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١٣٨٠
  رؤیة مقترحة لمفھوم وأھداف التعلیم األساسي

في الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٦١٩٩٩١٠٠١العربیةیمنالجامعة صنعاءماجستیردرة مثنى عقالن السمین

١٣٨١
  أثر استخدام خرائط المفاھیم في تحصیل طالبات
األول الثانوي في مدینة إب الجمھوریة الیمنیة

١٩٩٧١٩٩٩١٠٠٧العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرنادیة محمد علي العطاب

١٣٨٢
  العملیات العلمیة التكاملیة
جامعة صنعاء –لدى طلبة األقسام العلمیة بكلیة التربیة 

١٩٩٩١٩٩٩١٠١٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررضا محمد عطیة سلیمان

١٩٩٩١٩٩٩١٠١٤العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهأحمد أحمد علي األنسيالتربیة السلوكیة في فكر بعض علماء أتباع التابعین١٣٨٣

١٣٨٤
  منیةمدى تمثل طلبة المرحلة الثانویة بالجمھوریة الی

لبعض القیم الخلقیة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٢٣العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراهزید بن علي الغیلي

١٣٨٥
  إجادة القراءة والكتابة العلمیة

  لطالب األدبي والعلمي في مرحلة الدارسة الثانویة
في المدارس الریفیة والمدنیة

١٩٨٩١٩٩٩١٠٢٤اإلنجلیزیةروسیاجامعة بطرسبورجدكتوراهاحمد شمسان

١٣٨٦
  دراسة في منھج اللغة اإلنجلیزیة 

في السودان بمرحلة األساس
١٩٩٩١٩٩٩١٠٣٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسلیمان مطر دلبون علي

١٣٨٧
  المفاھیم البیئیة في كتاب الجغرافیا للصف الثالث الثانوي
في الیمن ودورھا في تعمیق الوعي البیئي لدى الطلبة

  عبد الواحد أحمدطارق 
األغبري

١٩٩٩١٩٩٩١٠٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٣٨٨
  الرضا الوظیفي لمعلمي الثانویة العامة

  وعالقتھ بإدراكھم للسلوك القیادي لمدیریھم
الجمھوریة الیمنیة -في  مدینة تعز

عائده محمد مكرد علوان 
العریقي

١٩٩٩١٩٩٩١٠٣٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٣٨٩
القیم التي ینبغي أن تتضمنھا كتب القراءة والمحفوظات 

  للصفوف الثالثة الوسطي
من مرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة

١٩٩٩١٩٩٩١٠٤٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالعوني عبد الكریم محمد أحمد

١٣٩٠
  ستراتجیة إتقان التعلم على تحصیلاأثر استخدام 

ب الصف السادس أساسي لمادة العلومطال
١٩٩٩١٩٩٩١٠٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الواحد سعید محمد حیدر

١٩٩٩١٩٩٩١٠٤٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطاھر محمد عمر األھدلدور المدرسة في التنشئة السیاسیة١٣٩١

١٣٩٢
  ربیةالكفاءة التعلیمیة الالزمة لمعلم اللغة الع

في المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٥٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأنیسة محمود ھزاع



157    الیمن -  المركز الوطني للمعلومات -الجامعیة   ةاسدر الدراساتدلیل 
  

  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٣٩٣
  الممارسات التعلیمیة الصفیة مستوى

لمعلمي العلوم في المرحلة الثانویة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٥٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفیصل صیفان علي المقطري

١٣٩٤
ھام المشرف التربوي ومعوقات تنفیذھا بمرحلة التعلیم م

األساسي في الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد حمود علي النعمان

١٩٩٩١٩٩٩١٠٧٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرناصر عمر  التمیمىتأثیر النصوص الواقعیة على االستیعاب في القراءة١٣٩٥

١٣٩٦
  أثر استخدام خرائط المفاھیم

علي التحصیل وتعدیل المفاھیم الخاطئة والعملیات واالتجاھات 
العلمیة لدى عینة من طلبة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة

١٩٩٩١٩٩٩١٠٧٧العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراهھزاع عبده سالم الحمیدي

١٣٩٧
مسألة الھندسیة وأثرھا في مقدرة ستراتیجیة مقترحة لحل الا

  طلبة الصف التاسع أساسي
في الجمھوریة الیمنیة على حل ھذه المسألة

١٩٩٩١٩٩٩١٠٨٢العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرمحمد حسن عبده المسوري

١٣٩٨
  األخطاء الشائعة في القراءة الجھریة

  لنصوص المحفوظات لدى تالمیذ الصف السادس
ألساسي بأمانة العاصمةمن التعلیم ا

محمد عبد اهللا  محمد حسین 
الحاوري

١٩٩٩١٩٩٩١٠٩٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٣٩٩
  مدى توفر القیم الخلقیة لمنھج التربیة اإلسالمیة للثانویة

في الیمن وتأثیرھا على الطالب
أحمد إسماعیل مقبل ناجي 

الشرعبي
١٩٩٩١٩٩٩١٠٩٧ربیةالعالسودانجامعة أم درماندكتوراه

١٤٠٠
  )تینسون وھیلدا تابا/أثر أنموذجي میرل(

  في اكتساب المفاھیم الریاضیة
لدى طالب الصف السابع األساسي في الیمن 

١٩٩٩١٩٩٩١١٠٣العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد اهللا عباس مھدي المحزري

١٤٠١
  بناء برنامج تدریبي لرؤساء األقسام العلمیة

عات الیمنیة في ضوء كفایاتھم اإلداریةفي الجام
١٩٩٩١٩٩٩١١٠٥العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد علي محمد  المنصور

١٤٠٢
  مدى توافر خصائص معلم العلوم

لمعلمي العلوم في الثانویة وعالقتھا بالتحصیل
٢٠٠٠٢٠٠٠١١١٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي حمید محمد معاد

١٤٠٣
  دوار التي ینبغي إن یقوم بھااأل

معلم المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١١٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد محسن ثابت الجرادي

١٤٠٤
  اتجاھات طلبة األقسام العلمیة

بكلیة التربیة ومعلمي العلوم نحو الوسائل التعلیمیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعز الدین حسن محمد معاد
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١٤٠٥
  االحتیاجات التدریبیة لمعلمي الریاضیات

  للصفین السابع والثامن في أمانة العاصمة صنعاء
في مجال بناء اختبارات التحصیل

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٣٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفوزیة قاسم یحیى العمار

١٤٠٦
  تضمینھا كتب التوحید القیم اإلیمانیة التي ینبغي

  للصفوف الثالثة األخیرة من مرحلة التعلیم األساسي
في الجمھوریة الیمنیة

عبد العزیز العزي عبد اهللا 
المظفري

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٣٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٠٧
  االحتیاجات التدریبیة لمعلمي اللغة العربیة

في مرحلة التعلیم األساسي
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرردمانعلي أحمد محسن 

١٤٠٨
  طبیعة العلم لدى طلبة أقسام العلوم

جامعة صنعاء - بكلیات التربیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد السالم سلیمان داود الحدابي

١٤٠٩
  مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانویة للنشاط اللغوي

وریة الیمنیةفي الجمھ
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد حسان غالب

١٤١٠
  أثر استخدام بعض األجھزة الفیزیائیة البدیلة
  على تحصیل طالب الصف التاسع أساسي

واتجاھاتھم نحو الفیزیاء
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الغني  ھالل أحمد علي

١٤١١
  دى فھم تالمیذ الصف التاسعم

بالمرحلة األساسیة للمفاھیم الفیزیائیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحیاة أحمد محسن سالم

١٤١٢
  ثر استخدام كل من الشفافیات والمصورات التعلیمیةأ

  تحصیل طالب الصف األول الثانوي  في 
في مادة التاریخ  في الیمن

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربد اهللا یحیى البكريعبد الكریم ع

١٤١٣
  مدى توافر واستخدام الوسائل التعلیمیة

في تدریس المواد االجتماعیة بمرحلة التعلیم األساسي
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٨٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد عبد اهللا عبده منصور

١٤١٤
  ىللصفوف األربعة األولتقویم مناھج الریاضیات 

من مرحلة التعلیم األساسي بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٠العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهصالح  محمد أحمد الشامي

١٤١٥
محددات اختیار أولیاء األمور للمدارس الثانویة األھلیة والخاصة 

لتعلیم أبنائھم في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٣العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهي جحافأمة السالم محمد عل
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١٤١٦
في     أثر استخدام القیاس على تحصیل طالبات المرحلة الثانویة

مادة الكیمیاء بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٧العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرمریم أحمد علي الشبیبي

١٤١٧
ة لطالب الثانویة بالجمھوریة الیمنیة المفاھیم التاریخیة الالزم

وتقویم مناھج التاریخ في ضوئھا
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢١٦العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراهعبد الرزاق أحمد یحیى االشول

١٤١٨
  أثر تطویر وحدة تعلیمیة لتوظیف المفھومات النحویة

  للجملة الفعلیة في سالمة التعبیر الكتابي
بالجمھوریة الیمنیة -ثانویةلدى طالب المرحلة ال

٢٠٠٠٢٠٠١١٢٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبده بن علي محمد الھتاري

١٤١٩
  المناخ التنظیمي السائد في كلیات جامعھ صنعاء

كما یراه أعضاء ھیئة التدریس
محمد عبد السالم عبد العزیز 

عبده الخامري
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٢٠
  االحتیاجات التدریبیة في ضوء الكفایات األساسیة

  لمدیري ومدیرات مدارس التعلیم العام
في أمانة العاصمة من وجھة نظرھم

١٩٩٩٢٠٠١١٢٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد درھم عبد اهللا المھلل

٢٠٠٠٢٠٠١١٢٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحمد أحمد الحصینيجمیل ملدى طلبة األول الثانوي في الیمن المفاھیم الجغرافیة١٤٢١

١٤٢٢
  تقویم الكتاب األساسي في تعلیم اللغة العربیة

لغیر الناطقین بھا في ضوء المعاییر الالزمة لتألیفھ
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٦٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمصطفى طھ رضوان

١٤٢٣
  ة العربیةتقویم برنامج إعداد معلم اللغ
جامعة عدن -للمرحلة الثانویة بكلیة التربیة

١٩٩٨٢٠٠١١٢٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد مھدي علي الیماني

١٤٢٤
  في تحصیل طلبة أثر وحدات تعلیمیة تقنیًا وفنیًا

جامعة صنعاء في مقرر الوسائل التعلیمیة - كلیة التربیة
٢٠٠١٢٠٠١١٢٧٤العربیةالعراقجامعة بغدادهدكتورایحیى محسن عبد اهللا الشھاري

١٤٢٥
  الروح المعنویة لمدرسي المرحلة الثانویة

وعالقتھا بمشاركتھم في صنع القرارات المدرسیة
٢٠٠١٢٠٠١١٢٩٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإلھام حسن أحمد الحمیري

١٤٢٦
  سلسلة كتب الكریسنت اإلنجلیزیة

یمنيومدى مالءمتھا للطالب ال
٢٠٠١٢٠٠١١٣١٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریحیى محمد صالح مرشد

١٤٢٧
  تقویم مقرر تكنولوجیا التعلیم

  جامعة صنعاء - في كلیة التربیة
في ضوء مواصفات منھاج مقرر تكنولوجیا التعلیم الفعال

٢٠٠١٢٠٠١١٣١٨العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعلي عبد اهللا عبد الرب الصبري

١٤٢٨
  المشكالت التي تواجھ طلبة المرحلة الثانویة

في دراساتھم لمادة التربیة اإلسالمیة
٢٠٠١٢٠٠١١٣١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا أحمد الصدیق
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٤٢٩
  مستوى فھم التفاعل بین العلم والتقنیة والمجتمع

صنعاء جامعة - لدى طلبة األقسام العلمیة كلیة التربیة
سلیمان عبده أحمد سعید 

المعمري
٢٠٠١٢٠٠١١٣٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٣٠
القدرة الریاضیة وعالقتھا بالتحصیل لدى طلبة الثانویة 

بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلكریم حسین محمد عليعبد ا

١٤٣١
  یات للثانویة العامةتقویم اختبارات الریاض

في الیمن ومقترح لتطویرھا
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفوزي عبداهللا خالد قاسم الحداد

١٤٣٢
ثر استخدام الشرائح التعلیمیة والمجسمات في تحصیل طالب أ

السابع أساسي لمادة الجغرافیا في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠١٢٠٠١١٣٤٢العربیةالعراقجامعة بغدادتیرماجسحسین علي حسین الجلحوي

١٤٣٣
  الوظیفي أثر الرضا

جامعة صنعاء -علي كفاءة أداء أعضاء ھیئة التدریس
٢٠٠١٢٠٠١١٣٥١العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرأحمد محمد صالح شمسان

١٤٣٤
الكفایات التخصصیة الالزمة لمعلم اإلسالمیة ومستوي ممارستھا 

الیمن –ثانویة بأمانة العاصمة في المدارس ال
٢٠٠٠٢٠٠١١٣٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد السالم عبده قاسم

١٤٣٥
  األخطاء التي یرتكبھا الطالب الیمنیون

في حروف الجر ومجموعة األفعال
ماجستیرحمید یحیى أحمد الزبیري

المعھد المركزي للغة 
اإلنجلیزیة

٢٠٠١٢٠٠١١٣٥٨اإلنجلیزیةالھند

١٤٣٦
  أثر استخدام طریقة االكتشاف

  في تدریس الكیمیاء على التحصیل
واكتساب عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الثامن أساسي

٢٠٠١٢٠٠٢١٣٦٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحمود علي عبده محمد العبدلي

١٤٣٧
  التقویم الذاتي وتقویم الموجھین

یمنال-ألداء معلمي العلوم بمحافظة إب
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٧٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریاسین علي محمد المقلحى

٢٠٠١٢٠٠١١٣٧٧العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةماجستیرحسن ھائل عثمان   الصالحيالحاسوب تقنیة تعلیمیة واستخدامھ في جامعة صنعاء١٤٣٨

١٤٣٩
  االحتیاجات التعلیمیة الوظیفیة

مراكز محو األمیة وتعلیم الكبارللدارسین في 
عبد القادر صالح أبو بكر 

الحبشي
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٩٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠١٢٠٠٢١٤١٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنصرة عبد اهللا الخضر صالحتقویم منھج القراءة للصف التاسع من التعلیم األساسي١٤٤٠

١٤٤١
  لعلممستوى فھم طبیعة ا

في المرحلة الثانویة لدى معلمي العلوم والطلبة 
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي محمد علي سعید الدبعي
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الرقم 
  المكتبي

١٤٤٢
  مدى تمكن طلبة الصف السابع في مرحلة التعلیم األساسي

من المھارات اإلمالئیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٣٠العربیةالیمننعاءجامعة صماجستیرمصطفى محمد العلواني

١٤٤٣
تقویم كتاب التربیة الوطنیة للصف التاسع أساسي في 

الجمھوریة الیمنیة في ضوء األھداف التربویة الموضوعة لھ
١٩٩٨٢٠٠٢١٤٣١العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرحمود دبوان أحمد المخالفي

١٤٤٤
حو الكیمیاء لدى أثر األنشطة العلمیة المصاحبة في االتجاه ن
طالبات الصف األول الثانوي

٢٠٠١٢٠٠٢١٤٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرملكة زید یحیى العنسي

١٤٤٥
  أثر استخدام القیاس في تعدیل الفھوم الخاطئة
العلمي - في مادة األحیاء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 

٢٠٠١٢٠٠٢١٤٥٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحنان عبد اهللا أحمد راوح

١٤٤٦
  أثر تدریس وحدة مطورة لمنھج األحیاء للصف الثاني علمي

من منظور إسالمي على االتجاھات نحو المساواة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٥٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرملوك عبد اهللا قائد طامش

١٤٤٧
  أثر استخدام طریقة االكتشاف الموجھ لتدریس النصوص

  ة في تنمیة التفكیر الناقد والنقد األدبياألدبی
لدى طلبة المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسارة عبد الرحیم سیف الحمادي

١٤٤٨
  عالقة حل المسألة الھندسیة اللفظیة

  بأسلوب الصیاغة ونوع المطلوب فیھا لدى طلبة
التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة الصف السابع من

أحمد عبد اهللا أحمد القحفة 
الكحالني

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٤٩
  أثر استخدام الكاریكاتیر في تحقیق األھداف المعرفیة
لمادة المجتمع الیمني لدى طلبة الصف األول الثانوي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦٣العربیةالیمنصنعاءجامعة ماجستیرجبرة أحمد محمد بقش

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا حسن محمد الرازحيالفكر التربوي عند اإلمام یحیى بن حمزة العلوي الیمني١٤٥٠

١٤٥١
اكتساب المفاھیم الریاضیة وعالقاتھا بحل المسألة الریاضیة 

منالی -لطالب المستوي الثامن األساسي 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد سرحان غالب الدعیس

١٤٥٢
  مدى توافر مھارات األسئلة الصفیة

لدى مدرسي التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٩٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأسماء عبد الرحمن أحمد حسن

١٤٥٣
  التجویدیة لطلبة اإلسالمیة برنامج لتدریس المھارات

جامعة صنعاء وفق النظم
إیمان عبد الوھاب یحیى 

الشھاري
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٥٤
  وذج اوزبل وطریقة االكتشاف الموجھفعالیة استخدام نم

  في تدریس الكیمیاء علي تحصیل ومھارات التعلیم
ة الیمنیةالجمھوری –لدي طالب الثامن أساسي 

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٩العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهأزھار محمد غلیون
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١٤٥٥
  منھج لتعلیم النحو باستخدام المدخل التكاملي

  في تعلیم اللغة العربیة لطالب الصفوف األخیرة
من التعلیم األساسي بالجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥١١ةالعربیمصرجامعة القاھرةدكتوراهسعاد سالم أحمد السبع

١٤٥٦
  األنماط القیادیة السائدة لدى رؤساء األقسام األكادیمیة

عدن، صنعاء :في كلیات التربیة لجامعتي
٢٠٠١٢٠٠٢١٥١٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسیناء حسین حسن محمد بانافع

١٤٥٧
  العالقة بین اكتساب طلبة الصف التاسع األساسي

یة ووعیھم بالمشكالت السكانیةفي صنعاء للمفاھیم السكان
محمد حسن أحمد بن طالب 

العامري
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٥٨
  مستوى اكتساب المھارات المخبریة
  لدى طلبة المستوى الرابع أحیاء

جامعة صنعاء –كلیة التربیة 
٢٠٠١٢٠٠٢١٥٢٠ربیةالعالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد محمد عبد الرزاق النویھي

١٤٥٩
  للطلبة الیمنیین الدارسین الھدر التربوي والمالي

)حجمھ وأسبابھ( في الجامعات العراقیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٥العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد یحیى محمد الشاطبي

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٥٦العربیةالعراقجامعة بغدادهدكتوراحمود دبوان أحمد المخالفيتقویم منھج التاریخ للمرحلة الثانویة في الیمن١٤٦٠

١٤٦١
  بناء برنامج فیدیو تعلیمي لمادة التاریخ ومعرفة أثره
  في التحصیل واالحتفاظ لدى طلبة السادس األساسي

في الجمھوریة الیمنیة

عبد الكریم عبد اهللا  یحیى 
البكري

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٦٢العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

١٤٦٢
  اب طلبة شعبة  الفلسفة واالجتماع بكلیة التربیةمدى اكتس

صنعاء لمھارات التفكیر الناقد
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٦٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي أحمد نعمان عبد اهللا

١٤٦٣

  أثر المعرفة المسبقة واالستدالل العلمي
  في التحصیل وعملیات العلم باستخدام النموذج البنائي

  ولوجيفي تدریس مادة البی
لدى طالب المرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٧١العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهأمة الكریم طھ أحمد أبو زید

األبعاد التربویة لألسئلة التعلیمیة في السنة النبویة١٤٦٤
عبد الرحمن إبراھیم شریف 

القدیمي الضامري
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٧٧ربیةالعالسودانجامعة الخرطومدكتوراه

١٤٦٥
  تحلیل التفاعل اللفظي في حصص اللغة اإلنجلیزیة

لمرحلة التعلیم الثانوي في المدارس الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٨٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربلیغ قاسم محمد الوصي
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١٤٦٦
  أثر استخدام ثالث طرق عالجیة في إطار إستراتیجیة

  الب المرحلة األساسیةإتقان التعلیم على تحصیل ط
في مادة الریاضیات واتجاھاتھم نحوھا

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٩٠العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد اهللا عباس مھدي المحزري

التخطیط لتطویر نشاطات كلیة التربیة جامعة صنعاء١٤٦٧
محمد عثمان خالد محمد 

المخالفي
٢٠٠١٢٠٠٣١٥٩٨العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراه

١٤٦٨
  أثر الطریقة التحلیلیة التركیبیة

  في تدریس الریاضیات على تحصیل طالب الصف السابع
من مرحلة التعلیم األساسي بالجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد ناجي علي عیدلي

١٤٦٩
  فعالیة استخدام إستراتجیة التعلم البنائي

إستراتجیة االستقراء في اكتساب المفاھیم الھندسیة مقارنة ب
في الجمھوریة الیمنیة –لطلبة الثامن من التعلیم األساسي 

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررنا محمد طھ شھاب

٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٢٣العربیةالیمنامعة صنعاءجماجستیرمحمد عبد اهللا ناصر الحمیدي)ھـ١٢٢- ھـ٨٠(الفكر التربوي لدى اإلمام زید بن علي ١٤٧٠

١٤٧١
  األخطاء الشائعة عند حل المسائل الھندسیة

  لدي طلبة الصف السابع أساسي
في الجمھوریة الیمنیة وعالجھا

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٣٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الغني مطھر صالح النور

١٤٧٢
  دراسة نقدیة الختبارات اللغة اإلنجلیزیة

)م١٩٩٤/٢٠٠١(ثانویة العامة لل
٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٤١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد السالم حمود قائد البیضاني

١٤٧٣
  مدى ممارسة أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة

لبعض القیم الدیمقراطیة
یحیى محسن محمد عبد اهللا 

عبادي الریمي
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٧٤
  تقویم أداء معلم اللغة العربیة

في تدریس النحو بأمانة العاصمة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٥١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الواحد علي محمد األنسي
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٤٧٥
  التسرب في المدرسة األساسیة

وعالقتھ بخصائص المجتمع وأنشطتھ ةفي محافظة صعد
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٥٤العربیةالیمنمعة صنعاءجاماجستیرمحمد قاسم علي قاسم قحوان

١٤٧٦
  ثر استخدام طریقتین عالجیتینأ

في تحصیل الطالب واتجاھاتھم نحو الریاضیات
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهیحیى یحیى مظفر العلیي

١٤٧٧
ثر استخدام طریقة االكتشاف الموجھ على تحصیل طلبة الصف أ

األساسي في مادة الریاضیات الثامن من التعلیم
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان زھدي محمد مطلق

١٤٧٨
اإلستراتیجیات المعرفیة والعقلیة الترشیدیة لعملیة الفھم 
واالستیعاب أثناء القراءة لدى طلبة الجامعة الیمنیین 

المتخصصین في اللغة اإلنجلیزیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٧٨اإلنجلیزیةالھندجامعة مارثوداتوراهدكأحمد ناصر حسن عزان

١٤٧٩
  برنامج إرشادي جمعي لتعدیل االختبارات الدراسیة

ب الصف األول الثانويلدى طال
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرجبران طیب صالح الباشا

١٤٨٠
  تقویم أداء معلم القرآن الكریم في مرحلة التعلیم األساسي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا صالح العمري

١٤٨١
  نموذج لتخطیط الحوافز اإلداریة التربویة
  في الجمھوریة الیمنیة ومدى ممارستھا

من وجھة نظر العاملین في المدارس الثانویة بالعاصمة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٠العربیةالسودانة الخرطومجامعدكتوراهعبد الجبار الطیب أمین

١٤٨٢
  تدریس اللغة اإلنجلیزیة

  لطالب كلیة التجارة واالقتصاد
دراسة حالة /جامعة صنعاء

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الحكیم محمد حمادي

١٤٨٣
  مدى تمثل طلبة المرحلة الثانویة بالجمھوریة الیمنیة

الجمالیةلبعض القیم 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرشوقي عبده محمد الحكیمي

١٤٨٤
  فعالیة أداء مدیري المدارس الثانویة باألمانة

وعالقتھ بضغوط العمل
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھدى حسن یحیى العلفي

١٤٨٥
  نة العاصمةتقویم أداء مدیري المدارس الثانویة بأما

في ضوء مھامھم اإلداریة والفنیة
محمد صغیر محمد علي محمد 

عمر
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٧٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٨٦
تقویم أداء مستوى طلبة قسم الكیمیاء بكلیة التربیة للمھارات 

المخبریة الالزمة لتدریس الكیمیاء
الھام عبده محمد عبد اهللا 

الحكیمي
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٧٤العربیةالیمنعة صنعاءجامماجستیر
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٧٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرشرف غالب محمد حسانيالفكر التربوي لدى الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي١٤٨٧

١٤٨٨
  تكوین األسئلة باللغة اإلنجلیزیة
  دراسة حالة لطالب كلیة التربیة

قسم اإلنجلیزیة جامعة صنعاء ةصعد
ماجستیرحسین صیادعادل 

المعھد المركزي للغة 
اإلنجلیزیة

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٩٠اإلنجلیزیةالھند

١٤٨٩
  ""لغتي العربیة""مشكالت تدریس كتب 

  المقررة على تالمیذ الحلقة األخیرة
من مرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجالء یحیى صالح ذیبان

١٤٩٠
  أثر استخدام الحاسب اآللي

  في تدریس الریاضیات في تنمیة القدرة المكانیة
جامعة حضرموت/لدى طلبة كلیة التربیة 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد سلمان عبود باصالح

١٤٩١
  أثر خرائط المفاھیم الشارحة والتكوینیة

  ھافي األحیاء واالتجاھات نحو
لدى طلبة الصف الثامن أساسي في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٤١٨١٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد محسن عبد اهللا القحیف

١٤٩٢
  فاعلیة برنامج إرشادي جمعي

  في تعدیل اتجاھات تالمیذ الصف التاسع أساسي
نحو التعلیم المھني في أمانة العاصمة

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحنان صالح أحمد الخوالني

١٤٩٣
  تدریس الھندسة في ضوء نموذج فان ھیل

  وأثره في التحصیل وتنمیة مستویات التفكیر الھندسي
لدى تلمیذات الصف الثامن أساسي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرتقیة حزام ناصر النفیش

١٤٩٤
في تحصیل تالمیذ  جیة التدریس العالجيأثر استخدام إستراتی

في الكسور األحادیة والعشریة الصف الخامس
سعاد عبد الكریم علي شرف 

الدین
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٤٩٥
  استقصاء الحاجات اللغویة

لطلبة كلیة الھندسة ـ جامعة صنعاء
عبد الخالق علي یحیى سعد 

الضبیاني
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٣٧اإلنجلیزیةالیمنامعة صنعاءجماجستیر

١٤٩٦
  تحلیل االحتیاجات األكادیمیة والمھنیة

لطلبة قسم اللغة اإلنجلیزیة كلیة التربیة ـ صنعاء
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٤٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفازع خالد العزي محمد المسلمي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٤٧العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرمحمد علي محمد عمرعلم التنافسي أثر استخدام طریقتي التعلم التعاوني الجمعي والت١٤٩٧
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

الجمعي على تحصیل الطالب في الریاضیات واحتفاظھم بالتعلم

١٤٩٨
  ٩-٧تقویم مناھج العلوم للصفوف 

من التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٦٣العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرحسن تقي طھ

١٤٩٩
  سیاسات قطاع التربیة والتعلیم

في إدارة الموارد البشریة من حیث اختیار وتعیین المعلمین
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرناصر أحمد ناصر حبتور

١٥٠٠
في تحصیل طلبة الثاني الثانوي  أثر استخدام الخرائط المفاھیمیة

عدنفي مادة الكیمیاء في مدینة  علمي
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنوال علي محمد الضباعي

١٥٠١
  أدوات تقییم فاعلیة توظیف نظام التعلیم المفتوح

باستخدام تقنیات الحاسوب البعیدة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨٣الروسیةروسیاجامعة موسكودكتوراهإیمان عبد اهللا مسعود

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨٦الروسیةروسیاجامعة كازاندكتوراهجمال سالم الوحشيدریس الفیزیاءفاعلیة الوسائط التكنولوجیة في ت١٥٠٢

١٥٠٣
  تقویم منھاج الفیزیاء للصف األول الثانوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرماجد سلیم عزیز الزیدي

١٥٠٤
  طبیعة تضمین العملیات العلمیة

من التعلیم األساسي) ٧/٩(وم للصفوف في كتب العل
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصابر حسین علي حسین

١٥٠٥
  على تنمیة مھارات التفكیر االبتكاري ثر بعض طرائق التدریسأ

لدى طلبة الصف السابع من التعلیم األساسي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمین أحمد ناجي علي

١٥٠٦
  المواصفات القیادیة لمدیري مدارس التعلیم الثانوي
بمحافظة ذمار من وجھة نظر الموجھین والمدرسین

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١٥العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرصالح محمد أحمد سحلول

١٥٠٧
  تقویم منھج اإلسالمیة لألول الثانوي

من وجھة نظر المعلمین والمعلمات في الیمن
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١٦العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیري عبد اهللا صالح الفاطميعل

١٥٠٨
  في تنمیة قدرات التفكیر االبتكاري أثر استخدام طریقة المناقشة

الیمن/لدى طالب الصف األول الثانوي 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١٨العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرعلي صالح أحمد الحمیدي

١٥٠٩
  بیة اإلسالمیةتقویم منھج التر

للصف التاسع من التعلیم األساسي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٠العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیریحیى محمد یحیى الموشكي

١٥١٠
  في تدریس النحو ثر استخدام طریقة االكتشاف الموجھأ

ذمارـ الجمھوریة الیمنیة/على تحصیل طلبة الثاني ثانوي 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٢العربیةالیمنعة ذمارجامماجستیرأمة الحسیب حسین علي عباد

١٥١١
  مدى توافر المھارات القیادیة واإلداریة

  لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة بذمار
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٣العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرأحمد ناصر حسین العمري
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

من وجھة نظر المدرسین والمدرسات

١٥١٢
  بعض القیم التربویة في الحدیث النبوي

كما جاء في صحیح مسلم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٤العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرمحمد محمد حسین عامر الحیاني

١٥١٣
  في تالوة القرآن الكریم  تقویم أداء طلبة المرحلة الثانویة

في ضوء أحكام التجوید
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد داحش علي البناء

١٥١٤
  في كتابات طلبة المرحلة الثانویة ء النحویة الشائعةاألخطا

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد أحمد حسین الدقري

١٥١٥
وفق منحنى العلم والتقنیة  أثر تدریس وحدة مطورة في الفیزیاء

  في تحصیل طالبات الثاني ثانوي والمجتمع
اتخاذ القراروفق مقدرتھن على 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررنا أحمد غانم الدبعي

١٩٩٣٢٠٠٤١٩٦٢العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرشرف أحمد الشھاريالفكر التربوي عند البیحاني١٥١٦
١٩٩٩٢٠٠٤١٩٦٣العربیةسودانالجامعة الجزیرةدكتوراهشرف أحمد الشھاريالفكر التربوي عند ابن الوزیر١٥١٧

١٥١٨
  أثر استخدام طریقة االكتشاف الموجھ

في تدریس النحو للمرحلة الثانویة في التحصیل النحوي
صبري صفوت محمود 

الشندویلي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٦٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٥١٩
  تقویم برامج إعداد معلمي العلوم

  تطلباتفي كلیة التربیة المكال في ضوء الم
)٧/٩(الالزمة لتنفیذ مناھج العلوم المطورة للصفوف

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٦٥العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرسعید محمد عتعوت باوزیر

١٥٢٠
  معوقات إدارة الوقت

لدى مدیري المدارس الثانویة بسلطنة عمان
علي بن سیف بن محمد 

المشایخي
٢٠٠٣٢٠٠٤١٩٩٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٢١

  األداء الوظیفي لمدیري المدارس
  وعالقتھ بالسلوك اإلداري للقیادات التربویة

  ظفار ٌعمان/بمدیریة التربیة والتعلیم م
من وجھة نظر مدیري المدارس

ناصر بن عبد اهللا بن عبید 
محروس

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٢٢

  اسيتقدیر موجھي ومدیري التعلیم األس
  ظفارـ ُعمان لدرجة الحاجة/م

  لبرامج التدریب أثناء الخدمة
ومدى تلبیتھا الحتیاجاتھم التدریبیة

عوض بن فرج بن سالم عبدون 
الھزیلي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٢٣
  تحلیل أخطاء الطالب الیمنیین للصف الثالث الثانوي

إلنجلیزیةأثناء استخدمھم الضمائر الشخصیة ا
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجیب شائف علي العموش

١٥٢٤
  تطویر إدارة كلیات التربیة بالجمھوریة الیمنیة

في ضوء مدخل إدارة الجودة
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١١العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرعلي شوعي ناجي عرجاش

١٥٢٥
  )٩ـ٧(وف تحلیل أسئلة كتب الریاضیات للصف

من التعلیم األساسي في الیمن
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفرج عمر سعد عیوري

١٥٢٦
  إستراتیجیات جامعة عدن لسد حاجاتھا

من أعضاء ھیئة التدریس
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمیلة صالح حسین طالب

١٥٢٧
ستخدام أجھزة تكنولوجیا التعلیم تطویر برنامج التدریب على ا

  جامعة صنعاء -لطالب كلیة التربیة
في ضوء استراتیجیة التدریس الحدیث

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٢٤العربیةمصرجامعة حلوانماجستیریحیى عبد الرزاق محمد قطران

١٥٢٨
  أثر استخدام نموذجي االستقراء واالستنباط

  في تدریس مادة العلوم 
سادس أساسي واتجاھاتھم نحوھاعلى تحصیل طالب الصف ال

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٥١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریحیى یحیى عبد اهللا العقیلي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٥٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي بن علي بن محمد الجاللمدى إتقان طلبة المرحلة الثانویة لمھارات القراءة الناقدة١٥٢٩

١٥٣٠
العملیة في كتب الكیمیاء للمرحلة الثانویة  مدى تنفیذ التجارب

في مدارس مدینة دمار ورداع
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٥٧العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیربشرى یحیى محمد الكحالني

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٠ةالعربیالیمنجامعة ذمارماجستیرعائض محمد أحمد حمادي الفقیھأھم معوقات تنمیة اإلدارة التربویة في الجمھوریة الیمنیة١٥٣١

١٥٣٢
  وعالقتھا إستراتیجیات إدارة الصراع التنظیمي

لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة صنعاء بالرضا الوظیفي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا حسن حمید
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٣٣
  برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسیة

لدى التلمیذات المتفوقات دراسیًا
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفت العزي سنانمیر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٧٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعادل عبد اهللا حسن المروعيقلق الریاضیات وعالقتھ بالتحصیل لدى طلبة كلیة التربیة١٥٣٤
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٠٧٣العربیةالیمنجامعة األحقافجستیرماحسین شیخ بن الشیخ أبو بكرالثواب والعقاب إسالمیًا وتربویًا١٥٣٥

١٥٣٦
  منظومة تعلیمیة مقترحة لتدریس الریاضیات وأثرھا

في تحصیل الطلبة ودافعیتھم نحو الریاضیات
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٩٦العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأكرم عبد الكریم ناجي عطران

١٥٣٧
یة في التحصیل أثر وحدة متكاملة في منھج التربیة اإلسالم

  الدراسي واألداء العلمي واالتجاه لطلبة الثامن أساسي
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٩٧العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهناجي مصلح أحمد الحدادي

ماجستیرأحمد مھدي علي سالم العقربيتطبیقات تكنولوجیا التعلیم في المدارس الیمنیة١٥٣٨
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٠٦العربیةمصر

١٥٣٩
أثر دائرة التعلم في التحصیل العلمي وعملیات العلم األساسیة 

لدى طلبة الصف الثامن أساسي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصادق قائد أحمد الزبیدي

١٥٤٠
  أثر برنامج إرشادي في خفض قلق االختبار

لثالث الثانوي علمي بصنعاءلدى طالبات ا
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١١٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان ناجي قائد العواوي

١٥٤١
  فاعلیة استخدام بعض أسالیب التغذیة الراجعة

في تحصیل المفاھیم اإلحصائیة لدى طالب المعھد العالي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١١٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرماجدة محمد عبد اهللا الحمادي

١٥٤٢
أسباب انخفاض مستوى مشاركة المعلمین مدیري مدارسھم 

الثانویة في اتخاذ القرار في مدینة تعز
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٢١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد عبده عبد اهللا األصبحي

١٥٤٣
 تقییم البرنامج التخصصي إلعداد معلم التاریخ في كلیة التربیة

عضاء ھیئة التدریس والطالبعدن من وجھة نظر أ
٢٠٠٤٢٠٠٤٢١٢٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرالمحرمي قاسم یحیى ندى فیصل

١٥٤٤
  مدى ممارسة مدیري مدارس مرحلة التعلیم الثانوي

  للنمط الدیمقراطي في اإلدارة المدرسیة
الضالع الجمھوریة الیمنیة/في م

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٦العربیةالیمننجامعة عدماجستیرحسان علي ناصر علي المالكي



170    الیمن -  المركز الوطني للمعلومات -الجامعیة   ةاسدر الدراساتدلیل 
  

  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٤٥
أثر معرفة الطلبة المسبقة باألھداف السلوكیة في تحصیلھم 
الدراسي في مادة التاریخ للصف الثامن األساسي في مدینة 

الجمھوریة الیمنیة -الحوطة لحج
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح ھیثم صالح منصر

١٥٤٦
ربویة الوسطى في الباحة لدرجة تحقق أھداف تصور القیادات الت

األساس االستراتیجي الثامن لخطة التنمیة السعودیة السابعة 
والعوامل المؤثرة في إعاقة تنفیذھا

عبد اهللا بن صالح بن عبد الكریم 
الكراني

٢٠٠٢٢٠٠٥٢١٤٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٤٧
طبیقھا في المدارس إدارة الجودة الشاملة والفرص المتاحة لت

السعودیة دراسة حالة المدارس في منطقة الباحة التعلیمیة
طالل سعید عمر آل شیباني 

الغامدي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٤٨
  االحتیاجات التدریبیة لمدیر المدارس الثانویة

جدة المملكة العربیة السعودیة/في م
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعیسى مستور نویجع السفیاني

١٥٤٩
  تقییم اجتماعات مجالس الكلیات واألقسام العلمیة

في جامعة عدن
عبد الرحمن عمر محفوظ بن 

شعیب
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٥٠
  بناء اختبار تحصیلي

ثانويفي مادة التربیة اإلسالمیة الفقھ اإلسالمي للثالث ال
أحمد محمد سلطان عبد اهللا 

السبئي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٥١
  تقویم مدیري المدارس لبرامج التدریب

  في وزارة التربیة والتعلیم
الضالع ـ الیمن/دراسة حالة مدیري مدارس م

٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٥٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد عبد اهللا حسن اإلدریسي

١٥٥٢
بناء برنامج مقترح لتطویر مناھج التاریخ في المرحلة العلیا من 

  التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
في ضوء بعض القضایا المعاصرة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٦٤العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهفوزي سعید عبد اهللا العماري
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٥٣
لطلبة الكفایات الالزمة لمعلمي التربیة الفنیة لتدریس ا

  الموھوبین فنیًا في مدارس المرحلة المتوسطة
العربیة السعودیة/في المدینة المنورة

ماجد عائض بادي الرویثي 
الحربي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٥٥٤
  فعالیة استخدام بعض المداخل التكنولوجیة لتعلم الریاضیات

م تكنولوجیا التعلیم في التحصیل الدراسي واالتجاه نحو استخدا
لدى تالمیذ السادس أساسي في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٧٨العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهتوفیق علي عالم أحمد

١٥٥٥
  تطویر أسالیب تقویم أداء العاملین في الدیوان العام

لوزارة التربیة والتعلیم
عبد الخالق محمد سعید أحمد 

الدعیس
٢٠٠٠٢٠٠٥٢١٨٢العربیةالعراقالمستنصریة الجامعةماجستیر

١٥٥٦
  مستویات التفكیر الھندسي
)فان ھیل(لدى طالب كلیة التربیة وفقًا لنموذج 

٢٠٠٣٢٠٠٥٢١٨٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعادل عبد اهللا طارش القدسي

١٥٥٧
  أثر برنامج مقترح لتدریس اإلمالء

لدى تالمیذ الصف الثامن من في عالج األخطاء اإلمالئیة الشائعة 
التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٩٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخدیجة محسن محسن الیمني

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٩٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفائز صالح منصر مرشدالعوامل المؤثرة في فعالیة األداء اإلداري في الجامعات الیمنیة١٥٥٨

١٥٥٩
  إدخال الممارسات التأملیة

في إعداد المدرسین االحتماالت والتأثیر
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٠١اإلنجلیزیةالیمنجامعة الحدیدةماجستیرمحمد علي حسین الخطیب

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٠٢جلیزیةاإلنالیمنجامعة الحدیدةماجستیرابتسام داؤد القصیرتقییم قدرة الطالب على تفسیر وشرح الصور:تدریس الصورة١٥٦٠

١٥٦١
دراسة توضیحیة للتفاعل في قاعة الدروس في المدارس الیمنیة 

من منظور مدرسي تربوي
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٢٠٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة الحدیدةماجستیرإبراھیم محمد سلمان المغاربي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٠٤اإلنجلیزیةالیمنمعة الحدیدةجاماجستیرحسین أحمد راجحياستخدام النصوص األدبیة لتطویر مھارات القراءة١٥٦٢

١٥٦٣
  استخدام اإلنجلیزیة في الصناعات الیمنیة

دراسة في علم اللغة االجتماعي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٠٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة الحدیدةماجستیرھالھ وحید داؤد

١٥٦٤
  برنامج تدریبي مقترح لمعلمي التربیة اإلسالمیة 

حتیاجاتھم التدریبیةبالتعلیم األساسي في ضوء ا
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢١٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیركریمة قاسم علي الكحالني

١٥٦٥
تقویم محتوى كتب التربیة اإلسالمیة للصفوف الثالثة األخیرة 

من التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢١٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي محمد علي شمالن
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٦٦
   أثر طریقة التعلیم المبرمج

  في تحصیل القابلیة للتعلیم من المتخلفین عقلیًا
في مادة العلوم للصف األول من التعلیم األساسي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٤٥العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرمحمد عبد اهللا إسماعیل الثالیا

١٥٦٧
  معوقات استخدام المختبر

ة الثانویة بالیمنفي تدریس علوم األحیاء بالمرحل
١٩٩٩٢٠٠٥٢٢٥٦العربیةالسودانجامعة الخرطومماجستیرصادق حمود عبد الواحد دماج

١٥٦٨
  تقویم الكفاءات التدریسیة الالزمة

لمعلمي الجغرافیا في المرحلة الثانویة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٥٩العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیراحمد مسعد أحمد علي الھادي

١٥٦٩
شئة االجتماعیة التي یتبعھا معلمو التعلیم األساسي أسالیب التن

الیمن  كما یدركھا المعلمون والتالمیذ/في مدینة تعز
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسمیرة علي قاسم جبارة

١٥٧٠
  استقصاء إستراتیجیات عملیة الكتابة المستخدمة

  ةلدى طالب قسم اللغة اإلنجلیزیة كلیة التربی
جامعة صنعاء

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٧٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھنیھ محمد علي حسین المحفدي

١٥٧١
  تنمیة مھارات االستماع لدى تالمیذ الصف الثامن

من التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٧٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعثمان شائع محمد المقبول

١٥٧٢
  اقع اإلشراف التربوي في الیمن ومتطلبات تطویرهو

في ضوء االتجاھات الحدیثة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٨٠العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةدكتوراهمحمد حمود علي النعمان

١٥٧٣
  القیم التي ینبغي أن یتضمنھا محتوى كتب القراءة

  للصفوف الثالثة األخیرة من مرحلة التعلیم األساسي
مھوریة الیمنیةفي الج

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٢٨٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي محمد أحمد الشیخ

١٥٧٤
  المناخ التنظیمي وعالقتھ باإلنتاجیة العلمیة

لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة تعز
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرقیب علي قاسم السماوي
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٧٥
فسي واالجتماعي لدى معلمي مرحلة التعلیم الثانوي التوافق الن

  وعالقتھ برضاھم عن مھنة التعلیم في الیمن والسودان
دراسة مقارنة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩١العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهعلي أحمد معوض مسفر الزنامي

١٥٧٦
  فاعلیة برنامج لتنمیة مھارات الطلبة المعلمین

  ةلتدریس القواعد النحوی
في ضوء بعض المداخل بالجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٠٥العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهأحمد حسان غالب

١٥٧٧
  عالقة البحث العلمي بالتنمیة

من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بجامعة عدن
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٣٢٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي عبده الدوش

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٢٩الروسیةروسیاجامعة جیرتسنادكتوراهمحمد فضل محمد مقبلامعي بالیمنآفاق التعلیم الج١٥٧٨

١٥٧٩
  طرق إعداد وتعلیم حل المسائل التعلیمیة الھندسیة

بالمدرسة األساسیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٣٢الروسیةروسیاجامعة موسكودكتوراهمحمد أحمد صالح لصور

١٥٨٠
  لالئحة المدرسیةلبیق الفاعل مدى متابعة التط

م١٩٩٧للعام) ٩٥٠(رقم
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٣٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد القوي ثابت شعفل أحمد

١٥٨١
  تقویم كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثاني ثانوي

من وجھة نظر الموجھین والمعلمین والطلبة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٣یةالعربالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد قائد محمد سیف

١٥٨٢
  مشكالت تدریس مادة التربیة اإلسالمیة

  لطلبة الصفوف العلیا من التعلیم األساسي
من وجھة نظر المدرسین والطلبة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد عبد اهللا محمد بن سلم

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٣٨٦اإلنجلیزیةالھندجامعة لكنوتیرماجسصباح علي الشرمانيمشاكل تدریس وتعلم العربیة في الھند١٥٨٣
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠٥العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهخالد محسن ثابت الجراديرؤیة مستقبلیة إلنشاء جامعة مفتوحة في الجمھوریة الیمنیة١٥٨٤

١٥٨٥
  تقویم مستویات أداء معلم العلوم الحلقة األولى

من التعلیم األساسي بالیمن
بد الرحمن أحمد أبو فاطمة ع

األسرار
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠٧العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراه

١٥٨٦
  االحتیاجات التدریبیة لمعلمي الریاضیات
في المرحلة الثانویة بالجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤١٢اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهعبد الحمید أحمد داؤد

١٥٨٧
  وكتب الریاضیات بناء معاییر لتقویم منھاج

وأدلة المعلم لمرحلة التعلیم الثانوي العام
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤١٦العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراهعبد اهللا سلطان عبد الغني حسن
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٨٨
  تقویم برنامج تأھیل معلمي االجتماعیات
في المعاھد العلیا لتأھیل المعلمین عن بعد

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤١٩العربیةالعراقعة بغدادجامدكتوراهصالح أحمد علي یحیى الشیخ

١٥٨٩
المكانة االجتماعیة لمھنة التعلیم كما تراھا الفئات االجتماعیة 

المھنیة المختلفة في المجتمع األردني
١٩٩٣٢٠٠٥٢٤٢٢العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرصالح أحمد علي یحیى الشیخ

١٥٩٠
  ء الخدمةمدى إسھام برنامج التدریب عن بعد أثنا

في تحسین مھارات المعلم التدریبیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٣٠العربیةتونسجامعة تونسماجستیرعفیف عبد اهللا الرمیمة

١٥٩١
  تقویم عملیة اإلشراف التربوي لمادة التاریخ

للمرحلة الثانویة من وجھة نظر الموجھین والمعلمین
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٤٣١لعربیةاتونسجامعة تونسماجستیرمنى عبد الجبار سالم الحمادي

١٥٩٢
  الوظیفي لدى معلمي حلقات تحفیظ القرآن الكریم الرضا

بمنطقة المدینة المنورة بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٣٤العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرأحمد بن حسین علي لبان

١٥٩٣
بمحافظة المخواة  درجة ممارسة مدیري مدارس التعلیم العام

من وجھة نظر المعلمین تعلیمیة للخصائص القیادیةال
علي بن عبد اهللا أحمد آل صالح 

الغامدي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٣٥العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

١٥٩٤
  المشكالت التي تواجھ طلبة المعاھد الصحیة

  بالمملكة العربیة السعودیة خالل التدریس المیداني
كما یتصورھا المشرفون والطالب

الل بن عبد الھادي بخیت ط
الحجیلي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٣٩العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

١٥٩٥
  التخطیط في اإلدارة المدرسیة بین الواقع والمأمول

  من وجھة نظر مدیري المدارس الثانویة
السعودیة/ بالتعلیم العام الحكومي بالعاصمة المقدسة 

حكمي بن علي بن سلیمان 
السفیاني

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٤١العربیةالیمنالجامعة الوطنیةیرماجست

١٥٩٦
  واقع ممارسة مدیري المدارس الثانویة األھلیة للبنین

بمدینة جدة لمھامھم الوظیفیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٤٢العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرمحمد بن حسن النعمي

١٥٩٧
  واقع الكفایة اإلداریة لدى مدیري المدارس الثانویة

ظة خمیس مشیط بالمملكة العربیة السعودیةبمحاف
  سعید بن معیض عبد اهللا

آل شمیخ
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٤٦العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٥٩٨
الرضا الوظیفي لمدیري المدارس الثانویة الحكومیة للبنین 

بمدینة الریاض السعودیة
محمد بن صالح بن إبراھیم 

الطویان
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥٣العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

١٥٩٩
  االحتیاجات التدریبیة لمدیري المدارس االبتدائیة

بمنطقة الباحة التعلیمیة بالمملكة العربیة السعودیة
عبد الخالق سعید عبد اهللا 

الغامدي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥٤العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

١٦٠٠
  مستوى ممارسة مدیري المدارس االبتدائیة

جدة لمھامھم في التوجیھ واإلرشاد الطالبيب
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥٦العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرسالم محمد سالم العولقي

١٦٠١
دور اإلدارة في إشباع الحاجات النفسیة للطالب في كلیة 

المملكة العربیة السعودیة -المعلمین بالدمام
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٦٢العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرشوقي بن سالم باوزیر

١٦٠٢
  المشكالت اإلداریة التي تواجھ األنشطة الطالبیة بمدارس

التعلیم العام للبنین بمدینة الدمام بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٦٤العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرفھد عبد اهللا محمد الدعجاني

١٦٠٣
  ام بمحافظة تعزقدرة مدیري مدارس التعلیم الع

على ممارسة كفایات تخطیط العملیات اإلداریة
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٦٥العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعبد العزیز سعید عبده قاسم

١٦٠٤
  تقویم كتاب اللغة اإلنجلیزیة للصف الثالث الثانوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠١٢٠٠٥٢٤٦٧العربیةمنالیالجامعة الیمنیةماجستیرعبیر فرح عبد اهللا فرح

١٦٠٥
  تقویم مناھج الریاضیات بالمرحلة المتوسطة

بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرالعزب محمد فرحان

١٦٠٦
  تقویم اإلشراف التربوي في الضفة الغربیة في فلسطین

  من وجھة نظر مدیري ومعلمي ومشرفي
لثانویة الحكومیةالمدارس ا

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٩٧العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرھشام علي عبد جابر

١٦٠٧
تقویم األنشطة المدرسیة الالصفیة في المرحلة الثانویة في 

مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩٩العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرحسین حسن حسان موسى
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٦٠٨

  واقع الوسائل التعلیمیة
  في تدریس مادة اللغة اإلنجلیزیة

  للمرحلة الثانویة من وجھة نظر مدراء المدارس
ومعلمي المادة باألمانة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٠١العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرحمزة محمد علي أحمد عیاصرة

١٦٠٩
  أثر استخدام أسلوب التعلیم بالمجموعات

تالمیذ الصف الثامن في مادة التربیة الوطنیة على تحصیل 
الجوف الیمن/بمرحلة األساس م

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥١٣العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمعتصم محمد إبراھیم آدم

١٦١٠
  نعكاساتھااالتربیة الجھادیة في اإلسالم و

  في مقرر التربیة اإلسالمیة للصف الثالث الثانوي
بالجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٢١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمد الفاتح جد الكرام مصطفىمح

١٦١١
  ممارسة المھام الرقابیة على اإلدارة التعلیمیة
في الجمھوریة الیمنیة وموجھات تطویرھا

دكتوراهیوسف قائد عبد اهللا حسن
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٦٧العربیةالیمن

١٦١٢
مارسة مدیري المدارس الثانویة في منطقة المدینة مدى م

المنورة لدورھم في رفع المستوى المھني لمعلمیھم
  فھد بن منیع اهللا بن جبر

البالدي العمري
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٨٤العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیر

١٦١٣
أنماط إدارة الصراع لدى مدیري المدارس الحكومیة والثانویة 

یة جنوب الخلیل في ضوء عدد من المتغیراتفي مدیر
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٨٥العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیركازم محمد إبراھیم الحالق

١٦١٤
  تقییم اختبارات اللغة اإلنجلیزیة للمستوى التاسع

  م١٩٩٥في الجمھوریة الیمنیة من العام 
م٢٠٠٣إلى العام الدراسي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٠اإلنجلیزیةالیمنلجامعة الیمنیةاماجستیرھنادي قیس عبود

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٩العربیةالمجرجامعة بودابستماجستیرنجاة إبراھیم أحمد الصنعانيالتطورات الدولیة والوطنیة في مجال التعلیم األساسي١٦١٥

١٦١٦

  تطویر مقررـ المجتمع الیمني
  في ضوء بعض قضایا التنشئة السیاسیة

  السیاسي وأثره على الوعي 
لدى تالمیذ الصف األول الثانوي بالجمھوریة الیمنیة 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٥١العربیةمصرعین شمسجامعة دكتوراهأمیة جبران علي المقبلي
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٦١٧
  برنامج تلفزیوني مقترح في التربیة الوطنیة

  لتنمیة االنتماء الوطني لدى تالمیذ الصف الخامس
یمنیةبمرحلة التعلیم األساسي بالجمھوریة ال

١٩٩٩٢٠٠٥٢٦٥٧العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرأمیة جبران علي المقبلي

١٦١٨
  األسالیب المعتمدة مقابل األسالیب المطبقة

اللغة اإلنجلیزیة دراسة تقییمیة لطرائق وأسالیب تدریس
محمد أحمد محمد علي غانم 

المشرقي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٦٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٦١٩
أثر استخدام طریقة حل المشكالت في اكتساب العملیات العلمیة 
اإلنسانیة في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف السادس األساسي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٧٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد قائد قاسم المھدي

١٩٩٨٢٠٠٦٢٧٣٢اإلنجلیزیةبریطانیاسترجامعة مانشماجستیرھناء صالح عوض بادبةتعلیم المرأة في الریف الیمني١٦٢٠

١٦٢١
  األنماط القیادیة لمدیري مدارس التعلیم العام الحكومي
في مدینة الریاض من منظور نموذج فیدلر الموقفي

فوزان إبراھیم بن عبد الرحمن 
الفوزان

٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٣٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٦٢٢
  بیوترتدریس وتعلیم على القواعد عبر الكم
في أصول تعلم اللغات األجنبیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٤١الفرنسیةفرنساجامعة مونیلیھماجستیرمجاھد عبد اهللا یحیى الصبري

١٦٢٣
  بناء أنموذج لتقویم الوسائل التعلیمیة المستخدمة

  في تدریس مادة الجغرافیة للمرحلة الثانویة
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٧٤٩العربیةالسودانامعة النیلینجدكتوراهحسین علي حسین الجلحوي

١٦٢٤
  تقویم كتاب التربیة اإلسالمیة للصف الثالث

من مرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٥٧العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرجمیلة ناجي أحمد سعید

١٦٢٥
 أثر استخدام طریقة االستقصاء الموجھ في اكتساب المفاھیم

الجغرافیة لدى طالب الصف السابع من التعلیم األساسي
عبد السالم عبده محمد صالح 

الملیكي
٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٦٠العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیر

١٦٢٦
  دراسة تحلیلیة الختبارات الثانویة العامة

لمادة الریاضیات في الیمن في ضوء األھداف والمحتوى
عبد السالم خالد سلطان 

المخالفي
٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٦٦العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

١٦٢٧
  القیم التربویة الممارسة

في الجمھوریة الیمنیة لدى طالبات جامعة تعز
٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٧٥العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرفائزة عبد اهللا قحطان إسماعیل
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١٦٢٨
  أثر استخدام التعلم التعاوني على التحصیل

  األول الثانوي في مادة األحیاءلدى طلبة الصف 
واتجاھاتھم نحوھا في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٨٩العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیربرلنتي عبد الولي السویدي

١٦٢٩
  مستوى ممارسة معلمي اللغة العربیة

في المرحلة الثانویة لمبادئ التدریس الفعال
أمة الباري محمد علي ھاشم 

الحمزي
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٩٤العربیةالیمنجامعة صنعاءاجستیرم

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجوى على حسن موسىتقویم قصص األطفال في الجمھوریة الیمنیة١٦٣٠

١٦٣١
معوقات التربیة العملیة من وجھة نظر المشرفین والطلبة 

الیمنیة المعلمین في كلیات التربیة البدنیة في الجمھوریة
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٢٤العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد نصیر فالح محمد

١٦٣٢
  تقویم الكتاب المدرسي للقرآن الكریم وعلومھ
للصف األول الثانوي في الجمھوریة الیمنیة

أحمد مھدي محمد حمود 
السعیدي

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٦٣٣
  الفیدیو في تدریس األحیاء أثر استخدام

في الیمن بالمدارس الثانویة
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٢٨العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرمحمد أحمد صالح ثوابة

١٦٣٤
بناء معاییر لتقییم التوضیحات البصریة بكتب الجغرافیا وتطبیقھا 

  على كتب المرحلة األساسیة العلیا في الیمن
معاییر على تحصیل الطلبةودراسة وحدة مطورة وفق ال

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٥العربیةاألردنالجامعة األردنیةدكتوراهأحمد صالح سعید بن إسحاق

١٦٣٥
   تقویم محتوى كتاب البالغة للصف األول الثانوي

  في الجمھوریة الیمنیة 
في ضوء االتجاھات الحدیثة لتعلیم البالغة

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٨٥٢العربیةالیمنعاءجامعة صنماجستیرعبد الغني محمد عبده المقرمي

١٦٣٦
تقویم أداء معلم التربیة اإلسالمیة بمراكز محو األمیة وتعلیم 

الكبار بالجمھوریة الیمنیة في ضوء الكفایات التعلیمیة
فیصل عبد اهللا علي العضیلي 

الضیاني
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٦٣٧
  ادة األحیاءأثر تدریس وحدة مطورة من م

  متضمنة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة
في تحصیل طلبة الصف األول الثانوي واتجاھاتھم نحو المادة

صالح عبد القوي إسماعیل 
السنباني

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦٤اإلنجلیزیةالیمنالحدیدةجامعة ماجستیرریم حسین أحمد ٌحطامتدریس أدب اللغة اإلنجلیزیة في الیمن١٦٣٨
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١٦٣٩
  القدرة القرائیة للمفاھیم الریاضیة

  وعالقتھا بالتحصیل لدى طلبة الصف الثامن
من التعلیم األساسي في مدینة تعز

  صادق عبد الواحد عبد اهللا
محمد الجرادي

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٧٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٦٤٠

  باستخدام الحاسوبتصمیم برنامج تعلیمي 
  لمفاھیم وعادات الجلسة الصحیحة،وبعض التمرینات

  الریاضیة الواقیة من تشوھات الجلسة الخاطئة
لتالمیذ الصف السادس األساسي بأمانة العاصمة صنعاء

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمكة أحمد محمد علي السعید

١٦٤١
  ت محو األمیة وتعلیم الكباردرجة ممارسة مدیري إدارا

  في الجمھوریة الیمنیة للكفاءات اإلداریة
من وجھة نظر الموجھین والمشرفین

١٩٩٩٢٠٠٦٢٨٩٣العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرخالد أحمد علي البجیري

١٦٤٢
-١١(للفترة       الفكر التربوي عند الزیدیة في الیمن          

)م١٨-١٧/ھـ١٢
ماجستیرد حمید القانصغالب حمی

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٠٤العربیةمصر

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩١٧العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةدكتوراهصادق حمود عبد الواحد دماجفي المرحلة الثانویة بالیمن االحتیاجات التدریبیة لمعلمي العلوم١٦٤٣

١٦٤٤
  الرابع من التعلیم األساسيمدى اكتساب تالمیذ الصف 

لمھارات القراءة الجھریة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي متاش لطف متاش

١٦٤٥
في المرحلة الثانویة  الكفایات الالزمة لمعلم الجغرافیا

دراسة تقویمیة -  بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٥العربیةسودانالجامعة النیلیندكتوراهجبر محمد عبد اهللا الكولي

١٦٤٦
  تقویم منھاج الفیزیاء للصف الثاني الثانوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرساطع فخري شاكر أسود

١٦٤٧
  المھارات القیادیة لمدیري المدارس الثانویة

في مدینة تعز كما یتصورھا أعضاء الھیئة التعلیمیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرده محمد حسین قاسم الریميعب

١٦٤٨
   صعوبات القراءة االستیعابیة في اللغة اإلنجلیزیة

وطرق معالجتھا
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٩اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهنجاح یوسف مھیوب سلطان
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١٦٤٩
حكام التجوید مدى إتقان معلمي ومعلمات مادة القرآن الكریم أل

في مرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اللطیف عبد الحمید النھمي

١٦٥٠
  مدى اكتساب التالمیذ لبعض المفاھیم التاریخیة

  في كتاب تاریخ العرب الحدیث والمعاصر
المقرر للصف التاسع األساسي

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٧٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلوي طاھر باللیل میسل

١٦٥١
  ثر رسم الخرائط اآلنيأ

في اكتساب طلبة الصف األول الثانوي للمفاھیم الجغرافیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمصطفى علي الحاج طالب

١٦٥٢
  صعوبات تدریس اللغة اإلنجلیزیة

ي محافظة أبینفي المرحلة الثانویة ف
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٨٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد محمد ھیثم

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٩البلغاریةبلغاریاجامعة نیوفیت ویلسكيدكتوراهلبیب عبد العزیز إبراھیماالحتراف المھني لإلدارة المدرسیة في نظام التعلیم الثانوي١٦٥٣

١٦٥٤
  إنجلیزي مشكالت طالب السنة األولى بكالوریوس

  في كتابة وتنظیم النصوص بطریقة متماسكة
ومترابطة وتمارین مقترحة للتطویر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٩٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرحكمت محمد أحمد بامطرف

١٦٥٥
تقویم مقررات التجوید في برنامج إعداد معلمي التربیة 

في سلطنة ُعمان  اإلسالمیة في كلیات التربیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٩٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرلي بن عبد اهللا الھنائيخالد بن ع

١٦٥٦
  أنواع المخاطبة الحواریة

لطالب المؤسسات التعلیمیة العلیا في الیمن
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٠٩الروسیةروسیامعھد بوشكیندكتوراهمحمد سعید حزام أحمد

١٦٥٧
  المشكالت التي تواجھ طالب التربیة العملیة

جامعة الیرموك - التربیة في كلیة
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٢٣العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعید أحمد طلب غنیمات

١٦٥٨
  مدى تأثیر التدریب الریاضي التنافسي لكرة القدم

على البعد االجتماعي والثقافي الیمني
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٣١العربیةالجزائرجامعة الجزائردكتوراهفتحي أحمد ھادي السقال

١٦٥٩
  تطویر منھج التاریخ في المرحلة الثانویة في الیمن

في ضوء االتجاھات التربویة المعاصرة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٥٤العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهحسن علي إسحاق البشاري

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٨٧العربیةلیمناجامعة عدندكتوراهعلوي عبد اهللا طاھرفي التراث العربي اإلسالمي بناء األنموذج القیادي التربوي١٦٦٠

١٦٦١
  دراسة أھم المشكالت التي تواجھ طلبة اللغة اإلنجلیزیة
في استخدام االنترنت كوسیلة للتعلیم واستخدام اللغة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٨٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الناصر محمد علي النقیب
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١٦٦٢
  ن یدرسوناستقصاء المشاكل النحویة في كتابة الطلبة اللذی

في السنة الثانیة في معھد اللغات في جامعة عدن
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٨٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرروزا راوح عبد الرب سیف

١٦٦٣
واالحتفاظ بالتعلم  أثر استخدام طریقة االستقصاء في التحصیل

لدى طلبة الصف األول الثانوي في تدریس المنطق الریاضي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٩٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرطفيأنیس محمد صالح الع

١٦٦٤
  المشكالت التي تواجھ اإلدارة المدرسیة 

في مرحلة التعلیم الثانوي في مدینة تعزـ الیمن
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٠٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأنور محمد أحمد ثابت الصلوي

١٦٦٥
في تحصیل  اونيأثر استخدام إستراتیجیة سالفن في التعلیم التع

لقواعد اللغة اإلنجلیزیة طالبات الصف األول الثانوي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٠٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسیناء قاسم أحمد المنصوري

١٦٦٦
  التفاعل الفصلي بین المدرس والطالب في إطار

في المدارس الثانویة الیمنیة تدریس اللغة اإلنجلیزیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٢٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءاجستیرمأروى عزي یحیى حسن إسحاق

١٦٦٧
  أثر استراتیجیات ما قبل االستماع على االستیعاب السمعي

لدى طالب قسم اللغة اإلنجلیزیة كلیة التربیة ـ جامعة صنعاء
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٤٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفاتن محمد مطھر العلیي

٢٠٠٣٢٠٠٦٣١٥١اإلنجلیزیةالیمنجامعة الحدیدةماجستیرولید محمد عبد اهللا أحمدمفاھیم المدرسین للتدریس وممارستھم دراسة الثغرات بین١٦٦٨

١٦٦٩
أثر تدریس وحدة الطاقة الكھربائیة وفق مدخل العلم 

على التحصیل وعملیات العلم )STS(والتكتولوجیا والمجتمع
الثانوي واالتجاھات نحو الفیزیاء لطلبة الصف الثاني

دكتوراهخالد عمر أحمد خان
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٥٧العربیةالیمن

١٦٧٠
  أثر االلتحاق بریاض األطفال

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعزة یحیى علي قاسم الوتاريفي تنمیة قدرات األطفال المعرفیة بأمانة العاصمة صنعاء

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٧٠اإلنجلیزیةالھندالجامعة العثمانیةدكتوراهعبد الحكیم حامد قاسم الشمیريتطویر وثیقة مناھج اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة١٦٧١

١٦٧٢
لعالقة بین مقررات التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة ومقررات ا

  اإلعداد التخصصي لمعلم التربیة اإلسالمیة
تربیة جامعة صنعاءفي كلیة ال

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٧١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد سعد سعید محمد البیٌضي

١٦٧٣
                             معوقات تنفیذ المناھج التعلیمیة 

محو األمیة في الجمھوریة الیمنیة بفصول
ماجستیرأفراح عبد الجلیل محمد المتوكل

معھد البحوث 
عربیةوالدراسات ال

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٨١العربیةمصر

١٦٧٤
  تقویم منھاج مادة القرآن الكریم وعلومھ للصف التاسع

من مرحلة التعلیم األساسي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٨٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الغني علي ویس أحمد غالب

١٦٧٥
  مدى ممارسة أعضاء ھیئة التدریس للحریة األكادیمیة

في الجامعات الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٨٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرجالل عبد اهللا أحمد سیف
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  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٦٧٦
  مدى فھم طلبة الصف الثاني الثانوي علمي
في مدینة عدن لبعض المفاھیم الفیزیائیة

٢٠٠٠٢٠٠٦٣١٨٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرإدریس سلطان أحمد مقبل

١٦٧٧
  اإلنجلیزیةاالحتیاجات التدریبیة لمعلمي اللغة 

في مدارس الثانویة بمحافظة عمران
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٩٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي علي محسن صالح الدوالي

١٦٧٨
  أھمیة اللغة اإلنجلیزیة لطالب الدبلوم

)جامعة عدن(في مركز الحاسب اآللي 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٣٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمیلة محمود عفارة

١٦٧٩
  استقصاء مشكالت متعلقة بمواقع الصفات ونظامھا

  كما یواجھھا طالب المستوى الثاني
في قسم اللغة اإلنجلیزیة كلیة تربیة عدن

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٤٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرحمن عویضان باربود

١٦٨٠
  تقویم فاعلیة أداء مدیري المدارس الثانویة

المملكة العربیة السعودیة بمنطقة الباحة في
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٤٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمطر بن أحمد رزق اهللا الزھراني

١٦٨١
  دور الموجھ التربوي في تطویر كفایات معلم العلوم

)أبین/عدن(في المرحلة الثانویة محافظتي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٥٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنصر عبد اهللا حسین العروس

١٦٨٢
  بناء مقیاس ذكاء لطلبة التعلیم الثانوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٦٠العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهألطاف رمضان إبراھیم

١٦٨٣
  المناخ التنظیمي السائد في مدارس التعلیم األساسي

في محافظة عدن كما یراه المعلمون
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٦١العربیةنالیمجامعة عدنماجستیرجمال علي أحمد علي

١٦٨٤
  نموذج لتقویم التعلیم في مادة العلوم للحلقة األخیرة

من التعلیم األساسي في الیمن
دكتوراهتوفیق أحمد عبده المخالفي

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٣٢٠٠٦٣٣٩٨العربیةمصر

١٦٨٥
  صعوبات تعلم الریاضیات

األساسي لدى تالمیذ المستوى الثامن من التعلیم
دكتوراهأحمد محمد مجاھد القدسي

جامعة محمد بن عبد 
اهللا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤١٢العربیةالمغرب

١٦٨٦
  دراسة تحلیلیة للیاقة البدنیة والمھارات األساسیة

الیمن/لالعبي كرة القدم ألندیة الدرجة الممتازة
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٤٣٣العربیةمصرجامعة حلوانماجستیرأحمد محمد أحمد جاسر

١٦٨٧
   بصمات األصابع وراحة الید الممیزة
لالعبي األلعاب الجماعیة والفردیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٣٤العربیةمصرجامعة حلواندكتوراهأحمد محمد أحمد جابر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٥٠العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهمحمد عبد الرب محمد بشر  أثر استخدام نموذجي خرائط المفاھیم والتعلیم البنائي١٦٨٨
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  في التحصیل  في تدریس الریاضیات
ألساسي في الیمنفي التعلیم اوتنمیة التفكیر اإلبداعي 

١٦٨٩
  العلميم كتاب الفیزیاء للصف الثاني عشرتقوی

  من وجھة نظر الطلبة والمعلمین
في مدارس الشارقة التعلیمیة في دولة اإلمارات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٥٣العربیةلیمناالجامعة الیمنیةماجستیرعمر أسعد قاسم سعادة

١٦٩٠
  مستوى التُنور العلمي لدى طلبة الثاني الثانوي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الكریم ناصر سعد األھنوميبمحافظة حجة ـ الیمن

١٦٩١
  ثر استخدام طریقة االستقصاء في تدریس الریاضیاتأ

  على التحصیل وتنمیة التفكیر الریاضي
لدى تلمیذات الصف الخامس من التعلیم األساسي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٨٧العربیةالیمنجامعة إبماجستیرسلوى یحیى محمد الحداد

١٦٩٢
  أنموذج مقترح لتطویر واقع عملیات إدارة الوقت

في جامعة إب
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٩٠العربیةالیمنجامعة إبماجستیرفؤاد محمد قائد أحمد البعداني

١٦٩٣
  الستخدام الالزمة لمعلم المرحلة الثانویةالكفایات 

  الكمبیوتر في عملیة التدریس
بمدارس الجمھوریة الیمنیة ومدى توافرھا لدیھم

ماجستیرمحمد محمد صغیر السید
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٩٥العربیةمصر

١٦٩٤
ة األحزاب السیاسیة الیمنیة المعاصرقضایا التعلیم في برامج 

)دراسة تحلیلیة (
ماجستیرمحمد صالح حسن البطري

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٠٧العربیةمصر

١٦٩٥
  أثر استخدام المنظمات المتقدمة وخرائط المفاھیم

  في تحصیل طالب الصف الثاني ثانوي
لبعض المفاھیم الفیزیائیة واالحتفاظ بھا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢١العربیةالیمنة صنعاءجامعماجستیرمفرح مطني فریح الشمري

١٦٩٦
مستوى اكتساب طلبة الصف التاسع من التعلیم األساسي 

للعملیات العلمیة األساسیة وعالقتھ بالتحصیل
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربساط ثابت أحمد أبو شعر

١٦٩٧
  تقییم برنامج إعداد معلم العلوم في كلیة التربیة

عة صنعاء في ضوء معاییر الجودة الشاملةبجام
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان محمد حزام أحمد الجھراني

١٦٩٨
مدى وطبیعة تضمین محتوى منھج الكیمیاء للمرحلة الثانویة 

لمفاھیم وقضایا العلم والتقنیة والمجتمع
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣٣العربیةالیمنصنعاءجامعة ماجستیرعبد ربھ محمد عبد اهللا الصباحي

١٦٩٩
  فھم الخطألأثر استخدام دائرة التعلم في تعدیل ا

  لبعض المفاھیم العلمیة الكیمیائیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربلقیس عزي یحیى حسن إسحاق
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طالبات الصف السابع األساسيلدى 

١٧٠٠
  العربیة االحتیاجات التدریبیة لموجھي اللغة

للمرحلة الثانویة في الجمھوریة الیمنیة
فاطمة درویش أحمد محمد 

المضوني
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٠١
مدى اكتساب تالمیذ الصف السادس من التعلیم األساسي 

لمھارات التعبیر الكتابي الوظیفي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥٤لعربیةاالیمنجامعة صنعاءماجستیررقیة سعید سعید محرم

١٩٨٤٢٠٠٦٣٥٦٩العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرأحمد علي الحاج محمددراسة تقویمیة للكفایة الداخلیة بجامعة صنعاء١٧٠٢

١٧٠٣
  تخطیط التعلیم العالي في ضوء متطلبات خطط التنمیة

م٢٠٠٥من القوى العاملة حتى عام 
١٩٨٨٢٠٠٦٣٥٧٠العربیةمصرشمسجامعة عین دكتوراهأحمد علي الحاج محمد

١٧٠٤
  أثر تدریس مقرر النحو باستخدام الحاسب اآللي

  في تحصیل طلبة الثاني ثانوي
في أمانة العاصمة 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٧٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد بن إبراھیم العفیصان

١٧٠٥
مدى استخدام التقنیات التعلیمیة في تدریس مادة التربیة 

میة بمرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیةاإلسال
أحمد بن عثمان بن إبراھیم 

العولة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٨٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٠٦
مدى توفر الكفایات التعلیمیة لدى معلمي التربیة اإلسالمیة 

بالمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة السعودیة
محمد فھد بن عبد الرحمن بن 

البداح
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٨٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٠٧
  االحتیاجات التدریبیة لمعلمي التربیة اإلسالمیة

في المرحلة االبتدائیة في مدینة جدة
عبد اهللا عطیھ اهللا سالمة 

األحمدي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٨٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٠٨
  العلمي الثالث الثانوي لصفتقویم منھج الفیزیاء المطور ل

في الجمھوریة الیمنیة
  ألطاف أحمد محمد توفیق

األشول
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٠٩
  أثر استخدام منحنى العلم والتقنیة والمجتمع 

  في تعدیل الفھم الخطأ لبعض المفاھیم الفیزیائیة
الیمنیة لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بالجمھوریة 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھند أحمد محمد توفیق األشول

١٧١٠
  تدریس القرآن الكریم وعلومھ برنامج مقترح لتنمیة كفایات

لدى طالب كلیة التربیة بصنعاء
عبد اهللا أحمد الصدیق علي 

الصدیق
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٣٨العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراه
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١٧١١
  یم منھج الثقافة اإلسالمیة لطالب الجامعات الیمنیةتقو

في ضوء حاجاتھم ومتطلبات عصر العولمة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٣٩العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعبد السالم عبده قاسم المخالفي

١٧١٢
التعلیم والحراك االجتماعي في ضوء بعض المتغیرات المجتمعیة 

دراسة میدانیة لجامعة صنعاء
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٤٤العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهحمد عمر األھدلطاھر م

١٧١٣
  استقصاء المشكالت التي یواجھھا طالب السنة الثانیة

في التوافق اللغوي في جامعة عدن
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٥٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الكریم عادل عبد الخالق

١٧١٤
  الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس

وعالقتھ بإنتاجیتھم العلمیة في جامعة عدن
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٧٥العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهعبده أحمد محمد حسین

١٧١٥
  التحلیل اإلستراتیجي لتفعیل دوراإلدارة الجامعیة الیمنیة

في تحقیق أھدافھا
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٧٨العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهعادل محمود عبد اهللا حبیشي

١٧١٦
  مشكالت تدریس اللغة اإلنجلیزیة في أقسام اللغة اإلنجلیزیة 

  بكلیات التربیة جامعة عدن
من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس والطلبة 

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٦٨٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیروضاح صالح محمد محوري

١٧١٧
  التنمیة المھنیة ألعضاء الھیئة التدریسیة

  ئة التدریسدراسة التجاھات أعضاء ھی
بجامعة عدن نحو برنامج مقترح للتدریس أثناء الخدمة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٨٩العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهرفقیة إبراھیم أحمد بامدھف

١٧١٨
  م مستوى أداء طلبة قسم الكیمیاءیتقی

  جامعة عدن للمھارات المختبریة الالزمة/بكلیة التربیة
لمعلم الكیمیاء في المرحلة الثانویة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٩٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد سالم محمد لحنف

١٧١٩
  مقاصد النظام العالمي الجدید لتغییر مناھج التعلیم

في بلدان العالم اإلسالمي وأثره على الھویة اإلسالمیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١٢العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرعلي أحمد علي یحیى الحمزي

في الجمھوریة الیمنیة  ت مربیات ریاض األطفالمشكال١٧٢٠
میسون خلیل عبد الواحد أنعم 

العریقي
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٧٦١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٢١
  مدى إتقان معلمي اللغة العربیة لمھارات األسئلة الصفیة

في الجمھوریة الیمنیة في الحلقة األخیرة من التعلیم األساسي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرناجي صویلحھناء صالح محمد 

١٧٢٢
  تقییم واقع برنامج الریاضة المدرسیة

ة في المملكة العربیة بالمرحلة المتوسطة بمنطقة المدینة المنور
من وجھة نظرة المعلمین والمشرفین السعودیة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٨٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھاني أحمد حسین مفتي
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١٧٢٣
  التحلیل االستراتیجي وتطویر العمل اإلداري
في المدارس الثانویة ـ منطقة أبھا السعودیة

عبد اهللا بن علي سعید آل ھتاش 
السعراني

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٧٢٤
  مدیري المدارس االبتدائیة في محافظة القنفذةتصور 

والصعوبات التي تواجھھملتطبیق خطة التقویم الشامل 
احمد بن ذاكر بن إبراھیم العبدلي 

الشریف
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٧٢٥
  دراسة بحثیة إلعادة صیاغة تدریس مھارة الكتابة

  لمادة اللغة اإلنجلیزیة في المستوى الجامعي
لمواجھة المتطلبات

دكتوراهشفیقة عبد القادر عثمان فارع
ھد المركزي للغة المع

اإلنجلیزیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٧اإلنجلیزیةالھند

١٧٢٦
  أشكال العمل المشترك بین األسرة والمدرسة 

على الصعوبات وفشل التالمیذ للتغلب
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠١البلغاریةبلغاریاجامعة نیوفت ویلسكيدكتوراهندوى عبد اهللا محمد قاسم

١٧٢٧
  قسم اللغة العربیةبناء برنامج للتربیة العملیة لطلبة 

بكلیة التربیة ـ جامعة عدن
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٢العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهأنیسة محمود ھزاع

١٧٢٨
أثر استخدام الوسائط المتعددة في اكتساب مفردات اللغة 

اإلنجلیزیة قسم اللغة اإلنجلیزیة بجامعة إب
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٧نجلیزیةاإلالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي عبد اهللا محسن

١٧٢٩
  أثر استخدام الوسائط المتعددة في تطویر مھارات االستماع

جامعة صنعاء  -لدى طلبة المستوى األول لغة إنجلیزیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمراد محمد عبد اهللا النشمي

١٧٣٠
  تقویم كتاب الریاضیات للصف األول الثانوي

المعاییر العالمیة للریاضیات المدرسیةفي ضوء 
محمود عبده حسن محمد 

العزیزي
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٠٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٣١
  االحتیاجات التدریبیة لمعلمي المواد االجتماعیة

في الحلقة الثانیة من مرحلة التعلیم األساسي 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الكریم قاسم عبده علي

١٧٣٢
  تقویم محتوى الریاضیات المطور للصف األول الثانوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٢٨العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرعلي علي ناصر قعشوش

١٧٣٣
  السلوك القیادي السائد لمدیري ومدیرات التعلیم العام

لموقفیةفي محافظة عدن من وجھة نظریة فیدلر ا
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٥٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح أحمد علي خلیل

١٧٣٤
  مشكالت تدریس التربیة اإلسالمیة في المرحلة الثانویة

من وجھة نظر المعلمین والطلبة بمدینة الحدیدة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٥٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرناصر علي أحمد الصغیر

١٩٩٩٢٠٠٧٣٨٦٧العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرمحمود محمد مصطفى الغرور  وعالقتھ بتحصیل طلبة الصف التعلیم المبرمج١٧٣٥
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األول الثانوي في مادة الریاضیات واتجاھاتھم نحوھا

١٧٣٦
لدى تالمیذ مرحلة التعلیم  دور المعلم في تنمیة القیم الخلقیة

في أمانة العاصمة األساسي
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالجمالي عبد الغني أحمد علي

١٧٣٧
  في مدارس الثانویة العامة تأثیر أنشطة التعبیر الشفھیة

  في الیمن على مواقف المتعلمین
والتحفیز نحو تعلیم اللغة اإلنجلیزیة

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٧٣اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة سینس مالیزیاماجستیرریس أحمد عبد القادر التمیمي

١٧٣٨

  تصمیم برنامج محوسب في التربیة البیئیة
  وفق منحنى النظم والتعلم الذاتي

ودراسة فاعلیتھ في اكتساب المعلمین الیمنیین المعرف 
واالتجاھات المتعلقة بالقضایا والمفاھیم والمشكالت البیئیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٧٦العربیةاألردنالجامعة األردنیةدكتوراهعبد القادر عوض محمد باحبیب

١٧٣٩
  االغتراب الوظیفي لدى المشرفین التربویین

في مدارس التعلیم العام بمدینة تعز
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٩٨العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرعبد الجلیل مدھش غانم

١٧٤٠
  تقویم ممارسة المشرفین لألسالیب اإلشرافیة

في ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٩٩العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرطانيلطف محمد مھیوب القح

١٧٤١
  درجة كفایة المشرفین التربویین التخطیطیة

لمھامھم اإلشرافیة في محافظة تعز
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٠٠العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرمحمد عبد الرحمن الكمالي

١٧٤٢
  علمینتمدى إتقان الطلبة الم

  العلمیة في كلیة التربیة صنعاء للمفاھیم
المتضمنة في كتاب األحیاء للصف الثالث الثانوي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرزكیة حیدر ناصر علي الریمي

١٧٤٣
  إدارة الوقت لدى مدیري مدارس التعلیم العام
بالمدینة المنورة المملكة العربیة السعودیة

٢٠٠٣٢٠٠٧٣٩٤٨العربیةالیمنة عدنجامعماجستیرحمید بن محمد بن ناقي األحمدي

١٧٤٤
  دْعاستخدام التقنیات التعلیمیة في التعلیم عن ُب

نموذج الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٤٩العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةدكتوراهحسن ھائل عثمان الصالحي

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٦٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحسن أحمد علي العمري  المھارات القیادیة الالزمة لمشرفي اللغة اإلنجلیزیة١٧٤٥
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  ستھا في المدارس الثانویةومستوى ممار
في مدینة جدة المملكة العربیة السعودیة

١٧٤٦
  أثر األسالیب التدریبیة على التحصیل

في مادة الریاضیات واتجاھاتھم في المرحلة الثانویة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٧١العربیةیمنالجامعة عدنماجستیرمنى علوي حسن السقاف

١٧٤٧
  أثر استخدام بعض مھارات عملیات العلم
  في تحصیل طلبة الصف الثامن األساسي
في مادة العلوم في محافظة أبین ـ الیمن

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٩٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرغسان ناصر محمد علي عبادي

١٧٤٨
  فعالیة المدیر في تأدیة وظیفة المدرسة الثانویة

في محافظة المھرة الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٩٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد أحمد علي سھیل

١٧٤٩
الرضا الوظیفي لمعلمي التعلیم األساسي في والیة صاللة 

بسلطنة ٌعمان من منظور نظریة ھرزبیرج
  خالد بن حسن بن سعید بیت

آل سلیمان
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٩٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٧٥٠
   تقویم منھج األحیاء للصف األول الثانوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریحیى عبد اهللا ســـراج

١٧٥١
  مقروئیة كتاب األحیاء للصف األول الثانوي والعلوم

للصف التاسع األساسي وعالقتھا بالتحصیل والنوع والمنطقة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأبو صلیطأحمد عبد اهللا یحیى 

١٧٥٢
  مدى تنفیذ تجارب الكیمیاء العملیة للمرحلة  الثانویة

في مدارس أمانة العاصمة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرتھاني ھزاع أحمد الحمادي

١٧٥٣
  أثر استخدام طریقة التعلم التعاوني

مادة النحو لدى طلبة المرحلة الثانویة في تحصیل
  عبد الحكیم صالح أحمد

الوادعي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٣٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٥٤
   فاعلیة إدارة المناطق التعلیمیة

بأمانة العاصمة
  إسماعیل نعمان عبده ناجي

عز الدین
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٥٧العربیةالیمنجامعة إبماجستیرنبیل احمد محمد العفیريفي الجامعات الیمنیة یق أنموذج إدارة الجودة الشاملةمدى تطب١٧٥٥

١٧٥٦
  احتیاجات الجامعات الیمنیة لخدمات الحاسوب

في تطویر العمل اإلداري واألكادیمي
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٥٨العربیةالیمنجامعة إبماجستیرندى منصور أحمد مقبل خشافة

١٧٥٧
  الكفایات الالزمة لتدریس مقرر الكتابة للطلبة المعلمین

  في أقسام اللغة اإلنجلیزیة بكلیات التربیة
بالجامعات الحكومیة الیمنیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٦٦العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهنزیھ عبد اهللا محمد طیب أرسالن
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١٧٥٨
  تفعیل أداء مدیري المدارس الثانویة

  ظة عدن للتخطیط االستراتیجيفي محاف
)SWOT(في ضوء أنموذج  سووت 

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٧٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسعید محمد علي القشبري

١٧٥٩
وتطویرھا لدى مدیري  مستوى المھارات القیادیة المتوفرة

في منطقة الباحة المملكة العربیة السعودیة المدارس الثانویة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٧١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرغامديعبد اهللا مسفر سعید ال

١٧٦٠
  مشكالت تدریس مادة الفلسفة

في المرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمین والمعلمات
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٧٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعادل محمد عوض بامطرف

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٧٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمل صالح سعد راجحأجامعة الحدیدة التعلیم العالي والتحدیث دراسة التجاھات١٧٦١

١٧٦٢
  االحتیاجات التدریبیة لمدیر المدارس الثانویة
في  منطقة حائل المملكة العربیة السعودیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٧٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد العزیز فریح حمود التمیمي

١٧٦٣
  للمرحلة األساسیةالتنور العلمي في كتب العلوم 

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٧٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا صالح غایب زید

١٧٦٤
  تقییم فعالیة أداء عمداء الكلیات في جامعة صنعاء

من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس
علي یحیى علي محمود شرف 

الدین
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٨٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠٨٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلؤلؤة عبد اهللا قاسم البعدانيتقویم التربیة العملیة بكلیة التربیة جامعة صنعاء١٧٦٥

١٧٦٦
مدى توفر الكفایات التعلیمیة لدى معلمي العلوم بالمرحلة 

المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٨٧العربیةالیمنجامعة صنعاءستیرماجبدر محمد علي القحطاني

١٧٦٧
مدى اكتساب تالمیذ الحلقة األخیرة من التعلیم األساسي لمھارات 

التعبیر الشفھي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي ھادي حسین العیدروس

١٧٦٨
  أثر التجریب المعملي المبني على حل المشكالت

  ما وراء المعرفة لدى طالب قسم الفیزیاءفي تنمیة مھارات 
جامعة صنعاء -بكلیة التربیة حجة 

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھدى عبد اهللا محسن قشوه

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٩٨العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرمحمد محمد عبد الغني حسانفي الجمھوریة الیمنیة مشكالت ریاض األطفال١٧٦٩

١٧٧٠
  التعلیم في الیمن في عصر الدولة األیوبیة

)م١٢٢٩-١١٧٤/ھـ٦٢٦-٥٦٩(للفترة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٠٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالخطیبیاسر حزام ھزاع 

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفاطمة محمد حمود أبو طالب  أثر التعلم الذاتي في تنمیة مھارات التفكیر األساسیة١٧٧١
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  لدى طالبات الصف األول الثانوي في مقر الجغرافیا
العاصمة الجمھوریة الیمنیةبأمانة 

١٧٧٢
الحالة المعرفیة للطلبة معلمي علوم الحیاة ـ كلیة التربیة جامعة 

  تعز بالمفاھیم األساسیة الالزمة للتدریس
في مرحلة التعلیم الثانوي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٥٨العربیةالیمنجامعة تعزرماجستیغمدان یحیى أحمد زبیبة

١٧٧٣
  برنامج مقترح لتنمیة مھارات معلمي المرحلة الثانویة

في مجال استخدام تكنولوجیا التعلیم الرقمیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٠العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرجمال درھم أحمد سعید زید

١٧٧٤
  الثامنمدى تنفیذ األنشطة الصفیة لمنھج العلوم للصف 

من مرحلة التعلیم األساسي باألمانة
حوریة عبد الرقیب طاھر 

الصبري
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٧٥
  أنشطة كتابة إضافیة :تطویر التعلم الذاتي من خالل

في كلیة المجتمع صنعاء الیمن لمادة اإلنجلیزي التقني
ماجستیرولید بدر عبد العلیم اإلغبري

المعھد المركزي للغة 
اإلنجلیزیة

٢٠٠٥٢٠٠٧٤١٦٤اإلنجلیزیةالھند

١٧٧٦
  تأثیر العمل الجماعي على إتقان المتعلمین

لمھارات التحدث باللغة اإلنجلیزیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٧٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد إبراھیم أحمد العیدروس

١٧٧٧
  ماتیةفاعلیة التدریس في تطویر الكفایة البرج
لدى طلبة اللغة اإلنجلیزیة الیمنیین

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٨٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھدى عبد اهللا قاسم السنحاني

١٧٧٨
  أثر التغذیة الراجعة والمباشرة وغیر المباشرة
على تحصیل الطالب في الكلیة المستوى األول

٢٠٠٥٢٠٠٧٤١٨٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفوزیة محمد محمد الغابري

١٧٧٩
  إعداد وتدریب معلم التربیة المھنیة

في مرحلة التعلیم األساسي بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٧٤١٨٥العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرخالد علي العجي

١٧٨٠
  مدى اكتساب طلبة الصف األول الثانوي

یةللمفاھیم األساسیة في محافظة ذمار بالجمھوریة الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٨٧العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرأبو الخیر أحمد علي میاس

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٨٨العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیریحیى محمد سعید العنھميفي محافظة ذمار معوقات إدارات التربیة والتعلیم بالمدیریات١٧٨١

١٧٨٢
رحلة واقع استخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس العلوم بم

  التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
سمیر الصغیر غالب سعید 

  المقطري
  ٤٢١٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر
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١٧٨٣
  تقویم كفاءة األداء ألمناء الكلیات في الجامعات الیمنیة

  الحكومیة في ضوء مھامھم اإلداریة
  ٤٢٢٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  عربیةال  الیمن  جامعة إب  ماجستیر  نعمان أحمد علي عبد اهللا

١٧٨٤
أنماط السلوك اإلداري لدى مدیري عموم ومدیري اإلدارات 
ورؤساء األقسام في جامعة صنعاء في الجمھوریة الیمنیة 

  وعالقتھ برضا موظفي الجامعة عن العمل
  ٤٢٣٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٣  العربیة  األردن  الجامعة األردنیة  ماجستیر  محمد ناجي إسماعیل الدعیس

١٧٨٥
للشؤون األكادیمیة في  ات اإلداریة لنواب العمداءتطویر الكفای

  محوسبباستخدام برنامج تدریبي  الجامعات الیمنیة
  ٤٢٣٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  محمد ناجي إسماعیل الدعیس

١٧٨٦
  فعالیة برنامج باستخدام الوسائط المتعددة
  في إكساب بعض مفاھیم اإلدراك المكاني

ض في الجمھوریة الیمنیةألطفال الریا
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٥٢العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرمسك إسماعیل طھ العبسي

١٧٨٧
  نبذة موجزة عن نظام التعلیم الذاتي المتبع

في المناھج اإلعدادیة الیمنیة
بشرى ناصر أحمد حسین 

المصوبع
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٥٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة الحدیدةماجستیر

١٧٨٨
نامج في القراءة االبتكاریة على تنمیة بعض المھارات أثر بر

الكتابیة لدى طالب المرحلة الثانویة بالجمھوریة الیمنیة
محمد عبد اهللا محمد حسین 

الحاوري
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٥٦العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراه

١٧٨٩
  دور المشرفین التربویین في ضوء التوجیھ التربوي

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٠العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرمد طاھر علي الحذیفيمح

١٧٩٠
  دراسة تحلیلیة مقارنة لمحتوى كتب الكیمیاء

للمرحلة الثانویة بین السعودیة والیمن
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد حسن علي الزوبد

١٧٩١
  ینأثر استخدام نموذجي جانیھ وأوزبل التعلیمی
  في تحصیل طلبة الصف األول الثانوي

حیاء واحتفاظھم بالتعلمفي مادة األ
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد صالح عبد اهللا العبدلي

١٧٩٢
  فاعلیة برنامج مقترح في تنمیة مھارات النمذجة الریاضیة

  المعلمین شعبة الریاضیات/لدى الطالب
نبكلیة التربیة جامعة عد

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٩العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهصالح أحمد یسلم لحمر

١٧٩٣
في تحصیل طالبات الصف  أثر استخدام إستراتیجیة إتقان التعلم

في مادة اللغة اإلنجلیزیة السابع األساسي
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٧٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرریھام سنان علي صالح
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١٧٩٤
  طفال في الجمھوریة الیمنیةمنھج مقترح لریاض األ

في ضوء االتجاھات المعاصرة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩٦العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهشرف الدین  علي حمود محم

١٧٩٥
  تقویم مدارس التعلیم العام في الجمھوریة الیمنیة

  في ضوء معاییر المدرسة الفٌعالة
  ٤٣١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  عربیةال  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  مصطفى عبده أحمد الشمیري

١٧٩٦
  اتجاھات المعلمین حیال مھنة التدریس

  وعالقتھا بالسلوك القیادي لمدیري المدارس األساسیة
  بالیمن دراسة میدانیة على معلمي أمانة العاصمة

  ٤٣١٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  ماجستیر  علي علي محمد عباس

١٧٩٧
  علیم المھنيالسلوك القیادي لمدیري مراكز الت

  كما یدركھ المدرسون وعالقتھ باتجاھاتھم
  نحو مھنة التدریس في الیمن

  ٤٣١٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  شائف شرف عثمان الحكیمي

١٧٩٨
  تقویم منھاج العلوم والكتب المدرسیة للمرحلة األساسیة

  الیمنیة وفق مفھوم التنویر العلمي ةفي الجمھوری
  ٤٣١٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  العربیة  األردن  الجامعة األردنیة  دكتوراه  ي إسماعیل الدعیسرقیة ناج

  ٤٣١٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  العربیة  األردن  الجامعة األردنیة  دكتوراه  صفیة ناجي إسماعیل الدعیس  في الجمھوریة الیمنیة تقویم إدارة عملیة تطویر المناھج١٧٩٩

١٨٠٠
  تقویم محتوى النحو في كتب لغتي العربیة المقررة

لى تالمیذ الحلقة الثالثة  من التعلیم األساسيع
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٢١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررفیق أحمد علي الزریقي

١٨٠١
بناء منھج الثقافة اإلسالمیة لطالب الكلیات العسكریة 

في ضوء احتیاجات الطالب وأھداف الكلیات بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءاجستیرممانع فارع الحاج محمد المسلمي

١٨٠٢

   تأثیر التعلیم المباشر إلستراتیجیة القراءة
   على استیعاب القراءة والوعي االستراتجي اإلدراكي

  واتجاھات القراءة 
في الجمھوریة الیمنیة عند طلبة الصف الثاني ثانوي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٤٦اإلنجلیزیةمالیزیایزیةجامعة العلوم المالدكتوراهناصر عمر مبارك التمیمي

١٨٠٣
  التنور البیئي لدى معلمي العلوم االجتماعیة
  بالمرحلة الثانویة في محافظة حضرموت

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٥٢العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرعلي عبد العزیز علي باعشن
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وعالقتھ بالجنس والتخصصص والخبرة

١٨٠٤
  كتب التربیة الوطنیةالقیم االجتماعیة المتظمنة في 

  للمرحلة  المتوسطة بالمملكة السعودیة
  ٤٣٦٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  سالم سعود مسفر آل قریش

١٨٠٥
   دراسة تأكیدیة لبناء مقیاس مفھوم الذات

لدى طلبة الجامعات الیمنیة
دكتوراهقائد حسین علي المنتصر

الجامعة الوطنیة 
المالیزیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٧٨اإلنجلیزیةیامالیز

١٨٠٦
  أثر استخدام تكنولوجیا التعلیم على التحصیل الدراسي

في تدریس مادة التربیة اإلسالمیة في الیمن
٢٠٠١٢٠٠٧٤٣٨٨العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةماجستیریوسف نعمان عبد اهللا العسلي

١٨٠٧
محو األمیة  إمكانیة استخدام التلفزیون التعلیمي في عملیة
وتعلیم الكبار بمدینة تعز ـ الیمن

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٨٩العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةدكتوراهیوسف نعمان عبد اهللا العسلي

١٨٠٨
في تحصیل طالب الصف  أثر عرض تجارب المحاكاة بالحاسوب

نحو مادة الفیزیاء الثاني ثانوي واتجاھاتھم
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٩٨العربیةالیمنجامعة صنعاءرماجستیمنصور بن عید العتیبي

١٨٠٩
  تقویم محتوى كتاب اللغة اإلنجلیزیة

للصف الثاني ثانوي بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٠١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرظافر عبد الرحمن سعید العمري

١٨١٠
  الوالء التنظیمي وعالقتھ باألداء

امعة صنعاءبج لدى العاملین اإلداریین 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرناصر علي ناصر الخدري

١٨١١
  مدى امتالك أعضاء ھیئة التدریس في جامعة تعز

لمھارات اإلنترنت واتجاھاتھم نحوھا
حنان عبده فرحان سیف 

المخالفي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٠العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیر

١٨١٢
في الجمھوریة الیمنیة  فیزیاء بالمرحلة الثانویةتقویم منھج ال

بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع في ضوء مدخل التكامل
سلیمان عبده أحمد سعید 

المعمري
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥١العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه

١٨١٣
  برنامج مقترح في تكنولوجیا المعلومات

لطلبة لكلیة التربیة بجامعة تعز
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٢العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهعبد اهللا أحمد شمسان عبد الكریم

١٨١٤
  ضغوط العمل التي تواجھ مدیري المدارس األساسیة

بمدینة تعز وعالقتھا بأدائھم
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٣العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرأحمد محمد علي المنجدي

١٨١٥
  ت التطویرمدى تحقق أھداف تعلیم اللغة العربیة وحاجا

في نھایة المرحلة األساسیة في الیمن
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٤٥٩العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرعبد الوھاب أحمد الجماعي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٦٠لعربیةاالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهعبد الوھاب أحمد الجماعي  كفایات تكوین معلمي اللغة العربیة للمرحلة الثانویة١٨١٦
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في الجمھوریة الیمنیة

١٨١٧
  فعالیة برنامج مقترح في الثقافة اإلسالمیة

لتنمیة القیم األخالقیة لطالب الثاني ثانوي في الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٦٢العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهجمیلة ناجي أحمد سعید

١٨١٨
  دراسة تقویمیة لدور الجامعات الیمنیة في مجال

ت العالمیةخدمة المجتمع في ضوء الخبرا
عائدة محمد مكرد علوان 

العریقي
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٦٣العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه

١٨١٩
أثر استخدام تصامیم مقترحة لتدریس الدوال من منظورھا 

التطوري في تحصیل طلبة كلیة التربیة جامعة صنعاء
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي أحمد صالح صنعة

١٨٢٠
التعلیم في الیمن في عصر بني یعفر الحوالیین خالل 

  )م١٠٠٣-٧٣٩/ھـ٣٩٣-٢٢٥(الفترة
  ٤٤٧٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد اهللا صالح محمد الفقیھ

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٧٨العربیةالسعودیةالملك سعود جامعةدكتوراهالعزي علي محمد یحیى البرعيوإمكانات التطویر تمویل التعلیم العالي في الیمن الواقع١٨٢١

١٨٢٢
  واقع استخدام الحاسوب في جامعة صنعاء

من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس واتجاھاتھم نحوه
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٤٨٧العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیررشاد عبده سعید مقبل

١٨٢٣
  استخدام مھارات األسئلة الصفیة

یة بالمرحلة الثانویةفي تدریس اللغة اإلنجلیز
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٩٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد محمد العقیلي عبده العقیلي

١٨٢٤
  ة والصحیةیمستوى المعلومات واالتجاھات البیئ

لدى طلبة كلیة التربیة بجامعة تعز
٢٠٠٤٢٠٠٧٤٥٠٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرإشراق ھائل عبد الجلیل

١٨٢٥
ممارسة أعضاء ھیئة تدریس التربیة اإلسالمیة بكلیة  مدى

  التربیة جامعة عدن للمھارات التدریسیة
من وجھة نظرھم ونظر طالبھم

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأمین قاسم عبد اهللا محمد

١٨٢٦
  أثر برنامج تربوي مقترح قائم على الكفایات

یة عدنفي أداء وتحصیل طلبة كلیة الترب
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٢٧العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهصالح یوسف ناصر طالب

١٨٢٧
أثر استخدام أنموذج جانییھ في اكتساب طلبة الصف األول 

الثانوي للمفاھیم الریاضیة واالحتفاظ بھا
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسالم أحمد مثنى ثابت البكري

١٨٢٨
  ریاضیاتعملیتي تعلم وتعلیم مادة ال صعوبات تنفیذ
  الحادي عشر من المرحلة الثانویةفي الصف 

ة والمعلمینبمن وجھة نظر الطل

ھاشل بن یوسف بن ھاشل 
العریمي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر
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١٨٢٩
  Speakingتقویم نقدي لمسافات مادة التكلم 

بالتغییرلطلبة كلیة التربیة عدن مع اقتراحات 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي حیدرة سعد

١٨٣٠
تقویم محتوى كتب االقتصاد المنزلي للمرحلة المتوسطة 

  بالمملكة العربیة السعودیة
من وجھة نظر موجھات ومعلمات مادة االقتصاد المنزلي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأنیسة محمد الضیف

١٨٣١
  فاعلیة مقرر الجغرافیا للصف الثامن 

  من التعلیم األساسي بالجمھوریة الیمنیة 
في تنمیة بعض مفاھیم التربیة الدولیة واالتجاه نحوھا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٤٨العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعارف محمد علي المنصوري

١٨٣٢
  یمنیةلكلیات المجتمع بالجمھوریة ال دراسة منھج الریاضیات

وإعداد مخطط لكتب مناسبة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٤٩العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهذا النون سعید طھ

١٨٣٣
تدریس مھارات الكتابة باللغة اإلنجلیزیة للمتكلمین بالعربیة 

  المواصلین بكالوریوس تربیة
"دراسة في تعلم اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة"

دكتوراهعبد الحفیظ سیف مدھش
عة جواھر         جام

الل نھرو
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٦٥اإلنجلیزیةالھند

١٨٣٤
سلوب القصصي على تحصیل تالمیذ الصف أثر استخدام األ

السادس األساسي واتجاھاتھم نحوھا
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٥٨٧العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرعبد الملك سعید محمد ھزبر

١٨٣٥
  ستوى األولتحلیل األخطاء القواعدیة الشائعة لطالب الم

في المعھد الوطني للعلوم اإلداریة أثناء صیاغة الجملیة
علي منصور دبوان سیف 

المخالفي
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٥٨٩العربیةالیمنجامعة تعزماجستیر

١٨٣٦
  فاعلیة مناھج علوم التعلیم الثانوي الفني

في تنمیة التنور العلمي لدى الطالب
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٥٩٠العربیةمنالیجامعة تعزماجستیرفیصل سعید حمود علي

١٨٣٧
  مستوى فھم معلمي الكیمیاء في المرحلة الثانویة

لطبیعة العلم وعالقتھ بتحصیل طلبتھم
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٥٩١العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرمحمد أحمد علي یحیى قبقب
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١٨٣٨
  تقویم منھج النحو والصرف الحالي للمرحلة الثانویة

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٩٩العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهواحد علي محمد األنسيعبد ال

١٨٣٩
  تأثیر نظام كورنیل ألخذ المالحظات

  على تطویر مھارات الطالب الكتابیة قسم اإلنجلیزیة
بكلیة التربیة جامعة صنعاء

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٦٠٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمنى علي حسین یحیى الشامي

١٨٤٠
في التحصیل  أثر استخدام مدخل البیئة المحلیة لتدریس التاریخ

لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بالیمن وتنمیة الوعي البیئي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٥العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیربكیرة أحمد مصلح الحربي

١٨٤١
  طبیعة تضمین المفاھیم البیئیة في كتاب العلوم

ھوریة الیمنیةللصف التاسع في الجم
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد ناجي أحمد الفقیھ

١٨٤٢
  فعالیة برنامج كمبیوتري متعدد الوسائط

في تنمیة مھارات طلبة كلیة التربیة جامعة صنعاء على استخدام 
أجھزة تكنولوجیا التعلیم واتجاھاتھم نحوھا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦١٩العربیةمصرامعة القاھرةجماجستیرھالل أحمد علي عبد الغني

١٨٤٣
مدى تمكن طلبة الصف الثاني الثانوي من مھارات الفھم القرآني 

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحمید یحیى محمد محمد األعور

١٨٤٤
القدرات القیادیة لدى مدیري ومدیرات المدارس الثانویة 

میة في محافظة إبالحكو
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٤٠العربیةالیمنجامعة إبماجستیرعلي مھیوب علي مجمل

١٨٤٥
  المھارات الدراسیة لدى التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة

  من فئة الصم في مرحلة التعلیم األساسي
في مدینة تعز الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٤٣العربیةنالیمجامعة صنعاءماجستیرعبد الملك محمد أحمد الفقیھ

١٨٤٦
تقویم منھج القرآن الكریم وعلومھ في المرحلة الثانویة          

في ضوء أھدافھ في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٤٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمین عزیز عبده ذیاب

١٨٤٧
  تقویم برنامج إعداد معلم اللغة العربیة

نعاءفي كلیة التربیة بجامعة ص
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٥١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد علي أحمد فقیھ
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١٨٤٨
  تقویم كتاب الریاضیات للصف التاسع

  من مرحلة التعلیم األساسي من وجھة نظر
المعلمین والمعلمات والموجھین والموجھات

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦٦٩العربیةالیمنجامعة إبماجستیرعادل علي أحمد علي الورافي

١٨٤٩
  تقویم منھاج اللغة العربیة في المرحلة الثانویة

في الجمھوریة الیمنیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٣العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهعبد الكریم محمد أحمد العوني

١٨٥٠

  أثر إستراتیجیة مقترحة للواجبات المنزلیة
   في تحصیل طالب الصف الثاني الثانوي

  یم النحویة والصرفیةللمفاھ
في المملكة العربیة السعودیة

  عبد اهللا محمد عیضة
الحارثي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٨٥١
  مدى توافر مھارات العمل المخبري

لدى فنیي معامل الكیمیاء في مدارس أمانة العاصمة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٨ربیةالعالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الرحیم ماضي الشریف

١٨٥٢
  درجة أھمیة وممارسة الدور القیادي

لمدیري مدارس التعلیم العام بمدینة تعز ـ الیمن
عبد اهللا حاتم محمد عثمان 

المخالفي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٩العربیةالیمنجامعة تعزماجستیر

١٨٥٣
  دور كفاءة مدیري مدارس التعلیم العام بمدینة تعز

وعالقتھا ببعض المتغیرات
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٨٢العربیةالیمنجامعة تعزماجستیربد السالم سعید علي عليع

١٨٥٤
  الوظیفي لدى مدیري المدارس الثانویة الرضا

بمحافظة تعز الجمھوریة الیمنیة
  عبد الحمید محمد سیف

الیوسفي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٨٣العربیةالیمنجامعة تعزماجستیر

١٨٥٥
  متحلیل المفھومات البیئیة في كتب العلو

لمرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
  عبد السالم سلیمان داؤد

الحدابي
دكتوراه

الجامعة الوطنیة 
المالیزیة

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٩٤اإلنجلیزیةمالیزیا

١٨٥٦
االجتماعي  التأخیر الدراسي وعالقتھ بحاصل الذكاء والمستوى

ف على عینة من تالمیذ الص دراسة میدانیة مقارنة االقتصادي
دمشق و الثامن أساسي للمدارس الرسمیة لمدینتي عدن

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧١١العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهراجح الرھوي

١٨٥٧
  للبرھنة في تنمیة قدرة)بل(مدى فاعلیة إستراتیجیة

طلبة الصف الثامن أساسي على حل المسألة الریاضیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧١٨عربیةالالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد سالم محفوظ باسنقاب

١٨٥٨
  أثر استخدام أنموذج فان ھیل للتفكیر الھندسي

  في التحصیل وتنمیة التفكیر
لدى طالب الصف الثاني ثانوي علمي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعادل عبد الرحیم صالح الماس
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٨٥٩
  مدى تحقیق مدیري مدارس مدینة تعز الثانویة

اتخاذ قراراتھم لمبدأ الشورى في
٢٠٠١٢٠٠٨٤٧٢٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأمین مھیوب أحمد شریان

١٨٦٠
  تقویم برنامج معلم اللغة العربیة في النحو والصرف

بكلیة التربیة جامعة حضرموت
٢٠٠٠٢٠٠٨٤٧٢٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد حسن علي مقبل

١٨٦١
  أثناء الخدمةمستوى تلبیة برنامج التدریب 

  لحاجات مدیري المدارس المتوسطة والثانویة
في المدینة المنورة السعودیة

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھاني بن عقیل بن عثمان سندي

١٨٦٢
  االحتیاجات التدریبیة لمدیري المدارس الثانویة

في المدینة المنورة السعودیة
  شذى بنت عبد العزیز

ن سنديبن عثما
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٨٦٣
  بناء أنموذج لتحسین المستوى المھاري

لمدیري المدارس الثانویة في محافظة عدن
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٣٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمریم أحمد حسن العبسي

١٨٦٤
  في اكتساب المفاھیم الریاضیة أثر استخدام التعلیم المبرمج

في محافظة عدن لتالمیذ الصف الثامن 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٣٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعطا أبو بكر أحمد بازرعة

١٨٦٥
أثر استخدام إستراتیجیة إتقان التعلیم في تحصیل طلبة الصف 

األول الثانوي في مادة األحیاء واحتفاظھم بالتعلیم
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٣٩عربیةالالیمنجامعة عدنماجستیرسمیر أحمد محمد طھ

١٨٦٦
   أثر إستراتیجیة عصف الذھن

  في تنمیة التفكیر اإلبداعي والتحصیل
لدى طلبة الصف األول الثانوي في مادة الكیمیاء

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٤٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررندة محمد یسلم بامقابل

١٨٦٧
  )٦ـ٤(مشكالت تعلم الریاضیات في الصفوف الوسطى 

األساسي بمحافظة عدن من التعلیم
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٤٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرذكریات خالد ناصر علي الظھر

١٨٦٨
عي افاعلیة برنامج ارشادي في تنمیة التوافق النفسي واالجتم

مانة العاصمةألدى طالب المرحلة الثانویة في 
عبد العزیز عبد الكریم أحمد 

حسن
٢٠٠٥٢٠٠٨٤٧٥٥ربیةالعالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٨٦٩
  أنموذج مقترح لتطویر واقع سیاسة القبول

  في الجامعات الیمنیة الحكومیة
 عبد الكریم أحمد محمد عبده

  الفقیھ
  ٤٧٦٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة إب  ماجستیر

١٨٧٠
  تطویر مناھج تدریس مقررات اللغة اإلنجلیزیة

  ألغراض خاصة في المعاھد التقنیة الیمنیة
  ٤٧٧٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  لدین محمد عبده سیفنجم ا

١٨٧١
  تدریس نظام الزمن اإلنجلیزي للطالب الیمنیین

  الدارسین للغة اإلنجلیزیة
  ٤٧٨١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  موسى عبد اهللا سعید غالب
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٨٧٢
  الحس العددي لدى طلبة الصف السادس

  التعلیم األساسي بأمانة العاصمة من مرحلة
  ٤٧٨٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  نعمان محمد ناجي أحمد مجمل

١٨٧٣
  الثانویة في الجمھوریة الیمنیة مدى تمكن طلبة المرحلة

  من مھارات القراءة للدراسة
  ٤٧٨٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  محمد علي ناصر المرھبي

١٨٧٤
درجة اكتساب طلبة المستوى الرابع فیزیاء بكلیة التربیة عمران 

لمفاھیم الدینامیكا الحراریة والعملیات العلمیة التكاملیة
عبد اهللا قاسم صالح مقبل 

الحائطي
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٠٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٨٧٥
  مستوى إتقان طلبة المستوى الرابع بكلیة التربیة

  عاء للمھارات المختبریة الالزمةجامعة صن
لتدریس الفیزیاء بالمرحلة الثانویة

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٠٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي علي محمد المخالفي

١٨٧٦
  استخدام القوامیس أحادیة اللغة وثنائیة اللغة كأداة تعلم

من قبل طالب اإلنجلیزیة كلیة التربیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨١٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأشواق یحیى علي المحبشي

١٨٧٧
  مستوى معرفة معلمي المرحلة األساسیة في الیمن

  بمھارات وكفایات تطویر االختبارات المدرسیة
واتجاھاتھم نحو ھذه االختبارات

١٩٩٨٢٠٠٨٤٨١٨العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرصفیة جبران مفرح الغمري

١٨٧٨
  تحان وعالقتھ بمھارات التعلمقلق االم

  لدى الطلبة دراسة میدانیة مقارنة على عینة
من طلبة جامعتي صنعاء ودمشق

عبد الحكیم عبده قاسم خالد 
المخالفي

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٢١العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراه

١٨٧٩
  وعي معلمي الكبار بأدوارھم الوظیفیة

دراسة میدانیة -  في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٨٢٤العربیةمصرمعھد  البحوث العربیةماجستیرمھدي علي الضرعي ھدى

١٨٨٠
معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة في مدارس التعلیم األساسي 

بمدینة المكال واتجاھات معلمي ومعلمات الجغرافیا نحوھا
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٨٤٢العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرھدى أبو بكر أحمد باسالم

١٨٨١
  مدى تأثیر عوامل الصراعات التنظیمیة

على أداء الجامعات الیمنیة من وجھة نظر القیادات األكادیمیة
ماجستیرعبد الكریم علي أحمد الورافي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٦٣العربیةالسودان

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٩٠٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة الحدیدةماجستیرد قاید القعافيیحیى أحمالتدریب أثناء الخدمة لمدرسي اللغة اإلنجلیزیة في الیمن١٨٨٢

١٨٨٣
برنامج مقترح لتدریس القراءة ومھاراتھا المختلفة لطالب 

االتجاھات الحدیثة انویة بالجمھوریة الیمنیة في ضوءالمرحلة الث
  وأثرھا على التحصیل القرائى

  ٤٩٢٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  درمانجاتمعة أم   دكتوراه  أحمد محمد عبد الرحمن الطیر
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
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  المكتبي

١٨٨٤
  دراسة تقییمیة لخریجي المراكز والمعاھد المھنیة والتقنیة

  أصحاب سوق العمل في الیمن من وجھة نظر 
  ٤٩٣٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة ذمار  ماجستیر  منصور عبد اهللا منصور

١٨٨٥
  عملیة اتخاذ القرار

  ات الیمنیةفي مكاتب التربیة والتعلیم بالمحافط
عبد العزیز الھادي شائف 

  العامري
  ٤٩٤١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الھند  مارثوادا  دكتوراه

١٨٨٦
  math grapher  أثر طریقة التدریس المصاحب لبرنامج

  في اكتساب مفھوم الدالة لدى طالب الصف الثالث ثانوي
  في المملكة العربیة السعودیة 

  ٤٩٤٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  ة صنعاءجامع  ماجستیر  فھد عبد اهللا علي الحسون

١٨٨٧
  في الجمھوریة الیمنیة سیناریو مقترح لتقییم ریاض األطفال

  في ضوء االتجاھات التربویة المعاصرة
  ماجستیر  الدیناهللا شرف بدعیحیى محمد 

معھد البحوث 
  والدراسات العربیة

  ٤٩٥٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

١٨٨٨
  اغیةأثر التعلیم المحوسب للھندسة الفر

  في القدرة المكانیة لدى طالب الصف الثالث الثانوي
  في المملكة العربیة السعودیة 

  ٤٩٥٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد اهللا أحمد عبد اهللا الزھراني

١٨٨٩
  SPSSفعالیة استخدام برنامج 

  في اختزال قلق اإلحصاء لدى طلبة الماجستیر
  عاءجامعة صن - بكلیة التربیة

  ٤٩٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  زید أحمد ناصر أحمد

١٨٩٠
  تقویم برامج الدراسات العلیا بكلیات التربیة

  في الجامعات الیمنیة الحكومیة الناشئة
سالم محمد إسماعیل ناصر 

  العطاب
  ٤٩٧٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة إب  ماجستیر

١٨٩١
  عوامل الھدر التربوي

  دارس التعلیم الثانوي العام بأمانة العاصمةفي م
  ٤٩٨٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  راجح دحان على الجرباني

١٨٩٢
مدى فاعلیة أسلوب التقویم المستمر للمواد الشفھیة في إتقان 

طالب الصف األول المتوسط بالمملكة العربیة السعودیة لمھارات 
  القراءة

مد بن حمد صالح الدین بن  مح
  السماعیل

  ٤٩٨٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر

١٨٩٣
  في تنمیة مھارات التذوق أثر استراتیجیة التعلم التعاوني

  بمحافظة المھرة لدى طالبات الصف الثاني الثانوي
  ٤٩٨٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  سمیرة سالمین خویطر

  ٤٩٩٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  محمد محمد صالح  في عصر الدولھ الرسولیة اإلدارة التربویة١٨٩٤
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الرقم 
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١٨٩٥
  الھویة الثقافیة في كتب الدراسات االجتماعیة

  بمرحلة التعلیم األساسي العلیا في الیمن
  من خالل تحلیل محتواھا ووجھة نظر معلمیھا

  ٥٠٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  ضرموتجامعة ح  ماجستیر  سعید عبد الرحمن محمد باعباد

١٨٩٦
مدى استخدام تقنیة المعلومات في تدریس العلوم بالمرحلة 

  في الملكة العربیة السعودیة الثانویة بمنطقة القصیم
عبد اهللا عبد العزیز بن فھید 

  الفھید
  ٥٠١١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر

  ٥٠١٩  ٢٠٠٨  ١٩٨٩  اإلنجلیزیة  بریطانیا  جامعة لندن  ماجستیر  توفیق أحمد عبده المخالفي  اآلخر؟ أیھما من أجل: التقییم والطلبة ١٨٩٧

١٨٩٨
  نموذج لتقویم التعلم في مادة العلوم

  للحلقة األخیرة من التعلیم األساسي بالیمن
  ٥٠٢٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  توفیق أحمد عبده المخالفي

١٨٩٩
  میة المھنیةتطویر نظام التن

  لمعلم مرحلة التعلیم األساسي في الیمن
  ماجستیر  أمة اهللا دحان حسین المسھلي

معھد البحوث 
  والدراسات العربیة

  ٥٠٣١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

١٩٠٠
أثر استخدام برنامج وسائط الكمبیوتر المتصدرة في استیعاب 

  كلیة التربیة –" لغة إنجلیزیة " قراءة طلبة المستوى الثاني
مة السالم محمد عبد اهللا حسن أ

  جحاف
  ٥٠٣٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر

١٩٠١
  لمادة األحیاء  مدى تنفیذ التجارب واألنشطة العلمیة

  بمدارس أمانة العاصمة في مرحلة الثانویة
  ٥٠٣٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  سحر عزمي محمد عطا اهللا

١٩٠٢
  یقة األنماط الریاضیة في التحصیل واالتجاھاتأثر طر

  نحو الریاضیات لدى تالمیذ الصف السابع األساسي 
  ٥٠٤٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  وحدة عبد الكریم محمد الشمیري

١٩٠٣
  تقویم امتحانات مادة الریاضیات للصف التاسع

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٥٠٥٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ةناصر عبد اهللا محمد الشیب

١٩٠٤
أثر استخدام نمطین تدریسیین في تحصیل واستبقاء المعلومات 

في مادة علم االجتماع لطالب الصف الثاني الثانوي
قحطان عبد اهللا مثنى حسن 

  الربیدي
  ٥٠٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
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  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٩٠٥
  ي تدریس اللغة اإلنجلیزیةف تحلیل التفاعل اللفظي

  في المدارس الثانویة بمحافظة الحدیدة
  ٥٠٥٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  علي ناصر سروري إبراھیم

١٩٠٦
في التحصیل واالحتفاظ  أثر استخدام استراتیجیة التعلم التعاوني

  لدى طلبة المرحلة الجامعیة في مادة الكیمیاء بالتعلم
  ٥٠٦٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ن محمد عبد الربعبد اهللا حسی

١٩٠٧
أثر استخدام العروض العملیة على التحصیل وتنمیة التفكیر 

  في مادة األحیاء محافظة عدن الناقد للصف الثاني ثانوي
  ٥٠٧١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  أسوان حیدرة منصور حیدرة

١٩٠٨
  المؤثرة في إدارة مدیري المدارس الثانویةأھم العوامل 

  بالمملكة العربیة السعودیة في محافظة اللیث 
  كما یراھا المدیرون أنفسھم والمعلمون

  ٥٠٩٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  فھد بن حسین بن عمر الشنبري

١٩٠٩
  أثر استخدام التغدیة الراجعة في تدریس الریاضیات 

  الدافعیة للتعلمعلى التحصیل و
  ٥١١٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  محمد أحمد مرشد القواس

١٩١٠
  الكفایات التدریسیة الالزمة لمعلمي التربیة الفنیة العاملین 

  في مجال اإلعاقة العقلیة بمعاھد التربیة الخاصة 
  وبرامج الدمج في المدینة المنورة

  ٥١٢٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ھشام أحمد بن حسین مفتي

١٩١١
  في مرحلة التعلیم األساسسیة مشكالت اإلدارة المدرسیة

  في الحمھوریة الیمنیة
  ٥١٢٤  ٢٠٠٨  ١٩٩٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  عوض محمد قاسم

١٩١٢
  االعتقادات المعرفیة لمعلمي علوم التعلیم األساسي 

  عیةللظواھر الطبی وعالقتھا بتفسیرھم
  ٥١٣١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  جمال سعید علي

١٩١٣
  أثر الطریقة االستقرائیة واالستنتاجیة

  على تعلیم قواعد اللغة اإلنجلیزیة
  في المدارس الثانویة العامة بمدینة تعز

  ٥٠٣٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  فیصل عبد اهللا إبراھیم محمد

  ٥١٣٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  فیصل محمد عبد الغني الصبري  للطلبة الیمنیین في اللغة اإلنجلیزیة ریس أصوات اللفظتد١٩١٤
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١٩١٥
  تصمیم برنامج  محوسب في التربیة البیئیة

  وفق منحنى النظم والتعلم الذاتي
  ٥١٤١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  ردناأل  الجامعة األدردنیة  دكتوراه  عبد القادر عوض محمد باجبیر

١٩١٦
  مستوى الثقافة العلمیة التكنولوجیة والبیئیة

  لدى طلبة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجیا
  ومصادر اكتسابھم لھا 

  ٥١٤٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  األردن  جامعة الیرموك  ماجستیر  عبد القادر عوض محمد باجبیر

١٩١٧
  يأثر تدریس وحدة مطورة وفق المنحى التكامل

  في تنمیة مھارات حل المشكالت
  لدى طالبات الصف الثاني الثانوي العلمي

  ٥١٦٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  رجاء محمد دیب حمود الجاجي

١٩١٨
  حالة دراسیة للنساء األمریكیات األكادیمیات

  منطقة الخلیج  التكیف للثقافة/ في البلدان العربیة 
  التعلیم العالي والمساھمة في عولمة 

  ٥١٨٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  أمریكا  جامعة تكساس التقنیة  دكتوراه  أسوان عبد اهللا حسین حمزة

١٩١٩
  أثر أسالیب تتابعات نموذج األداء على التمكین

  من مھارات تشغیل الكمبیوتر واستخدامھ  
  في الجمھوریة الیمنیة  لمعلمي المرحلة الثانویة 

  ٥١٩٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة حلوان  دكتوراه  رانیحیى عبد الرزاق محمد قط

١٩٢٠
  ضمن إطار مجموعة تطبیق فكرة التعلم الذاتي

  لتسھیل تعلیم اللغة اإلنجلیزیة من المعلمین المھتمین
  ٥٢٠٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة الحدیدة  ماجستیر  عبده محمد داود محمد

١٩٢١
م ومستوى ممارستھ لھذا دور مدیر المدرسة الثانویة كموجھ مقی

  الدورفي مدارس محافظة الحدیدة
  ٥٢٠٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  فھد قائد عبد العلیم سفیان

١٩٢٢
   العوامل المؤثرة على قیم المواطنة

  بمحافظة عمران لدى طلبة المرحلة الثانویة
  ٥٢٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  یةالعرب  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  یحیى أحمد حسین المرھبي

١٩٢٣
  تقویم فاعلیة مجالس اآلباء واألمھات
  في مدارس التعلیم العام بمحافظة إب

  ٥٢٢٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة إب  ماجستیر  محمد عبداهللا یحیى الغیثي

١٩٢٤
بناء برنامج تدریبي مقترح لتطویر أداء مدیري العموم 

ء احتیاجاتھم ومساعدیھم في الجامعات الیمنیة الحكومیة في ضو
  التدریبیة

  ٥٢٢٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة إب  ماجستیر  علي عبداهللا محمد الشاوش
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١٩٢٥
  المیول القرائیة لطلبة المرحلة الثانویة

  وعالقتھا بمجاالت القراءة في الكتب المقررة
  ٥٢٣٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  سلیم محمد عبداهللا

١٩٢٦
 ألھداف أكادیمیة طبیة ة في تدریس اللغة اإلنجلیزیةقضایا أساسی

  في المؤسسات العلیا الیمنیة
  ٥٢٣٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة الحدیدة  ماجستیر  فضل محمد أحمد عبداهللا

١٩٢٧
  السلوك اإلداري لمدیري المدارس الثانویة العامة ودوره 

  في مواجھة المشكالت اإلداریة
  اإلداریة العصریة ضوء بعض االتجاھات ىعل

  ٥٢٣٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  علي علي عبداهللا العباب

١٩٢٨
  تطویر مھارة الكتابة لدى طالب المستوي األول

  بكلیة التربیة جامعة الحدیدة
سلطان صالح أحمد أحمد 

  المخالفي
  ٥٢٣٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة الحدیدة  ماجستیر

١٩٢٩
الفیزیاء باستخدام نموذج التعلیم البنائي في تنمیة  أثر تدریس

  لدى طلبة الصف الثاني الثانوي التفكیر الناقد
  ٥٢٤٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  إبراھیم أحمد محمد شرف الدین

  ٥٢٨١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  لیزیةاالنج  الھند  جامعة الھند  ماجستیر  إبراھیم أحمد جابر  نظام التعلیم في الیمن جامعة صنعاء١٩٣٠

١٩٣١
  االستغالل التعلیمي لنظام إدارة المواد الدراسیة

  منظور أستاذي وطالبي 
  ٥٢٩٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  ھولندا  جامعة جامعة تونتا  ماجستیر  نبیل محسن أحمد البشیري

١٩٣٢
  دراسة تقویمیة الستخدام مستخدمات تكنولوجیا التعلیم

  كومیة الیمنیة بكلیات التربیة في الجامعات الح 
  وخطة مقترحة لتطویر استخداماتھا

  ماجستیر  محمد علي مصلح
معھد الدراسات 
  والبحوث العربیة

  ٥٣٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

١٩٣٣
مدى توافر المھارات القیادیة لدى مدیري إدارات المدارس 

  الریفیة بالجمھوریة الیمنیة
  ٥٣٠٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  ودانالس  جامعة النیلین  ماجستیر  محمد صالح جبران الفالحي

١٩٣٤
على النطق ) الملتیمیدیا( تأثیر األنترنت ووسائط التعلیم 

والمخاطبة الشفھیة للطلبة العرب الجامعیین الدارسین 
  لإلنجلیزیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

  ٥٣١٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٢  اإلنجلیزیة  أمیركا  نیومكسیو  دكتوراه  فھمي حسین حسن بانافع
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
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١٩٣٥
  نھج مخصص لتدریس اللغة االنجلیزیة تقییم م

  لطالب كلیة العلوم بجامعة الحدیدة
  ٥٣٢٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة الحدیده  ماجستیر  طارق یحیى إبراھیم النجار

١٩٣٦
على التعلیم الذاتي  فاعلیة برنامج مقترح في التربیة البیئیة قائم

  لیمنلدى الطالب المعلمین في ا لتنمیة التنور البیئي
  في ضوء بعض المعاییر العالمیة

  ٥٣٣٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  شمعة أحمد صالح علي الشقري

١٩٣٧
  الصدق والثبات في اختبارات الثانویة العامة
  لمادة اللغة اإلنجلیزیة في الجمھوریة الیمنیة

  ٥٣٤٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  ھولندا  جامعة خرونجن  ماجستیر  فائزة ناشر عبدة سیف

١٩٣٨
فاعلیة استخدام األلعاب اللغویة على مھارات التحدث باللغة 

  في مدارس أمانة العاصمة االنجلیزیة لدى طالب الصف الثامن
  ٥٣٧٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عزیزة أحمد قاطن الحبابي

١٩٣٩
  دراسة تقویمیة لواقع استخدام معلمي العلوم

تعلیم األساسي بالجمھوریة الیمنیة للتقنیات في مرحلة ال
  التعلیمیة ومعیقات استخدامھم بھا

  ٥٣٨٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  األردن  الجامعة األردنیة  ماجستیر  عادل منصور سالم باجري

  ٥٤٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ةاإلنجلیزی  الھند  جامعة بونا  دكتوراه  إیمان عبد اهللا المھدي  دراسة حالة - مھارات القراءة االستیعابیة للطالب١٩٤٠

١٩٤١
  في الیمن  واقع برامج محو األمیة وتعلیم الكبار

  من وجھة نظر مشرفیھا وسبل تطویرھا
  ٥٤٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة تعز  ماجستیر  أبو بكر سالم محمد

١٩٤٢
في التعلیم العالي وإمكانیة االستفادة  أنظمة إدارة الجودة الشاملة

  منھا في تطویر وتحسین األداء
  في المستشفیات بالمملكة العربیة السعودیة

  ٥٤٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  العلوم التطبیقة  ماجستیر  حنان فؤاد أحمد شاھین

١٩٤٣
  الكفایات التعلیمیة الالزمة لمعلمي التالمیذ 

  )الصم(ذوي االحتیاجات الخاصة 
  ٥٤١٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  مانع عبد اهللا أحمد حمران

١٩٤٤
  أثر استخدام طریقة االستقصاء الموجھ

  على تحصیل المعرفة العلمیة واالحتفاظ بھا في مادة الكیمیاء
  ٥٤١٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  سالم حسین مدالهنجیب 

  ٥٤٢٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الھند  جامعة بون  دكتوراه  عبد الكریم فاضل محمد  في اللغة اإلنجلیزیة تدریس مھارة االستماع١٩٤٥

١٩٤٦
  أثر التدریس بأنموذج میرل ـ تینیسون التعلیمي 

  في اكتساب تالمیذ الصف السابع من التعلیم األساسي 
  للمفاھیم النحویة واحتفاظھم بھا

  ٥٤٢٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد القوي سعید مھیوب أنعم
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  يةية والتعليموالرتبالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٩٤٧
  في المدارس الثانویة  معوقات إدارة الجودة الشاملة

  في المملكة العربیة السعودیة في محافظة القطیف
أسعد بن سلیمان بن علوي 

  الھاشمي
  ٥٤٣٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر

١٩٤٨
  في تنمیة التفكیرالناقد أثر استخدام طریقة االكتشاف الموجھ
  في مادة الفیزیاء لدى طلبة الصف الثانوي علمي

دبوة عوض محمد علي 
  االمصري

  ٥٤٣٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر

١٩٤٩
  أثر استخدام طریقة خرائط المفاھیم 

في تدریس مقرر العلوم على التحصیل واالحتفاظ بالمفاھیم 
  العلمیة لدى طالب الصف السادس األساسي في مدینة عدن

  ٥٤٣٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ةالعربی  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عواد أنور محمد إسماعیل

١٩٥٠
  العوامل المؤثرة في فعالیة األداء الوظیفي

  لمدیري المدارس الثانویة في محافظة شبوة 
  ٥٤٤٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  صالح ناصر أحمد باسحیم

  دراسة في خواص التعلیم - التعلیم في محافظة لحج١٩٥١
فضل عبد اهللا محمد عبد المحسن 

  الحیاني
  ٥٤٤٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  جستیرما

١٩٥٢
 الكفایات التعلیمیة الالزمة لمعلم الریاضیات ودرجة ممارستھا

  في محافظة أبین في المرحلة الثانویة
  ٥٤٦٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد اهللا عمر عبد اهللا السقاف

١٩٥٣
  اإلدارة التربویة 

  وجمھوریة مصر العربیة في الجمھوریة الیمنیة
  م٢٠٠٣-١٩٩٠دراسة تاریخیة مقارنة 

  ٥٤٧٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  علي صالح محمد األرضي

١٩٥٤
  تقویم اختبارات الثانویة العامة للمواد الفلسفیة

  ٢٠٠١-١٩٩٢لألعوام  
  ٥٤٩١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٢  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  خالد محمد عباد قدار

  


