمن القومي العربي (السياسة الخار1870

 948 م ) 1962 - 1918السياسة الخارجية للمملكة المتوكلية اليمنية ( 1871

 5810 م)814 - 768السياسة الخارجية لمملكة الفرنجة في عهد شارلمان ( 1872

 6450 المتحدة في البحر االحمرالسياسة الخارجية واالمنية للواليات 1873

الجمهوري0ة اليمني0ة  -السياسة الدولية وتأثيره0ا عل0ى االس0تقرار السياس0ي ف0ي ال0دول العرب0ي 1874
   6218 نموذجاً 
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 4336 السياسة السكانية في الجمهورية اليمنية واثرها على النمو السكاني1875

 3384 ذاهب األربعةالسياسة الشرعية عند الزيدية مقارنة بالم1876

 4561 4564 السياسة العامة للدولة إزاء ظاهرة االتجار بالبشر دراسة تقويمية في الجمهورية اليمنية 1877

 السياسة العامة للدولة تجاه الطاقة المتجددة في الجمهورية اليمنية1878
 4628   

ر ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة دراس00ة السياس00ة العام00ة للدول00ة تج00اه المش00اريع  الص00غيرة واألص00غ1879
   4625 م2010-1990تحليلية 

دراسة تطبيقية على الجانب الزراعي ف0ي  –السياسة العامة للدولة تجاه تحقيق االمن الغذائي 1880
   4533 الجمهورية اليمنية 

 4568 السياسة العامة للدولة تجاه مكافحة غسل األموال في اليمن 1881

 5761 2002-1990لمالية : فاعليتها و اثارها النقدية في االقتصاد اليمني للمدة السياسة ا1882

 3781 م749-661هـ/ 132-41السياسة المالية للخالفة األموية 1883

   2738 دراسة تحليلة -م 2011-1990السياسة المالية ومعيار العدالة االجتماعية في اليمن للفترة 1884

 146 دراية والمالية في عهد االمام يحيىالسياسية اال1885

 1054 م)2006 - 1990السياسية األمريكية تجاه التجربة الديمقراطية في اليمن (1886

 4357 2011السياسية الخارجية االمريكية وتعزيز الديمقراطية في اليمن بعد 1887

 2185 السياسية واالخالق عند ميكافيلي1888

 5013 تفسيرة -حياته   -طب السيد ق1889

 5260 الشامة ذو الهالة1890

 6968 الشامل في تعلم اللغة العربية 1891

 7258 الشباب بين ثقافة الصد وثقافة الصولة 1892

 188 الشبكة الوطنية للمعلومات في اليمن1893

 2484 دراسة نقدية-ية الشخصيات الثانوية في مسرحيات شكسبير التراجيدية الرئيس1894

 5821 الشخصية االسالمية و اليهودية في ادب عصر النهضة االنجليزية1895

 314 الشخصية اليهود في ادب عصر النهضة االنجليزي1896

 6550 الشخصية اليهودية في الرواية العربية في بدايات القرن الواحد والعشرينك: قراءة تاويلية1897

 8470 رة الحراري تقريبن لمراقبة التلوث في مدينة صنعاء الشذ1898

 6696 الشراكة االسرية في عملية اإلرشاد الطالبي 1899

 6103 الشرق المسلم كما هو في كتب الرحالة وروايات النصف االول من القرن التاسع عشر1900

 537 انواعه واحكامه -الشرك با¡ تعالى 1901

 722 ر الشعبي اليمني في تهامة أشكاله الفنية وأبعاده الموضوعيةالشع1902

   348 اتجاهات الرؤية وجماليات النسيج -الشعر العربي في اليمن في القرن الحادي عشر للهجرة 1903

 5093 الشعر اليمني في عصر الدولة الصليحية1904

 799 . اليوت'الشعر وااليمان الديني : دراسة في شعر ' ت.  س1905

 1872 الشعور باالضطهاد النفسي لدى الموظفين وعالقتة بدافعية االنجاز1906

أمان0ة  -الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال اليمنيين واألطف0ال الع0رب المقيم0ين ف0ي ص0نعاء 1907
   766 العاصمة

الطلب00ة ف00ي مرحلت00ي الدراس00ة الش00عور بالوح00دة النفس00ية وعالقت00ه بالمس00اندة االجتماعي00ة ل00دى 1908
   365 الثانوية والجامعية

 723 الشفاعة و موقف الفَِرق اإلسالمية منها1909

 6305 الشفافية ،تدفق المعلومات الخاصة وتزامن اسعار االسهم1910

 4494 دراسة حالة ديوان وزارة المالية  -الشفافية والمساءلة ودورهما في تحسين األداء1911

 3671 الشكوى باعتبارها قيدا على سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية1912
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 7653 الشكوى في شعر المعتمد بن عباد اتجاهاتها وفنيتاها 1913

 51 الشوكاني فقيهاً 1914

 4904 الشوكاني مؤرخا دراسة من منهجية التاريخ في كتابه البدر الطالع1915

 5395 يد قطب واالبعاد الحضارية في حياتهما وتفسيرهماالشوكاني وس1916

 7644 الشؤون األمريكية للعالقات ومسائلة نشر ديمقراطية الوطن العربي 1917

 7266 الشؤون الحنود ترجمة داموارتاكور 1918

 5858 الشيخ ابو بكر بن علي الحداد الزبيدي اليمني ومنهجه في التفسير1919

صادرات السلعية غير النفطية: اساليب تنميتها واثرها في النمو االقتص0ادي ف0ي الجمهوري0ة ال1920
   4238 م2010-1990اليمنية للفترة 

 8429 الصادرات غير النفطية : ضعف األداء ومعوقات النمو 1921

 6130 الصحافة االلكترونية باليمن : تحليل لممارسة األخالقيات في مواقع األخبار1922

 1154 م'2003-1997الصحافة الحزبية اليمنية وعملية التنشئة السياسية ' 1923

 2075 )2007-1990الصحافة الحزبية والحقوق السياسية في الحمهورية اليمنية (1924

 1966 م1962 - 1918االتجاهات الفكرية والسياسية  -الصحافة والسلطة في اليمن المعاصر 1925

 5518 صحة النفسية لدى طلبة جامعة صنعاء وعالقتها بالضغوط النفسيةال1926

 5974 الصدمات الخارجية و اثرها على االقتصاد اليمني1927

 444 الصراح الديني في جنوب الجزيرة العربية خالل القرن السادس الميالدي1928

 4173 م1990ي لفترة مابعد تحليل سوسيولوج-الصراع االجتماعي والسياسي في اليمن 1929

 5668 الصراع الجمهوري الملكي في اليمن وابعاده العربية والدولية1930

 4136 م" دراسة تاريخية1934-1918الصراع الدولي على تهامة اليمن "1931

الصراع السياسي في اليمن واالتجاه نحو الوح0دة م0ن الق0رن الثال0ث ال0ى نهاي0ة الق0رن الس0ابع 1932
   5678 الهجري ، التاسع الى الثالث عشر الميالدي

 1671 الصراع العربي الصهيوني : دراسة في دور حزب هللا1933

 4097 الصراع القيمي لدى طلبة جامعة صنعاء وتصوراتهم لدور الجامعة في مواجهته1934

 5240 م1954 - 1934الصراع اليمني البريطاني حول جنوب اليمن 1935

 3023 الصراع بين الحب والغيرة في مسرحية (عطيل) لشكسبير: دراسة نقدية1936

 1982 الصراع في القرن االفريقي واثره على االمن القومي اليمني1937

 1353 الصراع في المسرحية النثرية في اليمن1938

 1977 ابعاده وآلياته -الصراع في النقد األدبي الحديث في اليمن 1939

الصراعات السياسية والتمردات القبلية ف0ي ال0يمن ف0ي النص0ف االول م0ن الق0رن الث0امن عش0ر 1940
   1043 هــ)1163-1111م/1700-1750(

الصعوبات الت0ي تعت0رض ت0دريس الم0واد االجتماعي0ة باس0لوب الم0نهج التك0املي ف0ي الم0دارس 1941
   86 ربويين والمدرسيناالعدادية في محافظة صنعاء من وجهة نظر الموجهين الت

 7477 الصعوبات التي تواجه خطة درس التربية الرياضية في مدرسة أمانة العاصمة 1942

 7088 الصعوبات التي تواجه في الجامعات اليمنية دراسة ميدانية 1943

 7109 الصعوبات التي يعاني منها طلبة الدراسات العليا في كليات جامعة صنعاء 1944

الصعوبات النحوية في الكتابة باللغة اإلنجليزية مع اإلشارة بوجه خاص إلى الص0حف اليمني0ة 1945
   3305 الصادرة باللغة اإلنجليزية

الصعوبات في تشديد الكلمات في اللغة االنجليزية الت0ي يواجهه0ا ط0الب قس0م اللغ0ة االنجليزي0ة 1946
   2968 في كلية التربية جامعة صنعاء

ات التركيبية والتغذوية لبعض سلع الغذاء المنتجة مدعمة بالمغذيات الزهيدة بالجمهورية الصف1947
   1974 اليمنية
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1948
 -الصفات السريرية لمرضى السكري النوع االول بين االطفال الذين تتراوح اعمارهم من سنة 

 سنة الذين تم ترددهم الى المركز الوطني للسكري ومستشفى الثورة بصنعاء14
 

3402   

الصفات الشخصية والتشريح المرضي النسجي لسرطان المبيض لدى النس0اء الل0واتي يع0انين 1949
   2649 من سرطان المبيض

الص00فات الشخص00ية والكفاي00ات المهني00ة لرؤس00اء اقس00ام االش00راف الترب00وي بالباح00ة وعالقته00ا 1950
   2394 باالداء

م) 1454-1229ه00ـ/858-626وال00بالد االس00المية (الص00الت الحض00ارية و الفكري00ة ب00ين ال00يمن 1951
   1460 دراسة تاريخية -مصر والحجاز انموذجا 

 5471 الصناعة التحويلية في اليمن الواقع وافاق المستقبل1952

 4857 دراسة في جغرافية الصناعة -االردن  -الصناعة في منخفض البقعة محافظة البلقاء 1953

 2777 م)15-13في اليمن من القرن السابع الى القرن التاسع الهجري ( الصناعة والتجارة1954

 2558 م"749-661هـ/132-41الصناعة والتجارة في بالد الشام في العصر األموي "1955

 6941 الصنعه االيقاعية في القصيدة الحمينية في اليمن 1956

 6826 الصوانت في الدرس اللغوي رواية صوفية جديدة 1957

 1207 الصور االدبية في رواية اوالد ومحبون للمؤلف دي اتش لورانس1958

   3831 الصور الجمالية في ديوان وليم بليك (أغاني البراءة والتجربة) في ظل آيات القرآن الكريم1959

 2600 الصور الجمالية في كتابات ايميلي برونتي : دراسة نقدية1960

 1424 اليمن-تيرية لإلنتان الدموي في وحدة رعاية الوليد بمستشفى الثورة صنعاءالصورة البك1961

 5776 دراسة بالغية نقدية -الصورة البيانية في شعر الزبيري 1962

 961 الصورة الجمالية في المجموعة الغنائية والسونتية لجون دن1963

: دراسة  2014سبتمبر  21ر اليمني بعد ثورة الصورة الذهنية لحركة انصار هللا لدى الجمهو1964
   4247 مسحية

الصورة الذهنية للمدارس االهلية وعالقتها ب0اداء ادارته0ا ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة م0ن وجه0ة 1965
   3357 نظر المعلمين واولياء االمور

مه0ا ومن0اهج الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث في ضوء تاثير النقد االنجلي0زي (مفهو1966
   5534 دراستها)

الص000ورة الش000عرية ف000ي ترجم000ة ش000عر عب000دالعزيز المق000الح م000ن اللغ000ة العربي000ة ال000ى اللغ000ة 1967
   2147 االنجليزية:دراسة نقدية

 1298 من القرن الخامس حتى القرن السابع الهجري -الصورة الفنية في الموشحات االندلسية 1968

 720 د قطبالصورة الفنية في شعر سي1969

 956 الصورة الفنية في شعر عبدهللا بن الدمينة1970

 46 الصورة الفنية في شعر محمود درويش1971

 8438 الصورة الميكروبيولوجي 1972

 5604 الصورة في الشعر العربي في اليمن حتى نهاية العصر العباسي1973

 640 الصورة في شعر ابن هتيمل1974

لصياغة الجديدة لمسألة كوشي لمعادالت تفاضلية ذات رتب غير صحيحة تحتوي على مشتقة ا1975
   6304 هيلفر

دراس0ة ف0ي المن0اخ  -الضباب وامكانية حصاد مياهه في المرتفعات الشمالية الغربية في اليمن 1976
   2678 التطبيقي

 6199 دراسة ميدانية"الضريبة العامة على المبيعات ومشاكل تطبيقها في اليمن "1977

 143 الضغود النفسية لدى المرأة اليمنية العاملة1978
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   3469 الضغوط االجتماعية لدى مدربي االلعاب الجماعيه والفردية في اندية امانه العاصمة صنعاء1979

 7078 الضغوط التضخمية وسياسية سهر الصرف في اليمن  1980

 436 لطلبة الوافدين وحاجاتهم اإلرشاديةالضغوط النفسية لدى ا1981

 637 الضغوط النفسية لدى مالّحي الخطوط الجوية اليمنية وعالقتها باضطرابات النفسجسمية1982

الض00مانات األساس00ية لحماي00ة ض00حايا النزاع00ات المس00لحة غي00ر الدولي00ة األش00خاص والس00كان 1983
   1951 المدنيين

 2062 دراسة في التركيب والداللة -غة العربية الضمائر المبهمة في الل1984

 8601 الضوابط  المنهجية لالستدالل باألحاديث النبوية1985

الضوابط الشرعية لتقدير اجور العمال في القطاع الحكومي في ضوء الفقه االسالمي وق0انون 1986
   2309 االجور والمرتبات اليمني

 831 هللا سبحانة وتعالىالضوابط الشرعية لسؤال غير 1987

 8603 الضوابط المنهجية لالستدالل بالنصوص الشرعية1988

 1136 الضوابط واآلداب الشرعية لمزاولة مهنة الطب1989

 6256 الطاعة السياسية: دراسة لتطور وإشكاليات المفهوم في الفكر السياسي اإلسالمي1990

 7921 ي تحكمها في الضريبة الطاقة الضريبية واألوضاع الت1991

 7713 الطب المميز على البرهان 1992

 8725 الطبعية القانونية للتأمين في ضوء القانون اليمني 1993

 33 الطبقية الحيوية لتكوين العمران ( الجوراسي المتوسط المتاخر ) في الجمهورية اليمنية1994

ثاره0ا القانوني0ة عل0ى مص0الح الدول0ة المتعاق0دة م0ع األش0خاص الطبيعة الجديدة لعقود ال0نفط وا1995
   3007 األجنبية

لالم0ام الحس0ين ب0ن ناص0ر ب0ن  -الطراز المذهب فيما تقرر من علم االصول والف0روع للم0ذهب 1996
   2233 هـ دراسة وتحقيق1111عبدالحفيظ بن عبدهللا المهال ت 

هاب ال0دين احم00د ب00ن يوس00ف ب00ن محم00د الش00يرجي الط0راز الم00ذهب الحك00ام الم00ذهب للعالم00ة ش199700
   2179 هـ دراسة وتحقيق862المتوفي سنة 

 7480 الطرائق التقنية التربوية عند االسالم عملية التعلق بالمضاء التربوي 1998

 6153 الطرق التحليلية لحل المعادالت التفاضلية من الرتب الكسرية1999

   7098ارة والمتكاملة استراتيجية واعداد في حفض تعداد فراض الثمار اللبن الطرق التقليدية في اإلد2000

 6014 الطرق الحديثة في تشخيص و عالج اورام المريء2001

الط0رق المثل0ى ف0ي تش0خيص ومعالج00ة ح0ديثي ال0والدة ال0ذين يع00انون م0ن تش0وهات خلقي0ة ف00ي 2002
   5771 المستقيم وفتحة الشرج في ظروف اليمن

 3058 ظفار ) دراسة اثرية -الطريق التجاري القديم (موزع 2003

 5352 دراسة مقارنة -الطعن بإلغاء القرارات اإلدارية في الجمهورية اليمنية 2004

 2599 دراسة في اشكالها الكتابية وداللة مضامينها-الطغراء في اليمن القديم 2005

 4155 " دراسة موضوعيةالطغيان المالي في القران الكريم 2006

 163 الطفيليات المعوية في تالميذ بعض مدارس صنعاء2007

 6972 الطالق المعلق2008

 229 الطالق واثارة االجتماعية والنفسية على المراه اليمنية2009

   1257 لعاصمةالطموحات التعليمية والوظيفية لطالب المرحلة الثانوية بدور رعاية األيتام بأمانة ا2010

 7292 الظبي الشعبي حقيقة العالج وثقافة المرض 2011

 6579 الظروف والخصائص المثلى والتحوير النتاج السليلوز بواسطة بكتيرياء الروزبيوم2012

 3910 الظواهر األسلوبية في شعر آمنة يوسف2013
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 2679 دراسة وصفية -الظواهر الصوتية في لهجة السرو 2014

 6314 الظواهر اللغوية بين االطراد و العدول في ديوان االصمعيات2015

 4997 الظواهر المرضية الناتجة عن االصابة بالبلهارسيا المعوية والبولية في اطفال المدارس2016

 73 دراسة مقارنة-العادات الدراسية لدى الطلبة المتفوقين والمتاخرين دراسيا في اليمن 2017

 2983 العائدات االقتصادية للتعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية جامعة صنعاء انموذجاً 2018

العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي واالصحاب من كتاب اإلقرار إلى نهاية كتاب الفرائض 2019
   2217 دراسة وتحقيق -هـ 930تأليف احمد بن عمر بن محمد بن عبدالرحمن المزجد المتوفي عام 

 972 العبارات االسمية في اللغتين العربية واإلنجليزية دراسة تقابلية2020

 362 دراسة مقارنة -العبارة االسمية في اللغتين االنجليزية والعربية 2021

 400 دراسة نقدية للفكرة الرئيسة للرواية -العبور الى الهند 2022

 7173 زاء من تعاون معهم العثمانيون في تعز وسياستهم إ2023

 6715 العجز الغذائي وانعكاساته على األمن القومي اليمن2024

العدالة االنتقالية في ال0يمن : الوض0ع مقارن0ة بالمب0ادئ األساس0ية واالتجاه0ات المس0تقبلية م0ن 2025
   4372 وجهة نظر الخبراء

عام0ة ف0ي أمان0ة العاص0مة ص0نعاء وعالقته0ا العدالة التنظيمية لدى مديري الم0دارس الثانوي0ة ال2026
   2991 بسلوكيات المواطنة التنظيمية لدى معلميها

دراسة حالة على صندوق رعاية ال0نشء  –العدالة التنظيمية وأثرها في تحسين أداء العاملين 2027
   4629 والشباب

اإلداري00ين بجامع00ة  –ين العدال00ة التنظيمي00ة وعالقته00ا بمس00توى االلت00زام التنظيم00ي ل00دى الم00وظف2028
   4527 صنعاء

 732 العدة واحكامها في الشريعة اإلسالمية2029

 7677 العدل في الدرس النحوي واللغوي 2030

 4021 دراسة في ضوء كتاب التبيان للعكبري -العدول النحوي وداللته في القران الكريم 2031

 2401 في سورة البقرةالعدول في القرآن الكريم دراسة نصية 2032

 اليمن -العدوى المشتركة للمالريا وحمى الضنك في الحديدة2033
 3622   

العدوى بالطفيليات المعوية بين أطفال المدارس في المناطق الريفية لمحافظة صنعاء، ال0يمن: 2034
   3961 معدل االنتشار وعوامل االختطار وعالقتها بالقياسات األنثروبومترية وفقر الدم

 1783 العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين في االخرة2035

 3226 العذاب أنواعه وأسبابه وطرق النجاة منه في ضوء القرآن الكريم2036

 7673 العربية بين قرار التراث وتطبيق النظريات المعاصرة 2037

 7143 العربية ومشكلة التصويب في العصر الحديث2038

 7278 العربية ومشكلة التعريف في العصر الحديث2039

 1202 هـ1289-1045/1872-1635العرف القبلي واثره على الحياة السياسية في اليمن 2040

 535 العرف حجيته وأثره في التشريع االسالمي2041

   4060 دراسة وتحقيقالعسجد المنظم في فضل اإلمام المعظم للعالمة/محمد بن أبي بكر السحولي 2042

دراسة  -العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية للملك االفضل العباسي الرسولي 2043
   328 وتحقيق

 2998 العطف واالتباع في اللغة االنجليزية والعربية: دراسة مقارنه2044

 3217 العفو عن العقوبه في الفقه االسالمي والقانون اليمني2045

 5272 مدرسة المنمنمات العربية نموذجاً  -العقائدي والفلسفي في فنون التصوير 2046

 5915 العقد اإلداري بين التشريع والقضاء في اليمن2047

 3526 العقد الدولي بين منهج قواعد التنازع ومنهج القواعد الموضوعيه2048
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 5439 دراسة وتحقيق -ليمن البن وهاس الخزرجي العقد الفاخر الحسن في طبقات اكابر ا2049

العق000د المفص000ل وعب000اب الع000ذب السلس000ل للعالم000ة يحي000ى ب000ن حس000ن ب000ن موس000ى القرش000ي 2050
   2697 هـ دراسة وتحقيق780المتوفي

2051
العقدالفاخرالحس000ن ف000ي طبق000ات اك000ابراليمن ت000اليف موف000ق ال000دين ابوالحس000ن عل000ي ب000ن اب000ي 

حقي000ق م000ن ح000رف الغ000ين حت000ى ح000رف الي000اء م000ع دراس000ة ه000ـ ت812بكرالخزرج000ي المت000وفي
 للحياةالسياسية واالقتصادية لعصرالمؤلف

853   

 3990 دراسة عقدية مقارنة -العقل والنقل بين الزيدية واألشاعرة2052

العقل: دراسة مقاصدية في المحافظ0ة علي0ه م0ن حي0ث درء المفاس0د والمض0ار عن0ه ف0ي ض0وء 2053
   8607 تحديات الواقع المعاصر

   8606العقل: دراسة مقاصدية في تحريره وإعادة تشكيلية وتنميته في ضوء تحديات الواقع المعاصر2054

 689 العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة اإلسالمية والقانون اليمني2055

إلشعاعية في حال حركية األعضاء وتأثير الجرعة ا -العالج اإلشعاعي لسرطان الخلية الكبدية 2056
   6051 االحتباس التنفسي

العالقات االجتماعية النفسية الوظيفية وعالقتها باألداء الوظيفي (بحث تطبيقي على الموظفين 2057
   863 أمانة العاصمة) -في الدواوين الحكومية 

 5116 م1936 -1919العالقات االلمانية مع مصر 2058

 1557 رواية الطريق الى الهند دراسة نقديةالعالقات االنسانية في 2059

 2044 دراسة موضوعية -العالقات األخالقية في القرآن الكريم 2060

 8897 1939و 1933العالقات البريطانية األلمانية بين عامي 2061

 -ق.م  945(31-22العالق00ات التاريخي00ة ب00ين مص00ر القديم00ة وس00ورية ف00ي عه00د األس00رات م00ن 2062
   5304 ق.م) 332

العالقات التبادلية والرأسية بين الوحدات اللغوية المكونة لروايتي جين اي0ر و بح0ر س0ارغازو 2063
   2604 العظيم دراسة في التلقي النقدي

 691 م1839العالقات التجارية اليمنية البريطانية من أوائل القرن السابع عشر حتى عام 2064

الراب0ع  -ن الشرق والغرب عبر البحر االحم0ر ف0ي الق0رن الث0امن الهج0ري العالقات التجارية بي2065
   1166 عشر الميالدي

 2656 م )575-525العالقات التجارية بين اليمن والحبشة في القرن السادس الميالدي ( 2066

 3092 من مطلع األلف األول ق.م إلى ظهور اإلسالم-العالقات الخارجية لُعمان 2067

 8836 )1823-1847الفارسية واثرها على العراق بين عامين ( -العالقات العثمانية 2068

العالق00ات القانوني00ة الناش00ئة ع00ن خط00اب الض00مان المص00رفي ف00ي الق00انون اليمن00ي والمص00ري 2069
   3392 والقواعد الموحدة دراسة مقارنة

دراس0ة ف0ي ض0وء  -اورات القرآني0ةالعالقات النصية وأثرها في إبراز السياق النفسي في المح20700
   3999 نحو النص

 1730 م)2001االمريكية بعد احداث الحادي عشرمن سبتمبر  -العالقات اليمنية 2071

 5378 العالقات اليمنية االرتيرية مع دراسة خاصة للنزاع حول جزر حنيش2072

 5102 م1998 - 1990العالقات اليمنية االمريكية 2073

 5527 العالقات اليمنية االمريكية في التغيرات العالمية : دراسة الربعة احداث رئيسية2074

 3051 م دراسة تاريخية1990-1971العالقات اليمنية اإلماراتية2075

 706 م2001-1990العالقات اليمنية اإليرانية : 2076

 5864 2002-1990العالقات اليمنية األمريكية 2077

 7600 العالقات اليمنية الخليجية رؤية مستقبلية 2078

 2720 م2012-2001العالقات اليمنية الروسية 2079

 5646 )2000 - 1990العالقات اليمنية السعودية (2080
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 2079 م2005 - 1990العالقات اليمنية السودانية  2081

 5932 م1962-1934العالقات اليمنية العراقية 2082

 2618 م1952-1918العالقات اليمنية المصرية 2083

 437 العالقات بين جنوب الجزيرة وشمالها خالل القرنين الخامس والسادس الميالدي2084

 5398 العالقة المشتركة بين مباحث علمي الصرف والنحو2085

   2286 زي كلية التربية صنعاءالعالقة بين  المواضيع النظرية والتدريب التربوي في قسم االنجلي2086

العالقة بين اتجاهات الطلبة نحو الغش في االختبارات ودافعيتهم المعرفي0ة لل0تعلم ف0ي محافظ0ة 2087
   1318 صنعاء

 1636 العالقة بين ادراك الطلبة لسلوك معلمي اللغة االنجليزية واالداء الشفهي لديهم2088

متحرك00ة ونوعي00ة الحي0اة ذات الص00لة بالص00حة الفموي00ة ف00ي عين00ة العالق0ة ب00ين ارت00داء األطق00م ال2089
   4127 مختارة من المجتمع اليمني

2090
العالقة بين استخدام االستراتيجيات التعليمية الت0ي يس0تخدمها الطلب0ة اليمني0ون ال0ذكورواالناث 

االنجليزي0ة  الدارسين للغة االنجليزية كلغة أجنبي0ة ل0تعلم النح0و االنجلي0زي وكف0اءتهم ف0ي اللغ0ة
 كلغة أجنبية

1682   

   9097العالقة بين استخدام الجالية اليمنية في األردن لتطبيقات الهواتف الذكية واحتياجاتهم اليومية 2091

العالقة بين استراتيجيات تعلم اللغة ومستوى التحصيل اللغوي ل0دى ط0الب الجامع0ة الدارس0ين 2092
   2448 للغة االنجليزية كلغة اجنبية

العالق000ة ب000ين اس000تراتيجيات تعل000م المف000ردات وحجمه000ا ل000دى الطلب000ة اليمني000ين الدارس000ين للغ000ة 2093
   3507 االنجليزية كلغة اجنبية في المستوى الجامعي

 5690 العالقة بين اعتماد الصفوة اليمنية وترتيب اولوياتها تجاه قضايا البيئة2094

تاس00ع األساس0ي ف00ي ص00نعاء للمف00اهيم الس00كانية ووع00يهم العالق0ة ب00ين اكتس00اب ط00الب الص00ف ال2095
   378 بالمشكالت السكانية

واالساليب المعرفية ف0ي  webquestالعالقة بين االستراتيجية المستخدمة في الويب كويست 2096
   3302 جامعة صنعاء -تنمية التفكير الناقد لدى طلبة برنامج معلم المجال بكلية التربية 

   7526بين االصابات الرياضية الشافية ومراكز االعبين في إدارة الدرجة االولى بالجمهورية  العالقة2097

العالقة بين االنضباط في العمل و بين اداراك السلوك االخالقي و بعض المتغيرات التنظمي0ة و 2098
   5896 الديموجرافية

ية وسوء التغذية لدى االطفال المترددين العالقة بين اإلسهاالت الناتجة عن االصابات الميكروب2099
   3209 اليمن -على مستشفى السبعين في مدينة صنعاء 

العالقة بين اإلصابات المزمنة بالبكتيريا الحلزونية البوابية ومعدل حدوث مرض القلب التاجي 2100
   1293 في صنعاء اليمن

الجمهوري0ة  -للنباتات في محافظ0ة الض0الع العالقة بين اإلنسان والنبات االستخدامات الشعبية 2101
   1917 اليمنية

) وس00رطان المع00دة ف00ي مدين00ة ص00نعاء   CagAالعالق00ة ب00ين البكتيري00ا الحلزوني00ة البوابي00ة (+ 2102
   2121 ،اليمن

العالقة بين التاريخ والرواية في الجزئين األخرين من سلسلة التيب0و للكات0ب الفرنس0ي روجي0ه 2103
   6286 ر وثالثية نجيب محفوظمارتان دوغا

-العالقة بين التربية الوالدية والتحصيل الدراسي لتالميذ المرحل0ة االساس0ية بأمان0ة العاص0مة 2104
   1325 صنعاء

 8717 العالقة بين التربية والتنمية البشرية المستديمة ومعوقات تحقيقها في اليمن 2105
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بحث تطبيقي عل0ى  –ومستوى فاعلية تطبيق اإلدارة اإللكترونية العالقة بين الثقافة التنظيمية 2106
   4410 المركز الرئيسي والمعهد العام لالتصاالت ويمن موبايل –المؤسسة العامة لالتصاالت 

) AIDSالعالقة بين الثقافة والمرض ف0ي المجتم0ع اليمن0ي : م0رض نق0ص المناع0ة المكتس0بة (2107
   3742 يقيةدراسة سوسيولوجيه تطب-أنموذجاً 

العالق00ة ب000ين الح000وافز وااللت000زام التنظيم000ي ل000دى م000وظفي ص000ندوق رعاي000ة ال000نشء والش000باب 2108
   4514 دراسة ميدانية مقارنة صنعاء –والرياضة وصندوق صيانة الطرق 

 9047 العالقة بين الدراسات اللغوية الحديثة ومفردات الدرس البالغي العربي 2109

بح0ث تطبيق0ي عل0ى المرك0ز ال0وطني  -ل0دعم الحك0ومي وج0ودة الخ0دمات الص0حية العالقة ب0ين ا2110
   4412 لعالج األورام

العالق00ة ب00ين الرض00ا ع00ن العم00ل والس00مات الشخص00ية للع00املين ف00ي مص00نع  األدوي00ة ف00ي مدين00ة 2111
   416 دراسة نفسية إجتماعية -صنعاء 

إلى أعلى المناصب اإلدارية. دراسة تطبيقي0ة العالقة بين السقف الزجاجي وقرار ترقية المرأة 2112
   4745 على عينة من القطاع الخاص في اليمن

 812 محافظة البيضاء -العالقة بين السكان والزراعة في مديرية رداع 2113

   4938 م1995،  1992دراسة تحليلية مقارنة بين  -العالقة بين السلطات المحلية والنظام في ج.ي 2114

 52 العالقة بين الصحة والتعليم في االسرة اليمنية دراسة مقارنة2115

العالقة بين الصورة الذهنية لشركات الطيران ووالء العمالء له0ا دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى ش0ركة 2116
   4198 الخطوط الجوية اليمنية

 1959 خيطيةالعالقة بين العائل والطفيل واستجابة امعاء الفئران لالصابة بالديدان ال2117

دراس0ة  –العالقة بين العمليات التنظيمية األساسية والفاعلية التنظيمية ف0ي الجامع0ات اليمني0ة 2118
   4563 تطبيقية مقارنة على جامعتي صنعاء والعلوم والتكنولوجيا

 4245 يالعالقة بين الفيريتين واختالل الدهون في المرضى اليمنيين المصابين بفقر الدم االنحالل2119

 5376 العالقة بين القواعد األصولية والقواعد القانونية2120

 4645 العالقة بين القيادة التحويلية والنتائج التنظيمية2121

 1508 العالقة بين الالكتين المرتبط بالمانوز وداء القلب الروماتزمي بمدينة صنعاء2122

والتجمع اليمني لإلصالح وأثره0ا عل0ى االس0تقرار السياس0ي  العالقة بين المؤتمر الشعبي العام2123
   2280 م '2006 - 1990في الجمهورية اليمنية '

العالق00ة ب00ين النظ00ام السياس00ي واإلخ00وان المس00لمين ف00ي ال00يمن دراس00ة ف00ي المح00ددات الداخلي00ة 2124
   6102 والخارجية

فش0ل الكل0وي المص0ابين بفق0ر ال0دم ف0ي العالقة بين الهبسيدين والفريتين المصلي في مرضى ال2125
   3899 مراكز الغسيل الكلوي في وادي حضرموت

العالقة ب0ين إتق0ان ت0الوة الق0راَن الك0ريم ومس0توى أداء مه0ارات الق0راءة الجهري0ة ل0دى تالمي0ذ 2126
   1183 الصف الثامن األساسي

كليت0ي التج0ارة لجامع0ة ص0نعاء  العالقة بين إدارة المعرفة وأداء العاملين دراس0ة مقارن0ة عل0ى2127
   4570 والعلوم واإلدارية جامعة العلوم والتكنولوجيا

   7571 العالقة بين تحصيل طلبة التخصصات العلمية المختلفة بجامعة إب في مقرر الكيمياء العامة 2128

العالق00ة ب00ين تس00وس األس00نان وبع00ض مق00اييس النم00و ل00دى مجموع00ة م00ن األطف00ال المص00ريين 2129
   6180 إقتصادية مختلفة -واليمنيين من مستويات إجتماعية 

 2610 العالقة بين تعرض الشباب اليمني لمصادر المعلومات ومشاركتهم السياسية2130

 228 العالقة بين تعليم الوالدين وصحة أطفالهم في محافظة اب2131

 6054 على جهاز التنفس اآلليالعالقة بين حدوث الناقبة واألكسجة والتروية للمرضى 2132
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العالق00ة ب00ين درج00ة ممارس00ة القي00ادة التحويلي00ة ودرج00ة ممارس00ة ادارة المعرف00ة ف00ي الجامع00ات 2133
   2924 اليمنية

ف00ي س00رطان الغ00دة الدرقي00ة  RET/PTCواع00ادة ترتي00ب  BRAF V600Eالعالق00ة ب00ين طف00رة 2134
   6507 الحبيبي والميزات السريرية

 6162 ألفا والكورتزول وداء السكري النوع الثاني -بين عامل النخر السرطاني العالقة 2135

 1856 شبية االنسولين وفيتامين د في مريضات سرطان الثدي 1العالقة بين عامل النمو 2136

-1990دراس0ة قياس0ية -العالقة بين عجز الموازنة العامة وعج0ز الحس0اب الج0اري ف0ي ال0يمن2137
   2873 م2008

   3370 العالقة بين فقر الدم بعوز الحديد وخمج الملوية البوابية بين األطفال في مستشفيات صنعاء2138

العالقة بين قوة العض والنشاط العضلي للطق0م الس0فلي الف0وقي الكام0ل الم0دعم بالغرس0ات م0ع 2139
   6379 وبدون استخدام الوصلة الدقيقة

 1428 والقلق لدى طلبة قسم اللغة االنجليزيةالعالقة بين كفاءة المحادثة 2140

كلي00ة  -العالق00ة ب00ين كف00اءة طلب00ة اللغ00ة االنجليزي00ة وتق00دير ال00ذات لطلب00ة قس00م اللغ00ة االنجليزي00ة 2141
   1255 التربية جامعة صنعاء

 2083 العالقة بين مرضى مقاومة االنسولين وبعض المعايير الدموية2142

السيس00تاتين س00ي والكري0اتينين ف00ي أمص00ال المخ00زنين المص00ابين بالفش00ل  العالق0ة ب00ين مس00توى2143
   1574 الكلوي المزمن ومرض السكر النوع الثاني في اليمن

دراسة ميدانية عل0ى  –العالقة بين مستوى تطبيق األداء المتوازن وقدرة المنظمات التنافسية 2144
   4597 ية القيادات اإلدارية في مصانع األسمنت الحكومية اليمن

العالقة بين مستوى جودة تقارير الجه0از المرك0زي للرقاب0ة والمحاس0بة وتط0وير أداء الجه0ات 2145
   4396 الخاضعة للرقابة بالجمهورية اليمنية

واع0تالل  1العالقة بين مستوى مصل الزالل المعدل نتيجة نقص التروي0ة وان0زيم باراأوكس0ينيز2146
   4154 ر النوع الثانيالكلى السكري بين مرضى السك

 2578 وحمض الفوليك وسرطان الدم B12العالقة بين مستويات فيتامينات 2147

العالقة بين مستويات لبتين وبروالكتين وتستوستيرون المصل ومؤشرات السائل المنوي لدى 2148
   2916 الذكور اليمنيين العقيمين في مدينة إب

وتط00وير الكف00اءة المهني00ة  -رب00ط الص00فوف الدراس00ية -ة الدولي00ة العالق00ة ب00ين مش00اريع الش00راك2149
   3369 لمعلمي مادة اللغة اإلنجليزية في صنعاء

بين المرضى  Cلفيروس التهاب الكبد  RNAالعالقة بين مضغ القات وتركيز الحمض النووي 2150
   3340 اليمن -اليمنيين في صنعاء 

المية ف00ي المرحل000ة الثانوي00ة ومق000ررات برن00امج اإلع000داد العالق00ة ب00ين مق000ررات التربي00ة اإلس2151000
   762 جامعة صنعاء -التخصصي لمعلم التربية اإلسالمية في كلية التربية 

العالقة بين مقررات اللغة العربية في المرحلة الثانوي0ة ومق0ررات اإلع0داد التخصص0ي للطال0ب 2152
   1362 المعلم في كليات التربية بجامعة صنعاء

 7331 العالقة بين مقوي خدمة الطريق واالنهيارات السطحية للطرق الخلوية المسفلتة في اليمن 2153

 5124 م)610-400العالقة بين مكة ويثرب قبل االسالم (2154

دراس00ة ميداني00ة عل00ى وزارة الخدم00ة المدني00ة  –العالق00ة ب00ين نظ00م المعلوم00ات واألداء ال00وظيفي 2155
   4539 والتأمينات

العالقة بين نقص التغذية وأمراض اللثة بين مرضى كلية طب األسنان جامعة صنعاء: دراس0ة 2156
   4135 مقطع عرضي

 5153 العالقة بين نوعية بعض اصناف الحنطة العراقية وعوامل الجودة2157

2158
ك0ر عن0د العالقة بين وجود البكتيريا السبحية ميوتنس في لعاب األمهات وتسوس األس0نان المب

 األطفال في مدينة صنعاء اليمن
 

3142   
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العالقة ما بين مستضد الخاليا البيضاء البشرية والمرضى اليمني0ين ال0ذين يع0انون م0ن الفش0ل 2159
   1600 الكلوي في المرحلة االخيرة والمترافق مع ضغط الدم العالي

دليل من  -صادرات و النمو االقتصادي العالقه السببية بين االستثمارات االجنبية المباشرة و ال2160
   5988 ماليزيا

العالقه بين مس0توى ال0دهون وجزئي0ات البروتين0ات لل0دهون البروتيني0ه ف0ي ام0راض الش0رايين 2161
   3713 التاجيه

العالمات الجيني0ة والمناعي0ة وااليض0ية كمتنبئ0ات لم0رض الس0كر م0ن الن0وع األول ل0دى أش0قاء 2162
   5937 المرضى

 2290 دراسة فقهية مقارنه-العالمات الحديثة واثرها على االحكام في الفقه االسالمي 2163

 1562 العالمة الحسين بن محمد المغربي ومنهجه في كتابه بدرالتمام شرح بلوغ المرام2164

العالم0ة المقبل0ي ومنهج00ه الفقه0ي ف00ي كت0اب المن00ار ف0ي المخت00ار م0ن ج00واهر البح0ر الزخ00ار ت 2165
   1825 هـ1108

العل00ة النحوي00ة ف00ي كت00اب المنه00اج ف00ي ش00رح جم00ل الزج00اجي ليحي00ى  ب00ن حم00زة العل00وي ( ت 2166
   4174 هـ)745

 7205 العلم والفلسفة قبل سقراط 2167

 3412 العلم وسياسة البحث العلمي في العالم المعاصر2168

 7040 ين العمارة الطينية على بوابة الطراز الحادي والعشر2169

 3932 دراسة أثرية معمارية -العمارة المدنية العثمانية في مدينة صنعاء 2170

 6932 العمارة اليمنية في العصر االسالمي 2171

 1406 دراسة اثرية معمارية -العمائر الدينية االسالمية بمدينة ظفير حجة 2172

ينة ذي جبلة منذ إنشائها في العصر الصليحي حتى نهاية العمائر الدينية والجنائزية الباقية بمد2173
   6278 م) دراسة أثارية معمارية1517-1065هـ/923-458العصر الطاهري(

 187 صنعاء -العمليات العلمية التكاملية لدى طلبة األقسام العلمية بكلية التربية 2174

 8347 ية واألهلية في أمانة العاصمة العمليات العلمية لدى طلبة المرحلة الثانوية الحكوم2175

 1848 العمليات المحوسبة في المكتبات الجامعية الحكومية :دراسة مسحية مقارنه2176

 5214 العناقيد الصامتة والصائبة في اللغة الكشميرية2177

 1850 العناوين الصحفية في العربية واالنجليزية : دراسة مقارنة2178

األس00ري ض00د األطف00ال وعالقت00ه بالس00لوك الع00دواني ل00دى طلب00ة التعل00يم االساس00ي بأمان00ة العن00ف 2179
   3780 صنعاء -العاصمة 

م ) دراس0ة ف0ي ض0وء السوس00يو 2016-2011العن0ف اللغ0وي ف0ي الخط0اب االعالم0ي العرب0ي (2180
   3947 لسانيات ونظريات االتصال

 6945 العنف الموجه ضد الالجئات 2181

 5238 عنقدة والتتالي في االصوات في اللغة الكشميريةال2182

اثاره0ا، دراس0ة ميداني0ة عل0ى الملتحق0ات ف0ي الدراس0ات  -العنوسة في المجتمع اليمني اس0بابها2183
   4380 امانة العاصمة -جامعة صنعاء-العليا 

 2032 العواطف المتبادلة بين الزوجين وعالقتها بااللتزام الديني2184

   5938 العواقب الوجيه الفموية وكفائة المضغ عند المرضى الذين لديهم تعويضات سنية صناعية2185

 4823 العوامل  المؤثرة على إنتاجية البن اليمني دراسة لحالة البن الخوالني صعدة2186

 278 العوامل االجتماعية واالقتصادية المحددة التجاهات الخصوبة في المجتمع اليمني2187

 3244 العوامل االجتماعية والمدرسية المؤثرة علي تدني التعليم في ريف محافظة تعز2188

 4748 العوامل البشرية المؤثرة في أداء المشروع: دراسة تطبيقية على مشاريع البناء في اليمن2189

 2940 العوامل البيئية المؤثرة لحدوث اإلسهال بين األطفال دون سن الخامسة2190
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العوام000ل التنظيمي000ة واالداء ال000وظيفي (دراس000ة ميداني000ة للمؤسس000ات العام000ة االيرادي000ة ف000ي 2191
   2426 م2011 -2010الجمهورية اليمنية 

العوامل التي تحدد نجاح الشراكة اإلستراتيجية بين األعمال والمنظمات غي0ر الحكومي0ة لخل0ق 2192
   4723 القيمة المشتركة في السياق اليمني#

العوام00ل الت00ي تق00ود عملي00ة تغيي00ر اس00تراتيجية المص00ادر م00ن االس00تعانة بمص00ادر خارجي00ة إل00ى 2193
   4700 االستعانة بمصادر داخلية في شركات النفط في اليمن.

 4740 العوامل التي تؤثر على بدء األعمال في الدول النامية. اليمن كدراسة حالة2194

 4662 ني تكنولوجيا الجيل الثالث لخدمة الهاتف النقال في اليمنالعوامل التي تؤثر على تب2195

 6257 اليمن -العوامل التي تؤثر على تكلفة االسكان الميسر لذوي الدخل المحدود في صنعاء 2196

   4738 العوامل التي تؤثر على رضا العمالء في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في اليمن2197

لعوام00ل الت00ي ت00ؤثر عل00ى نت00ائج توص00يل مج00رى ال00دموع م00ن الطري00ق الخ00ارجي ف00ي مستش00فى ا2198
   6213 اليمن -الثورة في صنعاء 

دراس00ة لش00ركات  -العوام00ل الحاس00مة الت00ي ت00ؤثر عل00ى كف00اءة هيك00ل تكنولوجي00ا المعلوم00ات 2199
   4758 االتصاالت المتنقلة الخاصة في اليمن

 935 حيتي شكسبير (ماكبث وهاملت)العوامل الخارقة في مسر2200

 3606 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة جامعة صنعاء2201

 4726 العوامل الرئيسية التي تؤثر على استدامة منظمات المجتمع المدني.2202

ظفين بال00دوام الرس00مي ف00ي العوام00ل الشخص00ية والتنظيمي00ة الم00ؤثرة عل00ى مس00توى الت00زام الم00و2203
   2276 جامعة صنعاء

   2539 العوامل المجتمعية المؤدية الى تسرب التالميذ من مرحلة التعليم االساسي بمحافظة صنعاء2204

 5750 العوامل المحددة للحالة التغذوية الطفال المدارس في اليمن2205

 1855 للمشيمة المنزاحةاألمومي  -العوامل المرتبطة والناتج الجنيني 2206

العوامل المسهمة في مستوى انجاز تالميذ الصف الرابع االساسي في الدراس0ة الدولي0ة تم0س 2207
)TIMSS1649 ) بمادة الرياضيات في الجمهورية اليمنية   

العوامل المؤثرة على استخدام التكنولوجيا وعالقتها باستمرارية المنشآت الص0غيرة واألص0غر 2208
   4791 اليمنفي 

 2172 العوامل المؤثرة على األستفاده من خدمات رعاية الحوامل في مدينة صنعاء2209

العوامل المؤثرة على التربية االبداعي0ة ل0دى تالمي0ذ مرحل0ة التعل0يم االساس0ي بامان0ة العاص0مة 2210
   3249 صنعاء

 3385 ات في ريف وحضر اليمنالعوامل المؤثرة على أختيار مكان الوالدة أوساط االمه2211

العوام00ل الم00ؤثرة عل00ى تبن00ي التقان00ات الزراعي00ة الحديث00ة المقدم00ة لمزارع00ي ال00ذرة الرفيع00ة 2212
   2923 والشامية في محافظة ذمار دراسة حالة

 4269 العوامل المؤثرة على تبني الحوسبة السحابية في القطاع المصرفي اليمني2213

   5883 رة على صراع األسرة والعمل لموظفي وموظفات االجهزة الحكومية اليمنيةالعوامل المؤث2214

 1144 العوامل المؤثرة على قيم المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عمران2215

العوام00ل الم00ؤثرة عل00ى نج00اح تنفي00ذ المش00اريع االنس00انية ف00ي ال00يمن: دراس00ة حال00ة الص00ندوق 2216
   4789 تنميةاالجتماعي لل

العوامل الم0ؤثرة ف0ي ارتف0اع المنازع0ات العقاري0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ذات الص0لة بالهيئ0ة 2217
   4399 العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني

العوامل المؤثرة في التعلم اإللكتروني في تدريب شركات االتص0االت. دراس0ة حال0ة ع0ن ام ت0ي 2218
   4768 اليمن -ان 

 1276 صنعاء-العوامل المؤثرة في المعدل التراكمي لخريجي قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية2219
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دراس0ة للمض0مون  -العوامل المؤثرة في انتاج الم0ادة الخبري0ة ف0ي المواق0ع االخباري0ة اليمني0ة 2220
   3770 والقائم باالتصال

 3756 دراسة تحليلة وميدانية -الصحافة اليمنية  العوامل المؤثرة في انتقاء االخبار في2221

العوامل المؤثرة ف0ي إمكاني0ة تطبي0ق إدارة الج0ودة الش0املة : دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى المؤسس0ة 2222
   2279 االقتصادية اليمنية

 6235 العوامل المؤثرة في بناء أجندة الصحافة اليمنية2223

 6106 المجالس التشريعية لدى الجمهور اليمنيالعوامل المؤثرة في بناء صورة 2224

 4647 العوامل المؤثرة في بيع وشراء الوجبات الخفيفة في اليمن.2225

العوامل المؤثرة في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي بأمانة العاص0مة وفق0ا الختب0ارات ( 2226
TIMSS1479 ) في مادة الرياضيات   

 3577 في تعليم ابناء الجماعات الهامشية  بأمانة العاصمة   صنعاءالعوامل المؤثرة 2227

   6032 العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي (دراسة نظرية ميدانية في الجمهورية اليمنية)2228

   1478 العوامل المؤثرة في فعالية االداء االداري لقيادات مكاتب التربية بمديريات محافظة صنعاء2229

 618 العوامل المؤثرة في فعالية األداء اإلداري في الجامعات اليمنية2230

العوامل المؤثرة في كفاءة إجراءات توصيل مصادر الطاقة الكهربائية للمس0تثمرين ف0ي ال0يمن 2231
   4615 على ضوء معايير مجموعة البنك الدولي

 3141 بجامعة صنعاء العوامل المؤثرة في هجرة الكفاءات االكاديمية2232

العوام00ل الم00ؤثره عل00ى التحص00يل الدراس00ي ل00دى طلب00ة دور رعاي00ة االيت00ام الحكومي00ة بمحافظ00ة 2233
   2730 المحويت

دراسة تطبيقية على القائم  -العوامل المؤثره في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن 2234
   2442 باالتصال

 -ة في التحصيل الدراسي لدى الطلبة المتعثرين دراس0ياً بكلي0ة التربي0ة العوامل النفسية المؤثر2235
   2929 جامعة صنعاء

 3356 العوائد النقدية وغير النقدية للتعليم في الجمهورية اليمنية امانة العاصمة نموذجا2236

ة المحلية في العوائق الغير تنظيمية التي تحول دون تقدم المرأة الوظيفي في القطاعات الخاص2237
   4657 اليمن

 666 العوض وأحكامه في الفقه اإلسالمي2238

العولم0ة واثره00ا عل00ى الق00يم االجتماعي00ة المتعلق00ة باالس00رة اليمني00ة :دراس00ة اجتماعي00ة تطبيقي00ة 2239
   1532 بامانة العاصمة

 9244 العولمة والتربية (افاق مستقبلية)2240

ية نقدي0ة لتح0والت العم0ارة اليمني0ة ف0ي الق0رن العش0رين، تجرب0ة مدين0ة العولمة والعمارة ، رؤ2241
   6100 صنعاء: تطبيقاً على المباني الحكومية

العولمة وتأثيرها على المعاير المحاسبية الدولية وانعكاساتها عل0ى التطبيق0ات المحاس0بية ف0ي 2242
   6740 الدولة الناصرية 

 7091 ت إدارة االعمال العولمة وتأثيرها على المنظما2243

 8219 العولمة ومنظمة التجارة العالمية واثارهما على الفقر في الجمهورية اليمنية 2244

 4276 دراسة موضوعية -العون ونظائره في القرآن الكريم 2245

 6002 الغرب المسيحي في العصور الوسطى نظرة من المؤرخيين العرب باالمس و اليوم2246

 7624 الغريب عند اهل اللغة والحديث 2247

   4046 الغساسنة وعالقتهم بدول شبة الجزيرة العربية دراسة من خالل المصادر النقشية والتاريخية2248

الغطاء النباتي الرعوي في منطقتين من من0اطق المراع0ي الطبيعي0ة بالس0احل الش0مالي الغرب0ي 2249
   6028 في مصر



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1193

 رقم الباحث عنوان البحث م
 3102 الجمهورية اليمنية-محافظة لحج  -اتي لوادي تبن الغطاء النب2250

 3499 الغلبة في ضوء القران الكريم  واثرها على االمة2251

 7597 الغناء بين الجدل الفقهي ومواقف من مجتمع صدر االسالم في الحجاء 2252

 7817 الغير في اللهجة الصنعانية 2253

 5406 دراسة معجمية مقارنة باللغات السامية -اليمنية القديمة الفاظ الحرب في النقوش 2254

 1194 دراسة موضوعية -الفاظ الشدة والغلظة في القران الكريم 2255

 4264 دراسة معجمية مقارنة -الفاظ النقوش المعينية 2256

البحري0ة الفاعلي0ة الفاعلية البيلوجية والتركيب اليميائي لمركب0ات االي0ض م0ن بع0ض العض0يات 2257
   5441 البيلوجية والتركيب الكيميائي لمركبات االيض من بعض العضيات البحرية

الفاعلي00ة الحيوي00ة واالهمي00ة الطبي00ة للمنتج00ات الطبيعي00ة م00ن نبات00ات البح00ر األحم00ر الزهري00ة 2258
   6380 (الحشائش البحرية ونبات الشورى)

 7538 طموح الفتاه اليمنية المراهقة الواقع وال2259

 6445 الفتن واحكامها في القرآن والسنـــــــــة2260

 3975 م دراسة تاريخية714-704هــ/ 96-86الفتوحات اإلسالمية في عهد الوليد بن عبدالملك 2261

الفح00ص الطب00ي قب00ل ال00زواج كم00ا يدرك00ه طلب00ة جامع00ة ص00نعاء م00ن المنظ00ور ال00ديني والطب00ي 2262
   9116  والنفسي والقانوني

 6872 الفر االصولي االجتماعي والسياسي في اليمن مقاربة سوسو معرفية2263

الفراءات القرانية في (كتاب تيسير المنان تفسير القران ) الحمد بن عب0دالقادر الكوكب0اني م0ن 2264
   1748 اول سورة الفاتحة الى اخر سورة النساء جمعا ودراسة

 5159 ية في الفكر الفلسفي المعاصرالفرادانية والشخصان2265

 2507 الفرد والواقع في بعض كتابات ت . درايزر و ز.م .دماج دراسة تحليلية مقارنة2266

الفرس في اليمن ودورهم السياسي والحضاري منذ ظه0ور اإلس0الم حت0ى نهاي0ة الق0رن الثال0ث 2267
   6322 الهجري

 2104 المقاصد الضرورية في الشريعة االسالمية الفروض الكفائية وأثرها في تحقيق2268

 1530 الفروق الداللية في ترجمات قصيدة االرض اليباب2269

 7422 6884 الفروق الفردية من منظور إسالمي2270

 3945 الفروق اللغوية في متشابهات السياق القرآني دراسة تحليلية2271

 1874 يم العام بامانة العاصمة عواملة وأنماطه وسبل مكافحتهالفساد االداري  بمؤسسات التعل2272

 1654 الفساد االداري في الجامعات اليمنية الحكومية : انماطه وعوامله2273

 9204 الفشل الكلوي المزمن في اليمن2274

دام الفص00ل االنتق00ائي ل00بعض المركب00ات العض00وية وغي00ر العض00وية ف00ي األوس00اط المائي00ة باس00تخ2275
   5602 اطوار ساكنة جديدة

الفص00ل الموجه00ة بيولوجي00ا ودراس00ة اكتش00اف االدوي00ة بمس00اعدة الحاس00وب للمركب00ات النش00طة 2276
   6660 بيولوجيا من ببيروميا بالندا جاك كانث

 440 الفصل والتعرف على الدهون الموجودة في القات من مناطق يمنية مختلفة2277

 3830 لقرآن الكريم : دراسة تداوليةالفصل والوصل في ا2278

 2689 الفضيلة والكمال االخالقي بين مسكويه والغزالي2279

الفطري00ات وبع00ض الس00موم الفطري00ة الملوث00ة لحب00وب ال00بن اليمن00ي المخزن00ة ف00ي مدين00ة ص00نعاء 2280
   2706 ،اليمن

 1846 ختلفة تنمو في اليمنالفعاليات البيولوجية للزيوت العطرية  المستخلصة من نباتات م2281

ضد ذبول الطماطم الذي تتس0بب  Bacillus sppالفعاليات الحيوية واآلليات المصاحبة لبكتريا 2282
   6413 تحت ظروف البيت الزجاجي Ralsotonia solanacearumبه بكتريا 

   2619 لشفوية في اليمنالفعاليات الضد ميكروبية  للمركبات الطيارة لبعض انواع نباتات العائلة ا2283
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   4389 الفعالية اإلدارية في قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم (دراسة تحليليه وفقاً لنموذج كوتر)2284

 4446 الفعالية التنظيمية في الهيئة العامة للمساحة والتخطيط الحضري/ قطاع األراضي2285

اكت0وبر  14س0ة سوس0يولوجية لفق0راء الحض0ر ف0ي ح0ي درا -الفقر ف0ي ال0يمن االس0باب واالث0ار2286
   1387 محافظة الضالع -مدينة التواهي وحي العرشي في مدينة الضالع 

 6911 هـ  200/400الفقه والفقها في صنعاء في القرنيين الثالث والرابع للهجرة 2287

 6871 1348-1270الفكر االجتماعي عند االمام يحيى بن حمي العلوي 2288

 5216 الفكر اإلداري عند الرئيس علي عبدهللا صالح2289

 3318 دراسة تحليلية نقدية في ضوء اإلسالم -نشأته وعوامله وآثاره  -الفكر األوربي الحديث2290

 5793 م )1505-1445هـ/911-849الفكر التاريخي عند جالل الدين السيوطي (2291

 366 يحيى بن حمزة العلوي اليمنيالفكر التربوي عند اإلمام 2292

الفكر التربوي عند الزيدية في ال0يمن خ0الل الق0رنيين الح0ادي عش0ر و الث0اني عش0ر الهج0ريين 2293
   5889 (السابع عشر و الثامن عشر الميالديين)

 2553 الفكر التربوي عند الشيخ محمد الغزالي2294

 1327 الفكر التربوي عند مقداد يالجن2295

 454 الفكر التربوي لدى الشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي2296

 7141 الفكر التربوي والعولمة البراجمائية نموذجا2297

 2751 م)1973-1905 -هـ 1393-1323الفكر التربوي وتطبيقاتة عند مالك بن نبي (2298

 2491 1954-1928الفكر التنظيري عند حركة االخوان المسلمين في مصر 2299

 6341 الفكر السياسي البي المعالي الجويني واسهامة في الفكر االسالمي المعاصر2300

 3842 الفكر العربي المعاصر واشكالية الربيع العربي2301

 7474 الفلسفة في التربية البدنية والرياضية 2302

 2296 اليمن-تعز -العرقية لبعض قرى مديرية صبر الموادم   -الفلورا 2303

الفل00ورا الفطري00ة والتواج00د الطبيع00ي ل00بعض الس00موم الفطري00ة ف00ي مكون00ات عل00ف ال00دواجن ف00ي 2304
   1863 اليمن -محافظة ذمار 

الفل00ورا الفطري00ة ومحت00وى الس00موم الفطري00ة ف00ي بع00ض العص00ائر المعلب00ة والمغلف00ة ف00ي مدين00ة 2305
   2004 اليمن-صنعاء

 531 دراسة نقدية -دب القصصي ألنجس ولسن الفن الساخر في األ2306

 3972 الفنون البديعية في شعر عبدالرحيم البرعي اليماني2307

   8856 الفنون الزخرفية العثمانية واثرها في الزخارف الجصية في الجامع الكبير بمدينة الروضة 2308

 7058 الفنون والعمارة المدنية والعسكرية 2309

روس الدوالبي والمسببات الجرثومية االخرى لتهاب االمعاء ف0ي االطف0ال تح0ت س0ن ث0الث الفي2310
   267 سنوات في صنعاء

   1891 الفيروس الغداني المعوي في األطفال الذين يعانون من االلتهابات المعوية في مدينة الحديدة2311

 2311 والسمنة 2الفيزفاتين والحديد في مرضى السكري النوع 2312

 6091 الفيزياء البحرية لخليج عدن2313

الفئ000ة المس000نة ف000ي محافظ000ة ص000امطة بالمملك000ة العربي000ة الس000عودية خصائص000هم ومش000كالتهم 2314
   2418 واحتياجاتهم

 -القابلية للحصبة األلمانية بين النساء في س0ن الخص0وبة بمدين0ة الش0حر محافظ0ة حض0رموت 2315
   2153 اليمن

 9200 مبيدات واثارها على سالمة البيئة وصحة االنسان.القات وال2316

 8472 القارية في مناخ اليمن 2317
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 7723 القاله حقيقتها خطرها أسلوب القرآن في مواجهتها 2318

 7693 7690 القانون الدولي وعالقتهما بمفهوم اإلسالم2319

 1549 رسالة مقارنةالقانون الواجب التطبيق على عقد العمل الفردي 2320

 3168 القانون الواجب التطبيق على عقود نقل التكنولوجيا : دراسة مقارنة2321

 2194 القانون الواجب التطبيق على عالقات عقد النقل الدولي متعدد الوسائط2322

دراس0ه  -القانون الواج0ب التطبي0ق عل0ى عملي0ات اس0واق األوراق المالي0ة ذات الط0ابع ال0دولي 2323
   3376 مقارنه

 1809 القبائل اليمنية في خراسان ودورها في القرن االول الهجري2324

 2199 دراسة تطبيقية -القبض في عقود المعاوضات التي تجريها البنوك االسالمية 2325

 5615 م1997-1990القبيلة والتعددية السياسية في اليمن 2326

 6097 ع العام في الجمهورية اليمنية(تقديم اإلصالح اإلداري نموذجا)القبيلة وإصالح القطا2327

الق00درات اإلبداعي00ة ل00دى التالمي00ذ اليمني00ين المتف00وقين دراس00ياً وأق00رانهم الع00اديين ف00ي الص00ف 2328
   768 السادس في مرحلة التعليم األساسي بأمانة العاصمة

   334 اضيات لدى طلبة الثانوية في الجمهورية اليمنيةالقدرة الرياضية وعالقتها بالتحصيل في الري2329

القدرة القرائية للمفاهيم الرياض0ية وعالقته0ا بالتحص0يل ل0دى طلب0ة الص0ف الث0امن م0ن التعل0يم 2330
   730 األساسي في مدينة تعز

القدرة المرضية وطرق المكافحة لنيماتودا تعقد الج0ذور عل0ى بع0ض محاص0يل الخض0ر التابع0ة 2331
   5344 فصيلة الباذنجانيةلل

   6432 القدرة الوظيفية للخرجين من العلوم االجتماعية والدراسات االسالمية والدراسات الماليزية2332

القدرة على حل المش0كالت الس0كانية وعالقته0ا بالتح0ديات االجتماعي0ة واالقتص0ادية ل0دى طلب0ة 2333
   1345 الصف الثالث الثانوي بأمانة العاصمة

 5850 القراءات العشر في ضوء الدرس الصرفي2334

 6009 القراءات القرأنية في شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري ـ دراسة لغوية2335

 3971 القراءات القرآنية في آيات األخالق وأثرها على التفسير2336

 2259 دراسة لغوية-القراءات القرآنية في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور 2337

القراءات القرآنية في كتاب تيسير المنان تفسير القرآن للعالمة احمد عبدالقادر الكوكب0اني  ت 2338
   2131 جمعا ودراسة -هـ من أول سورة المائدة الى آخر سورة االنفال 1222

   3625 اهيم عليهما السالمالقراءات القرآنية وأثرها في تفسير المعاني لآليات الواردة عن نوح وإبر2339

جمعاً ودراسة  -في كتب التفسير  -رضى هللا عنهم  -القراءات المروية عن الخلفاء الراشدين 2340
   3785 وتوجيهاً 

 3682 القراءات الواردة  في ايات النعيم والعذاب يوم القيامة واثرها على التفسير2341

ور الفاتح00ة والبق00رة وال عم00ران وأثره00ا ف00ي التفس00ير الق00راءات ال00واردة ع00ن الص00حابة ف00ي س234200
   3761 واألحكام

 5440 القراءة اإللكترونية للنصوص اليدوية عبر التاقلم اآللي2343

 6892 2003القرار االمريكي بشن الحرب على العراق 2344

 7481 هـ532-439القرارات الدراسية في اليمن في عهد الدولة الصليحية 2345

 3702 دراسة نظرية تطبيقية -القرائن وداللتها على األحكام الشرعية في الشريعة اإلسالمية 2346

 3646 القرب والبعد في القران الكريم وأثرهما على الفرد والمجتمع2347

 3471 القروض الخارجية واثرها على التنمية في الجمهورية اليمنية2348

 1834 ثارها، والبدائل الشرعية لهاالقروض الربوية، آ2349
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2350
القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معي0ار العق0ول ف0ي علم0ي الج0دل واالص0ول  لإلم0ام العالم0ة 

ه0ـ) م0ن أول المخطوط0ة  929الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي المؤيد المتوفي س0نة (
 دراسة وتحقيق -الى نهاية باب اإلجماع 

1701   

2351
س المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول في علمي الجدل واألصول للعالمة الحسن بن القسطا

دراس0ة وتحقي0ق م0ن أول ب0اب القي0اس ال0ى  -ه0ـ 929عز الدين بن الحسن بن عل0ي المؤي0د ت 
 نهاية الكتاب

2227   

 6018 القصة القصيرة في اليمن بين التراث والتجديد2352

 2527 بين الخبر و األثر القصر في اليمن القديم2353

 487 القصص القرآني في سورة الكهف وما فيه من أحكام وفوائد2354

 3889 القصص القصيرة الرنست همنجواي : تطبيق لنموذج روالن بارت2355

 3159 القصيدة اليمنية المعاصرة دراسة سوسيو نصية2356

 7787 واألنماط الشعرية السائدة  القصيدة تبحث عن نفسها شعراء التسعينات2357

 6904 القضاء اليمني من عموم الوالية إلى التخصص في الرقابة على المال االداري 2358

 1914 القضاء على بعض بكتيرياء التسمم الغذائي وإطالة فترة الصالحية لألغذية البحرية2359

 5999 القضاء والقدر وعالقتهما بالتكليف2360

القض00ايا النقدي00ة ف00ي كت00ابي "المث00ل الس00ائر" الب00ن األثي00ر وتحري00ر التحبي00ر الب00ن اب00ي االص00بع 2361
   6377 المصري

 3764 دراسة موضوعية -القعود في القران الكريم 2362

 6764 القلب المعنوي في القران الكريم بين الجواز والمنع 2363

 624 واج لليمنياتالقلق العصابي وعالقته بتأخر سن الز2364

 4991 دراسة اكلينيكية استطالعية لعينة من المراهقين اليمنين -القلق وصورة الجسم 2365

 4103 القلق وعالقته بجودة الحياه لدى مرضى اإليدز2366

 7101 القناة الفضائية الواقع واالمانة 2367

المن0ار ف0ي المخت0ار م0ن ج0واهر البح0ر الزخ0ار  القواعد األصولية وتطبيقاتها الفقهية في كت0اب2368
   3169 هـ1108للعالمة صالح بن مهدي المقبلي المتوفى سنة 

القواعد األصولية وتطبيقاتها الفقهية في كت0اب ض0وء النه0ار المش0رق عل0ى ص0فحات األزه0ار 2369
   3473 هـ1084للعالمة المجتهد الحسن بن أحمد الجالل المتوفي سنة 

 8737 عد الفقهية عند أئمة الزيدية القوا2370

 3450 القواعد الموضوعية لمسؤولية اإلدارة في الجمهورية اليمنية دراسة مقارنة2371

 6960 القواعد الموضوعية والجزائية لإلقرار في قانون ثبات اليمن  2372

 9051 القوامة بين التسلط والرعاية دراسة فقهية 2373

 غير المكتملة لغرفة صنعاء  التجارية القوائم2374
 4703   

الق00وة والح00رب واثرهم00ا عل00ى العالق00ات الدولي00ة ف00ي ظ00ل النظ00ام ال00دولي المعاص00ر: من00ذ نهاي00ة 2375
   2776 الحرب الباردة وحتى الوقت الراهن

 8960 القول الخاص في تفسير سورة اإلخالص تاليف : عبدالباسط خليل بن شاهين الملطي 2376

 610 دراسة نحوية داللية -القول ومقولة في القرآن الكريم 2377

 4877 دراسة تحليلية لواقعها حاضرا ومستقبال -القوى العاملة في الجمهورية اليمنية 2378

 7090 القيادة االبداعية لتطوير تنمية المؤسسات الوطن العربي 2379

ري0ة وعالقته0ا باالنتم0اء التنظيم0ي ل0دى الم0وظفين ف0ي ج0امعتي القيادة األخالقية للقي0ادات االدا2380
   2800 صنعاء والعلوم والتكنولوجيا

 4711 القيادة التحويلية وأثرها على رضا الموظفين2381

القيادة التشاركية وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى م0ديري ومعلم0ي م0دارس التعل0يم الع0ام ف0ي 2382
   3751 وجهة نظرهم الجمهورية اليمنية من

 2338 جامعة صنعاء -القيادةالتحويلية وعالقتها بالمناخ التنظيمي في كليات التربية 2383
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القياس وتحليل المحاسب لالنتاجية ك0اداو لتقي0يم األداء ف0ي قط0اع النق0ل الب0ري ب0التطبيق عل0ى 2384
   4891 المؤسسة العامة للنقل البري في الجمهورية اليمنية

القيم االجتماعية التي ينبغي تضمينها في محتوى كتب التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية في 2385
   2370 الجمهورية اليمنية

الق00يم االجتماعي00ة المتض00منة ف00ي كت00ب التربي00ة الوطني00ة للمرحل00ة المتوس00طة بالمملك00ة العربي00ة 2386
   1011 السعودية

نه0ا كت0ب التوحي0د للص0فوف الثالث0ة االخي0رة م0ن مرحل0ة التعل0يم القيم االيمانية التي ينبغي تظم2387
   247 االساسي في الجمهورية اليمنية

 735 القيم التربوية في األمثال اليمنية2388

2389
القيم التي ينبغي أن تتضمنها كتب القراءة والمحفوظات للصفوف الثالثة الوس0طى ف0ي التعل0يم 

 األساسي بالجمهورية اليمنية
 

198   

القيم التي ينبغي أن يتضمنها محتوى كتب القراءة للصفوف الثالثة األخيرة من مرحلة التعليم 2390
   415 األساسي بالجمهورية اليمنية

القيم التي ينبغي تض0مينها ف0ي كت0ب لغت0ي العربي0ة للحلق0ة الثالث0ة م0ن التعل0يم األساس0ي وم0دى 2391
   2725 نيةتوافرها في هذه الكتب بالجمهورية اليم

القيم الجمالية لعناصر واجهات المباني التراثية في مدينة زبيد كمنهج لتاصيل العمارة التراثية 2392
   5134 في اليمن

   8855القيــم الجماليـة للزخــارف المنفـذة على مــصندقات سـقف مسجــد قــيدان بالمحويـت/ اليمن.2393

تضمينها كتب التربية اإلسالمية لمرحلة التعليم األساسي بالجمهورية القيم الخلقية التي ينبغي 2394
   1648 اليمنية

 3953 القيم الروحية ودورها في بناء الحضارات دراسة موضوعية قرانية2395

   1493 القيم السياسية المضمنة في كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية2396

ب00ين المرض00ى المص00ابين  CD8و  CD4الق00يم المرجعي00ة لع00د الخالي00ا الليمفاوي00ة م00ن الن00وع 2397
   1372 بفيروس العوز المناعي البشري واألصحاء في اليمن

 3585 دراسة تحليلية -القيم المستنبطة من سورة الشعراء واثارها على الفرد والمجتمع 2398

 5811 اللغة الفرنسية القيم المعنوية للماضي المركب في2399

) وعامل CK20 RNA(20القيمة التشخصية للحمض النووي الريبو زومي للنسيج الكرياتيني 2400
   5939 ) في سرطان المثانة.VEG Fالنمو الوعائي البطاني البولي (

ف0ي المرض0ى اليمني0ين ال0ذين شخص0وا  3القيمة التشخيصية ألض0داد ببتي0د الس0ترولين الحلق0ي 2401
   2201 ريرياً بالتهاب المفاصل الروماتويديس

القيمة التشخيصية لفحص الجاما إنترفرون في تحديد خم0ج الت0درن الك0امن عن0د الع0املين ف0ي 2402
   2680 اليمن -الرعاية الصحية في المستشفيات الرئيسية بمدينة صنعاء 

2403
ال00دهني القلب00ي ل00دى مرض00ى والب00روتين الم00رتبط ب00الحمض  3القيم00ة التشخيص00ية للبنتركس00ين 

 متالزمة الشرايين اإلكليلية الحادة
 

3633   

القيمة التشخيصية لمستويات بعض معلمات االورام عن0د مرض0ى االلتهاب0ات المعدي0ة المزمن0ة 2404
   4189 بالبكتيريا الملتوية البوابية في محافظة اب اليمن

رمون المنشط للحويصله في تشخيص مرضى القيمه التشخيصيه لهرمون االنتي موالرين واله2405
   3611 متالزمه تكيس المبايض

 5138 الكارنتين في الصرع2406

ه0ـ )  660الكافي في شرح الهادي (قسم التصريف) ألب0ي المع0الي عب0دالوهاب الزنج0اني ( ت0ـ 2407
   752 دراسة وتحقيق
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   2046 شبوة -من تكوين السبعتين .حوض مارب الكامنية النفطية وتقييم االعضاء الفتاتية السفلية 2408

 1643 الكاندهلوي ومنهجه في شرح الموطأ2409

 8345 الكتاب الدراسي مدخل إلى النحو التحويلي التوليدي 2410

 3967 دراسة توثيقية -الكتابات الكوفية في محافظة ذمار حتى نهاية القرن السادس الهجري 2411

 7250 الستعارة والتمثيلالكتابة وا2412

 6240 الكتل الهوائية وأثرها في مناخ اليمن2413

 3037 الكتمان صوره وآثاره من خالل القرآن الكريم2414

الكثافة السكنية المناسبة ودورها في تخفيف تكلف0ة الس0كن ، دراس0ة تحليلي0ة للمب0اني الس0كنية 2415
   8443 المتعددة الطوابق 

 8521 بون من رواة السنن األربع الكذا2416

 1486 الكساء الحضري لوادي عشرف مديرية بني مطر، محافظة صنعاء الجمهورية اليمنية2417

الكش0ف المش00ترك م00ع التب00اين ف00ي نظ00م اتص00االت الرادي00و للمتحرك00ات باس00تخدام الك00ود المقس00م 2418
   5132 متعدد النيل

2419
لمستض00دات ف00ي عين00ات االمص00ال م00ن المرض00ى المص00ابين الكش00ف ع00ن األجس00ام المض00ادة وا

 بالبرداء
 

1494   

الكشف عن المستضد واالجسام المضادة للكالمي0ديا الحثري0ة ف0ي النس0اء النش0طات جنس0يا ف0ي 2420
   1142 مدينة صنعاء

 Pseudomonas aeruginosaالمن00تج م000ن -بيتاالكت000اميز  -الكش00ف ع00ن ان000زيم الميت00الو 2421
   4192 اليمن-رق النمط الظاهري في بعض مستشفيات مدينة صنعاءباستخدام ط

الكش0ف ع0ن في00روس األنفل0ونزا ب00ين ح0االت الرق0ود بالمستش00فيات ال0ذين يع00انون م0ن أم00راض 2422
   2275 الجهاز التنفسي الحاد الشديد (ساري)في  مدينة صنعاء اليمن

ائف0ة الزنجاري0ة ب00ين الع0زل الس0ريري ف00ي الكت0اميز المنتج0ة م00ن الز -بيت00ا -الكش0ف ع0ن ميت0الو2423
   3567 اليمن -مدينة صنعاء

ف00ي االغذي00ة لس00المة الغ00ذاء ف00ي  Listeria Monocytogenesالكش00ف ع00ن وج00ود بكتيري00ا 2424
   2347 اليمن

 6043 الكفاءة االبادية لبعض تجهيزات المبيدات الحشرية تحت ظروف بيئية معينة2425

وعالقتها بدرجة ونوع االصابة الرياضية لدى العبي ك0رة الق0دم بالجمهوري0ة الكفاءة الصحية 2426
   6528 اليمنية

 6895 الكفاءة في الزواج شرعاً وقانوناً 2427

الكفاءة في اللغة االنجليزية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة المستوى الراب0ع ف0ي قس0م 2428
   2930 اللغة االنجليزية

 1113 فاءة في اللغة االنجليزية وعالقتها بالشخصيةالك2429

 6881 الكفاءة في النسب وحكمها في النكاح 2430

 265 الكفارات موجباتها واحكامها في الشريعة االسالمية2431

الكفايات االدارية الالزمة لمدراء عموم مكاتب التربية بالمحافظات في اليمن في ضوء االدارة 2432
   1877 راتيجيةاالست

 3248 الكفايات االشرافيه الالزمه لمديري المدارس الثانويه بمحافظة عمران2433

الكفاي00ات التخصص00ية الالزم00ة لمعل00م التربي00ة االس00المية ومس00توى ممارس00تها ف00ي الم00دارس 2434
   274 الثانوية بأمانة العاصمة

ي الص00فوف الثالث00ة االخي00رة م00ن مرحل00ة الكفاي00ات التخصص00ية الالزم00ة لمعلم00ي الرياض00يات ف243500
   1388 التعليم األساسي ومدى توافرها لدى المعلم اليمني

 2125 الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي اللغة العربية لغيرالناطقين بها في الجمهورية اليمنية2436
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ا ف0ي المرحلةالمتوس0طة الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمي لغتي الخالدة ومدى ممارستهم له24370
   2510 في المملكة السعودية

 185 الكفايات التعليمية الالزمة لمعلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية2438

 861 الكفايات العلمية لدى معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية2439

 2277 الكريم في المرحلة الثانوية ومدى ممارستهم لهاالكفايات المهنية الالزمة لمعلم القراَن 2440

الكفاي00ة الذاتي00ة ألع00راف وع00ادات التج00ارة الدولي00ة وقوته00ا الملزم00ة ف00ي اط00ار مش00كلة تن00ازع 2441
   2546 دراسة مقارنة -القوانين 

 2601 الكلفة الموفرة بين خدمات المستوى االول والثالث في الصحة االنجابية في صنعاء2442

 1079 دراسة مقارنة -الكلمات االشارية الزمانية في اللغتين اإلنجليزية والعربية 2443

 5089 الكنز االكبر في االمر بالمعروف والنهي عن المنكر2444

 6285 م14 - 12هـ/8- 6الكوارث الطبيعية وآثارها في اليمن من القرن 2445

 5882 الوسائل الكيمياء التحليلية و التحليل و2446

 1404 دراسة نحوية داللية -اللَْبس في الدرس النحوي 2447

 402 الْاللي المضيئة في اخبار ائمة الزيدية2448

 7080 الالمركزية في صناعة القرار من وجهة نظر المديرين2449

عل0ى تالمي0ذ المرحل0ة  الالمساواه في توزيع الخ0دمات التعليمي0ة بالجمهوري0ة اليمني0ة وتاثيره0ا2450
   9246 الثانوية

دراسة مقارنة بين الجرح اللم0ى الوس0يط والج0رح النفق0ي  -الالنفطية القرنية المحدثة جراحيا 2451
   5370 الصلبي في عمليات استئصال المياه البيضاء خارج المحفظة التقليدية

 7470 اللسانيات القارنه دراسة في المعالم واألهداف 2452

 7734 اللغات بين التعامل الواقعي والتأصيل الشرعي2453

 5669 اللغة االنجليزية التجارية في اليمن : دراسة عملية لتحليل الحاجات اللغوية2454

 765 دراسة لغوية -اللغة االنجليزية المستخدمة في البنوك واألسواق المالية 2455

 2050 دراسة نقدية-ليمنية اللغة االنجليزية في الفضائية ا2456

 5841 المصطلحات الهندسية -اللغة االنجليزية الغراض  متخصصة2457

 6827 ) كتاب يدرس الجامعة / االندلس 1اللغة العربية (2458

اللغة الفظة في رواية مرتفع0ات وي0ذرينغ : دراس0ة لخط0اب هيثكلي0ف عل0ى ض0وء نم0وذج ع0دم 2459
   4203 التهذيب لكلبيبر

اللغة المحكية في حصة اللغة األلمانية لغة أجنبي0ة. ص0فات اللغ0ة المحكي0ة ف0ي ح0وارات الكت0ب 2460
   6302 التعليمية

اللغة والصور اإليضاحية القائمة على النوع االجتماعي في كتب اللغة اإلنجليزية في المدارس 2461
   3828 الثانوية اليمنية: دراسة لغوية اجتماعية

 6165 هجات العربية الحديثة لعواصم اليمن القديم"دراسة صوتية صرفية"الل2462

   5147 اللهجة اليمنية : دراسة لغوية لالسم والفعل والضمائر المنعكسة من منظور نحوي وصرفي2463

 3 اللهجة اليمنية وخصائصها في كتب التراث العربي2464

 485 اسة مقارنةدر -اللواحق في اإلنجليزية والعربية 2465

 5136 اللون في الشعر االندلسي حتى نهاية عصر الطوائف2466

 7485 اللؤلؤ العظيم في روم التعلم والتعليم 2467

 1309 والسمنة 2واالديبونيكتين في مرضى السكري النوع  2-الليبوكلين 2468

 1463 تشتت االشياء والطريق الى الهند الُمسَتعِمر والُمسَتعَمر: في روايات الظالم الدامس،2469

 3296 دراسة تطبيقية على دولة سبأ -الِملِكية في اليمن القديم 2470

المادة التاريخية لغ0زوات الرس0ول ص0لى هللا علي0ه وس0لم ف0ي تفس0ير الطب0ري ومقارنته0ا بكت0ب 2471
   498 التاريخ
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 3728 في الواقعالمباحث العقدية في سورة العنكبوت وتطبيقها 2472

 8675 المبادي اإلدارية جذرها في االسواق 2473

 1304 المبادئ العامة للنظام السياسي اإلسالمي في ضوء سورة النساء2474

دراس0ة -المبدأ والتطور في تحقيق الت0وازن ب0ين إلتزام0ات المتعاق0دين ف0ي مرحل0ة إب0رام العق0د 2475
   2687 مقارنة  في الفقة األسالمي.

المبيدات العضوية المكلورة والبوليمرات ثنائي0ة الفني0ل عدي0دة الكل0ور المس0رطنة المتبقي0ة ف0ي 2476
   9205 االسماك االقتصادية اليمنية.

 7037 المتحوالت المعمارية والعمرانية لمدينة تعز ومدى تجاوبها البيئي 2477

 4066 العربي المتخيل في رواية الوثيقة التاريخية في األدب2478

 4219 المتعاليات النصية في روايتي ظلمة يائيل ومملكة الجواري لمحمد الغربي عمران2479

المتغي00رات االس00رية وعالقته00ا بالتحص00يل  الدراس00ي ل00دى طلب00ة المرحل00ة االساس00ية بمحافظ00ة 2480
   2317 عمران

 8526 القدم  المتغيرات الفسيولوجية وتأثيرها على نتائج العبي كرة 2481

دراس0ة حال0ة ع0ن ط0الب  -المتغيرات النفسية االجتماعية في تعلم اللغ0ة االنجليزي0ة ف0ي ال0يمن 2482
   5265 اقسام اللغة االنجليزية في كايات التربية بجامعة صنعاء

 8436 المتفطره السلبة المعندة 2483

الته0ا ف0ي اللغ0ة العربي0ة : دراس0ة حال0ة م0ن المتالزمات اللفظية ف0ي االنجليزي0ة التجاري0ة ومقاب2484
   2361 منظور الترجمة

 8617 المثالية الرياضية عند جميس حيتر 2485

   6134 المثالية في تحليل وتصميم مسارات اللوغاريثمات لشبكات المعلومات ذات االحجام الكبيرة2486

 6951 المثقف والسلطة والمجتمع قراءة تحليلية أولية 2487

 6601 المجتمعات العشبية للحدائق في دلتا النيل بمصر: البيئة واالمكانات االقتصادية2488

 5488 المحاسبة البيئية مع نموذج مقترح للتطبيق في الجمهورية اليمنية2489

 5905 دراسة مقارنة لنظام ضرائب الدخل في اليمن والهند -المحاسبة الضريبية 2490

دراسة تطبيقي0ة ف0ي عين0ة م0ن  -سبة عن المسئولية االجتماعية في المصارف االسالمية المحا2491
   5783 المصارف االسالمية

 1267 دراسة تاريخية -المحاصيل الزراعية في اليمن القديم 2492

 7036 المحاصيل المثلى للزراعة من حيث االحتياجات المالية / تعز2493

معملي00ا للخ00واص الميكانيكي00ة للرق00ائق المعدني00ة الغي00ر متجانس00ة باس00تخدام  المحاك00اة والتحقي00ق2494
   5700 الضغط ذو االنفعال المستوي

المح00اوالت البرتغالي00ة التوس00عية ف00ي الس00واحل اليمني00ة خ00الل الق00رن العاش00ر الهجري/الس00ادس 2495
   6394 عشر الميالدي وتداعياتها

 1055 حليا في مدينة تعز وتلوثه بسموم األفالتوكسينالمحتوى الميكروبي للجبن المصنع م2496

 7120 المحددات االجتماعية للنمو السكانية في اليمن 2497

المح0ددات االجنماعي00ة التخ0اذ الق00ر ار االس0ري ل00دى الم0رأة اليمني00ة دراس0ة تطبيقي00ة ف0ي امان00ة 2498
   6502 العاصمة صنعاء

 3483 تقاء المبتدئات في كره القدم بالجمهورية اليمنيةالمحددات البدنية والمهاريه الن2499

 4736 المحفظة اإللكترونية كخطوة أولى للتجارة اإللكترونية في اليمن2500

 5524 ذمار الجمهورية اليمنية-المخاطر الجيولوجية البيئية الحواض صنعاء2501

 67 البيئة اليمنية المخاوف الشائعة لدى اطفال المرحلة االبتدائية في2502

 389 م دراسة وتحقيق1817 - 1688المخالف السليماني في العصر الحديث 2503

 7178 المداخل الشرية لتحسين الكفاءة االنتاجية 2504

 7145 المداخل في العمارة االسالمية كتاب2505
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 8385 المداهنة من منظور الثقافة االسالمية 2506

 7248 دراسة الشريعة اإلسالمية  المدخل2507

 8378 المدرسة المتميزة وتحديات التعليم العام في اليمن 2508

 8857 المدرسة المعتبية بمدينة تعز اليمن بين المنفعة والجمالية 2509

 4869 دراسة اثرية حضارية -المدرسة المنصورية بجبن 2510

 8616 فعلية في التجربة الراديكالية المدركات الحسية والتصورات ال2511

المدلوالت اللغوية ومباحث الحقيق0ة والج0از ف0ي كت0اب العي0ار لق0رار النظ0ام ل يحي0ى ب0ن حم0زة 2512
   7694 هـ1349العلوم 

   2875 المراة في الشعر العربي الحديث ، موازنة اسلوبية ، بين الشاعر نزار قباني ، محمد الشرفي2513

 6899 ة والقضاء المرا2514

 7187 المرادة ووالية القضاء 2515

 7235 المراكز الرئيسية في المون المتحولة ومنهجية التنمية 2516

 7082 المرأة العربية بين أعراف مجتمعها وثوابت اإلسالم 2517

 1975 االبعاد الموضوعية والفنية -المرأة في الشعر اليمني المعاصر 2518

 599 اجتماعياً) -سياسياً  -المرأة في العصر األموي (علمياً 2519

 246 المرأة في كتابات شكسبير2520

 6943 المرآة والفقر دراسة تحليلية لغوية النوع االجتماعي في دراسات العصر في اليمن 2521

 7198 المرتب او المعاش مدى لحياة في القانون المدني اليمني 2522

2523
المرتقى إلى المنتقى من أحاديث األحكام عن خير األنام للعالمة/لطف هللا بن احمد لطف هللا بن 

هـ0ـ م0ن بداي0ة أب0واب المس0ح عل0ى الخف0ين إل0ى نهاي0ة كت0اب الطه0ارة. 1243احمد جح0اف تــ0ـ 
 دراسة وتحقيق

4178   

2524
ف/لط0ف هللا ب0ن احم0د لط0ف هللا المرتقى إلى المنتقى من أحاديث األحكام عن خير األنام. المؤل

هــ من أول المخطوط إلى نهاية باب المنديل بع0د الوض0وء والغس0ل 1243بن احمد جحاف تـــ 
 .دراسة وتحقيق

4077   

 8204 المرحلة االنتقالية وأفاقها في اليمن 2525

عن حال0ة  المرض الدبي القولوني ، حالة مرضية نادرة الحدوث في سن الشباب بحث وتقرير2526
   8398 ظهور مرض ردوب القولون في مرحلة عمرية شابة في اليمن 

 2985 المركبات التناسقية في االنجليزية : دراسة وصفية في الصرف والداللة2527

 3808 المركبات النشطة بيولوجيا من البكتريا البحرية المعزولة من مختلف السواحل اليمنية2528

 1103 اللغة االنجليزية ومكافئآتها في اللغة العربية : دراسة لغويةالمركبات في 2529

 5908 المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية2530

المرك0ز الق0انوني لألح0زاب والتنظيم0ات السياس0ية ف0ي التش0ريعين اليمن0ي و المص0ري (دراس00ة 2531
   3327 مقارنة)

 5426 دراسة مقارنة -ي للمستثمر االجنبي في اليمن ومصر المركز القانون2532

 6636 هـ) دراسة تحليلية190المرويات التفسيرية للعالمة محمد بن ثور الصنعاني (ت 2533

المرويات عن الرسول صلى هللا علية وسلم في تفسير الق0رآن الك0ريم م0ن س0ورة الفاتح0ة إل0ى 2534
   664 سةجمعاً ودرا -أخر سورة اإلسراء 

المرويات عن النبي صلى هللا عليه واله وسلم في تفسير القران الكريم من سورة الكه0ف ال0ى 2535
   1313 سورة العنكبوت

 6565 دراسة مقارنة -المزاحمة غير المشروعة ومنع االحتكار في القانون اليمني 2536

ديوان ع0ام وزارة التربي00ة والتعل0يم ف00ي المس0اءلة االداري0ة وعالقته00ا بمس0توى أداء الع00املين ب25370
   2622 الجمهورية اليمنية
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دراس0ة  -لالم0ام يحي0ى ب0ن الحس0ين ب0ن القاس0م  -المسالك في ذكر الناجي م0ن الف0رق والهال0ك 2538
   1321 وتحقيق

 8802 المساندة االجتماعية لدى نازحات الحرب في أمانة العاصمة صنعاء2539

اعي00ة وعالقته00ا بالض00غوط النفس00ية ل00دى طلب00ة كلي00ة الط00ب والعل00وم الص00حية المس00اندة االجتم2540
   756 بجامعة صنعاء

 2262 المسانده االجتماعية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى المعاقين2541

دراس0ة فقهي0ة –المسائل  الفقهية المختل0ف فيه0ا ب0ين الزيدي0ة والش0افعية ف0ي النك0اح والط0الق 2542
   3701 مقارنة

 3583 المسائل األصولية عند شيخ اإلسالم ابي زكريا األنصاري2543

 3048 المسائل العقدية المستنبطة من الوفود التي قدمت إلى النبي وتطبيقاتها المعاصرة2544

 3352 جمعا ودراسة -المسائل العقدية في الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم 2545

 3188 جمعا ودراسة -لعقدية في جزء الذاريات المسائل ا2546

 8586 المسائل الملقبات بالفرائض  2547

 8824 المسألة الدينية في دساتير دول العالم (األبعاد التاريخية)2548

 490 اليمن-المسببات البكتيرية لعدوى العيون واستجابتها للمضادات الحيوية بصنعاء2549

سنوات من العمر في  5لغير فيروسية لإلسهال الحاد المعدي بين االطفال تحت سن المسببات ا2550
   3365 اليمن -صنعاء 

 7680 المسجد والمدرسة اإلسالمية والفروق إلنشائية الوظيفية 2551

 7056 المسجد وأثرة على العمارة االسالمية 2552

 1121 المسرحية الشعرية في اليمن2553

هـ من س0ورة 574مسور في السور في غريب القرآن للشيخ عبد الرحمن بن علي الكرماني ال2554
   4311 دراسية وتحقيق –الحجر إلى سورة الناس 

هـ، من سورة 574المسور في السور في غريب القرآن للشيخ عبد الرحمن بن علي الكرماني 2555
   4309 دراسة وتحقيق –الفاتحة إلى سورة إبراهيم 

دراس0ة ميداني0ة  -المسؤولية اإلجتماعية لمؤسسات التوجيه اإلجتماعي نحو الطفل والمجتم0ع 2556
   6473 في مدينة صنعاء

 1274 دراسة مقارنة -المسؤولية المدنية للقضاة في قانون المرافعات اليمني 2557

عض المتغيرات المعاصرة المسؤولية الوالدية تجاه تربية االبناء في المرحلة الثانوية في ظل ب2558
   2576 في امانة العاصمة

 2266 دراسة قانونية في ضوء تقرير غولدستون -غزه نموذجاً  -المسؤولية عن جرائم الحرب 2559

 8387 المسؤولية مفهومها البذرية واالجتماعية 2560

 1382 سيةالمسئولية االجتماعية لدى طلبة جامعة صنعاء وعالقتها بصحتهم النف2561

 7081 المسئولية االجتماعية للمنظمات الصناعية الخاصة 2562

 1577 المسئولية التأديبية للموظف العام وضماناتها في النظام الوظيفي اليمني . دراسة مقارنة2563

 5727 دراسة مقارنة -المسئولية الجنائية للشخص المعنوي 2564

ص00يرية ع00ن ح00وادث المركب00ات ف00ي الق00انون الم00دني اليمن00ي والق00انون المس00ئولية المدني00ة التق2565
   2463 المقارن و الفقه االسالمي

دراس0ة  -المسئولية المدنية للطبيب الجراح في التشريعين اليمني والمصري والفقة األسالمي 2566
   1965 مقارنة

انون اليمن00ي مقارن00اً بالفق00ة المس00ئوليه المدني00ة الناش00ئه ع00ن أعم00ال الطبي00ب المهني00ه ف00ي الق256700
   1936 اإلسالمي

دراسة اجتماعية مقارنة للعمليات االنتخابية النيابية  -المشاركة السياسية في المجتمع اليمني 2568
   884 م2003 -1990للفترة من 

 1347 المشاركة السياسية ألساتذة جامعة صنعاء2569
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 5411 م2001-1990ية في اليمن المشاركة السياسية لالحزاب االسالم2570

 9092 2010-1990المشاركة السياسية للمرأة اليمنية 2571

 6947 6942 المشاركة السياسية للمرأة في اليمن 2572

 4373 م2014-2012المشاركة السياسية للمرأة ودور المجتمع الدولي في المرحلة االنتقالية 2573

 5163 نمية المحلية في اليمنالمشاركة الشعبية والت2574

 3164 المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم العام في الجمهورية اليمنية تصور مقترح2575

مؤسس0ة بني0ان  –المشاركة المجتمعية ودورها ف0ي إدارة األزم0ات والك0وارث دراس0ة تطبيقي0ة 2576
   4619 التنموية

 4695 ض الخارجي في اليمنالمشاريع المعوقة الممولة من القر2577

االجتم00اعي لط00الب الدراس00ات العلي00ا : دراس00ة حال00ة  -المش00اكل االكاديمي00ة والتكي00ف الثق00افي 2578
   6416 تفصيلية على طالب الدراسات العليا اليمنيين في جامعة العلوم الماليزية

922 9222 9221 المشاكل التخطيطية الرئيسة للمدن اليمنية ووسائل حلها2579
3 

 7151 المشاكل التي تواجهه عمليات الخدمات والمرافق في المدن العربية 2580

 6852 المشاكل الحضرية في مدن العوهم محدودة الموارد 2581

 7150 المشاكل العمرانية والتخطيط لمدينة تعز القديمة 2582

ماعي0ة ف0ي مرحل0ة التعل0يم االساس0ي المشكالت االجتماعية المتضمنة ف0ي كت0ب الدراس0ات االجت2583
   2676 بالجمهورية اليمنية

المشكالت االدارية التي تواجه االدارة المدرسية ف0ي مرحل0ة التعل0يم االساس0ي ف0ي الجمهوري0ة 2584
   136 اليمنية

 8677 المشكالت االقتصادية للمعلم اليمني بالمرحلة الثانوية في أمانة العاصمة /دراسة ميدانية 2585

 237 م)1995-م1975المشكالت االنتاجية والتسويقية للتمور في وادي حضرموت من (2586

المش00كالت البيئي00ة الت00ي ينبغ00ي تض00مينها ف00ي المن00اهج الجغرافي00ة للص00فوف العلي00ا م00ن التعل00يم 2587
   169 دراسة مسحية تحليلية -األساسي 

االوس0ط م0ن س0هل تهام0ة بالجمهوري0ة اليمني0ة  المشكالت البيئية المرتبطة بالمن0اخ ف0ي الج0زء2588
   6258 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

المشكالت البيئية ذات االولوية في الجمهورية اليمنية ومدى تضمنها في كتب العل0وم لمرحل0ة 2589
   336 التعليم االساسي

ارة التربي00ة والتعل00يم بأمان00ة المش00كالت التربي00ة واالجتماعي00ة الت00ي تواج00ة الم00راة العامل00ة ب00وز2590
   2093 العاصمة

المشكالت التي تعاني منها الطالبات المراهقات الدارس0ات ف0ي م0دارس التعل0يم الث0انوي بأمان0ه 2591
   3259 العاصمة صنعاء وحاجاتهن االرشاديه

 3531 هاالمشكالت التي تواجة طلبة الدراسات العليا في جامعتي صنعاء وإب وسبل التغلب علي2592

 292 المشكالت التي تواجة طلبة المرحلة الثانوية في دراستهم لمادة التربية االسالمية2593

 3237 جامعة الحديده -المشكالت التي تواجة طلبة قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة 2594

 2310 صنعاء -المشكالت التي تواجه االطفال التوحديين في امانة العاصمة 2595

 1782 المشكالت التي تواجه التربية الرياضية في المرحلة الثانوية بمدينة الرياض2596

 2204 المشكالت التي تواجه الطالبات في جامعة عمران2597

المش00كالت الت00ي تواج00ه تالمي00د الص00ف الخ00امس األساس00ي ف00ي اكتس00اب مه00ارات اإلم00الء أمان00ة 2598
   2492 العاصمة صنعاء

 7167 المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في قسم الدراسات 2599

المشكالت التي تواجهه طلبة كلية التربية العلمية في قسم الدراسات االجتماعية بكلية التربي0ة 2600
   7165 صنعاء 

   8305بية المحلية الميدانية المشكالت التي يواجها طلبة الدبلوم المهني بجامعة العين للعلوم في التر2601
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 4002 المشكالت التي يواجهها طلبة جامعة صنعاء في إعداد بحوث التخرج وسبل التغلب عليها2602

 1286 المشكالت السلوكية لدى األطفال في دور األيتام بأمانة العاصمة صنعاء2603

 2025 طرابات النفسيةالمشكالت السلوكية لدى المراهقين وعالقتها ببعض االض2604

المشكالت النحوية التي يواجهها طلبة المستوى الرابع ترجمة في جامعة ص0نعاء عن0د ترجم0ة 2605
   4032 العقود المدنية من االنجليزية إلى العربية

 1913 المشكلة السكانية في اليمن بين التوزيع الديمغرافي والموارد الطبيعية2606

 7183 ي العربيالمشهد الروائ2607

 8604 1المصادر العقلية المختلف فيها عند األصوليين الستنباط األحكام الفقهية الجزء 2608

 8605 2المصادر العقلية المختلف فيها عند األصوليين الستنباط األحكام الفقهية الجزء 2609

   982 الليقونيرز في مدينة صنعاءالمصادر المحتملة لبكتيريا اليقونيال نيموفيال وحاالت مرض 2610

 5768 المصارف االسالمية في ضوء التطورات المحلية والدولية2611

 2445 المصارف اإلسالمية و إمكانية تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في اليمن2612

 5796 دراسة داللية -المصطلحات الدينية في شمس العلوم لـ"نشوان الحميري" 2613

 582 دراسة لغوية -المصطلحات الفنية المستعملة في الطيران المدني 2614

 9129 المصلحة المعتبرة في عقوبة اإلعدام تعزيراً في الفقه اإلسالمية وقانون العقوبات اليمني2615

 3659 المصلحة في التأمين البحري في القانون اليمني دراسة قانونية مقارنة2616

لمضاد البكتيري لمستخلصات نباتية معينه على بعض االنواع البكتيرية المعزولة من اصابات ا2617
   3875 اليمن-جروح العمليات الجراحية في محافظة عدن

 5227 المضاعفات الخمجية لدى االطفال المصابين باتالزمة الكالئية2618

 8968 تحليلية  المضامين التربوية المستنبطه من سورة القصص دارسة2619

 1896 المضامين التربوية في االحاديث النبوية الموجهة للطفولة في صحيح البخاري2620

 2240 م1902-1855-هـ  1320-1271المضامين التربوية في كتابات الكواكبي 2621

 6765 المطاوعة في العربية دالالت صوفية والية قرائنية 2622

 7505 ية لدى طفل الروضة من وجهة نظر المعلمات في أمانة العاصمة صنعاء المظاهر السلوك2623

 5297 المظاهر العصبية والنفسية لمضغ القات2624

 7797 المظاهر القلبية الوعائية عند مرض الفشل الكلوي الخاضعين للنحال2625

اوع00ال ص00رواح انموذج00اً  ) :  - ب00رءان -المعاب00د ووظيفته00ا الديني00ة ف00ي س00بأ ( المعاب00د : اوام 2626
   3057 دراسة أثرية تحليلية في ضوء االكتشافات األثرية الجديدة

 7073 المعاجم اللغوية المعاصرة 2627

 1940 القبيطة)دراسة اثرية اثنوغرافية-خدير-المعافر الشرقية (الصلو2628

 2355 المعافر الغربية (الشمايتين)دراسة اثرية اثنوغرافية2629

 6924 خالل المصادر التاريخية واالثرية  –المعافر دراسة 2630

 2011 المعافريون في االندلس منذ الفتح وحتى القرن الخامس الهجري2631

 -المعالج00ة الجراحي00ة إلص00ابات األس00لحة الناري00ة للوج00ة والرقب00ة ف00ي مستش00فى الث00ورة الع00ام 2632
   4190 صنعاء

 2721 لحيوية لهيدروكربونات البترول بواسطة ميكروبات التربةالمعالجة ا2633

المعالج00ة العددي00ة للمع00ادالت التفاض00لية التاخيري00ة ، المحاي00دة ومع00ادالت ف00ولتيرا التفاض00لية 2634
   6462 التكاملية

المعالج0ة الالهوائي0ة لمي00اه الص0رف الص0حي بص00نعاء باس0تخدام محط0ة تجريبي00ة بنظ0ام مفاع00ل 2635
UASB 2108   

المعامل00ة الوالدي00ة وعالقته00ا باكتس00اب مه00ارات الس00لوك التواص00لي ل00دى االطف00ال ذوي اعاق00ة 2636
   1939 التوحد
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المعاملة باليوريا كوسيلة لتحسين القيمة الغذائية للمخلفات المحصولية الرئيسية بالجمهورية 2637
   657 اليمنية الستخدامها كأعالف للمجترات

 7253 التراثي عند عبدالقاهر الجرجاني المعاني 2638

 7039 المعاير والتخطيط للمدن اليمنية بين المفهوم والتطبيق 2639

المع00ايير المحاس00بية الحكومي00ة الدولي00ة وأهميته00ا لنظ00ام المعلوم00ات المحاس00بي الحك00ومي ف00ي 2640
   6016 الجمهورية اليمنية

 5349 ية اإلسالمية بين واقع الممارسة وطموح التطبيقالمعايير المحاسبية للمؤسسات المال2641

2642
المعتمد في اإلمامة على مذهب الزيدية لإلمام العالمة: أبي القاسم إسماعيل ب0ن أحم0د البس0تي 

ه0ـ) وحس0ن الذريع0ة ف0ي ته0ذيب حك0ام الش0ريعة للعالم0ة: حام0د ب0ن حس0ن 421(المتوفي س0نة 
 حقيقدراسة وت -هـ) 1173شاكر (المتوفي سنة 

4125   

 626 دراسة داللية -المعرب والدخيل في تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي 2643

المعرف00ة ، االتج00اه ، الممارس00ة والتع00رض للممرض00ات المنقول00ة عب00ر ال00دم ب00ين الممرض00ين 2644
   3364 اليمن -اليمنيين في المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء 

 3264 لبيداغوجية لدى معلمي رياضيات التعليم الثانويالمعرفة ا2645

 7764 المعرفة العقلية في المنظور االسالمي 2646

المعززات المادية والمعنوي0ة وعالقته0ا بالرض0ا ال0وظيفي ل0دى المعلم0ين والمعلم0ات ف0ي أمان0ة 2647
   3155 العاصمة صنعاء

 59 كاملي للنص الشعرىالمعلقات العشر في ضوء منهج التأويل الت2648

هـ0ـ  1099المعلم بإيضاح صحيح مسلم تأليف العالمة اإلمام يحيى بن الحسين بن القاسم ' تــ 2649
 ' تحقيق ودراسة

1708   

 3095 وأهميتها في الحفاظ على التراث المعماري -المعلومات اإللكترونية للمعالم التاريخية 2650

   6137 ة وتطور وعقود المصارف اإلسالمية : النظرية والتطبيق على اليمنالمعلومات الالمتماثل2651

 6364 المعلومات المحاسبية ودورها في تنشيط البورصة في سياق حوكمة الشركات اليمنية2652

 5581 المعلومات المحوسبة في المكتبات المركزية الجامعية العربية : دراسة مقارنة2653

واثرها في عملي0ة اتخ0اذ الق0رارات االداري0ة ف0ي دواوي0ن ال0وزارات ف0ي الجمهوري0ة المعلومات 2654
   788 اليمنية

2655
 -المعوقات االجتماعية واالقتصادية التي تواجه الباحثات في تنفيذ البحوث والدراسات العلمية 

ع0ض دراسة سوسيولوجية تطبيقية علي عينة من الملتحقات في برامج الدراس0ات العلي0ا ف0ي ب
 الجامعات اليمنية

4040   

   3049المعوقات البيئبة وأداء المجالس المحلية دراسة ميدانية على المجالس المحلية بمحافظة حجة2656

 7107 المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في استخدام التقنيات 2657

 501 ه الوظيفيالمعوقات النفسية لصانع القرار اإلداري وعالقتها بأدائ2658

 1692 المفارقة عند محمود درويش في ديوانيه :(التعتذرعما فعلت،كزهر اللوز أو أبعد)2659

 6515 المفارقة في شعر عبدالعزيز المقالح2660

 4972 المفاهيم االساسية المنظمة في مقرارات الكيمياء بالمرحلة الثانوية في ج.ي2661

   8911ية الالزمة لتالميذ المرحلة األساسية وأساليب تنميتها في الجمهورية اليمنية.المفاهيم اإلسالم2662

المفاهيم البيئية في كتاب الجغرافيا للصف الثالث الثانوي في اليمن ودورها في تعميق الوعي 2663
   193 البيئى لدى الطلبة

جمهورية اليمنية وتقويم مناهج التاريخ المفاهيم التاريخية الالزمة لطالب المرحلة الثانوية بال2664
   5199 في ضوءها

 269 المفاهيم الجغرافية لدى طلبة الصف األول الثانوي في الجمهورية اليمنية2665

 6774 المفاهيم النحوية 2666
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 2946 المفردات التركية في اللهجات اليمنية دراسة صرفية معجمية2667

 2105 ن وموقفهم من اإلسرائيلياتالمفسرون األندلسيو2668

   3884 المقاصد الشرعية في احكام الزواج واثرها على الفرد والمجتمع زواج القاصرات أنموذجا2669

   3239 دراسة فقهية مقارنة تطبيقية -المقاصد الشرعية واثرها في فقة المعامالت المالية المعاصرة 2670

 3275 الحجرالمقاصد القرآنية في سورة 2671

 2335 حجيتها-طرق التعريف عليها  -أسبابها  -المقاصد المتوهمة 2672

 7724 المقالح أسئلة المقالح 2673

 6396 المقاومة الحيوية لبعض أعفاف الجذور الفطرية في القمح2674

   509 هورية اليمنيةالجم -المقاومة الحيوية لمرض ذبول الفيوزاري في الطماطم بمحافظة صنعاء 2675

بحث ف0ي عوام0ل الت0اثير ف0ي المتلق0ي حت0ى  -المقاييس الجمالية في تلقى الشعر العربي القديم 2676
   419 اخر العصر االموي

 386 المقدرات الشرعية في األحوال الشخصية2677

 580 المقدرات الشرعية في الحدود2678

 1901 صيام والحجالمقدرات الشرعية في الزكاة وال2679

 579 المقدرات الشرعية في العبادات ' الطهارة والصالة '2680

 593 دراسة مقارنة -المقدرات الشرعية في القضاء والجهاد 2681

 7638 المقطع التنافسي للتكلفة االقتصادية العربية 2682

 7147 مدن العربية المقومات التي تواجه عمليات الخدمات وطرق العامة في ال2683

 2278 المكاسب المالية المعاصرة وأحكامها في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة2684

المكافح00ة الحيوي00ة لحش00رة م00ن القل00ف البن00ي العم00الق عل00ى أش00جار اللوزي00ات ف00ي الجمهوري00ة 2685
   304 اليمنية.

 2536 المكان في الشعر األموي : دراسة سيميائية2686

 7442 المكان والزمان عند المتكلمين2687

 1422 المكان وداللته في الرواية اليمنية المعاصرة2688

 5935 المكانة االجتماعية للمرأة في الرواية اليمنية الماصرة ـ تحليل سوسولجي2689

 297 المكانة االجتماعية للمعلم في المجتمع اليمني والعوامل المؤثرة فيها2690

 1516 المكتبات العامة في اليمن :دراسة مسحية تقويمية2691

 2611 المكون الفكري لروايات جورج أورويل2692

مختارة وآثارها المثبطة على ت0راكم الص0فائح  ANNONACEAEالمكونات الكيميائية لالنواع 2693
   6272 ) روابط المستقبالتPAFالدموية وعامل المنشط للصفائح الدموية (

 5880 دراسة عوامل الخطورة و الصوره السريرية -المالريا الشديدة بين االطفال في اليمن2694

 6287 المالريا في اليمن : دراسة وبائية ودراسة جينية جزيئية ألنواع البالزموديوم2695

 6702 المالمح األولى لتشكيل الشاعر العربي المفكر 2696

 819 ظام النحوي العربي الحال والمفعول المطلق أنموذجاً الملحقات في الن2697

 8917 الملخص التنفيذي لعملية الشورى: وجهة نظر مدخل اتخاذ القرارات 2698

 9052 الملكية الفكـريــة دراسة فقهية2699

 7580 الملولو اللغوي والشرعية للفقه للقران الكريم 2700

ة ألس0اتذة جامع0ة ص0نعاء ف0ي ض0وء مع0ايير االعتم0اد األك0اديمي وض0مان الممارسات األكاديمي27010
   8718 الجودة 

 6010 الممارسات الغذائية للمرأة في فترة النفاس2702

 7245 الممرات وحجيتها في االثبات في الفقه االسالمية من القانون 2703
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مهورية من وجهة نظر م0دراء الم0دارس المناخ التنظيمي السائد في المؤسسات التعليمية بالج2704
   7129 ووكالئهم بمحافظة صنعاء

 277 المناخ التنظيمي السائد في كليات جامعة صنعاء كما يراه أعضاء هيئة التدريس2705

المن000اخ التنظيم000ي وعالقت000ه باالب000داع االداري ل000دى م000ديري م000دارس التعل000يم الث000انوي بامان000ة 2706
   2120 صنعاء-العاصمة

المناخ التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي ل0دى معلم0ي ومعلم0ات مؤسس0ات ذوي االحتياج0ات 2707
   2342 الخاصة بمدينة الرياض

 380 المناخ والموارد المائية في حوض صنعاء2708

 4182 المناخ وأثره على الموارد المائيه في الجمهورية اليمنية2709

 3695 ج المانجو في محافظة الحديدةالمناخ وتأثيره على انتا2710

المناع00ة واحتم00االت التع00رض لإلص00ابة بفي00روس الكب00د الب00ائي ب00ين ط00الب الط00ب ف00ي ج00امعتي 2711
   1146 صنعاء وتعز

 952 المناهج األصولية ودعاوى التجديد2712

 6836 المناهج التربوية وتنظيمها (كتاب)2713

 7134 قعة مستقبالالمناهج العلمية نشأة ووا2714

 7803 المناهج الغربية لتفسير التاريخ في القرن العشرين 2715

 183 دراسة وتحقيق -المناهل الصافية في شرح معاني الشافية للطف هللا الضفيري 2716

المنتج00ات الش00عبية وتأثيره00ا عل00ى المس00تهلكين ذوي ال00دخل الم00نخفض : دراس00ة حال00ة ع00ن 2717
   4641 ستله في اليمنمسحوق حليب ن

 7057 المنرجات  اليمنية في العصر العباسي 2718

ه00ـ / 923-204المنش00ات العس00كرية بمدين00ة زبي00د من00ذ انش00ائها وحت00ى نهاي00ة الدول00ة الظاهري00ة 2719
   5210 دراسة اثرية معمارية -م 819-1517

 8468 المنشطات بين الماضي والحاضر لدى الالعبين 2720

 6708 المنطق اليوناني والقياسي األصولي2721

المنظم00ة المتعلم00ة : دراس00ة ح00ول ممارس00ات ال00تعلم التنظيم00ي م00ن وجه00ة نظ00ر  الع00املين ف00ي 2722
   6037 المكتبات الجامعية اليمنية

) 1973-1879المنظور البالغي في تفسير التحديد والتنوية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور (2723
   5217 يتونة في تونسشيخ جامع الز

 6954 المنظور السيسيولوجيا في تحديد مفهوم المجتمع المدني2724

 7611 المنظومة المعرفي عند العالقة / المقبرلي اليمني 2725

المنهج التواصلي (دراسة نقدية بالرجوع الى تدريس اللغ0ة االنجليزي0ة ف0ي الم0دارس الثانوي0ة 2726
   1723 الحكومية اليمنية)

 3527 هـ 450-364المنهج الفقهي لإلمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي في كتابه الحاوي2727

 3187 دراسه تحليلة ، الصحيحان أنموذجا -المنهج النبوي في عالج االقوال المذمومة 2728

ف00ي التلفزي00ون المه00ارات االجتماعي00ة الت00ي تعكس00ها أف00الم الرس00وم المتحرك00ة المقدم00ة لألطف00ال 2729
   902 اليمني

 2213 المهارات االدارية للقيادات العليا في االجهزة الحكومية في الجمهورية اليمنية2730

المهارات التي يستخدمها المعلمون لجذب انتباه التالميذ مضطربي االنتباه في الصفوف األولى 2731
   1417 من التعليم األساسي

لدى التالمي0ذ ذوي االحتياج0ات الخاص0ة م0ن فئ0ة الص0م ف0ي مرحل0ة التعل0يم المهارات الدراسية 2732
   1031 االساسي في مدينة تعز

المهارات الالزمة للمفتش المالي واالداري بمدارس التعليم العام في امانة العاصمة صنعاء في 2733
   4211 ضوء مبادئ الحوكمه

ة آراء خريجي اللغ0ة االنجليزي0ة جامع0ة ص0نعاء المهارات الوظيفية لخريجي الجامعات : دراس2734
   3994 وارباب عملهم
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المهارات والكفايات المهنية المتوافرة لدى العاملين في مؤسسات المعلومات بأمان0ة العاص0مة 2735
   3000 : دراسة استطالعية

 7062 الموارد الريفية وقروض التسليف الزراعي في اليمن 2736

دراسة من خ0الل النق0وش اليمني0ة  -حضارة سبأ انموذجا   -بيعية في اليمن القديم الموارد الط2737
   2099 القديمة

 4088 الموارد المالية في اليمن القديم دراسة من خالل النقوش واالثار2738

 809 الموارد المائية في حوض صنعاء واستثمارها في الري2739

 405 في وادي حضرموت الموارد المائية واستغال لها2740

 1047 دراسة في الجغرافيا السياسية -الموارد المائية وأثرها في قوة الدولة 2741

 8301 كتاب  3المواريث 2742

 8303 ) وتعديالته92المواريث في الفقه االسالمي والقرار الجمهوري (2743

ت العام0ة للوح0دات الحكومي0ة ف0ي الجمهوري0ة الموازنة التعاقدية كأداة لتط0وير إع0داد الموازن0ا2744
   4555 اليمنية

 1803 الموازنة المائية لحوض دلتا تبن في الجمهورية اليمنية2745

 1306 التنموية في محافظة اب -الموازنة المكانية للسكان ومعطياتها البيئية 2746

 1528 ةالمواضيع الرئيسية في قصص ادقار آالن بو : دراسة نقدي2747

   4283 ذمار دراسة أثرية تحليلية -الحدأ  -المواقع االثرية من فترة ماقبل التاريخ في منطقة الحناك 2748

 4308 المواقع األثرية القديمة في بني مطر ( خالل فترة ماقبل اإلسالم )2749

   3651 المواقع المثلى لحصاد مياه السيول في حوض وادي مور2750

 5215 دراسة في جغرافيا النقل -لمواني البحرية على الساحل الجنوبي لليمن ا2751

2752
ت0اليف العالم0ة المحق0ق الحس0ين ب0ن الناص0ر ب0ن -المواهب القدسية ش0رح المنظوم0ة البوس0ية 

دراس00ة -: ه00ـ )الج00زء الراب00ع ك00امال: كت00اب البي00وع  1111عب00دالحفيط ب00ن عب00دهللا المه00ال ( ت00ـ
 وتحقيق

2931   

المواهب القدسية شرح المنظومة البوسية  تاليف القاضي الحسين بن الناصر ب0ن عب0دالحفيظ 2753
   3124 كتاب النكاح -الجزء الثالث كامال  -تحقيق ودراسة  -المهال 

2754

المواهب القدسية شرح المنظومة البوسية للعالمة الحسين بن ناصر بن عبدالحفيظ بن عبدهللا 
دراسة وتحقيق للجزء الثاني من بداية باب صالة االستسقاء الى نهاي0ة  -هـ) 1111المهال ت(
 كتاب الحج

 

3484   

2755
المواهب القدسية شرح المنظومة البوسية للعالمة المحقق/ الحسين بن الناصر بن عبدالحفيظ 

م من بداية الجزء الخامس باب االجارة الى نهاية شركة 1700هـ / 1111المهال المتوفى سنة 
 المالك : دراسة وتحقيقا

3304   

 5642 الموجات المنفردة للفجوة2756

لعام00ل النم00و ش00بيه  2الم00ورث متع00دد االش00كال المس00ؤل ع00ن تص00نيع الب00روتين ال00رابط رق00م 2757
   6615 مصر -لدى مرضى البوال السكري النوع الثاني في مدينة االسماعلية  2االنسولين رقم 

 5501 القصصية في الرواية اليمنية الموروثات الشعبية2758

الموصلية الكهربائية والخصائص الميكانيكية والتركيب الدقيق لبعض االسالك المستخدمة في 2759
   3459 دوائر التيار الكهربائي في اليمن

 8808 الموقعية بين المعيارية النحوية وتضافر القرائن2760

 7721 ة في الجمهورية اليمنية الموقف الحالي للتنمية الريفي2761

الموقف اليمني من الحكم العثماني الث0اني م0ع  تحقي0ق مخطوط0ة الدرالمنثورللعالم0ه عل0ي ب0ن 2762
   114 عبدهللا األرياني

 7614 الموهب المعرفي عند االمام الشوكاني 2763
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 7582 الموهبة واخالقه المثقفة في الفلسفة الصينية القديمة 2764

دراس00ة مقارن00ة ب00ين الزيدي00ة و  -المؤتل00ف و المختل00ف م00ن االدل00ة و االحك00ام ف00ي اص00ول الفق00ة 2765
   5979 الشافعية

 7212 المؤتمر العلمي الخامس2766

 1970-1962المؤتمرات و االتفاقيات السياسية و الشعبية وأثرها علي اليمن ( شمال اليمن ) 2767
   3766 ( دراسة تاريخية )

الم00ؤثرات الثقافي00ة واالجتماعي00ة اليمني00ة عل00ى تعل00م اللغ00ة الفرنس00ية كلغ00ة اجنبي00ة ل00دى الطلب00ة 2768
   6466 اليمن -اليمنيين بجامعة صنعاء 

 م1849 - 1635هـــــ 1265هــ  1045المؤسسات التعليمية في الدولة القاسمية 2769
 3290   

الجمهوري0ة اليمني0ة ب0ين الالمركزي0ة اإلداري0ة المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في 2770
   2480 دراسة تطبيقية على أمانة العاصمة -المحلية والالمركزية اإلدارية المرفقية 

 5689 لبعض االغذية  Glycemic Indexالمؤشر الكلوكوزي 2771

 3366 اليمنيينالمؤشرات المناعية وعوامل االوبئه الخطرة لمرض الربو الشعبي بين االطفال 2772

 8501 المياه الجوفية وأهمية المشاكل المائية في اليمن 2773

 467 الميتافيزيقا عند اخوان الصفا2774

   4230 صنعاء -الميزة التنافسية في المدارس األهلية وعالقتها بالفاعلية التنظيمية بأمانة العاصمة 2775

 1608 روق في مدينة صنعاء وتاثيرها على انسجة الفئرانالميكروبات المصاحبة الصابات الح2776

 1126 الميول القرائية لطلبة المرحلة الثانوية وعالقتها بمجاالت القراءة في الكتب المقررة2777

 1104 الميول المهنية لدى طلبة جامعة صنعاء2778

 8211 الناشر اسس علوم الحاسوب 2779

 3425 دراسة موضوعية -الكريم النبأ في القران 2780

 1156 النبر في العربية وتطبيقاته في القرآن الكريم2781

 2953 النبوة المحمدية واثرها في االصالح االجتماعي2782

دراسة تحليلة نقدية من موقف المستشرق منتجم0ري  -النبوة في الفكر االستشراقي المعاصر 2783
   5860 عليه وسلم وات من نبوة محمد صلى هللا

النت00ائج االكلينيكي00ة لفش00ل القل00ب و عالقت00ه بم00ادة االدرينومي00دالين ف00ي البالزم00ا عن00د االطف00ال 2784
   5813 اليمنيين

 5314 النتائج البعيدة المدى لزرع الصمامات القلبية2785

 4009 ني دراسة مقارنهالنتيجة االجرامية في جرائم االعتداء على المال العام في التشريع اليم2786

 5542 النحر حول االساسات الخازوقية للكباري على القنوات المائية ذات التربة الرملية2787

 6766 كتاب لجامعة العلوم مقرر  4النحو 2788

 2809 النحو العربي بين الوصفية والمعيارية2789

 3946 نحو  لجالل الدين السيوطيالنحو الكوفي في كتاب االشباه والنظائر في ال2790

 6822 النحو والصرف كتاب2791

 4975 م1990-1998النخبة السياسية الحاكمة في اليمن 2792

 1823 2008 -1997الوزراء والمحافظين  -النخبة السياسية في الجمهورية اليمنية 2793

 4360 ليمنالنخبة السياسية والصراع على الثروات النفطية في ا2794

 7076 الندوة وتحديد القيمة في السوق االسالمي 2795

 7138 النزعات المادية في تفسير التاريخ وانعكاساتها التربوي 2796

 5753 النزعة االستيطانية في الفكر الصهيوني2797

 140 النزعة القصصية في الشعر العربي الحديث انماطها وتشكالتها2798
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دراسة وتحقيق للجزء الثاني من بداية حرف ال0راء  -النسبة إلى المواضع والبلدان لبامخرمه 2799
   698 إلى نهاية حرف الياء

   2958 البردوني أنموذجاً  -النسق الزمني للصورة الشعرية ، دراسة في لسانيات الخطاب الشعري 2800

 420 النسق القرآني : دراسة أسلوبية2801

 690 ق القيمي لدى المعلمين اليمنيينالنس2802

 2857 النسق القيمي وعالقته بالتوافق الزواجي في المجتمع اليمني2803

 7778 النسوية قرأه في الخلفية المعرفية الخطاب المرآة في الغرب 2804

 3084 م1872-1635هـ/1289-1045النشاط التجاري في اليمن في الفترة  2805

 1052 الحضر' دراسة مقارنة -تدمر -شاط التجاري في ممالك العرب الشمالية 'البتراء الن2806

-1230ه00ـ/858-628عص00ر بن00ي رس00ول " -النش00اط التج00اري لع00دن ف00ي العص00ور الوس00طى2807
   6303 م"1454

 5480 النشاط الحس حركي في حالة االدمان على النيكوتين2808

 -الس0ابع / العاش0ر الم0يالدي  -ف0ي الق0رون الثالث0ة األول0ى للهج0رة  النشاط الزراعي في ال0يمن2809
   1952 دراسة تاريخية

النش00اط الزلزال00ي والوض00ع التكت00وني والتحرك00ات الحديث00ة للقش00رة االرض00ية ف00ي منطق00ة البح00ر 2810
   5506 االحمر

مس0تخدمة ش0عبيا النشاط الضد الميكروبي ومضادات االكس0دة الوراق بع0ض النبات0ات الطبي0ة ال2811
   3565 محافظة المحويت اليمن -لمعالجة الجروح والحروق في مديرية حفاش 

 2285 م1918-1869النشاط الفرنسي في الموانئ  والجزر اليمنية 2812

النش00اط المض00اد البكتي00ري لزي00ت حب00ة الس00وداء ض00د البكتيري00ا المقاوم00ة لألدوي00ة م00ن الع00زالت 2813
   2274 اليمن - السريرية بمدينة صنعاء

النشاط المضاد للفطريات لكال من النيستاتين ، المايكونازول والفلوكونازول بعد دمجها ب0أربع 2814
   5448 دراسة مختبرية -مبطنات أطقم 

 7603 النشاطات االثرية في اليمن 2815

علي0ه الس0الم ( النص الجلي مختصر الفتح العلي تخريج احاديث مجم0وع االم0ام زي0د ب0ن عل0ي 2816
   3888 من بداية المخطوطه الى نهاية كتاب الجنائز ) تحقيق ودراسة

النص الجلي مختصر فتح العلي تخريج احاديث مجموع االمام زيد ب0ن عل0ي علي0ه الس0الم م0ن 2817
   3926 دراسة وتحقيق -بداية الزكاة الى اخر الكتاب 

 1283 النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة2818

 1181 دراسة تحليلية . -النص الكوميدي في مسرحية بغماليون لبرنارد شو 2819

 5576 النضال من اجل الديمقراطية في مصر واليمن واالردن2820

 1655 دراسة مقارنة في قانون التحكيم اليمني والمصري -النطاق الموضوعي لسلطات المحكم 2821

ي المكتبات ومراكز المعلومات : دراسة تقويمية للنظام المحوسب في مكتبة النطم المحوسبة ف2822
   1572 السعيد العامة

دراس00ة انثروبيولوجي00ة لجماع00ة  -النظ00ام االس00ري للجماع00ات الهامش00ية ف00ي المجتم00ع اليمن00ي 2823
   353 االخدام في مدينة صنعاء

 9087 النظام االنتخابية وعالقتها بالنظام السياسي 2824

 5101 النظام الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية2825

 8441 النظام السكني ف مدينة صنعاء الماضي والحاضر 2826

 7478 النظام الفكري للتربوي لدعوة االسماعيلية في اليمن 2827

 2918 النظام القانوني اليمني للمناقصات2828

ن00دماج ش0ركات االم00وال التجاري0ه ف00ي الق0انونين اليمن00ي والمص0ري (دراس00ه النظ0ام الق0انوني ال2829
   3391 مقارنه)
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 -النظام القانوني ألوامر األداء وأوامر التق0دير ف0ي ق0انون المرافع0ات والتنفي0ذ الم0دني اليمن0ي 2830
   3783 دراسه مقارنه

 1561 النظام القانوني لبطاقات االئتمان2831

 3514 لقانوني لتظهير االوراق التجارية دراسة مقارنةالنظام ا2832

 6805 النظام القانوني لتنفيذ االحكام اإلدارية الواقع والمأمون  2833

النظ00ام الق00انوني لتنفي00ذ األحك00ام اإلداري00ة ف00ي ال00يمن الواق00ع والم00أمول دراس00ة قانوني00ة (تحلي00ل 2834
   9090 مضمون)

   5950 دراسة مقارنة مع االتفاقيات الدولية -النقل البحري في القانون اليمني النظام القانوني لعقد 2835

دراس00ة مقارن00ة ف00ي الق00انونين  -النظ00ام الق00انوني لفس00خ العق00د ف00ي اط00ار المجموع00ة العقدي00ة 2836
   5904 المصري واليمني

 2452 دراسة مقارنة-النظام القانوني لإلسم التجاري في الجمهورية اليمنية 2837

 1537 النظام القانوني لألوامر على العرائض في قانون المرافعات اليمني.2838

 3103 النظام القانوني للتنفيذ المعجل في قانون المرافعات اليمني ، دراسة تحليلية مقارنة .2839

 2219 دراسة مقارنة -النظام القانوني للشركات القابضة 2840

 3300 دراسه مقارنه -ي للمحكم النظام القانون2841

   2943دراسه مقارنه -النظام القانوني لمبدا المواجهة وفقا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني 2842

 -النظام القانوني لمبدا تجديد المدفوعات في الحساب الجاري في القانونين اليمني والمصري 2843
   3795 دراسة مقارنة

 2252 ام القانوني لمجالس التأديب في الجمهورية اليمنيةالنظ2844

 3348 م دراسة تاريخية1872-1635هـ /1289-1045النظام القضائي في الدولة القاسمية "2845

 6778 النظام والقانون االتفاق الخلع في القانون اليمني 2846

 6971 النظر إلى للمخطوبة 2847

 5193 للجرائم ذات الخطر العام النظرية العامة2848

 5472 دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة االسالمية -النظرية العامة للعفو2849

 6409 النظم البيئية في جزيرة سقطرى اليمنية2850

 -النظم الزراعية الحراجية وعالقتها بدخل المزارعين في منطقة جبل ب0رع بمحافظ0ة الحدي0دة 2851
   5682 الجمهورية اليمنية

 2139 النظم الهوائية المصغرةلتزويد االسر في الريف اليمني بالطاقة الكهربائية2852

 8520 النعت عند نقاد الحديث2853

 8962 النفقة الواجب للزوجة في القران والسنة واراء الفقها والقانون اليمني 2854

 6236 النقباضي لرواسم في الفرغات المترية العامةالنقاط الثابتة من النوع ا2855

 7786 النقد األدبي وعلم األدب /مدخل/2856

   6605النقد الثقافي من منظور تطبيقي في روايات: غاتسبي العظيم ، و المسلخ الخامس ، ومحبوبة2857

 1109 النقد الجديد:دراسة اإلطار النظري2858

 5075 ة في االسكان الصنعاني القديمالنقلة التقليدي2859

 8223 النماذج اإلحصائية لمحددات الدخل المزرعي لعينة من المزارع بالجمهورية اليمنية 2860

   6674 النمذجة االحصائية للتلوث الهوائي باالعتماد على الهيكل البنائي والحالة الصحية الوصفية2861

 3303 تخطيط التعليم باليمن في ضوء مدخل الطلب االجتماعيالنمذجة اإلحصائية لسياسية 2862

 161 النمذجة الرياضية لنظام تخطيط مالي2863

 8621 النمط االستهالكي الغذائي للوطن اليمني 2864
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س00نة 15-ال0نمط الس0ريري لجلط0ة ال0دماغ ب0ين األطف0ال اليمني0ين ف0ي عم0ر يت0راوح م0ابين ش0هر2865
 إلى مستشفى الثورة بصنعاءوالذين تم ادخالهم 

3354   

ال00نمط الس00ريري و المخب00ري اللته00اب الكب00د المن00اعي ال00ذاتي ف00ي المستش00فيات الرئيس00ية ف00ي 2866
   3011 العاصمة صنعاء .

النمو الس0كاني واث0ره عل0ى الم0وارد المائي0ة ف0ي ال0يمن ح0وض عم0ران نموذج0ا دراس0ة نظري0ة 2867
   4333 تطبيقية مقارنة

 220 و السكاني واستخدامات المياه في امانة العاصمةالنم2868

 4936 م1986-1975النمو السكاني ومشاكله في محافظة صنعاء للفترة 2869

 6561 النموذج التقني في التعليم باستخدام الجوال في الجمهورية اليمنية2870

 4228 اتيكي للطالبالنموذج الذكي القائم على انترنت االشياء للتقييم األتوم2871

 8474 النهج التشاركي ألدان وتخطيط المياه  2872

النور الساطع في الليل البهيم من الفاتحة إلى نهاية سورة الكهف لالمام ابي الحسن عل0ي ب0ن 2873
   4038 دراسة وتحقيق -محمد الرسي 

بلدان االسكوا التأثر بالنزاعات النوع االجتماعي والمواطنة ودور المنظمات غير الحكومية في 2874
   7118 دراسة حالة اليمن 

 131 الهة اليمن القديم الرئيسية ورموزها حتى القرن الرابع الميالدي دراسة اثارية تاريخية2875

الق00رن االول قب00ل الم00يالد حت00ى الق00رن الراب00ع -الهج00رات اليمني00ة القديم00ة ال00ى الع00راق والش00ام 2876
   2013 الميالدي

الهج0رات اليمني00ة ال00ى ب00الد المغ00رب االقص00ى خ0الل الق00رون االربع00ة الهجري00ه االول00ى و اثاره00ا 2877
   5873 الديموغرافية

 15 الهجرة البشرية والتخلي عن االرض في الرواية االمريكية واليمنية الحديثة2878

دراسة جغرافية  -اثارها  -صها خصائ -اسبابها -تياراتها  -الهجرة الداخلية الى مدينة الحديدة 2879
   1224 م2006-1994للفترة من  -تحليلية 

 7216 الهجرة من الريف إلى الحضر في الجمهورية اليمنية 2880

 7211 الهجرة من الريف إلى الحضر في الجمهورية اليمنية اسبابها ونتائجها 2881

 222 أثارها -عواملها  - تياراتها -الهجره الداخلية إلى أمانة العاصمة 2882

 3843 الهدايات القرآنية في سورتي األنفال والتوبة :دراسة تحليلية2883

 305 الهداية وآثارها في القرآن الكريم2884

 5382 حجمه ، اسبابه -الهدر التربوي والمالي للطلبة اليمنيين الدارسين بالجامعات العراقية 2885

 144 م في االسالمالهدنه والسال2886

 1880 الهرمنيوطيقا الفلسفية عند هانز جورج جادامر2887

 7070 الهوية الثقافية الوطنية 2888

 8367 الهيدروكربونات النفطية والمعادن القذرة في التدام الرخويات 2889

 7762 الهيكل الضريبي اليمني 2890

 8473 وجية الوديان في صنعاء الهيمنة الحضرية النظمه هيدرول2891

 7670 الوابية بين قرار التراث وتطبق النظرات المعاصرة 2892

 4974 بحث تكميل لنيل درجة الماجستير في اصول الفقة -الواجب الكفائي 2893

دراس0ة تحليلي0ة مقارن0ة لحقب0ة التس0عينات -الواقع السوسيولوجي للتعددية السياسية في ال0يمن2894
   368 القرن العشرين من

 164 الواقعية في التشريع اإلسالمي2895

 2457 الواقعية و العاطفة في رواية ((قصة مدينتين )) للروائي تشارلز ديكنز2896

 7172 الوالي حسين حلمي باشار وسياسته االصالحية في اليمن 2897

 7784 ح د.عبدالعزيز المقالح الوجد معياراً جمالياً في محموالت ألبجديه الرو2898

 6301 1635 - 1538الوجود العثماني في اليمن 2899
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 6716 الوجيز في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية 2900

 7471 الوحدة االلسنية العضوية وتطبيقاتها اللغوية دراسة مقارنة 2901

 562 الوحدة الموضوعية بين سورتي الزمر وغافر2902

 4133 الوحدة الموضوعية في السور المسبحات دراسة نظرية تطبيقية2903

 4151 الوحدة الموضوعية في سورتي الرعد والحجر: دراسة مقارنة2904

 4951 دراسة سياسية في عوامل االستقرار والتحديات -الوحدة اليمنية 2905

 5357 تحدياتدراسة في عوامل النجاح وال -الوحدة اليمنية 2906

 1204 الوراثة البيئية لنوعين من القطيفة وعالقة ذلك بالغزو الحيوى2907

 5806 الورم الجلدي ذو الخاليا الشفافة: خصائصه السريرية والمرضية والتشخيص النسيجي2908

 5925 بالورم الكبي (ورم المستقتمات) الوداجي الطبلي داخل الجافية : المضاعفات والعواق2909

   1247 الوسائل التي يجب اتباعها لتطوير كفاءة التخاطب عند طالب اللغة الفرنسية في كلية اللغات2910

ه0ـ) 652الوسيط المفيد الجامع بين االيض0اح والعق0د الفري0د للعالم0ة حمي0د ب0ن احم0د المحل0ي (2911
   4058 القضاء والقدر دراسة وتحقيق من بداية المخطوط إلى القسم الثالث ( العدل ) باب

 5508 الوشحات االندلسية بين ناقديها قديما وحديثا2912

 3985 الوصايا النبوية في السنن األربع. جمعاً وتخريجاً ودراسة2913

الوصف الظ0اهري ( المورفول0وجي ) ل0بعض اص0ناف ال0بن اليمن0ي 'العرب0ي' وت0أثير مس0تويات 2914
   600ل البن العديني والدوائري في الجمهورية اليمنية  'المحويت'على تجذير عق  IBAمختلفة من 

 3957 الوصف في الرواية اليمنية المعاصره دراسة بنيوية2915

 6083 الوصلة اإلشهارية من اإلبداع إلى اإلخراج الوصلة  التجارية التلفزية نموذجا2916

   3123دراسة تاريخية -م)1776 - 1607في أمريكا (الوضع االقتصادي في المستعمرات البريطانية 2917

- 1054الوض00ع االقتص00ادي للدول00ة القاس00مية ف00ي عه00د اإلم00ام المتوك00ل إس00ماعيل ب00ن القاس00م 2918
   3760 م دراسة تاريخية1676 - 1644هـ/1087

 6614 الوضع االقتصادي والية اليمن والحجاز في القرن الساس عشر (دراسة مقارنة)2919

 2051 الجمهورية اليمنية-الوضع البيئي للعناصر الثقيلة واثرها علىاالنسان في مدينة عدن 2920

 8267 الوضع التغذي لألطفال دون الخامسة  2921

 7553 الوضع الصحي في الجمهورية اليمنية ومعالجة تأثير العولمة الوطنية 2922

 1824 دراسة تاريخية -القديم  الوظائف السياسية والدينية في اليمن2923

 7554 الوظيفة الراصنه النتشار امراض الغدة الدرقية في خمس محافظات الجمهورية اليمنية 2924

 7599 الوعظ والسياسة في صدر االسالم 2925

بم0دارس امان0ة العاص0مة  -الوعى البيئى لدى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 2926
   91 نعاءص

 7317 الوعي األمني لدى طالب شعبة الجغرافيا كلية التربية جامعة صنعاء 2927

 176 الوعي البيئي لدى المرأة اليمنية وعالقته بالمستوى التعليمي2928

ال00وعي الص00رفي وعالقت00ة ب00المفردات ل00دى طلب00ة قس00م اللغ00ة االنجليزي00ة بكلي00ة التربي00ة جامع00ة 2929
   2661 داللية صرفية ) صنعاء ( دراسة

ال00وعي ال00وطني ل00دى طلب00ة معاه00د التعل00يم المهن00ي وعالقت00ه بمق00ررات التربي00ة االجتماعي00ة ف00ي 2930
   2660 الجمهورية اليمنية

 6242 الوقت في القراءات وأثره في التفسير واألحكام2931

 3812 الوقت والزمن في اللغتين العربية واالنجليزية : تحليل تبايني2932

ه0ـ) ف0ي 338ه0ـ) ف0ي كتاب0ه االيض0اح والنح0اس(ت/328الوقف القراني عند اب0ن االنب0اري (ت/2933
   3532 دراسة مقارنة -كتابه القطع واالئتناف 
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 6527 الوكالة التجارية الحصرية في الفقه االسالمي والقانون اليمني دراسة مقارنة2934

 5373 دراسة مقارنة -المغربي واليمني  الوكالة التجارية في القانونين2935

 1538 دراسة مقارنة -الوكالة بالخصومة في القانون اليمني 2936

 2002 دراسة مقارنة -الوكالة بالعمولة في الفقة اإلسالمي والقانون اليمني 2937

 1642 متغيراتالوالء التنظيمي لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء وعالقته ببعض ال2938

 975 الوالء التنظيمي وعالقته باألداء لدى العاملين اإلداريين بجامعة صنعاء2939

 8736 الوالية في الزواج (دراسة مقارنة ورأي القانون اليمني)2940

 6907 الوليمة والنثر2941

 3586 الويل في القران الكريم تفسير موضوعي2942

 1511 ة النقدية واثرها على البنوك التجارية في الجمهورية اليمنيةاليات السياس2943

 2620 دراسة اثريه -اليمانيتين 2944

 1073 م1970 - 1962االوضاع السياسية واالجتماعية  -اليمن الجمهوري 2945

) دراس000ة تاريخي000ة لنم000اذج م000ن الص000حافة  1948 - 1918ال000يمن ف000ي الص000حافة المص000رية( 2946
   3004 صريةالم

 6876 اليمن في الكتابات االنتروجية االمريكية المعاصر 2947

   878 م1962/  1948 -هـ  1382/  1367اليمن في ظل حكم االمام احمد بن يحيى حميد الدين  2948

   882 م)1717-1686هـ / 1130-1097اليمن في ظل حكم اإلمام المهدي صاحب المواهب من (2949

 1249 يمن في عصر ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنتال2950

اليمن في عصر ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم في الطود وتهامة من أو 2951
   3490 اخر القرن الرابع حتى مطلع القرن السادس الميالدي

-ن الث0اني الم0يالدي اليمن في عصر ملوك سبأ وذي ريدان من القرن األول إلى منتصف الق0ر2952
   1028 دراسة تاريخية من خالل النقوش

 8679 اليمن كما يراه االخر 2953

 3930 )1970-1947اليمن واألمم المتحدة : دراسة تاريخية من عام (2954

 3042 م) دراسة تاريخية1978 - 1962اليمن والجامعة العربية (2955

 1735 م (دراسة تاريخية)1962 -1945اليمن والجامعة العربية 2956

 2632 م1962-1918اليمن والقضية الفلسطينية /2957

 6782 اليمن والقوى العدوان الكويت 2958

 7113 اليمن وتنمية الصادرات 2959

 7123 اليمن وحرب الخليج الثانية 2960

 5358 الرابع الهجرياليمنيون في المغرب واالندلس من الفتوحات حتى القرن 2961

 88 اليمين في الشريعة االسالمية دراسة فقهية مقارنة2962

 3326 دراسة اجتماعية تحليلية -اليهود في اليمن 2963

 6989 اليهودية بين العقيدة واالنتماء 2964

 8221 اليورو واتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية 2965

) للجامع00ات اليمني00ة باس00تخدام نم00وذج قب00ول ERPتخط00يط م00وارد المؤسس00ات (امت00داد لنم00وذج 2966
   TAM( 3654التكنولوجيا (

 5065 امراض وعالج التهاب الجراب الخمجي في الدجاج2967

 6536 امريكا من وجهة نظر المهاجرين في رويات ادبية مختارة: دراسة مقارنة2968

ي تعزيز االداء االجتماعي للنسيج الحضري ، دراسة حالة مدينة امكانيات الفراغ االفتراضي ف2969
   2858 صنعاء

 2047 امكانية استخدام بعض مواد العلف المحلية في تغذية الدجاج الالحم2970
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 1175 امكانية انتاج خرسانة خفيفة الوزن باستخدام مواد محلية2971

 6736 امكانية إنشاء سوق األوراق المالية 2972

دراس0ة  -)  واث0ره عل0ى ق0رار التس0عير A B Cامكانية تبيق نظام التكلف0ة عل0ى اس0اس النش0اط(2973
   5891 تطبيقية على مصنع اسمنت البرح في الجمهورية اليمنية

 7089 امكانية تطبيق إدارة المواد الشاملة في مصنع اسمنت عمران 2974

ة البيئي00ة النهري00ة للهن00د باش00ارة خاص00ة ال00ى مص00ب نه00ر انت00اج النبات00ات المغم00ورة ف00ي االنظم297500
   5005 الكوشين

 -تحليلي0ة  -دراس0ة اقتص0ادية  -انتاج وتس0ويق االس0ماك واس0تهالكها ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 2976
   5098 قياسية

 2092 انتاج وتسويق اهم محاصيل الخضر في محافظة اب2977

 CuInS2 5728انتاج وتمييز افالم رقيقة من 2978

 6084 ) اليمنيين2انتتشار االعتالل العصبي المحيطي في مرضى الداء السكري نوع (2979

انتش00ار االص00ابة بالليس00تيريا مونوس00يتوجينيز ب000ين النس00اء المجهض00ات ف00ي مدين00ة الحدي000دة 2980
   1061 وعالقتها بمشتقات االلبان

ن المرضى الخاض0عين للتنظي0ر ال0داخلي للقن0اة الهض0مية انتشار البكتيريا الحلزونية البوابية بي2981
   455 العلوية

انتشار التهاب الصفاق الجرثومي العفوي بين مرضى التليف الكبدي مع االستس0قاء المح0الين 2982
   3157 للرقود في المستشفيات الرئيسية في صنعاء

 4256 بين بالتهاب الكبد المزمنانتشار التهاب الكبد المناعي بين المرضى اليمنيين المصا2983

 5744 انتشار الجين الوراثي للخلية المنجلية في اليمن2984

انتشار الفطريات المحمولة بالغبار المسببة للحساسية ف0ي بع0ض المب0اني المخت0ارة ف0ي مدين0ة 2985
   3291 صنعاء وعوامل المخاطر الصحية

 2162 صابين باالسهال في مدينة إبانتشار الفيروس العجلي بين الرضع الم2986

2987
) وفي00روس اييش00تاين ب00ار ف00ي 18و  16انتش00ار الفي00روس ال00ورم الحليم00ي البش00ري (األن00واع 

السرطان الفموي صدفي الخاليا وعالقتهما بعوامل اختطار أخرى في بعض المرضى اليمنيين 
)2009-2012( 

6332   

وي0ة المتش0اكهة جزئي0ا خ0الل العدس0ات المخروطي0ة ( ش0ل الملت-انتشار أشعة نم0وذج جاوس0يان2988
   2136 أكسيكون)

 2306 انتشار بكتريا الكمبيلوباكتر في براز االطفال ولحوم الدواجن في محافظة ذمار2989

   1030 انتشار بكتيريا السيدوموناس في التربة والمياه السطحية في اليمن وعالقتها بأخماج األسنان2990

 ار داء السكري النوع الثاني بين المرضى اليمنيين الذين يعانون من قصور في القلبانتش2991
 3643   

سنوات في مرحلة ما  5 -3انتشار سوء االطباق وتشوه االسنان اللبنية في االطفال من العمر 2992
   3845 صنعاء اليمن -قبل المدرسة 

وس0فات وأنواع0ه ف0ي متبرع0ي ال0دم اليمني0ين ف - 6 -انتشار عوز نازعة هيدروجين الجلوكوز 2993
   1551 ودور السيتوكين المستجيبة

انتشار فيروس التهاب الكبد ( د ) بين المرضى االيج0ابيين مص0ليا لفي0روس الته0اب الكب0د ف0ي 2994
   1258 صنعاء اليمن

ق0ال الع0دوى بين النساء الل0واتي ف0ي س0ن االنج0اب واحتم0ال انت Bانتشار فيروس التهاب الكبد 2995
   1525 اليمن-عموديا لألجنة في مدينة صنعاء

 281 انتشار فيروس الكبد البائي وعوامل الخطورة بين العاملين الصحيين2996

 734 اليمن -انتشار فيروس الكبد البائي وعوامل خطورة انتشاره في وادي حضرموت 2997

 2854 اليمن -طان اللمفاوي في مدينة صنعاء بين مرضى السر Cانتشار فيروس إلتهاب الكبد 2998

 4968 ج.ي -صنعاء  -انتشار مرض السكري بين طلبة المدارس بامانة العاصمة 2999
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انتشار وعوامل االختط0ار المرتبط0ة بع0دوى المقوس0ة الغوندي0ة ب0ين أطف0ال متالزم0ة داون ف0ي 3000
   4156 اليمن -مدينة صنعاء 

 5319 ة اللغوية وتطويرها : دراسة في لغة الدارسين اليمنيين للغة االنجليزيةانتقال البرجماتي3001

دراسة عملية على  -انتقال مهارات القراءة بين اللغتين األم والهدف:عوامل التاثير الملحوظة 3002
   2451 طلبة الجامعة اليمنيين

 849 انجليزية شكسبير : دراسة في علم صرف اللغة3003

 5748 انحراف السلوك اللغوي للطالب اليمنيين في االنشاء في اللغة االنجليزية3004

 5770 انسجام النص القراني (دراسة نصية من خالل تفسير ابن عاشور التونسي)3005

 3833 انشاء القياسات السيفالومترية الطبيعية لليمنيين البالغين ومقارنتها بقياسات القوقازيين3006

 5496 انشاء باعادة االستخدام للوثائق االلكترونية الموصوفة بنية الكتاب3007

 6604 انشاء وتنفيذ المسارات االكلينكية للعناية بمرضى جراحه القلب3008

 4757 انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية: اآلثار على قطاع االتصاالت3009

 4658 طوير : دراسة تطبيقية لصناعة النفط و الغاز في اليمنانظمة ومحددات التدريب والت3010

 5551 انعاش النسيج التقليدي والمكونات الحضرية داخل مدينة صنعاء المسورة3011

انفج00ارات ال00رحم اثن00اء الحم00ل وال00والدة نس00بتها وعوام00ل الخط00ر المس00ببة له00ا ونتائجه00ا عن00د 3012
   5512 الجمهورية اليمنية -ورة في صنعاء النساء الالتي يحضرن في مستشفى الث

 3913 انفرادات الهادوية الزيدية عن معتمد المذاهب االربعة في العبادات : دراسة فقهية مقارنة3013

 308 دراسة تاريخية -م في اليمن 1955انقالب 3014

الص00حية لألموم00ة  انم00اط التغذي00ة وممارس00ات الفط00ام عن00د االمه00ات المت00رددات عل00ى المراك00ز3015
   2814 والطفولة في مدينة صنعاء

 5511 انماط التفاعل بين الزوجين وعالقته بالتوافق الزواجي في االسرة اليمنية3016

 2818 انماط التفكير الرياضي وعالقتها ببعض الذكاءات المتعددة3017

 6955 ليمنية انماط التوزيع الجغرافي للصناعات الكبيرة في الجمهورية ا3018

انماط القي0ادة االداري0ة واثره0ا ف0ي الرض0اء ال0وظيفي دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى دي0وان ع0ام وزارة 3019
   2514 الخارجية في الجمهورية اليمنية

انماط القيادة االستراتيجية واثرها في الثقافة التنظيمية : دراسة حالة ل0وزارة االدارة المحلي0ة 3020
   4231 نيةفي الجمهورية اليم -

 5832 انماط النوم في االطفال المصريين المصابين بمرض التبول الليلي احادي العرض3021

انموذج لتخطيط الحوافز االدارية التربوية في الجمهورية اليمنية وم0دى ممارس0ته م0ن وجه0ة 3022
   5555 نظر العاملين في المدارس الثانوية بامانة العاصمة

ح إلعادة هندسة العمليات االدارية بنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة انموذج مقتر3023
   3025 صنعاء

 1961 انموذج مقترح لتمويل البحث العلمي في الجامعات اليمنية3024

انواع الجملة في اللغة االنجليزي0ة باالش0ارة ال0ى كتاب0ات مخت0ارة ل0ـ ارنس0ت همنج0وي وويلي0ام 3025
   1751 ف ادريس والطيب صالحفوكنر ويوس

 4319 انواع المصائب وسبل مواجهتها في ضوء القران الكريم وتوصيفاتها الدولية المعاصرة3026

انواع خمائر المبيضات المعزولة من البيئة الداخلية والعاملين الصحيين ف0ي وح0دات العناي0ات 3027
   3211 اليمن -المركزة في مستشفى الثورة بمدينة صنعاء 

 3502 اهل بدر واثرهم الجهادي والعلمي في الدولة االسالمية3028

 5092 اهمية السياسات االسالمية في معالجة مشكلة الفقر في اليمن3029

اهمية الفح0ص النس0يجي الخل0وي بواس0طة الخزع0ة الدقيق0ة ف0ي تخص0يص ام0راض الث0دي ف0ي 3030
   5212 المرأة

لس0لوك االجرام0ي ف0ي مكافح0ة االره0اب ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة دراس0ه اهمية تحلي0ل عوام0ل ا3031
   4017 مقارنه



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1217

 رقم الباحث عنوان البحث م

اهمية تضمين مفاهيم التربية الص0حية ف0ي من0اهج العل0وم للحلق0ة الثالث0ة م0ن التعل0يم االساس0ي 3032
   4237 وفقا للمستحدثات الصحية في الجمهورية اليمنية

والش0افعية ف0ي احك0ام القض0اء والجه0اد م0ن خ0الل كت0ابي اوجه االتفاق واالختالف بين الزيدية 3033
   3936 دراسة فقهية مقارنة -شرح االزهار وروضة الطالبين 

 5072 معالجات وتكهنات -دراسة مسحية  -اورام البلعوم االنفي 3034

اوضاع المستعمرات البريطانية في الصومال عقب القضاء علي ثورة الدراويش في الفترة من 3035
1921 - 1964 2467   

 4286 م)628-575اوضاع اليمن الحضاريه قبيل ظهور االسالم (3036

 7164 اولويات البحث التربوية جامعة صنعاء واستراتيجية مقترحه 3037

هـ) من خالل س0ورتي ال 832هـ)  والثالئي ( ت 825ايات االحكام في تفسيري الموزعي ( ت3038
   3632 ة مقارنةدراس -عمران والنساء 

 3950 دراسة اسلوبية -ايات الرحمة في القران الكريم 3039

 5230 دراسة موضوعية -ايات الهالك في القران الكريم 3040

 78 ايض النيتروجين الالعضوي وتنمية االنزيم المختزل للنترات في الخميرة والبكتيريا3041

 6992 ن العربية ايقاف تنفيذ العقوبة في القواني3042

 7730 إبداعات ابن المقري الفقهية 3043

 6732 إتجاهات طلبة كلية التربية جامعة صنعاء نحو تعليم المرآة 3044

 7215 إتجاهات وخصائص سعر في العمل 3045

 126 إتالف المال وأحكامه في الشريعة االسالمية3046

 1198 دراسة مقارنة -ة الحديثة إثبات النسب بالوسائل العلمي3047

 6799 إجبار الراعبين من الزواج على الفحص الطبي3048

 1624 دراسة مقارنة -إجراءات اتهام شاغلي وظائف السلطة التنفيذية  العليا ومحاكمتهم 3049

لية. دراسة حالة إحتياجات تنمية الموارد البشرية: التأقلم مع التغير التكنولوجي والمعايير الدو3050
   4667 لبنك اليمن الدولي

إحكام أحكام األصول في بيان معنى مغني ذوي العقول للعالمة جمال الدين علي بن صالح ب0ن 3051
   4071 هـ دراسة وتحقيق1089علي الطبري المتوفي بعد 

 7684 إحالل النبي (ص) بين طور الخلق دراسة تحليلية 3052

ف00ي أم00راض القل000ب  10 -ألف00ا واإلنترل000وكين  -الجيني00ة لع000املي ت00ي ان أف  إخ00تالف الطف00رة3053
   6188 الروماتيزمية

إختيارات اإلمام القرطبي الفقهية في المعامالت المالية من خالل كتاب0ه الج0امع ألحك0ام الق0رآن 3054
   1367 هـ دراسة فقهية مقارنة 671 -الكريم ت 

 5322 تصحيح الخطاءإخفاء الدوال باستخدام شفرة 3055

 4355 إداراك الشباب اليمني لمفهوم الديموقراطية من منظور إجتماعي3056

 7092 إدارة االنتاج والعمليات 3057

 3016 هـ40 -هـ 11إدارة األمصار في عهد الخالفة الراشدة 3058

 4688 حالة اليمن -إدارة التغيير في المشروعات الممولة من الخارج 3059

 8680 إدارة الري بالمشاركة في اليمن المفهوم وتطبيقاته 3060

إدارة العالقات العامة في المؤسسات الصناعية الخاصة بالتطبيق على مجموعة شركات هائ0ل 3061
   5968 سعيد انعم

 4677 إدارة العالقات مع العمالء في البنوك: دراسة حالة لكاك  بنك3062

لعملي0ة االنتخابي00ة ومس0تقبل التط00ور ال0ديمقراطي ف00ي اليمن:دراس0ة تطبيقي00ة لالنتخاب00ات إدارة ا3063
   6298 2033-1993النيابية

دراس0ة حال0ة  –إدارة المعرفة وعالقتها بأبعاد الهيكل التنظيمي ل0دواووين المحافظ0ات اليمني0ة 3064
   4590 ديوان أمانة العاصمة صنعاء
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دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى وزارة المالي00ة ف00ي  –بتط00وير األداء ال00وظيفي  إدارة المعرف00ة وعالقته00ا3065
   4526 الجمهورية اليمنية 

إدارة المعرف00ة وم00دى تأثيره00ا عل00ى تط00وير المؤسس00ات اليمني00ة دراس00ة حال00ة وزارة االش00غاله 3066
   4814 العامة والطرق اليمنية

 7024 يمنية إدارة النفايات الصلبة في مدينة صنعاء الجمهورية ال3067

 -إدارة الوقت وعالقتها باالبداع األداري لدى القيادات االدارية بديوان وزارة التربية والتعليم 3068
   3462 بالجمهورية اليمنية

 5587 إدارة أنظمة المعلومات في الجمهورية اليمنية3069

 4650 بنك اليمن الدولي) بCOBITإدارة تكنولوجيا المعلومات باستخدام معايير كوبت (3070

 7527 إدارة شكاوي التربويات في وزارة التربية والتعليم 3071

 4683 إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لشركات النفط اليمنية3072

 6250 إدارة مخاطر نظم المعلومات مع حالة تطبيقية3073

 4730 اليمن. -راعية: دراسة حالة في سهل تهامة إدارة موارد الطاقة البديلة في التطبيقات الز3074

 514 إدارة مياه الصرف الصحي لبعض الصناعات في اليمن3075

 8550 إدارة مياه ألري3076

إدارة واستثمار المشاريع والمنشات الشبابية والرياضية دراسة تطبيقي0ة عل0ى وزارة الش0باب 3077
   4544 والرياضة اليمنية

 4699 رة وفهم الثقافة اليمنيةإدا3078

إدخال زراعة الزيتون إلى الجمهورية اليمنية واكثار بعض اصناف الزيتون المدخلة والزيتون 3079
   8546 البري

إدراك الجالي00ة المص00رية ف00ي ال00يمن لب00روز القض00ايا الدولي00ة وألبعاده00ا المعرفي00ة كم00ا تعكس00ها 3080
   2042 سة مسحيةدرا -الفضائيات اإلخبارية العربية 

 8198 إدراك الجمهورية اليمني لبروز القضايا الدولية 3081

 8272 إدراك الزمن اللغوي 3082

 1251 إدراك ضغوط الحياة وارتباطها باإلصابة بارتفاع ضغط الدم الجوهري3083

 -أمان0ة العاص0مة  إدراكات مديري ومعلمي مدارس التعليم الثانوي الع0ام الحكومي0ة للبن0ين ف0ي3084
   8377 صنعاء للممارسات القيادية لدى هؤالء المديرين أنفسهم دراسة درجة الممارسة

3085
إرتب00اط الس00كر ب00البروتين ، حساس00ية األنس00ولين ، وظيف00ة خالي00ا بيت00ا البنكرياس00ية عن00د ع00الي 

م00ن المخ00اطر ، غي00ر مريض00ي بالس00كري ، أق00ارب م00ن الدرج00ة األول00ى للمرض00ى ال00ذين يع00انون 
 مرض السكري النوع الثاني

2202   

 1786 بار مع السرطان في اليمن. -إرتباط فيروس إيبشتاين 3086

 619 إزالة الزائدة الدودية بالمنظار في اليمن3087

إزال00ة مركب00ات الث00ايوفين والبنزوث00ايوفين م00ن ال00ديزل بواس00طة أكاس00يد المع00ادن مس00تندة عل00ى 3088
   6410 ممتزات

ستجابة حاصل القمح ومكوناته لزيادة معدالت البذار ضمن اتجاهات ومسافات خطوط زراعة إ3089
   7340 مختلة 

في التنبؤ بسعر صرف ال0دوالر األمريك0ي مقاب0ل  GARCH - ANNsإستخدام النماذج الهجينة 3090
   4310 اللایر اليمني

قتها بالوالء التنظيمي لدى المعلم0ين إستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي لدى المديرين وعال3091
   2388 صنعاء -بالمدارس الثانوية الحكومية بأمانة العاصمة 

 1468 إستراتيجية التخطيط العمراني لمدينة صنعاء على ضوء متطلبات الحاضر والمستقبل3092

   4120 ة المتعلمةإستراتيجية مقترحة للتميز المؤسسي في الجامعات اليمنية في ضوء مدخل المنظم3093

دراس0ة سوس0يولوجية  -إسهامات علم اإلجتماع في دراسة قضايا المجتم0ع اليمن0ي ومش0كالته 3094
   3832 تطبيقية ألقسام علم اإلجتماع في بعض الجامعات اليمنية
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   3166.السور المكية أنموذجاً  -إشكالية الحذف في ترجمة معاني القرآن الكريم الى اللغة اإلنجليزية 3095

إشكالية الخصوصية الثقافية في ترجمة النصوص األدبية الشعبية ف0ي كت0اب قض0ايا اجتماعي0ة 3096
   2811 في األدب الشعبي اليمني أنموذجاً 

 7467 إشكالية المقارب اللغوي في الترجمة3097

 -ن0ة ص0نعاء ) ب0ين الك0ادر والمرض0ى ف0ي عي0ادات األس0نان بمديB ,Cإصابات بفيروس0ي الكب0د(3098
 اليمن

2547   

دراس0ة تطبيقي0ة  -إطار مقترح الساليب التحاسب الضريبي بهدف المحافظ0ة عل0ى راس الم0ال 3099
   5267 على الشركات المساهمة بالجمهورية اليمنية مقارنة بالفكر االسالمي

الغ0از ف0ي إطار مقترح لتحقيق اإلفص0اح والش0فافية ف0ي النظ0ام المحاس0بي ف0ي ش0ركات ال0نفط و3100
   6333 الجمهورية اليمنية في ضوء معايير التقارير المالية الدولية(دراسة تطبيقية)

ف00ي س00رطان ال00دم  1-والمث00بط النس00يجي للميت00الوبروتينيز 9-إظه00ار الم00اتركس ميت00الوبروتينيز3101
   6440 الليمفاوي الحاد : عالقتهما بانتشار المرض ومآل الرضى

 8445 اضي المدن وتأثيرها على تخطيطها العمراني إعادة استثمار أر3102

 4405 إعادة البناء والهيكلة لصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي (بحث تطبيقي)3103

 835 إعادة الهيكلة وعالقتها باإلصالح اإلداري3104

يم وتنفيذ التح0ديات ) وإعادة تصمHTMإعادة تقييم عملية إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية (3105
   4763 والفوائد الرئيسية: دراسة حالة لمستشفى الثورة  العام.

دراس0ة حال0ة عملي0ة التق0ديم: تنطب0ق عل0ى قس0م  -إعادة تنظ0يم إج0راءات إدارة ش0ؤون األف0راد 3106
   4673 شؤون األفراد واالحتياط العام

العامة لتأمين0ات االجتماعي0ة والمعاش0ات إعادة تنظيم عملية جمع مساهمات التأمين في الهيئة 3107
)GASSP( 4675   

دراس00ة حال00ة الش00ركة  –إع00ادة هندس00ة العلمي00ات اإلداري00ة ودوره00ا ف00ي تحس00ين األداء اإلداري 3108
   4603 اليمنية لالتصاالت الدولية تليمن

ى كلي00ة دراس00ة تطبيقي00ة عل00 –إع00ادة هندس00ة العملي00ات اإلداري00ة  ودوره00ا ف00ي تحس00ين الج00ودة 3109
   4562 التجارة واالقتصاد جامعة صنعاء

ودوره00ا ف00ي تحس00ين أداء المنظم00ات الحكومي00ة ب00اليمن  bprإع00ادة هندس00ة العملي00ات اإلداري00ة 3110
   4552 دراسة حالة الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 

اري في المؤسسات العامة دراسة حالة إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها على األداء اإلد3111
   4602 : دائرة اإلمداد والتموين العسكري بالجمهورية اليمينة 

إعادة هندسة عملية القروض و صرف المنح: نم0وذج م0ن عملي0ة ص0رف الق0روض والم0نح ، 3112
  4672 4634 حالة عملية في اليمن

ن الكريم وعلومه للص0ف االول الث0انوي ف0ي إعداد نماذج لالختبارات التحصيلية في ماده القرا3113
   2612 الجمهورية اليمنية في ضوء معايير االختبارالجيد

 8270 إعدادات العمل في الدراسات األدبية اتجان نظرية وتطبيقية 3114

 2241 إقرار الذمه المالية ودورها في حماية المال العام دراسة مقارنة3115

-مدينة صنعاء  -بكتيري كعامل اختطار للوالدة المبكرة في مستشفى السبعين إلتهاب المهبل ال3116
   1840 اليمن

إمكانية التطوير نظام التكلفة المستهدفة لرفع الق0درة التنافسية"دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى الش0ركة 3117
   6243 اليمنية لصناعة المنتجات الحديدية

ق00ات عل00ى الس00طح الن00اعم لمين00اء األس00نان والس00طح إمكاني00ة إزال00ة التمع00دن م00ن مستخلص00ات ال3118
   6033 الترميمي البيني

المزروع محلي0اً بالجمهوري0ة  32إمكانية إنتاج خبز عال الجودة من دقيق القمح صنف بحوث 3119
   7232 اليمنية 
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ان00ة إمكاني00ة تطبي00ق بطاق00ة األداء المت00وازن لتق00ويم أداء م00دارس التعل00يم الث00انوي الع00ام ف00ي أم3120
   3180 العاصمة صنعاء

 4820 إمكانية تطبيق منهجية الستة السيجما في قطاع الصناعية الدوائية3121

 1163 إمكانية تقليل محتوى االسمنت في الخلطات الخرسانية باستخدام المضافات3122

 3182 إنتاج البالستيك الحيوي بواسطة عزالت بكتيرية من التربة اليمنية3123

 6845 يوم واليومي والمثابرة على االنتاج البقار الفريزيات في اليمن  305إنتاج الحليب المعدل 3124

 3213 إنتاج المخصبات والغاز الحيوي من مخلفات األبقار بواسطة البكتيريا3125

 3991 اءإنتاج الهيدروجين الحيوي بواسطة البكتيريا المعزولة محلياً باستخدام مخلفات الغذ3126

ف0ي م0زارع  solanum nigrum Lإنت0اج بع0ض المركب0ات الثانوي0ة م0ن نبات0ات عن0ب ال0ديب 3127
   6139 زراعة األنسجة

 1956 إنتاج خرسانة عالية المقاومه في اليمن باستخدام مواد محلية3128

 8457 إنتاج طاقة شمسية نظيفة اقتصادية متمرة باليمن 3129

لفي00روس الحص00بة األلماني00ة ب00ين النس00اء الحوام00ل ف00ي  IgMو IgGجس00ام المض00اده إنتش00ار األ3130
   2944 اليمن-مدينة الحديدة 

 4317 اليمن -إنتشار المحسسات الفطرية التنفسية بين اطفال المدارس في مدينة صنعاء 3131

والمص0ادر المحتمل0ة إنتشار اليرسنيا انتيروكوليتكا بين المرضى الذين يعانون من اإلس0هاالت 3132
   712 اليمن -للعدوى في صنعاء 

 -إنتشار أن0واع فط0ر الكاندي0دا ( المبيض0ات ) المس0ببه لإللتهاب0ات المهبلي0ة ف0ي مدين0ة ص0نعاء 3133
   3220 اليمن

 إنتشار بكتيريا الكمبيلوبكتر في مرضى االسهاالت بين الدواجن باليمن3134
 504   

ية لترشيد االستخدام العالجي لدواء الديجوكسين في المرضى اليمنيين إيضاح الخطوات الرئيس3135
   1014 المصابين بالفشل القلبي

 4746 أبعاد التفكير االستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي في اليمن3136

 6096 م2004-1990أبعاد الدور اليمني في تحقيق أمن واستقرار الخليج العربي3137

 1176 المشكلة المائية في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة أبعاد3138

 6295 أبعاد أعمال مبدأ الشفافية في ضمان تطبيق إتفاقية التجارة العالمية3139

 7135 أبو حيان الثرصيري وجوانب من اهتمامه التربوي 3140

 3814 أبو ذر الغفاري في الجاهلية واإلسالم " دراسة تاريخية "3141

 7441 أبوبكر محمد بن زكريا الرازي واألبستمولوجيا3142

سي في مصل الدم النوع الثاني -) و ابوليبوبروتين(ب) والبروتين التفاعلي 1-أبوليبوبروتين(أ3143
   1084 من مرضى السكري ومرضى القلب واألوعية الدموية

تراتيجية للشركات دراسة تطبيقية على ش0ركات أثر  ريادة االعمال الداخلية على القدرات االس3144
   4818 الهاتف النقال اليمنية

 3516 أثر اختالف القراءات على التفسير في حديث القران عن موسى علية السالم3145

أثر اختالف أسلوب الت0دريب االلكترون0ي ف0ي إكس0اب معلم0ي الثانوي0ة بأمان0ة العاص0مة ص0نعاء 3146
   3283 ) في التدريسWeb2) 2ت الويب مهارات توظيف تطبيقا

أثر اختالف نمط اإلبحار في البرمجيات التعليمية  متعددة الوسائط على تنمية مهارات استخدام 3147
   4116 جامعة صنعاء -شبكة االنترنت لدى طلبة قسم التعليم االساسي بكلية التربية صنعاء 

لمفاهيم العلمية ومهارات التفكي0ر البص0ري ف0ي م0ادة أثر اختالف نمط اإلنفوجرافيك في تنمية ا3148
   4104 العلوم لدى تالميذ الصف السادس األساسي بأمانة العاصمة صنعاء

3149
أثر اختالف نمط األلغاز االلكترونية في التحصيل اآلني والمؤجل لمفردات اللغة االنجليزية لدى 

 تالميذ الصف الثامن االساسي بأمانة العاصمة صنعاء
 

4099   
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أثر اختالف نمط التغذية الراجعة في االلعاب التعليمية االلكترونية على تنمية التفكير االب0داعي 3150
   3649 لدى أطفال الروضة بالجمهورية اليمنية

أثر اختالف نمط التغذية الراجعة في األلعاب التعليمية اإللكترونية على تنمية التفكير اإلب0داعي 3151
   9012 لروضة بالجمهورية اليمنية  لدى أطفال ا

أثر اختالف نمط الواقع المعزز على تنمية مهارات التفكير المنطق0ي ل0دى تالمي0ذ الص0ف االول 3152
   4320 من التعليم االساسي بامانة العاصمة صنعاء

أثر استخدام استراتيجية التدريس العالج0ي ف0ي تحص0يل تالمي0ذ الص0ف الخ0امس األساس0ي ف0ي 3153
   585 لكسور العادية والعشريةا

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ف0ي تنمي0ة الت0ذوق األدب0ي ل0دى طالب0ات الص0ف الث0اني 3154
   1067 الثانوي بمحافظة المهرة

أثر استخدام اس0تراتيجية ال0تعلم المعك0وس ف0ي تنمي0ة التحص0يل العلم0ي والتفكي0ر االب0داعي ف0ي 3155
   4011 لميذات الصف الثامن األساسي في أمانة العاصمةمادة العلوم لدى ت

3156
أثر استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية عبرالويب  ف0ي ت0دريس مق0رر الفق0ه عل0ى مس0توى 
التحصيل الدراسي ومهارات التفكير واالتجاه نحو المقرر لدى طالب0ات الص0ف الثال0ث الث0انوي 

 صنعاء -بأمانة العاصمة 
4044   

أثر استخدام استراتيجية الويب كويست في تدريس الفيزي0اء عل0ي تنمي0ة اس0اليب التفكي0ر ل0دى 3157
   2908 طلبة الصف االول الثانوي بامانة العاصمة

أثر استخدام استراتيجية بوليا لحل المسألة الرياضية على التحصيل واالتجاه نح0و الرياض0يات 3158
   1995 بجامعة ذمارلدى طلبة المستوى األول بكلية التربية 

أث00ر اس00تخدام اس00تراتيجية دورة ال00تعلم ف00ي تنمي00ة التفكي00ر المنظ00ومي ف00ي الهندس00ة ل00دى ط00الب 3159
   2798 الصف التاسع األساسي بأمانة العاصمة

أثر استخدام استراتيجية سالفن للتعلم التعاوني على اتجاهات طلبة الصف الثاني الثانوي نحو 3160
   1359 ليزية في اليمنتعلم اللغة االنج

3161
أث00ر اس00تخدام االدوات االلكتروني00ة التزامني00ة والألتزامني00ة ف00ي ع00رض االنش00طة االثرائي00ة عل00ى 

جامعة  -) لدى طلبة قسم العلوم بكلية التربية 1التحصيل االني والمؤجل لمقرر كيمياء عامة (
 صنعاء

3607   

 456 ي الرياضياتأثر استخدام االكتشاف الموجة على تحصيل ف3162

)ف00ي تنمي00ة الدافعي00ة والتحص00يل ل00دى تالمي00ذ الص00ف port folioأث00ر اس00تخدام البورتفولي00و ( 3163
   2512 الرابع األساسي في مادة العلوم

أثر استخدام التجارة البديلة وظيفة لتنمية في تدريس العلوم على تفكير االب0داعي ل0دى تالمي0ذ 3164
   7568 الصف السابع االساسي 

 -أثر استخدام التعليم المدمج في تنمية مهارات تصميم صفحات الويب لدى طلبة كلية التربي0ة 3165
   3292 جامعة صنعاء

أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات على تنمية القدرة المكاني0ة ل0دى طلب0ة كلي0ة 3166
   542 جامعة حضرموت -التربية 

اس00ب اآلل00ي لت00دريس لغت00ي الخال00دة ف00ي تحص00يل تالمي00ذ المرحل00ة المتوس00طة أث00ر اس00تخدام الح3167
   2387 بالمملكة العربية السعودية

أث0ر اس00تخدام الحاس0وب ف00ي ت0دريس مقررالبالغ00ة عل00ى اكتس0اب المف00اهيم البالغي0ة ل00دى طلب00ة 3168
   1653 الصف االول الثانوي بأمانة العاصمة

ع000ض الق000يم األخالقي00ة ل000دى أطف000ال م00ا قب000ل المدرس000ة ف000ي أث00ر اس000تخدام القص000ة ف00ي تنمي000ة ب3169
   2559 صنعاء -أمانةالعاصمة

أثر استخدام الكاريكاتير في تدريس الظواهر االجتماعية في اليمن على تحقيق أهداف المج0ال 3170
   410 المعرفي لدى طلبة الصف األول الثانوي

ة ح0ل المس0ائل الفيزيائي0ة ل0دى طلب0ة الص0ف أثر استخدام المحاكاة الحاس0وبية ف0ي تنمي0ة مه0ار3171
   1253 الثاني الثانوي واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء
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أث00ر اس00تخدام الم00دخل التص00وري ف00ي اكتس00اب مفه00وم الدال00ة وتخف00يض قل00ق الرياض00يات ل00دى 3172
   1673 طالبات الصف الثاني الثانوي (علمي)

 2920 هارات الحسابية لدى الكفيفاتأثر استخدام المعداد الصيني في تنمية الم3173

أث00ر اس00تخدام المنظم00ات المتقدم00ة ف00ي تحص00يل ط00الب الص00ف الث00اني الث00انوي ل00بعض المف00اهيم 3174
   847 الفيزيائية واالحتفاظ بها

أثر استخدام النمذجة الرياضية في اكتساب المفاهيم الجبرية واالتجاهات نحو مادة الرياضيات 3175
   2833 ف السابع االساسيلدى تالميذ الص

   1193أثر استخدام الوثيقة التاريخية على تحصيل طلبة الصف التاسع اساسي في الجمهورية اليمنية3176

أث00ر اس00تخدام الوس00ائط المتع00ددة عل00ى اكتس00اب مف00ردات اللغ00ة اإلنجليزي00ة ل00دى طلب00ة اللغ00ة 3177
   845 المستوى األول جامعة إب -االنجليزية 

 -ر استخدام الوسائط المتعددة على اكتس0اب مه0ارات االس0تماع ل0دى طلب0ة اللغ0ة االنجليزي0ة أث3178
   844 المستوى األول جامعة صنعاء

أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء  في تدريس التربية اإلسالمية على تنمية التفكير اإلبداعي 3179
   1396 لدى طالبات الصف االول الثانوي بأمانة العاصمة

أثر استخدام إستراتيجية المنظمات المتقدمة لتدريس النحو في اكتساب طلبة المرحلة الثانوية 3180
   1250 للمفاهيم النحوية

أثر استخدام إستراتيجية إتفان ال0تعلم عل0ى تحص0يل طلب0ة الص0ف الس0ادس األساس0ي ف0ي م0ادة 3181
   199 العلوم التربية جامعة صنعاء

 -أس00لوب اإلدارة ب00التجوال عل00ى التمي00ز المؤسس00ي دراس00ة حال00ة كلي00ة المجتم00ع أث00ر اس00تخدام 3182
   4832 صنعاء

ف0ي اكتس0اب مف0اهيم التح0ويالت الهندس0ية  Geometer's Skechpadأث0ر اس0تخدام برن0امج 3183
   1180 لدى تالميذ الصف التاسع

الراب0ع رياض0يات ف0ي ) ف0ي تحص0يل طلب0ة المس0توى MATLABأثر استخدام برنامج الم0اتالب(3184
   2695 مقرر التحليل العددي بكلية التربية جامعة صنعاء

) ف0ي تنمي0ة التفكي0ر CAMEأثر استخدام برنامج تسريع التفكيرالعلمي في تدريس الرياض0يات(3185
   3134 االبداعي لدى طالب الصف الثامن األساسي

   1398 1طلبة كلية التربية للجبر الخطي  ) في تحصيل   MATLABأثر استخدام برنامج ماتالب ( 3186

أثر استخدام برنامج وسائط الكمبي0وتر المتع0ددة عل0ى اس0تيعاب الق0راءة ل0دى ط0الب المس0توى 3187
   1131 كلية التربية -لغة انجليزية  -الثاني 

أثر استخدام بعض استراتيجيات تنمي0ة الحس0اب ال0ذهني ف0ي تحص0يل طلب0ة الص0ف الراب0ع م0ن 3188
   1459 تعليم األساسي بمحافظة عمرانال

أثر استخدام تصاميم مقترحة لتدريس الدوال من منظوره0ا التص0وري ف0ي تحص0يل طلب0ة كلي0ة 3189
   997 التربية جامعة صنعاء

 4785 أثر استخدام تقنية األساليب الكمية وأتمتة األعمال المكتبية على إنتاجية المصانع3190

دراسة تطبيقية عل0ى ش0ركة  –نولوجيا المعلومات في تحسين األداء المؤسسي أثر استخدام تك3191
   4624 يمن موبايل للهاتف النقال

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية المفاهيم النحوية ل0دى ط0الب الص0ف الث0اني الث0انوي ف0ي 3192
   3746 صنعاء-أمانة العاصمة 

ل التقليدية واالفتراضية على التحص0يل ف0ي مق0رر اللغ0ة أثر استخدام حلقات النقاش في الفصو3193
   3788 االنجليزية لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا واتجاهاتهم نحوها

أثر استخدام خرائط المفاهيم على التحصيل وتعديل المفاهيم الخاطئ0ة ل0دى طلب0ة الص0ف االول 3194
   8346 الثانوي في الجمهورية اليمنية 
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استخدام دائرة التعلم في تع0ديل الفه0م الخط0أ ل0بعض المف0اهيم العلمي0ة الكيميائي0ة ف0ي م0ادة أثر 3195
   851 العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي

أثر استخدام صور ورسوم االفكار االبداعية في تنمية عادات العقل لدى طالبات الصف الث0اني 3196
   3626 ثانوي في مادة األحياء

استخدام طريقة االكتشاف الموجه في تدريس النحو لطالب المرحلة الثانوية في التحص0يل أثر 3197
   621 النحوي

أثر استخدام طريقة االكتشاف في الكيمياء على التحصيل واكتساب عملي0ات العل0م ل0دى تالمي0ذ 3198
   344 الصف الثامن األساسي

في اكتساب مفهوم الدالة   Math Grapherأثر استخدام طريقة التدريس المصاحب لبرنامج 3199
   1092 لدى طالب الصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية

 909 أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصيل ماده النحو لدى طلبة المرحلة الثانوية3200

لمس0ألة الرياض0ية ل0دى تالمي0ذ أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تنمية الق0درة عل0ى ح0ل ا3201
   1437 الصف السابع األساسي

أثر استخدام طريقة حل المشكالت في اكتساب العمليات العلمية األساسية في مادة العلوم ل0دى 3202
   710 تالميذ الصف السادس األساسي

لتعل0يم أثر اس0تخدام طريق0ة ح0ل المش0كالت والتقليدي0ه عل0ى تحص0يل طلب0ة الص0ف الس0ابع م0ن ا3203
   139 األساسي في ماده الرياضيات

أث0ر اس00تخدام ع00روض المحاك00اة الحاس00وبية ف00ي تنمي00ة مه00ارات العل00م ل00دى طلب00ة الص00ف االول 3204
   1450 الثانوي في مادة الكيمياء

أثر استخدام مسرح العرائس في تنمي0ة بع0ض المه0ارات االجتماعي0ة ل0دى اطف0ال الروض0ة ف0ي 3205
   3557 مدينة الحديدة

أثر استخدام منحى العلم والتقنية والمجتمع في تعديل الفهم الخط0أ ل0بعض المف0اهيم الفيزيائي0ة 3206
   805 لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

أث00ر اس00تخدام نظ00م المعلوم00ات عل00ى األداء اإلداري :دراس00ة تطبيقي00ة األوق00اف اليمني00ة امان00ة 3207
   4633 العاصمة

ظم المعلومات عل0ى مس0توى األداء ب0التطبيق عل0ى المؤسس0ة العام0ة لالتص0االت أثر استخدام ن3208
   4620 السلكية والالسلكية في الجمهورية اليمنية

أث00ر اس00تخدام نم00وذج ب00ايبي البن00ائي ف00ي تع00ديل التص00ورات البديل00ة لم00ادة العل00وم ل00دى تلمي00ذات 3209
   1340 الصف الثامن األساسي

يل0ر ف0ي تنمي0ة المه0ارات النحوي0ة ل0دى تالمي0ذ الص0ف التاس0ع االساس0ي أثر اس0تخدام نم0وذج ك3210
   3529 بالجمهورية اليمنية

أثر استخدام نموذجي االستقراء واالستنباط في تدريس مادة العلوم على تحصيل تالميذ الصف 3211
   563 السادس األساسي واتجاهاتهم نحوها

إكتساب المفردات وت0ذكرها لطلب0ة المس0توى األول قس0م أثر استراتيجيات التعلم المعرفية على 3212
   1095 جامعة صنعاء -اللغة اإلنجليزية كلية التربية حجه 

 -أثر استراتيجيات ما قبل االستماع على االستيعاب السمعي لدى طالب قس0م اللغ0ة اإلنجليزي0ة 3213
   771 جامعة صنعاء -كلية التربية 

الموج00ة ف00ي تنمي00ة المه00ارات البالغي00ة ل00دى طالب00ات الص00ف االول  أث00ر اس00تراتيجية االكتش00اف3214
   2855 الثانوي بمحافظة المحويت

أثر استراتيجية االكتشاف الموجه في تنمية المهارات االمالئية لدى تالميذ الصف الس0ابع م0ن 3215
   3107 التعليم االساسي بأمانة العاصمة

تنمية مهارات الكتابة االساسية ل0دى تالمي0ذ الص0ف الثال0ث  أثر استراتيجية االلعاب اللغوية في3216
   3571 من المرحلة االساسية في الجمهورية  اليمنية

3217
أث0ر اس00تراتيجية األم0واج المتداخل00ة ف0ي تنمي00ة ال00ذكاء المنظ0ومي ل00دى طلب0ة الرياض00يات بكلي00ة 

 صنعاء –التربية 
 

4271   
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معتمدة عل0ى برمجي0ة متع0ددة الوس0ائط ف0ي تنمي0ة مه0ارات أثر استراتيجية التدريس التبادلي ال3218
   3777 صنعاء -القراءة الناقدة لدى الطلبة المتفوقين بأمانة العاصمة

أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التعبير الكتابي ل0دى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة 3219
   1375 في الجمهورية اليمنية

ية التمويل على االستدامة في المنظمات الغير ربحية في اليمن دراسة حالة وكالة أثر استراتيج3220
   4786 تنمية المنشآت الصغيرة واالصغر

أثر اس0تراتيجية العص0ف ال0ذهني ف0ي تنمي0ة مه0ارات الق0راءة الناق0دة ل0دى ط0الب الص0ف األول 3221
   2635 صنعاء -الثانوي بأمانة العاصمة 

العص00ف ال00ذهني لت00دريس الق00راءة ف00ي تنمي00ة مهاراته00ا اإلبداعي00ة ل00دى ط00الب  أث00ر اس00تراتيجية3222
   2850 الصف االول الثانوي في الجمهورية اليمنية

) ف0ي تنمي0ة مه0ارات التفكي0ر الناق0د ل0دى طالب0ات 5Esأثر اس0تراتيجية دورة ال0تعلم الخماس0ية (3223
   4006 الصف العاشر لمادة الفيزياء في أمانة العاصمة

أث00ر اس00لوبين لع00رض ال00دراما التعليمي00ة باس00تخدام البرمجي00ات الحاس00وبية ف00ي تنمي00ة مه00ارات 3224
   4019 جامعة صنعاء -االستماع لدى طلبه قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية صنعاء 

أث00ر اص00الح المنظوم00ة االنتخابي00ة ف00ي عملي00ة التح00ول ال00ديموقراطي ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة 3225
)1992 - 2011 ( 2256   

أثر اكتساب وتغيير القيادة عل0ى رض0ا الم0وظفين وأداء الش0ركة: دراس0ة تجريبي0ة عل0ى ش0ركة 3226
   4728 جنة هنت أويل

 905 أثر االختالف في اعتبار المقاصد على اختالفات المجتهدين3227

3228
جوليت لويليام شكسبير و أثر االساطير القديمة على األدب االنجليزي : دراسة نقدية لروميو و

بروميثيوس الطليق لبيرسي بيش شيلي و بيجماليون لجورج برنارد شو و رغبة تحت شجرة 
 الدرداء اليوجين اونيل

6483   

أثر االلتحاق برياض األطفال في تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ الصف االول االساسي بامانة 3229
   2837 صنعاء -العاصمة 

   775 أمانة العاصمة -لتحاق برياض األطفال في تنمية قدرات األطفال المعرفية بصنعاء أثر اال3230

أث00ر االنش00طة االثرائي00ة ف00ي االحي00اء عل00ى تنمي00ة التفكي00ر اإلب00داعي ل00دى طالب00ات الص00ف األول 3231
   1717 الثانوي بأمانة العاصمة

زارة االدارة المحلي00ة م00ن وجه00ة نظ00ر أث00ر االنم00اط القيادي00ة عل00ى إتخ00اذ الق00رارات ف00ي دي00وان و3232
   4811 الموظفين

أث00ر اإلج00راءات الرقابي00ة ف00ي تحقي00ق السياس00ات الوقائي00ة م00ن خط00ر التل00وث اإلش00عاعي ف00ي 3233
   4579 الجمهورية اليمنية 

أثر اإلدارة الحكومية على فاعلية األداء المؤسسي في القطاع المختلط... دراسة تطبيقية على 3234
   4797 ن موبايلشركة يم

 4816 أثر األداء المؤسسي على تخطيط التوسع الحضري3235

أثر األنشطة االستكشافية الموجهة ف0ي تحص0يل تالم0ذه الص0ف التاس0ع األساس0ي ف0ي الهندس0ة 3236
   1191 واتجاهاتهم نحوها

دى طلب0ة التعل0يم أثر األنشطة الدرامية في تدريس الرياضيات على تنمية ال0ذكاءات المتع0ددة ل32370
   4000 األساسي بأمانة العاصمة صنعاء

أث00ر الب00رامج التدريبي00ة ف00ي ممارس00ة العالق00ات االنس00انية ل00دى م00ديري الم00دارس الثانوي00ة ف00ي 3238
   2246 الرياض

 4519 أثر البيئة الداخلية على مستوى أداء قطاع اإلنشاءات في المؤسسة االقتصادية اليمنية 3239

التجريب المعملي المبني على حل المشكالت في تنمية مهارات ماوراء المعرفة لدى طالب  أثر3240
   928 جامعة صنعاء -قسم الفيزياء في كلية التربية حجة 
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أثر التحول الرقمي على تحقيق الميزة التنافس0ية ف0ي المنظم0ات الدولي0ة دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى 3241
   4824 في اليمن مكاتب اإلمانة العامة لألمم المتحدة

أثر التدريب والتطوير على إشراك الموظفين كمي0زة تنافس0ية ف0ي ش0ركات االتص0االت الخاص0ة 3242
   4753 في اليمن.

 7533 أثر التدريبات الهوائية على بعض القياسات الفسيولوجية لدى السيدات البدينات 3243

ستيعابية لدى دارسي اللغ0ة االنجليزي0ة اليمني0ين أثر التدريس المباشر للمفردات في القراءة اال3244
   1455 كلغة أجنبية في المستوى الجامعي

) ف0ي اكتس0اب مف0اهيم التفاض0ل والتكام0ل ل0دى mathxpertأثر الت0دريس باس0تخدام برن0امج (3245
   1794 أرحب جامعة صتعاء-طلبة كلية التربية 

اعلية بالحاسوب ف0ي تص0حيح الفه0م الخط0أ ل0بعض أثر التدريس باستخدام تجارب المحاكاة التف3246
   1870 المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف السابع بامانة العاصمة

أثر التدريس بال0دراما  ف0ي تنمي0ة المف0اهيم العلمي0ة بم0ادة العل0وم ل0دى تالمي0ذ الص0ف الخ0امس 3247
   3335 االساسي

 4729 مستشفيات اليمنية العامة في مدينة صنعاءأثر التسويق الدوائي على والء األطباء في ال3248

أثر التعل0يم الم0دمج ف0ي تنمي0ة مه0ارات اع0داد االختب0ارات االلكتروني0ة ل0دى طلب0ة كلي0ة التربي0ة 3249
   4117 وااللسن جامعة عمران

أثر التغذية الراجعة المباش0رة وغي0ر المباش0رة عل0ى كتاب0ة ط0الب المس0توى األول بقس0م اللغ0ة 3250
   721 جامعة صنعاء -كلية التربية  -نجليزية اإل

 500 أثر التفكير الصوتي في دراسة العربية3251

 –أثر التمكين اإلداري عل0ى تطبي0ق مب0دأ الالمركزي0ة اإلداري0ة ف0ي المؤسس0ات األمني0ة اليمني0ة 3252
   4521 يةدارسة ميدانية على إدارات أمن مديريات أمانة العاصمة صنعاء بالجمهورية اليمن

 341 أثر التوبة في إسقاط العقوبة3253

أث00ر الثقاف00ة التنظيمي00ة ف00ي األداء اإلداري بمؤسس00ات التعل00يم الع00الي اليمني00ة م00ن وجه00ة نظ00ر 3254
   4617 القيادات اإلدارية

ن أثر الجدارات القيادية على االداء اإلداري في القطاع المصرفي اليمني (دراسة حاله بنك اليم3255
   IBY 4808الدولي 

أثر الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة الثانوية وعالقته بإدراكهم للسلوك القي0ادي لم0درائهم ف0ي 3256
   201 الجمهورية اليمنية مدينة تعز

 4550 أثر السياسات المالية واإلدارية على استدامة منظمات المجتمع المدني في اليمن 3257

 979 في في الترجمةأثر السياق الثقا3258

 2870 أثر الشاهد القرآني في تعدد األوجه اإلعرابية ، دراسة في النحو والداللة3259

التركيبية في تدريس الرياضيات في تحصيل طالب الصف الس0ابع م0ن  -أثر الطريقة التحليلية 3260
   406 مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية

   4594ل التنظيمية على عملية التخطيط اإلستراتيجي في وزارة المالية بالجمهورية اليمنية أثر العوام3261

أثر القراءة الحرة في تنمية مهارات التعبير الكتابي ل0دى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة بالجمهوري0ة 3262
   2948 اليمنية

 2710 أثر القراءة الموجهة ذاتيا على الكفاءة القرائية3263

أثر القروض الصغيرة على مستوى الوعي والمشاركة في اتخاذ القرار للمرأة اليمني0ة دراس0ة 3264
   3056 حالة محافظتي لحج وعدن

 6 أثر القصرفي شعرالبحتري3265

 4216 أثر القصص لتالميذ رياض األطفال في تنمية االستعداد للقراءة لديهم3266

   3190 غريب ثقافة الطالب اليمنيين الدارسين فيها في العاصمة صنعاءأثر المدارس األجنبية في ت3267

 3446 أثر المصلحة في تصرفات الحاكم في ضوء مقاصد الشريعة االسالمية3268
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أث00ر المعرف00ة المس00بقة بمع00ايير بن00اء االختب00ارات عل00ى المس00توى الدراس00ي لتالمي00ذ المرحل00ة 3269
   8912 األساسية بأمنة العاصمة 

أثر النسبة إلى المواضع والبلدان لبامخرمة دراسة وتحقيق الجزء األول من حرف األلف إل0ى 3270
   696 نهاية حرف الذال

أث00ر النمذج00ة الرياض00ية عل00ى التحص00يل وتنمي00ة التفكي00ر االب00داعي ل00دى ط00الب الص00ف الس00ادس 3271
   3177 االساسي

دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى  -ي00ة عل00ى قط00اع الخ00دماتأث00ر انض00مام ال00يمن إل00ى منظم00ة التج00ارة العالم3272
   6069 قطاعي الخدمات المالية والسياحية

(دراس0ة  –أثر إدارة األزمات التس0ويقية عل0ى المي0زة التنافس0ية بمنظم0ات االعم0ال التجاري0ة" 3273
   4804 تطبيقية على شركات االستيراد الزراعية بأمانة العاصمة)

س0تية عل0ى اإلداء التش0غيلي للمنظم0ة دراس0ة حال0ة ش0ركة بترومس0يلة أثر إدارة الخ0دمات الوج3274
   4836 ألنتاج واستكشاف النفط

أث00ر إدارة المعرف00ة عل00ى تمي00ز األداء المؤسس00ي ل00دى البن00وك اليمني00ة دراس00ة حال00ة عل00ى بن00ك 3275
   4587 كاك بنك –التسليف التعاوني والزراعي 

مرك0ز الدراس0ات والبح0وث  –ي المراك0ز البحثي0ة اليمني0ة أثر إدارة الوقت في مستوى األداء ف32760
   4542 اليمني انموذجاً 

أثر إستراتيجية ماوراء المعرفة على تحصيل الرياضيات وتنمية التفكير المنظومي ل0دى طلب0ة 3277
   4001 المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء

تحصيل طالب الص0ف الث0اني الث0انوي للمف0اهيم أثر إستراتيجية مقترحة للواجبات المنزلية في 3278
   971 النحوية والصرفية في المملكة العربية السعودية

أثر إعادة هندسة العمليات اإلدارة ( الهندرة) في تحسين مستوى الكفاءة اإلنتاجية في مص0نع 3279
   4841 صنعاء -الغزل والنسيج 

 4839 ي للعاملين في المنظمات الدوليه في اليمنأثر أدارة الوقت على مستوى اإلداء الوظيف3280

 4809 أثر أدارة الوقت على مستوي األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات الدولية في اليمن3281

أث00ر أس00تخدام اس00تراتيجية التس00اؤل ال00ذاتي ف00ي ت00دريس النص00وص ف00ي تنمي00ة مه00ارات الت00ذوق 3282
   3228 بامانة العاصمة -وي االدبي لدى طالبات الصف االول الثان

أثر أنشطة العناقيد اللوجستية في التغلب على التحديات اللوجستية للمنظمات االنسانية العاملة 3283
   4842 في اليمن دراسة حالة برنامج الغذاء العالمي

أثر أوراق نبات السنا على ضغط الدم وسرعة النبض في عينة من مرضى ارتفاع ض0غط ال0دم 3284
   8250 لبسيط اليمنيين ا

   8254أثر أوراق نبات السنا على معدل السكر الصيامي في عينة من مرضى السكر البسيط اليمنيين 3285

أثر برنامج ارش0ادي ف0ي خف0ض قل0ق االختب0ار ل0دى طالب0ات الص0ف الثال0ث الث0انوي علم0ي ف0ي 3286
   604 صنعاء

 945 رات األخصائيين في مدارس صنعاءأثر برنامج التطوير اإلكلينيكي في مها3287

 343 أثر برنامج إرشادي لتعديل السلوك العدواني لدى األحداث الجانحين في أمانة العاصمة3288

 699 أثر برنامج تاهيلي للمعوقين حركيا في مفهوم الذات واليأس لديهم3289

المختبري00ة الالزم00ة لمعلم00ي االحي00اء أث00ر برن00امج ت00دريبي مقت00رح ف00ي تنمي00ة المه00ارات العملي00ة 3290
   1320 بالمرحلة الثانوية

 551 سلوكي' في مرضى الرهاب االجتماعي -أثر برنامج عالجي  'معرفي 3291

   939 سلوكي) لإلكتئاب لدى طالبات السكن الجامعي بمدينة صنعاء-أثر برنامج عالجي (معرفي3292

ة عل00ى تنمي00ة بع00ض مه00ارات الكتاب00ة ل00دى ط00الب المرحل00ة أث00ر برن00امج ف00ي الق00راءة األبتكاري329300
   5996 الثانوية بالجمهورية اليمنية
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أثر برنامج قائم على التقييم من أجل التعلم ف0ي تنمي0ة مه0ارات الت0دريس ل0دى طالب0ات التربي0ة 3294
   3982 جامعة صنعاء -العملية بقسم الفيزياء بكلية التربية 

السيكودراما للتخفيف من حده بع0ض المش0كالت الس0لوكية الش0ائعة ل0دى  أثر برنامج قائم على3295
   2880 أطفال الروضة في أمانة العاصمة صنعاء

أثر برنامج قائم على مهارات القرن الحادي والعشرين في تنمية التفكير اإلحصائي ل0دى طلب0ة 3296
   4281 الرياضيات بكلية التربية جامعة صنعاء

ائم على نموذج شوارتز في تنمية عادات العقل والفاعلية الذاتية في الفيزياء لدى أثر برنامج ق3297
   3229 طالبات الصف االول الثانوي

عل0ى التحص0يل ف0ي م0ادة التفاض0ل لطلب0ة المس0توى األول رياض0يات  Mapleأثر برنامج مابل 3298
   1435 كلية التربية جامعة صنعاء

يخ ق00ايم عل00ى مظ00اهر حض00ارة ال00يمن ف00ي تنمي00ة التحص00يل وق00يم أث00ر برن00امج مقت00رح ف00ي الت00ار3299
   6336 االنتماء الوطني واالتجاه نحو الحفاظ على التراث لدى طالب الصف األول الثانوي باليمن

 -أث00ر برن00امج مقت00رح ف00ي تط00وير مه00ارات الكتاب00ة لطلب00ة قس00م اللغ00ة اإلنجليزي00ة بكلي00ة التربي00ة 3300
   6274 ات التدريسيةجامعة صنعاء في ضوء الكفاي

أث00ر برن00امج مقت00رح ف00ي تنمي00ة مه00ارات التح00دث ل00دى تلمي00ذات الص00ف الخ00امس م00ن التعل00يم 3301
   1307 صنعاء -االساسي في امانة العاصمة 

أثر برنامج مقترح لت0دريس اإلم0الء ف0ي ع0الج األخط0اء اإلمالئي0ة الش0ائعة ل0دى تالمي0ذ الص0ف 3302
   572 ساسي في الجمهورية اليمنيةالثامن من مرحلة التعليم األ

أثر برنامج نحوي مصمم وفق معايير جودة التعليم اإللكتروني في تنمية المفاهيم النحوية لدى 3303
   2887 تلميذات الحلقة االخيرة من التعليم االساسي في امانة العاصمة صنعاء

ال00وظيفي ف00ي الهيئ00ة اليمني00ة  أث00ر بع00د االحت00واء ف00ي الثقاف00ة التنظيمي00ة عل00ى مس00توى األداء3304
   4540 للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

وال00ذرة  Milltأث00ر بع00ض العملي00ات الزراعي00ة ف00ي حاص00ل ونوعي00ة العل00ف لمحص00ولي ال00دخن 3305
   Soryhum 5325البيضاء

أثر بعض طرائق التدريس على تنمية مهارات التفكير اإلبتكاري لدى طلبة الصف الس0ابع م0ن 3306
   587 لتعليم األساسيا

أثر بيئة الثقافة االجتماعية على اداء المدير الدولي (دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى المنظم0ات الدولي0ة 3307
   4282 الخدمية غير الربحية العاملة في الجمهورية اليمنية )

تجاري0ة أثر تبني خطة استراتيجية للتداول الوظيفي عل0ى أداء الع0املين دراس0ة حال0ة البن0وك ال3308
   4834 اليمنية

أث00ر ت00دخالت التعزي00ز الص00حي عل00ى تغيي00ر س00لوكيات االمه00ات وتحس00ين ص00حه الطف00ل بمديري00ة 3309
   3872 حفاش محافظة المحويت

أث00ر ت00دريب ط00الب الص00ف األول ث00انوي عل00ي اس00تخدام إس00تراتيجيتي التس00اؤل ال00ذاتي ومراقب00ة 3310
   1681 الفهم في استيعابهم للمقروء

أثر تدريس استراتيجيات التواصل في تحسين الطالقة في التحدث ل0دى طلب0ة المس0توى الث0اني 3311
   3929 في قسم اللغة االنجليزية كلية التربية جامعة صنعاء

أثر تدريس اإلمالء باستخدام الحاسب اآللي في إتقان تالميذ الصف السابع األساسي لمه0ارات 3312
   1356 اإلمالء

ف00ي   Graphics Calculatorس التفاض00ل والتكام00ل باس00تخدام الحاس00بة البياني00ة أث00ر ت00دري3313
   1189 تحصيل طلبة المستوى االول كلية التربية واتجاهاتهم نحو الرياضيات

أثر تدريس الرياضيات بنموذج ويتلي في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف 3314
   3771 السادس االساسي

ر تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية ال0ذكاءات المتع0ددة ف0ي التحص0يل العلم0ي ل0دى تالمي0ذ أث3315
   1436 الصف الثامن األساسي بأمانة العاصمة
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أثر تدريس العلوم وفق منحى العلم والتقنية والمجتمع في تنمية التفكير االب0داعي ل0دى تالمي0ذ 3316
   1242 بأمانة العاصمة –الصف السابع االساسي 

3317
أثر تدريس الفيزياء باستخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية التفكير الناق0د ل0دى طلب0ة الص0ف 

 الثاني الثانوي
 

1114   

أثر تدريس الفيزياء باستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تعديل التصورات البديلة وتنمية 3318
   3219 ف الثاني الثانوي بمحافظة صنعاءالذكاء المنطقي وعادات العقل لدى طلبة الص

أثر تدريس الفيزياء بطريقة االستقصاء الموجه في تنمي0ة مه0ارات التفكي0ر العلم0ي ل0دى طلب0ة 3319
   1489 الصف األول الثانوي

أثر تدريس الفيزياء بطريقتي العرض العملي المباش0ر والع0رض العمل0ي بالمحاك0اه الحاس0وبية 3320
   1384 لمرحلة الثانويةفي تحصيل طالب ا

أثر تدريس اللغة العربية بالوسائط المتعددة في تنمية المهارات اللغوية الالزمة لتالميذ الصف 3321
   1688 الرابع من التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية

ر أث00ر ت00دريس المف00اهيم النحوي00ة بإس00تراتيجيات ال00ذكاءات المتع00ددة ف00ي تنمي00ة مه00ارات التعبي332200
   2793 الكتابي لطلبة الصف األول الثانوي بأمانة العاصمة صنعاء

أثر تدريس الًنحو باالسلوب القصصي في تنمية المهارات الًنحوية ل0دى تالمي0ذ الص0ف الث0امن 3323
   3409 األساسي في الجمهورية اليمنية

الص00ف الث00اني  أث0ر ت00دريس النح00و بطريق00ة ح0ل المش00كالت عل00ى التحص00يل النح0وي ل00دى ط00الب3324
   1718 الثانوي في محافظة عدن

أثر تدريس مج0ال الح0ديث وف0ق اس0تراتيجية ح0ل المش0كالت ف0ي التحص0يل ل0دى تالمي0ذ الص0ف 3325
   2902 الثامن االساسي بمحافظة عمران

أث00ر ت00دريس مق00رر الفق00ة باس00تخدام اس00تراتيجية خ00رائط المف00اهيم ف00ي التحص00يل وتك00وين بني00ة 3326
   3351 كاملة لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في أمانة العاصمة صنعاءمفاهيمية مت

أثر تدريس مقرر النحو باستخدام الحاسب اآللي في تحص0يل طلب0ة الص0ف الث0اني الث0انوي ف0ي 3327
   836 صنعاء -أمانة العاصمة 

ف الث00اني أث0ر ت00دريس وح00دة الكيمي00اء األروماتي00ة باس00تخدام الحاس0وب ف00ي تحص00يل طلب00ة الص332800
   1999 الثانوي واتجاهاتهم نحو الكيمياء

أثر تدريس وحدة دراسية مطورة من مادة األحياء متضمنة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة في 3329
   742 تحصيل طلبة الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحوها

3330
اوني ف0ي تنمي0ة مه0ارات م0ا أثر تدريس وحدة ف0ي الكيمي0اء باس0تخدام اس0تراتيجية التعل0يم التع0

 وراء المعرفة لطلبة الصف الثاني الثانوي بأمانة العاصمة
 

2882   

أثر تدريس وحدة مطورة في الفيزياء وفق منحى العلم والتقنية والمجتمع في تحصيل طالبات 3331
   558 الصف الثاني الثانوي وفي مقدرتهن على اتخاذ القرار

وفق المدخل البيئي في الوعي بالمخاطر البيئية وتنمية االتجاه نح0و أثر تدريس وحدة مطورة 3332
   1628 الفيزياء لدى طلبة المرحلة الثانوية

أثر تدريس وحدة مطورة وفق المنحى التكاملي في تنمية مهارات حل المشكالت ل0دى طالب0ات 3333
   1111 الصف الثاني الثانوي العلمي

ش00املة عل00ى وظ00اؤف الم00وارد البش00رية: دراس00ة ميداني00ة للش00ركة أث00ر تطبي00ق إدارة الج00ودة ال3334
   YCGSI( 4635اليمنية لصناعة السمن والصابون (

 4783 أثر تطبيق إدارة المخاطر المهنية في الكفاءة اإلنتاجية في شركات النفط اليمنية.3335

 -)BSCداء المت00وازن (وفق00اً لبطاق00ة األ –أث00ر تطبي00ق مب00ادئ الحوكم00ة عل00ى األداء المؤسس00ي 3336
   4291 دراسة ميدانية على البنوك اليمنية

أث00ر تطبي00ق مب00ادئ الحوكم00ة عل00ى تحس00ين األداء الم00الي للبن00وك التجاري00ة اليمني00ة تطبي00ق بن00ك 3337
   4806 اليمن الدولي
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أث00ر تط00وير وح00دة تعليمي00ة لتوظي00ف المفهوم00ات النحوي00ة للجمل00ة الفعلي00ة عل00ى س00المة التعيي00ر 3338
   262 لكتابي لدى طالب المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنيةا

أثر تعلم العلوم بالحاسوب في تنمي0ة العملي0ات العلمي0ة األساس0ية ل0دى تالمي0ذ الص0ف الس0ادس 3339
   1110 أساسي في مدارس أمانة العاصمة

خريج0ي التعل0يم الع0الي أثر تعليم ريادة األعمال على نية ريادة األعمال والنشاط والتعلم يجل0ب 3340
   4735 في اليمن

أثر تعليم مقرر التربية االسالمية باستخدام نموذج خرائط المفاهيم على تحصيل طالب الص0ف 3341
   1918 الثامن االساسي في امانة العاصمة

 4659 أثر تكتيكات تسويق العالقة على والء العمالء: إم تي إن يمن كدراسة حالة3342

تمثيل االدوار باستخدام المسرح التعليمي في ت0دريس م0اده العل0وم لتنمي0ة ال0وعي الص0حي  أثر3343
   3767 صنعاء -لدى تالميذ الصف السادس االساسي بأمانة العاصمة 

 –أثر تنفيذ إستراتيجية إصالح إدارة المالية العامة في معالج0ة عج0ز الموازن0ة العام0ة للدول0ة 3344
   4501 م2005/2013في الجمهورية 

أث00ر توظي00ف برن00امج جي00وجبرا عب00ر اله00اتف ال00ذكي عل00ى التحص00يل ودافعي00ة ال00تعلم ل00دى طلب00ة 3345
   4083 الرياضيات بكلية التربية صنعاء

أثر ثمرة التين على ضغط الدم وسرعة النبض وبعض القياسات الكيميائية الحيوي0ة ف0ي عين0ة 3346
   8255 من طالب كلية الصيدلة جامعة صنعاء 

 8248 أثر ثمرة القرع على الجهاز القلبي الوعائي والذاكرة في عينة من المتطوعين األصحاء 3347

دراس0ة ميداني0ة عل0ى عين0ة م0ن  -أثر جودة الخدمات االلكترونية المصرفية على رضا العمالء 3348
   4249 عمالء بنك سبأ االسالمي

توظي00ف اإللكت00ورني عل00ى رض00ا عمالئه00ا دراس00ة أث00ر ج00ودة الخ00دمات الت00ي تق00دمها منص00ات ال3349
   4840 تطبيقية على منصات يمن اتش ار

أثر جودة منصات التجارة اإللكتروني0ة المحلي0ة عل0ى أداء تج0ارة التجزئ0ة دراس0ة حال0ة مت0اجر 3350
   4835 اليمن -التجزئة المشتركة في المنصات التجارية في أمانة العاصمة 

ل على استدامة الشركات الناش0ئة دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى حاض0نات األعم0ال أثر حاضنات األعما3351
   4799 في أمانة العاصمة

أثر خرائط المفاهيم الشارحة والتكوينية في التحصيل العلم0ي ف0ي األحي0اء واالتجاه0ات نحوه0ا 3352
   412 لدى طلبة الصف الثامن األساسي في الجمهورية اليمنية

 7572 على فهم تالميذ الصف السابع من التعليم األساسي للمناهج العلمية أثر دائرة التعلم 3353

أثر دائرة التعلم في التحصيل العلمي وعمليات العلم األساس0ية ف0ي الفيزي0اء ل0دى طلب0ة الص0ف 3354
   645 الثامن األساسي

   4833 مدني واالرصادأثر رضا العمالء على نمو اإليرادات دراسة حالة الهيئة العامة للطيران ال3355

أثر رك0ن تعليم0ي ف0ي تنمي0ة ال0ذكاء الرياض0ي والمك0اني ل0دى أطف0ال ماقب0ل المدرس0ة ف0ي أمان0ة 3356
   2171 صنعاء -العاصمة 

( دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى  –أثر ريادة االعمال على القدرات التنافسية لشركات اله0اتف النق0ال" 3357
   4788 شركات الهاتف النقال اليمنية)

دراس0ة حال0ة م0وظفي دي0وان ع0ام وزارة –أثر سياسة األجور والمرتبات ف0ي الرض0ا ال0وظيفي 3358
   4415 الزراعة والري بالجمهورية اليمنية

أثر سياسة تقييم الموظف في تحسين مستوى األداء "دراسة حالة على األمانة العامة لرئاسة 3359
   4414 الجمهورية في الجمهورية اليمنية

 3712 أثر شكل الفقرة على معالم الفقرة وثبات االختبار وفق النظرية الحديثة في القياس3360

أثر طريق0ة ال0تعلم ال0ذاتي ف0ي اكتس0اب المه0ارات النحوي0ة ل0دى طالب0ات الص0ف الث0اني الث0انوي 3361
   1491 بالجمهورية اليمنية
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االختيار من متعدد على مع0الم الفق0رات أثر عدد البدائل وتغيير موقع المموه القوي في فقرات 3362
   3619 ودالة المعلومات

أثر عرض تجارب المحاكاة بالحاسوب ف0ي تحص0يل ط0الب الص0ف الث0اني الث0انوي واتجاه0اتهم 3363
   986 نحو مادة الفيزياء

أثر مدخل االتصال اللغوي في تنمية مهارات التعبير الشفهي ل0دى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة ف0ي 3364
   2672 الجمهورية اليمنية

أثر مضغ القات عل0ى األنس0جة م0احول الس0نية (دراس0ة س0ريرية ونس0يجية ونس0يجية كيميائي0ة 3365
   6426 مناعية)

أثر مضغ القات على المخاطي0ة الفموي0ة عن0د متناولي0ه ف0ي ال0يمن "دراس0ة س0ريرية ونس0يجية 3366
   6065 ونسيجية كيميائية مناعية"

ة على تطوير العمليات اإلدارية ف0ي الجامع0ات اليمني0ة دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى جامع0ة أثر منهجي3367
   4813 سيؤن

لت0دوين الملحوظ0ات عل0ى تط0وير مه0ارات الط0الب الكتابي0ة ف0ي قس0م اللغ0ة  -كورنل  -أثر نظام3368
   925 اإلنجليزية كلية التربية جامعة صنعاء

 4807 دراسة تطبيقية في بنوك اليمنية –ة الخدمات أثر نظام إدارة الشكاوي في تحسين جود3369

أث00ر نظ00م المعلوم00ات المحاس00بية عل00ى ج00ودة المعلوم00ات ف00ي وزارة المالي00ة ف00ي ال00يمن دراس00ة 3370
   4581 تطبيقية على ديوان عام الوزراة 

ع00ام دراس00ة تطبيقي00ة ف00ي ال00ديوان ال –أث00ر نظ00م المعلوم00ات عل00ى المراجع00ة والرقاب00ة الداخلي00ة 3371
   4505 للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

أثر نظم المعلومات في صناعة القرار دراسة تطبيقية على دي0وان ع0ام وزارة ال0نفط والمع0ادن 3372
   4578 في الجمهورية اليمنية 

تب00ة الفارق00ة أث00ر نمط00ي الت00دريب التك00راري والت00دريب الفت00ري مرتف00ع الش00دة عل00ى تحس00ين الع3373
   6289 دراسة مقارنة -الالهوائية واالنجاز لدى العبي جري المسافات الطويلة 

 3977 أثر هجرة الكفاءات االكاديمية على الوضع التعليمي في جامعة صنعاء3374

أثر وحدة تعليمية متضمنة جوانب من االعجاز البياني في الق0ران الك0ريم والس0نة ف0ي تحص0يل 3375
   3061 مرحلة الثانوية للمفاهيم البالغية في  الجمهورية اليمنيةطالب ال

أثراستخدام الحاسوب في تدريس االت0زان االي0وني ف0ي المحالي0ل المائي0ة عل0ى التحص0يل اآلن0ي 3376
   2644 والمؤجل لدى طالبات الصف الثاني ثانوي علمي

ل0دى طلب0ة الص0ف الس0ابع االساس0ي أثراستخدام طريقة القصص في تنمية االتجاه نحو العل0وم 3377
   3232 بأمانة العاصمة

أثراستخدام نموذج التعلم البنائي في التحصيل وعمليات العلم لدى طلبة المرحل0ة الثانوي0ة ف0ي 3378
   1147 الكيمياء بأمانة العاصمة

اس00ع أثراس00تراتيجية خارط00ة المف00اهيم عل00ى بن00اء مف00ردات اللغ00ة اإلنجليزي00ة لط00الب الص00ف الت3379
   3493 بمحافظة مارب

أثرالتدريس باستخدام نموذج مارزانو في تحصيل المفاهيم النحوية لدى تالميذ الص0ف الث0امن 3380
   3553 االساسي في الجمهورية اليمنية

دراس00ة عل00ى عين00ة تالمي00ذ المرحل00ة  -أثرالتفك00ك األس00ري عل00ى التحص00يل الدراس00ي لألبن00اء 3381
   3598 األساسية بأمانة العاصمة

   4817 أثرالحوكمة على االداء الوظيفي في شركات الهاتف النقال دراسة حالة شركة يمن موبايل3382

أثرتدريس البالغة باستعمال النموذج البنائي في تحصيل طلبة الص0ف االول الث0انوي للمف0اهيم 3383
   1485 البالغية في الجمهورية اليمنية

في تنمية المهارات النحوية لدى تالمي0ذ الص0ف الث0امن  االساس0ي ف0ي  أثرنموذج التعلم البنائي3384
   2144 الجمهورية اليمنية

 8112 أجهزة مفيدة للصم وضعاف السمع 3385
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 266 أحكام البغي والبغاة(جريمة البغي) في الشريعة اإلسالمية3386

 7622 قهية أحكام السلم في القانون المدني اليمني في ضوء المذهب الف3387

 8585 أحكام الطالق البدعي في الفقه اإلسالمية 3388

أحكام العبادات لدى مفسري ايات األحكام في المذاهب الزيدية ، الحنفية ، المالكية ، الش0افعية 3389
   3859 من خالل سورة البقرة

 789 أحكام القتال في الشريعة اإلسالمية3390

 8365 القران الكريم والسنة والنبوية  أحكام الكاللة في3391

 611 دراسة فقهية مقارنة في الشريعة اإلسالمية -أحكام المريض في العبادات 3392

 9138 دراسة مقارنة  –أحكام النيابة في الحج 3393

 596 أحكام الوصية واإليصاء في الفقه اإلسالمي3394

دراسة فقهية مقارنة بالق0انون  -زراعية وتطبيقاتها المعاصرةأحكام عقود استثمار األراضي ال3395
   830 اليمني

 7291 أخالقيات المهني الطبية في تاريخ الفكر االجتماعية 3396

 8210 أدات اكتساب المعرفة لتصنيف القواعد باستخدام خوارزمية الجينات 3397

 7785 ية وكندا إنشاء واألسماء والموضوعات أدب األطفال في أمر الواليات المتحدة األمريك3398

 6484 أدبيات التعامل مع اآلخر في القرآن الكريم3399

دراس0ة مس0حية عل0ى عين0ة م0ن أجه0زة  -أدوار ونماذج العالقات العامة في الجمهورية اليمني0ة3400
   6161 العالقات العامة في القطاعين العام والخاص

   1466 م2007-1995ها االقتصادية الكليه في الجمهورية اليمنية خالل الفترة أذون الخزانة واثار3401

 1034 أراء الرضي األستراباذي واختياراتة النحوية في شرحه على كافية ابن الحاجب3402

 6698 أزمة التعليم العالي في اليمن 3403

ميداني0ة عل0ى المفوض0ية الس0امية  دراس0ة -أزمة الالجئ0ين وأثره0ا ع0ى تطبي0ق الحل0ول الدائم0ة3404
   4512 لألمم المتحدة لشئون الالجئين العاملة في اليمن 

 8597 أساس الحكم الشرعي والقاعدة القانونية 3405

 7452 أساسيات اإلدارة المالية 3406

   8841 اء أساليب البرهان الرياضي والمنطق في مقررات الرياضيات في كلية التربية بجامعة صنع3407

أس0اليب ال0تعلم وعالقته0ا بالكف0اءة ف0ي اللغ0ة االنجليزي0ة ل0دى طلب0ة اللغ0ة االنجليزي0ة المس0توى 3408
   1261 الجامعي في اليمن

 3113 صنعاء -أساليب التفكير لدى األطفال في مرحلة التعليم االساسي في أمانة العاصمة 3409

بعه0ا معلم0و التعل0يم األساس0ي ف0ي مدين0ة تع0ز كم0ا ي0دركها أساليب التنش0ئة االجتماعي0ة الت0ي يت3410
   659 المعلمون والتالميذ

3411
أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة اليمني0ة وأثره0ا عل0ى التحص0يل الدراس0ي عن0د األبن0اء ' 

أمان00ة  -دراس00ة اجتماعي00ة تطبيقي00ة عل00ى عين00ة م00ن ط00الب وطالب00ات مرحل00ة التعل00يم األساس00ي 
 العاصمة'

816   

 7293 أساليب العالج الشعبي في مجال الجهل والوالدة 3412

 7789 أساليب توثيق الوثائق في حضارات الشرق القديم 3413

 3605 أساليب مواجهة الضغوط لدى نازحي الحرب في أمانة العاصمة صنعاء3414

 823 والعقليةأساليب وخصائص المنهج القرآني في عرض أدلة التوحيد النفسية 3415

 1892 أسباب التقرحات البكتيرية بين الصيادين في ميناء صيد األسماك بمدينة الحديدة3416

 3652 دراسة موضوعية -أسباب التنازع وعالجه في القران الكريم 3417

 5754 دراسة اصولية فقهية -أسباب النزول وأثرها في استنباط األحكام الشرعية 3418
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المملك00ة العربي00ة  -أس0باب ووبائي00ات التهاب00ات الجهازالتنفس00ي ب00ين الحج0اج ف00ي مك00ة المكرم00ة 3419
   1365 السعودية

 345 أستخدام أحواض البليسنة كأحواض معالجة نهائية3420

   3339 دراسة مقارنة -أسس االتفاق واالختالف في األدلة واألحكام األصولية بين الزيدية والحنفية 3421

 321 أسس إعداد المخططات العامة في اليمن.3422

 6551 أسس نقد التراث النحوي العربي عند المصريين المعاصرين3423

 7154 أسلوب تحليل وتقييم في دراسة تأثير البيئة المناخية في التقييم المعماري 3424

ء األه00داف التربوي00ة ف00ي أس00ليب تق00ويم ط00الب المرحل00ة الثانوي00ة ف00ي اللغ00ة العربي00ة ف00ي ض00و3425
   8240 الجهورية اليمنية 

 2177 أشكال صيدالنية جديدة ألدوية معينة مضادة للمالريا3426

 160 أصطناع دراسة بعض معقدات البوليميرات الجديده .3427

 1684 أصول التفسير من خالل مقدمات أشهر التفاسير3428

دراس00ة  -اإلس00المي المعاص00ر اإلم00ام البن00ا واإلم00ام الخمين00ي أص00ول الحك00م وفلس00فته ف00ي الفك00ر 3429
   3434 مقارنه

 7596 أضواء على حركة الطالب / محمد بن جعفر وخلفياتها عند نهاية القرن الشهري 3430

 8426 أعادة استخدام المياه القادمة في البيئة اليمنية 3431

 8453 أفضل زمن لرؤية الهالل الجديد 3432

أفع00ال التواص00ل : دراس00ة مقارن00ة تقابلي00ة للس00مات التركيبي00ة والداللي00ة ف00ي اللغت00ين العربي00ة 3433
   1185 واالنجليزية

 102 أألخفش أألصغر واراؤه النحوية والصرفية3434

 929 دراسة انثروبولوجيا وصفية -ألعاب األطفال الشعبية للمجتمع اليمني 3435

 3661 دراسة موضوعية -القران الكريم واالحاديث النبوية الصحيحة  ألفاظ الدرجات في3436

 3970 ألفاظ المس في القران الكريم دراسة موضوعية3437

 546 8دراسة من خالل النقوش اإلكليل ج  -ألفاظ المنشآت المعمارية في اليمن القديم 3438

 4235 مقارنة باللغات السامية دراسة معجمية -ألفاظ النقوش الخشبية المنشورة 3439

 2783 اليمن -أمراض اللثة لدى مرضى السكري الواصلين للمركز الوطني للسكري بصنعاء 3440

الم00زروع ف00ي بن000ا  32أمكاني00ة أنت00اج خب00ز ع000ال الج00ودة م00ن دقي000ق القم00ح ص00ندوق بح000وث 3441
   7794 بالجمهورية اليمنية 

 6713 دة أمن اليمن من الثورة إلى الوح3442

 NTRU) باس000تخدام التقني00ة الهجين000ة م000ن SMSأمني00ة خ000دمات الرس000ائل القص00يرة المتتابع000ة 3443
   ASE_RIJNDAEL 6279و

 6159 أميري بركه(ليروي جونز): عناصر قوميته السوداء3444

 4098 اليمن -أنتشار الطفيليات المعوية في براز القطط في مدينة صنعاء 3445

 815 دراسة لموضوعات المسرحية وأساليبها البالغية -وني وكيلوباترا أنط3446

 4656 أنظمة إستخراج البيانات لشركات االتصاالت: دراسة حالة لسبأفون (اليمن)3447

أنم0اط الش00رايين التاجي0ة للمرض00ى الخاض0عين للقس00طرة التشخيص0ية ف00ي مراك0ز القل00ب بمدين00ة 3448
   4285 صنعاء

 4554 القيادة اإلدارية وأثرها على األداء الوظيفي في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية  أنماط3449

أنم00اط أم00راض القل00ب واألوعي00ة الدموي00ة ل00دى المرض00ى المرق00دين ف00ي وح00دة العناي00ة التاجي00ة 3450
   4240 بمستشفى الثورة النموذجي العام في مدينة صنعاء

 4639 عمال في اليمن (دراسة مقارنة)أنماط قيادة رجال وسيدات األ3451

أنموذج قياس فاعلية القيادة الخادمة في ج0ودة الحي0اة الوظيفي0ة ل0دى القي0ادات األكاديمي0ة ف0ي 3452
   3368 الجامعات اليمنية



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1233

 رقم الباحث عنوان البحث م
 2972 أنموذج مقترح لتطوير استثمار القطاع الخاص في الجامعات اليمنية الحكومية3453

 1527 تطوير االدارة المدرسية في ضوء ادارة الجودة الشاملةأنموذج مقترح ل3454

أنموذج مقترح لتطوير األداء االداري لجهاز محو األمية وتعليم الكبار بالجمهورية اليمنية في 3455
   EFQM 3398ضوء االنموذج األوروبي للتميز 

 Six Sigma 2992منهج  أنموذج مقترح لتطوير العمليات اإلدارية بجامعة صنعاء في ضوء3456

أنموذج مقترح لتطوير أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلم0ي ف0ي ال0يمن ف0ي ض0وء مب0ادئ 3457
   3111 الحوكمة

أنم00وذج مقت00رح لتقي00يم جاهزي00ة تطبي00ق الحكوم00ة اإللكتروني00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة وفق00ا 3458
   4796 للمؤشرات العالمية

 3408 تهيئة مدارس التعليم العام في اليمن لالعتماد المدرسيأنموذج مقترح ل3459

أنموذج مقترح لريادة األعمال ف0ي المش0روعات متناهي0ة الص0غر ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة وفق0ا 3460
   4801 الستراتيجية المحيط األزرق

مارسات الدولية أنموذج مقترح لنظام الحوكمة في وزارة التربية والتعليم اليمنية في ضوء الم3461
   3117 المعاصرة

أنموذج مقترح لنظام معلومات إداري معتم0د عل0ى  الحاس0وب لص0ناعة الق0رارات اإلداري0ة ف0ي 3462
   3715 جامعة صنعاء

 3428 اليمن -أنواع البكتيريا المتقلبة المعزولة في خمج المستشفيات العامة بمدينة صنعاء 3463

لمعزولة من التربة اليمنية كعوامل مقاومه حيوي0ة ض0د بع0ض الفطري0ات أنواع الترايكوديرما ا3464
   3775 الممرضة للنبات

 6428 أنواع جديدة من مسائل القيم الحدية الكسرية غير الدورية3465

 7104 أهمية البرنامج النفسي في التلفزيون اليمني3466

 2566 في تشخيص أورام الغدة الدرقية أهمية البصمة الخلوية أثناء العمليات الجراحية3467

 8444 أهمية التشريعات والمعايير التخطيطية في الحفاظ على البيئة الحضرية 3468

 6425 في سرطان الدم الميلودي الحاد 1-أهمية التعبير عن النيروبيلين3469

 4426 االقتصادي أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق االستقرار3470

 7063 أهمية الخبرات المتوارثة بالتوازن البيئية والمكافحة المتكاملة للحد من الحشرية 3471

 7695 أهمية الدور التربوي للمؤسسات التعليمية في ثقافة البشر 3472

 7207 أهمية الذاكرة في حياة االنسان 3473

 6848 اع الخاصة واالهلية لتحقيق التنمية االجتماعية في اليمن أهمية الشراكة بين الدول والقط3474

أهمي00ة الهيموجل00وبين الس00كري وجلوك00وز ال00دم التنبؤي00ة ف00ي المرض00ى الغي00ر مص00ابون ب00داء 3475
   6490 السكري والذين يعانون من المتالزمة التاجية الحادة

 6833 الحياء المطورة بالمرحة الثانوية أهمية تضمين مستحدثات التكنولوجيا الحيوية في مناهج 3476

أوجة االتفاق واالختالف بين الزيدية والشافعية في أحكام الح0دود والجناي0ات م0ن خ0الل كت0ابي 3477
   3911 دراسة فقهية مقارنة -شرح االزهار وروضة الطالبين 

جن0ائز م0ن خ0الل كت0ابي أوجه االتفاق واالختالف بين الزيدية والش0افعية ف0ي أحك0ام الص0الة وال3478
   4129 دراسة فقهية مقارنة -شرح األزهار وروضة الطالبين 

 1312 م1967-1937أوضاع عدن االجتماعية واالقتصادية والثقافية 3479

 7152 أولويات البحث العلمي في مجال الهندسة المعمارية وتقنياتها في العالم العربي3480

 2821 جامعات اليمنية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرةأولويات التغيير في ال3481

 7148 أوليات البحث العلمي في مجال الهندسة المعمارية وتقنياتها في العالم العربي3482

 4302 جامعة صنعاء -آثار استخدام وسائل التواصل االجتماعي على طلبة كلية التربية 3483

-1991س00عار عل00ى البيان0ات المالي00ة التقليدي00ة ل0دى الش00ركات اليمني00ة (آث0ار التض00خم وتغي0ر األ3484
2005( 6224   

 4701 آثار النظام المتكامل على استراتيجيات الموارد البشرية والتزام موظفين المنظمة3485



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1234 

 رقم الباحث عنوان البحث م
 2715 آثار وادي ضهر التاريخية (فترة ماقبل االسالم ) دراسة توثيقية وصفية3486

قضاء في رسالة خليفة عباس إلى قاضي اليمن اليمن ورسائل عمر إلى بع0ض القض0اة آداب ال3487
   6913 دراسة مقارنة 

آفاق التفاعلية في ظل اإلع0الم الجدي0د دور البري0د اإللكترون0ي ف0ي تحقي0ق التفاع0ل ب0ين الق0راء 3488
   8356 والكتاب 

 3466 وني  : دراسة تحليلية ومقارنهآفاق الديمقراطية في شعر ويلت وتمان وعبدهللا البرد3489

 Injection Moulding Machaine" 5258آلة تشكيل الحقن " في الكيمياء الصناعية" 3490

 2878 آليات قراءة التراث البالغي والنقدي في النقد العربي المعاصر محمد مفتاح أنموذجاً 3491

مقارن0ة  –مكافح0ة الفس0اد ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة آلية إعداد وتطبي0ق االس0تراتيجية الوطني0ة ل3492
   4489 مرجعية مع بعض التجارب الناجحة

 7530 آلية تعيين القيادات التربوية في المؤسسات التعليمية في أمانة العاصمة 3493

 994 دراسة وتحليل-آيات االستجابة في القرآن الكريم3494

 4013 دراسة أسلوبيةآيات األخالق في القران الكريم 3495

 4243 دراسة تفسيرية موضوعية -آيات التبديل في القرآن الكريم 3496

 4062 دراسة أسلوبية -آيات الجهاد في القرآن الكريم 3497

الجمهوري0ة  -البيضاء  -بترولوجية و جيوكيميائية و تمعدن صخور القاعدة بمنطقة ذي ناعم 3498
   5752 اليمنية

 9229 حث بمجال العلوم الطبية والصحية عن االستخدام العلمي لالعشاب الطبية.ب3499

 5874 بحث في التدخالت الجراحية اورام الغدد الليمفاوية للغدد اللعابية3500

 7465 بحث في أصل اللغات  البشرية3501

 9232 بحث في مجال الدراسات االدبية واللغوية3502

 9234 ال العلوم االجتماعية واالنسانيةبحث في مج3503

 9231 بحث في مجال العلوم البحتة3504

 9233 بحث في مجال العلوم الطبية والصحية3505

 7466 بحوث  لسانية حديثة3506

 7777 الضرب  –الهجرة  –براءة في نصوص القراءة ومخلفاتها /الوعظ 3507

 6554 لمعلومات بالجامعات اليمنية: دراسة لجودة المخرجات التعليميةبرامج اقسام المكتبات وا3508

دراس0ة اجتماعي0ة تطبيقي0ة لقري0ة ف0ي  -برامج التنمية الريفية وعالقته0ا بواق0ع الم0رأة اليمني0ة 3509
   457 تهامة

 4622 اليمن –برامج العالقات ودورها في كسب رضا العمالء لشركة  سبأفون لالتصاالت 3510

برن000امج ارش000ادي لتع000ديل بع000ض متغي000رات الشخص000ية ل000دى عين000ه م000ن المعاق000ات حركي000ا ف000ي 3511
   5268 الجمهورية اليمنية

 7759 برنامج الخصخصة في الجمهورية اليمنية 3512

برنامج اللغة االنجليزية لالغراض الخاصة المقرر في قس0م الس0ياحة وإدارة الفن0ادق ، جامع0ة 3513
   2761 يلية نقديةاب : دراسة تحل

 494 برنامج إرشادي جمعي لتعديل االختيارات الدراسية لدى طلبة الصف األول الثانوي3514

 3673 برنامج إرشادي قصصي لتنمية السلوك االيجابي لدى األمهات3515

 -اص0مة برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لطالبات المرحلة الثانوي0ة ف0ي أمان0ة الع3516
   674 صنعاء

 642 برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسية لدى التلميذات المتفوقات دراسياً في مدينة تعز3517

برنامج تدريبي لتنمية اخالقيات المهن0ة لم0ديري الم0دارس الحكومي0ة بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 3518
   2815 ضوء القيم االسالمية واالتجاهات المعاصرة

مج تدريبي مقترح في تنمية مهارات العمل المعمل0ي ل0دى معلم0ي م0اده الكيمي0اء بالمرحل0ة برنا3519
   3500 الثانوية
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برنامج تدريبي مقت0رح لتنمي0ة المه0ارات المختبري0ة ف0ي م0ادة الكيمي0اء ل0دى الط0الب المعلم0ين 3520
   6508 بكلية التربية جامعة صنعاء واتجاهاتهم نحو تدريسها

يبي مقت00رح لتنمي0ة كفاي00ات التخط0يط االس00تراتيجي لم0ديري الم00دارس الثانوي0ة ف00ي برن0امج ت0در3521
   2517 اليمن

برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التقويم لدى معملي الحلق0ة األول ل0دى التعل0يم االساس0ي 3522
   7565 في ضوء احتياجاتهم التدريبية . 

ي00ادة التحويلي00ة ل00دى م00ديري م00دارس التعل00يم الع00ام برن00امج ت00دريبي مقت00رح لتنمي00ة مه00ارات الق3523
   3735 صنعاء -بامانة العاصمة 

   3674 برنامج تدريبي مقترح لمعلمات رياض االطفال في إنتاج الوسائل التعليمية بأمانة العاصمة3524

   1475يبيةبرنامج تدريبي مقترح لمعلمات رياض األطفال بأمانة العاصمة في ضوء احتياجاتهن التدر3525

برن00امج ت00دريبي مقت00رح لمعلم00ي التربي00ة اإلس00المية ب00التعليم األساس00ي ف00ي ض00وء احتياج00اتهم 3526
   660 التدريبية

برن00امج ت00دريبي مقت00رح لمعلم00ي التربي00ة اإلس00المية بمراك00ز مح00و األمي00ة وتعل00يم الكب00ار بأمان00ة 3527
   1470 العاصمة في ضوء احتياجاتهم التدريبية

امج تدريبي مقترح لمعلمي الق0رآن الك0ريم وعلوم0ة ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة بامان0ة العاص0مة برن3528
   1263 على ضوء احتياجاتهم التدريبية

كلي0ة  -برنامج تدريس اللغة اإلنجليزية المعزز بالحاسوب : دراسة حالة قسم اللغة اإلنجليزية 3529
   1310 جامعة صنعاء -مختبر الحاسوب -اللغات 

برنامج ت0دريس مقت0رح تنمي0ة ال0وعي باألحك0ام الش0رعية المتعلق0ة بالقض0ايا الطبي0ة ل0دى كلي0ة 3530
   8300 الطب جامعة صنعاء 

برن00امج حاس00وبي مقت00رح لمعالج00ة اخط00اء الق00راءه الجهري00ة ل00دى تالمي00ذ الص00ف الس00ادس م00ن 3531
   2853 مرحلة التعليم االساسي بامانة العاصمة

 6944 مان االجتماعية اليمنية دراسة تفقدية وتحليلية برنامج شبكات اال3532

جامعة ص0نعاء  -برنامج لتدريس المهارات التجويدية لطلبة الدراسات اإلسالمية بكلية التربية 3533
   414 وفق اسلوب النظم

 60 برنامج لتنمية مهارات التذوق االدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية3534

 6973 برنامج مقترح إلعداد المعلم التقني كلية المجتمع صنعاء عدن 3535

   1439برنامج مقترح لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء احتياجاتهم بالجمهورية اليمنية3536

 هورية اليمنيةبرنامج مقترح لتعليم المهارات اللغوية الالزمة لمرحلة رياض االطفال في الجم3537
 2951   

برنامج مقترح لتنمية المس0ئولية البيئي0ة تج0اه البيئ0ة الس0احلية ل0دى ط0الب كلي0ات التربي0ة ف0ي 3538
   6563 الجمهورية اليمنية

برنامج مقت0رح لتنمي0ة المف0اهيم التاريخي0ة والجغرافي0ة ل0دي تالمي0ذ الحلق0ة االول0ي م0ن التعل0يم 3539
   2101 يةاالساسي في الجمهورية اليمن

 2934 )9-4برنامج مقترح لتنمية الوعي بأضرار القات الصحية ضمن مناهج العلوم للصفوف(3540

   5879 برنامج مقترح لتنمية كفايات تدريس القران وعلومه لدى طالب كلية التربية جامعة صنعاء3541

ة الثانوي0ة ف00ي الجمهوري00ة برن0امج مقت00رح لتنمي0ة مه00ارات االس0تماع الناق00د ل00دى طلب0ة المرحل354200
   1827 اليمنية

برنامج مقترح لتنمية مهارات األسئلة الصفية لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية ف0ي 3543
   1380 الجمهورية اليمنية

 1395 برنامج مقترح لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طلبة كلية التربية بجامعة صنعاء3544
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   5692 بروتوكوالت ارسال جديدة لشبكات اتصاالت المتنقالت وشبكات الحاسبات الثابتة والمتنقلة3545

   2333 بروتين التفاعل سي وعالقتة باإلصابات الجرثومية واالختالالت الحيوية واألورام الخبيثة3546

دراسة  –ة العليا للرقابة بطاقة األداء المتوازن ودورها في إدارة األداء االستراتيجي  باألجهز3547
   4627 تطبيقية على الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة

 973 بطالت روايات جين أوستن : دراسة نقدية3548

 7264 بعثة األربعين الشهيرة 3549

 7177 بعض االساليب الفنية الحديثة لتحسين الكفاءة اإلنتاجية 3550

 1854 لدى ابناء متناوالت القات وغير متناوالت القات بعض االضطرابات النفسية3551

بع000ض االض000طرابات النفس000ية واالنفعالي000ة المرتبط000ة ب000ادراك الم000رأة اليمني000ة للعن000ف الم000ادي 3552
   5729 والمعنوي

 6902 بعض البدائل االقتصادية غير التقليدية لزراعة القات 3553

يدي00ة لزراع00ة الق00ات، نم00وذج مقت00رح نح00و تحقي00ق التنمي00ة بع00ض الب00دائل االقتص00ادية غي00ر التقل3554
921 9211 9210 الزراعية المستدامة في اليمن.

2 

 6580 بعض الترقيمات الجديدة للرسوم3555

دراس00ة -بع00ض الخص00ائص ل00دى ابن00اء االس00ر المفكك00ة واالعتيادي00ة ف00ي امان00ة العاص00مة ص00نعاء3556
   101 نفسية مقارنة

 7484 ربوية عن الشيخ زكريا االنصاري من خالل رسالته بعض الراء الت3557

بع00ض الس00بل التخليقي00ة للمركب00ات الحلقي00ة غي00ر المتجانس00ة والمحتوي00ة عل00ى ذرة نيت00روجين 3558
   5815 والمركبات ذات الصلة الوثيقة بها

   6846 من اليمن  بعض العوامل المؤثرة على االداء االنتاجي ألبقار الفريزيات في المنطقة الحارة3559

 8394 جامعة صنعاء  –بعض العوامل المؤثرة على الرضا العام لطالب كلية الزراعة 3560

 7175 بعض العوامل المؤثرة في مستوى الخدمات المعرفية 3561

بعض العوامل على معرفة الزارعين بعمليات إعداد المنتج الزراعي للتسويق في منطقة وادي 3562
   8393 حديدة زبيد ال

بعض العوامل والعادات والتقاليد المؤثرة على الحصة الغذائية للمرأة اليمنية دراسة في ريف 3563
   8008 وحضر أمانة العاصمة بالجمهورية اليمنية 

بعض المب0ادئ العلمي0ة ف0ي الفك0ر الترب0وي االس0المي ف0ي الق0رن الث0اني عش0ر وحاج0ة العلم0اء 3564
   7482 المعاصرة غلى ممارستها والمؤسسات العلمية 

 8420 بعض المشكالت البيئية وأنواع التلوث البيئي 3565

 6847 بعض المظاهر االنتاجية ألبقار العزيزيات الهولندية في المنطقة الوسطى من اليمن 3566

 5612 بعض النتائج في نظرية التليفات والتليفات المشاركة3567

 119 خصية لدى مرتكبي جريمة القتل عمدآ في البيئة اليمنيةبعض سمات الش3568

 7579 بعض صفات اهل الكتاب وموقفهم من االسالم والمسلمين 3569

 5593 بعض مشاكل الحمل الحر في ميكانيكا الموائع3570

 1666 بعض مشكالت التعليم االساسي في محافظة عمران بالجمهورية اليمنية3571

 6485 عض نتائج النقطة الثابته في الفضاءات المخروطية وشبة المخروطية الكالسيكيةب3572

   4029 م ) دراسة تاريخية868-642هـ/247-21بالد النوبة والبجة وعالقتهما بالخالفة اإلسالمية (3573

 7075 بالد اليمن في المصادر بكالسيكية دراسة مختارات 3574

حقائق مختص0ر المنته0ى _ ت0أليف اإلم0ام األص0ولي المجته0د الحس0ن ب0ن احم0د بالغ النهى الى 3575
   4085 هـ _دراسة وتحقيق من مبحث التخصيص الى أخر الكتاب1048الجالل اليمني المتوفي سنة 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1237

 رقم الباحث عنوان البحث م
 8807 بالغُة العدول في تركيِب الجملِة النَّحِويةِ 3576

 3959 بالغة التعبير القرآني في آيات العلم والجهل3577

 1328 بالغة الحجاج في سورة االنعام3578

 1976 بالغة الصمت في الرواية اليمنية3579

 1985 دراسة سيميائيه -بالغة الكناية في صحيح البخاري 3580

 7254 بالغه التكرار في الخطاب القرآن 3581

 5206 ليمن)بن سمره الجعدي (منهجة وموارده في كتابه طبقات فقهاء ا3582

 1613 بناء اختبار تشخيصي محكي المرجع في المفهومات االساسية لعلم النفس التربوي3583

بن00اء اختب00ار محك00ي المرج00ع لقي00اس الكفاي00ات الحس00ابية للص00ف الس00ابع االساس00ي ف00ي امان00ة 3584
   3804 العاصمة باستخدام نموذج راش

 2519 فكير الناقد لدى طلبة الجامعة في اليمنبناء اختبار معياري لقياس مهارات الت3585

بناء استراتيجية لتدريس النصوص االدبية قائمة على نظرية (نحو النص) واثرها على تنمي0ة 3586
   2977 مهارات التذوق االدبي لدى طالبات المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

 829 دالليةبناء الجملة في شعر العرجي : دراسة نحوية 3587

 6227 دراسة نحوية وداللية -بناء الجملة في شعر المقالح3588

دراس00ة موازن00ة( األنع00ام والمائ00دة واألنبي00اء  -بن00اء الجمل00ة وداللته00ا ف00ي الق00رآن مكي00ه ومدني00ه 3589
   3560 والحج واألحقاف ومحمد ) أنموذجاً 

 784 بناء الجمله في السيرة النبوية البن هشام3590

بناء الدولة القاسمية في عهد المؤيد محمد بن القاسم مع تحقي0ق مخطوط0ة الج0وهرة المني0رة 3591
   608 في جمل من عيون السيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي

 6491 "مدخل معرفي" 2010بناء الدولة في مرحلة ما بعد الثورات العربية منذ عام 3592

 2348 الكيالني بناء الشخصية في روايات نجيب3593

بناء القدرات المؤسسية كمدخل لتنفيذ الش0راكة ب0ين الحكوم0ة ومنظم0ات المجتم0ع الم0دني ف0ي 3594
   7534 الجمهورية اليمنية 

 8273 بناء الكلمة وتحليلها مقاربات في اللسانيات الحاسوبية 3595

 2084 ي الشكل والمضموندراسة ف -بناء النشرة االخبارية في قناة اليمن الفضائية 3596

بناء انموذج لتقويم الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس مادة الجغرافية للمرحلة الثانوية 3597
   5848 في الجمهورية اليمنية

بناء أختبارمحكي المرجع للكفايات االساسية في الفيزياء للملتحقين بالصف الثالث الثانوي في 3598
   3350 السيكية والمعاصرةضوء النظريتين الك

بناء برنامج تدريبي لتطوير مهارات القيادات االكاديمية في الجامعات اليمنية في ضوء م0دخل 3599
   3179 االبداع االداري

بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات الحساب الذهني لدى معلمي الرياضيات واثرة عل0ى تنمي0ة 3600
   3029 هذة المهارات لدى طلبتهم

بناء برنامج تربوي نفسي لتعديل السلوك العدواني ل0دى تالمي0ذ التعل0يم االساس0ي ف0ي م0دارس 3601
   3759 محافظة الحديدة -الجمهورية اليمنية 

   89 بناء برنامج تعليمي تدريبي للسلوك التكبقي لللمتخلفين عقليا في معهد الشهيد فضل الحاللي3602

يمي في مادة الت0اريخ ومعرف0ة أث0ره ف0ي التحص0يل واالحتف0اظ ل0دى طلب0ة بناء برنامج فيديو تعل3603
   5568 الصف السادس االساسي في الجمهورية اليمنية

بناء برنامج قائم على الموديوالت التعليمية لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدراسات 3604
   3861 جامعة صنعاء-العليا في كلية التربية 

برنامج قائم علي زيارة المعالم االثرية في مادة التاريخ وأثرة على تنمية تحصيل التالميذ  بناء3605
   3033 ووعيهم االثري في مرحلة التعليم االساسي
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ص0نعاء ف0ي  -بناء برن0امج لتق0ويم االداء المؤسس0ي بمكات0ب التربي0ة والتعل0يم بامان0ة العاص0مة 3606
   PPBES( 3523ضوء مدخل (

برن00امج متكام00ل ف00ي التربي00ة االس00المية للدارس00ين ف00ي مح00و األمي00ة وتعل00يم الكب00ار ف00ي  بن00اء3607
   5157 الجمهورية اليمنية

بن00اء بن00ك أس00ئلة ف00ي الرياض00يات للص00ف التاس00ع ف00ي ض00وء نظري00ة اس00تجابة الفق00رة باس00تخدام 3608
   3265 النموذج اللوغاريتمي ثالثي المعلمة

رياضيات للصف التاسع االساسي في ضوء نظري0ة اس0تجابة الفق0رة بناء بنك أسئلة في مادة ال3609
   9010 والتحقق من جودة توظيف برنامج حاسوبي االدارته 

 6946 بناء شراكة المنظمات االهلية العربية لمواجهة تحديات التنمية في اليمن 3610

رحل0ة الثانوي0ة ف0ي بناء مقياس الخص0ائص الشخص0ية للكش0ف ع0ن الط0ال ب الم0وهبين ف0ي الم3611
   6005 الجمهورية اليمنية

 2714 بناء مقياس دافعية االنجاز الدراسي لدى طلبة جامعة صنعاء3612

 2711 بناء مقياس للمجازفة في اتخاذ القرار لطلبة الصف الثالث الثانوي في امانة العاصمة3613

ية ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء بن00اء م00نهج الثقاف00ة اإلس00المية لط00الب الكلي00ات العس00كر3614
   1005 احتياجات الطالب وأهداف الكليات

بناء نظام معلومات للتعليم الفني والمهني في اطار النظام الوطني للمعلوم0ات ف0ي الجمهوري0ة 3615
   2529 اليمنية

مع0ايير  بناء نموذج لتطوير االداء االكاديمي بكليات التربية بجامعتي صنعاء وع0دن ف0ي ض0وء3616
   2927 الجودة واالعتماد االكاديمي

 1711 بناء نموذج لخطة مدرسية استراتيجية لمداراس التعليم العام في الجمهورية اليمنية3617

 3696 بناء نموذج للقيادة النسائية التربوية من منظور إسالمي3618

 1517 نيةبناء نموذج لنظام االعتماد االكاديمي في الجامعات اليم3619

 6459 بناء هياكل الشبكات التوزيعية وتحليل مؤشرات موثوقيتها3620

 6981 بناء وتنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات 3621

بناء وحدة دراسية مقترحة وفق المنهج التكاملي في مادة التربية اإلسالمية للصف السابع من 3622
   3865 رية اليمنيةالتعليم االساسي بالجمهو

بن00اء وح00ده دراس00ية ف00ي مق00رر الفق00ة لطلب00ة المرحل00ة الثانوي00ة بالجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء 3623
   2643 القضايا الفقهية المعاصرة

 2165 هـ259/193بنو طاهر في اقليم خراسان وعالقتهم بالخالفة العباسية 3624

افة اليمني00ة المطبوع00ة وااللكتروني00ة دراس00ة بني00ة التحري00ر الص00حفي االستقص00ائي ف00ي الص00ح3625
   4197 للمضمون والقائم باالتصال

 2537 بنية الخطاب في سيرة سيف بن ذي يزن3626

 6229 دراسة اسلوبية -بنية اللغة في شعر أبي تمام 3627

 506 دراسة وتحليل  -بنية ايقاع الشعر العربي 3628

 747 نجليزية والعربية الحديثة من وجهة نظر تحويليةبنية أنماط الجمل في اإل3629

بهاء الدين الجندي سيرته ومنهجه في كتابة {السلوك في طبقات العلماء والملوك} المع0روف 3630
   5266 بطبقات الجندي

 113 تحقيق المخطوطه -بهجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن ليحيى بن الحسين 3631

 6843 المقارن في اليمن ومتطلبات الثقافيةبواكيد االدب 3632

 8689 بيانات أسلوبية في القرآن الكريم3633

 2774 بيت الحكمة ودوره في الصالت العلمية بين الشرق والغرب3634

دراس0ة عملي0ة لواق0ع البن0وك  -بيع التقسيط في اإلسالم وأثره في المعامالت المالية المعاصرة 3635
   2430 اليمن اإلسالمية في
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بيئ0000ة االومايس0000يس ( هيمن0000وبترا : ايولوفي00000دا ) : واالختالف0000ات البيئي0000ة وتفاعالته0000ا م00000ع 3636
   5248 كوتيسيابلوتيك ( هيمنوبترا براكونيدا)

 1683 تاثير استخدام الزبادي كبروبيوتيك علي االداء االنتاج للدجاج اللحم3637

3638
المجال المعرفي واالنفعالي ومس0توى االداء المه0اري لالعب0ي  تاثير اسلوب التعلم البنائي على

ك00رة الي00د بالجمهوري00ة اليمني00ة (دراس00ة تجريبي00ة عل00ى ط00الب المعه00د الع00الي للتربي00ة البدني00ة 
 سنة)20 -18صنعاء  -والرياضية 

6074   

 Brijar/BMM) BF 4/Water 6239تاثير اشعة جاما على طور السائل البلوري (3639

تاثير اضافة الكروم عل0ى اداء النم0و وحال0ة العناص0ر الن0ادرة ف0ي حواش0ي االب0ل المرب0اه تح0ت 3640
   6532 ظروف الصيف الحار

على بعض االستجابات االنتاجية والفسلجية تحت ظروف االجهاد  Eو  Aتاثير اضافة فيتامين 3641
   2134 الحراري في دجاج اللحم التجاري

 2244 لزيواليت على محصول القمح وعالقته بكفاءة استخدام النيتروجينتاثير اضافة معدن ا3642

تاثير اق0ل ض0غط انس0دادي لب0الون انبوب0ة القص0بة الهوائي0ة عل0ى تس0رب الس0وائل ال0ى القص0بة 3643
   5650 الهوائية في مرضى التنفس الصناعي

   4895 اليمن -يات دول العالم الثالث تاثير االتفاقيات التجارية الدولية للسلع الزراعية على اقتصاد3644

تاثير االجهادات على انتاجية بعض المحاص0يل الحقلي0ة "ت0اثير االجه0اد الم0ائي والملح0ي عل0ى 3645
   4954 بعض محاصيل العلف الصيفية"

 1810 تاثير االستهالك المزمن للقات والكحول على االعضاء التناسلية للفئران3646

دة العضوية وغير العضوية على المحصول وجودة الثمار للخيار الن0امي ف0ي نظ0ام تاثير االسم3647
   6635 الزراعة بدون تربة

 5721 تاثير االصابة بعدوى الطفيليات المعوية على وضع مايكرونيوتريات3648

ي تاثير االضطرابات الجوية عن جودة ارسال المعلومات بواسطة تقني0ة اللي0زر عب0ر الف0راغ ف36490
   9228 غرب اسيا

تاثير االنترنت والملتيميديا على نطق اللغة االنجليزية للطلبة الع0رب الج0امعيين الدارس0ين ف0ي 3650
   5696 احدى الجامعات االمريكية

 2036 تاثير االنفتاح االقتصادي على اداء ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر3651

تح00ت Edible Mushroomختلف00ة ومع00امالت التعق00يم عل00ى انتاجي00ة الفط00رت00اثير البين00ات الم3652
   1378 ظروف صنعاء

 Viciafabal 5176تاثير التراكم الحراري على سلوك النبات والحاصل ومكوناتة في الباقالء 3653

 Sorghum bicolor (L)تاثير التسميد البوتاسي والفوسفاتي في نمو وانتاج الذرة البيضاء  3654
Moench 5719 المروية بمياه مختلفة الملوحة   

 5659 تاثير التسميد الحيوي على نبات الريحان3655

ت00اثير التس00ميد الفوس00فاتي والبوتاس00ي ف00ي حاص00ل العل00ف االخض00ر والتركي00ب الكيم00اوي للج00ت 3656
)Medicago sativa L( 5170   

الصفات الكمي0ة والنوعي0ة ل0بعض المركب0ات  تاثير التسميد والرش ببعض العناصر الغذائية في3657
   Trigonella Foenum-graecum L( 5629الفعالة طبياً في بذور صنفين من الحلبة (

ت00اثير التظلي00ل عل00ى التغي00ر الزم00اني والمك00اني لدرج00ة الح00رارة والرطوب00ة النس00بية ف00ي البي00وت 3658
   6581 المحمية المبرده تبخيرياً تحت الظروف الصحراوية

 Apis melliferal 5337تاثير التغذية ومواعيدها والتشتية في انتاجية نحل العسل 3659

تاثير التغير في استخدام االراضي على الجريان السطحي من منظور االدارة المتكاملة للموارد 3660
   4363 دراسة حالة وادي المليكي في حوض صنعاء -المائية 

نم0وذج المي0اه الجوفي0ة  -ة عل0ى المص0ادر المائي0ة دلت0ا أب0ين ورواف0دها تاثير التغيرات المناخي36610
   290 نموذج مياه الري
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 5583 تاثير الخلط التبادلي على كفاءة الدواجن3662

والشعر العاري على الخصائص الريولوجية وص0فات  13تاثير الدقيق المكون من قمح بحوث 3663
   8882 الخبز الناتج 

لرش بالماليك هيدرازايد والعناصر الصغيرة وطرائق الخزن في تحسين القابلية الخزنية تاثير ا3664
   Allium sepa L 5251للبصل 

تاثير الرش بمستويات مختلف0ة م0ن السيكوس0يل والبوتاس0يوم عل0ى الص0فات الكمي0ة والنوعي0ة 3665
   Ocimum Basilicum L 5131للزيوت الطيارة لصنفين من الريحان الحلو 

 204 تاثير السماد الفوسفاتي واالصناف على نمو محصول البرسيم الحجازي3666

 240 تاثير السماد النيتروجيني علي نبات القمح تحت تاثير ملحة التربة3667

تاثير السيانوبكتريا كمحسن ومخصب حيوي للتربة على النمو وبعض الخصائص البيوكيمائية 3668
   5863 في بادرات الطماطم

3669
تاثير الضوء االزرق المرئي على بكتيريا االكتينوميوتاس اجريتابكتير والبكتيريا بروفينومئس 
جينجيفالس عند المرضى الذين يعانون من امراض اللثة المزمنة (دراسة تجريبية) في مدين0ة 

 صنعاء
4180   

 5960 اليمن -ء تاثير الظروف المناخية على عمارة المباني السكنية بمدينة صنعا3670

تاثير العالج الكيمائي في السيطرة عل0ى داء المنش0قات والدي0دان المتقلب0ة ب0التراب ب0ين اطف0ال 3671
   9199 المدارس بمحافظة المحويت.

 5708 تاثير العوق الوظيفي على نمط الحياة لمرضى التهاب المفاصل3672

 301 تاثير القات على افرازات االنسولين3673

 5951 اليمن -تاثير القات على االنسجة اللثوية عند اليافعين في صنعاء 3674

 5385 تاثير القات على الجذور الحرة ومضادات االكسدة في فئران التجارب3675

 5246 تاثير القات على الغشاء المخاطي المبطن في الفم3676

 295 جهاز الهضمي لألرانبتاثير القات على بعض مكونات الدم وأنسجة ال3677

 5597 تاثير القات على وظائف الغده الدرقية مع احتمال تحفير االجسام المصادة للغدة الدرقية3678

 5045 تاثير القات على وظائف الكبد والكليتين ونسبة السكر في الدم3679

 5688 في اليمنتاثير القروض الصغيرة والقروض الزراعية على انماط االستهالك 3680

 Triticum aestivum 5315تاثير الكلتار واالثيفون في نمو محاصيل بعض اصناف القمح  3681

 5365 تاثير الكوينابريل على تصلب الشرايين في االرانب المغذاة غذاء دهنيا3682

الذرة الرفيعة والقمح تاثير المادة العضوية المعاملة ال هوائيا (مخلفات البيوغاز ) على نباتي 3683
   2530 وبعض خواص التربة

وكذلك النيم0اتودا الض0ارة ف0ي وج0ود وع0دم  Etli G/2rifتاثير المبيدات على البكتيريا النافعة 3684
   5342 وجود نبات الطماطم

 5788 دراسة في المناخ التطبيقي -تاثير المناخ على زراعة وانتاج محصول البرتقال في اليمن 3685

تاثير النبضات الفوق صوتية المنخفضة الشدة في التئام األنسجة بعد استئص0ال ض0رس العق0ل 3686
   6337 المدفون بالفك السفلي

 218 تاثير النصوص الواقعية على االستيعاب في القراءة3687

 6389 ركونياتاثير انظمة التبريد المختلفة على قوة الشد القصية بين الخزف الطالئي ومادة الز3688

تاثير برنامج التثقيف الصحي على مرضى السكري البالغين م0ن العم0ر اكب0ر م0ن اربع0ين س0نة 3689
   5918 في العاصمة صنعاء

ت00اثير برن00امج ت00دريبي بمص00احبة برن00امج غ00ذائي مقت00رح عل00ى بع00ض المتغي00رات الفس00يولوجية 3690
   3825 وتنظيم مستوى سكر الدم لدى مرضى النوع الثاني

ت00اثير بع00ض العناص00ر المعدني00ة ف00ي الص00فات الكمي00ة والنوعي00ة والتش00ريحية والقابلي00ة الخزني00ة 3691
   Solanum Tuberosum L 5617للبطاطا 

 5044 تاثير بعض العوامل البيئية على نمو وانتاج الشعر في الماعز المحلي3692
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 429 القلويدي لنبات الونكا الحمراءتاثير بعض المعامالت الزراعية على النمو والمحتوى 3693

 5856 تاثير بعض المعامالت على الخواص الوظيفية لبروتينات اللبن الجاموسي3694

 Punica granatum L( 5681تاثير بعض المعامالت في القابلية الخزنية لثمار الرمان (3695

 2577 العديدة في الذره الرفيعة تاثير بعض معامالت مابعد الحصاد علي محتوى الفينوالت3696

 5590 تاثير تخزين القات على انسجة الفم وماحولها3697

تاثير تمرينات عالجية وفق قواعد البايو ميكانيك على تأهيل خشونة مفصل الركبة لدى بعض 3698
   4220 المعلمات

 2593 والجلوكوز في الدمتاثير تناول القات ونوعية وجبات الطعام على مستوى الليبيدات 3699

تاثير تنظير الجهاز الهضمي العلوي على النبض وتشبع األكسجين بين اليمني0ين ف0ي المن0اطق 3700
   3227 صنعاء -المرتفعة 

 57  -قص0دير  43تاثير درجة حرارة التعتيق  والزمن عل0ى النم0و الحبيب0ي لنظ0ام اليوتكتي0ك (3701
   3965 بزموث)

 6183 السنان في المنطقة المتعادلة على النطقتاثير رص ا3702

تاثير زيادة نمو السرطان الرئ0وي الس0طحي والخالي0ا الص0غيرة المش0تقة منه0ا بواس0طة بع0ض 3703
   CAMP 5645المواد المانعة للتسرطن والتي تزيد من دورة 

الذكرية في مديرية تاثير سمية المبيدات الحشرية المستخدمة للقات على الهرمونات الجنسية 3704
   3463 بني مطر

 5762 مستوى -تاثير سياج عازل على خصائص التفريغ الهالي في ثغرات نقطة 3705

 2515 تاثير صيام رمضان علي امراض القصور في الدورة الدموية التاجية3706

 6618 للحم االبل تاثير طريقة الطبخ على الخواص الطبيعية والميكانيكية والحرارية والحسية3707

 6415 تاثير طول النهار والهرمونات الخارجية على نمو وتطور نبات الفراولة3708

 5667 تاثير عبض العوامل المهمة على انتاج اجنة االغنام معمليا3709

 تاثير عدد من العوامل الغذئية على االداء االنتاجي لدجاج اللحم التجاري تحت ظروف االجهاد3710
   2444 الحراري

وبع00ض انزيم00ات الميتوكن00دريا ف00ي مرض00ى   2-ال -س00ي  -ت00اثير عق00ار الرواكوت00ان عل00ى ب00ي 3711
 سرطان الدم النقوي الحاد

5599   

3712
لدى األشخاص المصابين بداء الس0كري   A1cتاثير عالج  اللثة  على مستوى الهيموغلوبين 

 لداعمة المزمنمن النوع  الثاني والتهاب اللثة واالنسجة ا
 

4146   

تاثير فترات الري التسميد العضوي والنيتروجين0ي عل0ى انتاجي0ة محص0ول القم0ح ف0ي المنطق0ة 3713
   2247 مارب -الشرقية من اليمن 

على اعادة االصابة بالطفيليات المعوية والنمو وتاثير انجاز التعليم في طالب  Aتاثير فيتامين 3714
   6181 ماليزيا -نج باه -بتاو  -مدارس بوس 

تاثير كثافات التخزين ونس0ب الب0روتين وع0دد م0رات التغذي0ة عل0ى نم0و وانت0اج البلط0ي وص0يد 3715
   5336 الجنس في االحواض الترابية

 4940 تاثير كثافة ودرجة رطوبة التربة على مقاومتها للقص واختراق التربة3716

طري(الوبيرياي) على بعض االنس0جه المس0رطنة ف0ي تاثير مستخلص اوراق نبات الصبر السق3717
   3387 الجرذان البيضاء

   294 تاثير مستخلص بعض النباتات الطبية المحلية على بعض الكائنات الحية الدقيقة الممرضه3718

ت00اثير مستخلص00ات أوراق الص00بر الس00قطري عل00ى فئ00ران مص00ابة بم00رض الس00كري المفتع00ل 3719
   2015 زوتوسينبواسطة مادة االستربتو

تاثير مستويات البروتين والكثافة على معدالت النمو ومدى مقاومة االسماك لالصابة ببكتيريا 3720
   4913 التسمم الدموي
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ت00اثير مس00تويات مختلف00ة م00ن التس00ميد الحي00وي والنت00روجين عل00ى انت00اج عل00ف محص00ول ال00ذرة 3721
   2221 الرفيعة (صنف محلي)

م 2011 -2004شرق االوسط الكبير في المنطقة العربية ( اليمن أنموذجا ) ( تاثير مشروع ال3722
( 3306   

 685 تاثير مضغ القات على تخطيط القلب الكهربائي في األشخاص الذكور األصحاء3723

تاثير معامل االنتشار الالقطبي ومعامل اعادة االتحاد في بالزما التفريغ الغازي (دراسة نظرية 3724
   4953 يلية)تحل

ت00اثير مكون00ات االس00منت عل00ى ديموم00ة الخرس00انة ف00ي البيئ00ة المحتوي00ة عل00ى ام00الح الكلوراي00د 3725
   5068 والكبريتات

 3763 تاثير نوع ومحتوى المادة المالئة على سلوك الخلطات االسفلتية3726

 5073 قاطاتتاثير نوعية مياه الري ودقة فتحات المرشح الشبكي على انسداد الن3727

3728
ت00اثير ن00وعين م00ن بكتيري00ا الباس00يلس المعتم00د كبروبيوت00ك عل00ى اداء النم00و وانس00جة االمع00اء 
ومعلمات الدم في الدجاج الالحم المع0رض للتح0دي بالس0المونيال تيف0ي مي0وريم والكلوس0تريديم 

 برفرنجنس
6637   

 5673 ودة بعد الحصادتاثيرات الملوحة على انتاج محصول الطماطم ومواصفات الج3729

ت00اثيرات درج00ة ح00رارة التل00دين وال00زمن عل00ى المقاوم00ة الكهربائي00ة والتركي00ب ال00داخلي ل00بعض 3730
   2561 اللحامات الخالية من الرصاص

 1573 تاثيراستخدام مياة المجاري على التلوث البكتيري لمحاصيل الخضار3731

 1234 الرحيق على نشاط نحل العسلتاثيرالتغذية بمكمالت حبوب اللقاح و3732

 1107 جامعة صنعاء -دراسة ميدانية -تاثيرالثقافة التنظيمية على سلوك الموظفين االداريين 3733

 7802 تاريخ الحروب الصليبية على ضوء فلسفة التاريخ 3734

 6828 تاريخ العلوم وفلسفته 3735

 7283 تاريخ بالد العرب القديم 3736

 652 دراسة سياسية-م حتى نهايتها190تاريخ مدينة الحضر من 3737

 2862 م) الجزء الرابع دراسة وتحقيق1150هـ/545تاريخ مسلًم اللحجي (تـ 3738

وتواجد نحل العسل على الصفات الكمية والنوعية لبذور  GA3تأُثير الرش بحامض الجبرليك 3739
   Nantes ' 418الجزر صنف نانتس ' 

تأثير ازالة دوالي المريئ والمعدة علىالدورة الدموية البابية الكبدية واالعتالل القالوني الن0اتج 3740
   5917 عن التليف الكبدي

تأثير استخدام االلعاب الصغيرة الغرضية باسلوب الدمج على المهارات الهجومية في كرة اليد 3741
   6232 للمعاقين ذهنيا القابلين للتدريب

3742
تأثير استخدام التبغ بغي0ر طريق0ة الت0دخين عل0ى بع0ض مؤش0رات الجه0از القلب0ي الوع0ائي عن0د 

 اليمنيين
 

3421   

تأثير استخدام التخدير العام مقارنة بالتخدير النصفي في العمليات القيصرية نس0بة ال0ى ص0حة 3743
   3530 صنعاء -األم والوليد في مستشفى السبعين 

 6151 دام التقنيات الحديثة على إنتاج السمان اليابانيتأثير استخ3744

تأثير استخدام المستويات المختلفة من مس0حوق مخلف0ات مص0انع االس0ماك المحلي0ة عل0ى أداء 3745
   7021 كتاكيت الالحم 

 7851 تأثير استخدام المياه المالحة في رش مبيدات اآلفات على شجرة البيزيا 3746

تخدام أدوات القوة الوظيفية على بعض المتغي0رات البدني0ة والمهاري0ة لح0ارس مرم0ى تأثير اس3747
   6525 كرة اليد بالجمهورية اليمنية

   8196 تأثير استخدام مواقع التواصل االجتماعي على النسق االجتماعي واالسري للشباب العرب3748
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لطلبة اليمنيين الدارسين للغ0ة االنجليزي0ة تأثير استراتيجية الدافعية الغير شائعة على تحصيل ا3749
   2548 كلغة اجنبية في مدارس األمانة .

) عل0ى بع0ض خ0واص 2000) م0ع المبي0د فاس0تر (sea minoتأثير استعمال السماد الحي0وي (3750
   7739 مقبول للنشر   atha edulisالتربة الكيميائية وعلى نمو وإنتاج القات  

 6198 سنوات 9-6ية الحركية على االبداع الحركي لالطفال من تأثير اسلوب الترب3751

ت00أثير اض00افة البزم00وث والفض00ة عل00ى مقاوم00ة الزح00ف والتركي00ب ال00دقيق لس00بيكة اليوتكتي00ك ( 3752
   4158 نحاس ) -قصدير 

 1640 تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور حبة البركة على اداء كتاكيت الالحم3753

ير اضافة نسبة صغيره من البزموث على التركيب ال0دقيق والخص0ائص الحراري0ة ومقاوم0ة تأث3754
   3725 بزموث )x -انتيمون 5 -الزحف للتراكيب المعتقة ( قصدير 

 6910 تأثير االخالق والعلم والدين في الفرد والمجتمع 3755

 6900 نحل العسل اليمني  تأثير االساسات الشمعية المقررة والمصنعة عليا على ساللة3756

 تأثير االساسات الشمعية والمصنفة عليا على ساللة النحل العسل اليمين 3757
 7575   

ت00أثير االس00تبدال الجزئ00ي ل00دقيق القم00ح ب00دقيق ال00ذرة الرفيع00ة والش00عير الع00اري عل00ى الص00فات 3758
   2755 الريولوجية والخبز الناتج

لقم000ح المس000تورد عل000ى الص000فات الفيزيائي000ة والفيزي000و كيميائي000ة ت000أثير االس000تبدال الجزئ000ي ل3759
   8886 والريولوجية لدقيق بعض أصناف القمح المحلي 

 3114 تأثير االستيروجين ومضغ القات على نشاط التيلوميريزوالجينات المثبطة لالورام3760

واص الفس00يولوجية ت00أثير االض00افة االرض00ية للبوري00اء كبريت00ات االموني00وم عل00ى بع00ض الخ376100
   7658 والمكونات الكيميائية لنبات السورجيم

   6035 دراسة ميدانية -تأثير االنماط االتصالية على صورة االحزاب السياسية لدى الجمهور اليمني 3762

تأثير اإلعطاء المنتظم لالريثروبويتين على مستوى الهيموجلوبين في مرضى الغسيل الكل0وي 3763
   2518 ل في مدينة الحديدةبمركز الغسي

 6537 دراسة تطبيقية -تأثير اإلعالن الصحفي في السلوك الشرائي للجمهور اليمني 3764

دراسة تطبيقية على  -م 2008/2000تأثير األحزاب السياسية على التنمية المحلية في اليمن 3765
   2218 امانة العاصمة

ل00ى مس00تويات مض00ادات األكس00دة ف00ي المرض00ى المص00ابين ت00أثير األدوي00ة الخافافظ00ة للض00غط ع3766
   5632 بارتفاع ضغط الدم

 4742 تأثير األزمة اليمنية على ربحية القطاع المصرفي3767

ت0أثير األس00مدة العض00وية الص00لبة المركب0ة م00ن مخلف00ات المج00اري وقمام0ة المدين00ة عل00ي القم00ح 3768
   745 والذرة الشامية وبعض خواص التربة

 1374 تأثير األمراض المصاحبة لصورة فحص الدم بين مرضى السل الرئوي3769

 4720 تأثير البرامج التدريبية على أداء موظفي الخط األمامي في شركات االتصاالت.3770

ومس0تخلص بع0ض النبات0ات الطبي0ة المحلي0ة عل0ى الكائن0ات  -صمغ النح0ل  -تأثير البروبولبس 3771
   329 الحية الدقيقة

تأثير البروبيوتك والبريبيوتك على الخصائص الفزيوكيميائية للزبادي الناتج من بع0ض أن0واع 3772
   3067 الحليب

تأثير التثقيف الصحي على الوعي المجتمعي وسلوك المعالجة لدى ح0االت المالري0ا المش0تبهه 3773
   4094 اليمن -في منطقة تهامة 

خ0اذ المس0تثمر ق0رارات االس0تثمار ف0ي االس0هم  دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى تأثير التحليل الفني في ات3774
   3727 سوق ابو ظبي لألوراق المالية

 7546 تأثير التحميل والكثافة النباتية على الحصول ومكوناته للذرة الشامية والفاصوليا 3775
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   1928 مدينة صنعاء -من تأثير التدخين على  هرمونات الذكورة في مرضى شريان القلب التاجي الي3776

 1930 تأثير التدخين والقات على المستوى المصلي للثيروجلوبيولين بين الرجال3777

تأثير التدخين والقات على مستوى هرمون االستروجين قبل وبعد سن اليأس عند النساء وأثر 3778
   1894 ذلك على مستوى الكالسيوم والدهون

 7034 وي الرملوبي كفاءة التقسير تأثير التدرج والمحت3779

تأثير التدريب الفت0ري متغي0ر الش0دة عل0ى بع0ض المتغي0رات الفس0يولوجية  والمس0توى الرقم0ي 3780
   6058 لدى ناشئي مسابقات جري المسافات الطويلة

تأثير الت0دريب ف0ي المرتفع0ات عل0ى بع0ض المتغي0رات الفس0يولوجية ومس0توى اإلنج0از الرقم0ي 3781
   6290 بقي جري المسافات المتوسطة بالجمهورية اليمنيةلمتسا

تأثير الترب إضافة الحديد والمنجنيز على نمو وامتصاص نبات الذرة الشامية لبعض العناصر 3782
   208 المغذية الصغيرة

تأثير التركيب الوراثي والتغذية والتفاعل بينهما على الصفات االقتصادية في بع0ض الس0الالت 3783
   4924 مصريةال

 1165 تأثير التسميد االزوتي والحش على إنتاجية علف الفيل3784

 7741 تأثير التسميد العضوي والمعدني على بعض خواص التربة ومحتوى نبات الذرة الدقيق3785

تأثير التسميد الفوسفوري والبوتاسي على الحاصل ومكوناته ونسبة الزيت في بعض أص0ناف 3786
   1237 لسوداءالحبة ا

 7737 تأثير التسميد النيتروجين والبوتاسي على نمو وإنتاج الذرة الشامية 3787

ت0000أثير التس0000ميد النيتروجين0000ي والجب0000رالين عل0000ى النم0000و والتركي0000ب الكيم0000اوي ف0000ي نب0000ات 3788
Philodendron Scandens 548   

 4822 اسة حالة شركة يمن موبايلتأثير التسويق اإللكتروني على االتصاالت التسويقية در3789

 7294 تأثير التعليم على الحراك االجتماعي في اليمن 3790

تأثير التغذية الراجعة الش0فهية المباش0رة مقاب0ل غي0ر المباش0رة للم0درس عل0ى النت0اج الش0فهي 3791
   1603 جامعة صنعاء -كلية التربية-قسم اللغة االنجليزية -لطلبة المستوى الثاني

 6038 تأثير التغذية المعدية المبكرة على الناتج السريرى لمرضى التنفس اآللي3792

ت00أثير التغذي00ة بمس00تويات مختلف00ة م00ن كس00بة السمس00م ومس00حوق الس00مك عل00ى كف00اءة االداء 3793
   1767 االنتاجي للدجاج الالحم في اليمن

بعض الصفات الفسيولوجية واإلنتاجي0ة على  Aتأثير التغذية بمصادر طبيعية مختلقة لفيتامين 3794
 في دجاج اللحم

1057   

3795
عل0ى البالزم0ا وتك0وين  n-6:n-3تأثير التغذية بنس0ب مختلف0ة م0ن مكم0الت األحم0اض الدهني0ة 

 PPAROاألنسجة من األحماض الدهني0ة والنش0اطات الهرموني0ة والتناس0لية والتعبي0ر الجين0ي 
 واملوتركيبة بطانة الرحم لدى الفئران الح

6266   

تأثير التغيرات المناخية على المصادر المائية " دلتا أبين وروافدها " نموذج المياه الس0طحية 3796
   289 نموذج اقتصادي

 MSD( 4702تأثير التغييرات الثقافية على أداء المنظمات متعددة الجنسيات: دراسة حالة (3797

صنعاء  الدارسون للغة االنجليزية كلغة  -في كلية المجتمع تأثير التمارين التي ينتجها الطالب 3798
   1499 اجنبية في قدرتهم على التحدث بطالقة

 5926 تأثير التمارين الرياضية على الردود االنعاكاسية القلبية وبعض القياسات الكيميائية3799

آلم المنطق0ة العنقي0ة ل0دى تأثير التمرينات العالجية وبعض وس0ائل الع0الج الطبيع0ي ف0ي ع0الج ا3800
   4168 بعض المصابين المترددين على مركز األطراف بأمانة العاصمة

دراسة سوسيولوجية لعملية تموي0ل  -تأثير التمويل السياسي على نزاهة االنتخابات في اليمن 3801
   3665 األحزاب السياسية

 4759 وظفينتأثير التواصل الفعال في مكان العمل على معنويات الم3802
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   1883 تأثير التوهين الجوي على أداء االتصاالت الليزرية عبر الهواء الحر في الجمهورية اليمنية3803

تأثير الجذور الحرة والقدرة الكلية لمضادات التأكسد في السائل المنوي على ج0ودة الحيون0ات 3804
   2321 المنوية والخصوبة عند الرجال اليمنيين

ر الجرعات المختلفة من سلفات األمونيوم على النمو والتركيب الكيماوي في شتالت ال0بن تأثي3805
   8247 (عديني)

ت0أثير الجه0د الب0دني الخفي0ف عل00ي مس0تويات س0كر ال0دم العش00وائي عن0د مجموع0ة م0ن مرض00ى 3806
   7370 الشكري اليمنيين 

لفيروس00ية بع00د انته00اء الع00الج بـ00ـ ت00أثير الحم00ل الفيروس00ي عن00د خ00ط األس00اس عل00ى االس00تجابة ا3807
   3536 المزمن في اليمن Cليديباسفير / سوفر سبوفير بين مرضى التهاب الكبد 

 8425 تأثير الحمنوي الرطوبي للتربة الجيرية وكمية ونوع السماد  3808

تأثير الخصائص الشخصية على القروض الشخصية. بحث عن المقترض0ين ف0ي البن0ك ال0دولي 3809
   4725 يمنيال

 1020 تأثير الخف المبكر والمتأخر على جودة وانتاجية ثمار اشجار الخوخ3810

 8547 تأثير الخف المبكر والمنافع على إنتاجيه وجود ثمار الخوخ3811

تأثير الرش الورقي ببعض العناصر الصغرى على النمو والمحصول وإنتاج الزيت الطي0ار ف0ي 3812
   700 نبات الشبت

 5139 تأثير الرش بالجبرلين في نمو وتطور خواص ثمار نخيل التمر صنف تبرزل3813

تأثير الرش بمستخلص خميرة الخبز والسماد العضوي والتسميد البوتاسي في تحسين خواص 3814
   4050 التربة ونمو محصول الخيار

 4393 صنعاء (بحث تطبيقي) تأثير الرضا الوظيفي على أداء الموظفين اإلداريين بجامعة3815

تأثير الرى بالمياه العادمة المعالج0ة عل0ى جاهزي0ة الفس0فور ونم0و محص0ول الف0ول ف0ي الت0رب 3816
   999 الكلسية

 تأثير الري الناقص وعمق البث على إنتاجية الكوسة تحت نظام الري بالتنقيط3817
 1401   

عل00ى نم00و ش00تالت  1:1يوم + كلوري00د الكالس00يوم ت00أثير ال00ري بالم00اء الملح00ي بكلوري00د الص00ود3818
 الزيتون صنف خضيري

8246   

ت0أثير ال0ري بالمي0اه المعالج0ة عل0ى الخ00واص الكيميائي0ة للترب0ة وعل0ى نم0و وإنتاجي0ة محص00ول 3819
   743 القضب

 8424 تأثير الري بمستويات تركيز مختلفة من مياه المجاري للمعالجة 3820

ومصدر الكتاكيت على انتاجية دجاج البض المربى تحت ظروف االنتاج التجارية  تأثير الساللة3821
   8288 في اليمن 

تأثير السيكلوس0بورين ومثيالت0ه م0ن الم0واد المهبط0ة للمناع0ة عل0ى بع0ض مق0اييس االس0تجابة 3822
   868 المناعية بين متلقي زرع الكلى الداخلين في مستشفى الثورة العام بصنعاء

 4079 ثير الصبار على ارتفاع سكر الدم المستحث تجريبيا في األرانب باستخدام االلوكسانتأ3823

 1370 تأثير الطين المحروق على مقاومة ومتانة الخرسانة3824

ف00ي روايت00ي همنغ00واي العج00وز والبح00ر و ( وداع00ا  -ت00أثير العب00ارات غي00ر الدال00ة عل00ى ال00زمن 3825
   2626 للسالح )

ر الع00زالت الجرثومي00ة م00ن رأس قس00طرة نق00ل األجن00ة عل00ى نت00ائج الحم00ل بواس00طة الحق00ن ت00أثي3826
   2089 المجهري

ب0ين مرض0ى في0روس  CD4/CD8تأثير العقاقير المض0اده للفيروس0ات القهقري0ة عل0ى نس0بة ال3827
   1979 العوز المناعي البشري في اليمن

 927 ارات التحدث باللغة اإلنجليزيةتأثير العمل الجماعي على إتقان المتعلمين لمه3828

تأثير العنصر الثالث على الخصائص الحرارية والموصلية الكهربائية والتركي0ب ال0دقيق لنظ0ام 3829
   3460 فضة) 3.5 -اليوتكتيك (قصدير 
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بحث في قضايا السلطة والملكية والم0رأة  -تأثير العوامل االجتماعية في النصوص التشريعية 3830
   879 سة في علم االجتماع الدينيدرا -

دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى الجمهوري00ة  -ت00أثير العوام00ل االقتص00ادية واالجتماعي00ة عل00ى الخص00وبة 3831
   5623 اليمنية

 5978 تأثير العوامل السياسية في سياسة االصالح االقتصادي في الجمهورية اليمنية3832

   6741ة العربية الموحدة وانعكاساتها على االستثمار االجتماعي تأثير العولمة على االنظمة المحاسبي3833

 4767 تأثير العولمة على ثقافة العمل اليمني على أساس األبعاد المضافة3834

تأثير الغذاء ع0الي ال0دهون عل0ى بع0ض الن0واحي البيوكيميائي0ة والس0لوكية واحتمالي0ة تحس0نها 3835
   5847 ذانبفيتامين هـ والسليينيوم في الجر

 3251 تأثير الفساد في النمو االقتصادي في اليمن3836

 704 تأثير الفطريات المفرزة للسموم الفطرية على عالئق الدواجن3837

ت00أثير الفيب00رين الغن00ي بالص00فائح الدموي00ة عل00ى إلتئ00ام الطع00م الجراح00ي ال00ذاتي ف00ي ت00رميم الف00ك 3838
   6455 السفلي

 6075 لى األدوية المضادة للمالرياتأثير القات ع3839

 302 تأثير القات على الليبيدبير اوكسيدشن3840

 358 تأثير القات على الهرمون اللبتين واألحماض الدهنية الحرة3841

تأثير القات على بعض المتغيرات البدنية والمهارية والفسيولوجية لدى العب0ي ك0رة الق0دم ف0ي 3842
   6296 اليمن

 -تأثير القات على بعض مكونات االستجابة المناعية عند الماضغين للق0ات ف0ي مدين0ة ص0نعاء 3843
   1218 اليمن

 1299 تأثير القات على بعض مؤشرات وظائف الكبد3844

 832 تأثير القات على بعض مؤشرات وظائف الكلى3845

 917 تأثير القات على حركية الثيوفلين3846

 2565 القات على عدد وشكل وحركة الحيوانات المنوية بين بعض ماضغي القات اليمنيين تأثير3847

 864 تأثير القات على نشاط بعض إنزيمات مصل المصابات بسرطان الثدي3848

 1322 تأثير القات كعامل علي معدل حدوث التهاب الكبد المناعي بين المخزنين3849

 4825 ابية للتمويالت الخارجية على أعادة االعمار في اليمنتأثير القدرة اإلستيع3850

ت00أثير الكالس00يوم وااللفاكالس00يدول والغس00يل الكل00وي ال00دموي عل00ى ف00رط إف00راز هرم00ون الج00ار 3851
   2513 الدرقية الثانوية في المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي

 162 من الذرة الشامية تأثير الكثافة النباتية ونظم الزراعة على صنفين3852

 3379 تأثير الالماركوفيان علي ديناميكية الترابط للثالثة كيوبت3853

تأثير اللهجة اليمنية البيضانية في نطق طالب اللغة االنجليزية المستوى االول في كلية التربية 3854
   3320 جامعة البيضاء

 6307 مسبقة اإلجهاد الخارجي والصبتأثير اللي على الجسور الصندوقية المجزأة 3855

 8946 تأثير الماء المعرض للمجال المغناطيسي على بعض خواص الخرسانة3856

 1954 تأثير المبيدات الحشرية على إنزيمات كبد مزارعي القات اليمنيين3857

ف0ي الترب0ه الزراعي0ة  تأثير المبيدات المستخدمة لنبات القات على الكائنات الدقيق0ة (البكتيري0ا)3858
   3876 الجمهورية اليمنية -محافظة الضالع  -في مديرية الحصين 

 7025 تأثير المدنية على نوعية المياه الجوفية لحوض صنعاء الجمهورية اليمنية 3859

ت0أثير الم0ذيب عل0ى ثاب0ت التفك0ك األول والث0اني ل0بعض األحم0اض ثنائي0ة الكربوكس0يل وال00دوال 3860
   37 ديناميكية الخاصة بهمالثرمو

   1672 تأثير المستويات المختلفة لمسحوق مخلفات األسماك المصنعة محلياً على اداء كتاكيت الالحم3861
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تأثير المشاركة في اتخاذ القرار اإلداري على الرضا الوظيفي (دراسة ميدانية عل0ى عين0ة م0ن 3862
   4397 الموظفين في المنظمات اليمنية)

 4330 تأثير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دحر المشكلة السكانية في اليمن3863

 6317 تأثير المشي أثناء المرحلة النشطة للوالدة على تقدم الوالدة بين النساء البكريات3864

تأثير المضاد البكتيري لبعض النباتات الطبية (السنيفه ، لسان الحمل الصغير ، دجرعكبر)من 3865
   3411 مدينة اب على البكتيريا المسببة للجروح بعد العمليات الجراحية

 777 تأثير المضافات الخرسانية على خواص الخرسانة المعرضة للحريق3866

تأثير المعالجة التليفزيونية للقضايا السكانية علي معارف واتجاهات الجمهور اليمن0ي (رس0الة 3867
   6273 وراه في االعالم)مقدمة للحصول على درجة الدكت

تأثير المعامالت الغذائية للدجاج قب0ل وض0ع والمس0تويات المختلف0ة م0ن البروتين0ات ف0ي عليق0ة 3868
   7996 إنتاج البيض على األداء اإلنتاجي للدجاج البياض

ت000أثير المعامل000ة بالبوتاس000يوم والمس000افات الزراعي000ة ف000ي الص000فات الكمي000ة والنوعي000ة ل000درنات 3869
   1023 طس صنف فايبوال وعالقتها بالقابلية الخزنيةالبطا

ت00أثير المن00اخ التنظيم00ي عل00ى األداء ال00وظيفي دراس00ة ميداني00ة عل00ى مؤسس00ة الث00ورة للص00حافة 3870
   4631 صنعاء –والطباعة والنشر في اليمن 

 2885 تأثير المناخ على انتاج العنب في محافظة صنعاء3871

وحم00ض الفولي00ك  12عل00ى الع00د ال00دموي الش00امل ومس00توى فيت00امين ب00ي  ت00أثير الميتف00ورمين3872
   3704 والكالسيوم عند مرضى السكر النوع الثاني

   1077 تأثير النشاط الحيوي لبعض عزالت البكتيريا الخيطية على الكائنات الحية الدقيقة الممرضة3873

 4406 في الجمهورية اليمنية تأثير النظام الضريبي على حصيلة اإليرادات الضريبية3874

تأثير النوع االجتم0اعي عل0ى اس0تراتيجيات االعت0ذار كم0ا يس0تخدمها الدارس0ون اليمني0ون للغ0ة 3875
   3920 االنجليزية لغة اجنبية

 2926 تأثير الهالم الطازج للصبار في شفاء الجروح في االرانب مقارنة بعقار الميبو3876

 8527 ب جامعة صنعاء على االنشطة المفضلة لديهم تأثير إحتياجات طال3877

دراس0ة تطبيقي0ة  -تأثير إستراتيجية التدريب على تطوير أداء الع0املين بالمؤسس0ات التعليمي0ة 3878
   4450 على المؤسسات التعليمية بوزارة التعليم الفني والمهني بأمانة العاصمة

 6928 ل على رطوبة التربة تأثير إضافة البوليمو العضوي الهيدرسو3879

 3570 تأثير إضافة الزيوليت الطبيعي وبذور الحبة السوداء على اداء وصحة كتاكيت الالحم3880

تأثير إضافة السماد العضوي للتربة والنبات على الصفات النوعية والمحتوى المعد في لنب0ات 3881
   7740 الكوي 

 8286 بعض مكونات الدم لدجاج اللحم التجارية هبرد جي في على  Cو Eتأثير إضافة فيتامين 3882

 4755 تأثير أبعاد جودة الخدمة على رضا العمالء في مستشفى الشرطة اليمنية3883

وأوساط التجذير المحلي0ة عل0ى تج0ذير عق0ل بع0ض اص0ناف  IBAتأثير أندول حمض البيوتريك 3884
   413 الزيتون تحت الظروف اليمنية

 6442 تأثير أنواع وسماكات الالصق على قوة الرابط القصبية بين الراتنج والزركونيا3885

 4101 تأثير أوساط غمر مختلفة في ثباتية اللون على نوعين من الحشوات الضوئية3886

 4376 تأثير برامج التحويالت النقدية المشروطة النقدية على الدخل أثناء الحرب في اليمن3887

تأثير برنامج االصالح االقتصادي على واقع المرأة التنموي من منظور الن0وع االجتم0اعي ف0ي 3888
   1922 اليمن

) متر 400تأثير برنامج تدريبي مقترح على بعض المتغيرات البدنية المرتبطة بتحسين ايقاع (3889
   4037 حواجز لدى طالب كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء

-45برنامج تدريبي مقترح لتحسين الكفاءة الوظيفية للعمود الفقري لدى السيدات م0ن ( تأثير3890
   3998 ) سنه55
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تأثير برنامج تعليمي حول تنظ0يم األس0رة للم0رأة اليمني0ة عل0ى معرفته0ا واتجاهاته0ا ف0ي مدين0ة 3891
   6469 صنعاء

 6050 يشين بالديال الدموىتأثير برنامج تمريضي تأهيلي على جودة حياة المرضى المتعا3892

ت00أثير برن00امج مقت00رح للت00دريب العقل00ي عل00ى تط00وير مس00توى بع00ض االدعاءاتالمه00ارة وبع00ض 3893
   7688 الخصائص التغير لالعبه كرة القدم بالجمهورية . 

ت00أثير بع00ض االدوي00ة المض00ادة لاللتهاب00ات غي00ر االس00ترودية عل00ى بع00ض جوان00ب عم00ل الكل00ى 3894
   1177 اطي للمعدة وتداخله مع الرمانوالغشاء المخ

 1602 صنف سبأ -تأثير بعض المخصبات الحيوية على نمو وتطور القمح3895

 833 تأثير بعض المضادات الميكروبية على حركية الديجوكسين3896

 8545 تأثير بعض المعامالت التقليدية على ثمار العنب "الرازقي" المعد لألنتاج الزبيب 3897

 1584 تأثير بعض المعامالت الزراعية على الفول البلدي3898

 7228 تأثير بعض المعامالت على ثمار العنب 3899

تأثير بعض عوامل الخطورة على األس0تجابة المناعي0ة للق0اح في0روس اإللته0اب الكب0دي الب0ائي 3900
   1662 اليمن -بين السكان المطعمين في مدينة صنعاء 

   7230ثير بعض معامالت الزراعة الحقلية في صفات القمح المرتبطة بعوامل جودة منتجات الخبر تأ3901

 1893 تأثير تدخين السجائر على نسبة البيله الزاللية الدقيقة بين مرضى السكر في اليمن3902

 -اسة تجريبية تأثير تدريب بعض المهارات النفسية على األداء المهاري لالعبي كرة القدم (در3903
   6064 سنة 18-15على العبي كرة القدم اليمنية سن 

تأثير تركيز كلوريد الصوديوم وكلوريد الماغنسيوم على نمو نباتات القم0ح والش0عير و بع0ض 3904
   665 خصائص التربة

تأثير تصاميم الكمبيوتر المختلفة على ل0ون ومقاوم0ة كس0ر التيج0ان المص0نوعة م0ن س0يراميك 3905
   6325 لزركونياا

 906 تأثير تعاطي القات على إفراز المرسالت العصبية3906

   715 تأثير تعاطي القات على مستوى السيروتين عند النساء الحوامل المتعاطيات للقات في اليمن3907

وحم00ض الفولي00ك عن00د الرج00ال  6، ب  12ت00أثير تع00اطي الق00ات عل00ى مس00توى فيتامين00ات ب 3908
   3094 ي صنعاء ، اليمناألصحاء ف

ت00أثير تع00دد عوام00ل الخط00ورة عل00ى احتي00اطي الش00رايين التاجي00ة عن00د المرض00ى الغي00ر مص00ابين 3909
   6170 بمرض الشرايين التاجية

 4743 تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على االقتصاد اليمني3910

ة للطلب0ة اليمني0ين الدارس0ين للغ0ة  االنجليزي0ة تأثير تقنيات ماقبل الكتابة على المهارات الكتابي3911
   1414 كلغة أجنبية في المستوى الجامعي

ت00أثير تقني00ة الحكاي00ات القصص00ية التعليمي00ة عل00ى تط00وير المه00ارة الش00فهية للدارس00ين للغ00ة 3912
   1305 االنجليزية كلغة أجنبية في المستوى الجامعي في اليمن

 4055 ض وسائل العالج الطبيعي في عالج االم اسفل الظهرتأثير تمرينات االطالة وبع3913

ت000أثير جزيئ000ات حم000ض الجليكولي000ك العدي000د الالكتي000دات بالغ000ة الدقي000ة المحمل000ة ب000الكركم عل000ى 3914
   6553 الحساسات الدقيقة لشبيهة الخاليا الجذعية في السيدات المصريات المصابات بسرطان الثدي

 2754 دقيق الكينوا على الخصائص الريولوجية وجودة الخبز الناتجتأثير خلط دقيق القمح ب3915

 3422 تأثير خلطة العسل والصبار وبياض البيض الطازج على عدوى الجروح في األرانب3916

% قص0دير 80تأثير درجات حرارة االنصهار على التركيب والخصائص الميكانيكية للسبيكة ( 3917
   4303 % انديو18 -% فضة 2 -

تأثير درجة الحرارة المنخفضة على تل0ون ثم0ار الكافين0ديش ودراس0ة تحليلي0ة لمكون0ات بع0ض 3918
   759 ثمار الموز المحلي
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تأثير زيت الزيتون المنقى وزيت الزيتون البكري على اضطرابات القلب واألوعية الدموية في 3919
   6201 ذكور جرذان مصابة بتصلب الشرايين

   1902 بكة المتصالت المجتمعيات على استخدام خدمات الصحة اإلنجابية في الريف اليمنيتأثير ش3920

تأثير شراب الكافورة الزنجبيل الدستورين وتوليفاتها ف0ي بع0ض المع0الم الس0ريرة ل0دى البش0ر 3921
   8517 االصحاب 

3922
ى هرم00ون ت00أثير ص00يام ش00هر رمض00ان عل00ى هرم00ون االديب00وكين ومع00دل هرم00ون الليت00ين إل00

االديب00ونكتين وب00روتين س00ي التف00اعلي ش00ديد التحس00س ف00ي المرض00ى المص00ابين ب00داء الس00كري 
 النوع الثاني

3270   

 4132 تأثير طرق تجفيف وتخزين وتقشير حبوب البن على الجوده3923

ت000أثير ع000الج الميرازي000د ومس000تخلص س000يقان نبات000ات الم000ر عل000ي أنس000جة الفئ000ران وطفيل000ي 3924
   1761 مانسونايشيستوسوما 

تأثير عالج الهيدروكسي يوريا على إنتاج خضاب الدم الجنيني عند مرض0ى فق0ر ال0دم المنقل0ي 3925
   1429 في مستشفيات صنعاء

 4826 تأثير عناصر المزيج التسويقي الدوائي على أختيار األطباء اليمنيين للدواء المحلي3926

   2766 م2011 - 2001ى السياسة الخارجية في الجمهورية اليمنية تأثير عوامل البيئة الداخلية عل3927

) عل0ى وظيف0ة البط0ين األيس0ر اإلنبس0اطية ف0ي مرض0ى إع0تالل عض0لة fتأثير مثبطات قنوات (/3928
   6255 القلب الذاتي

تأثير محطة معالجة مياة الصرف الصحي على المي0اة الجوفي0ة ف0ي منطق0ة بن0ي الح0ارث امان0ة 3929
   1738 اليمن-مة العاص

 fragaria  spp( 1019تأثير مدة التبريد علي نمو وتطور نبات الفراولة  (3930

ت00أثير مس00تخلص البق00دونس الم00زروع عل00ى حص00وات الكل00ى المفتعل00ه ب00اإليثلين جليك00ول ف00ي 3931
   3341 الجرذان

كلوري00د الكرب00ون عل00ى ت00أثير مس00تخلص الث00وم للتخفي00ف م00ن اآلث00ار الس00مية والتأكس00دية لراب00ع 3932
   3276 أنسجة األرانب

تأثير مستخلص نبات الكسمع على مستوى الدهون عند ذكور الجردان البيضاء المصابة بداء 3933
   3722 السكري

   778 تأثير مستخلص نباتي قمحين وسبرة على حيوية الرؤيسات األولية للطفيلي إيكاينوكوكوس3934

 1957 النباتات الطبية على بكتيرياالمسببة لتسوس االسنانتأثير مستخلصات بعض 3935

تأثير مستوى التعليم في المجتمع على حدوث الغيبوبة الكبدية عند المرضى المصابين بالتهاب 3936
   3065 الكبد المزمن .

تأثير مستوى الخارصين ف0ي البالزم0ا عل0ى نش0اط بع0ض الهرمون0ات واإلنزيم0ات عن0د الرج0ال 3937
   1983 خزنين بالقاتالم

 1887 في البالزما عند مخزني القات 2-تأثير مستوى الزنك على مستوى اللبتين واالنترليوكين3938

تأثير مستويات مختلفة م0ن الحلب0ة عل0ى كمي0ة الكوليس0ترول ف0ي البالزم0ا وص0فار الب0يض ف0ي 3939
   7993 الدجاج البياض 

وراق الخض00راء عين00ات الفيلت00داء عل00ى حيوي00ة يرق00ات ت00أثير مس00طحات ص00مغ نب00ات الم00ر واال3940
   7509 البعوض وتحضير المختبر 

 6855 تأثير مشاريع السكة الحديد على التنمية االقليمية 3941

 5278 تأثير مصدر البروتين وتفل ورد النيل على ميتابوليزم النيتروجين في المختبرات3942

 4242 فة االنبساطية للبطين األيسر عند الشبابتأثير مضغ القات على الوظي3943

تأثير مضغ القات عل0ى وظ0ائف البط0ين االيس0ر االنقباض0ية و االنبس0اطية ب0ين مرض0ى ارتف0اع 3944
   2746 ضغط الدم
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ت00أثير مع00دالت مختلف00ة م00ن التس00ميد الفوس00فاتي وفت00رات ال00ري عل00ى الحاص00ل العلف00ي للبرس00يم 3945
   2538 الحجازي

   125 ثير ملوحه التربه على النمو وامتصاص بعض العناصر الغذائيه األساسية لنبات حنك السبعتأ3946

 4764 تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على أداء الموظفين3947

 8143 تأثير مواعيد الزراعة على سلوك بعض أصناف القمح وشدة اإلصابة بالصداء األصفر 3948

 8639 اعيد إضافة السماد النيتروجين على صفات اصناف الذرة تأثير مو3949

 425 تأثير موعد قطف العنب وطرق التجفيف على كمية ونوعية الزبيب اليمني.3950

تأثير ناقالت قنوات الكالسيوم على ابيض المواد الدهنية وضغط الدم في مرضى اعتالل الخلية 3951
   4874 السكري

ـ يوريكوما لونقي فوليا جاك على رابع كلوريد الكاربون الذي يحدث ظرر في خاليا  تأثير نبات3952
   5849 الكبد عند الفئران

 3987 تأثير نبات إكليل الجبل والقرفة على سكر الدم للفئران البيضاء3953

 1882 تأثير نباتات طبية يمنية منتقاة على بعض طفيليات االنسان3954

ب األحم00اض الدهني00ة المش00بعة ال00ى الغي00ر مش00بعة عل00ى بع00ض الص00فات اإلنتاجي00ة ت00أثير نس395500
   748 والتناسلية واالستجابات المناعية في دجاج البيض التجاري

ت00أثير نط00ام ال00ري ومحس00ن الترب00ة عل00ي اس00تخدام المي00اه ونم00و أشجارالفرس00ك خ00الل الع00امين 3956
   995 األولين بعد الغرس

الحمل المختلفة على صورة الدهون المصلية ومستوى مضادات األكسدة بين  تأثير وسائل منع3957
   1929 النساء

 4687 على إنشاء استراتيجيات في إطار منظمة التجارة العالمية YICsتأثير وعي وقدرات 3958

 7850 تأثيرات المشتركة لبعض المبيدات الحشرية على الحشرة القشرية الحمراء الكاليفورنية 3959

ت0أثيرات تركي00ز اإلن0ديوم ودرج00ة ح0رارة التعتي00ق عل0ى الخص00ائص الفيزيائي0ة للس00بيكة الثالثي00ة 3960
   3995 إنديوم) x -خارصين 9-(قصدير

 573 تأثيرات حقن البروموكربتين على أجزاء من الجهاز التناسلي الذكري للفئران البيضاء3961

 3572 طفل مصاب بداء السكري النوع األول تأثيرات على األسرة بسبب العيش مع3962

 138 تأثيرات ميناء تصدير نفط المسيله على االحياء الساحلية.3963

تأثيرالت0دريبات النوعي0ة عل00ى بع0ض المتغي0رات البدني00ة والمهاري0ة لالعب0ي ك00رة الق0دم بالن00ادي 3964
   4195 االهلي بصنعاء

 156 خواص التربة ونمو الذرة الشامية تأثيرإضافة المخلفات االعضوية بعض3965

تأثيرة استخدام هيدروكسيد الصوديوم وثاني أكسيد الكبريت في التجفيف الشمسي والح0راري 3966
   8245 على العنب اليمني (صنف رازقي)

م دراس0ة 1962-1918ه0ـ/1382-1337تأسيس الجيش اليمن0ي ودوره العس0كري والسياس0ي 3967
   2020 تاريخية

 258 تأسيس نظرية العلم في فلسفة تشارلز سندرز بيرس3968

تأكل االلومنيوم وتثبيطة في محلول ثالثي كلورو حمض الخليك كما يستدل علي0ة م0ن قياس0ات 3969
   7 الجهد والمعاوقة القطبية

 4749 تأميم القيادة ورضا الموظفين الوظيفي (دراسة حالة لشركات البترول اليمنية)3970

 1354 تأويل القصص القراني في تفسير الكشاف االليات واالبعاد3971

 634 دراسة نحوية داللية -تأويل اللفظة باللفظة ذواتي الجذر الواحد في القرآن الكريم 3972

 7547 تآثير االستبدال الجزئي لليوريا السماد الدواجن والمسافات الزراعية 3973

ائدة، منظمة ال0تعلم وس0لوك العم0ل المبتك0ر ف0ي ش0ركات األدوي0ة ف0ي ال0يمن: تبادل األعضاء الر3974
   4765 دور الوساطة في العمل

دراس0ة حال0ة: ش0ركة  –تبني الموارد البشرية في شركات إنت0اج واستكش0اف ال0نفط ف0ي ال0يمن 3975
   4682 اليمن  –كنديان نكسن النفطية 
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   6347رارات االستراتيجية في مؤسسات التعليم العالي اليمنيةتبني انظمة دعم القرار لدى صانعي الق3976

3977
 -ه0ـ1044تتمة شرح الفصول اللؤلؤية للعالمة/ ص0الح ب0ن أحم0د ب0ن المه0دي (المت0وفى س0نة 

من بداية الباب الحادي عشر (باب األفعال)  393، إلى اللوح رقم 200م. من اللوح رقم 1634
 إلى نهاية المخطوط

4073   

 6783 تتهور االراضي في اليمن 3978

تثبيط التأكل والخواص المميزة ألمتزاز مادة الكولتر يمازول وثاني اكسيد التيت0انيوم واي0ودات 3979
   2884 البوتاسيوم لتأكل معدني االلمنيوم والزنك في الوسط الحمضي والقاعدي

لث عشر الهجري/القرن السابع عشر تجارة البن اليمني من القرن الحادي عشر الى القرن الثا3980
   616 دراسة تاريخية -الميالدي الى القرن التاسع عشر الميالدي 

 6922 تجارة اللبان والمر في اليمن القديم 3981

تج00اوز الح00واجز اللغوي00ة والثقافي00ة ف00ي ترجم00ة اللهج00ة الص00نعانية إل00ى اإلنجليزي00ة م00ع إش00ارة 3982
   1638 تاب قضايا اجتماعية في األدب الشعبي اليمنيخاصة لترجمة جابيت واتسون لك

 5953 تجديد آالت قطاع الصناعة باستخدام النماذج الرياضية3983

. الص00غيرة باس00تعمال االوكس00ينات Phoenix dactylifera Lتج00ذير فس00ائل نخي00ل التم00ر 3984
   5636 والمحلول المغذي

 6952 تجربة االحزاب السياسية في اليمن 3985

 6041 2004-1990تجربة االصالح السياسي في اليمن 3986

 4898 تجربة الحداثة في القصيدة اليمنية المعاصرة3987

 4678 اليمن -تجربة العمالء في صناعة االتصاالت في اليمن: دراسة حالة الم تي ان 3988

 5674 تجربة القصيدة لدى الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح3989

 2000 تجربة المصارف االسالمية في اليمن رؤية تقويمية3990

 -هـ 837تجريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف للعالمة علي بن محمد بن ابي القاسم المتوفي (3991
   6517 م) من بداية سورة المائدة الى نهاية سورة يونس دراسة وتحقيق 1433

هـ م0ن اول 837طاف للعالمة علي بن محمد بن ابي القاسم ت تجريد الكشاف مع زيادة نكت ل3992
   6511 الكتاب الي نهاية سورة النساء دراسة وتحقيق

ت  -تجري00د الكش00اف م00ع زي00اده نك00ت لط00اف: لألم00ام العالم00ة عل00ي ب00ن محم00د ب00ن اب00ي القاس00م 3993
   3687 من اول سوره هود علية السالم الى نهاية سورة الحجر دراسة وتحقيق -هـ 837

دراسة استطالع ألراء عينه  -تجزئة السوق المصرفية واثرها على سياسة الخدمة المصرفية 3994
   5037 من مدراء المصارف التجارية اليمنية

 6820 تجليات االغتراب الصوفي في جوابة محمود درويش 3995

 886 تجليات الحداثة في الشعر اليمني المعاصر3996

 1597 السرد في قصص زيد مطيع دماج تجليات3997

 801 تجليات الصورة االستعارية في القرآن الكريم3998

تجليد الكتاب المخطوط في اليمن في الفترة من الق0رن الح0ادي عش0ر ال0ى الق0رن الثال0ث عش0ر 3999
   3215 دراسة فنية أثرية في ضوء مجموعة دار المخطوطات بصنعاء -الهجري 

 7495 االغتراب الصوفي في جرارية محمود درويش قراءة سينمائية تجليل 4000

 9089 تجويد الثقافة القانونية لألستاذ الجامعي في الجمهورية اليمنية 4001

كيل00و مت00ر م00ن س00احل  2000تح00ديات العناص00ر الثقيل00ة ف00ي م00اء البح00ر عل00ى ش00ريط طول00ة 4002
   8368 حضرموت 

 6692 لمؤسسات التربوية في اعداد قيادات المستقبل تحديات العولمة ودور ا4003

 4750 تحديات إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات اليمني4004

 4709 تحديات وفرص سوق التمويل األصغر في اليمن4005

 7637 تحديث اإلدارات الجامعية بتقنية المعلومات 4006
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 7270 تحديث الصور الفقهية 4007

 8442 تحديث وعصرنة المدن وموقع المدنية العربية 4008

تحديد استيطان المكورات العقدية(مجموعة ب) في النساء الحوامل وغير الحوام0ل ف0ي مدين0ة 4009
   1337 اليمن-تعز

 6860 تحديد االجتهاد في ضوء ثوابت الشرع ومستجدات العصر 4010

هنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات تحديد االحتياجات التدريبية الم4011
   8688 الجودة واالعتماد االكاديمي 

 –تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية العلي0ا ف0ي ض0وء التح0والت المحلي0ة والعالمي0ة 4012
   4504 دراسة تطبيقية على القيادات اإلدارية في الهيئة العامة لالستثمار

ب00ين متبرع00ي ال00دم الس00البين للمستض00د الس00طحي  HBcتحدي00د األجس00ام المض00اده للمستض00د 4013
   2039 لفيروس الكبد البائي بمدينة صنعاء

 4992 تحديد الثوابت التشكيلية للكاتب4014

تحديد الخص0ائص الطيفي0ة للمع0ادن ف0ي محمي0ة كاركونوج0ه الوطني0ة ف0ي بولن0دا م0ن المرئي0ات 4015
   APEX 8765اف للمجس فائقة االطي

 7743 تحديد الخطاء وضبط معيار في القانون المدني مقارنة بالفقه اإلسالمي 4016

تحدي00د العالق00ة ب00ين ق00وة غتج00ال االرس00ال بدق00ة ونج00اح االرس00ال ل00دى العب00ي الت00نس االرض 4017
   6750 بالجمهورية اليمنية 

 6362 على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدوليتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق 4018

تحدي00د الن00وع الجين00ي لعص00يات الس00ل الرئ00وي باس00تخدام الط00رق البيولوجي00ة واختب00ار م00دى 4019
   6025 حساسيتها للمضادات الحيوية المستخدمة في عالج السل على المرضى اليمنيين

   6237 ى الصفات البدنية لدى العبي كرة القدم اليمنيةتحديد الوجهة المورفولوجية وعالقتها بمستو4020

تحدي00د انتش00ار أن00زيم البيتاالكت00اميس للبكتيري00ا العص00وية الرئوي00ة وااليشريش00يا القولوني00ة ف00ي 4021
   920 اليمن -المستشفيات والمعامل الرئيسية بمدينة صنعاء 

 6461 سنة)17-14رية اليمنية (تحديد أسس انتقاء الناشئين في رياضة كرة اليد بالجمهو4022

 4159 تحديد تشريح الجذور واألقنية الجذرية للقواطع السفلية في عينة من المجتمع اليمني4023

 8302 تحديد جهة العاقل 4024

تحديد درجة القطع الختبار محكي المرجع في الرياض0يات باس0تخدام نم0وذج أنج0وف ندلس0كاي 4025
   3413 المجموعات المتضادة

تحدي000د فعالي000ة الص000ادات الحيوي000ة للج000راثيم المس000ببة اللته000اب األذن الوس000طى عن000د األطف000ال 4026
   8319 المراجعين لعيادات األطفال الخاصة في اليمن 

تحديد فعالية ع0الج البرازيكونتي0ل ب0ين المرض0ى المص0ابين بالبلهارس0يا البولي0ة والمعوي0ة ف0ي 4027
   1629 الجمهورية اليمنية. -حجة 

 465 تحديد مدى المقاومة للمضادات الحيوية بين البكتيريا المسببة المراض المستشفيات4028

 2271 تحديد مستوى الرصاص لدى األطفال العاملين المعرضين للرصاص في صنعاء4029

الس0ل ف0ي  تحديد مقاومة الريفامبيسين االحادي للمتفطره السلية في البرنامج الوطني لمكافحة4030
   3501 اليمن -مدينة صنعاء 

 1535 اليمن -تحديد مكونات الحصيات الكلوية لدى المرضى اليمنيين بمدينة صنعاء 4031

 6324 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لقياس أداء شركات التشييد في المملكة العربية السعودية4032

ع األخرى من البكتيريا الممرضة المنقول0ة عب0ر الطع0ام تحديد وجود أنواع السالمونيال واألنوا4033
   894 في األنواع المختلفة من األغذية

تح00ري خ00واص الجيوتقني00ة لمخ00اطر الس00بخة ف00ي الج00زء الش00مالي م00ن منطق00ة أبح00ر ، ج00دة ، 4034
   5977 المملكة العربية السعودية

دراس00ة  -ه00ـ 731-639ب00ن جماع00ة تحري00ر األحك00ام ف00ي ت00دبير أه00ل اإلس00الم لإلم00ام بدرال00دين 4035
   1501 وتحقيق
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   1710 تحرير القطاع المصرفي اليمني في ظل العولمة المالية الفرص المتاحة والتحديات المحتملة4036

4037
تحرير كت0اب المقاص0د الحس0نة ف0ي تخ0ريج االحادي0ث ال0دايرة عل0ى االلس0نة للعالم0ة /أحم0د ب0ن 

 وتحقيق من حرف العين المهملة الى نهاية الكتابهـ) دراسة 985-921عبدهللا الوزير(
 

1046   

تحري00ر كت00اب المقاص00د الحس00نة ف00ي تخ00ريج األحادي00ث ال00دائرة عل00ي األلس00نة للعالم00ة احم00د ب00ن 4038
   1007 دراسة وتحقيق من بداية الكتاب إلى حرف الظاء المعجمة -عبدهللا الوزير

 1908 لذكيه .تحسس المدى الترددى في شبكات الراديو ا4039

 1907 تحسس وحدة تحكم العبور الوسطى شبكات الراديو الذكية4040

 3758 تحسين اداء االنظمة الموزعة المبنية على المكونات البرمجية4041

 6386 تحسين اداء محلل الفيروسات (كاكو) باستخدام الحوسبة السحابية4042

 6280 اليمن -العمرانية السكنية بمدينة صنعاء تحسين االداء المناخي للفراغات 4043

 8074 تحسين التربية باستخدام الدك الديناميكي في اليمن 4044

 6099 المسببة لالمراض Escherichia coliتحسين الطرق الجزيية لكشف ميكروبات 4045

 3653 تحسين انظمة كشف التسلل للبيانات الكبيرة4046

 5967 رة مياه الري لتعظيم انتاجية الماءتحسين إدا4047

 1884 تحسين تقنية منع التصادم في انظمة التعرف بواسطة االشعة الراديوية4048

 Big Data 4292في  K-Meanتحسين خوارزمية ال 4049

 7330 تحسين خواص الرماد البركاني الجيبي لالستخدامات الهندسية 4050

 4766 اليمن -لتوريد في صناعة النفط: دراسة حالة لشركة المسيلة بتروليوم تحسين سلسلة ا4051

 4681 تحسين عمليات التصنيع: دراسة حالة مصنع شهاب لألنسجة 4052

 4690 تحسين عملية التوظيف في شركات النفط4053

ختلفة من ال0ري تحسين كفاءة االستخدام المائي وإنتاجية محصول البطاطس تحت مستويات م4054
   1402 الناقص بالتنقيط

 4130 تحسين نموذج إلكتشاف التسلل في بيئة البيانات الكبيرة4055

 3664 االنجليزية) بناء على االنتولوجي (نان)-تحسين نموذج للترجمة اآلليه للغتين (العربية4056

لوصول للوسط الناقل في شبكات تحسينات على وحدة حزمة تجميع البيانات في طبقة التحكم با4057
IEEE 802.11n 6334   

 6889 تحصين انتظامية التوزيع المائي بالتنقيط 4058

بطريق00ة الحم00ام الكيمي00ائي ودراس00ة خصائص00ها   CdSeتحض00ير االغش00ية الرقيق00ة م00ن مرك00ب 4059
   2549 التركيبية والضوئية والكهربائية

لطع00ام المهض00ومة م00ن الناحي00ة الهوائي00ة واس00تخدامها تحض00ير الفح00م الحي00وي م00ن نفاي00ات ا4060
   6640 المحتملة في امتصاص الفوسفور /الكلوربيريفوس وتحسين خواص التربة

تحضير أوكسيد الكادميوم بلوراته الجسيمية في حدود النانو بتقنية الحمام الكيمي0ائي ودراس0ة 4061
   2939 بعض خواصه الفيزيائية

 6400 بات ذات األهمية الدوائية باستخدام استراتيجية متعددة المكوناتتحضير بعض المرك4062

/ األكاس00يد الفلزي00ة نانوكومبوزي00ت المت00زاز ال00زرنيج Aتحض00ير توص00يف وتطبي00ق الزيولي00ت 4063
   6562 والرصاص من المحاليل المائية

المركبات غير  تحضير وتشخيص ودراسة السلوك الحراري والخواص البلورية السائلة لبعض4064
   3716 متجانسة الحلقة

تحض00ير وتوص00يف الس00ليكا متوس00طة المس00امية المط00ورة وتطبيقاته00ا الزال00ة بع00ض الملوث00ات 4065
   6458 البيئية

تحض00ير وتوص00يف وتطبيق00ات بع000ض الحف00ازات المعدني00ة النانومتري000ة المحمل00ة عل00ى االط000ر 4066
   6613 العضوية المعدنية
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الس0000لوك الح0000راري ل0000بعض الب0000وليمرات الجديدي0000ة ومتراكباته0000ا الفلزي0000ة تحض0000ير ودراس0000ة 4067
   5614 واستخدامها في ازالة أيونات الفلزات الثقيلة من المحاليل المائية

   1217 تحضير ودراسة السلوك الحراري لمتراكبات بعض المركبات الغير متجانسة الحلقة الثنائية4068

 374 ة فلزية جديدة موصلة كهربياتحضير ودراسة بوليمرات عضوي4069

تحضير ودراسة طيفية وحرارية وتقييم بيولوجي الرتباط بعض االدوية الحيوية بايونات فلزية 4070
   2326 مختلفة

تحضير ودراس0ه الخص0ائص والت0أثيرات البيولوجي0ة لمتراكب0ات بع0ض العناص0ر االنتقالي0ة م0ع 4071
   3372 نانثرولينفي - 10.1ليجندات مختلطة من ادوية و

 115 تحفة االسماع واالبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب األخبار4072

ه0ـ) م0ن بداي0ة 964تحفة األديب وتهذيب نظام الغريب لمحمد بن احم0د ب0ن راج0ح البرع0ي (ت 4073
   6423 الكتاب حتى نهاية فصل في ترتيب مشى االنسان دراسة وتحقيقا

 -1232فربالزاد ال00وافر 'للعالم00ة  عل00ي محم00د عبدالص00بور الحب00اني الش00افعي (ت تحف00ة المس00ا4074
   1728 هـ)دراسة وتحقيق'

4075
) "خالي00ا س00رطان القول00ون" ف00ي المختب00ر ، HT-29تحفي00ز الم00وت الخل00وي المب00رمج لخالي00ا (

)ض00در V4-UPM) و (AF2240) ن00وع (Viirus Newcastal Diseaseوفاعلي00ة في00روس 
 قولون.ورم سرطان ال

6476   

 6479 تحفيز تمايز واطالة حياة الخاليا الجذعية القلبية البشرية خارج الجسم الحي4076

4077
تحقيق المق0ال ف0ي م0اذكر العالم0ة الرب0اعي ان ف0ي اس0ناده مق0ال ونح0وه ف0ي كتاب0ه ف0تح الغف0ار 

د الرباعي اليمني الجامع الحكام سنة نبينا المختار القاضي العالمة شرف الدين الحسن بن احم
 ) هـ دراسة و تحقيق . 1276المتوفى (

2886   

4078
تحقيق حرف العين من مخطوطة (العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن) لمؤلفها موف0ق 

هـ0ـ) م0ع دراس0ة للحي0اة العلمي0ة  812الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الخزرج0ي (المت0وفي 
 واالجتماعية لعصر المؤلف

840   

4079
هـ للمؤلف  858 - 532تحقيق كتاب الجامع الوجيز بذكر وفيات العلماء ذوي التبريز من سنة 

احمد بن عبدهللا ب0ن عب0دالرحمن الجن0داري م0ع دراس0ة الوض0ع السياس0ي للزيدي0ة ف0ي النص0ف 
 األول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميالدي

957   

ي:في شرح فقه االمام زيد بن علي عليهما السالم دراسة لسيرة تحقيق مخطوطة المناهج الجل4080
   6384 هـ802 -هـ 628االمام زيد بن علي وانظمة الحكم في اليمن 

 6735 تحليل اتجاهات االصالح المالي في ضوء برنامج االصالح واالقتصاد 4081

 7760 تحليل اتجاهات الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية 4082

تحليل اخطاء الزوائد الصرفية ف0ي اللغ0ة االنجليزي0ة ل0دى الدراس0يين اليمني0ين للغ0ة االنجليزي0ة 4083
   3914 كلغة اجنبية

 5408 تحليل اخطاء الطالب اليمنيين في اللغة الفرنسية في اطار التفاعل والمواجهة4084

الثال0ث الث0انوي االدب0ي بم0دارس  تحليل اخط0اء المف0ردات اللغوي0ة ف0ي كتاب0ات ط0الب المس0توى4085
   332 امانة العاصمة

 5172 تحليل اقتصادي قياسي الستهالك الغذاء والفجوة الغذائية في الجمهورية اليمنية4086

 -ص00نعاء -تحلي0ل االحتياج00ات األكاديمي0ة والمهني00ة لطلب0ة قس00م اللغ0ة االنجليزي00ة "كلي0ة التربي00ة4087
   578 جامعة صنعاء"

ليل االخطاء : دراسة االخطاء المتعلقة بالطالب الدارسين مواد المتطلب اللغة االنجليزية في تح4088
   2627 جامعة صنعاء -جميع اقسام كلية االداب والعلوم االنسانية 

تحليل االداء لمتتبع ضابط نقطة القدرة القصوى النظمة الضخ الفوتوفولتائية باستخدام طريقة 4089
   1981 بة المعتمدة على تغيير سعة الخطوةالتعديل والمراق

 3165 تحليل األحواض ودراسة خصائص المكمن لوسط حوض المسيلة4090
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تحليل األخطاء وصعوبات اإللتقاء اللغوي ف0ي التعبي0ر الش0فوي ل0دى الط0الب اليمني0ين دارس0ي 4091
   6124 اللغة الفرنسية

   435نجليزية لمرحلة التعليم الثانوي في المدارس اليمنيةتحليل التفاعل اللفظي في حصص اللغة اال4092

تحليل الحوض الرس0وبي ، دراس0ة الس0حنات الدقيق0ة والتقي0يم النفط0ي لرواس0ب وس0ط ح0وض 4093
   6046 السبعتين ، اليمن

تحلي00ل الخص00ائص المكاني00ة للج00رائم ف00ي أمان00ة العاص00مة ص00نعاء باس00تخدام نظ00م المعلوم00ات 4094
   3829 الجغرافية

 2819 تحليل الخطاب البالغي في كتاب سر الفصاحة البن سنان الخفاجي4095

 828 تحليل الخطاب الروائي في رباعية الخسوف إلبراهيم الكوني4096

 7528 تحليل الشهيد عبدهللا الفقيه باستخدام منهجية التعليم 4097

 3135 تحليل الغطاء النباتي لمنطقة غرب تعز4098

 تحليل الغير مرن للمنشأت و عالقتها مع التربة4099
 5902   

دراس0ة اس0تطالعية آلراء عين0ة م0ن م0دراء  -تحليل الفرص والمح0ددات التس0ويقية ف0ي ال0يمن 4100
   5443 المنظمات الصناعية اليمنية

 1539 تحليل الكروموسومات لألطفال ذوي االختالالت العقلية وعالقتها بالبيئة4101

 5969 تحليل المفاهيم البيئية في كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية4102

 1017 تحليل المناخ التنظيمي في وحدات الجهاز اإلداري اليمني4103

 4 تحليل المياة الجوفية في الجمهورية العربية اليمنية كيميائيا وبيئيا4104

 4670 اض إنتاج النفط: اليمن كحالة مدروسةتحليل انخف4105

دراسة تطبيقية  -تحليل أثر التغير في المستوى العام لألسعار على استثمارات شركات التامين 4106
   5335 م1997-م1993من شركة مارب اليمنية للتامين للفترة 

ثال00ث الث00انوي'  ل00دى تحلي00ل أخط00اء الط00الب اليمني00ين ف00ي م00ادة اللغ00ة اإلنجليزي00ة 'الص00ف ال4107
   560 استخدامهم الضمائر الشخصية

 5081 دراسة حالة الموسسة الهندية للتامين على الحياة -تحليل برامج التامين على الحياة 4108

 647 تحليل خرائط الجاذبية والمغناطيسية لمنطقة الربع الخالي وتفسيراتها الجيولوجية4109

نة النهائية على كتابة مقاالت منظم0ة ف0ي قس0م اللغ0ة االنجليزي0ة، ارح0ب تحليل قدرة طالب الس4110
   6651 كلية التربية، جامعة صنعاء

تحليل كتب الرياضيات للصفوف من الخامس الى الثامن من التعل0يم االساس0ي ف0ي ال0يمن وفق0اً 4111
   TIMSS2007 2111لمعايير االختبار الدولي

وف م0ن الس0ابع إل0ى التاس0ع م0ن التعل0يم األساس0ي ف0ي ال0يمن ف0ي تحليل كتب الرياضيات للص0ف4112
   NCTM 1235ضوء معايير 

 1209 )في ضوء المنظور اإلسالمي9-7تحليل كتب العلوم للصفوف من (4113

دراس0ة تطبيقي0ة ف0ي عين0ة م0ن  -تحليل كفاية راس المال المصرفي على وفق المعايير الدولية 4114
   5677 المصارف اليمنية

 5531 تحليل لغوي لالصوات االنفجارية في اللغة الفارسية4115

تحليل محتوى االحصاء واالحتماالت في كتب الرياضيات المدرسية في ضوء المعايير العالمية 4116
   2110 لمناهج الرياضيات

 1868 ) في ضوء المعايير العالمية للتربية العلمية6-4تحليل محتوى العلوم للصفوف (4117

 1639 تحليل محتوى كتب الهندسة لرياضيات المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية4118

 7284 تحليل محدودات قيم المطارات اليمنية وتقييم حركة انتاجاتها  4119

 1048 تحليل مستويات الوالدة لألمهات اليمنيات4120

 3257 رية افعال الكالمتحليل مسرحية اوثيلولشكسبير وفقاً لنظ4121
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تحلي0ل مص0ادر النم00و اإلقتص0ادي ف00ي ال0يمن م00ع اإلش0ارة الخاص00ة إل0ى الت00أثير الت0وزيعي خ00الل 4122
   6174 م2003-1984الفترة 

   273 تحليل مقارن للنفي في اللغتين العربية واالنجليزية وتضميناتها في تدريس اللغة االنجلزية4123

 1652 ج االحياء للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنيةتحليل مكونات منها4124

تحلي00ل نظ00ام اإلدارة الح00الي ف00ي ش00ركة توت00ال والش00ركات التابع00ة له00ا لتحدي00د م00ا م00دى تطابق00ه 4125
   20084684: 9001واآليزو   E&P: دراسة مقارنة بين شركة توتال 2008: 9001لمعايير األيزو 

ب0اء م0ن الطاق0ات المتج0ددة للتولي0د الثالث0ي الحم0ال الكهرب0اء والتحلي0ة تحليل نظ0م تولي0د الكهر4126
   6349 والتكييف

تحلي00ل وإع00ادة هيكل00ة تفعي00ل الخط00وط وعملي00ة تس00ليم العق00ود ف00ي س00وق االتص00االت اليمني00ة: 4127
   4644 سبأفون كحالة عملية

 jpeg etق0ا للمواص0فات تحليل وتطبيق المعالجات البصرية للظغط وفك الضغط للمعلوم0ات طب4128
jpeg2000 5970   

تحليل وتطوير األداء المؤسسي لجهاز رئاس0ة ال0وزراء ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة طبق0اً لنم0وذج 4129
   4492 ماكنزي

4130
 -تحليل وتطوير السياسات والبرامج الخاصة بتقييم االداء في وح0دات الخدم0ة المدني0ة اليمني0ة

ز المرك000زي للرقاب000ة والمحاس000بة ووزارة الخدم000ة المدني000ة دراس000ة تطبيقي000ة لك000ل م000ن الجه000ا
 والتأمينات

4477   

تحلي00ل وتط00وير سياس00ات اختي00ار وتعي00ين القي00ادات اإلداري00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة (دراس00ة 4131
   4390 تطبيقية على بعض دواوين الوزارات)

 5375 على مستوى الخلية في االنسان F-18تحليل ودراسة حركة 4132

 7065 تحليل وظائف الدولة في الجمهورية اليمنية وفقاً للتطور النقاط العامة 4133

   7570تحليلي محتوى كتاب العلوم للصف التاسع لطلة االساسي في ضوء معاير االغراض التعليمية 4134

 2455 ) تحول الشركات االتجارية الى شركات مساهمة في القانون اليمني ( دراسة مقارنة4135

 5434 تحوالت التشكيل المعماري في العمارة اليمنية4136

 3279 تحوالت الشخصية في الرواية النسوية في اليمن4137

تخريج احاديث شفاء االوام في احكام الحالل والحرام للقاضي العالمة عبدالعزيز بن محمد بن 4138
   4108 الى نهاية باب العقيقة دراسة وتحقيقهـ ) من كتاب النكاح  1078النعمان الضمدي (ت 

تخريج احاديث شفاء األوام في أحكام الحالل والحرام للقاضي العالمة عبدالعزيز بن محمد بن 4139
   4081 دراسة وتحقيق -هـ) من أول المخطوط الى آخر كتاب الحج 1078النعمان الضمدي تـ (

 4923 تخصصي4140

 2291 لمهني والتقني في ضوء احتياجات سوق العمل وسبل تطويرهتخطيط  التعليم ا4141

   5899دراسة تطبيقية على اذاعة البرنامج العام (اذاعة صنعاء) -تخطيط البرامج في الذاعة اليمنية 4142

 4855 تخطيط القوى العاملة في الجمهورية العربية اليمنية4143

 8440 ن اليمنية وانعكاساتها البيئية تخطيط المناطق السكنية في المد4144

تخطيط مدن شرق أسيا ومدى االس0فتادة منه0ا الص0ين نم0وذج دراس0ة تحليلي0ة لتخط0يط الم0دن 4145
   8446 الصينية المعايير والتطبيقات 

تخلف نمو األطف0ال المص0ابين بم0رض انيمي0ا الخالي0ا المنجلي0ة وم0رض فق0ر دم البح0ر األب0يض 4146
   703 األطفال في اليمنالمتوسط عند 

 5658 2-تخليق ادوية مضادة لاللتهابات ذات فعالية انتقائية متوقعة مثبطة لالنزيم كوكس4147
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 6140 تخليق بعض المشتقات الجديدة غير متجانسة الحلقة للكينولينون4148

رانيلي00ك و تخلي00ق مركب00ات جدي00دة حلقي00ة غي00ر متجانس00ة اعتم00اداً عل00ى مش00تقات حم00ض األنث4149
   6197 األحماض األمينية ودراسة خواصها الفيزيوكيميائية فعاليتها البيولوجية

   5386تخليق وتفاعالت بعض المركبات الجديدة غير متجانسة الحلقة المنتمية الى مشتقات البيريدين4150

 2 -زيم ك0وكس تخليق وتقييم حيوي لبعض المركبات الغير ستيرويدية متوقع له0ا أن تك0بح أن41510
 انتقائياً 

1920   

 1923 تخليق وتقييم فارماكولوجي لبعض المركبات الغير ستيرويدية4152

تخلي000ق ودراس000ة الخ000واص البيولوجي000ة للكربوكس000ي فيناي000ل اوكس000امويل األحم000اض األميني000ة 4153
   1724 ،امالحها مع الريفانول والجلكوزامين

 2264 جية لبعض مشتقات البيرازولين وااليزوكسازولينتخليق ودراسة الفعالية البيولو4154

 1919 تخليق ودراسة الفعالية البيولوجية لمشتقات التشالكون4155

بح00ث تحليل00ي ف00ي  -ت00داخل المرجعي00ات واث00رة عل00ى فاعلي00ة الشخص00ية ف00ي المجتم00ع اليمن00ي 4156
   5255 سوميولوجيا تفعيل االنسان اليمني

واسبارتيت ترانس امينيس  ALTميثيت مع فحص إنزيم الينين ترانس امينيس تداخل مادة الدي4157
AST 963   

 5247 تدريس ادوات الربط في اللغة االنجليزية للطالب العرب4158

تدريس استراتيجيات ما قبل وما بعد الكتابة في المس0توى الج0امعي { دارس اللغ0ة االنجليزي0ة 4159
   5201 في اليمن }

 394 تحليل احتياجات الطالب -جامعة صنعاء  -ريس األدب اإلنجليزي في كلية التربية تد4160

) في المدارس الحكومية في اليمن  6 - 4تدريس اللغة االنجليزية لطالب المرحلة األساسية ( 4161
   1346 دراسية ميدانية -

 446 تدريس اللغة االنجليزية لطالب كلية التجارة4162

 150 دريس اللغة االنجليزية من خالل االدب للطلبة اليمنيين بكلية التربية بتعزت4163

) واثره في التفكير الهندسي والتصور CABRI3Dتدريس الهندسة الفراغية باستخدام برنامج(4164
   1987 المكاني لدى طالب الصف الثاني الثانوي بامانة العاصمة

"فان هي0ل" وأث0ره ف0ي التحص0يل وتنمي0ة مس0تويات التفكي0ر تدريس الهندسة في ضوء نموذج 4165
   588 الهندسي لدى تلميذات الصف الثامن األساسي

 8268 تدريس قضايا الشكلة والحل في كتابات الصفوف المتقدمة للجامعات اليمنية 4166

 1268 دراسة تحليلية وتقييمية-تدريس قواعد اللغة في المدارس الثانوية اليمنية 4167

 7963 تدهور االنظمة البيئية في الجمهورية اليمنية 4168

 8072 تدهور الخرسانة في السواحل اليمنية 4169

دراس0ة حال0ة المنطق0ة  -تدهور العالق0ات اإليكولوجي0ة ف0ي الس0احل اليمن0ي عل0ى البح0ر األحم0ر 4170
   570 الممتدة بين اللحية والخوخة

 3130 الطبيعية وعالقتها األيكولوجية في أعالي وادي رسيان تدهور قاعدة الموارد4171

 6873 تراث اليمن الفكري العربي االسالمي القرارات المعاصرة 4172

 6875 الكتابات االستقرارية  970-893تراث وفكر ابو الحسن العهمداني 4173

لجلوك00وز عن00د المص00ابين تراف00ق الماغنس00يوم والنح00اس والخارص00ين بمس00تويات ال00دهون وا4174
   3207 بمتالزمه االستقالب في مدينه صنعاء

 8239 تربية الطفولة المبكرة في الجمهورية اليمنية 4175

 3879 الوقف )دراسة فقهية مقارنة -الوصيه  -ترتيب االولى في الفقه االسالمي ( االسره 4176

 5402 االنجليزية والعربية اليمنيةترتيب الكلمة وتوافق الفعل والفاعل باللغة 4177

 2556 دراسة تقابلية -ترجمات كتاب ( النبى) لجبران خليل جبران 4178
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س0ورة  -ترجمات مع0اني الق0رآن الك0ريم إل0ى اللغ0ة اإلنجليزي0ة ف0ي ض0وء اللس0انيات التداولي0ة  4179
   2822 االسراء أنموذجاً 

 6489 يخص المعاني الضمنية واالستراتيجيات ترجمة االلتفات في سورة البقرة فيما4180

 3154 ترجمة الجمل المركبة والمعقدة من اإلنجليزية إلى العربية4181

 1518 دراسة للمشكالت والمبادئ -ترجمة اللهجة العدنية الى اللغة االنجليزية 4182

 2864 ترجمة المتالزمات اللفظية : اشكاليات وقضايا .4183

 3752 ترجمة المكاتبات الرسمية من االنجليزية إلى العربية: مبادىء وإشكاليات4184

   5015 ترجمة النصوص االعالنية من االنجليزية الى العربية مبادئ من نظرية بيرز في السمعيات4185

 2152 ترجمة كلمة (كتاب )متعددة المعاني في القرآن الكريم :تحليل سياقي4186

لجول000دبيرج  IPIP-50وتكيي000ف مقي000اس العوام000ل الخمس000ة الكب000رى ف000ي الشخص000ية  ترجم000ه4187
   3295 وخصائصة السيكو مترية لدى طالب جامعة صنعاء

 1099 ترجيحات الشوكاني النحوية في تفسيره 'فتح القدير'4188

 2780 ترجيحات العالمة خالد الشقفه وآراؤه الفقهية4189

 -ات في بعض محاصيل الخضر  في المرتفع0ات الوس0طى محافظ0ة ذم0ار ترشيد مخلفات المبيد4190
   5980 الجمهورية اليمنية

التجربة االيطالية واالسترشاد بدراسة مركز عالج الثالسيميا  -ترصد ومكافحة البيتا ثالسيميا 4191
   5875 في الجامعة

 4881 دراسة مقارنة -ترقية الموظف العام في اليمن 4192

 5280 تركيب الميزون في نموذج الجهد مع الترابط الكواركوني بدالة جرين4193

تركيب مجموع0ات الرس0وم البياني0ة و المجموع0ات االس0طوانية م0ن اش0باه مجموع0ات االع0داد 4194
   5870 الطبيعية

ن تركيبات الزركونيا المدعمة على غرسات سنية مع اسنان طبيعة مقارنة بالمدعمة على اسنا4195
   6628 طبيعية  تقييم الثبات والتغييرات الحيوية وتوزيع االجهاد

   1216اليمن-) بين البالغين األصحاء في مدينة صنعاء IgG.IgM,IgAتركيز األضداد المصلية نوع (4196

 4273 تركيز الكادميوم في بول ومصل مرضى الكلى المزمن في اليمن4197

   852 فاعلية المواد المضادة لألكسدة في األشخاص المصابين بالمالرياتركيز أكسيد النيتريك و4198

 4234 دراسة علمية أثرية -ترميم وصيانة اآلثار الخشبية والمعدنية بالجامع الكبير بصنعاء 4199

 5803 دراسة تطبيقية لممارسة السلطة في العمارة -ترويض الشكل وسلطة المعنى 4200

 6567 ات الديناميكية المتصلة والمنفصلةتزامن الشبك4201

 8643 تزول وسحليات ثالثونويه طبيعية مع تالقي يوفيل هيدروكسي كونيرد المعادن 4202

لإلمام الحافظ أبو الفضل جالل الدين عبدالرحمن بن كمال  -تزيين الممالك بمناقب االمام مالك 4203
   1173 دراسة وتحقيق-السيوطي 

ال0يمن: دراس0ة -األسنان واحتياجات العالج بين األطفال المعاقين حركيا في مدينة ذمار تسوس4204
   3897 مقارنة

 4329 تسول االطفال في امانة العاصمة االسباب والعوامل وامكانية المكافحة4205

 - تسوية الحدود في شبة الجزيرة العربي0ة : دراس0ة مقارن0ة ف0ي النم0وذجين اليمن0ي الس0عودي4206
   1591 م2003-1990اليمني العماني 

 6220 اليمن انموذجا-تسوية النزاعات الحدودية بالطرق السليمة 4207

دراسة اقتصادية وتحليلية آلراء عينة من الصيادين  -تسويق االسماك في الجمهورية اليمنية 4208
   5693 والوسطاء
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   7446 ة المكتبة المركزية بجامعة صنعاء نموذجاتسويق خدمات المعلومات في المكتبات الجامعي4209

   2273 تسويق خدمات المعلومات في مراكز المعلومات الحكومية بمدينة صنعاء:  دراسة مسحية4210

تشتت االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد وعالقتة بالسلوك العدواني لدى اطفال الحلق0ة االول0ى 4211
   1842 انة العاصمة صنعاءمن مرحلة التعليم االساسي بام

 1811 تشتت الموجه الكهرومغناطيسية بواسطة العازل شبه الكروي4212

 2143 تشتت الموجه الكهرومغناطيسية بواسطة عازل مجسم القطع الناقص4213

تشخيص االرتجاع المعدي المريئي في االطفال باستخدام محبس مراقبة درج0ة الحموض0ة ف0ي 4214
   4990 المرئسائل اسفل 

 968 تشخيص االضطرابات السلوكية لدى االطفال العاملين4215

 325 تشخيص الخصائص النفسية للمترددين على المشعوذين في المجتمع اليمني4216

وتاثير بعض المعامالت في تثبيطها ف0ي الم0زارع  Yتشخيص الساللة العادية لفيروس البطاطا 4217
   5345 النسيجية

 2591 تشخيص السلوك االنتحاري لدى طلبة جامعة صنعاء بأستخدام ادوات البحث االكلينيكي4218

تشخيص الفساد اإلداري والم0الي والحل0ول المقترح0ة (بح0ث تطبيق0ي ل0ديوان وزارت0ي الخدم0ة 4219
   4401 المدنية والمالية)

 1944 التوحدي -تشخيص خصائص السلوك لدى الطفل الذاتوي 4220

 HISTOPATHOLOGY 5628تشخيص سرطان الوستات بواسطة 4221

 4915 تشخيص مسبب مرض موزاييك الباقالء في محافظة نينوى4222

-1990تشخيص واقع االمن الغذائي وقي0اس الفج0وة الغذائي0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة للفت0رة 4223
2019 8873   

 5112 دراسة مقارنة -تشخيص ورم الثدي بمختلف الطرق الحديثة 4224

 5401 تشخيص وعالج مضاعفات البلهارسيا على الجهاز البولي4225

 888 تشديد الكلمات في اللغة االنجليزية : دراسة للمشكالت التي تواجه الطالب العرب4226

 4161 تشريح الجذور واألقنية الجذرية للرحى األولى العلوية في عينة من المجتمع اليمني4227

 422 تشكل الصورة وداللتها في شعر زهير بن ابي سلمى4228

 7776 تشكيل النص القرآني لقصة الخلق والموقف من المرآة 4229

 6195 يد) اون المتوقع لها نشاط بيولوجي3(-4-تشييد بعض المشتقات الجديدة من الكينازولين 4230

 6249 ذات األهمية البيولوجية تشييد بعض مشتقات الثينو بيريدازين4231

 6133 تشييد بعض مشتقات الكينوأوكسالين الجديدة لتقييمها بيولوجيا4232

 5946 تشييد واجراء المسح البيولوجي لبعض مشتقات البنزوبيران الجديدة4233

 5930 تصدعات حشوات االسنان وطرق قياساتها المختلفة4234

 5422 الذية المركبة المغلفة بالخرسانة الخفيفةتصرف االعمدة الفو4235

القرافي وكتابه  -تصرفات الرسول صلى هللا عليه واله وسلم باإلمامة واجتهاد األئمة بخالفها 4236
   3691 دراسة اصولية مقارنة -اإلحكام أنموذجاً 

 7236 تصميم استراتيجية التنمية العمرانية 4237

 5914 لمنشاءت الصناعية والتجارية الحاوية على عوائق معقدهتصميم االضاءة ل4238

 4867 تصميم السدود الركامية4239

تصميم النوافذ في المباني اإلداري0ة م0ع مراع0اة ترش0يد اس0تهالك الطاق0ة الكهربائي0ة م0ن خ0الل 4240
   6104 الدمج بين اإلنارة الطبيعية والصناعية في المباني اإلدارية

يم إطار منهج مقترح في ض0وء احتياج0ات ط0الب اللغ0ة االنجليزي0ة تح0ت البح0ث ف0ي كلي0ة تصم4241
   3014 جامعة صنعاء -الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات 

 793 تصميم خلطات خرسانية باستخدام الكمبيوتر4242
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 8313 متعددة المخارج ذات القطبية الثانية  XOR-ANDتصميم شبكات 4243

 5722 م قرص التضمين البصري باستخدام دالة الهندسة الكسوريةتصمي4244

 7099 تصميم متعدد االشكال لخلية النحل يمنية 4245

 515 لالغراض االستخدامية -تصميم نظام صحي قليلة التكلفة 4246

علي0ة تصميم و تشييد بعض مشتقات االكريدين المس0تبدله الت0ي م0ن المتوق0ع اي0ن يك0ون له0ا فا4247
   5947 ضد الميكروبات

 158 تصميم وتصنيع اله بذار لمحمول الذرة الشامية للزراعة في ظروف الجمهورية اليمنية4248

 129 تصميم وتنفيذ وإختبار االت بذار للمدرجات وللحيازات الصغيرة لمحصول القمح4249

هيدروكسي نفث0اكينون ومعق0دات  تصميم،تخليق،تشخيص ودراسة الفعالية البيالوجية لمركبات4250
   6308 عناصرها االنتقالية

 5221 تصنيع وتقويم بعض اغذية االطفال الحبوبية المكملة4251

 3941 تصنيف تصرفات الهاكرز في الويب4252

 1386 جامعة إب -تصنيف صعوبات البرهان الرياضي لدى طلبة قسم الرياضيات كلية التربية4253

باس0تخدام التص0نيف  CHI SQUAREو  GINI INDEXف نصوص لغة الماليو بواس0طة تصني4254
   6446 التجميعي

 -جري00زة س00قطرى  -تص00نيف و تن00وع الف00ورامنيفرا واالوس00تراكود ف00ي الرس00وبيات الحديث00ه 4255
   2056 الجمهورية اليمنية

 6887 من تصور المقترح لمقرر فقه الزكاة في مناهج التعليم العالي في الي4256

 2255 تصور طلبة جامعة صنعاء لمستقبلهم المهني4257

 2675 تصور مقترح  لتمويل الجامعات اليمنية الحكومية في ضوء مفهوم النمذجة4258

 3645 تصور مقترح  للمواءمة  بين االتاحة ونوعية مخرجات كليات المجتمع الحكومية4259

ص القرانية لمادة التفسير واالدب المتطلب الج0امعي ف0ي ض0وء تصور مقترح التدريس النصو4260
   8961ضوابط فن التوجيه المستمدة من علوم اللغة البالغية واصول التفسير سورة الكوثر انموذجا 

تص00ور مقت00رح التفعي00ل دور الم00راءة اليمني00ة ف00ي إدارة اخ00رى م00ن الموق00ف االس00المي لص00الح 4261
   6966 النساء في العصر الزاهري

تصور مقترح بإنشاء مركز تدريب المعلمين عن بعد ف0ي وزارة التربي0ة والتعل0يم بالجمهوري0ة 4262
   2915 اليمنية  في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة

تصور مقترح الستخدام تقنية المعلوم0ات واالتص0االت ف0ي اختب0ارات القب0ول بقس0م الرياض0يات 4263
   4022 بكلية التربية صنعاء

تصور مقترح العداد معلمي الدراسات االجتماعية للمرحلة الثانوي0ة ف0ي كلي0ة التربي0ة بجامع0ة 4264
   3112 صنعاء في ضوء معايير االعتماد االكاديمي

تصور مقترح النشاء وحدة الدارة االزم0ات ب0وزارة التربي0ة والتعل0يم بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 4265
   8908 ة ضوء الخبرات العربية والعالمي

 4543 تصور مقترح إلدارة مكافحة التهريب الدوائي في اليمن 4266

تصور مقترح إلنشاء جامعة علوم تطبيقية في الجمهورية اليمنية في ضوء التجارب العالمي0ة 4267
   3924 المعاصرة

   3361 لميةتصور مقترح إلنشاء حاضنات أعمال بالجامعات اليمنية في ضوء بعض التجارب العا4268

 3528 تصور مقترح إلنشاء مراكز مصادر تعلم في جامعة صنعاء في ضوء التجارب العالمية4269

تصور مقترح إلنشاء مركز مصادر تعلم الكترونية للمدارس الثانوي0ة بأمان0ة العاص0مة ص0نعاء 4270
   3601 في ضوء معايير الجودة

 4588 ات في شركة النفط اليمنية تصور مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزم4271

تصور مقترح لبرنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات على استخدام الكمبيوتر في عملية التدريس 4272
   3132 للمرحلة الثانوية بمحافظة ذمار
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تصور مقترح لتأسيس مدرسة ثانوية للموه0وبين ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء المع0ايير 4273
   2779 الدولية

   2297 تصور مقترح لترشيد االنفاق في التعليم الثانوي العام وزياده انتاجيته في الجمهورية اليمنية4274

تص00ور مقت00رح لتض00مين القض00ية الفلس00طينية ف00ي مق00رر التربي00ة االس00المية للمرحل00ة الثانوي00ة 4275
   3839 بالجمهورية اليمنية

ب لغت00ي العربي00ة بالحلق00ة االخي00رة م00ن التعل00يم تص00ور مقت00رح لتض00مين الق00يم الوطني00ة ف00ي كت427600
   1504 االساسي في الجمهورية اليمنية

4277
تص00ور مقت00رح لتض00مين حق00وق اإلنس00ان م00ن المنظ00ور اإلس00المي ف00ي كت00ب الق00راءة للمرحل00ة 

 الثانوية بالجمهورية اليمنية
 

1886   

ة لمرحل0ة التعل0يم االساس0ي تصور مقترح لتضمين قيم العم0ل المهن0ي ف0ي كت0ب التربي0ة الوطني42780
   3547 بالجمهورية اليمنية

تص00ور مقت00رح لتض00مين مش00روعات ال00تعلم الخ00دمي ف00ي من00اهج الدراس00ات االجتماعي00ة للحلق00ة 4279
   2849 الثالثة من مرحلة التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية

لوطني00ة لتالمي00ذ مرحل00ة تص00ور مقت00رح لتض00مين مف00اهيم الص00حة والس00المة ف00ي كت00ب التربي00ة ا4280
   3796 التعليم األساسي

)ف00ي 9-7تص00ور مقت00رح لتض00مين مف00اهيم وق00يم التس00امح ف00ي من00اهج الدراس00ات االجتماعي00ة (4281
 الجمهورية اليمنية

3393   

تصور مقترح لتطبيق اإلدارة الذاتية بمدارس التعل0يم الث0انوي العام0ة بامان0ة العاص0مة ص0نعاء 4282
   2999 ض الدولفي ضوء تجارب بع

 –تص00ور مقت00رح لتطبي00ق دلي00ل إج00راءات المراجع00ة الداخلي00ة ف00ي الجامع00ات اليمني00ة الحكومي00ة 4283
   4524 جامعة صنعاء حالة دراسية 

 2781 تصور مقترح لتطبيق معايير الحوكمة في كليات المجتمع اليمنية4284

ة ف0ي م0دارس التعل0يم الع0ام بالجمهوري0ة تصور مقترح لتطبيق معايير جائزة المدرسة المتمي0ز4285
   3120 اليمنية

 3997 تصور مقترح لتطبيق نظام تكاليف الجودة واالعتماد األكاديمي في جامعة صنعاء4286

تصور مقترح لتط0وير اداء الم0دارس االساس0ية الحكومي0ة بأمان0ة العاص0مة ص0نعاء ف0ي ض0وء 4287
   2789 مفهوم المنظمة المتعلمة

صور مقترح لتطوير اداء مديري مدارس التعليم الثانوي العام بالجمهورية اليمنية في ض0وء ت4288
   3807 ابعاد المنظمة المتعلمة (أمانة العاصمة نموذجاً)

تصور مقترح لتطوير اساليب التخطيط الترب0وي ل0دى م0ديري م0دارس التعل0يم الع0ام ف0ي امان0ة 4289
   2925 قافيةالعاصمة لمواجهة تحديات العولمة الث

تصور مقترح لتطوير اساليب تقويم اداء مدير المدرس0ة الثانوي0ة العام0ة ف0ي ال0يمن ف0ي ض0وء 4290
   1753 االتجاهات المعاصرة

تصور مقت0رح لتط0وير االداء التدريس0ي لمعلم0ي الرياض0يات ف0ي ض0وء مع0ايير الج0ودة وم0دى 4291
   2581 ية اليمنيةتوافرها لديهم في مرحلة التعليم االساسي بالجمهور

تصور مقت0رح لتط0وير االداء المؤسس0ي ف0ي وزارة التربي0ة والتعل0يم اليمني0ة ف0ي ض0وء م0دخل 4292
   2251 ادارة المعرفة

تصور مقترح لتطوير االدارة المدرسية باس0تخدام م0دخل اع0ادة هندس0ة العملي0ات ف0ي م0دارس 4293
   1843 التعليم الثانوي بمحافظة صنعاء

مقت00رح لتط00وير األداء اإلداري ف00ي م00دارس التعل00يم الع00ام بمحافظ00ة ص00نعاء ف00ي ض00وء  تص00ور4294
   3359 أسلوب اإلدارة بالتجوال

 3737 تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لمعلمي الفيزياء في ضوء معايير جودة األداء4295

يم بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي تصور مقترح لتطوير األداء المؤسسي ف0ي إدارات التربي0ة و التعل42960
   3223 ضوء مدخل التمكين اإلداري .
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   3477 تصور مقترح لتطوير البحث العلمي في الجامعات اليمنية الحكومية في ضوء اقتصاد المعرفة4297

ص0نعاء  -تصور مقترح لتطوير الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة بامانة العاصمة 4298
   3149 في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة ومحافظة اب

 6293 تصور مقترح لتطوير الجامعات األهلية في الجمهورية اليمنية4299

تصور مقترح لتطوير الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهن0ي 4300
   3383 في الجمهورية اليمنية

المفتش00ين الم00اليين واالداري00ين بمكات00ب التربي00ة بم00ديريات أمان00ة تص00ور مقت00رح لتط00وير أداء 4301
   2107 العاصمة في ضوء االتجاهات المعاصرة

تصور مقترح لتطوير برنامج التربية العملية بكلية التربية عبس في ضوء االتجاهات العالمية 4302
   3901 المعاصرة

ات االجتماعي00ة ف00ي المرحل00ة االساس00ية تص00ور مقت00رح لتط00وير برن00امج ت00دريب معلم00ي الدراس430300
   2871 بالجمهورية اليمنية في ضوء استراتيجية التعلم النشط .

تصور مقترح لتطوير دور ادارة المدرسة الثانوية في امانة العاصمة للحد من الهدر التعليمي 4304
   3321 في ضوء ابرز الخبرات التربوية المعاصرة

جامع0ة ص0نعاء  نح0و خدم0ة المجتم0ع المحل0ي ف0ي ض0وء متطلب0ات  تصور مقت0رح لتط0وير دور4305
   2900 الجوده الشاملة

تص00ور مقت00رح لتط00وير دور م00دير المدرس00ة كمش00رف مق00يم ف00ي م00دارس التعل00يم الع00ام بأمان00ة 4306
   1822 العاصمة في الجمهورية اليمنية .

   NCTM 3126ضوء معايير  في 9 - 7تصور مقترح لتطوير محتوى مقرر االحصاء للصفوف من 4307

تص0ور مقت00رح لتط0وير مق00رر اللغ0ة العربي00ة المتطل0ب الج00امعي ف0ي ض00وء االحتياج0ات اللغوي00ة 4308
   1383 الالزمة لطلبة جامعة صنعاء

تصور مقترح لتطوير منهج العلوم لتالميذ الصف الخامس االساسي في ضوء نظرية الذكاءات 4309
   2633 ليات العلم االساسيةالمتعددة وأثرها على تنمية عم

تص00ور مقت00رح لتط00وير م00نهج الفيزي00اء بالمرحل00ة الثانوي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء 4310
   3235 االتجاهات الحديثة للتربية العلمية

تصور مقترح لتطوير نظام المعلوم0ات واالتص0االت ف0ي ص0ندوق رعاي0ة وتأهي0ل المع0اقين ف0ي 4311
   4613 لمعاصرةضوء ابرز االتجاهات ا

 2681 تصور مقترح لتقييم اداء الجامعات اليمنية باستخدام بطاقة االداء المتوازن4312

   2903 تصور مقترح لتنمية راس المال الفكري في جامعة صنعاء في ضوء مدخل إدارة المعرفة4313

والث00انوي بامان00ة تص00ور مقت00رح لتوظي00ف التعل00يم االلكترون00ي ف00ي م00دارس التعل00يم االساس00ي 4314
   3968 العاصمة في ضوء التجارب العالمية

 2808 تصور مقترح لحوكمة الجامعات اليمنية في ضوء مدخل إدارة التغيير4315

تصور مقترح لدور االوقاف في دعم التعليم العام بالجمهورية اليمنية في ضوء خبرات بع0ض 4316
   3443 الدول االسالمية

ل00دور ش00ركات ال00نفط والغ00از ف00ي تموي00ل التعل00يم الع00ام ف00ي المحافظ00ات النفطي00ة تص00ور مقت00رح 4317
   2806 بالجمهورية اليمنية

تصور مقترح للبحث العلمي العضاء هيئة التدريس بكليات التربية ف0ي ض0وء توجه0ات ال0يمن 4318
   1860 نحو اقتصاد المعرفة

 2223 الساسي في الجمهورية اليمنيةتصور مقترح للتربية االعالمية بمرحلة التعليم ا4319

   8906تصور مقترح للتربية العملية بكليات التربية جامعة صنعاء في ضوء الخبرات العالمية الحديثة 4320
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   4140 تصور مقترح للتمويل الذاتي في الجامعات اليمنية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة4321

 2969 وظيفي في جامعة صنعاء من وجهة نظر موظفيهاتصور مقترح للتوصيف ال4322

تص00ور مقت00رح للح00د م00ن ظ00اهرة البطال00ة المقنع00ة ف00ي المؤسس00ة العام00ة لالتص00االت الس00لكية 4323
   4580 والالسلكية بالجمهورية اليمنية في ضوء إدارة التغيير 

 2154 قا السلوب التعلم الذاتيتصور مقترح لمقرر الثقافة االسالمية لطلبة الجامعات اليمنية وف4324

تص00ور مقت00رح لمق00رر اللغ00ة العربي00ة لطلب00ة كلي00ات المجتم00ع ف00ي ض00وء احتياج00اتهم المهني00ة 4325
   1407 بالجمهورية اليمنية

 7423 تصور مقترح لمقرر فقه الزكاة  في مناهج التعليم العام بالجمهورية اليمنية 4326

ية الوقائية لتنمية الوعي الصحي باألمراض الوبائي0ة ف0ي ض0وء تصور مقترح لوحدة في الترب4327
   4065 دورة التعلم الخماسية لتالميذ الصف الثامن األساسي

تص00ورات معلم00ي م00ادة اللغ00ة االنجليزي00ة اليمني00ين للممارس00ات االش00رافية م00ن قب00ل الق00ائمين 4328
   3799 بالتوجية عليهم في مدارس االمانة الثانوية

مقترح لتنمي00ة الق00يم الخلقي00ة المتض00منة ف00ي م00نهج الق00ران الك00ريم وعلوم00ه والتربي00ة تص00ور4329
   2763 االسالمية لدى طلبة الحلقة االولى من مرحلة التعليم االساسي باستخدام االسلوب القصصي

تصورمقترح للهيك0ل التنظيم0ي لمكات0ب التربي0ة بالم0ديريات ف0ي ض0وء توج0ة ال0يمن نح0والحكم 4330
   2345 اسع الصالحياتالمحلي و

 7318 تصوير بعض المصادر التاريخية العربية للفرنجة 4331

 3689 تصوير صنعاء وبيروت في قصائد مختارة لشعراء عرب حديثين : دراسة مقارنة4332

تصوير ظاهرة "الزواج المبكر" في اليمن: تحليل نقدي لخطاب الصحف اإللكترونية الص0ادرة 4333
   6143 نجليزيةباللغة اال

   7564 تصوير معايير تقويم الطالب الم علم في برنامج التربية العملية بكلية التربية جامعة صنعاء 4334

تضبيط سكري الدم لدى السكريين البالغين المترددين على المركز الوطني للسكري ف0ي مدين0ة 4335
   1618 صنعاء

ي0ة ف0ي من0اهج الدراس0ات االجتماعي0ة للحلق0ة الثالث0ة م0ن تضمين المف0اهيم الوطني0ة والديمقراط4336
   3253 التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية

تض00مين مف00اهيم وق00يم النزاه00ة والش00فافية ف00ي محت00وى م00نهج التربي00ة الوطني00ة لمرحل00ة التعل00يم 4337
   3431 االساسي في الجمهورية اليمنية

ائي000ة لمش000اريع المي000اه ف000ي المن000اطق الريفي000ة بمحافظ000ة تطبي000ق االدارة المتكامل000ة للم000وارد الم4338
   4331 الدحابشة) -يالن  -دراسة حالة قرى (صوان  -المحويت 

تطبيق االستش0عار ع0ن بع0د ونظ0م المعلوم0ات الجغرافي0ة لتحدي0د ت0أثير التوس0ع العمران0ي عل0ى 4339
   6381 مقدار ذروة الفيضان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

   4468 تطبيق الجودة الشاملة وأثرها في الرضا الوظيفي موظفي مصنع شركة سباء فارما إنموذجاً 4340

 6061 تطبيق الطرق االحصائية في تصنيف نظم المعلومات الجغرافية4341

 4718 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في صناعة النفط في اليمن4342

المؤسس00ة االقتص00ادية  –لة ف00ي مجم00ع باج00ل للص00ناعات الغذائي00ة تطبي00ق إدارة الج00ودة الش00ام4343
   4464 اليمنية

دراسة تطبيقي0ة ف0ي  –تطبيق أبعاد جودة الخدمات الصحية وأثرها في أداء العاملين الصحيين 4344
   4569 مستشفيات محافظة صنعاء 

 7083 تطبيق أحكام الشريعة االسالمية 4345

 -هاة البياني00ة عل00ى م00ديات الف00ورامنيفرا القاعي00ة ذات العم00ر الباليوس00نيتطبي00ق تقان00ة المض00ا4346
   1498 االيوسيني المبكر حوض الربع الخالي والمناطق المجاورة
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 1587 تطبيق تقنيات زراعة األنسجة على بعض النباتات الطبية والعطرية في اليمن4347

ذج ف0ورس ف0ايف لب0ورتر: ش0ركات التس0جيل تطبيق دراسة تحليل القدرة التنافسية بحسب نمو4348
   4653 في اليمن

 6017 تطبيق فكرة المكوك على مقياس من الزمن في المنطق الزمني ودراسة اكتماله4349

 6777 تطبيق مبداء الشريعة االسالمية مصدر جميع التشريعات 4350

فط ف0ي ال0يمن (دراس0ة حال0ة " ف0ي ص0ناعة ال0نABCتطبيق نظام التكلفة عل0ى أس0اس النش0اط "4351
   4727 اليمن) -شركة كنديان نكسن 

تطبيقات االستثمار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيا في اعداد خرائط " دراسة تطبيقية على 4352
   7094 مزرع االستثمار عن بعد والتقنية والتطبيق دراسته 

 7548 تطبيقات االستشعار عن بعد 4353

 7246 اإلدارة االسالمية في مكافحة الفساد تطبيقات 4354

 5635 تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المدارس اليمنية4355

 -وادي الحصمه  -تطبيقات طرائق التنقيب المغناطيسي والمقاومية الكهربائية في موقع أثري 4356
   521 محافظة أبين

 6127 ت الماليزيةتطبيقات على التغذية الوريدية في المستشفيا4357

 1836 تطور التفكير المنطقي لدى اطفال ماقبل المدرسة في امانة العاصمة صنعاء4358

 978 تطور الحياة الفكرية لليمنيين القدماء4359

 7042 تطور الخط الكوفي في اليمن منذ صدر االسالم حتى نهاية العصر االيوبي 4360

 1364 ليمني المعاصرتطور الرمز في الشعر ا4361

 728 م1962 -1930تطور الفكر السياسي في اليمن 4362

 1554 تطور الفلسفة الكونفوشيوسية في الصين بعد كونفوشيوس4363

 6500 )1990تطور تعليم البنات في اليمن بعد الوحدة اليمنية عام (4364

دراس0ة  -تبات المركزي0ة الجامعي0ة العراقي0ة تطور قواعد الفهرسة الوصفية وتطبقاتها في المك4365
   5218 تقويمية

 5449 تطور مصطلح شيخ اإلسالم في دولتي األيوبيين والمماليك البحرية4366

 2701 تطوير اداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد المعرفة4367

تك00اليف واالدارة عل00ى تط00وير اداء الش00ركات الص00ناعية االردني00ة ع00ن طري00ق تطبي00ق نظ00امي ال4368
   ABM &ABC( 5900اساس االنشطة (

تطوير اداء القيادات التربوية في المعاهد المهنية والتقني0ة بامان0ة العاص0مة ف0ي ض0وء مع0ايير 4369
   1512 الجودة الشاملة

تط00وير اداء م00ديري ادارات مكت00ب التربي00ة والتعل00يم بامان00ة العاص00مة ف00ي ض00وء م00دخل االدارة 4370
   1631 ودة الشاملةبالج

تط00وير اداء م00ديري الم00دارس الثانوي00ة العام00ة بمحافظ00ة اب ف00ي ض00وء مفه00وم ادارة الج00ودة 4371
   1570 الشاملة

تطوير اذرع الشيك وتاثيرة في اداء الساجية المحملة بالمحاريث القالب0ة والص0فات الفيزيائي0ة 4372
   5181 للتربة وحاصل الحنطة

   2289 مديري مدارس التعليم االساسي في اليمن  لتنمية الوالء الوطني لدى التالميذتطوير اساليب 4373

تط00وير اس00واق االوراق المالي00ة ف00ي دول مجل00س التع00اون الخليج00ي دراس00ة تحليلي00ة لمؤش00رات 4374
   4484 تنمية سوقي دبي وأبو ظبي لألوراق المالية

 4445 تطوير االداء في المؤسسة االقتصادية4375

 3550 تطوير االداره المدرسيه في الجمهوريه اليمنية في ضوء االداره بالنتائج4376

 4575 تطوير اإلدارة الجامعية بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية 4377

 4476 تطوير اإلدارة الجامعية وفق معايير الجودة واالعتماد االكاديمي4378
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   2839 داء اإلداري بمكاتب التربية و التعليم محافظة لحج على ضوء مدخل اإلبداع اإلداريتطوير األ4379

تطوير األداء المؤسسي في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وفق نم0وذج 4380
   4497 مكانزي

ة مقارن0ة مرجعي0ة م0ع تطوير األداء المؤسسي في إدارة خدمة الجمهور بوزارة المالي0ة اليمني43810
   4482 تجربه برنامج الخدمة الحكومية المتميزه لدولة االمارات العربية

 4440 تطوير األداء المؤسسي في أمانة العاصمه4382

 4456 تطوير األداء المؤسسي في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني4383

 4441 وزارة اإلدارة المحليةتطوير األداء المؤسسي لمشروع المعلومات ب4384

 4442 تطوير األداء المؤسسي لمنظومة إدارة الشعب والمحاكم المتخصصة بوزارة العدل4385

 4457 تطوير األداء باألمانة العامة لرئاسة الجمهورية4386

تطوير السياسات والبرامج الحكومي0ة الخاص0ة بقط0اع المش0روعات الص0غيرة والمتوس0طة ف0ي 4387
   4428 اليمن (دراسة  مقارنة)

   4455 قطاع الدواء بوزارة الصحة العامة والسكان -تطوير السياسة الدوائية بالجمهورية اليمنية 4388

 4423 تطوير السياسة الصحية  لتلبية األولويات الفعلية4389

 4438 المساحةتطوير السياسة العامة للتخطيط العمراني في الهيئة العامة لألراضي و4390

تطوير العالقات الهندية الصهيونية " اإلسرائيلية " وانعكاس0ها عل0ى األم0ن الق0ومي العرب0ي ( 4391
   2082 م2005 - 1990

 7722 تطوير العمل التعاوني في الجمهورية اليمنية 4392

نعاء ف0ي ض0وء تطوير العملية التعليمية ف0ي كلي0ة الحاس0وب وتكنلوجي0ا المعلوم0ات بجامع0ة ص43930
   4480 بحث تطبيقي –تطبيق معايير الجودة 

 4491 تطوير الفاعلية التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات4394

تطوير الفعالية التنظيمية بالتطبيق على نم0وذج ك0وتر دراس0ة حال0ة عل0ى دي0وان وزارة ش0ئون 4395
   4444 المغتربين في اليمن

 4429 التنظيمية في الجامعات اليمنية (نموذج جامعة الحديدة) تطوير الفعالية4396

 4431 تطوير الفعالية التنظيمية في المؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون4397

 4471 تطوير الفعالية التنظيمية في المؤسسة العامة للكهرباء4398

 4458 لتنظيم شئون  النقل البريتطوير الفعالية التنظيمية في الهيئة العامة 4399

تطوير الفعالية التنظيمية ف0ي الهيئ0ة العام0ة للطي0ران الم0دني واألرص0اد _دارس0ة حال0ة لقط0اع 4400
   4435 االرصاد الجوية

دراس0ة تحليلي00ة وفق00اً  –تط0وير الفعالي00ة التنظيمي0ة ف00ي الهيئ0ة الوطني00ة العلي00ا لمكافح0ة الفس00اد 4401
   4493 لنموذج كوتر

 4394 تطوير الفعالية التنظيمية في إدارة الموانئ البرية (دراسة حالة لميناء الطوال البري)4402

 4419 تطوير الفعالية التنظيمية في إدارة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز4403

 4432 تطوير الفعالية التنظيمية في ديوان عام وزارة المالية4404

 4443 لفعالية التنظيمية في مصلحة الضرائبتطوير ا4405

دراسة حاله مركز الدراسات والبح0وث  -تطوير الفعالية التنظيمية في مؤسسات البحث العلمي4406
   4449 اليمني

 4451 تطوير الفعالية التنظيمية لديوان عام رئاسة مصلحة الجمارك4407

النشء والشباب والرياضة من خالل تطبيق أس0لوب  تطوير الفعالية التنظيمية لصندوق رعاية4408
   4472 بطاقة األداء المتوازن

 4439 تطوير الفعالية التنظيمية لقطاع سالمة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد4409

   4462 موذج كوتردراسة تحليلية وفقاً لن -تطوير الفعالية التنظيمية لإلدارة العامة لكهرباء األمانة 4410

 4537 تطوير الفعالية التنظيمية للجنة العليا للمناقصات باستخدام نموذج كوتر4411
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 4461 تطوير الفعالية التنظيمية للسلطة المحلية بمديرية العرش4412

 4547 تطوير الفعالية التنظيمية للمجلس الوطني للسكان 4413

 4479 للمحكمة اإلدارية باألمانةتطوير الفعالية التنظيمية 4414

 4475 تطوير الفعالية التنظيمية للمعهد العام لالتصاالت وفق نموذج كوتر4415

تط00وير الفعالي00ة التنظيمي00ة للمؤسس00ة العام00ة لمط00ابع الكت00اب المدرس00ي (دراس00ة تطبيقي00ة وفق00اً 4416
   4392 لنموذج كوتر)

 4518 لشورى اليمنيتطوير الفعالية التنظيمية لمجلس ا4417

دراس00ة حال00ة عل00ى مكت00ب األش00غال العام00ة  –تط00وير الفعالي00ة التنظيمي00ة وفق00اً لنم00وذج ك00وتر 4418
   4460 والطرق بأمانة العاصمة

تط000وير المقوم000ات األساس000ية للمعلوماتي000ة المحلي000ة ف000ي ض000وء مكتب000ة البني000ة التحتي000ة لتقني000ة 4419
   4496 وافضل الممارسات ITILالمعلومات 

 1138 تطوير المهارات القرائية عن طريق القصص القصيرة في اليمن4420

 4407 تطوير النظام المالي بالتحول إلى نظام الخزانة العامة بالجمهورية اليمنية (بحث تطبيقي)4421

-2002تطوير إدارة السلطة المحلية لإلنف0اق اإلس0تثماري المحل0ي (دراس0ة تحليلي0ة للس0نوات(4422
2008( 4400   

 4454 تطوير إدارة السياسات العامة في جهاز مجلس الوزراء4423

تط00وير إدارة الطاق00ة الكهربائي00ة للنه00وض بالتنمي00ة االقتص00ادية واالجتماعي00ة ف00ي الجمهوري00ة 4424
   4565 اليمنية 

 5691 شاملةتطوير إدارة كليات التربية بالجمهورية اليمنية في ضوء مدخل ادارة الجودة ال4425

تطوير أداء الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد في ضوء البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 4426
   ICAO 4632السالمة الجوية لمنظمة  

 4538 تطوير أداء إدارات الصحة العامة والسكان بالجمهورية اليمنية في ضوء إدارة التميز4427

يئ00ة الت00دريس بجامع00ة ص00نعاء ف00ي ض00وء مع00ايير االعتم00اد األك00اديمي تط00وير أداء أعض00اء ه4428
   6408 "تصوير مقترح"

 –تطوير أداء جودة خدمات  الرعاية الصحية األولية ف0ي المراك0ز الحكومي0ة بأمان0ة العاص0مة 4429
   4560 صنعاء 

 4473 تطوير أداء مركز تطوير اإلدارة العامة في ضوء معايير الجودة4430

تط00وير أنظم00ة الرقاب00ة الداخلي00ة ف00ي الهيئ00ة العام00ة للطي00ران الم00دني واألرص00اد (وف00ق مع00ايير 4431
   4417 االنتوساي)

 4515 تطوير بدائل تمويل التعليم بجامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس4432

 5429 تطوير برامج الحاسب اآللي في مجال الهندسة االنشائية4433

 4199 تطوير برنامج  هندسي  بلغة  " اوتوليسب " لتصميم الطرق )4434

 3634 تطوير برنامج التربية العملية في كلية التربية جامعة صنعاء في ضوء معايير مقترحة4435

تطوير برنامج التردريب على اس0تخدام اجه0زة تكنولوجي0ا التعل0يم لط0الب كلي0ة التربي0ة جامع0ة 4436
   5724 ستراتيجيات التدريس الحديثصنعاء في ضوء ا

 6617 تطوير حساسات مناعية للمتابعة العالجية الدوية جديدة لعالج سرطان الرئة4437

تط00وير سياس00ات إدارة الم00وارد البش00رية ف00ي وزارة التربي00ة والتعل00يم بالجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي 4438
   6152 ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية

سات معالجة مناطق السكن العشوائي في الجمهورية اليمنية أمانة العاصمة صنعاء تطوير سيا4439
   4502 نموذجاً  -

تطوير سياسة اختيار وتعيين القيادات اإلدارية في الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي  ظ0ل مب0ادئ الحك0م 4440
   4452 الرشيد

دراس00ة  –جمهوري00ة اليمني00ة تط00وير سياس00ة اإلبتع00اث الدراس00ي ب00وزارة التعل00يم الع00الي ف00ي ال4441
   4525 تحليلية مقارنة

بحث تطبيق0ي عل0ى قط0اع -تطوير سياسة التوظيف إلصالح هيكل األجور في الجهاز الحكومي 4442
   4436 التعليم العام في الجمهورية اليمنية
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وء تطوير سياسة الشفافية والمساءلة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاس0بة اليمن0ي ف0ي ض44430
   4478 مبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن منظمة ( االنتوساي)

 5839 تطوير طرق الستخالص الدقيق في تحليل المبيدات الحشرية و الملوثات البيئية االخرى4444

تطوير طريقة استخالص للكشف عن دهن الخنزير ف0ي المنتج0ات الغذائي0ة ال0واردة ال0ى ال0يمن 4445
   3233 ماتوجرافية الغازيةباستخدام الكرو

تط00وير طريق00ة التحلي00ل الكروماتوجرافي00ة الغازي00ة لتحلي00ل اس00ترات ميثي00ل األحم00اض الدهني00ة 4446
   3464 وتطبيقها في الكشف عن الغش التجاري في الزيوت

تطوير طريقة التراص الدموي في تشخيص مستضد جدار فيروس الكبد البائي محليا ودراسة 4447
   770 لفيروسات الكبديةوبائيات ا

تطوير طريقة جديدة باستخدام سائل الكروماتوجرافي عالي الكفاءة للفص0ل التت0ابعي والتق0دير 4448
   4899 الكمي والكيفي لمركبات متعددة الثيونايت

 3455 تطوير عملية إتخاذ القرار األكاديمي في الجامعات اليمنية في ضوء إدارة المعرفة4449

 4576 وير قطاع النقل بالمؤسسة االقتصادية اليمنية في ضوء ابرز االتجاهات المعاصرة تط4450

 5823 تطوير كود العنصر المحدد للتحليل الالخطي لنظام الجدار المتداخل بدون مالط4451

تطوير مشاركة اعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار في جامعة صنعاء باستخدام نظم دعم 4452
   GDSS 3009رار الجماعي الق

   1203 تطوير مصادر تمويل التعليم العام بالجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة4453

تطوير معادالت لحساب إنتقال الحرارة اإلجمالي خالل الغالف الخ0ارجي للمب0اني التجاري0ة ف0ي 4454
   6094 المملكة العربية السعودية

معايير اختيار فرق التدريب في وزارة التربية والتعل0يم بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء  تطوير4455
   3871 مبادى الحوكمة

   9093 تطوير مفهوم الحرية في الفلسفة الليبرالية 4456

 5586 تطوير مقاومة عدوى جرثومة المكورة العنقودي4457

ي ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء اإلتجاه0ات تطوير من0اهج العل0وم بمرحل0ة التعل0يم األساس44580
   6123 الحديثة للتربية العلمية

تط00وير من00اهج العل00وم لمرحل00ة التعل00يم األساس00ي ف00ي ال00يمن ف00ي ض00وء مه00ارات الق00رن الح00ادي 4459
   4261 والعشرين : (رؤية مستقبلية)

   4485 فادة من التجربة الفرنسيةتطوير منظومة الرقابة على الموازنة في الجمهورية اليمنية باالست4460

 4459 تطوير منظومة السياسات والبرامج الحكومية لقطاع النفط في الجمهورية اليمنية4461

تطوير منظومة السياسة التربوية والتعليمي0ة لتعزي0ز ال0والء ال0وطني والمواطن0ة الص0الحة ف0ي 4462
   4403 الجمهورية اليمنية

 4422 ركة المجتمعية في اليمنتطوير منظومة المشا4463

تطوير منهاج الكتابة التجارية في ضوء تحليل الفج0وة ب0ين المنه0اج الح0الي ومتطلب0ات س0وق 4464
   2949 العمل لطالب السنة الثانية كلية المجتمع صنعاء

   5843 ةتطوير منهج التاريخ في المرحلة الثانوية في اليمن في ضوء االتجاهات التربوية المعاصر4465

 1244 تطوير منهج اللغة االنجليزية لطلبة طب االسنان في الجامعات اليمنية4466

تطوير منهج اللغة العربية كمتطلب جامعي لطلبة جامعة صنعاء ، في ضوء المهارات اللغوي0ة 4467
   6497 األساسية الالزمة لهم

معلمي التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية  تطوير مهام موجة التربية االسالمية لتنمية كفايات4468
   2158 في اليمن في ضوء االتجاهات المعاصرة



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1268 

 رقم الباحث عنوان البحث م

تطوير نظام ادارة امتحانات الثانوي0ة العام0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء تج0ارب بع0ض 4469
   2803 الدول

   2898 لعالمية الحديثةتطوير نظام التدريب التربوي في الجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات ا4470

 4582 تطوير نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية في ضوء ابرز االتجاهات المعاصرة4471

 4536 تطوير نظام لتقويم األداء في جامعة صنعاء باستخدام بطاقة األداء المتوازن4472

"دراس00ة ميداني00ة ف00ي الش00ركات تط00وير نظ00م التك00اليف اس00تجابة لالغ00راض االداري00ة الحديث00ة 4473
   6158 الصناعية اليمنية"

 2782 تطوير نظم المعلومات اإلدارية في الجامعات اليمنية4474

 2F5 6342تطوير نقالت فيروسية ثنائية لحمل جينات االجسام المضادة 4475

 4706 تطوير نموذج أعمال قابل لالستمرار في شركات النفط الوطنية اليمنية4476

 4056 تطوير نموذج كوكومو لتحسين دقة تقدير الجهد الالزم لبناءالبرمجيات4477

 3710 تطوير نموذج لتحسين استرجاع البيانات بشكل أدق4478

تطوير نموذج لقياس واستنباط انماط التيارات الس0طحية بالمحيط0ات م0ن خ0الل مرئي0ات رادار 4479
   5990 وألتيميتر 1-سات

 6587 تطوير والتحقق من فاعلية طرق تحليلية لتقدير بعض ادوية الجلدية4480

تطوير والتحقق من فاعلية طرق تحليلية لتقدير بع0ض االدوي0ة الم0ؤثرة عل0ى الجه0از المع0دي 4481
   6592 المعوي

 6503 5-تطوير والتحقق من فاعلية طرق تحليلية لتقدير بعض مثبطات الفوسفوداياستيراز نوع4482

 6583 تطوير والتحقق من فاعلية طرق تحليلية لتقدير بعض مضادات االلتهاب4483

تطوير وتطبيق لطريقة التحليل الطيفي في تقدير النترات والنتريتات في بعض الخضروات من 4484
   2917 السوق المحلية اليمنية

4485
مطياف الكتلة /  -سائلة عالية األداء تطوير وتطبيق لطريقة تحليل باستخدام الكرماتو غوافيا ال

) لتق00دير األدوي00ة البش00رية والهرمون00ات المص00نعة ف00ي مي00اة HPLC-MS/MSمطي00اف الكلت00ة (
 األنهار ومياة الصرف الصحي المعالجة

6316   

 3822 تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لطلبة جامعة صنعاء4486

 2572 حتطوير وتقييم اًله دراس لمحصول القم4487

 6373 تطوير وتوصيف مركبات ايبوكسية ذات طابع نانو سيليكاتي4488

مناقش00ة وتحلي00ل المعن00ى والمه00ارات اللغوي00ة للط00الب الدارس00ين للغ00ة  -تط00ويرالتعلم الجم00اعي 4489
   1430 األنجليزية في اليمن

 2096 مع التطبيقات تطويرخوارزمية جديدة لحل مشاكل ونماذج البرمجه المتعددة االهداف4490

 1852 دراسة نقدية -تعاطي ديكنز الروائي مع الفقراء والمهملين والمضطهدين واأليتام 4491

 -تعبير مؤشرات األضداد الذاتية ب0ين مرض0ى الذئب0ة الحمامي0ة المجموعي0ة ف0ي مدين0ة ص0نعاء 4492
   1523 اليمن

ج0ة والموجه0ة لالس0تخدامات الطبي0ة والعطري0ة تعبئة وتخزين اعشاب النعناع والريح0ان الطاز4493
   5552 بعد الحصاد

 تعتم لبعض معاير جودة المياه في االبار الخاصة لمنطقة صنعاء 4494
 6930   

تعدد احتماالت الج0ار المق0در م0ع (أنَّ وأن) المص0دريتين ف0ي الق0ران الك0ريم وأث0ره ف0ي المعن0ى 4495
   4096 دراسة نحوية داللية

الن00وع االول واالنس00جة المنش00طة  -دد االش00كال الوراثي00ة لمثبط00ات منش00ط البالزمين00وجين تع449600
   6345 النوع الثاني -للبالزمينوجين في الماليزيين الذين يعانون من مرض السكري 

   6590تعدد االشكال الوراثية وامكانية التعرض لسرطان الدم الليمفاوي الحاد في االشخاص اليمنيين4497

 5273 تعدد الجرائم في التشريع الوضعي المقارن بالفقه االسالمي4498
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 6880 تعدد الزوجات في االسالم وبين الممنوع المشروع 4499

 976 تعدد المعنى الوظيفي ألبنية المصادر والمشتقات في القرآن الكريم4500

 92 تعدد اوجه االعراب في القرآن الكريم4501

بح00ث  -جه00ات الرقاب00ة الخارجي00ة وتأثيره00ا عل00ى اداء الم00وظفين ف00ي االجه00زة الحكومي00ة تع00دد 4502
   4467 ميداني في بعض االجهزة الحكومية بالجمهورية اليمنية

 2663 تعدد مواقع الخطاب االلهي واثره في انفتاح النص القراني4503

 697 ه الصرف الصحي في مدينة يريمتعديل التصاميم وتقييم األثر البيئي لمحطة معالجة ميا4504

تعديل زراعة خارطة زراعة القمح في اليمن ألغراض زيادة االنتاج وتحقيق استقالل الم0وارد 4505
   7661 المائية 

 6894 تعريف التامين بالتسريع اليمني دراسة تحليلية 4506

 Tims 7052تعريف بالدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 4507

 4430 تعزيز الفعالية التنظيمية، شركة النفط العامة إنموذجاً 4508

 4388 تعزيز القدرة التمويلية لوحدات الحكم المحلي في الجمهورية  اليمنية4509

   4387 تعزيز دور المركز الوطني للمعلومات باتجاه دعم القرار دراسة تحليلية للمتطلبات المؤسسية4510

 8297 امل المؤثرة على الرضا العام الطالب كلية الزراعة تعض العو4511

 5178 تعليم الفتاه الريفية والتنمية في اليمن4512

 212 تعليم المراه وعالقته بتركيبة االسرة الحضرية في المجتمع اليمني4513

 1390 م1009-750هـ / 400 -هـ 132تعليم المرأة في العصر العباسي في الفترة  4514

 5292 تعليم كبار محو االمية وتنمية المجتمعات4515

 5907 تعويض الطاقة التفاعلية للمولد الحثي ذاتي التغذية المستقل4516

 5482 دراسة مقارنة -تعويض العامل عند اصابته في الشريعة االسالمية وقانون العمل اليمني 4517

في مرضى الش0رايين التاجي0ة  2-وليين ومستقبالت االنترلوكينتعيين االجسام المضادة للكاردي4518
   5427 للقلب

 6354 تعيين بعض أدوية القلب واألوعية الدموية في أشكالها الصيدالنية والسوائل البيولوجية4519

 6720 تغذية االطفال في ذمار4520

ل الري التكميل0ي ف0ي من0اطق ال0ري تغذية المياة الجوفية من قاع الوادي وتاثيرها على محاصي4521
   4384اليمن-حالة دراسية :وادي زبيدي -السيلي باستخدام منظور االدارة المتكاملة للموارد المائية 

االقتصادي في القرية اليمنية من الخمسينات الي الثمانينات من هذا  -تغيير النسق االجتماعي 4522
   35 القرار

   6253 اللب الخرساني في األعمدة المركبة من أنابيب صلب مملوءة بخرسانةتفاعل أنابيب الصلب و4523

تفتيح القلوب واالبصار لالهتداء الى كيفية اقتطاف اثمار االزهار للعالمة محم0د ب0ن يحي0ى ب0ن 4524
   1484 هـ من اول المخطوط الى نهاية كتاب الجنائز957محمد بن بهران الصعدي ت 

البصار لالهتداء الى كيفية اقتطاف أثماراالزه0ار للعالم0ة محم0د ب0ن يحي0ى ب0ن تفتيح القلوب وا4525
   2349 دراسة وتحقيق –هـ) .من اول كتاب الزكاه الى نهاية كتاب النكاح 957بهران الصعدي ت(

تفتيح القلوب واألبصار لالهتداء إلى اقتطاف األثمار للعالمة محم0د ب0ن يحي0ى به0ران المت0وفي 4526
   2174 دراسة وتحقيق -من كتاب الوقف إلى نهاية المخطوطة  هـ957سنة 

4527
تفتيح القلوب واألبصارلالهتداء إلى كيفية  اقتطاف أثمار األزهار للعالمة محمد بن يحي0ى اب0ن 

نهاي0ة الج0زء  -ه0ـ م0ن بداي0ة  كت0اب الط0الق إل0ى نهاي0ة  كت0اب الهب0ة  957-بهران الصعدي ت
 وتحقيق)دراسة -الثاني من المخطوط (

1890   

 3739 تفسير القرآن بالقرآن عند اإلمام الشوكاني في كتابه فتح القدير (دراسة وتحليل)4528
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تفس000ير المعلوم000ات الس000يزمية وتس000جيالت االب000ار لدراس000ة االوض000اع التركيبي000ة والمع000امالت 4529
   5569 ون بمصرالبتروفيزيقية ومحتوى الهيدروكربونات ببعض مكامن الكريتاوي في منطقة قار

هـ) من خالل كتابة فتح القدير جمعا 1250تفسير ايات احكام االسرة عند االمام الشوكاني(ت :4530
   3274 ودراسة

هـ ) من خ0الل كتاب0ه ف0تح 1250تفسير ايات أحكام الزكاة والصيام عند االمام الشوكاني ( ت: 4531
   3685 القدير جمعا ودراسة

هـ) من خ0الل كتاب0ه ف0تح 1250ام الحدود والجنايات عند االمام الشوكاني (ت/تفسير آيات احك4532
   3230 القديرجمعا ودراسة

تفسير آيات االحكام لإلمام المنصور با ¡ القاسم بن محم0د دراس0ة وتحقي0ق م0ن بداي0ة س0ورة 4533
   3590 من سورة المائدة 39الفاتحة إلى اآلية 

هـ) م0ن خ0الل كتاب0ة ف0تح 1250ة والصالة عند اإلمام الشوكاني (ت:تفسير آيات آحكام الطهار4534
   3172 القدير جمعاً ودراسة

 2073 تفسير سورة االنعام تفسيرا موضوعيا4535

 623 تفسير سورة الطالق تفسيراً موضوعياً 4536

ه00ـ ) :  404تفس0ير غري00ب الق0رآن لالم00ام المه0دي الحس00ين ب0ن القاس00م ب0ن عل00ي العي0اني ( ت 4537
   3934 دراسة وتحقيق ( سورة الفاتحة والجزء الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثالثون

 Monte Carloتفسيرات الطاقة المتص0لة لجس0يمات بيت0ا باس0تخدام طريق0ة النفاذي0ة وطريق0ة 4538
   EGS4 5223بواسطة 

 6693 مستقبل تفصيل دور المعلم من منظور / إسالمي لمواجهة تحديات ال4539

 تفضيل طالبات كلية التربية جامعة االمارات 4540
 7108   

تفعي00ل الش00راكة ف00ي التنمي00ة ب00ين القط00اع الخ00اص ومنظم00ات المجتم00ع الم00دني ف00ي الجمهوري00ة 4541
   4371 اليمنية

 7639 تفعيل دور الجامعات اليمنية في تحقيق االهداف النوعية 4542

 6395 رية لدوال متعددة القيم في فراغات مختلفةتقارب طرق تكرا4543

 505 تقبل الذات لدى االبناء وعالقته باساليب المعاملة الوالدية في فترة الطفولة4544

 233 تقبل الذات واآلخرين لدى المجرمين والعاديين في البيئة اليمنية4545

 5171 كيبية على الجرف اليمني) محيطي: خليج عدن تاثيراته الترRiftتقدم خسف (4546

 7007 تقدمات نذرية لآللهية في اليمن القديم 4547

 7006 تقدمات نذرية للمعبود ذي سماوي4548

   5758 والية نيو مكسيكو -تقدير (تقييم)االنجراف من قنوات الري في منطقة الري لهضبة الفيل 4549

تحت الظروف المناخية الزراعية لح0وض  alfalfaالقضب تقدير االحتياجات المائية لمحصول 4550
   2540 صنعاء

 7698 تقدير االحتياجات المائية وجدوالة الري للمحاصيل النقدية في سهل تهامة 4551

 2059 دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي.-تقدير التعويض في القانون المدني اليمني والمصري 4552

 303 لحرة والمواد مانعة األكسدة في بعض األمراض الشائعةتقدير الجذور ا4553

تقدير الذات ل0دى االيت0ام ف0ي دور الرعاي0ة بامان0ة العاص0مة وعالقت0ه باتجاه0اتهم نح0و الدعاي0ة 4554
   2773 الخيريه

   205تقدير العمر الحملي للطفل اليمني المولود حديثا باستخدام بعض الخائص الطبيعية على جسمه4555

تق00دير الفعالي00ه الكلي00ة المض00ادة لألكس00دة بإس00تخدام طريق00ة طيفي00ة جدي00دة مس00تندة عل00ى تفاع00ل 4556
   3754 األكسدة واإلقتران
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   1157 دراسة حالة في الجمهورية اليمنية -تقدير المعادن الثقيلة الملوثة ألغذية األطفال المصنعة 4557

 182 ة لبعض صفات النمو في أغنام الشعر الذماريةتقدير المعالم الوراثية وغير الوراثي4558

 484 تقدير المواد المانعة للتأكسد عند المتعاطين القات4559

 8883 تقدير المؤشر الجلوكوزي لبعض أنواع الخبز اليمني التقليدي 4560

ي أمان00ة تق00دير بع00ض المع00ادن الثقيل00ة ف00ي ن00وعين م00ن الخض00ار م00ن العائل00ة الص00ليبية ت00زرع ف456100
   2987 العاصمة صنعاء

 2329 تقدير بعض امينات الكاتيكول باستخدام جهاز االشعة المرئية وفوق البنفسجية4562

 5263 تقدير تباين المجتمعات المحدودة في حالة وجود معلومات اضافية4563

 3438 يمنال -تقدير حالة التلوث البحري بالمعادن الثقيلة لمنطقة ساحل حضرموت 4564

 650 اليمن -تقدير خط الفقر االجتهادي في مدينة صنعاء 4565

 7752 تقدير عدد المهاجرين بين أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية اليمنية 4566

 8613 تقدير عن مبدئا ممارسة التغذية الطبيعية في منطقة ذمار 4567

 QCD( 5279بهاملتونجا غير مضطرب (تقدير كتلة الكوركات الثقيلة 4568

 4206 تقدير محتوى بعض المعادن الثقيلة لبعض عصائرالفاكهه من السوق اليمنية4569

تقدير مستوى الدايمثوات في دم مرضى الكبد الغي0ر الته0ابي بتكني0ك الكروماتوجرافي0ا الس0ائلة 4570
   1931 ذات الصغط العالي والكروماتوجرافيا الغازية

تقدير مستوى الني0وبتيرين وعام0ل نم0و الخلي0ة الكبدي0ة لمرض0ى الكب0د ال0دهني الس0كريين غي0ر 4571
   3019 مدمني الكحول.

 5660 اليمن -تقدير مستوى الوعي عن التنوع الحيوي لدى طالب جامعة صنعاء 4572

 5392 تقدير معالم توزيع باريتو من الصنف الثاني باستخدام المعاينة المرتبة4573

 6443 تقدير نموذج المعادالت اآلنية مع أخطاء القياس4574

 5715 تقديرات الموثوقية ألنظمة بمعلومات جزئية عن اسباب الفشل4575

 7475 تقديم التربية الرياضية في المرحلة اإلعدادية في الجمهورية اليمنية 4576

   8304لتربية االسالمية وطرق تدريسها بجامعة صنعاء تقديم برنامج الماجستير في تخصص مناهج ا4577

   7520 تقديم برنامج الماجستير في مناهج وطرق تدريس العلوم بدرجة نظر الطلبة جامعة صنعاء4578

تقريب االحكام في احاديث النبي عليه افصل الصالة والسالم ليحيى بن الحسين بن القاسم ب0ن 4579
   1746 دراسة وتحقيق -الكتاب الى اخر كتاب المناهي هـ من اول 1100محمد تـ '

تقريب األحكام في أحاديث النبي علية الصالة والسالم لإلمام يحي ب0ن الحس0ين ب0ن القاس0م ب0ن 4580
   2287 دراسة وتحقيق -هـ القسم الثاني في سائر األحكام وفضائل األعمال 1099محمد المتوفي سنة

 6722 م1998اليمن  تقرير التربية البشرية4581

 7234 تقسم اليمن إلى أقاليم تخطيطية المشكلة المنهج 4582

 8940 تقسيم اإلقاليم وعالقتها بالحرب على اليمن 4583

 7510 تقصي اجناس التيما تدواد المصاحبة لتربه وجذور اشجار البن اليمني في بني مطر 4584

 2638 نجليزية لطالب كلية المجتمع صنعاءتقصي احتياجات دراسة اللغة اال4585

 4166 تقصي المشكالت الداللية في ترجمة العقود التجارية من االنجليزية الى العربية4586

تقص00ي النيم00اتودا المتطفل00ة وغي00ر المتطفل00ة المرافق00ة لمحص00ولي الث00وم والبص00ل ف00ي بع00ض 4587
   7458 مديريات محافظة حضرموت اليمنية

 7459 3ي النيمانورا المتطفلة وغير المتطفلة المرافقة لمحصر تقص4588

 6112 تقليل فقدان الفسفور والتربة من االراضي الزراعية الى المياه السطحية4589

 1239 تقنيات التصميمات الحديثة لنظم الري الحقلي4590
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 1192 تقنيات الحوار في الرواية اليمنية4591

 3280 خطاب الشعري عند إسماعيل المقريتقنيات ال4592

 84 مقاربة بنوية -تقنيات السرد فى الرواية اليمنية المعاصره 4593

 5948 تقنيات المعاينة اإلحصائية ودورها في عملية ضبط الجودة الصناعية4594

جنبية في مدارس تقنيات تقييم نهاية الدرس وتوافقها مع اهداف درس اللغة االنجليزية كلغة ا4595
   3620 امانة العاصمة

تقنية المعلومات الحيوية المعتمدة على تحليل الجينات الوراثية لنقل االيون العضوي للبروتين 4596
)OAT2( 5852   

 7093 تقنية المعلومات في وحدة الجهاز اإلداري للدولة وتدريبات القطاع العام والخاص 4597

 7059 عة اإلسالمية تقنية أحكام الشري4598

 5675 تقنية ضغط المعلومات الرقمية بصرياً 4599

تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم للذكاء على طلبة المرحلة  الثانوية بامانة العاصمة 4600
   1994 صنعاء-

 3198 ةتقنين اختبار المصفوفات المتتابعة الملون على الطلبة الصم في امانة العاصم4601

 3175 صنعاء-تقنين اختبار الميول المهنية على طلبة الثانوية العامة بأمانة العاصمة 4602

 2932 تقنين اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المتقدم على طلبة جامعة صنعاء4603

 3396 اون للذكاء الوجداني على طلبة جامعة صنعاء -تقنين مقياس بار 4604

 337 قويم اختبارات الرياضيات للثانوية العامة في الجمهورية اليمنية ومقترح لتطويرهات4605

   1627 تقويم اختبارات العلوم لنهاية مرحلة التعليم األساسي وفق معايير ومواصفات االختبار الجيد4606

يمني000ة للع000امين تق000ويم اختب000ارات اللغ000ة العربي000ة للمرحل000ة الثانوي000ة العام000ة ف000ي الجمهوري000ة ال4607
   2336 م) في ضوء معايير االختبارات الجيدة2010/2008الدراسيين (

 7055 تقويم اختبارات مادة الرياضيات في المرحلة األساسية في ضوء معايير االختبار الجيد 4608

ض0وء تقويم اختبارات ماده القران الكريم وعلومه للثانوية العامة في الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 4609
   2584 معايير بناء االختبار الجيد

 4933 تقويم اداء العاملين في الجهاز الحكومي في الجمهورية اليمنية4610

تقويم اداء طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا في تالوة القران الك0ريم ف0ي ض0وء احك0ام التجوي0د 4611
   1645 االساسية

لمرحل00ة الثانوي00ة بالجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء مع00ايير تق00ويم اداء مدرس00ي اللغ00ة العربي00ة ل4612
   2269 الجودة الشاملة

 1804 تقويم اداء مديري عموم مكاتب التربية والتعليم في اليمن لمهامهم4613

تقويم اداء معلم اللغة العربية بمراكز محو االمي0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء الكفاي0ات 4614
   1997 تعليم الكبارالتعليمية الالزمة ل

 468 تقويم اداء معلم اللغة العربية في تدريس النحو في المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة4615

تقويم اداء معلمي التربية االس0المية بالحلق0ة الثاني0ة م0ن التعل0يم االساس0ي ف0ي ض0وء مه0ارات 4616
   1798 التدريس الفعال بامانة العاصمة

معلم00ي الحلق00ة االول00ى م00ن التعل00يم االساس00ي بأمان00ة العاص00مة ف00ي ض00وء الكفاي00ات تق00ويم اداء 4617
   2040 االزمة

تق000ويم اداء معلم000ي الق000ران الك000ريم وعلوم000ه ف000ي م000دارس ذوي االحتياج000ات الخاص000ة بامان000ة 4618
   2733 العاصمة في ضوء الكفايات المهنية الالزمة لهم

ي مراكز االقراء واالج0ازة بالس0ند ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة تقويم اداء معلمي القران وعلومه ف4619
   2494 في ضوء الكفايات الالزمة لهم

تقويم اداء معلمي ماده الق0ران الك0ريم وعلوم0ة ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة بمحافظ0ة إب ف0ي ض0وء 4620
   2936 مهارات التدريس الفعال



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1273

 رقم الباحث عنوان البحث م

   2170 صنعاء في ضوء كفايات التوجية التربويتقويم اداء موجهي اللغة العربية بامانة العاصمة 4621

تقويم ادلة معلمي اللغة العربية للحلقة االخيرة م0ن التعل0يم االساس0ي بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 4622
   2135 ضوء المعايير الالزمة لتاليفها

4623
ي الثانوي في تقويم اسئلة المعلم لالختبارات النهائية في مادة الرياضيات للصفين األول و الثان

 ذمار في ضوء بعض المعايير
 

1480   

تق00ويم االختب00ارات الفص00لية ف00ي م00ادة العل00وم للص00ف الس00ادس بالجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء 4624
   1433 معايير بنا ء االختبارات

 6978 تقويم االختبارات النهائية في جامعة صنعاء4625

الساس00ية لمق00رر التربي00ة اإلس00المية ف00ي ض00وء مع00ايير تق00ويم االختب00ارات النهائي00ة للمرحل00ة ا4626
   1933 االختبار الجيد

تق00ويم االختالف00ات الوراثي00ة ل00بعض الص00فات المس00ئولة ع00ن التحم00ل والمقاوم00ة للجف00اف ل00دى 4627
   7855 األنواع البرية والقريبة من القمح 

بالمرحل00ة االبتدائي00ة ف00ي ض00وء تق00ويم االداء التدريس00ي لمعلم00ي اللغ00ة العربي00ة للص00فوف العلي00ا 4628
   2528 معايير الجودة الشاملة في التدريس بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية

تقويم االنشطة الصفية في كتب لغتي العربي0ة للحلق0ة االخي0رة م0ن التعل0يم االساس0ي ف0ي ض0وء 4629
   2787 مهارات التفكير اإلبداعي

لخاصة بطلبة علوم الحياة وفق0اً لمع0ايير البرن0امج المطور(ماس0تري) تقويم االنشطة المعملية ا4630
   2744 بكلية التربية جامعة صنعاء

تقويم االهداف التدريسية لموضوعات التربية اإلسالمية المتض0منة ف0ي كت0ب الطلب0ة بالمرحل0ة 4631
   1449 الثانوية في الجمهورية اليمنية في ضوء معايير االهداف الجيدة

تقويم األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيان0ات رس0ائل الماجس0تير المج0ازة م0ن كلي0ة 4632
   1829 م2005إلى  1995التربية بجامعة عدن في الفترة من 

 6086 تقويم األسنان الالمرئي4633

المرحل00ة  تق00ويم الب00رامج التعليمي00ة للتربي00ة اإلس00المية الت00ي يبثه00ا التلفزي00ون اليمن00ي لتالمي00ذ4634
   1680 األساسية

 63 تقويم البرنامج االكاديمي العداد مدرس التربية االسالمية4635

تقويم البرن0امج األك0اديمي للكلي0ة العلي0ا للق0ران الك0ريم بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء مع0ايير 4636
   3072 االعتماد األكاديمي

ريم والتربي00ة االس00المية ف00ي ض00وء اهداف00ة ف00ي تق00ويم البرن00امج الت00دريبي لمعلم00ي الق00ران الك463700
   1784 الجمهورية اليمنية

تقويم البرنامج التدريبي لموجهي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 4638
   2752 ضوء احتياجاتهم التدريبية

 6179 يةتقويم التربية الرياضية في المرحلة اإلعدادية بالجمهورية اليمن4639

 8306 تقويم التربية العلمية الميدانية ببرنامج الدبلوم المهني 4640

 711 جامعة صنعاء -تقويم التربية العملية بكلية التربية 4641

 5559 الجمهورية اليمنية -تقويم التنظيم االداري للمنطقة الحرة بمدينة عدن 4642

 3904 الطفولة في اليمن تقويم الجهود التربوية لمنظمات4643

تقويم الرسائل العلمية ف0ي من0اهج اللغ0ة العربي0ة وطرائ0ق تدريس0ها ف0ي الجامع0ات اليمني0ة ف0ي 4644
   1510 ضوء اولويات البحث التربوي

 6770 تقويم الطلبة المنهج الجامعي الدراسي لكلية االعالم دراسة مسحية 4645

جامع0ة ص0نعاء دراس0ة مس0حية عل0ى  –الج0امعي لكلي0ة العل0وم  تقويم الطلب0ة للم0نهج الدراس0ي4646
   7385 عينة من الطلبة الخريجين

 6412 هـ) في كتابه كشف المشاكل في النحو599تقويم الفكر النحوي عند الحيدرة اليمنية (ت 4647
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 1679 عاءتقويم الفيزياء العملية في برنامج إعداد معلم الفيزياء بكلية التربية جامعة صن4648

تقويم الكتاب األساسي ف0ي تعل0يم اللغ0ة العربي0ة لغي0ر الن0اطقين به0ا ف0ي ض0وء المع0ايير االزم0ة 4649
   271 لتأليفه

 738 تقويم الكتاب المدرسي للقرآن الكريم وعلومه للصف األول الثانوي في الجمهورية اليمنية4650

دريس بكلية التربي0ة الرياض0ية بجامع0ة ص0نعاء ف0ي تقويم الكفايات التدريسية العضاء هيئة الت4651
   6538 ضوء معايير الجودة واالعتماد االكاديمي

 1187 تقويم الكفاية الداخلية بكليات التربية بجامعة صنعاء4652

 2941 تقويم المعالجة المنزلية لإلسهال بين األطفال دون سن الخمس سنوات4653

 G6P dehydrogenase 1137المالريا في اليمن وعالقتها بإنزيم  تقويم المعالجة بأدوية4654

تقويم المؤشرات النوعية للمياه الخارجية من محطة معالجة الص0رف الص0حي لمدين0ة ص0نعاء 4655
   9023 ألغراض الري الزراعي 

 1790 تقويم اهداف مقرر القران الكريم وعلومه للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية4656

تقويم أداء االختصاصيين االجتماعيين في المدارس الثانوية في الجمهورية اليمنية ف0ي ض0وء 4657
   424 المهام االرشادية

تقويم أداء الطلبة في التربية العلمي0ة ف0ي برن0امج ال0دبلوم المهن0ي ف0ي الت0دريس بكلي0ة التربي0ة 4658
   8308 جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

تقويم أداء طالب قسم اللغة العربية في التربية العملية بكلية التربية جامعة ص0نعاء ف0ي ض0وء 4659
   2699 معايير الجودة الشاملة

 503 تقويم أداء طلبة المرحلة الثانوية في تالوة القرآن الكريم في ضوء أحكام التجويد4660

 1400 أهدافها تقويم أداء كلية التربية واالداب بصعدة في ضواء4661

تقويم أداء مدربي برامج التنمية المهني0ة ألعض0اء هيئ0ة الت0دريس بجامع0ة ص0نعاء م0ن وجه0ة 4662
   8648 نظر المتدربين 

تق00ويم أداء م00ديري الم00دارس الثانوي00ة ف00ي أمان00ة العاص00مة ص00نعاء ف00ي ض00وء المه00ام اإلداري00ة 4663
   533 والفنية

إلس0000المية للمرحل0000ة الثانوي0000ة ف0000ي الجمهوري0000ة اليمني0000ة ف0000ي تق0000ويم أداء مش0000رفي التربي0000ة ا4664
   1331 ضوءالكفايات الالزمة لهم

تقويم أداء معلم التربية اإلسالمية بمراكز مح0و األمي0ة وتعل0يم الكب0ار بالجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 4665
   740 ضوء الكفايات التعليمية

فة للحلقة األولى من التعليم االساسي بأمانة تقويم أداء معلم الصف في المواد الدراسية المختل4666
   3666 العاصمة في ضوء الكفايات التخصصية الالزمة لهم وعالقة ذلك بتحصيل التالميذ

 451 تقويم أداء معلم القرآن الكريم في مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية4667

الدب والبالغ0ة ف0ي ض0وء الكفاي0ات الالزم0ة ل0ه ف0ي تقويم أداء معلم اللغة العربية في ت0دريس ا4668
   1208 الجمهورية اليمنية

 1453 تقويم أداء معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية في ضوء مبادئ التدريس الفعال4669

تقويم أداء معلمي اللغة العربية بالحلقة األخي0رة م0ن مرحل0ة التعل0يم االساس0ي ف0ي الجمهوري0ة 4670
   2516 ضوء مهارات التدريس الفعال اليمنية في

تقويم أداء معلمي اللغة العربي0ة ف0ي الحلق0ة األخي0رة م0ن التعل0يم األساس0ي ف0ي ض0وء الكفاي0ات 4671
   1222 التخصصية الالزمة لهم

تق000ويم أداء معلم000ي اللغ000ة العربي000ة ف000ي ض000وء الكفاي000ات التعليمي000ة الالزم000ة لت000دريس الطلب000ة 4672
   2385 األخيرة من التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية الموهوبين في الحلقة

 1481 تقويم أسئلة كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية4673

تقويم أسئلة كتب التربية االسالمية للصف السابع من التعليم االساسي في الجمهورية اليمني0ة 4674
   2325 في ضوء االهداف السلوكية
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تقويم أسئلة كتب القراءة المقررة على طلبة المرحلة الثانوية في ضوء مهارات الفهم القرائي 4675
   1720 ومستوياته

تقويم أسئلة كتب اللغة العربية للحلقة األخيرة من التعليم األساسي في ض0وء مع0ايير االختب0ار 4676
   1279 الجيد

ص للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في ض0وء تقويم أسئلة وتدريبات كتب االدب والنصو4677
   3918 مهارات التفكير االبداعي

تقويم أهداف منهاج اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء معايير بن0اء 4678
   1409 األهداف

الجمهوري00ة  تق00ويم أه00داف ومحت00وى من00اهج األحي00اء المط00ورة لص00فوف المرحل00ة الثانوي00ة ف00ي4679
   8360 اليمنية من وجهة نظر المعلمين 

تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء في ض0وء مع0ايير االعتم0اد األك0اديمي م0ن وجه0ة 4680
   4402 نظر القادة األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس

 47 ريس والطلبتقويم برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء من وجهه اعضاء هيئة التد4681

تقويم برنامج اعداد معلم االحياء للمرحلة الثانوية المطور في كلية التربية ماستري  في ضوء 4682
   NSES( 3400معايير النمو المهني للتربية العلمية(

تق00ويم برن00امج اع00داد معل00م التربي00ة الفني00ة بالمعه00د الع00الي لتاهي00ل وت00دريب المعلم00ين بامان00ة 4683
   1875 العاصمة

تقويم برنامج اعداد معلم اللغة العربية في كلي0ة التربي0ة م0ارب ف0ي ض0وء الكفاي0ات التدريس0ية 4684
   2820 الالزمة للطالب المعلم

تقويم برنامج اعداد معلم اللغة العربية والتربية االسالمية في الدبلوم التربوي المتوسط بكلي0ة 4685
   82 جامعة صنعاء -التربية 

ف00ي  -جامع0ة ص00نعاء  -تق0ويم برن00امج االع0داد المهن00ي لمعل0م التربي00ة االس00المية بكلي0ة التربي00ة 4686
   2482 ضوء معايير االعتماد االكاديمي

 1389 تقويم برنامج اإلعداد المهني للمعلم في الكلية العليا للقران الكريم بالجمهورية اليمنية4687

جامع0ة ص0نعاء ف0ي ض0وء  -علم اللغة اإلنجليزية بكلية التربي0ة تقويم برنامج اإلعداد المهني لم4688
   6294 معايير ضمان الجودة

 6719 تقويم برنامج الماجستير في تخصص مناهج اللغة العربية 4689

تقويم برنامج المدراء معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء فضو مع0اير الم0دراء 4690
   6967 الشاملة 

جامع0ة ص0نعاء ف0ي ض0وء مع0ايير الج0ودة  -تقويم برنامج إعداد معلم الرياضيات بكلية التربية 4691
   1080 الشاملة

 981 تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء4692

ف00ي ض00وء مع00ايير تق00ويم برن00امج إع00داد معل00م اللغ00ة العربي00ة ف00ي كلي00ة التربي00ة بجامع00ة ص00نعاء 4693
   1264 الجودة الشاملة

 173 جامعة عدن -تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية بكلية التربية 4694

تقويم برنامج إعداد معلمي التاريخ في كلية التربية بجامعة ص0نعاء ف0ي ض0وء مع0ايير الج0ودة 4695
   3119 من وجهه نظر المستفيدين

ويم برنامج تدريب فرق المدربين الوطنيين بمحافظات الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء اس0س تق4696
   1978 بناء البرامج التدريبية

4697
تقويم برنامج تدريب مديري ووكالء مدارس التعليم العام من وجهة نظر المتدربين والمدربين 

 في امانة العاصمة الجمهورية اليمنية
 

2396   

مج تدريب معلمي العلوم أثناء الخدمة في ضوء معايير النمو المهني للتربية العلمية تقويم برنا4698
NSES 1765   

تقويم برنامج تدريب معلمي الفيزياء أثناء الخدمة للمرحل0ة الثانوي0ة بالم0دارس الحكومي0ة ف0ي 4699
   2891 ضوء معايير الجودة الشاملة
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   1663ليزية أثناء الخدمة في ضوء الكفايات المهنية المطلوبةتقويم برنامج تدريب معلمي اللغة االنج4700

تق00ويم برن00امج ت00دريب معلم00ي اللغ00ة العربي00ة بمرحل00ة التعل00يم االساس00ي (اثن00اء الخدم00ة) ف00ي 4701
   1858 الجمهورية اليمنية في ضوء احتياجاتهم التدريبية

لتالميذ الصف التاسع م0ن مرحل0ة التعل0يم  تقويم برنامج تعليم اللغة العربية بقناة سبأ التعليمية4702
   2359 االساسي بأمانة العاصمة صنعاء

تقويم برنامج معلم اللغة العربية في المعهد العالي لتدريب المعلمين وتأهيلهم أثناء الخدمة في 4703
   2545 ضوء الكفايات الالزمة له

 6808 6751 ليمنية تقويم بعض الوظائف اإلدارية في المؤسسات الرياضية ا4704

 2358 تقويم تقدم التنفيذ في استراتيجية اصالح القطاع الصحي في اليمن4705

تقويم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي بأمانة العاص0مة ف0ي ض0وء أه0دافها 4706
   2049 الكمية

 servqualية بإسنخدام مقياس الفجوه تقويم جودة الخدمات التعليمية في كليات المجتمع اليمن4707
   4193 والتطلعات المستقبليه لتحسينها

تقويم جودة مهارات التدريس لدى أساتذة كلية التربية المحويت من وجهة نظر العميد ونائبيه 4708
   8650 ورؤساء األقسام 

 4398 لخطط التنمويةتقويم دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على تنفيذ ا4709

 4386 تقويم سياسات التحول الى موازنة البرامج واألداء في الحكومة اليمنية4710

4711
جامع0ة  -تقويم سياسات القبول ف0ي الجامع0ات اليمني0ة الحكومي0ة ف0ي ض0وء احتياج0ات التنمي0ة 

 صنعاء انموذجاً 
 

2146   

اإلي0رادات العام0ة  -أثيرها عل0ى الص0ادرات العام0ةتقويم سياسات تسويق النفط الخام اليمني وت4712
   4433 م2010-1995النفقات العامة خالل الفترة  -الذاتية الناتج المحلي اإلجمالي

تقويم سياسات تشجيع اإلنتاج السمكي في صندوق تشجيع اإلنتاج الزراع0ي والس0مكي للفت0رة 4713
   4409 م2008- 1998بحث تطبيقي/ للفترة

 4395 سياسة التدريب بجامعة صنعاء من وجهة نظر الموظفين اإلداريين تقويم4714

تقويم عمليات شؤون الطلب0ة بالجامع0ات الحكومي0ة اليمني0ة ف0ي ض0وء إع0ادة هندس0ة العملي0ات 4715
   4583 اإلدارية جامعة صنعاء أنموذجاً 

ايير الرقاب0ة الدولي0ة لمنظم0ة تقويم عملية الرقابة الداخلية بوزارة المالية اليمنية في ضوء مع4716
   4531 االنتوساي

تقويم فاعلين برنامج اإلعداد الترب0وي المهن0ي ف0ي إكس0اب مع0الم اللغ0ة العربي0ة بكلي0ة التربي0ة 4717
   8430 جامعة صنعاء المعرفة المهنية الالزمة للفكر من مهارات التدريب 

نجليزية للصف الثالث الثانوي ف0ي األمان0ة م0ن تقويم فعالية األنشطة المصاحبة لمقرر اللغة األ4718
   2509 وجهة نظر المدرسين

 708 تقويم قصص األطفال في الجمهورية اليمنية4719

تقويم كتاب التربية الوطني0ة للص0ف التاس0ع م0ن التعل0يم االساس0ي ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ف0ي 4720
   5014 ضوء االهداف التربوية الموضوعه له

   874 م كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي في ضوء المعايير العالمية للرياضيات المدرسيةتقوي4721

 1182 تقويم كتاب النحو والصرف للصف األول الثانوي في الجمهورية اليمنية4722

تق000ويم كت000ب األدب والنص000وص ف000ي ض000وء مع000ايير الج000ودة الش000املة بالمرحل000ة الثانوي000ة ف000ي 4723
   1656 منية.الجمهورية الي

 3849 تقويم كتب القراءة للمرحلة الثانوية في ضوء أهدافها التعليمية في الجمهورية اليمنية4724

تقويم كتب(لغتي العربية) للحلقة الثالثة من التعليم االساسي في اليمن في ضوء معايير الكتاب 4725
   1828 المدرسي
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بي00ة المق00ررة عل00ى تالمي0ذ الحلق00ة الثالث00ة م00ن التعل00يم تق0ويم محت00وى النح00و ف00ي كت0ب لغت00ي العر4726
   875 ) 9-7األساسي ( 

تقويم محتوى تحضير الدروس لدى معلمي التربي0ة اإلس0المية ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة بمحافظ0ة 4727
   2841 حجة في ضوء المعايير العلمية

التعل00يم  االساس00ي ف00ي تق00ويم محت00وى كت00اب (( لغت00ي العربي00ة )) للص00ف التاس00ع م00ن مرحل00ة 4728
   2836 ضوءاهداف وثيقة المنهاج بالجمهورية اليمنية

تقويم محتوى كتاب البالغة للصف األول الثانوي في الجمهورية اليمنية في ض0وء االتجاه0ات 4729
   421 الحديثة لتعليم البالغة

س00عودية ف00ي ض00وء تق00ويم محت00وى كت00اب الق00راءة للص00ف الثال00ث المتوس00ط بالمملك00ة العربي00ة ال4730
   2391 االصالة والمعاصره

 987 تقويم محتوى كتاب اللغة االنجليزية للصف الثاني الثانوي لطالب الجمهورية اليمنية4731

تق0ويم محت00وى كت00ب البالغ00ة المق00رره عل00ى طلب0ه المرحل00ة الثانوي00ة م00ن وجه00ة نظ00ر المعلم00ين 4732
   3793 والطالب

ية االسالمية بالحلقة الثانية من التعليم االساسي ف0ي ض0وء احتياج0ات تقويم محتوى كتب الترب4733
   2231 المتعلمين في الجمهورية اليمنية

تق00ويم محت00وى كت00ب التربي00ة االس00المية بالمرحل00ة الثانوي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء 4734
   3906 مطالب نمو الطلبة

 1457 الثالث الثانوي في الجمهورية اليمنية تقويم محتوى كتب التربية االسالمية للصف4735

تق00ويم محت00وى كت00ب التربي00ة اإلس00المية للص00فوف الثالث00ة األخي00رة م00ن التعل00يم األساس00ي ف00ي 4736
   653 الجمهورية اليمنية

تقويم محتوى كتب التربية الالسالمية بالتعليم الث0انوي الفن0ي ف0ي ج.ي ف0ي ض0وء التنمي0ة ف0ي 4737
   4871 االسالم

م00ن التعل00يم االساس00ي ف00ي ض00وء المع00ايير العالمي00ة  9-4تق00ويم محت00وى كت00ب العل00وم للص00فوف 4738
 للتربية العلمية

1714   

 2411 تقويم محتوى كتب القراءه في ضوء مهارات االبداع للمرحلة الثانوية بالجمهوية اليمنية4739

   8840 جامعة صنعاء  -لمين بكلية التربية تقويم محتوى مقرر اساسيات البحث العلمي لطالب المع4740

تقويم محتوى مقرر الحديث النبوي في مرحلة التعليم االساسي بالجمهورية اليمنية في ض0وء 4741
   1769 معايير اختيار المحتوى

جامعة صنعاء وفق0ا  -) بكلية التربية3-1تقويم مخرجات برنامج إعداد معلم الصفوف األولى (4742
   3890 لبرنامجلمعايير ا

 6166 تقويم مستوى الكفاءة الفسيولوجية لطالب كلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء4743

تق00ويم مس00توى أداء طلب00ة قس00م الكيمي00اء بكلي00ة التربي00ة للمه00ارات المخبري00ة الالزم00ة لت00دريس 4744
   518 الكيمياء

ل0وم ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة م0ن وجه0ة تقويم مستوى تخصص معي0ار لج0ودة برن0امج المعل0م الع4745
   7521 طلبة المستوى الرابع . 

تقويم مستوى تقنية الجودة ، في البرنامج المواد معل0م العل0وم للمرحل0ة الثانوي0ة كلي0ة التربي0ة 4746
   7002 صنعاء من وجهة نظر طلبة لمستوى الرابع . 

 5781 التعليم االساسي باليمن تقويم مستويات اداء معلم العلوم للحلقة االولى من4747

 1670 تقويم معايير اختيار مديري المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية4748

   2636تقويم مقرر التربية االسالمية في كتب محو االمية وتعليم الكبار في ضوء احتياجات الدارسين4749

وية في الجمهورية اليمنية ف0ي ض0وء مع0ايير اختي0ار تقويم مقرر الحديث النبوي للمرحلة الثان4750
   1487 األحاديث الشريفة
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تقويم مقررات اللغةالعربية في برنامج معلم الصفوف االولى بكلية التربية جامع0ة ص0نعاء ف0ي 4751
   3486 ضوء معايير الجودة

وء مواص0فات م0نهج تقويم مقرري تكنولوجيا التعليم في كلية التربية في جامعة صنعاء في ض4752
   5331 مقررات تكنولوجيا التعليم الفعال

 5188 تقويم مناهج الرياضيات للصفوف االولى من مرحلة التعليم االساسي بالجمهورية اليمنية4753

ف00ي ض00وء مع00ايير الج00ودة  -جامع00ة ص00نعاء  -تق00ويم من00اهج إع00داد معل00م العل00وم بكلي00ة التربي00ة 4754
   754 الشاملة

 613 قويم منهاج الفيزياء للصف األول الثانوي في الجمهورية اليمنيةت4755

 727 تقويم منهاج الفيزياء للصف الثاني الثانوي في الجمهورية اليمنية4756

   5971تقويم منهاج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الجمهورية في ضؤ معايير الجودة الشاملة4757

 737 ج مادة القرآن الكريم وعلومه للصف التاسع من مرحلة التعليم األساسيتقويم منها4758

 919 تقويم منهج األحياء للصف األول الثانوي في الجمهورية اليمنية4759

 56 تقويم منهج التاريخ للصف السادس من التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية4760

 5396 الثانوية في اليمن تقويم منهج التاريخ للمرحلة4761

تقويم منهج الثقافة االسالمية لطالب الجامعات اليمني0ة ف0ي ض0وء حاج0اتهم و متطلب0ات عص0ر 4762
   5876 العولمه

 811 تقويم منهج الفيزياء المطور للصف الثالث الثانوي العلمي في الجمهورية اليمنية4763

 363 رحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنيةتقويم منهج القراءة للصف التاسع من م4764

تق0ويم م0نهج الق0رآن الك0ريم وعلوم00ه ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة ف00ي ض0وء أهداف0ه ف0ي الجمهوري00ة 4765
   1035 اليمنية

 1259 تقويم منهج رياض االطفال بالجمهورية اليمنية في ضوء االداب االسالمية4766

 1188 ره لدى طلبة المرحلة الثانوية في الجمهوريةاليمنيةتقويم نشاط القراءة الح4767

 6977 تقويم وتطوير نظام التقويم التربوي في التعليم االساسي والثانوي4768

   EMS( 6663تقيم المقاومة للفيروسات في القرع الزجاجي المطفر بواسطة ايثان ميثيل سولفنات(4769

 7815 ه في اآلبار الخاصة بمنطقة صنعاءتقيم بعض مؤشرات جودة الميا4770

 5940 تقيم سريري وشعاعي لتصنيع الذقن باستخدام الطعوم السيليكونية الصلبة4771

 2178 تقييم  مياه الصرف الصحي في بعض المستشفيات في مدينة صنعاء4772

 5676 تقييم  نوعية الحياة للرجال الذين يعانون من العقم4773

 6155 ألفا كمؤشر حيوي لألكسدة في أمراض الكبد المزمنة 2ايزوبروستان أف  -8تقييم 4774

تقييم اثر التنفس عل0ى حرك0ات اعض0اء ال0ورم ، كثاف0ة الرئ0ة وحج0م الرئ0ة خ0الل س0ير معالج0ة 4775
   5557 سرطان الشعب الهوائية الخارجي باالشعاع

 783 صنعاء -المياه العادمة  تقييم احواض تجفيف الحمأة في محطة معالجة4776

 3474 تقييم اداء الجامعات االهلية في ضوء اقتصاد المعرفة4777

 5732 دراسة تطبيقية -تقييم اداء الجامعات الحكومية اليمنية بهدف تحسين الكفاءة و الفعالية 4778

 3059 لجمهورية اليمنيةتقييم اداء الصندوق االجتماعي للتنمية في التخفيف من الفقر في ا4779

 5608 في القنوات الداخلية المنخفضة متعددة االغراض OFDMتقييم اداء انظمة 4780

 2825 تقييم اداء طلبة كلية التربية في مقرر حل المسالة الرياضية وفق نظرية المنطق الضبابي4781

 2568 ماد االكاديميتقييم اداء كليات المجتمع اليمنية في ضوء معايير االعت4782

تقييم اداء مجالس االباء بمدارس التعليم العام بمحافظة المحويت في ضوء الالئحه التنظيمي0ة 4783
   2441 لمجالس  االباء واالمهات

تقييم ادوار وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية العامة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 4784
   4404 (بحث ميداني)
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الجمهوري0ة  -تقييم استجابة بالزموديوم فالس0يبارم اعق0ار الكلوروك0وين ف0ي محافظ0ة الحدي0دة 4785
   5606 اليمنية

 5680 تقييم استراتيجيات وبرامج التسويق السياحي في الجمهورية اليمنية4786

 8516 تقييم استهدام القات الحتشاء عضالت القلب سريرياً 4787

 6603 صادي ألثر المشروعات الفيرة على التنمية في الجمهورية اليمنيةتقييم اقت4788

 6520 تقييم االثر البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بالجمهورية اليمنية4789

 668 تقييم األثر البيئي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بصنعاء4790

دراس00ة تطبيقي00ة ع00ن ص00ناعة االس00منت ف00ي  -الص00ناعية تقي00يم األداء االقتص00ادي للمش00روعات 4791
   4994 الجمهورية اليمنية

تقييم األداء االقتصادي والمالي إلنتاج وتسويق القط0ن ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ب0التركيز عل0ى 4792
   1178 مشروع إنتاج وتسويق القطن

 3386 العاصمةتقييم األداء األداري في المستشفيات العامة والخاصة بأمانة 4793

 1946 تقييم األداء الهندسي الزلزالي للمباني في اليمن4794

تقييم األرض باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد للمحاصيل الرئيسية في 4795
   6049 الجمهورية اليمنية -وادي عمران

الحق0ول المحص0ودة آلي0ا لغ0رض تغذي0ة  تقييم األنظمة الممكنة لجمع وكبس ومعالجة التبن م0ن4796
   5333 الماشية

 4917 تقييم اآلثار البيئية والصناعية في محافظة عدن4797

تقييم البرامج التدريبية في المؤسس0ة العام0ة للكهرب0اء ف0ي ض0وء المواص0فة الدولي0ة للت0دريب 4798
iso10015  4609 4611 ومقترحات تطويرها  

ية في العلوم بالمرحل0ة االساس0ية بامان0ة العاص0مة ف0ي ض0وء مع0ايير التربي0ة تقييم البيئة الصف4799
   NSES( 1760العلمية (

تقي00يم الت00اثير لمس00تخلص نب00ات المغ00زة ( عق00ش) عل00ى االجه00اد التاكس00دي المص00احب لم00رض 4800
   3616 السكري في ذكور الجرذان البيضاء

 3069 وم على الملوية البوابية في داخل الجسمتقييم التأثير المضاد البكتيري المحتمل للث4801

 3196 تقييم التأثير المضاد البكتيري المحتمل للزنجبيل علي الملوية البوابية داخل الجسم4802

 8253 تقييم التأثير المضاد الجرثومي والمضاد اإللتهابي لجذور نبات القسط 4803

 1161 مضاد للميكروبات لنبات القسطتقييم التأثيرالمضاد لاللتهابات وال4804

دراس0ة حال0ة  –تقييم التحديات التي تواجهه تنفي0ذ نظ0م المعلوم0ات ف0ي المؤسس0ات الحكومي0ة 4805
   4498 لنظم المعلومات المستخدمة بوزارة المالية في الجمهورية اليمنية

مرض0ى الس0كري الن0وع تقييم التستوس0تيرون والجلوبي0ولين الم0رتبط ب0الهرمون الجنس0ي عن0د 4806
   2203 الثاني ومتالزمة االيض

 6510 تقييم التغيرات في المفصل الفكي الصدغي بعد معالجة كسور الفك السفلي4807

   II/I 5893تقييم التغييرات السنية و العظمية بعد اجراءا معالجة الحد احدى الفكيين ضمن الصنف 4808

 1013 يكروبي في المياة الجوفية لحوض صنعاءتقييم التلوث الكيميائي والم4809

 2258 تقييم التلوث الكيميائي والميكروبي للتربة في منطقة بني الحارث صنعاء4810

 2260 صنعاء -تقييم التلوث الميكروبي والكيميائي للمياه الجوفية في منطقة بني الحارث 4811

لحيوي عن متبقيات المضادات الميكروبية في انسجة تقييم الجوده الميكروبيولوجية والكشف ا4812
   2168 الدواجن المذبوحة بمسالخ امانة العاصمة

من العم0ر بمدين0ة  15تقييم الحالة التحصينية ألضداد الخناقيات الوتدية بين األطفال دون سن 4813
   2489 اليمن -صنعاء 

 5853 سنوات 15 -5تقييم الحالة الصحية لالطفال في اليمن من 4814

-تقييم الرززتين الليبتين وعامل نمو االندوثيليم الوعائي في مصل مرضى السكر البولي نمط 4815
   2024 ( المخزنين للقات ) 2
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 257 تقييم السلكوسريل على احشاء عضلة القلب المحدث تجريبا في االرانب4816

اليمن مع التطبيق على البنك اليمني لإلنشاء تقييم السياسات التسويقية للخدمة المصرفية في 4817
   4900 والتعمير

 7156 تقييم السياسات النموذجية المتعبة في المنظمات االعمال اليمنية 4818

 6815 تقييم الصحافة اليمنية التغطية الصحافة اليمنية المؤتمر الحوار دراسة ميدانية 4819

 5103 بالمنظار لعالج المسلك البولي عند النساء تقييم الطرق الجراحية الموجهة4820

تقي00يم الط00رق المعملي00ة ف00ي تش00خيص ع00دوى البكتيري00ا الملوي00ة البوابي00ة عن00د المرض00ى ال00ذين 4821
   3684 اليمن -يعانون من التهاب المعدة بمدينة صنعاء

 6003 ) في سرطانات النسيج الدمويP53) وبروتين (FASتقييم الفاس (4822

تقي00يم الفعالي00ة المض00ادة لألكس00دة والس00رطان لمستخلص00ات الك00ركم الم00زروع عل00ى الس00الالت 4823
   A549( 3729) والرئة (A431الخلوية لسرطان الجلد (

تقي00يم القياس00ات البيوكيميائي00ة والجس00مانية للوض00ع التغ00ذوي للم00راهقين الماض00غين للق00ات ف00ي 4824
   2312 المناطق الريفية بمحافظة ذمار

 3323 تقييم الكالبروتيكتين كمؤشر لمقاومة األنسولين ومرض السكري النوع الثاني4825

 6559 تقييم المخاطر االمنية في بيئة الحوسبة السحابية باستخدام طريقة تحليل البقاء4826

 530 المصادر وادارة المخلفات -تقييم المخلفات الصناعية الصلبة الخطرة في صنعاء 4827

تقييم المستوى المعرفي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربي0ة الرياض0ية بجامع0ة ص0نعاء 4828
   7524 في الطب الرياضي وعالقته بالدرجة النهائية لتحصيلهم العملي 

تقييم المغذيات الدقيقة المضادة لألكس0دة ف0ي مص0ل المرض0ى اليمني0ين بفق0ر ال0دم المنجل0ي ف0ي 4829
   2616 لعامة بصنعاءالمستشفيات ا

تقييم الممارسات التمريضية تجاه الوقاية من التهاب ذات الرئة المرتبط بالتنفس االص0طناعي 4830
   3705 اليمن -في مدينة صنعاء 

 4362 تقييم المياه واالصحاح البيئي بجامعة صنعاء من منظور اإلدارة المتكاملة للموارد المائية4831

الوب0ائي للمالري0ا بع0د اج0رآت مكافحته0ا ف0ي ب0ؤرة وب0اء ح0ديث ف0ي مدين0ة الحل0ة  تقييم الوض0ع4832
   5665 والتنبؤ بامكانية عودة المرض اليها

 2743 تقييم اولي الستقرارية المنحدرات للمناطق االثرية والسكنية على امتداد وادي دوعن4833

 2222 الدةتقييم ايض الكالسيوم في النساء الحوامل وحديثى الو4834

 1789 تقييم إختبار اكتشاف سريع للمستضد في تشخيص التهاب البلعوم بالعقديات في األطفال4835

 8625 تقييم إدارة التخلص من النفايات في المستشفيات الطبية في الين 4836

 تقييم إدارة المياه الجوفية لمديرة نهم 4837
 6890   

ئتم00ان المص00رفي ف00ي ض00وء مع00ايير لجن00ة ب00ازل "دراس00ة ميداني00ة ف00ي تقي00يم إدارة مخ00اطر اال4838
   6547 المصارف التجارية اليمنية"

 7823 تقييم إكلينيكي وتجريبي الحتشاء عضلة القلب الناتجة عن القات 4839

دراسة حال0ة لمش0روع طري0ق مغرب0ة  -تقييم إمكانية حصاد مياة االمطار من الطرق في اليمن 4840
   4346 محافظة صنعاء -باب باحل  -مناخة 

 112 تقييم أثر المياه العادمة لمصنع الغزل والنسيج بصنعاء4841

 4577 تقييم أداء المركز الوطني لعالج األورام بصنعاء في ضوء معايير التميز4842

 4655 تقييم أداء إدارة المشاريع في المنظمات القائمة على أساس المشاريع4843

 –تقييم أداء قطاعات المؤسس0ة العام0ة لالتص0االت باس0تخدام نم0وذج مك0انزي به0دف تط0ويره 4844
   4487 حالة دراسية المعهد العام لالتصاالت

   4474 تقييم أداء كلية التربية واأللسن بجامعة عمران في ضوء معايير االعتماد األكاديمي باليمن4845

 663 تحت معدالت تدفق مختلفة تقييم أنماط من الري بالخطوط4846

 293 تقييم أهم المتغيرات المتعلقة بشبكات الري بالتنقيط4847
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4848
تقي00يم آث00ار مض00ادات األكس00دة والوقاي00ة الكيميائي00ة م00ن النبات00ات أن00دروغرافيس بانيكوالت00ا و 
س00تروبيالنثس كريس00بوس عل00ى س00رطان القول00ون المس00تقيم المحف00ز بم00ادة أزوكس00يميثين ف00ي 

 الفئران
6539   

) م0ن 2018-2014) خالل الح0رب ف0ي ال0يمن (WASHتقييم برامج المياه واإلصحاح البيئي (4849
   4365 دراسة حالة : امانة العاصمة IWRMمنظور اإلدارة المتكاملة للموارد المائية  

ن األطف0ال ف0ي تقييم برنامج التطعيم ضد الس0عال ال0ديكي ، مع0دل التغطي0ة والحال0ة المناعي0ة ب0ي4850
   1583 اليمن

 4016 تقييم برنامج التطوير المدرسي بمحافظة صنعاء في ضوء اهدافة4851

 تقييم برنامج إعداد المعلم في كلية التربية جامعة صنعاء في ضوء معايير االعتماد االكاديمي4852
 3559   

ات االجتماعي0ة للملتحق0ات بمراك0ز تقييم برنامج محو االمية وتعل0يم الكب0ار ف0ي ض0وء االحتياج48530
   2023 محو االمية

 7573 تقييم بعض الطرق غير الكيميائية للحد من االصابة بفيروس تجدد اوراق العماة4854

تقي00يم بع00ض العوام00ل الميكروبي00ة والهرموني00ة المس00ببة لإلجه00اض التلق00ائي للنس00اء ف00ي مدين00ة 4855
   3782 اليمن-صنعاء

المبي0دات الحش0رية عل0ى الكثاف0ة العددي0ة لحش0رة ب0ق عل0ى الخ0وخ المب0رقش عل0ى تقييم بعض 4856
   7846 اشجار الخوخ في الجمهورية اليمنية 

 6292 تقييم بعض المالمح اللغوية في القواميس االنجليزي عربي على االقراص المدمجة4857

 8144 تقييم بعض أصناف القمح المحلية في اليمن 4858

 2281 ييم بعض طرق استخالص زيت السمسمتق4859

 1630 تقييم بعض محسنات الدقيق4860

تقييم بيتافوسفات الكالسيوم الثالثية (سيراسورب) في المحافظ0ة عل0ى إرتف0اع العظ0م الس0نخي 4861
   6210 بعد خلع األسنان

ام0ل نم0و بطان0ة االوعي0ة تقييم تاثير اشعة الليزر الملونة على بفع الصدفية المزمن0ة بقي0اس ع4862
   5924 الدموية

تقييم تاثير شكل التحضير المختلفة ونوعي السيراميك سيراس0مارت واللي0ثم دايس0يليكيت عل0ى 4863
   6634 مقاومة الكسوة الخزفية للكسر

   2363 تقييم تأثير التسميد العضوي والمعدني على بعض خواص التربة ونمو نبات الذرة الشامية4864

 3401 تقييم تأثير الميليتين على تسمم الكبد في ذكور الجرذان البيضاء4865

 1053 تقييم تأثير زيت الزيتون على مستوى الجلوكوز والدهون في مرضى السكر4866

 2406 تقييم تأثير زيت النيم في شفاء الجروح في األرانب4867

 3988 ى الثالسيميا بيتا في مدينة صنعاءتقييم تأثير عالج الهيدروكسييوريا على مرض4868

 3068 تقييم تأثير نبات السربين (اليبس) في شفاْء الجروح على األرانب4869

تقييم تداخل مياه البحر المالحة في احواض المياه الجوفية العذبة الس0احلية ف0ي وادي س0ردود 4870
   5143 بالجمهورية اليمنية

ة القصصية للكاتب ردي0ارد كبل0نج إل0ى العربي0ة م0ن منظ0ور ترجم0ة أدب تقييم ترجمة المجموع4871
   3285 األطفال

 1612 تقييم ترجمة مجموعة مختارة من االقاصيص اليمنية4872

تقي00يم تص00حيح العض00ة األمامي00ة المفتوح00ة بإس00تخدام ث00الث تقني00ات ف00ي مجموع00ة م00ن الي00افعين 4873
   6177 المصريين

 4705 داء "دراسة حالة على وزارة خارجية في الجمهورية اليمنيةتقييم تقييم األ4874

تقييم ثباتية وجودة العقاقير المضادة للسكري والمت0وفرة ف0ي الس0وق اليمني0ة باس0تخدام تقني0ة 4875
   4204 الكروموتوجرافيا السائله عالية الكفاءه ومقدر االشعة فوق البنفسجية



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1282 

 رقم الباحث عنوان البحث م

سطح العاج على قوة الربط القصي لنظ0امين مختلف0ين م0ن حش0وات  تقييم ثالثة انواع لمعالجة4876
   5407 دراسة مختبرية -الراتنج 

تقييم ثالثي األبعاد للناب العلوي المطمور باستخدام أشعة التصوير المقطع0ي مخ0روط الش0عاع 4877
   3894 وتقييم تأثيره على جذور األسنان المجاورة

 6233 عالج حاالت إرتجاع الفك العلويتقييم جهاز تندم المعدل في 4878

 3582 تقييم جودة الترجمة : دراسة لقصص عربية حديثة4879

 3905 تقييم جودة طبعات االستعاضة السنية الثابتة في المعامل الخاصة في مدينة صنعاء4880

 520 الجمهورية اليمنية -تقييم جيوتقني لتربة مدينة صنعاء 4881

 1941 اليمن -م جيوفيزيائي وجيولوجي هندسي لترب االساسات في مدينة عتق شبوه تقيي4882

 1731 قمر شرق اليمن باستخدام بيانات الجاذبية والمغناطيسية-تقييم حوض جزع 4883

 4715 تقييم حوكمة النظام الصحي في اليمن: دراسة الجودة4884

 6148 الحراجية في المنطقة الجبلية من وادي رماع اليمنتقييم حيوي إقتصادي للنظم الزراعية 4885

 6468 تقييم خليط المستحلب االسفلتي مع الكبريت لبناء الطرق4886

تقييم دور اإلدارة العليا في إنجاح العملية التدريبية  (حالة دراسية على وزارة النفط والمعادن 4887
   4425 والوا حدات التابعة لها)

 5857 يم دور الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض لدى مرض سكتة نقص االرواءتقي4888

تقييم سرطان الطفولة والمعوقات ألخذ عالج السرطان في المرك0ز ال0وطني لع0الج االورام ف0ي 4889
   2461 مدينة صنعاء

ة والالس00لكية تقي00يم سياس00ات إدارة الم00وارد البش00رية ف00ي المؤسس00ة العام00ة لالتص00االت الس00لكي4890
   4411 اليمنية / بحث ميداني

 6330 تقييم سياسات نخفيض العمالة في المنظمات العامة مع التطبيق على الجمهورية اليمنية4891

تقييم سياسة الترقية للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية محافظة 4892
   2982 ذمار أنموذجاً 

 6737 قييم سياسة الخصخصة في الجمهورية اليمنية ت4893

 6056 تقييم طرق تشخيص ميكروسبوريديا سبور في عينات البراز4894

 3509 تقييم طرق حصاد ودراس محصول القمح4895

للكش00ف ع00ن المتفط00رة الس00لية الرئوي00ة وم00دى حساس00يتها   MGIT960تقي00يم طريق00ة الباكت00ك4896
   1522 لألدوية

 7161 تقييم طلبة كلية التربية بجامعة صنعاء ال عضاء هيئة التدريس العاملة فيها 4897

 4663 تقييم عملية التدريب لتحسين نوعيته :حالة عملية لقطاع النفط الحكومي4898

 5236 تقييم عوامل تضييق فجوة التوقعات في المراجعة مع دراسة تطبيقية بالجمهورية اليمنية4899

 6297 تقييم عيوب العظم السنخي السني بالتصوير الشعاعي المقطعي الحجمي4900

 تقييم فرص نجاح برنامج إدارة الشاملة في المستشفيات الحكومية 4901
 6710   

تقي000يم فعالي000ة اس000تراتيجيات المس000ئولية االجتماعي000ه للش000ركات ف000ي الت000اثير عل000ى اس000تجابات 4902
   6566 ة على عينة من الشركات اليمنيةدراسة تطبيقي -مستهلكيها 

 األم ص0حة لبرن0امج حال0ة دراس0ة: نڤتقييم فعالية البرنامج باستخدام نموذج م0اكينزي إس س0ـ4903
   4668 اليمن في والوليد

 944 تقييم فعالية أداء عمداء الكليات في جامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس4904

ة مضاد االكسدة والس0مية تح0ت المزمن0ة للمس0تخلص الخ0ام للق0ات (كاث0ا اي0دوليس) تقييم فعالي4905
   6406 دولي -على الفئران من ساللة األسبريجو 

حضرموت من اجل تحقي0ق ادارة متكامل0ة -م في وادي دوعن2008اكتوبر  24تقييم فيضانات 4906
 للموارد المائية

4339   

   5491 دراسة مختبرية -فة مستخدمة في ترميم انتقاب مقترق الجذور تقييم قدرات الختم لمواد مختل4907
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) باس0تخدام ان0واع Procera AllCeramتقييم قوة الكسر لمادة الخ0زف الخ0الي م0ن المع0دن (4908
 مختلفة من مواد التثبيت

5739   

الثانوي0ة بأمان0ة  تقييم كفاءة التحدث باللغة االنجليزية لدى مدرسي اللغة االنجليزية بالم0دارس4909
   1308 العاصمة

تقييم كفاءة المراحل البيولوجية في محطة حجة في ازال0ة الم0واد العض0وية م0ن مي0اه الص0رف 4910
   2436 الصحي

تقييم كفاءة انواع مختلفة من المواد الترميمية لسد الفتحات في عينات الخزف المبطنة بمعدن 4911
   5470 دراسة مختبرية -النيكل كروميوم 

 2064 تقييم كفاءة أداء الجهاز المصرفي اليمني باستخدام أدوات التحليل المالي4912

 137 تقييم كمية ونوعية مياه مجاري صنعاء لإلستخدامات الزراعية4913

" وم0دلولها ALOe vacillans Forsskalتقييم كيمي0ائي وكيموحي0وي ألش0كال نب0ات الص0بر" 4914
   4299 التصنيفي

 4643 تقييم لممارسات المعرفة اإلدارية التي تستخدمها الشركات المنتجة للنفط في اليمن4915

 7192 تقييم متطلبات التأهيل العلمي للمحاسبة القانوني في اليمن 4916

 8102 تقييم محطة معالجة الصرف الصحي بصنعاء الجمهورية اليمنية 4917

لمصرفي: دراسة اقتصادية تطبيقية على عينة من المص0ارف التجاري0ة تقييم مخاطر االئتمان ا4918
   3510 2013-2000اليمنية خالل الفترة 

تقييم م0دى اس0تجابة مناع0ة الجس0م للق0اح الته0اب الكب0د الفيروس0ي الب0ائي ف0ي الفئ0ات العمري0ة 4919
   772 اليمن -المختلفة لسكان مدينة صنعاء 

ة الريفي0ة م0ن بع0ض الب0رامج التنموي0ة م0ن مش0روع التنمي0ة الريفي0ة تقييم مدى اس0تفادة الم0را4920
   2603 م2012 - 2006بالمشاركة بمحافظة ذمار خالل الفترة من 

تقييم مدى االستجابة المناعية للقاح شلل األطفال في األطفال دون سن الخامسة عشر بمدين0ة 4921
   893 اليمن -صنعاء 

ناعية للقاح فيروس شلل االطفال بين األطفال الذين يعانون من س0وء تقييم مدى االستجابه الم4922
   3461 التغذية بمدينة صنعاء

بين األطفال الذين يعانون من سوى التغذية  Bتقييم مدىاالستجابة المناعية للقاح فيروس الكبد 4923
   3638 شاهد -دراسة حالة  -بمدينة صنعاء 

 2249 ي صهاره االلمنيوم كتشخيص اولي لمرض الزهايمرللعاملين ف P97تقييم مستوى 4924

 2415 تقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة في طب األسنان في مدينة صنعاء4925

 2692 تقييم مستوى الزنك في الدم لدى أطفال المدارس في مدينة صنعاء4926

 1633 منوي لدى المتعاطين للقاتتقييم مستوى الزنك وبعض العناصر األخرى في السائل ال4927

هيدروكس00ي دي اوكس00ي ج00وانزين ف00ي مص00ل  -8تقي00يم مس00توى العناص00ر الن00ادرة وال00دهون و4928
   3574 المرضى اليمنيين المصابين بالثالسيميا الكبرى نوع بيتا

خدامة تقييم مستوى الفسفاتين والليبتين عند االطفال الذين يعانون من السمنة المفرط0ة واس0ت4929
   2248 كتشخيص اولي الضطرابات االيض

 4244 تقييم مستوى الهوموسيستين والدهون في أمراض الفشل الكلوي المزمن4930

تقييم مستوى إنزيم الكولين اس0تريز ف0ي عم0ال ال0رش ال0رذاذي ف0ي مكافح0ة ناق0ل المالري0ا ف0ي 4931
   1075 محور تهامة

ف00ي مص00ل األش00خاص ال00ذين يعمل00ون ف00ي رش أش00جار الق00ات تقي00يم مس00توى ألف00ا فيت00و ب00روتين 4932
   2544 بالمبيدات الحشرية.

 3328 للعاملين في األشعة في مستشفيات صنعاء 53تقييم مستوى بروتين 4933

تقييم مستوى تقبل الموظفين لتنوع القوى العاملين في المؤسسات اليمنية دراس0ة حال0ة عل0ى 4934
   4838 تشركة يمن موبايل لالتصاال

ص0نعاء وعالقته0ا ب0األداء التدريس0ي  -تقييم مستوى ج0ودة الخدم0ة التعليمي0ة ف0ي كلي0ة التربي0ة4935
   3976 ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة المعلمين في التخصصات العلمية



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1284 

 رقم الباحث عنوان البحث م
 6514 تقييم مستوى جودة الفعاليات الرياضية من قبل جمهور كرة القدم4936

مس00توى فيت00امين (د) والنح00اس والزن00ك والق00يم الدموي00ة لس00رطان ال00دم الليمف00اوي الح00اد  تقي00يم4937
   4314 المشخص حديثا في األطفال اليمنيين

 767 تقييم مستوى هرمون النمو واللبتين في مصل المصابين بسرطان الدم الحاد4938

ين ف0ي مص0ل مرض0ى س0رطان ال0دم ميكروغلوبيول 2-والبيتا   7-تقييم مستويات األنترليوكين 4939
   2740 اليمنيين في  المستشفيات العامة بصنعاء

 1984 تقييم مستويات المعادن المنتقاه في حليب النساء اليمنيات المخزنات في مدينة صنعاء4940

تقييم مستويات النحاس والزنك ف0ي فص0ل المراهق0ات اليمني0ات دراس0ة العالق0ة ب0ين مس0تويات 4941
   7578 الت في الفصل ومقاسين النحوهذه الح

تقي00يم مس00تويات بع00ض معلم00ات االورام لتش00خيص ورص00د م00دى فعالي00ة الع00الج لمرض00ى الس00ل 4942
   4187 الرئوي النشط في محافظة اب اليمن

تقييم مستويات هرمونات التكاثر وعوامل خط0ورة اإلس0تقالب ف0ي النس0اء اليمني0ات المص0ابات 4943
   2366 بالتكيس المبيضي

تقييم مشاريع االنتاج الحيواني التعاونية دراسة تطبيقية على المزرعة التعاونية النتاج االلبان 4944
   2141 منطقة البون محافظة عمران

 4691 2008-1992تقييم مشروع االستثمار المسجل في مدينة صنعاء خالل الفترة 4945

 2813 لقة بالعنايةاألساسية لحديثي الوالدةتقييم معارف و ممارسات األمهات المتع4946

تقييم معامل مساهمة الخرسانة للمقاطع المركبة من الخرسانات خفيفة الوزن المعرضة لقوى 4947
   5485 ضغط محورية

 6593 تقييم معملي واكلينكي لحقن بيوتورفانول لعالج االضطراب الداخلي لمفصل الفك4948

الهيدروكس00ي آباتي00ت الدقيق00ة حديث00ة التط00ور لغل00ق قم00ة قن00اة الج00ذر باس00تخدام التبري00د  تقي00يم مق00درة م00ادة4949
   6252 الجانبي والموجة المستمرة من تقنيات حشوات الجذور: خارج الجسم

 1159 تقييم مقرر طرائق تدريس العلوم بكلية التربية جامعة صنعاء4950

راس00ة تطبيقي00ة للمنظم00ات غي00ر الحكومي00ة ف00ي مدين00ة تقي00يم ممارس00ات اإلدارة االس00تراتيجية: د4951
   4638 صنعاء

 4642 تقييم ممارسات التخطيط االستراتيجي في شركات انتقائية يمنية من القطاع الخاص4952

 5670 تقييم ممارسات العناية الذاتية لمرضى االستصفاء الدموي4953

ال لش0ركات االتص0االت: إم ت0ي إن ال0يمن كدراس0ة تقييم ممارسات إدارة االستمرارية في األعم4954
   4660 حالة

 4665 تقييم ممارسات إدارة المخاطر في البنوك التجارية اليمنية4955

 4666 تقييم ممارسات تحليل جدوى المشروع في مراحل ما قبل التطوير العقاري في اليمن4956

ال00يمن كدراس00ة  MTNاالتص00االت اليمني00ة: "ف00ي ش00ركات  ITILتقي00يم ممارس00ات عملي00ة تغيي00ر 4957
 حالة"

4719   

 6834 تقييم منهج االحياء المطور للصف الثاني الثانوي في الجمهورية 4958

تقييم منهج األحياء المطور للصف الثاني ثانوي في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر معلمي 4959
   8359 ومعلمات المادة 

 6837 وم للصف االول من التعليم االساسي وفق معاير مقرر تقييم منهج العل4960

 5530 تقييم موضوعي اكلينيكي ومجسم لتصغير الثدي بطريقة ابقاء الجزع العلوي4961

 8549 تقييم مياه الري التقليدي في اليمن 4962

 3137 ى اليمنيينتقييم نتائج التنظير الداخلي والكشف النسيجي لسرطان المعدة بين المرض4963

 2473 2تقييم نسبة الهبسدين ، الفريتين والحديد في مرضى السكري النوع 4964

والعوامل المسببة لتصلب الشرايين ف0ي مرض0ى الفش0ل الكل0وي  1تقييم نشاط البارا أوكسينيز 4965
   2657 صنعاء -المزمن المعاشين على اإلستصفاء الدموي في مستشفى الثورة 

 2004 – 14001تقييم نظام اإلدارة البيئية في صناعة الغاز الطبيعي المسال باس0تخدام آي0زو 4966
   4671 : الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال كحالة عملية
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تقييم نظام الكوبر وانتجن كوسيلة للتعريف على الجارديا الالمبيلي0ا واالنتاميب0ا الحال0ة للنس0يج 4967
   2080 اليمن -في محافظة صنعاء في المرضى اليمنيين 

 4640 تقييم نظم إدارة األداء المطبقة في شركات النفط العاملة في اليمن4968

 855 تقييم نظم زراعة محصول البطاطس4969

 2786 تقييم نمو وازهار بعض اصناف من القرنفل التجارية4970

   9021 لمعالجة الصرف الصحي لالستخدام الزراعي تقييم نوعية الحماة الناتجة من محطة صنعاء 4971

 4692 تقييم واختيار الطائرات: عملية اتخاذ قرار جديد4972

تقييم وتحسين النوعي0ة لخالي0ا الطاق0ة الشمس0ية ورق0ائق الس0يلكون المص0نعة بطريق0ة الص0هر 4973
   5474 المغناطيسي

 1287 ت اإلنتاجيةتقييم وتحسين بعض أصناف القمح المحلي للصفا4974

تقييم وتحليل سلوك المستهلك في اليمن باستخدام النظام اللوغارتيمي التجميعي غير المباشر 4975
   4980 1992في ضوء بحث ميزانية االسرة لعام 

 4466 تقييم وتطوير المراجعة البيئية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة4976

 6260 المحاسبي للبنوك االسالمية اليمنية في ظل مدخل القيمة العادلةتقييم وتطوير النظام 4977

   4413 تقييم وتطوير سياسات تشجيع استثمار القطاع الخاص الوطني واألجنبي في القطاع السمكي4978

 تقييم وتطوير منظومة السياسة التدريبية لقيادات السلطة المحلية4979
 4408   

   4845 ام الرقابة المالية على نفقات الجهاز االداري في الجمهورية العربية اليمنيةتقييم وتطوير نظ4980

م م0ع تقري0ر المعلم0ات الخاص0ة باالنج0اب 1986تقييم وتنقيح للبيانات االساسية في تعداد عام 4981
   4868 والوفيات في المحافظات الشمالية للجمهورية اليمنية

ه والدهون بين مرض0ى داء الس0كري الن0وع الث0اني المس0يطر والغي0ر تقييم وظائف الغده الدرقي4982
   3329 مسيطر عليه في كبرئ مستشفيات مدينه صنعاء

تقييم وظائف القلب االنقباضية قبل وبع0د إج0راء عملي0ات القل0ب المفت0وح الس0تبدال الص0مامات 4983
   3096 لمرضى القلب الرثوي .

ون ومتعلقاتها اإلنزيمية في المرضى اليمنيين المصابين بمرض تقييم وظائف الكلى والجلوتاثي4984
   947 فوسفات - 6 -عوز نازعة هيدروجين الجلوكوز 

 2322 تقييم وظيفة الغدة الدرقية لدى النساء الحوامل المترافق مع تسمم الحمل4985

ره0ا عل0ى مس00تقبل تك0اليف ال0زواج ب0ين األس00س الش0رعية والتقالي0د واألع0راف األجتماعي00ة واث4986
   211 األسرة دراسة تطبيقية علي منطقة خوالن.

) ف000ي ص000ناعة ITSMتكام000ل دورة حي000اة إدارة المش000اريع وإدارة خ000دمات تقني000ة المعلوم000ات (4987
   4733 في اليمن MTNاالتصاالت دراسة حالة عن 

 1010 تكريم اإلنسان في القران الكريم4988

 7095 طية في محافظة حضرموت تكليف عن المكافئ النف4989

ه0ـ : دراس0ة  1309 -ه0ـ 1224تكملة الروض النضير لـ عبدالكريم ب0ن عب0دهللا ( أب0و طال0ب ) 4990
   3915 وتحقيق

دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى مص00لحة خفرالس00واحل -تكنولوجي00ا المعلوم00ات وعملي00ة ادارة االزم00ات 4991
   2582 م2011-2002بالجمهورية اليمنية 

تكوين البيوفيلم والقابلية للمضادات الحيوية للمكروبات المعزولة من المرض0ى ال0ذين يع0انون 4992
   3231 اليمن -من التهاب المسالك البولية المصاحب للقسطرة في مدينة إب

 1962 دراسة عقدية -تالزم الظاهر والباطن 4993

 8456 تالؤم عمدان مدينة المحويت بين ماضيها وحاضرها 4994

 5723 دراسة في الجغرافية التطبيقية -تلوث البيئة في مدينة صنعاء 4995
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 2883 تلوث المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي في حوض وادي الخارد محافظة صنعاء4996

تلوث بذور البقولي0ات المس0وقة تجاري0ا ف0ي بع0ض محافظ0ات منطق0ة مك0ة المكرم0ة بالفطري0ات 4997
   6171 منها بطرق آمنةوسمومها والحد 

تلوث حبوب القمح بالفطريات وسم االفالتوكسين أثن0اء التخ0زين وتأثيره0ا عل0ى ج0ودة حب0وب 4998
   1134 القمح في اليمن

 2760 تلوث دقيق القمح المستهلك في اليمن بانواع االسبرجيلس وتأثيرها على جودته4999

(دراس000ة إكلينيكي000ة تحليلي000ة لعين000ة م000ن الم000راهقين تمث00ل األب وعالقت000ه ب000القلق ل000دى المراهق5000
   6031 المصابين بالقلق)

تمثالت واتجاهات القائمين باالتصال في برامج اإلعالم التنموي في اليمن نح0و خط0ة االتص0ال 5001
   6267 السكاني "دراسة ميدانية"

(وك0ل م0ا يحتاج0ه  تمثيل الدوران الظاهري للشمس والقمر حول األرض على شاشة الحاسوب5002
   7945 الراصد عن هالل رمضان)

دراسة نقدية لبعض الروايات  -تمثيل هوية المهاجرين عند روائيي مابعد االستعمارية الهنود 5003
   3699 المختاره

تمكين المرأة ومشاركتها في العم0ل اإلنس0اني خ0الل الح0رب: دراس0ة حال0ة ال0يمن خ0الل الفت0رة 5004
2015-2018 4353   

 6733 تمكين المرآة اليمنية من الحصول على فرصة التعليم 5005

 5493 تمويل التنمية االقتصادية في اليمن بين البنوك التقليدية والبنوك االسالمية5006

 9243 تمويل مدارس المستقبل5007

ل في النظم البيئية تمييز وامراضية انواع الريزوكتونيا معزولة في انواع مختلفة من المحاصي5008
   6549 الزراعية المختلفة في ماليزيا

 3437 تنازع القوانين في العالمة التجارية دراسة مقارنة5009

 5301 دراسة مقارنة -تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية 5010

 5237 ج.ي -تناقص في استخدام المياه الجوفية الشحيحة في حوض صنعاء 5011

 3921 دراسة تحليلية -تناول القنوات التلفزيونية اليمنية لقضايا مؤتمر الحوار الوطني الشامل 5012

   4664 إف ـيڤتنبؤ القيادة الفعالة في الصحف الخاصة اليمنية: دراسة تطبيقية تطبيقاً لنموذج سي 5013

ام االر ض المس0تخدمة ف0ي تنبئ وتقدير لنموذج فضائي للنمو الحضري والتغيرات ف0ي اس0تخد5014
   6087 مدينة صنعاء

تنش00يط التمي00ز ف00ي األداء ف00ي وزارة ال00نفط والمع00ادن اليمني00ة: دراس00ة حال00ة ح00ول كي00ف يمك00ن 5015
   4693 لوزارة النفط والمعادن اليمنية تحقيق أفضل الممارسات التجارية

اس00تخدام مستخلص00ات م00ن م00والر حم00ض هي00دركلوريك ب 1تنش00يط تآك00ل الف00والذ الكرب00وني ف00ي 5016
   6356 عائلة الزينجيبراسيه

 2211 تنصيب الحاكم وعزله والخروج عليه في الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون اليمني5017

 7306 تنظيم االسرة في ميزان السياسة الرعية 5018

 4322 تنظيم األسرة لدى المرأه اليمنية5019

 1665 ين الوطنية وفقا للقانون اليمنيتنفيذ احكام المحكم5020

 3006 تنفيذ االحكام القضائية اإلدارية في اليمن دراسة مقارنة5021

تنقي00ة ووص00ف البكتيريوس00ينات المنتج00ه بواس00طة ان00واع مخت00ارة م00ن بكتيري00ا حم00ض اللبني00ك 5022
   2641 وتقويم فعاليتها معمليا في المواد الغذائية

التداولي00ة ل00دى الطلب00ة اليمني00ين المتخصص00ين ف00ي اللغ00ة اإلنجليزي00ة م00ن خ00الل  تنمي00ة الطالق00ة5023
   6492 برنامج متمحور حول التضمينات الحوارية

 6689 دراسة للحالة اليمنية -تنمية الموارد البشرية وعالقتها بالتنمية االقتصادية 5024

   694 تعليم األساسي في الجمهورية اليمنيةتنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف الثامن من ال5025
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 3453 تنمية مهارات الحس الجبري باستراتيجيات التعلم النشط5026

 1964 اليمن -تنميط فيروس العوز المناعي بين المرضى المصابين  صنعاء 5027

   3917 وتحقيقدراسة  -تهذيب التحصيل في التوحيد والتعديل للعالمة الحسن بن محمد الرصاص 5028

 1712 دراسة مقارنة -تهريب األطفال عبر الحدود الوطنية في قانون الجرائم والعقوبات 5029

ف000ي الحلي000ب ومش000تقاته واألغذي000ة البحري000ة الهندي000ة  histena monoy liqeuesتواج000د 5030
   6020 وتشخيصها بواسطة تفاعل البلموة المتسلسل

ف0ي متبرع0ي ال0دم واس0تماريته ف0ي ح0االت االلته0اب المفص0لي ف0ي  19تواجد فيروس البارفود 5031
   5545 البالغين

 2063 تواجد وانتشار االنواع المصلية لجنس السالمونيال في بعض االطعمة المحلية في صنعاء5032

تواص00ل المض00مون و التش00كيل ف00ي العم00ارة التقليدي00ة و المعاص00رة (ط00رح اتج00اه متواف00ق ب00ين 5033
   5836 حالة مدينة صنعاء) -الحداثه  االصاله و

توافر الوعي النحوي لدى متعلمي اللغ0ة االنجليزي0ة كلغ0ة اجنبي0ة بالمس0توى الراب0ع للجامع0ات 5034
   2261 اليمنية

 4714 توافق وزارة الهيكل التنظيمي العام مع واليتها5035#

ي اليمن باستخدام االسفنجيات المهبلي0ة توحيد دورات الشبق في االغنام المحلية (التهامية)  ف5036
   P.M.S.G 553والحقن بهرمون مصل دم الفرس الحامل  

ب000ين األم000راض ال000ذين عمل000وا ن000زول للقن000اة التهمي000ة العلي000ا ف000ي   H-pylonتوزي000ع انتش000ار 5037
   7826 المستشفيات في صنعاء

   3109 تحت نظام الري التبادلي بالخطوطتوزيع رطوبة التربة وكفاءة استخدام المياة للذرة الشامية 5038

 1297 اليمن -توصيف إنزيم بيتا الكتميز المنتج من عزالت بكتيرية طبية في صنعاء 5039

توصيف بعض طرز الفول المحلية المجمعة من اليمن علي اساس واسمات البروتين والـ د ن 5040
   2176 ا

 2476 توصيف طرز رمان تنمو بريا في اليمن5041

 322 توظيف الخرافة واالسطورة في رواية ملكة سبأ5042

 5906 توظيف الشخصية التراثية في الشعر اليمني المعاصر5043

 6717 توظيف المعايير الدولية للجودة (اإليزو)5044

اسع " توظيف النمذجة الرياضية والتكنولوجية في تنمية عمليات التجريد لدى طلبة الصف الت5045
   3389 دراسة نوعية على الدائرة "

توظي00ف النم00وذج اللوجس00تي ومق00اييس الخط00ورة لدراس00ة وبائي00ة ام00راض الجه00از العص00بي 5046
   5141 الجراحية في مستشفى الشهيد عدنان خيرهللا التخصصي

 9105 توظيف تطبيقات األجهزة الذكية في مجال العالقات العامة 5047

 9171 ات المعلومات واالتصاالت في إدارة الجامعات اليمنية الواقع والمأمول توظيف تقني5048

توظيف دالة قرين في ثالث ابع0اد لتط0وير نم0وذج رياض0ي لدراس0ة االس0تجابة الطيفي0ة للخالي0ا 5049
   2160 الشمسية السيليكونية  متعددة التبلور والمزودة بالحبيبات

ه0ا ب0التوافق المهن0ي ل0دى م0وظفي المؤسس0ات الحكومي0ة بمدين0ة توقعات فاعلية ال0ذات وعالقت5050
   3406 صنعاء

توقيع الظواهر الجيمورفولوجية الناتجة ع0ن حرك0ة التي0ارات المدي0ة عل0ى ش0اطئ جوه0ار ف0ي 5051
   5424 الهند -والية ماهرشترا 

 6897 تولية المرأة القضاء شرعا وقانوناً 5052

 299 دراسة نصية -لداللة في سيفيات المتنبي توليد البنى وتوليد ا5053

توليد الموجات الجاذبية من الثنائية الحلزونية المتراصة ( الفيض الطاقي الى التقريب الثال0ث 5054
   5993 بعد النيوتوني وفيض الزخم الخطي الى التقريب الثاني بعد النيوتوني وتطبيقات

 900 تقنيات أعمالها الروائية المهمةتوني موريسون : دراسة الموضوعات و5055
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 391 تي.إس. إليوت ناقداً 5056

 320 تيجان صالح شاعر5057

ثابت العزل والخواص المغناطيسية والخواص االنتقالية في بع0ض المركب0ات الفيريتي0ة عدي0دة 5058
   5022 التبلور

 4121 ن به في مدينة صنعاءثأثير الشلل النصفي على جودة حياة المراهقين المصابي5059

 7671 ثنائية االبداع والتلقي قرار الموروث البالغي 5060

 6940 ثنائية االتالف واالختالف في التشكيل الوزني في القصيدة العربية 5061

 3093 ثنائية اإليقاع والداللة في شعر المقالح5062

 7275 عامل مع قضايا الحدودثوابت السياسة الخارجية اليمنية في الت5063

ثورات الربيع العربي ودورها في صناعة ثقافة التط0رف السياس0ي ل0دى الش0باب دراس0ة حال0ة 5064
   8839 اليمن 

ثورة االم0ام القاس0م ب0ن محم0د ض0د الوج0ود العثم0اني األول ف0ي ال0يمن ، م0ع تحقي0ق مخطوط0ة 5065
   592 النبذة المشيرة للمؤرخ الجرموزي

 284 م)1920 - 1897ورة الدراويش في الصومال في الفترة بين (ث5066

 5211 م1962ثورة اليمن في عام 5067

 4958 دراسة تاريخية -م في اليمن 1948ثورة عام 5068

 330 ثيمة اإلفالس الروحي في قصيدة األرض اليباب5069

دراس0ة  -الملحقة في مدينة ص0عده ب0اليمن جامع االمام الهادي الى الحق والمنشأت المعمارية 5070
   5127 اثرية معمارية مقارنة

العالم0ة عب0دالرحمن ب0ن عب0دالكريم  -جامع العلم والحكم المستفاد من فتاوى العالمة ابن زياد 5071
   2459 دراسة وتحقيق -هـ"من كتاب الطهارة الى كتاب النذر975بن زياد المقصري تـ"

م المستفاد من فتاوى العالمة عبدالرحمن بن عب0دالكريم ب0ن زي0اد المقص0ري جامع العلم والحك5072
   1580 دراسة وتحقيق -هـ من كتاب النكاح الى اخرالكتاب  975ت 

جامع العلم والحكم المستفاد من فتاوى العالمة عبدالرحمن بن عب0دالكريم ب0ن زي0اد المقص0ري 5073
   1369 دراسة وتحقيق -ء والغنيمة  هـ من كتاب البيع الى كتاب قسمة الفي975ت 

 6789 جامعة صنعاء دراسة ميدانية استطالعية 5074

 8448 جبال اليمن أفضل موقع لعمل مصرد فلكي اقليمي 5075

 3603 جدارية محمود درويش مقاربة سيميائية5076

 5410 جدل المعرفة وااليديولوجيا في القراءات الخلدونية المعاصرة5077

 5983 دراسة نصية -جدلية الذات و اآلخر في الشعر األموي5078

 4172 جدلية الصراع في الشعر اليمني في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين5079

 1246 جدلية العقل والنقل في الفكر االسالمي5080

 6821 جدلية الهدم والبناء في شعر نقائض العصر االموي5081

 7492 جدلية الهدم والبناء في شعر نقائق العصر االموي 5082

 3648 جرائم الصحافة والنشر المضره بالمصلحة العامة : دراسة مقارنة5083

اش000كالها واس000بابها ودوافعه000ا واثاره000ا االجتماعي000ة  -ج000رائم النس000اء ف000ي المجتم000ع  اليمن000ي 5084
   2683 ةدراسة سسيولوجية استطالعي -واالنسانية 

 3148 جرائم انتهاك اسرار الدوله في التشريع المقارن5085

 8447 جرد الغازات الدفينة في اليمن 5086

 7733 جريمة اختطاف غير المسلمين في بالد المسلمين والتكيف الفقهي القانوني لها 5087

 5031 جريمة القتل وعقوبتها في الفقه الجنائي االسالمي5088

 6270 جغرافية التنمية البيئية لمدينة صنعاء5089

 5973 جغرافية الخدمات الصحية في أمانة العاصمة صنعاء5090
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 5198 جغرافية السياحة في الجمهورية اليمنية5091

 8455 م 2025-1900جغرافية مدينة صنعاء الطبعية 5092

 1445 يمجماليات البنية االيقاعية في القرآن الكر5093

 7251 جماليات المعاني الثواني عند عبدالقاهر المرجاني 5094

دراسة تقابلية في االدبين  -جماليات رثاء المكان في االدب العربي حتى القرن الثامن الهجري 5095
   5805 المشرقي و المغربي

 9114 مية جنايات األصول على الفروع دراسة فقهية مقارنة في الشريعة اإلسال5096

 6998 جنوح االحداث العوامل واالثار5097

 177 جنوح االحداث حكمه في ضؤ الشريعة االسالمية5098

 6436 جهاز إليزاروف لتصحيح عيوب القدم المعقدة عند االطفال والمراهقين5099

ح (عم0دة األحك0ام) جهود ابن االمير الصنعاني في حاشيته (العدة ) عل0ى (إحك0ام األحك0ام) ش0ر5100
   4145 لكتاب الطهارة وابوابها

جهود ابن األمير الصنعاني ف0ي حاش0يته الع0دة عل0ى كت0اب إحك0ام األحك0ام ش0رح عم0دة األحك0ام 5101
   4175 كتاب الصالة

 536 رواية و دراية -جهود األلباني في علم الحديث 5102

 8682 انات المنجزات الصوائق جهود التنمية الزراعية في محافظة تعز االمك5103

م) ف0ي مختل0ف الح0ديث 1707 -ه0ـ 1119جهود القاضي العالمة الحسين بن محم0د المغرب0ي (5104
   4090 دراسة مقارنة من خالل كتابه البدر التمام شرح بلوغ المرام -في قسم العبادات 

) ف0ي مختل0ف الح0ديث  م1707ه0ـ  1119جهود القاضي العالمة الحسين ب0ن محم0د المغرب0ي (5105
   4014 دراسة مقارنة من خالل كتابه البدر التمام شرح بلوغ المرام -قسم المعامالت 

 3912 جهود علماء اليمن في العقيدة  الحسن بن احمد الجالل ومحمد بن احمد االهدل نموذجا5106

أول س0ورة اإلس0راء إل0ى دراسة وتحقيق م0ن  -جوامع التبيان في تفسير القران للسيد االيجي 5107
   1739 أخر سورة النمل

جوام00ع التبي00ان ف00ي تفس00ير الق00ران لمع00ين ال00دين محم00د ب00ن عب00دالرحمن االيج00ي الص00فوي ( 5108
   5582 دراسة وتحقيق من سورة الفاتحة الى سورة المائدة -هـ) 905ت

   5695 لى نهاية سورة النحلدراسة وتحقيق من سورة االنعام ا -جوامع التبيان في تفسير القرآن 5109

ه) (دراسة 905جوامع التبيان في تفسير القرآن لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن اإليجي(ت5110
   6070 وتحقيق) من أول سورة القصص إلى نهاية سورة الذاريات

 3254 دراسة موضوعية -جوانب الحماية والحذر في ضوء القرآن الكريم 5111

 7488 ن البناء التربوي للسابقين األولين إلى اإلسالم جوانب م5112

 5945 جودة الحياة في مدينة صنعاء باليمن كمدخل لتخطيطها "دراسة جغرافية"5113

ج0ودة الرعاي00ة الص0حية لالطف00ال تح0ت س00ن الخامس0ة المت00رددين عل0ى العي00ادات الخارجي0ة ف00ي 5114
   3599 المرافق الصحية بمدينة صنعاء

ج00ودة تنفي00ذ المعالج00ة قص00يرة الم00دى باالش00راف المباش00ر (ال00دوتس) ض00من البرن00امج ال00وطني 5115
   3171 في صنعاء (امانة العاصمة ) اليمن -لمكافحة السل

جودة حياة العمل كمتغير وسيط في العالقة بين متغيرات ضغوط العمل واالحتراق النفسي لدى 5116
   6417 ين بالمستشفيات الحكومية اليمنية)األطباء (تطبيقية على األطباء العامل

ج00ودة خ00دمات المعلوم00ات ف00ي المكتب00ات الجامعي00ة ب00اليمن ف00ي اط00ار الج00ودة الش00املة دراس00ة 5117
   6575 تطبيقية

 4368 جودة مياه السيول في مدينة صنعاء من منظور اإلدارة المتكاملة للموارد المائية5118

   6055ا في فترة مابعد الحصاد المرتبطة باستخدامات الكالسيوم والكيتوسانجودة نوعية ثمار الباباي5119

 2624 جورج ايليوت(طاحونة الفلْس) :دراسة نقدية الشخصيات الرئيسة5120
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جوهرة االصول وتذكرة الفحول للشيخ العالمة احمد بن محمد ب0ن الحس0ن الرص0اص المت0وفى 5121
   5061 دراسه وتحقيق -هـ 656سنة 

 8353 جيرة سقطرى 5122

جيمورفولوجي00ة مروحت00ي وادي زبي00د ووادي س00ردود بالس00هل الفيض00ي الس00احلي للجمهوري00ة 5123
   5807 اليمنية

 سيرايداو جوا  مفهوم ادارة الجرف الساحلي -جيمومورفولوجيا ساحل دوناباوال 5124
 5490   

   5503 الهند ومايتعلق بها من المشاكل البيئية -امو ج -جيوكيميا الرسوبيات والمياه لبحيرة مانسر 5125

جيوكيمي0اء الرس00وبيات لبحي00رة مانس00ر الهن00د تطبيق00ات عل00ى مص00ادر التجوي00ة نوعي00ة المص00در 5126
   7023 والوضع التكتوني 

 11 جيولوجية الكتلة الجرانيتية جبل صبر منطقة تعز الجمهورية العربية اليمنية5127

-رداع البرك00اني -رواس0ب الخب0ث البرك0اني واالحتمالي00ة االقتص0ادية ف0ي حق0ل ذم0ارجيولوجي0ة 5128
   1302 اليمن

   499الجمهورية اليمنية -شرق تعز  -جيولوجية معدنية وأصل رواسب الزيوليت في منطقة العدنه 5129

لوم00ات جيولوجي00ة وتمع00دنات ح00زام المك00ال باس00تخدام تقني00ات االستش00عار ع00ن بع00د ونظ00م المع5130
   2505 الجغرافية

الجمهوري0ة  -جيولوجية وجيوكيميائية بركانيات اليمن الثالثية ، منطقة الدخل0ة ، محافظ0ة إب 5131
   684 اليمنية

جيولوجية وجيوكيميائية وتمعدنات القواطع القاعدية في المنطقة مابين وادي الش0قات ووادي 5132
   123 الجمهورية اليمتية -شبام جنوب شرق تعز 

 8422 جيومرفولوجية حوض صنعاء 5133

دراس0ة تطبيقي0ة لح0وض ت0بن بالجمهوري0ة  -جيومورفولوجية اودي0ة البيئ0ات المداري0ة الجاف0ة 5134
   5494 اليمنية

 3452 حاجات االنسان االساسية في ضوء القرآن الكريم5135

لكشاف للزمخشري من سورة م0ريم حاشية العالمة شرف الدين الحسن بن أحمد الجالل على ا5136
   4059 دراسة وتحقيق -إلى سورة الناس

 5897 اثارها و دالالتها -حاالت التفرد عند القراء 5137

 2130 حاالت فقدان الحمل نتيجة لتعاطي بعض األدوية وتركيز العناصر النادرة5138

اليمني00ات المص00ابات بس00رطان  ح00االت مس00تقبالت االس00تروجين والبروجيس00ترون ل00دى النس00اء5139
   3680 2014الى مايو  2013الثدي للفترة ما بين مايو 

   2597 في داء السكري النوع الثاني 53حالة االجهاد المؤكسد والجين الكابح للنشاط السرطاني بي 5140

 118 حالة الضرورة واثارها في منع المسئولية في الشريعة اإلسالمية5141

 -تحصين الكزاز والعوامل المؤثرة على اللقاح بين النساء في س0ن االنج0اب ف0ي ص0نعاء حالة 5142
   2129 اليمن

 5459 صنعاء -حالة صحة النسيج ماحول السنية لماضغي القات في اليمن 5143

حب الشباب : عزل وتنميط المسبب المرضي ومستويات وخامة الصورة السريرية  والعوامل 5144
   1626 ى ظهورها في مدينة الحديدةالمؤثرة عل

 7951 حبو الموقع باستخدام معنكب ذو أداء عالي 5145

 4196 مجموع المقامات اليمنية للحبشي أنموذجاً  -حجاجية المتخيل الحواري في المقامة اليمنية 5146

اره0ا " دراس0ة حجي0ة الحال0ة الظ0اهرة ف0ي اثب0ات الجنس0ية األص0لية القائم0ة عل0ى ح0ق ال0دم واث5147
   2727 مقارنة "

 1594 اليمن. -حدوث الطفيل الخفية األبواغ بين المرضى منقوصي المناعة في مدينة إب 5148
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 5833 حدود التصرف في االعضاء البشرية في الفقة االسالمي و القانون المدني5149

ات االجتماعية لطالب الجامعات في حدود تأثير استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة على العالق5150
   6433 اليمن "دراسة مقارنة على االنترنت والهاتف المحمول"

 2719 حديث القران عن القران5151

حديث م0ارك أنت0وني ف0ي مس0رحية القيص0ر جولي0وس للكات0ب ولي0ام شكس0بير : دراس0ة واقعي0ة 5152
   2018 بالغية

   1032 في الفردوس المفقود للشاعر جون ميلتون الكتاب األول حركة اإللحاق والتقليص التركيبي5153

 8450 حركة الشمس والصلوات الخمس5154

 1105 دراسة مقارنة -حروف الجر المكانية والزمانية في اللغة االنجليزية واللغة العربية 5155

 327 حروف الجر في اإلنجليزية والعربية : دراسة مقارنة5156

 215 دراسة نحوية داللية -روف الجر في معاني القرآن للفراء ح5157

 DFT( 6191حساب الحاالت االلكترونية للكادميوم قلوريد باستخدام نظرية دالية الكثافة (5158

 2796 حساب القوى البصرية المسلطة على األجسام الدقيقة5159

 2499 الحديدحساب المقطع العرضي للنيوترون لنوى مجموعة 5160

 6262 حساب كتلة بوزون هيجز النموذج القياسي من تصحيحات إشعاعية ثنائية الحلقة5161

 6418 ديوكسيسيتيدين -2حساس مناعي مبتكر لمؤشر السرطان 5162

 1845 حصاد المياه في حوض وادي ميفعة اليمن5163

 426 حوض صعدهحصاد المياه وقواعد تخصيصها لزراعة العنب في 5164

 3178 حصاد مياه السيول وامكانية االستفادة منها في تغذية المياه الجوفية في حوض صنعاء5165

حص0ر وتق00دير نس0بة االص00ابة بم0رض ذب00ول وم00وت اش0جار الرم00ال وع0ن المس00ببات المرض00ية 5166
   7513 المصاحبة للمرض بمحافظة صعدة 

 442 ي (القضب) في اليمنحصر وتقييم طرز البرسيم الحجاز5167

 4854 حصل على دبلومان وتم معادلتهما بماجستير5168

 120 حضانة الصغير وكفالتة في الفقة االسالمي5169

 3497 حظر االسترقاق واالستعباد في القانون الدولي لحقوق االنسان5170

 3597 حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق االنسان5171

 2372 حفظ الكليات الخمس في القرآن الكريم5172

 98 حق استيفاء القصاص في الشريعة االسالمية5173

 5117 دراسة مقارنة -حق االجانب في التملك في القانون الدولي الخاص اليمني والمصري 5174

 1657 دراسة مقارنة -حق االنسان في االمان على شخصه 5175

 3487 سان في عدم التعرض للتمييز العنصري في القانون الدولي لحقوق االنسانحق االن5176

 2860 حق المرأة في التصويت والترشح في القانون الدولي لحقوق االنسان والقانون اليمني5177

 1869 حق المساواه في السنة النبوية5178

 1756 حقل الكفر في القران الكريم5179

لبوت00وكس ف00ي العض00لة الجناحي00ة الوحش00ية مقاب00ل ب00زل المفص00ل: أس00لوب ت00دبير عالج00ي حق0ن ا5180
   6128 لحاالت الخلل الداخلي في المفصل الصدغي الفكي

 8201 حقوق االنسان في اليمن 5181

 7219 حقوق اإلنسان السياسي 5182

 7620 حقوق الخادم على مستخدمة في االسالم 5183

ف0000ل اليمن0000ي ب0000ين مس0000ئولية االس0000ره ودور منظم0000ات المجتم0000ع الم0000دني دراس0000ة حق0000وق الط5184
   4226 سوسيولوجية في امانة العاصمة

 7745 حقوق الطفل اليمني في ضوء االتفاقيات الدولية 5185

 887 حقوق الطفل بين النص القانوني والممارسة وأثرها على جنوح اإلحداث5186
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 6798 ريعة والقانون حقوق النازحين في الش5187

حقيقة االخماج المكتسبة في المستشفيات وبرامج مكافحه االخماج في المستش0فيات الرئيس0ية 5188
   2911 بصنعاء وفي بعض المحافظات باليمن

 8952 حكم بطاقات االلتمان في الشريعة اإلسالمية 5189

 7301 حكم في مزيج في عدن 5190

 4651 في اليمن، مسؤولية مشتركة حكومة الشركات5191

 7171 حلقة صحيح البخاري في اليمن ومشروعية إضافتها في شهر رجب 5192

 4221 حماية السكان المدنيين واالعيان المدنية اثناء النزاعات المسلحة5193

 3789 حماية الصحفيين اثناء النزاعات المسلحه في القانون الدولي االنساني5194

 2010 حماية الطفولة في اليمن دراسة علمية في اوضاع ومشكالت الطفولة ووسائل حمايتها5195

 3593 حماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة دراسه فقهية مقارنه5196

 1835 حماية المستهلك في الفقة االسالمي5197

 1565 دراسة مقاونة -والقانون  حماية المستهلك من االحتكار والغش بين الشريعة5198

 حم0000ى مالط0000ا ب0000ين البش0000ر والحيوان0000ات ف0000ي  االنتش0000ار المص0000لي ل0000داء بروس0000يالت ف0000ي5199
   1818 مناطق مختارة من محافظة شبوة

اليمن وتحضير مستحضر محلي للكشف  -حمى مالطا في المتعاملين مع الحيوانات في صنعاء 5200
   739 عن األجسام المضادة

 4752 حواجز المرأة في المشاركة في أعمالهم العائلية. السياق اليمني5201

 5601 دراسة مقارنة -حوادث المرور في الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية 5202

 6784 دراسة في جغرافيا النقل  90/89حوادث المرور في اليمن بين عامي 5203

 2167 اليمني والفقة اإلسالمي دراسة مقارنة . حوالة الحق في القانون المدني5204

 5231 دراسة في جغرافيا الموارد الطبيعية -حوض صنعاء 5205

 516 دراسة جيومورفولوجية -حوض عمران 5206

 4571 حوكمة البرلمان اليمني في ضوء القيم والمعايير األساسية للبرلمان الديمقراطي5207

في الشركات العائلية لشركات المق0اوالت ف0ي ال0يمن: دراس0ة حال0ة لمق0اوالت حوكمة الشركات 5208
   4731 البناء#

 4448 حوكمة مركز تقنية المعلومات في التعليم العالي5209

حوكمة منظمات المجتم0ع الم0دني ف0ي ال0يمن : دراس0ة سوس0يولوجية تطبيقي0ة لواق0ع المجتم0ع 5210
   3835 اليمني

 5354 ت الفعليةحول التطبيقا5211

 867 حول الخصائص األساسية ألعداد ستريلينج5212

 6513 حول الفراغات فوق التوبولوجية المرتبة5213

 586 حول بعض الخواص التحليلية لكثيرات الحدود5214

 157 حول متباينة االبعاد ومعادلة االبعاد5215

 6040 يبحول نظريات العينة والمؤثرات والتقر5216

ح00ول نظري00ة العين00ة واس00تكماالت الج00رانج المص00احبة لم00ؤثرات ش00تورم ليوف00ل الفرقي00ة ذات 5217
   5652 بارامتر القيم الذاتية

 28 حول وجود الحلول الدورية للمعادالت التفاضلية من نوع ريكارتي5218

   8076 لغرض تصميم المنشآت  خارطة الظفيري لسرعة الرياح االحتمالية في الجمهورية اليمنية5219

   8075 خارطة الظفيري للمناطق الزلزالية في الجمهورية اليمنية لغرض تصميم المنشآت المختلفة 5220

 7449 7447 خدمات التدريب والتأهيل في المكتبة المركزية بجامعة صنعاء: دراسة حالة5221

 8077 ة شرق المتوسط خدمات الرعاية الصحية العينية في بلدان منطق5222
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 2772 خدمات المعلومات المقدمة للمكفوفين في المكتبات اليمنية: دراسة مسحية5223

 1960 خدمات المعلومات في المركز الوطني للمعلومات :دراسة تحليلية5224

 2166 دراسة مسحية تحليلية -خدمات المعلومات في المكتبات الطبية في امانة العاصمة 5225

 5982 خدمات المعلومات في المكتبات المركزية الجامعية لالقطار العربية دراسة مقارنة5226

 1148 خصائص االسلوب في شعر محمد مهدي الجواهري5227

 32 خصائص االنبعاث والفعالية الضؤ كيميائية لبعض اصباغ الليزر5228

 6246 استمرار المنشطات النباتية المنشأ(القات)خصائص التخدير لالشخاص الذين يتعاطون ب5229

خصائص التخليق الكيميائي والكهروكيميائي لبعض متراكبات هيدرازيدات االحماض العضوية 5230
   38 ومشتقاتها

 7738 خصائص الترب اليمنية وجاهزية عناصرها الغذائية للنبات ألعماق مختلفة 5231

العمي00ق للك00ؤوس المربع00ة للرق00ائق المعدني00ة خ00الل قوال000ب  خص00ائص التش00كيل ف00ي الس00حب5232
   6164 مخروطية بدون مثبت

خصائص التلوث بالعناصر الثقيلة وتقييم الخطر الصحي في الغبار والتربة لالماكن المفتوحة: 5233
   6596 دراسة حالة من مدينتي الرياض ومهد الذهب بالمملكة العربية السعودية

ة لثمار بعض اصناف الطماطم المستعملة لتصنيع معج0ون الطم0اطم ف0ي س0هل خصائص الجود5234
   3074 تهامة

 8884 خصائص الدقيق وجودة الخبز الناتج من خلط دقيق الكينوا بدقيق القمح 5235

 7681 خصائص السفر المطهر 5236

 5975 دراسة جغرافية -خصائص السكان والتنمية في الجمهورية اليمنية 5237

 646 خصائص الشخصية الهستيرية وعالقتها بالتوافق المهني5238

خصائص الصور الشعاعية الجانبي0ة الص0نف الث0اني لس0وء األطب0اق الهيكل0ي الن0وع األول ب0ين 5239
   4115 اليمنيين

 3458 خصائص المباني الذكيه وامكانية تطبيقها على العمارة اليمنية5240

 5115 ة الموضعية والعامة لدى المصابين بحساسية التهابات الجيوب االنفيةخصائص المناع5241

 3381 خصائص ترب حوض عمران وتوزيعها الجغرافي5242

 3150 خصائص مرضى سرطان الكبد في اليمن5243

 5572 خصائص مناخ اليمن السياحي5244

 4761 فسية في شركات االتصاالت الخاصةخصائص نظام إدارة األداء وعالقته بالقدرة التنا5245

 8395 وواقع محلي) –خصخصة اإلرشاد الزراعي (خبرات دولية 5246

خصخصة القطاع الصناعي في الجمهورية اليمنية ودورها في االصالح االقتصادي : االساليب 5247
   5594 المقترحة

 5110 الموروث خصوصية الممارسة المعمارية اليمنية في التعامل مع5248

5249
دراس00ة تأص00يلية و تحليلي00ة ف00ي ض00وء القواع00د  -خصوص00ية تك00وين العق00د األلكترون00ي وإثبات00ه 

العامة وقانون أنظمة ال0دفع والعملي0ات المالي0ة والمص0رفية االلكتروني0ة اليمن0ي مقارن0ة بالفق0ه 
 اإلسالمي

1423   

 5774 خصوصية عدوى الجهاز البولي لدى األطفال في اليمن5250

 6422 خطاب المختارات الشعرية األندلسية: مقاربة للمتعاليات النصية في ثالثة نماذج5251

 1689 خطابات القران الكريم ألهل الكتاب ومافيها من معان وأحكام5252

 889 خطابات القرآن الكريم لإلنسان وما فيها من معان وأحكام5253

 1762 دراسة مقارنة -لمسئولية الجنائية في القانون اليمني خطأ الطبيب وأثره في ا5254

 7783 خليل الجاسم الحميدي والركض في أالزمنه المنهويه / الخيبة رحيل قسري 5255

 1924 خمج القناة البولية البكتيري بين مستزرعي الكلى في اليمن5256

 5276 خمج المتفطرات الرئوية في اليمن5257
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وفيروس العوز المناعي بين عمال النظافة ف0ي المستش0فيات بمدين0ة  C+Bخمج فيروس الكبد 5258
 اليمن -صنعاء 

2365   

 5097 خوارزم مبني على تعدد الوصولية بحجز الحزم لنقل الوسائط المتعددة السلكيا5259

 6488 خوارزميات تجميع بيانات االجهزة النقالة لشبكات المستشعرات الالسلكية5260

 5225 خوارزميات حاسوبية لتمهيد السالسل الزمنية مع بعض التطبيقات5261

 4105 خوارزمية توسيم داللي للعالقات البالغية العربية5262

 4087 خوارزمية مستوحاة من هرمونات البنكرياس5263

 4126 خوارزمية هجينة لتحسين جدولة المهام في الحوسبة السحابية5264

 4138 خوارزمية هجينة لتحسين موازنة االعباء في الحوسبة السحابية5265

 375 خوالن األرض والقبيلة في المصادر التاريخية دراسة تحليلية5266

 1851 دراسة فقهية مقارنة -خيار الشرط والنقد في الفقة االسالمي5267

 6769 خيارات الدولة االتحادية في اليمن 5268

 1772 داء السلمونيالت بين مرضى االسهال في مدينة الحديدة5269

 462 اليمن-داء الشيقال بين المرضى المصابين باالسهال في صنعاء5270

 7448 دار المخطوطات بصنعاء ودورها في الحفاظ على المخطوطات: دراسة استطالعية5271

 7754 والتدرن الخارجي لحقوق الطفل في صنعاء دارسة إحصائية عن إصابات الدرن الرئوي 5272

دارسة تحليلة ألخطاء الطالب الجامعين في استخدام الض0مائر الراجع0ة ف0ي المهت0رات الكتابي0ة 5273
   261 جامعة صنعاء -بقسم اللغة االنجليزية كلية التربية 

 393 يراتدافعية االنجاز لدى عمال المصانع في اليمن وعالقتها ببعض المتغ5274

   4896 دراسات استكمالية عن جنس األوريس رتبة الحشرات نصفية األجنحة فصيلة األنثوكلوردي5275

دراس00ات البي00ات الش00توي والمعامل00ة الحراري00ة والمقاوم00ة البيولوجي00ة لطفي00ل العف00ن البن00ي ف00ي 5276
   Ralstonia solanacearum 1128البطاطس 

للباراسيتامول بواسطة بعض األحي0اء الدقيق0ة الش0ائعة والمس0توطنة دراسات التكسير الحيوي 5277
   3697 اليمن -صنعاء  -في المياه العادمة لمصنع االدوية 

دراسات النباتات الماليزية الطبي0ة الكيميائي0ة والمركب0ات المض0ادات لالكس0دة المستخلص0ة م0ن 5278
   6557 نباتات سيزيجيوم بويناتم وأكتوميليس سومترانا

 5234 دراسات اولية على الاللكتون في اوراق الخيزران5279

 6068 دراسات بيوتكنولوجية على إكثار وتحسين بعض أصناف الزيتون5280

 5510 دراسات بيولوجية على بعض انواع من العزالت االكتينوميستيسية5281

و دوره00ا ف00ي Bacillus thuringiensisدراس00ات بيولوجي00ة و جزيئي00ة عل00ى س00موم بكتري00ا 5282
 مكافحة النمياتودا المتطفله على النباتات

5804   

ض00د عق00ار مث00بط  Spirulinaدراس00ات بيولوجي00ة وبيوكيميائي00ة لمس00تخلص طحل00ب س00بيرولينا 5283
   2320 للمناعة

دراسات بيئية عل0ى التغي0رات ف0ي الغط0اء النب0اتي الش0جار الم0انقلوف ومجتم0ع الكراسوس0تريا 5284
   6107 وطنه فيهاالمست

الجمهوري0ة  -دراسات بيئية لتأثير التلوث بغبار االس0منت عل0ى الكس0اء الحض0ري ف0ي عم0ران 5285
   31 اليمنية

 Dacusciliatusدراس0000000ات بيئي0000000ة وحياتي0000000ة لحش0000000رة ذباب0000000ة ثم0000000ار القرعي0000000ات (5286
(loew)(Tephritidue Diptera5158 ) وبعض طرق مكافحتها   

   2057 وفسيولوجية على الفطريات المصاحبة لألمراض الجلدية لإلنسان والحيواندراسات بيئية 5287

الجمهوري0ة  -دراسات ترسيبية وطباقية على تتابع العمران ( الجوري ) شرق منطقة ص0نعاء 5288
   339 اليمنية
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 27 الجمهورية اليمتية -دراسات تركيبية على صخور القاعدة لمنطقة عبس قطاع البيضاء 5289

 Coccinellidae 6504دراسات تقسيمية على حشرات من عائلة 5290

 -دراسات تقنيات تدريس مهارات القراءة االستيعابية في م0دارس البن0ات ف0ي أمان0ة العاص0مة 5291
   124 دراسة حالة

 5916 دراسات تقيميية للتنوع الوراثي لنبات القات في اليمن5292

 383 ميكية وكينيتكيا لبعض معقدات العناصر االنتقاليةدراسات ثرمو دينا5293

دراسات جهدية وفولتامترية على الكاتيكول أمينات الدوبا والدوبامين واألدرينالين ومتراكباتها 5294
   175 الفلزية

دراسات جيوفيزيائية على خزان المياه الجوفية في منطقة ش0بام كوكب0ان ش0مال غ0رب ص0نعاء 5295
   20 اليمنية الجمهورية

 980 دراسات جيولوجية هندسية أولية لمدينة تعز بالجمهورية اليمنية5296

 8 دراسات جيولوجية وترسيبية على منطقة جبل البلق مارب ج ع ي5297

دراس0ات جيولوجي0ة وجيوكيميائي0ة عل00ى رخ0ام وادي مقص0ب والص00خور المص0احبه ل0ه جن00وب 5298
   57 غرب تعز الحمهورية اليمنية

 2464 دراسات حقلية ووراثية لبعض أصناف الذرة الرفيعة المحلية5299

 850 الجمهورية اليمنية-دراسات حول الحياة النباتية 'الفلورا' لمحافظة المحويت5300

   936دراسات ديناميكية حرارية وكيناتيكية على تميؤ بعض المركبات العضوية المحفزة بالراتنجات5301

ف00ي مرض00ى س00رطان ال00دم  16وب00روتين ب00ي  1دراس00ات س00يتوكيميائية مناعي00ة لس00يكلين دي 5302
   6081 وعالقته بمدى االستجابة للعالج

   17الجمهورية العربية اليمنية -دراسات طبقية ورسوبية على منطقة الغراس شمال شرق صنعاء5303

 90 مع المركبات االمنيةدراسات طيفية على مشتقات هنائي الفوسفازان الحلقي 5304

 6522 دراسات طيفية وفيزيقية لخليط بلمري مطعم بملح ليثيوم5305

 6512 دراسات عددية لبعض نماذج مرض الدرن (السل)5306

   148 دراسات على اصطناع بعض المركبات غير متجانسة الحلقة المنتمية الى مشتقات الترايازول5307

 5287 كسجة الضوئية لبعض الفيتوستيروالت الطبيعيةدراسات على اال5308

 3138 اليمن -دراسات على األمراض الفطرية المتولدة في بذور الطماطم في محافظة ذمار 5309

 1117 الجمهورية اليمنية -دراسات على الحياة النباتية (فلورا) لمحافظة إب 5310

 5173 وية لبروتينات اللبن الجاموسيدراسات على الخواص الطبيعية والكيما5311

 -دراسات على السيدومونس ايروجنوزا المنتشرة في المستشفيات الرئيسية في مدينة صنعاء 5312
   1277 اليمن

 1864 دراسات على الطفيليات الداخلية للدواجن من بعض المحافظات اليمنية5313

   5177 اللتهابات قرنية عين االنسان في صعيد مصر دراسات على الفطريات والبكتيريا المسببة5314

 372 دراسات على إكثار الفيكس ديكورا من بيئات مختلفة باستعمال العقل الساقية5315

 194 دراسات على إكثار صنف تفاح أنا تحت ظروف الجمهورية اليمنية5316

 2439 مدراسات على أمراض اللفحات والتبقعات على محصول الطماط5317

 1056 دراسات على بعض اصناف البن اليمني بتقنية زراعة االنسجة5318

 856 دراسات على بعض اإلمراض البكتيرية التي تصيب البطاطس5319

دراسات عل0ى بع0ض البكتيري0ا المس0ببة ألم0راض مابع0د الحص0اد ف0ي محاص0يل الخض0ر التابع0ة 5320
   1026 للعائلة القرعية

 5076 ت على بعض الحشرات صانعة االنفاق التي تصيب اشجار الفاكهة في مصردراسا5321



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1296 

 رقم الباحث عنوان البحث م

دراسات على بعض العوام0ل الحيوي0ة والبيئي0ة الم0ؤثرة عل0ى نش0اط بكتيري0ا ري0زوبيم ليجيوم0ا 5322
   5355 نوزيريم

 5541 دراسات على بقاء متبقيات مبيدات حشرية معينة في البيئة5323

 6475 اثير االندروفين  بيتا على نمو المبيض الجريبي لدى الفئران البيضاءدراسات على ت5324

 913 اليمن-دراسات على تأثير الملوحة على بعض الطحالب المعزولة من صنعاء5325

 5834 دراسات على تخليق و تفاعالت بعض مشتقات البيردين الجديدة غير متجانسة الحلقة5326

 1038 يم الملح الصخري اليمني باليوددراسات على تدع5327

 6376 دراسات على تسمم الجهاز التناسلي بالبيرثيرويد ، سيبرمثرين في الفئران البيضاء5328

 1027 دراسات على تلوث بعض الفواكه المجففة بالفطريات وسم االفالتوكسين في اليمن5329

 68 الجمهورية اليمنية -افظة صنعاء دراسات على فطريات األمراض الجلدية في مح5330

 5786 دراسات على فطريات المياه العذبه في اسيوط (مصر) و صنعاء (اليمن)5331

دراسات على فعالية مضادات األكسدة ألفا ليبويك أسيد و إن استيل اسيستين لمعالجة ض0غوط 5332
   6088 األكسدة في األرانب المعالجة باأللوكزان

 866 ات على لب وعصير المانجو المستخلص من بعض األصناف المزروعة باليمندراس5333

 13 دراسات على متراكبات بعض العناصر االنتقالية مع مشتقات الثيوسيميكربازون5334

 1 دراسات على متراكبات عناصر االنثانيدات مع مشتقات الثيوسيمبي كاريازيد5335

   6329 البني في البطاطس المسبب عن البكتيريا رالستونيا سوالناسيرمدراسات على مرض العفن 5336

 818 اليمن -دراسات على مرض ذبول السرو صنعاء 5337

   1808 دراسات على مرض ذبول الطماطم المتسبب عن فطر فيوزاريوم اوكسيسبورم ليكوبرسيسي5338

 5663 النتروجين دراسات على مستبدالت البيريدوبيريميدنات مشتركة5339

 5547 دراسات علي زراعة االنسجة والتحسين الوراثي لبعض أصناف الموز5340

 5094 دراسات عملية في تشخيص وعالج اصابات البطن الحادث5341

 5560 دراسات عن االحتياجات المائية لبعض المحاصيل تحت نظم ري مختلفة5342

ة لدراجات الحرارة العالية المعزولة م0ن مي0اه الين0ابيع الح0ارة ف0ي دراسات عن البكتيريا المحب5343
   3010 اليمن

 5300 دراسات عن المقاومة الحيوية لمرض العفن البني في البطاطس5344

 221 دراسات فسيولوجية بيئية على نباتي الطماطم والذرة وتاكائنات الدقيقة المصاحبه لها5345

وبيئية وتشريحية على نبات العرص0م (س0والنم انك0انم) الن0امي ف0ي بيئ0ات  دراسات فسيولوجية5346
   5780 مختلفة باليمن

اث00ر االرتف00اع  -دراس00ات فس00يولوجية وهس00توكيميائية عل00ى األران00ب المستانس00ة ف00ي ص00نعاء 5347
   19 والصيام

 5699 دراسات فولتامترية على النيكليوتيدات االحادية والثنائية للفالفين5348

دراسات فولتامترية وبوتنشيومترية عل0ى بع0ض مركب0ات ش0يف المش0تقة م0ن حلق0ة االن0دازول 5349
   65 ومتراكباتها مع بعض ايونات الفلزات في االوساط المائية الكحولية

 6835 دراسات في  المنهج وطرق التدريس 5350

 7608 دراسات في االثار والنقوش والتاريخ / دراسات بيئية 5351

 Aedes aegyptiدراسات في التعريف الجزيئي وبيئة ومكافحة الناقل الحشري لحمى الضنك 5352
   6403 المملكة العربية السعودية -في محافظة جدة 

 7923 دراسات في المحاسبة الضريبية 5353

 -لية في الصناعة دراسات في تاثيرات العوامل و المواد الرابطة في تقوية مواد الحشوه الداخ5354
   5920 تكنولوجيا الكيمياء الصناعية من مشتقات النفط

 7290 دراسات في تاريخ دول المشرق اإلسالمي 5355
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 7758 دراسات في تحليل مالية الدولة 5356

 7922 دراسات في محاسبة الشركات شركات المساهمة 5357

ات بعض المركبات العضوية المحتوية على االكسجين ، دراسات فيزيائية كيميائية على متراكب5358
   71 النيتروجين والكبريت مع بعض ايونات العناصر

دراس0ات فيزيائي0ة كيميائي00ة ومكانكي0ة عل00ى االس0منت البورتالن0دي بالجمهوري00ة اليمني0ة (باج00ل 5359
   72 وعمران)

ز الخارص00ين ف00ي محالي00ل مائي00ة دراس00ات فيزيائي00ة وكيميائت00ة عل00ي س00لوك التاك00ل وتثبيط00ه لفل536000
   55 تحتوي على ايونات تاكلية

5361
دراسات فيزيوكيميائية على اللكتينات ( المصنفة ف0ي مجموع0ة الج0االكتوز ) المس0تخرجة م0ن 

 بذور المومرديكا كرنشيا والترايكوسانثيس ديوكا
 

5808   

ر االنتقالي0ة م0ع خل0يط ليجن0دي دراسات فيزيوكيميائية وبيولوجية على متراكبات بعض العناص53620
   3373 من االحماض االمينية واليوريا

 58 دراسات كيميائية و مقارنة بين مكونات االوراق والبذور والقشور لنبات العنب اليمني5363

 5851 دراسات كيميائيه وبيولوجيه لتربينات بعض الزيوت الطيارة والمتاحة تجاريا5364

 776 على الصدأ األصفر على القمح في اليمندراسات مرضية 5365

 817 دراسات مرضية على تبقعات األوراق في البطاطس5366

   5360 دراسات مرضية وجزيئية على بعض اصول الخوخ وعالقتها باالصابة بينماتودا تعقد الجذور5367

 331 رية اليمنيةدراسات مرضيه على تدهور حبوب الذرة الرفيعة المخزونة في الجمهو5368

 189 دراسات مرفومترية وبيولوجية على ساللة النحل اليمني وهجنها5369

دراسات مقارنة لتقييم الدقة التشخيصية للطرق المعتمدة على تحدي0د الحم0ض الن0ووي لطفي0ل 5370
   5706 المالريا مع اعتماد صبغة جما كمقياس مرجعي

 CSI( 5121(دراسات نظرية على بعض مركبات 5371

 5549 دراسات هندسية لرفع معدل اداء نظم الري بالتنقيط5372

 -دراس00ات هيدروجيولوجي00ة وجيوفيزيائي00ة وجيوكيميائي00ة الخزان00ات المائي00ة ف00ي وادي س00هام 5373
   5483 منطقة تهامة في الجمهورية اليمنية

   6358 ية السرطانية وقبيل السرطانيةنسيجية وتشخيصية لآلفات الفمو -دراسات وبائية وسريرية 5374

 5561 دراسات وراثية جزيئية على مقاومة الذرة الشامية لبعض الثاقبات5375

دراس00ات وراثي00ة جزيئي00ة وبكتيريولوجي00ة عل00ى أن00واع م00ن بكتري00ا عص00وية منتج00ة للمبي00دات 5376
   6212 الحيوية

 دراسات وراثية على بعض اصناف السورجم5377
 5394   

   1755 صرواح-دراسة  بترو جيولوجية وجيومورفولوجية البراكين الرباعية في اليمن ، حقل مأرب5378

دراس00ة اث00ر اص00ناف القم00ح والمواعي00د الزراعي00ة والعملي00ات الزراعي00ة عل00ى االص00ابة بالص00داء 5379
   2555 االصفر

 1547 معافرسامع ) من ال -دراسة اثرية للمواقع القديمة في منطقتي (قدس 5380

دراس00ة اجري00ت ف00ي ال00يمن عل00ى المرض00ى المت00رددين عل00ى العي00ادات الخارجي00ة ف00ي المستش00فى 5381
   5030 صنعاء -الجمهوري 

 5638 مع تطبيق عملي HDIدراسة احصائية لمقياس التنمية البشرية 5382

ه0از المرك0زي للرقاب0ة دراسة اختبارية للعوامل المؤثرة على استقالل مراجع0ي الحس0ابات بالج5383
   5933 والمحاسبة في الجمهورية اليمنية

دراسة اساسية للسلوك الميكانيكي لروابط اشتراك الحواجز الفوالذي0ة م0ع ال0دعائم الخرس0انية 5384
   4969 المسلحة في الكباري الكلية
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و المحل000ي ل000بعض ص000فات النم000 -دراس000ة اس000تجابة بع000ض اص000ناف السمس000م لالجه000اد الم000ائي 5385
   3545 واالنتاجية تحت ظروف البيت الزجاجي

 8296 دراسة استطالعية تحليلية ال راء ومقترحات طالب المستوى الرابع  كلية الزراعة 5386

دراس00ة اس00تقرارية المنح00درات الص00خرية لمنطق00ة س00د حم00رين (الع00راق) واج00زاء مختلف00ة م00ن 5387
   5220 اليمن

عم0ران ف00ي ال00يمن واش00تقاق مع00ادالت االنق00الب  -ت لطري00ق حج00ة دراس0ة اس00تقرارية المنح00درا5388
   5686 للكتل مثلثة المقطع

دراسة استكشافية للعوامل الكامنة وراء نجاح مستودع البيانات: حالة تنفيذ مشروع مستودع 5389
   MTN 4689بيانات  ل 

 1132 دراسة اشارية في مسرحية 'في انتظار جودو' لصمويل بيكت5390

دراسة اض0طرابات الجه0از الم0بطن لألوعي0ة الدموي0ة وتطبيقات0ه عل0ى ارتف0اع ض0غط ال0دم عن0د 5391
   5522 الحوامل بواسطة موديل جديد خارج الجسم

 190 دراسة اقتادية تحليلية لالئتمان الزراعي في الجمهورية اليمنية5392

 7720 ت الزراعية دراسة اقتصادية اجتماعية للطالب التي تواجهه المشكال5393

 7019 دراسة اقتصادية تحليلية للقشريات البحرية في السواحل اليمنية 5394

 954 دراسة اقتصادية الستهالك اللحوم الحمراء في الجمهورية اليمنية5395

 2640 دراسة اقتصادية الهم شركاء التجارة الدولية اليمنية مع بداية االلفية الجديده5396

   5773 دراسة اقتصادية ألثر سياسات االصالح االقتصادي على القطاع الزراعي بالجمهورية اليمنية5397

 -دراس00ة اقتص00ادية ألث00ر مش00اريع ال00ري ال00وطني عل00ى التنمي00ة الزراعي00ة ف00ي ح00وض ص00نعاء 5398
   4171 الجمهورية اليمنية

 2352 اسة حالة محافظة الحديدةدراسة اقتصادية لتسويق المانجوفي الجمهورية اليمنية در5399

   432 دراسة اقتصادية لتكاليف العمليات التسويقية لبعض محاصيل الخضر في الجمهورية اليمنية5400

دراسة اقتصادية لدور التعاونيات السمكية في رفع إنتاج األسماك في اليمن نم0وذج الجمعي0ات 5401
   7020 السمكية في البحر العربي وخليج عدن 

 7544 دراسة اقتصادية لدور التعريفات السمكية في رفع إنتاج االسماك 5402

 8622 دراسة اقتصادية لقياس اثر التضخم في النشاط االقتصادي اليمني 5403

دراسة اقتصادية لالستخدام االمثل الهم الموارد االنتاجية الزراعية بالجمهورية اليمنية في ظل 5404
   5649 اديةالتغيرات االقتص

 5420 دراسة اقتصادية لاليداعات العامة للشركات الالبنكية5405

 2156 دراسة اقتصادية لإلحتياجات االمائية للمحاصيل الزراعية في محافطة صنعاء5406

 2067 دراسة اقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية اليمنية5407

   7819 التفقيم والترقيق في اللغة العربية واللهجات العربية دراسة اكستكية حول اختالف أصوات 5408

 5332 دراسة اكلينيكية وتجريبية عن تاثير مثبطات انزيمات االنجيوتنسين على الحنجرة5409

 2069 دراسة االثر الميكروبي على االدوية المهربه والمزورة الداخلة الى اليمن5410

ادية الزراعي0ة للم0رأه الريفي0ة ف0ي مج0ال رعاي0ة األبق0ار المحلي0ة ف0ي دراسة االحتياج0ات االرش54110
   1540 بعض مديريات محافظة الحديدة

دراسة االحتياجات التدريبية للعاملين االرشاديين في مجال التنمية الزراعية والبيئة المستدامة 5412
   5418 في مشاريع زراعية مختارة ببعض المحافظات اليمنية

 133 ة االساسي للهيدروكربونات النفطية في البحر االحمر للساحل اليمنيدراس5413

دراسة االستراتيجيات التي يستخدمها طالب الثانوية العامة لتادية امتحان اللغة االنجليزية في 5414
   2647 نهاية المرحلة الثانوية العامة في امانة العاصمة
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 1601 ملتدراسة االفكار الرئيسة لمسرحية ها5415

 5340 دراسة االنبعاث الليزري في مناطق طيف االشعة الفوق بنفسجية واالشعة السينية5416

 5716 دراسة االوستراكودا للترسبات الحديثة في جنوب غرب اليمن5417

وعوام0ل الخط0ورة المص0احبة ب0ين النس0اء  2-دراسة اإلنتشار المصلي لفيروس الحال البسيط 5418
   3489 اليمن -ل في مدينة ذمار الحوام

 1024 دراسة األداء األنتاجي والتناسلي لألغنام التهامية تحت الظروف التقليدية والمكثفة5419

فيل00نش  phyllanthus reticulatesدراس00ة األطي00اف الكيميائي00ة لنبت00ات فيل00نش رتكيل00وتس 5420
   Hopea sangal 6118وهوبيال سنجال  phyllanthus columnarisكلمنزيز 

دراسة اآلثار االقتصادية والصحية والبيئي0ة واالجتماعي0ة لمش0روع تغذي0ة التجمع0ات الس0كانية 5421
   250 لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رداع

 1334 جين اير -دراسة البناء الموضوعي لرواية شارلوت برونتي 5422

 633 ئع متجولدراسة البنية الفكرية لمسرحية وفاة با5423

دراسة التأثير المحتمل الخافض للسكر والدهون لرزين نبات شجرة دم األخوين على حيوانات 5424
   3194 التجارب

 1065 دراسة التأثير المحتمل للقات كمسبب للصرع5425

 1015 دراسة التأثير الواقي للكبد لنبات التمر وتداخله مع عقار دواء السيليمارين .5426

 1051 دراسة التباين الوراثي لالصناف المحلية في الفول المزروعة في اليمن5427

 4287 اليمن -دراسة التحليل الكيميائي ومضاد الخصوبة لنبات االبكي 5428

دراس0ة الت0داخل  ال00وراثي  و البيئ0ي  عل00ى فس0يولوجيا وانتاجي00ة محص0ول القم00ح تح0ت النظ00ام 5429
   1992 المطري في اليمن

 4176 دراسة التركيب الداخلي لمدينة المحويت5430

قص0دير) ، (  -دراسة التركيب ال0دقيق والخ0واص الميكانيكي0ة والكهربائي0ة لس0بائك ( رص0اص 5431
   5657 زنك) -قصدير  -رصاص 

دراس00ة التركي00ب والس00لوك الح00راري لمتراكب00ات الليجاني00دات المختلط00ة ألحم00اض البرولي00دين 5432
   66 ثيازوليدين الكربوكسيليةوال

ف0ي عين0ات اله0واء الج0وي  2.5μ mدراسة التركيز والتركي0ب العنص0ري للجس0يمات الدقيق0ة  5433
   4045 اليمن -صنعاء-المجمعة في المركز الوطني لعالج األورام 

 1431 دراسة التطور الموضوعي في مسرحيات هار ولد بنترز الرئيسية5434

تغي00رات المرفولجي00ة للتجمع00ات اللمفاوي00ة ف00ي ج00دار المع00دة بع00د الجلط00ة الدماغي00ة دراس00ة ال5435
   5959 التجريبية

 Campylobacterدراسة التفاع0ل المص0لي التص0البي ب0ين عدي0د الس0كريد الش0حمي لج0راثيم 5436
jejuni  5262 ومصول المرضى المصابين بالحمى التيفية بواسطة اختيار التالزن الدموي المنفعل   

 5179 دراسة التفاعل النووي مع المستحلبات النووية عند الطاقة العالية5437

 87 دراسة التقنية في اعمال الكاتب المسرحي فوكس5438

ج0م لمنتج0ين (اوجمنت0ين  1دراسة التك0افؤ الحي0وي اموكسيس0للين / حم0ض كالفوالن0ك اق0رص 5439
 وكالفيموكس اقراص ) على متطوعين اصحاء

2866   

ملج00م لمنتج00ين (بيوكس00يم وزين00ات) عل00ى 500دراس00ة التك00افؤ الحي00وي س00يفور كس00يم اق00راص 5440
   2865 متطوعين اصحاء)

 2133 دراسة التوفر الحيوي المقارن لمنتجين مسوقين من أقراص االزيثرومايسين5441

   7543 عالجة في نمو االسمكدراسة الجدوى الفنية االقتصادية لمشروع مزرعة بيئية في المياه الم5442

دراس00ة الحي000اة النباتي000ة (فل00ورا) لمديري000ة بن000ي الح00ارث محافظ000ة ص000نعاء م00ع التركي000ز عل000ى 5443
   1410 االستخدامات الشعبية

 892 دراسة الخرسانة عالية الكفاءة في اليمن5444
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وي للتطبيقات في دراسة الخصائص التركيبية والفيزيائية لشرائح رقيقة من شبه موصل عض5445
   6021 الخاليا الشمسية

 2574 دراسة الخصائص التركيبية والكهربية والضوئية ألغشية رقيقة من سيلينيد االنديوم5446

 cdIn2Se4 ( 2173دراسة الخصائص الضوئية والكهربائية لألغشية الرقيقة من مركب (5447

ت والع00وازل م00ع التطبي00ق لمرك00ب الطبق00ات دراس00ة الخص00ائص الميكانيكي00ة ألش00باه الموص00ال5448
   6185 المتعددة في صيوديوم كوبلتيت

مقارن0ة  -دراسة الخصائص الهيدرولوكية لنظام ال0ري ب0التنقيط وت0أ ثي0ره عل0ى كف0اءات ال0ري 5449
   5877 بالري السطحي إلنتاج الطماطم تحت ظروف صنعاء

 1996 ذرنج هايتسدراسة الخصوصية في روايتي اوليفر تويست ووي5450

 ZnRE0.1Fe1.9O4 3964دراسة الخواص التركيبية والكهربية والمغناطيسية للمركب 5451

5452
دراسة الخواص الهيكلية وااللكترونية والحرارية وتغيرها مع تطبيق االنفعال (الضغط والشد) 

 Orthorhombic Hybridوف0ق مب0ادئ نظري0ة دال0ة الكثاف0ة لم0ادة البيروفس0كايت الهج0ين  
Perovskite CH3NH3PbI3 

6498   

دراس0ة ال00دورة الدموي0ة الجنيني00ة و الرحمي00ة باس0تخدام ال00دوبلز المل00ون ل0دى النس00اء اليمني00ات 5453
   6006 الحوامل الماضغات للقات

دراسة الصفات الفيزيوكيميائية لثمار بعض اصناف المانجو المزروعة في الجمهورية اليمنية 5454
   8004 دى مالئمتها للحفظ وتحديد م

 K. E.M 6437دراسة الطرق المحاسبية في المستشفيات باالشارة الى مستشفى كيم 5455

دراس00ة العالق00ة ب00ين االس00تجابة المناعي00ة الذاتي00ة والحال00ة الس00ريرية عن00د المرض00ى المص00ابين 5456
   4082 اليمن-بإلتهاب الكبد الفيروسي المزمن في مدينة صنعاء

 2435 دراسة العالقة بين البحوث واالرشاد الزراعي في الجمهورية اليمنية5457

 6569 دراسة العالقة بين المهارات النفسية والقلق الرياضي لدى طالب الجمهورية اليمنية5458

 7511 دراسة العوامل الحيوية المداخل سلباً لبقا شجرة دم االخوين في جزيرة سقطرى5459

اسة العوامل المؤثرة في اتجاهات مزارعي محصول القم0ح نح0و اس0تخدام الب0ذور المحس0نة در5460
   3380 في الزراعة بالمرتفعات الوسطى في الجمهورية اليمنية

   3054 دراسة الفعالية المضادة لالكسدة لمستخلصات اوراق الشاي االخضر في زيت اولين النخيل5461

 964 لرواية أوليفر تويست دراسة الفكرة المحورية :5462

 859 دراسة الفكرة المحورية لرواية أوقات عصيبة5463

   5648) والذي ينمو طبيعيا في العراق phedraدراسة القلويدات االمينية لنوعين من نبات علنده ( 5464

 306 ه الكائناتدراسة الكائنات الدقيقة المقاومة للعالج وتأثير بعض النباتات الطبية على هذ5465

دراسة الكفاءة اإلبادية لبعض المبدات الحش0رية ومخاليطه0ا م0ع الزي0ت المع0دني ض0د الحش0رة 5466
   7847 القشرية الحمراء 

   636 دراسة الكفاءة في اللغة اإلنجليزية بالنسبة لطالب كليتي اآلداب واللغات في جامعة صنعاء5467

محافظة عمران  -زمة للمشرفين التربويين في الجمهورية اليمنية دراسة الكفايات المهنية الال5468
   2155 نموذجا

 5145 دراسة المرشحات في االشارات الموجية باستخدام األلياف الضوئية5469

دراس00ة المس00تويات المعرفي00ة والمهاري00ة ف00ي تربي00ة االغن00ام والم00اعز ل00دى الم00راة الريفي00ة ف00ي 5470
   2709 ية اليمنيةالجمهور -محافظة ابين 

 7523 دراسة المعوقات التي تواجه االختصاصين اليمن العملين في مجل اصابات االعب 5471

دراسة المقاطع السيزمية االنعكاسية الستكشاف النفط في منطقة المسيلة محافظ0ة حض0رموت 5472
   1285 اليمن-

 5316 المستخدمة في تطبيقات المفاعل ) لبعض العناصرh-دراسة المقاطع العرضية لتفاعل (أ5473
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دراسة المكونات الغذائية و التاثير الخافض للكلسترول للحب0ة الس0وداء و زيته0ا و المزروع0ة 5474
   5779 دراسات على االنسان و الحيوان -في اليمن 

 4280 دراسة المكونات الكيميائية والفعالية البيولوجية المحتملة لنبات المترر السقطري5475

دراسة الممارسات والسياسات المطبقة على العملة األجنبية في مشروعات مختارة ف0ي ال0يمن 5476
   5963 21رقم  IASوالهند مقارنة مع 

 6082 دراسة الموانع"المثبطات" من بذور انترولوبيوم سامان5477

ئية الحمراء : عالقت0ه بنش0اط دراسة الموت الخلوي واستجابة الخاليا الليمفاوية في مرض الذ5478
   5956 المرض

دراسة المؤشرات المحصولية لتحمل الجفاف وعالقته0ا بالواس0مات الوراثي0ة الجزيئي0ة ل0بعض 5479
   2314 اصناف القمح

 6248 دراسة النتشار للموجات األيونية الغبارية الصوتية في بالزما غبارية5480

 1037 ج اليوتدراسة النسوية في روايات جور5481

دراسة النشاط الضوئي الكيمي0ائي لمركب0ات الك0اتكين باس0تخدام جه0از الطي0ف ف0وق البنفس0جي 5482
   1213 والمرئي

دراس000ة الوس000ائل التشخيص000ية لطفيلي000ي كريبتوس000بوريديم ب000ارفم وجياردي000ا المبلي000ا والع000دوى 5483
   5388 التجريبية في الحيونات المخبرية

الت00داولي للتع00ريض التح00اوري ل00دى طلب00ة الجامع00ة اليمني00ين الدارس00ين للغ00ة دراس00ة ال00وعي 5484
   4092 االنجليزية كلغة اجنبية

 In2S3( 2413) ومركب ( InSدراسة اليات االنتقال الكهربائي لالغشية الرقيقة من مركب ( 5485

 8244 دراسة امبيلوغرافية أولية لبعض األعناب المحلية اليمنية 5486

دراسة انتاج وتقنية وخواص انزيم االكسواينولينيز واستنساخ وتسلسل الش0فرة الوارثي0ة ف0ي 5487
   Pencillium Notatum 5713االنزيم باستخدام فطر 

 252 دراسة انتشار المضادات للحصبة بين النساء في سن الزواج واالنجاب5488

 6344 ألطفالدراسة إشعاعية لمواضيع قناة الفك السفلي في ا5489

 7227 دراسة إنتاجية ابقاء الحليب الهولستين في اليمن 5490

مه000ارات  -دراس000ة إنش000اء متعلم000ي اللغ000ة اإلنجليزي000ة م000ن اليمني000ين ف000ي المس000توى الج000امعي 5491
   488 واستراتيجيات

هوري0ة دراسة أثر الته0رب م0ن الض0ريبة العقاري0ة عل0ى اإلي0رادات الض0ريبية المحلي0ة ف0ي الجم5492
   4623 اليمنية

 3983 دراسة أداء آالت الدراس على محصول القمح5493

دراسة أسباب اختالف العقوبات االسورية ضد زعماء الشعوب األخ0رى واع0وانهم م0ن الق0رن 5494
   7791 ق.م وحتى القرن السابع ق.م  13

 7916 حل اليمنية دراسة أولية النتشار بعض العناصر الثقيلة في رسوبيات السوا5495

المرضية في المخاطية الفموي0ة الناجم0ة ع0ن ع0ادة تخ0زين  –دراسة أولية للتغيرات النسيجية 5496
   8164 القات 

 5957 دراسة آلية تنقية المياه باستخدام الخليط المزدوج من البوليمر الكاتيون بولي اليكتراليت5497

لكتروني لتجدد الظاهرة الرغامية في ذكر االرن0ب الغين0ي دراسة بالمايكروسكوب الضوئي واال5498
   5189 البالغ بعد التعرض للفورمالدهيد

دراسة بحثية عن مدى ومستويات أنتشار إلتهاب الكبد البائي بين العاملين في الحقل الص0حي 5499
   8397 في اليمن

 472 طح المشيميدراسة بحثية لدى عوامل األم والجنين المؤثرة في مساحة الس5500

 5965 دراسة بدائل لمبيد بروميد الميثيل المستخدم في مكافحة دودة التمر5501

 5513 دراسة بعض الجوانب المناعية والوراثية الخلوية والفسلجية عند مرضى التدرن الرئوي5502

 AgInTe2دراس0000ة بع0000ض الخص0000ائص الفيزيائي0000ة لالغش0000ية الرقيق0000ة لتليروان0000دات الفض0000ة 5503
   1609 الستخدامها في الخاليا الشمسية
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 5631 دراسة بعض الخصائص الفيزيقية لشرائح رقيقة من فيثالوسيانين النيكل5504

 5666 دراسة بعض الخواص الطبيعية لبعض انواع الفريتات5505

 658 دراسة بعض الصفات التناسلية واإلنتاجية ألبقار الفريزيان في اليمن5506

دراس00ة بع00ض العوام00ل الحيوي00ة المس00ببة لض00عف اس00تجابة مرض00ى ال00درن للعق00اقير ف00ي مص00ر 5507
   5553 والعراق

 5497 دراسة بعض العوامل المؤثرة على انتاج الذرة الشامية5508

-مديري0ة س0حار -دراسة بعض العوامل الم0ؤثرة عل0ى تبن0ي البي0وت المحمي0ة بمنطق0ة الص0عيد 5509
   1280 محافظة صعدة

دراس00ة بع00ض العوام00ل الم00ؤثرة عل00ى تبن00ي التقان00ات الزراعي00ة المس00تحدثة لمحص00ول القم00ح 5510
   1238 ومصادر المعلومات الزراعية في قاعي الحقل وجهران

 3202 دراسة بعض العوامل المؤثرة في جاهزية الحديد للقمح ومنتجاتة5511

   858 ثيازول ومشتقاتها ذات االنتقال االلكترونيدراسة بعض خواص متراكبات االيميدازول وال5512

 1273 دراسة بنية الحكايات الشعبية في االنجليزية والعربية5513

5514
 Cryptolaemus  Montrouzieri Coccinellidaeدراسة بيولوجي المفترس المستورد 

: Coleoptera) Mulsant لمنتش0ر ف0ي )  وتقي0يم كفاءت0ه عل0ى بع0ض أن0واع الب0ق ال0دقيقي ا
 بيئة محافظة صنعاء تحت الظروف المعملية

1152   

 543 دراسة بيولوجية عن الخفاش طويل األذن طليق الذيل في اليمن5515

 552 دراسة بيولوجية آلفة قراد النحل ومكافحتها في الجمهورية اليمنية5516

 80 دراسة بيئية ذاتية على نبات القات في اليمن5517

دراس00ة بيئي00ة ل00بعض المش00اكل التناس00لية ل00دى أبق00ار الحلي00ب وتأثيراته00ا عل00ى األداء اإلنت00اجي 5518
   1448 والتناسلي

   18 دراسة بيئية وفسيولوجية على العائل الوسيط لطفيل بلهارسيا اإلنسان في الجمهورية اليمنية5519

 5326 مصر -لصحراء الشرقية دراسة بيئية وفيتيوسوسيولوجية على المجتمعات النباتية با5520

دراسة تاثير اسناد وظيفة الجسم االصفر عل0ى مع0دالت انغ0راس االجن0ة البش0رية في0الرحم بع0د 5521
   5507 عمليات االخصاب االجباري المجهري وزرع االجنة

 -) ،والعالج (إل  Lambda-cyhalothrinدراسة تاثير المبيد الحشري (المبدا سايهالوثرين 5522
   2498 ) على االنسجه وتطوراالجنة في الفئران البيضاء .L-carnitine-ارنيتينك

 1004 دراسة تاثير المتغيرات الموسمية على صفات السائل المنوي في االكباش الذمارية5523

و  AchEدراس00ة ت00اثير المستخلص00ات النباتي00ة للق00ات والش00اي االخض00ر عل00ى فعالي00ة انزيم00ي 5524
MAO  5618 مرضى السكري والكابةفي امصال   

دراسة تاثير بعض الفلويدات الفعال0ة ف0ي اوراق نب0ات الق0ات عل0ى فعالي0ة ان0زيم اس0تيل ك0ولين 5525
   5253 استرنير في مصل دم االنسان

 6556 على مقاومة الملوحة في محصول القمح CIPK7دراسة تاثير جين 5526

 3996 والمعادن السامة الناتجة عنها 8XXX- aluminumدراسة تاكل سبيكة 5527

دراس00ة ت00أثير اض00افة اوكس00يد المغنس00يوم عل00ى الخص00ائص الكهربائي00ة المتناوب00ة والمس00تمرة 5528
   Epoxy-MgO( 5712والتوصيلية الحرارية لمتراكبات (

في مرضى األستص0فاء  6-دراسة تأثير األستصفاء الدموي المفلتر على مستوى االنترليوكين 5529
   6359 الدموي المزمن

دراسة تأثير التقطيع والمعاملة باليوريا وبعض اإلضافات العلفية على كفاءة اس0تخدام اع0الف 5530
   773 الذرة الرفيعة المجففة شمسياً بواسطة األغنام التهامية

دراسة تأثير التمر على مستوى الدهون ف0ي ال0دم وتص0لب الش0رايين عن0د مرض0ى يع0انون م0ن 5531
   3414 ادة الدهون في الدمزي
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   495دراسة تأثير الحلبه على االخصاب والتغيرات الفسيولوجية لبعض أعضاء الجسم عند األرانب5532

 3344 دراسة تأثير الضوء والحرارة على التكسر الحراري والفعالية الحيوية لبعض األدوية5533

   6044 كبد المتلف تجريبيا لدى ذكور الفئران البيضاءدراسة تأثير العالج باألوزون على وظائف ال5534

   268 دراسة تأثير القات على اإلخصاب والنفوق الجنيني في مراحل الحمل المختلفة عند األرانب5535

دراسة تأثير إعطاء األوزون على وظائف الكبد والكلي0ة المتلف0ين تجريبي0اً ل0دى ذك0ور الفئ0ران 5536
   6281 البيضاء

" والتجريح وأوساط تجذير مختلفة على تجذير العقل IBAدراسة تأثير تركيزات مختلفة من "5537
   461 الوسطية للزيتون البري "العتم"

 3723 دراسة تأثير درجة حرارة الخلط ونسبة الدمك على سلوك الخلطة االسفلتية5538

5539
وك00ذلك التخ00زين عل00ى الخ00واص  دراس00ة ت00أثير مع00امالت الحف00ظ بالتعلي00ب والتجمي00د والتجفي00د

التركيبية والحسية للب وعصير ثم0ار الم0انجو المس0تخلص م0ن ص0نفي التوت0ابوري والكتش0نر 
 المزروعة باليمن 

8003   

 6202 دراسة تأثيرات ملوثات الهواء وانتشارها في أجواء المناطق الحضرية5540

   5465ة المفيض والمحمية بطبقات من الصخوددراسة تجريبية على نماذج من السدود الحجرية ذاتي5541

دراسة تجريبية لتقوية العظام األثرية المستخرجة من البيئات الرطبة دراسة حال0ة م0ن مواق0ع 5542
   6388 االردن (ناطفة) -مختارة من اليمن (شعوب) 

 3476 اك اليمندراسة تحليل بيئة حول تأثير الملوثات الفلزية الثقيلة في بعض انواع من اسم5543

 155 دراسة تحليلية اقتصادية االنتاج القمح في الجمهورية اليمنية5544

 30 دراسة تحليلية عن بعض الشخصيات النسائية الشكسبير5545

دراسة تحليلية النتقال الحرارة والكتل0ة خ0الل طبق0ة ض0باب الص0وديوم المتعن0اثر داخ0ل الغط0اء 5546
   5746 رد بالصوديومالغازي لمفاعل سريع مب

دراسة تحليلي0ة ألداء السياس0ة النقدي0ة وأثره0ا ف0ي مي0زان الم0دفوعات ف0ي ال0يمن خ0الل الفت0رة 5547
   1341 م 1995-2006

دراسة تحليلية لدور التاهي0ل العلم0ي و العمل0ي للماحس0بين الق0انونيين عل0ى تط0وير اداء مهن0ة 5548
   5958 يةالمحاسبة و المراجعة في الجمهورية اليمن

 2425 دراسة تحليلية لشخصية البطل هاملت في المسرحية الشهيرة لشكسبير ( هاملت )5549

دراس00ة تحليلي00ة لالث00ار االقتص00ادية لسياس00ة االص00الح االقتص00ادي عل00ى االئتم00ان الزراع00ي ف00ي 5550
   434 الجمهورية اليمنية

   5285 منيين في حروف الجر ومجموعة االفعالدراسة تحليلية لالخطاء التي يرتكبها الطالب الي5551

   5306م1998 - 1973دراسة تحليلية للتنمية الزراعية واثارها الهيكلية في االقتصاد اليمني للمدة  5552

تطبيق0ا عل0ى بع0ض النم0اذج  -دراسة تحليلية للفخ0ار اليمن0ي األث0ري وط0رق الع0الج والص0يانة 5553
   6465 ليمنالمختارة من مواقع مختلفة با

 5532 دراسة مقارنة بين اليمن وفرنسا -دراسة تحليلية للمحادثات التجارية 5554

 4858 دراسة تحليلية للنسيج العمراني لمدينة صنعاء القديمة5555

دراسة تحليلية لمتطلبات األداء البدني كدالة لوضع تدريبات نوعي0ة لالعب0ي المس0تويات العلي0ا 5556
   6541 لطائرة بالجمهورية اليمنية وفقاً لتخصصات االعبينفي الكرة ا

 7610 دراسة تحليلية لنقش سيني جديد على مبخرة 5557

 7609 دراسة تحليلية لنقش معيني جديد5558

 597 دراسة تراكيب األفعال في اللغة العربية واالنجليزية5559
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ف0ي الص0خور ف0ي بع0ض من0اطق مح0افظتي تع0ز ولح0ج دراسة تراكيز النويدات المش0عة طبيعي0اً 5560
   2749 وتقدير الجرعة اإلشعاعية الناتجة عن ذلك

 5819 دراسة تشتت اشعة اكس في الكوبالتيت الطبقي5561

 523 دراسة تصنيف وانتشار االفاعي في اليمن5562

 3900 الجمهورية اليمنية -دراسة تصنيفيه وبيئيه لبعض العوائل العصاريه في محافظة الضالع 5563

 117 دراسة تطبيقية على فطريات الهواء في محافظة صنعاء5564

 Brassica 5766دراسة تقسيمية على بعض انواع جنس 5565

   6672 تطبيقاً على بعض النماذج المختارة -دراسة تقنية وعالج وصيانة اآلثار الخزفية االسالمية 5566

 6980 ة ألسئلة كتاب التربية الوطنية في مرحلة التعليم االساسي دراسة تقويمي5567

 6979 دراسة تقويمية ألغنام اختيار مرحلة التعليم االساسي 5568

   2726 م 2012 - 1982دراسة تقويمية لبحوث التربية العلمية في الجمورية اليمنية خالل الفترة 5569

رحل0ة التعل0يم االساس0ي ف0ي ض0وء اس0تراتيجية تط0وير التعل0يم دراسة تقويمية لتاهيل معلم0ي م5570
   3801 االساسي

 2094 دراسة تقويمية لمقرر التجويد في قسم القراَن وعلومه بكيلة التربية جامعة صنعاء5571

دراسة تقويمية لمقررات العلوم التخصصية وفقا لمعايير برنامج إعداد معلمي العل0وم المط0ور 5572
   1456 ستري) في كلية التربية بجامعة صنعاء(مشروع ما

بك0الوريوس  -) EFLدراسة تقييم الطالب لفاعلية التدريس في برنامج تعليم اللغة االنجليزي0ة (5573
   6452 بجامعة عمران، الجمهورية اليمنية -

ل00وم دراس00ة تقييم00ة لج00ودة الوص00ف ال00دوائي لمق00دمي الرعاي00ة الص00حية األولي00ة ف00ي جامع00ة الع5574
   6223 الماليزية وتقييم أثرها باستخدام نموذج أندرسين وطريقة قياس الميل

دراسة تقييمية لدقة ترجمة مجموعة مختارة من قصائد الشاعر محمود درويش ومدى مالئمة 5575
   1465 الترجمة للقارئ باللغة االنجليزية

 319 دراسة تقييمية لسلسلة كتب الكريسنت5576

ة تقييميه لج0ودة ترجم0ة رواي0ة محبوب0ة لت0وني موريس0ون ال0ى اللغ0ة العربي0ة ف0ي ض0وء دراس5577
   3827 نموذج هاوس

 53 دراسة تلوث مدينة صنعاء ببعض العناصر الثقيلة والجسيمات العالقة5578

 5371 دراسة تمهيدية لتبريد الذرات باستخدام الليزر5579

 8006 مني والعوامل المؤثرة على االحتفاظ باليود دراسة تيويد الملح الصخري الي5580

 1045 دراسة ثقافية اجتماعية في رواية ( دار للسيد بسواس ) للروائي في . إس . نايبول5581

 -) GCGIلمجموع0ة( INCدراسة جدوى لحضانة االعم0ال لجامع0ة ص0نعاء باس0تخدام معي0ار ، 5582
   4754 نموذج قائم 

المعزول00ة م00ن المرض00ى  Pseudomonas aeauginosaة ومص00لية لبكتيري00ادراس00ة جيني558300
   2938 اليمن -حضرموت  -المراجعين لمستشفيات المكال 

   527اليمن -تعز  -منطقة سد العامره  -دراسة جيوكيميائية وتغذية المياه الجوفية لمنطقة الحوجلة 5584

 7096 دراسة جيومرفولوجية تطبيقية ألرض الرمال 5585

 557 دراسة جيومورفولوجية لظاهرة الكثبان الرملية في منطقة زبيد5586

 6870 دراسة حالة اقسام التجارة بجامعة صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا كمثال تطبيقي 5587

 5249 دراسة حول تخمير واستخالص وتنقية السكريات المتعددة من فطر عيش الغراب5588

راس0ة ح0ول توزي00ع بع0ض العناص00ر الثقيل0ة ف0ي راس الكثي00ب المت0اثر بالص00رف الص0حي عل00ى د5589
   427 سواحل مدينة الحديدة

 FABRY-PEROT interferometerدراس00ة ح00ول ظ00اهرة االكلي00ل الشمس00ي باس00تخدام 5590
technique  : 5303وخط الطول الموجيA 5468   
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 4932 لذرةدراسة حياتية وبيئية حشرة من اوراق ا5591

5592
دراسة خصائص الطي0ف الض0وئي للمركب0ات الناتج0ة م0ن تفاع0ل داي امينوبيرامي0دين م0ع ب0ارا 
يبنزوكويت00ون ودراس00ة الكيمي00اء الض00وئية لمركب00ات الس00لفون امي00دو االن00دول بواس00طة الس00ائل 

 الكروماتوجرافي والمطياف الكتلي
5312   

عل0ى بع0ض  bacillus thuringiensisلبكتري0ا  دراسة خصائص وامراضية العزالت المحلي0ة5593
   2014 اآلفات الحشرية في اليمن

دراسة دقيقة لتحديد تركيز العناصر الثقيلة في بع0ض ان0واع الس0مك ف0ي منطق0ة البح0ر االحم0ر 5594
   8369 وخليج عدن

 3854 دراسة داللة الرموز واالشارات في مسرحية ايوجين اونيل القرد كثيف الشعر5595

دراس00ة دور األش00عة المقطعي00ة مقاب00ل المنظ00ار الحيزوم00ي ف00ي تقي00يم امكاني00ة اج00راء العملي00ة 5596
   5442 الجراحية لسرطانات الرئة والقصبات الهوائية

 7718 دراسة دور المرأة الريفية في التنمية الريفية 5597

 491 كرواية إقليمية -ميدل مارش  -دراسة رواية جورج ايليوت 5598

 5462 دراسة رياضية عن نماذج التركيب العمري للسكان5599

 760 دراسة سرطان الثدي من خالل العالمات السرطانية5600

 6340 دراسة سريرية جرثومية لصحة األنسجة اللثوية لدى مخني القات في اليمن5601

وحب0ة البرك0ة والزعت0ر مقاب0ل دراسة سريرية واشعاعية ونسجية لمقارنة ت0أثير ص0مغ العس0ل 5602
   6493 الفورموكريزول في حاالت خزع العصب الحي للطواحن اللبنية

 Turkom-Cera" 6193دراسة سريرية ومخبرية لتقييم المادة الخزفية الجديدة توركوم سيرا "5603

 5791 دراسة سلوك والية التاكل الناتج عن سريان سائل به عوالق صلبة5604

 7668 راسة سياقية في سورة الكهف د5605

 6205 دراسة شرعية وقانونية لوسائل ونظم الدفع اإللكترونية5606

 6172 دراسة صيدلية على الالموتريجين5607

دراس00ة ص00يدلية عل00ى ص00يانة وثب00ات بع00ض أقم00اع مض00ادات االلتهاب00ات المخزن00ة ف00ي المن00اطق 5608
   6062 المناخية المختلفة

 5913 اسة صيدلية على ميثوكاربامولدر5609

 5379 دراسة صيدلية عن اطالة فاعلية دواء مضاد للحساسية معين5610

نافثوكينون (لوسون) م0ع  -4.1-هيدروكسي -2دراسة طيفية عن اتزانات المحلول لمتراكبات 5611
   74 ايون الثوريوم الرباعي

 7157 في الجمهورية اليمنية دراسة ظاهرة البطالة لخريجي الجامعات 5612

 433 دراسة عددية لبالزما العمود الموجب في الغازات المتدفقة5613

 606 دراسة عددية للقنص والتركيز الذاتي لحزمة الليزر5614

 7854 دراسة علمية لواقع ومستقيل إنتاج القمح في ايمن 5615

نة اللق0ى الحجري00ة المس0تخرجة م00ن حف0ائر مقول00ة دراس0ة علمي0ة و تطبيقي00ة ف0ي ت00رميم و ص0يا5616
   5941 سنحان بالجمهورية اليمنية

 -دراسة على البكتيريا والفطريات المسببة اللتهابات المسالك البولية عند األطف0ال ف0ي ص0نعاء5617
   967 اليمن

 5643 دراسة على الحشائش ومقاومتها في تاسيس البرسيم الحجازي5618

على انتاج بروتين الخلية الواحدة بواسطة الخميرة كانديدا يوتلس والفطر ترايكو درما دراسة 5619
   76 فيردي من بعض المخلفات الزراعية وبعض المصادر االخرى في البيئة اليمنية

 4948 دراسة على انتاج محاصيل الحبوب5620

ا س000تينوتر وفومون000اس ) م000ن بكتيريSOD000دراس000ة عل000ى ان000زيم السوبراوكس000ايد ديس000متيس (5621
   5698 276مالتوفيليا 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1306 

 رقم الباحث عنوان البحث م

) في مرضى االلتهاب الكبدي المزمن 53دراسة على بعض العوامل البيوكيميائية لسرطان (ب5622
 في المصاب والغير مصاحب للبلهارسيا

5405   

 5051 دراسة على بعض العوامل المؤثرة على الذرة الشامية5623

 104 ت  قواعد شيف الفوسفورية العضويةدراسة على بعض متراكبا5624

 2978 المعزولة من االغذية في اليمن Escherichia_coli_O157_H7دراسة على بكتيريا 5625

دراسة على سالالت من باسيللس تورنجينز المعزولة من تربة مناطق مختلفة من الحمهورية 5626
   632 األجنحة اليمنية وتأثيرها على بعض أجناس من يرقات حرشفيات

 5419 دراسة على مضادات البكتبريا النشاطية في مادة الكمون5627

 549 دراسة عملية أيض الكالسيوم في المخزنات اليمنيات الحوامل5628

دراسة عن استخدام ضوء الشمس في التحليل الضوئي المحفز لمبيدات تستخدم بش0كل واس0ع 5629
   9213 بيئة مائة. في اليمن بواسطة الحفارات في

دراسة عن اإلشريشية القولونية المنتجة إلنزيم البيتاالكتاميز واسع الطيف في عينات سريرية 5630
   2956 اليمن -مختارة من مستشفيات رئيسية بمدينة صنعاء 

5631
في مدينة   ELIOMYS MELANURUSدراسة عن التاريخ الطبيعي لزغبة الحدائق االسيوي 

 ناليم –اب 
 

4078   

دراسة عن التركيب الدقيق لديدان الدودة الكبدية اليافعة والمزروع0ة ف0ي انابي0ب االختب0ار ف0ي 5632
   5049 وجود عقار التريكالبيندازول

 -دراسة عن الشكل الظاهري 'المورفولوجي' لبعض اصناف الموز البلدي بالجمهورية اليمنية 5633
   443 للموز البقاري والهندي ومقارنة طرق اإلكثار الخضري -حجة 

 -دراس00ة ع00ن الطف00رات المرتبط00ة بمقاوم00ة العق00اقير المض00ادة للمالري00ا ف00ي محافظ00ة الحدي00دة 5634
   6448 الجمهورية اليمنية

للمجاز في سورة البقرة في القران  -دراسة عن كفاءات ترجمة الدكتور / عبدهللا يوسف علي 5635
   1607 الكريم

 5330 ن نماذج الرياضيات الحيويةدراسة ع5636

 6602 دراسة غقتصادية لدور التمويل في تنمية المشروعات الغيرة في اليمن5637

 7824 دراسة فسيولوجية عن تأثير القات في مختلف أعضاء الجسم في الحيوانات 5638

نت00ه م00ع االتورفس00تاتين دراس00ة فعالي00ة المش00اركة الدوائي00ة لالتورفس00تاتين واالس00يتاماب ومقار5639
   3417 بمفرده على مرضى ارتفاع الكوليسترول بالدم في اليمن

 1210 محافظة تعز الجمهورية اليمنية -دراسة فلورا وادي حسنات مديرية صالة 5640

 39 دراسة فنية في شعر الزبيري5641

 3039 جامعة صنعاء دراسة في التعابير المتقاربة في المحادثة االنجليزية لطالب5642

 1606 دراسة في الذات واالخر في روايات جون ماكس ول كوتزي5643

 q=2ⁿ 1123حيث  GF (qعلى الحقل المنتهي PSL (10,q  )دراسة في الزمرة الخطية( 5644

 2375 دراسة في الوراثة والبيئة لروايات ريتشارد رايت5645

 9103 م "الخوف من المعبودات ومن عقابها الشديد أنموذجا"دراسة في ديانة اليمن القدي5646

 196 دراسة في منهج اللغة االنجليزية بمرحلة التعليم االساس في السودان5647

 5733 دراسة فيتو كيميائية لنباتات مختارة تنمو باليمن و لبنان5648

المستخلص00ة م00ن أن00واع الريح00ان دراس00ة فيتوكيمياوي00ة وبيولوجي00ة ل00بعض الزي00وت العطري00ة  5649
   2229 والتاجيتس التيكوريم

دراس00ة فيتوكيميائي00ة ل00بعض النبات00ات الت00ي تنتم00ي لع00ائلتي اكانثاس00ي والمركب00ة الت00ي تنم00و ف00ي 5650
   5274 اليمن

 1555 دراسة فيتوكيميائية وبيولوجية ألصناف من عائلة الالمياسي العطرية5651

وبيولوجية لبعض الزيوت العطري0ة المستخلص0ة م0ن ان0واع البالكت0رانثس  دراسة فيتوكيميائية5652
   2230 والليوكاس والتاركونانثس
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دراس00ة قياس00ات الجرع00ة الس00طحية لفوتون00ات عالي00ة الطاق00ة ف00ي الطري00ق المختلف00ة للع00الج 5653
   6385 االشعاعي

 324 دراسة قياسية النتاج وتسويق العنب في الجمهورية اليمنية5654

دراس00ة قياس00ية أله00م العوام00ل االقتص00ادية الم00ؤثرة عل00ى إنت00اج اللح00وم الحم00راء بالجمهوري00ة 5655
   547 اليمنية

 705 دراسة كتاب التفسير في صحيح مسلم5656

 275 دراسة كمية ونوعية الكرات النفظية علي الساحل اليمني للبحر األحمر5657

ر الح0راري لمركب0ات االلكين0ات الكبريتي0ة الممت0زة عل0ى اقط0اب دراسة كهروكيميائي0ة لالس0تقرا5658
   5067 الذهب

 3543 دراسة كيمو حيوية النزيم البروتيز من بكتيريا باسيالس سبتالس5659

5660
دراس00ة كيميائي00ة تحليلي00ة وبيئي00ة لمي00اه لص00رف الص00ناعي ل00بعض ص00ناعات مدين00ة تعز(االلب00ان 

الط0رق الزال0ة المع0ادن الثقيل0ة فيه0ا باس0تخدام الراتنج0ات  االسفنج والبالس0تيك)واقتراح بع0ض
 المخلبية

1693   

 7790 دراسة لبعض جوانب الحياة اليومية للعرب القدماء من خالل تتبع الفاض القيمة 5661

 6447 دراسة لبعض نظريات النقطة الثابتة العشوائية مع تطبيقات5662

   3282 الساحل اليمني على البحر األحمر -لثقيلة في بيئة المانجروف دراسة لتراكيز بعض المعادن ا5663

 800 دراسة لغوية حول األمثال اإلنجليزية5664

 1236 دراسة لغوية لالستعارات في رواية العجوز والبحر لهيمنجواي5665

 3044 بيةدراسة لغوية وتحليلية مقارنة بين بنية الجملة في اللغة االنجليزية والعر5666

 8160 دراسة لفعالية مضادات االلتهابات غير الستيرؤئيدية في قتل الجراثيم 5667

 346 الجمهورية اليمنية -دراسة للطفيليات الداخلية في الكالب السائبة في صنعاء 5668

 7660 دراسة للمنظمة الرعوية لوادي حابس (مصر) مشترك 5669

تأثير التردد الحراري في عالج السرطان الكبدي المصاحب لحاالت التليف دراسة مبدائية عن 5670
   5478 في مرضى الفيروس الكبدي (س)

دراسة متطلبات تطبيق أسلوب العمل عن ُبعد في منظمات األعمال العاملة بالجمهورية اليمنية 5671
   4784 دراسة مقارنة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن

 6495 اسة محاسبة الموارد البشرية وتطبيقاتها في الشركات المختارة في اليمن والهنددر5672

 4530 دراسة مدى توافر متطلبات إجراءات تقديم الخدمة في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف5673

"مقارنة  دراسة مستقبلية في عالج الفتق األربي بواسطة الفتح الجراحي بطريقة ليشتينشتاين5674
   6321 بإستخدام منظار البطن خارج التجويف البريتوني في رتق الفتق مع وضع شبكة جراحية"

دراس00ة مس00توى التل00وث بالمع00ادن الثقيل00ة ف00ي بع00ض أن00واع األس00ماك والقش00ريات ف00ي المي00اة 5675
   744 اإلقليمية اليمنية

ع00انون م00ن م00رض البلهارس00يا ف00ي المرض00ى ال00ذين ي 2-دراس00ة مس00توى إف00راز االنترلي00وكين5676
   1289 اليمن -المصحوبة بااللتهاب الكبدي الفيروسي (البائي) أو بدونه في مدينة صنعاء 

دراسة مستويات المعلمات المصلية والوراثية في المراحل المختلف0ة عن0د المرض0ى المص0ابين 5677
   3436 اليمن-بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن النمط (ب) في مدينة صنعاء 

 7464 دراسة مسحية إلمكان التدريس التربية الرياضية في  المدارس الحكومية والخاصة5678

دراس00ة مس00حية إلمكان00ات درس التربي00ة الرياض00ية ف00ي الم00دارس الحكومي00ة والخاص00ة مديري00ة 5679
   9149 (معين) أمانة العاصمة

لة لنشر وتطبيق مفهوم الرياضية للجميع دراسة مسحية ميدانية بعنوان / بعض الوسائل الفعا5680
   9150للفئات غير القادرة على ممارسة الرياضية البرمجة وكشرط أساس لرياضة المستويات العليا.

 2003 اليمن -دراسة مصلية النتشار االصابة بالمقوسات القندية بين النساء في مدينة ذمار5681
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ين بار فيروس بين مرضى السرطان المتوق0ع اص0ابتهم دراسة مصلية وجينية لفيروس ايبشتا5682
   4252 في مدينة صنعاء،اليمن

 7552 دراسة مضاعفة زراعة صمامات للقلب صنعاء 5683

 5020 دراسة معامالت مؤثرة في اقتصادية المواد لبعض انظمة السقوف االنشائية5684

 1269 اق الغشاء الدماغيدراسة معملية لقدرة بعض األدوية الجديدة الختر5685

 6222 دراسة معملية وتحليل عددي لكمرات الخرسانة المسلحة ذوات الفتحات5686

دراسة مفهوم صاموئيل جونسون جول السعادة في تاريخ ( وسالس امير البسينية من منظور 5687
   5619 اسالمي

الزائدة األنسية ب0ين أطف0ال الم0دارس دراسة مقارنة إكلينيكية وإشعاعية لمعدل شيوع األسنان 5688
   6221 المصريين واليمنيين

دراس00000000ة مقارن00000000ة بع00000000ض الص00000000فات اإلنتاجي00000000ة والفس00000000يولوجية لف00000000روج س00000000اللتي 5689
   2810 ) تحت ظروف التربية لمحافظه أبMarshall_R&Ross308اللحم(

قياس0ية ل0بعض البكتيري0ا دراسة مقارنة بين الحنا والعسل اليمني وبعض المضادات البكتيريا ال5690
   2410 المعزولة

 5186 دراسة مقارنة بين اللغة االنجليزية والعربية5691

دراس00ة مقارن00ة ت00أثير ك00ل م00ن ص00بغة الجنش00ن فيول00ت و التربين00افين هيدروكلوري00د عل00ى الق00دم 5692
   3195 السكرية لمرض السكري في اليمن .

انتش00ار الرض00وض الس00نية للقواط00ع الدائم00ة ف00ي  دراس00ة مقارن00ة س00ريرية واش00عاعية لم00دى5693
   6114 مجموعة من اطفال المدارس المصريين واليميين

دراسة مقارنة في االنتماء النفس0ي ب0ين الطلب0ة العائ0دين م0ن المهج0ر واق0رانهم المقيمي0ين ف0ي 5694
   357 اليمن

ة العام0ة ف0ي ض0وء بع0ض دراسة مقارنة في اإلتج0اه نح0و العن0ف ل0دى ط0الب وطالب0ات الثانوي56950
   6215 المتغيرات الديموجرافية في المجتمع اليمني

   4604 دراسة مقارنة في التنمية البشرية بين الجمهورية اليمنية الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان 5696

 7110 دراسة مقارنة التجاهات طالب كليتي التربية والعلوم 5697

لربط في اإلنجليزية والعربية وتأثيرها في تدريس اللغة اإلنجليزية ف0ي دراسة مقارنة ألدوات ا5698
   671 العالم العربي

دراسة مقارنة لبعض اشكال القوة العضلية بين العبي وفع االثقال وعدائي المسافات القصيرة 5699
   9151 في امانة العاصمة 

ش0كل الص0يغة النهائي0ة لمس0ودات طلب0ة دراسة مقارنة لت0أثير تعليق0ات المدرس0ين البيني0ة عل0ى 5700
   1186 جامعة صنعاء -كلية التربية صنعاء  -المستوى الثالث قسم اللغة اإلنجليزية 

دراسة مقارن0ة لثالث0ة انظم0ة الي0ة م0ع النظ0ام الي0دوي تقني0ة الق0وى المتوازن0ة المس0تخدمة ف0ي 5701
   5927 دراسة مخبرية و سريرية -تحضير االقنية الجذرية 

 1399 دراسة مقارنة لصفات الجودة التصنيعية لعدد من أصناف القمح المحلية والمستوردة5702

دراس00ة مقارن00ة لالختالف00ات الجيني00ة عل00ى عين00ات م00ن ال00يمن ومص00ر واوروب00ا (آس00يا وافريقي00ا 5703
   5119 واوربا)

ص0000ناعي دراس0000ة مقارن0000ة للت0000أثير المض0000اد الميكروب0000ي لعس0000ل الس0000در اليمن0000ي والعس0000ل ال5704
   2408 واألموكسيكالف والفانكوميسين في بكتيريا الستاف المقاومة للميثيسيلين

دراسة مقارنة للت0أثير المض0اد الميكروب0ي للحب0ة الس0وداء والعس0ل اليمن0ي وبع0ض المض0ادات 5705
   2407 الميكروبية القياسية لبعض البكتيريا المعزولة

 5256 القطعية للغة المحادثة العربية واالنجليزية في اليمندراسة مقارنة للصفات القطعية ونون 5706

 34 دراسة مقارنة لمفهوم الوحدة العضوية في نفد كوليرج ونقد العقاد5707

 8237 دراسة مقارنة لنسق التعلم لدى كل من "الزرنوجي" و"الشوكاني" 5708

 5499 دراسة مقارنة لنظام التقاعد بين اليمن والهند5709
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 8589 دراسة مقارنة لنظام الضرائب غير لمباشرة في ضريبة القيمة الصافية ج/ي5710

دراسة مقارنة مرفولوجية لقرون االستشعار الحس0ية وتوزيعه0ا ل0بعض العوائ0ل المتطفل0ة ف0ي 5711
   5711 رتبة غشائية األجنحة

 5931 كة المكرمةدراسة مقارنة مواقع محتملة لخزانات مياه عمالقة بمنطقة م5712

 7525 دراسة مقارنه بعض المتغيرات الجهاز الدوري التنفسي في وقت الراحة 5713

دراسة مقارنه بين التدبير الفعال والتلقائي للمرحلة الثالث0ة م0ن المخ0اض للوقاي0ة م0ن النزي0ف 5714
   2282 عاءاألولي والناتج عن العطالة الرحمية في مستشفى السبعين والثورة بمدينة صن

دراسة مقارنه بين الترامادول والديكلوفيناك في االس0تجابة المناعي0ة واإللتهابي0ة ف0ي الج0روح 5715
   2488 القطعية في األرانب

دراسة مقاومة ارتب0اط م0واد ت0رميم الس0يراميك تبع0اً لحال0ة س0طح االرتب0اط (دراس0ة مخبري0ة و 5716
   5909 سريرية)

ح00ف والتوص00يل الكهرب00ي والبن00اء التركيب00ي ال00دقيق ل00بعض س00بائك اللح00ام دراس00ة مكانيكي00ة الز5717
   1814 الخالية من الرصاص

دراسة مناعية نسيجية كيميائي0ة لفي0روس ال0ورم الحليم0ي البش0ري وفي0روس ابش0تين ب0ار ف0ي 5718
   6265 سرطان الخاليا الحرشفية في الرأس والرقبة في اليمن

 -سح التفاضلي الحراري والتركيب الدقيق لبعض تراكيب ( قصدير دراسة منحنى الزحف ، الم5719
   2650 نحاس ) -فضة 

دراسة موضوعية للش0روط التنفيذي0ة المطروح0ة بواس0طة الوس0ائل االعالمي0ة و االنترن0ت ف0ي 5720
   5622 مجال اللغات االجنبية

 7719 دراسة ميدانية عن وعي طالب التعليم الزراعي العلي 5721

 7190 دراسة ميدانية لنظم محاسبة التكاليف والممارسة اإلدارية لطبقة في نشا الصناعة اليمنية 5722

 5019 دراسة ميكروبيولوجية لسعفة اليد وااللتهاب الداحس بها5723

 5317 دراسة نباتية بين بعض نباتات الفصيلة الشقيقة والفصيلة المركبة5724

رة التشخيص00ية لش00رايين القل00ب ف00ي المرض00ى المص00ابين ب00داء الس00كري دراس00ة نت00ائج القس00ط5725
   3097 بالمقارنة مع المرضى غير المصابين

 946 دراسة نسبية عن أنواع االيروموناس كمسبب لالسهاالت في اليمن5726

 3563 إي .بيتس -دراسة نسوية لبعض القصص القصيرة المختارة للكاتب إتش5727

 2346 وية لثالثية نجيب محفوظ وميرماردراسة نس5728

   4018 دراسة نسيجية وإشعاعية حول التغيرات النسيجية المحيطة بجراب ضرس العقل المنطمر5729

دراسة نظرية الكثافة الوظيفية للخص0ائص البنيوي0ة وااللكتروني0ة والبص0رية لس0بائك االربي0وم 5730
   6519 أكسيد الزنك

ة اشعة الليزر ذات التجويف المظلم في بؤر االنظمة البصرية المحتوية على دراسة نظرية شد5731
   1664 جاوس -ألشعة بسل  -زيغ باستخدام نموذج القيم العليا 

 4051 دراسة نظرية النتشار اشعة الليزر الذري5732

العدس0ات  دراسة نظرية النتشار االشعة مس0طحة القم0ة لح0التي الت0رابط الكل0ي والجزئ0ي خ0الل5733
   2967 المخروطية

 2390 دراسة نظرية لتشظي المقذوف في التفاعالت النووية عند الطاقات العالية5734

 2123 دراسة نظرية لتشظي الهدف في التفاعالت النووية عند الطاقات  العالية5735

ظم00ة البص00رية دراس00ة نظري00ة لتوزي00ع ش00دة اش00عة اللي00زر ذات التجوي00ف المظل00م ف00ي ب00ؤر االن5736
   1605 المحتوية على زيغ باستخدام نموذج اشعة التجويف الجاوسي

 3963 جاوس المنتشرة خالل العدسات المخروطية-دراسة نظرية لحزمة لورنتز5737

دراسة نظرية لخصائص انتشار حزمة الهولوجاوسيان في عدسة االكسيكون المخروطي0ة ف0ي 5738
   4275 وجود وغياب الزيغ الكروي

 5091 دراسة نظرية للتفريغ الضوئي المستمر في بؤرة اشعاع الليزر5739
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 4و1,2-ثنائي فينيل  -5,6دراسة نظرية وعملية للتركيب االلكتروني والطيف لبعض مشتقات 5740
 ترايازين -

6105   

 5341 اقدراسة نظرية ومعملية عن تاثير العوامل الميكانيكية والسطحية التاكل باالنسح5741

دراس00ة نظ00م مراقب00ة ج00ودة االنت00اج واتجاه00ات الع00املين ف00ي اإلدارة نح00و تطبي00ق نظ00م الج00ودة 5742
   5284 لشركات صناعات غذائية مختارة في الجمهورية اليمنية

-1994دراسة نقدية  الختبارات اللغة اإلنجليزية للثانوية العام0ة ف0ي الحمهوري0ة اليمني0ة م0ن 5743
   459 م 2001-2000مالى  1995

 1133 دراسة نقدية في اركان الرواية الي . ام .فوستر5744

   3470دراسة نقدية لبعض األعمال المختارة للكاتب روبرت لويس ستفنسون من منظور ادب األطفال5745

 377 دراسة نقدية لبناء المضمون المعنوي لمسرحيات صمويل بيكت5746

يات الرئيسية في مجموعة مختارة من الروايات القصيرة للكاتب جوزيف دراسة نقدية للشخص5747
   1812 كونراد

   1326 دراسة نقدية للهجاء والسخرية في رواية مزرعة الحيوان للكاتب االنجليزي جورج اوروبل5748

 695 ) بطريقة المجال المتوسط ومصفوفة االنتقالANNNIدراسة نموذج آني (5749

نوعي00ة للتج00ارب االجتماعي00ة العلمي00ة لط00البين ع00ربيين ف00ي اح00دى الم00دارس الحكومي00ة  دراس00ة5750
   5008 االمريكية من منظور اجتماعي على ثقافي

 1471 دراسة هيدروجيوكيميائية لنظام خزانات دمت المائية5751

ؤي00ة كمؤش00رات تنب 88وج00ي ب00ي  14دراس00ة هيس00توكيميائية مناعي00ة مقارن00ة لك00ل م00ن إف إن 5752
   6477 بيولوجية في سرطان الثدي المتوغل في االنسان

   5229 دراسة وبائية عن بعض مسببات االمراض البكتيرية المعزولة من مخلفات تجهيز الدواجن5753

 469 دراسة وبائية عن حمى الضنك في اليمن5754

 1199 محافظة تعز-دراسة وبائية عن حمى الضنك في مدينة الراهده 5755

 3579 ) في الحديدة، اليمنWNVدراسة وبائية لفيروس غرب النيل (5756

 3325 اليمن -جزيئية لفيروس حمى الوادي المتصدع في محافظة تعز -دراسة وبائية ومناعية5757

 625 صنعاء -دراسة وبائية وميكروبية لفيروس الكبد البائي في أمانة العاصمة 5758

5759
يق العموم والخصوص والمطلق والمقيد من كتاب: الحاوي لحقائق األدلة الفقهية دراسة وتحق

وتقري00ر القواع00د القياس00ية ف00ي األص00ول الفقهي00ة إلم00ام يحي00ى ب00ن حم00زة ب00ن عل00ي ب00ن اب00راهيم 
 هـ .  749/669الحسيني 

2587   

ل ال0ي فه0م دراسة وتحقيق باب األخبار وباب األفع0ال وب0اب اإلجم0اع م0ن كت0اب مرق0اة الوص0و5760
   2427 معاني معيار العقول

 2392 دراسة وتحقيق فتاوى األشخرالحديثية مع دراسة أصولية حديثية مقاصدية من خاللها5761

دراسة وتحقيق كتاب الدرة الموسومة في شرح المنظومة لالم0ام اب0راهيم ب0ن أب0ي القاس0م ب0ن 5762
   5363 عمر بن مطير

العمران0ي والمعم0اري كم0دخل للحف0اظ واع0ادة تفعي0ل المحت0وى التراث0ي دراسة وتحلي0ل الط0ابع 5763
   5270 لمدينة صنعاء القديمة

 6623 دراسة وصفية للمرتفع والمنخفض في هندسة ريمان5764

   8624دراسة وصيغة للمرضى اليمنيين المعالجين باألردن ومدى وضعهم عن الخدمات المقدمة لهم 5765

ول البراجم00اتي للغ00ه األم ف00ي المج00امالت لطلب00ة اللغ00ه االنجليزي00ة ف00ي المس00توى دراس00ه التح576600
   3031 الجامعي في اليمن

دراسه العوامل المؤثره التي تؤدي الى حدوث النزيف الدموي الناتج عن استخدام الوارفارين 5767
   3418 لدى مرضى صمامات القلب الميكانيكيه في اليمن
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ب0ين ال0ذكور اليمني0ين المقيم0ين ف0ي  CYP2D6ئية للفئات االس0تقالبية الن0زيم دراسه جينية دوا5768
 مدينة الحديدة

1937   

 3747 دراسه خصائص االنزيمات المحلله للبروتين من بذور فاصوليا اللبالب اليمنية5769

 3569 دراسه معملية لتأثير نباتات يمنية مختاره على طفيل داء الليشمانيات الجلدي5770

دراسه مقارنه لجوده بعض األدويه المصنعة محليا مع االدويه المماثله بالشركات االم ومع0دل 5771
   3193 الوصف الدوائي في اليمن

درجة اتقان معلمي علوم الصف التاسع لمهارات التفكي0ر االب0داعي وعالقت0ة بمه0ارات التفكي0ر 5772
   2393 االبداعي لدى تالميذهم

 2673 زام طلبة المرحلة الثانوية في محافظة صنعاء بأخالقيات التعلمدرجة الت5773

 8458 درجة الرضاء الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية جامعة صنعاء 5774

درج00ة الش00فافية المالي00ة واإلداري00ة وعالقته00ا بج00ودة األداء التدريس00ي لألقس00ام األكاديمي00ة ف00ي 5775
   3110 الجامعات الحكومية اليمنية

درج00ة ال00وعي باهمي00ة ال00وارفرين ب00ين االش00خاص ال00ذين خض00عوا لزراع00ة الص00مامات القلبي00ة 5776
   3813 الصناعية في عيادات القلب الخارجية لمستشفى الثورة العام

درجة اهمية وممارسة الكفايات اإلدارية الصفية الالزمة لمعلمي برامج تعليم ذوي االحتياجات 5777
   2395 فظة جدةالخاصة في محا

درج00ة أهمي00ة وت00وافر س00مات الم00دارس الثانوي00ة العام00ة الحكومي00ة الفعال00ة ف00ي أمان00ة العاص00مة 5778
   8376 صنعاء كما يدركها المديرون والموجهون والمعلمون في هذه المدارس

 6810 درجة تطبيق الجودة الشاملة في كلية التربية الرياضية جامعة صنعاء 5779

ة ت00وافر االب00داع االداري ل00دى م00ديري م00دارس التعل00يم الع00ام االهلي00ة ف00ي أمان00ة العاص00مة درج578000
   4233 وعالقته  بدافعية االنجاز لدى المعلمين

درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس المرحلة الثانوية بأمان0ة العاص0مة 5781
   7439 صنعاء

 -رة االزم0ات ل0دى م0ديري الم0دارس الثانوي0ة العام0ة بامان0ة العاص0مة درجة توافر مهارات ادا5782
   3694 صنعاء

 8461 درجة حاجات الجامعات اليمنية لتوظيف تقنية الحاسوب في المجالت اإلدارية 5783

درجة رض0ا م0ديري الم0دارس الثانوي0ة العام0ة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ع0ن مواص0فات المبن0ي 5784
   2788 المعايير العالمية المدرسي في ضوء

   1596درجة فاعلية األداء وعالقتها باالغتراب الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية بمكة المكرمة5785

5786
درج00ة ممارس00ة القي00ادات االكاديمي00ة ف00ي جامع00ة ص00نعاء للقي00ادة الموزع00ة وعالقته00ا بمس00توى 

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس في صنع القرار
 

3355   

درجة ممارسة القيادة الريادية وعالقته0ا بتحقي0ق المي0زة التنافس0ية ف0ي الجامع0ات األهلي0ة ف0ي 5787
   3020 اليمن

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء للقي0ادة التحويلي0ة م0ن وجه0ة 5788
   7440 نظر المعلمين والمعلمات

للقي0ادة التش0اركية وعالقته0ا بالرض0ى ال0وظيفي ل0دى معلم0ي درجة ممارس0ة م0ديري الم0دارس 5789
   2684 الجمهورية اليمنية -التعليم العام في أمانة العاصمة 

درجه اكتساب طلبة المستوى الرابع فيزياء بكلية التربية عمران لمف0اهيم ال0ديناميكا الحراري0ة 5790
   1041 والعمليات العلمية التكاملية

الكفايات التدريسيه لمعلمي التربية الرياضية في امانه العاصمه ومحافظه صنعاء درجه امتالك 5791
   3371 في ضوء متطلبات ومعايير الجوده الشامله

 283 درر نحور الحور العين بسيرة المنصورعلي واعالم دولتة اله الميامين5792

 5538 متعددة العمالء درساة حول نمذجة وادارة الموارد المائية باستخدام االنظمة5793
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اون : ط0رق مبتك0رة لتحض0ير  - 1 -ايث0ان  -أي0ل  - 2 -] فيوران d-1,2نفثو [-1درسات على 5794
 عدة انظمة غير متجانسة الحلقة

5801   

 4983 درسة مقارنة بعد الحصاد للثمار الطازجة لصنفي البلح الزغلول والحالوى5795

 5492 يدرن الجهاز البولي التناسل5796

 5367 دراسة مقارنة -درويس ليسنج ولطيفة الزيات 5797

 7188 دستور القضاء رسالة عمر بن الخطاب االموي االشعري 5798

 5798 دعم ضمان جودة التطبيقات الديناميكية والمتفاعلة لشبكة المعلومات العالمية ( الويب )5799

 6961 ن المرافعات اليمنية دراسة مقارنة  دعوى االستحقاق الفرعية في قانو5800

 916 دفع التعارض المتوهم في نصوص القرآن والسنة في العقيدة اإلسالمية5801

دقه نسبة العدالت الى اللمفاويات والخاليا وحي0دة الن0واه إل0ى اللمفاوي0ات كمؤاش0رات التهابي0ة 5802
   4003 جديدة في متالزمة الشريان التاجي الحادة

 2307 دكتور فوستس : دراسة نقدية للرغبة الجامحة للسلطة5803

 7669 دالالت االستفهام في شعر عبدالعزيز المقالح5804

 3289 دالالت األلفاظ من حيث الوضوح والخفاء وأثرها الفقهي مقارنة بين الجمهور والحنفية5805

 7594 فظ اسم كثير دالالت الصيغ وما اثرها في الترجيح لدى الحا5806

دالالت ثبات معلم صعوبة فقرات اختبار القدره التجريدية باختالف عينة المفحوصين من طلبة 5807
   2175 جامعة صنعاء باستخدام انموذج راش

 6823 دالالت حروف المعاني الستعال الغذائي جز عم نموذجاً 5808

 5464 داللة السياق في القصص القرآني5809

 2012 داللة القرائن الحالية 'المقام' في الخطاب النبوي لدى االصوليين5810

 6858 داللة المفهوم في اية لدية 5811

داللة المواقع والرس0وم والمخربش0ات الص0خرية ف0ي المنطق0ة الغربي0ة لح0وض ص0نعاء (األل0ف 5812
   3668 األلف األول الميالدي ) دراسة أثرية -الرابع قبل الميالد 

 3035 جمعاً ودراسة -داللة النصوص القرآنية على القواعد األصولية في األدلة المختلف فيها 5813

 7588 دالئل دعاء االنبياء في سورة الشعراء 5814

 1750 دليل العقل واثره على البعد المقاصدي5815

5816
للحص0ول  ITILو  Six Sigmaج تصميم نموذج التنفيذ لتطبي0ق دمITIL- 0و  Six Sigmaدمج 

على جودة خدمة عالية في تكنولوجيا المعلومات: حالة من مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات 
 اليمن  –في ام تي ان 

4680   

دم00ج ادارة التس00ويق وإدارة سلس00لة التوري00د. دراس00ة حال00ة: المش00اريع الص00غيرة والمتوس00طة 5817
   4707 الحجم في اليمن

 7606 انات غير منشورة في متحف قسم االثار جامعة صنعاء دمى حيو5818

 2293 دوافع ارتكاب المراه اليمنية للجريمة وعالقتها بمركز الضبط5819

 128 دوافع ارتياد المراه اليمنية مجالس القات ( التفرطه ) وعالقة ذلك بواقع االسرة اليمنية5820

 9106 لهواتف الذكية واالشباعات  المتحققة منه دوافع استخدام طلبة الجامعات ا5821

مشكالت التكيف االسري  -دوافع واشكال العنف االسري الموجه ضد المراة اليمنية المتزوجه 5822
   1094 في واقع متحول على عينة في امانة العاصمة

ئ0ين (دراس0ة حال0ة دور  المفوضية السامية لألمم المتحده لشؤون الال جئين ف0ي رعاي0ة ال0ال ج5823
   2207 م2010-م1990الجئي دول القرن االفريقي في اليمن )

   335 م1190-1096ه/586-490دور اتراك اسيا الصغرى في مواجهة الحمالت الصليبية البرية 5824

دور اجهزة الرقابة العليا في تحقيق الكفاءة والفاعلية لالش0غال العام0ة م0ن خ0الل رقاب0ة االداء 5825
   5890 طبيق علي اعمال التشييد العامة في اليمن والهند.بالت
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دور اس00تراتيجية تنمي00ة الم00وارد البش00رية ف00ي تحس00ين اداء الم00وظفين ، دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى 5826
   4284 الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبية

للهوات0ف المحمول0ة ف0ي دور االتصاالت التس0ويقية المتكامل0ة ل0دى ش0ركات االتص0االت اليمني0ة 5827
   4503 كسب رضا ووالء العمالء 

 2354 دور االحزاب في التنشئة السياسية للشباب5828

 6974 دور االدارة التعليمية في تطوير المناهج الدراسية 5829

 2191 دور االداره المدرسية في تنمية المجتمع المحلي بامانة العاصمة5830

 5281 دراسة مقارنة -لمنفردة في نقض العقد دور االرادة ا5831

 2078 اليمن نموذجآ -دور االرهاب في اعاقة التنمية والديمقراطية 5832

 3448 دور االستثمار االجنبي في تطور مبادئ وقواعد مناهج تنازع القوانين5833

 5235 دور االستثمارات االجنبية المباشرة في اقتصادية حالة اليمن5834

ش00ركة  –دور االس00تراتيجيات التنافس00ية ف00ي رف00ع األداء التس00ويقي لش00ركات ال00ـتأمين اليمني00ة 5835
   4517 مأرب اليمنية للتأمين أنموذجاً 

دراس0ة ميداني0ة -دور االوقاف في تفعيل دور مؤسس0ات المجتم0ع الم0دني ف0ي التنمي0ة المحلي0ة 5836
   3690 تحليلية

 2490 اليمن انموذجا -دينية في الصراع السياسي دور االيديولوجيا ال5837

 7494 دور االيقاع فلي تعزيز اللغة العربية وتعلمها 5838

 4549 دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير األداء المؤسسي بديوان وزارة المالية صنعاء5839

اإلقليمي0ة المعاص0رة م0ن وجه0ة دور اإلدارة التربوية في التربي0ة اإلعالمي0ة ف0ي ظ0ل التح0والت 5840
   8715 صنعاء  -نظر معلمي المرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة 

دور اإلذاعات اليمنية المحلية ف0ي ترس0يخ مفه0وم الوح0دة الوطني0ة "دراس0ة مس0حية وتحليلي0ة 5841
   6282 على قادة الرأي العام اليمني"

 7122 العربية اليمنية دور اإلعالم في التنمية في الجمهورية 5842

دور اإلعالم في تشكيل معارف الجمهور اليمني واتجاهاتهم نحو أهمية السجل المدني دراس0ة 5843
   4374 مسحية على أمانة العاصمة

 4598 دور األجهزة التنفيذية في تحديد وتقييم االحتياجات التنموية واإلنسانية في محافظة حجة5844

   2506 وسيتوكينز الدالئل الهارمونية والعوامل البيئية في إحداث مرض سرطان الثديدور األديب5845

 4343 دور األسرة في دمج وتكيف الطفل الموحد من وجهة نظر علم السكان5846

دور األشعة المقطعية الحلزونية متعددة الشرائح وكيمياء األنسجة المناعية في تقييم س0رطان 5847
   6529 الفم في اليمن

دور األقسام األكاديمية بجامعة صنعاء في تطوير األداء التدريسي العضاء هيئة التدريس فيها 5848
   2035 من منظور إدارة الجودة الشاملة

 8942 دور األمم المتحدة في إعادة بناء السالم في اليمن 5849

5850
دراس00ة  -ل00يم االساس00ي بالمعلوم00ات دور الب00رامج التعليمي00ة ف00ي قن00اة س00بأ ف00ي إم00داد طلب00ة التع

 مسحية
 

2653   

 -دور البرامج السياسية في قناة اليمن الفض0ائية ف0ي التنش0ئة السياس0ية لالطف0ال والم0راهقين 5851
   2076 دراسه مسحيه

دور البربر في الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية في المغرب اإلسالمي منذ الفتح حتى 5852
   2984 م)973 -هـ 362م/ 643-هـ 22ة بني زيري الصنهاجية (قيام دول

 6762 دور البصمة المتطورة في تسهيل إجراءات  في السعي في الوطن العربي 5853

دور البنك المركزي اليمن0ي تج0اه البن0وك المتعث0رة ف0ي الجه0از المص0رفي (دراس0ة حال0ة البن0ك 5854
   4418 الوطني للتجارة واالستثمار

 4207 دور البنك في خدمه األوراق الماليه في القانونين اليمني والمصري دراسة مقارنة5855
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 3820 دور البنك وصندوق النقد الدوليين في تنمية الدول االقل نموا دراسه نقديه5856

تطبي00ق عل00ى  -دور البيان00ات المحاس00بية ف00ي قي00اس العوام00ل الداخلي00ة الم00ؤثرة عل00ى االنتاجي00ة 5857
   5165 صناعة االسمنت بالجمهورية اليمنية

دراس0ة مقارن0ة ب0ين  -دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا المجتمع ف0ي الص0حافة اليمني0ة 5858
   5760 الصحف الرسمية و الحزبية و االهلية

 دراس0ة –دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق  التميز التنافسي في سوق االتصاالت اليمني0ة 5859
   4499 ميدانية على المؤسسة العامة لالتصاالت المركز الرئيسي وفرع أمانة العاصمة

دور التخط00يط االس00تراتيجي ف00ي تطبي00ق مع00ايير ض00مان الج00ودة ف00ي كلي00ة التج00ارة واالقتص00اد 5860
   4513 بجامعة صنعاء

ة العاص0مة دراس0ة دور التخطيط العمراني في تحقيق االمن االجتماعي في الم0دن اليمني0ة امان58610
   3330 حالة

 3360 دور التخطيط في حل مشاكل مراكز المدن حالة تطبيقية مركز العاصمة صنعاء5862

 8969 دور التربية اإلسالمية في مواجهة التحديات لشبكات التواصل االجتماعي دراسة تحليلية 5863

 4332 التنمية السكانيةدور التربية في تنشئة النوع االجتماعي واثره على 5864

 7074 دور الترجمة في تعليم اللغات االجنبية 5865

 4805 دور الترويج االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية دراسة لشركة ام تي ان  5866

دور التصوير بالرنين المغناطيسي والموج0ات ف0وق الص0وتية ف0ي تش0خيص وع0الج االص0ابات 5867
   5626 معقدة بداء الكيسات العدارية : دراسة مقارنةالكبدية الغير 

تجربة المجلس  -دور التعاونيات األهلية والمجالس المحلية اليمنية في تنمية المجتمع الريفي 5868
   3596 المحلي بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء نموذجا

وارد البش00رية ف0ي قط0اع منش0أت األعم00ال دور التعل0يم التقن0ي والت0دريب المهن00ي ف0ي تنمي0ة الم58690
   8427 الصغيرة واألصغر : الواقع والطموح (دراسة تحليلية ) 

 1888 دور التعليم الجامعي في تغيير ادوار النوع االجتماعي5870

 3449 دور التعليم الفني والمهني في التنمية االجتماعية واالقتصادية في امانة العاصمة صنعاء5871

دراس0ة تحليلي0ة تطبيقي0ة  -دور التكاليف البيئية في تقويم االداء البيئي في المنشأت الصناعية 5872
   5818 على المنشآت الصناعية في اليمن

 5525 دور التلفزيون اليمني في امداد الجمهور بالمعلومات الصحية5873

ت ل00دى المت00زوجين نح00و الص00حة دور التليفزي00ون اليمن00ي ف00ي نش00ر المعرف00ة و تك00وين االتجاه00ا5874
   5738 االنجابية

 4626 دور التنسيق بين جهات الرقابة الخارجية في تفعيل جهود مكافحة الفساد5875

ال00يمن  -دراس00ة قانوني00ة ف00ي ض00وء اه00داف التنمي00ة لاللفي00ة  -دور التنمي00ة ف00ي مكافح00ة الفق00ر 5876
   2859 نموذجا

 5504 المراض التخثرية عند الحواملدور الثرومبوفيليا في تطور ا5877

 5827 دور الثرومبوفيليا في تطوير قصور نمو الجنين في رحم االم5878

 6694 دور الجامعات العربية في صناعة المعرفة / الواقع والمستقبل 5879

 8829 دور الجامعات في تهيئة منظمات المجتمع المدني للتنمية المستدامة5880

 5502 م1962-م1945هـ/1381 -هـ 1364ور الجامعة العربية في استقالل المغرب العربي د5881

دور الجماع000ات الس000لفية واالس000المية اليهودي000ة ف000ي المجتم000ع العرب000ي واإلس000رائيلي وموق000ف 5882
   6990 المجتمع منها  

دراس0ة حال0ة  -ليمني0ة دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية في الجمهورية ا5883
   796 على الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة األغراض بمحافظات 'األمانة ، صنعاء ، عمران'

 -دور الحاسب االلي في تطوير أداء االدارة المدرسية في الم0دارس الثانوي0ة بأمان0ة العاص0مة 5884
   1831 صنعاء

 2851 م دراسة سسيولوجية2011-1964من األعوام  دور الحركة العمالية في الحياة السياسية5885
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دور الحكم الرشيد في تحقيق التنمية البشرية المستدامة : دراسة ميدانية تحليلية للعالقة ب0ين 5886
   2589 المتغيرات السياسية واإلنمائية.

 2486 دور الخلية العضلية الليفية في المسلك الحيوي لسرطان القولون والمستقيم5887

 1368 دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة5888

 -دور الراديو و التلفزيون في تشكيل معارف و اتجاهات النخبة اليمنية نحو القضايا السياسية 5889
   5942 دراسة مسحية

 3774 2012-2001دور الزكاة في محاربة الفقر والبطالة في اليمن : دراسة تحليلية للفترة 5890

 8522 دور السنة النبوية في معالجة معوقات إبداع القراء 5891

   5895)2005-1986دور السياسات االستثمارية في تحقيق التنمية البشرية في اليمن خالل الفترة (5892

 5088 دور السياسات النقدية والمالية في الفجوة االدارية في اليمن5893

   1106رين والتاكروليمس على التغيرات البايوكيميائية لدى زارعي الكلى اليمنيين .دور السيكلوسبو5894

 2011دراسة سوسيولوجية للفترة من  -دور الشباب في الحراك الثوري والسياسي في اليمن 5895
- 2016 3885   

والمغشوش00ة دور الص00حافة االقتص00ادية ف00ي توعي00ة الجمه00ور اليمن00ي بالس00لع الغذائي00ة التالف00ة 5896
   2552 م2009/2007دراسة تحليلية ميداينة للعام 

 2598 دراسة تحليلية ميدانية-دور الصحافة اليمنية في التوعية بالقضايا المرورية5897

دور الصحافة اليمنية في معالجة كارثة السيول في المن0اطق الش0رقية ( دراس0ة تحليلي0ة لعين0ة 5898
   2652 من الصحف اليمنية )

دراس0ة تحليلي0ة  -دور الصحف اليمنية في ترتي0ب اولوي0ات الجمه0ور تج0اه القض0ايا السياس0ية 5899
   2374 وميدانية)

دور الصندوق االجتماعي للتنمية في تعزيز الشراكة المجتمعية بين السلطة المحليه والمجتمع 5900
   4345 ة المحلية نموذجاً م) برنامج  تمكين من أجل التنمي2014 - 2009المحلي خالل الفترة (

دور الص00ندوق االجتم00اعي للتنمي00ة ف00ي تنمي00ة المجتمع00ات الريفي00ة وتطويره00ا دراس00ة تقويم00ة 5901
   4341 للمشروعات في عدد من مديريات محافظة حجة

 6254 دراسة حيوية -دور الطقوم العاجية الغير ذاتية كمادة مثالية في التنام العظام 5902

 1797 في تحطيم خاليا بيتا في النوع الثاني من مرض السكر CA 19-9عامل دور ال5903

   2691 م "1948-1918هـ / 1367-1337دور العثمانين المتاخرين في بناء مملكة االمام يحيى " 5904

دور العالق00ات االنس00انية ب00ين م00ديري الم00دارس الثانوي00ة والع00املين ف00ي تحس00ين العم00ل بامان00ة 5905
   1903 العاصمة

دور العالقات اإلنسانية في تحقي0ق الرض0ا ال0وظيفي ل0دى الع0املين بالمؤسس0ات اإلعالمي0ة ف0ي 5906
   6234 اليمن

 5697 دور العالقات العامة في االجهزة الحكومية في الجمهورية اليمنية5907

 4596 اً دور العالقات العامة في تحقيق الميزة التنافسية شركة يمن موبايل نموذج5908

   2339 م)1962-1918هـ/1382-1336دور العلماء في الحياة السياسية واالجتماعية في اليمن (5909

ه00ـ / 858 -626دور العلم00اء ف00ي الحي00اة السياس00ية واإلجتماعي00ة ف00ي عص00ر الدول00ة الرس00ولية 5910
   1366 م 1454 -1228

دراس000ة  -القبيل000ة ال000ى الدول000ة  دور الف000ائض ف000ي تط000ور المجتم000ع العرب000ي االس000المي م000ن5911
   135 سوسيوانثروبولوجيه لمجتمع صدراالسالم

دور الفائض في تطور مجتمعات أفريقيا المدارية ما قبل الرأسمالية دراسة اجتماعي0ة تحليلي0ة 5912
   1292 مقارنه الصومال نموذجا
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   5377 الل الشريان الكبديدور الفحص بالموجات فوق الصوتية قبل وبعد القسطرة القلبية من خ5913

دراسة تحليلية  -دور الفضائيات المحلية في دعم جهود مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية 5914
   3892 مقارنة على عينة من البرامج التلفزيونية

 6244 دور الفقه الجنائي االسالمي في توحيد المسئولية الجنائية في التشريعات الجزائية العربية5915

-م 661ه00ـ  132 -ه00ـ 41دور القبائ00ل العربي00ة ف00ي االح00دث السياس00ية خ00الل العص00ر األم00وري 5916
   820 م749

دور القبائل اليمنية في الحياة االقتصادية و االجتماعية و العلمية  في ب0الد المغ0رب االس0المي 5917
   6186 م 909-647هـ/ 297-27منذ الفتح حتى قيام الدولة الفاطمية 

دور القبائل اليمنية في الحياة السياسية في بالد المغرب منذ الفتح حتى قي0ام الدول0ة الفاطمي0ة 5918
   5829 916-641هـ/ 21-305

من القرن الثاني الى الرابع الهجريين / الثامن الى العاش0ر  -دور القبائل في الحركة اإلباضية 5919
   3027 الميالديين

-1918لحي0اة السياس0ية اليمني0ة خ0الل فت0رة حك0م المملك0ة المتوكلي0ة اليماني0ة دور القبيلة في ا5920
   460 م1962

 5428 دور القبيلة في تفعيل نظام االدارة المحلية في الجمهورية اليمنية5921

 3847 دور القران الكريم في غرس القيم السياسية من خالل ايات العقيدة5922

 2899 ي خصومة التحكيم التجاري الدولي ( دراسة مقارنة )دور القضاء الوطني ف5923

 2210 دور القطاع السياحي في النمو االقتصادي (حالة العراق)5924

مقارنة مرجعيه مع بعض التج0ارب  –دور القوات المسلحة في دعم عملية التنمية االقتصادية 5925
   4510 الناجحة

 اعية في تحفيز وحث الزراع على تبني وسائل اإلنتاج الحديثة دور القيادات االرشادية الزر5926
 8295   

دراسة حال0ة المرك0ز التج0اري  –دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات 5927
   4277 بازرعة "–للسيارات 

الل فترة الصراع دور الالعبين االنسانيين في جعل خطط االستجابة االنسانية ذو طابع محلي خ5928
   4361 م2017 - 2016في اليمن 

 4349 امانة العاصمة نموذجا-دور المجالس المحلية في التخلص من النفايات المنزلية والمرفقية 5929

دراس0ة اجتماعي0ة  -دور المجالس المحلية في تطوير التعليم األساسي في الجمهوري0ة اليمني0ة 5930
   930 اتميدانية لمجموعة من المديري

 4352 امانة العاصمة انموذجا -دور المجتمع اليمني في رعاية المسنين 5931

دور المحاسب االداري في تحسين االنتاج بالتطبيق على صناعة الغ0زل والنس0يج بالجمهوري0ة 5932
   5079 اليمنية

   1311 صنعاء -العاصمة  دور المدرسة في التنشئة الديمقراطية لتالميذ المرحلة األساسية بأمانة5933

 184 دور المدرسة في التنشئة السياسية دراسة ميدانية لمدارس العاصمة صنعاء5934

 2298 دور المدرسة في تعزيز االمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة صنعاء5935

   3242 الثانوية بمحافظة المحويت دور المدرسة في تعزيز المسؤولية االجتماعية لدى طلبة المرحلة5936

 3521 دور المدرسة في تنمية الوعي البيئي لدى طلبه المرحلة الثانوية بأمانه العاصمة صنعاء5937

 6854 دور المدن الثانوية في التحقيق الحضرية المكافية 5938

 7103 دور المرأة في االنتاج االعالمي 5939

 4591 ة في صنع السياسات العامة في الجمهورية اليمنية دور المركز البحثي5940

 4344 دور المسؤولية االجتماعية لقطاع االعمال في اليمن كاداة لتنمية المجتمع5941

 1119 دراسة ميدانية لعدد من المديريات -دور المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي 5942
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 6695 في االصالح المدرسي /دراسة تحليلية/ دور المشاركة المجتمعية5943

   2889 صنعاء -دور المشرف التربوي في تطوير إدارة المدارس الثانوية العامة بامانة العاصمة  5944

 2475 دراسة ميدانية -دور المشروعات الصغيرة واالصغرفي معالجة البطالة في اليمن 5945

علمية في األندلس منذ الفتح حتى القرن السابع الهجري / الثامن دور المعافريين في الحركة ال5946
   2904 حتى الثالث عشر الميالدي

 4378 دور المعاقين حركيا وموقف المجتمع منهم دراسة تطبيقية على امانة العاصمة5947

العاص00مة دور المعل0م ف0ي تنمي0ة الق0يم الخلقي0ة ل0دى تالمي0ذ مرحل0ة التعل0يم األساس0ي ف0ي أمان0ة 5948
   880 بالجمهورية اليمنية

 4528 بحث ميداني على مجلس النواب اليمني -دور المعلومات في القرار البرلماني5949

دراس00ة حال00ة رئاس00ة  –دور المعلوم00ات ف00ي ص00نع السياس00ات العام00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة 5950
   4574 مجلس الوزراء 

دراس0ة تطبيقي0ة لتس0وية الن0زاع الح0دودي  -دود الدولية دور المفاوضات في حل منازعات الح5951
   6132 بين اليمن والسعودية

 6189 دور الممرضة في المحافظة على بيئة طبيعية صحية في المدارس االبتدائية باإلسكندرية5952

ى دراس0ة تطبيقي0ة عل0 –دور المنظمات الدولية العامل0ة ب0اليمن ف0ي تحقي0ق التنمي0ة المس0تدامة 5953
   4557 منظمة الينونسيف انموذجاً 

دور المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة باليمن في تنمية مهارات التخط0يط االس0تراتيجي 5954
   4522 لدى العاملين فيها

دراسه تطبيقيه على منظمتي -دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق االمن االنساني 5955
   4128 حمر الدوليتينالعفو والصليب اال

دور المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات الحكومية في تعزيز المساواة بين الجنسين 5956
   4379 2019 - 2015في التعليم في امانة العاصمة خالل الفترة " 

 1206 دور المنظمات الدولية في دعم الحقوق السياسية في اليمن5957

الدولية في دعم الرعاية الصحية األولية في اليمن دراسة تطبيقية على منظمة  دور المنظمات5958
   4607 األمم المتحدة للطفولة اليونسيف

 4606 2015/2018دور المنظمات الدولية في دعم النظام الصحي في اليمن 5959

 5685 ج اليمننموذ -دور المنظمات العربية غير الحكومية في تنمية المشروعات الصغيرة 5960

دور المنظم00ات المحلي00ة والدولي00ة ف00ي ادم00اج المع00اقين حركي00ا ف00ي الحي00اه االجتماعي00ة دراس00ه 5961
   3240 ميدانية بأمانه العاصمة صنعاء

 5653 دراسة تطبيقية في اليمن -دور الموازنات التخطيطية في المصارف االسالمية 5962

بلر المل00ون واالش00عة المقطعي00ة ب00الكمبيوتر ف00ي تش00خيص دور الموج00ات ف00وق الص00وتية بال00دو5963
   5605 عقيدات الغدة الدرقية

دور المؤسسات الرسمية الوطنية والدولية ف0ي ادم0اج المع0اقين حركي0ا ف0ي المجتم0ع اليمن0ي : 5964
   4214 دراسية ميدانية مقارنة بين الريف والحضر

بالجمهوري0ة  -وطني ل0دى  طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة دور النشاط اللغوي في تعزيز قيم الوالء ال5965
   2399 اليمنية

 1469 دور النظام الضريبي في تحقيق اهداف السياسة المالية في الجمهورية اليمنية5966

 2095 اليمن نموذجا -دور النظم االنتخابية في تكوين االغلبية الحاكمة 5967

في تنظ0يم الم0وت المب0رمج للخالي0ا الجنيني0ة ف0ي الرج0ال  دور الهرمونات والسيتوكينات وفأس5968
   5976 المصابين بدوالي الخصيتين

دراس0ة تطبيقي0ة  –دور الهيئة العليا لألدوية في تحقيق االمن الدوائي ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 5969
   4534 عى ظاهرة تزوير وتهريب األدوية أمانة العاصمة 

) ف00ي تنمي00ة الق000يم الوطني00ة ل00دى طلب000ة المرحل00ة الثانوي000ة What's Appدور ال00وتس اب (5970
  9248 9247 بالجمهورية اليمنية في ضوء التحديات المعاصرة 
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 6748 ه38-95دور الوحدة اليمنية في الجهاد شمال االندلس 5971

 3086 م)1454-1228هـ/858-626دور الوزراء في عهد الدولة الرسولية (5972

أوائ0ل الق0رن -14ف0ي التج0ارة الدولي0ة أواخ0ر العص0ور الوس0طى م0ن (أوائ0ل الق0رن  دور اليمن5973
   6573 م)16

 2001 دور اليمنين في الحياة العلمية في مصر في القرون الثالثة االولى للهجرة5974

دور اهل اليمن ف0ي ف0تح افريقي0ا واس0تعدادهم فيه0ا من0ذ عه0د معاوي0ة حت0ى عه0د عب0دالملك ب0ن 5975
   7299 مروان

دور إدارة العمليات اإلدارية ف0ي مواجه0ة األزم0ات اإلداري0ة ف0ي وزارة التعل0يم الع0الي والبح0ث 5976
   4616 العلمي 

 4798 دور إدارة سالسل اإلمداد في تطوير المنتجات الزراعية في الجمهورية اليمنية5977

خ00دمات المقدم00ة بالمؤؤس00ة العام00ة دور إع00ادة هندس00ة العملي00ات اإلداري00ة ف00ي تحس00ين ج00ودة ال5978
   4572 لالتصاالت اليمنية 

دراس00ة اجتماعي00ة ميداني00ة ف00ي  -دور أث00ر مؤسس00ات التنش00ئة االجتماعي00ة ف00ي الري00ف اليمن00ي 5979
   717 مديرية الصعيد محافظة شبوة

ط0الب دور برامج الرأي في الفضائيات اإلخبارية العربية في تدعيم المش0اركة السياس0ية ل0دى 5980
   6300 ميدانية" -الجامعات في اليمن "دراسة تحليلية 

 8464 دور بالد الحرمين الشرفين في المسيرة العلمية من حياة جالل  اليدمي 5981

 6306 دور تضييق الحلقة للقناه االربيه في نتائج معالجة الفتق االربي بمنظار البطن الجراحي5982

الجودة الشاملة في استدامة مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية ف0ي  دور تطبيق استراتيجية5983
   4792 اليمن

 4614 دور تطبيق بطاقة األداء المتوازن في جودة األداء بالبنك اليمني لإلنشاء والتعمير)5984

 8523 دور تقاء افدهم ابنائهم بالطامات 5985

لة محوس00بة وف00ق نظري00ة اس00تجابة الفق00رة دارته00ا دور تقني00ات التعل00يم ف00ي إنش00اء بن00وك أس00ئ5986
   9011 إلكترونيا

 3234 دور تقييم الطالب للمعلم في تطوير اداء المعلم5987

 4297 دور جامعة صنعاء في تاهيل طلبة ذوي االحتياجات الخاصه5988

 3495 دور جامعة صنعاء في تنمية راس المال البشري5989

 4829 ن الخدمات في اإلدارة  اإللكترونية بالتطبيق على جامعة صنعاءدور جودة تحسي5990

دور جودة خدمات المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية في تحسين مستوى رض0اء 5991
   4605 العلمالء 

دراس00ة عل00ى عين00ة م00ن ش00ركات  -دور حوكم00ة الش00ركات ف00ي دع00م كف00اءة الق00رار االس00تثماري 5992
   4217 ية في امانة العاصمةاستثمار

 7132 دور حياة المنظمة الصناعية 5993

دور حي00اة المنظم00ة الص00ناعية ف00ي ال00يمن األردن الع00راق دور حي00اة المنظم00ة وعالقته00ا بالبني00ة 5994
   7130 الداخلية مقارنة على عينة

 7257 دور رسائل في االعالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمن 5995

 -دور رياض األطفال ف0ي تنمي0ة الق0يم الخلقي0ة ل0دى طف0ل ماقب0ل المدرس0ة ف0ي أمان0ة العاص0مة 5996
   1371 صنعاء

 153 دور ريموت الرابع كونت تولوز في الحروب الصليبية االولي5997

 898 دور سوق األوراق المالية في جذب المدخرات المحلية في المملكة العربية السعودية5998

 6608 دور سياسة ادارة الموارد البشرية في تحقيق التميز االداري5999

   4506 دور سياسة اإلصالح اإلداري في الحد من ظاهرة االزدواج الوظيفي في الجمهورية اليمنية6000

   6878دور شبكات التواصل االجتماعي الواتس اب في دعم مقرر تقنيات التعليم بكلية التربية خوالن 6001
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دور ش0بكات التواص0ل االجتم0اعي ف0ي ام0داد الش0باب العرب0ي بالمعلوم0ات االخب0ار حل0و ظ0اهرة 6002
   8197 االرهاب 

دور ش00بكة اإلنترن00ت  ف00ي تحقي00ق ديمقراطي00ة االتص00ال وتفاعلين00ه ، دراس00ة تحليلي00ة لعين00ة م00ن 6003
   8354 المنتديات العربية 

 912 في تحقيق التنمية االجتماعية في اليمندور صناديق الضمان االجتماعي 6004

 3263 دور طلبة جامعة صنعاء في التغيير المجتمعي6005

   5299في اظهار شذوذ الدهون والهزال عند مرضى سرطان الثدي -الفا  -دور عامل تنكرز االورام 6006

ج اإلحتش0اء الح0اد ف0ي دور عقار التيروفيبان مع جرعات مخفضة م0ن الس0تربتوكينيز ف0ي ع0ال6007
   6228 عضلة القلب

 3618 دور علم أصول الفقه وجهود علمائه في حفظ الشريعة6008

 3745 دور قبيلة الحارث بن كعب في القرون الثالثة األولى للهجرة6009

 8907 دور قيادة جامعة صنعاء في تفعيل أنظمة الجودة بالجامعة 6010

 3554 ية بجامعة صنعاء في خدمة المجتمعدور كليات الترب6011

دور كلية التربية في ترسيخ مدراء التعليم المستمر في وجهة نظر المعلمين في دولة االمارات 6012
   7106 العربية المتحدة 

 7079 دور مجلس اإلدارة في اإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر المديرين 6013

 4241 جتمع صنعاء في تلبية متطلبات سوق العمل اليمنيدور مخرجات كلية الم6014

دور مدير المدرسة الثانوية كموجه مقيم ومستوى ممارسته لهذا ال0دور ف0ي م0دارس محافظ0ة 6015
   1139 الحديدة

دور مديري المدارس األساسية في تعزيز األمن الفكري لدى تالميذ التعليم االساسي بمحافظ0ة 6016
   1674 صنعاء

ص0نعاء ف0ي الح0د م0ن  -دور مديري م0دارس التعل0يم الث0انوي الع0ام الحك0ومي بأمان0ة العاص0مة 6017
   2807 ظاهرة العنف المدرسي في مدارسهم

 1205 دور مدينة قادش في الصراع بين بلدان الشرق األدنى القديم خالل األلف الثاني ق . م6018

 5625 قعات مستخدمي القوائم الماليةدور مراقب الحسابات في االستجابة لتو6019

 2906 دور معلمي المرحلة الثانوية في تنمية ثقافة الحوار لدى طلبتهم بالعاصمة صنعاء6020

 7716 دور مكاتب المحاسبة اليمنية في عملية التخصصية 6021

 6949 دور منظمات المجتمع الحديث في مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل 6022

 4815 دور منظمات المجتمع المدني على التمكين االقتصادي للنازحين في أمانة العاصمة6023

 3087 م)2011 - 2001دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية في اليمن (6024

 6999 دور منظمات المجتمع المدني في تقرير االنتماء للوطن لدى الشباب 6025

منظم00ات المجتم00ع الم00دني ف00ي ص00نع السياس00ات العام00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة دراس00ة  دور6026
   4610 تطبيقية على عدد من المنظمات المعنية بالمراة

 6568 دور منظمة األمم المتحدة في دعم القضايا السياسية للمرأة اليمنية "دراسة تحليلية"6027

 1529 2007-1990حقوق اإلنسان دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال 6028

 4377 دور نظم االدارة المحلية والجهود االهلية في تنمية المجتمع المحلي في الجمهورية اليمنية6029

دور نظم المعلومات  في علمية صنع القرارات اإلدارية في صندوق صيانة الطرق بالجمهورية 6030
   4593 اليمنية 

اإلدارية في تحسين األداء اإلداري للسلطة المحلية في الجمهورية اليمنية دور نظم المعلومات 6031
   4618 دراسة حالة ديوان عام محافظة صعده

دور نظم المعلومات اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية في الهيئة العامة للبري0د بالجمهوري0ة 6032
   4558 اليمنية

دراسة حال0ة مجل0س القض0اء األعل0ى ف0ي الجمهوري0ة  -راتدور نظم المعلومات في اتخاذ القرا6033
   4553 اليمنية
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 6712 دور نظم المعلومات في تحقيق التنافسية للمنظمات 6034

 6053 دراسة نظرية تطبيقية -دور نظم المعلومات في ترشيد قرارات الموارد البشرية 6035

 -ال0ديمقراطي ل0دى طلب0ة الجامع0ات الفلس0طينية دور واثر البيئة االجتماعية على دعم التح0ول 6036
   1513 جامعة النجاح الوطنية / نموذجا

دور وس00ائل االتص00ال ف00ي توعي00ة الجمه00ور الس00عودي واليمن00ي بمخ00اطر المخ00درات (دراس00ة 6037
   2216 مسحية)

ائم دور وس00ائل اإلع00الم ف00ي تن00اول قض00ايا التنمي00ة الريفي00ة ف00ي ال00يمن دراس00ة وص00فية عل00ى الق603800
   4347 م2015باالتصال للعام 

 2829 اليمن . -بمدينة صنعاء  Cدوراالختالط األسري في أنتشار فيروس التهاب الكبد 6039

 2228 دورالمجالس المحلية في فاعلية االدارة المدرسية بامانة العاصمة6040

 7633 دوريات الجامعة العراقية 6041

صور االسالمي دراسة في فقه السياسة الشرعية والتجارب االسالمية دولة المؤسسات في الت6042
   2867 المعاصرة

 7282 دولة كندة في دورها األول وعالقتها باليمن 6043

 1566 ديفد كوبرفليد :دراسة في تناقض الشخصيات واثره في البناء القصصي6044

 1060 حي في اليمنديناميات النمو السكاني واثرها على الوضع الص6045

 7323 ديناميكا خزانات النفط المعدنية االسطوانية الواقعة تحت تأثير الهزات الزلزالية 6046

ديناميكي00ة الن00وع االجتم00اعي ف00ي الحص00ول عل00ى المي00اه والت00دخالت االنس00انية خ00الل الح00رب : 6047
   4354 م2018النازحون في اليمن 

 1482 دراسة تاريخية من خالل النقوش -امير معبود قبيلة  -ذو سماوي 6048

 479 دراسة في التاريخ السياسي لليمن القديم -ذي جره ودورهم في حكم دولة سبأ وذي ريدان 6049

رأس المال الفكري وأثرة في تحقيق الميزة التنافسية للمشغل الوطني لخ0دمات اله0اتف النق0ال 6050
   4819 في الجمهورية اليمنية

 3312 ربط ضرائب الدخل في القانون اليمني دراسه تحليليه مقارنه6051

 9085 ربيع اليمن دفع الناس نحو كيانات ما قبل الدولة 6052

 6993 رجعية القانون االصلح للمتهم 6053

 7491 رجوع الدائن عن الكفيل في القانون اليمني 6054

 1022 في العقيدةرد القرآن على أقوال المبطلين 6055

 6299 ردالقراءات المتواترة بين القبول والرفض وأثر ذلك في التفسير واألحكام6056

 1316 ردود ابن مالك على النحاة6057

ردود علي بن سليمان الحيدره اليمني على النحاه من خالل كتابه (( كشف المشكل ف0ي النح0و 6058
(( 3955   

صري إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز الموسومة ب صفة اإلمام العادل قراءة رسالة الحسن الب6059
   8853 نصية تداولية 

 1438 رسائل الجاحظ االدبية، دراسة نصية6060

 8352 رسومات صخرية ومخربشات كتابية 6061

 5616 رصد وتقييم تلوث الهواء في مدينة االسكندرية مصر6062

ن العناي00ة الس00نية المقدم00ة ف00ي عي00ادات االس00نان التدريبي00ة ف00ي الجامع00ات رض00ا المرض00ى ع606300
   2226 مدينة صنعاء -الحكومية والخاصة 

 7666 رضاء الركاب عن الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية اليمنية 6064

 7664 رضاء السائح عن الخدمة السياحية في اليمن 6065

 7665 هم لتصوب مجلس النواب في اليمن رضاء الناخبين عن مرشحي6066

 8528 رعاية الشباب في دورها في المحلية التنمية 6067

 6796 دراسة مقارنة  –رقابة القضاء على أموال القاصرين 6068
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 751 دراسة لنظرتها االجتماعية -روايات جين اوستن 6069

 43 روايات علي احمد باكثير التاريخية6070

 2196 رواية اغنم يومك للكاتب سول بيلو: دراسة اجتماعية نفسية6071

 787 دراسة لبنائها المعنوي -رواية األبناء واألحباب 6072

رواي00ة الح00ارس ف00ي حق00ل الش00وفان للكات00ب جي00روم ديفي00د س00الينغر ورواي00ة ض00جة ف00ي بس00تان 6073
   6311 لوجوديةالجوافة للكاتبة كيران ديساي: بستان فاكهة: النظرية ا

 2236 رواية الرجل الخفي للكاتب هـ . ج . ويلز : دراسة لغوية ألنماط الجمل6074

 4170 رواية شارع اللصوص للكاتب ماتياس اينارد : دراسة استشراقية6075

 2331 رواية لب القضية لجراهام جرين : دراسة نقدية وتحليلية6076

 8803 للكاتبة ايميلي برونتي دراسة نقدية في الواقعيةرواية مرتفعات وثرينج 6077

 1560 رواية نساء مغرمات لدى اتش لورانس :دراسة الفكرة الرئيسية6078

 1847 روح الكوميديا في روايات مارك توين : دراسة نقدية6079

 392 روح النهضة والدين في مسرحية دكتور فوستوس ' لكرستوفر مارلو'6080

 99 روؤية مقترحة حول مفهوم واهداف التعليم االساسي في الجمهورية اليمنية6081

 8449 رؤية الزهرة ظهراً بالعين المجردة 6082

 6219 دراسة سوسيونصية -رؤية العالم في الشعر الجاهلي 6083

 3951 رؤية العالم في شعر محمد عبده غانم ( دراسه بنيوية توليدية )6084

 565 رؤية هللا سبحانه وتعالي بين النفي واإلثبات6085

 5751 رؤية مستقبلية النشاء جامعة مفتوحة في الجمهورية اليمنية6086

رؤي00ة مس00تقبلية لتنس00يق العالق00ة ب00ين كلي00ات التربي00ة ف00ي الجامع00ات الحكومي00ة ووزارة التربي00ة 6087
   1716 والتعليم في الجمهورية اليمنية

 3271 ية مستقبلية لجامعة بحثية في اليمنرؤ6088

 7206 رؤية معاصرة لديمقراطية أثينا 6089

 6434 رؤية هندسية وجبرية لمعالجة الصور6090

 6935 ريمة 6091

 6066 زراعة األسنان المخاطر والمضاعفات6092

جمع0اً  -ة عل0ى الكت0ب الس0تة ه0ـ) المرفوع2040-133زوائد مسند اإلم0ام أب0ي داود الطيالس0ي (6093
 وتخريجاً 

3047   

زيادات شيخ االسالم زكريا االنصاري على االمام النووي في كتاب منهاج الط0البين م0ن خ0الل 6094
   4313 كتاب فتح الوهاب بشرح منهج الطالب:دراسة فقهية مقارنة

 2700 زينة النساء واحكامها في الفقه االسالمي .دراسة فقهية مقارنة6095

 8587 سائل االجتماع عند ابن المرتضى 6096

 798 سباب تسرب الدارسين من مراكز محو االمية في الحمهورية اليمنية6097

 3503 سبل تفعيل اإلعالم التربوي في الفضائيات اليمنية لتحقيق االهداف التربوية العامة6098

 1805 ي الجامعات الحكومية اليمنيةسبل مكافحة الفساد االداري ومعوقاتها ف6099

 3221 سد ذرائع التنازع واثرها في المعامالت المالية6100

 6542 سر هيمنغوي في استخدام االرقام في قصة العجوز والبحر6101

 8396 سرطان المري وانتشاره في اليمن  6102

 7767 سعادة االنام بشرح عقيدة العوام 6103

 1464 نية المجتمع وحركيته في الرواية اليمنيةسكو6104

 6405 سالمة المرضى الخاضعين للناظمة القلبية الوقتية في وحدات العناية الحرجة6105

   2843سلس البول عند السيدات في العمر اإلنجابي وما بعد أنقطاع الطمث وأثره على نوعية حياتهن6106

 2148 دراسة مقارنة -عاقد معها في تنفيذ العقود اإلدارية سلطات اإلدارة وحقوق المت6107
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 1686 سلطات رئيس الدولة ومساءلته في النظام اإلسالمي  والدستور اليمني6108

سلطة األدارة في توقيع الجزاءات في العقود األداري0ة دراس0ة نظري0ة وتطبيقي0ة بحس0ب ق0انون 6109
   3316 المناقصات والمزايدات اليمني

دراس00ة مقارن00ة بالفق00ه -س00لطة القاض00ي الم00دني التقديري00ة ف00ي االثب00ات،في الق00انون الم00دني 6110
   2462 االسالمي

 3479 سلطة تقييد المباح بين الشريعة اإلسالمية والقانون اليمني دراسة نظرية تطبيقية6111

 5952 سلطة ولي األمر في األحكام اإلجتهادية6112

 7201 ي المدني في تقدير ادلة المحدودات العرقية دراسة مقارنة سلطه القاض6113

سلوك البالطات الخرسانية المسطحة ذات الفتحات الغير مماثلة القريبة من االعمدة تحت تاثير 6114
   5324 االنحاء

 2646 سلوك الجدران المبنية من الطوب البلدي6115

 5800 ات معدنية ومعروضة لضروف قاسيةسلوك الخرسانة المحتوية على اضاف6116

 5374 سلوك الصفائح الفوالذية المعرضة للضغط وتاثيرها على مقاومة األعمدة6117

 2343 سمات البنى الخطابية في القرآن الكريم في ضوء علم لغة النص6118

 2438 سمات السالمة الكيميائية للحوم الدواجن الطازجة والمجمده6119

   4556 جامعة صنعاء حالة دراسية -سمات إدارة األزمات في المؤسسات التعليمية الحكومية اليمنية6120

6121
والمفترس  Tetranychus Urticae Kochسمية بعض المبيدات لكل من الحلم ذي البقعتين 

) وامكاني00ة التكام000ل ب000ين Scolothrips Sexmaculatus (Pergandeذي البق00ع الس000ت 
 والمفترس لتعزيز كفاءة المكافحةالمبيدات 

5756   

 5546 سند الشحن في النقل الجوي الدولي6122

سهولة االستخدام والفائدة المتص0ورة م0ن نظ0ام الحج0ز عل0ى االنترن0ت لمراف0ق ف0ي الدراس0ات 6123
   6360 جامعة صنعاء في قياس رضا المستخدم -العليا 

 5944 ودور تعليم االناث سوء التغذية عند األطفال في اليمن6124

 3895 سوء التغذية لدى االطفال في المرحلة النهائية للمرض الكلوي في مدينة صنعاء6125

 7332 سوء التغذية لدى األطفال دون الخامسة في مديرية المخا، الجمهورية اليمنية 6126

 3629 سورة األحزاب دراسة في ضوءعلم لغة النص6127

 1021 دراسة موضوعية -ة المؤمنون سور6128

 1791 دراسة تحليلية -سورة الواقعة 6129

 4218 دراسة تداولية -سورة هود عليه السالم6130

سورتا الطور والنجم دراسة وتحقيق من تفسير جوامع التبيان في تفسير القران لمعين ال0دين 6131
   7500 هــ 905محمد بن عبدالرحمن االيجيت

 9224 المعوقات-المخاطر-سوق االوراق المالية باليمن، االمكانيات6132

 581 سوق االوراق المالية في اليمن (الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة)6133

 6893 دراسة تحليلية  2004-95سوق التامين باليمن 6134

 7213 سوق العمل في ظل المتغيرات المحلية والخارجية 6135

 4427 سياسات التحول نحو اإلدارة االلكترونية في وزارة الخدمة المدنية (دراسة تقويمية)6136

 1799 م )2006-1991سياسات دول الجوار الجغرافي تجاه الحرب االهلية في الصومال 6137

 4391 آفاق التطوير) –سياسات وإجراءات التوظيف بالخدمة المدنية (الوضع الراهن 6138

سياسة االجواء المفتوحة واثرها عل0ى حرك0ة النق0ل الج0وي وقط0اع  الس0ياحة ف0ي الجمهوري0ة 6139
   3631 اليمنية

 7296 سياسة الحكومة االسبانية في القوة السادس عشر 6140

 3581 م1848-1748هـ   1264-1161سياسة الدولة القاسمية في المخالف السليماني 6141

 4288 م دراسة تاريخية1999-1948العنصري في جنوب أفريقيا  سياسة الفصل6142
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 5421 م1999-1990سياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن االفريقي من 6143

 6226 )1914-1888سياسة بريطانيا تجاه تنامي القوة البحرية األلمانية (6144

 6756 ى دراسة حالة سياسة تسويق الخدمة الصحية في رضى المرض6145

 7247 سياسية اإلسالم الوقائية لمكافحة الفساد المالي واإلداري 6146

 8638 سياسية التنمية الزراعية 6147

 1243 سيد قطب ومنهجه في العقيدة6148

م ت0أليف عل0ي ب0ن محم0د ب0ن عبي0دهللا 911ه0ـ/298سيرة اإلم0ام اله0ادي يحي0ى ب0ن الحس0ين  ت6149
   3922 م  دراسة وتحقيق910هـ / 297ي العلوي ت/ العباس

سيس00تاتين س00ي والبيل00ة الزاللي00ة الدقيق00ة كمؤش00ر مبك00ر الع00تالل الكل00ى عن00د االطف00ال اليمني00ين 6150
   4318 المصابين باألنيميا المنجلية

 9082 سيمياء البحث عن الذات في قصة "حي بن يقظان"6151

 9081 كتاب كلية ودمنة  سيمياء الفضاء الثقافي في6152

 3269 القوقعة يوميات متلصص أنموذجا -سيميائية الخطاب السردي في أدب السجون 6153

 9249 اسمى ادم -سيميائية المكان لرواية اوالد الفيتو 6154

ني سيميو طيقا التشبيه في كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلس ألبي عبدهللا محمد بن الكتا6155
   1284 هـ420الطبيب المتوفى سنة 

دراس00ة -ش0افي العلي00ل ف00ي ش00رح الخمس00مائة آي00ة م00ن التنزي00ل للعالم00ة عب00د هللا محم00د النج00ري 6156
   1342 وتحقيق

شافي العليل في شرح الخمس0مائة آي0ه م0ن التنزي0ل للعالم0ة عب0دهللا ب0ن محم0د ب0ن اب0ي القاس0م 6157
   2305 من سورة المؤمنون إلى اخر المخطوط هـ دراسة وتحقيق877النجري المتوفي 

 8434 شاهد قبر احمد بن القاسم 6158

 8433 شاهد قبر القاضي الفقيه حسين بن عبدهللا الدواري 6159

 8435 شاهد قبر صالح الدين صالح بن الحسن 6160

 16 شبام الغراس دراسة تاريخية اثرية6161

 5338 لة لالربعة االبعاد المستقرة في الفضاءشحنة الجاذبية الفعا6162

 7202 شرح احكام قانون العمل 6163

هـ) دراس0ة 1182هـ) وابن األمير الصنعاني (ت 1031شرح الجامع الصغير بين المناوي (ت 6164
   6530 مقارنة

دراس0ة -هـ 1273شرح العمدة للعالمة علوي سقاف بن محمد العيدروس بن سالم الجفري ت/6165
   1866 وتحقيق

6166

هـ 1035شرح الفصول اللؤلؤية  للشيخ لطف هللا بن محمد الغياث الظفيري ( المتوفى سنة : 
 -ه00ـ 1044م ) وج00زء م00ن تتمت00ة للعالم00ة / ص00الح ب00ن أحم00د المه00دي (المت00وفى س00نة 1625 -

دراس00ة  ) : 200م ) م00ن بداي00ة المخط00وط إل00ى نهاي00ة الب00اب العاش00ر (اإلجم00اع) الل00وح 1634
 وتحقيق

4057   

 8451 شرح حديث لنقصان طول الهالل 6167

 643 دراسة وتحقيق -شرح شواهد المفصل لفخر الدين بيكباركي الخوارزمي 6168

 741 دراسة وتحقيق -شرح شواهد شرح قطر الندى وبل الصدى لصادق بن علي األعرجي 6169

 5710 دراسة موازنة -هـ 676واالمام النووي ت  هـ544شرح صحيح مسلم بين القاضي ت 6170

 6958 شرح قواعد التنفيذ الجبري6171

 -شرح مقدمة اب0ن الحاج0ب ف0ي التص0ريف والخ0ط للرض0ي العل0وي (عم0ر ب0ن س0عيد العراف0ي) 6172
   5455 دراسة وتحقيق من بداية الشرح الى نهاية الجموع

 8452 شرح وحساب طول الهالل عند الوالدة 6173

 3260 شركات االستثمار المالي في القانونين اليمني والعراقي دراسة مقارنة6174

 3127 شركة الشخص الواحد في التشريعات المقارنة6175



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1324 

 رقم الباحث عنوان البحث م

عالقة المجتمع المضيف: دراس0ة حال0ة لتوت0ال -شركة المسؤولية االجتماعية وشركات النفط 6176
   4734 ). اليمن10بلوك (

 8598 شروط الرواة والمخبرين في علوم الحديث 6177

 4164 شروط امكانية العلم عند كانت6178

 9046 شروط صالحية الفعل التواصلي بين النظريات الغربية والبالغيين العرب القدامى 6179

 6937 شعر الباريين احكام الدارسين ومنطوق الكالم 6180

 7674 ة شعر الزبيري دراسة فني6181

 154 شعر القيس دراسة اسلوبية6182

 609 دراسة اسلوبية "ديوان أبجدية الروح أنموذجاً" -شعر المقالح 6183

 450 دراسة فنية -شعر اليمنيين في صدر اإلسالم 6184

 1348 دراسة اسلوبية -شعر بن قالقس 6185

 638 دراسة اسلوبية -شعر تميم بن أبي بن مفبل 6186

 4008 دراسة سيميائية -هـ  830شعر عبدالرحيم البرعي ت 6187

 285 شعر علي احمد باكثير الرؤية والفن6188

 121 دراسة تحليلية نقدية -شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي 6189

جم0ع  - شعر قبيلة بني الحارث ابن كعب من العصر الجاهلي حتى نهاية القرن الثاني الهجري6190
   525 وتحقيق وشرح ودراسة

 7782 شعراء التسعينات واألنماط الشعرية السائدة 6191

 3952 شعرية االعتذار في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر االموي6192

 6936 شعرية التناغم في رائية النابض الربياني 6193

 8854 دق شعرية الجوع قراءة نصية في رئية الفرز6194

 7728 شعرية الخطاب في التراث النقدي / البالغي6195

 1066 شعرية العدول في خطاب االسر عند أبي فراس الحمداني6196

 209 شعرية القصة القصيرة في اليمن6197

من باب النبوة إلى نهاية المخطوط: تأليف العالمة  -شفاء صدور الناس بشرح األساس الكبير6198
   4033 هــ)                    دراسة وتحقيق1055احمد بن محمد صالح الشرفي (ت:

   5213بربميتامينالمقارنة مع الدواء الكاذب -شكل نمو الجنين بين االمهات المعالجات بسلفادوكسين 6199

 3938 شكل و وظيفة الفعل في اإلنجليزية والعربية : دراسة مقارنة6200

 7539 ت للمراهقات والمراهقين  شهادا6201

 2016 شهارة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر6202

 3821 دراسة في الشكل والمضمون -شواهد القبور اإلسالمية في مقبرة العشرة بمدينة حوث 6203

 3973 شواهد الميثولوجيا في اليمن القديم دراسة أثنو أثرية6204

 591 ين حاالت عدوى الجلد باليمنشيوع الفطريات ب6205

 519 شيوع فيروس السيتوميقلو في اليمن6206

صخور مدبي المصدرية وخواص صخور جزان قشن العل0وي الفتاتي0ة ف0ي حق0ل كم0ال النفظ0ي 6207
   2508 حوض المسيلة اليمن

 677 م 1849 - 1818 -هـ  1266 - 1233صراع القوى حول تهامة اليمن 6208

 5071 صعوبات اللفظ الفرنسي عند الطالب اليمنيين6209

 2382 صعوبات تطبيق االدارة االلكترونية في مؤسسات التعليم العالي (جامعة صنعاء نموذجاً)6210

صعوبات تعلم التفاضل والتكامل لدى  طلبة ا لصف الثالث الثانوي القسم العلمي وعمل تصور 6211
   3940 مقترح لعالجها

صعوبات تعلم الهندسة الفراغية لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي ووضع تصور مقترح 6212
   2771 امانة العاصمة صنعاء -لعالجها 
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   3388 صنعاء -امانة العاصمة  -صعوبات تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع ومقترح لعالجها 6213

 5412 اليمنيين -العرب  صعوبات نطق اللغة الفرنسية لدى الطالب6214

ص0عوبات ومب00ادئ ترجم00ة النث00ر م00ن اللغ00ة اإلنجليزي0ة إل00ى اللغ00ة العربي00ة باإلش00ارة ال00ى رواي00ة 6215
   395 مزرعة الحيوان.

 8344 صعوبة (إشكالية) ترجمة بعض األعراف الكتابية في اإلنجليزية إلى العربية 6216

   6098 طلبة اليمنيين بجامعة صنعاء: تحليل األخطاء لدى الطلبةصعوبة تعلم اللغة الفرنسية لدى ال6217

ص00فات الج00ودة ل00بعض اإلنت00اج المزرعي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة وآث00ر إض00افة م00زروع دقي00ق 6218
   7796 4الحمص وفول الصويا على صفات الجودة للخبز المصنوع من دقيق قم بحوث 

كفائة استخدام النيتروجين والمحصول ل0بعض التراكي0ب صفات النمو قبل وبعد طرد السنابل ، 6219
   5310 الوراثية في القمح تحت تاثير الكثافات النباتية والتسميد النيتروجيني

 3891 صالحية تحليل تاناكا وجونسون لالسنان المختلطة للبالغين اليمنيين في مدينة صنعاء6220

 2937 )صلة األختطاف باإلرهاب ( دراسة مقارنة 6221

 5992 صناعة السياحة في اليمن " دراسة تحليلية مقارنة تحليلية مع سورية6222

 1905 صناعة الكتاب في اليمن دراسة ميدانية تحليلية6223

 1381 دراسة تاريخية أثرية-صنعاء القديمة من القرن االول الى القرن السادس الميالدي 6224

 1585 دراسة في ضوء الشعرية البنيوية -ح صنعاء في شعر المقال6225

6226
-1716ه00ـ / 1139-1128ص00نعاء ف00ي عه00د اإلم00ام المتوك00ل عل00ى هللا القاس00م ب00ن الحس00ين "

م م00ع تحقي00ق مخط00وط (وش00ي ص00نعاء) ف00ي أخب00ار اإلم00ام المتوك00ل عل00ى هللا القاس00م ب00ن 1726
قاس0م ب0ن أب0ي طال0ب الحسين وولده المنصور: للمؤلف حس0ام ال0دين محس0ن ب0ن الحس0ن ب0ن ال

 أحمد بن اإلمام القاسم

4007   

 7288 صنعاء في كتابة الجغرافية المسلمين من القرن الخامس والسابع الهجري6227

 7825 مريضه يمنية  773صور أمراض الثدي بين 6228

   6543 صورة االرهاب في روايات مختارة من القرن التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين6229

-( هـ 6/7صورة االوروبيين في المصادر العربية االسالميه عصر الحروب الصليبية القرنيين 6230
   6320 م12/13

كت0ب م0ادة الت0اريخ ف0ي مرحلت0ي التعل0يم االساس0ي  -صورة اآلخر في الكتب المدرس0ية اليمني0ة 6231
   1282 نموذجا -والثانوي 

لدى المصابين ب0الحروق ومبت0وري األط0راف دراس0ة اكلينيكي0ة  صورة الجسم بين األنا واآلخر6232
   4148 بنيوية الكانية

 1343 صورة الذات لدى المراهقين وعالقتها ببعدي االنبساطية والعصابية6233

 5254 دراسة سيمولوجية -صورة الفرس في الشعر الجاهلي 6234

 1196 لفكرة المحوريةدراسة ل -صورة الفنان في شبابه لجيمس جويس 6235

 7676 صورة الكوثر دراسة تفسيرية تحليل6236

 6045 2005/2007صورة المرأة اليمنية  في الدراما التلفزيونية المحلية للفترة من 6237

 2330 صورة المرأة في القصص القصيرة لمحمد عبد الولي وارنست هيمنجواي6238

 6731 لدراسية اليمنية صورة المرأة في المناهج ا6239

 2041 دراسة مسحية -صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات في القنوات التلفزيونية اليمنية 6240

 6962 صورة المرآة في مناهج الثقافة االسالمية بجامعة صنعاء6241

 7168 صورة المسلمين والمسحيين في كتب التاريخ 6242

دراسة تحليل مضمون على البرامج الدينيه في تلفزيون صنعاء  -تلفزيون صورة النساء في ال6243
   219 القناة االولى
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 6986 صورة اليهودي في عقلية معلم التعليم الثانوي 6244

 5107 صياغة االسئلة في اللغة االنجليزية لليمنيين المتعلمين للغات االجنبية6245

 5548 طالب اليمنيين المتعلمين لالنجليزية كلغة اجنبيةصياغة السؤال باالنجليزية لل6246

 1967 صياغة أشكال صيدالنية موضعية مضادة للميكروبات تحتوى على نباتات طبية محددة6247

 1968 صياغة أنظمة صيدالنية طافية تحتوي على أدوية محددة6248

 5380 صياغة واتاحة حيوية لبعض موسعات االوعية6249

   5769 صياغة وتقييم الكبسوالت الجيالتينية الرخوة لعقار شحيح االذابة في سواغ مذابة ومستحلبة6250

 2659 صياغة وتقييم أشكال صيدالنية وعائية صلبه محددة6251

 1969 صياغة وتقييم عقار الكيتامين عبر غشاء الفم قبل المعالجة لألطفال6252

 3062 دد لمخفضات السكرصياغة وتقييم عالج مح6253

للعالم00ة هاش00م ب00ن يحي00ى الش00امي : دراس00ة  -ص00يانة العقائ00د بتجوي00د النظ00ر ف00ي ش00رح القالئ00د 6254
   3797 وتحقيق

 3902 صيغ المشتقات غير العاملة ودالالتها في الربع الثالث من القران الكريم6255

 6204 ذات عدد ال نهائي من المتغيراتصيغ درشليت المولدة بواسطة مؤثرات شبه تفاضلية 6256

 2551 صيغة وتقييم عالج محدد للمالريا على شكل دوائي صلب6257

 7627 ضبط النص عند العلماء المحققين 6258

ضبط وتطوير تقنيات االستخالص المستخدمة ف0ي تحلي0ل األث0ر المتبق0ي للمبي0دات الش0ائعة ف0ي 6259
   3734 محلية اليمنيةبعض الخضروات من األسواق ال

 6042 ضد الصفائح الدموية وتأثير المركبات المستخلصة من النباتات الماليزية6260

 7585 ضد وسد وجود التسامح في محاولة التسامح الديني لجون لوك 6261

 6753 ضرورات وجود قانون وطني للجوء 6262

 2043 في اوساط متعلمي اللغة االنجليزية ضعف اكتساب واستخدام المتالزمات اللفظية6263

ض00غوط العم00ل وعالقته00ا ب00الوالء التنظيم00ي ل00دى م00دراء م00دارس المرحل00ة الثانوي00ة ف00ي امان00ة 6264
   2337 خاص ) . -العاصمة (حكومي 

 1925 ضمان االستحقاق في عقد البيع في القانون المدني والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة6265

 3377 االضرار المعنوية ، دراسة فقهية مقارنة ضمان6266

   2921 ضمان الجودة في أقسام الطوارى العامة في المستشفيات الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة6267

دراس0ة قانوني0ة ف0ي ض0وء القواع0د  -ضمانات استخدام الطاقة النووية في االغ0راض الس0لمية 6268
   5106 والوثائق الدولية

 3587 دراسة مقارنة -ضمانات التنفيذ المعجل في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني 6269

 4188 ضمانات الدولة القانونية ودورها في حماية الحقوق والحريات6270

 2453 دراسة مقارنة في التشريع اليمني والمصري-ضمانات الوفاء بالشيك 6271

ت والتوص0يات الص0ادرة ع0ن آلي0ة تس0وية المنازع0ات ف0ي إط0ار منظم0ة ضمانات تنفي0ذ الق0رارا6272
   6167 التجارة العالمية

 3030 ضمانات حماية االستثمار األجنبي في القانون الدولي العام6273

 9003 ضمانات ومزايا االستثمار وأثرها على اقتصاد الدولة 6274

 7222 ضوابط القوى في القضايا المعاصرة 6275

 2421 دراسة مقارنة -ضوابط تسبيب االحكام القضائية في المسائل المدنية والتجارية 6276

 4981 ضوابط تمديد االختصاص القضائي الدولي6277

 5128 دراسة مقارنة -طاعة االوامر الرئاسية غير المشروعة وحدودها 6278

دراسة مقارنة بين القانون السوداني واليمني  - طاعة الرؤساء واثرها في المسئولية الجنائية6279
   5679 واحكام الشريعة االسالمية
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 6965 طالب الوالء لوطني ضمن منهج اللغة العربية لمرحلة التعليم االساسي في اليمن 6280

 279 طاوس بن كيسان اليماني وفقهه6281

 492 ن أكبرة في الجمهورية اليمنيةطباقية وجيوكيميائية وتحليل الحوض الرسوبي لتكوي6282

 7584 طبيعة االنسان واالخالق والقانون عند مدرسة المشتركة 6283

 5318 اودية اليمن نموذج -طبيعة التعرية في مناطق االمداد شبة الجافة 6284

 238 جامعة صنعاء-طبيعة العلم لدى اقسام العلوم في كلية التربية6285

 797 الكوميديا في مسرحية تاجر البندقيةطبيعة 6286

 7486 طبيعة المدارس األهلية التي أنشئت في خراسان وما وراء النهر  6287

) م0ن التعل0يم األساس0ي  9-7طبيعة تضمين العمليات العلمية ف0ي كت0ب العل0وم للص0فوف م0ن ( 6288
   566 بالجمهورية اليمنية

ية ف0ي كت0اب العل0وم المط0ور للص0ف التاس0ع م0ن التعل0يم األساس0ي طبيعة تضمين المفاهيم البيئ6289
   834 بالجمهورية اليمنية

طبيعة قيم الجماعات السياسية اليمنية وتاثيرها في صراعاتها السياسية بالتطبيق على قضيتي 6290
   6399 م2011-1990الوحدة والتحول الديمقراطي من 

 8059 المرضى اليمنيين طراز وتوزع األورام الخبيثة بين 6291

 846 طرائق تتبع المسارات لحل أنظمة كثيرات الحدود6292

 5595 طرائق تشخيص نماذج السالسل الزمنية المختلطة في الرتب الدنيا6293

 6238 طرائق سبلين مجمعة لحل المعادالت التفاضلية التأخيرية المحايدة6294

 7822 انية بين األمراض اليمنيين طرز وتوزيع األورام السرط6295

 561 دراسة وتحقيق -طرفة الراغب في اإلعراب عن مقدمة ابن الحاجب 6296

 141 طرق الري الحقلية المناسبة لظروف تهامة6297

 5755 طرق تشخيص ومتابعة حاالت المفصل الصناعي للحوض باالشعة والموجات الصوتية6298

 6178 نة الماضي في اللغة الفرنسية في اليمن مع مقابلتها بتعدد الجوانب النظريةطرق تعليم أزم6299

 7631 طرق تقدير نسبة الستدعاء في نظم استرجاع المعلومات 6300

 3045 طرق تكوين الكلمات في اللغة االنجليزية والعربية:دراسة مقارنة6301

 5192 سي االسالميطرق تولية رئيس الدولة في الفكر السيا6302

 5566 طرق جديدة للتحضير باستخدام مركبات السيليكون ومفاهيمها الميكانيكية6303

 651 طرق شاملة وخوارزميات لحل انظمة المعادالت الملساء غير الخطية المبعثرة6304

تحليلي00ة  ط00رق قي00اس تك00اليف الم00وارد البش00رية واالفص00اح عنه00ا ف00ي الق00وائم المالي00ة (دراس00ة6305
   6263 وتطبيقية)

 5620 طريق البخور القديم من نجران الى البتراء واثار اليمن االقتصادية عليه6306

 5120 طريقة العنصر المحدود لعملية الغسل للترب الجبسية6307

 6901 طريقة جديدة النتاج اساسات شمعية بديلة لالسالالت الشمعية المصنعة 6308

 5454 ة روبست الرسال الصور المشفرة وقياس جودة الصور المستقبلةطريق6309

 5949 سالبيتر مع بروباجيتر الترابط -طيف الكواركونيا الثقيلة باستخدام معادلة بيتا 6310

 61 ظاهرة االستغتاء في النحو العربي من خالل القرآن الكريم6311

دراس0ة للمتغي0رات االجتماعي0ة واالقتص0ادية  -تمع اليمن0ي ظاهرة اإلعاقة عند األطفال في المج6312
   841 وتأثيرها على معدالت اإلعاقة وأوضاع المعاقين في المجتمع المحلي بأمانة العاصمة

   4321ظاهرة البطش والجبروت من منظور القران الكريم ومقترحات الحد منهما في المجتمع اليمني6313

 7189 عالجها في الفقه االسالمي ظاهرة التسول وكيفية 6314

 2580 دراسة تطبيقية في القران الكريم -ظاهرة الجواز عند النحاه 6315

 270 دراسة نحوية داللية -ظاهرة الحذف في المعاقات السبع 6316
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 6125 ظاهرة الرنين الحديدي في محوالت القدرة الكهربائية6317

 263 دراسة نحوية داللية -ة االسمية في السور المدنية ظاهرة الزيادة في الجمل6318

 6788 ظاهرة السلعة غير السوى المستفيد في الكتابات 6319

 7272 ظاهرة الطالق االسباب واالثار 6320

 1581 صنعاء-ظاهرة العنف تجاه معلم المرحلة الثانوية بمدارس امانة العاصمة 6321

 6969 هداف مضافتها سبل مواقف ظاهرة العولمة ا6322

 3151 ظاهرة الفساد في النحو العربي6323

دراسة تقييمة وتقويمية ل0دور ش0بكة االم0ان االجتم0اعي ف0ي  -ظاهرة الفقرفي المجتمع اليمني 6324
   3903 الحد من الفقر

 2429 ظاهرة الكف في النحو العربي وتطبيقاتها في القران الكريم6325

 8364 ظاهرة المغاالت في المهور وعالجها في الفقه اإلسالمية 6326

   9055 ظاهرة تسرب المتعايشين مع فيروس االيدز من التعليم باليمن األسباب اإلجراءات العالجية 6327

 2398 صنعاء -ظاهرة عمالة األطفال وعالقتها بأنماط التربية األسرية بأمانة العاصمة 6328

 6023 السودان-ة كسور مفصل الفك السفلي في مستشفي االسنان التعليمي في الخرطوم ظاهر6329

 3949 ظاهره تفصيل المعاني بعداستيفائهافي القران الكريم دراسه اسلوبية6330

   6150ظهور االستيوبونتين في األنواع المختلفة من الحزاز المنبسط الفموي (دراسة هستوكيميائية)6331

في الفقاع الشائع وشبية الفقاع الفقاعي: دراسه نسيجيه  2 -ظهور السايكلين ديبندنت كاينيز 6332
   6414 مناعية كيميائية

 5529 ظوابط الكتابة في ترجمة ادب الطفل6333

ظواهر لغوية بين العربية الفصحى واليمنية القديم0ة رس0الة مقدم0ة لني0ل درج0ة ال0دكتوراه ف0ي 6334
   6392 المقارنعلم اللغة 

 2712 دراسة من خالل الدالئل األثرية والشواهد التاريخية -عاصمة سبأ بين مأرب وصرواح 6335

 7766 عالم الغيب في العقيدة اإلسالمية 6336

 5353 دراسة في لتطور الفني والداللي -عبدهللا البردوني 6337

 3898 م)1961/1994في شعرية البردوني ( عتبات النص وتأويل الخطاب الشعري قراءة6338

 5894 م)1930عدم التكامل الثقافي في روايات مختارة لتشنوا اتشيبي (6339

 7196 عدم سماع دعوى المالك من حاضر بعد مرور ثالثة سنوات 6340

 1800 هـ945-858عدن في عهد الطاهريين  6341

 2206 عدن في كتابات بول نيزان6342

 7174 عدن من خالل مخطوطات بهجة الزمن في تاريخ اليمن 6343

 5862 م)13 - 1هـ (7-5عدن نشاطها التجاري والحياة االجتماعية لتجارها في الفترة 6344

عدوى االلتهاب الفيروسي الكب0دي الب0ائي ب0ين االطب0اء المقيم0ين والممرض0ات ال0ذين تعرض0وا 6345
   3153 اليمن -دة في المستشفيات الحكومية في مدينة الحديدة لإلصابات بجروح ادوات حا

وتغطي00ة اللق00اح ب00ين األطب00اء المقيم00ين والممرض00ون ف00ي  Bع00دوى االلته00اب بفي00روس الكب00د 6346
   3873 اليمن -المستشفى الجمهوري التعليمي بمدينة صنعاء 

 908 عدوى الجهاز البولي عند النساء الحوامل في مدينة صنعاء6347

 -ب0ين المرض0ى  ال0ذين تك0رر نق0ل ال0دم له0م ف0ي مدين0ة ص0نعاء   Cو  Bعدوى فيروس0ي الكب0د 6348
   2525 اليمن

 4147 دراسة نقدية -عرض الحرب في  رواية غادة السمان كوابيس بيروت 6349

عرض مشروع دراسة بالمستشفى للش0كل الس0ريري للمالري0ا ب0ين االطف0ال ف0ي محافظ0ة حج0ة 6350
   5844 الجمهورية اليمنيةب
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عرض وتحليل النتائج الكمية للمسح االجتماعي االساسي لعينة من االسر المراعية ف0ي وادي 6351
   8681 زبيد الجهورية اليمنية 

 8437 عزل االستا فيلوكو سي6352

 4296 عزل البكتيريا المختزلة للكبريتات من شبكة مياة منطقة صافر في اليمن6353

 3066 عزل المتكورة العنقودية الذهبية من الجبن التعزي و تحديد مصادر التلوث6354

 2874 عزل الموظف العام دراسة فقهية مقارنة6355

 483 عزل داء المبيضات من النساء الحوامل6356

ت0رب  عزل و توصيف للمضادات البكتيرية المنتجة من األكتيونوميس0تات المعزول0ة م0ن بع0ض6357
   2935 اليمن . -حضرموت 

 L2 5764عصوي  SPعزل وانتاج وتمثيل الليباز الصامد للحرارة من إجهاد .6358

 8632 عزل وتحديد البكتريا لمرض الغص الطردي االسود في البطاطس ومقارنتها 6359

   1058اليمن -صنعاء  عزل وتعريف البكتيريا والفطريات المصاحبة لمرضى الفشل الكلوي في مدينة6360

 5881 عزل وتعريف بكتيريا االكتينوميستات الحامضية المنتجة للمضادات الحيوية6361

 6642 عزل وتوصيف وتقييم بيولوجي لمكونات نبات الخرشوف وفطرياته الداخليه6362

 5919 عصر النون ريفلو في مرضى القلب الحاد و معالجتها6363

 810 اسة لبناءها الموضوعيعطيل : در6364

 8959 عظمة التشريع القرآني في حفظ الضروريات الخمس 6365

 1819 عقد البيع البحري (سيف) في القانون التجاري اليمني وقواعد وأعراف التجارة الدولية6366

 1571 دراسة مقارنة -عقد التوريد االداري في القانون اليمني 6367

 225 لح في الفقه اإلسالميعقد الص6368

 168 عقد النقل في الفقه اإلسالمي6369

 2006 عقوبة االرش في الفقه اإلسالمي والقانون اليمني6370

 3129 عقوبة االعدام تعزيرا في الفقة اإلسالمي دراسة مقارنة6371

عليه00ا عق00ود االمتي00ازات  عق00ود االمتي00از التاص00يل الش00رعي له00ا والتكييف00ات الفقهي00ة ال00واردة6372
   8953 النفطية نموذجا 

-1141عقود الدرر في اجياد اهل النظر البراهيم بن محمد بن اسماعيل بن االمي0ر الص0نعاني 6373
   4052 هـ دراسة وتحقيق من اولها الى نهاية فصل وقوع النظر في غير محله1211

 524 ن والسنة واقوال السلفعقيدة اإلمام أبي الحسن األشعري في ضوء القرآ6374

 5797 عالج االفات داخل العظمية باستخدام البالزما الغنية بالصفيحات والطعوم العظمية الذاتية6375

 5323 عالج الجذام (مقالة)6376

 2137 عالج أكياس الكبد المائية ( العدارية ) في مستشفى الكويت الجامعي بصنعاء6377

 5562 الساق الناجم عن المقذوف الناري في ضروف اليمن عالج كسور6378

 5613 عالج وادوية االختالل الكلوي في مرضى السكري6379

 5058 عالج وتنشيط النطف لمرضى العقم المناعي6380

 165 عالقات جنوب الجزيرة العربية بشمالها خالل القرنين الثالث والرابع للميالد6381

جامعة  -استخدام مواقع التواصل االجتماعي بالتحصيل الدراسي لدى طلبة كلية التربية عالقة 6382
   3118 صنعاء

 8896 1939و 1933عالقة االتحاد السوفيتي بألمانيا بين عامي 6383

عالق000ة االس000لوب  المعرف000ي التأم000ل واالن000دفاع بالتحص000يل الدراس000ي وفق000اً لل000نمط االختب000ارات 6384
   7047 طلبة كلية التربية الموضعية لدى 

 1278 م1918-1904هـ/1339-1324عالقة اإلدارة العثمانية باإلمام يحيى 6385

عالقة األمن النفسي بمستوى االستشارة االنفعالية في أداء االمتحانات العلمية لدى طلبة كلية 6386
   6560 التربية الرياضية
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الداء االداري لدى م0ديري الم0دارس الثانوي0ة العام0ة منطق0ة عالقة البرامج التدريبية بفاعلية ا6387
   2102 القصيم

عالق00ة الت00دوير ال00وظيفي بمس00توى ال00روح المعنوي00ة ل00دى القي00ادات التربوي00ة بمكات00ب التربي00ة 6388
   3144 والتعليم بالجمهورية اليمنية

م0ع م0رض الس0كر م0ن  1-عالقة التغيرات الجينية للجين المسئول عن ارتباط ال0رس بب0روتين 6389
   3700 النوع الثاني في السكان اليمنيين

لألدنين ثنائي الفوسفات المضيف للريبوز  15عالقة التغيرات الجينية للجين المشابهة للعامل 6390
   3703 مع مرض السكر من النوع الثاني في السكان اليمنيين

 –حلي0ة وأثره0ا ف0ي إدراك0ه للواق0ع االجتم0اعي عالقة الجمهور اليمني بالدراما التلفزيوني0ة الم6391
   9142 دراسة ميدانية 

 2785 عالقة الحوافز باإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء6392

عالقة السلوك القيادي بادارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية بمنطق0ة حائ0ل ف0ي المملك0ة 6393
   2103 العربية السعودية)

عالقة القيادة التحويلية باالبداع االداري لدى رؤس0اء االقس0ام األك0اديميين بجامع0ة الباح0ة ف0ي 6394
   2384 المملكة العربية السعودية

 2790 عالقة القياده التحويلية بالوالء التنظيمي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء6395

 8284 ولية عالقة المحكوم بالحاكم دراسة أص6396

عالقة المهاجر بالمجتمع االصلي دراسة حول انعاكاسات الهجرة الدولية على المجتمع اليمني 6397
   5655 نموذج محافظتي لحج وحجة

عالقة الهومو سستين بوظائف الغ0دة الدرقي0ة عن0د المرض0ى المص0ابين ب0نقص اف0رازات الغ0دة 6398
   605 الدرقية

 941 م)2001 -م 1990التعاون الخليجي (عالقة اليمن بمجلس 6399

 1934 عالقة أضداد الكالميديا الرئوية مع مرض احتشاء العضلة القلبية الحاد6400

عالقة أطر تقديم المادة اإلخبارية في الصحف اليمنية باتجاهات الشباب الجامعي نحو األحداث 6401
   6283 السياسية

البدنية بالضربة الساحقة لدى العبي الكرة الطائرة في الجهورية  عالقة بعض العناصر اللياقة6402
   6378 اليمنية دراسة متمحورة حول (اندية الدرجة االولى)

 Cathaedulis  Forsskعالق000ة بع000ض مبي000دات اآلف000ات المس000تخدمة عل000ى ش000جرة الق000ات  6403
   3818 بتشوهات المواليد في اليمن

ب0ين م0رض  Hbeم0ع المستض0د  Bلفيروس التهاب الكب0د DNA عالقة تركيز الحمض النووي6404
   3394 اليمن -التهاب الكبد المزمن لماضغي القات في مدينة صنعاء 

6405
) مرض00ى HHEX,ICF2BP2, AND SLC30A8عالق00ة تع00دد االش00كال الوراثي00ة للجين00ات (

رض00ى الس00كري ذوي االجس00ام المض00ادة الس00لبي لحم00ض الغلوتامي00ك من00زوع الكربوكس00يل وم
 ) الماليزيينLADAالسكري الذاتي الكامن في البالغين (

6398   

عالقة حل المسألة الهندسية اللفظية باسلوب الصياغة ونوع المطلوب فيها لدى طلب0ة الص0ف 6406
   384 السابع من التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية

نس0اء الحوام0ل المعرض0ات لتس00مم عالق0ة سيس0تاتين س0ي والكري0اتينين وحم0ض الي00ورك ف0ي ال6407
   3846 الحمل في مستشفى الثورة العام في مدينة صنعاء

 1675 عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء6408

   3686 عالقة ضغوط العمل بمستوى اإلنجاز لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء6409

   2639عالقة ممارسة الحرية االكاديمية باالنتاجية البحثية لدى اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء6410

 2543 عالقة وظيفة الدرقية والمناعة الذاتية الدرقية لمرضى القدم السكري في صنعاء6411

 2613 عالقةاليهود اليمنيين بالتلفزيون المحلي والدولي6412
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ع00ض الق00درات البدني00ة بنت00ائج مس00توى األداء العمل00ي ل00بعض مه00ارات الجمب00از لط00الب عالق00ه ب6413
   3432 المستوى االول بكليه التربية الرياضيه بجامعة صنعاء

عالقه مضغ القات ومستوى البروتين المناعي سي ار ب0ي والب0روتين الم0تمم الثال0ث بمقاوم0ه 6414
   4076 ي النوع الثانياالنسولين في االشخاص المصابين بداء السكر

عالق00ه مض00غ الق00ات ومس00توى حم00ض البولي00ك ف00ي المص00ل عل00ى مس00توى الب00ول الزالل00ي ف00ي 6415
   4075 المرضى المصابين بداء السكر النوع الثاني

 6775 عالمات الترقيم 6416

 7121 علم االجتماع االلتقاء الذاتي 6417

 7045 ة والتطبيقية علم االجتماع القانوني بين الفطري6418

 8252 علم األدوية والمداواة التوافق واالختالف 6419

 895 علم األدوية والمداواة بين التوافق واالختالف والتقييم التجريبي لبعض هذه االختالفات6420

 7685 علم التخرج دراسة االنسانية 6421

 5574 لى القرن الثامن للهجرة)علم القراءات في اليمن ( من صدر االسالم ا6422

 7473 علم اللسانيات المقارنة دراسة في المعالم واالهداف 6423

 7769 علم النفس السياسية قراءة الواقع العربي 6424

 7209 علم النفس المرضي6425

 681 علم أسباب ورود الحديث ومقارنته بأسباب النزول6426

ودروه00م العلم00ي وال00دعوي ف00ي عه00د الدول00ة الرس00ولية (عص00ر األي00وبيين  علم00اء التزكي00ة ف00ي6427
   7804 والمماليك)

 3314 توجهاتهم وانجازهم العلمي -علماء بغداد في القرنين الرابع والخامس الهجريين 6428

 6734 عمالة األطفال في الجمهورية اليمنية 6429

   4366 م2019-2011ية في أمانة العاصمة خالل الفترة من عمالة األطفال في اليمن (دراسة تطبيق6430

دراس00ة اثري00ة  -عم00ائر مدين00ة ث00ال الديني00ة ف00ي العص00ر االس00المي حت00ى نهاي00ة العص00ر العثم00اني 6431
   4878 حضرية

 5197 دراسة اثرية معمارية -عمائر مدينة دي السفال الدينية باليمن حتى العصر العثماني 6432

   6598 دراسة اثارية معمارية -مدينة اب واثارها المعمارية الباقية في العصر االسالمي عمران 6433

 5113 عمل متحكم جهد التيار المتردد بطرق التحكم المتعددة ( الكترونيات الطاقة )6434

 373 عمل وإنتاج المرأة غير المنظور وعالقته بدورها ومكانتها في المجتمع اليمني6435

 6812 عملية اخاذ القرارات اإلدارية في التربية الرياضية بمحافظة اربد 6436

 6859 عملية االستعانة وانواعها على الكم الشرعي وتطبيقات فقهية 6437

 7200 عن االثبات بين قواعد القانوني المدني اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة االسالمية 6438

 6673 دورية لمعادالت تفاضلية غير خطيةعن الحلول ال6439

 10 عن بعض خواص حلول المعادالت التفاضلية التكاملية6440

 7022 عناصر االرض النادرة لفي الرمل المرجاني دليل بيئي 6441

عناصر التشكيل العمراني بصورتها الذهنية وتركيبتها الضرورية كاداء المستقبل افضل للمدن 6442
   8208 مدينة صنعاء حالة دراسية  –ة اليمني

 3021 عناصر السيرة الذاتية في رواية ديفيد كوبرفيلد للكاتب  تشارلز ديكنز: الحقيقة والخيال6443

 9045 عناصر الفعل التواصلي عند أوائل البالغيين العرب (أطراف العملية التواصلية)6444

دراسة تأثير معوقات االبداع الفني لدى العبي كرة القدم عند بعض الشعوب القديمة والحديثة 6445
   8469 اليمن 

عوام00ل اختط00ار التهاب00ات الجه00از التنفس00ي الح00ادة اوس00اط االطف00ال دون الخامس00ة بمستش00فى 6446
   1972 السبعين بصنعاء اليمن
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 4239 عوامل اختطار نقص تروية القلب في المرضى اليمنيين6447

6448
تطار الستيطان بكتيريا الزائفة الزنجارية واسعة المقاومة للمضادات الحيوي0ة ب0ين عوامل االخ

 -المرضى المقيمين في المستشفيات بالمقارنة مع أشخاص أصحاء من المجتمع بمدينة صنعاء
 اليمن

3457   

عوامل االصالح والفس0اد م0ن خ0الل قص0تي ص0الح وش0عيب عليهم0ا الس0الم ف0ي الق0ران الك0ريم 6449
   3614 ة تحليليةدراس

 5816 عوامل التاثير في سرعة البناء ونظم المباني الصناعية في ماليزيا6450

   3353 عوامل الخطر المرضية لإلفراط في إفراز الصفراء الغير مندمجة بين االطفال الحديثي الوالدة6451

ب0ن الحس0ن والمؤي0د  عوامل القوة والضعف ف0ي الدول0ة القاس0مية خ0الل عه0دي المه0دي احم0د6452
   2617 م1686-هـ 1097 -م 1676-هـ 1087محمد بن المتوكل إسماعيل 

عوامل النج0اح الرئيس0ية للمش0روع المش0ترك ال0دولي ف0ي ش0ركات المق0اوالت المحلي0ة اليمني0ة 6453
   4737 الخاصة) (منظور الشركة المحلية)

 4710 مقارنةعوامل النجاح وسمات وكاالت مكافحة الفساد" دراسة 6454

 1089 عوامل الهدرالتربوي في مدارس التعليم الثانوي العام بامانة العاصمة6455

عوام00ل إختط00ار األس00هاالت أوس00اط األطف00ال دون س00ن الخامس00ة المعروض00ين عل00ى مستش00فى 6456
   1758 السبعين

دراس0ة ميداني0ة -ليمن عوامل تسرب الفتاة الريفية من مدارس التعليم االساسي والثانوي في ا6457
   2768 لعينة في محافظة صنعاء

 4930 عوامل خطر فتق الرحم خالل الحمل والوالدة في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية6458

 1815 عوامل خطورة سرطان الثدي لدى النساء اليمنيات في أمانة العاصمة6459

 2732 في ضوء القران والسنة  دراسة عقديةعوامل وحدة االمة االسالمية واسباب فرقتها 6460

عولمة النص وتنفيذ لعلم النص النهضوي وتنفيذ الواق0ع الثق0افي واالجتم0اعي والسياس0ي ف0ي 6461
   9220 اليمن نموذجا

 1569 عيوب القرار اإلداري وفقا ألحكام القضاء اليمني6462

دراسة وتحقيق من بداية -مد حسن االهدل غاية السول شرح ذريعة الوصول للعالمة محمد مح6463
   1483 الكتاب الى نهاية المؤول

غدة درقية هاجرة في المنصف األمامي مترافقة م0ع وج0ود غ0دة درقي0ة عقيدي0ة متض0خمة ف0ي 6464
   7371 مكانها الطبيعي 

 45 غيول صنعاء دراسة تاريخية أثرية وثائقية6465

 3082 دراسة مقارنة -لفقه اإلسالمي فاعل الجريمه بالواسطة في ا6466

 2220 فاعلية  صندوق الرعاية االجتماعية في التخفيف من الفقر في المجتمع اليمني6467

فاعلية استخدام استراتيجية األبحار المعرفي في تنمية مهارات التواص0ل الرياض0ي ل0دى طلب0ة 6468
   3617 صنعاء -الرياضيات بكلية التربية 

علية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على تحص0يل الط0الب ف0ي م0ادة التربي0ة االس0المية فا6469
   2117 بمرحلة التعليم األساسي في حضرموت

فاعلي00ة اس00تخدام اس00تراتيجية التعل00يم البن00ائي مقارن00ة باالس00تراتجية االس00تقرائية ف00ي اكتس00اب 6470
   458 المفاهيم الهندسية

م استراتيجية لعب األدوار في تدريس العلوم عل0ى تنمي0ة التفكي0ر اإلب0داعي ل0دى فاعلية استخدا6471
   2801 طالبات الصف السابع

فاعلي00ة اس00تخدام االنترن00ت ف00ي تنمي00ة االتجاه00ات نح00و البح00ث العلم00ي ل00دى طلب00ة قس00م من00اهج 6472
   1172 الدراسات االجتماعية وطرائق تدريسها

لغوي0ة عل0ى مه00ارات التح0دث باللغ0ة االنجليزي00ة ل0دى ط0الب الص00ف فاعلي0ة اس0تخدام األلع00اب ال6473
   1120 الثامن في مدارس أمانة العاصمة
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فاعلية استخدام الذكاءات المتعددة القائم0ة عل0ى التعل0يم الم0دمج لت0دريس ال0دوال الحقيقي0ة ف0ي 6474
   9009 ثانوي. التحصيل وتنمية التفكير الرياضي ودافعية التعلم لدى طالبات الصف الثاني ال

 7035 فاعلية استخدام المجمعات الشمسية المسئولية في تحقيق العنب6475

فاعلي00ة اس00تخدام المناقش00ة المفتوح00ة وأس00اليب التفكي00ر الناق00د ف00ي تنمي00ة المه00ارات البحثي00ة 6476
   8843 جامعة صنعاء  -اإلبداعية واإلبداع لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية 

علي00ة اس00تخدام برن00امج الك00ورت ف00ي تنمي00ة ع00ادات العق00ل ومه00ارات التفكي00ر الناق00د ف00ي م00ادة فا6477
   3192 صنعاء -االحياء لدى طالبات الصف االول الثانوي بامانة العاصمة 

فاعلية استخدام بعض اس0اليب التغذي0ة الراجعي0ة ف0ي تحص0يل المف0اهيم اإلحص0ائية ل0دى ط0الب 6478
   655 المعهد العالي

فاعلية استخدام دواء الميزوبروستول عن طريق الفم والمستقيم في تدبير المرحلة الثالثة من 6479
   471 المخاض

 2) ف0ي التحص0يل المعرف0ي واألداء المه0اري ف0ي مق0ررMoodleفاعلية استخدام نظام مودل (6480
Reading  3250 جامعة صنعاء -لدى طلبة قسم اللغة االنجليزية بكلية التربية   

فاعلي00ة اس00تخدم أس00لوبين م00ن أس00اليب طريق00ة المناقش00ة عل00ى تحص00يل طالب00ات الص00ف االول 6481
   1315 الثانوي في مادة التربية االسالمية

فاعلية استراتيجية التعلم الذاتي في تنمية المفاهيم البالغية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 6482
   2645 صنعاء -في أمانة العاصمة

فاعلية استراتيجية القصة االستماعية في تنمية مهارات التحدث ل0دى تالمي0ذ الص0ف الس0ادس 6483
   3675 من التعليم االساسي بأمانة العاصمة

دراسة تطبيقية على مؤسسة  -فاعلية استراتيجية إدارة األزمات في تحسين األداء المؤسسي 6484
   4465 االتصاالت اليمنية

جية تن0ال القمرف0ي تنمي0ة مه0ارات الفه0م القرائ0ي ل0دى ط0الب المرحل0ة الثانوي0ة فاعلية استراتي6485
   3989 صنعاء -بأمانة العاصمة 

فاعلي00ة اس00تراتيجية ح00ل المش00كالت ف00ي ت00دريس الفق00ة عل00ى تحص00يل طلب00ة الص00ف الس00ابع م00ن 6486
   2072 التعليم االساسي

لتذوق األدبي عند طلبة المرحلةالثانوية في فاعلية استراتيجية دوائراألدب في تنمية مهارات ا6487
   3790 محافظة البيضاء

فاعلية استراتيجية دورة ال0تعلم ف0ي تنمي0ة المف0اهيم البالغي0ة ل0دى طلب0ة المرحل0ة الثانوي0ة ف0ي 6488
   2840 الجمهورية اليمنية

المرحل0ة الثانوي0ة فاعلية استرايجية التعلم لالتقان ف0ي تنمي0ة المه0ارات البالغي0ة ل0دى طالب0ات 6489
   2794 بأمانةالعاصمة

   1741 فاعلية االتصال اإلداري بين المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها بأمانة العاصمة صنعاء6490

فاعلية االتصل بين مدربي والعبي أندية كرة القدم بأمان0ة العاص0مة ص0نعاء وعالقت0ه بتماس0ك 6491
   4031 الفريق

نشطة الصفية لمادة العلوم في تنمي0ة التفكي0ر الناق0د ل0دى تالمي0ذ الص0ف الث0امن  ف0ي فاعلية األ6492
   1377 أمانة العاصمة

فاعلي00ة الت00دريس التب00ادلي ف00ي تنمي00ة مه00ارات الفه00م القرائ00ي ل00دى طلب00ة المرحل00ة الثانوي00ة 6493
   1394 بالجمهورية اليمنية

شطة الرعاية الذاتية للمرضى الخاضعين لجراحة فاعلية التدريس المخطط قبل الجراحة على ان6494
   6480 للقلب

فاعلية التدريس باستخدام الدراما التعليمية في تحصيل المفاهيم النحوية المقررة على تلميذات 6495
   3552 الصف السادس االساسي في امانة العاصمة

اة الجهري0ة ل0دى تالمي0ذ الحلق0ة فاعلية التدريس بالطريقة التوليفي0ة ف0ي تنمي0ة مه0ارات الق0راء6496
   2893 االولى من التعليم االساسي
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فاعلية الت0دريس بإس0تراتيجيات التفكي0ر المتش0عب ف0ي تنمي0ة ال0ذكاء المنطق0ي / الرياض0ي ل0دى 6497
   4272 تالميذ المرحلة االساسية

ف00ي بواس00طة اله00اتف ال00ذكي  MalMath-photomathفاعلي00ة الت00دريس بأس00تخدام تطبيق00ي 6498
   4222 جامعة صنعاء -تنمية مهارات القوة الرياضية لدى طلبة كلية التربية 

 966 فاعلية التدريس في تطوير الكفاية البرجماتية لدى طلبة اللغة االنجليزية اليمنيين6499

 5084 فاعلية التعبير القراني في الشعر المحدث العباسي6500

6501
 Morphology andالم0دمج ف0ي التحص0يل المعرف0ي لمق0رر ال0ـ  فاعلي0ة التعل0يم اال لكترون0ي

syntax  جامع00ة  -ل00دى طلب00ة قس00م من00اهج اللغ00ة االنجليزي00ة واس00اليب تدريس00ها بكلي00ة التربي00ة
 واتجاهاتهم نحوه -صنعاء 

3787   

 3621 فاعلية التنظيمات القضائية في اليمن وعالقتها بروادها6502

ة ف0ي مكافح0ة التض0خم ، دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى االقتص0اد اليمن0ي للفت0رة فاعلية السياسة النقدي65030
   3966 م1990-2013

فاعلية الطريقة الص0وتية ف0ي تنمي0ة الق0راءة الجهري0ة ل0دى تالمي0ذ الحلق0ة األول0ى ف0ي م0دارس 6504
   2674 أمانة العاصمة

ة الثانية من التعليم االساسي فاعلية الطريقة الكلية في عالج الضعف القرائي لدى تالميذ الحلق6505
   3635 في أمانة العاصمة

فاعلي00ة العص00ف ال00ذهني باس00لوب ال00تعلم التع00اوني ف00ي تنمي00ة مه00ارات التفكي00ر االبتك00اري ل00دى 6506
   1519 طالبات المرحلة الثانوية في مقرر الكيمياء

ي و التفكير الناقد لدى طلبة فاعلية المدخل المنظومي لتدريس الكيمياء في تنمية التفكير التأمل6507
   3485 الصف الثاني الثانوي بمحافظة صنعاء

ف0ي تنمي0ة الح0س الع0ددي ل0دى طلب0ة الص0ف الخ0امس  -دورة ال0تعلم  -فاعلية النموذج البنائي 6508
   2890 االساسي في الرياضيات

 915 فاعلية إدارات المناطق التعليمية بأمانة العاصمة6509

إس00تراتيجية الخ00رائط الذهني00ة ف00ي م00ادة العل00وم لتنمي00ة مه00ارات التفكي00ر اإلب00داعي ل00دى فاعلي00ة 6510
   4100 تالميذ الحلقة الثالثة بأمانة العاصمة صنعاء

فاعلية أستراتيجية المحاكاة في تنمية مهارات الوعي الصوتي لدى تالميذ الصفوف االولى من 6511
   3623 صنعاء -مرحلة التعليم االساسي بامانة العاصمة 

فاعلية برمجي0ة متع0ددة الوس0ائط ف0ي اكس0اب مه0ارات انت0اج المجس0مات التعليمي0ة لطلب0ة كلي0ة 6512
   3284 جامعة صنعاء  -التربية 

فاعلي00ة برمجي00ة متع00ددة الوس00ائط ف00ي تنمي00ة التحص00يل ومه00ارات التفكيرالرياض00ي ل00دى تالمي00ذ 6513
   3551 الصف السادس االساسي بامانة العاصمة صنعاء

فاعلية برمجية متعددة الوسائظ في تنمية كفايات االخص0ائيين  االجتم0اعيين للتعام0ل م0ع ذوي 6514
   4123 االحتياجات الخاصة في مدارس الدمج بأمانة العاصمة صنعاء

فاعلي00ة ب00رمجيتين حاس00وبيتين ق00ائمتين عل00ى اس00تراتيجيتي االس00تنباط واالس00تقراء ف00ي تنمي00ة 6515
   4257 ف قواعد اللغة االنجليزية لدى طلبة الصف الثامن االساسي بمحافظة حجةمهارات توظي

فاعلية برنامج  إثرائي الكساب تالميذ الحلقة االولى من التعل0يم االساس0ي مف0اهيم التربي0ة م0ن 6516
   3869 اجل السالم في ضوء نموذج إدجار دل

صنعاء في إكس0اب  -اإلسالمية بكلية التربية  فاعلية برنامج اإلعداد المهني في قسم الدراسات6517
   1792 طلبته لمهارات التدريس الفعال

فاعلي000ة برن000امج التط000وير المدرس000ي ف000ي تنمي000ة مه000ارات التخط000يط االس000تراتيجي ل000دى ف000رق 6518
   3108 التطويرالمدرسي في الجمهورية اليمنية

 5745 ق لدى الشباب الجامعيفاعلية برنامج العالج المعرفي السلوكي في عالق القل6519

فاعلية برنامج الكتروني في تنمية مهارات البحث االجرائي لدى معلمي الدراسات االجتماعي0ة 6520
   2965 بالجمهورية اليمنية واتجاهاتهم نحوه
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فاعلية برن0امج إثرائ0ي مقت0رح لتنمي0ة المه0ارات االجتماعي0ة للط0الب المتف0وقين بالص0ف األول 6521
   2828 في الجمهورية اليمنية الثانوي

فاعلية برنامج إرشادي ف0ي تع0ديل اتجاه0ات تالمي0ذ الص0ف التاس0ع م0ن التعل0يم األساس0ي نح0و 6522
   589 التعليم المهني في أمانة العاصمة

 -فاعلية برنامج إرشادي في تعديل مفهوم ال0ذات ل0دى األح0داث الج0انحين ف0ي أمان0ة العاص0مة 6523
   670 صنعاء

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية التوافق النفسي واالجتماعي لدى طالب المرحلة الثانوية في 6524
   692 صنعاء -أمانة العاصمة 

 3286 فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات االجتماعية ألطفال الشوارع6525

)ف0ي تنمي0ة األداء المهن0ي LessonStudyفاعلية برنامج تدريبي قائم عل0ى ال0درس المبح0وث(6526
   3604 لدى معلمي العلوم بالمرحلة األساسية في الجمهورية اليمنية

فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية تريز إلكس0اب معلم0ات ري0اض االطف0ال مه0ارات تنمي0ة 6527
   3916 التخيل االبداعي لدى طفل الروضة في أمانة العاصمة

بي لتنمي0ة المه0ارات الحياتي0ة ف0ي حال0ة الط0وارئ واألزم0ات ل0دى الطال0ب فاعلية برن0امج ت0دري6528
   4141 جامعة صنعاء -المعلم بكلية التربية 

فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي القرآن الكريم وعلومه في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية 6529
   6288 ةفي ضوء حاجاتهم ومتطلبات القضايا الفكرية والفقهية المعاصر

فاعلية برنامج تدريبي مطور قائم على االحتياجات التدريبية للنمو المهني لمعلم0ي العل0وم ف0ي 6530
   3358 المرحلة االساسية

فاعلية برنامج ت0دريبي مقت0رح ق0ائم عل0ى االقتص0اد المعرف0ي لتنمي0ة كفاي0ات معلم0ي الدراس0ات 6531
   2834 اليمنية اإلجتماعية في الصف األول الثانوي بالجمهورية

فاعلية برنامج ت0دريبي مقت0رح ق0ائم عل0ى المع0ايير المهني0ة ف0ي تنمي0ة اداء مدرس0ي الدراس0ات 6532
   2973 االجتماعية في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية

فاعلي00ة برن00امج تعليم00ي مقت00رح لتط00وير اداء تالمي00ذ الص00ف الراب00ع االساس00ي ف00ي اختب00ارات 6533
   1775 )للرياضياتTimssولية (الدراسة الد

فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتنمية مفاهيم حقوق االنسان من خالل مقرر التربي0ة االس0المية 6534
   6666 بالجمهورية اليمنية (تطبيقا على تالميذ الصف التاسع)

المي0ذ الثالث0ة م0ن فاعلية برنامج في مادة التربية اإلسالمية لتنمية المهارات االجتماعية ل0دى ت6535
   8910 صنعاء  -مرحلة التعليم األساسي بامنة العاصمة 

فاعلية برنامج قائم على االتصال الكلي في تنمية الوعي الديني وبعض المه0ارات ل0دى تالمي0ذ 6536
   6407 الحلقة الثانية من التعليم األساسي المعاقين سمعياً في الجمهورية اليمنية

ق0ائم عل0ى الت0دريس الت0أملي ف0ي النم0و المهن0ي لمعلم0ي العل0وم بمرحل0ة التعل0يم  فاعلية برنامج6537
   4184 االساسي في الجمهورية اليمنية

فاعلية برنامج قائم على التدريس السمعي البصري في تنمية مه0ارات التواص0ل ل0تعلم مف0اهيم 6538
   4152 العلوم االساسية لدى اطفال التوحد بأمانة العاصمة صنعاء

فاعلي00ة برن00امج ق00ائم عل00ى الس00يكودراما ف00ي تنمي00ة بع00ض المه00ارات االجتماعي00ة ل00دى اطف00ال 6539
   2879 صنعاء -الروضة بأمانة  العاصمة 

فاعلية برنامج قائم على اللع0ب ف0ي تنمي0ة التفاع0ل االجتم0اعي ل0دى اطف0ال الروض0ة ف0ي امان0ه 6540
   3140 العاصمة

ات الطلب00ة المعلم00ين لت00دريس القواع00د النحوي00ة ف00ي ض00وء بع00ض فاعلي00ة برن00امج لتنمي00ة مه00ار6541
   5726 المداخل بالجمهورية اليمنية

فاعلية برنامج متعدد الوسائط ف0ي تنمي0ة المه0ارات الكتابي0ة ل0دى طلب0ة قس0م التعل0يم االساس0ي 6542
   3595 جامعة صنعاء -بكلية التربية 

ه0ارات الق0راءة ل0دى ذوي االعاق0ة العقلي0ة الق0ابلين فاعلية برنامج متعدد الوسائط ف0ي تنمي0ة م6543
   4143 صنعاء -للتعلم بامانة العاصمة 
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فاعلية برنامج محوسب مقترح ذاتي التعلم لوحدة الهندسة الفضائية في تنمية تحص0يل ط0الب 6544
   3080 الصف الثاني الثانوي العلمي

عل0ى أس0اليب التفكي0ر الرياض0ي ف0ي تنمي0ة فاعلي0ة برن0امج مقت0رح ف0ي التفاض0ل والتكام0ل ق0ائم 6545
   6160 اإلبداع لدى طالب كلية التربية بجامعة صنعاء

فاعلية برنامج مقترح في ضوء مقاصد الشريعة االس0المية لتنمي0ة المف0اهيم العقدي0ة واألحك0ام 6546
   6366 التشريعية لدى طالب المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية

ج مقترح قائم على تكنولوجي0ا التليفون0ات الذكي0ة لتنمي0ة مه0ارات التربي0ة العملي0ة فاعلية برنام6547
   4020 لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة واتجاهاتهم نحو التعلم النقال

 7316 فاعلية برنامج مقترح لتدريب معلمي الجغرافيا 6548

م00نهج العل00وم للص00ف الخ00امس  فاعلي00ة برن00امج مقت00رح لتنمي00ة بع00ض المه00ارات الحياتي00ة ف00ي6549
   2824 األساسي

فاعلية برنامج مقترح لعالج الضعف القرائ0ي ل0دى تلمي0ذات الحلق0ة الثالث0ة م0ن مرحل0ة التعل0يم 6550
   2668 األساسي بأمانة العاصمة صنعاء

فاعلية برنامج مقترح وفق نظرية النظم ف0ي تنمي0ة مه0ارات الت0ذوق االدب0ي ل0دى طلب0ة الص0ف 6551
   3969 ني الثانوي بأمانة العاصمة صنعاءالثا

 4724 فاعلية بطاقة األداء المتوازن في البنوك اليمنية. دراسة حالة لكاك بنك6552

 5149 فاعلية بعض مضادات المؤكسدات المنقية للجذور الحرة في امراض الكبد والصفراء6553

ند الى الدماغ في تنمية عادات العقل والدافعية فاعلية تدريس الكيمياء وفق نظرية التعلم المست6554
   3281 لإلنجاز لدى طالبات الصف الثاني الثانوي

فاعلية تدريس مقرر مطور وفق نظرية جولمان لتنمية الذكاء الوجداني ومهارات الحياة ل0دى 6555
   3731 طلبة كلية التربية جامعة صنعاء

الحياتي0ة ف0ي الكيمي0اء عل0ى تنمي0ة اتخ0اذ الق0رار ل0دى فاعلية تدريس وحدة متضمنة للمه0ارات 6556
   2952 طلبة  الصف الثاني الثانوي بامانة العاصمة

فاعلية تص0ميم برن0امج حاس0وبي إلدارة بن0وك أس0ئلة ف0ي م0ادة الرياض0يات مبني0ة وف0ق نظري0ة 6557
   9008 استجابة الفقرة 

الناق00د واالتج00اه نحوه00ا ل00دى طلب000ة  فاعلي00ة توظي00ف الحوس00بة الس00حابية ف00ي تنمي00ة التفكي00ر6558
   3942 الرياضيات بكلية التربية _ صنعاء

فاعلية حدة دراسية مقترحة في مادة الجغرافيا لتنمية مفاهيم التربي0ة الس0ياحية لطلب0ة الص0ف 6559
   2901 االول الثانوي بالجمهورية اليمنية

حل00ة الثانوي00ة مه00ارات الق00راءة الناق00دة فاعلي00ة طريق00ة ال00تعلم التع00اوني ف00ي اكتس00اب طلب00ة المر6560
   2380 بمحافظة صنعاء

فاعلي00ة كت00اب الكترون00ي تف00اعلي ف00ي تنمي00ة مه00ارات إنت00اج البرمجي00ات التعليمي00ة ل00دى الطلب00ة 6561
   4107 جامعة صنعاء -المستقلين والمعتمدين بكلية التربية 

سي بالجمهورية اليمنية في تنمية بعض فاعلية مقرر الجغرافيا للصف الثامن من التعليم األسا6562
   5964 مفاهيم التربية الدولية واإلتجاه نحوها

فاعلية مواقع منظمات المجتمع الم0دني عل0ى ش0بكات التواص0ل االجتم0اعي ف0ي معالج0ة قض0ايا 6563
   6526 حقوق االنسان

الرياض0ية ل0دى طلب0ة ) عب0ر الش0بكة العالمي0ة ف0ي ح0ل المس0الة LMSفاعلية نظام اداره التعلم (6564
   2140 صنعاء واتجاهاتهم نحوالتعليم االلكتروني -كلية التربية 

 2748 فاعلية نظام تقييم االداء الوظيفي للعاملين في الجهاز االداري في الجامعات اليمنية6565

لمق0رر  فاعلية نمطي التعلم  الفردي والتعاوني القائمين على  الوسائط المتع0ددة ف0ي التحص0يل6566
   3504 التصميم المنطقي لدى طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل

فاعلي0000ة نمط0000ي التعل0000يم االلكترون0000ي الم0000دمج والمقل0000وب ف0000ي التحص0000يل االن0000ي والمؤج0000ل 6567
   4194 صنعاء -لمادةالرياضيات لدى طلبة الصف السابع االساسي بأمانة العاصمة 
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ثي ف00ي تنمي0ة مه0ارات كتاب0ة المع00ادالت الكيميائي0ة والتفكي0ر الت0أملي ل00دى فاعلي0ة نم0وذج مك0ار6568
   3748 طالبات الصف الثاني الثانوي

فاعلية وحدة مطورة باستخدام االفالم الوثائقية في تحصيل طلبة الصف االول الثانوي لمفاهيم 6569
   2200 الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها بالجمهورية اليمنية

فاعلية وحدة مطورة في مادة العلوم لتنمية الذكاء الوجداني والتحصيل لتالميذ الصف السادس 6570
   3022 االساسي

فاعلية وحدة مطورة قائمة على التعلم الخدمي في م0ادة العل0وم لتنمي0ة المس0ئولية االجتماعي0ة 6571
   3757 لدى تالميذ الصف الثامن بامانة العاصمة صنعاء

وحدة مطورة من مقرر الحديث الشريف في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طلب0ة  فاعلية6572
   1926 الصف االول الثانوي.

فاعليه استخدام مسرح العرائس في تنمية الذكاء الوجداني والمهارات الحياتي0ه ل0دى تلمي0ذات 6573
   3798 الصف الثالث االساسي في مادة العلوم

) من بداية كتاب الوص0ايا 991مال الدين محمد بن ابي بكر االشخر المتوفي (فتاوى العالمة ج6574
 دراسة وتحقيق -الى نهاية المخطوط 

2642   

ه0ـ  دراس0ة وتحقي0ق م0ن اول 991فتاوى العالم0ة جم0ال ال0دين محم0د ب0ن اب0ي بك0ر االش0خر ت 6575
   2235 300- 1الكتاب الى اخر باب الفرائض من ص

عانة الفقير شرح المختصر الكبير للعالمة محم0د ب0ن عب0دهللا ب0ن احم0د باس0ودان فتح القدير وا6576
   2257 هـ / دراسة وتحقيق1281 - 1209

 5399 )12فترات التنبئ باستعمال نماذج المعاينة المرتبة في حالة توزيع بر(6577

 7686 فتور واإلعداد وعالقتها بالحالة النفسية لالعب كرة القدم 6578

 2894 فجوة الطلب على الطاقة  الكهربائية في الجمهورية اليمنية6579

 5565 فحص البرامومترات الديناميكية واالستاتيكية لالوسيلوسكوبات الرقمية6580

 3100 فحص القلب بالموجات فوق الصوتية قبل وبعد توسيع الصمام التاجي بالبالون6581

 7814 تريولوجية  لمياه اآلبار األهلية في العاصمة صنعاء فحص مؤشرات النوعية البك6582

 1590 فحوصات فيتو كيمياوية وبيولوجية لبعض النباتات من عائلة الكمبوستي6583

   326 دراسة وتحقيق -هـ 855فرائد القالئد في مختصر شرح الشواهد للبدر العيني المتوفى سنة 6584

متالزم0ة الش0رايين التاجي0ة الح0ادة ال0ذين ادخل0وا لوح0دة عناي0ة  فشل عضلة القلب بين مرضى6585
   3099 القلب المشددة مركز القلب بهيئة مستشفى الثورة العام النموذجي

فص00ل بع00ض الم00واد الفعال00ة كمض00ادات لالكس00دة ومض00ادات للميكروب00ات م00ن بع00ض اص00ناف 6586
PULICARIA 1149   

 1150 ت تنتمي لعائلة لورا نتشاسيفصل بعض مضادات األكسدة من نباتا6587

 1744 فصل وقياس بعض الملوثات المائية باستخدام بعض المستخلصات العضوية الصلبة6588

فصل وقياس بعض ايون0ات العناص0ر الثقيل0ة الس0امة م0ن حب0وب ال0ذرة الرفيع0ة غ0ذاء االنس0ان 6589
   2504 المروية بالمياه المعالجة

 -في اختزال قلق اإلحصاء لدى طلب0ة الماجس0تير بكلي0ة التربي0ة  SPSSرنامج فعالية استخدام ب6590
 جامعة صنعاء

1086   

   953فعالية استخدام برنامج في اللعب علي تنمية التفكير االبتكاري لدى أطفال الروضة بمدينة تعز6591

يل الدراس0ي واالتج0اه فعالية استخدام بعض المداخل التكنولوجية لتعليم الرياضيات ف0ي التحص65920
   5740 نحو استخدام تكنولوجيا التعليم لدى تالميذ الصف السابع االساسي في الجمهورية اليمنية

6593
فعالية استخدام طريقة االستقصاء الموجه في تدريس الكيمياء على تنمي0ة التفكي0ر الناق0د ل0دى 

 طلبة الصف االول الثانوي بامانة العاصمة
 

2469   
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لية استخدام قصص الخيال العلمي ف0ي اكتس0اب المف0اهيم الجغرافي0ة لتالمي0ذ الص0ف الس0ابع فعا6594
   2074 االساسي بامانة العاصمة

فعالية استخدام نموذج اوزوبل وطريقة االكتشاف الموجه في تدريس الكيمياء عل0ى التحص0يل 6595
   5384 سي في الجمهورية اليمنيةومهارات التفكير العلمي لدى طالب الصف الثامن من التعليم االسا

فعالية استراتيجيات التقويم في تطوير مه0ارات الكتاب0ة ل0دى الط0الب بقس0م اللغ0ة االنجليزي0ة ، 6596
   4109 كلية اللغات ، جامعة صنعاء

فعالي0ة اس00تراتيجية التعل00يم اإللكترون00ي الموق00ع عل00ى طلب00ة قس00م التنظ00يم المعلوم00ات الحاس00بات 6597
   6877 تقبل في مقرر العلمي الكتروني واتجاهاته نحوه جامعة المس

فعالية االجراءات الدوائي0ة الجدي0دة الس0تخدام االكسيتوس0ين ع0ن طري0ق الحق0ن المباش0ر داخ0ل 6598
   473 الزغبات الحبيبة لتدبير انحباس المشيمة

ى تالمي0ذ الص0ف فعالية التدريب على الوعي الصوتي ف0ي تنمي0ة مه0ارات الق0راءة الجهري0ة ل0د6599
   2192 الثالث االساسي بأمانة العاصمة

 6093 فعالية العالج المعرفي في عالج اإلكتئاب6600

فعالية العالج النفسي بنوعية الحياة في تحسين ادراكها والرضا عنها ورف0ع مع0دالت الس0عادة 6601
   6444 لدى مرضى السكري من االطفال

ة المعيارية : دراسة تجريبية في وحدات العناية المركزة في مستشفى فعالية العناية التمريضي6602
   2845 الثورة بصنعاء

 4716 فعالية القيادة في قيادة مجموعات العمل المختلفة وأثرها على رضا وإنتاجية الموظفين6603

ان0واع فعالية المواد المف0رزة م0ن نب0ات كوميف0ورا م0ره (الم0ره) كمض0اد ميكروب0ي عل0ى بع0ض 6604
   6382 الفطريات والبكتيريا

 7127 فعالية انظمة الحوافز ومدى تحقيقها للرضاء الوظيفي 6605

   507 فعالية أداء مديري المدارس الثانوية العامة بأمانة العاصمة صنعاء وعالقته بضغوط العمل6606

ة الصف األول الثانوي عن فعالية أنموذج بنائي مقترح في تصويب المفاهيم الخاطئة لدى طلب6607
   1669 مفاهيم الشغل والقدرة

فعالية برنامج ارشادي لتطوير القدرة على مواجهة الصغوط لدى المرأه اليمنية العاملة (عينة 6608
   5489 من الممرضات)

 -فعالية برنامج ارشادي نفسي لتنمية االتزان االنفعالي ل0دى النس0اء االرام0ل بأمان0ة العاص0مة 6609
   3660 صنعاء

فعالي00ة برن00امج إرش00ادي دين00ي لتنمي00ة األم00ن النفس00ي وأث00ره عل00ى العوام00ل الخمس00ة الكب00رى 6610
   6351 للشخصية لدى عينة من طالب الجامعة

فعالية برنامج حاسوبي متعدد الوسائط في الهندسة االحداثية على تحصيل طلبة الص0ف االول 6611
   2770 الثانوي

معرف00ي ف00ي تخفي00ف اض00طراب م00ا بع00د الص00دمة ل00دى االطف00ال  -ن00امج ع00الج س00لوكي فعالي00ة بر6612
   5734 المساء اليهم

فعالية برنامج قائم على اشباع الحاجات النفسية في خفض بعض االضطرابات الس0لوكية ل0دى 6613
   2717 صنعاء -األطفال العاملين في أمانة العاصمة 

النشط في إكساب طلب0ة المس0توى الثال0ث عل0وم الحي0اة مه0ارات  فعالية برنامج قائم على التعلم6614
   3272 التدريس الفعال والحد من قلق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء

 3121 فعالية برنامج قائم على اللعب لتنمية الذكاء االجتماعي لطفل الروضة6615

ية مفهوم المواطنة لدى طفل الروضة في فعالية برنامج قائم على بعض االنشطة التربوية لتنم6616
   2762 امانة العاصمة صنعاء

فعالية برنامج قائم على حل المشكالت في تنمية مهارات ماوراء المعرفة لدى طالب0ات الص0ف 6617
   1184 السابع األساسي في مدينة تعز
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لتربي0ة جامع0ة ص0نعاء فعالية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية مه0ارات طلب0ة كلي0ة ا6618
   6012 على استخدام اجهزة تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

فعالية برن0امج مقت0رح عل0ى تنمي0ة المه0ارات النحوي0ة ل0دى تالمي0ذ الحلق0ة االخي0رة م0ن التعل0يم 6619
   2405 االساسي بمحافظة عمران

الص0ف الس0ادس االساس0ي م0ن ذوي  فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات الكتاب0ة ل0دى تالمي0ذ6620
   4026 صعوبات التعلم بأمانة العاصمة

فعالية تدريس مقرر مشكالت بيئية وفق مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية حب التعلم 6621
   3278 صنعاء -والذكاء األخالقي لدى طلبة كلية التربية

في تنمية الوعي الصحي والقدرة على اتخاذ  فعالية تدريس وحدة مطورة في القضايا الصحية6622
   3345 القرار لدى طالبات الصف العاشر بامانة العاصمة

 6206 فعالية دمج األرتيميثر والمر على المنشقة المنسونية في الفئران المصابة تجريبياً 6623

 1082 فعالية عد كريات الدم البيضاء في تشخيص وتكهن وخامة االخماج البكتيرية6624

 1339 فعالية مضاد المكروبات لبعض النباتات الطبية المختارة في اليمن6625

فعالية مناهج تدريس مادة الترجم0ة :دراس0ة تجريبي0ة لم0ا تقدم0ه من0اهج ت0دريس الترجم0ة ف0ي 6626
   1514 جامعة الحديدة

ئي00ة ل00دى طلب00ة المرحل00ة فعالي00ة نم00وذج ال00تعلم م00ن أج00ل االس00تخذام ف00ي تنمي00ة المعرف00ة الفيزيا6627
   2403 الثانوية

فعالية وحده دراسية مصممة وفق استراتيجية االلعاب اللغوية ف0ي تنمي0ة مه0ارات النح0و ل0دى 6628
   1950 تالميذ الصف السادس االساسي في الجمهورية اليمنية

 3374 فقة الموازنات في زواج المرأة وعملها وتوليها للمناصب العامة6629

 1025 دراسة سوسيوانثروبولوجية-فقراء الحضر بمدينة صنعاء6630

 2816 فقه االستثمار في السوق االسالمي6631

 6916 فقه االستخدام الساسي لمصلح االرهاب 6632

فق00ه اإلم00ام اب00ن عطي00ة ف00ي األح00وال الشخص00ية والجناي00ات والح00دود م00ن خ00الل تفس00يره آلي00ات 6633
   3167 ة مقارنةدراسة فقهي -األحكام 

 8363 فقه التعامل مع السفها في ضوء القران الكريم 6634

 7060 فقه الحرب النفسية في ضوء سورة األثقال6635

 5637 فكر الشوكاني السياسي وأثرة المعاصر في اليمن6636

 6874 فكر المكان االجتماعي وموقفة من الفكر االجتماعي البربري الحديث 6637

 6653 فكرة التطور بين داروين و داكنز (بحث في فلسفة البيولوجيا)6638

 1927 فكرة التطور في القرن التاسع عشر بين الفلسفة والعلم6639

 4872 فكرة التقدم بين الماركسية والراجمانية6640

 1081 ي'فكرة عالقة األم بالبنت : تحليل لرواية سلفيا بالث 'الناقوس الزجاج6641

 7319 فلسفة التاريخ عند ادنولد تقيبني6642

 7443 فلسفة الدين عن ابي بكر الرازي6643

 7444 فلسفة الرازي األخالقية6644

 6982 فلسفة الفقه االسالمي والتجديد الفهمي 6645

 6470 فلسفة اللغة عند ميشل فوكو6646

 7136 المرآة في االتفاقات فلسفة المساواة بين الرجل و6647

 5161 دراسة تحليلية نقدية -فلسفة اميريقوس الشكية 6648

   2052 فلورا مديرية طور الباحة/ محافظة لحج الجمهورية  اليمنية  وارتباطها الجغرافي العالمي6649

 7672 فن الترسل الشعري في بعض الجاهلي 6650

 1837 ات جين أوستن : دراسة نقديةفن خلق الشخصيات في رواي6651
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 2367 فهرسة مصادر المعلومات االلكترونية بالمركز الوطني للمعلومات دراسة تقويمية6652

 7592 فوائد القرارات الشاذة 6653

في اسلوبية النص قراءة في قصيدة هوامش يمانية على تغريب0ة اب0ن زري0ق البغ0دادي للش0عار 6654
   6938 المقالح  أ.د. عبدالعزيز

 7696 في الحقيقة والمجاز6655

 7487 في الفترة ما بين القرن الثاني والخامس الهجري 6656

 7726 في الموقف العربي من بنية الخطاب إلى بناء النص6657

 7179 في تجربة النقد العربي المعاصر في اليمن 6658

لص0نف الثال0ث الهيكل0ي واإلخ0تالالت الناش0ئة ع0ن أس0باب في حاالت تطور س0وء األطب0اق م0ن ا6659
   6119 وراثية لتطور األطباق عند المصابين بشق قبة الفك والحنك

 7297 في دراسة النهضة6660

في فلسفة البيئة ومشكالتها موضوع البيئة طبيعت0ه ومش0كالته الفلس0فية ف0ي الفك0ر االنجلي0زي 6661
   7557 االمريكي المعاصرة

 8399 في قضية عدوى المستشفيات 6662

 6022 فيتامين (د) الكساح في أطفال اليمن6663

 3439 الخفي في مرضى الغسيل الدموي في مدينة صنعاء Bفيروس التهاب الكبد 6664

 1220 بين النساء الحوامل في تعز ــ اليمن Eفيروس التهاب الكبد من النمط 6665

 7712 ب/ ج/ في موظفي مستشفى الثورة العام   فيروسات الكبد6666

فيروسات الكبد المنقولة بالدم ف0ي المرض0ى ال0ذين يع0انون م0ن أم0راض الكب0د المزمن0ة بمدين0ة 6667
   769 صنعاء : دراسة مصلية وجزئية وبائية

فى سنة فيض الغمام المشمول على روض الخزام المطلول لعبد هللا بن عبدالباري االهدل المتو6668
   4114 دراسة وتحقيق-هــ رحمه هللا تعالى 1271

قابلية التعابير البالغية والثقافية للترجمة ف0ي ض0وء دراس0ة ت0راجم مع0اني الق0رآن الك0ريم ال0ى 6669
   5828 اللغة االنجليزية

   4698 قابلية توظيف المواهب التقنية في صناعة النفط والغاز" دراسة حالة على شركة توتال يمن6670

 4225 دراسة مقارنة بين مذهبي الزيدية والشافعية -قاعدة األمور بمقاصدها وتطبيقاتها الفقهية 6671

 دراسة مقارنة بين مذهبي الزيدية والشافعية -قاعدة اليقين ال يزول بالشك وتطبيقاتها الفقهية6672
 4023   

ألح00وال ف00ي الش00ريعة اإلس00المية وتطبيقاته00ا قاع00دة تغي00ر األحك00ام بتغي00ر األزم00ان واألم00اكن وا6673
   1912 الفقهية المعاصرة

 7747 قانون أوضاع األمر القانونية لمنشئات اإلعمال الصغيرة 6674

 7746 م 590قانون حقوق الالجئين في التشريعات اليمنية التفاقية 6675

التاس00ع الهج00رى الث00امن ال00ي  قبيل00ة البج00افي ش00رق الس00ودان م00ن الق00رن الث00اني الهج00رى حت00ى6676
   256 الخامس عشر الميالدي

   1497 قبيلة خوالن ودورها في االسالم من القرن االول حتى القرن الرابع الهجري دارسة تاريخية6677

 2070 قبيلة كندة ودورها في الحياة العلمية في القرنين األول والثاني للهجرة6678

 186 السالم الي نهاية العصر االمويقبيلة مذحج منذ ظهور ا6679

 3706 م1945-1845هـ /  1364-1262دراسة تاريخية   -قبيلة نهد في حضرموت 6680

 8350 قخار مقولة 6681

 7468 قراءات زمنكانية في القصص القرآني6682

 8692 قراءة أسلوٌبة نٌصة لقٌصدة : محمود غٌنم " مالً وللنجم "6683
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   9091 52قراءة نقدية آلراء بعض المفكرين العرب المعاصرين حلو الفكر السياسي اإلسالمي العدد 6684

 8463 قرار في مصادر ترجمة الهمداني 6685

 6800 قسمة االنسان ماله في اثناء حياته في القانون والقضاء اليمني 6686

 22 1962-1938قصيدة المديح في الشعر اليمني الحديث من 6687

 7061 قضاة آل العنسي تراجمهم وأثارهم العلمي 6688

 3848 قضايا اصول الدين في الهجره النبوية واثرها على الفرد والمجتمع6689

 9139 قضايا االحتكار في شريعة اإلسالم 6690

 5328 م1999-1990قضايا السياسة الخارجية لدى االحزاب السياسية اليمنية 6691

قض00ايا العالمي00ة والهوي00ة ف00ي الدراس00ات األكاديمي00ة الخاص00ة برواية(األش00ياء تت00داعي) للكات00ب 6692
   3122 تشينوا أتشيبي

 556 قضايا اللغة والنحو في تفسير الواحدي ' الموسوم بالوسيط '6693

 313 وآداب أحكام -قضايا المرأه في سورة النساء 6694

 5290 ي الفكر االصولي اليهوديقضية االسالم ف6695

 5034 قضية الوحدة في الفكر العربي االسالمي الحديث والمعاصر6696

 5736 قطاع البناء في اليمن : نحو التنمية االقتصادية المستدامة6697

 7115 قطاع التأمينات االجتماعية واالصالح االقتصادي6698

 8428 الواقع ومتطلبات النهوض قطاع الصناعات التحويلية : 6699

 7629 قطاع المعلومات في اليمن 6700

 7634 قطاع المكتبات والمعلومات في اليمن توصيف المتطلبات والمعطيات 6701

 538 قلق الرياضيات وعالقتة بالتحصيل لدى طلبة كلية التربية6702

 3255 لبة جامعة صنعاءقلق المستقبل وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى ط6703

 3844 قلق المستقبل وعالقته بمعنى الحياه والصالبة النفسية لدى طلبة جامعة الحديدة6704

 7625 قوادح العله النحوية في نظر االصوليين6705

 2914 قواعد التركيب المقطعي في اللغة العربية دراسة في علم تركيب األصوات6706

هـ  من اول 1250ير عند احمد بن عبدالقادر الكوكباني ومحمد بن علي الشوكاني قواعد التفس6707
   3399 التفسير الى اخر سورة البقرة دراسة مقارنة

هـ0ـ ف0ي كتاب0ه غاي0ة األم0اني ف0ي تفس0ير الك0الم 893ت  -قواعد التفس0ير عن0د األم0ام الك0وراني 6708
   3927 الرباني

 2928 شنقيطي في كتابية أضواء البيان والعذب النمير جمعاً ودراسةقواعد التفسير عنداالمام ال6709

 3851 دراسة تطبيقية في القرآن الكريم -قواعد الرسم القراني وأثرها على المعنى 6710

قواع00د الفهرس00ة الوص00فية وم00دى تطبيقه00ا بالمكتب00ات المركزي00ة بالجامع00ات الحكومي00ة اليمني00ة 6711
   1698 :دراسة تقويمية

 2731 قواعد تفسير النصوص العقدية عند االشاعرة6712

دراس0ة ف0ي الق0وانين اليمني0ة  -قواعد وأسس الحوكم0ه ف0ي مجل0س إدارة الش0ركات المس0اهمة 6713
   1541 والمصرية ودول مجلس التعاون الخليجي

م) : 1918 - 1848ه00ـ / 1337 -ه00ـ 1264قواف00ل الح00ج اليمن00ي ف00ي العه00د العثم00اني الث00اني (6714
 دراسة تاريخية

4118   

 2960 م1872-1635هـ/1289-1045قوافل الحج اليمني في عهد الدولة القاسمية 6715

 680 قوة تأثير الهرباجو كأحد مضادات االلتهابات على تكوين أجنة الدجاج6716

س0لكية المبني0ة عل0ى قولبة وتخمين القناة ذات الدخل والخرج المتعدد في أنظمة اإلتصاالت الال6717
   OFDM( 6090تقنية الترددات المتعامدة (

 7048 قياس اتجاهات الطلبة نحو القيم االجتماعية واالسالمية وعالقتها بمتغيرات الجنس 6718
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قياس اثر استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا عل0ى خ0واص الترب0ة ف0ي منطق0ة بن0ي 6719
   9022 الحارث بصنعاء 

   288 قياس االضطرابات العصابية لدى افراد القوات المسلحة اليمنية وعالقتها ببعض المتغيرات6720

   1832 صنعاء-قياس السلوك العدواني لدى األطفال الجانحين وأقرانهم العاديين في أمانة العاصمة 6721

 1270 اءجامعة صنع-قياس الضغوط النفسية للطلبة المتزوجين في كلية التربية6722

 3026 قياس العائد االقتصادي الفردي لإلنفاق على التعليم الثانوي العام في محافظة صنعاء6723

 DEA( 2729قياس الكفاءة اإلنتاجية للجامعات اليمنية باستخدام التحليل التطويقي للبيانات(6724

ل0ذين يع0انون م0ن حساس0ية ب0ين المرض0ى ا IgEقياس المستوى الكلي والنوعي لألض0داد ن0وع 6725
   1589 الجلد الموضعي واألصحاء في اليمن

قياس النشاط األشعاعي الطبيع0ي ف0ي الص0خورومواد البن0اء المس0تخدمة ف0ي بن0اء المن0ازل ف0ي 6726
   2713 مدينة صنعاء

 6929 قياس بعض دالئل التلوث الكيميائي لآلبار الجوفية في مدينة صنعاء6727

 7816 دالئل الكيميائية لآلبار الجوفية في مدينة صنعاء قياس بعض 6728

قياس تاثير بنك التسليف التع0اوني والزراع0ي عل0ى النم0و االقتص0ادي ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 6729
   ARDL 3261باستخدام نموذج 

)عند مرضى ابيضاض الدم bcr_ablقياس تفاعل سلسلة البوليميراز بالزمن الحقيقي لنسخة(6730
   3002 لنقوي المزمن في اليمن .ا

   4669قياس رضا العمالء من خدمات المشتريات: دراسة حالة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اليمن6731

 7699 قياس قوة السحب والطاقة والتنبؤ بها للمحراث الحفار في تربة مزيجية6732

   5294 لتيلوميرازي مرضى سرطان الدم الحادونشاط انزيم ا 2قياس مستوى البروتين بي سي إل6733

والم00الون ثن00ائي الدهي00د ف00ي مص00ل مرض00ى الس00كري  10قي00اس مس00توى مس00اعد األن00زيم كي00و6734
   3640 المصابين بالمتالزمة األيضية في مركز السكر في مستشفى الثورة بصنعاء

لنوع الثاني المتعالجون قياس مستوى هرمون الجلوكاجون شبية البيبتيد في مرضى السكري ا6735
   4106 اليمن -في مدينة صنعاء  4بمثبطات دي بي بي 

قي00اس مس00تويات بالزم00ا الهوموس00تتين كعام00ل مس00بب لمرض00ى االوعي00ة الدموي00ة للقل00ب عن00د 6736
   508 متعاطي القات

 قياس وحساب معامل التوهين الخط0ي والكتل0ي الش0عة كام0ا ل0بعض الم0واد العازل0ة (الخش0ب ،6737
   5567 اللكنين والسيليلوز)

 7300 قيام سقوط دولة بني مهدي في تهامة 6738

قيم التربية اإلسالمية التي تنميها المدارس الثانوية من وجهة نظر طلبة الصف الثالث الثانوي 6739
   9057 في محافظة عمران 

 1443 هورية اليمنيةقيم الوحدة الوطنية في بعض كتب مرحلة التعليم االساسي بالجم6740

 3492 صنعاء -قيمة البارتوجراف في والدة الحمل منخفض الخطورة في مستشفى السبعين 6741

قيمة السي بيبتايد في دم الحبل السري للمواليد المصريين من امهات غير مصابات بداء البول 6742
   4977 السكري وعالقته بوزن هؤالء المواليد

   4315 والعوامل المؤثرة في مستواه وملف الدهون لدى طلبة جامعة صنعاء 4كسين إبة قيمه الليبو6743

مخط0ط اول0ي  -كاكس : نظام للدمج بين االنظمة متعددة العمالء والبرمجة ب0القيود والض0وابط 6744
   6129 لتطبيق في ادارة موارد المياه في المجال الزراعي

عالمة نور الدين علي بن محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن أبي كتاب (الديباج شرح المنهاج) لل6745
   931 دراسة وتحقيق (من بداية اللعان الى نهاية الكتاب) -القاسم مطير الحكمي 
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 7774 كتاب / بنية الرؤيا / اللغة والداللة وبناء الشخصية في قضية يوسف علين السالم 6746

 6794 كتاب اصول افقة االسالمية 6747

 7763 كتاب اقتصادية المالية العامة 6748

كتاب االنوار المنتقى من كالم النبي المختارصلى هللا عليه وسلم  لالمام احمد يحيى المرتض0ى 6749
   2237 دراسة وتحقيق-هـ 840تـ 

 7744 كتاب التأمينات العينة المستحقة في القانون المدني 6750

 174 دراسة وتحقيق -خفي من القرآن كتاب التبيان لما 6751

كتاب التقريب المنتزع من التهذيب لالمام محمد بن عامر بن علي االصبهاني دراسة وتحقي0ق 6752
   2181 من اول المخطوط حتى نهاية سورة االعراف

 كتاب الديباج شرح المنهاج تصنيف الفقية علي بن أبي بكر بن إبراهيم بن أب0ي القاس0م مطي0ر6753
   764 هـ)  دراسة وتحقيق من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب الضمان1041الحكمي تـ ( 

كتاب القضاء واألحكام من شرح التجريد في فق0ه الزيدي0ة لإلم0ام احم0د ب0ن الحس0ين اله0اروني 6754
   5871 دراسة وتحقيق -هـ)  411 -هـ 333(

عب0دهللا اس0حاق ب0ن يوس0ف ب0ن يعق0وب ب0ن  كتاب الكافي في الفرائض لالمام ابي يعقوب واب0ي6755
   5228 دراسة وتحقيق -هـ 500ابراهيم بن عبدالصمد الدسوقي المتوفي سنة 

 7651 كتاب اللون في الشعر االندلسي حتى نهاية عصر الطوائف 6756

 1635 دراسة وتحقيق -كتاب المجزي في اصول الفقة 6757

6758
م000000ام اب000000ي طال000000ب يحي00000ى ب000000ن الحس000000ين ب000000ن كت00000اب المج000000زي ف000000ي اص000000ول الفق00000ة لال

م) م0ن ب0اب الخ0الف ف0ي الجم0اع ال0ى نهاي0ة الكت0اب ب0اب الخ0الف ف0ي 1023ه0ـ/429هارون(ت
 دراسة وتحقيق -الحضر واالباحة 

2423   

 7386 كتاب المدخل المناهج البحثية الدراسات اإلعالمية6759

 7097 كتاب المساحة 6760

 7656 لوبية في شغر رثاء المدن والممالك االثرية كتاب المهيمنات االس6761

 8600 كتاب أدلة االحكام الفقهية المختلف فيها 6762

 7497 كتاب أنس التحليل المالي واألنتمائي6763

 7788 كتاب تاريخ وادي النيل / مصر والسودان 6764

 7773 كتاب تأصيل أسس علم النفس التعليمي 6765

 7516 تاب تكليف التسويق االطار النظري والتطبيقي العلمي ك6766

 1421 دراسة اسلوبية -كتاب صنعاء للشاعر عبدالعزيز المقالح 6767

 8249 كتاب علم األدوية المجدول 6768

 7586 مقرر دراسي باالشتراك  2كتاب علوم القران 6769

 8590 كتاب في المحاسبة6770

   7489 قسم الملك التبانع في القانون اليمني في المقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الجنائيكتاب 6771

 SPSS 7504كتاب مبادئ االحصاء تطبيقات االحصاء باستخدام 6772

 7508 كتاب مدخل إلى تربية الطفل 6773

 7493 كتاب موسيقي الشعر العربي بين االصالة والحداثة 6774

دراسة اثرية  -كتابات مساجد مدينة صنعاء من القرن الثاني للهجرة حتى نهاية العصرالعثماني6775
   2605 فنية مقارنة

 7535 كتبا اإلدارة العامة وتطبيقاتها في الجمهورية اليمنية 6776

 7652 كتبا الموشحات االندلسية بين ناقريها قديماً وحديثاً 6777

 7781 عام من الحلم واالمل  80ن العسيى كتيب عن سليما6778

 7780 كتيب قصيرة الشكل في الشعر الروسي سبعينية وثمانيات القرن العشرين 6779

 7632 كشافات الدوريات العربية 6780
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6781
كشف الحجاب ولب األلباب لذوي األلباب مختصر منهج الطالب وف0تح الوه0اب ، للفقي0ه محم0د 

دراس00ة  -بك00ر بافض00ل التريم00ي المك00ي م00ن كت00اب البي00وع إل00ي كت00اب الجعال00ة ب00ن أحم00د ب00ن أب00ي
 وتحقيق

3343   

كشف الحجاب ولب اللباب لذوي االلباب مختصر منهج الطالب وفتح الوهاب للفقية محمد ب0ن 6782
   3347 احمد بن ابي بكربافضل التريمي المكي من اول الكتاب الى اخر العبادات دراسة وتحقيق

كشف وتحديد النوع الجيني لفيروسات حمى الضنك في محافظة الحديدة باستخدام تقني0ة الب0ي 6783
   2542 . سي .ار

 2804 كفاءة اداء آلة بذار مطورة ومناسبة للمدرجات اليمنية6784

 -كفاءة الزيواليت في تحسين نوعية المياة الجوفية من الحديد والفلورايد في مديري0ة خ0والن 6785
   4305 ظة صنعاءمحاف

كفاءة الغسيل الكلوي بالنسبة لفحوص0ات وظ0ائف الكل0ى ف0ي مرك0ز الغس0يل الكل0وي ف0ي مدين0ة 6786
   1949 الحديدة

كفاءة بعض الطرق الجاذبة وااليوان في جذب القات خنفساء القرعيات الحمراء وتفاعل مواد 6787
   7100 النبات في الحقل

 -ض اصناف القمح تح0ت ظ0روف نق0ص الم0اء ف0ي المنطق0ة الش0رقية كفاءه استخدام الماء لبع6788
   2098 مارب

 2303 كفايات ادارة الصف الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية العامة بمحافظة حجة6789

كفايات التعلم االلكتروني ومدى توفرها لدى معلمي اللغة العربية في المرحل0ة الثانوي0ة بأمان0ة 6790
   3800 ءصنعا -العاصمة 

 -كفاي000ة التخط000يط المدرس000ي ل000دى م000ديري الم000دارس الثانوي000ة العام000ة ف000ي محافظ000ة البيض000اء6791
   1668 الجمهورية اليمنية

جامع0ة ص0نعاء وعالقته0ا  -كفاية التالزم اللفظي لدى طلبة اللغة االنجليزية في كلي0ات التربي0ة 6792
   1260 بكفاءتهم في اللغة االنجليزية

) (دراسة تطبيقي0ة ف0ي عين0ة م0ن 2رأس مال المصارف اليمنية وفق معايير لجنة بازل (كفاية 6793
   6187 المصارف اليمنية)

 7654 كقافة التصوير في ابداع االندلسي الشاعر والوشاح 6794

 9054 كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية وعالقتها بواقع األمة ومشكالتها 6795

 8203 دار في االنظمة العربية كيف يضع الق6796

كيفية التعام0ل م0ع توقع0ات ج0ودة الخ0دمات العالي0ة ف0ي ص0ناعة االتص0االت ف0ي الثقاف0ة اليمني0ة 6797
   MTN( 4674(دراسة حالة عن (

 5735 ال يوجد عنوان (دراسة تطبيقية)6798

 6108 الستيعاب قدرات ثقافية في اللغة الفرنسية كلغة اجنبية6799

   6431الئحة مقترحة لمرحلة البكالوريوس بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء بالجمهورية اليمنية6800

 1619 لحظات الرحمة والعنف في القصص القصيرة للكاتبة فالنري اوكونر: دراسة نقدية6801

 8220 لعولمة" مضمونها وأثارها واليات تالفي سلبياتها 6802

 5687 دراسة اكلينيكية تحليلية بنيوية -حصر بين العصاب والذهان لغة ال6803

 370 دراسة اسلوبية -لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة 6804

 510 الهجاء -النسيب  -أبواب : األدب   -لغة الشعر في ديوان الحماسة ألبي تمام 6805

 5584 الهجاء) -النسيب  -(األدب  لغة الشعر في ديوان الحماسة ألبي تمام ابواب6806

 3709 دراسة موضوعية -لفظ اية ودالالتها التفسيرية في القران الكريم 6807

 3562 لقاح الكزاز بين النساء الحوامل : معدل الحمايه وقت الوالده في مدينه صنعاء اليمن6808

 7678 لمرذ تخطيطات المساجد الباقية باليمن 6809
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   6552 لنتظيم القانوني للتراضي في عقود التجارية االكترونية في القانون اليمني (دراسة مقارنة)6810

 5703 دراسة لغوية-لهجة خبان 6811

 1009 لهجة صعدة دراسة تأصيلية6812

 122 لهجة منطقة الوازعية : دراسة لغوية داللية6813

 1036 دراسة لغوية داللية -لهجة وصاب 6814

 8867 ليس  استعماالتها وداللتها في شعر عبدهللا البردوني دراسة نحوية داللية 6815

): االتجاه لالستدامة الشاملة والمالية NPO - MFIsليس لصالح مؤسسات التمويل األصغر (6816
   4679 الذاتية

 8809 ما اتفق وافترق في فضالت الجملة6817

 8283 لف فعلة عند علماء األصول ما يجب علي المك6818

 3390 ماال يصح فيه القياس عند األصوليين وأثره في اختالف الفقهاء6819

 7180 مأساة واق الواقع المتخيل والواقعي6820

   1130 دراسة لغوية / المتنبي انموذجا -مآخذ علماء العربية على الشعراء بعد عصر االستشهاد 6821

 731 بيولسانية حول الوضع الباتولوجي لثنائية الكفاءة والتأدية مباحث6822

مباحث علوم القران في تفسير تيس0ير البي0ان ألحك0ام الق0ران لالم0ام اب0ن ن0ور ال0دين الم0وزعي 6823
   4035 ه825المتوفى سنة 

ة مب00ادء وص00عوبات ترجم00ة الش00عر م00ن االنجليزي00ة ال00ى العربي00ة م00ع اش00ارة خاص00ة ال00ى قص00يد6824
   242 االرض الخراب

 7753 مبادى الرياضيات (كتاب)6825

 8898 مبادئ العالقات الدولية واسسها في ضوء عهد االمام علي إلى مالك االشتر 6826

 8686 مبادئ القياس والتقويم النفسي والتربوي 6827

 3216 قيةدراسة نظرية تطبي -مبدأ أحادية النظام وأثرة في النحو العربي 6828

 3083 دراسه فقهية مقارنة -مبطالت الصالة ومكروهاتها في الفقه اإلسالمي 6829

متانة ال0ربط لألس0منت الراتنج0ي الالص0ق ذو الجزيئ0ات الدقي0ة وذو الجزيئ0ات النانومتري0ة بع0د 6830
   6209 التهريم والتحميل الدوري

ارة العام000ة لش000ؤون االف000راد ب000وزارة الداخلي000ة متطلب000ات تطبي000ق اإلدارة اإللكتروني000ة ف000ي اإلد6831
   4483 بالجمهورية اليمنية

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتروني0ة كم0دخل لتط0وير األداء المؤسس0ي ف0ي ش0ركة يم0ن موباي0ل 6832
   4800 للهاتف النقال

القي0ادات متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في األجهزة الحكومية الخدمية من وجهة نظ0ر 6833
   4416 اإلدارية والعاملين دراسة حالة   وزارة االشغال العامة  (قطاع الطرق)

دراسة على فرع أمانة  –متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الهيئة العامة للبريد اليمني 6834
   4511 العاصمة نموذجاَ 

 7450 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة  في جامعة صنعاء6835

6836
) في المؤسسات العامة اليمني0ة ب0التطبيق عل0ى M&Eمتطلبات تطبيق نظام المتابعة والتقييم (

 المؤسسة  العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية
 

4612   

متطلب00ات تط00وير تعل00يم المتح00ررين م00ن األمي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء اس00تراتيجية 6837
   4260 التعليم المستمر

   4142صنعاء -متطلبات ومعوقات تطبيق معايير االعتماد المدرسي للمرحلة الثانوية بأمانة العاصمة 6838

 1083 متالزمة االستقالب في االشخاص الغير مصابين بداء السكري6839

 9235 مجال العلوم الزراعية6840
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 6825 مجاالت النمو النحوي قديماً 6841

 4897 ى هللا عليه وسلم التربوية في العهد المدنيمجالس النبي صل6842

 2993 دراسة اثرية معمارية -مجمع العرضي في صنعاء 6843

 7304 محاربة الفقر في برنامج االصالح االقتصادية 6844

 8826 محاضرات في تاريخ الدولة العثمانية6845

 12 ةدراسة في الجغرافيا االقليمي-محافظة الحديدة6846

   4028 م1160-1055هـ/555-447محاوالت الخالفة العباسية التخلص من السيطرة السلجوقية  6847

محددات اختيار اولياء االمور للمدارس الثانوية األهلية والخاصة لتعليم ابنائهم في الجمهورية 6848
   5144 اليمنية

 2872 م2010-1990ياسية دراسة ق -محددات االستهالك في االقتصاد اليمني 6849

 7751 محددات الخصوبة في اليمن 6850

   4708 اليمن -محددات الرضا الوظيفي لدى موظفي النفط والغاز" دراسة حالة على شركة توتال 6851

دراس0ة قياس0ية للفت0رة  -محددات الطلب عل0ى خ0دمات اله0اتف الثاب0ت ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 6852
   3566 م2011/2000

 3837 محددات الطلب والعرض السياحي في اليمن6853

 932 محددات الوعي السياسي الحديث في المجتمع اليمني6854

 6261 محددات انتقاء الناشئين في كرة السلة بالجمهورية اليمنية6855

 4793 تبني العملة اإللكترونية في التدخالت اإلنسانية في اليمن محددات6856

 1288 محددات سعر الصرف ودورة في تحقيق االستقرار االقتصادي في اليمن6857

 3886 م2013  - 2011محددات ظهور وتطور الحركة االحتجاجية في الجمهورية اليمنية 6858

 7067 محدودات الطاقة الهندسية في الدول النامية مع دراسة الطاقة الهندسية في اليمن 6859

 5244 االهتزاز ذات المغناطيس الدائم محركات6860

 7274 محفزات االمتثال واالنكفاف في آيات الحكام 6861

 2022 محفزات ومعوقات االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر6862

 1006 محمد رشيد رضا : منهجه واختياراته الفقهية من خالل تفسير المنار6863

 5743 م )1841 -م 1818( محمد علي و اليمن 6864

 2316 دراسة جغرافية -محمية برع الطبيعية 6865

 3850 م1945-1914محمية عدن الغربية الحماية البريطانية والنواحي التسع المحمية 6866

 5498 مخاطر التدقيق واثرها في مصداقية النتائج6867

 4696 ي: التحدي المصرفيمخاطر السوق في التمويل اإلسالمي والتقليد6868

 9086 مخاطر الفتنة السياسية في شبه الجزية العربية 6869

 5585 دراسة مقارن -مخالفات االمام الغزالي االصولية للشافعي من خالل كتابة المستصفى 6870

سة فقهي0ة درا -مخالفات االمام الهادي يحيى بن الحسين في كتابة األحكام لالمام زيد بن علي 6871
   5307 مقارنة

 612 مخالفات أبي حيان النحوية على الزمخشري6872

 780 دراسة وتحقيق -هـ  792مختصر المعاني لسعد الدين مسعود التفتازاني المتوفي سنة 6873

 7736 مختصر فقه السفر (كتاب)6874

المترافق مع مرضى ارتفاع وصلة مخرجات استخدام الستربتوكيناز في حالة االحتشاء القلبي 6875
   4270 للمرضى في مستشفى الثورة العام والمستشفى العسكري STالـ ٍ

 -مخرجات التعليم الفن0ي والت0دريب المهن0ي وم0دى توافقه0ا م0ع احتياج0ات س0وق العم0ل اليمن0ي6876
   4599 دراسة حالة أمانة العاصمة
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اليمني00ين المص00ابين ب00النوع الث00اني م00ن ال00داء مخرج00ات الجلط00ة القلبي00ة الح00ادة عن00د المرض00ى 6877
   6328 السكري باستخدام طرق مختلفة للعالج

دراس0ة  -مخالف وص0اب م0ن منتص0ف الق0رن الس0ادس حت0ى منتص0ف الق0رن التاس0ع الهج0ري 6878
   1476 تاريخية وحضارية

 371 مدارس التفسير في عصر التابعين6879

 6934 اليمن مدارس العلوم االسالمية في 6880

 7779 مدخل القراءة كتاب المدن إصدارات غنائية من زمن العشق والسفر6881

 9230 مدخل جديد لتحسين جودة التعرف على االوجه باستخدام تقنية ثالثية االبعاد6882

ه0ـ مح0دثا م0ن خ0الل كتاب0ه 1182مدخل لدراسة االمام محمد بن اس0ماعيل االمي0ر الص0نعاني ت6883
   5086 وضيح االفكار لمعاني تنفيح االنظار""ت

م00دخل لدراس00ة أس00باب الن00زول تعري00ف س00بب الن00زول وأهميت00ه وجه00ود العلم00اء ف00ي العناي00ة ، 6884
   7499 وفوائده وأثرة في التفسير 

 6779 مدخل للدراسات القانون كتاب 6885

عل00ى ج00ودة نظ00م الحوكم00ة  م00دخل محاس00بي مقت00رح لفي00اس اث00ر الخص00ائص النوعي00ة للمنش00اة6886
   6397 دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي في الجمهورية اليمنية -واالداء المالي للمنشاة  

 مدخل مقترح لتدريس النحو والصرف في التعليم الجامعي 6887
 6963   

المس0ئولية مدخل مقترح لحل مشاكل تقييم األداء المترتبة على العالقات المتبادل0ة ب0ين مراك0ز 6888
   4916 مع دراسة تطبيقية على صناعة الغزل والنسيج في الجمهورية اليمنية -من خالل تفاوض 

م00دخل مقت00رح للتكام00ل ب00ين المحاس00بة ع00ن القيم00ة العادل00ة وحوكم00ة الش00ركات لتط00وير نم00وذج 6889
   6496 لإلنذار المبكر وتقييم األداء

 5187 االول والثاني الهجريينمدرسة التفسير في اليمن في القرنيين 6890

 5242 مدرسة الحديث في اليمن في القرنين االول والثاني الهجريين6891

 7735 مدرسة الفقه التربوية وحلها ببالد الحجاز والتطور والتقدم 6892

 6705 مدرسة أهل الحديثان في المدينة المنورة 6893

المدربين في توفير المناخ النفس0ي االيج0ابي لالعب0ين ت0دريس مدركات العبي القوم نحو إبداع 6894
   8467 المنتجات الوطنية في اليمن 

   6780مدى اتفاق هيئة التحكيم الخاصة بشأن النزاع الحدودي بين اليمن والمراكز حول جزر حنيش6895

 486 ية اليمنيةمدى اتقان طلبة المرحلة الثانوية لمهارات التعبير الكتابي في الجمهور6896

مدى استخدام التقنيات التعليمية في تدريس مادة التربي0ة اإلس0المية بمرحل0ة التعل0يم األساس0ي 6897
   838 في الجمهورية اليمنية

 7514 مدى استخدام المعاينة اإلحصائية في الفحص الضريبي في الجمهورية اليمنية6898

 1621 صلية في الصف الثاني عشر في المدارس اليمنيةمدى استخدام تقنيات التدريس التوا6899

مدى استخدام تقنية المعلومات ف0ي العملي0ة التعليمي0ة والبحثي0ة وس0بل تطويره0ا بكلي0ة التربي0ة 6900
   7531 الرياضية بجامعة صنعاء 

م00دى اس00تخدام تقني00ة المعلوم00ات ف00ي ت00دريس العل00وم بالمرحل00ة الثانوي00ة بمنطق00ة القص00يم ف00ي 6901
   1118 المملكة العربية السعودية

مدى استخدام طرائق التدريس التفاعلية في تدريس مادة االحياء للمرحلة الثانوية في مدارس 6902
   1768 امانة العاصمة

 1697 مدى استخدام مدرسي اللغة االنجليزية في مدارس صنعاء لألنشطة التواصلية6903

 8298 هارات التفكير الناقد في تدريس طلبة المرحلة الثانوية مدى استخدام معلم القران لم6904

مدى استخدام معلم القران وعلوم0ه لمه0ارات التفكي0ر الناق0د االب0داعي لت0دريس طلب0ة المرحل0ة 6905
   6883 الثانوية بأمنة العاصمة صنعاء 



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1348 

 رقم الباحث عنوان البحث م

لبداعي في ت0دريس طلب0ة مدى استخدام معلم القرآن الكريم وعلومه لمهارات التفكير الناقد واإ6906
   7424 المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء

 1826 مدى استخدام معلمي االحياء للتغذية الراجعة بالمرحلة الثانوية في امانة العاصمة6907

 1742 مدى استخدام معلمي التربية األسالمية في المرحلة الثانوية السترلتيجيات التعليم الفعال6908

م00دى اس00تخدام معلم00ي اللغ00ة العربي00ة للتقني00ات التعليمي00ة بمرحل00ة التعل00يم األساس00ي ف00ي امان00ة 6909
   1451 صنعاء-العاصمة 

) م0ن المرحل0ة 9-7مدى استخدام معلمي مادة العل0وم لتقني0ات التعل0يم ف0ي تدريس0هم للص0فوف(6910
   2412 صنعاء -االساسية بمدارس امانة العاصمة 

 6839 المدرسين بالمتميزات المدرسين في تدريس المرحة الثانوية  مدى استعانة6911

م00دى اس00تيعاب تالمي00ذ الحلق00ة االخي00رة م00ن مرحل00ة التعل00يم االساس00ي بأمان00ة العاص00مة لالحك00ام 6912
   2541 الفقهية المقررة عليهم

ه نح0و مهني0ة مدى اسهام برن0امج التربي0ة العملي0ة ف0ي تنمي0ة مه0ارات الت0دريس العام0ة والتج0ا6913
   8432 التدريس لدى الطلبة المعلمين بكلية التربية جامعة صنعاء 

 5452 مدى اعتماد مراقب الحسابات على عناصر الرقابة الداخلية6914

جامع0ة ص0نعاء م0ن مص0ادر  -مدى افادة اعضاء هيئ0ة الت0دريس ف0ي كليت0ي الهندس0ه والتربي0ة 6915
   3639 المعلومات االلكترونيه

 910 مدى اكتساب تالميذ الحلقة األخيرة من التعليم األساسي لمهارات التعبير الشفهي6916

مدى اكتساب تالميذ الصف االول االساسي للمفاهيم العلمية المتضمنة في االشكال التوضيحية 6917
   3753 بكتاب العلوم

األساسية وعالقته باتجاهاتهم مدى اكتساب تالميذ الصف الثامن األساسي للمهارات الرياضية 6918
   1427 نحو الرياضيات

 701 مدى اكتساب تالميذ الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي لمهارات القراءة الجهرية6919

م00دى اكتس00اب تالمي00ذ الص00ف الس00ادس للمه00ارات الحياتي00ة بم00نهج العل00وم ف00ي الحلق00ة الثاني00ة 6920
   4191 للمرحلة االساسية

   843 دى اكتساب تالميذ الصف السادس من التعليم األساسي لمهارات التعبير الكتابي الوظيفيم6921

مدى اكتساب طلبة الحلقة االخيرة من مرحلة التعليم االساسي للمفاهيم الديمقراطية المتضمنة 6922
   2443 في كتب التربية الوطنية بالجمهورية اليمنية

 286 صنعاء لمهارات التفكير الناقد -فلسفة واالحتماع بكلية التربية مدى اكتساب طلبة شعبة ال6923

 5004 مدى األخذ بخبر االحاد عند الزيدية6924

مدى التزام القيادات التربوية باخالقيات الوظيفة العامة وعالقتها بالفساد االداري في محافظة 6925
   2188 صنعاء

 2097 ادئ العالمية للحرية االكاديميةمدى التزام جامعة صنعاء بالمب6926

 3909 مدى امكانية مواجهة الغش نحو القانون بتطبيق نظرية الدفع بالنظام العام6927

مدى انتشار التهاب السحايا البكتيري ف0ي األطف0ال دون الخم0س س0نوات ف0ي مستش0فى الث0ورة 6928
   3488 اليمن-الحديدة 

ة في المرضى الذين يعانون من الحمى في صنعاء وتقي0يم اس0تعمال مدى انتشار الحمي المعوي6929
   781 اختبار الفيدال

   1240 مدى انتشار أمراض الغدة الدرقية ذاتية المناعة في اليمنيين المصابين بتضخم الغدة الدرقية6930

6931
-7عم0ر (مدى انتشار سوء اطباق االسنان والعوامل المرتبطة ب0ه ل0دى أطف0ال الم0دارس ب0ين 

 اليمن –) سنه في مدينة صنعاء 12
 

3857   

م00دى انتش00ار في00روس الكب00د (ج)ف00ي المرض00ى ال00ذين يع00انون م00ن تلي00ف وس00رطان الكب00د ف00ي 6932
   296 مستشفيات صنعاء وكذلك انتقال االصابة للمعايشين من العائلة
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ي بمدين00ة ومديري00ة م00دى انتش00ار م00رض التراكوم00ا ب00ين طلب00ة وطالب00ات الص00ف الثال00ث االبت00دائ6933
   5476 المحويت

 7555 مدى انتشار مرض تضخم الغدة الدرقية 6934

مدى انتشار واسباب االصابات الرضية لالس0نان االمامي0ة لط0الب الم0دارس ف0ي مدين0ة ص0نعاء 6935
   3863 اليمن

رقي0ة مدى انتشار وخصائص الس0رطان ال0درقي ب0ين المرض0ى المص0ابين بتض0خم ف0ي الغ0دة الد6936
   3064 والذين تم ترقيدهم في مستشفى الكويت الجامعي في مدينة صنعاء

م00دى إتق00ان الطلب00ة المعلم00ين ف00ي كلي00ة التربي00ة ص00نعاء للمف00اهيم العلمي00ة المتض00منة ف00ي كت00اب 6937
   848 األحياء للصف الثالث الثانوي

 639 مدى إتقان طلبة المرحلة الثانوية لمهارات القراءة الناقدة6938

 1195 مدى إتقان طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء للمهارات النحوية6939

م00دى إتق00ان معلم00ي اللغ00ة العربي00ة لمه00ارات األس00ئلة الص00فية ف00ي الحلق00ة األخي00رة  م00ن التعل00يم 6940
   865 األساسي في الجمهورية اليمنية

 6711 فية المفهوم التدريب للتسوية مدى إدارة مسئولي التسوية الفلس6941

م00دى إس00هام محت00وى كت00ب الدراس00ات االجتماعي00ة ف00ي تع00ديل االتجاه00ات التعص00بية ل00دى طلب00ة 6942
   3382 المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

مدى إسهام معلمي القران الكريم وعلومة في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو الماده لدى طلبة 6943
   2379 المرحلة الثانوية في أمانة العاصمة

 –لتقييم األداء في البنك المرك0زي اليمن0ي  BSCمدى إمكانية استخدام بطاقة ا الداء المتوازن 6944
   4516 2016-المركز الرئيسي صنعاء حالة دراسية 

6945
كلي0ة الص0يدلة  دراس0ة حال0ة –مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ف0ي التعل0يم الج0امعي 

 جامعة صنعاء
 

4495   

بح0ث مي0داني  –لتط0وير األداء االس0تراتيجي  bscمدى إمكانية تطبيق بطاقة األداء المتوازن ل6946
   4507 حالة دراسية  –المركز الرئيسي صنعاء   -على شركة يمن موبايل للهاتف النقال 

 4545 اليمنية جامعة صنعاء أنموذجاً  مدى أهمية استخدام الموازنة الصفرية في الجامعات6947

   1623 م2008 -2000مدى تاثير مشروع الشرق االوسط الكبير على النظام السياسي السعودي 6948

مدى تأثير العوامل البيئية والتنظيمي0ة والس0لوكية والتكنولوجي0ة عل0ى فاعلي0ة نظ0م المعلوم0ات 6949
   5972 دراسة ميدانية -ية اليمنية المحاسبية لدى البنوك التجارية في الجمهور

 3762 مدى تأثير الواقع السياسي على الرياضة في أمانة العاصمة6950

 48 دراسة ميدانية-مدى تحقق دور مجالس االباء في العملية التربية بالجمهورية اليمنية 6951

لث00انوي ف00ي ك00ل م00ن م00دى تحق00ق مع00ايير الج00ودة ف00ي محت00وى كت00ابي األحي00اء للص00ف الثال00ث ا6952
   1301 الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية

مدى تحقق معايير المقررات التربوي في برنامج اعداد معلم العلوم (مشروع ماستري) من و 6953
   2753 جهتي نظر الطلبة المعلمين واعضاء هيئة التدريس

اضيات للصف السادس من مرحلة التعليم مدى تحقيق أهداف تدريس الرياضيات في كتاب الري6954
   64 االساسي في الجمهورية اليمنية

م00دى تحقي00ق م00ديري الم00دارس الثانوي00ة ف00ي محافظ00ة ص00نعاء لمب00دا الديمقراطي00ة ف00ي اتخ00اذ 6955
   1915 القرارات

 1358 مدى تضمن كتب التربية االسالمية بالمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية لحقوق المرأة6956

مدى تضمن كتب التربية االسالمية في المرحلة الثانوية للمشكالت االجتماعية في الجمهوري0ة 6957
   2381 اليمنية

مدى تضمن كتب التربية االسالمية لتالمي0ذ الحلق0ة االخي0رة م0ن التعل0يم االساس0ي بالجمهوري0ة 6958
   2614 اليمنية لحاجاتهم من التربية الجنسية من منظور اسالمي
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مدى تضمن كتب التربية االسالمية للمفهومات البيئية في مرحلة التعليم االساسي بالجمهورية 6959
   1488 اليمنية

م00دى تض00من كت00ب التربي00ة اإلس00المية ف00ي الحلق00ة األخي00رة م00ن التعل00يم األساس00ي بالجمهوري00ة 6960
   2799 اليمنية لحقوق الطفل

 2440 ي برامج االطفال المقدمة من القنوات الفضائية العربيةمدى تضمين الثقافة العلمية ف6961

مدى تضمين الدكاوات المتعدد في من0اهج العل0وم بالحلق0ة االخي0رة   م0ن التعل0يم االساس0ي ف0ي 6962
   6829 الجمهورية اليمنية 

ليم االساسي مدى تضمين القيم االخالقية في مقررات المواد االجتماعية للحلقة الثالثة من التع6963
   3803 بالجمهورية اليمنية

م00دى تض00مين المه00ارات الحياتي00ة ف00ي مق00ررات التربي00ة الوطني00ة للحلق00ة الثالث00ة م00ن التعل00يم 6964
   3091 االساسي بالجمهورية اليمنية

 1495 مدى تضمين قضايا العلم والتقنية والمجتمع في محتوى كتب الفيزياء للتعليم المهني6965

ى تضمين كتب الجغرافيا للمرحل0ة الثانوي0ة ف0ي ال0يمن للمه0ارات الجغرافي0ة وم0دى اكتس0اب مد6966
   2736 الطلبة لها

مدى تضمين محتوى كتب الكيمياء للمعاهد المهنية الصناعية لقضايا العلم والتقنية والمجتمع 6967
)STS( 1973   

لمرحل00ة الثانوي00ة ف00ي الجمهوري00ة م00دى تض00مين مف00اهيم حق00وق االنس00ان ف00ي من00اهج الت00اريخ با6968
   7566 اليمنية 

م0دى تض0مين من0اهج التربي0ة االس0المية لحق0وق الطف0ل المع0اق ف0ي الحلق0ة االول0ى م0ن التعل00يم 6969
   4274 االساسي بالجمهورية اليمنية

   1102 مدى تضمين منهج التربية الوطنية في مرحلة التعليم األساسي لخصائص المواطنة الصالحة6970

دراس000ة للواق000ع وخط000ة -م000دى تطبي000ق تكنولوجي000ا المعلوم000ات ف000ي دار المخطوط000ات بص000نعاء 6971
   3001 للمستقبل

 -كلي0ة التربي0ة  -مدى تطبيق توصيات رسائل الماجس0تير الص0ادرة م0ن قس0م اللغ0ة االنجليزي0ة 6972
   2402 جامعة صنعاء من وجهة نظر مسئولي المؤسسات التعليمية

 6312 يق حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنيةمدى تطب6973

 دراسة ميدانية -مدى تطبيق رقابة الجودة في مكاتب التدقيق في اليمن 6974
 5817   

مدى تطبيق طرائق التدريس المتضمنة في دليل  معلم العلوم للصف السابع من مرحلة التعليم 6975
   2250 االساسي في امانة العاصمة

دارس0ة تطبيقي0ة  -بيق عملي0ات إدارة المعرف0ة ف0ي المكتب0ات الجامعي0ة بأمان0ة العاص0مةمدى تط6976
   4520 على مكتبات جامعتي صنعاء والعلوم التكنلوجيا

 7476 مدى تطبيق مدرسي التربية الرياضية في الكفاءات التربوية 6977

ات التعليم العالي م0ن وجه0ة مدى تطبيق معايير ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في مؤسس6978
   4486 نظر القيادات االكاديمية واألساتذة واالداريين والطلبة

مدى تطبيق معاييرتخطيط دروس اللغة العربية وتنفيذها لدى معلمات الحلقة االولى من التعليم 6979
   4205 االساسي بأمانة العاصمة

تمرارية من قبل م0دققي الحس0ابات الخ0ارجيين مدى تطبيق معيار التدقيق الدولي الخاص باالس6980
   6383 دراسة ميدانية -في اليمن 

مدى تطبيق نظام التكاليف في المصارف اإلسالمية (دراسة تطبيقية على المصارف العامة في 6981
   5998 جمهورية السودان)

ألم0ن اللغ0وي ل0دى مدى تعزيز اعضاء هيئة التدريس في اقسام اللغة العربية بجامعة ص0نعاء ل6982
   3810 طلبتهم
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مدى تقبل مديري مدارس التعليم العام الحكومية  بمحافظ0ة حج0ة ل0دور االخص0ائي االجتم0اعي 6983
   2180 المدرسي

)م0ن  9-4مدى تلبية برنامج التدريب اثناء الخدمة الحتياجات معلمي القران الكريم للصفوف (6984
   2433 عاءمرحلة التعليم االساسي في محافظة صن

 453 مدى تمثل طلبة المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية لبعض القيم الجمالية6985

مدى تمثل معلم التربية االسالمية في المرحلة الثانوية في امان0ة العاص0مة للق0يم الخلقي0ة الت0ي 6986
   2091 يدرسها

 1140 عليم من المنظور التربوي اإلسالميمدى تمثل معلمي المرحلة األساسية ألخالق مهنة الت6987

   1200 مدى تمكن تالميذ الصف التاسع األساسي من مهارات السرعة والفهم في القراءة الصامتة6988

 1721 مدى تمكن طالبات الصف التاسع في مرحلة التعليم األساسي من أحكام التجويد6989

 1003 ن مهارات الفهم القرائي في الجمهورية اليمنيةمدى تمكن طلبة الصف الثاني الثانوي م6990

م00دى تمك00ن طلب00ة الص00ف الس00ابع ف00ي مرحل00ة التعل00يم األساس00ي م00ن المه00ارات اإلمالئي00ة ف00ي 6991
   364 الجمهورية اليمنية

 2377 مدى تمكن طلبة المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية من مهارات القراءة االبداعية6992

 1039 ى تمكن طلبة المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية من مهارات القراءة للدراسةمد6993

   1332 مدى تمكن طلبة المرحلة الثانوية من المفاهيم البالغية وعالقة ذلك بتذوق النصوص االدبية6994

ي00ة العام00ة م00دى تمك00ن طلب00ة المس00توىاالول بكلي00ة التربي00ة جامع00ة ص00نعاء م00ن المه00ارات اللغو6995
   1821 الالزمة للدراسة الجامعية

م00ن المف00اهيم  -جامع00ة ص00نعاء  -م00دى تمك00ن طلب00ة قس00م الدراس00ات العربي00ة ف00ي كلي00ة التربي00ة 6996
   3440 الصرفية المقررة عليهم

 -مدى تمكن طلبة قسم اللغة العربية المستوى الرابع من المه0ارات االمالئي0ة ف0ي كلي0ة التربي0ة6997
   2666 عاءجامعة صن

 1953 مدى تمكن طلبة قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة صنعاء من مهارات النقد االدبي6998

جامع00ة ص00نعاء ، م00ن  –م00دى تمك00ن طلب00ة قس00م اللغ00ة العربي00ة ف00ي كلي00ة التربي00ة بالمحوي00ت 6999
   1452 المفهومات البالغية

   2106لمرحلة الثانوية بامانة العاصمة من مهارات التقويممدى تمكن مدرسي التربية االسالمية في ا7000

مدى تمكن مدرسي الرياضيات للصف الرابع اال ساسي من المهارات والمفاهيم الرياضية ف0ي 7001
   1898 ضوء اختبارات تمس العالمية

   1363زمة لهممدى تمكن مدرسي مدارس تحفيظ القران الكريم بالجمهورية اليمنية من الكفايات الال7002

مدى تمكن معلمي اللغة العربية من صياغة االهداف السلوكية بمجاالتها ومستوياتها المختلفة 7003
   2268 بالمرحلة المتوسطة في السعودية

 7003 مدى تمكين المستوى الرابع بكلية التربية صنعاء من الكفايات التعليمية 7004

 7517 علمية في المستوى الرابع كلية التربية من الكفايا التعليمية مدى تمكين طلبة االقسام ال7005

 8299 مدى تمكين طلبة قسم القران وعلومه بكلية التربية خوالن  7006

   2332 مدى تنفيذ االنشطة الصفية المتضمنة في كتب التربية االسالمية من مرحلة التعليم االساسي7007

   896لصفية لمناهج العلوم للصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي في اليمنمدى تنفيذ األنشطة ا7008

م00دى تنفي00ذ التج00ارب واألنش00طة العلمي00ة لم00ادة األحي00اء ف00ي المرحل00ة الثانوي00ة بم00دارس أمان00ة 7009
   1093 العاصمة

 911 مدى تنفيذ تجارب الكيمياء العملية للمرحلة الثانوية في مدارس أمانة العاصمة7010
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 407 مدى توافر االسئلة الصفية لدى مدرسي التربية االسالمية في المرحلة الثانوية7011

 1201 مدى توافر القيم الالزمة لطلبة المرحلة الثانوية في كتب القراءة المقررة عليهم7012

عاصمة ف0ي ض0وء مدى توافر الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم بالمعاهد المهنية بامانة ال7013
   1703 المعايير العالمية

مدى توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي اللغة االنجليزية بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية 7014
   1227 السعودية

 4827 مدى توافر المتطلبات السياسية لتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن7015

 8842 جامعة صنعاء –وافر المستويات المعرفية في مقررات الرياضيات بكلية التربية مدى ت7016

مدى توافر المعرفة الرياضية الالزمة للبرهان الرياضي لدى معلم0ي  الرياض0يات قب0ل الخدم0ة 7017
   3772 بكلية التربية جامعة صنعاء

طلبة المس0توى الراب0ع كيمي0اء بكلي0ة  مدى توافر المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي لدى7018
   2265 العلوم جامعة صنعاء

7019
مدى توافر حقوق االسرة في االسالم في كتب التربية االس0المية المق0ررة عل0ى طلب0ة المرحل0ة 

 الثانوية بالجمهورية اليمنية
 

2586   

   1816 اسية بمحافظة صنعاءمدى توافر كفايات التقويم لدى معلم التربية االسالمية بالمرحلة االس7020

مدى توافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة في أجهزة السلطة المحلية ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة 7021
   4585 دراسة حالة لحافظة حجة 

 8850 مدى توافر متطلبات تفعيل المحاسبة القضائية في البيئة اليمنية "دراسة ميدانية"7022

 4541 ات معايير الحكم الرشيد في الوزارات اليمنية مدى توافر متطلب7023

مدى توافر معايير التنظيم التكاملي في كتب التربي0ة االجتماعي0ة للص0فين الثال0ث و الراب0ع م0ن 7024
   2575 التعليم األساسي في اليمن

يمني0ة م0ن مدى توافر معايير الجودة في أداء مدرس التاريخ للمرحل0ة الثانوي0ة بالجمهوري0ة ال7025
   2848 وجهة نظر الموجهين ومديري المدارس

م000دى ت000وافر مع000ايير الوس000طية ف000ي محت000وى كت000ب التربي000ة االس000المية ف000ي المرحل000ة الثانوي000ة 7026
   2664 بالجمهورية اليمنية

مدى توافر مهارات التدريس التخصصية لدى معلمي التربي0ة اإلس0المية ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة 7027
   2734 اء من وجهة نظر الموجهينبمحافظة صنع

مدى توافر مهارات التفكير االبداعي والناق0د ل0دى الطلب0ة المعلم0ين ف0ي االقس0ام العلمي0ة بكلي0ة 7028
   1641 مدينة حجة -التربية 

م00دى ت00وافر مه00ارات التفكي00ر الناق00د ف00ي كت00اب الفيزي00اء واالختب00ارات الوزاري00ة للص00ف الثال00ث 7029
   2481 الثانوي

 977 مدى توافر مهارات العمل المخبري لدى فني معامل الكيمياء المدرسية بأمانة العاصمة7030

 1442 مدى توافق النشاط االكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء مع معايير الجودة7031

تطبيقيه  دراسه -مدى توظيف االشخاص ذوي االعاقة في القطاع الخاص بالجمهوريه اليمنية 7032
   4382 على امانه العاصمة صنعاء

7033
مدى توفر القيم الخلقية في منهج التربية االسالمية للمرحلة الثانوية في اليمن وتاثيرها عل0ى 

 الطالب
 

5130   

مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي التربية اإلسالمية في المرحلة االبتدائية ف0ي المملك0ة 7034
   826 وديةالعربية السع

م00دى ت00وفر الكفاي00ات التعليمي00ة ل00دى معلم00ي العل00وم بالمرحل00ة المتوس00طة ف00ي المملك00ة العربي00ة 7035
   922 السعودية

دراسة تطبيقية على عينة م0ن –مدى توفر المعايير الدولية للرقابة الداخلية للمنظمات األهلية 7036
   4573 مة صنعاء الجمعيات والمؤسسات األهلية العاملة في أمانة العاص
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مدى توفر المه0ارات الحياتي0ة الالزم0ة لتالمي0ذ الص0ف االول م0ن مرحل0ة التعل0يم االساس0ي ف0ي 7037
   2897 كتاب (أقرأ وأتعلم) ودليل المعلم في الجمهورية اليمنية

مدى توفر خصائص معلم العلوم لدى معلمي العل0وم ف0ي المرحل0ة الثانوي0ة وعالقته0ا بتحص0يل 7038
   226 مطلبته

مدى توفر معايير المقروئية في كتاب لغتي العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي 7039
   3856 في الجمهورية اليمنية

م0دى ت0وفر مه0ارات التفكي00ر الناق0د ل0دى طلب0ة الص00ف االول الث0انوي وعالقته0ا بتحص0يلهم ف00ي 7040
   3874 مقرر الجغرافيا بامانة العاصمة

   251دى توفر واستخدام الوسائل التعليمية في تدريس المواد االجتماعية لمرحلة التعليم االساسيم7041

م0دى ج00واز التنفي0ذ عل00ى ام00وال الدول0ة االجنبي00ة ف0ي الق00انون اليمن00ي دراس0ة مقارن00ة بالق00انون 7042
   6863 االمريكي والقانون االنجليزي واتفاقية االمم المتحدة 

   9128 خروج على االمام الجائر في الفقه االسالمي وقانون الجرائم والعقوبات اليمنيمدى جواز ال7043

 5162 مدى صالبة احجار الكونكرت7044

مدى فاعلية أسلوب التقويم المستمر للمواد الش0فهية ف0ي إتق0ان ط0الب الص0ف األول المتوس0ط 7045
   1002 في المملكة العربية السعودية لمهارات القراءة

سلوكي) لالكتئ0اب النفس0ي ف0ي ض0وء بع0ض المتغي0رات  -مدى فاعلية برنامج عالجي (معرفي 7046
   6654 الديموجرافية لدى ابناء الجالية اليمنية المقيمين في المملكة المتحدة البريطانية

دراسة اكلينيكي0ة عل0ى ط0الب  -مدى فاعلية برنامج عالجي في خفض حدة اضطراف االكتئاب 7047
   6052 ة صنعاءجامع

 7128 مدى فعالية نظام االتصاالت بمكتب التربية بمحافظة صنعاء7048

 245 مدى فهم تالميذ الصف التاسع بالمرحلة األساسية للمفاهيم الفيزيائية7049

 111 الرئيسه -جامعة صنعاء لبعض المفاهيم البيولوجية  -مدى فهم طلبة المستوى االول 7050

مساهمة األشراف التربوي في الحد من الصعوبات التي تواجة معلمي التربي0ة الرياض0ية  مدى7051
   4134 في المراحل التعليمية بمدارس آمانة العاصمة

   8909 مدى معرفة طلبة جامعة صنعاء بعلماء الحضارة اإلسالمية ودورهم في الحضارة اإلنسانية 7052

ية البص0رية ف0ي قن0اة ال0يمن الفض0ائية لمتطلب0ات العم0ل ف0ي مدى مالئمة أرشيف الم0واد الس0مع7053
   3524 ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة

م00دى مالئم00ة م00نهج العل00وم للص00ف ( األول األساس00ي ) لت00دريس ذوي اإلعاق00ة العقلي00ة القابل00ة 7054
   1392 للتعلم وفقا للمعايير الخاصة بهم

 -قس0م اللغ0ة العربي0ة -ل ل0دى ط0الب التربي0ة الميداني0ة مدى ممارسات مه0ارات الت0دريس الفع0ا7055
   1690 بكليات اعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية

 452 مدى ممارسة اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لبعض القيم الديمقراطية7056

اد للتمك0ين اإلداري م0ن مدى ممارس0ة القي0ادات اإلداري0ة بالهيئ0ة الوطني0ة العلي0ا لمكافح0ة الفس70570
   4567 وجهة نظر العاملين 

   1729 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء لقيم مهنة التعليم الجامعي7058

 750 مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس للحرية األكاديمية في الجامعات اليمنية7059

 2608 انوية بمحافظة صنعاء للقيم االجتماعية واالقتصاديةمدى ممارسة طلبة المرحلة الث7060

 216 مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للنشاط الغوي في الجمهورية اليمنية7061

 7593 مدى ممارسة معلم القرآن الكريم لألنشطة التربوية االسالمية لتحقيق التدبر7062

مية الس0تراتيجيات الت0دريس الت0ي تنم0ي مه0ارات التفكي0ر مدى ممارس0ة معلم0ي التربي0ة االس0ال7063
   3644 صنعاء -االبداعي لدى تالميذ الحلقة االخيرة من التعليم االساسي بأمانة العاصمة 
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   1385 مدى ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في مرحلة التعليم األساسي لمهارات التدريس الفعال7064

غة العربية لمه0ارات التفكي0ر اإلب0داعي ف0ي ت0دريس البالغ0ة ل0دى طلب0ة مدى ممارسة معلمي الل7065
   4025 الصف االول الثانوي

 3146 مدى ممارسة معلمي رياضيات الحلقة الثالثة من التعليم االساسي لمهارات الحس العددي7066

ن0ي( كلي0ة مدى موائمة التخصصات التقنية في كلي0ات المجتم0ع م0ع متطلب0ات س0وق العم0ل اليم7067
   1696 المجتمع صنعاء حالة تطبيقية )

مدى وطبيعة تضمين محت0وى م0نهج الكيمي0اء للمرحل0ة الثانوي0ة لمف0اهيم وقض0ايا منح0ى العل0م 7068
   824 والتقنية والمجتمع

 8674 مدى وعي المدربين بمفهوم نظم المعلومات اإلدارية 7069

 14 دراسة تاريخية اثرية -مدينة السوا 7070

 5433 مدينة صنعاء : دراسة في الجغرافية الحضرية7071

 2485 دراسة تاريخية أثرية -مدينة ظفار 7072

 6449 م دراسة تاريخية إجتماعية إقتصادية سياسية1948 -1931مدينة مأرب الحديثة 7073

 2351 مدينة يترب القديمة دراسة اثرية7074

 2594 دراسة اثرية تاريخية -الحمراء  مدينة يكأل  النخلة7075

 3860 مراتب الجرح والتعديل في علم الحديث بين ابن حجر والذهبي وتطبيقاتها العلمية7076

 4041 مراتب فقد االهلية واحكامها الفقهية7077

 7967 مراجعة لسوق األسكان في العاصمة صنعاء (اليمن)7078

ة الزمني00ة النج00از رس00ائل الماجس00تير ف00ي كلي00ة التربي00ة بجامع00ة ص00نعاء مراجع00ة وتق00ويم الفت00ر7079
   PERT( 2048باستخدام اسلوب بيرت(

 3592 مراحل توحيد اليمن القديم من القرن األول الميالدي إلى القرن السادس الميالدي7080

ال0يمن  -ة ص0نعاء في شبكة المياه الجوفي0ة الحكومي0ة المغذي0ة لمدين0 222مراقبة غاز الرادون7081
   2741 وتقدير األخطار الصحية الناتجة عن ذلك

 7269 مراكز التعليم العالي في الوطن العربي7082

 5577 دراسة وتحقيق -مرآة األصول في شرح مرقاة الوصول للمالخسرو 7083

 635 دراسة جيومورفولوجية -مرتفعات األهنوم وظليمة 7084

 6844 ي من ذمار إلى صنعاء مرحلة البردون7085

 983 مرض العوز المناعي المكتسب بين السجناء ومجموعات مختارة عشوائياً في اليمن7086

7087
ت0اليف ص0ارم ال0دين داود ب0ن  -مرقاة الوصول الى فهم معاني معيار العقول ف0ي عل0م االص0ول 

ب القي0اس ال0ى نهاي0ة ه0ـ ) دراس0ة وتحقي0ق م0ن ب0ا1035-980الهادي بن احم0د ب0ن المه0دي (
 االجتهاد

2058   

7088
مرقاة الوصول ال0ى فه0م مع0اني معي0ار العق0ول ف0ي عل0م االص0ول ت0اليف ص0ارم ال0دين داود ب0ن 

)هـ دراسة وتحقيق من بداية االس0تفتاء حت0ى نهاي0ة 1035-980الهادي بن احمد بن المهدي (
 المخطوط

2327   

7089
للعالم0ة داوود ب0ن اله0ادي ب0ن  -عقول في علم األصول مرقاة الوصول إلى فهم معاني معيار ال
هـ ) دراسة وتحقيق من أول الكتاب إلى  1035 - 990احمد بن المهدي عزالدين بن الحسن ( 

 باب األخبار
3013   

مركزالسيطرة 'الضبط' وعالقت0ه ب0األمن النفس0ي ل0دى طلب0ة الم0رحلتين الدراس0يتين النه0ائيتين 7090
   367 في أمانة العاصمةاألساسية والثانوية 

 1651 هـ في كتب السنة دراسة وتحقيق.243مرويات ابن ابي عمر العدني ت 7091

مرويات االمام علي في مصنف عبدالرزاق الصنعاني  كتاب الطهارة  جمعاً  دراسة مقارنة مع 7092
   3925 با¡مجموع االمام زيد واالحكام  للهادي وأمالي ابن عيسى وشرح التجريد للمؤيد 
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مرويات االمام علي في مصنف عبدالرزاق الصنعاني كتاب الطالق جمع0ا ودراس0ة مقارن0ة م0ع 7093
   4162 مجموع االمام زيد واالحكام للهادي وامالي ابن عيسى وشرح التجريد للمؤيد با¡

 5219 جمع ودراسة -مرويات االمام مسروق بن االجدع واقوالة في التفسير 7094

 725 جمع ودارسة وتخريج -مرويات الصحابي الجليل أبي موسى األشعري في كتب الحديث 7095

 1709 مرويات الصحابي الجليل معاذ بن جبل في كتب الحديث/جمع وتحقيق ودراسة7096

مرويات النبي صلى هللا علية وسلم في التفسير من أول سورة غ0افر إل0ى س0ورة الن0اس جمع0اً 7097
   1174 وتحقيقاً  ودراسة

مرويات الوفود التي قدمت علي النبي صلى هللا عليه وسلم من بعد صلح الحديبيه وحتى نهايه 7098
   3191 عام الوفود : جمعا وتحقيقا ودراسه

 7515 مزايا الفحص الضريبي بالعينة ومتطلبات نجاحه دراسة تطبيقية في الجمهورية اليمنية 7099

 4902 مدينة حيس اليمنية منذ عودة الدولة الرسولية نهاية الدولة الظاهرية مساجد مدارس7100

دراس0ة اثري0ة  -مساجد مدينة الشحرحتى القرن الثاني عشر الهجري/ الث0امن عش0ر الم0يالدي 7101
   2585 معمارية

 1617 دراسة أثرية معمارية -م 18هـ / 12مساجد مدينة ذمار حتى نهاية القرن 7102

 1849 دراسة اثرية معمارية مقارنة -مساجد مدينة زبيد حتى نهاية العصر االيوبي 7103

مساجد مدينة صنعاء في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين / السابع عشر والثامن 7104
   3427 دراسة اثرية معمارية -عشر الميالديين 

 7626 مسالك العله عند النحاح االصوليين 7105

 6707 مسالك العله في القياس بين علماء األصول المسمة 7106

 5404 مساهمات في دراسة ردود االفعال االنزيمية مع امكانية التطبيق االكلينيكي7107

مساهمة المراة الريفية في رفع  المستوى المعيشي لألس0رة ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة : دراس0ة 7108
   3245 حالة محافظة صنعاء

دراس0ة تطبيقي0ة عل0ى -مساهمة المرأة في العمل الصناعي وت0أثيره عل0ى مكانته0ا داخ0ل العائل0ة7109
   181 العامالت في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء

 3152 جمعا ودراسة -مسائل العقيدة في سورة العنكبوت 7110

 7768 مسألة القضاء والقدر عن المتكلمين 7111

 615 ى المسالك البولية عند مرضى السكر في صنعاءمسببات عدو7112

 6757 مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا 7113

 7242 مستقبل التعليم الجامعي والبحث العلمي في الوطن العربي7114

 7117 مستقبل الصناعات اليمنية في ظل المتغيرات المحلية والدولية 7115

 7648 اليمن مستقبل العولمة في 7116

 7925 7066 مستقبل اليمن في ظل المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية 7117

 7218 مستقبل امني اليمني في منطقة البحر األحمر 7118

 6700 مستقبل مشاركة المرأة اليمنية في العمل السياسي 7119

 2085 رن الرئويالذائب في مصل مرضى التد 2-مستقبالت االنترلوكين7120

 5995 مستلم بصري متكيف لتعريف مختلف انماط االشارات المرسلة7121

للمه00ارات  -ص00نعاء   -مس00توى اتق00ان طلب00ة المس00توى الراب00ع قس00م الكيمي00اء بكلي00ة التربي00ة  7122
   2362 المختبرية الالزمة لتدريس الكيمياء وفقا للبرنامج المطور (مشروع ماستري)

ى ادراك م00ديري الم00دارس الخاص00ة بامان00ة العاص00مة _ ص00نعاء ال همي00ة التغيي00ر الفع00ال مس00تو7123
   2630 وعالقته بمستوى ادائهم االداري

كلي0ة التربي0ة  -مستوى اكتساب المهارات المخبرية ل0دى طلب0ة المس0توى الراب0ع قس0م االحي0اء 7124
   342 جامعة صنعاء
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م00ن التعل00يم األساس00ي لمه00ارات الق00راءة الجهري00ة ف00ي مس00توى اكتس00اب تالمي00ذ الص00ف الث00امن 7125
   2735 الجمهورية اليمنية

مستوى اكتساب طلبة الصف التاسع من التعليم األساسي للعمليات العلمية األساس0ية وعالقت0ه 7126
   753 بالتحصيل

جامعة  -مستوى اكتساب مهارات تخطيط الدروس لدى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية7127
   2267 صنعاء

 مستوى االبداع االداري لدى مديري المدارس بمحافظة محايل عسير التعليمية7128
 1622   

مستوى االلتزام بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الحكومي0ة ب0التطبيق عل0ى الهيئ0ة 7129
   4601 اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة 

 6078 حتراق النفسي لدى مدربي كرة القدم في الجمهورية اليمنيةمستوى اإل7130

   3089 ) في مصل الرجال المخزنين والذين يتعاطون التمباك53مستوى األجسام المضادة للـ(بي 7131

مستوى األجسام المضادة للحصبة الم0أخوذة م0ن األم وفعالي0ة لق0اح الحص0بة عن0د الرض0ع ف0ي 7132
   974 اليمن

مس00توى التروب00ونين ت00ي القلب00ي ف00ي المرض00ي الغي00ر مص00ابين باحتش00اء عض00لة القل00ب ف00ي 7133
   1932 مستشفيات مدينة صنعاء

 3816 مستوى التصور المكاني لدى طلبة كلية التربية بجامعة صنعاء7134

مستوى التعاون بين األدارة المدرسية والمجتمع  وعالقته ب0بعض المتغي0رات م0ن وجه0ة نظ0ر 7135
   3397 الجمهورية اليمنية -مديري ومعلمي مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة 

مستوى التفاعل بين االدارة التعليمية واالدارة المدرسية في حل المشكالت التي تواجه مديري 7136
   2979 المدارس الثانوية وعالقتها ببعض المتغيرات في محافظة صنعاء

 3267 ي لدى طلبة الصفوف الثالثة االخيرة من التعليم االساسيمستوى التفكير البصر7137

 1477 مستوى التفكير الرياضي لدى طلبة كلية التربية قسم الرياضيات وعالقته بالتحصيل7138

 -مستوى التفكير العلمي واالبداعي لدى الطلبة المعلمين في التخصصات العلمية بكلية التربية 7139
   2933 جامعة صنعاء

 -مستوى التفكير العلمي والناقد لدى الطلبة المعلمين في المستوى الرابع فيزياء بكلية التربية 7140
   4095 جامعة صنعاء وعالقتهما بتحصيلهم األكاديمي

 2750 مستوى التنور البيئي لدى طلبة المستوى النهائي في كليات جامعة صنعاء7141

ل00دى معلم00ي العل00وم للمرحل00ة الثانوي00ة بامان00ة العاص00مة ص00نعاء  مس00توى التن00ور التكنول00وجي7142
   3840 وعالقته باتجاهاتهم نحو تدريس المواد العلمية

 مستوى التنور العلمي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي بمحافظة حجة7143
 825   

وى الرابع علوم في مستوى الثقافة العلمية المتعلقة بمفاهيم النانو تكنولوجي لدى طلبة المست7144
   4068 كلية التربية بجامعة صنعاء

 1766 مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة المستوى االول باالقسام العلمية بجامعة صنعاء7145

مستوى الثقافة العلمية و عالقتها باتخاذ القرار لدى طلبة الصف الثالث الثانوي علمي بأمان0ة 7146
   2716 العاصمة

وى الحص0يلة المعرفي0ة لق0انون ك0رة الق0دم وعالقت0ه بالس0لوك الع0دواني ل0دى العب0ي اندي0ة مست7147
   4034 الدرجة االولى في الجمهورية اليمنية

مستوى الدافعية وعالقتها بتحسين االنجازات الرياضية لدى العبي المنتخبات الوطنية ل0بعض 7148
   4183 االلعاب القتالية

في ل00دى الع00املين ب00وزارة الص00حة العام00ة والس00كان ف00ي ال00يمن دراس00ة مس00توى الرض00ا ال00وظي7149
   4546 تطبيقية على ديوان الوزارة

 3809 مستوى السعادة النفسية وعالقته بااللتزام الديني لدى طلبة جامعة صنعاء7150

 207 مستوى الصحة النفسية لدى طلبة جامعة صنعاء وعالقتها ببعض المتغيرات7151
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س0احل  –مستوى العناصر الثقيلة في عضالت بعض األسماك االقتص0ادية م0ن منطق0ة الحدي0دة 7152
   7882 البحر األحمر باليمن 

مستوى الفهم القرائي للمحتوى العلمي لدى تالمي0ذ الص0ف الث0امن األساس0ي ف0ي كت0اب العل0وم 7153
   2832 بأمانة العاصمة وعالقتها بتحصيلهم الدراسي .

 2955 ألفا في داء السكري النوع الثاني . -لفيتامين دال و عامل تنخر االورام مستوى ا7154

مستوى المعرفة المفاهيمية واالجرائية في الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس م0ن التعل0يم 7155
   3442 االساسي

 214 مستوى الممارسات التعليمية الصفية لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية7156

 7004 مستوى الممارسات التعليمية الصينية لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية 7157

 7519 مستوى الممارسات التعليمية العينة لمعلمي العلوم في المرحة الثانوية 7158

 3423 جامعة صنعاء -مستوى الوعي المائي لدى طلبة كلية التربية 7159

 2292 وي لدى طلبة كليات التربية بجامعتي صنعاء وعدنمستوى الوعي الوحد7160

   8358 جامعة صنعاء  –مستوى الوعي بالتلوث الهوائي في أمانة العاصمة لدى طلبة كلية التربية 7161

   2805مستوى امتالك المهارات الحياتية ذات العالقة بمنهج العلوم لدى طلبة الصف التاسع االساسي7162

 3755 امتالك طلبة قسم العلوم بكلية التربية جامعة صنعاء لعادات العقل مستوى7163

جامع00ة ص00نعاء للمه00ارات المختبري00ة  -مس00توى إتق00ان طلب00ة المس00توى الراب00ع بكلي00ة التربي00ة 7164
   1042 الالزمة لتدريس الفيزياء بالمرحلة الثانوية

ي00ة اإلع00الم بجامع00ة ص00نعاء للمه00ارات مس00توى إتق00ان طلب00ة قس00م اإلذاع00ة و التلفزي00ون ف00ي كل7165
   2694 النحوية المقررة عليهم

   2161مستوى أداء وكيل مدرسة التعليم األساسي لمهامه بأمانة العاصمة وعالقته ببعض المتغيرات7166

مس00توى تحص00يل تالم00ذة الص00ف الث00امن االساس00ي ف00ي الرياض00يات بأمان00ة العاص00مة وكف00اءة 7167
   TIMSS 2495بارت معلميهم وفقاً الخت

مس00توى تحص00يل تالمي00ذ الص00ف الث00امن االساس00ي بالجمهوري00ة اليمني00ة وفق00ا للمقي00اس ال00دولي 7168
   4015 م2007للعلوم

مس00توى تحص00يل تالمي00ذ الص00ف الراب00ع أساس00ي ف00ي م00ادة العل00وم بأمان00ة العاص00مة للمفهوم00ات 7169
   TLMSS 1162العلمية المتضمنة في المقياس الدولي للعلوم  

) Timssمستوى تحصيل تالمي0ذ الص0ف الس0ادس االساس0ي ف0ي الرياض0يات وفق0ا الختب0ارات (7170
   2009 واتجاهاتهم نحو تعلمها

مستوى تضمن محتوى مجال الفقة في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمني0ة للقض0ايا الفقهي0ة 7171
   4258 الواقعية للمراة وتصور مقترح إلثرائها

 2696 عبس من المهارات الكتابية-وى تمكن طلبة كلية المجتمع مست7172

 -مستوى عادات العقل وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى الطلبة معلمي الكيمياء بكلية التربية 7173
   4091 جامعة صنعاء

   8719 ء مستوى عالقة عضو هيئة التدريس بطلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة صنعا7174

مستوى فهم التفاعل بين العلم والتقني0ة والمجتم0ع ل0دى طلب0ة األقس0ام العلمي0ة بكلي0ات التربي0ة 7175
   340 جامعة صنعاء

 333 مستوى فهم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم والطالب في المرحلة الثانوية7176

وعالقته بمستوى ادائهم التدريس0ي  مستوى مشاركة المعلمين في عملية اتخاذ القرار اإلداري7177
   3143 في مدراس التعليم العام الحكومي في مدينة الحديدة

ل0دى تالمي0ذ الص0ف الراب0ع االساس0ي ف0ي  TIMSSمس0توى مقروئي0ة المقي0اس ال0دولي للعل0وم  7178
   1637 الجمهورية اليمنية وعالقتها بتحصيلهم العلمي فيه
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االس00المية للص00ف التاس00ع م00ن مرحل00ة التعل00يم األساس00ي ف00ي  مس00توى مقروئي00ة كت00اب التربي00ة7179
   3298 الجمهورية اليمنية

مستوى مقروئية كت0اب العل0وم وعالقت0ه بال0ذكاء اللغ0وي اللفظ0ي ل0دى تالمي0ذ الص0ف الس0ادس 7180
   2295 األساسي بأمانة العاصمة

 2124 ية اليمنيةمستوى مقروئية كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية في الجمهور7181

مستوى ممارسة االنشطة اللغوية لدى تالمي0ذ الحلق0ة االخي0رة م0ن التعل0يم االساس0ي ف0ي امان0ة 7182
   2205 العاصمة

 3636 مستوى ممارسة الحرية االكاديمية في الجامعات اليمنية الحكومية واالهلية7183

والتعل0يم بالجمهوري0ة اليمني0ة لمه0ارات  مستوى ممارس0ة الق0ادة الترب0ويين ف0ي وزارة التربي0ة7184
   2118 إدارة التغيير

مس00توى ممارس00ة المج00الس المحلي00ة لمهامه00ا تج00اه ادارة التربي00ة والتعل00يم بم00ديريات محافظ00ة 7185
   3247 عمران

مستوى ممارسة معلمي التربية االسالمية لمبادئ التعلم النشط في مدارس التطوير المدرس0ي 7186
   3773 عاءبمحافظة صن

مس00توى ممارس00ة معلم00ي اللغ00ة العربي00ة ف00ي الحلق00ة الثاني00ة م00ن مرحل00ة التعل00يم االساس00ي ف00ي 7187
   2008 الجمهورية اليمنية لمهارات التدريس الفعال

 716 مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية لمبادئ التدريس الفعال7188

 3131 رياضيات مرحلة التعليم األساسي لمهارات التواصل الرياضيمستوى ممارسة معلمي 7189

مستوى مهارات التفكير االبداعي لدى معلمي مادة الفيزياء في الصف الثاني الثانوي وعالقته 7190
   3769 بمهارات التدريس النشط

ي التربي0ة والعل0وم مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة الخريجين بقسم الكيمياء في كليت7191
   3212 بجامعة صنعاء

 2112 مستوى مهارات التقدير الرياضي لدى طلبة المرحلة االساسية بامانة العاصمة7192

 4086 مستوى وعي معلمي مرحلة التعليم األساسي بحقوق الطفولة بأمانة العاصمة صنعاء7193

ين ف000ي الجامع000ات المص000رية وعالقته000ا مس000تويات االغت000راب ل000دى الط000الب اليمني000ين الدارس7194000
   178 بمستويات التوافق النفسي واالجتماعي

 2212 اليمن -مستويات األضداد المصلية بين األطفال االصحاء في مدينة صنعاء 7195

مستويات التركيز للمحلول االلكتروليتي للبطاريات الحامضية وتاثيرها على تشغيل البطاري0ات 7196
   480 المستهلكة

 522 مستويات التفكير الهندسي لدى طالب كلية التربية وفقا لنموذج فان هيل7197

مستويات الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات ل0دى طلب0ة الحلق0ة المتوس0طة 7198
   2628 بالجمهورية اليمنية

ين والنح00اس ف00ي المرض00ى مس00تويات الس00وبر أكس00يد ديزميوتيز،م00الون داي الدهيد،الخارص719900
   2272 باألسباب المختلفة من تليف الكبد

 -مستويات المتممات المصلية الثالثة والرابعة ب0ين مرض0ي الرب0و الش0عبي ف0ي مدين0ة ص0نعاء 7200
   2243 اليمن

 7043 مسجد ومدرسة التكيه بميسق دراسة اثرية 7201

بع0ض المع0امالت الزراعي0ة ف0ي ثالث0ة أص0ناف  مسح أصناف من القمح المحل0ي اليمن0ي وت0أثير7202
   6275 منها تحت ظروف الجفاف

مسح ميداني عن العناصر المرتبطة بكرات الغاز تلوث نفطي في ساحل حضرموت الجمهورية 7203
   8366 اليمنية 

مسح وتعريف فيروسات البطاطس بواسطة اختب0ار اليزا(اختب0ار االمتص0اص المن0اعي الطيف0ي 7204
   2621 اليمن -يمي) في المرتفعات الوسطى االنز

 965 مسرحية ماكبث لشكسبير دراسة في مفرداتها7205

 8282 مسقطات التكليف عند علماء األصول 7206
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 3794 مسؤولية البنك عن اخالله بالتزامه في فحص مستندات االعتمادات المستندية7207

 5989 اف التظليل في القوائم الماليةمسؤولية مراجع الحسابات على اكتش7208

 6861 مسيرة التجويد في الفكر السالمي الجهد والمواريث العامة 7209

 9203 مسيرة التعليم المهني والتقني7210

مسيرة التعليم والتدريب المهن0ي والتقن0ي م0ن قي0ود االس0ر ال0ى تح0ديات الحاض0ر فاس0تراتيجية 7211
   9201 التطور.

 2688 مسئولية الصيدلي المدنية في القانون اليمني والمقارن والفقه اإلسالمي7212

م وتعديالتها 1929دراسة في اتفاقيتي وارسو لسنة  -مسئولية الناقل الجوي الدولي للبضائع 7213
   3055 م والقانون اليمني1999ومونتلایر 

 3681 دراسه مقارنه -مسئولية مزود السلع الخطرة 7214

 6309 مشاركة المجتمع ودورها في التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية7215

مش0اركة الم00راه اليمني00ة ف00ي التنمي00ة المحلي00ة دراس00ة سوس00يولوجية للتنمي00ة الريفي00ة ف00ي ث00الث 7216
   2449 مجتمعات محلية لمحافظة تعز

 8073 مثال واقعي  –مشاكل البناء والتشييد في اليمن 7217

 2163 مشاكل الترجمة ومبادئها : قصص محمد عبدالولي المترجمة الى االنجليزية نموذجا7218

 1563 مشاكل التنمية في منطقة خوالن7219

 7326 مشاكل الصرف الصحي في مدينة صنعاء 7220

 5239 مشاكل القراءة والفهم عند الطالب اليمنيين وتعريف معنى كلمة "النص"7221

 -مشاكل ترجمة المتالزمات اللفظية في النص القانوني من اللغة العربية الى اللغة االنجليزي0ة 7222
   3823 دراسة حالة العقود

 8105 مشاكل شبكات المياه في الجمهورية اليمنية 7223

 7268 مشاكل وتحديات تضخم مؤسسات التعليم العالي رحالة كلية التربية 7224

 3170 ومبادئ تدريس مهارة المحادثة في كليات المجتمع في اليمنمشاكل 7225

 7591 مشاهير القضاء في ذمار في القرنيين الثاني والثالث 7226

 7027 مشروع لدراسة األنثروبولوجيا في باب المندب اليمن 7227

 401 ديينمشروعات دعاة الحروب الصليبية في القرنين الثالث والرابع عشر الميال7228

 6760 مشروعية االستعانة بمهام في مراحل الدعوة الجزائية 7229

 3444 دراسه تطبيقيه في الجمهوريه اليمنيه -مشروعيه القرارات االداريه 7230

   1955 جامعة صنعاء من وجهة نظر المشرفين والطلبة -مشكالت االشراف  العلمي في كلية التربية 7231

 1524 الجمهورية اليمنية-ت التربية الفنية في مرحلة التعليم االساسي في محافظة ذمارمشكال7232

 142 مشكالت الترسبات في حواجز وقنوات الرى بوادي زبيد7233

 1749 مشكالت التعليم الثانوي في محافظة ريمة بالجمهورية اليمنية7234

 2665 ية متطلبات التنمية بمحافظة عمران .مشكالت التعليم و التدريب المهني و تلب7235

مشكالت التنظيم القانوني ف0ي الطبق0ات والش0ؤون ف0ي الق0انون الم0دني اليمين0ي واث0ارة دراس0ة 7236
   7490 مقارنة 

مشكالت التوافق لدى الطلبة الموه0وبين ف0ي الص0ف الس0ادس م0ن التعل0يم األساس0ي ف0ي أمان0ة 7237
   376 العاصمة

 672 الطلبة المعاقين بصرياً وحاجاتهم اإلرشادية بمدينة صنعاء مشكالت7238

مشكالت تدريس البالغة في المرحل0ة الثانوي0ة بالجمهوري0ة اليمني0ة م0ن وجه0ة نظ0ر المعلم0ين 7239
   8238 والموجهين 

مش00كالت ت00دريس الم00نهج المط00ور لم00ادة التربي00ة اإلس00المية ف00ي المرحل00ة المتوس00طة بمدين00ة 7240
   2474 ضالريا
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مشكالت تدريس كتب " لغتي العربية " المقررة على تالميذ الحلقة األخيرة من مرحلة التعليم 7241
   564 األساسي في الجمهورية اليمنية

 103 مشكالت طلبة المراهقين في المدارس الثانوية بصنعاء7242

 1440 مشكالت مدرس العلوم المبتدئ في مدارس محافظة صنعاء7243

 873 مشكالت مربيات رياض األطفال في الجمهورية اليمنية7244

 7111 مشكالت معلم المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية 7245

 6730 مشكالت مناهج التعليم االساسي في المجتمع اليمن 7246

 248 مشكالت وأسباب التأخير في تشييد المشروعات التعليمية في اليمن7247

 5662 مشكلة العقل بين ارسطو والكندي7248

 1088 م1967-1947مشكلة الالجئين الفلسطينيين : نشوءها وتطورها 7249

 6957 مشكلة المياه والطاقة الكهربائية 7250

 1593 مشكلة الهوية الثقافية في المسرحيات االساسية لجون ميلينغتون سينج7251

 6048 جون سيرلمشكلة الوعي عند 7252

 8312 مشكلة تدني الجهود في شبكة توزيع صنعاء 7253

مصاحبة اإلصابة بفيروس التهاب الكبد البائي نمط سي مع النوع الث0اني م0ن م0رض الس0كري 7254
   1586 اليمن. -في مدينة صنعاء

 1225 ديدةمصادر التباين في اداء ماشية الهولشتاين فريزيان المرباه تحت ظروف الح7255

مص00ادر الض00غوط النفس00ية وعالقته00ا باالنتم00اء ال00وطني ل00دى الم00وظفين المتعاق00دين ف00ي امان00ة 7256
   2705 العاصمة

 6772 مصادر المعلومات المغتربين اليمنيين اصدارات قضايا اليمن 7257

ل0ى عين0ة م0ن مصادر معلومات المغتربين اليمنيين عن أحداث وقضايا اليمن دراسة مس0حية ع7258
   7387 المغتربين 

 6457 دراسة أثرية معمارية -مصائد الوعول في مدينة صرواح القديمة وما حولها 7259

 24 مصباح الراغب ومفتاح حقائق المزارب7260

لعل0ي ب0ن س0ليمان ال0دواري : دراس0ة  -مصباح الشريعة المحمدية المخت0ار م0ن عل0وم الزيدي0ة 7261
   4316 كتاب الطهاره الى نهاية باب اللعان وتحقيق من بداية

مص00باح الش00ريعة المحمدي00ة المخت00ار م00ن عل00وم الزيدي00ه لعل00ي ب00ن س00ليمان ال00دواري: دراس00ة 7262
   3937 من كتاب البيوع الى نهاية المخطوط -وتحقيق 

اليمني0ة كم0ا  مصداقية القنوات الفضائية اإلخبارية العربية والناطقة بالعربية في تن0اول االزم0ة7263
   4251 دراسة مسحية -تراها النخبة 

 5437 دراسة مقارنة -مصطلح الحديث بين الشيعة الزيدية وأهل السنة 7264

 70 مصفر الموديالت على الحلقات األساسية7265

: المع00دالت الطبيعي00ة ب00ين األطف00ال م00ن س00ن الخامس00ة ال00ى الخامس00ة  Oمض00اد الحال00ة العقدي00ة 7266
   2470 اليمن -بمدينة صنعاء عشرة 

بين طالب المدارس في صنعاء المصابين وغير المصابين بخمج  Oمضادات االستربتواليسين 7267
   984 االستربتكوكس

مضادات الخميرة نازعة الكاربوكسيل لحمض الغلوتامي ومتالزمة االيض لدى طالب المدارس 7268
   3005 تمد على االنسوليناليمنية والتنبؤ بها في السكري الغير مع

مض00ادات ب00روتين الس00تريولين وعام00ل الروم00اتيزم ف00ي اوس00اط النس00اء ف00وق س00ن الثالث00ين ف00ي 7269
   2419 محافضة صنعاء

مضاعفات استئص0ال الل0وزتين ب0الطرق الش0عبية ل0دى المرض0ى المش0اهدين ف0ي مش0فى الث0ورة 7270
   8056 العام التعليمي في اليمن 

 2702 دراسة موضوعية -كفار التعنتية من انبيائهم ومنهج القرآن في التعامل معها مطالب ال7271

 2005 مظاهر البعد الديني في مدونات الحرب الصليبية االولى7272
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 7084 مظاهر التفسير ورفع الحرج بعض أحكام العبارات للنشا 7273

لس0ادس م0ن مرحل0ة التعل0يم االساس0ي ف0ي مظاهر التفكير الرياض0ي الس0ائد ل0دى طلب0ة الص0ف ا7274
   3071 الجمهورية اليمنية

 6697 مظاهر العولمة لدى طالب جامعة السلطان قابوس في ضوء ثقافة المجتمع العماني 7275

مظاهر الهدر المادي وأسبابه في مدارس التعليم الثانوي العام بأمانة العاصمة من وجهة نظر 7276
   1658 العاملين فيها

مظاهر واثار نشاط حركة تجارة الهن0د ف0ي مين0اء ع0دن خ0الل عه0د حك0م الدول0ة الرس0ولية ف0ي 7277
   8466 858-628اليمن 

معارف األمهات وممارساتهن تجاه رعاية األطفال حديثي الوالدة المصابين باليرق0ان الولي0دي 7278
   3520 في مدينة صنعاء

 5444 للحاسوب معارف تعتمد على الشبكات العصبية7279

   2724 معارف و اتجاهات وممارسات النساء اليمنيات حول سرطان عنق الرحم في أمانة العاصمة7280

مع0ارف واتجاه0ات وتطبيق0ات مق0دمي الخدم0ة تج00اه المص0ابين المتعايش0ين م0ع في0روس نق00ص 7281
   1910 المناعة المكتسبة في المستشفيات العامة بصنعاء

اه00ات وممارس00ات االمه00ات تج00اه الرض00اعة الطبيعي00ة المت00رددات عل00ى المراك00ز مع00ارف واتج7282
   2460 الصحية لالمومة والطفولة في مدينة صنعاء

   4369 معارف واتجاهات وممارسات النساء في سن االنجاب تجاه تنظيم االسرة في مدينة عمران7283

تغذي0ة التكميلي0ة لالطف0ال ف0ي الس0نتين معارف وممارسات االمهات حول الرضاعة الطبيعية وال7284
   4080 االولى من اعمارهم في محافظة حجة

   8888معارف وممارسات األمهات حول الرضاعة الطبيعية والفطام في امانة العاصمة صنعاء اليمن 7285

مع00ارف ومواق00ف وممارس00ات األمه00ات نح00و تغذي00ة الرض00ع وص00غار األطف00ال بمراك00ز األموم00ة 7286
   3363 لة في مدينة صنعاءوالطفو

معالجة الرسم الكاريكاتيري للقضايا المجتمعية في الصحافة اليمنية دراسة للمض0مون والق0ائم 7287
   3036 باالتصال

معالج000ة القن000وات الفض000ائية والمواق000ع االلكتروني000ة اليمني000ة لقض000ايا الدول000ة المدني000ة الحديث000ة 7288
   6619 واتجاهات الجمهور اليمنى نحوها

 6120 معالجة اللبس في المحادثات الثقافية: دراسة تحليلية ومقترحات تربوية7289

 5453 معالجة المخلفات السائلة لمياه مصانع األلبان باستخدام تكنولوجيا منطقة الجذور7290

 539 معالجة ظاهرة التصحر في االمارات العربية المتحدة7291

 6145 ة الساقمعالجة كسور هضبة قصب7292

 526 السمن والمنظفات -معالجة مياه الصرف الصناعية 7293

 5184 معالجة نظام المبيعات7294

 7692 معالم التجديد علم اصول الفقه عند قتتها اليمن 7295

 7305 معالم التشريع المدني في القصائد والعبارات والسياسة مركبها 7296

 3214 في القران المكي معالم التشريع7297

 318 معالم الدعوة والتربية في سورتي العنكبوت ولقمان7298

 1069 معالم فقه الخالف في الشريعة االسالمية7299

معامل تنخر االورام المؤثر في الم0وت المب0رمج للخالي0ا ف0ي االطف0ال المص0ابين بس0رطان ال0دم 7300
   5831 الليمفاوي الحاد

ل نمو الخاليا البطانية لألوعية الدموية في مصل مرضى س0رطان الكب0د المص0احب وغي0ر معام7301
   6138 المصاحب بتجلط الوريد البابي
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   5311 معاملة المدنيين واألهداف المدنية في الحرب في ظل الفقة اإلسالمي وقواعد القانون الدولي7302

 7263  معاني الواو العاطفة عند النحاة واألصوليين7303

 7146 معاير رسائل تقييم المعلم التاريخية 7304

مع0اير محت00وى م00نهج العل00وم مض00مونها واس00اليب ص00ياغتها وتض00مينها واس00تخدامها ف00ي بن00اء 7305
   7567 وتطوير مناهج العلوم للتعليم العالي 

 7311 معاير ووسائل تقنية المعالم التاريخية نموذج مدينة زبيد 7306

مع00ايير اختي00ار القي00ادات الجامعي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة ف00ي ض00وء االتجاه00ات المعاص00رة 7307
   2703 وعالقتها بفعالية االداء االداري

 1170 معايير البناء الشعري للقصائد المكتوبه لالطفال في الشعر العربي الحديث7308

 5570 ورية اليمنيةمعايير التدقيق الدولية وامكانيات تطبيقها في الجمه7309

 2922 دراسه مقارنة -معايير التعسف في استعمال الحق في القانون المدني اليمني وتطبيقاتها 7310

 6060 معايير السالمة والجودة لبعض األغذية المعدلة وراثيا والمنتجة عضويا7311

ي0ة لت0دريس م0ادة الق0راءة ف0ي معايير القابلية القرائية الختبار موضوعات ص0حفية كم0ادة واقع7312
   1344 مدارس اليمن الثانوية

 7191 معايير المراجعة في عدد من الدول العربية دراسة مقارنة 7313

 3433 معايير النصية: تحليل نصوص جدلية إنجليزية وما يقابلها بالعربية وفق نموذج النصية7314

ل الطالب المتقدمين لاللتحاق بكليات التربية الرياضية بدنية الختبارات قبو -معايير بيولوجية 7315
   6419 بالجامعات اليمنية

م00ن التعل00يم األساس00ي ف00ي  3-1مع00ايير تص00ميم عناص00ر كت00ب الق00راءة للص00وف الثالث00ة األول00ى 7316
   9172 الجمهورية اليمنية المأمول والواقع 

ي0ة الحاس0وب وتكنولوجي0ا المعلوم0ات معايير ض0مان الج0ودة واالعتم0اد ف0ي جامع0ة ص0نعاء: كل7317
   4722 كدراسة حالة

 معايير عمود الشعر العربية عند المرزوقي 7318
 7249   

 Cسوفو سبوفير المضاد إللته0اب الكب0د  -معدل استجابة مرضى تشمع الكبد للدواء ليديباسفير7319
   3602 في المرضى اليمنيين

 1262 فطار البرعمي بين اليمنيينمعدل االنتشار المصلي ألضداد ال7320

 1100 معدل االنتشار المصلي لبكتيريا هيليكوبكتر بيلوري عند األطفال والبالغين في صنعاء7321

معدل االنتشار المصلي لفيروس الحالء البسيط بين النساء الحوامل المترددات لبعض عيادات 7322
   3012 اليمن -أمراض النساء في مدينة المحويت 

   4131 اليمن -معدل االنتشار المصلي لفيروس الضنك بين المرضى المحمومين في مدينة صنعاء 7323

ب0ين الع0املين  CوBمعدل االنتشار المصلي لفيروسات العوز المن0اعي البش0ري والته0اب الكب0د 7324
   1425 الصحيين في مدينتي تعز والحوطة

 -الملوية البوابية بين مرضى الكب0د الب0ائي ف0ي مدين0ة ص0نعاءمعدل االنتشار المصلي للبكتيريا 7325
   3608 اليمن

   1857 اليمن -معدل االنتشار المصلي لمرض الزهري والمالريا بين متبرعي الدم في مدينة صنعاء 7326

مع00دل االنتش00ار المص00لي لمض00ادات الفط00ر البرعم00ي ب00ين المرض00ى الح00املين لفي00روس نق00ص 7327
   1879 سب ومرضى زرع الكلى في مدينة صنعاءالمناعة المكت

 4202 معدل االنتشار لداء اللشمانيا االحشائية بين البالغين في مدينة صنعاء " اليمن7328

معدل االنتشار وعوامل االختطار لعدوى الفيروس المخلوي التنفسي ب0ين االطف0ال دون الس0نة 7329
   1526 ز التنفسي في مدينة صنعاءالواحدة من العمر المصابين بالتهاب الجها
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معدل االنتشار وعوامل االختطار للديدان المنتقلة عبر التربة والبلهارسيا المعوي0ة ب0ين أطف0ال 7330
   3960 اليمن -المدارس في مديرية النادرة  محافظة اب 

 4996 معدل االنتشار وعوامل الخطورة لالصابة بالتينياسوليم في الخنازير ومخالطيهم7331

   2122 اليمن -محافظة اب  -معدل اإلصابة بالكريبتوسبوريديم بين اطفال المدارس  في مدينة جبلة 7332

مع00دل اإلنتش00ار المص00لي ألض00داد الحص00بة والحص00بة األلماني00ة ب00ين النس00اء الل00واتي ف00ي س00ن 7333
   2138 اليمن -اإلنجاب بمحافظة الضالع 

ودراسة العوامل الت0ي ت0ؤثر ف0ي االس0تجابة المناعي0ة بع0د  Bلكبد معدل التحصين ضد فيروس ا7334
   2522 التحصين بين اليمنيين البالغين في مدينة صنعاء

 4348 معدل النمو السكاني واثره على التخطيط العمراني المانة العاصمة7335

 1141 ة تعزمعدل الوقوع الفصلي للفيروس العجلي البشري في االطفال اليمنيين بمدين7336

 1509 معدل انتشار اخماج المتكورة السبحية المقيحة بين األطفال والشباب في مدينة عدن.7337

معدل انتشار اضداد الحصبة األلمانية بين عينة مختارة من النساء في سن اإلنجاب في مدين0ة 7338
   7981 صنعاء ، اليمن 

سية المنقولة عبر الدم بين المتبرعين بالدم ف0ي المرك0ز معدل انتشار االخماج الفيروسية الرئي7339
   3301 الوطني لنقل الدم وابحاثة بمدينة صنعاء اليمن

مع00دل انتش00ار االنت00ان ال00دموي ب00ين األطف00ال المص00ابين بس00ؤ التغذي00ة ف00ي مستش00فى الس00بعين 7340
   4047 لألمومة والطفولة بمدينة صنعاء

ة الدماغية ب0ين المرض0ى اليمني0ين المص0ابين بمتالزم0ة الش0رايين معدل انتشار اإلصابة بالسكت7341
   3717 التاجية الحادة

 883 معدل انتشار األجسام المضادة الذاتية التقليدية عند مرضى الكبد في مدينة صنعاء7342

 3575 معدل انتشار األجسام المضادة اللولبية النحيفة بين عمال المسالخ بمدينة صنعاء اليمن7343

 -معدل انتشار األجسام المضادة لفيروس النكاف بين فئات عمرية مختارة لألطفال في صنعاء 7344
   870 اليمن

) ب0ين األطف0ال المص0ابين  19معدل انتشار األجسام المض0ادة للفيروس0ة الص0غيرة ( الب0ارفوب 7345
   1408 بفقر الدم في مدينة صنعاء

ب00ين الس00البين للمستض00د الس00طحي لفي00روس  HBcض00ادة للمستض00د مع00دل انتش00ار األجس00ام الم7346
   1575 اليمن-التهاب الكبد البائي من متبرعي الدم بمدينة عمران

مع00دل انتش00ار األخم00اج البكتيري00ة والفطري00ة المختلف00ة ف00ي الف00م ب00ين المرض00ى المت00رددين عل00ى 7347
   2038 اليمن. -عيادات األسنان بمدينة صنعاء 

 3868 نتشار األنياب المطمورة المهاجرة لدى البالغين اليمنين في مدينة صنعاءمعدل ا7348

 4010 2017معدل انتشار األورام سنية المنشئ واألكياس الفموية والفكية في صنعاء لعام 7349

كأحد مسببات اإلسهال عند   O157 : H7معدل انتشار البكتيريا القولونية من النوع المصلي  7350
   1506 طفال المترددين على مستشفيات مدينة إباأل

 955 معدل انتشار البكتيريا اللولبية الشاحبة في مجاميع مختارة بمدينة صنعاء.7351

معدل انتشار البكتيريا المسببة اللتهاب ذات الرئة بين المرضى المترددين على مركزالدرن في 7352
   2186 مدينة صنعاء

   3511اليمن -التهاب الكبد الفيروسي بي وسي بين مرضى الغسيل الكلوي بمدينة ذمار معدل انتشار 7353

معدل انتشار الحاالت المعروفة للس0كري وف0رض الت0وتر الش0رياني ف0ي العاص0مة ص0نعاء س0نة 7354
2000 9206   

األص0حاء ف0ي معدل انتشار الحمل للبكتيريا السبحية الرئوي0ة والعنقودي0ة الذهبي0ة ب0ين األطف0ال 7355
   872 اليمن

) س00نة المت00رددين عل00ى 15-5مع00دل انتش00ار الحم00ى الروماتيزمي00ة الح00ادة ب00ين األطف00ال عم00ر( 7356
   1143 عيادات األنف واألذن والحنجرة في مستشفيات مدينة اب
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مع00دل انتش00ار الفي00روس الغ00داني المع00وي ب00ين الرض00ع واالطف00ال ال00ذين يع00انون م00ن االلته00اب 7357
   1552 الحاد في مدينة صنعاء المعوي

 7799 معدل انتشار الكبد الفيروسي البائي والحيمي عند العاملين األطباء في مستشفى الثورة 7358

معدل انتشار المتك0ورة العنقودي0ة الذهبي0ة المقاوم0ة للميثيس0لين ب0ين المرض0ى العس0كريين ف0ي 7359
   3410 ناليم -الطبي النموذجي في مدينة صنعاء  48مجمع 

معدل انتشار المستضد السطحي لفيروس الكبد ب وإضرار الفيروس ج عند المصابين بمرض 7360
   7798 الكبد

مع0دل انتش00ار المك0ورات العنقودي00ة الذهبي00ة المقاوم0ة لمض00اد الميثس00يلين ب0ين مرض00ى الته00اب 7361
   1360 الجلد واألنسجة اللينة في مستشفى الثورة بمدينة إب

7362
دل انتشار المواد البيئية المثيرة للحساسية لدى مرضى الحساسية م0ن الن0وع األول بمدين0ة مع

 صنعاء
 

3594   

معدل انتشار النخور السنية والتبقع الفلوري في مجموعة من اطفال المدارس بريف محافظ0ة 7363
   6516 صنعاء ومعالجة التبقع الفلوري الخفيف باستخدام تقنية االرتشاح الراتنجي

معدل انتشار امراض القلب الصمامية بين مرضى قص0ور القل0ب المقيم0ين ف0ي هيئ0ة مستش0فى 7364
   4259 مركز القلب -الثورة العام والمستشفى العسكري العام 

 3878 معدل انتشار انعدام وجود األسنان الدائمة خلقياً لدى عينة من اليمنيين7365

 1290 الغوندية بين النساء الحوامل بمدينة صنعاءمعدل انتشار أضداد المقوسة 7366

معدل انتشار أضداد فيروس الحصبة االلمانية بين النساء الل0واتي ف0ي س0ن اإلنج0اب بمحافظ0ة 7367
   1275 اليمن-المحويت 

معدل انتشار أضداد فيروس مضخم الخاليا بين النساء الحوامل وحديثي الوالدة في المستشفى 7368
   1507 مدينة جبلة .الرئيسي ب

معدل انتشار أضداد فيروس مضخم الخاليا والوعي به بين الع0امالت ف0ي المج0ال الص0حي ف0ي 7369
   3683 اليمن -مدينة صنعاء 

معدل انتشار أضداد فيروسي مض0خم الخالي0ا والحص0بة االلماني0ة ب0ين النس0اء المجهض0ات ف0ي 7370
   3693 اليمن -مدينة صنعاء

تش00ار بكتيري00ا الض00مة النظي00رة الدموي00ة واالن00واع االخ00رى م00ن الض00مات ف00ي األطعم00ة مع00دل ان7371
   1336 البحرية في اليمن

معدل انتشار تسوس األسنان لدى أطفال رياض المدارس و العوام0ل المص0احبة ل0ه ف0ي مدين0ة 7372
   2861 صنعاء

 1757 افظة الضالعمعدل انتشار حمى مالطة بين البشر في ثالث مناطق مختارة بمح7373

 -معدل انتشار خمج المتكوره العنقودية الذهبية بين مرضى القدم السكرية ف0ي مدين0ة ص0نعاء 7374
   1559 اليمن

 4215 معدل انتشار داء السكر النوع األول بين االطفال اليمنيين المصابين بمتالزمة داون7375

 1373 ن الحيوانات الداجنة والمتشردة في اليمنمعدل انتشار داء الكلب في عينة مختارة م7376

 907 معدل انتشار داء المستخفيات بين األشخاص المؤهلين والغير مؤهلين مناعيا في صنعاء7377

مع00دل انتش00ار داء خفي00ات األب00واغ وعوام00ل االختط00ار ب00ين المص00ابين بع00دوى في00روس الع00وز 7378
   4210 المناعي البشري في مدينة صنعاء ، اليمن

معدل انتشار فقدان االسنان اللبنية المبكر وعالقتة بنظافة الفم والتغذية والتس0وس ف0ي مدين0ة 7379
   3881 اليمن : دراسة مقطعية -صنعاء 

مع00دل انتش00ار فق00دان االس00نان و أس00باب س00قوطها عن00د المرض00ى الواص00لين لعي00ادة األس00نان 7380
   3362 اليمن -بمستشفى الثورة العام في صنعاء 

بين مرض0ى  فق0ر ال0دم االنحالل0ي المعتم0دين عل0ى  Cو    Bمعدل انتشار فيروس التهاب الكبد 7381
 نقل الدم في مدينة صنعاء اليمن
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بين مرض0ى االنيمي0اء المنجلي0ة ف0ي بي0ت الفقي0ة محافظ0ة  Bمعدل انتشار فيروس التهاب الكبد 7382
 اليمن -الحديدة 

3482   

 1787 بين افراد المجتمع في محافظة لحج Eنتشار فيروس التهاب الكبد معدل ا7383

 1542 اليمن -بين متبرعي الدم في مدينة صنعاء  Eمعدل انتشار فيروس التهاب الكبد 7384

مع00دل انتش00ار في00روس الح00الء البس00يط ب00ين النس00اء المرت00ادات عل00ى عي00ادات رعاي00ة الحوام00ل 7385
   890 ءوالنساء في مدينة صنعا

معدل انتشار فيروس الكبد جي بين مرضى التهاب الكب0دي الم0زمن واف0راد أص0حاء ف0ي مدين0ة 7386
   2364 اليمن-صنعاء 

 2150 اليمن-معدل انتشار فيروس الكبد سي بين العاملين الصحيين في مدينة صنعاء 7387

إللته0اب الكب0د الفيروس0ي ب و  ) بين الحاالت المزمن0ةGمعدل انتشار فيروس الكبد نوع جي (7388
   1215 اليمن -ج  وكذلك بين مرضى فيروس العوز المناعي البشري بصنعاء 

 1403 اليمن-معدل انتشار فيروس مضخم الخاليا بين زارعي الكلى في صنعاء7389

ف0ي  بين المتبرعين بالدم Cو  Bمعدل انتشار فيروسات العوز المناعي البشري والتهاب الكبد 7390
   1521 اليمن -مدينة ذمار 

ب0ين مرض0ى الفش00ل الكل0وي بمستش0فى الث0ورة ف00ي  CوBمع0دل انتش0ار فيروس0ي الته00اب الكب0د 7391
   1719 مدينة اب

 1615 معدل انتشار مرض السكري النوع الثاني في مدينة تعز.7392

رة ألم00راض القل00ب مع00دل انتش00ار مس00توى ح00امض البولي00ك المرتف00ع ف00ي ال00دم وعوام00ل الخط00و7393
   2270 واألوعية الدموية والعالقة بينهما في اليمنيين البالغين سكان مدينة صنعاء.

معدل انتشار والتعريف الحيوي للمكورات السبحية المحللة للدم نوع بيتا ب0ين مرض0ى الته0اب 7394
   1221 الحلق في مدينة الحديدة

ة لوقدوننسز وقابليتها للمضادات الحيوي0ة ف0ي العين0ات معدل انتشار وتحديد المتكورة العنقودي7395
   1911 السريرية المختلفة بمدينة صنعاء ــ اليمن

-معدل انتشار وعوامل الخطورة ألمراض الدم المعدية بين المتبرعين بالدم في مدين0ة ص0نعاء7396
   4370 اليمن

نتسبي القوات المس0لحة ف0ي ال0يمن معدل انتشار وعوامل الخطورة لفيروس الكبد البائي بين م7397
   1145 وتقييم برنامج التحصين ضد هذا الفيروس

 821 معدل انتشار وعوامل الخطورة لفيروسات الكبد البائي والجيمي بين متبرعي الدم7398

مع00دل انتش00ار وعوام00ل الخط00ورة لاللتهاب00ات البكتيري00ة للمهب00ل ب00ين النس00اء الزائ00رات لعي00ادات 7399
   958 الوالدة في مدينة صنعاءالنساء و

معدل انتش0ارالتهاب المج0اري البولي0ة غيرالمحس0وس ب0ين األطف0ال اإلن0اث ف0ي م0دارس مدين0ة 7400
   1295 صنعاء

 4119 اليمن -معدل انتشاربكتيريا ضمة الكوليرا بين حاالت االسهال في مدينة تعز7401

 2625 اليمن-بين مانحي الدم في مدينة عمران معدل انتشارفيروسات الكبد البائي والجيمي 7402

مع00دل إنتش00ار اإلص00ابة بااللتهاب00ات المج00اري البولي00ة ب00ين المس00نين ، المس00ببات البكتيري00ة ، 7403
   1935 اليمن -العوامل المساعدة على اإلصابة وحساسية المعزوالت للمضادات الحيوية صنعاء 

وية والعالقة بين الداء السكري واآلفات م0ا قب0ل الس0رطانية معدل إنتشار اآلفات المخاطية الفم7404
   6136 الفموية عند المرضى الماالويين في مستشفى جامعة العلوم الماليزية

مع00دل إنتش00ار الس00لس الش00رجي ب00ين النس00اء المت00رددات عل00ى عي00ادة النس00اء والتولي00د وفعالي00ة 7405
   545 التدخل الجراحي في مستشفى الكويت الجامعي

مع00دل إنتش00ار أض00داد في00روس الحص00بة األلماني00ة ب00ين النس00اء الحوام00ل وح00ديثي ال00والدة ف00ي 7406
   1558 المستشفى الرئيسي بمدينة جبلة.

معدل إنتشار سكري المناعة الذاتية الكامن في البالغين وصفاته في ال0ذين يع0انون م0ن م0رض 7407
   3324 السكري من النوع الثاني

 571 ر طفيل المالريا المقاوم لألدوية الخط األول ودرجة المقاومةمعدل إنتشا7408
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 2739 معدل أنتشار الداء الزالقي لدى المرضى اليمنيين المصابين بداء السكر النوع األول7409

معدل حدوث الجراثيم المسببة اللتهابات المجاري البولية المص0احبة للقس0طرة وم0دى مقاوم0ة 7410
   2021 كتيرية للمضادات الحيوية .المعزوالت الب

 1734 معدل حدوث السكر الحملي بين النساء الحوامل في أمانة العاصمة7411

مع00دل ح00دوث مس00تعمرات س00الالت فط00ر الكاندي00ده ف00ي ف00م المرض00ى ال00ذين ل00ديهم أطق00م أس00نان 7412
   3236 واألشخاص ذوي األسنان الطبيعية

تيفي ب00ين المتع00املين م00ع األطعم00ة وتحدي00د الع00زالت المقاوم00ة مع00دل حم00ل بكتيري00ا الس00لمونيال7413
   885 للمضادات الحيوية العديدة في صنعاء

معدل حمل بكتيريا المتكورة السلسلية الرئوية وتصنيفها البيولوجي بين العاملين الصحيين في 7414
   2164 اليمن-ثالثة مستشفيات مختارة بمدينة صنعاء 

نيسيريا السحائية بين االطفال اليمنين : عوامل االختطار وخص0ائص الس0الالت معدل حمولة ال7415
   2318 المعزولة

 272 معدل شيوع مرض الحمى المالطية بين العاملين في المسالخ بالجمهورية اليمنية7416

قطعي معدل ظهور الحاجز الجيبي الفكي عند عينة من البالغين اليمنيين باستخدام التصوير الم7417
   3883 المحوسب مخروط الشعاع

معدل ظهور قناة خلف الرحى السفلية لدى عينة من البالغين اليمنيين ت0م الحص0ول عليه0ا م0ن 7418
   3826 التصوير المقطعي المحوسب مخروطي الشعاع

 معدل ظهورالقناة القاطعة في الفك السفلي لعينة من البالغين اليمنيين ت0م الحص0ول عليه0ا م0ن7419
   4224 التصوير المقطعي المحوسب مخروطي الشعاع

 568 معدل مسببات االلتهاب اإلحليلي عند المرضى اليمنيين7420

 2086 اليمن-في مدينة صنعاء  -معدل وطرق العدوى االسرية لفيروس الكبد البائي 7421

لنحوي وعالقت0ة بكف0اءة التح0دث معرفة الطلبة الدارسين للغة االنجليزية كلغة اجنبية بالتالزم ا7422
   1667 جامعة صنعاء -كلية التربية  -لديهم في قسم اللغة االنجليزية 

-معرفة وإدراك أطب0اء األس0نان الممارس0ين لم0رض نق0ص تمع0دن األس0نان ف0ي مدين0ة ص0نعاء 7423
   3877 اليمن

والم0زمن ف0ي بع0ض  معرفة وممارسات الكادرالتمريضي بتغذية مرضى القصور الكل0وي الح0اد7424
   4049 مشافي امانة العاصمة صنعاء

 6095 معرفةالضغوط النفسية لدى الطالب الجامعيين اليمنيين والتشيكيين7425

 8357 معضلة التفاعلية في اإلعالم الجديد 7426

 6773 معضله القواعد االمالئية ومعالجتها 7427

   9084لعربي القديم "قراءة في خطاب التأسيس النقدي وتأصيله "معطيات التلقي الشعري في النقد ا7428

   9080 معطيات الحجاج في الشعر العربي القديم (القصيدة الهمزية لزهير بن أبي سلمى أنموذجيا)7429

 7562 اليمن  –معلم جدد الصخور الكليمي لحوض صنعاء 7430

 3784 لقصيرة في اليمنمعمارية النص وتداخل األجناس في القصة ا7431

 7261 معنى الحرف بين النحاة واالصوليين دراسة نحوية داللية 7432

 7308 معنى الشكل في مواجهة المبنى الصنعاني 7433

معوقات ادارة الوقت لدى مدربي البرنامج اليمني االلماني لتحسين التعليم االساس0ي بمحافظ0ة 7434
   1725 حجة

رتقاء  المرأة  للمناصب القيادية في وحدات الجهاز اإلداري اليمن0ي م0ن وجه0ة نظ0ر معوقات ا7435
   4424 القيادات النسوية

7436
جامعة صنعاء ، للتقني0ات  -معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس في كليتي العلوم والتربية 

 التعليمية الرقمية
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يس الم00واد االجتماعي00ة للمرحل00ة األساس00ية ف00ي معوق00ات اس00تخدم الطرئ00ق الحديث00ة ف00ي ت00در7437
   1049 الجمهورية اليمنية  كما يراها المعلمون والموجهون

 7532 معوقات اعتماد برنامج الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء 7438

ين منظم0ات االدارة دراس0ة مقارن0ة ب0-معوقات اعداد القيادات االدارية في الجمهوري0ة اليمني0ة 7439
   1352 -العامة ومنظمات االعمال

معوقات االتصال االداري بين مكتب التربية والتعليم ومديرياته التعليمي0ة بامان0ة العاص0مة م0ن 7440
   1505 وجهة نظر العاملين

 1190 معوقات البحث العلمي لدى اعضاء هيئه التدريس بجامعة صنعاء7441

معلمي الحلقة االولى لمرحل0ة التعل0يم االساس0ي بب0رامج التاهي0ل اثن0اء الخدم0ة معوقات التحاق 7442
   1876 وسبل عالجها

 4420 معوقات التدريب وأثرها على أداء موظفي وزارة المالية (بحث تطبيقي)7443

 5381 دراسة تحليلية نظرية -معوقات التنمية االجتماعية في اليمن 7444

 3928 االدارة االلكترونية في المؤسسات الرياضية اليمنيةمعوقات تطبيق 7445

معوق00ات تطبي00ق االدارة االلكتروني00ة م00ن وجه00ة نظ00ر القي00ادات االداري00ة العلي00ا ف00ي الجمهوري00ة 7446
   1778 اليمنية

معوق00ات تطبي00ق التخط00يط االس00تراتيجي ل00دى م00دير بالم00دارس الثانوي00ة الحكومي00ة ف00ي أمان00ة 7447
   7438 ء من وجهة نظرهمالعاصمة صنعا

دراس0ة تحلي0ل مقارن0ة بمظ00اهر واث0ار واس0باب ع0دم تنفي00ذه –معوق0ات تنفي0ذ االحك0ام القض00ائية 7448
   9219 االحكام القضائية في اليمن

 2957 معوقات صنع القرار االداري لدى مديري المدارس الثانوية بامانة العاصمة7449

 1678 ية بوظائفها التربوية في المرحلة الثانوية بامانة العاصمةمعوقات قيام المكتبة المدرس7450

 8678 معوقات مركز البحوث والتطوير التربوي في الجمهورية اليمنية 7451

معوق00ات ممارس00ة االنش00طة االبداعي00ة ل00دى معلم00ي التربي00ة االس00المية ف00ي المرحل00ة الثانوي00ة 7452
   4254 بمحافظة صنعاء

   1461 ارسة الخدمة االجتماعية المدرسية في مرحلة التعليم األساسي في أمانة العاصمةمعوقات مم7453

   4150 معوقات ممارسة النشاط الرياضي المدرسي للمرحلة الثانوية في مدارس محافظة صنعاء7454

ربية معوقات وحدات التدريب واثرها في كفاءة وفاعلية التدريب (دراسة ميدانية في مكاتب الت7455
   1770 والتعليم بمديريات محافظة الجوف ج ي)

معونة الطالب على الكافية في نحو ابن الحاجب لعلي بن محمد سليمان بن هيطل المتوفي سنة 7456
   5438 هـ/دراسة وتحقيق812

 77 دراسة وتحقيق -مفاتح الرضوان في تفسير الذكر باالثار والقران 7457

 2424 لسكانية في كتب محو االمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنيةمفاهيم التربية ا7458

مفاهيم حقوق اإلنسان في مناهج الدراس0ات االجتماعي0ات ف0ي مرحل0ة التعل0يم األساس0ي وم0دى 7459
   1349 اكتساب التالميذ لها

ب00دالقادر مفت00اح األلب00اب إلقف00ال إع00راب ملح00ة اآلداب ألب00ي محم00د إس00ماعيل ب00ن محم00د ب00ن ع7460
   3979 دراسة وتحقيق -هـ  1055المحلوى ت 

 1830 قسم االحوال الشخصية وأحكام الجنايات والحدود -مفردات الحنابلة في الفقه االسالمي 7461

 1576 انواعه واثاره -مفهوم االتباع في القران الكريم 7462

 7697 لنظام مفهوم االجماع االصولي في كتاب المعيار للقرائين ا7463

 8615 مفهوم التسامح رؤية نقدية في الفكر اإلسالمي 7464

 7303 مفهوم التنمية البشرية وقياسها 7465

 2055 سيد قطب انموذجاً  -مفهوم الحاكمية في الفكر اإلسالمي المعاصر7466

 7691 مفهوم الحقيقة المقال في المعيار عند االمام 7467
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 3311 الديمقرطية في الفكر العربي المعاصرمفهوم 7468

 1861 مفهوم الذات لدى االحداث الجانحين واقرانهم غير الجانحين اليمنيين7469

مفهوم الذات ل0دى األطف0ال ب0دور الرعاي0ة االجتماعي0ة وعالقت0ه بأس0اليب المعامل0ة المتبع0ة ف0ي 7470
   2909 الدور

م بج0رائم مختلف0ة والم0ودعين ف0ي الس0جن المرك0زي بص0نعاء مفهوم الذات لدى المحكوم عل0يه7471
   1324 وعالقته ببعض المتغيرات

 232 مفهوم الذات لدى المعاقين حركيا في اليمن وعالقتها بسمات شخصياتهم7472

 2456 مفهوم الزمن في الرباعيات األربع للشاعر تي .إس.أليوت:دراسة نقدية7473

 942 دراسة مقارنة-اسية في الفكر السياسي الغربي واالسالمي مفهوم السلطة السي7474

مفهوم الشفافية والمس0اءلة ل0دى القي0ادات االكاديمي0ة بكلي0ات التربي0ة جامع0ة ص0نعاء وعالقت0ه 7475
   2232 بمستوى ممارستهم لة

 7472 مفهوم اللغة في ضوء النظريات اللسانية الحديثة 7476

 2465 مدني بين جون لوك وجان جاك روسو (دراسة مقارنة)مفهوم المجتمع ال7477

 1947 دراسة مقارنة -مفهوم المخالفة حجيته وضوابط العمل به 7478

 7125 مفهوم المشاركة في التشريعات اليمنية 7479

 6326 مفهوم عالمية االسالم (دراسة تأصيلية)7480

لعمراني العش0وائي باس0تخدام نظ0م المعلوم0ات الجغرافي0ة مفهوم مبتكر لمالحظة ورصد النمو ا7481
   5603 م1998-1988دراسة بيئية حضرية على مدينة صنعاء من عام  -واالستشعار عن بعد 

مفهوم مدراء المدارس حول برنامج الصحة المدرسية ف0ي الم0دارس األساس0ية الحكومي0ة ف0ي 7482
   3573 اليمن -مدينة صنعاء 

تنمي00ة البش00رية ف00ي محت00وى من00اهج الق00رآن الك00ريم وعلوم00ه للمرحل00ة الثانوي00ة مفهوم00ات ال7483
   8905 بالجمهورية اليمنية 

مفهومات الصحة اإلنجابية التي ينبغي تضمينها منهج التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوي0ة ف0ي 7484
   1393 الجمهورية اليمنية

 7280 يرمقابل الحج للعالمة محمد بن اسماعيل االم7485

   1806مقارنة التغيرات في الكربوهيدرات لمرضى السكر النوع الثاني بين المخزنين وغير المخزنين7486

 7818 مقارنة الرسم البياني للتنغيم في ثالثة لهجات عربية 7487

مقارن00ة الص00ورة العلمي00ة والص00ورة اليومي00ة ل00بعض المف00اهيم البيولوجي00ة ل00دى تالمي00ذ الص00ف 7488
   1764 السابع بامانة العاصمة

،  E، فيت0امين  B6مقارنة بحثية بين فعالية ثالثة أدوية من ذوي الخطورة الطفيفة ( فيت0امين 7489
 كالسيوم) في تدبير اضطراب عسر المزاج لما قبل الطمث

470   

 5521 مقارنة بين الصوتيات في اللغة العربية واالنجليزية بنظام كورسات7490

 5579 مقارنة بين المعايير المستخدمة لتحديد جودة بعض االغذية المبردة والمجمدة7491

مقارنة بين النموذج شبه المعلمي " نموذج كوكس " ونماذج معلمية في تحلي0ل أزمن0ة البق0اء 7492
   4312 لمرضى أورام الدماغ في المركز الوطني لعالج األورام بأمانة العاصمة

انتش00ار تس00وس األس00نان ف00ي ب00ين تالمي00ذ م00دارس المرحل00ة األساس00ية ومحت00وى  مقارن00ة ب00ين7493
   6471 الفلوريد مياة الشرب في محافظتي صنعاء والقاهرة

 5313 مقارنة بين انظام القلب احادي القطب وثنائي القطب7494

 ف0ي تش0خيص س0رطان125م0ع مستض0د الس0رطان 4مقارنة بين بروتين االبدي0ديمس البش0ري 7495
   2693 المبيض في مدينة صنعاء

مقارنة بين مؤشرات الفقر ومؤشرات الرفاهية في تحليل معدل ح0دوث س0وء التغذي0ة لألطف0ال 7496
   2590 اليمنيين

 6230 مقارنة بين نظامين دوارة الزالة حشوة قناة الجذر القائمة على مواد الراتنج (الريل سيل)7497
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ير الع0الج الكيمي0ائي البيض0اض ال0دم عل0ى محت0وى ح0امض الس0ياليك مقارنة تأثير بع0ض عق0اق7498
   5140 ودورة الخلية لخاليا نقي العظم والطحال في الفئران البيض

 512 مقارنة تركيب الجملة وإعرابها في اللغتين اإلنجليزية والعربية7499

 8417 الشبكيةمقارنة تفريغ السائل من تحت الشبكية من عدمة في عملية انفصال 7500

 4955 مقارنة كفائة الطرق الالمعملية في تصميم التجارب7501

 7792 مقارنة لجودة الكعك المصنوع على مستوى المعمل 7502

مقارنة لجودة الكعك المصنوع على مستوى المعمل من دقيق قمح س0نابل ودقي0ق قم0ح بح0وث 7503
   7233 المزروع محلياً في الجمهورية اليمنية  32

 8418 مقارنة نجاح عملية الظفرة في العين باستخدام زراعة عشاء مخاطي7504

 6950 مقارنه تحليله تسهم في تحديد رؤية استراتيجية لنشر وتعميم القراءة 7505

 7542 مقارنه لرعاية اسماك البوري والبلطي في نظام محيط ارستور في القفاص الشبكية 7506

 3206 األمن في التشريع اإلسالمي مقاصد7507

س0وره  -مقاصد الخطاب عند الطاهر بن عاشور في تفسير التحري0ر والتن0وير دراس0ه تداولي0ه 7508
   3736 البقره انموذجا

 5457 مقاصد الشريعة االسالمية عند فقهاء اليمن7509

 7224 مقاصد الشريعة في فرض الحجاب 7510

 5731 في السبع المثانيمقاصد القرآن 7511

مقاصد النظام الع0المي الجدي0د لتغيي0ر من0اهج التعل0يم ف0ي بل0دان الع0الم االس0المي  واثره0ا عل0ي 7512
   5885 الهوية االسالمية

 6811 مقاومة الغير التنظيمي لدى أعضاء الهيكل اإلداري في االتحاد الرياضي الجامعي 7513

   7821ف م س في الحروف المضمنة والمرفقة في اللغة العربية ولهجاتها مقاومة المماثلة في حرو7514

مقاومة إدارة التغيير التنظيمي في شركة خدمات النفط ف0ي ال0يمن: ش0ركة ه0اليبرتون العالمي0ة 7515
   4686 اليمن. -المحدودة 

 5082 مقاومة عصيات السل الرئوي للعالج في اليمن7516

 6131 النقلية للمالريا في منطقة تعز بالجمهورية اليمنية مقاييس الكفاءة7517

كلي0ة التربي0ة بجامع0ة ص0نعاء  -مقترح لتجويد اداء اعضاء هيئة التدريس في اللغة االنجليزية 7518
   1616 في ضوء المعايير االكاديمية العالمية

 5185 مقدمات ادوية لاليبوبروفين مع بعض المركبات الستيرودية7519

 8966 مقدمة االمام يحيىبن حمزة في كتابة االنتصار العمال المسائل الفقهية دراسة وصفية 7520

   1990 دراسة وتحقيق -هـ 334مقدمة العقد الفاخرالحسن في طبقات اكابر اعيان اليمن حتى سنة 7521

 6790 ديد مقدمة القصيدة عند محمد بن حمير الهمداني اليمني بين التقليد والتج7522

 6933 مقدمة في تاريخ مدينة زبيد 7523

 8199 مقرر اعتماد الشباب الجامعي اليمني على وسائل االتصال 7524

 6869 مقرر التحكيم البيئي وتاثير على مقررات التنضيم العماري بكلية العمادة 7525

ص00ف التاس00ع األساس00ي وعالقته00ا مقروئي00ة كت00اب األحي00اء للص00ف األول الث00انوي والعل00وم لل7526
   904 بالتحصيل والنوع والمنطقة

مقومات االستدامة بالتجمعات والمباني السكنية في عمارة مدينة صنعاء القديمة واستخدام في 7527
   6867 العمارة الحديثة 

 1074 دراسة جغرافية -مقومات السياحة في محافظة إب 7528

 5826 نظم اكتشاف المعلومات مقياس درجة التجدد في7529

 7255 مكافئة المرهبة المبدعة في النقد القديم عن العرب7530

 6898 مكانة المرأة في التشريع اإلسالمي 7531
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 1776 مكتبات االطفال في الجمهورية اليمنية : دراسة مسحية تحليلية7532

 6787 مكتبات االطفال في مدينة صنعاء 7533

 6786 مكتبات الوزارات في اليمن واقع وقائع 7534

 1774 مكتبات الوزارات في اليمن:دراسة مسحية تحليلية7535

 8390 مكتشف تأثيرية في مواقع قتبانية 7536

 2254 مكونات وعي االسرة اليمنية بحقوق الطفل7537

 6755   مالمح اثر التكنولوجيا في تطوير القانون الدور العام7538

 8388 مالمح اقتصادية يمنية قديمة 7539

 7655 مالمح التناهي في قصيدة البرد وشي / ابوتمام وعروبة اليوم 7540

 7142 مالمح النظرية النقدية عند العرب من خالل طبقات نحو الشعر البن سالم 7541

 1620 مالمح من الحضارة الكالسكية في حضارة اليمن القديم7542

 3986 مالئمة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني اليمنية لمتطلبات سوق العمل الخليجي7543

ممارسة ادارة الوقت وعالقتها بالكفاءة االدارية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوي0ة بامان0ة 7544
   2383 العاصمة بالجمهورية اليمنية

 7679 ممر نادر للجامع الكبير7545

   166 م975 - 732هــ / 365 - 114مملكة الفرنجة والفتوحات االسالمية في جنوب بالد الغال 7546

 513 مملكة سبأ في عهد األسرة الهمدانية7547

 3447 مملكة قتبان من القرن الثاني ق.م حتى سقوطها دراسة تاريخية من خالل االثار والنقوش7548

   877 القرن السابع حتى نهاية القرن الثاني ق.م دراسة تاريخية من خالل النقوشمملكة قتبان من 7549

 96 مميزات  الرجل العادي في دراما (انتظار جودو) لصموئيل بيكيت7550

 4074 اإلضافة في القرآن الكريم وماالتها الداللية -من 7551

 5126 اللغة الفرنسية في جامعة صنعاءمن اجل تدريس تعلم الثقافة الفرنسية لطالب قسم 7552

 7131 من المنظمات الصناعية في اليمن االردن العراق 7553

 7793 المزروع كلياً بالجمهورية اليمنية 32من دقيق قمح سنابل دقيق قمح تم بحوث 7554

 8998 منازعات األراضي في اليمن األسباب والمعالجات 7555

 1534 يذ الموضوعية في قانون المرافعات اليمني.منازعات التنف7556

 5329 مناقشة نظرية وتجريبية في تقويم المقدرات الحصينة7557

 107 دراسة وتحقيق -منحة الملك الوهاب بشرح ملحة االعراب 7558

 3346 )% انتيموني5-منحنيات التشوة والمقاومية الكهربائية للتيار المستمر للتركيب (قصدير 7559

 8351 منحوتات ونقوش في مقولة 7560

منص000ات التواص000ل االجتم000اعي وأثره000ا عل000ى االتص000االت التس000ويقية المتكامل000ة ف000ي ش000ركات 7561
   4803 االتصاالت اليمنية" دراسة حالة شركة يمن موبايل للهاتف النقال

 9218 منظمات المجتمع المدني واشكاليه مفهوم وازته واقع7562

 7445 منظور محمد بن زكريا الرازي للطبيعة وما بعد الطبيعة7563

 81 منهاج الطالب الى تحقيق كافية ابن الحاجب دراسة وتحقيق7564

هـ] في دراسة علم الكالم مع تحقيق كتابه غرر الفوائد شرح نكت 840منهج ابن المرتضى [ت7565
   5647 الفرائد في معرفة الملك الواحد

منهج ابن عادل في عرض القراءات وتوجيهها في تفسيرة " اللباب في علوم الكتاب " وأثره 7566
   3669 على المعنى

 1252 منهج ابن هشام في دراسة الجملة في كتاب مغني اللبيب7567

 159 منهج االسالم في حماية المجتمع من الجريمة7568

 3337 ثرها على تفسيرهمنهج االمام الثعالبي في القراءات وا7569
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 5054 األدله واألحكام -منهج االمام الشوكاني في كتابه ارشاد الفحول 7570

ه0ـ )ف0ي الق0راءات  القراني0ة واثره0ا ف0ي تفس0يره كش0ف 800منهج االمام أبي بكر الح0داد (ت /7571
   3538 التنزيل

 2478 مقارنة بالقانوندراسة  -منهج اإلسالم في عالج الفساد المالي واالداري7572

 3317 منهج التعليل عند اإلمام ابن خزيمة في صحيحة7573

" ف00ي الج00رح والتع00ديل ف00ي كتاب00ه "بي00ان ال00وهم 628م00نهج الح00افظ اب00ن القط00ان الفاس00ي "ت7574
   5824 وااليهام الواقعين في كتاب االحكام لالشبيلي"

 4961 يةمنهج السيوطي في األشباة والنظائر النحو7575

م0نهج الفقي0ة يوس00ف الثالئ0ي ف00ي تفس0ير اي00ات االحك0ام ف00ي الكتاب0ه الثم00رات اليانع0ة و االحك00ام 7576
   5898 الواضحة القاطعة

   3403 منهج القران الكريم في التعامل مع االفعال المذمومة في سورة النساء : دراسة موضوعية7577

 3038 اإلنسانمنهج القرآن الكريم في تقويم سلوك 7578

 2127 عرض وتحليل -منهج القرآن في العدل مع أعدائه 7579

 1745 منهج القرآن في ترسيخ عقيدة التوحيد7580

 3628 منهج القرآن في تهذيب غرائز األنسان7581

 3199 منهج القرآن في معالجة فساد االعتقاد7582

 6838 ثانوي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات منهج الكيمياء المطور للصف الثاني 7583

 5564 منهج حماية العقيدة االسالمية7584

 813 منهج سعيد حوى في تفسيره 'األساس'7585

م00نهج عل00ي ب00ن س00لطان اله00روي ف00ي الق00راءات وأثره00ا ف00ي تفس00يره  ( ان00وار الق00ران واس00رار 7586
   3744 الفرقان)

 8599 في الشرع اإلسالمي منهج فقه الموازنات 7587

 7225 منهج فقه الموازنات في الشريعة االسالمية 7588

منهج لتعليم النحو باستخدام المدخل التكاملي في تعليم اللغة العربي0ة لتالمي0ذ الص0فوف ال0ثالث 7589
   5409 االخيرة من التعليم االساسي بالجمهورية اليمنية

لبيئي0ة لتنمي0ة المف0اهيم واالتجاه0ات البيئي0ة ل0دى طلب0ة كلي0ة التربي0ة منهج مقترح في التربي0ة ا7590
   5554 بجامعة صنعاء في الجمهورية اليمنية

منهج مقترح في التربية لتنمية المف0اهيم واالتجاه0ات البيئي0ة ل0دى طلب0ة كلي0ة التربي0ة بجامع0ة 7591
   5021 الجمهورية اليمنية -صنعاء 

   5981 طفال في الجمهورية اليمنية في ضؤ االتجاهات التربوية المعاصرةمنهج مقترح لرياض اال7592

 3338 منهج مقترح لرياضيات التعليم االساسي لتالميذ الصم والبكم7593

 8602 منهج نقد روايات وأخبار اآلحاد عند المحدثين7594

النظ0ر ف0ي االس0تثمارات منهجيات المخ0اطر الت0ي تس0تخدمها الش0ركات متع0ددة الجنس0يات عن0د 7595
   4721 الدولية في بلدان مثل اليمن

 -منهجية اإلمام ابن األمير الصنعاني واختياراته في كتابه ارش0اد النق0اد ال0ى تيس0ير االجته0اد  7596
   3315 دراسة أصولية مقارنة

 3852 منهجية السيد بدر الدين الحوثي في كتابه التيسير في التفسير7597

 7072 هجية صياغة المصطلح وتوحيدة من7598

 5150 مهارات استراتيجيات القراءة : دراسة االنجليزية في جامعة صنعاء7599

مه00ارات التف00اوض وعالقته00ا ب00إدارة االزم00ات ل00دى القي00ادات التربوي00ة ف00ي دي00وان ع00ام وزارة 7600
   4278 التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية
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دة التربوي0ة م0ن منظ0ور اس0المي واداري معاص0ر وم0دى ممارس0تها ل0دى م0دراء مهارات القي0ا7601
   4229 التعليم العام بمدينة حجة

 1544 مهارات ما وراء المعرفة وعالقتها بالتفكير الهندسي لدى طلبة الصف األول الثانوي7602

ري00ة اليمني00ة مه00ام المش00رف الترب00وي ف00ي ض00وء مفه00وم ادارة الج00ودة الش00املة ف00ي الجمهو7603
   1588 (محافظة عمران نموذجا)

 210 مهام المشرف التربوي ومعوقات تنفيذها بمرحلة التعليم االساسي7604

 7920 موازنة بين الضرائب النوعية على دخل االشخاص الطبعيين 7605

 5921 سنة 12 مواصفات االطباق و الطلب والعالج لتقويم االسنان لدى االطفال اليمنيين لعمر7606

 6915 مواضع التقليد في الشريعة 7607

 7483 مواقف من االعداد الدعوى والتربوي لالنصار قبل العصر 7608

 3738 دراسة أثرية -موانئ حضرموت من القرن الثالث ق. م . وحتى بداية العصر اإلسالمي 7609

 5934 تلفة لزيادة دقة حساب المساحاتموائمة الصور الرقمية باستخدام المعالم المخ7610

موثوقية طرق حديثة في تحديد العم0ر ع0ن طري0ق األس0نان باس0تخدام التص0وير اإلش0عاعي ف0ي 7611
   3887 اليمن-عدد من األطفال اليمنيين في مدينة صنعاء

 4169 موجات إكس الكهرومغناطيسية الكمومية وتشاكلها الكمي7612

 8465 من في العصر االسالمي حتى نهاية الدولة الظاهرية موجز تاريخ الي7613

 2722 موشرات سالمة وجوده التمور المتداولة في اسواق امانة العاصمة صنعاء7614

 1807 موضوع الحقيقة والمظهر في تراجيديات شكيسبير االربع الرئيسة7615

 7289 ا إلى مصرموفق أهل المغرب من الدولة الفاطمية بعد انتقاله7616

 3740 دراسة اثرية -موقع الحطمة بمحافظة ذمار 7617

 3050 دراسة أثرية -موقع العود األثري 7618

 5320 موقف االصوليين من انواع االجماع7619

 6987 موقف الدول العربية من التطبيع 7620

 2234 م1872-1635هـ/  1289-1045مية موقف العلماء اليمنين من سياسة ائمه الدولة القاس7621

   2778 م1098-1097هـ/492-491موقف القوى اإلسالمية والمسيحية من الغزو الصليبي ألنطاكية 7622

 390 موقف الكاتب جوزيف كونراد تجاه شخصياته النسائية7623

7624
مخ0الف،  م0ع دراس0ة موقف المؤرخين اليمنيين المعاصرين للحكم العثماني األول ب0ين مؤي0د و

وتحقيق مخطوط0ة ( بل0وغ الم0رام ف0ي ت0اريخ  دول0ة موالن0ا به0رام) للم0ؤرخ  محم0د ب0ن يحي0ى 
 المطيب الزبيدي

806   

هـ / 361 - 270موقف أهل المغرب واألندلس من اإلسماعيلية قبل تحولها إلى مصر من سنة 7625
   688 م972 - 882

 804 كمران من االحتالل إلى االستقاللموقف بريطانيا من جزيرتي سقطرى و7626

 217 موقف كبار التابعين من المتغيرات االقتصادية في العهد االموي7627

   6231 موقف مفكري اإلسالم من العولمة (دراسة تحليلية ألراء بعض مفكري اإلسالم المعاصرين)7628

 200 ادس الى القرن التاسع الهجريموقف نحاة اليمن من الخالفات النحوية من القرن الس7629

 7714 مؤتمر الكبد ب / ج/ لدى المصابون المرحلة المصابون بمرض الكبد المزمنة 7630

 496 مؤثر االشتقاق المعمم في الفضاءات ذات األبعاد المنتهية7631

 7162 مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية وما تقدمة من تعليم 7632

 7540 مؤسسات التنمية االجتماعية ودورها في تكوين شؤون الشباب اليمن 7633

مؤش00ر االنس00ولين والجلوك00وز كطريق00ة بس00يطة لقي00اس مقاوم00ة عم00ل االنس00ولين ل00دى مرض00ى 7634
   5792 السكر والبدانة



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

  1373

 رقم الباحث عنوان البحث م

 -تعزاليمن مؤشر الحاجة إلى معالجات تقويمية لدى فئة من طالب المدارس األساسية لمدينة 7635
   4185 دراسة وبائية

) ب00ين النظ00ري الع00المي والواق00ع SDG-INDEX(2030مؤش00رات اه00داف التنمي00ة المس00تدامة 7636
   4293 )16اليمني مقاربة سوسيولوجية لمؤشرات الهدف (

 6718 مؤشرات برنامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 7637

 3481 ارة المعرفة في الجامعات اليمنيةمؤشرات تطبيق اد7638

 1420 ميزان تفاوت المصالح والمفاسد في الشريعة االسالمية7639

 2554 دراسة اثرية -ميناء قنا على البحر العربي 7640

 6926 نبش االثار وتهذيبها وانوعها على الممتلكات الثقافية الوطنية 7641

ذات التميي00ز الع00الي ف00ي تص00وير اخ00تالل النس00يج الحش00وي الرئ00وي  نت00ائج االش00عة المقطعي00ة7642
   5432 للمرضى اليمنيية

نت00ائج تجرب00ة المخ00اض ف00ي مستش00فى الس00بعين ل00دى النس00اء الل00واتي خض00عن لعملي00ة قيص00رية 7643
   2283 سابقة

 5078 نتائج معالجة الفتوق المعاودة بجراحة المناظير7644

 5151 المقعدي بتمام الحمل فيمستشفى الجامعة االردنيةنتائج والدة الحمل 7645

 7281 نجد الحضارة العربية القديمة 7646

 6365 نحو استراتيجية إعالمية لتنمية القطاع السياحي في اليمن7647

 2592 نحو اعادة تصنيف محفزات تعلم الغة االنجليزية في عصر اللغة االنجليزية كلغة عالمية7648

 3017 دراسة وصفية تحليلية في المسائل واألصول النحوية -نحو الجمهور 7649

 4089 نحو سيبويه .دراسه وصفية تحليلية في مسائل النحو وأصوله7650

-O.ficusنسبة التصافي ونسب المكونات الكيميائية الرئيسية في ثمار الت0ين الش0وكي ص0نف 7651
indica 7229 ورية اليمنية الذي ينمو بريا في الجمه   

 6797 نسيج عقد الزواج لعدم الكفاية 7652

 2214 دراسة وصفية تحليلية -نشاة صحافة الطفل وتطورها في اليمن 7653

في تش0خيص عوام0ل الخط0ورة لتص0لب الش0رايين لمرض0ى الس0كر  1نشاط انزيم بارا أوكسينيز7654
   2704 عاءمن النوع الثاني في كبرى مستشفيات مدينة صن

7655
نش00اط إن000زيم األلك000االين فوس000فاتيز وجلوتاماي00ت اوكس000الو اس000تايت ترنس000أمينيز وجلوتاماي000ت 
بيروفاي00ت ترانس00أمينيز والجام00ا جليوتامي00ل ترانس00بيبتايدايز ف00ي مص00ل ان00اس متن00اولين للحب00ه 

 السوداء والعسل
1556   

 2184 نشأة العلم الحديث في اوروبا في القرن السابع عشر7656

 6817 نشأت وتطور الصحافة العسكرية واالجنبية في اليمن 7657

 6865 نشر احكام التحكيم بين الخطر واالصابة دراسة مقارنة 7658

نشر األعالم شرح البيان واإلعالم بمهمات أحكام أركان اإلسالم تأليف الشيخ العالمة محمد بن 7659
   2868 وتحقيق من أول تتمات باب الصالة الى نهاية باب الحجدراسة  -أحمد بن عبدالباري األهدل 

 5837 نشوء األوعية الدموية في سرطان الحنجرة واإلصابات السابقة لحدوثه7660

 1426 م14 -ق.م  64نشوء وتطور والية سورية الرومانية 7661

 7727 نص الكتاب نص القراءة في بحث ابن خلدون 7662

 7197 ) يمني ومقارنتها بنظام التعادم المكتب 1125ادة (نص الم7663

 7265 نصوص جديدة لجزء في الدين 7664

 478 دراسة وتحقيق -نصيحة الوالة الهادية الى النجاة للعالمة حميد بن احمد المحلي 7665

 7558 نضوب المياه العالمية اسبابها وفلسفة مواجهتهما 7666

الي متع00دد المع00ايير لتقي00يم عط00اءات مش00روعات التش00ييد باس00تخدام تقني00ة الش00بكات نظ00ام احتم766700
   5641 االعتقادية
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 ORS( 5445نظام التوظيف المباشر (7668

 5137 نظام الحكم االسالمي مقارنا بالنظم الغربية7669

والمحاس000بة  نظ000ام الح000وافز ودوره ف000ي رف000ع اداء الع000املين ف000ي الجه000از المرك000زي للرقاب000ة7670
   4463 بالجمهورية اليمنية

 667 م)1962-1918نظام الرهائن في اليمن في عهد المملكة المتوكلية اليمانية (7671

 6857 نظام الري في االسالم دراسة تاصيله لالحكام 7672

 7199 ) 39نظام الشهد العقاري اليمني بموجب القانون اليمني (7673

 134 ء عند الزيديةنظام القضا7674

 5910 نظام المعلومات االنتخابي في الجمهورية اليمنية7675

 6451 نظام المناطق المحمية في اليمن: التنوع الحيوي وإدارة محمية عتمة الطبيعية7676

نظام إدارى مقترح لمدارس التعليم العام األهلية في الجمهورية اليمنية في ضوء م0دخل إدارة 7677
   2784 لتميزا

 5683 نظام تحضير كتلي مقترح باالعتماد على الماكنة الخلوية ثلثية االبعاد7678

 6984 نظام حكم والتنظيم اإلداري في اليمن القديم 7679

 6207 نظام دعم اتخاذ القرار الدارة متكاملة للمصادر المائية لبعض االحواض في اليمن7680

 5627 لتنبؤ باالحمال الكهربية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعيةنظام معلومات ل7681

 5730 نظام مكتبة على اإلنترنت7682

 6211 نظريات تقارب لنقاط ثابتة لفصول من المؤثرات غير الخطية7683

 6004 نظرية  الوجود السينوية عند الرازي والطوسي7684

 5209 دراسة مقارنة باحكام الفقه االسالمي -المصري واليمني  نظرية التدليس في القانون7685

 1101 نظرية الفضيلة عند ارسطو وتاثيرها في الفالسفة المسلمين ' مسكوية أنموذجا '7686

 2386 نظرية الفيض وتأثيرها في المعرفة عند ابن سينا7687

 4844 + باستخدام تقريب الجهد المستعار-نظرية المركز 7688

 3081 نظريه البطالن في القانون المدني اليمني ونظيره المصري والفقه اإلسالمي7689

دراس0ة مقارن0ة ب0ين ش0ركات  –نظم المعلومات التسويقية وأثرها ف0ي تط0وير األداء التس0ويقي 7690
   4595 اإلدوية العامة والخاصة باليمن 

و المس0تخدمين باس0تخدام الج0راف عن0د المرس0ل و  نظم التصاالت متحرك0ات متع0ددة المع0دالت7691
   5825 التباين

 7587 نفع الناس للناس في ضوء القران الكريم 7692

 354 نفقة االنسان على غيره في الشريعة اإلسالمية7693

 8739 ورأي القانون اليمني" -نفقة دواء الزوجة "دراسة فقهية مقارنة 7694

 8007 لصخري الخام ومدى مالئمته للتيويد نقاوة الملح ا7695

 802 دراسة موضوعية فنية -نقائض األوس والخزرج 7696

 1272 دراسة اسلوبية-نقائض جرير والفرزدق7697

 7203 نقد افالطون الفلسفة 7698

 620 دراسة تحليلية مقارنة -نقد المعرفة بين كانت وبيرس 7699

 7204 محمود الفلسفة اليونانية  نقد روقي نجيب7700

 9101 نقش جديد من نقوش االعتراف العلني من معبد ج رو دراسة في دالالته اللغوية والدينية 7701

 7604 نقش جديد من نقوش ذي سماوي7702

 9102 نقش سبئي جديد من مآذن دراسة في دالالته اللغوية والدينية والسياسية واالجتماعية 7703

 9104 نقش سبئي من نقوش االهداءات دراسة في دالالته اللغوية والدينية 7704

 9100 نقش معيني جديد من نقوش الزبور دراسة في دالالته اللغوية والدينية واالجتماعية 7705

 7607 نقشان سبئ جديدة من نقوش شواهد القبور 7706

 7919 انوني بي شخص غيرة نقل عبئ الضريبة من الملتزم بها ق7707
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 2284 نقوش االهداءات في اليمن القديم (االهداءات البشرية انموذجا ) دراسة استقرائية تحليلية7708

 2416 دراسة وتحقيق -نقوش خشبية بخط الزبور من مجموعة المتحف الوطني7709

 6000 نقوش سبئية من خوالن7710

 7605 ة تحليلية في دالالتها نقوش سبئية جديدة دراس7711

نق000وش قتباني000ة م000ن هج000ر الع000ادي (مريم000ة ق000ديماً) "دراس000ة ف000ي دالالته000ا اللغوي000ة والديني000ة 7712
   6420 والتاريخية"

 4290 دراسة توثيقية تحليلية مقارنة -نقوش يمنية قديمة غير منشورة من واحة مارب 7713

   5308 تطبيق على بيانات تنظيم االسرة في الجمهورية اليمنيةنماذج التحليل االحصائي المتعدد ك7714

 7820 نماذج الرسم البياني للتنغيم في اللهجات العربية 7715

نماذج إحصائية في دراس0ة العالق0ة ب0ين مع0دالت الفق0ر ومع0دالت وفي0ات الرض0ع واألطف0ال ف0ي 7716
   1129 اليمن

طلبة اللغة االنجليزية في المستوى األول ، كلية التربية ، نماذج قواعد النطق وأثرها في نطق 7717
   2988 جامعة صنعاء

 5986 نمذجة (عرض) نظام التبريد التبخري للبيوت الزجاجية االستوائية المهوية طبيعيا7718

م 2014-1997نمذجة االتجاة العام لتحصيل طلبة كلية التربية وف0ق السالس0ل الزمني0ة للفت0رة 7719
   3266 يد نسب التسربوتحد

 5520 نمذجة االالت الكهربائية الحثية بواسطة شبكات المقاومات المغناطيسية7720

نمذجة االآلت الكهربائية الدوارة في حالة األخطاء بطريقة شبكات الموص0ليات المغناطيس0ية : 7721
   6113 تطبيق على االآلت الحثية

 3349 العالي في الجمهورية اليمنية واستشراف افاقها المستقبلية نمذجة دوال الطلب على التعليم7722

نمط األصابة بالطفيليات المعوية وفقر الدم في اطفال مدارس المناطق الريفية والحض0رية ف0ي 7723
   1634 اليمن -محافظة اب 

 2747 نمط األمراض الخلقية القلبية في مستشفى الثورة العام7724

ط00يط العمران00ي وبع00ض المتغي00رات الديمغرافي00ة وعالقته00ا بالس00لوك االجرام00ي ف00ي نم00ط التخ7725
   6668 المجتمع اليمني

 4093 نمط الكسور الوجهية لدى عينة من المرضى اليمنيين7726

 5346 نمط ذكي الكتشاف االخطاء في تطبيقات شبكة المعلومات العالمية ( الويب )7727

 3866 لخلوي بين المرضى المترددين على المستشفيات التعليمية في صنعاءنمط سرطان الكبد ا7728

 -نمط نم0و الرض0ع واس0تخدام مخطط0ات رص0د النم0و ف0ي المراك0ز الص0حية ف0ي مدين0ة ص0نعاء 7729
   2447 اليمن

 5291 م1994-1975نمو السكان في محافظة تعز للفترة 7730

 7926 التجارية في اليمن نموذج احصائي لقياس أداء المصارف 7731

 4110 نموذج انتولوجي لإلعجاز العلمي في القرآن الكريم7732

 206 نموذج برمجه خطي لتحديد افضل انماط المحاصيل الزراعية للمزارعين في منطقة ذمار7733

ابية نموذج تسعير ذكي إلعادة بن0اء البيان0ات ف0ي ش0بكة المحط0ات الط0ائرة م0ع الحوس0بة الس0ح7734
   4298 لخدمة المركبات

 4054 نموذج شبكة المتحسسات الالسلكية المعتمد على الطاقة لتحسين أداء انترنت األشياء7735

 5413 نموذج عناصر دقيقة ثالثي االتجاه لتوقع قوى الشد ألسلحة الحرث7736

الس00حابية المتع00دده  نم00وذج لتحس00ين كش00ف اداء أنظم00ة ااالختراق00ات المتعاون00ة ف00ي االنظم00ة7737
   4307 باإلعتماد على الشبكة العصبية العميقة

 3718 بأستخدام مفهوم التجمع vanetنموذج لتراسل الفيديو عبر شبكة 7738

 3688 ) من قبل مشغلي االتصاالت في اليمنIOTنموذج لتنفيذ خدمات انترنت االشياء (7739
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   4153 ثلية من المصفوفات الدقيقة في بيئة البيانات الكبيرةنموذج للحصول على مجموعة صفات ام7740

نم0000وذج محاس0000بي مقت0000رح الس0000تخدام تك0000اليف الج0000ودة الش0000املة ف0000ي تق0000ويم أداء المنش0000آت 7741
   6184 الصناعية(دراسة تحليلية تطبيقية)

 4157 نموذج محسن لتحسين احالل البيانات في الحوسبة الضبابية7742

 541 وماتي لإلرشاد من منظور إسالمينموذج مفه7743

 4795 نموذج مقترح لتطوير حزم الجدارات في ضوء المسار المهني في البنوك اليمنية7744

نم00وذج مقت00رح لخط00ة اس00تراتيجية للم00دارس الثانوي00ة االهلي00ة لتنمي00ة رأس الم00ال الفك00ري ف00ي 7745
   1676 المملكة العربية السعودية

لربط خطط وبرامج الجامع0ات الحكومي0ة اليمني0ة بموازناته0ا ف0ي ض0وء أس0لوب نموذج مقترح 7746
   3116 موازنة البرامج واالداء

 7924 7155 نموذج مقترح للتنبؤ بالطب على الخدمات المصرفية في المصارف التجارية 7747

مهوري00ة نم00وذج مقت00رح لم00نهج ري00اض االطف00ال ف00ي ض00وء مع00ايير االعتم00اد االك00اديمي ف00ي الج7748
   3765 اليمنية

كمص0در للتموي0ل الرياض0ي باالندي0ة  B.O.Tنقل الملكية) -التشغيل-نموذج مقترح لنظام (البناء7749
   6521 الرياضية في الجمهورية اليمنية

 4053 نموذج هجين للحوسبة السحابية في المستشفيات اليمنية الخاصة7750

المعلومات في مشاريع البن0اء العمالق0ة ف0ي دب0ي باس0تخدام نموذج هجين لنظم االتصال وادارة 7751
   6216 جديد الهم عوامل النجاح

 1743 من النسخ الى نهاية مبحث التقليد -نهاية السول شرح ذريعة الوصول 7752

 7595 نهاية الفاتح فتييه بن مسلم 7753

طيب بن أبي بكر العربي الحضرمي كان  للعالمة -نهاية سؤل العباد في بحث التقليد واالجتهاد 7754
   2563 هـ دراسة وتحقيق1135حياً في 

-ه0ـ 832نور االبصار المنتزع من كتاب االنتصار للحافظ يوسف بن عثم0ان الثالئ0ي المت0وفي 7755
   2182 دراسة وتحقيق

 7647 نوره المعلومات وابعادها االقتصادية الثقافية والتربوية 7756

 7026 المياه الجوفية في اقليم اليمن البركاني والتأثيرات الجيولوجية والكيميائية  نوعية7757

 171 م1990 -م 1973هجرة العمالة الزراعية في وادي حضرموت من عام 7758

هداية األفكار في شرح معاني األزهار للعالمة صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبدهللا الوزير 7759
   1945 دراسة وتحقيق -هـ 914ة المتوفي سن

للعالم0ة جعف0ر ب0ن عل0ي ب0ن ت0اج ال0دين  -هداية األكياس الى االطالع عل0ى اس0رار ل0ب األس0اس7760
   4163 دراسة وتحقيق -ه1109الظفيري ،المتوفى 

 924 دراسة وتحقيق -هداية العقول إلى ذريعة الوصول 7761

 7683 مي هدى النبي صلى هللا علية وسلم اليو7762

هرمون الليبتين والهرمون0ات المتعلق0ة ب0أيض ال0دهون ف0ي م0رض الفش0ل الكل0وي الم0زمن ف0ي 7763
   631 اليمن

هل تختلف الخدمات التي تقدمها البنوك اإلسالمية عن البنوك  التقليدي0ة األخ0رى ف0ي ماليزي0ا. 7764
   4713 "دراسة مقارنة

 5222 طر البالون في توسيع الصمام الميترالي بالبالونهل طول المريض المعيار االمثل لق7765

هي الخدمات التي تقدمها البنوك اإلسالمية تختلف عن غيرها من البنوك التقليدية في ماليزيا. 7766
   4744 دراسة مقارنة

 -هيدرولوجي00ة المي00اه الس00طحية وادراة الم00وارد المائي00ة : دراس00ة تطبيقي00ة عل00ى  وادي زبي00د 7767
   5630 اليمن -امه ته

 369 هيدرولوجية واستغالل المياه في حوض وادي مور7768

 7501 واجبات الراعي والرعية بين اإلفراط والتفريط في ضوء القران الكريم 7769
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 44 دراسة جيومورفولوجيا -وادي زبيد 7770

تطلب00ات تطويره00ا ف00ي ض00وء واق00ع ادارة البرن00امج ال00وطني لرعاي00ة الموه00وبين ف00ي ال00يمن وم7771
   2497 التجارب المعاصرة

واقع االدارة التعليمية في محافظة صنعاء وسبل تطويرها في ضوء الالمركزية والحكم المحلي 7772
   1793 من وجهة نظر القيادات التعليمية

 8623 واقع االستثمار في قطاع الثروة السمكية في اليمن 7773

 5794 تربوي في اليمن ومتطلبات تطويره في ضوء االتجاهات الحديثةواقع االشراف ال7774

 7451 واقع البحث العلمي من وجهة نظر قيادات المؤسسات البحثية في محافظة تعز7775

 445 واقع التخطيط اإلقليمي في اليمن7776

تح00ادات الرياض00ية واق00ع التس00يير االداري وعالقت00ة بمس00توى االنج00از الرياض00ي ل00دى بع00ض اال7777
   4165 بالجمهورية اليمنية

 7243 واقع التعليم العالي في الوطن العربي7778

واقع التنمية المهنية للقيادات االكاديمية بجامعة صنعاء في ضوء مدخل ادارة الجودة الشاملة 7779
   1350 في التعليم الجامعي

 2404 ته باالداء لدى إداريي جامعة صنعاءواقع التوازن بين المسئولية والسلطة وعالق7780

   2302 واقع الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء7781

   3333 واقع الحوار التربوي في األسرة دراسة ميدانية على طلبة المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة7782

دراسة ميدانية لبعض مدارس التعليم الث0انوي ف0ي مدين0ة  -جتماعية المدرسية واقع الخدمة اال7783
   1707 اب

 7285 واقع الخطوط الجوية اليمنية وتقييم اإلداء االقتصادي لحركة اطولها الجوي 7784

 8684 واقع الرياضة النسوية فلي اليمن وسبل تطويرها 7785

دراسة تحليلية الراء المديرين في عينة الشركات  -وج الوطني واقع السياسات التوزيعية للمنت7786
   5203 الصناعية اليمنية

 1727 واقع العالقة بين المدرسة واالسرة بمحافظة اب7787

 6996 واقع المتغيرات االجتماعية والسياسيات السكانية في اليمن 7788

دراس00ة تحليلي00ة للخط00ة  –جمهوري00ة اليمني00ة واق00ع الم00رأة ف00ي السياس00ات العام00ة التنموي00ة بال7789
   4500 الخمسية الثالثة والبرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية

 6953 واقع المنظمات االهلية في اليمن 7790

واقع إدارة األنشطة المدرسية الالصفية ف0ي الم0دارس األساس0ية بمحافظ0ة ص0نعاء م0ن وجه0ة 7791
   1416 نظر المديرين والمعلمين

وف00ق  –واق00ع إدارة المش00اريع اإلنش00ائية المحلي00ة ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة وآلي00ات تطويره00ا 7792
   4630 دراسة تطبيقية على إدارة المشاريع بمحافظة صعدة – PMBOKالنموذج 

واقع أداء رؤساء األقسام األكاديمية بكليات التربي0ة جامع0ة ص0نعاء ف0ي ض0وء مفه0وم الج0ودة 7793
   8687 الشاملة 

واق000ع ب000رامج الت000دخل المبك000ر لالطف000ال المع000اقين س000معيا م000ن وجه000ة نظ000ر األب000اء والم000ربين 7794
   2570 صنعاء -بأمانةالعاصمة 

 8649 واقع برامج إعداد المعلم بكليات التربية جامعة صنعاء في ضوء متطلبات سوق العمل 7795

 3288 ليمن وآفاق تطويرهاواقع برامج تدريب معلمي اللغه االنجليزية في ا7796

واقع تطبيق االداره االلكترونية في تطوير االعمال االدارية في المؤسسات العامة دراسة حالة 7797
   4812 المؤسسة االقتصادية اليمنية

واق00ع تطبي00ق إدارة المعرف00ة ف00ي قط00اع الص00حة دراس00ة حال00ة لمكت00ب الص00حة بأمان00ة العاص00مة 7798
   4592 صنعاء 

 4837 واقع تطبيق نمط اإلدارة باألهداف وأثرة على أداء العاملين7799
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 رقم الباحث عنوان البحث م
 8205 واقع تطبيق وحدات الجود لمعيار االعتماد االكاديمي بداية في الجامعات الحكومية األهلية 7800

واقع تطوير المسار الوظيفي للعاملين في دي0وان ع0ام وزارة التربي0ة والتعل0يم ف0ي الجمهوري0ة 7801
  7506 3024 يةاليمن

 7239 واقع تعليم المرأة في الجمهورية اليمنية 7802

 1694 واقع تنفيذ التجارب واآلنشطة العلمية للفيزياء للمرحلة الثانوية في مدارس أمانة العاصمة7803

 3919 دراسة تحليلية-واقع حصة التربية الرياضية في مدارس التعليم االساسي بمحافظة اب 7804

واقع حقوق األطفال في األسر اليمنية من وجهة نظر األطفال في المدارس الحكومية والخاصة 7805
   7507 بأمانة العاصمة صنعاء.

دراس0ة  –واقع عملي0ة أداء تقي0يم أداء الم0وظفين ف0ي ال0وزارات الخدمي0ة بالجمهوري0ة اليمني0ة 7806
   4551 لعاصمة تطبيقية على ديوان عام وزارة الصحة والسكان بامانة ا

دراس00ة  –واق00ع ممارس00ات إدارة الم00وارد البش00رية وآلي00ات تطويره00ا ف00ي الجمهوري00ة اليمني00ة 7807
   4584 تطبيقية على مكتب رئاسة الجمهورية 

واق00ع ممارس00ة األنش00طة الالص00فية المص00احبة لم00ادة التربي00ة اإلس00المية ف00ي الص00فوف الثالث00ة 7808
   1197 األخيرة من التعليم األساسي

واقع ممارسة القيم االدارية االسالمية وعالقتها بالفساد االداري في وزارة التربي0ة والتعل0يم ( 7809
   3200 من وجهة نظر موظفي ديوان عام الوزارة )

واقع ممارسه الشفافيه االداريه في وزاره التربية والتعل0يم ف0ي الجمهوري0ة اليمني0ة ومعيقاته0ا 7810
   2823 ومتطلبات تطويرها

 7217 واقع وأفاق تطور القطاع الصناعي في الجهورية اليمنية 7811

 7241 واقع وتعليم الراد ودورها في التنمية الشاملة 7812

 6956 واقع ومستقبل مناهج الجغرافية الصناعية 7813

 8218 واقع ومستقبل نصيب الفرد من الغذاء في اليمن 7814

ل هج0رة العم0ل اليمني0ة واحتياج0ات س0وق العم0ل ف0ي المملك0ة العربي0ة الس0عودية واقع ومس0تقب7815
   2061 م2010-1970للفترة من 

 4070 وباء الكوليرا في مدينة صنعاء : عوامل االختطار وانماط االستجابة للمضادات الحيوية7816

 7715 وجهات نظر تجاه مراجعة الفعالية 7817

م00ة عل00ى ال00تعلم الم00دمج لتنمي00ه أداء طلب00ه كلي00ه الحاس00وب ف00ي الرياض00يات وح00دة دراس00ية قائ7818
   3145 المتقطعه واتجاهاتهم نحوه

 3136 وحدة مقترحة في نظرية الفوضى وأثرها على تنمية حل المشكالت الرياضية7819

 5671 وسائل االستشعار عن ُبعد والتخريط للتحقق من تغير استخدامات االرض7820

 5083 دراسة تحليلية -وسائل الرقابة الضريبية على ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية 7821

   3641 دراسه فقهية مقارنه بالقانون اليمني -وسائل مواجهة القانون المخالف للشريعة االسالمية 7822

 8265 وضع البرداء في جزيرة سقطرى 7823

 7159 لمالي على التعليم العالي الجامعي وضع خطه االستثمار االنفاق ا7824

 6535 وضع منهاج للتربية الرياضية للمرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية7825

 5233 وضوح وصعوبة االهداف وعالقتها باداء رؤساء االقسام العلمية في جامعة صنعاء7826

 2026 لتخلف العقلي .وظائف الغدة الدرقية في األطفال اليمنيين من ذوي ا7827

 555 وظائف الغدة الدرقية في النساء اليمنيات الحوامل صغيرات السن في اليمن7828

 7005 وظائف دينية في اليمن القديم 7829

 7581 وعاء الوضوء في القرآن الكريم  7830

   8887 انة العاصمة صنعاء وعي وممارسات األمهات حول التغذية التكميلية لألطفال الرضع في ام7831

   4966 دراسة تحليلية لمحدداتها واتجاهاتها -وفيات االطفال الرضع في الجمهورية العربية اليمنية 7832
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 رقم الباحث عنوان البحث م
 5148 وفيات االمهات االسباب المتعلقة بالخدمات الصحية7833

 5575 م2001-2000وفيات االمهات في مستشفيات صنعاء 7834

 7574 بات كتاب وقاية الن7835

 8963 وقوف الكفار يوم القيامة وما يجرى بينهم من حوار في القران الكريم 7836

 7307 والية المرأة في ميزان السياسية الشرعية 7837

م ق0راءة جدي0دة م0ن خ0الل 1918-1826والية ال0يمن خ0الل اإلص0الحات والتنظيم0ات العثماني0ة 7838
   6486 الوثائق العثمانية

 5226 جمع ودراسة وتحليل -وهب بن منبة ومروياته في التفسير 7839

 5351 يحيى بن ابي الخير العمراني واراؤه االعتقادية7840

من خالل استهداف مسار اشارات  MPTPيخفف االوكسيتوسين السمية العصبية التي يسببها 7841
MicroRNA-26a/DAPKI 6665   

 755 لقرنيين التاسع عشر والعشرين الميالديينيهود اليمن في ا7842

يواقيت السير في شرح كتاب الجواهر والدرر في س0يرة س0يد البش0ر واص0حابه العش0رة الغ0رر 7843
   683 دراسة وتحقيق -وعترته األئمة المنتخبين الزهر 
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م عنوان البحث رقم الباحث

1 2394 Prescription pattern of antimicrobial agents among Yemeni Dentists 8163    

2 3D Finite Element Analysis of Hollow Concrete Block Masonry 8477    

3 A call for changing the current food consumption Style In Yemen 8009    

4 
A community-based survey of Toxoplasma gondii infection among pregnant 
women in rural areas of Taiz governorate, Yemen: the risk of waterborne 
transmission 

7399    

5 A Comparison of the phonemic Systems of Yemeni English (YE) and Received 
pronunciation (RP) currently Known ad BBC English 8107    

6 A Computer algorithm for automatic homing system 8150    

7 A Computer Modeling and Simulation of Anti-Ballistic Missile Interceptor 8148    

8 A Conceptual Framework for Successful Implementation of IS Projects in the 
Yemeni Private Sector Business Organizations 8757    

9 A Context-Aware Clustered Routing Approach for Video Transmission over 
VANETs with Long Lifetime Neighbourhood 9094    

10 A design method for photovoltaics- battery storage systems under tropical 
conditions 8551    

11 A Detailed Analysis of Benchmark Datasets for Network Intrusion Detection 
System 8755    

12 A expert system aided tool for teaching the design of PID-based controllers 8314    

13 A hybrid semantic query expansion approach for Arabic information retrieval 8753    

14 A Method of Simulation for Inverter Circuits Using Interpreted pelri-Net (IPN) 8316    

15 A Multidisciplinary Hydrocarbon Exploration Method from shallow Sediments 7810    

16 A New Lightweight Cryptographic Algorithm for Enhancing Data Security In 
Cloud Computing 8935    

17 A Nine Point Formula to Approximate the Laplace Operator for Irregular 
Domains 7832    

18 A NOVEL TECHNIQUE TO ENHANCE THE WIND POWER 
GENERATION IN MODERATEWIND SPEED 6339    

19 A PEG-ELISA for the detection of Leishmania donovani antigen in circulating 
Immune complexes 8138    

20 A Preliminary study on the materials employed in ancient Yemeni 
mummification and burial practices (Summary) 7813    

21 A REVIEW ON THE CURRENT STUDIES IN PYRAZOLE DERIVATIVES, 
THEIR BIOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES 9032    

22 A scalable semantic data fusion framework for heterogeneous sensors data 8776    
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23 A Study of 342 oral keratotic white lesions induced by qat chewing among 2500 
Yemeni 8165    

24 A Study of crustal Deformation along the red sea Region Using Geodetic and 
seismic Data From Egypt and Yemen 7935    

25 A STUDY OF PHYTOCHEMICAL CONSTITUENTS IN CARALLUMA 
QUADRANGULA 9033    

26 A study Surrey on Intestinal and Blood parasites among School Children in 
Sana’a province Yemen 1997-1998 8139    

27 A Survey of Trace Elements Associated with tar Balls (Oil Pollution) along the 
Hadramout coast Yemen 7887    

28 A SYSTEMATIC MAPPING STUDY ON SOFTWARE EFFORT 
ESTIMATION 8778    

29 A theoretical study of Yemen consumers daily intake of acidulants in some soft 
drinks in the capital Sana’a 7231    

30 A time-course study of circulating antigen and parasite-specific antibody in cotton rats infected with 
Leis mania Donovan 8140    

31 Accepted Range for the Uncertainty Analysis for Experimental Investigations 7428    

32 Activity of Some plant Extracts Heat treatment and two lcides again 8630    

33 Acute Adverse health Effects of pesticides sprayed on khat trees 8559    

34 Acute Flaccid paralysis surveillance as an indicator of poliomyelitis in Yemen 
during the period of 1998-2004 9196    

35 Acute Flaccid Paralysis surveillance as an indicator of poliomyelitis in Yemen 
during the period of 1998-2004 7876    

36 Acute liver disease caused by Hepatitis (B) 8496    

37 Adenomatous polyp of the posterior urethra in Young man 8177    

38 Aetiologies, Patterns of Presentation and Mortality of Acute Bacterial 
Meningitis among Yemeni Children in A Tertiary Referral Hospital in Sana'a 9148    

39 Aflatoxins and Ochratoxin A Content of Stored Yemeni Coffee Beans and 
Effect of Roasting on Mycotoxin Contamination 9073    

40 African Links and Hepatitis B Virus Genotypes in the Republic of Yemen 8279    

41 AGREEMENT IN MANDEALI 5007    

42 Agricultural Capital Formation And Its Impact On Economic Growth In 
Yemen Using ECM ) 2016-1990( 8874    

43 Air target Locator using computer controlled inductive coils dome (Elssa 
Radar-II) 7943    

44 Air Target Locator using computer controlled sound sensors (Eissa Radar-1) 7941 8317   

45 Air Target Locator Using Computer Controlled Visual Tracing Systems (Eissa 
Radar-III) 7946    

46 AL-HAKIM'S PYGMALION: EMULATION AND CREATION 8869    
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47 Allelopathic Effect of tagetes minuta L. Water Extracts on seeds Germination 
and seedling root growth of Acacala asak 7345    

48 ALMINGHILH WITHOUT LOSING GROUND: SECOND GENERATION 
YEMENI - AMERICAN WOMEN BETWEEN TOW CULTURES 5123    

49 
Altered circulating concentrations of active glucagon-like peptide (GLP-1) and 
dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) in obese subjects and their association with 
insulin resistance 

8727    

50 Ameliorated and antioxidant effects of Fucoidan against cyclosporine A-induced 
kidney injury in rats 8751    

51 
An Analytical study to Calibrate Quality of Service and Security Parameters of 
Voice Transmission over IPSec (QSVoIP) for Maximum Number of Calls with 
Acceptable Voice Quality 

9096    

52 An Approach for Assessing the vulnerability of the Water resources of Yemen 
to Climate change 8227    

53 An Attempt to Estimate Gestational age of New-Borns Using physical 
Characteristics 6724    

54 An Attempt to Model Factors Affecting the School’s Dropout Phenomenon in 
Yemen 7502    

55 An Ecofeminist Perspective Across the Boundaries of Cultures as Represented 
in Suheir Hammad's Poetry 8762    

56 An Energy-based Wireless Sensor Network Model to Improve the Performance 
of the Internet of Things 8931    

57 An exploratory study on the barriers to academic literacy among Yemeni 
postgraduate studends at the School of Humanities, University Sains Malaysia 6071    

58 An Integrated Approach For Enhancing Drought Tolerance of Wheat in Yemen 7856    

59 Analysis of Eye Care Services in Yemen 9041 9165   

60 Analysts of 2000 cases of liver Tralma prosective Study 8415    

61 ANALYTICAL STUDY FOR MEASURING THE ELECTROMAGNETIC 
RADIATION OF THE GSM SYSTEM IN URBAN AREAS 7402    

62 Analytical Study to Assess the Performance and Quality GPRS Network for 
Some of the Cells in SANA'A 7401    

63 Anneaux Ayache ET Paul-jean cahen 7989    

64 Anneaux Quasi-pruferiens et P-anneaux 7992    

65 Anomie and iron deficiency anima among 10-17 Yemen school girls of al Wahda 
district in the municipality of Sana’a 7577    

66 Antagonistic Potential of Native Trichoderma species against Tomato Fungal 
Pathogens in Yemen 9126    

67 
Anthropogenic waste indicators (AWIs), particularly PAHs and LABs, in 
Malaysian sediments: Application of aquatic environment for identifying 
anthropogenic pollution 

9193    
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68 Antibacterial Activity of Enterococcus faecium and Propionibacterium sp. 
against Food-borne and Pathogenic Bacteria 9124    

69 Antibacterial Activity of extracts from some edible plants commonly consumed 
in Asia 8384    

70 Antibacterial Activity of Marine Source Extracts Against Multidrug Resistance 
Organisms 7829    

71 Antibacterial activity of some Isolates of actinomycetes from Yemeni soils 7893    

72 Antibacterial activity of some Yemeni medicinal plants 8339    

73 
Antibacterial/radical scavenging activities content chemotaxonomy and 
chemical coponents of volatile oils of two plectra thus amboinicus (Lour) Spreng 
(Lamiaceae) grown in Yemen American 

8030    

74 Anticancer and DNA cleavage studies of some new Schiff base titanium (IV) 
complexes 8878    

75 Antimicrobial Prophylaxis for Women with First Trimester Vaginal Bleeding Could 
Reduce the Rate of Miscarriage 8704 8984   

76 Antioxidant Activity of Some Edible Yemeni plant by the Ferrylmyoglobin 
ABTS Assay 8382    

77 Antioxidant and Antibacterial Activities of Some Yemeni Medicinal Plants 8532    

78 Antioxident activities and total Phenolics of different types of honey 7012    

79 Aphids as prey for the coccinellid adalia bipunctata L 7908    

80 Apodized design of diffractive axicons for twisted partially coherent light 8509    

81 APOPTOSIS DUE TO KAHT CHEWING ANALYSED BY P53 EXPRESSION IN 
GINGIVAL TISSUE 8662    

82 Application of forward osmosis in pretreat merit of seawater for small 
peverseosmsis 7662    

83 Application of statistical methods to petroleum exploration a case study 8136    

84 Application of the Slow Coherency Decomposition Method on the Yemeni 
Network 8082 8310   

85 Application possibilities of Solar thermal power plants in Arab Countries 8576    

86 Application Research on Weights parameters design for successful practice of 
artifice of artificial neural networks with backpropagation algorthem 8485    

87 Applying Linear Programming Techniques in Farm Planning. 8215    

88 APTITUDE AL'ASSIMILATION DU NITRATE ETLEURS PARENTS 4950    

89 Arabic Programming Language Evolution–A Survey 9119    

90 Arabic Text Mining Using Maximum Entropy Model 7949    

91 Ascites and Sudden death syndromes in Different Broiler Strains (Ross 308 
cobb 500 and C&M) Raised at High Altitude in Yemen 8285    

92 Aspects of the terrestrial isopods of Yemen Arab Republic 7962    
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93 Assessing degradation of agricalte forma under load trwasysh 8548    

94 Assessing the impact of wastewater irrigation on cobalt cadmium and lead 
contents of grains of Sorghum bicolor 8770    

95 Assessment and Management of Blunt Chest Trauma among Patients Admitted 
to Al-Thowrah Hospital, Sana'a-Yemen 8863    

96 
Assessment of Bacterial Contamination at the Time of Embryo Transfer, and its 
Impression on the In-Vitro Fertilization / Pregnancy Outcome, in Sana’a City, 
Yemen 

8894    

97 Assessment of hearing of traffic – men in Sana’a city 8054    

98 Assessment of Heavy Metals Concentration in Mangroves Leaves of the Red Sea 
Coast of Yemen 8730    

99 Assessment of Hydro chemical Quality of ground water some urban areas 
within Sana’a secretariat 8086    

100 Assessment of knowledge and Practices of Midwives in Labor Room Regarding 
Infection Control in the Main Governmental Hospitals at Sana'a city 8846 9168   

101 Assessment of light ucntricular tincture  preened past cardiac surgery in 
athwart .H 8592    

102 Assessment of Some Heavy Metals Pollution in Mollusca from Hadramout 
Coast, Yemen 8733    

103 Association of adipokines, leptin/adiponectin ratio and C-reactive protein with 
obesity and type 2 diabetes mellitus 8729    

104 Association of Cytomegalo-Virus and Rubella Virus Infections in Pregnant 
Women with bad Obstetric History 8893    

105 Association of tooth loss and non-disease factors among Yemeni sample 7894    

106 Astudy of the Radicalism of Daniel Defoe in the Novel Robinson Crusoe Iman 8806    

107 Asymmetrical Analysis and Chemical Composition of two Marine Teloste Fish 
collected from Costal Region of Yemen 7018    

108 Asymptomatic carriage of Streptococcus pyogenes among school children 
in Sana’a city, Yemen 8956    

109 Attitvdes and practices of Yemeni Women Attuning primary health ccar center 
in Sana'a City Towark family planning 8626    

110 Attract on the Eduactional system in Yemen 8540    

111 Automatic Spelling Checker for Arabic Language Vol.4 No1 7953    

112 AUTOMATION OF REGISTRATION SYSTEM AT FACULTY OF 
EDUCATION , SANA'A UNIVERSITY, YEMEN 5053    

113 Bacterial and Fungal Oral Infections Among Patients Attending Dental Clinics 
in Sana’a City-Yemen 8793    

114 
BACTERIAL CONJUNCTIVITIS OF ADULTS: CAUSES AND 
OPHTHALMIC ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERNS FOR THE 
COMMON BACTERIAL ISOLATES 

8937    
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115 Bacterial Etiology of Acquired Community Pneumonia Among Yemeni Patients 
Whose Diagnosed Clinically as A Pulmonary Tuberculosis Patients 8723 

116 Bacterial Meningitis Among Children Aged 1-59 Months: Etiology Treatment 
and Outcome 8026    

117 Bacu to thaditien al Building material 8543    

118 Basalt-Imbricated emplacement of Miocene granitoid  Ptulons along Red Sea 
continental rift margin in Yemen 8405    

119 Bergen syndrome A Clinic radiological Assessment 8055    

120 Bi60In2 O93 Nanoparticles: Photocatalytic Activity Investigation 8900    

121 Biaxial flexural strength of core and veneer-ceramics 7895    

122 Biliary Ascariasis: the value of ultrasound in the diagnosis and management 7359    

123 Biliary ascariasis: the value of ultrasound in the diagnosis and management 7954    

124 Bioavailability Studies on Various Brands of Amoxycillin and Ampicillin 
Marketed in Yemen 7314    

125 Bioequivalence study of two brands of Co-amoxiclav 1g tablets (Clavimox®  
and Augmentin®) in adult healthy volunteers 8666    

126 Biological activities of new salts of 2-carboxyphenyloxamoylamino acids 9186    

127 Biology of Whitefly Bemesia tabaci (Genn) no cotton Under Punjab condations 8001    

128 Bioremoval of Iron from water sources by using one species of micro algae 
(Chlorella vulgaris) 9020    

129 Bioremoval of Iron from water sources by using one species of micro algae 
(Phormidium tenue) 9019    

130 Biosynthesis of antimicrobial agent by streptomysces rochei rochei 
(Streptomycetaceae:Actinmycetales) 7940    

131 Biotechnology and Biodiversity in Yemen Attempt to Address the Risks 7346    

132 Breaking UP dormancy of Adansonia digitata L. seeds and regeneration of 
plantlets form stem nodal segments in vitro . 8529    

133 Breast Feeding Promotion in Yemen 9197    

134 Breast Feeding Promotion in Yemen 8025    

135 Broiler chicks phosphorus requirement during the growing period 7704    

136 Brucellosis as a cause of pyrexia of unknown origin among patents presenting 
with fever to Hospitals in Sana’a 7978    

137 BScrum: An Agile Development Method for Blockchain Software Development 8777    

138 Building an Efficient indexing for cra Wling the website with an efficient spider 7950    

139 
Building Hyperspectral Signatures Library to Identify some Selected Minerals 
Based on Laboratory Measurements using (ASD) FieldSpec3 
Spectroradiometer 

8764    
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140 Caesarean Section Without Using Bladder Catheterization Is Safe in 
Uncomplicated Patients 8703 8983   

141 
Calcite and Aragonite Saturation of Surface Seawater in Al-Salif Summer time 
Abstract . rift Sedimentation and Tectonics in the Red Sea and gulf of Aden 
conference 23-31 

8498    

142 Cancer in Yemen 1982 to 1992: Analysis of 2750 Cases in the North-Western 
governorates of Yemen 8231    

143 Carbon Isotope Discrimination and Grain Yield Variations among Tetraploid 
Wheat Species Cultivated under Contrasting Precipitation Regimes 7852    

144 
Cardiac Masses Preoperative Diagnosis Using Echocardiographic Imaging 
Approach In Patients Admitted To Cardiac Surgery Through 2013-2014 
Cardiac Center-TMGH in Yemen. 

8745    

145 Cataract surgical rate in Yemen 8065    

146 Cataract surgical rate in Yemen: 2012 9040 9162   

147 Cates for severe dely drating diaries in Yemen 8634    

148 Catha Edulis (Khat) Chewing Decreases Serum Levels of Iron, Ferritin and 
Vitamin B12 and Increases Folic Acid 8820    

149 Cathodic Protection of Steel in Concrete 7324    

150 Cattier of cardiac disease among patients under going elective cardiac surgery 8591    

151 Causal models for road accident fatalities in Yemen 8375    

152 Causes of Blindness in adult Yemeni patients – Hospital –based study 8066    

153 CBA-TCP: A cross-layer TCP transmission rate adaptation scheme based on 
the compressed block ACK bitmap of IEEE 802.11n networks 8975    

154 Cellular Reactions of cis-Dichlorodiammineplatinum (II) with Metallothionein: 
Investigation of their Role in Modulating Drug Efficiency 4964    

155 Centroid-Based and Bayesian Algorithms Performance 7948    

156 Chaerephon nigeriae Thomas 1913 an addition to the bat fauna of the Republic 
of Yemen 8291    

157 Chagrin Factors feeing Monitoring and fvaladion in Project Yemen 7529    

158 Challenges of Translating Titles of Postgraduate Theses from Arabic into 
English 8763    

159 CHARACTERIZATION AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF BACTERIA 
IN OROFACIAL ABSCESSES OF ODONTOGENIC ORIGIN 8799    

160 Characterization of Nigella Sativa L. Essential Oil Loaded Solid Lipid 
Nanoparticles 7828    

161 Characterization of the Identified Factors for Working performance of the 
Moving V-belt conveyors . 8038    
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162 Characterization of the Mechanical properties of the Moving V-belt conveyors 8037    

163 Characterization thermal studies and photochemical behavior of some 
thiosemicarbazones and their HG(II) complexes 7364    

164 Characterizing student difficulty on learning on interlocutory group theory 
course 8620    

165 Chemical and Biological Investigation of Three Rumex species Growing in 
Yemen 8337    

166 Chemical composition and antioxidant activity of the Essential Oil of Stachys 
Yemenensis Hedge Endemic in Yemen 7892    

167 Child Feeding practices in Dhamar Yemen 6723    

168 Childhood Leukemia in Yemen: The Main Types of Childhood Leukemia, its 
Signs and Clinical Outcomes 8978    

169 Childhood lymphomas in Yemen 8158    

170 Childhood lymphomas in Yemen Clinicopathoiogical study 8152    

171 Chlamydia trachmatis infections among Yemeni school pupils in relation to 
environmental factors . 8281    

172 Chronic Rhino sinusitis Treatment Implications on Childhood Asthma 8053    

173 Civilian Gunshot Injuries of the Abdomen at Hajjah Governorate in Yemen 8862    

174 classical and Bayesian inference for linear regresssion moldes under alpha skew 
normal and extended skew normal distributions 6564    

175 Clinical and experimental evaluation Khat induced myocardial infarc 8627    

176 Clinical approach of evidence based therapy for cardiovascular Disease 8123    

177 Clinical approach of evident dazed therapy for cardio vascular disease 8593    

178 Clinical phenotyping of newly diagnosed type 2 diabetes in Yemen 9038    

179 Clinical Presentation and Risk Factors of Bronchial Asthma in Yemeni 
Children 7414    

180 Clinical Profile of Convulsive Disorders in Children Admitted to The Pediatric 
Ward in Al-Gumhouri Teaching Hospital, Sana’a, Yemen 9147    

181 Clustering monthly A verage Global Insolation for Determination of solar Thermal 
power plants potential Sites 8579    

182 C-MPE: A Collaborative Multiprogramming Development Environment for 
.Net Framework 8974    

183 Coastal Zone Management in the Republic of Yemen 7807    

184 Coherence length Caluculation for the Outcopled Beam of Atom Laser 8256    

185 Coherent directional Laserlike emission from random gain medium 8504    

186 COHERENT, DIRECTIONAL LASER- LIKE EMISSION FROM RANDOM 
GAIN MEDIA 5243    
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187 Combined Markov Model and Zero Watermarking Techniques to Enhance 
Content Authentication of English Text Documents 8756    

188 
COMMON ERRORS IN ENGLISH RELATIVE CLAUSE COMMITTED BY 
SAUDI LEARNERS OF ENGLISH (A case study in the College of Science and 
Arts in WadiAlddwaser) 

7426    

189 COMMON SYNTACTIC ERRORS MADE BY ENGLISH TEACHER 
TRAINEES IN THE COLLEGE OF EDUCATION IN YEMEN 5135    

190 COMPARATIVE STUDY OF CERTAIN COMMERCIALLY AVAILABLE 
BRANDS OF PARACETAMOL TABLETS IN SANA'A CITY, YEMEN 8670    

191 Comparative study of the relation in albino rat and rabbit during the 
embryonic life 7838    

192 Comparative Study of the Retina in Albino Rat and rabbit during the 
embryonic life 7858    

193 Comparative Study of the retina in albino rat and rabbit during the embryonic 
life 7860    

194 Comparison between forming and non-forming bladder flap during caesarean 
section 8702 8982   

195 Comparison Grain Yield and Component Performance of Three Barley 
Cultivars 7337    

196 Comparison Grain Yield and its Component Performance of Three Barley 
Cultivars 7339    

197 Comparison of Results of two methods of treatment of female stress urinary 
incontinence 8176 8183   

198 Comparison Study Between Freshman and Senior Nursing Students' Critical 
Thinking Skills at Faculty of Nursing, Sana'a University 8847 9167   

199 Comparison study between sources of n-alkanes in sediments from North – 
West Arabian Gulf and red Sea – coast of Yemen 8124    

200 Comparison study between sources of n-alkanes in sediments from North- West 
Arbian Gulf and Red Sea – Coast of Yemen 7412    

201 Comparison study between sources of n-alkanes in sediments from North-West 
Arabian Gulf and Red Sea- coast of Yemen 8137    

202 Composition and Radical scavenging Activity of Edible Wild Pulicaria jaubertii 
(Asteraceae) Volatile Oil 8029    

203 Computer Modeling and Control of Portable SAM interceptor 8149    

204 Concentrations of Petroleum Hydrocarbons Residual in Seawater of Aden 
Coasts, Yemen 7381    

205 Conduct metric investigation of magnesium (II) Calcium (II) and barium (II) 
Complexes in Aqueous solution 8087    

206 Conformity Studies of Ciprofloxacin Commercial Brands (Yemeni and 
Importation) 8568    

207 Congenital Anomaly of the Right Subclavian Artery 7859    

208 Consanguineous marriagein the Capital Sana’a Yemen 7046    
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209 Consanguinity Is Strongly Associated with Fetal Congenital Anencephaly 8654    

210 Constrained Least Absolute deviations (__-norm) For Analyzing Categorical or 
Ordinal Data 8232    

211 CONTRA-(gx,gy)-CONTINUOUS AND ALMOST CONTRA-(gx,gy)-
CONTINUOUS FUNCTIONS ON GENERALIZED TOPOLOGICAL SPACES 6361    

212 Contraceptive Knowledge attitudes and practices of Women in Hamdan area 
Sana’a governorate Republic of Yemen 8497    

213 CONTRIBUTIUNI MORFOLOGICE INTERRELATIILOR TUMORA - 
GAZDA IN EPITELIOAMELE PRIMARE UMANE 5002    

214 Control of Water Network System 8092    

215 Control of Water Supply Network System 8101    

216 Controlling blood loss at open myomectomy by local Ergometrine injection: 
interventional study 8657    

217 
Copyright of articles published in the RUJMS belong to the University of Al-
Razi unless the work is subject to copyright. Address: Al-Razi University - 
College of Medical Sciences 

8848    

218 Coral Reefs In Yemen and the occurrence of coral bleaching in the Yemen red 
sea corals Reefs 7915    

219 Correlation of cyto-morphology with flow cytometric immunophenotyping 
inacute leukemia's: A Comparative study. 8787    

220 Cost Sharing for Primary Health Care: Lessons from Yemen 7335    

221 Counter-Discursive Strategies in Postcolonial African Novel: Revisiting the 
Peripheries in Ama Ata Aidoo’s Our Sister Killjoy 7378    

222 Coupled coincidence point technique and its application for solving nonlinear 
integral equations in RPOCbML spaces 9175    

223 Critical evaluation of asphall concrete mixes containing volcanic ash material 8371    

224 Crustal structure of the Gulf of Aden southern margin: Evidence from receiver 
functions on Socotra Island (Yemen) 9030    

225 Cu:Bi2O3 Nanosheet Network: Growth Mechanism and its Photocatalytic 
Activity Enhancement Under Simulated Sunlight 8899    

226 CUO catalyst/sunlight to study the photo catalytic form insecticide samcidin in 
Aquatic environment part II 7884    

227 Cyclic Oxidation Behavior of in 718 Sup alloy in Air at High temperatures 8100    

228 Cyclic Oxidation Behavior of IN 718 Superalloy in Air at High temperatures 7929    

229 Cyclic Oxidation Kinetics and Oxide Scale Morphologies Developed on IN 600 
Superalloy in Air at High Temperatures 8097    

230 Cyclic Oxidation Kinetics and Oxide Scale Morphologies developed on the in 
600 Super alloy 8099    

231 Damping of Electromechanical Modes Using power System stabilizers Case 8085    

232 Data security based on neural networks 8483    
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233 DC electrical conductivity of polydithiooxamide- metal complexes 8236    

234 DC Electrical Conductivity of Polymercaptobenzothiazole Disulfide Copper 
Complex 8927    

235 Deafness and hearing impairment in Yemen the problem and difficulties 8113 8141   

236 
DECOMPOSITION DYNAMICS OF THE MIXTURE OF CHINESE MILK 
VETCH, RICE STRAW AND THEIR INFLUENCES ON SOIL NUTRIENTS 
AND GREENHOUSE GAS EMISSION 

6661    

237 Defocus depth of focus and axial intensity distribution of focused Gaussian 
beams in spherical and non-spherical aberration lenses 8411    

238 Degradation of the Alpha-cypermethrin form insecticide “FENTAK” Photo-
induced by Cds Catalyst in an Aquatic Medium (Part 1) 7883    

239 Delay Factors Impacting Construction Projects in Sana’a-Yemen1 8997    

240 Delineating and Calculating the Length of Yemen's Mainland Shoreline 8734    

241 Dengue Fever Infection in Hodeidah, Yemen: Risk Factors and Socioeconomic 
Indicators 9110    

242 Dental Implant in patients with type II Diabetes placement to 5 years A clinical 
study 8173    

243 Desalination system Assessment of osmotic Energy Recovery and designs of new 
of Membrane con figurations 7663    

244 Design of land Irrigation channels. 8040    

245 
DESIGN, SYNTHESIS, MOLECULAR DOCKING AND BIOLOGICAL 
EVALUATION OF SOME NEW THIOPHENE DERIVATIVES AS ANTI-
CANCER AGENTS 

8711 8813 91
30 

91
85 

246 Detection of anti-Hepatitis B core antibodies among Hepatitis B surface antigen 
negative blood donors in Sana’a city, Yemen 7432    

247 Detection of anti-toxoplasma gondii Antibodies in Sera from Pregnant Yemeni 
Women 7890    

248 
Detection of heavy metals contamination in greasy grouper (Epinephelus 
tauvina) and striped mackerel (Rastrelliger kanagurta) from Al-Hodeidah, Red 
Sea coast of Yemen 

8773    

249 Detection of pathogenic Bacteria cause Tonsillitis in Children and the Effect of 
Some Antibiotics and Natural Compounds on them in Sana’a City Yemen 7938    

250 Detection of Vibrioes in the Aquatic Environment and the Sewage System by 
Culture Method in Selected Areas in Yemen 9123    

251 Detection the Toxigenic genes of Vibrio cholera and Staphylococcus aureus 7827    

252 Determinants of Mortality of Acute Bacterial Meningitis among Yemeni 
Children in a Tertiary Referral Hospital in Sana’a 9146    

253 Determination of Alpha particle Emitters concentration in Yemen Rock simples 
by using CR-39 Nuclear track Detector 8192    

254 Determination of heavy metalsin raw effluents of public hospitals in sana'a city 
yemen 8769    
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255 Determination of pesticide residues in KHAT leaves by solid-pllase Extraction 
and high-performance liquid cllromatography 8581    

256 Determination of Radionuclides for some Imported food stuffs in Republic of 
Yemen 8194    

257 Determination of the E, A1 energy bands by photoreflectance in AlXGa1 in the 
region 0<x<0.55 8257    

258 DETERMINATION OF THE INDIVIDUAL CARIOUS RISK TO A GROUP 
OF YOUNG PEOPLE 8785    

259 Determination the concentration of radioactive materials in Yemeni surface Soil 
by using the Natural Gamma-Ray Technique 8193    

260 Deutsche Politik in Marokko von 1880 bis 1911 4850    

261 Development And Assessment Of Solar-Assisted Gas Turbine Cogeneration 
Systems in Saudi Arabia 6439    

262 DEVELOPMENT OF A MULTI-CHANNEL CHARGED-PARTICALE 
DETECTOR WITH HIGH TEMPORAL AND SPATIAL RESOLUTION 5166    

263 Development of load Flow Solution Using a Fortran 90 program 8084    

264 DEXAMETHASONE, METALLOTHIONEIN AND DICHLORODIAMMINE-
PLATINUM 4861    

265 Dffect of Khat on the Heart and blood vessels 8044    

266 Diabetic Foot Challenges In Ye 8817    

267 DIABETIC FOOT CHALLENGES IN YEMEN 9156    

268 Diabetic foot in Yemen 7365    

269 Diagenesis of the Middle-Upper Jurassic Carbonate Platform (Amran Group 
Yemen) 7808    

270 Diagnosis and risk stratification of coronary artery disease in Yemeni patients 
using treadmill test 8748    

271 
DIFFERENCES OF ENVIRONMENTAL DISCLOSURE QUALITY VIA 
DIFFERENT REPORTING MEDIA: CASE OF OIL AND GAS COMPANIES 
IN DEVELOPING COUNTRIES 

8851    

272 Difficulties Encountered by EFL Arab Learners in translating Arabic fa into 
English 8262    

273 Digital computer Simulation of S.A.M Interceptor 8147    

274 Displacement in time and space a note on mavis gallants stories 7867    

275 Distribution of clay minerals in the subsurface mesozoic pection of Alif Well 
No1 Marib –Jawfbasin Republic of Yemen 8499    

276 Distribution of Trace Element in White Muscles and Some Key Organs of fish 
Species From Al-Hodiedah Red Sea Coast of Yemen 8127    

277 DNA CLEAVAGE STUDIES OF SOME COMPLEXES OF SCHIFF BASE 
PYRIMIDINE ONE DERIVATIVES 8879    

278 Dynamic Random Number Generator based on User Seed(s) 8934    
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279 Early Margie in Yemen 7541    

280 ECONOMICS OF MEAT PRODUCTION IN OSMANABADI KIDS REARED 
ON THREE FEEDING SYSTEMS 5024    

281 Effect of Acute Dose of Aloe vacillans Leaves Gel Extract on The Liver and 
Kidney in Adult Rats 8750    

282 Effect of baker remain substitution in layer hen ration on production 
performance 7705    

283 Effect of breastfeeding on growth in Yemeni infants 8322    

284 Effect of carbaryl insecticide Khat Catha eduliis Forskal and their combination 
on male and female mice 8565    

285 Effect of Catha edulis (Khat) chewing on plasma lipid peroxidation 7973    

286 Effect of Catha edulis on Calcium Metabolism During the Second Trimester of 
Pregnancy 7974    

287 Effect of Catha edulis on plasma glucose and C-peptide in both type 2 diabetics 
and non- diabetics 7972    

288 Effect of Die Geometry on the Draw – ability of a-Brass 8094    

289 Effect of different chemical treatments on nutritive value of sorghum stovers as 
ruminant feed (in situe stedy) 8052    

290 Effect of different feeding regimes on some productive traits of Dhamari lambs 8051    

291 Effect of Dimethoate Residues on Soil Micro-arthropods population in the 
Valley of zendan Yemen 7999    

292 Effect of gentamicin on serum level in patients wite congestive failure 8628    

293 Effect of grinding wheel / Work piece stiffness combination 8115    

294 Effect of intercropping patternsund put ant densities on Yemen on Yield and 
yield components of mare and Deans 8641    

295 Effect of khat on the heart and blood vessels 8048    

296 Effect of lactation sequence and milking frequency on milk production and milk 
composition 7708    

297 EFFECT OF METAKAOLIN ON STRENGTH AND DURABILITY OF 
CONCRETE 8945    

298 Effect of Mobility and Traffic Pattern on MANET Routing Protocols 8930    

299 
EFFECT OF MOST COMMON ANTIBIOTICS AGAINST BACTERIA 
ISOLATED FROM SURGICAL WOUNDS IN ADEN GOVERNORATE 
HOSPITALS, YEMEN 

9078    

300 effect of Qat on the level of blood glucose and lipids among Yemeni patients 
with type 2 diabetes 7366    

301 Effect of slurry Erosion on some particle surface engineering properties 8114    

302 Effect of some botanical Pesticides on Feeding Activity of Microtomes  najdensis 
Isoptera Termitidae 7909    
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303 Effect of some super-plasticizers on the Hydration Kinetics of the Portland 
cement produced in amran Yemen 7912    

304 Effect of subsisting cotton seed meal instead of soybean meal in broiler diets on 
chicken growth rate 7707    

305 Effect of temperature and some admixtures on the physical properties of 
cement paste produced in Yemen 7913    

306 Effect of that on gluses Metubilism 6743    

307 Effect of tobacco smokerson the level HDL-CHE LDL treylgcrer and CH in 
hentty smokers 6745    

308 Effect of Turmeric (Curcuma) on Bacteria Isolated from Burn Wound Infection 
in Some Patients in Al-Jomhouri Hospital, Sana'a, Yemen 9075    

309 Effect of Using granular volcanic ash on the Mechanical properties of Hot 
Asphalt 8373    

310 
Effect of wowing dates of cotton on population density of whitefly Bemisia 
tabaci (Genn) and (Aleurodidae:Homoptera) cotton jassid, Jacobiasca jybica 
(Berg) (Cicadellidae) Homoptera at Tehama region 

7997    

311 EFFECTS OF KHAT CHEWING ON PATIENTS WITH AUTOIMMUNE 
HEPATITIS: OBSERVATIONAL STUDYMILITARY HOSPITAL 8788    

312 Effects of Vitamin E and C Supplementation on broiler leucocytes 8287    

313 Efficacy of intramuscular treatment with without oral administration of 
antibiotics of non-complicated otorrheic ear 8028    

314 Efficacy of Native Trichoderma spp. in Controlling Fusarium wilt of Tomato 
Plants in Green House, Yemen 9125    

315 Efficacy of Some Organic Amendments for the Control of Stem and Bulb 
Nematode Ditylenchusdipsaci (Kuhn) Filipjev on Garlic (Allium sativum) 7453    

316 Efficacy of Spinosad and Flubex against Dengue Fever Vector Aedes aegypti in 
Jeddah Governorate, Saudi Arabia 8659    

317 EFL college junior and senior students' self-regulated motivation for improving 
English speaking: A survey study 8760    

318 Electronic Banking Marketing In Yemen (Case Study Of YBRD)  التسويق المصرفي
    YBRD ) 4676  اليمن (دراسة حالة ل اإللكتروني في

319 Emergency visits after corneal transplantation in Yemen 9042    

320 Energy GPP relationship revisited An example from GCC contriesusing print 
causality 7641    

321 Engage policy universe of AlignNamgemwt in oil- exporting 7640    

322 Engineering Properties of Basalt Coarse Aggregates in Hamdan Area, NW 
Sana’a, Yemen 7382    

323 Engineering Properties of Volcanic Tuff from the Western Part of Yemen 7380    

324 Enhancement of Marib Gas Turbine Power Station Using Air Cooling Fogging 
System 7429    

325 Enhancement of Marib Gas Turbine Power Station Using Recuperator 7430    
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326 Enrichment of hexabromocyclododecanes in coastal sediments near aquaculture 
areas and a wastewater treatment plant in a semi-enclosed bay in South Korea 9191 

327 Enteric and Infectious Diarrheal Diseases in Yemeni Children Admitted with 
Complicated severe Malnutrition 8720    

328 Environmental aspects of groundwater in rapidly-urbanizing arid zone city 
Sana'a Yemen 8224    

329 Enzyme-Linked Immunosorbent assay for brucella antigen detection inhuman 
sera 7976    

330 Epidemiological, clinical and haematological profile of Schistosomiasis in Al-
Mahweet governate 8487    

331 Epidemiology clinical features and antibiotic susceptibility of campy lobacter 
infections in Sana’a Yemen 8016    

332 Epidemiology of Infection and Tropical disease in Yemen 8494    

333 Episiotomy is still performed routinely in Yemeni women 8178    

334 Error Control Policy for Initial Value Problems with Discon-tinuities and 
Delays 7927    

335 Esophageal foreign bodies in Yemen 8057    

336 Establishment of Environmentally sound Solid Waste Management in Sana’a 8041    

337 Etiology and Risk Factors of stomatitis Among Yemen Denture Wearers 8513    

338 Evaluating the Admission planning in Sana’a University for the Academic Year 
2004-2005 Using Goal programming. 8214    

339 Evaluation of Effectiveness and Persistence of three Slow Release Formulations 
against Aedes Aegypti (L) (Diptera: Culicidae) under Laboratory Conditions 8660    

340 Evaluation of Orthodontic Treatment Options for the Impacted Maxillary 
canine 8174    

341 Evaluation of performance-based earthquake engineering in Yemen 8944    

342 Evaluation of septi check system as a new rapid method for isolation of 
mycobacterium tuberculosis 8012    

343 Evaluation of some local and imported wood species to termites attack 7907    

344 Evaluation of surface and sub-surface cracks of ground ceramic 8117    

345 Evaluation of WASH at Sana'a University as per IWRM Perspective 8948    

346 Evolution of the Red Sea Volcanic Margin Western Yemen in Large ligneous 
provinces Continental Oceanic and Planetary Flood Volcanism 8406    

347 EXPERIENCE OF TRANSCATHETER CLOSURE OF ATRIAL SEPTAL 
DEFECTS USING THE AMPLATZER SEPTAL OCCLUDER IN YEMEN 9071    

348 
EXPERIENCE WITH TRANSCATHETER CLOSURE OF THE PATENT 
DUCTUS ARTERIOSUS USING THE AMPLATZER DUCT OCCLUDER IN 
YEMEN 

9069    
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349 Exploring the Structure and functions of Sana’a’s Linguistic Landscape. 7014    

350 Expression of p53 Cyclin D1 and Ki-67 in pre-Malignant and Malignant Oral 
lesions Association with Clinicopathologica parameters 8162    

351 External Request Modifications in Yemeni Arabic as Used in Male-Male and 
Male-Female Interactions 8651    

352 Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) Study Al-Kuwait University 
Hospital Sana’a 7900    

353 Extraction of Sea Surface Current pattern in Bab Al-Mandab Strait using 
radar Sentinel- 1 C-band SAR image 8767    

354 Extractive spectrophotometric method for determination of tropicamide in pure 
and pharmaceutical formulations 8331    

355 Eye health care services in East Mediterranean Region countries 8070    

356 Facies associations of the Wajid Sandstone Sa’da Area Republic of Yemen 8500    

357 Factors Affecting  entrepreneurial intention of private universities Graduates in 
Yemen ( Case study : Dar Alsalam International University) 4773    

358 Factors affecting construction labour productivity in Yemen 8996    

359 FACTORS AFFECTING CORPORATES'  LOYALTY ON BANKS 4769    

360 Factors Affecting The Breast – feeling Attituoley in Dhamerfemen 6721    

361 Factors Affecting the Duration of Breast-Feeding in dhamar Governorate 
Yemen 6725    

362 Factors Affecting Women Entrepreneurs in Yemen 4779    

363 Factors Associated with Post-Transplant Anemia among Renal Transplant 
Recipients with Functioning Grafts in Sana’a City, Yemen 9135    

364 Factors that Enforced Patients to Attend a Free Cataract Surgery Eye Camp in 
Yemen 9039 9163   

365 Famotidine Floating 8536    

366 Fast Sketching of Nyquist plot in Control Systems 7944    

367 Feeding Ecology of Al-Naqim (Pomadasys maculates) From the Red Sea coast 
of Yemen 8130    

368 feministic perspectives an analysis of shashi deshpande's that long silence 8804    

369 Fertility Maternal and child mortality and family planning In Yemen 8495    

370 Field Scale Application of A New Management Technique 8103    

371 Finite Element Analysis of Interlocking Mortarless Hollow Block Masonry 
prism 8475    

372 First Evidence of West Nile Virus in Hodeidah, Yemen: Clinical and 
Epidemiological Characteristics 8721 9113   

373 First Molecular Characterization of Leishmania Species Causing Visceral Leishmaniasis 
among Children in Yemen 7398    
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374 First record of Myotis emarginatus (E. Geoffroy 1806) for the Republic of 
Yemen 8293    

375 First record of Otomops Martiensseni (Matschie 1897) for the Republic of 
Yemen 8289    

376 Fog collection in the western mountainous parts of Yemen 8573    

377 Food Security In Yemen : An Analysis Study of the Current nutrition Situation 8010    

378 Forecasting the Cultivated Areas of Qat Crop to 2030 And Its Impact on Food 
Security in The Republic of Yemen Using ARIMA Model 8871    

379 Formaldehyde and Metal Ion Uptake Studies of Formaldehyde and Furfur 
aldehyde Condensed 7914    

380 Formulation and Evaluation of Anti-Hyperglycemic Solid Herbal Product of 
Plicosepalus c urviflorus Flowers Extract 8673    

381 Formulation and Evaluation of Ketoprofen Fast Dissolving Tablets 8669    

382 Formulation of a Linear Programming Model to Maximize Profit of a  
Manufacturing Factory. 8213    

383 Foundation recommendations for an industrial project in expansive soil 8191    

384 Fourier Transform Infrared Analysis to Evaluate Low-Density Polyethylene 
Biodegradation by Yemeni Bacteria 8926    

385 Fractal Characterization of Slurry Eroded Surfaces at Different Impact Angles 7930    

386 Fracturing of extruded anterior chamber intraocular lens haptic by 
Neodymium YAG laser (Case Report) 8068    

387 Free Conjunctiva Versus Conjunctival Rotation Autograft Transplaftion for 
primary and Recurrent ptrygis 7411    

388 Frequency and pattern of Hodgkin’s disease in Karachi Pakistan 8156    

389 Frequency, Epidemiology and Outcome of Acute Kidney Injury Among Patients 
Admitted to Nephrology Center, Sana’a: Observational Study 9136    

390 From Periphery to Center: Challenging Stereotypes and Deconstructing Binaries in 
Andrea Levy's Small Island 7377    

391 From Process Teaching To Process Testing: A Process-Based Module for EFL 
College Writing Assessment 8913    

392 From the Medical press Khat chewing is a risk factor of duodenal ulcer 8060    

393 Fungi Associated with Sediment Dust particles in Sana'a City Yemen 8334    

394 Future Directions for Agricultural Mechanization in Yemen 8039    

395 Fuzzy Logic Control for DC Motor Driver 8318    

396 Generating Random Data using 3 Nonlinear Functions 8933    

397 Genetic Characterization of the polycotyledon locus in tomato 7341    

398 Genetic Diversity and Population Structure of Mycosphaerella graminicola at 
the Field Scale 6363    
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399 Genital tuberculosis is common among females with tubal factor infertility: 
Observational study 8696 8920 90

48  

400 
Genotypic Characteristics of Clinical and Non-Clinical Isolates of Pseudomonas 
aeruginosa: Distribution of Different antibiogram Profiles and Molecular 
Typing 

8722    

401 
GEOCHEMISTRY, PETROGENESIS AND METALLOGENESIS OF THE 
WADI QUTABAH GABBROIC I INTRUSION AND ASSOCIATED NI--CU 
DEPOSITS, NORTH WEST YEMEN 

7390    

402 Geospatial Analysis to Recognize the 2016-2017 Yemeni Cholera Epidemic-A 
Case Study of Sana'a City and Districts of Sana'a Governorate 8766    

403 Giant Tonsillolith presenting as a neck swelling 8109    

404 Gill Rakers Morphometry filtering Mechanism in Some Marine teleosts From 
Red Sea Coast of Yemen 8131    

405 
Glucose-6-phosphate dehydrogenasedeficiency among Yemeni children 
residingin malaria-endemic areas of Hodeidahgovernorate and evaluation of a 
rapiddiagnostic test for its detection 

7394    

406 Graft Survival and Visual Outcome of 70 Corneal Grafts in Yemeni patients 8067    

407 Grand condition of Sana’a city Yemen 7563    

408 Graplical lutuface rnprolg lug sam 8609    

409 
GREEN, RAPID, SIMPLE, AND AN EFFECTIVE ONE-POT 
MULTICOMPONENT STRATEGY FOR SYNTHESIS OF NOVEL 
DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOL-6-AMINES IN AQUEOUS MEDIUM 

9034    

410 Groundwate recharge and aquifer pollution and vulnerability 8225    

411 Growth Retardation in Yemeni Children with Sickle Cell Disease 7970    

412 HAMM: A Hybrid Algorithm of Min-Min and Max-Min Task Scheduling 
Algorithms in Cloud Computing 8932    

413 Head and neck Malignancies in Yemen 8110    

414 Heavy metal contamination in the White muscle of some commercial fish species from 
Al-Hodiedah-Yemen 8128    

415 Hematological Characteristics of Yemeni Adults and Children with Visceral 
Leishmaniasis. Could Eosinopenia be a Suspicion Index? 8822 8990   

416 Hepatic Viral infections in Yemen between 2000-2005 8119    

417 Hepatitis B Virus among Dental Clinic Workers and the Risk Factors 
Contributing for its Infection 8794    

418 Hepatitis B Virus among Dental Clinic Workers and the Risk Factors 
Contributing for its Infection 8515    

419 Hepatits B Virus serum markers among pregnant women in Sana’a Yemen 7984    

420 Hepatoprotective Activity of Plicosepalus acacia Extract against Carbon 
Tetrachloride-Induced Hepatic Damage in Wistar Albino Rats 8672    
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421 
High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol Level among Patients with Acute 
Coronary Syndrome, Admitted to Coronary Unit in Kuwait University Hospital 
2015-2017 

9015 

422 High rate of uterine rupture in a conflict setting of Hajjah, Yemen 8891    

423 High relative frequency of oral squamous cell carcinoma in Yemen Qat and 
tobacco chewing as its aetiological background 8159    

424 High resolution hgbrid Methad for compressible flow associated with heat 
transfer 7184    

425 Histamine release from Kidney mast cells  and renal anaphylaxis 7313    

426 
HISTOLOGIC AND RADIOGRAPHIC STUDY OF PATHOLOGIC 
CHANGE IN COMPLETE IMPACTED THIRD MOLARS DENTAL 
FOLLICLES 

8977    

427 Histologic pictures of male infertility in Yemen patients 8151    

428 Histologic pictures of male infertility in Yemeni patients 8153    

429 Histopathological changes in oral mucosa due to takhzeen al-qat: a Study of 70 
biopsies 8161    

430 HIV Type 1 Strains Common in Europe Africa and Asia Cocirculate in Yemen 7878    

431 Hodgkin’s Disease Frequency and patterns in Yemeni patients 8155    

432 Holocene relative sea-level changes and coastal evolution along the 8781    

433 Honey moon impotence 8170    

434 Housing adequacy in Yemen: an Investigation into Physical quality 7968    

435 Hoyehold Electricity consumption and income in the GCC 7642    

436 HTSCC: A Hybrid Task Scheduling Algorithm in Cloud Computing 
Environment 8973    

437 HUMAN BRUCELLOSIS IN SELECTED AREAS OF SHABWAH 
GOVERNORATE, YEMEN 7433    

438 Human Resources and Infrastructure for eye care in Yemen Current Status 8069 8079   

439 Hydatid cyst in the heart & Pulmonary artery 8062    

440 Hydatidiform mole: incidence, type, presentation, and the outcome of the first 
pregnancy following molar diagnosis 8695    

441 Hydrocarbon Exploration and Development in the Republic of Yemen 7809    

442 Hydro-chemical Variation in the Upper Wadi Rasyan Water Systems Ta'iz 
Yemen 8230    

443 Hypoglycemic diuretic and glucosuric activity of Bis PDMD compound in 
experimental diabetes synthesized by the prediction of PASS 8582    

444 Hypoglycemic effect and in vitro antioxidant activity of methanolic extract form 
Argel (Solenostemma Argel) plant 8531    

445 Identification of different ORIUS species from Immature and adult stages 7904    
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446 Immunization coverage of the six killer disease among children less than two 
Years of age in Sana’a city 8023    

447 Impact Of Capacity Building Of Local NGOs On Humanitarian Aid Delivery 
Effectiveness in Sa’ada 4781    

448 IMPACT OF SEA LEVEL RISE AND CLIMATE CHANGE ON THE 
COASTAL ZONE OF ADEN GOVERNORATE, REPUBLIC OF YEMEN 8731    

449 Impact of servant Leadership factors on jop satisfaction a case study of Oxfam 
Yemen 4771    

450 Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Tadhamon Bank, Sana’a, 
Yemen 4774    

451 Impact of wastewater on groundwater resources in Sana’a basin, Yemen 9004    

452 Impact of working from Home on Staff Productivity a case study of World Food 
Programme (WFP) Yemen Office 4772    

453 Implications of the human genrshm for the therapy 8518    

454 Important Points to be taken into account while Performing Experiments on the 
Solar Air (dryers) Collectors 7431    

455 Improvement of Business Process by Bitrix24 Communications 9120    

456 Improvement of research and biomedical publication 8277    

457 Improving Performance in Component Based Distributed Systems 8758    

458 In vitro Antimalarial activity of selected Yemeni plants used in traditional 
medicine 8771    

459 In Vitro Nematicidal Activity of Ten Plant Extracts Against Juveniles of 
Meloidogyne incognita 7455    

460 In vitro Nematicidal Activity of ten plant Extracts Against Juveniles of 
Meloidogyne incognita 8530    

461 IN VITRO REGENERATION STUDIES IN CARNATION ( Dianthns Caryo 
Phyllus L.) 5047    

462 In Vivo effect of dietary sorghum tannins on rabbit digestive enzymes and 
minerals absorption 7008    

463 In vivo effects of dietary sorghum tannins on rabbit digestive enzymes and 
mineral absorption 7995    

464 In vivo effects of dietary tannins of rabbit digestive enzymes and mineral 
absorption 7009    

465 Incidence & risk factors of acute Conjunctivitis among patients attending AL-Kuwait 
University Hospital Sana’a Yemen 7901    

466 Incidence And rest Factors of Conjunctivitis Among patients Attending AL-
Kuwait University Hospital 7902    

467 
Incidence of bacterial meningitis among pediatric patients aged between six 
months and five years presenting with febrile seizure without and clinical signs 
of meningitis in Sana'a Yemen 

9067    

468 Incidence of Mycobacteria other than Tuberculosis Among Tuberculosis 
Patients 7875    
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469 Inferior Oblique Muscle Myectomy In the Management of Superior Oblique 
Palsy- Evidence of a Graded Response to A Standard Surgical Procedure 8080 

470 Influence des divergences culturelles sur les interactions verbales en milieu 
professionnel 8971    

471 Influence of Cutting Frequency on Forage and Grain Yield of Two Barley 
Cultivars 7336 7338   

472 Influence of synchronous Generator Models on Voltage Sag Characteristics 8309    

473 Influences of twist phenomenon of partially coherent field with uniform-
intensity diffractive axicons 8507    

474 Inhibitory Effect of three Yemeni medicinal plants on growth and aflatoxin 
production by Aspergillus flavus 8340    

475 Innervation of the Bladder Neck in Albino Rat 7857    

476 Insecticidal Activity of the plant calotropis procera against the insect PEST 
Tribolium castaneum 8168    

477 Intelligent LAN’s interconnection unit Based on Artificial Neural Networks 8482    

478 
Intensity distribution and focal depth of axicon illuminated by Gaussian Schell-
model beam 

 
8506    

479 Intestinal parasitosis among apparently healthy workers at restaurants of 7889    

480 INVESTIGATING THE COST OF MODERN CONSTRUCTION IN YEMEN 8995    

481 Investigation into in to the Toxicological effects of Catha edulis leaves A short 
term study in animals 7011    

482 Investigation into the beneficial effects and mechanism of action of selected 
medicinal plants for their 7891    

483 Investigation into toxicological effects of Catha edulis leaves A short term study 
in animals 7010    

484 Investigation of the antioxidant and antibacterial effects of Dodonaea viscose 
Fragaria X ananassa duch and Vernonia amygdalina leaves 8533    

485 Investigation of the Dynamic Performance of Hysteresis Motors Using Matlab / 
Simulink 8083    

486 
INVESTIGATIONS ON BATCH METHOD OF AMMONIA (UREA) 
TREATMENT OF BALED WHEAT STRAW USING DRIPPING TECHNI 
QUE 

4993    

487 Invitation Strategies as Produced by Yemeni EFL Learners 8652    

488 In-Vitro Nematicidal Activity of some selected plants of stem Nematode 
(Ditylenchus dipsaci) 8166    

489 IP MOBILITY MANAGEMENT IN WIRELESS NETWORKS 6076    

490 Iron status in active and passive smokers 6744    
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491 Isothermal Oxidation of Simple and Pt-Modified diffusion coating on Inconel 
Alloy 600 in Water vapor 8095    

492 Isotopic dilution determination of emerging flame retardants in marine 
sediments by HPLC-APCI-MS/MS 9192    

493 J.E.P.H. Associatus hepatitis B infection in Sana’a City Yemen 8614    

494 Job Satisfaction And Its Effects on Staff Performance of Al Thawra Hospital in 
Sana'a, Yemen 9169    

495 Joint Action of Cypermethrin Insecticide and Some Natural Control Agents 
Against Cereals Aphids and Their Predators 8561    

496 K-Ar Chronology of the basalt-Rhyolite province in Western Yemen the for 
data screening 8404    

497 Keratinophilic fungi and Other Moulds Recovered from sheep Wool in Yemen 8335    

498 Khat Chewing Effect on the International Normalized Ratio in Patients with 
Mechanical Heart Valves under Warfarin Therapy 8744    

499 Ki-67 EXPRESSION IN SMOKER AND NON-SMOKER KHAT CHEWERS: 
AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 8663    

500 Knowledge and Opinions Regarding Oral Cancer among Yemeni Dental 
Students 8510    

501 
KNOWLEDGE AND PERCEPTION OF MOLAR INCISOR 
HYPOMINERALIZATION AMONG DENTAL PRACTITIONERS IN 
SANA’A CITY- YEMEN 

8797    

502 Knowledge, Attitudes and Practices of Maternity Health Workers Regarding 
Breast SelfExamination in the Governmental Hospitals at Sana'a City, Yemen 9170    

503 Knowledge. Attitudes and beliefs about HIV/AIDS in Sana'a Yemen 7333    

504 Krull and Valuative dimension of subrings of the form A+I 7986    

505 Laboratory and field evaluation of a Neem insecticide against Archips rosins I 
Lepidoptera tortricidae 7906    

506 Laboratory assistant Clinical Laboratory Al-Thawra Hospital 7028    

507 Laboratory Evaluation of Some Insecticides Against The Adult Stage of 
Whitefly Bemisia tababet (Geenadius) 8557    

508 Lactobacillus acidophilus Obtained from Local Yemeni Honey as a Biological 
Weapon against some Fumonisin-Producing Fusarium Species 8743    

509 Laying hens performance as affected by substitute soybean by sesame meal in 
the diet under Yemen conditions 7702    

510 LED Fluorescence Microscopy for Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis: A 
Multi-country Cross-Sectional Evaluation 7347    

511 
L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA GRAMMAIRE MEDIATISE 
PAR ORDINATEUR DANS LA DIDACTIQUE DES LANGUES 
ETRANGERES 

5789    

512 L'enseignement/apprentissage gestuel et son intérêt dans la classe de FLE 8999    

513 Letter of Acceptance 8089    
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514 
LEVEL OF LEAD IN THE BLOOD AMONG FUEL STATION EMPLOYEES 
AND ITS RELATIONSHIP TO IMPAIRED LIVER AND KIDNEY 
FUNCTIONS IN DAMASCUS; SYRIA: OCCUPATIONAL EXPOSURE TO 
LEAD 

8831    

515 LI Culture Interference in L2 Learning 8260    

516 Life history of the potato psyllid Bactericera cockerelli (Homoptera:psyllidae) 
in controlled Environment Agriculture in Arizona 8002    

517 Ligand Field Parameters for Thiosemicarbazone Transition Metal Complexes 
Prepared by the Electrochemical Technique 8088    

518 Light and ultramicroscopic studty on perivascular spaces in the cerebral cortex 
of the rabbit 7862    

519 Light and ultramicroscopic study on perivascular spaces in the cerebral cortex 
of the rabbit 7840    

520 Linear and Nonlinear Behavior of Steel Buildings with Diferent Bracing 
Systems 8943    

521 Linguistic Politeness in Yemeni Arabic: The Use of Request Perspective 8653    

522 Lithostratigraphy, deformation history, and tectonicevolution of the basement 
rocks, Republic of Yemen: an overview 7389    

523 Liver Pathology in Rats Treated with Newcastle Disease Virus Strains AF2240 
and V4-UPM 8957    

524 Lupane-Type Triterpenoids Derivatives from Resin of the Socotra Dragon Tree 
Dracaena cinnabari Balf 8031    

525 M. Sc.Student and teaching assistant Department of Chemistry 7032    

526 MACFRAME Retransmission based Handoff Management for voice over IP 
Communication in the Wirless Networks 6026    

527 Magnetic-field enhancement of interface-phonon effects of quasi-two 
dimensional magnetopolarons 8503    

528 Management of Pancreatic Carcinoma at AlThawra Modern General Hospital 
Sana'a, Yemen 8864    

529 Management of Populated Islands of Yemen (Case Study of Kamaran Island) 8732    

530 Management of Spina bifida cystica 8090    

531 Management of Spinal tuberculosis 8091    

532 Managing employees capabilities upon operations revive - a case study of 
Yemen Liquified Natural Gas (YLNG) company) 4770    

533 Manufacturing of a planter for terraces and Small Holdings 8042    

534 Marine Pollution of Hadramout coast by heavy Elements 7886    

535 Mathematilel Arolysis for Epidemic 6919    

536 Maximizing the Net profit of Farmers by linear programming techniques 6728    

537 Measure the Impact of a bank development on the economic growth in Yemen 
by using Form "ARDL" 8872    
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538 
Measuring the Level of Environmental Awareness Among Students of Faculty 
of Agriculture, Sana'a University, and the Possibility of Introducing Courses on 
Environmental Foundations 

8875 

539 Measuring The orientations of Hidden Subvertical Joints In Highways Rock 
Cuts Using Ground Penetratrating Radar In Combination Withlidar 6357    

540 
Mena 2002 Oil & Gas Conference / The 3 Middle East & North Africa Oil & 
Gas conference 19 & 20 September 2002 Imperial College 180 Queens Gate 
London SW7 UK 

7812    

541 Metformin Treatment for Lean Women with Normal Insulin Levels and Poly  
Cystic Ovarian Syndrome is Effective: A cohort study 8656    

542 Methemoglobinemia Case Report. 9059    

543 Methodology of Rpairing astone Mosonry Bridge 8542    

544 Microbial Status of Sun-Dried Fish (Wazef) Sold in Different Yemeni Markets 7373 8742   

545 Microbiological and compositional profile of market Taizzy smoked cheese in 
Yemen 8380    

546 Microbiological Quality Assessment of Commercial Bottled Water Marketed in 
Sana’a City, Yemen 8885    

547 Microbiology in children with chronic supportive Ottitis media in Al-Salam 
Hospital At Sadah Governorate 8027    

548 Microfacies Analysis and Depositional Environments of the Shuqra formation 
At Jabal almahdad Maswar district Yemen Republic 7936    

549 micronutrient concentrations in respiratory syncytial virus and human 
metapneumovirus in yemeni children 7418    

550 Micronutrient concentrations in respiratory syncytial virus and human 
metapneumovirus in Yemeni Children 7351 7354   

551 Minimization of Ternary Logic Functions of a single output system 7899    

552 Missed Injuries 8018    

553 Mitral Regurgitation in Yemeni patients Throughout the Era of Modern 
Technology 8326    

554 Mitral Regurgitation in Yemeni patients Throughout the era of Modern 
Technology 8327    

555 Modeling and simulation of a self associated with static converters 8315    

556 Modeling Water Supply and Demand for Effective Water Management in the 
Sana'a Basin in Yemen 8949    

557 Modern control design by using fuzzy logic control 7942    

558 Modern dyeing technology for polyester 7881    

559 Monitoring of the condition of diamond grinding wheels using acoustic emission 
technique 8118    

560 MORPHOLOGICAL STUDY OF MALIGNANT TUMOURS OF THE SKIN 5252    
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561 Mortuary: The Inevitable Evil: Mortuary Staff is a Victim of the Sudden Death 
Caused by the Invisible Mycoburden oAf Human Cadavers 8741    

562 MOTIVATION AND DEMOTIVATION AMONG LEARNERS OF ENGLISH 
IN THE FACULTY OF EDUCATION – ARHAB- IN SANA'A UNIVERSITY 7425    

563 Multi-Complicated renal transplant case 8019    

564 Multiple Sampling in One Day to Optimize Smear Microscopy in Children with 
Tuberculosis in Yemen 7416    

565 Multiple Sampling in one Day to Optimize smear Microscopy in Children with 
Tuberculosis in Yemen 7350 7353   

566 Multiplicity distributions of projectile fragment in interactions of nucli with 
emulsion at 4.1 – 4.5 A Gev /c 8035    

567 Mutual Interference Mitigation Schemes on Wireless Body Area Networks 
(WBANs): A Survey 9118    

568 Mycoflora and Mycotoxin Contamination of Some Dried Fruits in Yemen 8341    

569 Mycoplasma Pneumoniae infection In Yemen: incidence presentation and 
antibiotic susceptibility 7983    

570 Myometrium changes in adult gravid and senile human uterus 7839 7861   

571 Nalidixic Acid and Ciprofloxacin resistance in non-typhoidal Salmonella isolates 
in Sana’a City Yemen 8014    

572 Nanotechnology techniques: Characterization and Properties of Nanomaterials 8901    

573 Nasal Carriage and antibiotic Resistance of Staphylococcus aureus among 
subjects in Yemen 8013    

574 Nasal Carriage and Methicillin Resistance of Staphylococcus aureus among 
Schoolchildren in Sana’a City, Yemen 8958    

575 Native Yemeni Plumbago auriculata as a Promising Antioxidant and Antifungal 
Plant against Different Fusarium species 8740    

576 Nature of Prefixes in Arabic: A Proposed Classification 8916    

577 NEGATION IN MANDEALI 5003    

578 
Nematicidal Effect of Some Btanical Powders and Poultry Manure Against the 
Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood 
infecting Tomato plants 

7456    

579 Neonatal hemolytic anemia does not always indicate thalassemia: a case report 9145    

580 Neural Cell Design for Cryptanalysis 8486    

581 New conducting Pyrrole thiophene co-polymer from an oligomer precursor: 
electrochemical characterization 7833    

582 New Product Operation on Graphs and it’s Properties 8924    

583 New Record for Four Additional Whiteflies Species from Yemen 7998    

584 New Records of Streptomyces and Non Streptomyces Actinomycetes Isolated 
from Soils Surrounding Sana'a High Mountain 9111    
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585 
New strategy for chemically attachment of Amide group on Multi-walled 
Carbon Nanotubes surfaces: synthesis, characterization and study of DC 
electrical conductivity 

8877 

586 
New Strategy for Chemically Attachment of Imine Group on Multi-Walled 
Carbon Nanotubes Surfaces: Synthesis, Characterization and Study of DC 
Electrical Conductivity 

8881    

587 New Tcehnigw commercacweens rearing of honey bees 6903    

588 New Topical Formulation of Elonule 8537    

589 Nissile control against radar 8610    

590 Nitrosamine formation from different Catha edulis leaves extracts under 
simulated gastric condition 8333    

591 NON-INDUCED TRAUMATIC COMA IN CHILDREN IN NORTHERN 
REGION OF YEMEN Causes and Mortality 9058    

592 NON-Linear Finite Element Analysis of Grouted and UN-Grouted Hollow 
Interlocking Mortarless Block Masonry System 8476    

593 Non-linear Finite –Element Modelling of Reinforced Concrete DeepBeam 8478    

594 Non-traditional crops as economical alternative to Qat cultivation 8000    

595 Novel Antibacterial Activity of Enterococcus faecium NM2 Isolated form Urine 
of Healthy people 9127    

596 
Nuclear magnetic resonance, vibrational spectroscopic studies, physico-
chemical properties and computational calculations on (nitrophenyl) 
octahydroquinolindiones by DFT method 

9035    

597 Numerical calculation of the coherence length of 24Mg, 39K, and 133Cs atome 
for particles laser 8258    

598 Numerical calculation of the temperature distribution in Hot Burning Plasma, 8409    

599 Numerical Model for Diffusion Controlled positive column plasma 8408    

600 Numerical study of pressure load on structure due to confedent explosion 7185    

601 Nursing Care of the Preeclamptic Patients in Public Hospitals in Sana'a City-
Yemen 8844    

602 Nutrient composition of fruits produced from some mango cultivars locally 
cultivated in Yemen 7710    

603 Nutritional status of Yemeni Schoolchildren in Al-Mahweet Governate 8488    

604 Occult hepatitis B virus among chronic liver disease patients in Yemen 7435    

605 Occurrence and Risk Factors of Low Birth Weight in Sana’a, Yemen 8182 8655   

606 Occurrence of retromolar canal among a sample of Yemeni adults obtained 
from cone-beam computed tomography 8792    

607 Occurrences of Perlite Deposits in Yemen 7391    

608 Ocular Trauma in Al Thawrah Hospital Sana'a Yemen 7409    
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609 On Grammatical borrowing The Case of Arabic plurals in the Urdu Language 7017    

610 On Random Fixed Point Theorems for Two Types of Random Α − Ψ− 
Contractive Mappings with Application 9178    

611 On some partial integral ifn qualities 6918    

612 On the design of multiplexer logic network by spectral means 7898    

613 ON the fragmentation of furan molecule and its dependence on the laser 
wavelength 7880    

614 On the Notion of familiarity and Arabic discourse 8259    

615 Onchocerciasis in Yemen: Time to take action against a neglected tropical 
parasitic disease 7396    

616 
OPTIMAL SELECTION OF REMOTE SENSING IMAGERY FOR 
MAPPING APPLICATIONS : FUNDAMENTALS & SOFTWARE 
DEVELOPMENT 

5526    

617 
Optimization and Efficiency Comparison of Dispersive and Cartridge Solid 
Phase Extraction Cleanup Techniques in the Analysis of Pesticide Residues in 
Some Vegetables Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry 

8775 9005   

618 Or sorme fundamental  [atrial untegral ineguditior ir tow independent veriables 6917    

619 ORAL C.ALBICANS COLONIZATION AND NON-CANDIDA ALBICANS 
CANDIDA COLONIZATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS, YEMEN 8791    

620 ORAL CANDIDA ALBICANS COLONIZATION RATE IN FIXED 
ORTHODONTICS PATIENTS 8783    

621 Oral health status and treatment needs among school children in Sana’a City 
Yemen 7959    

622 Orbital Hydatid Cyst An Unusual Presentation 8078    

623 Orbito-ocular Space Occupying Messes in Children: High Resolution CT 
Finding in Yemeni patients 7955    

624 Orofacial Leishmaniasis in Yemen: Clinicoepidiomological and Molecular 
Study (2015-2017) 6657    

625 Out come far children Under 5gr lospitaliu with saver acute . lower respiratory 
tract in faction in Yemen Flue years 8633    

626 OUTCOME OF ACTUAL MYOCARDIAL INFARCCTION IN ADULT 
YEMENI PATIENTS 5264    

627 
Outcome of Imatinib Treatment in Yemeni Patients With Chronic Myeloid 
Leukemia and the Influence of Nonadherence to Treatment and Duration of 
Previous Hydroxyurea Therapy 

8823 8985   

628 
OUTCOME OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS CINFECTION, 
TREATED BY DACLATASVIR AND SOFOSBUVIR ATMILITARY 
HOSPITAL, SANA’A, YEMEN 

8789    

629 Outcome of vaginal birth after caesarean section in women with one previous 
section and spontaneous onset of labour 8179    
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630 Oxidation Behavior of In 718 Super alloy In  Air at High Temperatures 8096    

631 Oxidation of Simple and Pt-Modified Aluminide Diffusion Coating on Inconel 
Alloy 600 in Air 8093    

632 Paleostress analysis of the volcanic margins of Yemen 9027    

633 Panorama-Radiographic Assessment of Impacted Teeth and Associated 
Pathosis Among Selected Males in Sana’a City, Yemen 8795    

634 Parabolic solution in Irregular domain 7831    

635 Parenterally transmitted viruses in haemodialysis patients in Yemen 8276    

636 Passive – design features of the vernacular buildings in the Yemen Arab 
Republic 8555    

637 Pathological features of schistosomal bladder carcinoma in Yemen 8154    

638 Patrick White’s voss and Aruu Joshi’s The strange Case of Billy Biswas A 
Comparative note of a Journey into the interior 7865    

639 PATTERN AND CAUSES OF ANEMIA IN YEMENI PATIENTS WITH 
TYPE 2 DIABETES MELLITUS 7367 8821 89

86  

640 Pattern and clinical profile of isolated mitral valve prolapse among pediatric 
patients attending the university hospital in Sana'a city Yemen 9066    

641 
Pattern and clinical profile of thalassemia among pediatric patients attending 
the Yemeni Society Centers for Thalassemia and Genetic Blood Disorders in 
Yemen 

9065    

642 Pattern and gastrointestinal fract malignancy at al lhawra hospital 8647    

643 Pattern of Childhood Blindness and Visual impairment in Yemen – Hospital 
Based study 8071    

644 Pattern of Childhood Poisoning and Intoxication in AL Salam Hospital Sadah -
Yemen 9064    

645 Pattern of Diabetes Emergencies among Adult Yemeni Diabetic Patients 7372    

646 Pattern of ICU admission In Al-Thawra Hospital Sana’a Yemen Over 6 Months 
Duration 8046    

647 Pattern of ICU Admission IN AL-Thawra Hospital Sana’a Yemen Over 6 
Months Duration 8049    

648 patterns of autoimmune discases among Yemeni children with Down syndrome 8989    

649 Pediatric Stroke: Prevalence, Types, Clinical Presentation, Risk Factors and 
Outcome in Yemen 9144    

650 Pegulataim of coagula sin syt by proteases inhibit cors in nephritic sundiowe 8612    

651 penetrativg cola Roald innards 8594    

652 Percutaneous Nephrolithotripsy (Pcnl-first Yemeni Experience) 8184    

653 Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL-first Yemeni) Experience 8020    

654 Percutaneous nephrolithotripsy in supine position in Yemen 8175    
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655 Percutaneous Trans catheter Closure of Patent ducts arteriosus using amplatzer 
duct occlude first Yemeni Experience 8043    

656 Percutaneous Trans catheter closure of patent ducts arteriosus using Amplatzer 
duct occlude First Yemeni Experience 8047    

657 Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) in 
Surface Water From the Langat River, Peninsular Malaysia 9190    

658 
PERFORMANCE ANALYSIS OF BFSK MULTI-HOP COMMUNICATION 
SYSTEMS OVER Κ-µ FADING CHANNEL USING GENERALIZED 
GAUSSIANFINITE-MIXTURE TECHNIQUE 

7400    

659 Performance Analysis of IPv6 Over MPLS & MPLS-VPN for Sana’a University 9117    

660 Performance of different types of renewable power supply systems 8552    

661 Per-rift doming peneplanation or subsidence in the southern Red Sea Evidence 
from the Medjzir formation (Tawilah Group) of Western Yemen 8407    

662 Persistence in Models of  Four Interacting Predator-Prey Populations 8217    

663 Petrography and Diagenesis of silicilastic Redbed Sandstone Kuhlan formation 
northwest Yemen 7937    

664 Petrography and Dlagenesis of  Siliciclastic Redbed Sandstone Kuhlan 
Formation Northwest Yemen 7957    

665 Petrography and Geochemistry of Scoria in Al Haikl Cone ''Thamar-Rada' 
Volcanic Field", Yemen 7393    

666 Petroleum Hydrocarbons And Trace Metals in Mollusca (Tivela ponderosa) 
From The Gulf of Aden 8129    

667 Petroleum Hydrocarbons Residual in Surficial Sediment Samples from Aden 
City Coasts, Yemen 7384    

668 PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF AL-HEIKALANDAL-BAYDA 
GRANITES, IN AL-BAYDA DISTRICT,YEMEN 7388    

669 PH effect on the photo catalytic degradation of the chlorpyrfus form insecticide 
morisban4 by zno in Aqueous medium 7885    

670 Ph.D.Student  and teaching assistant Department of Chemistry 7033    

671 Pharmacological evaluation of novel difunisal derivative Compound As 
potential selective COX-2 Inhibitor 8569    

672 Pharmacology and therapeutics concordance and contradiction 8122    

673 Photo catalytic Degradation of the dimethoate form insecticide araxion induced 
by Fe (III) In Aqueous Medium 7879    

674 Photo-Oxygenation of trans Anethole 8033    

675 Physico-Chemical Characteristics of Portland cement Produced in Yemen with 
Some Admixtures 7911    

676 Physicochemical characteristics of Yemeni Honey 8381    

677 Phytochemical, antibacterial, antioxidant and wound healing properties of 
Aloeinermis latex extract obtained from Yemen 8834    
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678 
PHYTOCHEMICAL, ANTI-INFLAMMATORY, ANALGESIC, 
ANTIPYRETIC AND ACUTE TOXICITY OF PSIADIA PUNCTULATA 
GROWING IN YEMEN 

8832 

679 
PHYTOCHEMICAL, ANTI-INFLAMMATORY, ANTIOXIDANT, 
CYTOTOXIC AND ANTIBACTERIALSTUDY OF CAPPARIS 
CARTILAGINEA DECNEFROM YEMEN 

8833    

680 Piloting Recharging the shallow Aquifer of Sana'a Using Different Techniques 8950    

681 Plant-Parasitic Nematodes Associated with Garlic in Yemen 7454    

682 Poisson Equations in Irregular domain 7830    

683 Political citizenship in the Republic of Yemen Democracy Development 7643    

684 POLITICAL INSTABILITY AND THE INFORMAL CONSTRUCTION 
SECTOR IN YEMEN 8994    

685 Politics of Dispersion A Critique of George Orwell's Annimal Farm 8805    

686 Poly[MWCNT/Imidoselenium] nanocomposite: Preparation, Characterization 
and DC Electrical Conductivity 8880    

687 Polynuclear Armatic Hydrocarbons (PAHs) in fish from the Re 7413    

688 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in fish from the Red Sca Coast of 
Yemen 8125    

689 Population dynamics of the whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: 
Aleyrodidae) and its natural enemies in chilli (Capsicum annuum L.) ecosystem 6034    

690 PORPHYROMONAS GINGIVALIS fimA TYPE I AND II GENOTYPES IN 
MALAY PERIODONTITIS PATIENTS 6144    

691 Positively Charged Acyl Derivatives of Carbohydrates as Promising 
Transfection Agents 8332    

692 Possibility of Plantation of Barley and Corn Plants Irrigated with Saline Water 
in Yemen 8928    

693 Postpartum hemorrhage is related to the hemoglobin levels at labor: 
Observational study 8180    

694 Potental risk factors of Kala-Azar In four selected foci of the disease in Yemen 
A cross-sectional study 7985    

695 Potential adverse drug-drug inte at the prescriptions of caeriatri patients in 
Yemen 8629    

696 
POUR!UNE!DÉMARCHE!DIDACTIQUO1CULTURELLE! 
DANS!L’ENSEIGNEMENT!DU!FLE!À!TRAVERS! 
L’EXPLOITATION!DES!« EXPRESSIONS!IMAGÉES » 

9001    

697 Pragmatic Awareness of English Conversational Implicatures among Yemeni-
Arabic EFL College Learners 8914    

698 Preconcentration of Trace Nickel lons from aqueous solutions by using a new 
and Low Cost chelating Polystyrene Adsorbent 8772    

699 PREDIABETES AND TYPE 2 DIABETES AMONG YEMENI 
ADOLESCENTS 7369 8819   
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700 Predicting Crops Water Requirements and Irrigation Scheduling in Wadi-
Hadramout 7700    

701 Pre-Formulation and Formulation Study of Plicosepalus acacia Capsules 8667    

702 Preliminary Assessment of Utilization of Al-Jaif Scoria (NW Sana’a, Yemen) 
for  Cement Production 7383    

703 
PRELIMINARY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY 
(GC-MS) SCREENING FOR PHARMACEUTICAL POLLUTANTS IN 
WASTEWATEA EFFLUENTS OF KAJANG HOSPITAL AND TAMAN SRI 
RAMAL WASTEWATEW TREATMENT PLANTS LKAJANG 

5922    

704 Prenylated flavonoids from Commiphora opobalsamum stem bark 8830    

705 
Preparation characterization thermal studies photochemical behaviors and 
antimicrobial activity of complexes derived from 5-methyl 3-furaldehyde 
thiosemicarbazone and HG(II) salts of hallo acids 

7363    

706 Prevalence and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus lugdunensis in 
various clinical specimens 7434    

707 PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS FOR BIRTH ASPHYXIA IN 
AL-SALAM HOSPITAL, SADDAH, YEMEN 9061    

708 Prevalence and Clinical Profile of Chronic Kidney Diseases among Pediatric 
Patients Attending Al-Thawrah General Hospital in Sana'a City – Yemen 9070    

709 Prevalence and determinant AL clinics and Gynecology health services in 
Sana’a Yemen 7873    

710 Prevalence and determinants of Sexually Transmitted diseases in Women 
attending antenatal Clinies and Gynecology Health Services in Sana’a Yemen 7874    

711 Prevalence and hepatitis and surf antic eu among blood donors at military at 
military hospital 8646    

712 
PREVALENCE AND RISK FACTORS ASSOCIATED WITH 
VULVOVAGINAL CANDIDIASIS DURING PREGNANCY IN SANA'A, 
YEMEN 

8892    

713 PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR TRACHOMA AMONG 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN SANA’A CITY, YEMEN 8938    

714 Prevalence of abdominal obesity and its associated comorbid condition in adult 
Yemen Sana'a City 9159    

715 Prevalence of abdominal obesity and its associated comorbid condition in adult 
Yemeni people of Sana’a City 9154    

716 Prevalence of antibodies to measles and rubella in Sana’a Yemen 8275    

717 Prevalence of antibodies to measles and rubella In Sana’a Yemen 7872    

718 PREVALENCE OF CNS TUMORS AND HISTOLOGICAL RECOGNITION IN THE 
OPERATED PATIENTS: 10 YEARS EXPERIENCE IN YEMEN 8976    
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719 PREVALENCE OF CYTOMEGALOVIRUS ANTIBODIES AMONG 
PATIENTS WITH TYPE1 DIABETES MELLITUS IN ADEN CITY-YEMEN 9076 

720 Prevalence of Dermatophytosis in Sana'a City Yemen 8338    

721 Prevalence of diabetic retinopathy in type2 diabetic patients using insulin versus 
those using oral hypoglycemic agents 7404    

722 
Prevalence of Different Types of Leukemia and Associated Factors among 
Children with Leukemia in Children’s Cancer Units at Al-Kuwait Hospital, 
Sana’a City: A Cross-Sectional Study 

8979    

723 Prevalence of endemic Goitre in five Governorates in Republic of Yemen 8186    

724 Prevalence of Gingival Recession among Khat Chewers 7960    

725 Prevalence of Helicobacter pylori and parasites in symptomatic children 
examined for Helicobacter pylori antibodies, antigens, and parasites in Yemen 9060    

726 Prevalence of Helicobacter pylori infection Among Patients Underwent Upper 
Gastrointestinal Tract Endoscope in Sana’a Major Hospitals 7871    

727 Prevalence of hepatitis B surface antigen and risk factors of HBV infection in A 
sample of healthy mothers and their infants in Sana’a Yemen 7980    

728 Prevalence of hepatitis B Surface antigen and Risk Factors of HBV infection in 
healthy mothers in Sana’a 7975    

729 Prevalence of Hepatitis B Surface Antigen Hepatitis C Antibody and HIV Virus 
Among Blood Donors at Al-Thawra Hospital Sana'a 8325    

730 Prevalence of hepatitis B virus in a sample of dental clinic patients in Sana'a 
city- Yemen 8511    

731 Prevalence of Hypertension, Diabetes Mellitus and Hepatitis B and C among 
People Seeking Cataract Surgery in Eye Camps in Yemen 9044 9160   

732 Prevalence of Hyperuricemia and its Association with Other Cardiovascular 
Risk Factors in Adult Yemeni People of Sana’a City 9013 9152   

733 Prevalence of L. monocytogenes and indicator bacteria in selected food from 
local Yemeni markets 8379    

734 Prevalence of Malaria among patients seen at the public health laboratory in 
1994-1995 In Sana’a 8142    

735 Prevalence of malaria among pregnant and non-pregnant women attended 
Sana’a and Abyan malaria centers.in Yemen in 1998 7982    

736 Prevalence of Neonatal Convulsion in Yemeni Children -A Hospital Based 
Study 9063    

737 Prevalence of Rabies in Various Species in Yemen and Risk Factors 
Contributing to the Spread of the Disease 7436    

738 Prevalence of refractive error in Yemeni primary school children 7903    

739 Prevalence of Refractive Errors in Yemeni-Primary School Children With 
Visual acuity less than 6/6 5286    

740 Prevalence of Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Diseasd in Yemen 8329    

741 Prevalence of Rheumatic Fever and rheumatic heart Disease in Yemen 8328    



 )م 2021-1970( صنعاء  لجامعة العلمي اإلنتاج
 

1412 

742 Prevalence of rubella antibodies among Schoolgirls in City of Sana’a Yemen 8278    

743 Prevalence of Tempormandibular Pain Dysfunction Syndrome Among 20-23 
Years Old Medical and Health Sciences Students in Khartoum State 5984    

744 prevalence of trachoma in 4 governorates in Yemen 7406    

745 Prevalence of Trachoma in fourGovernorates-Yemen 7407    

746 Prices wages and productivity in the general thong an E mpirpiticl Study 8637    

747 Principle of watershed magnet and treatment measure in the thiamin watershed 7561    

748 Priorities for Sustainable Construction Industry Development in Yemen 8993    

749 Profile of breast lesions among women with positive biopsy findings in Yemen 8061    

750 Profile of Glaucoma in a Major Eye Clinic in Yemen 7410    

751 Profile of paediatric emergency cases in Yemen: the need for evidence-based 
guidelines 9195    

752 Progect Success Factors:A Comparative Analysis Of Architrctural Project 
Management in Yemen & Malaysia 6463    

753 
Prophylactic Pelvic Drainage in Women with Prolonged PROM could not 
Reduce the Risk of Post cesarean section Infectious morbidity case – Control 
Study 

9049    

754 
Prophylactic pelvie Draninage in women with prolongec Prome could Not 
Reduce The Risk of Post Cesareal Section Infectious morbidity Case - Control 
Study 

8921    

755 
PSYCHOLOGICAL STRESS AND ITS RESULT ON THE UNIVERSITY 
FEMALE STUDENTS STUDYING ABOARD THE INTERNATIONAL 
DORMITORY 

5275    

756 Public Mass housing transformation in Yemen Egypt and Algeria : A proposal 
for building the architecture of the Unfinished 7966    

757 Pyridoxine testicity ultrastructure study 7842    

758 Qat (Catha Edulis) effect on the or pharyngeal Microflora 8111    

759 Qualitative Analysis of Additives in Plastic Marine Debris and Its New Products 9189    

760 Quality of management for acute respiratory tract Infections and diarrhoeal 
diseases in rural Yemen 8321    

761 Quality spectrum of Yemeni honey 8383    

762 Quality study of wastewater treated by Waste Water Treatment Plant (WWTP) 
in the city of Sana'a (Yemen) used for agriculture. 9006    

763 Quelques remarquws sur Les conditions de chaines 7990    

764 RADIOGRAPHIC ASSESSMENT OF THE COURSE AND VISIBILITY OF 
THE MANDIBULAR CANAL BY PANORAMIC RADIOGRAPHY 8798    
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765 Rainfall-Runoff Erosion Model for semi-arid catchments using GIS 8574    

766 Rainfed cropping systems in the Highlands of Yemen 8145    

767 rapid assessment of avoidable blindness in amran and lahj governorates of 
yemen 7405    

768 Rapun zel syndrome 8595    

769 Rapunzel syndrome 7358    

770 Rate of Potential adverse drug-drug interaction in pediatric patients of some 
Yemeni general and private health facilities 8320    

771 Rate of sputum conversion by Direct Smear in pulmonary Tuberculosis patients 
Under D.O.T.S. in thowra Hospital Sana'a Yemen 8323    

772 Rate of wound infection after clean surgery 8064    

773 Recent records of bats from Yemen including Plecotus austriacus (fisher 1829) 8294    

774 Recharge components in a Semi-arid Area the Sana'a Basin Yemen 8229    

775 RECONNAISSANCE GLOBALE DE L'ECRITURE ARABE MANUSCRITE 5050    

776 Reference Values of Biochemical Parameters in Serum of Yemeni Children with 
Down Syndrome 8988    

777 REFRACTIVE ERRORS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
SANA’A CITY ,YEMEN. 7408    

778 RELATIONSHIP BETWEEN C PEPTIDE AND CHRONIC 
COMPLICATIONS IN YEMENI TYPE-2 DIABETIC PATIENTS. 9016 9157   

779 Renal Data from the Arab World 8021    

780 Representation of Somali Clannism in Nomad Diaries: Life, War, and America 
by Yasmeen Maxamuud 8868    

781 Rescaling process by Using the constrained L1-Norm 6726    

782 Resistance_of_anti-
tuberculosis_drugs_among_pulmonary_tuberculosis_patients_in_Yemen-libre 7437    

783 Respiratory Foreign Bodies in patients Attending AL-Thawra Teaching 
Hospital Sana’a Republic of Yemen 8058    

784 Response of Cultivated plants to Salt stress 7853    

785 Response of HyoseyamsMantisestowater unwell salinity streets 7657    

786 Response of two commercial laying –hen breeds to two different force –molting 
methods. 8050    

787 
Retention Profile and Chromatographic Behavior of Bismuth (III) Ions 
Sorption from Iodide Medium on to Crystal Violet and Malachite Green 
Impregnation Polyurethane Foam 

8774    

788 Reverse breech extraction versus head pushing in cesarean section for 
obstructed labor 8919 9050   

789 Review of bacterial and yeast oral infections 8512    
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790 Right – Truncated Index Based Web Search Engine 7952    

791 
Risk Factors Associated With Acute Coronary Syndrome among Patients 
Admitted to the Coronary Care Unit in the Military Cardiac Center - Sana’a-
Yemen 

8746 8790   

792 Risk factors for periodontal diseases among Yemeni type II diabetic patients. A 
case-control study 8665    

793 Risk factors for pre-eclampsia, eclampsia, and associated adverse outcomes in 
Hajjah, Yeme 8890    

794 Risk factors for pre-eclampsia, eclampsia, and associated adverse outcomes in 
Hajjah, Yemen 8889    

795 Risk factors for rhegmatogenous retinal detachment in Yemen 8939    

796 Risk Factors of Pathological Unconjugated Hyperbilirubinemia among Yemeni 
Newborn 9143 9198   

797 Risk of latent TB infection among Yemeni children in contact with adults With 
pulmonary tuberculosis 7352 7419   

798 Risk of latent TB infection among Yemeni children in contact with adults with 
pulmonary tuberculosis 7349    

799 Road Accident Analysis in Yemen 7328    

800 Role of Interluekin-12, 13, 18 and IgE in Asthmatic Yemeni Children 7417    

801 Rotavirus and norovirus infections in children in Sana’a, Yemen 7415    

802 Rotavirus and norovirus infections in Children in Sana'a Yemen 7348    

803 SAM missile control against RADAR-invisible target (computer simulation) 8146    

804 Sanitation Problems Sana'a City Republic of Yemen 7325    

805 Satisfaction level with neighborhoods in low-income Public housing in Yemen 7964    

806 Schistosmiasis, soil-transmitted helminthiasis and nutriational status in 
schoolchildren of Sahar district Sada governate Republic of Yemen 8490    

807 School-based prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk 
factors in rural communities of Sana’a, Yemen 7397    

808 Sea-level history and tectonic uplift during the last-interglacial period 8780    

809 Secondary school students alternative conception about centime 7569    

810 Sedimentary Facies Analysis of A Paleozoic Glaciogenic Sequence From West-
North-West Yemen 7811    

811 Sedimentary Facies Analysis of Paleozoic Glaciogenic Sequence from W-NW 
Yemen 8403    

812 Seismic hazard Assessment of the Western region 7560    

813 Selecting the best loot changing policy in production flow line 8116    

814 Selective spectrophotometric methods for the determination of azithromycin in 
pharmaceutical formulation 9184    
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815 Self-Orientalization in Postmodern Non-Western Fiction: A Critical Assessment 
of the Representation of Female Characters in OrhanPamuk’sSno 7376 

816 SEMANTICALLY ENHANCED TERM FREQUENCY BASED ON WORD 
EMBEDDINGS FOR ARABIC INFORMATION RETRIEVAL 8754    

817 Sequential two photon excitation via repulsive Intermediate states 7888    

818 Sequestration and Redistribution of Emerging and Classical POPS by 
Polystyrene: An Aspect Overlooked? 9194    

819 Sero- epidemiological Survey of viral Hepatitis in the Yemen. 8492    

820 Seroprevalence and risk factors of herpes simplex virus type 2 among pregnant 
women in Dhamar city, Yemen 8955    

821 Seroprevalence of brucella infection among pregnant women in Sana’a city, 
Yemen 9112    

822 Sero-Prevalence of hepatitis C Virus Among Dental Clinic Workers in Sana’a 
City-Yemen and the risk Factors 8514    

823 
SERO-PREVALENCE OF HEPATITIS C VIRUS AMONG DENTAL CLINIC 
WORKERS IN SANA'A CITY- YEMEN AND THE RISK FACTORS 
CONTRIBUTING FOR ITS INFECTION 

8796    

824 Seroprevalence of Kala-Azar Among Humans and Dogs in Yemen 7979    

825 Serspcevalule of aty Fxoplasma gondilog Amoug prenatal women in Sana’a 
capital 7755    

826 Serum Adenosine demines Activity in Patients With pulmonary tuberculosis 
fireclay lymphadenitis its fubwlois pleupele EF fusion 7756    

827 Serum HBe Ag and HBV DNA Markers among Different Stages of Chronic 
Hepatitis B Patients in Sana’a City, Yemen 9077    

828 Serum uric acid in women with preeclampsia  compared to normotensive 
women 8658    

829 Serum uric acid in women with preeclampsia compared to normotensive women 8701 8981   

830 Shadow on the tolerance Proportionality Performance of adaptive ODE solvers 7928    

831 Shear strength of adobe masonry 8190    

832 Sickle Cell Disease in patients Visiting Al-Salam Hospital (Yemen) During Jan 8024    

833 Slope Stability Assessment and Landslide Susceptibility Map Production of 
Wadi Dhahr Area, Northwest of Sana'a, Yemen 9028    

834 Small Signal Stability Analysis on the Northern- Part of Yemeni Network 8081    

835 Solar- Energy Harnessing performances of Direct-gain and Non-Vented trobe 
Walls under Yemeni weather conditions 8553    

836 Solar Thermal power plants Potential sites 8578    

837 Solving a coupled system of functional equations using coupled coincidence 
point technique in metric-like spaces 9176    
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838 Some aspests in the control of shistosomosis and soil – transmitted helminthosis 
in Yemeni children 8489    

839 Some chain conditions of subrings of the form A+M 7987    

840 Some commercial fishes collected form the Red Sea coast of Yemen 8126    

841 Some Physiological and histological measurements in the reproductive system of 
hubbard white hisex and their cross 7870    

842 Some Pragmatic considerations in the positioning of IF-Clause in conditional 
Sentences 8261    

843 Source and distribution of sedimentary hydrocarbons in the Red Sea and Gulf 
of Aden coastal coastal environment 8135    

844 Spatial correlation Properties of twisted partially coherent light focused by 
diffractive axicons 8508    

845 Spectrophotometric methods for the determination of gemifloxacin mesylate in 
pure form and pharmaceutical formulations 8330    

846 Spot Size and Radial Intensity Distribution of Focused Gaussian Beams in 
Spherical and Non-Spherical Aberration Lenses 8410    

847 Statistical Technologg 8611    

848 Stratégies de Communication en Situation Interculturelle et Exolingue le cas 
d'interlocuteurs yéménites parlant français 9000    

849 Strategies de communication en Situation interculturelle et Exolingue le cas 
d'interlocuteurs yemenites parlant francais 8972    

850 Stratigraphy of the middle-lath Jurassic foraminifera in the Western and 
northwestern regions of Sana’a basin Republic of Yemen 7934    

851 Stress distribution in shell and bottler joint of water and oil steel storage tasks 7327    

852 Stress-strain characteristic dynamic recrystallization grain growth and melting 
point of the binary and ternary solder alloys 8505    

853 Stress-Strain Modelling of reinforced Concrete Membrane structures 8480    

854 Stress-Strain Relationship for Masonry Modelling 8481    

855 STRUCTURAL ANALYSIS AND TERTIARY TECTONIC EVOLUTION OF 
YEMEN 9025    

856 Structural Beehaviour of Mortarless Interlocking load Bearing Hollow Block 
Wall panel under Out-of plane Loading 8479    

857 Structural Performance of Clay Brick Masonry Walls Under Compressive 
Loading 8947    

858 Student English as a Second Language Institute 7030    

859 STUDIES ON THE ANTITERMITE PROPERTIES OF SOME PLANT 
PRODUCTS 5029    

860 
Study of CLL upregulated genel (CLLU1), telomere reverse transcriptase 
(hTERT) and zeta - associated protein Kinase-70 (ZAP-70) expression in 
patients with Chronic Lymphocytic Leukemia 

6368    
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861 
Study of drug prescribing practices at hospital and health Centre outpatient 
departments using WHO/INRUD drug use indicators in Sana’a capital of the 
Republic of Yemen 

7312 

862 Study of Effect Spices on Salmonella Contaminated food as Natural 
Antimicrobial Agents In Yemen’s Food 9074    

863 Study of Fractures Network in the Basement of Socotra Island—Yemen by 
Using Remote Sensing and GIS Techniques 9026    

864 Study of pseudorapidity Distributions of Shower Particles Emitted in 
Interactions of Nuclei with Emulsion at 4.1- 4.5 Gev/c 8034    

865 Study of the Beha Viour and Mechanism of slurry Erosion 7932    

866 Study of the Inhibitory Effect of the Jasminum Sambac Extact on the Corrosion 
of Dental Amalgam in Saliva Media 8032    

867 Study of the Injured Persons and the Injury Pattern in Road Traffic Accident in 
Sana’a City, Yemen 7403    

868 Study of the variations in training factors with counter propagation algorithm 8484    

869 study of two brands of cefuroxime 500 mg tablets (Bioxime® and Zinnat®) in 
adults healthy volunteers 8671    

870 STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF LIFESTYLE ON THE ORAL 
HYGIENE OF DENTAL STUDENTS" 8784    

871 STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF THE FAMILY 
ENVIRONMENT ON THE ORAL HYGIENE OF CHILDREN 8782    

872 Study the Effects of Chemical Pesticides on Soil Bacterial Community on Khat 
Agriculture in Dhala Governorate, Yemen 9121    

873 
Studying the Effect of flour Fortification with Iron and Folate on the Flour 
Chemical Characteristics and on the Sensory Properties of Some Types of 
Bread Made From It 

8005    

874 Stvanglh chrcter istics of natural Stone Masonry Eurocede and BS 5 568 8541    

875 Sur un Exemple de wadsworth 7991    

876 Surbprevalouce of foxopl asma ganfli LGG Antibody in moment Suffering from 
AB loftily at Sana’a Capital and capital Trusteeship 7757    

877 Surveillance of mosquito vectors in Sana'a: Yemen 8661    

878 Synthesis and antimalarial activity of new quinazolinone-4 derivatives 8724    

879 Synthesis and antimicrobial Activity of 3,4-Dimethyl phenyloxamoyl 
aminoacid's salts with aminoacridines base 8584    

880 Synthesis and Antimicrobial Activity of Some new Derivatives of 
Trithiocyanuric acid 7939    

881 Synthesis and antimicrobial Activity of some new derivatiyes of 2,5- Dimercapto 
1,3,4- thiadiazole 8342    

882 Synthesis and biological activity of 3,4-Dimethylphenyloxamoyl Aminoacids and 
their Salts with D(+)- Glucosamine 8583    
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883 
Synthesis and biological activity of arensulphonylox – Amoyl – and 
arensulphohydrazidooxa lylamino Acids and their Salts with 2-ethoxy- 6,9 
Diaminoacridine 

8580 

884 Synthesis and Characterization of poly “thiadiazoledithiocarbamate” and some 
Metal Complexes 7834    

885 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SOME NEW PYRIMIDINE 
DERIVATIVES AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY 8929    

886 SYNTHESIS AND EVALUATION OF ANTICANCER ACTIVITY OF SOME 
NEW SCHIFF BASES OF AMINO-THIOPHENE DERIVATIVES 8708 8815 91

31 
91
83 

887 Synthesis and evaluation of new pyrazoline and thiazolidinone derivatives as 
anticancer activity 9132 9179   

888 Synthesis and evaluation of pyrazole containing aromatic and heterocyclic 
derivatives as anti-inflammatory agents 8709    

889 Synthesis and evaluation of some pyrazoline derivatives as anticancer agents 9133 9182   

890 Synthesis and Metal-Ion Uptake Studies of Formaldehyde and Furfuraldehyde 
Condensed Phenol Schiff Base Chelating Resins 7836    

891 
SYNTHESIS AND MOLECULAR MODELLING STUDY OF SOME 
CHROMENO [4', 3':4, 5] THIENO [2, 3-D] PYRIMIDINE DERIVATIVES AS 
ANTICANCER AGENTS 

8707 8816   

892 Synthesis and stability study of Diflunisal Derivative 8571    

893 Synthesis and stability study on an aspirin derivative with potential selective 
COX-2 Inhibitor 8572    

894 Synthesis characterization and thermal studies of mixed ligand complexes of hg 
thiosemicarbazones with 2-Aminothiazole 7362    

895 SYNTHESIS OF DIHYDRO-PYRAZOLYL-THIAZOLINONE 
DERIVATIVES AS ANTICANCER AGENTS 8706    

896 SYNTHESIS OF NEW THIAZOLIDINDIONE AND THIADIAZOLE 
DERIVATIVES AS ANTICANCER AGENTS 8705    

897 SYNTHESIS OF SOME 2,3-DIHYDRO-1,3,4-OXADIAZOLES AND 4,5-
DIHYDRO-1,2,4- TRIAZOLES AS ANTICANCER AGENTS 8713    

898 SYNTHESIS OF SOME 2,3-DIHYDRO-1,3,4-OXADIAZOLES AND 4,5-
DIHYDRO-1,2,4-TRIAZOLES AS ANTICANCER AGENTS 8811    

899 Synthesis of some arylidene derivatives of thiazolopyrimidineas anticancer 9134 9180   

900 SYNTHESIS OF SOME CHALCONES AND PYRAZOLINES CONTAINING 
ΒNAPHTHOL AS ANTICANCER AGENTS 8710 9181   

901 SYNTHESIS OF SOME CHALCONES AND PYRAZOLINES CONTAINING 
Β-NAPHTHOL AS ANTICANCER AGENTS 8814    

902 SYNTHESIS OF SOME DIHYDROPYRIMIDINE DERIVATIVES 
CARRYING 1,3,4- OXADIAZOLE MOIETY AS ANTICANCER AGENTS 8714 9188   
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903 SYNTHESIS OF SOME DIHYDROPYRIMIDINE DERIVATIVES 
CARRYING carrying 1'2'3- Oxadiazole Moiety AS Anticancer AGents 8810    

904 
SYNTHESIS OF SULFONAMIDES CONTAINING PYRROLE AND 
IMIDAZO[2,1- b][1,3,4]THIADIAZOLE MOIETIES AS ANTICANCER 
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