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٧٩١

  دور الفائض في تطور المجتمع العربي اإلسالمي 
  من القبیلة إلى الدولة 

  دراسة سوسیوأنثروبولوجیة
سالملمجتمع صدر اإل 

١٩٩٧١٩٩٩١٠٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد سالم  ولد سیدي

٧٩٢
  مساھمة المرأة في العمل الصناعي 
وتأثیرھا علي مكانتھا داخل العائلة

١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسھیر علي  أحمد عاطف

٧٩٣
واألعراف تكالیف الزواج بین األسس الشرعیة والتقالید 

  االجتماعیة في الیمن وأثرھا على مستقبل األسرة 
)دراسة تطبیقیة على منطقة خوالن(

١٩٩٩٢٠٠٠١٠٩١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعزیز أحمد صالح الحسیني

٧٩٤
  تنظیم األسرة لدى المرأة الیمنیة

  دراسة تطبیقیة للمعارف واالتجاھات والممارسات  
أمانة العاصمة لتنظیم األسرة في 

١٩٩٩٢٠٠٠١١٢٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفاطمة محمد علي حمید

٧٩٥
  االحتیاجات التعلیمیة للمرأة الریفیة في الیمن

  مراكز التعلیم غیر النظاميدراسة تطبیقیة على عینة من 
)إب - تعز(في محافظتي  

عبد السالم علي عبد الوھاب 
الفقیھ

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٠العربیةالیمنءجامعة صنعاماجستیر

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٤العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرسكینة أحمد محمد ھاشمتعلیم الفتاة الریفیة والتنمیة في الیمن٧٩٦

٧٩٧
  الجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة الطالق وآثاره ا

على المرأة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٨ةالعربیالیمنجامعة صنعاءماجستیرجالل محمد قاسم

٧٩٨
  المكانة االجتماعیة للمعلم

في الیمن والعوامل المؤثرة فیھا 
٢٠٠١٢٠٠١١٣٠٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبده عبده أحمد الزین

٧٩٩
  التعلیم الجامعي

  وأثره علي القیم االجتماعیة المتعلقة باألسرة الیمنیة   
 مانة العاصمةأتطبیقیة على عینة من دراسة اجتماعیة 

٢٠٠١٢٠٠٢١٣٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطارق مطھر محمد مطھر

٢٠٠٢٢٠٠٢١٣٩٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمة الغفور زید یحیى عقبات  في المجتمع الیمني لنظام األسرى للجماعات الھامشیة ا٨٠٠
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مختارة في مدینة صنعاء أنثروبولوجیھ لجماعةدراسة 

٨٠١
الحقوق السیاسیة للمرأة الیمنیة بین النص القانوني والممارسة 

االجتماعیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسعید محمد قائد المخالفي

٨٠٢
  الواقع السوسیولوجي للتعددیة السیاسیة في الیمن 

دراسة تحلیلیة مقارنة لحقبة التسعینیات من القرن العشرین
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرد غالب سعید البكاريمحمو

دكتوراهسعد إبراھیم السید العلويولوجیا في القراءات الخلدونیھ المعاصرةییدجدل المعرفة واأل٨٠٣
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٠العربیةمصر

٨٠٤
  عمل وإنتاج المرأة غیر المنظور 

تھ بدورھا ومكانتھا في المجتمع الیمنيوعالق
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأروى محمد علي االخفش

٨٠٥
  صورة النساء في التلفزیون

  دراسة تحلیلیة للبرامج الدینیة  
)م١٩٩١/١٩٩٤(في تلفزیون القناة األولى

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢٧عربیةالالیمنجامعة صنعاءماجستیررضا أحمد عبد الرحمن قرحش

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٥١العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرأحمد محمد قاسم عتیقمعوقات التنمیة االجتماعیة في الیمن٨٠٦

٨٠٧
  تعلیم المرأة وعالقتھ بتركیبة األسرة الحضریة في الیمن 
دراسة اجتماعیة میدانیة علي عینة من النساء في األمانة

د الدار عبد السالم سعید مكر
الحكیمي

١٩٩٩٢٠٠٣١٥٦٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراه

٨٠٨
  للمجتمع الیمني المعاصر التركیب االجتماعي

  واالقتصادیةدراسة للمتغیرات االجتماعیة 
)١٩٨٠-٢٠٠٠(في الفترة  

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٧٦العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهيعفاف أحمد محمد الحیم

٨٠٩
  الریفیة وعالقتھا بواقع المرأة الیمنیة  برامج التنمیة

دراسة اجتماعیة تطبیقیة لقرى تھامة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفاطمة علي عبد اهللا عباس

٨١٠
  الھجرة والتغیر االجتماعي

في بناء ووظائف األسرة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٠العربیةقالعراجامعة بغداددكتوراهفضل عبد اهللا یحیى الربیعي
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٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمنصور عبد اهللا علي الصلويالتركیب االجتماعي لألسرة المعیشیة٨١١

٨١٢
  عالقة المھاجر بالمجتمع األصلي 

  انعكاسات الھجرة الدولیة على المجتمع الیمني 
نموذج محافظة لحج وحجة

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٣٢العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهسكینة أحمد محمد ھاشم

٨١٣
  دور السیاسات االجتماعیة الحكومیة وجھود المجتمع المدني

في تخفیف حدة الفقر في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسیلیا شفیق أبو شقرة

٨١٤
دیة في الیمن دراسة الفقر ومحدداتھ االجتماعیة واالقتصا

الضالع/سوسیولوجیة لقریتي عانیم والقفلة م
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٦٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح عبده عبید محمد

٨١٥
التحلیل االجتماعي الثقافي ألزمة القیادة السیاسیة العربیة 

وتأثیرھا على تطور المجتمعات
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٧٤اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهسلطان عبده ناجي األكحلي

٨١٦
  البنیة والفعل كمدخلین لدراسة المجتمع   

  دراسة تحلیلیة نقدیة لبعض نظریات المرحلة الوسطیة
في تاریخ علم االجتماع 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٢٨العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرجمیل حفظ اهللا عبد اهللا بنیان

٨١٧
لالجئین الصومالیین  األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة

بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٧٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعلي عثمان جنقال صالح

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٨٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیررجب إمحمد عبد اهللا الطرشولعملیة التحدیث والتغییر االجتماعي في المجتمع اللیبي٨١٨

٨١٩
  ق الشعبي في تدعیم التنمیة المتواصلة دور النس

  في المجتمعات الریفیة المستحدثة
الشھامة بوادي الصعایدةدراسة سیوسولوجیة على قریة  

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩٤العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرجسن محمد حسن محمد

٨٢٠
  أثر الحصار اإلسرائیلي وانتفاضة األقصى 

على العمالة الفلسطینیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٨٣العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرد موسى عائش الشراونةأحم
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٨٢١
  التنشئة السیاسیة لطلبة الجامعات الفلسطینیة 
دراسة اجتماعیة میدانیة لطلبة جامعة الخلیل

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٨٧العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرتیسیر محمد شحادة أبو عرام

دكتوراهعبد اهللا صالح محمد الُجویدالیمن من الشمولیة إلى الدیمقراطیة٨٢٢
أكادیمیة العلوم 

البلغاریة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٤٢البلغاریةبلغاریا

٨٢٣
  دور وأثر مؤسسات التنشئة االجتماعیة

  في الریف الیمني 
)دراسة اجتماعیة میدانیة في مدیریة الصعید محافظة شبوة( 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمسيسالم محمد سعید الش

٨٢٤
  ) العربیة(العالقة بین الدین والدولة في الدول الشرقیة 

تحلیل اجتماعي
عبد الحمید عبد اهللا محمد 

العمیسي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٧٦الروسیةبیالروسیامعھد العلوم االجتماعیةدكتوراه

٨٢٥
  المرأة والمجتمع المدني في الیمن 

  راسة میدانیة لمشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني د
في مدینة تعزـ الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٨٣العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرألفت محمد عبد الولي الدبعي

٨٢٦
  التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة واإلصالحات التعلیمیة

في الجمھوریة الیمنیة 
دكتوراهبل منذوق صالحعبد اهللا عو

أكادیمیة العلوم 
البلغاریة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٣٥البلغاریةبلغاریا

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٩٥٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الحكیم عبد اهللا علي البذیجيالتنمیة البشریة والنمو السكاني في الجمھوریة الیمنیة٨٢٧

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحسن مثنى الضالعيمحمد مالقیم التربویة في األمثال الیمنیة٨٢٨

دكتوراهبلقیس عبده محمد ناجي البعدانيالبنى االجتماعیة وسیاسات التنمیة في الیمن٨٢٩
أكادیمیة العلوم 

البلغاریة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٣٩البلغاریةبلغاریا

٨٣٠
  تحلیل اجتماعي للنظام السیاسي االجتماعي

خلیج والجزیرة العربیةلدول ال 
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٤٨الروسیةبیالروسیااألكادیمیة العلمیةدكتوراهعبد اهللا محمد نعمان مقبل

٨٣١
  دراسة مقارنة ألنماط التنشئة االجتماعیة 

بین مجتمع محلي ریفي ومجتمع حضري في الیمن
ماجستیرعبد اهللا عبده عباد غالب

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٠٣العربیةمصر
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٨٣٢
  دور الشباب الجامعي في تفعیل برامج السیاسة السكانیة 

للحد من النمو السكاني
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٠٤العربیةمصرجامعة األزھرماجستیرشرف محمد عبده السروري

٨٣٣

  أسالیب التنشئة االجتماعیة في األسرة الیمنیة 
  وأثرھا على التحصیل الدراسي عند األبناء 

  دراسة اجتماعیة تطبیقیة  
  على عینة من طالب وطالبات مرحلة التعلیم األساسي 

أمانة العاصمة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربسام محمد أبو علیان

٨٣٤
  الجمعیات األھلیة ودورھا في تنمیة المجتمع المحلي
  دراسة سیوسیولوجیة لمواقع الجمعیات األھلیة 

ة تعزفي مدین

عبد الرحمن أحمد علي زید 
الشرعبي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٣٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٨٣٥
  األعراف إحدى أشكال الضبط المجتمعي

  في المجتمع الیمني   للعالقات االجتماعیة 
دراسة میدانیة ألعراف سكان یافع 

دكتوراهسیف محسن عبد القوي یوسف
جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٤١سیةالروروسیا

٨٣٦
  مكانة الفرد الوظیفیة في المجتمع 

وعالقتھا بالتعلیم
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٨١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد مسعود المصباحي

٨٣٧
  االحتیاجات السكانیة والبیئة المرتبطة بتعلیم الكبار

في الیمن في ضوء النظریة الوظیفیة 
ب عبد السالم علي عبد الوھا

الفقیھ
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٨٣العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراه
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  اإلجتماعيةالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٨٣٨

  ظاھرة اإلعاقة عند األطفال في المجتمع الیمني
  دراسة للمتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة  

  وتأثیرھا على معدالت اإلعاقة
  وأوضاع المعاقین في المجتمع الیمني 

بأمانة العاصمة 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣٤العربیةالیمنامعة صنعاءجماجستیرأحمد قاسم علي شجاع الدین

٨٣٩
  التنشئة األسریة وعالقتھا بانحراف الطالب  

دراسة حالة محافظة أبین 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرریما علوي حسن القدیري

٨٤٠
  تأثیر العوامل االجتماعیة في النصوص التشریعیة 

)ةأة ـ المرالسلطة ـ الملكی(بحث في قضایا   
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٣٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الملك محمد عبد اهللا عیسى

٨٤١
  الخلفیة االقتصادیة واالجتماعیة لألسرة

وأثرھا على تسرب تالمیذ التعلیم األساسي 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٥٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررجاء سالم عمر مسعود

٨٤٢
  رد البشریة في الیمن آلیات تنمیة الموا

دراسة سوسولوجیة لواقع مؤسسات التعلیم التقني والمھني  
تعز نموذجًا

دكتوراهانتصار محسن محمد الصلوي
عبد    جامعة محمد بن 

اهللا
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٦٨العربیةالمغرب

٨٤٣
المشاركة السیاسیة في المجتمع الیمني ـ دراسة اجتماعیة 

م٢٠٠٣- م١٩٩٠النیابیة   للفترة مقارنة للعملیات االنتخابیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٣٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریاسر حسن ناجي أحمد الصلوي

٨٤٤
  مظاھر التمییز ضد المرأة في المجتمع الیمني 

دراسة میدانیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٩٢العربیةمصرمعھد البحوث العربیةدكتوراهفاطمة علي فضل العبسي

٨٤٥
  الشعبیة في المجتمع الیمني  ألعاب األطفال 

دراسة أنثربولوجیة وصفیة  
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠١٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهصالح أحمد صالح الشعیبي
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٨٤٦
األسرة وموقفھا من تعلیم الفتاة                              دراسة 

تعز/مقارنة حضر ـ ریف م
نجیب أبو السرور ملھي عبد 

القادر
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٨٤٧
  دور صنادیق الضمان االجتماعي 

في تحقیق التنمیة االجتماعیة في الیمن
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفوزي محمد صالح الشامي

٨٤٨
  حقوق الطفل بین النص القانوني والممارسة

   وأثرھا على جنوح األحداث 
)ي بأمانة العاصمةبحث تطبیق(

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٠٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد یحیى قاسم النجار

٨٤٩
  االغتراب الوظیفي وعالقتھ باحتیاجات الموظفین

  دراسات تطبیقیة على موظفي الدواوین الحكومیة 
في أمانة العاصمة صنعاء 

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٩١ربیةالعالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد أحمد حسین القیداني

٨٥٠
  العالقات االجتماعیة النفسیة الوظیفیة 

  وعالقتھا باألداء الوظیفي بحث تطبیقي على الموظفین
في الدواوین الحكومیة ـ أمانة العاصمة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٩٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان أحمد صالح  الجوفي

٨٥١
  جتماعي المھني ااعیة للحراك المجتاألبعاد اال

في المجتمع الیمني
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٤العربیةمصرمعھد البحوث العربیةماجستیرنجوم حسین علي الحاشدي

٨٥٢
  دور المجالس المحلیة في تطویر التعلیم األساسي

  في الجمھوریة الیمنیة  
دراسة اجتماعیة میدانیة لمجموعة من المدیریات

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٢٢العربیةالیمننعاءجامعة صماجستیرتوفیق سلطان محمد قائد

٨٥٣
  المكانة االجتماعیة للمرأة

في الروایة الیمنیة المعاصرة تحلیل سوسیولوجي 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٧٧العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهأحمد محمد قاسم عتیق

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهزید یحیى عقبات أمة الغفور  البدو والبداوة في الیمن ٨٥٤
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

نثروبولوجیة لمكونات البناء االجتماعيأدراسة 

٨٥٥

بعض المتغیرات السوسولوجیة المرتبطة بالنمو الحضري 
  المطرد في الجمھوریة الیمنیة

  أنموذجًا  نمدینة عد 
بحث اجتماعي میداني

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١٥العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهمحمود عوض عبد الرب الطیار

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الكریم أحمد ھاشم الشھاريجيوأنثروبولسیوفقراء الیمن في مدینة صنعاء دراسة سو٨٥٦

٨٥٧
  الفائض االقتصادي وأثره 

  في تغیر األسرة والمجتمع في الیمن 
دراسة میدانیة إلحدى مناطق محافظة صنعاء 

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٦العربیةالسودانجامعة  النیلیندكتوراهيعزیز أحمد صالح ناصر الحسن

٨٥٨
  سیولوجیة سوجنوح األحداث دراسة 

لمجتمع محافظة عدن 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنصر عبد النبي أحمد صالح

٨٥٩
  العالقة االجتماعیة بین اإلدارة المدرسیة والمعلمین 

االجتماعي عند المتعلمینوأثرھا في إحداث التغییر 
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٧٤٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفؤاد علي ناصر الحاج

٨٦٠
  مشاكل الوسط األسري وعالقتھا بانحراف األحداث

  في المجتمع المغربي
عبد اللطیف عبد القوي سعید 

  مصلح
  ٤٩٥١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب  جامعة محمد الخامس  ماجستیر

٨٦١
  ف األحداث في المجتمع الیمنيظاھرة انحرا

  وعالقتھا بتغیرات الوسط األسري
عبد اللطیف عبد القوي سعید 

  مصلح
  ٤٩٥٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  العربیة  المغرب  جامعة محمد الخامس  دكتوراه

٨٦٢

دوافع وأشكال العنف األسري الموجھ ضد المرأة الیمنیة 
  مشكالت التكیف األسري في واقع متحول   –المتزوجة 

  ن أمانة العاصمةعلى عینة م
  دراسة استطالعیة

  ٥٠١٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  خیریة علي محمد الرداعي

٨٦٣
  الخالفات األسریة

  وأثرھا على التحصیل الدراسي لألبناء
  ٥٠٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  رجاء محمد مقبل صالح

٨٦٤
  االندماج والتمكین

  اھد المھنیة والتقنیةلخریجي المع
  مقارنة سوسیولوجیة في مدینة تعز

  ٥٠٧٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد الرزاق خالد یحیى الھدواني

٨٦٥
  ضغوط الحیاة وعالقتھا باالضطرابات السیكوسوماتیة 

  لدى طلبة الجامعة في البیئة العربیة
  ٥١٣٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  اهدكتور  علي حسن حسن وھبان
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  المكتبي

  )الیمن والجزائر ( 

٨٦٦
  قنوات االتصال في المقاولة الصناعیة
  األھمیة والممارسة في إدارة الجودة

  نموذج مجموعة ھائل سعید أنعم بالیمن
  دكتوراه  صباح أمیر الدین عبد اهللا الحوثي

جامعة سیدي محمد بن 
  عبد اهللا

  ٥١٤٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب

٨٦٧
  ر المشاركة الشعبیة في  تنمیة المجتمع المحلي دو

  دراسة اجتماعیة میدانیة لعدد من المدیریات 
  ٥١٥١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد الحكیم عبد الجبار

٨٦٨
مشكلة القات وتأثیرھا على نمط العالقات األسریة دراسة میدانیة 

  علي عینة من األسر
  لجمھوریة الیمنیةا_ بمحافظة حضرموت 

  ٥٢٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٢  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر  محمد سالم مبارك بن جمعان

٨٦٩
  الھجرة الخارجیة وتأثیرھا على األسرة الیمنیة 

  دراسة میدانیة على عینة من األسر: بنائیًا ووظیفیًا 
  بمحافظة حضرموت الجمھوریة الیمنیة 

  ٥٢٦٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  مصر  معة أسیوطجا  دكتوراه  محمد سالم مبارك بن جمعان

  ٥٢٩٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  جمیلة محمد محمد  الكمالي  التفككك األسري وعالقتھ بجنوح األحداث٨٧٠

٨٧١
  التحضر وأثرة على تغیر األسرة الیمنیة

  بنائیًا ووظیفیًا
  ٥٣٧١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ربیةالع  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر  فتحیة محمد محفوظ باحشوان

٨٧٢
  التغیر القیمي وعالقتھ بالحراك المھني

  للمرأة العاملة الیمنیة
  بحث اجتماعي میداني

  ٥٣٧٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  فتحیة محمد محفوظ باحشوان

  


