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 تارٌخ المنالشة الدرجة المسم الكلٌة الجنسٌة عنوان الرسالة اسم الطالب

اكبات عناصر االنثانٌدات مع مشتمات دراسات على متر رجب رٌاض امٌن السماف
 الثٌوسٌمبً كاربازٌد

 01/01/1985 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم مصري

االداب والعلوم  ٌمنً االلهام التراجٌدي هنربن ابسن احمد نعمان لاسم المذحجً
 االنسانٌة

اللغة 
 االنجلٌزٌة

 22/06/1985 ماجستٌر

علً دمحم غالب ردمان 
 المخالفً

االداب والعلوم  ٌمنً اللهجة الٌمنٌة وخصائصها فً كتب التراث العربً
 االنسانٌة

 22/06/1987 ماجستٌر اللغة العربٌة

تحلٌل المٌاة الجوفٌة فً الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة كٌمٌائٌا  عبدهللا عوض باعٌسى
 وبٌئٌا

 18/11/1987 دكتوراه الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

التجربة التعاونٌة الٌمنٌة وأثارها فً تنمٌة المجتمع الٌمنً  سهام لائد دمحم األغبري
 دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة -

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 27/12/1987 ماجستٌر علم االجتماع

االداب والعلوم  ٌمنً اثر المصر فً شعر البحتري دمحم احمد دمحم النهاري
 ٌةاالنسان

 06/03/1988 ماجستٌر اللغة العربٌة

تأكل االلومنٌوم وتثبٌطة فً محلول ثالثً كلورو حمض  رجب  مصطفً عبدهللا
الخلٌن كما ٌستدل علٌة من لٌاسات الجهد والمعاولة 

 المطبٌة

 03/04/1988 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم مصري

دراسات جٌولوجٌة ـ ترسٌبٌة على منطمة جبل البلك  خالد عبدهللا احمد الثور
 )مأرب ( ج ع ي

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 البٌئةو

 02/11/1988 ماجستٌر

االستدالالت التركٌبٌة تحت السطحٌة للمٌاسات  احمد عمر ابراهٌم االهدل
الجٌوفٌزٌائٌة فً منطمة وادي سردود سهل تهامة  ج. ع. 

 ي

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 25/01/1989 ماجستٌر

 28/03/1989 ماجستٌر رٌاضٌاتال العلوم ٌمنً عن بعض خواص حلول المعادالت التفاضلٌة التكاملٌة عبدالهادي عالم احمد خضر
دمحم عبدالباري عثمان 

 المدسً
ل صبر( منطمة تعز جٌولوجٌة الكتلة الجرانٌتٌة )جب

 الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة
علوم األرض  العلوم ٌمنً

 والبٌئة
 03/04/1989 ماجستٌر
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دراسات على متراكبات بعض العناصر االنتمالٌة مع  اٌمان دمحم حسٌن شدٌوه
 مشتمات الثٌوسٌمٌكربازون

 17/06/1989 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

االداب والعلوم  ٌمنً مدٌنة السواد : دراسة تارٌخٌة أثرٌة   عبدالغنً علً سعٌد
 االنسانٌة

 19/06/1989 ماجستٌر االثار

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة تارٌخٌة أثرٌة -مدٌنة السوا    عبدالغنً علً سعٌد
 االنسانٌة

 19/06/1989 ماجستٌر االثار

الهجرة البشرىة والتخلً عن األرض فً الرواٌة  دمحم سعد دمحم الجملً
 األمرٌكٌة والٌمنٌة الحدٌثة

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

اللغة 
 االنجلٌزٌة

 29/06/1989 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً شبام الغراس : دراسة تارٌخٌة أثرٌة   باسالم دمحم عبد هللا دمحم
 االنسانٌة

 15/01/1990 ماجستٌر االثار

االداب والعلوم  ٌمنً سة تارٌخٌة أثرٌةدرا -شبام الغراس   دمحم عبدهللا دمحم باسالمة
 االنسانٌة

 15/01/1990 ماجستٌر االثار

عبد الكرٌم احمد ناصر 
 الصباري

دراسات طبمٌة ورسوبٌة على منطمة الغراس شمال شرق 
 صنعاء الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 22/03/1990 ماجستٌر

دراسة بٌئٌة وفسٌولوجٌة على العائل الوسٌط لطفٌل  ناجً مسعد احمد مصلح
 بلهارسٌا اإلنسان فً الجمهورٌة الٌمنٌة

 13/06/1990 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم ٌمنً

دراسات فسٌولوجٌة وهستوكٌمٌائٌة على األرانب  فاطم  دمحم حسٌن شدٌوه
 اثر االرتفاع والصٌام -المستأنسة فً صنعاء 

 06/01/1991 ماجستٌر وم الحٌاةعل العلوم ٌمنً

دراسات جٌوفٌزٌائٌة على خزان المٌاه الجوفٌة فً منطمة  د سفٌان دمحم عثماناحم
 شبام كوكبان شمال غرب صنعاء الجمهورٌة الٌمنٌة

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 17/02/1991 ماجستٌر

سعاد عبدالعزٌز المتولً 
 عوض

اصطناع ودراسات فٌزٌائٌة على بعض المركبات الحلمٌة 
 ٌنغٌر متجانسة الحلمة المحتوٌة على حلمة الثٌوف

 04/06/1991 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم مصري

عبدالواسع احمد عمالن 
 الحمٌري

االداب والعلوم  ٌمنً لصٌدة المدٌح فً الشعر الٌمنً  الحدٌث 
 االنسانٌة

 07/07/1991 ماجستٌر اللغة العربٌة
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التعلٌم الفردي والتعلٌم الجامعً دراسة تجرٌبٌة على  صالح عبدهللا السنبانً
 طالب كلٌة التربٌة بجامعة صنعاء

علم النفس  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 التربوي

 14/07/1991 ماجستٌر

 20/07/1991 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً   سعاد عبدالرحمن المتوكل
االداب والعلوم  ٌمنً مصباح الراغب ومفتاح حمائك المأرب امة السالم علً الشامً

 االنسانٌة
 20/07/1991 ماجستٌر غة العربٌةالل

البٌوع المحرمة فً ضوء الفمه الزٌدي دراسة ممارنة  دمحم ٌحٌى دمحم المأخذي
 بالمذاهب األربعة

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 24/11/1991 ماجستٌر

الدراسة اللغوٌة للنصوص حتى نهاٌة المرن الثالث  بلمٌس دمحم اسماعٌل الربٌع
 الهجري الجانب النثري

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 26/05/1992 ماجستٌر اللغة العربٌة

دراسات تركٌبٌة على صخور الماعدة لمنطمة عبس لطاع  احمد دمحم عبدهللا المطب 
 ٌة الٌمنٌةالجمهور-البٌضاء 

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 24/06/1992 ماجستٌر

حول وجود الحلول الدورٌة للمعادالت التفاضلٌة من نوع  عاٌش علً دمحم الهنادوه
 رٌكارتً

 25/06/1992 ماجستٌر الرٌاضٌات العلوم ٌمنً

 27/06/1992 ماجستٌر الرٌاضٌات العلوم ٌمنً البرمجة الصحٌحة علً عبدالرسول هاشم
اء دمحم علً ممبل وف

 الشرجبً
االداب والعلوم  ٌمنً دراسة تحلٌلىة عن بعض الشخصٌات النسائٌة لشكسبٌر

 االنسانٌة
اللغة 

 االنجلٌزٌة
 30/06/1992 ماجستٌر

دراسات بٌئٌة لتأثٌر التلوث بغبار االسمنت على الكساء  اشرف علً سالمان ٌونس
 الجمهورٌة الٌمنٌة -الحضري فً عمران 

 31/12/1992 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم مصري

صادق دمحم احمد سٌف 
 الحزمً

خصائص االنبعاث والفعالٌة الضؤ كٌمٌائٌة لبعض إصباغ 
 اللٌزر

 20/04/1993 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

الطبمٌة الحٌوٌة لتكوٌن العمران الجوراسً المتوسط  دمحم عبد هللا ٌحٌى الوصابً
 المتأخر فً الجمهورٌة الٌمنٌة

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 22/04/1993 ماجستٌر

دراسة ممارنة لمفهوم الوحدة العضوٌة فً نمد كولٌرج  راوٌ  علً علً الكمٌم
 ونمد العماد

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 اللغة
 االنجلٌزٌة

 24/04/1993 ماجستٌر
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تغٌر النسك االجتماعً االلتصادي فً المرٌة الٌمنٌة من  دمحم دمحم الحداد
 الخمسٌنات إلى الثمانٌنات من هذا المرن

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 06/05/1993 دكتوراه علم االجتماع

 09/05/1993 ماجستٌر الرٌاضٌات العلوم ٌمنً الخطٌة ذات األهداف المتعددةالبرمجة  دمحم احمد دمحم حسن
عبدالمنعم مصطفً احمد 

 لبهنساويا
تأثٌر المذٌب على ثابت التفكن األول والثانً لبعض 
األحماض ثنائٌة الكربوكسٌل والدوال الثرمودٌنامٌكٌة 

 الخاصة بهم

 16/05/1993 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم مصري

خصائص التخلٌك الكٌمٌائً والكهروكٌمٌائً لبعض  فتحً دمحم عبدهللا العزب
 لعضوٌة ومشتماتهامتراكبات هٌدرازٌدات االحماض ا

 25/05/1993 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة فنٌة فً شعر الزبٌري عبدهللا لطف علً صبار
 النسانٌةا

 13/06/1993 ماجستٌر اللغة العربٌة

االداب والعلوم  ٌمنً ابن المعتز بٌن التفكٌر النمدي واإلبداع الشعري عبدهللا طاهر علً حسن 
 االنسانٌة

 14/06/1993 ماجستٌر اللغة العربٌة

لوم االداب والع ٌمنً الخطاب الصوفً فً المصٌدة المعاصرة فً الٌمن علً علً مبارن الحضرمً
 االنسانٌة

 16/06/1993 ماجستٌر اللغة العربٌة

عناٌ  عبدالرحمن عبد 
 الصمد ابو طالب

االداب والعلوم  ٌمنً التشكٌل التخٌلً والموسٌمى فً شعر الممالح
 االنسانٌة

 16/06/1993 ماجستٌر اللغة العربٌة

لعلوم االداب وا ٌمنً رواٌة علً احمد باكثٌر التارٌخٌة أبو بكر صالح البابكري
 االنسانٌة

 10/02/1994 ماجستٌر اللغة العربٌة

االداب والعلوم  ٌمنً وادي زبٌد دراسة جٌومورفولوجٌة  ٌحٌى احمد سعٌد العرومً
 االنسانٌة

 22/03/1994 ماجستٌر الجغرافٌا

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة تارٌخٌة أثرٌة وثائمٌة -غٌول صنعاء  عبد الوهاب دمحم عسالن
 االنسانٌة

 11/04/1994 ماجستٌر االثار

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة تارٌخٌة أثرٌه وثائمٌة -غٌول صنعاء  عبدالوهاب دمحم عسالن
 االنسانٌة

 11/04/1994 ماجستٌر االثار
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عاطف عبدهللا دمحم  أبو 
 حماده

االداب والعلوم  فلسطٌنً الصورة الفنٌة فً شعر محمود دروٌش
 االنسانٌة

 12/04/1994 ماجستٌر اللغة العربٌة

تموٌم برامج الدراسات العلٌا بجامعة صنعاء من وجهة  ابتسام حسٌن فٌاض
 أعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  الًعر
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 28/04/1994 ماجستٌر

مدى تحمك دور مجالس اآلباء فً العملٌة التربوٌة فً   الغٌلًزٌد علً عبدهللا
 دراسة مٌدانٌة -الجمهورٌة الٌمنٌة 

 28/04/1994 ماجستٌر اصول التربٌة صنعاء  -التربٌة  ٌمنً

 17/07/1994 ماجستٌر اصول التربٌة صنعاء  -التربٌة  ٌمنً التربٌة الٌهودٌة فً الٌمن امة السالم دمحم علً جحاف
اسام  عبدالمطلب ٌوشف 

 صالح
 18/07/1994 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم مصري اصطناع بعض مشتمات الثٌوفٌن الجدٌدة

ن منصور حسن عبد المل
 المصعبً

االداب والعلوم  ٌمنً الشوكانً فمهٌا  
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 20/07/1994 ماجستٌر

دراسة  –صحة والتعلٌم فً األسرة الٌمنٌة العاللة بٌن ال عفاف احمد  احمد الحٌمً
 ممارنة 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 21/07/1994 ماجستٌر علم االجتماع

دراسة تلوث مدٌنة صنعاء ببعض العناصر الثمٌلة  منال عبدالرحمن عمب 
 والجسٌمات العالمة

 26/07/1994 ماجستٌر كٌمٌاءال العلوم ٌمنً

 16/11/1994 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً اصطناع بعض البولٌمرات الموصلة  ضٌاء عبدالحمٌد علً عبده
دراسات فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة على سلون التاكل وتشبٌطه  اسٌا عبدهللا الضبً

لفلز الخارصٌن فً محالٌل مائٌة تحتوي على اٌونات 
 تاكلٌة

 07/01/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء مالعلو ٌمنً

عبدالرزاق ٌحٌى احمد 
 االشول

تموٌم منهج التارٌخ للصف السادس من التعلٌم االساسً 
 لٌمنٌهفً الجمهورٌه ا

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس 

الدراسات 
 االجتماعٌة

 10/01/1995 ماجستٌر
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جٌة وجٌوكٌمٌائٌة على رخام وادي ممصب دراسات جٌولو خالد سعٌد عبدهللا الشٌبانً
والصخور المصاحبه له جنوب غرب تعز الجمهورٌة 

 الٌمنٌة

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 24/01/1995 ماجستٌر

دراسات كٌمٌائٌة وممارنة بٌن مكونات األوراق والبذور  عبٌر عمر أبو بكر عبٌد
 والمشور لنبات العنب الٌمنً

 29/01/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

المعلمات العشر فً ضوء منهج التأوٌل التكاملً للنص  عبدهللا حسٌن دمحم البار
 ريالشع

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 25/04/1995 ماجستٌر اللغة العربٌة

برنامج لتنمٌة مهارات التذوق األدبً لدى طلبة المرحلة  سعاد سالم السبع
 الثانوٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 25/05/1995 ماجستٌر

ظاهرة االستغناء فً النحو العربً من خالل المران  فؤاد رمضان أبو حماده
 الكرٌم

االداب والعلوم  فلسطٌنً
 االنسانٌة

 29/05/1995 ماجستٌر اللغة العربٌة

 05/06/1995 ماجستٌر مٌاءالكٌ العلوم ٌمنً اصطناع وتمٌٌم بعض البلمرات الموصلة للكهرباء  فاطم  احمد سٌف الٌوسفً
احمد اسماعٌل ممبل 

 الشرعبً
مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً اإلسالمٌة  تموٌم البرنامج األكادٌمً إلعداد مدرس التربٌة

تدرٌس 
التربٌة 

 اإلسالمٌة

 06/06/1995 ماجستٌر

عبد هللا سلطان عبدالغنً 
 حسن

مدى تحمٌك أهداف تدرٌس الرٌاضٌات فً كتاب 
الرٌاضٌات للصف السادس من مرحلة التعلٌم األساسً فً 

 الجمهورٌة الٌمنٌة

مناهج وطرق  اء صنع -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس 

 الرٌاضٌات

 08/06/1995 ماجستٌر

دراسات فولتامترٌة وبوتنشٌومترٌة على بعض مركبات  بلمٌس علً عبدهللا زباره
شٌف المشتمة من حلمة االندازول ومتراكباتها مع بعض 

 أٌونات الفلزات فً األوساط المائٌة الكحولٌة

 27/06/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

 06/07/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنًسات التركٌب والسلون الحراري لمتراكبات درا دمحم لاسم عثمان عبدهللا
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اللٌجانٌدات المختلطة ألحماض البرولٌدٌن والثٌازولٌدٌن 
 الكربوكسٌلٌة

المخاوف الشائعة لدى أطفال المرحلة االبتدائٌة  فً البٌئة  اشراق احمد حسن االرٌانً
 الٌمنٌة

لعلوم االداب وا ٌمنً
 االنسانٌة

 20/07/1995 ماجستٌر علم النفس

دراسة على فطرٌات األمراض الجلدٌة فً محافظة  سعٌد منصر سعٌد الغالبً
 لجمهورٌة الٌمنٌةصنعاء ا

 22/07/1995 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم ٌمنً

انطالق دمحم عبد الملن 
 المتوكل

االداب والعلوم  ٌمنً البحث عن الذات فً الشخصٌات النسائٌة فً كٌت شوبان
 االنسانٌة

اللغة 
 االنجلٌزٌة

 24/07/1995 ماجستٌر

دمحم عبداللطٌف عمر 
 باسودان

 25/07/1995 ماجستٌر الرٌاضٌات العلوم ٌمنً مصفر المونٌالت على الحلمات األساسٌة

دراسات فٌزٌائٌة كٌمٌائٌة ومكانكٌة على االسمنت  فاطم  احمد دمحم المادري
 ان( البورتالندي بالجمهورٌة الٌمنٌة )باجل وعمر

 01/08/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

دراسات فٌزٌائٌة كٌمٌائٌة على متراكبات بعض المركبات  بشرى دمحم حمود العطاب
العضوٌة المحتوٌة على األكسجٌن ،النٌتروجٌن والكبرٌت 

 مع بعض اٌونات العناصر

 01/08/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

رٌن دراسٌا العادات الدراسٌة لدى الطلبة المتفولٌن والمتأخ خدٌخة احمد احمد السٌاغً
 دراسة ممارنة -فً الٌمن 

علم النفس  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 التربوي

 03/10/1995 ماجستٌر

راسة طٌفٌة عن اتزانات المحلول لمتراكبات )لمعمدات( د ودٌع سٌف ثابت العرٌمً
نافثوكٌنون )لوسون(مع اٌون الثورٌوم  10هٌدروكسً-0

 الرباعً

 28/11/1995 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

عبدالواسع احمد عمالن 
 الحمٌري

االداب والعلوم  ٌمنً ً شعر الحداثة العربٌةالذات الشاعرة ف
 االنسانٌة

 09/12/1995 دكتوراه اللغة العربٌة

دراسة على إنتاج بروتٌن الخلٌة الواحدة بواسطة الخمٌرة  دمحم فرحان مهٌوب الهاللً
كاندٌدا ٌوتلس والفطر تراٌكو درما فٌري من بعض 

 30/12/1995 ماجستٌر الحٌاة علوم العلوم ٌمنً
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المخلفات الزراعٌة وبعض المصادر االخرى فً البٌئة 
 الٌمنٌة

مفاتح الرضوان فً تفسٌر الذكر باالثار فً المرآن  هدى دمحم سعٌد المباطً
 :دراسة وتحمٌك

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 06/01/1996 ماجستٌر

اٌض النٌتروجٌن الالعضوي ووتنمٌة االنزٌم المختزل  اروى عبدالرحمن احمد
 للنترات فً الخمٌرة والبكترٌا

 20/01/1996 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم ٌمنً

احمد دمحم عبدالرحمن 
 المٌاضً

األخطاء فً استخدام أدوات التعرٌف والتنكٌر دراسة حالة 
عن طالب المستوى االول والرابع بمسم اللغة اإلنجلٌزٌة 

 بصنعاء -بكلٌه التربٌه 

هج وطرق منا صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 07/03/1996 ماجستٌر

 10/03/1996 جستٌرما علوم الحٌاة العلوم ٌمنً دراسة بٌئٌة ذاتٌة على نبات المات فً الٌمن عبده دمحم علً دهمش
ٌة ابن الحاجب )دراسة منهاج الطالب إلى تحمٌك كاف فطوم علً حسٌن االهدل

 وتحمٌك(
االداب والعلوم  ٌمنً

 االنسانٌة
 28/03/1996 ماجستٌر اللغة العربٌة

تموٌم برنامج إعداد معلم اللغة العربٌة والتربٌة اإلسالمٌة  عبد الوهاب زٌد المصباحً
فً الدبلوم التربوي المتوسط فً كلٌه التلربٌه جامعة 

 صنعاء

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 11/04/1996 ماجستٌر

اثر تدرٌس لواعد اللغة اإلنجلٌزٌة ضمنٌا  وبشكل صرٌح  ناظم عبدالملن سعٌد علً
 -على تحصٌل طلبه المستوى االول لسم اللغه االنجلٌزي 

 كلٌة التربٌة بصنعاء

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 02/06/1996 تٌرماجس

االداب والعلوم  ٌمنً ممارنة بنوٌة -تمنٌات السرد فً الرواٌة الٌمنٌة المعاصرة  أمن  ٌوسف دمحم عبده
 االنسانٌة

 05/06/1996 ماجستٌر اللغة العربٌة

االداب والعلوم  ٌمنً رؤٌا فً شعر أبً خفاجة األندلسًال عدنان عبده سعٌد ممبل
 االنسانٌة

 08/06/1996 ماجستٌر اللغة العربٌة

الصعةبات التً تعترض تدرٌس المواد االجتماعٌة  عبدالرحمن احمد عندانً
باسلوب المنهج التكاملً فً المدارس االعدادٌة فً 

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  يسور
تدرٌس 

 12/06/1996 ماجستٌر
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محافظة صنعاء من وجهة نظر الموجهٌن التربوٌٌن 
 والمدرسٌن

الدراسات 
 االجتماعٌة

فاطم  حسٌن حسن 
 الهمدانً

االداب والعلوم  ٌمنً منٌة فً أعمال الكاتب المسرحً فوكسدراسة الت     
 االنسانٌة

اللغة 
 االنجلٌزٌة

 14/06/1996 دكتوراه

االداب والعلوم  ٌمنً الٌمن فً الشرٌعة االسالمٌة :دراسة فمهٌة ممارنة حمٌد فرحان عبدالعلٌم
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 22/06/1996 ماجستٌر

بناء برنامج تعلٌمً تدرٌبً للسلون التكٌفً للمتخلفٌن  اروى ٌحٌى مصلح النجار
 عملٌا  فً معهد الشهٌد فضل الحاللً

علم النفس  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 التربوي

 26/06/1996 ماجستٌر

دراسات طٌفٌة على مشتمات ثنائى الفوسفازان الحلمى مع  محفوظ دمحم سٌف الحمادي
 المركبات االمنٌة

 27/06/1996 ماجستٌر اءالكٌمٌ العلوم ٌمنً

الوعى البٌئى لدى طلبه المرحله الثانوٌه فً الجمهورٌه  دمحم عساف عمر
 بمدارس أمانة العاصمة صنعاء -الٌمنٌه 

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  سوري
 تدرٌس العلوم

 02/07/1996 ماجستٌر

االحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمً العلوم فً مرحلة التعلٌم  امة الكرٌم ط  أبو زٌد
 لعاصمةاألساسً بأمانة ا

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 06/07/1996 ماجستٌر

اثر المعرفة السابمة بطبٌعة أسئلة االختبار على للك  انٌس  عبده المجاهد دوكم
 االختبار والتحصٌل

علم النفس  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 التربوي

 06/07/1996 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً تعدد أوجه اإلعراب فً المرآن الكرٌم عبدهللا علً دمحم الهنادوه
 االنسانٌة

 06/07/1996 دكتوراه اللغة العربٌة

أثر إستراتٌجٌة إتمان التعلٌم على تحصٌل طلبة الصف  رائده دمحم عبدالمادر
 األول الثانوي لبعض المفاهٌم الرٌاضٌه

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس 

 الرٌاضٌات

 09/07/1996 ماجستٌر

امة الرزاق دمحم احمد 
 الوشلً

االحتارق النفسً لدى مدرسً أمانة العاصمة صنعاء 
 ٌسوعاللته بضغوط مهنة التدر

علم النفس  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 التربوي

 20/07/1996 ماجستٌر

 20/07/1996 ماجستٌراللغة االداب والعلوم  ٌمنًممٌزات الرجل العادي فً مسرحٌة انتظار جودو حسٌن صالح حسٌن 
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 االنجلٌزٌة االنسانٌة لصموئٌل بٌكلت الزبٌري
االداب والعلوم  ٌمنً حك استٌفاء المصاص فً الشرٌعة اإلسالمٌة سعٌد منصور دمحم موفع 

 االنسانٌة
الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 23/07/1996 تٌرماجس

رؤٌة ممترحة حول مفهوم وأهداف التعلٌم األساسً فً  ره مثنً عمالند
 الجمهورٌة الٌمنٌة

 28/07/1996 ماجستٌر اصول التربٌة صنعاء  -التربٌة  ٌمنً

التوافك وعاللته باالضطرابات السٌكوسومانٌه والنفس  اروى احمد عبده العزي
 جسمٌه ،لدى طالبات السكن الجامعً فً صنعاء

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 31/07/1996 ماجستٌر علم النفس

ء األسر المفككة اإلعتٌادٌة فً بعض الخصائص لدى أبنا هدى طاهر احمد داود
 دراسة نفسٌة ممارنه -أمانة العاصمة صنعاء 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 01/08/1996 ماجستٌر علم النفس

االداب والعلوم  سوري األخفش األصغر وأراه النحوٌة والصرفٌة طارق عبدالرزاق باكٌر
 االنسانٌة

 19/11/1996 ماجستٌر اللغة العربٌة

رضٌ  علً دمحم عبد هللا 
 شمسان

االداب والعلوم  ٌمنً مشكالت الطلبة المراهمٌن فً المدارس الثانوٌة بصنعاء
 االنسانٌة

 28/11/1996 ٌرماجست علم النفس

دراسة على بعض مترا كبات لواعد شٌف الفوسفورٌة  فتحً دمحم عبدهللا العزب
 العضوٌة

 01/12/1996 دكتوراه الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

االضطرابات العصابٌة لدى متعاطً المات وغٌر  دمحم علً احمد نعمان
 دراسة نفسٌة مٌدانٌة -المتعاطٌن فً البٌئة الٌمنٌة 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 25/12/1996 ماجستٌر علم النفس

االستجابات الفسٌولوجٌة لبذور الحلبه المنموعة فً  فاطم  احمد دمحم الحدي
 حامض الجبرٌلٌن تحت اإلجهاد المائً

 26/12/1996 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم ٌمنً

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة وتحمٌك-اب بشرح ملحة اإلعراب منحة الملن الوه عبد الرحمن جعفر المحضار
 االنسانٌة

 04/01/1997 ماجستٌر اللغة العربٌة

شرٌف عبد الكرٌم دمحم 
 النجار

االداب والعلوم  اردنً ابن هطٌل الٌمنً وجهوده النحوٌة
 االنسانٌة

 08/01/1997 ماجستٌر اللغة العربٌة

 30/01/1997 ماجستٌرمناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  عرالً -استمصاء حاجات الدارسٌن اللغوٌة فً كلٌة الطب  نفٌسة دمحم سعٌد بن تاٌ 
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تدرٌس اللغة  جامعة صنعاء
 االنجلٌزٌة

االداب والعلوم  ٌمنً االلرار وحجٌته فً الشرٌعة االسالمٌة احمد احمد غالب العامري
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 24/02/1997 ماجستٌر

فاطم  عبدالرحمن أبو 
 االسرار

مدى فهم طلبة المستوى األول جامعة صنعاء لبعض 
 الرئٌسه  -المفاهٌم البٌولوجٌة 

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 27/02/1997 ماجستٌر

الهندسة  الهندسة ٌمنً تمٌٌم اثر المٌاه العادمة لمصنع الغزل والنسٌج بصنعاء دمحم صالح العروسً
 المدنٌة

 12/03/1997 ماجستٌر

امة الملن اسماعٌل لاسم 
 الثور

المولف الٌمنً من الحكم العثمانً الثانً مع تحمٌك 
 مخطوطه الدر المنثور للعالمة علً بن عبد هللا االرٌانً

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 24/03/1997 ماجستٌر تارٌخ

حمن امة الغفور عبد الر
 علً االمٌر

بهجة الزمن فً تارٌخ حوادث الٌمن " لٌحٌى بن الحسٌن"  
 وتحمٌك المخطوطه

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 24/03/1997 ماجستٌر تارٌخ

تحفة األسماع واألبصار بما فً السٌرة المتوكلٌة من  عبدالحكٌم عبدالمجٌد احمد
 غرائب األخبار

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 25/03/1997 ماجستٌر تارٌخ

علوم األرض  العلوم ٌمنً االعتبارات الزلزالٌة للٌمن احمد علً دمحم العٌدروس
 والبٌئة

 27/03/1997 ماجستٌر

علوم األرض  العلوم ٌمنً دراسة تفصٌلٌة على فطرٌات الهواء فً محافظة صنعاء هللالٌس ٌوسف دمحم عبد
 والبٌئة

 03/04/1997 ماجستٌر

اسماعٌل عبدهللا عبدهللا 
 الوظاف

حالة الضرورة وأثرها فً منع المسئولٌة فً الشرٌعة 
 اإلسالمٌة

االداب والعلوم  ٌمنً
 نسانٌةاال

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 09/04/1997 ماجستٌر

عبد الحكٌم دمحم علً منصر 
 المرشً

تل عمدا  بعض سمات الشخصٌة لدى مرتكبً جرٌمة الم
 فً البٌئة الٌمنٌة 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 12/04/1997 ماجستٌر علم النفس

االداب والعلوم  فلسطٌنً حضانة الصغٌر وكفالتة فً الفمه اإلسالمً سعاد ناصر حسن بلبل
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 14/04/1997 ماجستٌر
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علً دمحم احمد حسٌن 
 الزبٌدي

االداب والعلوم  ٌمنً ر بن معد ٌكرب الزبٌدي :دراسة تحلٌلىة نمدٌةشعر عم
 االنسانٌة

 01/07/1997 ماجستٌر اللغة العربٌة

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة لغوٌة داللٌة -لهجة منطمة الوازعٌة  عبدهللا دمحم سعٌد عبدهللا
 االنسانٌة

 03/07/1997 ماجستٌر اللغة العربٌة

جٌولوجٌة وجٌوكٌمٌائٌة وتمعدنات المواطع الماعدٌة فً  خالد دمحم ثابت الصلوي
المنطمة مابٌن وادي الشمات ووادي شبام جنوب شرق تعز 

 الجمهورٌة الٌمنٌة -

علوم األرض  ومالعل ٌمنً
 والبٌئة

 06/07/1997 ماجستٌر

دراسات تمنٌات تدرٌس مهارات المراءة االستٌعابٌة فً  بلمٌس عمر عوض بامطرف
 دراسة حالة -ات فً أمانة العاصمة مدارس البن

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 21/07/1997 ماجستٌر

عبدالرلٌب عبدهللا دمحم 
 باطًالم

تأثٌر ملوحة التربة على النمو وامتصاص بعض العناصر 
 األساسٌة لنبات حنن السبع

البساتٌن  الزراعة ٌمنً
 والغابات

 27/07/1997 ماجستٌر

لعلوم االداب وا سوري إتالف المال وأحكامه فً التشرٌع اإلسالمً مازن حسٌن دمحم الحرٌري
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 28/07/1997 ماجستٌر

دوافع ارتٌاد المرأة الٌمنٌة مجالس المات ) التفرطه (  نجاة دمحم صائم خلٌل
 وعاللة ذلن بوالع األسرة الٌمنٌة 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 30/07/1997 ماجستٌر علم النفس

استمصاء حاجات طالب كلٌة العلوم األكادٌمٌة لدارسة  صبرٌ  دمحم عبدهللا الثور
 اللغة اإلنجلٌزٌة فً ضوء البرنامج الحالً

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 30/07/1997 ماجستٌر

تصمٌم وتنفٌذ واختبار آالت بذار للمدرجات وللحٌازات  عادل دمحم احمد المدسً
 الصغٌرة لمحصول الممح

الهندسة  الزراعة ٌمنً
 الزراعٌة

 31/07/1997 ماجستٌر

مدٌم الرئٌسٌة ورموزها حتى المرن الرابع الهة الٌمن ال دمحم سعد عبده حسن 
 دراسة أثارٌة تارٌخٌة  -المٌالدي 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 02/08/1997 دكتوراه االثار

 02/08/1997 ماجستٌراالدارة  صنعاء  -التربٌة  ٌمنًالرضا الوظٌفً لدى مدٌري المدارس الثانوٌة فً عبدالجبار االطٌب امٌن 
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والتخطٌط  الجمهورٌة الٌمنٌة النور
 التربوي

الرابع الهة الٌمن المدٌم الرئٌسٌة ورموزها حتى المرن  دمحم سعد عبده حسن
 دراسة أثارٌة تارٌخٌة  -المٌالدي 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 02/08/1997 دكتوراه االثار

الحل الدوري لمجموعه معٌنة من المعادالت التفاصٌلة  عاٌش علً دمحم الهنادوة
 غٌر الخطٌة

 03/08/1997 دكتوراه الرٌاضٌات العلوم ٌمنً

دراسة االساسً للهٌدروكربونات النفطٌة فً البحر  نبٌل عبده احمد الشوافً
 األحمر للساحل الٌمنً

 16/08/1997 ماجستٌر علوم البحار العلوم ٌمنً

دور الفائض فً تطور المجتمع العربً اإلسالمً من  دمحم سالم ولد سٌدي
المبٌلة إلى الدولة دراسة سوسٌوانثروبولوجٌة لمجتمع 

 صدر اإلسالم

علوم االداب وال مورٌتانً
 االنسانٌة

 12/10/1997 ماجستٌر علم االجتماع

تواجه االدارة المدرسٌة فً  المشكالت اإلدارٌة التً عوض دمحم لاسم
 مرحلة التعلٌم األساسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة

االدارة  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
والتخطٌط 
 التربوي

 09/12/1997 ماجستٌر

فٌصل احمد ناصر بن على 
 جابر

تمٌم كمٌة ونوعٌة مٌاه مجارى صنعاء لإلستخدامات 
 الزراعٌة

الهندسة  الهندسة ٌمنً
 المدنٌة

 11/12/1997 ماجستٌر

 15/12/1997 ماجستٌر علوم الحٌاة مالعلو ٌمنً تأثٌرات مٌناء وتصدٌر نفط المسٌله على االحٌاء الساحلٌة عبدهللا احمد مبارن باصٌدي
ام طرٌمة حل المشكالت والتملٌدٌة على تحصٌل أثر استخد توفٌك علً عالم احمد

طلبة الصف السابع من التعلٌم األساسً فً مادة 
 الرٌاضٌات

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس 

 الرٌاضٌات

 16/12/1997 ماجستٌر

الحدٌث أنماطها النزعة المصصٌة فً الشعر العربً  حاتم دمحم صكر
 وتشكالتها

االداب والعلوم  عرالً
 االنسانٌة

 24/12/1997 دكتوراه اللغة العربٌة

شرف الدٌن عبدهللا احمد 
 صالح

الهندسة  الهندسة ٌمنً مشكالت الترسبات فً حواجز ولنوات الري بوادي زبٌد
 المدنٌة

 25/12/1997 ماجستٌر
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الهندسة  الهندسة ٌمنً طرق الري الحملٌة المناسبة لظروف تهامة عدنان جمٌل محرم
 المدنٌة

 25/12/1997 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً الضغوط النفسٌة لدى المرأة الٌمنٌة العاملة  ٌس دمحم علً جباريبلم
 االنسانٌة

 02/03/1998 ماجستٌر علم النفس

االداب والعلوم  فلسطٌنً الهدنة والسالم فً اإلسالم كمال محمود سعٌد 
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 16/03/1998 ماجستٌر

أسالٌب المعاملة الوالدٌه كما ٌدركها األبناء وعاللتها  الهام عبد هللا دمحم االرٌانً
 بتوافمهم النفسً )دراسة نفسٌة فً البٌئة الٌمنٌة(

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 20/04/1998 ماجستٌر علم النفس

االداب والعلوم  ٌمنً السٌاسة اإلدارٌة والمالٌة فً عهد اإلمام ٌحٌى   احمد دمحم محمود الفمٌ 
 االنسانٌة

 09/05/1998 ماجستٌر تارٌخ

الخصائص الجٌولوجٌة الجٌو كٌمٌائٌه لمواطع البٌجماتٌت  طارق هاشم علوي الحبشً
فً منطمة وادي الشوٌفة جنوب شرق تعز بالجمهورٌة 

 الٌمنٌة

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 والبٌئة

 26/05/1998 ماجستٌر

دراسات على اصطناع بعض المركبات غٌر متجانسة  دمحم عبده دمحم الخدشً
 الحلمة المنتمٌة إلى مشتمات التراٌازول

 30/05/1998 ماجستٌر الكٌمٌاء العلوم ٌمنً

-0790الخصوصٌة الموضوعٌة للرواٌة الٌمنٌة ) عائد كاظم خصبان
 م(0771

االداب والعلوم  عرالً
 االنسانٌة

 02/06/1998 دكتوراه اللغة العربٌة

لٌمنٌٌن تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة من خالل االدب للطلبة ا وهٌب  عبد الكرٌم محرم
 بكلٌة التربٌة تعز

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 04/06/1998 دكتوراه

االداب والعلوم  ٌمنً البنٌة الرواءٌة فً ٌموتون غرباء لدمحم عبد الولً رهوهٌبة احمد دمحم صب
 االنسانٌة

 04/06/1998 ماجستٌر اللغة العربٌة

الجزء الرابع والثالثون من كتاب التارٌخ ألبً الحسٌن  رضوان احمد مصلح اللٌث
 هالل بن المحسن الصابً

داب والعلوم اال ٌمنً
 االنسانٌة

 21/06/1998 ماجستٌر تارٌخ



  
 
 
 
 

 البيبنبت األسبسية ألحببث الرتقيبت ألعضبء هيئة التدريس جببمعة صنعبء املوثقة لدى الشؤون األكبدميية ببجلبمعة
 (0101 -0791لعلمي جلبمعة صنعبء )دليل اإلنتبج ا
 (م0111-0791 الرابع) ءزالج

 

 جامعة صنعاء

 نبئب رئيس اجلبمعة للشئون األكبدميية 
 وشئون أعضبء هيئة التدريس

Republic of Yemen 

Sana’a University 
Vice President 

  for Academic Affairs 
 

دمحم حسٌن دمحم عبد هللا 
 الصافً

دور رٌمون الرابع كونت تولوز فً الحروب الصلٌبٌة 
 االولـــــى 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 23/06/1998 ماجستٌر تارٌخ

االداب والعلوم  ٌمنً سة أسلوبٌةشعر المٌس درا عبدهللا حسٌن دمحم البار
 االنسانٌة

 05/07/1998 دكتوراه اللغة العربٌة

علً عبدالمجٌد سعٌد 
 السروري

مح فً الجمهورٌة دراسة تحلٌلىة التصادٌة إلنتاج الم
 الٌمنٌة

االلتصاد  الزراعة ٌمنً
واالرشاد 
 الزراعً

 08/07/1998 ماجستٌر

تأثٌر إضافة المخلفات العضوٌة على بعض خواص التربة  نجٌب دمحم حسٌن المغربً
 ونمو الذرة الشامٌة

األراضً  الزراعة ٌمنً
 والمٌاه

 09/07/1998 ماجستٌر

روحً ابراهٌم عثمان 
 الخطٌب

 11/07/1998 ماجستٌر اضٌاتالرٌ العلوم فلسطٌنً حول متباٌنة األبعاد ومعادلة األبعاد

تصمٌم وتصنٌع آلة بذار لمحصول الذرة الشامٌة للزراعة  فٌصل دمحم سٌف الشمٌري
 فً ظروف الجمهورٌة الٌمنٌة

األراضً  ةالزراع ٌمنً
 والمٌاه

 14/07/1998 ماجستٌر

االداب والعلوم  مصري منهج االسالم فً حماٌة المجتمع من الجرٌمة منتصر دمحم عبد الحمٌد 
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 15/07/1998 ماجستٌر

عاشور حامد صالح 
 الكربولً

 18/07/1998 دكتوراه الكٌمٌاء العلوم عرالً اصطناع ودراسة بعض معمدات البولٌمٌرات الجدٌدة

 19/07/1998 ماجستٌر الرٌاضٌات العلوم سودانً النمذجة الرٌاضٌة لنظام تخطٌط مالً دمحم عبدالمادر دمحم
تأثٌر الكثافة النباتٌة ونظم الزراعة على انتاج بعض  عبدالكرٌم عبدهللا دمحم شرف

 أصناف الذرة الشامٌة
المحاصٌل  الزراعة ٌمنً

 الزراعٌة
 21/07/1998 ماجستٌر

 23/07/1998 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم ٌمنً الطفٌلٌات المعوٌة فً تالمٌذ بعض مدارس صنعاء دمحم عبده احمد لاسم التاج
عبد هللا عبده اسماعٌل غالب 

 أبو الغٌث
بٌة بشمالها خالل المرنٌن عاللات جنوب الجزٌرة العر

 الثالث والرابع المٌالدي
االداب والعلوم  ٌمنً

 االنسانٌة
 25/07/1998 ماجستٌر تارٌخ

 25/07/1998 ماجستٌرالدراسات االداب والعلوم  ٌمنً الوالعٌة فً التشرٌع االسالمً  احمد علً علً المماشً
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 اإلسالمٌة  االنسانٌة
مملكة الفرنجه والفتوحات اإلسالمٌة فً جنوب بالد الغال  نجاة دمحم دمحم الطلبً

 م(793-950هـ / 001-593)
االداب والعلوم  ٌمنً

 االنسانٌة
 28/07/1998 ماجستٌر تارٌخ

أسالٌب المعاملة الوالدٌه وأثرها فً ظهور الوساوس  سمٌ  صبٌح حمود التمٌمً
 المهري لدى األبناء

االداب والعلوم  عرالً
 االنسانٌة

 28/07/1998 ماجستٌر علم النفس

االداب والعلوم  فلسطٌنً عمد النمل فً الفمه االسالمً عمر خالد مصطفً حمد
 االنسانٌة

سات الدرا
 اإلسالمٌة 

 08/08/1998 ماجستٌر

عبدهللا غالب عبدالكرٌم 
 الحمادي

المشكالت البٌئٌة التً ٌنبغً تضمٌنها فً المناهج 
دراسة  -الجغرافٌة للصفوف العلٌا من التعلٌم األساسً 

 مسحٌه تحلٌلىة

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
س تدرٌ

الدراسات 
 االجتماعٌة

 12/09/1998 ماجستٌر

االداب والعلوم  اردنً أحكام الرضاع فً الشرٌعة االسالمٌة ارحام سعٌد دمحم سمارة
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 22/09/1998 ماجستٌر

ٌت رزق سعد هللا بخ
 الجابري

هجرة العماله الزراعٌة فً وادي حضرموت من عام 
 م(0771-م0795)

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 22/10/1998 ماجستٌر الجغرافٌا

االحراز لما فً أساس البالغة من كناٌة ومجاز لدمحم بن  رٌاض ساجت سالم
 دراسة وتحمٌك -اسماعٌل األمٌر 

االداب والعلوم  عرالً
 االنسانٌة

 29/10/1998 ماجستٌر اللغة العربٌة

م اللغة العربٌة للمرحلة الثانوٌة تموٌم برنامج إعداد معل احمد مهدى علً ٌمانً
 بكلٌه التربٌه جامعة عدن

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 05/11/1998 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً كتاب التبٌان لما خفى فً المرآن : دراسه وتحمٌك عبدهللا دمحم سعٌد الخوالنً
 النسانٌةا

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 10/11/1998 ماجستٌر

دراسات جهدٌة وفولتامةرٌة على الكاتٌكول امٌنات الدوٌا  اٌمان دمحم حسٌن شدٌوه
 والدوٌامٌن واألدرٌنالٌن ومتراكباتها الفلزٌة

 15/11/1998 دكتوراه الكٌمٌاء العلوم ٌمنً
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الوعً البٌئً لدى المرأة الٌمنٌة وعاللتة بالمستوى  دمحم اسماعٌل دائل العبسً
 التعلٌمً 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 16/11/1998 ماجستٌر علم االجتماع

فٌصل بن علً ٌحٌى 
 الزبٌدي

االداب والعلوم  ٌمنً جنوح األحداث وحكمه فً ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة
 ٌةاالنسان

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 17/11/1998 دكتوراه

طالب الٌمنٌٌن الدارسٌن مستوٌات االغتراب لدى ال عبدالحكٌم دمحم صالح الكولً
بالجامعات المصرٌة وعاللتها بمستوٌات التوافك النفسً 

 واالجتماعً

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 09/01/1999 ماجستٌر علم النفس

األضرحة فً الٌمن من المرن الرابع الهجري/العاشر  علً سعٌد سٌف
المٌالدي وحتى نهاٌة المرن العاشر الهجري دراسة أثرٌة 

 معمارٌة

داب والعلوم اال ٌمنً
 االنسانٌة

 25/01/1999 دكتوراه االثار

االضرحة فً الٌمن من المرن الرابع الهجري وحتى   علً سعٌد سٌف
 دراسة أثرٌة معمارٌة -نهاٌة المرن العاشر الهجري 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 25/01/1999 دكتوراه االثار

االداب والعلوم  ٌمنً الحاكمٌة فً االسالم صالح دمحم مبارن مطهر
 االنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة 

 13/02/1999 ماجستٌر

ى مكانتها مساهمة المرأة فً العمل الصناعً وتأثٌرها عل سهٌر علً احمد عاطف
داخل العائلة دراسة تطبٌمٌة على العامالت فً مصنع 

 الغزل والنسٌج صنعاء

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 21/02/1999 ماجستٌر علم االجتماع

تمدٌر المعالم الوراثٌة وغٌر الوراثٌة لبعض صفات النمو  عبدهللا علً عبدهللا النخٌف
 فً أغنام الشعر الذمارٌة

االنتاج  الزراعة ٌمنً
 الحٌوانً

 27/02/1999 ماجستٌر

حسٌن احمد احمد عبدهللا 
 عزٌز

المناهل الصافٌة فً شرح معانً الشافٌة للطف هللا 
 دراسة وتحمٌك -الضفٌري 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 10/03/1999 ماجستٌر اللغة العربٌة

دراسة مٌدانٌة  -دور المدرسة فً التنشئة السٌاسٌة  طاهر دمحم عمر االهدل
 لمدارس العاصمة صنعاء

 11/03/1999 ماجستٌر بٌةاصول التر صنعاء  -التربٌة  ٌمنً

 13/03/1999 ماجستٌرناهج وطرق م صنعاء  -التربٌة  ٌمنًالكفاٌات التعلٌمٌة الالزمة لمعلم اللغة العربٌة فً المرحلة  أنٌس  محمود هزاع
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تدرٌس اللغة  الثانوٌة بالجمهورٌة الٌمنٌة
 العربٌة

االداب والعلوم  ٌمنً لبٌلة مذحج منذ ظهور االسالم إلى نهاٌة العصر االموي صالح عاٌش علً حسن
 االنسانٌة

 24/04/1999 ماجستٌر تارٌخ

العملٌات العلمٌة التكاملٌة لدى طلبة األلسام العلمٌة بكلٌه  سلٌمانرضا دمحم عطٌ  
 التربٌه بجامعة صنعاء

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  مصري
 تدرٌس العلوم

 11/05/1999 ماجستٌر

دمحم احمد عبد المغنً 
 السنبانً

االداب والعلوم  ٌمنً الشبكة الوطنٌة للمعلومات فً الٌمن
 االنسانٌة

 16/05/1999 دكتوراه المكتبات

دراسات مرفومترٌة وبٌولوجٌة على ساللة النحل الٌمنً  خالد سعٌد عمالن ناصر
 اوهجنه

 31/05/1999 ماجستٌر ولاٌة النبات الزراعة ٌمنً

عدنان عبدالولً حٌدر 
 الصنوي

دراسة التصادٌه تحلٌلىه لالئتمان الزراعً فً الجمهورٌة 
 الٌمنٌة

االلتصاد  الزراعة ٌمنً
واالرشاد 
 الزراعً

 03/06/1999 ماجستٌر

التدهور البٌئً وآثاره االلتصادٌة واالجتماعٌة على لبائل  ٌعموب اسحاق ابو الزاكً
 البمارة فً والٌة جنوب دارفور بالسودان 

داب والعلوم اال سودانً
 االنسانٌة

 22/06/1999 ماجستٌر الجغرافٌا

الحاالت االكتئابٌة كما ٌكشف عنها اختبار تفهم الموضوع  رشاد دمحم علً اسماعٌل

TAT 
االداب والعلوم  ٌمنً

 االنسانٌة
 27/06/1999 ماجستٌر م النفسعل

طارق عبدالواحد احمد 
 االغبري

المفاهٌم البٌئٌة فً كتاب الجغرافٌا للصف الثالث الثانوي 
 فً الٌمن ودورها فً تعمٌك الوعً البٌئً لدى الطلبه

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس 

الدراسات 
 االجتماعٌة

 04/07/1999 ماجستٌر

دراسات على إكثار صنف تفاح انا تحت ظروف  الٌاس مانع علً المٌدمة
 الجمهورٌة الٌمنٌة 

البساتٌن  الزراعة ٌمنً
 والغابات

 13/07/1999 ماجستٌر

 17/07/1999 ماجستٌر علم النفساالداب والعلوم  ٌمنًالتوافك لدى أفراد الموات المسلحة وعاللته ببعض السمات  انور عبده عبد هللا
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 االنسانٌة الشخصٌة
دراسة فً منهج اللغة اإلنجلٌزٌة بمرحلة التعلٌم األساس  سلٌمان مطر دلبون

 فً السودان
االداب والعلوم  سودانً

 االنسانٌة
اللغة 

 االنجلٌزٌة
 19/07/1999 ماجستٌر

عبد الرحمن احمد دمحم 
 المختار

هـ من 031 - 31الحٌاة االجتماعٌة للعلماء فٌما بٌن عامً 
فً  خالل كتابً)سٌر اعالم النبالء للذهبً، والمنتظم

 دراسة تارٌخٌة -تارٌخ األمم والملون ألبن الجوزي( 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 20/07/1999 ماجستٌر تارٌخ

المٌم التً ٌنبغً أن تتضمنها كتب المراءة والمحفوظات  عبدالكرٌم دمحم احمد العونً
للصفوف الثالثة الوسطى فً التعلٌم األساسً بالجمهورٌة 

 الٌمنٌة

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 20/07/1999 ماجستٌر

أثر استخدام إستراتٌجٌة إتمان التعلم على تحصٌل طلبة  عبدالواحد سعٌد دمحم
م التربٌة جامعة الصف السادس األساسً فً مادة العلو

 صنعاء

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 21/07/1999 ماجستٌر

مولف نحاة الٌمن من الخالفات النحوٌة من المرن السادس  شرٌف عبدالكرٌم دمحم النجار
 إلى المرن التاسع الهجري

االداب والعلوم  اردنً
 االنسانٌة

 21/07/1999 دكتوراه اللغة العربٌة

عاٌده دمحم مكرد علوان 
 العرٌمً

أثر الرضا الوظٌفً لمعلمً المرحلة الثانوٌة وعاللته 
مهورٌة الٌمنٌة بإدراكهم للسلون المٌادي لمدرائهم فً الج

 مدٌنة تعز –

االدارة  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
والتخطٌط 
 التربوي

 22/07/1999 ماجستٌر

دالمادر سعٌده عباس عب
 شهاب

االداب والعلوم  ٌمنً ابن ٌعٌش الصنعانً وجهوده النحوٌة واللغوٌة
 االنسانٌة

 25/07/1999 دكتوراه اللغة العربٌة

االداب والعلوم  ٌمنً الدولة اإلسالمٌة فً عهد عبد هللا بن الزبٌر  عبد هللا حاتم خالد المخالفً
 االنسانٌة

 28/07/1999 ماجستٌر تارٌخ

تأثٌر السماد الفوسفاتً واألصناف على نمو ومحصول  فاروق سٌف دمحم هزاع 
 البرسٌم الحجازي

األراضً  الزراعة ٌمنً
 والمٌاه

 28/07/1999 ماجستٌر

 29/07/1999 ماجستٌر تالرٌاضٌا العلوم ٌمنًتمدٌر العمر الحملً للطفل الٌمنً المولود حدٌثا باستخدام  افراح صالح عبدهللا النزٌلً
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 بعض الخصائص الطبٌعٌة على جسمه
عبد الخالك حنده خمٌس 

 بلحٌن
مستوى الصحة النفسٌة لدى طلبة جامعة صنعاء وعاللته 

 اتببعض المتغٌر
االداب والعلوم  ٌمنً

 االنسانٌة
 31/07/1999 ماجستٌر علم النفس

نموذج برمجة خطً لتحدٌد أفضل أنماط المحاصٌل  دمحم احمد دمحم حسن
 الزراعٌة للمزارعٌن فً منطمة ذمار

 31/07/1999 دكتوراه رٌاضٌاتال العلوم ٌمنً

تأثٌرالترب إضافة الحدٌد والمنجنٌز على نمو وامتصاص  عبدهللا حٌدره دمحم حٌدره
 الشامٌة لبعض العناصر المغذٌة الصغٌرة نبات الذرة

األراضً  الزراعة فلسطٌنً
 والمٌاه

 08/08/1999 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً شعرٌة المصة المصٌرة فً الٌمن أمن  ٌوسف دمحم عبده
 االنسانٌة

 28/08/1999 دكتوراه اللغة العربٌة

مهام المشرف التربوي ومعولات تنفٌذها بمرحلة التعلٌم  دمحم حمود علً النعمان
 األساسً

االدارة  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
والتخطٌط 
 التربوي

 15/09/1999 ماجستٌر

تكالٌف الزواج بٌن األسس الشرعٌة والتمالٌد واألعراف  عزٌز احمد صالح الحسٌنً
تطبٌمٌه  االجتماعٌة وأثرها على مستمبل األسرة دراسه

 على منطمة خوالن

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 30/09/1999 ماجستٌر علم االجتماع

تعلٌم المرأة وعاللتها بتركٌبة األسرة الحضرٌة فً  عبد السالم احمد سعٌد مكرد
 المجتمع الٌمنً

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 03/10/1999 ماجستٌر علم االجتماع

دراسة  -التمدٌم والتأخٌر فً دٌوان زهٌر بن أبً سلمى  ناصر دمحم مبرون
 داللٌةنحوٌة 

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 07/10/1999 ماجستٌر اللغة العربٌة

مستوى الممارسات التعلٌمٌة الصفٌة لمعلمً العلوم فً  فٌصل صٌفان علً الممطري
 المرحلة الثانوٌة

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 03/11/1999 ماجستٌر

مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوٌة للنشاط اللغوي فً  احمد حسان غالب
 الجمهورٌة الٌمنٌة

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 04/12/1999 ماجستٌر
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دراسة نحوٌة  -حروف الجر فً معانً المرآن للفراء  ذكرى ٌحٌى احمد المبٌلً
 داللٌة

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 04/12/1999 ماجستٌر اللغة العربٌة

 عبدالحكٌم عبدالحك دمحم
 سٌف الدٌن

مولف كبار التابعٌن من المتغٌرات االلتصادٌة فً العهد 
 األموي

االداب والعلوم  ٌمنً
 االنسانٌة

 07/12/1999 ماجستٌر تارٌخ

مناهج وطرق  صنعاء  -التربٌة  ٌمنً تأثٌر النصوص الوالعٌة على االستٌعاب فً المراءة ناصر عمر مبارن التمٌمً
تدرٌس اللغة 

 االنجلٌزٌة

 11/12/1999 ماجستٌر

دراسات فسٌولوجٌة على نباتً الطماطم والذرة والكائنات  ٌحً عبدهللا عوض حنشل
 الدلٌمة المصاحبة لها

 02/01/2000 دكتوراه علوم الحٌاة العلوم ٌمنً

االداب والعلوم  ٌمنً العاصمةالنمو السكانً باستخدامات المٌاة فً امانة  دمحم عبدهللا صالح الشلبً
 اإلنسانٌة

 01/25/2000 ماجستٌر الجغرافٌا

رضا احمد عبدالرحمن 
 لرحش

دراسة تحلٌل مضمون على  -صورة النساء فً التلفزٌون 
 البرامج الدٌنٌة فً التلفزٌون صنعاء المناة األولى

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 01/02/2000 ماجستٌر علم االجتماع

-عوالمها-تٌاراتها -العاصمة الهجرة الداخلٌة الى أمانة  عبدهللا احمد علً الضرعً
 أثارها

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 02/02/2000 ماجستٌر الجغرافٌا

األدوار التً ٌنبغً ان ٌموم بها معلم المرحلة الثانوٌة  ابت الجراديخالد محسن ث
 بالجمهورٌة الٌمنٌة

 19/02/2000 ماجستٌر أصول التربٌة التربٌة صنعاء ٌمنً

 21/02/2000 ماجستٌر الرٌاضٌات العلوم ٌمنً العاللة بٌن تعلٌم الوالدٌن وصحة أطفالهم فً محافظة اب  دمحم صالح عبدهللا مسعود
االداب والعلوم  ٌمنً الطالق واثارة االجتماعٌة والنفسٌة على المراه الٌمنٌة جالل دمحم لاسم المذحجً

 اإلنسانٌة
 06/03/2000 ماجستٌر علم االجتماع

التصادٌة اللتصادٌات انتاج الدواجن فً الجمهورٌة  دمحم لطف دمحم عباد
 الٌمنٌة

االلتصاد  الزراعة ٌمنً
واإلرشاد 
 الزراعً

 01/04/2000 تٌرماجس

 12/04/2000 ماجستٌرمناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنًاتجاهات طلبة األلسام العلمٌة بكلٌة التربٌة ومعلمً العلوم  عز الدٌن حسن دمحم معاد
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 تدرٌس العلوم نحو الوسائل التعلٌمة
مفهوم الذات لدى المعالٌن حركٌا فً الٌمن وعاللتها  فتحٌة عبدهللا دمحم منموش

 مات شخصٌاتهمبس
االداب والعلوم  ٌمنً

 اإلنسانٌة
 19/04/2000 ماجستٌر علم النفس 

تمبل الذات واالخرٌن لدى المجرمٌن والعاملٌن فً البٌئة  لطف دمحم ٌحٌى حرٌش
 الٌمنٌة

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 24/04/2000 ماجستٌر علم النفس 

اروى عبدالرحمن محسن 
 ذمران

ك النفسٌة لدى الجانحٌن وعاللته ببعض اضطرابات التواف
 المتغٌرات

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 26/04/2000 ماجستٌر علم النفس 

االحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمً الرٌاضٌات للصفٌن السابع  فوزٌة لاسم ٌحٌى العمار
والثامن بامانة العاصمة صنعاء فً مجال بناء اختبارات 

 التحصٌل

علم النفس    عاءالتربٌة صن ٌمنً
 التربوي

 26/04/2000 ماجستٌر

عادل صالح علً ثابت 
 الفمٌة

االداب والعلوم  ٌمنً السفر وأحكام فً الفمه اإلسالمً
 اإلنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة

 29/04/2000 ماجستٌر

دمحمعبدهللا دمحم حسٌن 
 الحاوري

األخطاء الشاٌعة فً المراءة الجهرٌة لنصوص 
المحفوظات لدى تالمٌذ الصف السادس  من التعلٌم 

 األساسً بامانة العاصمة

ج وطرق مناه التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 02/05/2000 ماجستٌر

المشكالت اإلنتاجٌة  والتسوٌمٌة للتمور فً وادي  دمحم ابوبكر عبدهللا ممٌبل
 م0773-م 0793حضرموت من 

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 02/05/2000 ماجستٌر الجغرافٌا

عبدالسالم سلٌمان دواد 
 الحدابً

طبٌعة العلم لدى السام العلوم فً كلٌة التربٌة جامعه 
 صنعاء

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 03/05/2000 ماجستٌر

جهزة الفٌزٌائٌة البدٌلة على تحصٌل اثر استخدام بعض األ هالل علً عبدالغنً
 طالب الصف التاسع األساسً واتجاهتهم نحو الفٌزٌاء

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 08/05/2000 ماجستٌر

مختار دائل دمحم عثمان 
 العرٌمً

تاثٌر االسماد النٌتروجٌنً على نبات الممح تحت تاثٌر 
 ملحة التربة

ضً األرا الزراعة ٌمنً
 والمٌاه

 15/05/2000 ماجستٌر

 16/05/2000 ماجستٌرالدراسات االداب والعلوم  ٌمنً اثر تعدد المراءات فً اختالف الفمهاء هناء علً احمد السنبانب
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 اإلسالمٌة اإلنسانٌة
وصال علً جعفر بالر 

 العالق
مبادء وصعوبات ترجمة الشعر من اإلنجلٌزٌة الى العربٌة 

 صٌدة األرض الخرابمع إشارة خاصة الى ل
االداب والعلوم  عرالً

 اإلنسانٌة
اللغة 

 االنجلٌزٌة
 24/05/2000 ماجستٌر

عبدالواسع دمحم غالب 
 الغشمً

االداب والعلوم  ٌمنً احكام المٌت واالحادٌث الواردة فٌة جمع وتخرٌج ودراسة
 اإلنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة

 27/05/2000 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً باب اإلرث وشروطه وموانعه فً الفمة اإلسالمًأس هدى على ٌحٌى العماد
 اإلنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة

 31/05/2000 ماجستٌر

مدى فهم تالمٌذ الصف التاسع بالمرحلة األساسٌة للمفاهٌم  حٌاه احمد محسن سالم
 الفٌزٌائٌة

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 31/05/2000 ماجستٌر

االداب والعلوم  تونسً المراة فً كتابات شكسبٌر شاكره علٌ  حسٌن العالنً
 اإلنسانٌة

اللغة 
 اإلنجلٌزٌة

 04/06/2000 ماجستٌر

عبدالعزٌز العزي عبدهللا 
 المظفري

المٌم االٌمانً التً ٌنبغً تضمنها كتب التوحٌد للصفوف 
ة الثالثة األخٌرة من مرحلة التعلٌم األساسً فً الجمهورٌ

 الٌمنٌة

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس 
التربٌة 

 اإلسالمٌة

 07/06/2000 ماجستٌر

دراسة انتشار المضادات المحصبة بٌن النساء فً سن  البال علً بن علً رباد
 الزواج واالنجاب

الطب والعلوم  ٌمنً
 الصحٌة

 08/06/2000 ماجستٌر االحٌاء الدلٌمة

مشكالت وأسباب التاخٌر فً تشٌٌد المشروعات التعلٌمٌة  مرسً احمد فؤاد مرسً
 فً الٌمن

الهندسة  الهندسة مصري
 المدنٌة

 10/06/2000 ماجستٌر

ة للمراة الرٌفٌة دراسة تطبٌمٌةعلى االحتٌاجات التعلٌمٌ عبدالسالم علً عبدالوهاب
 مركز تعلٌم المراة فً الرٌف محافظتً تعز واب

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 17/06/2000 ماجستٌر علم االجتماع

دراسة االثار االلتصادٌة والصحٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة  دمحم ٌاسر دمحم دٌب سفلو
شرب والصرف لمشروع تغذٌة التجمعات السكانٌة لمٌاه ال

 الصحً بمدٌنة رداع

الهندسة  الهندسة سوري
 المدنٌة

 18/06/2000 ماجستٌر
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مدى توفر واستخدام الوسائل التعلٌمٌة فً تدرٌس المواد  احمد عبدهللا عبده منصور
 االجتماعٌة لمرحلة التعلٌم األساسً

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس 

الدراسات 
 االجتماعٌة

 21/06/2000 ماجستٌر

الطب والعلوم  ٌمنً التاثٌرات االسلوكٌة لدواء الفلوكٌتٌن وتفاعله مع المات دعاء أنور إبراهٌم
 الصحٌة

الدوٌة علم ا
 والمداواة

 01/07/2000 ماجستٌر

الخالف بٌن النحاة واثره فً المعنى المرانً فً كتاب )  طارق عبدالرزاق باكٌر
 اعراب المران ( للنحاس

االداب والعلوم  سوري
 اإلنسانٌة

 12/07/2000 دكتوراه اللغة العربٌة  

ر العباسً االمارات اإلسالمٌة فً بالد الكرد فً العص فرست مرعً إسماعٌل
 الثانً

االداب والعلوم  عرالً
 اإلنسانٌة

 17/07/2000 دكتوراه التارٌخ

لبٌلة  البجافً شرق السودان من المرن الثانً الهجري  علً ادم دمحم ابوسٌل
 حتى التاسع  الهجري الثامن الى الخامس عشر المٌالدي

االداب والعلوم  سودانً 
 اإلنسانٌة

 19/07/2000 ماجستٌر التارٌخ

حسان عبدالؤمن علً 
 االرٌانً

االداب والعلوم  ٌمنً تأسٌس نظرٌة العلم فً فلسفة تشارلز سندرزبٌرس
 اإلنسانٌة

 22/07/2000 ماجستٌر الفلسفة

تمٌٌم السلكوسرٌل على احشاء عضلة الملب الحدث تجرٌبا  نادٌة سعٌد سبف عثمان
 فً االرنب

الطب والعلوم  ٌمنً
 الصحٌة

علم االدوٌة 
 اةوالمداو

 22/07/2000 ماجستٌر

عبدالرحمن احمد حفظ الدٌن 
 المصنف

االداب والعلوم  ٌمنً الحركة العلمٌة فً العصر الخالفة االموٌة
 اإلنسانٌة

 23/07/2000 ماجستٌر التارٌخ

االداب والعلوم  ٌمنً االجماع فً الشرٌعة اإلسالمٌة واثره فً توحٌد أداء االمة سامً رشٌد حمادي
 اإلنسانٌة

دراسات ال
 اإلسالمٌة

 26/07/2000 دكتوراه

دراسة تحلٌلٌة األخطاء الطالب الجامعٌٌن فً استخدام  سمر ناصر علً موسى
الضمائر الراجعة فً المهارات الكتابٌة بمسم اللغة 

 اإلنجلٌزٌة كلٌة التربٌة جامعة صنعاء

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء سودانً
تدرٌس 

الدراسات 
اللغة 

 26/07/2000 ستٌرماج
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 اإلنجلٌزٌة
اثر تطوٌر وحده تعلٌمٌة لتوظٌف المفهومات النحوٌة  عبده علً دمحم الهتار

للجملة الفعلٌة على سالمة التعبٌر الكتابً لدى طالب 
 المرحلة الثانوٌة بالجمهورٌة الٌمنٌة

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس 

الدراسات 
 اللغة العربٌة

 27/07/2000 ماجستٌر

حمود علدهللا  تٌسٌر
 الشراعً

 -ظاهرة الزٌادة فً الجملة االسمٌة فً السور المدنٌة 
 دراسة نحوٌة داللٌة

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 29/07/2000 ماجستٌر اللغة العربٌة

 30/07/2000 دكتوراه الكٌمٌاء العلوم ٌمنً اصطناع دراسة بعض البولٌمرات الموصلة كهربٌا فاطمة احمد سٌف الٌوسفً
إسماعٌل عبدهللا عبدهللا 

 الوظاف
االداب والعلوم  ٌمنً الكفارات موجباتها واحكامها فً الشرٌعة اإلسالمٌة

 اإلنسانٌة
الدراسات 
 اإلسالمٌة

 30/07/2000 دكتوراه

عبدالملن منصور حسن 
 المصعبً

 االداب والعلوم ٌمنً احكام البغً والبغاة )جرٌمة البغً( فً الشرٌعة اإلسالمٌة
 اإلنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة

 31/07/2000 دكتوراه

الفٌروس الدوالبً والمسببات الجرثومٌة األخرى لتهاب  خالد رٌاض خالد الخرسة
 األمعاء فً األطفال تحت سن ثالث سنوات فً صنعاء

الطب والعلوم  سوري
 الصحٌة

 02/08/2000 ماجستٌر االحٌاء الدلٌمة

اسة تاثٌر المات على االخصاب والتفوق الجنٌنً فً در الهام امٌن شكري الشٌبانً
 مراحل الحمل المختلفة عند االرنب

 08/08/2000 ماجستٌر علوم الحٌاة العلوم ٌمنً

المفاهٌم الجغرافٌة لدى طلبة الصف األول الثانوي فً  جمٌل دمحم احمد الحصٌنً
 الجمهورٌة الٌمنٌة

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس 
ات الدراس

 االجتماعٌة

 15/08/2000 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً دراسة نحوٌة داللٌة -ظاهرة الحذف فً المعالات السبع  ابتسام حسٌن احمد المتوكل
 اإلنسانٌة

 16/08/2000 ماجستٌر اللغة العربٌة

تموٌم الكتاب األساسً فً تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر  مصطفى ط  رضوان
 ء المعاٌٌر االزمة لتالٌفهالناطمٌن بها فً ضو

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء سوري
تدرٌس 

 21/08/2000 ماجستٌر
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الدراسات 
 اللغة العربٌة

ناجً احمد عبدهللا صالح 
 الحاج

معدل شٌوع مرض الحمى المالطٌة بٌن العاملٌن فً 
 المسالخ بالجمهورٌة الٌمنٌة

الطب والعلوم  ٌمنً
 الصحٌة

 22/08/2000 ماجستٌر االحٌاء الدلٌمة

احمد حمود هادي احمد 
 لطران

تحلٌل ممارن للنفً فً اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة 
 وتضمٌناتها فً تدرٌس اللغة اإلنجلٌزٌة

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 اإلنجلٌزٌة

 23/08/2000 ماجستٌر

عبدالسالم عبده لاسم  
 المخالفً

التربٌة اإلسالمٌة الكفاٌات الشخصٌة االزمة لمعلم 
 ومستوى ممارستها فً المدارس الثانوٌة بامانة العاصمة

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس 
التربٌة 

 اإلسالمٌة

 30/08/2000 ماجستٌر

حمٌد فرحان عبدالعلٌم 
 العفٌف

االداب والعلوم  ٌمنً عمد الصلح فً الفئة اإلسالمٌة
 اإلنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة

 02/09/2000 دكتوراه

االحتٌاجات التدرٌبٌة لمعلمً اللغة العربٌة فً المرحلة  علً احمد محسن ردمان
 ساسًالتعلٌم األ

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس اللغة 

 العربٌة

 02/09/2000 ماجستٌر

دراسة كمٌة ونوعٌة الكرات النفطٌة على الساحل الٌمنً  نبٌل عبده احمد الشوافً
 للبحر األحمر

علوم األرض  العلوم ٌمنً
 بٌئةوال

 09/10/2000 دكتوراه

االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري ومدٌرات مدارس التعلٌم  دمحم درهم عبدهللا المهلل 
العام فً امانة العاصمة بالجمهورٌة الٌمنٌة من وجهة 

 نظرهم

اإلدارة  التربٌة صنعاء ٌمنً
والتخطٌط 
 التربوي

 16/10/2000 ماجستٌر

دمحم عبدالسالم عبدالعزٌز 
 ريعبده الخام

المناخ التنظٌمً السائد فً كلٌات جامعه صنعاء كما ٌراه 
 أعضاء هٌئة التدرٌس

اإلدارة  التربٌة صنعاء ٌمنً
والتخطٌط 
 التربوي

 23/10/2000 ماجستٌر
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العوامل االجتماعٌة وااللتصادٌة المحددة التجاهات  رانٌا كمال علً عبدالعال
 الخصوبة فً المجتمع الٌمنً

 االداب والعلوم مصري
 اإلنسانٌة

 25/10/2000 ماجستٌر علم االجتماع

حمدي فهد دمحم عبدهللا 
 الكبٌسً

االداب والعلوم  عرالً طاوس بن كٌسان الٌمانً وفمهه
 اإلنسانٌة

الدراسات 
 اإلسالمٌة

 31/10/2000 دكتوراه

االسرار الشافٌة والخالصات الصافٌة فً شرح الممدمة  بشرى ٌحٌى احمد المبٌلً
 دراسة وتحمٌك -سماعٌل النجرانً الكافٌة . ال

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 01/11/2000 ماجستٌر اللغة العربٌة

انتشار فٌروس الكبد الوبائً وعوامل الخطورة بٌن  سمٌرة حمٌد احمد حنش
 العاملٌن الصحٌٌن

الطب والعلوم  ٌمنً
 الصحٌة

 04/11/2000 ماجستٌر االحٌاء الدلٌمة

االداب والعلوم  ٌمنً جذورها واسس لٌامها -الدولة الماسمٌة فً الٌمن  مد النودولٌد عبدالحمٌد اح
 اإلنسانٌة

 20/11/2000 ماجستٌر التارٌخ

درر نحور الحور العٌن بسٌرة المنصور علً واعالم  عارف دمحم عبدهللا البعدانً
 دولتة اله المٌامٌن

االداب والعلوم  ٌمنً
 اإلنسانٌة

 21/11/2000 ماجستٌر التارٌخ

عبدالموي دمحم احمد 
 الحصٌنً

االداب والعلوم  ٌمنً شعر علً احمد باكثٌر الرؤٌة والفن
 اإلنسانٌة

 22/11/2000 دكتوراه اللغة العربٌة

-م0979ثورة  الدراوٌش فً الصومال فً الفترة بٌن ) عبدهللا شٌخ مبارن رشٌد
 م(0701

االداب والعلوم  صومالً
 اإلنسانٌة

 22/11/2000 ماجستٌر التارٌخ

مدى اكتساب طلبة  شعبة الفلسفة واالجتماع بكلٌة التربٌة  علً احمد نعمان عبدهللا
 صنعاء لمهارات التفكٌر النالد -

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
تدرٌس 

الدراسات 
 االجتماعٌة

 25/11/2000 ماجستٌر

مدى توفر خصائص معلم العلوم لدى معلمً العلوم فً  علً حمٌد دمحم معاذ
 المرحلة الثانوٌة وعاللتها بتحصٌل طلبتهم

مناهج وطرق  التربٌة صنعاء ٌمنً
 تدرٌس العلوم

 02/12/2000 ماجستٌر

االداب والعلوم  ٌمنً رن الثامن الهجريالتدوٌن التارٌخً فً الٌمن فً الم دمحم احمد دمحم حسٌن الكامل 
 اإلنسانٌة

 06/12/2000 ماجستٌر التارٌخ
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