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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٩٩٩١٩٩٩١٠٥١الفرنسیةفرنساجامعة رواندكتوراهعلي یحیى محمد  الحمديالمساھمة في تحلیل الوثائق بطریقة اإلدراك االصطناعي١
١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٢اإلنجلیزیةالھندالل نھروجامعة جواھرماجستیرأحمد سلطان جمیل الھجامينظام التسجیلاتوماتیكیة ٢

٣
تطور قواعد الفھرسة الوصفیة وتطبیقاتھا في المكتبات 

دراسة تقویمیة -المركزیة الجامعیة العراقیة 
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠٥ةالعربیالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرعبده محمدعثمان المخالفي

٢٠٠١٢٠٠١١٣٥٥اإلنجلیزیةالعراقالجامعة التكنولوجیةماجستیرعبید العزانىعبد الواسع محمد))CODES((إخفاء الدوال باستخدام شفرة التصحیح ٤
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٧٦اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرالحق مھیوب الحمديشرف عبدمعالجة نظام المبیعات٥
٢٠٠١٢٠٠١١٣٧٧العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةماجستیرحسن ھائل عثمان الصالحيحاسوب تقنیة تعلیمیة واستخدامھ في جامعة صنعاءال٦
٢٠٠٢٢٠٠٢١٣٨٦الفرنسیةفرنساجامعة رواندكتوراهعلي ناجي مصلح نصاريالقراءة االلكترونیة للنصوص الیدویة عبر التأقلم اآللي٧

٨
التعرف على الكتابة الیدویة باللغة العربیة غیر المباشرة 

باستخدام الشبكات العصبیة الصناعیة
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٢٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة براد فورددكتوراهمحمد حمود محمد ملھي

٢٠٠١٢٠٠٢١٤٧١اإلنجلیزیةالھندروجامعة جواھرالل نھماجستیرفضل مطھر محسن باعلويمعارف تعتمد على الشبكات العصبیة للحاسوب٩

مشروع نظام التوظیف المباشر١٠
فكري محمد أحمد عبد الجلیل 

الحمیدي
٢٠٠٢٢٠٠٢١٦٥٨اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیر

١١
العربیة  ة في المكتبات المركزیة الجامعیة العملیات المحوسب

دراسة مقارنة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٦العربیةالعراقجامعة المستنصریةالدكتوراهعبده محمد عثمان المخالفي

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٩اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة اإلسالمیةماجستیرعلي حسین صالح زلیطإدارة أنظمة المعلومات في الجمھوریة الیمنیة١٢

١٣
  االختیار األمثل لصور االستشعار

األساسیات والبرمجة:عن بعد لتطبیقات إنتاج الخرائط 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٣٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیریر صالح محمد المسوريبش

١٤
  مفھوم مبتكر لتتبع النمو العشوائي

م٨٨/١٩٩٨دراسة حالة مدینة صنعاء  
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٩اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرمحمد أحمد حمود میاس

١٥
ارنة صوراالندسكو بي الخوارزمیات المتتالیة والمتوازنة لمق

)التنظیر الجوفي(
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٣٩اإلنجلیزیةبولنداجامعة جوانسكدكتوراهجمیل عبد الحمید محمد سیف

٢٠٠٣٢٠٠٣١٨٤٤اإلنجلیزیةالھندجامعة جواھر الل نھروماجستیربشیر محمد أحمد المقالحخوارزمیة تعلیم حدیثة الكتشاف قاعدة اإلنتاج المراقب١٦

١٧
راسة مقارنة في استخدام الخوارزمیة الجینیة والبرمجة د

الجینیة في تطویر آالت خلویة لتمییز النمط
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٤٥اإلنجلیزیةالعراقالجامعة التكنولوجیةماجستیرأنور علي یحیى

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٢الفرنسیةافرنسجامعة روانماجستیرعبد السالم غالب حسان الخلیديتقنیة ضغط المعلومات الرقمیة بصریًا١٨
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  اإلیداع
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١٩
  أدوات تقییم فاعلیة توظیف نظام التعلیم المفتوح

باستخدام تقنیات الحاسوب البعیدة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨٣الروسیةروسیاجامعة موسكودكتوراهإیمان عبد اهللا مسعود

٢٠
  بروتوكوالت إرسال جدیدة لشبكات اتصاالت المتنقالت

تنقلةوشبكات الحاسبات الثابتة والم 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٨اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهعلي مانع علي الصیح

٢١
  التمریر متعدد الواجھات المعتمد على الھیكلیة الھرمیة

ذات الشبكة الثنائیة في الشبكات الالسلكیة الخاصة 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٣٥العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرمحمد محمد صغیر

٢٢
  م تجفیر كتلي مقترح باالعتماد نظا

على الماكینة الخلویة ثالثیة األبعاد
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٨اإلنجلیزیةالعراقالجامعة التكنولوجیةدكتوراهعبد الواسع محمد عبید العزاني

التعرف على الخطوط العربیة المطبوعة بطریقة غیر تلقائیة٢٣
عبد الرحمن صالح عبد اهللا 

سھیل
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٨٢اإلنجلیزیةمصرالقاھرةجامعة ماجستیر

٢٠٠٣٢٠٠٥٢١٣٦البلغاریةبلغاریاالجامعة التكنولوجیةدكتوراهفضل عبد العزیز عوض)الحاسب اآللي(خزن وحمایة معلومات الفیزیاء الحراریة ٢٤

٢٥
النماذج الریاضیة والبرمجیات المتكاملة للتعرف األوتوماتیكي 

تھعلى شخصیة اإلنسان عبر صو
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٦١الروسیةروسیاجامعة بطرسبورجدكتوراهعادل سالم محمد حیدر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٩١اإلنجلیزیةالھندجامعة جواھر الل نھرودكتوراهفضل مطھر محسن باعلوياكتشاف ھرمیة القواعد الشرطیة مع الحاالت االستثنائیة٢٦
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٢٤٠الفرنسیةفرنساجامعة روانرماجستیسامي المقطريتجمیع ومعالجة المعلومات٢٧

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٠٩اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیرأكرم عبد الباقي محمد ناجياإلنترنت نظام مكتبة على٢٨

٢٩
استخدام االنترنت من قبل أعضاء ھیئة التدریس بكلیة اآلداب 

بجامعتي عدن وصنعاء دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣١٦اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة اإلسالمیةماجستیرتیق سعید عبد اهللاخالد ع

ماجستیرمحمد مرشد عمر بن محفوظمدرك األرقام العربیة المعزولة٣٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٧٣العربیةالیمن

٣١
الجمھوریة الیمنیة  مشكالت تحلیل وتصمیم نظم المعلومات في

خالل تصورات محللي النظممن 
ماجستیرخالد محمد عوض باعامر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٧٩العربیةالیمن

ماجستیرسالم محمد عبد اهللا بجنفاكتشاف الوجھ بإستخدام الشبكة العصبیة االصطناعیة٣٢
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٦٠٣اإلنجلیزیةالیمن
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ماجستیرموسى مصلح أحمد غرابدارة وتسییر معالجة الملفاتنظام إ٣٣
جامعة الجنوب 

المركزیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٥٤اإلنجلیزیةالصین

٣٤
  منھجیة جدیدة لستیتشارت  سیفتشارت

لتصامیم أنظمة السالمة واألمن الحرجة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٥٩اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة ریدنجدكتوراهھمدان زید مطیع دماج

ماجستیرعامر فیصل علي القباطينظام معلوماتي للتحكم بالمنشآت اإلنتاجیة في الیمن٣٥
الجامعة التقنیة 

الحكومیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٦٦الروسیةروسیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٩٤الروسیةروسیامعھد موسكو للطاقةماجستیرجمال صالح محمد الھمزةتطویر نظام حاسوب للتسجیل والتحكم في األقراص٣٦

٣٧
  نمط ذكي الكتشاف األخطاء 
)WEB(في تطبیقات شبكة المعلومات العالمیة 

٢٠٠١٢٠٠٦٢٦٩٧اإلنجلیزیةالیابانجامعة ناجوباماجستیرمحمد شرف سعید عون

ماجستیرغسان أحمد علي عبد الحبیباتصال اآلمن لمنع مھاجمة الشبكة٣٨
جامعة العلوم 
التكنولوجیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨١٨اإلنجلیزیةمالیزیا

تصمیم نظام الكتابة المخفیة لملف في صورة٣٩
محمد علي مدھش سعید 

الشرعبي
٢٠٠٣٢٠٠٣٢٨٥٦العربیةالعراقجامعة البصرةماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٩٢اإلنجلیزیةالھندجامعة سكیم مانیبالماجستیرھناء محمد عبد الباري النزیلينظام اإلدارة الطبیة٤٠

٤١
  موزعة للمساعدة في اتخاذ القرار مستودع بیانات

تطبیق على جامعة العلوم والتكنولوجیا 
ماجستیرأحمد محمد شیخ العطاس

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩١٢العربیةالیمن

٤٢
تنظیم قواعد بیانات الحاسوب لغرض التعلیم المعلوماتي ووضع 

اختبارات تقییمیة
ستیرماجعبد الباري أحمد شیخ باكر

الجامعة التقنیة 
الحكومیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٣الروسیةروسیا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٩٠البلغاریةبلغاریاجامعة بالجودف جراددكتوراهمحسن حسین محمدشبكات ربط الحاسبات٤٣

٤٤
مكتبة األوقاف بالجامع الكبیر بصنعاء                     

)م٢٠٠٢-١٩٣٦/ھـ١٤٢٣-١٣٥٦(
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٧٤العربیةالجزائرجامعة الجزائرماجستیرلنبیل أنور محمد خلی

٤٥
في       عرض إطار خاص لتنفیذ الحكومة اإللكترونیة الجوالة 

الیمن
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١١٢الفارسیةإیرانجامعة تربیة مدرسماجستیرفتحي محمد عبد الرقیب محمد

عد األوراق النقدیة باستخدام معالجة الصور الرقمیة٤٦
القادر محمد عبد الرحمن عبد 

محسن العبادي
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٢٦العربیةالیمن

ماجستیرمحمد ناصر أحمد الخوالنيESGمحاكاة القلب في تولید موجات التخطیط الكھربائي ٤٧
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠١٢٠٠٦٣١٣٤العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٤١اإلنجلیزیةالھندجامعة دلھيدكتوراهأحمد سلطان جمیل الھجاميد في نظم إكتشاف المعلوماتمقیاس درجة التجد٤٨

٤٩
  الخوارزمیات الصفریة لتجنب التصادم

في الشبكات الصوتیة المتعددة المراحل 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٤٩اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهمحمد عبد الحمید الشعبي

٥٠
  یل وتصمیم شركةتحل

   Waterfall Methodologhباستخدام طریقة  
واستخدام شركة الدانة لألدوات المنزلیة في فلسطین مثاًال 

حسین محمد عبد الرحیم أبو 
خریبة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٩٣العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیر

٥١
  التنقیب عن قواعد االرتباط ـ تحلیل سلة التسویق 

حالةدراسة 
جالل الدین سیف محمد صالح 

الشرعبي
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٣العربیةالیمن

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٢٢٨الروسیةروسیاالجامعة التكنولوجیةماجستیرماجد عبد الرحمن محمد القاضيإنشاء برنامج دوائر التشفیر الدوري٥٢

ماجستیرعائشة آدم محمد عبد اهللالعربیة المكتوبة بخط الیدمنھجیة عامة للتعرف على الكلمات ا٥٣
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٧العربیةالیمن

ماجستیرأحمد عبد اهللا سعید بالحارثطرق التصمیم للنظم الموزعة للتعلیم عن بعد٥٤
جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣١٨الروسیةروسیا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة
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تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٥٥
  لتطبیق إلكتروني تجاري التحري والتطویر

باستخدام أوراكل وجافا الموجھھ 
ماجستیرعلي محمد عمر الحكمي

جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣١٩الروسیةروسیا

ماجستیرذیاب صالح محمد البورعيتصمیم أنظمة معلومات ألنظمة األتمتة التوزیعیة٥٦
جامعة بیرم التقنیة 

الحكومیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٢٢الروسیةروسیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٣الروسیةروسیاالجامعة التقنیةماجستیرولید فؤاد علي الحرازيالبحث في األنظمة المفتوحة للتحكم بقواعد البیانات٥٧
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٥الروسیةروسیاجامعة كورسكماجستیرفؤاد أحمد علي الفالحياستخدام الناقل العمودي لمعالجة الصور٥٨
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٦الروسیةروسیاجامعة كورسكماجستیرمجیب محمد یحیى األشولیل الحاسوب وتنظیم األنظمةتطویر دل٥٩

نظم الحاسوب المرئیة للوحات وتغطیة الصور٦٠
وائل عبد الكریم أحمد محمد 

المعلمي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٨الروسیةروسیاجامعة كورسكماجستیر

٦١
  تطویر عوامل التقیید االنعكاسیة 
من أجل برنامج الجدولة الزمنیة

٢٠٠٣٢٠٠٦٣٥١٣اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة التكنولوجیاماجستیرھاني طاھر أحمد األشول

٦٢
  العرض على أساس ماركوف للقناة الباھتھ

أو الخافتھ في شبكات الحزمة الالسلكیة 
ماجستیرمحمد یحیى ھادي الٌشمري

جامعة جواھر  الل 
نھرو

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥١٦یةاإلنجلیزالھند

٦٣
  تحسین عشوائیة نتائج مخرجات بالنسبة للمستویات 

أو مقاییس التشفیر المتقدمة اللوغریتمات
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٦اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرشریف عبد الباري علي قاسم

دكتوراهعفیف غالب عبد اهللا سعید)إدارتھا(تكنولوجیا المعلومات ٦٤
تكنولوجیا  أكادیمیة

العلوم
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٥٥٠الروسیةبیالروسیا

٦٥
 طرق تحقیق لتصمیم البرمجیات للشبكة العلمیة للمكتبات

"Book Web-Shop"
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥١الروسیةروسیاجامعة بطرسبورجماجستیرنشوان أحمد قاسم المجمر

ماجستیرعبد الرحمن علي صالح أنقعاختناق أنظمة التشغیل٦٦
دیمیة العربیة األكا

للعلوم المصرفیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥٦اإلنجلیزیةاألردن

ماجستیرمحمد محمد صائم خلیلنظام المعلومات االنتخابي في الجمھوریة الیمنیة٦٧
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٠٦العربیةالسودان

٦٨
  بحث مستلزمات إیجاد التعلیم اإللكتروني

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

٦٩
  أنظمة تشخیص النفوذ المبني 

IDSPIعلى الباكت المكمل 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦١٨الفارسیةإیرانجامعة تربیة مدرسماجستیرمعاذ حسن محمد الحماطي
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  اإلیداع
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٢٠٠٠٢٠٠٦٣٦٢٠اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة النكسترماجستیربن رباع  لي عبد اهللاصالح عاألداء في النظم التوزیعیة المتفرقة٧٠

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٤٣اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهسعید علي عمر باحاجلشركات التصنیع ERPدراسة لتطبیق برامج ٧١

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٦٢العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرمید محمد العلیميماجد عبد الحالمبني على االنترنت تطویر نظام إلدارة التعلیم الجامعي٧٢

٧٣
  خوارزمیة تشفیر المعلومات

لتقدیم مستویات متعددة من الحمایة 
صالح نعمان عبد اهللا مھیوب 

العسلي
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٦٤اإلنجلیزیةالھندجامعة ناندددكتوراه

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٦٨اإلنجلیزیةالھندجامعة سكیم مانیبالماجستیرلضرابحمود صالح سعید انظام إدارة مكتبة كلیة٧٤

٧٥
نموذج مقترح لتفعیل استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

  نحو تطبیق ناجح للحكومة االلكترونیة
في الجمھوریة الیمنیة 

أبو   أبو بكر شیخ علي بن الشیخ
بكر

دكتوراه
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧٥العربیةنالسودا

٧٦
تقنیة المعلومات واالتصاالت ودورھا في التنمیة االقتصادیة 

لدول الشرق األوسط وشمال أفریقیا
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٣١اإلنجلیزیةكوریا الجنوبیةجامعة سیئول الوطنیةدكتوراهعدنان یحیى أحمد المتوكل

٧٧
ني دیستلرس تحلیل لنظام تقییم األداء بالتطبیق على شركة جما

ونانیجند بمسیو ـ الھند
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٥اإلنجلیزیةالھندجامعة سكیم مانیبالماجستیرعبد اإللھ محسن یحیى العكام

٧٨
  صیاغة المعلومات المنطقیة لعملیة الصیانة الفنیة للطائرات 

مع مراعاة خصوصیة نشاط عامل  الصیانة
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٨٦الروسیةأوكرانیاوطنیةجامعة النقل الدكتوراهعلي محمد غالب ثابت

٧٩
خوارزمیات فعالة باستخدام المخططات السترجاع الترمیز 

للرموز المجمعة بصیغة رمز إبیلیان المحدودة
دكتوراهإسماعیل إبراھیم األحمد

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٩٧العربیةالیمن

٨٠
  تكنولوجیا المعلومات

ت الیمنفي تطویر مكتبا 
  إلھام صالح عبد الحق

باشراحیل
دكتوراه

األكادیمیة الدولیة 
للمعلومات

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٠٨الروسیةبیالروسیا

٨١
  خدمات المعلومات في المكتبات المركزیة الجامعیة 

لألقطار العربیة دراسة مقارنة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠١٧العربیةالجزائرجامعة الجزائردكتوراهعلي مطھر حمود العلماني

٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠١٩اإلنجلیزیةأمریكاجامعة امبریالدكتوراهعلي عبد الملك الطیبتحقیقات في أداء البلوتوث من البث المرئي والمسموع٨٢
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٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٢الروسیةروسیاجامعة كورسكماجستیرعبده حسن علي جروبعلى أساس تحلیل محتواھا البحث عن الصور٨٣

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٤٢اإلنجلیزیةالھندجامعة منیبالماجستیرمحمد صالح سعید ناجي"مصنع أدویة"والمخازن  إدارة نظام الجرد٨٤

ماجستیریوسف مھدي صالح المخورتحقیق السیطرة وأدوات التحكم ومراقبة شبكات الكمبیوتر٨٥
جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٥٢٠٠٧٤١٣٧الروسیةروسیا

٨٦
  ت معلمي المرحلة الثانویةبرنامج مقترح لتنمیة مھارا

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

٨٧
  توصیل وتكامل الرادیو ترنكد

"Trunked radio network "  مع شبكةIP
دكتوراهجالل عبده عوض مرشد

جامعة برنو 
یةالتكنولوج

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٨١اإلنجلیزیةالتشیك

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٠١الروسیةروسیاجامعة التكنولوجیاماجستیرعبد السالم محمد النصیفللجمھوریة الیمنیة) WEB(إعداد موقع ویب٨٨

  ٤٢٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  سیةالرو  روسیا  جامعة التكنولوجیا  ماجستیر  أحمد مرتضى محمد علي  "جدول السكك الحدیدیة"إعداد منظومة المعلومات٨٩

  ٤٢١٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  الھند  جامعة سكیم مانیبال  ماجستیر  جمال أحمد أحمد عبد اهللا  نظام أرشفة المكتبات٩٠

٩١
اكتشاف أنماط ھامة في بیانات الطالب في جامعة العلوم 

  تكنولوجیا بتطبیق تقنیات التنقیب عن البیاناتالو
  أسماء عبد الغني قاسم

  الشرجبي
  ستیرماج

جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

  ٤٢٣٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  الیمن

  ماجستیر  رضوان محمد أحمد سعد  لدراسة عن ُبعدلبحث وعمل إنترنت بورتال ٩٢
جامعة سانت بطرس 

  بورج
  ٤٢٤٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا

٩٣
  دراسة وإعداد قواعد بیانات ھندسة المخططات 

للحاسوب اآللي
عبد المولى رواد عبد الخالق 

عبد الغفور
ماجستیر

جامعة سانت بطرس 
بورج

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٤٥الروسیةروسیا

٩٤
  حالة خاصة B/Sو C/Sتطویر نظام تجارة إلكترونیة 

في التحلیل والتصمیم كائني التوجھ 
  ماجستیر  خلیل أحمد صالح المخالفي

جامعة شمال شرق 
  الصین للمعلمین

  ٤٣٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الصین

٢٠٠٢٢٠٠٧٤٣٤٠اإلنجلیزیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرمكارم محمد عبد القادر بامطرفخورازمیات جینیة ھجینة لجدولة االمتحانات الجامعیة٩٥

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٤١اإلنجلیزیةمالیزیابوترادكتوراهمكارم محمد عبد القادر بامطرفطریقة لموازنة األحمال ألقصر الطرق٩٦

٩٧
  آمن لشبكات الحاسب المحلیةنظام 

باستخدام بروتكول كیربروس 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٩٧اإلنجلیزیةالعراقالجامعة التكنولوجیةماجستیرأحمد محمد علي الفالحي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٣٣اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیریحیى محمد أحمد المرتضى  تطویر تعلم رغبات المستخدم٩٨
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لترشیح الملفات  بواسطة التدعیم 

٩٩
  تنفیذ الحكومة اإللكترونیة في الجمھوریة الیمنیة 

تقییم تجریبي لالستعداد التقني والتنظیمي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٣٦اإلنجلیزیةأمریكاجامعة كابالدكتوراهنبیل طاھر صالح الصھیبي

١٠٠
  مدى امتالك أعضاء ھیئة التدریس في جامعة تعز

نحوھالمھارات اإلنترنت واتجاھاتھم  
حنان عبده فرحان سیف 

المخالفي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٠العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیر

١٠١
  برنامج مقترح في تكنولوجیا المعلومات

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

١٠٢
   سوب في جامعة صنعاءواقع استخدام الحا

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

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٥٥البلغاریةبلغاریاجامعة انجل كنتشیفدكتوراهجمال عبد العزیز سعید محمدنظام المحاكاة الحاسوبیة الستھالك وقود المركبات المتحركة١٠٣

١٠٤
  بحث وعمل نظام انترنت عن بعد

لخدمة المسافرین على السكك الحدیدیة 
ماجستیرحسن عبد اهللا أحمد الشیخ

جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٧٣الروسیةروسیا

١٠٥
تطویر نموذج لقیاس واستنباط التیارات السطحیة بالمحیطات 

والتیمتر ١ـ  من خالل  مرئیات الرادار سات
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٨٠اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهمحمد أحمد حمود میاس

١٠٦
استخدام العمالء المتحركین المحاكین للنمل كبرتكول توجیھ 

لموازنة الحمل في الشبكات المحمولة المؤقتھ
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٥٨٥اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهفواز علي محمد عقالن

١٩٩٩٢٠٠٨٤٦٢١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد أحمد السنبانيالشبكة الوطنیة للمكتبات والمعلومات في الیمن١٠٧

١٠٨
  دراسة حول ممارسات  التعلم التنظیمي:المنظمة المتعلمة

  من وجھة نظر العاملین  في المكتبات الجامعیة الیمنیة 
  ٤٧٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مالیزیا  جامعة التكنولوجیا مارا  دكتوراه  خالد عتیق سعید عبد اهللا

١٠٩
  تطبیق فكرة المكوك على مقیاس من الزمن

  في المنطق الزمني ودراسة اكتمالھ 
إبراھیم محمد صالح جبعھ 

  الوایلي
  ٤٧٨٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة المنصورة  ماجستیر

١١٠
المزیج  دور نظم المعلومات التسویقیة في دعم قرارات

التسویقي في قطاع النقل الجوي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨١٠العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرعبد اهللا أحمد ناصر غشام

١١١
  نظم المعلومات اإلداریة الموحسبة وأثرھا على اإلبداع

لدى العاملین في قطاع اإلتصاالت الیمني 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٢٥العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرمشیر حزام أحمد الحیدري

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٣٨الروسیةروسیاجامعة الصداقةماجستیرعبد الملك محسن غالب السحداد  تطویر إنشاء خوارزمیة لشبكة جدول أعمال متكامل ١١٢
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تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

تحت شروط حصر الزمن
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٤٠اإلنجلیزیةكوریا الجنوبیةجامعة سیئولدكتوراهلي عبد اهللا الشیبانيناجي عمجتمعات االنترنت ودورھا  في تعزیز رأس المال االجتماعي١١٣

١١٤
  تنبؤ ومحاكاة األنماط المكانیة للنمو العمراني والتغیر

  في استخدامات األراضي في مدینة صنعاء 
  ٤٨٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧اإلنجلیزیة   مالیزیا  جامعة بوترا  دكتوراه  محمد عبد اهللا صالح الشلبي

١١٥
  دمج التنقیب في أنماط االستخدام 

ومحتوى الصفحات لتحسین نظم التوصیة
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٥٦اإلنجلیزیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرإبراھیم محمد محمد الحداد

١١٦
  دور المعلومات في قرارات االستثمار 

دراسة میدانیة في السوق السعودیة لألسھم
ستیرماجمصطفى محمد عبد الحافظ غریب

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٣العربیةالیمن

١١٧
  تطبیق الطرق اإلحصائیة 

  في تصنیف نظم المعلومات الجغرافیة
  ٤٩٦٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الھند  جامعة بونا  دكتوراه  عبد الملك عبد اهللا محمد العولقي

١١٨
  دور نظم المعلومات

  في إدارة المؤسسات الحكومیة
  في الجمھوریة الیمنیة رة التربیة والتعلیمحالة وزا

  ٥٠٢٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  ماجستیر  عبده نعمان الشریف

١١٩
  دور نظم المعلومات 

  في ترشید قرارات الموارد البشریة 
  دراسة نظریة وتطبیقیة

  ٥٠٣٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة األزھر  دكتوراه  عبد الرحمن أحمد ناجي فرحان

١٢٠
  طرق تطویر أنترنت بورتال 

  لنظام إداري صیدلي باستخدام 
ASP.NET,C#,and Oracle   

  ٥١٣٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة بطرسبرج  ماجستیر  حسین عبد الواسع أحمد المعاین

١٢١
بحث تطویر موقع الكتروني بمؤسسة تعلیمیة باستخدام 

ORACLE , ASP .NET  
  ٥١٨٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة سانت بطرسبرغ  تیرماجس  ودیع أحمد عبده قائد
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  ملعلوماتيةات الدراسا جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٢٢
  توفیر جودة الخدمة المعتمدة على التجمع

  في الشبكات المنتقلة العشوائیة 
  ٥١٩٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  األردن  الجامعة األردنیة  ماجستیر  خالد محمد أحمد حشیبران

١٢٣
    web/wapطریقة إنشاء موقع 

  ساسلشبكة جامعة تقنیة على أ
 WML C#, ASP,NET Oracle  

  ٥٢١٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا االتحادیة  جامعة سانت بطرسبرج  ماجستیر  أحمد صالح عبد القوي المفلحي

١٢٤
  دراسة نظام حمایة سالمة األمانة

  WEBلخدمة ویب  
  ماجستیر  فارس علي حسین الھدشار

  جامعة 
  فولجاجراد 

  ٥٢١٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا

١٢٥
  لخدمات عن بعد تأمین ا

    A.T .Mبواسطة النظافة أثناء الخروج إلى شبكة 
UM T Sعبر شبكة الوصول البالستیكي 

  ٥٢١٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة بطرسبرغ   ماجستیر  ولید عبدالكریم قاسم عبده

١٢٦
  دراسة وإعداد نظام التحكم لمتجر الكمبیوتر 

CH & ORACLEعلى أساس 
  ٥٢٢٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة بطرسبرغ   ستیرماج  یحیى حسین عجالن

١٢٧
  إدارة حركة عنوان بروتوكول االنترنت

  في الشبكات الالسلكیة 
  ٥٢٣٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الھند  جامعة بونا  ماجستیر  فكري محمد أحمد عبد الجلیل

  


