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٨٧٣
  اختبار أفضل نموذج للتنبؤ بإنتاجیة العمل 

  في مصنع إسمنت عمران 
في القطاع الصناعي الیمني

٢٠٠٠٢٠٠٠١١١١العربیةالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرالمخالفي فؤاد عبده  إسماعیل

٨٧٤
  توظیف  نموذج اللوجستك ومقاییس الخطورة 

  لجراحیةاأمراض الجھاز العصبي  - دراسة وبائیة   
العراق/في مستشفى عدنان خیر اهللا التخصصي 

٢٠٠٠٢٠٠٠١١١٤ربیةالعالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرأفراح یحیى محمد الرزامى

٨٧٥
  العالقة بین تعلیم اآلباء وصحة أطفالھم

في محافظة إب 
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٣٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد صالح عبد اهللا مسعود

٨٧٦
  نموذج نمو الجنین بین األمھات

  الالتي یتعاطین السیلفادوكسین بیریمیثامین  
بشكل متقطع بالمقارنة مع بالسیبو

٢٠٠١٢٠٠١١٢٦٤اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لندنماجستیرعبد اهللا محمد سعید الطیار

٨٧٧
  تقدیر بیان المجتمعات المحدودة

في حالة وجود معلومات إضافیة 
٢٠٠١٢٠٠١١٣١٦اإلنجلیزیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرةأحمد علي عمر ھریر

٢٠٠١٢٠٠١١٣٤٦العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهسعید عوض سعید المعلمالطبقیةاألمثلیة في إستراتیجیة متوسط المعاینة ٨٧٨
٢٠٠١٢٠٠١١٣٨٤العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهعلي سالم موسى عزانفي تقویم المقدرات الحصینة مناقشة نظریة وتجریبیة٨٧٩

٨٨٠
  تقدیر معالم توزیع باریتو من النوع الثاني 

  م المعاینة المرتبة باستخدا
ومقارنتھا بطریقة المعاینة العشوائیة البسیطة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦٠اإلنجلیزیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرعبد القادر أحمد جالل مسعود

٨٨١
  فترات التنبؤ باستعمال بعض نماذج المعاینة المرتبة

)١٢بر(في حالة توزیع  
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٨اإلنجلیزیةاألردنیرموكجامعة الماجستیرخالد أحمد ثابت مسعود

٨٨٢
  طرائق تشخیص نماذج السالسل الزمنیة المختلطة

   في الرتب الدنیا 
دراسة مقارنة 

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٥العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهفؤاد عبده إسماعیل المخالفي

٨٨٣
  دراسة إحصائیة لمقیاس التنمیة البشریة

مع تطبیق عملي 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٨٥العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهراح یحیى محمد الرزاميأف

٨٨٤
  تقدیر الھجرة الداخلیة في الجمھوریة الیمنیة

دراسة تحلیلیة إحصائیة 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٨٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیروھیب عبده حسن عبد اهللا

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٠اإلنجلیزیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیرمنصور أحمد یحیى سعید العامري  یة تقدیرات الموثوقیة ألنظمة بمعلومات جزئ٨٨٥
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عن أسباب الفشل

تقدیر خط الفقر االجتھادي في مدینة صنعاء ـ الیمن٨٨٦
أمة اللطیف محمد علي ھاشم 

الحمزي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٩٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٨٨٧

  لیل العاملي كأسلوب إحصائي استخدام التح
  في تحدید العوامل المسئولة 

  عن ظاھرة التسرب من التعلیم األساسي في الیمن
دراسة تطبیقیة على عینة من محافظة تعز 

٢٠٠١٢٠٠٥٢١١٥العربیةمصرجامعة طنطادكتوراهمحمد مفرح صالح العیسائي

٨٨٨
الخصوبة البشریة في الجمھوریة الیمنیة    

دراسة إحصائیة تحلیلیة)م١٩٩١/١٩٩٧(
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرقصي محمد حسین شھاب

٨٨٩
  تقدیر نماذج وفیات األطفال في الیمن

دراسة إحصائیة تحلیلیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھدى محمد صالح باعشن

٨٩٠
  سمنتالرقابة اإلحصائیة على جودة إنتاج اإل

سمنت البرحإفي الیمن بالتطبیق على  
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٦٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد أحمد محمد المسني

٨٩١
  دراسة إحصائیة لتسرب الطالب 

في مرحلة التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٢٤٨العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرنجیب محمد عبد اهللا سیف

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمرفت عبد اهللا عوض الشیخالنمو السكاني والبطالة في الجمھوریة الیمنیة٨٩٢

٨٩٣
  الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة الیمنیة

وتأثیره على تعلیم وعمل المرأة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٧٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررنا مھدي سالم

٨٩٤
  نموذج حركة النقل الجوي في الجمھوریة الیمنیة

نحداردراسة تحلیلیة باستخدام نماذج اال 
إسماعیل حسن عبد اللطیف 

الصبري
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٣٨٥العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیر

٨٩٥

  استعمال النماذج المرجحة لالنحدار 
  في التحلیل القیاسي 

  الجامعیین الیمنیین الدارسینباستخدام بیانات عن الطالب 
في الجامعات السودانیة 

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٧٥٥العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرفھمي محمد أحمد
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٨٩٦
الدراسة االقتصادیة واإلحصائیة للمستوى المعیشي للسكان 

  والعوامل المؤثرة علیھ في الجمھوریة الیمنیة 
)م ٢٠٠٠- ٩٠(للفترة 

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٨٤٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمرعبیر سالم عبد ربھ ع

٨٩٧
  تحلیل القیاسي واإلحصائي لمسار

برنامج اإلصالح االقتصادي في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٩٤١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیراعتراف محمد علي الصماتي

٨٩٨
  تقییم جودة العملیة التعلیمیة في جامعة عدن   

ة العلوم اإلداریةحالة كلی 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٤٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمیلة العبد محمد التمیمي

٨٩٩
  دراسة واقع ومستوى التعلیم العام

في محافظة عدن دراسة إحصائیة تحلیلیة 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٦٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحسن سالم سعید بن مسٌلم

٩٠٠
  ذة إزالة تأثیر القیم الشا

في بعض النماذج الخطیة وغیر الخطیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد سعد سلطان الشمیري

٩٠١
  العوامل الدیمغرافیة واالجتماعیة المرتبطة

)م ٢٠٠٣  - م١٩٩١(بصحة األمھات في الیمن  
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٨٤اإلنجلیزیةمصرالمركز الدیمغرافيماجستیرطارق یحیى محمد الكبسي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٥٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرلینا أحمد عبد القادر الجفريفي الیمن االقتصادیة واالجتماعیة للوفیات المحددات٩٠٢
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٠٣اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهأحمد علي عمر ُھریرةاالستدالل اإلحصائي على معالم توزیع جامبل المعدل٩٠٣

دكتوراهعارف محمد عباد السقافالتحلیل اإلحصائي لموارد العمل في الجمھوریة الیمنیة٩٠٤
جامعة موسكو 

الحكومیة
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٥٣٦الروسیةروسیا

٩٠٥
  األسالیب اإلحصائیة لدراسة تأثیر تعلیم الوالدین

  وبعض العوامل االجتماعیة واالقتصادیة  
من خمس سنوات من العمرعلى نمو األطفال الیمنیین أقل 

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٢٤اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهمحمد صالح عبد اهللا مسعود

  ٤٣٦٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  خالد أحمد ثابت مسعود  تجدید آالت قطاع الصناعة باستخدام النماذج الریاضیة٩٠٦
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٩٠٧
  تقنیات المعاینة اإلحصائیة

  عملیة ضبط الجودة الصناعیة  ودورھا في 
مع التطبیق على الشركة الیمنیة لصناعة وتجارة األدویة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨٩العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهجالل عبد القادر أحمد األشعري

٩٠٨
                        التغیرات الدیمغرافیة في محافظة عدن

دراسة إحصائیة تحلیلیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٣١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمد العزانيسلیم محمد علي مح

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٦٨٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجوى نعمان عثمانتحلیل مستویات الوالدة لألمھات الیمنیات٩٠٩

٩١٠
  آثار اإلصالحات االقتصادیة 

  على قطاع التعلیم الفني والتقني والتدریب المھني 
)م ٢٠٠٥ـم ١٩٩٥(في الیمن  

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧١٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمازلین أحمد علي مقبل

  ٥٣٦٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  العراق  جامعة الموصل  ماجستیر  محمد أحمد مرشد حمود  التفضیل في أسلوب بیز٩١١
  


