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 دم التخصص: كيوياء حيويت القســن: الطب الكلـــيت: احمد عبدهللا االكوع  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Effect of khat on gluses Metubilism   0222 مجلة األزهر كلٌة الصٌدلة E  

2 Iron status in active and passive smokers   0220 مجلة العلوم الفسٌولوجٌة الماهرة E  

3 
Effect of tobacco smokerson the level HDL-CHE LDL treylgcrer and CH in 
hentty smokers  

   
 

 

 كٌمٌاء حٌوٌة  التخصص: الكيمياء  القســن: الطب الكلـــيت: منٌره عبدالودود دغٌش :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Laboratory assistant Clinical Laboratory Al-Thawra Hospital  taiz Republic of Yemen 1983 E  

2 Teaching assistant Biochemistry Department medical College  
Sana’a University republic of 

Yemen 
1984 E  

3 Student English as a Second Language Institute  
University of Rhode Island 

Kingston 
1986 E  

4 Teaching assistant Sana’a University Medical College  Republic of Yemen 1989 E  

5 M. Sc.Student and teaching assistant Department of Chemistry  
University of Wisconsin 

Milwaukee WI USA 
1992 E  

6 Ph.D.Student  and teaching assistant Department of Chemistry  
University of Wisconsin 

Milwaukee WI. USA 
1996 E  



 
 

  
 
 

 الطب والعلوم الصحيتكليت -االحباث العلويت

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجلبمعة للشئون األكبدميية 
 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 

 
 

 

 

 

  التخصص: الكيوياء احليويت  القســن: الطب والعلوم الصحية  الكلـــيت: رابعة جمعان  :اسن الباحج م

 

لغت  النشرتاريخ  عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م
 هالحظاث البحج

1 Vitamin D Deficiency Amino 7 very Yemen school Girls of Alpha 
Dietrich Municipality of Sana’a  

Medical journal of cairo university cairo 2008 E  
2 Anomie and iron deficiency anima among 10-17 Yemen school girls 

of al Wahda district in the municipality of Sana’a  
  E 2008 مجلة جامعة صنعاء للعلوم الطبٌة 

تمٌٌم مستوٌات النحاس والزنن فً فصل المراهمات الٌمنٌات دراسة العاللة بٌن مستوٌات  3
 هذه الحالت فً الفصل ومماسٌن النحو

  E 2008 مجلة جامعة سلطان لابوس 
 

  التخصص: مسالن بولٌة  القســن: الطب الكلـــيت: حسٌن النونوابراهٌم  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 Whether post-ureteroscopy stenting is necessary or not Saudi Med J Vol.27 No 6 2006 E  

2 Missed Injuries 
Med J. Cairo Univ. Vol.70 

No2 
2002 E  

3 Multi-Complicated renal transplant case 
 

African J. of Nephrology  
2005 E  
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4 Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL-first Yemeni) 
Experience 

Yemen Medical J. Vol.4 
NO. 2 

2002 E  

5 
Renal Data from the Arab World  

Saudi J. of Kidney 
Diseases and 
Transplantation  

2000 E 
 

 6 The Importance of CT in diagnosis and management in 
correlation with Bosniak classification  

Erjezett NO 3 2006 E  

 

  التخصص: املسالك  القســن: الطب الكلـــيت: توفٌك حسن البعدانً  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Ureteropelvic Junction obstruction in Yemen Patents  J. of Sci. & Technogy Vol. 

4 No 1  
1999 E  

2 Honey moon impotence  Univ. of sci. and technology J 1999 E  
3 The place of sonography and peritoneal lavage in the diagnoses of 

blunt abdominal trauma  
Egyptian J. of surgery Vol.15 

No2  1996 E  
 

  التخصص: املسالك  القســن: الطب  الكلـــيت: غٌالن دمحم غٌالن  :اسن الباحج م

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م 
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1 Comparison of Results of two methods of treatment of female stress 
urinary incontinence  

Yemen Medical J. Vol.4 No2 2002 E  
2 Percutaneous Nephrolithotripsy (Pcnl-first Yemeni Experience)  Yemen Medical J. Vol. 4 No2 2002 E  
3 Whether post-ureteroscopy stenting is necessary or not  Saudi Med J Vol.27 (6) 2006 E  

 

 مٌكروبٌولوجً التخصص: امليكرو بيولوجي القســن: الطب الكلـــيت: احمد ٌحٌى دمحم الجوفً  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
Fluorescent Antibody Coated Bacteria Technique in Urinary Tract 
infection  

Yemen Medical Journal vol. 3 
No1 

1999 E  

2 Urinary Tract infections children in al-thowra Hospital  
Yemen Medical Journal vol.2 

NO2 
1998 E  

3 
Purification and characterization of a shige toxin A Subunit CD4 Fusion 
Protein Cytotoxic to Human Immunodeficiency Virus Infected Cells 

Infection and Immunty vol. 
63 No8 

1995 E  

4 Prevalence of Malaria Among pregnant and Non Pregnant Women Seen 
and Abien Malaria Centers in 1998 

Yemen Medical Journal  1999 E  

 

 مٌكروبٌولوجً التخصص: امليكرو بيولوجي القســن: الطب الكلـــيت: احمد ٌحٌى دمحم الجوفً  اسن الباحج: م

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت البحجعنـــــــــــــــواى  م 
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1 
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 E  

2 Prevalence of antibodies to measles and rubella In Sana’a Yemen  Article in Press / Elsevier 2006 E  

3 
Prevalence and determinant AL clinics and Gynecology health services in 
Sana’a Yemen 

Medical Journal of Cairo 
University 

2007 E  

4 Prevalence and determinants of Sexually Transmitted diseases in Women 
attending antenatal Clinies and Gynecology Health Services in Sana’a 
Yemen   

   
 

5 Incidence of Mycobacteria other than Tuberculosis Among Tuberculosis 
Patients  

Faculty of Science Bulletin 
Sana’a University  

2002 E  

6 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 E  

7 The Prevalence of Hepatitis B Markers Among Students Attending 
Hodeeidah and Hadharamout Universities In Yemen  

Egyptian Association of 
community Medicine  

2006 E  

8 HIV Type 1 Strains Common in Europe Africa and Asia Cocirculate in 
Yemen 

Aids Research and Human 
Retroviruses v21 no7  

2005 E  

 

 نساء ووالدة  التخصص: النساء والوالدة  القســن: الطب  الكلـــيت: لائمة عبدهللا فراص  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Episiotomy is still performed routinely in Yemeni women  Saudi Med J. Vol.31 (7) 2010 E  
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2 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 E  

3 Postpartum hemorrhage is related to the hemoglobin levels at 
labor: Observational study 

Alexandria Journal of 
Medicine Vol.51 2015 E  

4 The Rate and Risk Factors of Pospartum Depression in Sana’a Yemen Journal of Gynecology and 
Obstetrics 2017 E  

5 Occurrence and Risk Factors of Low Birth Weight in Sana’a, Yemen Journal of High Institute of 
Public Health 2017 E  

 

 طب بشري التخصص: النساء والوالدة  القســن: الطب والعلوم الصحية  الكلـــيت: علٌه عبدهللا احمد شعٌب  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Consanguinity Is Strongly Associated with Fetal Congenital Anencephaly SUJMS Medical Sciences 0202 E  

2 Occurrence and Risk Factors of Low Birth Weight in Sana’a, Yemen 
Journal of High Institute of Public 

Health 
2017 E  

3 
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 E  

4 
Controlling blood loss at open myomectomy by local Ergometrine injection: 

interventional study 
Sudan Medical Journal 2016 E  

5 
Serum uric acid in women with preeclampsia  compared to normotensive 

women 
Sudan Medical Journal 2016 E  
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 الوبائٌات  التخصص: طب مجتمع  القســن: الطب الكلـــيت: عبدالواحد عبدالجبار السروري :اسن الباحج م

 

لغت  تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م
 هالحظاث البحج

 سوء التغذٌة لدى األطفال دون الخامسة فً مدٌرٌة المخا، الجمهورٌة الٌمنٌة  1
مجلة المجلس العربً لالختصاصات 

 3العدد  5الطبٌة مجلد 
  ع 0223

2 Knowledge. Attitudes and beliefs about HIV/AIDS in Sana'a Yemen  
مجلة الصحٌة لشرق المتوسط المجلد 

  6الثامن العدد 
0220 E  

3 
Towards Quality Health Care in Yemen Republic I-Quality from Clients 
Perspective  

المجلة الٌمنٌة للبحوث الطبٌة والصحٌة 
 المجلد الثالث العدد األول 

0222 E  

4 Cost Sharing for Primary Health Care: Lessons from Yemen   0220 كتاب / اوكسفام برٌطانٌا المملكة المتحدة E  

 

  التخصص: طب جمتوع  القســن: الطب الكلـــيت: أحمد دمحم الحداد  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Sero- epidemiological Survey of viral Hepatitis in the Yemen. 

Transaction of Royal Society of 
tropical Medicine and Hygiene 

1990 E  

2 
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 E  

3 Epidemiology of Infection and Tropical disease in Yemen  
Al-Tabib Al-Arabi J. of Arab 

Physicians union Amman V2 
1989 E  

4 Fertility Maternal and child mortality and family planning In Yemen  Yemen Medical J.  1993 E  

5 Acute liver disease caused by Hepatitis (B) Yemen Medical J. 1995 E  
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6 
Contraceptive Knowledge attitudes and practices of Women in Hamdan area 
Sana’a governorate Republic of Yemen 

Yemen Medical J. 1995 E  

 

  التخصص: طب اجملتوع  القســن: الطب الكلـــيت: عادل العماد  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر اجمللتواى ــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
  ع 0200 مجلة جامعة ذمار للعوم الطبٌة  دراسة وصٌغة للمرضى الٌمنٌٌن المعالجٌن باألردن ومدى وضعهم عن الخدمات الممدمة لهم  1

  ع 0200 المجلة الصحٌة لشرق االوسط تمٌٌم إدارة التخلص من النفاٌات فً المستشفٌات الطبٌة فً الٌن  2

3 
Attitvdes and practices of Yemeni Women Attuning primary health ccar 
center in Sana'a City Towark family planning  

    

 

 أمراض معدٌة  التخصص: طب جمتوع  القســن: الطب الكلـــيت: علً دمحم أحمد الصبري  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
0المجلة الطبٌة الٌمنٌة مجل  األثار الصحٌة لمشورع الصرف الصحً غٌر المكتمل بوادي مٌتم  1   ع 0991 

  ع 0220 مجلة المجلس العربً لالختصاصات الطبٌة الرداء المماومة لعمار الكلوركوٌن لدى الٌمنٌٌن العائدٌن من المهجر  2

  ع  مجلة المجلس العربً لالختصاصات الطبٌة وضع البرداء فً جزٌرة سمطرى  3

 البرداء لدى الحوامل فً الحدٌدة الجمهورٌة الٌمنٌة  4
المجلة الصحٌة لشرق المتوسط منظمة 

 الصحٌة العالمٌة
   

    المجلة الطبٌة الٌمنٌة الوضع التغذي لألطفال دون الخامسة   5
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 علم االدوٌة  التخصص: األدويت  القســن: الطب  الكلـــيت: حسٌن دمحم ابكر الماضً  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Clinical and experimental evaluation Khat induced myocardial infarc    Soud. Med. J 0220 E  

2 Effect of gentamicin on serum level in patients wite congestive failure   0223 االتحاد األوربً للصٌدلة السرٌرٌة E  

3 
Potential adverse drug-drug inte at the prescriptions of caeriatri patients in 
Yemen  

المجلة المصرٌة لألدوٌة والعالج 
 التجدٌدي 

0223 E  

 

 علم األدوٌة  التخصص: علن األدويت  القســن: الطب الكلـــيت: عدنان عبده حسٌن سلٌمان  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
 أثر ثمرة المرع على الجهاز الملبً الوعائً والذاكرة فً عٌنة من المتطوعٌن األصحاء  1

 2المجلة العربٌة للعلوم الصٌدلٌة مجلد 
  02عدد 

0225 E  

  E 0225 كتاب  كتاب علم األدوٌة المجدول  2

3 
أثر أوراق نبات السنا على ضغط الدم وسرعة النبض فً عٌنة من مرضى ارتفاع ضغط الدم البسٌط 

 الٌمنٌٌن 
 3المجلة العربٌة للعلوم الصٌدلٌة مجلد 
   0عدد 

  ع 0226

4 
)اإلثمد( على الرؤٌا وضغط العٌن الداخلً ونمو اشعر فً عٌنة من الٌمنٌٌن  اثر كحل األنتٌمون

 المصابٌن بحسر النظر . 
المجلة العربٌة للعلوم الصٌدلٌة مجلة 

2عدد  3إتحاد الجامعات العربٌة مجلد   
  ع 0222

 علم األدوٌة والمداواة التوافك واالختالف  5
مجلة العلوم الطبٌة لجامعة العلوم 

  0عدد  0والتكنولوجٌا مجلد 
  ع 0222

 تمٌٌم التأثٌر المضاد الجرثومً والمضاد اإللتهابً لجذور نبات المسط  6
 3المجلة العربٌة للعلوم الصٌدلٌة مجلد 

   02عدد 
  ع 0229

  ع 0229مجلة العلوم الطبٌة لجامعة العلوم  فً عٌنة من مرضى السكر البسٌط الٌمنٌٌن  أثر أوراق نبات السنا على معدل السكر الصٌامً 7
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  2والتكنولوجٌا مجلد 

8 
أثر ثمرة التٌن على ضغط الدم وسرعة النبض وبعض المٌاسات الكٌمٌائٌة الحٌوٌة فً عٌنة من طالب 

 كلٌة الصٌدلة جامعة صنعاء 
  ع  تحت النشر

 

 عٌون  التخصص: العٌون  القســن: الطب الكلـــيت: صالح احمد العمٌلً  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 Cataract surgical rate in Yemen 
Saudi J. ophthalmology (SJO) 

Vol.22 No1 
2008 E  

2 Causes of Blindness in adult Yemeni patients – Hospital –based study  
Middle East J. of ophthalmology 

(MEJO) Vol.15 NO1 
2008 E  

3 Graft Survival and Visual Outcome of 70 Corneal Grafts in Yemeni patients  
Saudi Journal of Ophthalmology 

(SJO) Vol.19 NO1 
2005 E  

4 Fracturing of extruded anterior chamber intraocular lens haptic by Neodymium 
YAG laser (Case Report) 

Saudi J. of Ophthalmology (SJO) 
Vol.19 NO3 

2005 E  

5 Human Resources and Infrastructure for eye care in Yemen Current Status  
Middle East J. of ophthalmology 
(MEJO) Vol.13 No4  

2006 E  

6 Eye health care services in East Mediterranean Region countries  
J. of the arab Board of Medical 

Specializations Vol.8 NO4 
2006 E  

7 Pattern of Childhood Blindness and Visual impairment in Yemen – Hospital 
Based study  

Eastern Mediterranean Health J. 
(EMRJ) Assepted for publication  

2008 E  

 

 عٌون  التخصص: العٌون  القســن: الطب الكلـــيت: محفوظ بامشموس  اسن الباحج: م
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 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
 خدمات الرعاٌة الصحٌة العٌنٌة فً بلدان منطمة شرق المتوسط 

J. of th arab Board of 
Medical specializations 

Vol.8 NO4 

2006 E 
 

2 
Orbital Hydatid Cyst An Unusual Presentation  

Saudi J. of 
Ophthalmology Vol.20 

NO2 

2006 E 
 

3 Human Resources and infrastructure for Eye care in Yemen current 
Status  

Middle East J. of 
Ophthalmology Vol.13 

NO4  

2006 E 
 

4 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 E 
 

 

 عٌون  التخصص: عٌون  القســن: الطب  الكلـــيت: عدنان ثابت  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر اجمللتعنــــــــــواى  عنـــــــــــــــواى البحج م

1 Profile of Glaucoma in a Major Eye Clinic in Yemen Sana’a Uni. J. for Medial Sci.  2007 E  

2 Free Conjunctiva Versus Conjunctival Rotation Autograft 
Transplaftion for primary and Recurrent ptrygis  

Bull. Ophthalmol. Soc 
Egypt Vol.97 NO1 

2004 E  
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3 
Comparison study between sources of n-alkanes in sediments from 
North-  
West Arbian Gulf and Red Sea – Coast of Yemen  

 E  مجلة تهامة 
 

4 Polynuclear Armatic Hydrocarbons (PAHs) in fish from the Re     

 

 طب العٌون  التخصص: العيوى  القســن: الطب الكلـــيت: عدنان علً احمد ثابت :الباحجاسن  م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م

1 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/10.1155/201
6/4138163 

0206 E 

 

2 Prevalence of diabetic retinopathy in type2 diabetic patients using insulin 
versus those using oral hypoglycemic agents 

the trusted journal of medical 
sciences 

0206 E  
3 rapid assessment of avoidable blindness in amran and lahj governorates of 

yemen 
Sudanese journal of 

Ophthalmology 
0203 E  

4 prevalence of trachoma in 4 governorates in Yemen  0206 مجلة جامعة صنعاء للعلوم الطبٌة E  
5 Prevalence of Trachoma in fourGovernorates-Yemen   E  
6 REFRACTIVE ERRORS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN SANA’A CITY 

,YEMEN. 
  E  
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7 Ocular Trauma in Al Thawrah Hospital Sana'a Yemen   0200 المجلة الٌمنٌة للبحوث الطبٌة E  
 

 عٌون  التخصص: العيوى  القســن: الطب الكلـــيت: عزٌز شاهر حمٌد  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
  ع 0222 المجلة الطبٌة العربٌة للعام فً عملٌة انفصال الشبكٌة ممارنة تفرٌغ السائل من تحت الشبكٌة من عدمة 1

  ع 0222 المجلة الطبٌة المصرٌة ممارنة نجاح عملٌة الظفرة فً العٌن باستخدام زراعة عشاء مخاطً 2

  ع 0225 المجلة الطبٌة التمٌم السرٌع لمرض التراخوما بالكٌمٌاء 3

 

  التخصص: العيوى  القســن: الطب الكلـــيت: طالل احمد حٌدر اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) Study Al-Kuwait University 
Hospital Sana’a  

Yemen Medical Journal  2000 E  

2 
Incidence & risk factors of acute Conjunctivitis among patients attending 
AL-Kuwait University Hospital Sana’a Yemen  

    

3 
Incidence And rest Factors of Conjunctivitis Among patients Attending 
AL-Kuwait University Hospital     

Yemen Medical Journal  2001 E  

4 Prevalence of refractive error in Yemeni primary school children  
The Yemen journal for 

medical and health 
2001 E  
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Researches  

 

  التخصص: اجلراحت  القســن: الطب  الكلـــيت: دمحم عٌسى  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر اجمللت عنــــــــــواى عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
Air Target Locator using computer controlled sound sensors (Eissa Radar-
1) 

J. of engineering Sciences 
Assiut University Vol 32 No2 

2004 E  

2 Modern control design by using fuzzy logic control  
J. of Engineering Science 

Assiut University Vol 33 No6 
2005 E  

3 
Air target Locator using computer controlled inductive coils dome (Elssa 
Radar-II) 

J. of Engineering Science 
Assiut University Vol 32 No2 

2004 E  

4 Fast Sketching of Nyquist plot in Control Systems  
J. of Science & Technology 

vol.11 NO2 
2006 E  

تمثٌل الدوران الظاهري للشمس والممر حول األرض على شاشة الحاسوب )وكل ما ٌحتاجه  5
 الراصد عن هالل رمضان(

  E 2006 المؤتمر الفلكً اإلسالمً الرابع 

6 Air Target Locator Using Computer Controlled Visual Tracing Systems 
(Eissa Radar-III) 

Mu’tah Lil-Buhuth Wad-
Dirasat Vol21 NO1 

2006 E  

 

 جراحة عامة  التخصص: الجراحة العامة  القســن: الطب الكلـــيت: طارق عبدالواسع نعمان  اسن الباحج: م

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م 
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 طراز وتوزع األورام الخبٌثة بٌن المرضى الٌمنٌٌن  1
المجلة الطبٌة السعودٌة المجلد 

11العدد  22  
2001 E  

2 From the Medical press  
Khat chewing is a risk factor of duodenal ulcer 

المجلة الصحٌة لشرق المتوسط ، 
 7العالمٌة المجلد منظمة الصحة 

3العدد   

2001 E 
 

3 Profile of breast lesions among women with positive biopsy findings in 
Yemen  

المجلة الصحٌة لشرق المتوسط 
 7منظمة الصحة العالمٌة المجلد 

3العدد   

2006 E 
 

4 Hydatid cyst in the heart & Pulmonary artery  
 المجلة الطبٌة الٌمنٌة 

 جامعة العلوم والتكنولوجٌا 
2007 E  

5 Treatment of non- Lactational breast abscesses in outpatient clinic 
 المجلة الطبٌة الٌمنٌة 

 جامعة العلوم والتكنولوجٌه 
2007 E  

 6 Rate of wound infection after clean surgery 
Saudi Medical J. Vol. 22 

(1) 
2001 E  

 

 مسالن بولٌة  التخصص: اجلراحت العاهت  القســن: الطب  الكلـــيت: دمحم احمد علوان  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Percutaneous nephrolithotripsy in supine position in Yemen  Saudi Med J Vol.26 (2) 2005 E  
2 Comparison of Results of two methods of treatment of female stress 

urinary incontinence  Yemen Medical J. Vol 4 No2 2002 E  
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3 Adenomatous polyp of the posterior urethra in Young man      
 

 جراحة عامة  التخصص: اجلراحت العاهت  القســن: الطب  الكلـــيت: ناجً عبده حومش غالب  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 

The USE of prosthetic vascular Graft In an infected wound with pseudomonas. Sana’a Univ. J. Medical 
Sciences 

2004 E  

2 
Vascular injuries in Gemn causes and management   The middle east J. of 

Emergency Medina  
2004 E  

3 
The Diagnostic Accuracg of fine needle Aspiration Cytolgyversus core needle 
Biopsy for palpable breast LUMP 

Saudi medical J. 2005 E  

4 Analysts of 2000 cases of liver Tralma prosective Study   Egyptian J. of Surgeons 2005 E  

5 Transhiatal versus resection of Ocsophageal Carctnoma in Yemen  Singapore Medical J.  2005 E  

 

 جراحة  التخصص: اجلراحت  القســن: الطب الكلـــيت: علً حمود الوذن  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 penetrativg cola Roald innards   2005 إٌطالٌا E  

2 Rapun zel syndrome GUT 0222 ألمانٌا E  

3 Thyrsi’s cancer in Yemen  0225 المجلة السعودٌة للعلوم الطبٌة E  
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 تشرٌح وانسجة  التخصص: التشريح  القســن: الطب الكلـــيت: صالح موسى سعٌد الظاهري  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
Ultra-Structure Study of types of cells in the mucosa Lyning the oviduct in 
adult rabbit  

    مجلة الزلازٌك الطبٌة 

2 
Comparative study of the relation in albino rat and rabbit during the 
embryonic life  

    مجلة الزلازٌك الطبٌة 

3 Myometrium changes in adult gravid and senile human uterus   مجلة الزلازٌك الطبٌة    

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

    مجلة الزلازٌك الطبٌة 

5 The prenatal development of the rat liver  ًمجلة جامعة طنطا الطب    

6 Pyridoxine testicity ultrastructure study   0226 مجلة جامعة طنطا الطبٌة E  

7 The effect of anti androgen flattened on the prentaldevelopent of the 
vat liver  

  E 0222 مجلة جامعة طنطا 

 

  التخصص: التشريح القســن: الطب الكلـــيت: حسٌن الجوشعً  اسن الباحج: م

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م 
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1 Innervation of the Bladder Neck in Albino Rat      

2 
Comparative Study of the Retina in Albino Rat and rabbit during the 
embryonic life 

    

3 Congenital Anomaly of the Right Subclavian Artery  
المجلة الٌمنٌة للعلوم الطبٌة كلٌة العلوم 

 الطبٌة جامعة العلوم والتكنولوجٌا 
2002 E  

4 Comparative Study of the retina in albino rat and rabbit during the 
embryonic life  

Zagazig University Medical 
Journal  

2001 E  

5 Myometrium Changes in adult gravid and senile human uterus  
Zagazig University Medical 
Journal  

2001 E  

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

Zagazig University Medical 
Journal  

2001 E  

7 Ultra-structure study oftypes of cells in the mucosa lyning the oviduct in 
adult rabbit  

Zagazig University Medical 
Journal  

2001 E  

 

 باطنه :التخصص الباطنٌة :نــالقس الطب :يتـــالكل عاطف احمد زاٌد :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Diabetic foot in Yemen ً2017 المجلس العرب E  
2 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 E  
3 PATTERN AND CAUSES OF ANEMIA IN YEMENI PATIENTS WITH TYPE 2 

DIABETES MELLITUS 
European Journal of 
Biomedical AND 

2019 E  



 
 

  
 
 

 الطب والعلوم الصحيتكليت -االحباث العلويت

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجلبمعة للشئون األكبدميية 
 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 

 
 

 

 

Pharmaceutical sciences 

4 The prevalence of metabolic syndrome in Yemeni patients with 
hypothyroidism 

MIDDLE EAST JOURNAL OF 
FAMILY MEDICINE 

2016 E  
5 

PREDIABETES AND TYPE 2 DIABETES AMONG YEMENI ADOLESCENTS 
European Journal of 
Biomedical AND 
Pharmaceutical sciences 

2018 E  

 

 للب التخصص: الباطنيت  القســن: الطب الكلـــيت: نور الدٌن الجابر :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Cattier of cardiac disease among patients under going elective cardiac surgery   مجلة كلٌة الطب    

2 
Assessment of light ucntricular tincture  preened past cardiac surgery in 
athwart .H   

   0203 مجلة الملب السعودي 

3 Clinical approach of evident dazed therapy for cardio vascular disease  Heart Views  2006   

 

 للب التخصص: الباطنيت  القســن: الطب الكلـــيت: نور الدٌن الجابر :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Cattier of cardiac disease among patients under going elective cardiac surgery   مجلة كلٌة الطب    

2 
Assessment of light ucntricular tincture  preened past cardiac surgery in 
athwart .H   

   0203 مجلة الملب السعودي 
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3 Clinical approach of evident dazed therapy for cardio vascular disease  Heart Views  2006   

 

  التخصص: الباطنيت  القســن: الطب الكلـــيت: ٌحٌى عبدالملن احمد العزي :اسن الباحج م

 

لغت  تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م
 هالحظاث البحج

    6المجلة الطبٌة السعودٌة العدد  المظاهر الملبٌة الوعائٌة عند مرض الفشل الكلوي الخاضعٌن للنحال 1
عند معدل انتشار المستضد السطحً لفٌروس الكبد ب وإضرار الفٌروس ج  2

 المصابٌن بمرض الكبد
مجلة المجلس العربً لالختصاصات الطبٌة العدد 

2 
   

معدل انتشار الكبد الفٌروسً البائً والحٌمً عند العاملٌن األطباء فً  3
 مستشفى الثورة 

    2المجلة الطبٌة الٌمنٌة العدد 
    2المجلة الطبٌة الٌمنٌة العدد  التهاب شفاف الملب األٌمن أدى إلى تجمٌع لٌمً وهوائً مرعش والرئة  4

 

  التخصص: الباطنيت  القســن: الطب الكلـــيت: أحمد لطف احمد المترب اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
Percutaneous Trans catheter closure of patent ducts arteriosus using 
Amplatzer duct occlude First Yemeni Experience   

Heart Views Vol.7 NO3 2006 E  

2 Effect of khat on the heart and blood vessels  Heart Views Vol. 5 No3 2004 E  



 
 

  
 
 

 الطب والعلوم الصحيتكليت -االحباث العلويت

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجلبمعة للشئون األكبدميية 
 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

 

 
 

 

 

3 
Pattern of ICU Admission IN AL-Thawra Hospital Sana’a Yemen Over 6 
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01مجلة كلٌة العلوم صنعاء العدد  ارتباط خمس إلتهاب المجاري البولً 4   ع 0225 

 

 احٌا دلٌمة  التخصص: االحياء الذقيقت القســن: الطب الكلـــيت: أحمد غالب المٌري اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
The effect of kaht chewing on the level of serum creatinine 
concentration og healthy adult Yemenis of different age groups 

  E 2008 مجلة الباحث الجامعً جامعة إب

2 
Growth Retardation in Yemeni Children with Sickle Cell Disease  

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

2 

2005 E 
 

3 
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 E  
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4 Effect of Catha edulis on plasma glucose and C-peptide in both type 2 
diabetics and non- diabetics  

J. of Ethno-Pharmacology  2003 E  

5 Effect of Catha edulis (Khat) chewing on plasma lipid peroxidation  J. of Ethno-Pharmacology 2003 E  

6 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 E  

 

 احٌا دلٌمة التخصص: االحياء الذقيقت  القســن: الطب الكلـــيت: حسن عبدالوهاب الشماحً اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 
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 E  

2 
Enzyme-Linked Immunosorbent assay for brucella antigen detection 
inhuman sera  

J. Med. Microbiol Vol.47  1998 E  

3 The Prevalence of brucella antibodies in Yemen Saudi Medical J. Vol.18 (1) 1997 E  

4 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 E  

5 Seroprevalence of Kala-Azar Among Humans and Dogs in Yemen  
Annals of Saudi Medicine vol 

18 No 1 
1998 E  

 

  التخصص: احٌاء دلٌمة  القســن: الطب الكلـــيت: عبدالبالً عبدهللا الرباصً اسن الباحج: م
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 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

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

Faculty of Medicine and 
Health Sciences Sana’a 

University  

  
 

2 Nasal Carriage and antibiotic Resistance of Staphylococcus 
aureus among subjects in Yemen  

Suez Canal Univ Med J 
Vol.10 No1  

2007 E  

3 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 E 
 

4 The prevalence Rath of Staphylococcus Aureus Carriage 
among healthy children in Yemen  

Faculty of Science 
Bulletin 19 

2006 E  

5 Epidemiology clinical features and antibiotic susceptibility of 
campy lobacter infections in Sana’a Yemen  

J. of Chinese clinical 
Medicine Vol.2 No8  

2007 E  

 

  التخصص: االحٌاء الدلٌمة  القســن: الطب  الكلـــيت: حسن عبدالوهاب الشماحً الباحج:اسن  م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 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 E 
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معدل انتشار اضداد الحصبة األلمانٌة بٌن عٌنة مختارة من النساء فً سن اإلنجاب  2
 فً مدٌنة صنعاء ، الٌمن 

J. of the Arab Board of 
Medical Specializations 

Vol. 4 NO3 

2002 E 
 

3 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 E  

4 Mycoplasma Pneumoniae infection In Yemen: incidence presentation 
and antibiotic susceptibility  

Eastrn Mediterranean Health 
J. Vol. 9 No 3 

2003 E  

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

Yemeni J. Sci. 5 2004 E  

 6 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 E  

 

 أحٌاء دلٌمة  التخصص: األحياء الذقيقت  القســن: الطب  الكلـــيت: طالل عبدالملن سالم  :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Prevalence of antibodies to measles and rubella in Sana’a Yemen Vaccine 2006 E  

2 Parenterally transmitted viruses in haemodialysis patients in Yemen  
J. of the Arab Board of Medical 

Specializations 
2005 E  

3 Improvement of research and biomedical publication  Saudi Med J. 2004 E  

 4 Prevalence of rubella antibodies among Schoolgirls in City of Sana’a Yemen  
The Eastern Mediterranean 

Health J. 
2004 E  

 5 African Links and Hepatitis B Virus Genotypes in the Republic of Yemen  J. Med Virol 2004 E  
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 6 
Two distinct types of hepatitis B Virus core promoter variants in Yemeni blood 
donors 

J. Med Virol 2002 E  

 7 
Chlamydia trachmatis infections among Yemeni school pupils in relation to 
environmental factors . 

Saudi Med J 2003 E  

 

 أحٌاء دلٌمة التخصص: الحٌاة الدلٌمة الطبٌة  القســن: الطب الكلـــيت: خالد عبدالكرٌم المؤٌد :اسن الباحج م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر واى اجمللتــــــــــعن واى البحجـــــــــــــــعن م
1 Detection of anti-Hepatitis B core antibodies among Hepatitis B surface antigen 

negative blood donors in Sana’a city, Yemen 
مٌةللعلـوم التطبٌ مجلة االندلس  2114 E  

2 HUMAN BRUCELLOSIS IN SELECTED AREAS OF SHABWAH GOVERNORATE, 
YEMEN 

Faculty of Science Bulletin, 
25(2013) 1-9 © 2013 Sana’a 
University ISSN 1684-100X 

2113 E 
 

3 Prevalence and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus lugdunensis in 
various clinical specimens 

Journal of Tropical Nephro-
Urology Dec. 2012. Vol 11. No. 
11 

2112 E 
 

4 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 

2112 E 
 

5 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. 

2113 E 
 

6 Resistance_of_anti-
tuberculosis_drugs_among_pulmonary_tuberculosis_patients_in_Yemen-libre 

j Fac Med Baghdad vol.55 no.3 
2013 

2113 E  
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  التخصص: األحياه الذقيقت  القســن: الطب الكلـــيت: عبدهللا لاسم عثمان الذبحانً :اسن الباحج م

 

لغت  تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م
 هالحظاث البحج

   2001 (11) 11مجلة الطب السعودي  طرز وتوزٌع األورام السرطانٌة بٌن األمراض الٌمنٌٌن  1
   2002 (15) 23مجلة الطب السعودي  تمٌٌم إكلٌنٌكً وتجرٌبً الحتشاء عضلة الملب الناتجة عن المات  2
   2000 مجلة جامعة صنعاء للعلوم العدد األول دراسة فسٌولوجٌة عن تأثٌر المات فً مختلف أعضاء الجسم فً الحٌوانات  3
   2005 مجلة منظمة الصحة العالمٌة  مرٌضه ٌمنٌة  773صور أمراض الثدي بٌن  4
بٌن األمراض الذٌن عملوا نزول للمناة التهمٌة   H-pylonتوزٌع انتشار  5

 العلٌا فً المستشفٌات فً صنعاء
   2005 مجلة جامعة صنعاء للعلوم الطبٌة العدد األول 

 

 

 التخصص: االنف والحنجرة  القســن: الطب الكلـــيت: دمحم ٌحٌى المحبشً  اسن الباحج: م
 اذن وانف وحنجرة

 
 
  

 
 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

  E 2006مجلة المجلس العربٌة مضاعفات استئصال اللوزتٌن بالطرق الشعبٌة لدى المرضى المشاهدٌن فً مشفى  1
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 8لالختصاصات الطبٌة المجلد  الثورة العام التعلٌمً فً الٌمن 
  1العدد

2 Esophageal foreign bodies in Yemen  
Saudi Med J. 2005 Vol.26 

(10) 
2005 E  

3 Respiratory Foreign Bodies in patients Attending AL-Thawra Teaching 
Hospital Sana’a Republic of Yemen  

Faculty of Medicine and 
Health Sciences Sana’a 
Uni. 

  
 

 

 األنف واألذن والحنجرة  التخصص: األنف واألذن والحنجرة القســن: الطب  الكلـــيت: دمحم فارع العزعزي  اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 Giant Tonsillolith presenting as a neck swelling  Istan J. of Otolaryngology  1992 E  

2 Head and neck Malignancies in Yemen  
J. of the Arab Board of Medical 

Specializations Vol. 1 No 2 
1999 E  

3 Qat (Catha Edulis) effect on the or pharyngeal Microflora   Saudi Medical J. 1998 E  

  ع 2003 كتاب  أجهزة مفٌدة للصم وضعاف السمع  4

5 Deafness and hearing impairment in Yemen the problem and difficulties  
Yemen Medical J. Vol. 3 

No 1 
1999 E  
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 أذن وحنجرة  التخصص: جراحة األذن والحنجرة القســن: الطب الكلـــيت: دمحم عبدالوهاب الخطٌب اسن الباحج: م

 

 هالحظاث لغت البحج تاريخ النشر عنــــــــــواى اجمللت عنـــــــــــــــواى البحج م

1 Chronic Rhino sinusitis Treatment Implications on Childhood 
Asthma 

Med. J. cairo. Univ. 
Vol.67 NO 3 

 E  

2 Assessment of hearing of traffic – men in Sana’a city   1999 المجلة الطبٌة لجامعة الماهرة E  

3 Bergen syndrome A Clinic radiological Assessment  1999 المجلة الطبٌة لجامعة الماهرة E  

 

 


