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اسم الطالب
مٌمونة احمد علً عبدة سٌف
الدبعً
سمٌة عبدهللا ٌحٌى ٌحٌى
الحمٌدي
وداد عبدالكرٌم طاهر سٌف
المخالفً
عبدالوهاب دمحم عبدالكرٌم سنحان
عبدالحافظ حزام دمحم سعٌد
عبده احمد سعٌد وادي
حسٌن ابو بكر عبدالرحمن
العٌدروس
مبخوت دمحم احمد العزي
فواز احمد دمحم
امل راشد دمحم سعٌد العبسً
نهى مهٌوب سعٌد الدبعً
غاٌة عتٌك سالم علً الدبعً

الرسالة
مسابل العمٌدة فً سورة العنكبوت  -جمعا ودراسة.

الجنسٌة
ٌمنً

الكلٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

التخصص
الدراسات االسالمٌة

الدرجة العلمٌة
ماجستٌر

تارٌخ المنالشة
06/01/2017

عدوى االلتهاب الفٌروسً البنابً بٌن االطباء
الممٌمٌن والممرضات الذٌن تعرضوا لالصابات
بجروح بادورات حادة فً المستشفٌات الحكومٌة فً
مدٌنة الحدٌدة الٌمن.
ترجمة الجمل المركبة والمعمدة من االنجلٌزٌة الى
العربٌة.
استخالص وتمدٌر بعض الفٌتامٌنات فً زٌوت
الطبخ النباتٌه التجارٌة المتوفرة فً االسواق الٌمنٌة
المعززات المادٌة والمعنوٌة وعاللتها بالرضا
لوظٌفً لدى المعلمٌن والمعلمات فً امانة العاصمة
صنعاء
انتشار التهاب الصفاق الجرثومً العفوي بٌن
مرضى التلٌؾ الكبدي مع االستسماء المحالٌن
للرلود فً المستشفٌات الربٌسٌة فً صنعاء.
الرسوم اآلدمٌة الصخرٌة ودالالتها فً الٌمن لبل
االسالم دراسة اثرٌة تحلٌلٌة ممارنة
المصٌدة الٌمنٌة المعاصره دراسة سوسٌو نصٌة
االنعكاسات االجتماعٌة لبرنامج االصالح
االلتصادي على التنمٌة البشرٌة فً الجمهورٌة
الٌمنٌة
التعظٌم والمعظمات فً ضوء العمٌدة االسالمٌة
االنتشاء المصلً وعوامل االختطار لفٌروس
الهربس سمبلكس النوع الثانً بٌن انساء الحوامل
فً مدٌنة صنعاء الٌمن
االرتباط بٌن الزمر الدموٌة المختلفة وااللتهاب

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

08/01/2017

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

14/01/2017

ٌمنً

الزراعه

علوم وتمنٌة االؼذٌة

ماجستٌر

18/01/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

18/01/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

19/01/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

االثار

دكتوراه

21/01/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة
علم االجتماع

ماجستٌر
ماجستٌر

22/01/2017
24/01/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
الطب والعلوم الصحٌة

الدراسات االسالمٌة
االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر
ماجستٌر

25/01/2017
31/01/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

31/01/2017
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دمحم علً ناصر المرهبً
عبٌر علً حسان دلالن
اعتماد ناصر دمحم الطٌري
نادٌة فرحان غالب سٌف
الشمٌري
علً مهدي مهدي الجبرنً
صادق احمد حسٌن احمد عواس

رشا فبصل عمر مثنى
ابتسام دمحم عبدهللا هبة دٌاح
ناظم حسٌن علً لاسم
فهمان مجاهد حسن الحنمً
طارق عبدالرحمن دمحم بدرالدٌن
امٌرة جمال دمحم صالح الخوالنً

الكبدي لفٌروس  C + Bبٌن المتبرعٌن بالدم
فً مدٌنة صنعاء
المشاركة المجتمعٌة فً تطوٌر التعلٌم العام فً
الجمهورٌة الٌمنٌة تصور ممترح
اشكالٌة الحذؾ فً ترجمة معانً المران الكرٌم الى
اللؽة االنجلٌزٌة السور المكٌة انموذجا.
تحلٌل االحواض ودراسة خصابص لوسط حوض
المسٌلة
فمة المام ابن عطٌة فً االحوال الشخصٌة
والجناٌات والحدود من خالل تفسٌره الحدى االحكام
دراسة فمهٌة ممارنة.
المانون الواجب تطبٌمة على عمود نمل التكلنوجٌا :
دراسة ممارنة
المواعد االصولٌة وتطبٌماتها الفمهٌة فً كتاب المنار
فً المختار من جواهر البحر الزخام
للعالمة صالح بن مهدي الممبلً المتوفً
سنة0011هـ
مشاكل مبادئ تدرٌس مهارات المحادثة فً كلٌات
المجتمع الٌمنً
جودة تنفٌذ المعالجة لصٌرة المدى باشراؾ
(الدوتً) ضمن البرنامج الوطنً لمكافحة السل -
فً صنعاء  -الٌمن
تفسٌر آٌات احكام الطهاره والصاله عندالشوكانً (
ت0531هـ ) من خالل كتابة فتح التمرٌر
جمعا ودراسة.
االمامه عند االمام الجوٌنً ت  821هـ دراسة
ممارنة
االنتخابات الرباسٌة والتحول الدٌممراطً فً الٌمن
7105 - 0111م
تمنٌٌن اختبار المٌول المهنً على طلبة الثانوٌة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

02/02/2017

ٌمنً

اللؽات

اللؽة العربٌة و الترجمة

ماجستٌر

02/02/2017

ٌمنً

العلوم

علوم األرض والبٌبة

ماجستٌر

02/02/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

06/02/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

08/02/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

09/02/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتوراه

11/02/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

ماجستٌر

18/02/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

18/02/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

19/02/2017

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم السٌاسٌة

ماجستٌر

20/02/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

20/02/2017
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ابراهٌم علً حسٌن غان االلمط
عبدالهادي احمد علً احمد غانم
عبدالجلٌل دمحم ردمان دمحم
رجاء دمحم احمد عبدهللا الهمدانً
نعمة احمد دمحم علً المنتصر
علً ٌحٌى صالح احسن
ناصر حسٌن صالح انمع
وئام مهٌوب احمد لاسم الكمالً
زالل اسحاق دمحم موسى
اسٌا سعٌد عبداللطٌف العبسً
حامد احمد ٌحٌى علً صالح
دمحم سنحان دمحم لاسم
امة العلٌم دمحم دمحم المزحً
طارق علً ثابت دروٌش

العامة بامانة العاصمه صنعاء
اثر النمذجه الرٌاضٌة على التحصٌل وتنمٌة التفكٌر
االبداعً لدى طالب الصك السادس االساسً
البنى الفنٌة فً شعر نجم الدٌن ٌن سوار الدمشمً(
322-315هـ)
حصاد مٌاة السٌول وامكانٌة االستفادة منها فً تؽذٌة
المٌاة الجوفٌة فً حوض صنعاء
بناء برنامج تدرٌبً لتطوٌر مهارات المٌادات
االكادٌمٌة فً الجامعات الٌمنٌة فً ضوء مدخل
االبداع االداري.
امكانٌة تطبٌك بطالة االداء المتوازن لتموٌم اداء
مدارس التعلٌم الثانوي العام فً امانة العاصمة
صنعاء
اتحاد سمعً  -الثلث حمالن -دراسة من خالل
المصادر االثرٌة والتارٌخٌة
االثم فً ضوء المرآن الكرٌم دراسة موضوعٌة
انتاج البالستٌن الحٌوي بواسطة عزالت بكتٌرٌة من
التربة الٌمنٌة
الترجمة التعلٌمٌة كمادة مكملة لتعلٌم اللؽة الفرنسٌة
كلؽة اجنبٌة
االنتشار المصلً لفٌروس البارفو -ب  01بٌن
المصابٌن بفمر الدم المنجلً فً مدٌنة صنعاء.
الحدٌث الضعٌؾ المعتضد بؽٌرة وأثرة فً
االستدالل  -دراسة نظرٌة تطبٌمٌة فً كتاب  -سبل
السالم لإلمام ابن األمٌر الصنعانً.
المنهج النبوي فً عالج االلوال المذمومة  -دراسة
تحلٌلة  ،الصحٌحان أنموذجا
المسابل العمٌدٌة فً جزء الذارٌات  -جمعا ودراسة
االحادٌث النبوٌة فً بٌان االحكام الشرعٌه بالوسابل
الؽٌر لفظٌة االشارة بالٌدٌن نموذج دراسة

ماجستٌر

22/02/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
اللؽة العربٌة

22/02/2017

دكتوراه

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

ماجستٌر

23/02/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

23/02/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

25/02/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

االثار

ماجستٌر

27/02/2017

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
العلوم

المرآن وعلومة
علوم الحٌاة

ماجستٌر
ماجستٌر

02/03/2017
02/03/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة الفرنسٌة

ماجستٌر

09/03/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

14/03/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

14/03/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

15/03/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة
الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

16/03/2017
19/03/2017
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سهام ناجً صالح علً السهمً
عبدهللا راجح راجح شارب
اٌمان لائد فارس علً

ناهد عبدهللا ناجً دمحم البولً
وفاء عبداالله شاهر داود
العرٌمً
لناف علً احمد حسٌن المدعً
مراد حمٌد حسٌن سرحان
خدٌجة حسن دمحم عصٌوران
عصام احمد علً احمد الشامً
عبدهللا حسٌن ٌحٌى حسن العمار
رمزي عبدالموي دمحم العزب
سهٌر دمحم هادي لاسم

حدٌثٌة تطبٌمٌة على الكتب الستة
اثر المدارس االجنبٌة فً تؽرٌب ثمافة الطالب
الٌمنٌٌن الدارسٌن فٌها فً العاصمة صنعاء
مروٌات الوفود التً لدمت على النبً صلى هللا
علٌة وسلم من بعد صلح الحدٌبٌة وحتى نهاٌة
عام الوفود  -جمعا وتحمٌما ودراسة
فاعلٌة استخدام برامج الكورت فً تنمٌة عادات
العمل ومهارات التفكٌر النالد فً مادة االحٌاء
لدى طالبات الصؾ االول الثانوي بامانة العاصمة -
صنعاء
دراسة تأثٌر المحتمل الخافض للسكر والدهون
لرزٌن نبات شجرة دم االخوٌن على حٌوانات
التجارب
دراسة ممارنة لجودة بعض االدوٌة المصنعة محلٌا
مع االدوٌة المماثلة بالشركات االم ومعدل
الوصؾ الدوابً فً الٌمن
تمنٌن اختٌار المصفوفات المتتابعة الملون على
الطلبة الصم فً امانة العاصمة
منهج المرآن الكرٌم فً معالجة فساد االعتماد
دراسة ممارنة تاثٌركل من صبؽة الجنشن فٌولت
والتربٌنافٌن هٌدروكلورٌد على المدم السكرٌة
لمرضى السكري فً الٌمن
االثار المترتبة على تناول المات والمهوة على بعض
مؤشرات الملب على متطوعٌن احصاء
تمٌٌم التأثٌر المضاد البكتٌري المحتمل للزنجبٌل
على الملوٌه البوبٌة فً داخل الجسم.
دراسة بعض العوامل المؤثرة فً جاهزٌة الحدٌد
للممح ومنتجاتة
والع ممارسة المٌم االدارٌة االسالمٌة وعاللتها
بالفساد االداري فً وزارة التربٌة والتعلٌم

ماجستٌر

21/03/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة
الدراسات االسالمٌة

28/03/2017

ماجستٌر

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

30/03/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم االدوٌة والمداومة

ماجستٌر

03/04/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم االدوٌة والمداومة

ماجستٌر

03/04/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

04/04/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
الطب والعلوم الصحٌة

الدراسات االسالمٌة
علم االدوٌة والمداومة

ماجستٌر
ماجستٌر

04/04/2017
04/04/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم االدوٌة والمداومة

ماجستٌر

04/04/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم االدوٌة والمداومة

ماجستٌر

04/04/2017

ٌمنً

الزراعه

علوم وتمنٌة االؼذٌة

ماجستٌر

05/04/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

05/03/2017
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دمحم ٌوسف ٌحٌى عمر
خالد صالح عبدهللا جابر
ماجد احمد علً علً عسالن

دمحم علً احمد الزراعً
عمر عبدهللا علً العشملً
كمال دمحم احسن احمد
ادرٌس احمد عبدالعزٌز حسن
منال عبده دمحم شدٌوه
أسماء علً ٌحٌى ٌحٌى االشول
نهى دمحم احمد نسر االنسً
نسٌبة لطف غالب سعٌد جامل
دمحم حزام ممبل عالء

( من وجهة نظر موظفً دٌوان عام الوزارة)
الحركة العلمٌة فً عصر دولة الموحدٌن فً
المؽرب و االندلس ( 331-303هـ -0050 /
0531م)
التعبٌرات االصالحٌه فً اللؽة االنجلٌزٌة والعربٌة
 :دراسة داللٌة ثمافٌة
أثر تتابع اسالٌب التدرٌب فً تنمٌة مهارات انتاج
البرامج التعلٌمٌة باستخدام برنامج
 Articulate Storylineلدى طلبة لسم معلم
الحاسوب بكلٌة التربٌة  -جامعة الحدٌدة
االتجاهات النفسٌة لدى سابمً المركبات نحو رجل
المرور وعاللتها بالوعً المروري
مماصد األمن فً التشرٌع اإلسالمً
ترافك الماؼنٌسٌوم والنحاس والخارصٌن بمستوٌات
الدهون والجولكوز عند المصابٌن بمتالزمة
االستمالب فً مدٌنة صنعاء.
أنواع خمابر المبٌضات المعزولة من البٌبة الداخلٌة
والعاملٌن الصحٌٌن فً وحدات العناٌات المركزة
فً مستشفى الثورة بمدٌنة صنعاء  -الٌمن.
الحساسٌات المفرطة من النوع األول والدٌدان
الطفٌلٌة بٌن األطفال بمدٌنة صنعاء  -الٌمن
السٌاحة فً جزٌرة سمطرى  -دراسة جؽرافٌة
سٌاحٌة
العاللة بٌن االسهاالت الناتجة عن اإلصابات
المٌكروبٌة وسوء التؽذٌة لدى األطفال المترددٌن
على مستشفى السبعٌن فً مدٌنة صنعاء  -الٌمن.
إنتاج المخصبات والؽاز الحٌوي من مخلفات األبمار
بواسطة البكتٌرٌا.
مستوى مهارات التفكٌر النالد لدى الطلبة الخرٌجٌن
بمسم الكٌمٌاء فً كلٌتً التربٌة والعلومم

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

ماجستٌر

05/03/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتوراه

06/03/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

09/03/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

12/04/2017

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
الطب والعلوم الصحٌة

الشرٌعة االسالمٌة
الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

13/04/2017
18/04/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

19/04/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

19/04/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

ماجستٌر

19/04/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

19/04/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

20/04/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

20/04/2017
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دمحم عبدالكرٌم راجح علً راجح
سمر علً صالح دمحم العراسً

خالد عبدالحلٌم هاشم سعٌد
حسن إبراهٌم دمحم حسٌن الشرفً
عبدهللا علً حسن الغبسً
حاصل ناصر علً حاصل

اشواق علً حزام لاسم
العروسً
أسامة عبدهللا علً العنسً
بشٌر احمد دمحم عبده
عمر دمحم لاٌد المرٌسً
احمد هادي جبران خضٌر
رحٌمه سعٌد احمد احمد
الشٌبانً

جامعة صنعاء.
معالم التشرٌع فً المرآن المكً.
تجلٌد الكتاب المخطوط فً الٌمن فً الفترة من
المرن الحادي عشر الى المرن الثالث عشر الهجري
 دراسة أثرٌة فً ضوء مجموعة دار المخطوطاتبصنعاء
مبدأ أحادٌة النظام وأثرة فً النحو العربً  -دراسة
نظرٌة تطبٌمٌة.
العفو عن العموبة فً الفمة اإلسالمً والمانون
الٌمنً.
التصوٌب اللؽوي حتى نهاٌة المرن السادس الهجري
( فً ضوء علم اللؽة الحدٌث).
أثر تدرٌس الفٌزٌاء باستخدام نموذج أبعاد التعلٌم
لمارزانو فً تعدٌل التصورات البدٌلة وتنمٌة
الذكاء المنطمً وعادات العمل لدى طلبة الصؾ
الثانً الثانوي بمحافظة صنعاء.
إنتشار أنواع فطر الكاندٌدا (المبٌضات) المسببه
لإللتهابات المهبلٌة فً مدٌنة صنعاء  -الٌمن
سد ذرابع التنازع وأثرها فً المعامالت المالٌة.
اختٌارات ابً عمرو الدانً ( ت 888هـ) فً كتابة
المكتفً فً الولؾ واالبتداء فً كتاب هللا
عز وجل  -دراسة وتحلٌل.
تصوٌر ممترح لتطوٌر األداء المؤسسً فً إدارات
التربٌة والتلعٌم بالجمهورٌة الٌمنٌة فً ضوء
مدخل تمكٌن اإلداري.
األوضاع السٌاسٌه للجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة فً
عهد الربٌس الماضً عبدالرحمن بن ٌحٌى
االرٌانً (0128-0132م) دراسة تارٌخٌة.
أثر استخدام استراتٌجٌة التساؤل الذاتً فً تدرٌس
النصوص فً تنمٌة المهارات للتذوق االدبً

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة
االثار

ماجستٌر
ماجستٌر

22/04/2017
22/04/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

دكتوراه

23/04/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الفمه الممارن

ماجستٌر

25/04/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

دكتوراه

26/04/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

27/04/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

27/04/2017

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
التربٌة  -صنعاء

الشرٌعة االسالمٌة
المرآن وعلومة

ماجستٌر
ماجستٌر

30/4/1017
01/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

02/05/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

ماجستٌر

02/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

04/05/2017
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خالد عبدهللا ٌحٌى احمد الغشم
حسٌن دمحم علً حمود الجائفً
فائزة احمد حسن الوتاري
ذكرى علً دمحم الفراص
ٌحٌى ناصر احمد ناصر الجعلً
عمرو عبده دمحم صالح

سحر دمحم عبدالجلٌل
نجوى سعٌد راجح غالب
الدروٌش
احمد ٌاسٌن دمحم الشرجبً
بشٌر احمد دمحم احمد مفرح

لدى طالبات الصؾ األول الثانوي  -بامانة
العاصمة.
اثر استخدام تمنٌة المعمال االفتراضً فً تنمٌة
مهارات التفكٌر اإلبداعً لدى الطالب المتفولٌن
بالمرحلة الثانوٌة
تأثٌر تنظٌر الجهاز الهضمً العلوي على النبض
وتشبع األكسجٌن بٌن الٌمنٌٌن فً المناطك
المرتفعة  -صنعاء.
العذاب انواعه واسبابه وطرق النجاة منه فً ضوء
المران الكرٌم.
اثر برنامج لابم على نموذج شوارتز فً تنمٌة
عادات العمل والفاعلٌة الذاتٌة فً الفٌزٌاء لدى
طالبات الصؾ األول الثانوي
تفسٌر اٌات واحكام الحدود والجناٌات عند االمام
الشوكانً (ت0731/هـ ) من خالل كتابة
فتح المدٌر جمعا ودراسة.
تكوٌن البٌوفٌلم والمابلٌة للمضادات الحٌوٌة
للمكروبات المعزولة من المرضى الذٌن ٌعانون من
التهاب المسالن البولٌة المصاحب للمسطرة فً مدٌنة
إب  -الٌمن.
اثر استخدام طرٌمة المصص فً تنمٌة االتجاهات
نحو العلوم لدى طلبة الصؾ اسابع األساسً
بأمانة العاصمة.
تطوٌر طرٌمة استخالص للكشؾ عن دهن الخنزٌر
فً المنتجات الؽذابٌة الواردة الى الٌمن
باستخدام الكروماتوجرافٌة الؽازٌة.
دور تمٌٌم الطالب للمعلم فً تطوٌر أداء المعلم
تصوٌر ممترح لتطوٌر منهج الفٌزٌاء بالمرحلة
الثانوٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة فً ضوء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

04/05/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

04/05/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

04/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

07/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

08/05/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

10/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

10/05/2017

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

ماجستٌر

13/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة
مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

13/05/2017

دكتوراه

14/05/2017
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عمر احمد إسماعٌل طه
عبدالجبار عبدهللا علً زعفور
خدٌجة علً حسٌن صالح عمر
اشراق عزالدٌن دمحم الحرازي
صالح عبده دمحم عامر
معصار علً احمد العزب
هند احمد دمحم توفٌك االشول
سماح عبدالرحمن إسماعٌل
الغٌلً
شٌماء عبدهللا عبدالمجٌد سالم
هٌفاء دمحم احمد عبداللطٌف
االهدل
ممبل احمد ممبل عبدهللا
هدى سعٌد ثابت ٌحٌى

االتجاهات الحدٌثة للتربٌة العلمٌة.
معدل حدوث مستعمرات سالالت فطر الكاندٌده فً
فم المرضى الذٌن لدٌهم اطمم اسنان واألشخاص
ذوي االسنان الطبٌعٌة.
المماصد الشرعٌة واثرها فً فمة المعامالت المالٌة
المعاصرة-دراسة فمهٌة ممارنة تطبٌمٌة.
دور المنظمات المحلٌة والدولٌة فً ادماج المعالٌن
حركٌا فً الحٌاة االجتماعٌة دراسة مٌدانٌة
بامانة العاصمة صنعاء
المشكالت التً تواجة طلبة لسم التربٌة الفنٌة بكلٌة
الفنون الجمٌلة  -جامعة الحدٌدة
االحتٌاجات التدرٌبٌة لمدٌري المدارس الثانوٌة
بمحافظة عمران فً ضوء اإلدارة االلكترونٌة
دور المدرسة فً تعزٌز المسؤولٌة االجتماعٌة لدى
طلبة المرحلة الثانوٌة بمحافظة المحوٌت.
اثر برنامج لابم على التمٌٌم من اجل التعلٌم فً تنمٌة
التفكٌر النالد والتفكٌر ما وراء المعرفً لدى طالب
الصؾ الثانً الثانوي.
اثر أستخدام أسلوب المصص المرابً فً تنمٌة
مهارات السرد التارٌخً لدى طالب المرحلة
الثانوٌة فً امانة العاصمة.
العوامل االجتماعٌة والمدرسٌة المؤثرة على تدنً
التعلٌم فً رٌؾ محافظة صنعاء.
ارتباط البكتٌرٌا الملوٌة البوابٌة بمرضى الشرى
المزمن مجهول السبب فً مدٌنة صنعاء-الٌمن
مساهمة المراه الرٌفٌة فً رفع المستوى المعٌشً
لألسرة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  :دراسة حالة
محفظة صنعاء
فاعلٌة استخدام نظام مودٌل  moodleفً التحصٌل
المعرفً واالداء المهاري فً ممررreading3

عرالً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

17/05/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

18/05/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

ماجستٌر

18/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

18/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

18/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

20/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

20/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

21/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

21/05/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

23/05/2017

ٌمنً

الزراعه

االلتصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

23/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

23/05/2017
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دمحم علً دمحم جسار
خٌرٌة سعٌد علً دمحم الحمٌري
علً ممبل عتٌك علً
بشرى ناجً صالح الصٌادي
امل احمد احمد الدبٌلً
حامد شوعً صالح حسن
الممري
اكرم عبده لاسم دمحم
مراد حسن دمحم امٌر
هبة خلٌل هاشم عباس
اشرف ناجً سٌف علً العودي
حنان دمحم احمد المرونً
فواز عبده علً انعم الشرعبً
علً احمد طاهر الحجوري

لدى طلبة لسم اللؽة االنجلٌزٌة بكلٌة التربٌة -
جامعة صنعاء.
الكفاٌات االشرافٌة الالزمة لمدٌري المدارس
الثانوٌة بمحافظة عمران.
العوامل المؤثرة على التربٌة االبداعٌة لدى تالمٌذ
مرحلة التعلٌم االساسً بامانة العاصمة صنعاء
مستوى ممارسة المجالس المحلٌة لمهامها تجاة ادارة
التربٌة والتعلٌم بمدٌرٌات محافظة عمران.
تضمن المفاهٌم الوطنٌة والدٌممراطٌة فً مناهج
الدراسات االجتماعٌة للحلمة الثالثة من التعلٌم
االساسً بالجمهورٌة الٌمنٌة.
تأثٌر الفساد فً النمو االلتصادي فً الٌمن.
الجملة المحددة والؽٌر محددة فً اللؽة االنجلٌزٌة :
دراسة نمدٌة لهذا المتؽٌر االسلوبً فً مسرحٌات
المرن العشرٌن .
البناء فً المرآن الكرٌم دراسة موضوعٌة.
شركات االستثمار المالً فً المانونً الٌمنً
والعرالً دراسة ممارنة
المشكالت التً تعانً منها الطالبات المراهمات
الدراسات فً مدارس التعلٌم الثانوي بأمانة العاصمة
صنعاء وحاجاتهن االرشادٌة
السلون السٌاسً لمنظمتً األمم المتحده ومجلس
التاون الخلٌجً تجاة احداث الٌمن 7100م
لٌاس تاثٌر بنن التسلٌؾ التعاونً والزراعً على
النمو االلتصادي فً الجمهورٌة الٌمنٌة
باستخدام نموذج.ARDL
تحلٌل مسرحٌة اوثٌلو لشكسبٌر وفما لنظرٌة أفعال
الكالم
البطولة فً رواٌتً روبنسن كروز للكاتب دانٌٌل
دٌفو والعجوز والبحر للكاتب اٌرنست هٌمنج

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

23/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

23/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

23/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

24/05/2017

ٌمنً
ٌمنً

التجارة وااللتصاد
االداب والعلوم االنسانٌة

االلتصاد
اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر
دكتوراه

24/05/2017
24/05/2017

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
الشرٌعة والمانون

المرآن وعلومة
المانون الخاص

ماجستٌر
ماجستٌر

25/05/2017
25/05/2017

عرالً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

25/05/2017

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم السٌاسٌة

ماجستٌر

25/05/2017

ٌمنً

الزراعه

االلتصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

25/05/2017

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

25/05/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

25/05/2017
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اٌناس احمد دمحم مسعد
عبدالرحمن طاهر صوفان
منصور ناصر ٌحٌى الحٌفانً
دمحم احمد احمد هادي
عبدهللا علً علً عواضة
سوسن حسٌن ٌحٌى حسٌن أبو
هادي
صباح حمود عبده دمحم الرٌمً
امانً لطف عبدهللا احمد
الحمامً
ظالل دمحم دٌب حمود الجاجً
خلدون صادق احمد عبدهللا

الهام دمحم دمحم عبدهللا السرٌحً
عادل دمحم حمود البجل
جٌتا عبدالبالً دمحم سٌف

واي :دراسة ممارنة.
للك المستمبل وعاللتة بدافعٌة اإلنجاز لدى طلبة
جامعة صنعاء.
جوانب الحماٌة والحذر فً ضوء المرآن الكرٌم -
دراسة موضوعٌة.
دور طلبة جامعة صنعاء فً التؽٌٌر المجتمعً.
المعرفة البٌداؼواجٌة لدى معلمً الرٌاضٌات للتعلٌم
الثانوي
نمذجة االتجاة العام لتحصٌل طلبة كلٌة التربٌة وفك
السالسل الزمنٌة للفترة7108-0112
وتحدٌد نسب التسرب
بناء بنن أسبلة فً الرٌاضٌات للصؾ التاسع فً
ضوء نظرٌة استجابة الفمرة باستخدام النموذج
اللوؼارٌتمً ثالثً المعلمة
مستوى التفكٌر البصري لدى طلبة الصفوؾ الثالثة
األخٌرة من التعلٌم األساسً
التاثٌر العالجً لمستخلص عود المسط(الهندي) على
ارانب مصابة بتصلب الشراٌٌن المفتعل
سٌمٌابٌة الخطاب السردي فً أدب السجون -
المولعة ٌومٌات متلصص انموذجا
تأثٌر صٌام شهر رمضان على هرمون االدٌبوكٌن
ومعدل هرمون اللٌتٌن ال هرمون االدٌبوكٌن
وبروتٌن سً التفاعلً شدٌد التحسس فً المرضى
المصابٌن بداء السكري النوع الثانً.
رؤٌة مستمبلٌة لجامعة بحثٌة فً الٌمن.
اثار االنحرافات المعاصرة فً مفهوم المضاء والمدر
وعالجها فً ضوء المرآن الكرٌم.
فعالٌة برنامج لابم على التعلٌم النشط فً إكساب
طلبة المستوى الثالث علوم الحٌاة مهارات التدرٌس
الفعال والحد من للك التدرٌس بكلٌة التربٌة جامعة

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

25/05/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

25/05/2017

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة
مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجستٌر
ماجستٌر

28/05/2017
30/05/2017

ماجستٌر

31/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجستٌر

31/05/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

العلوم

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
علوم الحٌاة

ماجستٌر

01/06/2017

ماجستٌر

05/06/2017

سوري

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

دكتوراه

06/06/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

10/06/2017

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي
المرآن وعلومة

ماجستٌر
ماجستٌر

11/06/2017
12/06/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

12/06/2017
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ممبل ممبل ممبل منصور
اكرم دمحم عبدهللا صبرة
صفاء عبدالرزاق احمد السودي
عماد علً دمحم دمحم الغٌل
رجاء دمحم دٌب حمود احمد
الجاجً
عال علً دمحم الحوثً
امٌرة علً احمد دمحم زٌدان
صدٌمة احمد عبدالرب العنسً
دمحم حمٌد حسن عمر
حاجب احمد علً الحاجبً
أٌوب احمد صالح راشد
غدٌر احمد عبدربه حسٌن العبال
منى دمحم مصلح المٌري
سعاد علً سالم علً

صنعاء.
تفسٌر اٌات واحكام االسرة عند الشوكانً (
ت0731:هـ) من خالل كتابة فتح المدٌر جمعا
ودراسة
المماصد المرأنٌة فً سورة الحجر
تأثٌر مستخلص الثوم للتخفٌؾ من السمٌة والتاكسدٌة
لرابع كلورٌد الكربون عل أنسجة االرنب
احكام الضرر المتؽٌر فً المانون المدنً الٌمنً
دراسة ممارنة.
فعالٌة تدرٌس ممرر مشكالت بٌبٌة وفك مبادئ
التعلٌم المستند الى الدماغ فً تنمٌة حب التعلٌم
والذكاء األخاللً لدى طلبة كلٌة التربٌة  -صنعاء
تمنٌات الخطاب الشعري عند إسماعٌل الممري
تحوالت الشخصٌة فً الرواٌة النسوٌة الٌمنٌة
فاعلٌة تدرٌس الكٌمٌاء وفك نظرٌة التعلٌم المستند
الى الدماغ فً تنمٌة عادات العمل والدافعٌة
لالنجاز لدى طالبات الصؾ الثانً الثانوي
اثر اختالؾ أسلوب التدرٌب االلكترونً فً اكتساب
معلمً الثانوٌة بامانة العاصمة صنعاء مهارات
توظٌؾ تطبٌمات )web2 (7فً التدرٌس.
دراسة لتراكٌز بعض المعادن الثمٌلة فً بٌبة
المانجروؾ  .الساحل الٌمنً على لبحر األحمر.
فاعلٌة برمجة متعددة الوسابط فً اكتساب مهارات
انتاج المجسمات التعلٌمٌة لطلبة كلٌة
التربٌة جامعة صنعاء.
تمٌٌم ترجمة المجموعة المصصٌة للكاتب ردٌارد
كبلنج الى العربٌة من منظور ترجمة أدب األطفال.
فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة بعض المهارات
االجتماعٌة ألطفال الشوارع
التحصٌل الدراسً لألبناء وعاللتة باسالٌب معاملة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

13/06/2017

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
العلوم

المرآن وعلومة
علوم الحٌاة

ماجستٌر
ماجستٌر

15/06/2017
17/06/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

08/07/2017

سوري

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

10/07/2017

ٌمنً
ٌمنً
ٌمنً

اللؽات
اللؽات
التربٌة  -صنعاء

اللؽة العربٌة و الترجمة
اللؽة العربٌة و الترجمة
مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر
ماجستٌر
ماجستٌر

12/07/2017
12/07/2017
15/07/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

17/07/2017

ٌمنً

العلوم

علوم األرض والبٌبة

ماجستٌر

17/07/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

18/07/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

20/07/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

دكتوراه

26/07/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

27/07/2017
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عائشة احمد عبدهللا نعمان
عبدالرحمن صالح حسٌن
الزبٌري
انتصار منصور احمد دمحم
المحطوري
زهور احمد دمحم سعد
لٌس ناصر علً الصباحً
دمحم علً دمحم خالد
عبدالكرٌم عاٌض علً عنبول
دمحم عبدالغفار عبدالوهاب
المغبش
لٌبٌا عبدهللا ناجً صالح دماج
معاذ مصطفى احمد عمٌل صالح
جمٌل عثمان دمحم صالح

األمهات الملتحمات ببرنامج محو االمٌة
بامانة العاصمة.
والع برناج تدرٌب معلمً اللؽة اإلنجلٌزٌة فً الٌمن
وافاق تطوٌرها.
دالالت االلفاظ من حٌث الوضوع والخفاء وأثرها
الفمهً ممارنة بٌن الجمهور والحنفٌة
المؤسسات التعلٌمة فً الدولة الماسمٌة 0183هـ -
0733هـ0353/م 0181-م
انتشار الفطرٌات المحمولة بالؽبار المسببة للحساسٌة
فً بعض المبانً المختارة فً مدٌنة صنعاء
وعوامل المخاطر الصحٌة.
اثر استخدام التعلٌم المدمج فً تنمٌة مهارات تصمٌم
صفحات الوٌب لدى طلبة كلٌة التربٌة
 جامعة صنعاءارتباط درجة دوالً المرئ بنمص الصفابح الدموٌة
بٌن المرضى الٌمنٌٌن المصابٌن بأمراض
الكبد المزمنة.
الدولة المدنٌة الحدٌثة إشكالٌة المفهوم فً الفكر
العربً المعاصر .
ترجمة وتكٌٌؾ ممٌاس العوامل الخمسة الكبرى فً
الشخصٌة  IPIP -31لجولدبٌرج وخصابصة
السٌكو مترٌة لدى طالب جامعة صنعاء.
الملكٌة فً الٌمن المدٌم  -دراسة تطبٌمٌة على دولة
سبأ.
اصطناع ودراسة حرارٌة لبعض الراتنجات
المخلبٌة وتطبٌماتها فً إزالة اٌونات الفلزات
االنتمالٌة من المحالٌل المابٌة.
مستوى ممروبٌة كتاب التربٌة اإلسالمٌة للصؾ
التاسع من مرحلة التعلٌم األساسً فً الجمهورٌة
الٌمنٌة.

ماجستٌر

03/08/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة
الدراسات االسالمٌة

05/08/2017

دكتوراه

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

06/08/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

06/08/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

06/08/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

07/08/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الفلسفة

ماجستٌر

09/08/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

12/08/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

14/08/2017

فلسطٌنً

العلوم

الكٌمٌاء

ماجستٌر

16/08/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة

ماجستٌر

22/08/2017
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خالد مهدي احمد جار هللا
سمٌة احمد لائد سرحان

فهد احمد احمد مغثى النمشه
نورا علً علً عبدهللا المزنعً
عمار عبدهللا دمحم جابر
صفوان ٌحٌى صالح عبود غشام
علً معٌش إبراهٌم علٌط

عبدالباسط عبدهللا ثابت الصرمً
عبدالرحمن علً عبدهللا المدانً
سلطان علً محسن النوٌرة
خالد لاسم ٌحٌى منٌف

المنشأت المابٌة المدٌمة بوادي السر بنً حشٌش
العاللات بٌن االستراتٌجٌة المستخدمة فً الوٌب
كوٌست  webquestواألسالٌب المعرفٌة فً
تنمٌة التفكٌر النالد لدى طلبة برنامج معلم المجال
بكلٌة التربٌة-جامعة صنعاء.
النظام المانونً للمحكم  -دراسة ممارنة.
التالزم اللفظً وعاللة بكفاءة الترجمة ( دراسة
حالة لطالب المستوى الرابع لسم اللؽة اإلنجلٌزٌة
كلٌة اللؽات جامعة صنعاء)
معدل انتشار االخماج الفٌروسٌة الربٌسٌه المنمولة
عبر الدم بٌن المتبرعٌن بالدم فً المركز
الوطنً لنمل الدم وابحاثة بمدٌنة صنعاء الٌمن
النمذجة اإلحصابٌة لسٌاسة تخطٌط التعلٌم بالٌمن فً
ضوء مدخل الطلب االجتماعً
المواهب المدسٌة شرح المنظومة البوسٌة للعالمة
المحمك  /الحسٌن بن الناصر بن عبدالحفٌظ
المهال المتوفً سنة0000هـ0211/م بداٌة الجزئ
الخامس باب االجارة الى نهاٌة شركة األمالن:
دراسة وتحمٌك
الصعوبات النحوٌة فً الكتابة باللؽة االنجلٌزٌة مع
اإلشارة بوجه خاص الى الصحؾ الٌمنٌة
الصادرة باللؽة اإلنجلٌزٌة.
التداول السلمً للسلطة ودورة فً تحمٌك السلم
واالمن دراسة تطبٌمٌة على الجمهورٌة الٌمنٌة
تاثٌر مشروع الشرق األوسط الكبٌر فً المنطمة
العربٌة (الٌمن انموذج) (7100-7118م)
االنوار الهادٌة لذوي العمول الى معرفة مماصد
الكافل بنٌل السول فً علم األصول تالٌؾ الماضً
العالمة احمد بن ٌحٌى حابس ت0130هـ 0330/م
 -من بداٌة الباب الثالث فً المنطك والمفهوم حتى

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
التربٌة  -صنعاء

االثار
تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر
ماجستٌر

23/08/2017
26/08/2017

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
اللؽات

المانون الخاص
اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

26/08/2017
26/08/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

26/08/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

27/08/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

27/08/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتوراه

29/08/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

29/08/2017

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم السٌاسٌة

ماجستٌر

29/08/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

29/08/2017
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فاطمة سعٌد حٌدر المغربً
دمحم علً دمحم الشٌبانً
عٌسى دمحم احمد الماضً
عبدهللا دمحم علً طاهر المنمذي
ٌحٌى احمد علً المطري
احمد سعٌد ناصر دمحم
دمحم هائل عبده عثمان
مراد سعد سعٌد الضبٌبً
عمر ٌحٌى علً بلفاس
عبدالرحمن علً إسماعٌل دمحم
طٌب دمحم احمد عٌدان

وزٌرة صالح ناصر ضٌف هللا
الصباحً

ص701
السكت فً المراءات المتواترة ( مفهوم  -انواعة -
رواته وطرلة -احكامة -واثره الجمالً
على اللفظ والمعنى
الثمافة التنظٌمٌة وعاللاتها بالفاعلٌة التنظٌمٌة فً
مدارس التعلٌم العام بامانة العاصمة صنعاء
مفهوم الدٌممراطٌة فً الفكر العربً المعاصر.
ربط ضرابب الدخل فً المانون الٌمنً دراسة تحلٌلة
ممارنة
التمٌٌم فً مادة اللؽة اإلنجلٌزٌة فً نظام التعلٌم فً
الٌمن ٌبن النظرٌة و التطبٌك
علماء بؽداد فً المرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن -
توجهاتهم وانجازاهم العلمً .
منهجٌة االمام ابن األمٌر الصنعانً واختٌاراته فً
كتاب ارشاد النماد الى تٌسٌر االجتهاد
 دراسة أصولٌة ممارنةسلطة االداراة فً تولٌع الجزاءات فً العمود
االدارسة دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة بحسب لانون
المنالصات والمزاٌدات الٌمنً.
منهج التعلٌل عند االمام ابن خزٌمة فً صحٌحة.
الفكر األوروبً الحدٌث  -ونشأتة وعواملة وآثارة -
دراسة تحلٌلة نمدٌة فً ضوء اإلسالم.
االنوار الهادٌة لذوي العمول الى معرفة مماصد
الكافل بنٌل السول فً علم األصول تالٌؾ
الماضً العالمة احمد بن ٌحٌى حابس ت0130هـ
0330/م  -من بداٌة المخطوط حتى نهاٌة
الباب الثانً فً األدلة
تأثٌر اللهجة الٌمنٌة البٌضانٌة فً نطك طالب اللؽة
اإلنجلٌزٌة المستوى األول فً كلٌة التربٌة
جامعة البٌضاء.

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

30/08/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

16/09/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
الشرٌعة والمانون

الفلسفة
المانون العام

ماجستٌر
ماجستٌر

17/09/2017
19/09/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة
التارٌخ

ماجستٌر

19/09/2017

دكتوراه

20/09/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

20/09/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

20/09/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة
الدراسات االسالمٌة

دكتوراه
دكتوراه

27/09/2017
28/09/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

30/09/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

01/10/2017
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بسٌمة احمد غالب عمالن
احمد عبده علً لاسم
سمٌة سمٌر دمحم االغبري
ذكرى سعٌد سعٌد لائد
منصور شائف عبدهللا دمحم علً
جمٌلة ناصر علً ناصر المطري
دمحم احمد صالح السنفً المطري
مبرون احمد ٌحٌى لائد
لٌس عبدالوارث عبد سٌف
الرازحً
دمحم علً دمحم إسماعٌل العزي

عادل علً حسن الوصابً
جمٌل جمال حسٌن الذماري
بشرى عبدالواسع محسن
الزندانً

أثر استخدام أنشطة فجوة المعلومات على مهارة
التحدث باللؽة اإلنجلٌزٌة لطالبات الصؾ الثانً
ثانوي
تصور ممترح لتطوٌر دور إدارة المدرسة الثانوٌة
فً امانة العاصمة للحد من الهدر التعلٌمً
فً ضوء ابرز الخبرات التربوٌة المعاصرة
تمٌٌٌم الكالبروتٌكٌن كمؤشر لمماومة االنسولٌن
ومرض السكري النوع الثانً
معدل انتشار سكري المناعة الذاتٌة الكامن فً
البالؽٌن الذي ٌعانون من مرض السكري من النوع
الثانً
دراسة وبابٌة ومناعٌة جزٌبٌة لفٌروس حمى الوادي
المتصدع فً محتفظة تعز-الٌمن
الٌهود فً الٌمن  -دراسة اجتماعٌة تحلٌلٌة
المركز المانونً لالحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة فً
التشرٌعٌن الٌمنً والمصري(دراسة ممارنة)
تمٌٌم مستوى بروتٌن  35فً االشعة فً مستشفٌات
صنعاء
تمٌٌم وظابؾ الؽدة الدرلٌة والدهون بٌن مرضى
السكري النوع الثانً المسٌطر والؽٌر المسٌطر علٌة
فً كبرى المستشفٌات مدٌنة صنعاء
اثر التحوالت والتطورات الحدٌثة وتطبٌماتها على
التخطٌط العمرانً فً المدٌنه الٌمنٌة
التشرٌع  -التخطٌط  -التطبٌك  -دراسة حالة مدٌنةإب.
دور التخطٌط العمرانً فً تحمٌك االمن االجتماعً
فً المدن الٌمنٌة امانه العاصمة دراسة حالة
اختٌار الحكم وعزله دراسة ممارنة
والع الحوار التربوي االسري دراسة مٌدانٌة على
طلبة المرحلة الثانوٌة بامانة العاصمة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

05/10/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

05/10/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

07/10/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

07/10/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

08/10/2017

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
الشرٌعة والمانون

علم االجتماع
المانون العام

ماجستٌر
ماجستٌر

11/10/2017
12/10/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

16/10/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

16/10/2017

ٌمنً

الهندسة

الهندسة المعمارٌة

ماجستٌر

17/10/2017

ٌمنً

الهندسة

الهندسة المعمارٌة

ماجستٌر

17/10/2017

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
التربٌة  -صنعاء

المانون الخاص
اصول التربٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

23/10/2017
24/10/2017
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سامح طه دمحم لاٌد
نبٌل دمحم صالح احمد ادرٌس
زهٌر دمحم هادي الفمٌة
سمٌرة معصار إسماعٌل ٌحٌى
المبٌع
حورٌة دمحم صالح رشٌد الذٌفانً

غالب حمود دمحم عامر
دمحم علً احمد دمحم
افراح علً عبدالحمٌد سفٌان
االصبحً
سمر احمد سعد الكبزري
عادل عبدالموي سالم عفٌف

عدلٌة احمد دمحم عبدالجبار
امل عبدالمنان مهٌوب نائف
المدسً

االنتشار المصلً لفٌروس حمى الضنن بٌن
المرضى والمشتبه اصابٌتهم فً محافظة نعز -
الٌمن
اثر التدرٌس بالدراما فً تنمٌة المفاهٌم العلمٌة بمادة
العلوم لدى تالمٌذ الصؾ الخامس أساسً
منهج االمام الثعالبً فً المراءات واثرها على
تفسٌره
منهج ممترح لرٌاضٌات التعلٌم األساسً لتالمٌذ
الصم والبكم
البوارق الٌمانٌة فً مسابل الفمة المروعٌة -العالمة
المجتهد دمحم بن احمد عبدالباري االهدل
(ت 0711هـ) دراسة وتحمك  -من بداٌة
المخطوطات الى نهاٌة باب فصل النفل
أسس االتفاق واالختالؾ فً االدلة واالحكام
االصولٌة بٌن الزٌدٌه والحنفٌة -دراسة ممارنة
العاللة بٌن مضػ المات وتركٌز الحمض النووي
 RNAلفٌروس التهاب الكبد  Cبٌن المرضى
الٌمنٌٌن فً صنعاء-الٌمن.
تاثٌر مستخلص البمدونس المزروع على حوٌصالت
الكلى المفتعلة باالٌثلٌن جلٌكول فً الجررذان
التنوع البٌلوجً للطحالب الطافٌة على الشرٌط
الساحلً الٌمنً للبحر االحمر
كشؾ الحجاب ولب االلباب لذوي االلباب مختصر
منهج الطالب وفتح الوهاب  ،للفمٌه دمحم بن أحمد ابً
بكر بافضل الترٌمً المكً من كتاب البٌوع الى
كتاب الجعالة ،دراسة وتحمٌك.
دراسة تأثٌر الضوء والحرارة على التكسر
الحراري والفعالٌة الحٌوٌة لبعض االدوٌة.
فعالٌة تدرٌس وحدة مطورة فً المضاٌا الصحٌة فً
تنمٌة الوعً الصحً والمدرة على اتخاذ

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

24/10/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

25/10/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

26/10/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

26/10/2017

ماجستٌر

26/10/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

28/10/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

30/10/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

31/10/2017

ٌمنً

العلوم

علوم األرض والبٌبة

ماجستٌر

01/11/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

02/11/2017

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

دكتوراه

02/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

02/11/2017
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صادق حسن ٌحٌى خرٌم
صالح ناصر ناجً الحربً

عبدهللا علوي عبده احمد البابكً
تركً ٌحٌى لاسم المبانً
بشرى دمحم علً دمحم علً
العسٌري
مٌسونة احمد دمحم العبٌدي
اشواق عبدهللا احمد صالح
الحداء
عامر سعد احمد جبران
احالم عبده دمحم صوٌلح
لٌلى احمد دمحم علً العوامً
احمد دمحم صالح الماضً

المرار لدى طالبات الصؾ العاشر بأمانة العاصمة.
منحنٌات التشوة والمماومٌة الكهربابٌة للتٌار
المستمر للتركٌب (لصدٌر  %31انتٌمونً).
كشؾ الحجاب ولب االلباب لذوي االلباب مختصر
منهج الطالب وفتح الوهاب  ،للفمٌه دمحم بن أحمد ابً
بكر بافضل الترٌمً المكً من اول الكتاب الى اخر
العبادات ،دراسة وتحمٌك.
النظام المضابً فً الدولة الماسمٌة 0511-0183هـ
0125-0353 /م دراسة تارٌخٌة.
نمذجة دوال الطلب على التعلٌم العالً فً
الجمهورٌة الٌمنٌة واستشراؾ افالها المستمبلٌة
أثر تدرٌس ممرر الفمة باستخدام استراتٌجٌة خرابط
المفاهٌم فً التحصٌل وتكوٌن بنٌة مفاهٌمٌة متكاملة
لدى طالبات الصؾ الثانً الثانوي فً أمانة
العاصمة صنعاء
بناء اختبار محكمً المرجع للكفاٌات االساسٌة فً
الفٌزٌاء للملتحمٌن بالصؾ الثانً الثانوي
فً ضوء النظرٌتٌن الكالسٌكٌة والمعاصرة.
المسابل العمدٌة فً الجزء الخامس والعشرٌن من
المرآن الكرٌم  -جمعا ودراسة.
درجة ممارسة المٌادات االكادٌمٌة فً جامعة صنعاء
للمٌادة الموزعة وعاللتها بمستوى مشاركة
اعضاء هٌبة التدرٌس فً صنع المرار
عوامل الخطر المرضٌة لإلفراط فً إفراز الصفراء
الؽٌر مندمجة بٌن االطفال الحدٌثً الوالدة
النمط السرٌري لجلطة الدماغ بٌن االطفال الٌمنٌٌن
فً عمر ٌتراوح مابٌن شهر 03-سنة
والذٌن تم ادخالهم الى مستشفى الثورة بصنعاء.
العوابد النمدٌة وؼٌر النمدٌة للتعلٌم فً الجمهورٌة
الٌمنٌة امانة العاصمة نموذجا

ٌمنً

العلوم

الفٌزٌاء

ماجستٌر

04/11/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

05/11/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

ماجستٌر

07/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

08/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة

ماجستٌر

09/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

09/11/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

09/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

12/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب االطفال

ماجستٌر

12/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب االطفال

ماجستٌر

12/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

13/11/2017
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فهد لائد عبدالعلٌم سفٌان
دمحم حسٌن احمد خاتم
خالد صالح ٌحٌى احمد
المساجدي
عبدالكرٌم علً دمحم الماضً
نصر صالح عبده حسن
عبدالرحمن سعد عبدالجلٌل

اٌوب علً صغٌر عبده
فؤاد احمد علً صالح المطاع
عبدالغنً علً علً حسن
سلٌم دمحم الحمدنً علً
احمد دمحم غالب الروضً

الصورة الذهنٌة للمدارس االهلٌة وعاللتها باداء
ادارتها فً الجمهورٌة الٌمنٌة من وجهة نظر
المعلمٌن واولٌاء االمور.
فاعلٌة برنامج تدرٌبً مطور لابم على االحتٌاجات
التدرٌبٌة للنمو المهنً لمعلمً العلوم فً المرحلة
االساسٌة.
تصوٌر ممترح لتطوٌر االداء االداري فً مدارس
التعلٌم العام بمحافظة صنعاء فً ضوء اسلوب
االدارة بالتجوال.
دور التخطٌط فً حل مشاكل مراكز المدن حالة
تطبٌمٌة مركز العاصمة صنعاء.
تصور ممترح إلنشاء حاضنات أعمال بالجامعات
الٌمنٌة فً ضوء بعض التجارب العالمٌة.
المعرفة  ،االتجاة،الممارسة والتعرض للممرضات
المنمولة عبد الدم بٌن الممرضٌن الٌمنٌٌن فً
المستشفٌات الحكومٌة والخاصة فً مدٌنة صنعاء -
الٌمن.
معارؾ و موالؾ وممارسات االمهات نحو تؽذٌة
الرضع وصؽار االطفال بمراكز االمومة والطفولة
فً مدٌنة صنعاء
معدل انتشار فمدان االسنان وأسباب سموطها عند
المرضى الواصلٌن لعٌادة االسنان
بمستشفى الثورة فً صنعاء -الٌمن
مدى معرفة واستخدام معلمً الرٌاضٌات ألسالٌب
التموٌم البدٌل
المؤشرات المناعٌة وعوامل االوٌنه الخطرة
لمرضى الربو الشعبً بٌن االطفال الٌمنٌٌن
المسببات الؽٌر فٌروسٌة لإلسهال الحال المعدي بٌن
االطفال تحت سن 3سنوات من العمر فً
صنعاء  -الٌمن

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

14/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

14/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

15/11/2017

ٌمنً

الهندسة

الهندسة المعمارٌة

ماجستٌر

15/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

16/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

ماجستٌر

18/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

ماجستٌر

18/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

ماجستٌر

18/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
طب االطفال

ماجستٌر

19/11/2017

ماجستٌر

19/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب االطفال

ماجستٌر

19/11/2017
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نسرٌن فاضل احمد عبدالغنً
عبدالسالم احمد حسٌن لاسم
سمٌة عباس حسن التركً
لٌلى عبدالكرٌم احمد احمد
العطنة
خالد حسٌن دمحم حمٌشان
نضال عبدالولً عبدالتواب
حسان الصلوي
امانً احمد مهدي سعد الجعدبً
عمر فتٌنً عمر ممبل
سمر احمد حسن صورج
عائشة عبده علً دمحم المباطً
علً علً دمحم الشلح
عمار عبده دمحم عبده

التهاب الفم المصاحب لألطفم  :المسببات
المٌكروبٌة وأنماط المضادات الحٌوٌة لها.
أنموذج لٌاس فاعلٌة المٌادة الخادمة فً جودة الحٌاة
الوظٌفٌة لدى لٌادات األكادٌمٌة فً
الجامعات الٌمنٌة
العاللة بٌن فمر الدم بعوز الحدٌد وخمج الملوٌة
البوابٌة بٌن األطفال فً مستشفٌات صنعاء.
العاللة بٌن مشارٌع الشراكة الدولٌة  -ربط
الصفوؾ الدراسٌة  -وتطور الكفاءة المهنٌة لمعلمً
مادة اللؽة االنجلٌزٌة فً صنعاء.
درجة امتالن الكفاٌات التدرٌسٌة لمعلمً التربٌة
الرٌاضٌة فً أمانة العاصمة وحافظة صنعاء
فً ضوء متطلبات ومعاٌٌر الجوده الشاملة.
تحضٌر ودراسة الخصابص والتأثٌرات البٌولوجٌة
لمتراكبات بعض العناصر االنتمالٌة مع
لٌجندات مختلطة من ادوٌة و - 0101فٌنانثرولٌن .
دراسات فٌزٌوكٌمٌابٌة وبٌولوجٌة على متراكبات
بعض العناصر االنتمالٌة مع خلٌط لٌجند
من االحماض االمٌنٌة والٌورٌا
االستباط وأثرة عند األمام األلوسً 0521هـ روح
المعانً دراسة نظرٌة تطبٌمٌة فً سورة
الفاتحة و البمرة و آل عمران
فمة الموزونات فً زواج المرأة وعملها وتولٌها
للمناصب العامة
أثر استخدام الخرابط الذهنٌة فً التحصٌل واالداء
فً مادة التجوٌد لدى تالمٌذ الصؾ السادس
االساسً فً امانة العاصمة
ضمان االضرار المعنوٌة  -دراسة فمهٌة ممارنة
المانون الواجب تطبٌمة على عملٌات اسواق االوراق
المالٌة ذات الطابع الدولً  :دراسة ممارنة

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

20/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

22/11/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

25/11/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

25/11/2017

ٌمنً

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الرٌاضٌة

ماجستٌر

29/11/2017

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

ماجستٌر

02/12/2017

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

ماجستٌر

03/12/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

12/12/2017

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

12/12/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة

ماجستٌر

16/12/2017

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
الشرٌعة والمانون

الشرٌعة االسالمٌة
المانون الخاص

ماجستٌر
ماجستٌر

16/12/2017
16/12/2017
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نورا احمد حمود العواضً
انتصار حسن ناصر عبدهللا مطر
حسٌن محسن دمحم الفضلً

عبدالرحمن ناصر حسٌن ابو
حسن
حلٌمة دمحم عبده احمد الدوربً
فتحٌة احمد حسٌن العالٌا
نبٌل دمحم دمحم ٌحً
انٌسة حسن منصور لائد
المنصوري
احمد ناصر منصر سند
هاشم حمود عبدهللا علً المغربً
هانً حمود حسن االهنومً
خلٌل سعد حسن الضبٌبً

الخداج  :معدل الحدوث ونتابجة فً مستشفى الثورة
ومستشفى السبعٌن  ،مدٌنة صنعاء-الٌمن
تأثٌر الالماركوفٌان على دٌنامٌكٌة الترابط للثالثة
كٌوبت
دراسة العوامل المؤثرة فً اتجاهات مزارعً
محصول الممح نحو استخدام البذور المحسنه
فً الزراعة بالمرتفعات الوسطى فً الجمهورٌة
الٌمنٌة .
خصابص ترب حوض عمران وتوزٌعها الجؽرافً
مدى إسهام محتوى كتب الدراسات االجتماعٌة فً
تعدٌل االتجاهات التعصبٌة لدى طلبة المرحلة
الثانوٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة
تصوٌر ممترح لتطوٌر الشراكة بٌن المطاع الخاص
ومؤسسات التعلٌم الفنً و
التدرٌب المهنً فً الجمهورٌة الٌمنٌة
السٌاسة الشرعٌة عند الزٌدٌة ممارنة بالمذاهب
األربعة.
تاثٌر مستخلص اوراق نبات الصبر السمطري
(الوبٌرٌاي) على بعض االنسجة المسرطنة فً
الجرذان البٌضاء
العوامل المؤثرة على أختٌار مكان الوالدة اوساط
االمهات فً رٌؾ وحضر الٌمن
تمٌٌم األداء االدري فً المستشفٌات العامة والخاصة
بامانة العاصمة
صعوبات تعلم الهندسة لدى طالب الصؾ التاسع
وممترح لعالجها  -امانة العاصمة صنعاء
توظٌؾ النمذجة الرٌاضٌة والتكنولوجٌة فً تنمٌة
عملٌات التجرٌد لدى طلبة الصؾ التاسع
دراسة نورعٌة على الدابرة

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب االطفال

ماجستٌر

17/12/2017

ٌمنً

العلوم

الفٌزٌاء

ماجستٌر

19/12/2017

ٌمنً

الزراعه

االلتصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

20/12/2017

ٌمنً

الزراعه

االراضً والمٌاة

ماجستٌر

21/12/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

21/12/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

27/12/2017

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

27/12/2017

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

30/12/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

ماجستٌر

30/12/2017

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

ماجستٌر

30/12/2017

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجستٌر

04/01/2018

ماجستٌر

04/01/2018
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حسٌن احمد سعد علً المبنن
سناء علً عبدالواسع مهٌوب
الزبٌري
راوٌة محمود عبدالغنً
عبدالمنعم عبدالصمد دمحم عبده
باسل دمحم عبدهللا الحٌدري

صالح عبدهللا دمحم السالمً
احالم علً احمد الضٌانً
ضٌف هللا حسٌن دمحم الدرٌب

امٌن صالح صالح صغٌر عزوان
خدٌجة عبدهللا دمحم العلفً
خالد علً ناصر فارع

ماال ٌصح فٌة المٌاس عند األصولٌن وأثره فً
اختالؾ الفمهاء
النظام المانونً الندماج شركات االموال التجارٌة
فً المانونٌن الٌمنً والمصري (دراسة ممارنة)
العاللات المانونٌة الناشبة عن خطاب الضمان
المصرفً فً المانون الٌمنً والمصري والمواعد
الموحده  :دراسة ممارنة
تصور ممترح لتضمٌن مفاهٌم ولٌم التسامح فً
مناهج الدرسات االجتماعٌة ( )12فً
الجمهورٌة الٌمنٌة
عاللة تركٌز الحمض النووي DNAلفٌروس
التهاب الكبد  Bمع المستضد  Hbeبٌن مرض
التهاب الكبد المزمن لماضؽً المات فً مدٌنة
صنعاء -الٌمن
اثر السٌاسة الضرٌبٌة على االستثمار الخاص فً
الٌمن 7100-0111م
تمنٌن ممٌاس بار-اون للذكاء الوجدانً على طلبة
جامعة صنعاء
مستوى التعاون بٌن األدارة المدرسٌة والمجتمع
وعاللتة ببعض المتؽٌرات من جهة نظر مدٌري
ومعلمً مدارس التعلٌم العام بامانة العاصمة -
الجمهورٌة الٌمنٌة.
أنموذج ممترح لتطوٌر األداء االداري لجهاز محو
األمٌة وتعلٌم الكبار بالجمهورٌة الٌمنٌة فً
ضوء االنموذج األوربً للتمٌز EFQM
لواعد التفسٌر عند احمد بن عبدالمادر الكوكبانً
ودمحم بن علً الشوكانً 0531هـ من اول
التفسٌر الى اخر سورة البمرة  -دراسة ممارنة
تموٌم برنامج اعداد معلمً االحٌاء للمرحلة الثانوٌة
المطور فً كلٌة التربٌة -ماستري -فً ضوء

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

07/01/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

10/01/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

11/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

11/01/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

17/01/2018

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجستٌر

18/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

22/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

24/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

25/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

25/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

30/01/2018
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نورا سٌف احمد الحاج
افراح عبدهللا مرتضى المرتضى

سمٌرة احمد سعد الرٌمً
اسماعٌل دمحم دمحم العبري
ٌاسمٌن ٌحٌى عبدالمادر الخطري
نجوى سعٌد دمحم الغٌثً
رجاء دمحم عبدهللا احسن الحٌمً
دمحم عبدالستار صالح الكولً
سمٌرة صالح دمحم صالح المطري
احمد دمحم علً عبدهللا الصعفانً

سعاد ٌحٌى احمد عبدهللا الثالٌا
عرفات دمحم غرسان عوض
صدام دمحم صالح فاضل

معاٌٌر النمو المهنً للتربٌة العلمٌة ()NSES
تمٌٌم تأثٌر المٌلٌتٌن على تسمم الكبد فً ذكور
الجرذان البٌضاء
الصفات السرٌرة لمرضى السكري النوع االول بٌن
االطفال الذٌن تتراوح اعمارهم من نه 08-سنه
للذٌن تم ترددهم الى المركز الوطنً للسكري
ومستشفى الثورة بصنعاء
منهج المرآن الكرٌم فً التعامل مع االفعال المذمومة
فً سورة النساء  :دراسة موضوعٌة
اتجاهات الزارعٌن نحو استخدام طرق الري
المختلفة فً لاع جهران محافظة ذمار-دراسة حاله
تولعات فاعلٌة الذات وعاللتها بالتوفٌك المهنً لدى
موظفً المؤسسات الحكومٌة بمدٌنة صنعاء
األفعال الكالمٌة فً سورة ٌوسؾ  -دراسة تداولٌة
األمراض المناعٌة الذاتٌة االكثر شٌوعا بٌن
المرضى الٌمنٌٌن بمدٌنة صنعاء
أثر تدرٌس النحو باالسلوب المصصً فً تنمٌة
المهارات النحوٌة لدى طالب تالمٌذ الصؾ الثامن
االساسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة
أنموذج ممترح لتهٌبة مدارس التعلٌم العام فً الٌمن
لالعتماد المدرسً
معدل انتشار المتكورة العنمودٌة الذهبٌة المماومة
للمٌثٌسلٌن بٌن المرضى العسكرٌٌن فً
مجمع  81الطبً النموذجً فً مدٌنة صنعاء -
الٌمن.
العلم وسٌاسة البحث العلمً فً العالم المعاصر
تحدٌد درجة المطع الختٌار محكً المرجع فً
الرٌاضٌات باستخدام نموذج أنجوؾ ندلسكاي
المجموعات المتضادة
التأثٌر المحتمل لحلٌب اإلبل مع الثوم فً تملٌل

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

30/01/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب االطفال

ماجستٌر

31/01/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

01/02/2018

ٌمنً

الزراعه

االلتصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

01/02/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

03/02/2018

ٌمنً
ٌمنً

اللؽات
الطب والعلوم الصحٌة

اللؽة العربٌة و الترجمة
االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر
ماجستٌر

03/02/2018
03/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

04/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

04/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمه

ماجستٌر

05/02/2018

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
التربٌة  -صنعاء

الفلسفة
علم النفس التربوي

دكتوراه
ماجسٌتر

10/02/2018
10/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم األدوٌة والمداواة

ماجسٌتر

10/02/2018
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رؤوفة دمحم منصور الشاٌع

باسم دمحم زغٌر لائد فارع
دولة أحمد ماجد النابهً
رؤى عبدالموي دمحم عبدالكرٌم
طالب
حسناء زٌدان موسى أبوعمره
خلود دمحم علً بغزة
أسماء أحمد دمحم ناجً علوان
صالح علً أحمد لاسم الثالٌا
دمحم ٌحٌى عبدالرحمن دمحم
المدانً
سمراء حسٌن سعد مبخوت
ملماط
نشوى عبدهللا ناجً المٌسً
إٌمان دمحم لائد ناشر السرٌحً
هند جمٌل عائد الجبوري
أحالم عبدهللا محمود لطف

السكر المحدث بااللوكسان فً الجرذان
تأثٌر المضاد البكتٌري لبعض النباتات الطبٌة (
السنٌفه  ،لسان الحمل الصؽٌر  ،دجرعكبر ) من
مدٌنة اب على البكٌرٌا المسببة للجروح بعد
العملٌات الجراحٌة
دراسة تأثٌر التم رعلى مستوى الدهون فً الدم
وتصلب الشراٌٌن عند مرضى ٌعانون من زٌادة
الدهون فً الدم
الحرٌة فً الفكر اللٌبرالً العربً المعاصر
دراسة العوامل المؤثرة التً تؤدي إلى حدوث
النزٌؾ الدموي الناتج عن استخدام الورافارٌن لدى
مرضى صمامات الملب المٌكانٌكٌة فً الٌمن
دراسة فعالٌة المشاركة الدوابٌة االتورافستاتٌن
واالسٌتاماب وممارنته مع االنورافستاتٌن بمفرده
على مرضى ارتفاع الكولٌسترول بالدم فً الٌمن
التباٌن المكانً للموى العاملة النسابٌة فً محافظة
ذمار  -دراسة تحلٌلٌة فً جؽرافٌة السكان
السمات الدوابٌة لنبات التنبل
تأثٌر خلطة العسل والصبار وبٌاض البٌض الطازج
على عدوى الجروح فً األرنب
تأثٌر استخدام التبػ بؽٌر طرٌمة التدخٌن على بعض
مؤشرات الجهاز الملبً الوعابً عند الٌمنٌٌن
مستوى الوعً المابً لدى طلبة كلٌة التربٌة -
جامعة صنعاء
الحالة المناعٌة للنساء الحوامل المصابات بداء
المموسات فً مدٌنة عمران  -الٌمن
النبأ فً المرآن الكرٌم  -دراسة موضوعٌة
استخدام المجاز فً مسرحٌة المرن العشرٌن :
دراسة نمدٌة لبعض المسرحٌات المختارة
مساجد مدٌنة صنعاء فً المرنٌن الحادي عشر

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم األدوٌة والمداواة

ماجسٌتر

10/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم األدوٌة والمداواة

ماجسٌتر

10/02/2018

ٌمنً
ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
الطب والعلوم الصحٌة

الفلسفة
علم األدوٌة والمداواة

ماجسٌتر
ماجسٌتر

11/02/2018
11/02/2018

فلسطٌنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم األدوٌة والمداواة

ماجسٌتر

11/02/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

الجؽرافٌا

دكتوراة

12/02/2018

ٌمنً
ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة
الطب والعلوم الصحٌة

علم األدوٌة والمداواة
علم األدوٌة والمداواة

دكتوراة
ماجسٌتر

12/02/2018
13/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم األدوٌة والمداواة

ماجسٌتر

13/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة
األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

14/02/2018

ماجسٌتر

14/02/2018

ٌمنً
عرالً

التربٌة  -صنعاء
اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

المرآن وعلومه
اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر
دكتوراة

15/02/2018
17/02/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

اآلثار

ماجسٌتر

18/02/2018
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الحٌمً
دمحم دمحم دمحم ٌحٌى شطٌر
معاذ أحمد حسٌن صالح
الصعفانً
نجٌب دمحم أحمد محسن الجنٌدي
بشرى عبدالعزٌز دمحم السماوي
عائشة أحمد ٌحٌى صالح
النصٌف
محسن أحمد محسن بادي
ٌوسف عبدالرحٌم عبدالمؤمن
شمسان
نداء أحمد دمحم الحمٌدي
عمار مطهر علً لاسم

ولٌد سٌف لاسم حمادي
ندى شٌخ عبدهللا مولً الدوٌلة
إبراهٌم دمحم أحمد ثابت
بدور علً حسٌن المسعودي

والثانً عشر الهجرٌٌن  /السابع عشر والثامن عشر
المٌالدٌٌن  -دراسة أثرٌة معمارٌة
أحكام الجنٌن فً الفمه اإلسالمً  -دراسة فمهٌة
ممارنة
أنواع البكتٌرٌا المتملبة المعزولة فً خمج
المستشفٌات العامة بمدٌنة صنعاء  -الٌمن
البكتٌرٌا البولٌة الالاعراضٌة ولابلٌتها للمضادات
البكتٌرٌا بٌن النساء الحوامل بمدٌنة عدن  -الٌمن
تضمٌن مفاهٌم ولٌم النزاهة والشفافٌة فً محتوى
منهج التربٌة الوطنٌة لمرحلة التعلٌم األساسً فً
الجمهورٌة الٌمنٌة
عاللة بعض المدرات البدنٌة بنتابج مستوى األداء
العلمً لبعض مهارات الجمباز لطالب المستوى
األول بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة صنعاء
أصول الحكم وفلسفته فً الفكر اإلسالمً المعاصر
اإلمام البناء واإلمام الخمٌنً  -دراسة ممارنة
معاٌٌر النصٌة  :تحلٌل نصوص جدلٌة إنجلٌزٌة وما
ٌمابلها بالعربٌة وفك نموذج النصٌة
الخطاب الحجاجً فً سورة البمرة
دراسة مستوٌات المعلمات المصلٌة والوراثٌة فً
المراحل المختلفة عند المرضى المصابٌن بالتهاب
الكبد الفٌروسً المزمن النمط ( ب ) فً مدٌنة
صنعاء  -الٌمن
تنازع الموانٌن فً العالمة التجارٌة دراسة ممارنة
تمدٌر حالة التلوث البحري بالمعادن الثمٌلة لمنطمة
ساحل حضرموت  -الٌمن
مدى تمكن طلبة لسم الدراسات العربٌة فً كلٌة
التربٌة  -جامعة صنعاء  -من المفاهٌم الصرفٌة
الممررة علٌهم
فٌروس التهاب الكبد  Bالخفً فً مرضى الؽسٌل

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة اإلسالمٌة

ماجسٌتر

20/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

20/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

20/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجسٌتر

22/02/2018

ٌمنً

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الرٌاضٌة

ماجسٌتر

22/02/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

الفلسفة

دكتوراة

24/02/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

24/02/2018

ٌمنً
ٌمنً

اللؽات
العلوم

اللؽة العربٌة والترجمة
علوم الحٌاة

ماجسٌتر
ماجسٌتر

25/02/2018
25/02/2018

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
العلوم

المانون الخاص
علوم األرض والبٌبة

ماجسٌتر
دكتوراة

26/02/2018
27/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة

ماجسٌتر

27/02/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

27/02/2018
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إٌمان دمحم عبده سعٌد الشوكانً
دمحم علً لاسم أحمد
عبدهللا علً سعد أحمد
ٌاسر خالد علً أحمد الملٌسً
أمٌن صالح حمود صالح الخطمً
إسماعٌل مصلح سعٌد دمحم
أبوسوٌد
عبدهللا حسٌن دمحم العزي
نعائم شائف عون دمحم
سبأ دمحم حمود حمود الحزورة
سارة سعٌد لائد دمحم الزبٌري
علً أحمد مبخوت سلٌمان
إٌمان أحمد دمحم عبداللطٌف
الشمٌري
أحمد حسٌن دمحم علً الخوالنً

الدموي فً مدٌنة صنعاء
التنوع الجٌنً لفٌروس التهاب الكبد بً بٌن مرضى
التهاب الكبد البابً المزمن فً المستشفٌات العامة
صنعاء  -الٌمن
مستوى المعرفة المفاهٌمٌة واالجرابٌة فً
الرٌاضٌات لدى تالمٌذ الصؾ السادس من التعلٌم
األساسً
تصور ممترح لدورة األولاؾ فً دعم التعلٌم العام
بالجمهورٌة الٌمنٌة فً ضوء خبرات بعض الدول
اإلسالمٌة
مشروع المرارات اإلدارٌة  -دراسة تطبٌمٌة فً
الجمهورٌة الٌمنٌة
الحماٌة الجنابٌة للمال العام فً الفمه اإلسالمً -
دراسة ممارنة
أثر المصلحة فً تصرفات الحاكم فً ضوء مماصد
الشرٌعة اإلسالمٌة
مملكة لتبان من المرن الثانً ق.م حتى سموطها
دراسة تارٌخٌة من خالل اإلثارة والنموش
دورة االستثمار األجنبً فً تطور مبادئ ولواعد
مناهج تنازع الموانٌن
دورة التعلٌم الفنً والمهنً فً التنمٌة االجتماعٌة
وااللتصادٌة فً أمانة العاصمة صنعاء
أثر برنامج تدرٌبً ممترح لتنمٌة المدرات البدنٌة
الخاصة بلعبة كرة الٌد لدى طالبات كلٌة التربٌة
الرٌاضٌة بجامعة صنعاء
المواعد الموضوعٌة لمسؤولٌة اإلدارة فً
الجمهورٌة الٌمنٌة دراسة ممارنة
حاجات اإلنسان األساسٌة فً ضوء المرآن الكرٌم

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

28/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجسٌتر

28/02/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اإلدارة والتخطٌط التربوي

ماجسٌتر

01/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجسٌتر

01/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة اإلسالمٌة

ماجسٌتر

03/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة اإلسالمٌة

ماجسٌتر

03/03/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

التارٌخ

دكتوراة

04/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجسٌتر

05/03/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

أصول التربٌة

ماجسٌتر

07/03/2018

ٌمنً

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الرٌاضٌة

ماجسٌتر

08/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجسٌتر

08/03/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجسٌتر

11/03/2018

تنمٌة مهارات الحس الجبري باستراتٌجٌات التعلٌم

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس

ماجسٌتر

12/03/2018
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أمة العزٌز عبدالعزٌز صالح
عبدهللا السراجً
دمحم محسن صالح محسن زره
إلهام عبدهللا ٌحٌى زهره
رحمة طاهر فارع علً الممري

إٌمان علً ناجً األعوج
صادق عبدهللا غرسان عوض
وفٌك شائف سالم ناجً األثوري
إنسام منصور دمحم علً البرق
إٌناس السٌد حمود حسٌن
الذبحانً
دمحم حفظ أحمد عاٌض
جمال دمحم عبدالوهاب علً مسعد

النشط
أثر استراتٌجٌة المحاكاة فً تنمٌة مهارات التعبٌر
الشفهً لدى تالمٌذ المرحلة األساسٌة من ذوي
االحتٌاجات الخاصة بأمانة العامة
تطوٌر عملٌة اتخاذ المرار األكادٌمً فً الجامعات
الٌمنٌة فً ضوء إدارة المعرفة
ارتباط سرطان الخلٌة الكبدٌة باألنماط الجٌنٌة
لفٌروس التهاب الكبد  Bبمدٌنة صنعاء  -الٌمن
عوامل االختطار الستٌطان بكتٌرٌا الزابفة
الزنجارٌة واسعة المماومة للمضادات الحٌوٌة بٌن
المرضى الممٌمٌن فً المستشفٌات بالممارنة مع
أشخاص أصحاء من المجتمع بمدٌنة صنعاء  -الٌمن
خصابص المبانً الذكٌة وإمكانٌة تطبٌمها على
العمارة الٌمنٌة
الموصلٌة الكهربابٌة والخصابص المٌكانٌكٌة
والتركٌب الدلٌك لبعض االسالن المستخدمة فً
دوابر التٌار الكهربابً فً الٌمن
تأثٌر العنصر الثالث على الخصابص الحرارٌة
والموصلٌة الكهربابٌة والتركٌب الدلٌك لنظام
التوتكتٌن ( لصدٌر  513 -فضة )
تمٌٌم مدى االستجابة المناعٌة للماح فٌروس شلل
األطفال بٌن األطفال الذٌن ٌعانون من سوء التؽذٌة
بمدٌنة صنعاء
إدارة الولت وعاللتها باإلبداع اإلداري لدى المٌادات
اإلدارٌة بدٌوان وزارة التربٌة والتعلٌم  -بالجمهورٌة
الٌمنٌة
تأثٌر سمٌة المبدات الحشرٌة المستخدمة للمات على
الهرمونات الجنسٌة الذكرٌة فً مدٌرٌة بنى مطر
التٌسٌر فً علم التفسٌر تألٌؾ  :الحسن بن دمحم بن
الحسن بن سابك الدٌن ابن ٌعٌش الصنعانً ت 210

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

الرٌاضٌات
مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجسٌتر

13/03/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اإلدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراة

14/03/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

14/04/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

14/03/2018

ٌمنً

الهندسٌة

الهندسة المعمارٌة

ماجسٌتر

15/03/2018

ٌمنً

العلوم

الفٌزٌاء

ماجسٌتر

18/03/2018

ٌمنً

العلوم

الفٌزٌاء

ماجسٌتر

18/03/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

19/03/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اإلدارة والتخطٌط التربوي

ماجسٌتر

20/03/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجسٌتر

20/03/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجسٌتر

21/03/2018
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رانٌا علً صالح أحمد العلًٌ
أحالم دمحم فاضل راشد
علً ممبل علً موسى
علً محسن دمحم صالح جابر
سعٌد أحمد دمحم األسد
حنٌن صادق حمٌد شذان
أمون دمحم علً علً البتول
مفٌد علً هاشم دمحم
عبدالكرٌم عبدالواحد أحمد
عبدهللا
أحمد علً ناصر علً الجرشً

حسن علً عبدالجبار ٌاسٌن
السروري
محفوظ علً دمحم المعافا

هـ دراسة وتحمٌك من بداٌة الكتاب إلى نهاٌة سورة
البمرة
تطوٌر طرٌمة التحلٌل الكروماتوجرافٌة الؽازٌة
لتحلٌل استرات مٌثٌل األحماض الدهنٌة وتطبٌمها
فً الكشؾ عن الؽش التجاري فً الزٌوت
األفكار السلبٌة اآللٌة وعاللتها ببعض االستجابات
العصابٌة لدى المعلمٌن والمعلمات فً أمانة
العاصمة صنعاء
الضؽوط االجتماعٌة لدى مدربً األلعاب الجماعٌة
والفردٌة فً أندٌة أمانة العاصمة صنعاء
آفاؾ الدٌممراطٌة فً شعر وٌلت وتمان وعبدهللا
البردونً  :دراسة تحلٌلٌة وممارنة
التضخم ووسابل معالجته دراسة تحلٌلٌة حالة
الجمهورٌة الٌمنٌة
المروض الخارجٌة وأثرها على التنمٌة فً
الجمهورٌة الٌمنٌة
دراسة نمدٌة لبعض األعمال المختارة للكابت
روبرت لوٌس ستفنوسون من منظور أدب األطفال
االنتشار المصلً لإلصابة ببكتٌرٌا البروسٌال بٌن
النساء الحوامل فً مدٌنة صنعاء  -الجمهورٌة
الٌمنٌة
تمٌٌم أداء الجامعات األهلٌة فً ضوء التصاد
المعرفة
المواعد األصولٌة وتطبٌماتها الفمٌة فً كتاب ضوء
النهار المشرق على صفحات األزهار للعالمة
المجتهد الحسن بن أحمد الجالل الموفً سنة 0118
هـ
ابن رشد الحفً وآراؤه األصولٌة

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

ماجسٌتر

21/03/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

علم النفس

ماجسٌتر

22/03/2018

ٌمنً

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الرٌاضٌة

ماجسٌتر

22/03/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

22/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجسٌتر

22/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجسٌتر

25/03/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

25/03/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجسٌتر

27/03/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

أصول التربٌة

ماجسٌتر

28/03/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

الدراسات اإلسالمٌة

دكتوراة

28/03/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

الدراسات اإلسالمٌة

دكتوراة

29/03/2018

تصور ممترح لتطوٌر البحث العلمً فً الجامعات

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اإلدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراة

29/03/2018
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مختار دمحم حسن األبٌض
جمٌل ناجً أحمد صالح مفتاح
صادق عبدهللا إسماعٌل
عبدالواحد
إٌناس فضل دمحم العواضً
دمحم محمود حسن دمحم
صفاء عبدهللا حسٌن ٌحٌى
الشعوبً
عادل ٌحٌى حسن خضري
أحمد علً دمحم سعد مبخوت
هدى عبداللطٌف أحمد سعٌد
العرٌمً
بدور دمحم أحمد عبدالرحمن
الرداعً
عبدهللا دمحم هاشم الحٌفً
نجوى عبده علً دمحم سلٌمان

الٌمنٌة الحكومٌة فً ضوء التصاد المعرفة
دراسة تحلٌل بٌبة حول تأثٌر الملوثات الفزٌة الثمٌلة
فً بعض أنواع من أسمان الٌمن
الحبس كوسٌلة لألجبار على التنفٌذ المباشر فً
لانون المرافعات والتنفٌذ المدنً الٌمنً  -دراسة
ممارنة
سلطة تمٌٌد المبح بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة والمانون
الٌمنً دراسة نظرٌة تطبٌمٌة
إصابة البكتٌرٌا الملتوٌة البوابٌة عند مرضى السكر
من النوع الثانً فً مدٌنة إب  -الٌمن
مؤشرات تطبٌك إدارة المعرفة فً الجامعات الٌمنٌة
المحددات البدنٌة والمهارٌة النتماء المبتدبات فً
كرة المدم بالجمهورٌة الٌمنٌة
معدل انتشار فٌروس التهاب الكبد  Bبٌن مرضى
األنٌمٌاء المنجلٌة فً بٌت الفمٌه محافظة الحدٌدة -
الٌمن
تموٌم ممررات اللؽة العربٌة فً برنامج معلم
الصفوؾ األولى بكلٌة التربٌة جامعة صنعاء فً
ضوء معاٌٌر الجودة
المواهب المدسٌة شرح المنظومة البوسٌة للعالمة
الحسٌن بن ناصر بن عبدالحفٌظ بن عبدهللا المهال ت
(  000هـ )  -دراسة وتحمٌك للجزء الثانً من بداٌة
صالة االستسماء إلى نهاٌة كتاب الحج
حك اإلنسان فً عدم التعرض للتمٌٌز العنصري فً
المانون الدولً لحموق اإلنسان
فاعلٌة المدخل المنظمً لتدرٌس الكٌمٌاء فً تنمٌة
التفكٌر التأملً والتفكٌر النالد لدى طلبة الصؾ
الثانً الثانوي بمحافظة صنعاء
مدى انتشار التهاب السحاٌا البكتٌري فً األطفال
دون الخمس سنوات فً مستشفى الثورة الحدٌدة -

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

دكتوراة

29/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجسٌتر

29/03/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة اإلسالمٌة

ماجسٌتر

01/04/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجسٌتر

02/04/2018

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
التربٌة الرٌاضٌة

اإلدارة والتخطٌط التربوي
التربٌة الرٌاضٌة

ماجسٌتر
ماجسٌتر

03/04/2018
03/04/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

03/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجسٌتر

05/04/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

الدراسات اإلسالمٌة

دكتوراة

05/04/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الدولً العام

ماجسٌتر

05/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراة

05/04/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

08/04/2018
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دمحم نجٌب لائد عبدهللا
نبٌل صالح علً سرٌح
سامٌة دمحم ناصر صالح حمٌد
منال عبدالموي عبدهللا علً
الصوفً
دمحم زبن هللا مبارن علً
المجحشة
مروان أحمد ٌحٌى مطٌع
أحمد دمحم أحمد مناوس
بشٌر مهدي أحمد الحصامً
دمحم صالح ثابت صالح العلًٌ
علً دمحم صالح علً
ماهر صادق عبدالموي درهم
العرٌمً
دمحم عبدهللا علً حسٌن الماسمً
رلٌة دمحم أحمد مسعد الحرازي

الٌمن
دراسة اإلنتشار المصلً لفٌروس الحال البسٌط 7 -
وعوامل الخطورة المصاحبة بٌن النساء الحوامل فً
مدٌنة ذمار  -الٌمن
استراتٌجٌة صٌاؼة الدعوة ولبولها من لبل الدراسٌن
الٌمنٌٌن للؽة اإلنجلٌزٌة كلؽة أجنبٌة
الٌمن فً عصر ملون سبأ وذي رٌدان وحضرموت
وٌمنت وإعرابهم فً الطود وتهامة من أوآخر المرن
الرابع حتى مطلع المرن السادس المٌالدي
لٌمة البارتوجراؾ فً والدة الحمل منخفض
الخطورة فً مستشفى السبعٌن  -صنعاء
أثر استراتٌجٌة خارطة المفاهٌم على بناء مفردات
اللؽة اإلنجلٌزٌة لطالب الصؾ التاسع بمحافظة
مأرب
دور جامعة صنعاء فً تنمٌة رأس المال البشري
أثر استخدام طرق التدرٌس التبادلً فً تدرٌس
المواد األدبٌة على تعزٌز الفهم المرابً لدى الطالب
فً الجامعات الٌمنٌة
أثر استراتٌجٌة تدرٌب األلران على تنمٌة األداء
التدرٌسً والكفاءة الذاتٌة للطلبة المعلمٌن بمسم اللؽة
اإلنجلٌزٌة  -جامعة صنعاء  -أثناء التربٌة العملٌة
الؽلبة فً ضوء المرآن الكرٌم وأثرها على األمة
التواصً فً ضوء المرآن الكرٌم وأثره على الفرد
والمجتمع
خطر االسترلاق واالستعباد فً المانون الدولً
لحموق اإلنسان
برنامج تدرٌبً ممترح فً تنمٌة مهارات العمل
المعملً لدى معلمً مادة الكٌمٌاء بالمرحلة الثانوٌة
تحدٌد مماومة الرٌفامبٌسٌن األحادي للمتفطرة السلٌة
فً البرنامج الوطنً لمكافحة السل فً مدٌنة صنعاء

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجسٌتر

08/04/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

11/04/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

التارٌخ

ماجسٌتر

11/04/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

النساء والتولٌد

ماجسٌتر

12/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

12/04/2018

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

أصول التربٌة
اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر
ماجسٌتر

15/04/2018
15/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

17/04/2018

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه
المرآن وعلومه

ماجسٌتر
ماجسٌتر

18/04/2018
18/04/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الدولً العام

ماجسٌتر

18/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراة

19/04/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

22/04/2018
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أسراء منذر وردي

سمٌة حمٌد نصر المحجري
نوال أحمد دمحم عبدالرزاق حمٌد
عادل أحمد عبدهللا عبدهللا
المسعودي
راجح حسٌن لطف هللا علً
البكولً
سعاد عبدهللا خمٌس الصبان
صفاء ٌحٌى علً إسماعٌل
الذاري
عدنان علً دمحم ناصٌف
راجح علً دمحم حسٌن براز
عمر عاٌض عبدهللا عاٌض
عمران
جمال حمود ثابت البحري
عبده دمحم أحمد المفتً
إٌناس أحمد أحمد السٌاغً
زٌنب مطهرعلً عبدهللا عشٌش

 الٌمنفاعلٌة نمطً التعلم الفردي والتعاونً المابمٌن على
الوسابط المتعددة فً التحصٌل لممرر التصمٌم
المنطمً لدى طلبة كلٌة الهندسة والتكنولوجٌا
بجامعة المستمبل
سبل تفعٌل اإلعالم التربوي فً الفضابٌات الٌمنٌة
لتحمٌك األهداؾ التربوٌة العامة
اختٌار ولً األمر لبطانته فً ضوء رسالة اإلمام
إلى االشتر النخعً  -دراسة فمهٌة ممارنة
أهل بدر وأثرهم الجهادي والعملً فً الدولة
اإلسالمٌة
استخدامات طلبة المرحلة الثانوٌة بأمانة العاصمة
صنعاء لوسابل اإلعالم التربوي واإلشباعات
المتحممة منها
إدارة العرض والطلب للموارد المٌاه فً حوض تعز
العاللة بٌن استراتٌجٌات تعلم المفردات وحجمها
لدى الطلبة الٌمنٌٌن الدارسٌن للؽة اإلنجلٌزٌة كلؽة
أجنبٌة فً المستوى الجامعً
تمٌٌم طرق حصاد ودارس محصول الممح
التعلٌم فً عهد الدولة الزٌادٌة فً الٌمن للفترة 715
  811هـ  0101 - 101 -ممعدل انتشار التهاب الكبد الفٌروسً بً وسً بٌن
مرضى الؽسٌل الكلوي بمدٌنة ذمار  -الٌمن
تمٌٌم مخاطر االبتمان المصرفً  :دراسة التصادٌة
تطبٌمٌة على عٌنة من المصارؾ التجارٌة الٌمنٌة
خالل الفترة 7105 - 7111
الجرابم االنتخابٌة دراسة تطبٌمٌة على النظام الٌمنً
أثر تدرٌبات اإلٌروبٌن على بعض المٌاسات
األنثروبومترٌة لدى بعض النساء البدٌنات
أثر اختالؾ المراءات على التفسٌر فً حدٌث المرآن

عرالً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجسٌتر

24/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

أصول التربٌة

ماجسٌتر

24/04/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة اإلسالمٌة

ماجسٌتر

24/04/2018

ٌمنً

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

التارٌخ

دكتوراة

24/04/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

أصول التربٌة

ماجسٌتر

25/04/2018

ٌمنً
ٌمنً

العلوم
التربٌة  -صنعاء

علوم األرض والبٌبة
مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
اإلنجلٌزٌة

دكتوراة
ماجسٌتر

26/04/2018
26/04/2018

سوري
ٌمنً

الزراعة
التربٌة  -صنعاء

الهندسة الزراعٌة
أصول التربٌة

ماجسٌتر
ماجسٌتر

28/04/2018
29/04/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجسٌتر

29/05/2018

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجسٌتر

29/04/2018

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
التربٌة الرٌاضٌة

المانون العام
التربٌة الرٌاضٌة

ماجسٌتر
ماجسٌتر

02/05/2018
03/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجسٌتر

03/05/2018
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صالح حسٌن أحمد الباكري
أروى مصلح ناصرعلً العنسً
انصاف دمحم احمد مثنى
فاتن دمحم حزام الدعٌس
صدام حسٌن ثابت بادي
دولة عبدهللا عبدهللا علً المطري
عامر عبده عوض الرمادي
نوال سالم صالح فرج بالطٌان
امل علً عبده لائد الشرجبً
نبٌهة علً دمحم الحمادي
امل جمٌل عبدالملن عبدالعزٌز
الغزالً
سرحان احمد ٌحٌى االعشم

عن موسى علٌه السالم
النظام المانونً لتظهٌر األوراق التجارٌة دراسة
ممارنة
الترجمة المربٌة لألفالم اإلنجلٌزٌة إلى اللؽة العربٌة
 :دراسة لؽوٌة تداولٌة للكلمات النابٌة
اثر برنامج نفسً تربوي لتخفٌؾ اضطرابات نمص
االنتباه وفرط النشاط لدى طفل الروضة فً امانة
العاصمة صنعاء
الرتبة فً الفكر اللؽوي العربً دراسة فً ضوء
نظرٌة النحو الوظٌفً
السلون االجرامً األحداث وعاللتة بأسالٌب
المعاملة الوالدٌة  -دراسة مٌدانٌة على نزالء دار
التوجٌة االجتماعً بأمانة العاصمة صنعاء
دور المدرسة فً تنمٌة الوعً البٌبً لدى طلبه
المرحلة الثانوٌة بأمانة العاصمة صنعاء
معارؾ األمهات وممارساتهن تجاه رعاٌة األطفال
حدٌثً الوالدة المصابٌن بالٌرلان الولٌدي فً مدٌنة
صنعاء
بناء برنامج لتموٌم االداء المؤسسً بمكاتب التربٌة
والتعلٌم بأمانة العاصمة  -صنعاء فً ضوء مدخل
()PPBES
مدى مالبمة أرشٌؾ المواد السمعٌة البصرٌة فً
لناة الٌمن الفضابٌة لمتطلبات العمل فً ضوء
التطورات التكنولوجٌة الحدٌثة
االطروحات الجامعٌة المجازة فً كلٌة االداب
والعلوم االنسانٌة بجامعة صنعاء للمدة من - 7113
7103م دراسة ببلٌومترٌة تحلٌلٌه
العمد الدولً بٌن منهج لواعد التنازع ومنهج المواعد
الموضوعٌه
أثر استخدام نموذج كٌلر فً تنمٌة المهارات النحوٌة

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجسٌتر

03/05/2018

ٌمنً

اللؽات

اللؽة اإلنجلٌزٌة

ماجسٌتر

05/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

05/05/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

ماجستٌر

05/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

06/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

06/05/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

التمرٌض

ماجستٌر

60/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

07/05/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

المكتبات وعلم ىالمعلومات

ماجستٌر

07/05/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

المكتبات وعلم ىالمعلومات

ماجستٌر

08/05/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

08/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة

ماجستٌر

09/05/2018
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رباب ردمان خالد
خمٌس عبود دمحم بن سعد
ثرٌا مسعود دمحم ناصر صبره

فوزٌة صالح ٌحٌى سعد
الذرحانً
اسماء دمحم دمحم الحارثً
سعاد ناصر دمحم فارع الحاشدي
امٌرة امٌن ناجً ناصر سعدان
دمحم احمد دمحم طاهر كدٌش
مروة خالد عمر احمد بلبحٌث

مرٌم احمد دمحم طاهر
مها عبدالجلٌل ممبل الجبلً
طارق ناصر علً وهان

لدى تالمٌذ الصؾ التاسع االساسً بالجمهورٌة
الٌمنٌة
تصور ممترح إلنشاء مراكز مصادر تعلم فً جامعة
صنعاء فً ضوء التجارب العالمٌة
المنهج الفمهً اإلمام علً بن دمحم بن حبٌب الماوري
فً كتابه الحاوي 831 - 538هـ
استجابة النمو والمحصول لبعض اصناؾ
الكٌنوار( )chenopodium_quinoaلمواعٌد
الزراعة والمواسم تحت ظروؾ المرتفعات الشمالٌة
 الٌمنالمشكالت التً تواجة طلبة الدراسات العلٌا فً
جامعتً صنعاء واب وسبل التؽلب علٌها
الولؾ المرانً عند ابن االنباري (ت571هـ) فً
كتابة االٌضاح والنحاس (ت551هـ) فً كتابه المطع
واالبتناؾ  -دراسة ممارنة
تأتٌر استخدم التخدٌر العام ممارنة بالتخدٌر النصفً
فً العملٌات المٌصرٌة نسبة الى صحة األم والولٌد
فً مستشفى السبعٌن  -صنعاء
السٌاسات المالٌة والنمدٌةودورها فً التنٌة
منهج االمام أبى بكر الحداد (ت111/هـ) فً
المرابٌة واثرها فً تفسٌره كشؾ التنزٌل
تأثٌر الحمل الفٌروسً عند خط األساس على
االستجابة الفٌروسٌة بعد انتهاء العالج
بــلٌدرٌباسفٌر /سوفر سبوفٌر بٌن نرض اللتهاب
الكبد  Cالمزمن فً الٌمن
الحماٌة البٌبٌة وادارة الجزر الٌمنٌة دراسة خاصة
لجزٌرة كمران
استمباللٌة البنن المركزي وفاعلٌة السٌاسة النمدٌة -
دراسة حالة البنن المركزي الٌمنً
التعلٌم فً عهد الدولة الزٌدٌة االولى - 718

العربٌة
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

09/05/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

09/08/2018

ٌمنً

الزراعة

المحاصٌل الزراعٌة

ماجستٌر

10/08/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

10/08/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

10/08/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

أمراض النساء والتولٌد

ماجستٌر

10/05/2018

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
التربٌة  -صنعاء

المانون العام
المرآن وعلومة

ماجستٌر
ماجستٌر

10/05/2018
12/05/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

12/05/2018

ٌمنً

العلوم

علوم االرض والبٌبة

دكتوراه

12/05/2018

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجستٌر

12/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

13/05/2018
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روضة دمحم ناجً المعمري

مروة مصطفى علوي عبدهللا
الشٌخ
لٌلى حفظ هللا صالح جرٌد
عبدهللا عبدهللا حسن هرمس
اروى علً عبدالواحد المهلل
ولٌد عبدهللا ناصر المعافا
نجوى ناجً دمحم النمٌب
عصام حسٌن ٌحٌى العابد
اٌناس عبده مسعد حسن
العماري
روان جابر علً احمد السنبانً
سامٌة علً دمحم االهدل
فاتن علً علً عبدهللا السٌاغً

888هـ 0135 -111/م
اثراستخدام المعامل االفتراضٌة فً تنمٌة مهارات
اجراء التجارب المعملٌة الكٌمٌابٌة لدى طلبة لسم
الكٌمٌاء الصناعٌة بكلٌة العلوم التطبٌمٌة  -جامعة
حجة واتجاهاتهم نحوها
التحلل البٌولوجً للبولى إٌثلٌن البالستٌكً بواسطة
عزالت بكتٌرٌة من التربة الٌمنٌة
ادمصاص وتثبٌت الفسفور فً التربة وتأثٌر إضافة
حامض الفسفورٌن على نمو نبات الشعٌر
دالاسة استجابة بعض اصناؾ السمسم لالجهاد
المابً  -المحلً لبعض صفات النمو واالنتاجٌة
تحت ظروؾ البٌت الزجاجً
دراسة كٌمو حٌوٌة النزٌم البروتٌز من بكتٌرٌا
باسٌالس سبتالس
السٌاسة الخارجٌة االسرابٌلٌة تجاه منطمة جنوب
البحر األحمر من الفترة ()7101 - 011
تصور ممترح لتضمٌن لٌم العمل المهنً فً كتب
التربٌة الوطنٌة لمرحة التعلٌم االساسً بالجمهورٌة
الٌمنٌة
استشراؾ مستمبل التعلٌم االهلً فً الجمهورٌة
الٌمنٌة
االستجابة الفٌروسٌة المتواصلة بٌن مرضى التهاب
الكبد  Cالمزمن المعالجٌن باستخدام لٌدٌباسفٌر -
سوفوسبوفٌر فً الٌمن
اإلنتشار المصلً للفٌروس العجلً المسبب لإلسهال
بٌن األطفال األلل من خمس سنوات فً مدٌنة
صنعاء الٌمن
تطوٌر االداره المدرسٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة فً
ضوء االدارة بالنتابج
فاعلٌة برمجٌة متعددة الوسابط فً تنمٌة التحصٌل

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

13/05/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

13/05/2018

ٌمنً

الزراعة

االراضً والمٌاة

ماجستٌر

14/05/2018

ٌمنً

الزراعة

المحاصٌل الزراعٌة

ماجستٌر

14/05/2018

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

ماجستٌر

14/05/2018

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم الساسٌة

ماجستٌر

14/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

15/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

15/05/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

15/05/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

15/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

19/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

21/05/2018
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سلوى دمحم عبدالرحمن الشمٌري
خدٌجة علً علً راجح
دمحم احمد دمحم لطف هللا البكولً
ابتسام دمحم علً عزان
غدٌر نجٌب احمد ناصر الممطري
امانً علً حمود حمود المرهبً
دمحم عبدهللا لاسم حزام
احمد مجاهد حسن وهجان
حسن علً ناصر جهالن
العالء عمر عبدالعزٌز ٌحٌى
الغزالً
زمزم علً حزام صالح الجدري

ومهارات التفكٌر الرٌاضً لدى تالمٌذ الصؾ
السادس االساسً بامانة العاصمة صنعاء
فالعلٌة التدرٌس باستخدام الدراما التعلٌمٌة فً
تحصٌل المفاهٌم النحوٌة الممررة على تلمٌذات
الصؾ السادس االساسً فً امانة العاصمة
أثر التدرٌس باستخدام نموذج مارزانو فً تحصٌل
المفاهٌم النحوٌة لدى تالمٌذ الصؾ الثامن االساسً
فً الجمهورٌة الٌمنٌة
دور كلٌات التربٌة بجامعة صنعاء فً خدمة
المجتمع
استخدام نماذج  VARفً النتبؤ ودراسة العاللة
السببٌة بٌن اجمالً الناتج المحلً واجمالً التكوٌن
الراسمالً الزراعً فً الٌمن
أثر استخدام مسرح العرابس فً تنمٌة بعض
المهارات االجتماعٌة لدى اطفال الروضة فً مدٌنة
الحدٌدة
الدور االداري والفنً لمدٌري المدارس الثانوٌة
العامة الحكومٌة لتطوٌر اداء المعلمٌن فً محافظة
حجة كما ٌدركة المدٌرون والمعلمون
الذكاء الوجدانً وعاللتة بالتوافك النفسً
واالجتماعً لدى أطفال الصفٌن الخامس والسادس
من التعلٌم االساسً بأمانة العاصمة صنعاء
تمٌٌم برنامج إعداد المعلم فً كلٌة التربٌة جامعة
صنعاء فً ضوء معاٌٌر االعتماد االكادٌمً
بناء الجملة وداللتها فً المرآن مكٌة ومدنٌة  -دراسة
موازنة (األنعام والمابدة واألنبٌاء والحج واألحماؾ
ودمحم) نموذجا
التزامات المؤمن فً عمد التأمٌن البحري فً المانون
الٌمنً دراسة ممارنة
لماح الكزاز بٌن النساء الحوامل  :معدل الحماٌة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

23/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

24/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

26/05/2018

ٌمنً

الزراعة

االلصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

26/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

27/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

27/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

28/05/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

04/06/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

دكتوراه

04/07/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

07/07/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

08/07/2018
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لمٌاء توفٌك عبدالرشٌد ملهً
المباطً
نبٌل علً احمد الحٌمً
سمٌر احمد علً الحٌدري

هشام عبدهللا ٌحٌى عبدالرزاق
رشا احمد علً الخطٌب
دمحم عبدهللا ٌحٌى شرف الدٌن
منال مطهر علً الحاج
شاٌف عبدهللا حسن الحذٌفً
احمد صالح علً ٌحٌى
عمار دمحم غالب احمد البرٌهً
عادل عبدهللا حسن الجرمً
منصور صالح علً دمحم

ولت الوالده فً مدٌنة صنعاء الٌمن
دراسة نسوٌة لبعض المصص المصٌرة المختارة
للكاتب إتش  -إي  -بٌتس
التنظٌم المانون لمرحله المفاوضات فً عمود
التجاره الدولٌة
النشاط الضد المٌكروبً ومضادات االكسدة الوراق
بعض النباتات الطبٌة المستخدمة شعبٌا لمعالجة
الجروح والحروق فً مدٌرٌة حفاش  -محافظة
المحوٌت الٌمن
محددات الطلب على خدمات الهاتؾ الثابت فً
الجمهورٌة الٌمنٌة  -دراسة لٌاسة للفترة
7100/7111م
الكشؾ عن مٌتالو  -بٌتا  -الكتامٌز المنتجة من
الزابفة الزنجارٌة بٌن العزل السرٌري فً مدٌنة
صنعاء الٌمن
األنساق الثمافة المضمرة للخطاب السٌاسً فً
الشعر األموي
دراسة معملٌة لتأثٌر نباتات ٌمنٌة مختاره على طفٌل
داء اللٌشمانٌات الجلد
تأثٌر إضافة الزٌولٌت الطبٌعً وبذور الحبة السوداء
على اداء وصحة كتاكٌت الالحم
اثر استراتٌجٌة االلعاب اللؽوٌة فً تنمٌة مهارات
الكتابة االساسٌة لدى تالمٌذ الصؾ الثالث من
المرحلة االساسٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة
تأثٌر على األسرة بسبب العٌش مع طفل مصاب
بداء السكري النوع األول
مفهوم مدراء المدارس حول برنامج الصحة
المدرسٌة فً المدارس األساسٌة الحكومٌة فً مدٌنة
صنعاء  -الٌمن
تمٌٌم مستوى العناصر النادرة والدهون و-1

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

09/07/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

18/07/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

18/07/2018

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجستٌر

22/07/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

22/07/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

دكتوراه

25/07/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

29/07/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

01/08/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

02/08/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

التمرٌض

ماجستٌر

09/082018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

التمرٌض

ماجستٌر

09/08/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

13/08/2018
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عصام دمحم احمد علً العستوت
هالل عبدهللا فاضل الموسطه
احالم شولً صالح بادي
ٌاسٌن سعٌد سعٌد الخالدي
اسراء عبدالجبار صالح ناصر
المصرفً
ناٌف عبدهللا عبدالعزٌز
سامً زٌد علً غانم المرشً
فٌصل علً احمد الدولً
جمٌل ملهً احمد حٌدر الربادي
جمٌلة صالح سعٌد المساجدي
امة اللطٌف عبدالوهاب عبدهللا
احمد خٌران
غالب دمحم احمد الخشامً
رلٌة عبداللطٌف هائل الحمٌري
ابتسام عبدالكرٌم دمحم عبدهللا

هٌدروكسً دي اوكسً جوانزٌن فً مصل
المرضى الٌمنٌٌن المصابٌن بالثالسٌمٌا الكبرى نوع
بٌتا
معدل انتشار األجسام المضادة اللولبٌة النحٌفة بٌن
عمال المسالخ بمدٌنة صنعاء الٌمن
البكترٌا الملوٌة البوابٌة بٌن المرضى المصابٌن
بالسكري النوع الثانً وؼٌر المصابٌن فً صنعاء
الٌمن
العوامل المؤثرة فً تعلٌم ابناء الجماعات الهاشمٌة
بأمانة العاصمة صنعاء
اإلنتشار المصلً لفٌروس مضخم الخالٌا وفٌروس
الحصبة األلمانٌه بٌن مرضى المصابٌن بمرض
السكري النوع األول فً مدٌنة عدن  -الٌمن
دراسة وبابٌة لفٌروس ؼرب النٌل ( )WNVفً
الحدٌدة  -الٌمن
االعتداء فً ضوء المرآن الكرٌم  -دراسة
موضوعٌة
سٌاسة الدولة الماسمٌة فً المخالؾ السلٌمانً
0738 - 0030هـ 0181 - 0281م
تمٌٌم جودة الترجمة  :دراسة لمصص عربٌة حدٌثة
المسابل األصولٌة عند شٌخ اإلسالم ابً زكرٌا
األنصاري
الحكم الرشٌد فً ضوء المرآن الكرٌم  -دراسة
موضوعٌه
المٌم المستنبطة من سورة الشعراء واثارها على
الفرد والمجتمع  -دراسة تحلٌلٌة
ضمانات التنفٌذ المعجل فً لانون المرافعات
والتنفٌذ المدنً الٌمنً  -دراسة ممارنة
الوٌل فً المرآن الكرٌم تفسٌر موضوعً
االدارة االستراتٌجٌة وعاللتها بالمدرة التنافسٌة

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

15/08/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

02/10/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

أصول التربٌة

ماجستٌر

04/10/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

06/10/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

15/10/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

18/10/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

ماجستٌر

20/10/2018

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
الشرٌعة والمانون

اللؽة االنجلٌزٌة
الشؤٌعة االسالمٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

24/10/2018
28/10/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

01/11/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

01/11/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

03/11/2018

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه
االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر
دكتوراه

03/11/2018
05/11/2018
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لطف
بدر لاٌد علً العودي
عبدهللا عرار درهم عامر
امة الرحمن عبدهللا حمود لواره
عبده دمحم صالح العمٌسً
زٌد دمحم احمد الممولً
منال عبده حسٌن محسون
فؤاد حسن صالح النماري
احمد هادي احمد كباس

نشوان حمزة لاسم مثنى
العلوانً
عائشه صالح عبدهللا زٌاد
دمحم علً عبدهللا بدر
عبدهللا احمد مهدي العاهمً

للجامعات الٌمنٌة
الحوار واثره فً معالجة الؽلو دراسة فمهٌة ممارنة
تفسٌر آٌات االحكام لإلمام المنصور باهلل الماسم بن
دمحم دراسة وتحمٌك  -من بداٌة سورة الفاتحة إلى
اآلٌة  51من سورة المابدة
الذكاءات المتعددة للطلبة المتفولٌن والمتأخرٌن
دراسٌا فً مرحلة التعلٌم األساسً فً التعلٌم
األساسً فً محافظة حجة
حماٌة المدنٌٌن فً إثناء النزاعات السلحة دراسة
فمهٌة ممارنة
مراحل توحٌد الٌمن المدٌم من المرن األول المٌالدي
إلى المرن السادس المٌالدي
معدل انتشار المواد البٌبٌة المثٌرة للحساسٌة لدى
مرضى الحساسٌة من النوع األول بمدٌنة صنعاء
فاعلٌة برانامج متهدد الوسابط فً تنمٌة المهارات
الكتابٌة لدى طلبة لسم التعلٌم االساسً بكلٌة التربٌة
 جامعة صنعاءدور التعاونٌات األهلٌة والمجالس المحلٌة الٌمنٌة فً
تنمٌة المجتمع الرٌفً  -تجربة المجلس المحلً
بمدٌرٌة سنحان وبنً سنحان وبنً بهلول بمحافظة
صنعاء نموذجا
حظر التعذٌب فً المانون الدولً لحموق االمسان
اثر التفكن األسري على التحصٌل الدراسً لألبناء
 دراسة على عٌنة تالمٌذ المرحلة األساسٌة بامانةالعاصة
جودة الرعاٌة الصحٌة لالطفال تحت سن الخامسة
المترددٌن على العٌادات الخارجٌة فً المرافك
الصحٌة بمدٌنة صنعاء
االستلزام الحواري فً شعر البردونً  -دراسة

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
التربٌة  -صنعاء

الشؤٌعة االسالمٌة
المرآن وعلومه

ماجستٌر
ماجستٌر

06/11/2018
06/11/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

07/11/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشؤٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

10/11/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

10/11/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

14/11/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

15/11/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

ماجستٌر

17/11/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الدولً العام

ماجستٌر

18/11/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

ماجستٌر

19/11/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

التمرٌض

ماجستٌر

20/11/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

ماجستٌر

21/11/2018
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سارة علً عبدهللا لاٌد
عارف نعمان علً نعمان
خدٌجة مطهر علً دمحم الشرفً
نبٌلة محسن دمحم الحٌمً

سناء عبدالرحمن صالح علً
الغزالً
امل توفٌك محسن الورد

سلوى دروٌش احمد المضونً
عبداالله دمحم دمحم الشرفً
بشٌر علً دمحم ٌحٌى ذٌاب
صالح دمحم صالح العروسً
فوزٌة علً حسٌن السرٌحً
نضال فضل دمحم عبدالوهاب
نعمان

تداولٌة
تصور ممترح إلنشاء مركز مصادر تعلم الكترونٌة
للمدارس الثانوٌة بأمانة العاصمة صنعاء فً ضوء
معاٌٌر الجودة
معدل استجابة مرضى تشمع الكبد للدواء لٌدٌباسفٌر
 سوفو سبوفٌر المضاد إللتهاب الكبد  Cفًالمرضى الٌمنٌٌن
جدارٌة محمود دروٌش ممارنة سٌمٌابٌة
فاعلٌة برنامج تدرٌبً لابم على الدرس المبحوث
( )Lesson Studyفً تنمٌة األداء المهنً لدى
معلمً العلوم بالمرحلة األساسٌة فً الجمهورٌة
الٌمنٌة
أسالٌب مواجهة الضؽوط لدى نازحً الحرب فً
أمانة العاصمة صنعاء
أثر استخدام االدوات االلكترونٌة التزامنٌة
والألتزامنٌة فً عرض االنشطة االثرابٌة على
التحصٌل االنً والمؤجل لممرر كٌمٌاء هامة ()0
لدى طلبة لسم العلوم بكلٌة التربٌة  -جامعة صنعاء
العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة وعاللتها بتمدٌر
الذات لدى طلبة جامعة صنعاء
معدل االنتشار المصلً للبكتٌرٌا المللوٌة البوابٌة
بٌن مرضى الكبد البابً فً مدٌمة صنعاء  -الٌمن
الحماٌة االدارٌة للمال العام فً الجمهورٌة الٌمنٌة
(دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة)
الحسن بن احمد الجالل ومنهجه فً كتاب  -شوء
النهار
الدولة فً الخطاب العربً المعاصر
المٌمة التشخٌصٌة لهرمون االنتً موالرٌن
والهرمون المنشط للحوٌصله فً تشخٌص مرضى
متالزمه تكٌس المباٌض

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

22/11/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

25/11/2018

ٌمنً
ٌمنً

اللؽات
التربٌة  -صنعاء

اللؽة العربٌة والترجمة
مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر
دكتوراه

25/11/2018
28/11/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

28/11/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

29/11/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

29/11/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

02/12/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

03/12/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

03/12/2018

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
الطب والعلوم الصحٌة

الفلسفة
الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

03/12/2018
03/12/2018
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عباهلل خالد اسماعٌل ممبل
نسٌم عاٌض صالح النمٌب
بشرى دمحم احمد علً حنظل
هالل عبده علً دمحم الملٌكً
ابتسام دمحم احمد عبدهللا الكامل
علٌاء احمد دمحم علً العوامً
احمد سلٌمان ابراهٌم اهٌف
امة الحكٌم علً علً المصري
وفاق دمحم لاسم اسماعٌل
الممطري
رضوان عدنان علً بن علً
عمر عبده لاسم عبده
مراسل احمد دمحم العرامً

عوامل االصالح والفساد من خالل لصتً صالح
وشعٌب علٌهما السالم فً المرآن الكرٌم دراسة
تحلٌلٌة
االستشراق الصوري :دراسة نمدٌة حول ظاهرة
االستشراق المتحٌز باالشارة الى رواٌة ولٌام
بكفورد الوابك
الرهاب االجتماعً وعاللته بتمدٌر الذات لدى طلبة
جامعة صنعاء
تمٌٌم التاثٌر لمستخلص نبات المؽزة (عمش) على
االجهاد التاكسدي المصاحب لمرضى السكري فً
ذكور الجرذان البٌضاء
فاعلٌة استخدام استراتٌجٌة األبحار المعرفً فً
تنمٌة مهارات التواصل الرٌاضً لدى طلبة
الرٌاضٌات بكلٌة التربٌة صنعاء
أثر عدد الٌدابل وتؽٌٌر مولع الموه الموي فً فمرات
االختٌار من متعدد على معالم الفمرات ودالة
المعلومات
دور علم أصول الفمه وجهود علمابه فً حفظ
الشرٌعة
تمنٌات تمٌٌم نهاٌة الدرس وتوافمها مع اهداؾ درس
اللؽة االنجلٌزٌة كلؽة اجنبٌة فً مدارس امانة
العاصمة
فاعلٌة التنظٌمات الفضابٌة فً الٌمن وعاللتها
بروادها
فاعلٌة استراتٌجٌة المحاكاة فً تنمٌة مهارات الوعً
الصوتً لدى تالمٌذ الصفوؾ االولى من مرحلة
التعلٌم االساسً بامانة العاصمة  -صنعاء
األنبٌاء فً المرآن الكرٌم  -دراسة موضوعٌة
المراءات المرانٌة وأثرها فً تفسٌر المعانً لالٌات
الواردة عن نوح وابراهٌم علٌهما السالم

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

05/12/2018

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

05/12/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

06/12/2018

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

06/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجستٌر

06/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

08/12/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

08/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

12/12/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

ماجستٌر

12/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

12/12/2018

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه
المرآن وعلومه

ماجستٌر
ماجستٌر

13/12/2018
13/12/2018
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اسماء محمود لائد مدهش
اخالص احمد عبدهللا علً
الهدادي
اكرم عبدهللا علً غشٌم
ابراهٌم احمد حسٌن محسن
االسدي
امل علً دمحم الحٌمً
ٌوسف صالح احمد الٌعٌسً
صفٌة احمد علً دمحم لاضً
طه علً عبد الرحمن دمحم
بكٌل ٌحٌى صالح الغضاري
نبٌلة لطف دمحم حسٌن الحٌمً
فاطمة دمحم علً الحبابً
صباح عبدالمدوس دمحم المسوري
احالم احمد دمحم حبٌش

العدوى المشتركة للمالرٌا وحمى الضنن فً
الحدٌدة  -الٌمن
أثر استخدام صور ورسوم االفكار االبداعٌة فً
تنمٌة عادات العمل لدى طالبات الصؾ الثانً ثانوي
فً مادة االحٌاء
أثر التموٌل للمشروعات الصؽسرة والمتوسطة
ودورها فً التخفٌؾ من الفمر دراسة حالة -
صندوق تشجٌع اإلنتاج الزراعً والسمكً
منهج المرآن فً تهذٌب ؼرابز األنسان
سورة األحزاب دراسة فً ضوء علم لؽة النص
البٌع الجبري وفما لمانون المرافعات والتنفٌذ الدنً
الٌمنً  -دراسة ممارنه
سٌاسة االجواء المفتوحة واثرها على حركة النمل
الجوي ولطاع السٌاحة فً الجمهورٌة الٌمنٌة
المٌمة التشخٌصٌة للبنتركسٌن 5والبروتٌن المرتبط
بالحمض الدهنً الملبً لدى مرضى متالزمة
الشراٌٌن اإلكلٌلٌة الحادة
اٌات االحكام فً تفسٌر الموزعً .ت 175هـ.
والثالبً .ت 157هـ .من خالل سورتً ال عمران
والنساء  -دراسة ممارنة
تطوٌر برنامج التربٌة العملٌة فً كلٌة التربٌة جامعة
صنعاء فً ضوء معاٌٌر ممترحة
فاعلٌة الطرٌمة الكلٌة فً عالج الضعؾ المرابً
لدى تالمٌذ الحلمة الثانٌة من التعلٌم االساسً فً
أمانة العاصمة
مستوى ممارسة الحرٌة االكادٌمٌة فً الجامعات
الٌمنٌة الحكومة االهلٌة
تمٌٌم مدى االستجابة المناعٌة للماح فٌروس الكبد B
بٌن األطفال الذٌن ٌعانون من سوى التؽذٌة بمدٌنة

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

13/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

15/12/2018

ٌمنً

الزراعة

االلتصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

15/12/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

17/12/2018

ٌمنً
ٌمنً

اللؽات
الشرٌعة والمانون

اللؽة العربٌة والترجمة
المانون الخاص

ماجستٌر
ماجستٌر

19/12/2018
20/12/2018

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجستٌر

22/12/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

24/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

24/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
اإلسالمٌة
مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

25/12/2018

ماجستٌر

26/12/2018

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

29/12/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

30/12/2018
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ماجد عبدالعزٌز صالح السراجً
عبد الفتاح هزاع سعٌد علً
امل علً علً مبخوت جابر
الشاعر
امٌن عبدالولً صالح السعدي

معمر ٌحٌى دمحم االسدي
فرحان لائد صالح البحم
عبدهللا علً هادي العفاد

طة عبدهللا دمحم الحمزي
وضاح عبدهللا حمود احمد
اكرم عبدهللا احمد لائد الشمٌري
ولٌد ٌحٌى احمد دمحم الكسار
ذكرٌات سلطان علً دمحم

صنعاء  -دراسة حالة  -شاهد
االدارة االلكترونٌة ومعولات تطبٌماتها فً الجامعات
االهلٌة بمدٌنة صنعاء  -دراسة استطالعٌة
وسابل مواجهة المانون المخالؾ للشرٌعة االسالمٌة
 دراسة فمهٌة ممارنة بالمانون الٌمنًمدى افادة اعضاء هٌبة التدرٌس فً كلٌتً الهندسة
والتربٌة  -جامعة صنعاء من مصادر المعلومات
االلكترونٌه
لٌاس مستوى مساعد األنزٌم كٌو 01والمالون ثنابً
الدهٌد فً مصل مرضى السكري المصابٌن
بالمتالزمة األٌضٌة فً مركز السكر فً مستشفى
الثورة بصنعاء
انتشار داء السكري النوع الثانً بٌن المرضى
الٌمنٌٌن الذٌن ٌعانون من لصور فً الملب
ادارة المكتبات الجامعٌة فً الٌمن  -دراسة وصفٌة
لوالعها وسبل تطوٌرها فً ضوء مدخل ادارة
الجودة الشاملة
مدى ممارسة معلمً التربٌة االسالمٌة الستراتجٌات
التدرٌس التً تنمً مهارات التفكٌر االبداعً لدى
تالمٌذ الحلمة االخٌرة من التعلٌم االساسً بأمانة
العاصمة  -صنعاء
تصور ممترح للمواءمة بٌن االتاحة ونوعٌة
مخرجات كلٌات المجتمع الحكومً
المرب والبعد فً المرآن الكرٌم وأثرهما على الفرد
والمجتمع
جرابم الصحافة والنشر المضر بالمصلحة العامة:
دراسة ممارنة
ارتباط الجفاؾ الفموي وأضداد  Eمع مرضى
االلتهاب الفموي المالعً المتكرر بمدٌنة صنعاء
أثر اختالؾ نمط التؽذٌة الراجعة فً االلعاب

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

المكتبات وعلم المعلومات

ماجستٌر

30/12/2018

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشؤٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

31/12/2018

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

المكتبات وعلم المعلومات

ماجستٌر

31/12/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

31/12/2018

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

03/01/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

المكتبات وعلم المعلومات

ماجستٌر

03/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
اإلسالمٌة

ماجستٌر

06/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

07/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

12/01/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

16/01/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

16/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

19/01/2019
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سلٌمان احمد حسٌن غالب
بلمٌس مبخوت ناصر صالح
لٌلى محسن علً االكوع
عبدالخالك وحٌش جبران ابو
شبٌه
سعاد دمحم عبدهللا احمد عثمان
مروة عبدالرحمن عبدهللا احمد
الهادي
رشا علً احمد العراسً
معاذ علً احمد العراسً
عادل صالح عبدهللا طاهر
هاشم دمحم دمحم احمد السرٌحً
عبدالعزٌز علً علً الذٌبانً
علً حمود علً جحزر
اسماء محسن دمحم الحمٌمانً

التعلٌمٌة االلكترونٌة على تنمٌة التفكٌر االبداعً
لدى أطفال الروضة بالجمهورٌة الٌمنٌة
التصارٌح العصرٌة مشروعٌتها ومماصدها فً
الشرٌعة االسالمٌة
الموالع المثلى لحصاد مٌاه السٌول فً حوض وادي
مور
فهم النصوص المرآنٌة بٌن ألوال المفسرٌن
واالكتشافات العلمٌة الحدٌثة
أسباب التنازع وعالجة فً المرآن الكرٌم  -دراسة
موضوعٌة
تحسٌن انظمة كشؾ التسلل للبٌانات الكبٌرة
امتداد لنموذج تخطٌط موارد المؤسسات ()ERP
للجامعات الٌمنٌة باستخدام نموذج لبول التكنولوجٌا
()TAM
ادارة تخصٌص الموارد لمركز البٌانات االفتراضً
فً الحوسبة السحابٌة
الحماٌة المانونٌة لبراءة االختراع فً المانون الٌمنً
واالتفالٌات الدولٌة  -دراسة ممارنة
المصلحة فً التأمٌن البحري فً المانون الٌمنً
دراسة لانونٌة ممارنة
استخدام الصحفٌٌن الٌمنٌٌن لشبكات التواصل
االجتماعً واالشباعات المتحممة منها
اثر استخدام الوسابط المتعددة لتنمٌة مهارات ما
وراء المعرفة فً مادة االحٌاء لدى طالبالصؾ
االول الثانوي بامانة العاصمة
ألفاظ الدرجات فً المرآن الكرٌم واالحادٌث النبوٌة
الصحٌحٌة  -دراسة موضوعٌة
فعالٌة برنامج ارشادي نفسً لتنمٌة االتزان
االنفعالً لدى النساء االرامل بأمانة العاصمة -

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

22/01/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

ماجستٌر

23/01/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

24/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

24/01/2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات

علوم الحاسوب

ماجستٌر

28/01/2019

علوم الحاسوب

ماجستٌر

29/01/2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
الشرٌعة والمانون

علوم الحاسوب

ماجستٌر

30/01/2019

المانون الخاص

ماجستٌر

31/01/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

31/01/2019

ٌمنً

االعالم

الصحافة

ماجستٌر

31/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس والعلوم

ماجستٌر

31/01/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

02/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

02/02/2019

ٌمنً

ٌمنً
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افراح مهٌٌوب حمٌد سٌف لاسم
سمٌة دمحم صالح منتصر المنصر
نعمة عبدالعزٌز دحان عبده علً
جمال عبده علً عبدهللا الهتار
لطف عبدهللا ٌحٌى النجار

عصام ناجً دمحم ناجً البٌعة
خالد عبده دمحم علً الحاج
امٌرة عبدهللا لائد فارع
نجوى صالح عبدهللا عمر
سابك دمحم بكٌر عمر صالح
عبدهللا احمد احمد محمود دهمان
فاتن دمحم زٌد زٌد المحطوري

صنعاء
التأوٌل فً العامل النحوي
اثر استخدام نموذج كارول فً تنمٌة المهارات
االمالبٌة لدى تلمٌذات الحلمة الثالثة من مرحلة
التعلٌم االساسً فً امانة العاصمة صنعاء
تحسٌن نموذج للترجمة اآللٌة للؽتٌن (العربٌة ،
االنجلٌزٌة) بناء على االنتولوجً (نان)
تأثٌر التموٌل السٌاسً على نزاهة االنتخابات فً
الٌمن  -دراسة سوسٌولوجٌة لعملٌة تموٌل األحزاب
السٌاسً
تموٌم أداء معلم الصؾ فً المواد الدراسٌة المختلفة
للحلمة األولى من التعلٌم االساسً بأمانة العاصمة
فً ضوء الكفاٌات التخصصٌة الالزمة لهم وعاللة
ذلن بتحصٌل التالمٌذ
االٌات التً نزلت بأشخاص باعٌانهم من المسلمٌن
فً المرآن الكرٌم وأثر ذلن فً تربٌة األمة
اإلسالمٌة  -دراسة تحلٌلٌة
داللة الموالع والرسوم والخربشات الصخرٌة فً
المنطمة الؽربٌة لحوض صنعاء (األلؾ الرابع لبل
المٌالد  -األلؾ األول المٌالدي) دراسة اثرٌة
منهج ابن عادل فً عرض المراءات وتوجٌهها فً
تفسٌرة  -اللباب فً علوم الكتاب  -وأثره على
المعنى
اختٌارات السجاوندي ت 331هـ فً الولوؾ
المرانٌة وأثرها فً التفسٌر واالحكام  -دراسة
ممارنة
الشكوى باعتبارها لٌدا على سلطة النٌابة فً تحرٌن
الدعوى الجنابٌة
اثر مماصد الشرٌعة فً االجتهاد
برنامج تدرٌبً ممترح لمعلمات رٌاض االطفال فً

ٌمنً
ٌمنً

اللؽات
التربٌة  -صنعاء

اللؽة العربٌة والترجمة
مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

03/02/2019
05/02/2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
االداب والعلوم االنسانٌة

علوم الحاسوب

ماجستٌر

06/02/2019

علم االجتماع

دكتوراه

07/20/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

10/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

10/02/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

االثار

ماجستٌر

12/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

14/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

16/02/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

17/02/2019

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
التربٌة  -صنعاء

الشؤٌعة االسالمٌة
علم النفس التربوي

ماجستٌر
ماجستٌر

20/02/2019
21/02/2019

ٌمنً
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هٌفاء دمحم زٌد زٌد المحطوري
سعاد صالح علً الٌحٌصً
ٌحٌى عباس احمد الملٌصً
عرفات ثابت مثنى عامر
ابتسام ناجً حسن الصبري

سوسن دمحم حسن الحدبه
عمرو عبده درهم دمحم دمحم
اروى دمحم احمد عباهلل العواضً
اشواق علً حسن حاتم
دمحم علً عبدهللا المعٌش
مروان دمحم احمد محسن
دمحم سعٌد علً ناصر الظبٌانً

إنتاج الوسابل التعلٌمٌة بأمانة العاصمة
برنامج إرشادي لصصٌلتنمٌة السلون االٌجابً لدى
األمهات
فاعلٌة استراتٌجٌة المصة االستماعٌة فً تنمٌة
مهارات التحدث لدى تالمٌذ الصؾ السادس من
التعلٌم االساسً بأمانة العاصمة
التسٌٌس التنظٌمً وعاللتة باتخاذ المرار لدى
المٌادات اال كادٌمٌة فً جامعة صنعاء
الرخوٌات وذوات المصراعٌن والبطنمدمٌات -
كمؤشر حٌوي للكشؾ عن التلوث بالمعادن الثملٌة
فً سواحل مدٌنة عدن  -الٌمن
اثر تدرٌس النصوص المألوفة ثمافٌا على اكتساب
الطالب للمفرادت العرضٌة لدى الطلبة الٌمنٌٌن
الدارسٌن للؽة االنجلٌزٌة كلؽة اجنبٌة فً المستوى
الجامعً
التصرفات المالٌة المعاصرة فً ضوء مماصد
الشرٌعة االسالمٌة
مسؤلٌة مزود السلع الخطرة  -دراسة ممارنة
حاالت مستمبالت االستروجٌن والبروجٌسترون لدى
النساء الٌمنٌات المصابات بسرطان الثدي للفترة
مابٌن ماٌو  7105ؼلى ماٌو 7108
المراءات الواردة فً اٌات النعٌم والعذاب ٌوم المٌامة
واثرها علً التفسٌر
معدل انتشار أضداد فٌروس مضخم الخالٌا والوعً
به بٌن العامالت فً المجال الصحً فً مدٌنة
صنعاء  -الٌمن
تمٌٌم الطرق العملٌة فً تشٌخٌص عدوى البكتٌرٌا
الملوٌة البوابٌة عند المرضى الذٌن ٌعانون من
التهاب المعدة بمدٌنة صنعاء  -الٌمن
تفسٌر اٌات أحكام الزكاة والصٌام عند االمام

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

21/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

21/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

23/02/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

23/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

27/02/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشؤٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

27/02/2019

ٌمنً
ٌمنً

الشرٌعة والمانون
الطب والعلوم الصحٌة

المانون الخاص
علم االمراض

ماجستٌر
ماجستٌر

28/02/2019
28/02/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

28/02/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

02/03/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

05/03/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

07/03/2019
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دمحم احمد حسٌن لاسم
احمد صالح حسن حسن الماخذي

عبدالمنعم ٌاسٌن عبده الشرجبً
سمٌرة عبدالرحمن احمد علً
فهد ناصر احمد دمحم
انتصار دمحم ٌاسٌن الحمزي
رغده عادل دمحم المدسً
امل صالح دمحم الزوبه
امل عبدالرحمن علً الغماري
احمد حسٌن صالح صالح لمحان
بشرى دمحم سعٌد علً البهلولً
وضاح حسن علً ادرٌس

الشوكانً ( ت0731:هـ) من خالل كتابه فتح المدٌر
جمعا ودراسة
عاللة ضؽوط العمل بمستوى اإلنجاز لدى أعضاء
هٌبة التدرٌس بكلٌة التربٌة جامعة صنعاء
تجرٌد الكشاؾ مع زٌادة نكت لطاؾ :األمام العالمة
علً بن دمحم بن ابً الماسم  -ت 152هـ  -من اول
سورة هود علٌة السالم الى نهاٌة سورة الحجر
دراسة وتحمٌك
التؽٌٌر فً ضوء المرآن الكرٌم  -دراسة موضوعٌة
دور االولاؾ فً تفعٌل دور مؤسسات المجتمع
الدنً فً النتمٌة المحلٌة  -دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة
تصرفات الرسول صلى هللا علٌة واله وسلم باالمانة
واجتهاد األبمة بخالفها  -المرافً وكتابة األحكام
نموذجا  -دراسة اصولٌة ممارنة
االثر الحضاري النتشار االسالم فً السند - 171
782هـ 130 - 201 /م  -دراسة تارٌخٌة
معدل انتشار أضداد فٌروس مضخم الخالٌا
والحصبة االلمانٌة بٌن النساء المجهضات فً مدٌنة
صنعاء  -الٌمن
درخة توفٌر مهارات ادارة االزمات لدى مدٌري
المدارس الثانوٌة العامة بامانة العاصمة  -صنعاء
المناح وتأثٌره على انتاج المانجو فً محافظة
الحدٌدة
الدور الوظٌفً الألسرة فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة
وعاللته بإنحراؾ االحداث فً المجتمع الٌمنً
بناء نموذج للمٌادة النسابٌة التربوٌة من منظور
إسالمً
دراسات التكسٌر الحٌوي للباراسٌتامول بواسطة
بعض األحٌاء الدلٌمة الشابعة والمستوطنة فً المٌاه
العادمة لمصنع االدوٌة  -صنعاء  -الٌمن

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

10/03/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

11/03/2019

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة
علم االجتماع

دكتوراه
ماجستٌر

16/03/2019
17/03/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

17/03/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

ماجستٌر

17/03/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

االحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

18/03/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

19/03/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

ماجستٌر

20/03/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

ماجستٌر

23/03/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

23/03/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

28/03/2019
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حنان دمحم عبدهللا اسماعٌل

رلٌة علً ٌحٌى العماد
عبدالمعز منصور سعٌد
عبداللطٌف
فائزة عبدالنور عبدالرسول
غالب
فاٌز ناجً دحان لاٌد
تٌسٌر عبدالكرٌم احمد اسماعٌل
البصٌر
عائشة علً محسن صبر
احمد علً حسن بدر
رباب دروٌش عبدهللا عزان
نبٌلة علً دمحم دغار
نجالء سعود مبارن بن عمٌل

اثر استخدام استراتٌجٌة المنظمات المتمدمة لتدرٌس
فمة الموارٌث فً التحصٌل واالحتفاظ بالمعلومات
لدى طلبة لسم الدراسات االسالمٌة بكلٌة التربٌة -
صنعاء
تمثٌل هوٌة المهاجرٌن عند روابًٌ مابعد
االستعمارٌة الهنود  -دراسة نمدٌة لبعض الرواٌات
المختاره
المسابل الفمهٌة المختلؾ فٌها بٌن الزٌدٌة والشافعٌة
فً النكاح والطالق  -دراسة فمهٌة ممارنة
عاللة التؽٌرات الجٌنٌة للجنٌن المسبول عن ارتباط
الرس ببروتٌن 0-مع مرضى السكر من النوع
الثانً فً السكان الٌمنٌٌن
المرابن وداللتها على األحكام الشرعٌة فً الشرٌعة
اإلسالمٌة  -دراسة نظرٌة تطبٌمٌة
عاللة التؽٌرات الجٌنٌة للجنٌن المشابهة للعامل 03
لألذنٌن ثنابً الفوسفات المضٌؾ للرٌبوز مع
مرضى السكر من النوع الثانً فً السكان الٌمنٌٌن
تأثٌر المٌتفورمٌن على العد الدموي الشامل
ومستوى فٌتامٌن بً 07وحمض الفولٌن والكالسٌوم
عند مرضى السكر النوع الثانً
تمٌٌم ممارسات العناٌة الذاتٌة لألطفال المصابٌن
بداء السكري المترددٌن على المركز الوطنً
للسكري بمدٌنة صنعاء
تمٌٌم الممارسات التمرٌضٌة تجاه الولاٌة من التهاب
ذات الربة المرتبط بالتنفس االصطناعً فً مدٌنة
صنعاء  -الٌمن
األخالق فً سورة النمل وأثرها على الفرد
والمجمتع
لبٌلة نهد فً حضرموت  -دراسة تارٌخٌة 07371
0538 -هـ 0183 - 0183 /هـ

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
اإلسالمٌة

ماجستٌر

01/04/2019

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتوراه

04/04/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

07/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

07/04/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

08/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

14/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

14/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

التمرٌض

ماجستٌر

15/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

التمرٌض

ماجستٌر

15/04/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

15/04/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

15/04/2019
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ناصر عبدهللا عبدالعزٌز الكمٌم

األحكام الفمهٌة التً أدوودها الحافظ ابن كثٌر فً
تفسٌره لسورتً النورواألحزاب  -جمعا ودراسة
ممارنة
تطوٌر نموذج لتحسٌن استرجاع البٌانات بشكل أدق

مجٌب عبدالرحمن دمحم الحوثً

لفظ اٌة ودالالتها التفسٌرٌة فً المرآن الكرٌم -
دراسة موضوعة
اعالل االحادٌث والترجٌح بٌنها عند االمام
الدارلطنً (ت)513
أثر شكل الفمرة على معالم الفمرة وثبات االختبار
وفك النظرٌة الحدٌثة فً المٌاس
العاللة بٌن مستوى الدهون وجزبٌات البروتٌنات
للدهون البروتٌنٌة فً امراض الشراٌٌن التاجٌه
أنموذج ممترح لنظام معلومات إداري معتمد على
الحاسوب لصناعة المرارات اإلدارٌة فً جامعة
صنعاء
التدهور البٌبً لتؽٌٌر الؽطاء االرضً فً مدٌنة إب
بإستخدام نظام المعلومات الجؽرافٌة واألستشعار
عن بعد
نموذج لتراسل الفٌدٌو عبر شبكة  vanetباستخدام
مفهوم التجمع
تحضٌر وتشخٌص ودراسة السلون الحراري
والخواص البلورٌة السابلة لبعض المركبات ؼٌر
متجانسة الحلمة
معدل انتشار اإلصابة بالسكتة الدماؼٌة بٌن
المرضى الٌمنٌٌن المصابٌن بمتالزمة الشراٌٌن
التاجٌة الحادة
الدورالمطلوب اإلرشاد الزراعً فً تحسٌن إنتاج
وتسوٌك الطماطم دراسة حالة  -محافظة صنعاء
مدٌرٌة خوالن  -الجمهورٌة الٌمنٌة

هبة دمحم احمد دمحم المروعً

امٌن علً دمحم علً محروس
ضٌف هللا احمد حسٌن لاسم
خاطر غالب هزاع دمحم
العباس منذر وردي
ذكرى دمحم لائد الشرفً
رٌم فتوان علً دمحم الشٌبانً
فاتن على عبدهللا عمالن
علً اسماعٌل علً السماوي
اٌمان عبدهللا صالح حسٌن
الجالل

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات األسالمٌة

دكتوراه

16/04/2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
التربٌة  -صنعاء

علوم الحاسوب

ماجستٌر

16/04/2019

المرآن وعلومه

ماجستٌر

16/04/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

16/04/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

18/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

21/04/2019

عرالً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

22/04/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

دكتوراه

22/04/2018

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
العلوم

علوم الحاسوب

ماجستٌر

23/04/2019

الكٌمٌاء

ماجستٌر

23/04/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

23/04/2019

ٌمنً

الزراعة

االلتصاد واالرشاد الزراعً

ماجستٌر

25/04/2019

ٌمنً

ٌمنً

Republic of Yemen
Sana’a University

جامعة صنعاء

Vice Pr esident
for Academi c Affai rs

نبئب رئيس اجلبمعة للشئون األكبدميية
وشئون أعضبء هيئة التدريس

البيبنبت األسبسية ألحببث الرتقيبت ألعضبء هيئة التدريس جببمعة صنعبء املوثقة لدى الشؤون األكبدميية ببجلبمعة
دليل اإلنتبج العلمي جلبمعة صنعبء ()0101 -0791

(7171 -7102م)

بسٌمة دمحم غالب علً
ابراهٌم احمد دمحم الفٌسل
وسام صالح احمد علً
السلٌمانً
عمار دمحم حسٌن عٌسى
عبدالرحٌم علً الشوذبً

الفت احمد عبدهللا حمٌد

عبدالعزٌز لائد حسن نعمان
عبدالعزٌز احمد احمد علوي
جعشان
عمار علً مصلح جار هللا
فاطمة حسٌن دمحم طه الفتٌنً
نبٌل عبدهللا لائد علً العماد

االنتشار المصلً لفٌروس االبشتاٌن بار وعوامل
الخطورة المصاحبة له بٌن مرضً السرطان فً
محافظة تعز الٌمن
الجرابم التً تمع عبر الهاتؾ المحمول دراسة فمهٌة
ممارنة
تأثٌر مستخلص نبات الكسمع على مستوى الدهون
عند ذكور الجردان البٌضاء بداء السكري
دراسة تأثٌر درجة حرارة الخلط ونسبة الدمن على
سلون الخلطة االسفلتٌة
التصورات الذاتٌة المستمبلٌة لدى طلبة اللؽة
االنجلٌزي الٌمنٌٌن وعاللتها بالكفاءة فً اللؽة
االنجلٌزٌة دراسة حالة لطلبة المستوى الرابع لسم
اللؽة االنجلٌزٌة  -جامعة صنعاء
تأثٌر اضافة نسبة صؽٌرة من البزموث على
التركٌب الدلٌك والخصابص الحرارٌة ومماومة
الزحؾ للتراكٌب المعتمة (لصدٌر3-انتٌمون-
xبزموث)
التمٌز الوراثً لمماومة الجفاؾ لبعض أصناؾ
الدخن المحلٌة الٌمنٌة باستخدام الواسمات الوراثٌة
تأثٌر التحلٌل الفنً فً اتخاذ المستثمر لرارات
االستثمار فً االسهم  -دراسة تطبٌمٌة على سوق
ابوظبً لألوراق المالٌة
المباحث العمدٌة فً سورة العنكبوت وتطبٌمها فً
الوالع
تمٌٌم الفعالٌة المضادة لألكسدة والسرطان
لمستخلصات الكركم المزروع على السالالت
الخلوٌة لسرطان الجلد ( )A431والربة ()A549
اثر وحدة دراسٌة مطورة فً مادة الجؽرافٌا فً
تحصٌل تالمٌذ الصؾ الثامن بمرحلة التعلٌم
االساسً لمفاهٌم التنمٌة المستدامة بالجمهورٌة

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

28/04/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

30/04/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

02/05/2019

ٌمنً

الهندسة

الهندسة المدنٌة

ماجستٌر

04/05/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

04/05/2019

ٌمنً

العلوم

الفٌزٌاء

ماجستٌر

04/05/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

11/05/2019

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجستٌر

13/05/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

18/05/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

21/05/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

25/05/2019
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حورٌة عبدالرلٌب طاهر
الصبري
رحمه دمحم عبدهللا سلٌمان رمانه
ممبل دمحم علً الحٌاسً
فاطمة عبده دمحم مرشد
عزٌزة احمد صالح الجالل
احتساب سلٌمان سٌف لاسم
الشمٌري
حسن سعٌد حسن علً الفمٌة
سمٌة عبدالغنً حٌدر فارع
الوصابً
معمر دمحم عبدالواحد فاضل
العامري
احمد ناصر حسٌن علً العنسً
حسن علً علً سنان
زمزم عبدهللا دمحم العجمً

الٌمنٌة
فاعلٌة تدرٌس ممرر مطور وفك نظرٌة جولمان
لتنمٌة الذكاء الوجدانً ومهارات الحٌاة لدى طلبة
كلٌة التربٌة جامعة صنعاء
التكوٌن النفسً لشخصٌة المراه المعنفه المتمبلة
والرافضه للعنؾ
التحلٌل المكانً للطالة الشمسٌة والكهربابٌة
وآثارهما التنموٌة فً محافظة ذمتر دراسة فً
الجؽرافٌا االلتصادٌة
ضبط وتطوٌر تمنٌات االستخالص المستخدمة فً
تحلٌل األثر المتبمً للمبٌدات الشابعة فً بعض
الخضروات من األسواق المحلٌة الٌمنٌة
برنامج تدرٌبً ممترح لتنمٌة مهارات المٌادة
التحوٌلٌة لدى مدٌري مدارس التعلٌم العام بامانة
العاصمة صنعاء
تصور ممترح لتطوٌر األداء التدرٌسً لمعلمً
الفٌزٌاء فً ضوء معاٌٌر جودة األداء
مماصد الخطاب عند الطاهر بن عاشور فً تفسٌر
التحرٌر والتنوٌر دراسة تداولٌه  -سورة البمره
نموذجا
تفسٌر المرآن بالمرآن عند اإلمام الشوكانً فً كتابه
فتح المدٌر دراسة وتحلٌل
موانا حضرموت من المرن الثالث ق.م .وحتى
بداٌة العصر اإلسالمً دراسة أثرٌة
مولع الحطمة بمحافظة ذمار  -دراسة اثرٌة
العاللة بٌن الثمافة والمرض فً المجتمع الٌمنً
مرض نمص المناعة المكتسبة( )AIDSنموذجا -
دراسة سوسٌولوجسة تطبٌمٌة
النهٌارات األرضٌة فً حوض وادي السر بمحافظة
صنعاء د دراسة جٌومورفولوجٌة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

28/05/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

15/06/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

دكتوراه

17/06/2019

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

دكتوراه

18/06/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

20/06/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

24/06/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

ماجستٌر

24/06/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

25/06/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

االثار

ماجستٌر

25/06/2019

ٌمنً
ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة
االداب والعلوم االنسانٌة

االثار
علم االجتماع

دكتوراه
ماجستٌر

26/06/2019
26/06/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

ماجستٌر

26/06/2019
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ماجد احمد شولً دمحم العطافً
عبدالكرٌم عبدهللا دمحم غالب
الظافري
دمحم علً عباد صالح
منصور احمد دمحم الولع
لٌنا لاسم علً دمحم
ابتسام عبدالعزٌز سلطان احمد
الدبعً
اٌمان محسن دمحم الكوكبانً
ذكرى دمحم عبدهللا اسماعٌل
الكبسً
عبٌد صالح صالح احمد لالمه
عمار ٌحٌى عبدهللا دمحم العنسً
نورا عبدالرحمن صالح الغزالً
فاتن حمٌد عباهلل ثامر
امل عبدهللا احمد عٌظة البصٌر

منهج علً بن سلطان الهروي فً المراءات وأثرها
فً تفسٌره (انوار المرآن واسرار الفرلان)
استمالة الموظؾ العام دراسة ممارنة
أثر استخدام حمٌبة تعلٌمٌة فً تنمٌة المفاهٌم النحوٌة
لدى طالب الصؾ الثانً الثانوي فً أمانة العاصمة
صنعاء
دور لبٌلة الحارث بن كعب فً المرون الثالثة
األولى للهجرة
دراسة خصابص االنزٌمات المحلله للبروتٌن من
بذور فاصولٌا اللبالب الٌمنٌة
فاعلٌة نموذج مكارثً فً تنمٌة مهارات كتابة
المعادالت الكٌمٌابٌة والتفكٌر التأملً لدى طالبات
الصؾ الثانً الثانوي
اتجاهات طلبة اللؽة االنجلٌزٌة الٌمنٌٌن نحو الثمافة
االنجلٌزٌة وعاللتها بكفاءتهم السمعٌة
اثر انشطة االداء على لدرة التفسٌر البرجماتً
لمتعلمً اللؽة االنجلٌزٌة كلؽة اجنبٌة فً الجامعات
الٌمنٌة
المٌادة الشاركٌة وعاللتها بااللتزام التنظٌمً لدى
مدٌري ومعلمً مدارس التعلٌم العام فً الجمهورٌة
الٌمنٌة من وجهة نظرهم
تردمة الكاتبات الرسمٌة من االنجلٌزٌة إلى العربٌة
مبادئ وإشكالٌات
مدى اكتساب تالمٌذ الصؾ االول اساسً للمفاهٌم
العلمٌة المتضمنة فً االشكال التوضٌحٌة
تمدٌر الفعالٌة الكلٌة المضادة لألكسدة بإستخدام
طرٌمة طٌفٌة جدٌدة مستندة على تفاعل األكسدة
واإللتران
مستوى امتالن طلبة لسم العلوم بكلٌة التربٌة جامعة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

27/06/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

الشرٌعة االسالمٌة

ماجستٌر

27/06/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

29/06/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

29/06/2019

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

دكتوراه

30/06/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

01/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة
مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

03/07/2019

ماجستٌر

04/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

06/07/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

09/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

07/07/2019

ٌمنً

العلوم

الكٌمٌاء

دكتوراه

08/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

10/07/2019
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وفاء احمد علً الحٌمً
عدنان سالم خالد دمحم صالح
هدى غالب عبدهللا اسكندر
ابتسام دمحم محمود عبدالكرٌم
الهندي
سامً ٌحٌى احمد دمحم الوزٌر
سباء دمحم حسٌن علً سنهوب
غٌداء اسماعٌل مطهر صالح
بندر ٌوسف علً احمد الرٌمً
علً عبدهللا احمد علً الرلاص
اروى علً دمحم العومري
نوال علً صالح الزبٌدي
سمٌره حمٌد عبده علً الجائفً

صنعاء لعادات العمل
فاعلٌة وحدة مطورة لابمة على التعلم الخدمً فً
مادة العلوم لتنمٌة المسبولٌة االجتماعٌة لدى تالمٌذ
الصؾ الثامن بامانة العاصمة صنعاء
العوامل المؤثرة فً انتماء االخبار فً الصحافة
الٌمنٌة دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة
تحسٌن اداء االنظمة الموزعة المبنٌة على المكونات
البرمجٌة
بناء برنامج تربوي نفسً لتعدٌل السلون العدوانً
لدى تالمٌذ التعلٌم االساسً فً مدارس الجمهورٌة
الٌمنٌة محافظة الحدٌدة
الوضع االلتصادي للدولة الماسمٌة فً عهد اإلمام
المتوكل إسماعٌل بن الماسم 0112 - 01381هـ /
 0323 - 0388م  -دراسة تارٌخٌة
المراءات الواردة عن الصحابة فً سور الفاتحة
والبمرة وال عمران وأثرها فً التفسٌر واألحكام
مدى تأثٌر الوالع السٌاسً على الرٌاضة فً أمانة
العاصمة
العمود فً المرآن الكرٌم دراسة موضوعٌة
تاثٌر نوع ومحتوى المادة المالبة على سلون
الخلطات االسفلتٌة
المؤتمرات واالتفالٌات السٌاسٌة والشعبٌة وأثرها
على الٌمن (شمال الٌمن) 0121 - 0137دراسة
تارٌخٌة
نموذج ممترح لمنهج رٌاض االطفال فً ضوء
معاٌٌر االعتماد االكادٌمً فً الجمهورٌة الٌمنٌة
أثر تمثٌل الاالدوار باستخدام السرح التعلٌمً فً
تدرٌس ماده العلوم لتنمٌة الوعً الصحً لدى
تالمٌذ الصؾ السادس االساسً بأمانة العاصمة
صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

11/07/2019

ٌمنً

االعالم

الصحافة

ماجستٌر

11/07/2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
التربٌة  -صنعاء

علوم الحاسوب

ماجستٌر

11/07/2019

علم النفس التربوي

ماجستٌر

13/07/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

14/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

14/07/2019

ٌمنً

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الرٌاضٌة

ماجستٌر

15/07/2019

ٌمنً
ٌمنً

التربٌة  -صنعاء
الهندسة

المرآن وعلومه
الهندسة المدنٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

17/07/2019
17/07/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

18/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة
مناهج وطرق تدرٌس العلوم

دكتوراه

18/07/2019

ماجستٌر

22/07/2019

ٌمنً
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وجدي عباهلل عبده المرح
علً احمد حمود عبدهللا عبده
دمحم ناصر احمد دمحم الطوٌل
منى ابراهٌم سعٌد منصور
الشٌبانً
افراح عبدالرلٌب احمد الصبري
عبدالرحمن لائد عبدهللا
اروى دمحم درهم مصلح الصلٌحً
عبدهللا علً محسن التنوبً
نسرٌن عبدالكرٌم طاهر
المخالفً
مرفت امٌن مصلح لاسم النجار
سلمان احمد حسٌن الفاطمً

التوجد المصلً الألجسام المضاد لفٌروس الكبد B
 )(HBC - Abبٌن المتبرعٌن بالدم فً مستشفٌات
مدٌنة صنعاء الٌمن
مستوى مهارات التفكٌر االبداعً لدى معلمً مادة
الفٌزٌاء فً الصؾ الثانً الثانوي وعاللتة بمهارات
التدرٌس النشط
العوامل المؤثرة فً انتاج المادة الخٌرٌة فً الموالع
االخبارٌة الٌمنٌة ٌ-دراسة للمضمون والمابم
باالتصال
اثر تدرٌس الرٌاضٌات بنموذج وٌتلً فً تنمٌة
مهارات التواصل الرٌاضً لدى تالمٌذ الصؾ
السادس االساسً
مدى توافر المعرفة الرٌاضٌة الالزمة للبرهان
الرٌاضً لدى معلمً الرٌاضٌات لبل الخدمة بكلٌة
التربٌة جامعة صنعاء
مستوى ممارسة معلمً التربٌة االسالمٌة لمبادئ
التعلٌم النشط فً مدارس التطوٌر المدرسً
بمحافظة صنعاء
دور الزكاة فً محاالبة الفمر والبطالة فً الٌمن
دراسة تحلٌلٌة للفترة 7107 - 7110
اثر استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً المعتمدة على
برمجٌة متعددة الوسابط فً تنمٌة مهارات المراءة
النالدة لدى الطلبة المتفولٌن بأمانة العاصمة صنعاء
انواع التراٌكودٌرما المعزولة من التربة الٌمنٌة
كعوامل ممارنة حٌوٌة ضد بعض الفطرٌات
المرضٌة للنبات
الخصابص السرٌرٌة للمرضى الٌافعٌن الشباب
الٌمنٌٌن المصابٌن بمصور الملب
الحسن والسوء فً ضوء المرآن الكرٌم واثارهما
على الفرد والمجتمع  -دراسة موضوعٌة

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

25/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

25/07/2019

ٌمنً

االعالم

الصحافة

ماجستٌر

27/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجستٌر

28/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات

ماجستٌر

29/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
اإلسالمٌة

ماجستٌر

30/07/2019

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

االلتصاد

ماجستٌر

31/07/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

01/08/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

01/08/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

01/08/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

المرآن وعلومه

ماجستٌر

03/08/2019
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خالد ٌحٌى علً العماد
علً عباس علً شرف الدٌن
مصطفى حسٌن علً دمحم غشٌم
نجٌب لاٌد ناصر دمحم المحلً
هناء منصور علً الضٌانً
نورا علً مهدي النوم
رلٌة ٌحٌى دمحم عاطف
جمال نعمان عبداللة ٌاسٌن
احالم عبدالملن شرف عبداللة
علً
منال حمود علً دمحم مرغم

دمحم علً حزتم علً الفائك
عبده ابراهٌم دمحم حسن شعبان
امة الرحمن هائل نعمان دمحم

الدٌن والدولة فً المجتمع الٌمنً المعاصر  -دراسة
سوسٌولوجٌة للتوظٌؾ السٌاسً للدٌن
النظام المانونً ألوامر التمدٌر فً المانون المرافعات
والتنفٌذ المدنً الٌمنً  -دراسة ممارنة
السٌاسة المالٌة للخالفة األموٌة  057 - 801هـ /
 281 - 330م
تمٌٌم بعض العوامل المٌكروبٌة والهرمونٌة المسببة
لإلجهاض التلمابً للنساء فً مدٌنة صنعاء الٌمن
العنؾ األسري ضد األطفال وعاللتة بالسلون
العدوانً لدى طلبة العلٌم االساسً بأمانة العاصمة
معمارٌة النص وتداخل األجناس فً المصة المصٌرة
فً الٌمن
اطار تبنً الحكومة اإللكترونٌة فً الٌمن
المراءات المروٌة عن الخلفاء الراشدٌن رضً هللا
عنهم فً كتب التفسٌر جمعا ودراسة وتوجٌها
فاعلٌة التعلٌم االلكترونً المدمج فً التحصٌل
المعرفً لممرار ال Morphology and
 syntaxلدى طلبة لسم مناهج اللؽة االنجلٌزٌة
واسالٌب تدرٌسها بكلٌة التربٌة جامعة صنعاء
أثر استخدام حلمات النماش فً الفصول التملٌدٌة
واالفتراضٌة على التحصٌل فً ممرر اللؽة
االنجلٌزٌة لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجٌا
واتجاهاتهم نحوها
حماٌة الصحفٌٌن اثناء النزاعات المسلحة فً المانون
الدولً االنسانً
فاعلٌة استراتٌجٌة دوابر األدب فً تنمٌة مهارات
التذوق األدبً عند طلبة المرحلة الثانوٌة فً
محافظة البٌضاء
االثار االسرٌة والتعلٌمٌة علً ابناء السجٌنات بمدٌنة

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

دكتوراه

04/08/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

05/08/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتوراه

05/08/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

05/08/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

05/08/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة

ماجستٌر

06/08/2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
االداب والعلوم االنسانٌة

علوم الحاسوب

ماجستٌر

07/08/2019

الدراسات االسالمٌة

دكتوراه

07/08/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

21/08/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

22/08/2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

26/08/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

26/08/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

29/08/2019

ٌمنً
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سمر زٌد علً غانم
مرٌم مهٌوب سعٌد فرحان
الدبعً
عبدالعزٌز احمد احمد جارهللا
مروة احمد عبدالكرٌم األصبحً
اسماعٌل دحان علً حوات
عبدالصمد احمد حسن عبده
التنوبً
منى احمد دمحم عبدالرحمن
االخفش
كمال دمحم عبدهللا صبر
اٌمان دمحم احمد غشٌم
مرتضى ابراهٌم علً عطٌفة
بلمٌس مجاهد احمد علً الفضلً
محسن صالح صالح علً الحنمً

صنعاء
التربٌة االسرٌة وعاللتها بانحراؾ االطفال فً امانة
العاصمة صنعاء
الدالالت الحٌوٌة الملبٌة بعد المعالجة بمذٌبات
الجلطة لدى المرضى الٌمنٌٌن المصابٌٌن باحتشاء
عضلة الملب الحاد
تموٌم محتوى كتب البالؼة الممرره على طلبه
المرحلة الثانوٌة من وجهة نظر المعلمٌن والطالب
مسؤولٌة البنن عن اخالله بالتزامه فً فحص
مستندات االعتمادات المستندٌة
تصوٌر ممترح لتضمٌن مفاهٌم الصحة والسالمة فً
كتب التربٌة الوطنٌة لتالمٌذ مرحلة التعلٌم
النظام المانونً لمبدا تجدٌد المدفوعات فً الحساب
الجاري فً المانونٌن الٌمنً والمصري  -دراسة
ممارنة
فاعلٌة استخدام مسرح العرابس فً تنمٌة الذكاء
الوجدانً والمهارات الحٌاتٌه لدى تلمٌذات الصؾ
الثالث االساسً فً مادة العلوم
صٌانة العمابد بتجوٌد النظر فً شرح المالبد -
للعالمة هاشم بن ٌحٌى الشامً  :دراسة وتحمٌك
تصورات معلمً مادة اللؽة االنجلٌزٌة الٌمنٌٌن
للممارسات االشرافٌة من لبل المابمٌن بالتوجٌة
علٌهم فً مدارس االمانة الثانوٌة
كفاٌات التعلم االلكترونً ومدى توفرها لدى معلمً
اللؽة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة بامانة العاصمة -
صنعاء
الخوؾ لدى األطفال النازحٌن إلى امانة العاصمة
صنعاء وعاللته باألمن النفسً
مدى تضمٌن المٌم االخاللٌة فً ممرارات المواد
االجتماعٌة للحلمة الثالثة من التعلٌم االساسً

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

01/09/2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

04/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة
المانون الخاص

ماجستٌر

04/09/2019

ماجستٌر

05/09/2019

ماجستٌر

07/09/2019
07/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة
المانون الخاص

ماجستٌر

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

09/09/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

09/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

10/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

16/09/2019

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

علم النفس

ماجستٌر

19/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

19/09/2019
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نجالء احمد علً صالح علوان
المحم
احمد عبد المادر علً احمد
عباس
بشرى عبدهللا علً علً
الجماعً
افراح احمد دمحم حسٌن الفمٌه
اسماعٌل طالب اسماعٌل
سعٌده عبده ابراهٌم حداد
ازال احمد عبدهللا مثنى
اكرم دمحم دمحم العزٌر
عاٌض احمد عتٌك البحري
هٌفاء صالح محسن الهاتف
دمحم زكرٌا سلمان الشاعر
مٌمونة دمحم احمد زٌد الغٌلً
بهاء هاشم سنان الراجحً

بالجمهورٌة الٌمنٌة
بناء اختٌار محكً المرجع لمٌاس الكفاٌات الحسابٌة
للصؾ السابع االساسً فً امانة العاصمة باستخدام
نموذج راش
دراسة تموٌمٌة لتأهٌل معلمً مرحلة التعلٌم االساسً
فً ضوء استراتجٌة تطوٌر التعلٌم االساسً
التذكر والنسٌان وعاللتة بأسالٌب المعاملة الوالدٌة
لدى طلبة التعلٌم االساسً بأمانة العاصمة صنعاء
تصور ممترح لتطوٌر اداء مدٌري مدارس التعلٌم
الثانوي العام بالجمهورٌة فً ضوء ابعاد المنظمة
المتعلمة (أمانة العاصمة نموذجا)
االسم فً اللؽتٌن اإلنجلٌزي والعربٌة  :دراسة
صرفٌة نحوٌة
مستوى السعادة النفسٌة وعاللته بااللتزام الدٌنً لدى
طلبة جامعة صنعاء
المركبات النشطة بٌولوجٌا من البكترٌا البحرٌة
المعزولة من مختلؾ السواحل الٌمنٌة
مدى تعزٌز اعضاء هٌبة التدرٌس فً السام اللؽة
العربٌة بجامعة صنعاء األامن اللؽوي لدى طلبتهم
التحصٌنات الدفاعٌة فً مدٌرٌة عنس مافظة ذمار-
دراسة اثرٌة
الولت والزمن فً اللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة:
تحلٌل تبانً
درجة الوعً باهمٌة الوارفٌن بٌن االشخاص الذٌن
خضعوا لزراعة الصممات الملبٌة الصناعٌة فً
عٌادات الملب الخارجٌة لمستشفى الثورة العام
التوافك بٌن النظرٌة الكالسٌكٌة والنموذج ثنابً
المعلمة فً مطابمة فمرات اختبار تحصٌلً فً
رٌاضٌات الصؾ التاسع
أبو ذر الؽفاري فً الجاهلٌة واالسالم-دراسة

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

19/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

اصول التربٌة

ماجستٌر

19/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

24/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

دكتوراه

25/09/2019

عرالً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتوراه

25/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

30/09/2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتوراه

30/09/2019

ٌمنً

التربٌة  -صنعاء

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة
اآلثار

ماجستٌر

05/10/2019

دكتواره

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتواره

2019

فلسطٌنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

2019

عرالً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتواره

2019
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نبٌل عبدهللا دمحم احمد
حورٌة مهدي احمد الغٌل
عصام علً صالح ناصر الشٌخ
منى احمد سعد الكبزري
بشٌر احمد علً صالح الجدس
حسن لطف احمد الرصاص
اٌمان عبدالوهاب اسماعٌل
الغشم
فؤاد منصور احمد ناصر الورد
حسن حسٌن لطف هللا البكولً
إبراهٌم احمد حفظ الدٌن ٌحٌى
الشرفً
دمحم على احمد احمد شعالن
عبدالرحمن
صفاء حسن احمد دمحم الحداد

تارٌخٌة.
مستوى التصور المكانً لجى طلبة كلٌة التربٌة
بجامعة صنعاء
االمكانات المكانٌة للسٌاحة العالجٌة فً محافظتً
إب والضالع بالجمهورٌة الٌمنٌة
اثر تدٌرٌس ممرر الحدٌث باستخدام استراتٌجٌة
التشبٌهات فً تنمٌة مهارات التفكٌر التاملً لد
تالمٌذ الصؾ التاسع االساسً بمحافظة صنعاء
عاللة بعض مبٌدات اآلفات المستخدمة على شجرة
المات ( )catha edulis forss;kiبتشوهات
الموالٌد
الرجوع فً المرآن الكرٌم وألره على الفرد
والمجتمع (دراسة موضوعٌة)
مشاكل ترجمة المتالزمات اللفظٌة فً النص
المانونً من اللؽة العربٌة إلى اللؽة االنجٌلزٌة-
دراسة حالة العمود
تطوٌر وتمنٌن ممٌاس جودة الحٌاة الطلبٌة جامعة
صنعاء
مشاكل ترجمة المتالزمات اللفظٌة فً النص
المانونً من اللؽة العربٌة إلى اللؽة االنجٌلزٌة-
دراسة حالة العمود
التعاٌش السلمً فً ضوء المرآن الكرٌم -دراسة
موضوعٌة تحلٌلٌة
تأثٌر برنامج تدرٌبً بمصاحبة برنامج ؼذابً
ممترح على بعض المتؽٌرات الفسٌولوجٌة وتنظٌم
مستوى سكر الدم لدى مرضى النوع الثنابً
معدل ظهور لناة خلؾ الرحى السفلٌة لدى عٌنة من
البالؽٌن الٌمنٌٌن تم الحصول علٌها من التصوٌر
الممطعً المحوسب مخروطً الشعاع
دراسة تمٌٌمٌة لجودة ترجمة رواٌة محبوبة لتونً

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

مناهج وطرق تدرٌس
الرٌاضٌات
الجؽرافٌا

دكتواره

2019
2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة

ماجستٌر

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتواره

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم األنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

علم النفس التربوي

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

التربٌة الرٌاضٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

طب االسنان

جراحة الوجه والفكٌن

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

دكتواره
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احمد علً مسعد جمٌل الفائك
نسٌم دمحم ناصر المهدلً
عبدالملن ٌحٌى عبدالخالك
العمري
خالد دمحم علً عون المشرلً
أمل دمحم حسن علً الخزان
لٌنا دمحم احمد عبدالجبار العنسً
آمال علً سالم حسن الٌوسفً
أمانً عبدهللا عثمان
اروى دمحم احمد المحجب باعلوي
عبدالرحمن احمد دمحم العلًٌ
عبدالجلٌل عبدالعزٌز سعد
النعمانً
نجٌب صالح عبده حسٌن
مراد دمحم مبخوت ناصر الخمري

مورٌسون إلى اللؽة العربٌة فً ضوء نموذج هاوس
اللؽة والصور االٌضاحٌة المابمة على النوع
االجتماعً فً كتب اللؽة االنجلٌزٌة فً المدارس
الثانوٌة الٌمنٌة :دراسة لؽوٌة اجتماعٌة
دور البنن وصندوق النمد الدولٌٌن فً تنمٌة الدول
االلل نموا دراسة نمدٌة
تحلٌل الخصابص المكانٌة للجرابم فً أمانة
العاصمة صنعاء باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة
الفصل والوصل فً المرآن الكرٌم :دراسة تدواولٌة
الصور الجمالٌة فً دٌوان ولٌم بلٌن (أؼانً البراءة
والتجربة ) فً ظل آٌات المران الكرٌم
اسهامات علم االجتماع فً دراسة لضاٌا المجتمع
الٌمنً ومشكالته  -دراسة سوسٌولوجٌة تطبٌمٌة
أللسام على االجتماع فً بعض الجامعات الٌمنٌة
انشاء المٌاسات السٌفالومترٌة الكبٌعٌة للٌمنٌٌن
البالؽٌن وممارنتها بمٌاسات المولازٌٌن
التأثٌرات المتبادلة بٌن التنمٌة البشرٌةوالتحول
الدٌموؼرافً :دراسة سوسٌولوجٌة تطبٌمٌة على
المجتمع الٌمنً للفترة 7108-0118م
حوكمة منظمات المجتمع المجنً فً الٌمن :دراسة
سٌولوجٌة تطبٌمٌة لوالع المجتمع الٌمنً
التلوث المٌكروبً لجهاز التروٌة الملبٌة الربوٌة
خالل علملٌات جراحة الملب المفتوح فً مدٌنة
صنعاء الٌمن
األمر بتنفٌذ االحكام االجنبٌة فً المانون الدولً
الخاص -دراسة ممارنة
محددات الطلب والعرض السٌاحً فً الٌمن
مدى تكبٌك معلمً التربٌة الرٌاضٌة لمفهوم الوعً
الموامً بالمرحلتٌن االساسٌة والثانوٌة بأمانة
العاصمة صنعاء

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الجؽرافٌا

ماجستٌر

2019

ٌمنً
ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة
اآلداب والعلوم االنسانٌة

اللؽة العربٌة
اللؽة االنجلٌزٌة

دكتواره
دكتواره

2019
2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

دكتواره

2019

ٌمنً

طب االسنان

تموٌم االسنان

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

دكتواره

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

دكتواره

2019

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون الخاص

ماجستٌر

2019

ٌمنً
ٌمنً

التجارة وااللتصاد
التربٌة الرٌاضٌة

االلتصاد
التربٌة الرٌاضٌة

ماجستٌر
ماجستٌر

2019
2019
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عدنان إبراهٌم دمحم حمدان
عباس عبدهللا احمد الهادي
روٌدا علً دمحم صالح
سمٌة احمد عبدهللا غالب
الجرادي
فرحان احمد صالح هاشم
امل سلطان علً الجرادي
لمٌاء عبدهللا طاهر بن ٌحٌى
احمد علً احمد الخوالنً
أسماء علً علً احمد الخوالنً
احمد دمحم عبده مطهر
حسٌن حسٌن احمد حسٌن معدوم
هند حسٌن دمحم حسٌن معدوم
عبدالوارث دمحم عبدهللا علً
سالم صغٌر ٌحٌى الواٌلً

تصور ممترح لتضمٌن المضٌة الفلسطٌنٌة فً ممرر
التربٌة االسالمٌة للمراحل الثانوٌة بالجمهورٌة
الٌمنٌة
مستوى التنور التكنولوجً لدى معلمً العلوم
للمراحلة الثانوٌة بامانة العاصمة صنعاء وعاللته
باتجاهاتهم نحو تدرٌس المواد العلمٌة
األمثلٌة فً خوارزمٌة الؽراب
الهداٌات المرآنٌة فً سورتً األنفال والتوبة :دراسة
تحلٌلٌة
الفكر العربً المعاصر واشكالٌة الربٌع العربً
فلك المستمبل وعاللته بمعنى الحٌاة والصالبة
النفسٌة لدى طلبة جامعة الحدٌدة
النتشار سوء االطباق وتشوه االسنان اللبنٌة فً
االطفال من العمر  3-5سنوات فً مرحلة ما لبل
المدرسة -صنعاء الٌمن
دور المرآن الكرٌم فً ؼرس المٌم السٌاسٌة من
خالل آٌات العمٌدة
عاللة سٌستاتٌن سً الكرٌاتٌنٌن وحمض اللٌورن
فً النساء الحوامل المعرضات لتسمم الحمل فً
مستشفى الثورة العام فً مدٌنة صنعاء
لضاٌا اصول الدٌن فً الهجرة النبوٌة واثرها على
الفرد والمجتمع
تموٌم كتب المراءة للمرحلة الثانوٌة فً ضوء اهدافها
التعلٌمٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة
لواعد الرسم المرآنً وأثرها على المعنى -دراسة
تطبٌمٌة فً المرآن الكرٌم
محمٌة عدن الؽربٌة الحماٌة البرٌطانٌة والنواحً
التسع المحمٌة 0183-0108
منهجٌة السٌد بدرالدٌن الحوثً فً كتابة التٌسٌر فً

فلسطٌنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس العلوم

ماجستٌر

2019

ٌمنً

الحاسوب وتكنولوجٌا
المعلومات
التربٌة صنعاء

علوم الحاسوب

ماجستٌر

2019

المرآن وعلومة

ماجستٌر

2019

ٌمنً
ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة
التربٌة صنعاء

الفلسفة
علم النفس التربوي

دكتواره
ماجستٌر

2019
2019

ٌمنً

طب االسنان

طب االطفال وصحة الفم

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة
المرآن وعلومة

ماجستٌر

2019

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً
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انٌسة عبده دمحم سلٌمان
طه حسن احمد علً الوظاف
حمزه محسن حسن تمً الدٌن
ذروة علً مكرد العواضً
لاسم احمد لاسم احسن الحمران
انهار مبخوت غالب ناصر
االحمر
روضة حسن عبدهللا مهدي
جمٌلة علً احمد غراب
احمد راجح حٌدر حٌدر
جهاد ٌحٌى علً الكرٌمً
نهى جمال احمد دمحم مطهر
فهد احمد علً حمود لرٌة

التفسٌر
األخطاء الشابعة فً تالوة المرآن الكرٌم لدى طلبة
لسم المرآن الكرٌم بكلٌة التربٌة -جامعة صنعاء
مدى توفر معاٌٌر الممروبٌة فً كتاب لؽتً العربٌة
للصؾ السابع من مرحلة التعلٌم االساسً فً
الجمهورٌة الٌمنٌة
الرلابة على المرارت اإلدارٌة فً ظل األزمات
السٌاسٌة دراسة ممارنة وتطبٌمٌة فً الجمهورٌة
الٌمنٌة
مدى انتشار سوء اطباق االسنان والعوامل المرتبطة
به لدى االطفال المدارس بٌن عمر( )07-2سنة فً
مدٌنة صنعاء
االنتصار على علماء االمصار الالمام ٌحٌى بن
حمزه الجزء العاشر من باب المول فً خٌار
النمٌصة إلى نهاٌة المرض :دراسة وتحمٌك
دراسة داللة الرمز واالشارات فً مسرحٌة اٌوجٌن
اونٌل -المرد كثٌؾ الشعر
احكام العبادات لدى مفسري آٌات االحكام فً
المذاهب الزٌدٌة -الحنفٌة ،المالكٌة  ،الشافعٌة من
خالل سورة البمرة
مراتب الجرح والتعدٌل فً علم الحدٌث بٌن ابن
حجر والذهبً وتطبٌماتها العلمٌة
بناء برنامج لابم على المودٌالت التعلٌمٌة لتنمٌة
مهارات البحث العلمً لدى طلبة الدراسات العلٌا فً
كلٌة التربٌة-جامعة صنعاء
احكام وحموق النازحٌن والهجرٌن فً الشرٌعة
االسالمٌة والمانون الدولً
مدى انتشار واسباب االصابات الرضٌة لالسنان
االمامٌة لطالب المدراس فً مدٌنة صنعاء الٌمن
الجندٌة ومهامها فً التارٌخ االسالمً من بعثة النبً

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة
مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
العربٌة

ماجستٌر

2019

2019

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

ٌمنً

طب االسنان

طب االطفال وصحة الفم

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اللؽات

اللؽة االنجلٌزٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

المرآن وعلومة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

دكتواره

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2019

ٌمنً

طب االسنان

طب االطفال وصحة الفم

ماجستٌر

2019

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2019
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عبدالرحمن دمحم احمد داحش
دمحم احمد علً الظفري
عباس دمحم اسماعٌل المتوكل
ناجً حسٌن ناجً العودي
منى علً احمد ٌحٌى السنبانً
اٌمان علً ممبل مانع
امٌنة عبدهللا حسٌن مسعود
منصور عبده صالح التاج
خالد احمد ٌحٌى الذعوانً
عمار هاشم عبٌد
عبدهللا هزاع احمد صالح

ملسو هيلع هللا ىلص للصؾ السابع من العلٌم االساسً بالجمهورٌة
الٌمنٌة
بناء وحدة دراسٌة ممترحة وفك المنهج التكاملً فً
مادة التربٌة االسالمٌة للصؾ السابع من العلٌم
االساسً بالجمهورٌة الٌمنٌة
التنبؤات الالتداخلٌة فً وجود دوالً المرئ لدى
مرضى التلٌؾ الكبدي
نمط سرطان الكبد الخلوي بٌن المرضى المترددٌن
على المستشفٌات التعلٌمٌة فً صنعاء
معدل انتشار األنٌاب المطمورة المهاجرة لدى
البالؽٌن الٌمنٌٌن فً مدٌنة صنعاء
فاعلٌة برنامج إثرابً الكساب تالمٌذ الحلمة االولى
من التعلٌم االساسً مفاهٌم التربٌة من أجل السالم
فً ضوء نموذج إدجاردل
التارٌخ الجامع -تارٌخ جحاؾ -0755-151هـ/
0101-0310م للمؤرخ لطؾ هللا بن أحمد بن لطؾ
هللا جحاؾ محافظة المحوٌت
تطوٌر معاٌٌر اختٌار فرق التدرٌب فً وزارة
التربٌة والتعلٌم بالجمهورٌة الٌمنٌة فً ضوء مبادى
الحوكمة
أثر تدخالت التعزٌز الصحً على تؽٌٌر سلوكٌات
االمهات وتحسٌن صحة الطفل بمدٌرٌة حفاش
محافظة المحوٌت
اثر البٌبة الداخلٌة فً فاعلٌة نظم المعلومات
االدارٌة دراسو حالة وزاة التربٌة والتعلٌم فً
الجمهورٌة الٌمنٌة
عدوى االلتهاب بفٌروس الكبد  Bوتؽطٌة اللماح بٌن
االطباء الممٌمٌن والممرضون فً المستشفى
الجمهوري التعلٌمً بمدٌنة صنعاء-الٌمن
المضاد البكتٌري لمستلخصات نباتٌة معٌنة على

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
االسالمٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

دكتواره

2020

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

الباطنٌة

دكتواره

2020

ٌمنً

طب االسنان

تموٌم االسنان

ماجستٌر

2020

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

دكتواره

2020

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

التارٌخ

دكتواره

2020

ٌمنً

التربٌة صنعاء

االدارة والتخطٌط التربوي

ماجستٌر

2020

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب المجتمع

دكتواره

2020

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم السٌاسٌة

ماجستٌر

2020

عرالً

الطب والعلوم الصحٌة

األحٌاء الدلٌمة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتواره

2020
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غزالن عبدالوهاب حمود دوده
معاذ عبد المجٌد احمد دمحم
أمل عبد الرحمن لطف شرف
الدٌن
زٌاد علً ناجً مسعد
فضل منصور عبدالسالم حسن
الكدهً
وفاء ٌحٌى احمد علً العومري

خدٌجة احمد عمر دمحم بامشموس
أسماء دمحم علً عثمان المخالفً
نبٌل علً حمادي الروضً
منٌف شرٌان احمد الفالحً
هٌفاء عبدالوهاب حسٌن دمحم
عبٌد

بعض االنواع البكتٌرٌة المعزولة من اصابات
جروح العملٌات الجراحٌة فً محافظة عدن الٌمن
مدى توفر مهارات التفكٌر النافذ لدى طلبة الصؾ
األول األنواع البكتٌرٌا المعزولة من اصابات
جروح التعلٌمً بمدٌنة صنعاء الٌمن
تاثٌر المبٌدات المستخدمة لنبات المات على الكابنات
الدلٌمة (البكتٌرٌا) فً التربة الزراعٌة فً مدٌرٌة
الحصٌن -محافظة الضالع  -الجمهورٌة الٌمنٌة
معرفة وإدران أطباء االسنان الممارسٌن لمرض
نمص تمعدن االسنان فً مدٌنة صنعاء الٌمن
معدل انتشار انعدام وجود االسنان الدابمة خلمٌا ً لدى
عنٌة من الٌمنٌٌن
ترتٌب االولى فً الفمة االسالمً (االسرة-
والوصٌة-الولؾ ) دراسة فمهٌة ممارنة
اثر استخدام برمجٌة حاسوبٌة متعددة الوسابط لابمة
على التعلم الفردي والتعاونً فً تنمٌة بعض
المهارات االحصابٌة لدى طلبة لسم الفٌزٌاء بكلٌة
التربٌة جامعة صنعاء
معد انتشار فمدان االسنان اللبنٌة المبكر وعاللته
بنظافة الفم والتؽذٌة والتسوس فً مدٌنة صنعاء
الٌمن :دراسة ممطعٌة
االحكام المتعلمة بالمرأة فً سوة االحزاب  -دراسة
فمهٌة ممارنة
معدل ظهور الحاجز الجٌبً الفكً عند عٌنة من
البالؽٌن الٌمنٌٌن باستخدام التوٌر الممطعً المحوسب
مخروط الشعاع
المماصد الشرعٌة فً احكام الزواج وأثرها على
الفرد والمجتمع زواج الماصرات أنموذجا
تأثٌر نظام إدارة الممرر ( )moodleعلى أداء
كتابة الطالب فً المستوى االول لسم اللؽة

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس الدراسات
االجتماعٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

العلوم

علوم الحٌاة

دكتواره

2020

ٌمنً

طب االسنان

طب االطفال وصحة الفم

ماجستٌر

2020

ٌمنً

طب االسنان

تموٌم االسنان

ماجستٌر

2020

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

التربٌة صنعاء

تكنولوجٌا التعلٌم

ماجستٌر

2020

ٌمنً

طب االسنان

طب االطفال وصحة الفم

ماجستٌر

2020

ٌمنً

االداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

طب االسنان

جراحة الوجه والفكٌن

ماجستٌر

2020

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

2020
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عبدالكرٌم عبدالغنً علً غانم
لطٌفة عبدهللا صالح احمد
الظفٌري
ارٌج لطف عبدالرحمن
عبدالمجٌد
دمحم صالح دمحم حاج
فؤاد خالد عبدالرحمن حمٌد
علً محسن حسٌن السلمً
ولٌد عبدالعزٌز دمحم علً دهاق
دمحم عبدالكرٌم حمود الملٌصً
هناء عبده دمحم مسعد المٌسً
نجٌب ٌحٌى علً المعالمة
هٌفاء احمد جمٌل الضٌانً
احمد جمٌل علً احمد شٌبان
نورا دمحم علً مطهر سعٌد عمر

االنجلٌزٌة كلٌة التربٌة  -جامعة صنعاء
دور الشباب فً الحران الثوري والسٌاسً فً
الٌمن -دراسة سوسٌولوجٌة للفترة من -7100
7103م
محددات ظهور وتطور الحركة االحتجاجٌة فً
الجمهورٌة الٌمنٌة 7103-7100م
موثولٌة طرق حدٌثة فً تحدٌد العمر عن طرٌك
االسنان باستخدام التصوٌر االشعاعً فً عدد من
النص الجلً مختصر الفتح العلً تخرٌح احادٌث
مجموع االما زٌد
المصص المصٌرة الرنست همنجواي  :تطبٌك
لنموذج روالن بارت .
تموٌم مخرجات برنامج إعداد معلم الصفوؾ األولى
( )5-0بكلٌة التربٌة جامعة صنعاء وفما ً لمعاٌٌر
البرنامج
صالحٌة تحلٌل تاناكا وجونسون لالسنان المختلطة
للبالؽٌن الٌمنٌٌن فً مدٌنة صنعا
دور الفضابٌات المحلٌة فً دعم جهود مكافحة
الفساد فً الجمهورٌة الٌمنٌة فً مدٌنة صنعاء
تمٌٌم ثالثً االبعاد للناب العلوي المطمور باستخدام
اشعة التصوٌر الممطعً مخروط الشعاع وتمٌٌم
تأثٌرة على جذور االسنان المجاورة
االصابات الرٌاضٌة لدى العبً اندٌة الدرجة االولى
لكرة المدم بمحافظة إب والوسابل الممترحة لعالجها
سوء التؽذٌة لدى االطفال فً المرحلة النهابٌة
للمرض الكلوي فً مدٌنة صنعاء
الحماٌة الجنابٌة من الجرابم الناشبة عن استخدام
شبكة المعلومات فً التشرٌع الٌمنً دراسة ممارنة
أثر تنمٌة الكفاءة االستراتٌجٌة على اداء طالب لسم
اللؽة االنجلٌزٌة بجامعة صنعاء فً المراءة

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

علم االجتماع

دكتواره

2020

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم السٌاسٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

طب االسنان

تموٌم االسنان

ماجستٌر

2020

ٌمنً

اآلداب والعلوم االنسانٌة

الدراسات االسالمٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

اللؽات

اللؽة اإلنجلٌزٌة

دكتواره

2020

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج طرق وتدرٌس العلوم

ماجستٌر

2020

ٌمنً

طب االسنان

تموٌم االسنان

ماجستٌر

2020

ٌمنً

التجارة وااللتصاد

العلوم السٌاسٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

طب االسنان

تموٌم االسنان

ماجستٌر

2020

ٌمنً

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة الرٌاضٌة

ماجستٌر

2020

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

طب االطفال

ماجستٌر

2020

ٌمنً

الشرٌعة والمانون

المانون العام

ماجستٌر

2020

ٌمنً

التربٌة صنعاء

مناهج وطرق تدرٌس اللؽة
االنجلٌزٌة

ماجستٌر

2020
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أٌمان عبدالكرٌم احمد ناصر
الصباري
نبٌل احمد عبده البصٌر

االستٌعابٌة
تسوس االسنان واحتٌاجات العالج بٌن االطفال
المعالٌن حركٌا ً فً مدٌنة ذمار الٌمن :دراسة ممارنة
استكشاؾ التأثٌر المضاد لاللتهاب لبنات الكشمع

ٌمنً

طب االسنان

طب االطفال وصحة الفم

ماجستٌر

ٌمنً

الطب والعلوم الصحٌة

علم االدوٌة والمداواة

ماجستٌر

2020
22/04/2017

