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٣٩٢٢
المشكالت البیئیة التي ینبغي تضمینھا في المناھج الجغرافیة 

  للصفوف العلیا من التعلیم األساسي 
)حلیلیةدراسة مسحیة ت(

عبد اهللا غالب عبد الكریم 
الحمادي

١٩٩٨١٩٩٩١٠١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

ماجستیرعباس عبده فارع الورافيدراسة عن صنعاء القدیمة  - التغیرات في اإلسكان القدیم ٣٩٢٣
جامعة التخطیط 

والعمارة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٢٠اإلنجلیزیةالھند

٣٩٢٤
  خاص بالروبوت الصناعي نظام التحكم بالتعلیم ال

المعتمد على الشبكة العصبیة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٣٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة مانشسترماجستیرمحمد الزاري

١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٣اإلنجلیزیةالھندجامعة علیجارةماجستیرمحمد علي نصر سیفعمل مسیطر جھد التیار المستمر مع طرق التحكم المختلفة٣٩٢٥

منت بإضافة مخلفات المواد الصناعیةمعالجھ اإلس٣٩٢٦
عز الدین محمد عبد المعطي 

الجنید
١٩٩٤١٩٩٩١٠٨١الروسیةأوزباكستانجامعة سامراءدكتوراه

٣٩٢٧
  تصمیم مبنى متعدد الطوابق ألغراض المكاتب

ومحالت تجاریة 
١٩٩٤١٩٩٩١٠٨٤األلمانیةألمانیاجامعة دریسدنماجستیرخالد الجفري

١٩٩٧١٩٩٩١٠٩٩الفرنسیةفرنساجامعة روانماجستیرأمین سعید محمد فارع المقرميضوئیة الكھربائیةاأللیاف ال٣٩٢٨

٣٩٢٩
في                        خصوصیة الممارسة المعماریة الیمنیة

التعامل مع الموروث
١٩٩٩١٩٩٩١١٠٠العربیةالعراقالجامعة التكنولوجیةماجستیرمحمد علي علي مسعود نعیم

٣٩٣٠
الكشف المشترك مع التباین في نظم اتصاالت الرادیو 

للمتحركات باستخدام الكود المقسم متعدد النیل
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٣٣اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرأحمد سعد محمد حرمل

٣٩٣١
  السلوك السیزمي لألعمدة الخرسانیة المربعة 

المطوقة بأنابیب وتصمیمھا
١٩٩٩٢٠٠٠١١٧٣اإلنجلیزیةالیابانجامعة كیوشودكتوراهيأمین محمد عقالن المقطر

٣٩٣٢
دراسة اآلثار االقتصادیة والصحیة والبیئیة واالجتماعیة 

  لمشروع تغذیة التجمعات السكانیة 
بمیاه الشرب والصرف الصحي بمدینة رداع

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٨٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد یاسر سفلو

٣٩٣٣
  باب التأخر مشكالت وأس

في الیمن في تشیید المشروعات التعلیمیة 
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٨٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمرسي أحمد فؤاد مرسي

٣٩٣٤
  ثر الخصائص التصمیمیة لمالقف الھواء أ

المعاصرةعلى التھویة الطبیعیة للمساكن 
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٤العربیةالعراقالجامعة التكنولوجیةماجستیرسمیر محسن حسین السري

٣٩٣٥
األنماط المعماریة والعمرانیة الیمنیة للمباني العامة المعاصرة 

كنتاج للتغیرات الثقافیة واالجتماعیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢١٨العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرخالد علي علي الحاضري
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١٩٩٨٢٠٠١١٢٢٧اإلنجلیزیةبریطانیایومستجامعة ماجستیرمرشد قائد علي ھدواننظام التحكم في أجھزة الطاقة٣٩٣٦

٣٩٣٧
  –تأثیر التغیرات المناخیة على مصادر المیاه لدلتا أبین 

نموذج المیاه الجوفیة وروافدھا نموذج المیاه السطحیة
١٩٩٨٢٠٠١١٢٣٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرزمزم عبده یحیى مبارك

٣٩٣٨
  ینة صنعاء االتجاھات المعماریة الحدیثة في مد

)دراسة تحلیلیة ( ١٩٩٠–١٩٦٢ما بین 
٢٠٠١٢٠٠١١٢٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالكوكبانيحسین نادیة یحیى 

تحلیل الضغوط الحسابیة والتجریبیة والمیكانیكیة٣٩٣٩
عبد       عادل عبد الجلیل ھزاع 

الرحمن
١٩٩٨٢٠٠١١٢٦٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة فكتوریةماجستیر

٣٩٤٠
  تأثیر التغیرات المناخیة على المصادر المائیة 

نموذج المیاه الصحیة ونموذج اقتصادي) دلتا أبین وروافدھا(
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٧٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفؤاد محمد الجرموزي

٣٩٤١
  نمذجة التعریة لمناطق اإلمداد الشبھ الجافة 

أودیة الیمن نموذجًا
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٩٨األلمانیةألمانیاجامعة براوندكتوراهبد القادر نعمانعبد اهللا ع

٣٩٤٢
  أسس إعداد المخططات العامة في الیمن

دراسة مقارنة للمخططات الحضریة في مدینة صنعاء
٢٠٠١٢٠٠١١٣٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفضل محمد علي الورقي

٣٩٤٣
مل المیكانیكیة والسطحیة دراسة نظریة ومعملیة عن تأثیر العوا

على التآكل باالنسحاق
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣٠اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرمحمد أحمد حمود البخیتي

٣٩٤٤
  المشكالت البیئیة ذات األولویة في الجمھوریة الیمنیة 

يومدى تضمنھا في كتب العلوم لمرحلة التعلیم األساس
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣٨العربیةالیمنجامعة صنعاءرماجستیصالح أحمد عبد الجلیل الحمادي

٢٠٠١٢٠٠٢١٣٨٠اإلنجلیزیةالھندجامعة علیجارةماجستیرمحمد عبد الرحمن المھرالتحوالت في العمارة التقلیدیة في مدینة شبام٣٩٤٥

٣٩٤٦
  تأثیر مكونات األسمنت على دیمومة الخرسانة

تفي البیئة المحتویة على أمالح الكلورید والكبریتا 
١٩٩٩٢٠٠٢١٣٨١اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لفبرادكتوراهحمود أحمد فرحان دحوه

٢٠٠٠٢٠٠٢١٣٩٤اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة ویلزدكتوراهمحمد علي الیدوميآالت االھتزاز ذات المغناطیس الدائم٣٩٤٧

٣٩٤٨
  دراسة وتحلیل الطابع العمراني والمعماري 

راثي لمدینة صنعاء القدیمةكمدخل للحفاظ على المحتوى الت
٢٠٠١٢٠٠٢١٤١٢العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرآمال عبد الكریم عبد اهللا العرشي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٢١العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعبد الوھاب محمد علي التركيتحوالت التشكیل المعماري في العمارة الیمنیة٣٩٤٩

٣٩٥٠
  مغناطیسیة تقویم الجودة وتحسین الكھرو

وتعدد البلورات والحلقات
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٢٩اإلنجلیزیةالیابانجامعة طوكیوماجستیرمروان محمد أحمد حسن ذمرین

٣٩٥١
  سلوك الصفائح الفوالذیة المعرضھ للضغط

وتأثیرھا على مقاومة األعمدة 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٤٦اإلنجلیزیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرأحمد حسن أحمد الوظاف
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٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٤٧اإلنجلیزیةاألردنالجامعة األردنیةدكتوراهعباس محمد علي الشھاريسلوك األعمدة الفوالذیة المركبة المغلفة بالخرسانة الخفیفة٣٩٥٢

٣٩٥٣
من               تقییم معامل مساھمة الخرسانة للمقاطع المركبة 

الخرسانات خفیفة الوزن المعرضة لقوى ضغط محوریة
١٩٩٩٢٠٠٢١٤٥٩اإلنجلیزیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیریل محسن أحمد فالحنب

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٤اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعبد الكریم یحیى أحمد الخطابيتطویر برامج للحاسب اآللي في مجال الھندسة اإلنشائیة٣٩٥٤
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٨اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة نیوكاسلدكتوراهثابت حیدره منصور أحمداستقرار القنوات الغرینیة المغمورة٣٩٥٥

٣٩٥٦
  المفیضدراسة تجریبیة على نماذج السدود الحجریة ذاتیة 

والمحمیة بطبقات من الصخور
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢٨اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة نیوكاسلدكتوراهمحمد عبد الودود سیف العریقي

٣٩٥٧
  على مستوي الخلیة" F-18"تحلیل ودراسة حركة 

  في اإلنسان في سبیل تطویر عالج سرطان المخ  
باستخدام مركب البوورون وأشعة نیترون

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٧٢اإلنجلیزیةأمریكاجامعة تنسيدكتوراهأحمد خالد عبد الرحیم

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٩٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربدر الدین محمد یحیى الذمرانيواقع التخطیط اإلقلیمي في الیمن٣٩٥٨

٣٩٥٩
  إنعاش وإحیاء النسیج القدیم والمكونات الحضریة 

داخل مدینة صنعاء المُسورة
دكتوراهعباس عبده فارع الورافي

المعھد الھندي 
التكنولوجي

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٠٠اإلنجلیزیةالھند

خوارزمیة العملیة الالخطیة وتطبیقاتھا٣٩٦٠
     عادل عبد الجلیل ھزاع   

عبد الرحمن
٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٣٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة مانشستردكتوراه

٣٩٦١
  فحص البارامترات االسكانیكیة والدینامیكیة 

لالدسیلوسكوبات الرقمیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٠اإلنجلیزیةالتشیكجامعة براغدكتوراهعبد الكافي محمد االریاني

٣٩٦٢
  تصمیم نظام صحي قلیل التكلفة

ستخدامیةلألغراض اال 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعدي واثق إسماعیل الصالحي

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠١اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة نیوكاسلدكتوراهالھام علي عبد اهللا باصھيإدارة جودة المیاه في بحیرة سد مأرب٣٩٦٣

٣٩٦٤
  جیولوجیة معدنیة وأصل رواسب الزیوالیت 

الیمن_ ة شرق تعزمنطقة العدن
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعامر محسن أحمد الصبري

٣٩٦٥
  االختیار األمثل لصور االستشعار عن بعد 

األساسیات والبرمجة:لتطبیقات إنتاج الخرائط
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٣٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیربشیر صالح محمد المسوري

٣٩٦٦
  اییر أساسیة الختیار مواقع مناسبة مع

إلنشاء السدود الصغیرة في الیمن
٢٠٠١٢٠٠٤١٧٣٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد محمد فاضل الجنید

٣٩٦٧
  النحر حول األساسات الخازوقیة للكباري 

على القنوات المائیة للتربة الرملیة
  شرف الدین عبد اهللا

أحمد صالح 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٤٠اإلنجلیزیةمصرالقاھرةجامعة دكتوراه
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٣٩٦٨
  منھج مقترح في التربیة البیئیة لتنمیة المفاھیم

جامعة صنعاء/واالتجاھات البیئیة لدى طلبة كلیة التربیة 
  عبد الباقي محمد عبده 

النھاري
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٤٥العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه

٣٩٦٩
  مفھوم مبتكر لتتبع النمو العشوائي 

م٨٨/١٩٩٨ -راسة حالة مدینة صنعاء د
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٩اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرمحمد أحمد حمود میاس

٣٩٧٠
  نمذجة اآلالت الكھربائیة 

بواسطة شبكات المقاومات المغناطیسیة
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٦٢الفرنسیةفرنساجامعة لوھافرماجستیرأمین عبد الغني حیدر مھیوب

٣٩٧١
  تاج وخواص إنزیم اكسواتیولیزدراسة إن

  واستفتاح وتسلسل الشفرة الوراثیة من اإلنزیم 
باستخدام قطر بانسیلیوم والمعزول من التربة 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٩٦اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیاندكتوراهمختار عبده محمد علي

٣٩٧٢
  معالجة میاه الصرف الصناعیة 

تعزـ الیمن/السمن والصابون  
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسعید شمسانعادل قاسم 

٣٩٧٣
  دراسة جیوكیمیائیة وتغذیة المیاه الجوفیة

في منطقة الحوجلة سد العامرة ـ تعز الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسمیر قائد سعید ناصر

٣٩٧٤
  ي محدد تطویر نموذج مطر سیح تصور

یقوم بمحاكاة مخطط الجریان عل أساس حوادث مطریة منفصلة 
وعلى أساس یومي مستمر

٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٢٩اإلنجلیزیةباكستانالجامعة التكنولوجیةدكتوراهعبد النور علي جازم

٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٤٣إلنجلیزیةاالعراقالجامعة التكنولوجیةماجستیرعبد اهللا علي ناصرتحقیق وتحلیل في السدود القابلة للنفخ٣٩٧٥
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٧٣الروسیةروسیاجامعة بطرسبورجدكتوراهمحمد حمود أحمد قاسم الكبسيالتقالید والحداثة في العمارة السكنیة للمدن الیمنیة٣٩٧٦
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨٨یةالفرنسفرنساجامعة مونیلیھدكتوراهفریال مانع مسعد مثنى الجبرھندسة األنظمة والمكونات االلكترونیة٣٩٧٧

٣٩٧٨
المحاكاة والتحقق معملیًا للخواص المیكانیكیة للرقائق المعدنیة 

الغیر متجانسة باستخدام الضغط ذو االنفعال المستوي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠١اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرلبیب مدھش علي حزام

٣٩٧٩
تقییم ودراسة أداء أنظمة االتصال التي تستخدم الترددات 

متعامدة لإلرسال عبر القنوات الالسلكیة متعددة المساراتال
٢٠٠٣٢٠٠٤١٩١٢اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرمحمد عبده سعید المخالفي

٣٩٨٠
  بروتوكوالت إرسال جدیدة لشبكات اتصاالت المتنقالت 

وشبكات الحاسبات الثابتة والمتنقلة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٨اإلنجلیزیةمصردریةجامعة اإلسكندكتوراهعلي مانع علي الصیح
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٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥١العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهأحمد محمد أحمد الحزميالتطور في تنمیة البیئة السكنیة في منطقة عدن ـ الیمن٣٩٨١

٣٩٨٢
  دراسة حول نمذجة وإدارة الموارد المائیة 

باستخدام األنظمة متعددة العمالء
سامي عبد العزیز سلطان 

لمقطريا
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٩الفرنسیةفرنساجامعة روانماجستیر

٣٩٨٣
  القیم الجمالیة لعناصر واجھات المباني 

في مدینة زبید كمنھاج لتأصیل العمارة التراثیة في الیمن
٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠٨٧العربیةمصرجامعة األزھرماجستیرأحمد محمد أحمد الحزمي

٣٩٨٤
  سلوك التراكیب المؤطرة باالسمنت 

في المناطق المختلفة  ت التحمل الزلزاليتح
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٠٤اإلنجلیزیةالھندالجامعة العثمانیةماجستیرعبد الكریم قاسم سعید القادري

٣٩٨٥
  ترویض الشكل وسلطة المعنى 

دراسة تطبیقیة لممارسة السلطة في العمارة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١١٩ربیةالعالعراقالجامعة التكنولوجیةدكتوراهمحمد علي علي مسعود نعیم

٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٦٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرھالة محمد علي الشھاري)تطبیق ھندسي(تصمیم ومحاكاة المحكمات المھمة ٣٩٨٦
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٩٣یةاإلنجلیزاسترالیاجامعة كوینزالنددكتوراهباسل محمد قاسم سلطاننحو التنمیة االقتصادیة المستدامة:قطاع البناء في الیمن٣٩٨٧

٣٩٨٨
  طریقة إرسال قویة للصور المشفرة 

وقیاس جودة الصور المستقبلة
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٢٣٧اإلنجلیزیةأمریكاجامعة سیركیوسدكتوراهمحمد جبر بن جبر

٣٩٨٩
  تأثیر تقنیات ومواد البناء على العمارة المحلیة

بصنعاءـ الیمن 
علي صالح عبد الحفیظ یحیى 

الغزالي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٥٣العربیةمصرمعة األزھرجاماجستیر

٣٩٩٠
  تصمیم وتحلیل الھیكل العلوي للجسر الفوالذي 

عن طریق التشدید الخارجي
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٢٥٤اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرعادل أحمد الرزامي

٣٩٩١
  تأثیر سیاج عازل على خصائص التفریغ الھالي 

في ثغرات نقطة ـ مستوى
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٦اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیربد اهللا الشقیريعادل احمد ع

٣٩٩٢
  دراسة سلوك وآلیة التآكل 

الناتج عن سریان سائل بھ عوالق صلبة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٧١اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهمحمد أحمد حمود البخیتي

٣٩٩٣
یوم دراسة تحلیلیة النتقال الحرارة والكتلة خالل طبقة الصود

التناثر داخل الغطاء الغازي لمفاعل سریع
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٨٨اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرحمود عبد السالم محمد النھاري

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٣٧اإلنجلیزیةالھندجامعة جواھر الل نھرودكتوراهخالد أحمد عبود عمر باقیسأنظمة تحدیث بیانات المواقع في شبكات٣٩٩٤

٣٩٩٥
  تأثیر في سرعة البناء عوامل ال

ونظم المباني الصناعیة في مالیزیا
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩١اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیروائل عبد المغني محمد األغبري
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٣٩٩٦
  اإلنحراف في قنوات الري)تقییم(تقدیر

في منطقة الفیل والیة نیومكسكیو 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٤اإلنجلیزیةكاأمریجامعة نیومكسیكوماجستیرسامي علي محمد الحداد

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٤١٨الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراهأنور عبده علي محسناألسس التكنولوجیة ألتمتة الصناعات الثقیلة٣٩٩٧

ماجستیرعلوي عبد اهللا السقافدلیل الھاتف في االنترنت٣٩٩٨
أكادیمیة أدیسا 

الحكومیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٢٠الروسیةأوكرانیا

٣٩٩٩
أثر القوانین والتشریعات التخطیطیة والعمرانیة في النسیج 

دراسة حالة مدینة صنعاء/الحضري للمدینة العربیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٢١العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعلي عبد الرزاق درھم العامري

٤٠٠٠
  سلوك الخرسانة المحتویة على إضافات معدنیة 

ومعرضة لضروف قاسیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٢٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهب علي الخالدمحمد عبد الوھا

٤٠٠١
  تقییم واقع حال مقومات العرض السیاحي 

للمواقع السیاحیة بمدینة عدن
زكي عبد المجید حزام محمد 

األغبري
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٥٦٣العربیةالیمن

ماجستیرسامي خمیس عبد الفتاح حسنائیة عن بعدقراءة عدادات الطاقة الكھرب٤٠٠٢
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠١٢٠٠٥٢٥٨٠العربیةالیمن

٤٠٠٣
بحث عملیة التكسیر الحفزي للجازولین والجیكسادیكان 

  باستخدام المحفزات الكرویة التي تحتوي 
Yعلى زیوالیت مختلف التركیبة نوع

دكتوراهسمیر عبد الواسع محمد نعمان
جامعة موسكو للنفط 

والغاز
٢٠٠٠٢٠٠٥٢٦٥٠الروسیةروسیا

٤٠٠٤
  دراسة وتحلیل أسئلة مترالوجیة للموجات 

فوق الصوتیة الطبیة
ماجستیرجمیل حسین علي العراسي

جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٦٢الروسیةروسیا

ماجستیرباسم عبود محمد باكرمانالمخاطر الذي یتعرض لھا مقاولون اإلنشاء٤٠٠٥
األكادیمیة العربیة 
للعلوم والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٦٣اإلنجلیزیةمصر

٤٠٠٦
  دراسة إمكانیة الحصول على الطاقة الكھربائیة

  ًا في شبھ الجزیرة العربیة یاستنادًا إلى التقنیات اآلمنة بیئ 
مع األخذ في االعتبار الظروف الطبیعیة والمناخیة

توراهدكعلي محمد عبد اهللا مدابش
جامعة األرصاد 

الحكومیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٧١الروسیةروسیا

ماجستیرمشتاق علي محمد صالحالبحث والتحقق من محوالت الطاقة في جھاز الرقابة القلبیة٤٠٠٧
جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨١الروسیةروسیا

٤٠٠٨
  إثبات تعدد وظائف المركبات المستحلبة واستخدامھا 

بطین اآلبار ومنع التآكل فیھالرفع احكامیة ت
دكتوراهأحمد صالح سعید السماوي

جامعة أوفا الحكومیة 
لتقنیة الغاز

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨٦الروسیةروسیا

استخدام تقنیة حوائط الصد في حمایة شبكات الحاسب٤٠٠٩
عبد الملك عبد الجبار سعید 

القباطي
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٧٢اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیر
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٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٩٩اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة الوطنیةماجستیرھاني سعید أحمد الجناحياستخدام الطاقة الشمسیة والریاح في الیمن٤٠١٠

٤٠١١
  دور الجھات المسئولة عن معاینة السفن

وسالمة المالحة وحمایة البیئة البحریة 
ماجستیرزین محمد زوم قعیبل

األكادیمیة العربیة 
نولوجیاللعلوم والتك

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨١١العربیةمصر

٤٠١٢
  تطبیق االستشعار عن بعد في رصد وتقییم التغیرات

الجمھوریة الیمنیة بساحل الحدیدة ـ 
ماجستیریاسر أحمد جماح بورجي

األكادیمیة العربیة 
للعلوم والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٢٠العربیةمصر

٤٠١٣
  طاقة تقییم قوة محرك الریاح وقدرتھ على تولید ال

في المناطق ذات سرعة الریاح المنخفضة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٤٢اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة سینس مالیزیادكتوراهمحمد أحمد مبارك باوادي

٤٠١٤
  تصنیع ودراسة فارماكولوجیة لمركبات جدیدة 

من طائفة البنزویازیین
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٤٨رنسیةالفالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرعبد السالم ناجي مسعد الصباري

٤٠١٥
   مقاومة الخرسانة العادیة والمعدلة والمجھدة

  في البناء تحت التأثیر الدوري للتبرید 
)التھدم(وإزالة التبرید من منظور میكانیكا االنھیار 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨٧الروسیةبیالروسیاجامعة روسیا البیضاءدكتوراهعمر أحمد محمد الفقیھ

٤٠١٦
  ة والمتغیرةالحاالت االنتقالی

في اآلالت الكھربائیة ذو المغناطیسیة الثابتة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٠١التشیكیةالتشیكجامعة غرب یوھیمیادكتوراهإسماعیل محمد أحمد صالح

٤٠١٧
  استقصاء لنموذج لجھاز صمام القلب

)الموجات فوق الصوتیة(خالل تطویر أجھزة الصدى 
ماجستیرفیصل عبد العزیز مقبل الملیكي

عة سانت جام
بطرسبورج

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٠٣الروسیةروسیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠١٤اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوناماجستیرمحمد عبد اهللا إسماعیل الجرافيالتحلیل الغیر مرن للمنشآت وعالقتھا مع التربة٤٠١٨

٤٠١٩
  التنمیة بمفھومھا الشامل وتأثیرھا على الھویة المحلیة

المسكنبمدینة صنعاء تطبیقًا على  
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٢٢العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهخالد علي علي الحاضري

٤٠٢٠
الفراغي لألنظمة متعددة واختیار الھوائیات ذات قنوات الخب

اإلدخال متعددة اإلخراج باستخدام المویجات
ماجستیرمحمد إبراھیم أحمد الصعفاني

األكادیمیة العربیة 
للعلوم والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٢٤نجلیزیةاإلمصر

٤٠٢١
  عملیة تقییم تشغیل محطة كالزینافین للتناضح العكسي 

إلمداد المیاه) WMD(التابعة لشركة دونتا
ماجستیرعبد السالم محمد محمد الحدید

معھد یونسكو 
آى.أتش.أي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٤٠اإلنجلیزیةھولندا

٤٠٢٢
ة تخطیط الفراغ للوصول إلى الراح/تصمیم الشقق السكنیة

واالحتیاج المساحي المناسب
إسماعیل عبد اللطیف إسماعیل 

عبد اهللا
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٥٦اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیر
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٤٠٢٣
  تقییم أحواض تجفیف الحمأة 

في محطة معالجة المیاه العادمة ـ صنعاء
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٦٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد ھویدي مراد الرواي

الحفاظ على التراث الحضاري لمدینة صنعاء القدیمة٤٠٢٤
محمد إسماعیل أحمد إسماعیل 

فائع
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٧٥اإلنجلیزیةباكستانجامعة مھراندكتوراه

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٨٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرإیمان عبده قاسمالتطبیق لآللة.تصمیم ومحاكاة التحكم الرقمي ٤٠٢٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٩٥البلغاریةبلغاریاجامعة نیوفیت ویلسكيدكتوراهھشم أبو بكر سالم عليتصمیم وتحلیل الخوارزمیات المتوازیة للحاسبات المتعددة٤٠٢٦

االستقرار في شبكة عدن٤٠٢٧
ضیاء عیدروس محمد حسن 

باھارون
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٩٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٩٨األلمانیةألمانیاجامعة    براندن بورجدكتوراهأسامة محمد عبد الرحمن طرمومالكھربائیة التزامنیة)المكائن(كاتتصمیم المحر٤٠٢٨

٤٠٢٩
  تصمیم محطة طاقة شمسیة 

الجمھوریة الیمنیة- لمحافظة حضرموت
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٢٣الروسیةروسیاجامعة موسكوماجستیرأسامة سعد محفوظ بامسعود

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٢٨الفارسیةإیرانجامعة العلم والصناعةماجستیرعباس أحمد محمد ھبھبرنامج محاسبة الحفاري في مفایض السدود٤٠٣٠

ماجستیرولید شاھر محمد یوسفنظام برمجي لتصمیم النظم المنطقیة الثالثیة٤٠٣١
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٢٢٠٠٦٣١٣٥العربیةالیمن

٤٠٣٢
  تأثیر المضاعفات الخرسانیة 

على خواص الخرسانة المعرضة للحریق
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلطف عبد الرقیب أویس الغوري

١٩٩٨٢٠٠٦٣١٤٣اإلنجلیزیةباكستانجامعة داؤد كولجماجستیرأمین منصر عبد اهللا حزامالحفاظ على متنفسات وفراغات مدینة صنعاء القدیمة٤٠٣٣

٤٠٣٤
  حمایة وترمیم المناظر الطبیعیة والثقافیة 

)نموذج تصوري(لمدینة صنعاء ـ الیمن 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٤٤اإلنجلیزیةباكستانجامعة مھراندكتوراهأمین منصر عبد اهللا حزام

٢٠٠١٢٠٠٦٣١٦٢اإلنجلیزیةاألردنبدجامعة أرماجستیرشكیب سعید قاسم عليإدارة معالجة المیاه العادمة لمصفاة البترول األردنیة٤٠٣٥

٤٠٣٦
                 دراسة وتحلیل كفاءة عمل المنظومة الكھربائیة 

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٩٥الروسیةروسیاجامعة ایفانوفدكتوراهمحمد علي صالح سكران

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٤العربیةالیمنجامعة صنعاءاجستیرمعبد اهللا محسن أحمد زیادتصمیم خلطات خرسانیة باستخدام الكمبیوتر٤٠٣٧

٤٠٣٨
  تطویر كود العنصر المحدد للتحلیل الالخطي

لنظام الجدار المتداخل بدون مالط 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهأحمد حسن أحمد علي الوظاف

٤٠٣٩
في                    بحث سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة

األنسجة الحیویة
ماجستیرعمار علي علي عبده العزعزي

جامعة تفیر التقنیة 
الحكومیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٥٢الروسیةروسیا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٠٤٠
نظم االتصاالت المتحركات متعددة المعدالت والمستخدمین 

باستخدام الجراف عند المرسل والتباین
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٤١ةاإلنجلیزیمصرجامعة القاھرةدكتوراهأحمد سعد محمد حرمل

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٠اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعدنان جمیل محرمالشبھ جافة - إدارة موارد المیاه في األحواض الجافة ٤٠٤١
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٧٢اإلنجلیزیةالھندجامعة علیجارةدكتوراهمحمد علي نصر سیفتعویض الطاقة التفاعلیة للمولد الحثي دافي التغذي المستقل٤٠٤٢

٤٠٤٣
  عمارة األبراج في وادي حضرموت

دراسة حالة المنزل البرجي التقلیدي بمدینة شبام 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٨١العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهعبد الناصر عبد اهللا القادري

٤٠٤٤
  تأثیر الظروف المناخیة على التجمعات السكنیة 

بالمدن الصحراویة بصعید مصر
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٨٤العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرالشمیري ریاض محمد عبد اهللا

٢٠٠٣٢٠٠٦٣٤٩٢اإلنجلیزیةأذربیجانأكادیمیة العلوم والطاقةماجستیرعبد الرحمن نصر غالب الحطاميإدارة المباني الذكیة للحفاظ على الطاقة وحمایة البیئة٤٠٤٥

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٩٣اإلنجلیزیةأذربیجانأكادیمیة العلوم والطاقةدكتوراهالرحمن نصر غالب الحطاميعبد أثر تخطیط المدن على البیئة في المدن الیمنیة٤٠٤٦

دكتوراهمراد أحمد سعید الشیبانيأتمتة التحكم لماكینة الطباعة الرولي٤٠٤٧
جامعة تفییر التقنیة 

الحكومیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٠٥الروسیةروسیا

٢٠٠٠٢٠٠٦٣٥١١اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لندندكتوراهأحمد محمد باجابرطةدقة وكفاءة طرق كدنوف للمواقع المضغو٤٠٤٨
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٤اإلنجلیزیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرولید حسین محمد العرشيالتحكم عن بعد باألجھزة عن طریق التلفون٤٠٤٩

٤٠٥٠
  تطویر نموذج الكفاءة الوظیفیة لمدراء 

نتاج التشییدالمشاریع االستشاریین في إ
عبد الكریم مطھر عبد اهللا حمید 

الدین
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةدكتوراه

٤٠٥١
  التحلیل بطریقة العناصر المحدودة

لمالجئ العواصف المعرضة لعبوات انفجاریة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣٨اإلنجلیزیةأمریكاجامعة تكساسدكتوراهمحمد عیدروس زین أحمد

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥٧السلوفاكیةسلوفاكیاالجامعة التقنیةماجستیرأحمد مبخوت علي ناشرتقییم تكنولوجیا تقطیع المواد بواسطة األدوات في المیكانیكا٤٠٥٢

٤٠٥٣
  مودیم محطات االتصاالت الالسلكیة الحكومیة 

U-TASCنظام 
ماجستیرأنور عبد الرحمن حسین السقاف

 جامعة موسكو التقنیة
الحكومیة

١٩٩٧٢٠٠٦٣٥٦٤الروسیةروسیا

٤٠٥٤
  استنتاج وتصمیم الخوارزمیات المثلى 

GSMالستقبال اإلشارات المعیاریة لشبكة النظام الخلوي  
دكتوراهأنور عبد الرحمن حسین السقاف

جامعة موسكو التقنیة 
الحكومیة

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٥٦٥الروسیةروسیا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٠٥٥
نحو إطار لتحقیق  ة في الیمنالتواصل البیئي للعمارة التقلیدی

في المباني السكنیة المعاصرة  التوافق البیئي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٨٩العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهسمیر محسن حسین السري

٤٠٥٦
  بحث مستلزمات إیجاد التعلیم اإللكتروني

في جامعة تربیة مدرس 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦١٦الفارسیةرانإیجامعة تربیة مدرسماجستیرماجد إسماعیل عبد اهللا محمد

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦١٨الفارسیةإیرانجامعة تربیة مدرسماجستیرمعاذ حسن محمد الحماطيIDSPIأنظمة تشخیص النفوذ المبني على الباكت المكمل ٤٠٥٧

٤٠٥٨
االستجابة الزلزالیة وسلوك المباني الخرسانیة المعدنیة 

والمركبة  دراسة مقارنة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٣٧اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهمدمحمد عبد اهللا عبده أح

٤٠٥٩
  تحالیل نتائج تطویر حقل یامبرج الروسي للغاز حسب 

  ومنشآت تجمیع)٢(دراسة للطبقة المنتجة رقم
)٢(وعملیات تجھیز الغاز التابعة لھا رقم 

٢٠٠٣٢٠٠٧٣٦٤٠الروسیةروسیاجامعة النفط والغازماجستیرخالد علوي عبد الاله فدعق

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٦٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا محمود سعید سیففي شركة مصافي عدن سیاسة الصیانة للمضخات٤٠٦٠

٤٠٦١
تقویة بالطات السقوف الخرسانیة المسلحة المتعددة الفراغات 

للمباني والمنشآت
دكتوراهعلي حمود سعید صالح

جامعة بیالروسیا 
لوطنیةالتقنیة ا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٤١الروسیةبیالروسیا

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨١٩اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة كاردفماجستیرأزد عبد الملك عبد اهللا اإلریانيدراسة عن صنعاء  - قوانین التخطیط والكثافة السكانیة ٤٠٦٢

٤٠٦٣
  دراسة تحلیلیة ألنظمة اإلرسال التلفزیوني الرقمي

ة الیمنیةي الجمھوریلغرض استخدامھا ف 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٤الروسیةروسیاجامعة فالدیمیردكتوراهیحیى حسن إسماعیل المطري

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریحیى العزي حمود صالحدراسة الخرسانة عالیة الكفاءة في الیمن٤٠٦٤

٤٠٦٥
ھ إخماد توافقیات تیار التعادل في منظومة التوزیع ثالثیة األوج

ذات األربعة أسالك المتصلة بأحمال غیر خطیة
عبد الواحد إبراھیم أحمد 

الصعفاني
ماجستیر

األكادیمیة العربیة 
للعلوم والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٦١اإلنجلیزیةمصر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٨٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد ھامي سالماستخدام الكمبیوتر في الصیانة واإلدارة في المصانع٤٠٦٦

٤٠٦٧
قیاس قوى القطع الثالثیة في النظام الثالثي لمكینة الخراطة 

باستخدام حدید عالي الصالدة  ذو زاویة ثنائیة                                 
باستخدام جھاز مصنوع للقیاس القوي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٩٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرفواز أحمد غالب نعمان

٤٠٦٨
  راسة الشبكة الكھربائیة الوطنیة للیمن د

والتصور المستقبلي للتطویر
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٩٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیریاسمین خداغش وزیر

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٢الروسیةروسیاجامعة كورسكماجستیرعبده حسن علي جروبالبحث عن الصور على أساس تحلیل محتواھا٤٠٦٩
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٠٧٠
مین الطوري الرقمي وتقنیة التضمین الرقمي أداء تقنیة التض

  الترددي في نظام التردد القافز للموجھ العریضة 
في شبكات االتصال المتعدد الوصول

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٣٦اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة الوطنیةماجستیرخالد علي أحمد عبد اهللا باعلي

الیمن الطرق الجیومیكانیكیة إلنشاء وتصمیم أنفاق الطرق في٤٠٧١
عبد النور عبده دبوان دحان 

الجندي
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠٥٠اإلنجلیزیةروسیاجامعة توالدكتوراه

٤٠٧٢
  منھجیة الحفاظ وإعادة التأھیل 

للتراث المعماري الحضري الیمني
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٨٠البولندیةبولنداجامعة وركلودكتوراهولید عبد المجید سعید

٢٠٠٥٢٠٠٧٤١٣٧الروسیةروسیاجامعة سانت بطرسبرجماجستیریوسف مھدي صالح المخورومراقبة شبكات الكمبیوترتحقیق السیطرة وأدوات التحكم ٤٠٧٣

٤٠٧٤
  موائمة الصور الرقمیة باستخدام المعالم المختلفة 

لزیادة دقة حساب المساحات
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٧٩اإلنجلیزیةمصرجامعة  القاھرةماجستیرأحمد محمد علي صالح

٤٠٧٥
معالج دقیق لتحلیل إشارات تدفق الدم في األطراف نظام 

باستخدام الموجات فوق الصوتیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٩٨الروسیةروسیاجامعة سانت بطرسبرجماجستیرمحمود عبد العزیز محمد الرمیمة

٤٠٧٦
  إعداد المنظومة المؤتمتة لتعلیم اللغة الروسیة 
  كلغة أجنبیة لطالب الكلیة التربویة التحضیریة

  ٤٢٠٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة فولجو جراد  ماجستیر  ن سلیمان علي القطابريأیم

  ٤٢١٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة فالدیمیر  ماجستیر  ھشام أمین علي مراد  "شریحة"دراسة مراحل تصمیم أنظمة على بلورة٤٠٧٧

٤٠٧٨
  تیمات منظومة التعلیم ریطرق إنشاء ولوغا

  لیةبالتشفیر الالتماثلي الجما
  ٤٢١٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة كورسك  ماجستیر  جمیل راشد سلمان قائد

٤٠٧٩
  دراسة تركیبات وطرق تصمیم المرشحات الرقمیة

  ذات النظام العالي 
  ٤٢١٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة كورسك  ماجستیر  عبد الرقیب سعید یحیى العزي

  ٤٢٢١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة فولجو جراد  ماجستیر  محمد حسین علي الصارم  الدعم الذكي لتصمیم خوارزمیة العمل البرمجي٤٠٨٠

٤٠٨١
  حمایة وأمن المعلومات في التطبیقات التجاریة 

  على مواقع االنترنت
  ٤٢٢٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة فولجو جراد  ماجستیر  وسام محمد عبده أحمد

٤٠٨٢
  السكنیة تأثیر الضروف المناخیة على عمارة المباني

  بمدینة صنعاء ـ الیمن 
  ٤٢٢٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  أسیوطجامعة   ماجستیر  سمیرة صالح حسین الشاوش
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  ٤٢٣٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  مالیزیا  جامعة بوترا  ماجستیر  عبد الوھاب مجاھد حسن العنسي  أنواع من البلك ٣مقاومة اإلنضغاط لـ٤٠٨٣

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٥١الروسیةبیالروسیاأكادیمیة التكنولوجیادكتوراهمحمد شوقي حسنن التآكلحمایة األنابیب والخزانات النفطیة م٤٠٨٤

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٧٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیریحیى سالم عليتصنیف الدریل ومقاومة العزم٤٠٨٥

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٨٠البلغاریةبلغاریاجامعة التكنولوجیاهدكتورامحمد عبد التواب عبد اهللاذو الوصلة الذكیة SIGEتحلیل وتصمیم ترانزیستور٤٠٨٦

٤٠٨٧
  دراسة المكاسب من استخدام الترمیز بقانون االلتواء

IEEE802.16في نظام االتصاالت الالسلكي  
ماجستیرعصام عبد اهللا قائد الیفرسي

جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٢٥الروسیةروسیا

٤٠٨٨
  مسكن الیمني دراسة الممیزات التقلیدیة لل

  في مدن المواني الیمنیة في كل من مدینتي 
رؤیة مھندسي المعمار:عدن والمكال

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣٠اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةدكتوراهعقیل أحمد عبد اهللا ثابت

٤٠٨٩
  خوارزمیة وجھاز خط السیر التكیفي 

للرسائل في محول مصفوفة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣٦الروسیةروسیاجامعة كورسكماجستیرديعبد الرحمن محمد علي الھا

٤٠٩٠
فعالیة العوامل الحفازة في تفاعالت التكسیر الھیدروجیني ونزع 

الكبریت للبواقي النفطیة الثقیلة
٢٠٠٤٢٠٠٧٤٣٤٤اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیرأحمد مبارك أحمد السباعي

٤٠٩١
ة لتفاعالت التكسیر الھیدروجیني للقطفات تطویر العوامل الحفاز

  : النفطیة الثقیلة
تحضیر،دراسة خواص،دراسة نشاط التفاعالت

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٤٥اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةدكتوراهأحمد مبارك أحمد السباعي

  ٤٣٥٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  بریطانیا  جامعة وارویك  دكتوراه  عيمحمد عباس حسن الواد  مستلم بصري متكیف لتعریف مختلف صیغ اإلشارات المرسلة٤٠٩٢

٢٠٠٢٢٠٠٧٤٣٨٥الصینیةالصینجامعة ووخانماجستیرأحمد عبده علي حسانللمسح باألقمار الصناعیة  في الیمن  GPSتطبیق نظام ٤٠٩٣

٤٠٩٤
  تحدید مجال الجاذبیة للبحر العربي 
بواسطة بیانات أقمار صناعیة متعددة

٢٠٠٢٢٠٠٧٤٣٨٦الصینیةالصینجامعة ووخاندكتوراهده علي حسانأحمد عب

٤٠٩٥
  تحلیل وتطبیق المعالجات البصریة للضغط 
وفك الضغط للمعلومات طبقًا للمواصفات

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٨الفرنسیةفرنساجامعة بریطانیا الغربیةدكتوراهعبد السالم غالب حسان الخلیدي

٤٠٩٦
  تقییم األثرالبیئي مؤشرات جودة المیاه لما بعد 

للسدود الصغیرة في الیمن
  عامر عبد الوھاب علي

الغرباني 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٩اإلنجلیزیةألمانیابراند نبرخماجستیر
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٤٠٩٧
على العمارة المعاصرة  تجاھات المعماریة العالمیة وتأثیراتھااإل

  تطبیقًا على المباني العامةفي الیمن 
  ٤٤٢٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  اهدكتور  منصور عبد اهللا علي الزبدي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٥اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهعادل أحمد عبد اهللا الرازقيالسلوك الجیوتكنكي لألساسات المقوسة٤٠٩٨

٤٠٩٩
  باستخدام جھاز )Pm10(تقییم تراكیز الجسیمات 

  وجھاز مراقبة  )TEOM(قیاس ذبذبة العنصر  
ة بیتا في ثالثة مواقع مواجھة لجنوب بحر الصینتخفیف أشع

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٠٠اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیرفھد حسن عبد اهللا السومحي

ماجستیرعلي صالح عمر بن محمودمشروع بناء مركز صحـــي بمدینة طشقند٤١٠٠
المعھد العالي التقني 

الطشقندي
١٩٩١٢٠٠٧٤٥٧٦الروسیةأوزباكستان

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٧٩الروسیةروسیاجامعة الطاقة الحكومیةماجستیرأحمد محمد علي صفي الدین  تحلیل وتطویر الشبكات المحلیة على أساس تقنیة ترحیل اإلطار٤١٠١

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٨٢اإلنجلیزیةمالیزیالیزیةجامعة العلوم المادكتوراهبن ثابت منصورمحمد عبد اهللافي المنزل الیمني التقلیدي السلوك الحراري لألفنیة٤١٠٢

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطھ حمود حمود الجائفياني الیمنباألنشطة الزلزالیة والتصمیم اإلنشائي المقابل لم٤١٠٣

٤١٠٤
  تقنیة إنتاج الخرسانة المفرغة العازلة للحرارة والصوت

ناعيومقاومة للمیاه ذات التصلب الص 
دكتوراهإسماعیل عبد الجبار سیف ردمان

األكادیمیة الكازاخیة 
٢٠٠٢٢٠٠٨٤٦٧٢الروسیةكازاخستانللعمارة

الخصائص التشكیلیة للمباني الحضاریة الیمنیة٤١٠٥
خالد عبده عبد اهللا حاجب 

المقطري
دكتوراه

األكادیمیة الكازاخیة 
للعمارة

٢٠٠٢٢٠٠٨٤٦٧٥الروسیةكازاخستان

٤١٠٦
  یم شبكات المیاه باستخدام برامج الكمبیوتر تصم

دراسة حالة تصمیم میاه منطقة المعال
رویدا مھدي عوض محمد 

باعوض
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٤١٠٧
  تصمیم اإلضاءة لألماكن الصناعیة والتجاریة

  الحاویة على عوالق معقدة 
  ٤٧٦٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  بریطانیا  یفربولجامعة ل  دكتوراه  مرشد قائد علي ھدوان

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٤٠اإلنجلیزیةكوریا الجنوبیةجامعة سیئولدكتوراهناجي علي عبد اهللا الشیبانيمجتمعات االنترنت ودورھا  في تعزیز رأس المال االجتماعي٤١٠٨

٤١٠٩
رؤیة نقدیة لتحوالت العمارة الیمنیة في القرن :العولمة والعمارة

على المباني الحكومیة تجربة مدینة صنعاء تطبیقًا: العشرین
نادیة یحیى حسین التاج 

الكوكباني
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٤١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه

٤١١٠
  تقییم التعلیم العالي 

DEAنموذج التحلیل التطویقي للبیانات  باستخدام
عبد الرقیب عبد اهللا عبد الحمید 

  عبد الرحمن
  ماجستیر

ة خواجة نصیر جامع
  الدین

  ٤٩٢٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  فارسي  إیران

  ٤٩٢٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  ھولندا  معھد الیونسكو  ماجستیر  رشاد نعمان محمد یحیى  على الموثوقیة تأثیر الشكل الھندسي٤١١١
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  وجودة المیاه في أنظمة التوزیع 

٤١١٢
ذات القواعد المرنة  السیطرة الذكیة شبھ النشطة المھجنة للمنشآت

  ماجستیر  مشعل أحمد محمد شیبان  خدام الشبكات االصطناعیة المحاكیة للشبكات العصبیةباست
جامعة العلوم 

  والتكنولوجیا األردنیة
  ٤٩٣٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  اإلنجلیزیة  األردن

٤١١٣
تحت تأثیر االنكماش المسبب  تقییم دیمومة المواد الخراسانیة

  ونظام  البنزوتریازول الواقي من صدأ الحدید لألضرار
  ٤٩٣٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  أمیركا  جامعة كالركسون  دكتوراه  شعل أحمد محمد شیبانم

٤١١٤
في الحفاظ على المباني التاریخیة   تأثیر الجوانب اإلنسانیة

  مدینة صنعاء القدیمة كدراسة حالة -بالیمن
وائل عبد الجلیل مقبل سعید 

  البناء
  ٤٩٧٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر

٤١١٥
  االتجاھات الحدیثة للتصمیم الیبئي 

  نموذج للتصمیم البیئي وترشید الطاقة في المباني
  ٤٩٩٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  نبیل غالب عبد الكریم الحمادي

  ٥٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  التشیكیة  التشیك  ة العلوم التقنیةجامع  دكتوراه  أسامة عبد الكریم محمد الكتف  في منطقة شبھ الجزیرة العربیة إعادة بناء ومعالجة األسقف٤١١٦

٤١١٧
خالل الغالف  تطویر معادالت لحساب انتقال الحرارة اإلجمالي

  في المملكة العربیة السعودیة الخارجي للبماني التجاریة
  ماجستیر  منیر عبد الرحمن محمد القاضي

جامعة الملك فھد 
  للبترول والمعادن

  ٥٠٤٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن

٤١١٨
  ق القمح في عملیة تخمیره یتحلیل جودة دق

Taguchi Methodوخبزه بطریقة 
  ٥١١٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد ربھ أحمد عبد ربھ الوزیر

٤١١٩
  دراسة حسابیة عن سطح إنشائي 

  من الطبیعة جدید مفتوح ومزدوج االنحناء مستوحى
  ٥١٢١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  امعة عدنج  دكتوراه  سھیل عبد العزیز عبد الرزاق

٤١٢٠
  التحلیل غیر الخطي للبالطات الخرسانیة المسلحة 

  بطریقة المعادالت الغیر تكاملیة 
  ٥١٤٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  اإلنجلیزیة  العراق  جامعة الموصل  ماجستیر  خالد حمود محمد بایعقوب

  ٥١٤٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مالیزیا  جامعة بوترا  دكتوراه  لد حمود محمد بایعقوبخا  للسدود الخرسانیة  المدموكة التحلیالت الحراریة واإلنشائیة٤١٢١

٤١٢٢
  األسس القانونیة إلدارة تخطیط المدن 

  في الجمھوریة الیمنیة التصورات والمحتوى
    ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  البلغاریة  بلغاریا  أكادیمیة العلوم   البلغاریة  دكتوراه  أحمد محمد صالح یفاعة

٤١٢٣
ات طاقة منخفضة لتعدیل االتساع المتعامد تشكیالت دائریة ذ

  لعدد زوجي وفردي من البتات لكل فرد
  ماجستیر  محمد على حسین حنكل

جامعة العلوم 
  ٥١٩٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  التكنولوجیاو

  ٥٢٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  إلنجلیزیةا  مصر  جامعة االسكندریة  دكتوراه  فؤاد عبده عبد اهللا الدبعي  اللدن لإلطارات الفراغیة –التحلیل المرن ٤١٢٤
  ٥٢٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  فولجاجراد جامعة  ماجستیر  أسماعیل محمد الحاج الشمیري  إعداد نظام الدفع عن بعد لمتجر االنترنت٤١٢٥
  ٥٢٥٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة فولجاجراد  ماجستیر  عادل صالح علي الریمي  في أنظمة تعزیز اتخاذ القرار نماذج اكتساب المعارف٤١٢٦
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٤١٢٧
  تأثیر المبلمرات المقللة لالحتكاك 
  على خصائص جریان الزیت والماء

  ماجستیر  محمد عبداهللا حسین البیعري
جامعة الملك فھد 
  للبترول والمعادن

  ٥٢٦١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  السعودیة

٤١٢٨
  تكنولوجیا ربط وتجمیع أجھزة الحاسب الرئیسیة

  بعضعلى شكل مجموعات تدعم بعضھا ال
  ماجستیر  حسین صالح مھدي أحمد

االكادیمیة العربیة للعلوم 
  ٥٣١٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  االردن  المالیة والمصرفیة

٤١٢٩
  تصمیم نظام إدارة فندق بمساعدة الحاسوب

  c# , ASP.NETفي بیئة  
  ماجستیر  أیمن حسین أحمد مثني

جامعة سانت 
  بطرسبورغ

  ٥٣٢٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا

  ٥٣٣٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة موسكو التقنیة  ماجستیر  كاذیة سلطان ناجي البتولD Signamax نظام الكابالت المنظمة صنفأجھزة ٤١٣٠

٤١٣١
  تصمیم وبحث نماذج ریاضیة ودوائر تقنیة 
  في أنظمة االستقبال للبث الفضائي التلفزیوني

  دكتوراه  عبدالتواب سیف ھزاع
جامعة الجنوب 

  االتحادیة
  ٥٣٤٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا

٤١٣٢
  للتنبوء بحالة سطح الرصف المرن استنباط نماذج ریاضیة

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٥٣٥٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  عبداهللا أحمد علي المسوري

٤١٣٣
  العوامل المؤثرةعلى تطبیق إدارة الجودة الشاملة

  في شركات التشیید في الیمن
  ٥٤٩٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  السودان  جامعة الزعیم األزھري  ماجستیر  حمد نعمان سعیدنشوان م

  ٥٤١٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مالیزیا  للعلوم ةالجامعة المالیزی  دكتوراه  منیر فاروق عثمان بن شمالن  نمذجة  الزئبق في بیئة االیفرجلیدس٤١٣٤
  ٥٤٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  صبحي عبد الرحیم محمد باھدیلة  على منصات متعددة الكمبیوترات الحوسبة المتوازیة٤١٣٥
  ٥٤٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  حمید محمد علي مقبل  إعادة ھندسة العملیات باستخدام تقنیة النمذجة  بالمحاكاة٤١٣٦
  ٥٤٥٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ربیع محمد محمد ھزاع محمد  بیدیةإیجاد نوعیة السطح في التشغیل النھائي باستخدام لقم كر٤١٣٧
  ٥٤٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد الرقیب أحمد علي غالب  التحقق من درجة حرارة القطع باستخدام لقم الكاربید األحادیة٤١٣٨

٤١٣٩
  دراسة وتحلیل البیوت المحمیة

  ي للبیوت المحمیةنموذج حرار
  ٥٤٦٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  منصور صالح حیدرة الحوتري

  


