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١٩٩٧١٩٩٩١٠٠٥لیزیةاإلنجالسودانجامعة الخرطومماجستیرعبد الحافظ عبده عليالیمن- أسباب تضخم الطحال في مستشفیات صنعاء التعلیمیة٣٢٥٧
١٩٩٧١٩٩٩١٠٠٦اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومماجستیرمحمد عوض سعید باجبیرتأثیر القات على وظائف الكبد والكلیتین ونسبة السكر في الدم٣٢٥٨
١٩٩٩١٩٩٩١٠١٧إلنجلیزیةاالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعدنان عبده حسین األھدلدراسات فارماكولوجیة وُسمیة علي نبات القات٣٢٥٩
١٩٩٨١٩٩٩١٠٢١اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهحمود علي السفیانيتشخیص أمراض الثدي بواسطة الخزعات الرشفیھ الرفیعة٣٢٦٠
١٩٩٨١٩٩٩١٠٢٢اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد المغني عثمان البراقدراسة لعملیات الساد خارج المحفظة٣٢٦١
١٩٨٩١٩٩٩١٠٣٣اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد اهللا یحیى شویلاالكتئاب في الیمن٣٢٦٢

دكتوراهشھاب قاسم سعید عبد اهللادراسة مسحیة ، المعالجة والتكھنات:أورام البلعوم األنفي ٣٢٦٣
الھیئة العراقیة 

لالختصاصات الطبیة
١٩٩٦١٩٩٩١٠٣٩اإلنجلیزیةالعراق

ثنى عشرالمشكلة كمفتاح في العالج الجراحي لقرحة اال:ثنى عشر جروح اال٣٢٦٤
محمد عبد اهللا عبد الجلیل 

الرمیمة
١٩٩٩١٩٩٩١٠٥٢الرومانیةرومانیاجامعة كارولدكتوراه

١٩٩٨١٩٩٩١٠٥٤الرومانیةرومانیایدلةجامعة الطب والصدكتوراهفؤاد سعید عمر  المخالفيبحث في علم األدویة فیما یتعلق بنبتة زھرة الربیع٣٢٦٥

١٩٩٩١٩٩٩١٠٥٧الروسیةروسیاالجامعة الطبیة الروسیةدكتوراهعلي علي عبد اهللا الصباحيأثر الوسیلة التشخیصیة في حالة حوادث التجویف البطني٣٢٦٦

١٩٩٨١٩٩٩١٠٥٨الروسیةروسیاطرسبورججامعة بدكتوراهعبد الكریم قاسم دماجالنتائج بعیدة المدى لزرع الصمامات القلبیة٣٢٦٧
١٩٩٥١٩٩٩١٠٦٠الروسیةروسیاجامعة بطرسبورجدكتوراهمحمد یحیى حسن المحبشيخصائص المناعة الموضعیة والعامة في التھابات الجیوب األنفیة٣٢٦٨
١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٧اإلنجلیزیةقالعراجامعة بغدادماجستیرأحمد قائد ناجي عالوعالج وتنشیط النطف لمرضى العقم المناعي٣٢٦٩
١٩٨٣١٩٩٩١٠٨٧اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرمحمد فارع سعیدجراحة الجیب الفكي٣٢٧٠

٣٢٧١
  فشل قصور خلیة الوعاء التاجي الصغیر في تضخیم البطین األیسر

)السبب والعالج(
٢٠٠٠٢٠٠٠١٠٨٩اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة ویلزدكتوراهصالح إبراھیم مسفر

١٩٩٢٢٠٠٠١٠٩٠اإلیطالیةإیطالیاجامعة سیانادكتوراهمحمد المھديابیضاض الدم الحاد ودمار الجھاز العصبي المركزي٣٢٧٢

١٩٩٩١٩٩٩١٠٩٢اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة ویلزماجستیرعبد الوھاب الخوالنيسنة ٢٠-١٥دراسة التغیرات في االنتشار والتوسع في تسوس األسنان مابین ٣٢٧٣

٣٢٧٤
  النزیف الدموي في الجھاز الھضمي العلوي 

م١٩٩٦/١٩٩٨للفترة   الیمن-في مستشفي الثورة صنعاء
١٩٩٩١٩٩٩١١١٢اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهأمین محمد عبد الرب غالب

٣٢٧٥
دراسة مقارنة لالختالفات الجینیة على العرب واألوربیین عینات من مصر 

)سیا، أفریقیا، أوروباا(ا قارات والیمن وأورب
١٩٩٩١٩٩٩١١٢٣اإلنجلیزیةالنمساجامعة كارل فرنسیسدكتوراهنبیل حزام الحمادي

١٩٩٩١٩٩٩١١٢٤اإلنجلیزیةاقالعرالمجلس العربي دكتوراهعبد اهللا  محمد دحان  أھمیة الفحص النسیجي الخلوي بواسطة الخزعة الدقیقة ٣٢٧٦
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لالختصاصات الطبیةفي تشخیص أمراض الثدي في المرأة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٢٦اإلنجلیزیةروسیامركز السمع الوطنيدكتوراهمحمد فارع العزعزيالتوافق بین االنعكاس الصوتي وانخفاض مستوي عدم السمع والراحة٣٢٧٧
١٩٩٩٢٠٠٠١١٤١اإلنجلیزیةباكستانجامعة سندادكتوراهمحمد علي عیسىدراسة لمقارنة وسائل تشخیص ورم الثدي٣٢٧٨
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٤٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیردعاء أنور إبراھیمالتأثیرات السلوكیة واألیضیة لدواء الفلوكستین وتداخلھ مع القات٣٢٧٩

٣٢٨٠
  انتشار مضادات الحصبة األلمانیة بین النساء في سن الزواج واإلنجاب 

في مدینة صنعاء
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٤٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءتیرماجسإقبال علي علي رٌباد

٣٢٨١
  تقییم تأثیر السلكوسیریل 

على احتشاء عضلة القلب المحدث تجریبیًا في األرانب
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنادیة سعید سیف عثمان

٣٢٨٢
  اء الفیروس الدوالبي والمسببات الجرثومیة األخرى اللتھاب األمع

صنعاء/عند األطفال تحت سن ثالث سنوات
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد ریاض الخرسة

٣٢٨٣
  التشخیص المبكر لألورام ومعالجتھ

صنعاء -في مستشفى الثورة التعلیمي الیمن 
١٩٩٨٢٠٠٠١١٧٦الروسیةروسیاالجامعة الطبیة الروسیةماجستیرخالد عبد اهللا تلھا

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرناجي أحمد عبد اهللا صالحانتشار الحمى المالطیة بین عمال المسالخ في الجمھوریة الیمنیة٣٢٨٤
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠٢جلیزیةاإلنالعراقجامعة بغدادماجستیرصادق أحمد سرحان المخالفيمقدمات أدویة لالیبوبروفین مع بعض المركبات الستیرویدیة٣٢٨٥

ماجستیرمنصور علي فؤاد الجراديدراسة نسیجیة ألورام الجلد الخبیثة٣٢٨٦
جامعة الملك إدوارد 

الطبیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠٣اإلنجلیزیةباكستان

٣٢٨٧
  دراسة مستوى فاعلیة اإلنزیم جاما جلوتامبل ترانسفریز وبعض إنزیمات الكبد 

اس المائیة قبل وبعد المعالجةفي مصل وكبد المرضى المصابین باألكی
١٩٩٥٢٠٠٠١٢١٤اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیربدریة عبد اهللا شمسان

٢٠٠٠٢٠٠٠١٢١٥اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهبدریة عبد اهللا شمسانفاعلیة بعض مضادات المؤكسدات المنقیة للجذور الحرة في إمراض الكبد والصفراء٣٢٨٨
١٩٩٩٢٠٠٠١٢٢١اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد اهللا أحمد العمرياومة عصیات السل الرئوي للعالج في الیمنمق٣٢٨٩

٣٢٩٠
  في مرضى تلیف وسرطان الكبد ) ج(انتشار فیروس الكبد 

في مستشفیات صنعاء وانتقال اإلصابة للمعایشین لھم في العائلة
٢٠٠١٢٠٠١١٢٥٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعارف محمد سیف الحكیمي

٢٠٠٠٢٠٠١١٢٦١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهخالد عبد اهللا العنسيمدى انتشار األخطاء االنكساریة بین األطفال في المدارس االبتدائیة٣٢٩١

٣٢٩٢
  نموذج نمو الجنین بین األمھات الالتي یتعاطین السیلفادوكسین بیریمیثامین 

بشكل متقطع بالمقارنة مع بالسیبو
٢٠٠١٢٠٠١١٢٦٤اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لندنماجستیرعبد اهللا محمد سعید الطیار

٢٠٠٠٢٠٠١١٢٧٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسمیرة حمید أحمد حنشانتشار فیروس الكبد البائي وعوامل الخطورة بین العاملین الصحیین٣٢٩٣
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٨٤اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لیفربولماجستیربثینة أحمد الطلاألمھات األسباب المتعلقة بالخدمات الصحیة وفیات٣٢٩٤
٢٠٠١٢٠٠١١٢٨٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرریاض سیف عليتأثیر القات على إفراز األنسولین٣٢٩٥
٢٠٠١٢٠٠١١٢٨٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرف محمد الزبیريعادل شرتأثیر القات على اللیبیدیراكسیدشن٣٢٩٦
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دكتوراهعبد الكریم قاسم سالم المقطرياالضطرابات النفسیة الذھانیھ الناجمة عن مالریة المناطق الحارة٣٢٩٧
أكادیمیة العلوم الطبیة 

٢٠٠١٢٠٠١١٢٩٩الروسیةروسیاالروسیة

٢٠٠١٢٠٠١١٣١٠اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیررشاد عبد الغني عبد الربضغ القاتالمظاھر العصبیة والنفسیة لم٣٢٩٨
٢٠٠١٢٠٠١١٣١٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرتوفیق أحمد قائد الزبیريالبكتریا المسببة لاللتھاب السحائي عند األطفال في صنعاء الیمن٣٢٩٩
١٩٩٩٢٠٠١١٣٢١اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرھناء علي أحمد الحبیشينب المغذاة بالكولسترولتأثیر دواء الكزنبریل على األرا٣٣٠٠

ماجستیرعلي علي أحمد المكرمانيالعدوى لدى األطفال كمضاعفة إلصابتھم بمتالزمة النفرون٣٣٠١
األكادیمیة الروسیة 
الطبیة للدراسات 

٢٠٠٠٢٠٠١١٣٢٩الروسیةروسیا

٣٣٠٢
ومعالجة النمو السرطاني في الجذور العصبیة والحبل الشوكي والناتج  تشخیص

عن الورم النقوي العدید
٢٠٠٠٢٠٠١١٣٣٢الروسیةروسیامركز أمراض الدمدكتوراهمراد عبد الصغیر مقبل

٣٣٠٣
  دور عامل تنكرز األورام في إظھار شذوذ الدھون والھزال 

عند مرضى سرطان الثدي
١٩٩٩٢٠٠١١٣٤٠اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسدكتوراهانيسعید محمد علي الشیب

٢٠٠١٢٠٠١١٣٤١اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسدكتوراهعلي عبید مثنى مھديتأثیر مثبطات أنزیمات االنجیوسین على الحنجرة٣٣٠٤

٣٣٠٥
  مرض الحمامیة الصبغیة المقاومة والحزاز المسطح الجلدي الصبغي

دراسة مقارنة
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٤٩اإلنجلیزیةالسودانجامعة جوبادكتوراهحمد عبد القادر محمد المعلميم

٣٣٠٦
دراسة فیتو كیمیائیة لبعض النباتات التي تنتمي إلي العائلتین االكنانثاس 

والمركبة والتي تنمو في الیمن
٢٠٠٢٢٠٠٢١٣٦٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرأمینة محمد سعید الشیباني

٢٠٠٠٢٠٠٢١٣٦٦اإلنجلیزیةألمانیاجامعة میونخماجستیرمحمد عبد اهللا حمود منصورالتھاب جلد حشفة عضو الذكورة في الرجال الیمنیین٣٣٠٧

٢٠٠١٢٠٠٢١٣٨٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرولید أحمد قاسم الدبعيتأثیر القات على ھرمون اللیثین واألحماض الدھنیة الحرة٣٣٠٨

٣٣٠٩
  دور األشعة المقطعیة للصدر مقابل المنظار

في إمكانیة إجراء العملیة الجراحیة لسرطان القصبات 
١٩٩٨٢٠٠٢١٣٨٧اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهفاكر علي أحمد القباطي

٢٠٠٠٢٠٠٢١٤٠٤اإلنجلیزیةمصرمعھد البحوث الطبیةماجستیرغالب العریقي عبد العزیز ھائلتعیین األجسام المضادة للكاردیولبین في مرضى الشرایین التاجیة للقلب٣٣١٠

دكتوراهامة الكریم علي أحمد الحورياستخدام عقار الترامال كمھدي أثناء الوالدة٣٣١١
  المعھد األكادیمي 

للعلوم الطبیة
١٩٩٧٢٠٠٢١٤٠٧الروسیةروسیا

ماجستیرأمة الكریم علي أحمد الحورينفسي عند األمھات الحواملاستخدام معامل فیككا لدراسة وظائف الجھاز الت٣٣١٢
معھد أبحاث أمراض 

النساء
١٩٩٤٢٠٠٢١٤٠٨الروسیةروسیا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤١٥اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرمحمد سلطان سیف االكحليحالة صحة األسنان لماضغي القات في مدینة صنعاء٣٣١٣

٣٣١٤
لمعالجة سطح العاج على قوة الرابط القصي لنظامین مختلفین تقییم ثالثة أنواع 

من حشوات الراتنج
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤١٦اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیررضوان عبد اهللا األسلم

٣٣١٥
  دراسة الوسائل التشخیصیة لطفیلي لریبتو سبوریدیم بارفام وجیاردیا المبلیا 

بریةوالعدوى التجریبیة في الحیوانات المخ
ماجستیرأنس أحمد حسین المحبشي

جامعة العلوم 
التكنولوجیة

١٩٩٨٢٠٠٢١٤٥٨اإلنجلیزیةاألردن

٣٣١٦
  أبعاد وأشكال الفكین األعلى واألسفل لدى عینة من الیمنیین أعمارھم

ذات عالقة بأطباق طبقي من الصنف األول)  ٢٦-١٨(بین 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٩٥اإلنجلیزیةقالعراجامعة بغدادماجستیرنبیل محسن محمد الزبیر

٣٣١٧
  تأثیر التردد الحراري في عالج السرطان الكبدي المصاحب لحاالت التلیف 

"سي"في مرضى الفیروس الكبدي 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٩٩اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرمنصور علي حزام العمراني

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٠اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرإكرام فضل االریانيران التجاربئعند فتأثیر القات على استقالب الجذور الحرة ومضادات األكسدة ٣٣١٨
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠١اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعبد الكافي شجاع الدینمقارنة بین نظام القلب أحادي القطب وثنائي القطب٣٣١٩
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٦اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرصالح عبد الجلیل أحمد القباطيور األیتام في اإلسكندریةاإلصابة بالطفیلیات المعدیة بین المقیمین بد٣٣٢٠
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥١٢الرومانیةرومانیاجامعة تمیشوارادكتوراهعصام محمد الربیعالتشخیص األولي لسرطان البروستاتة المتقدم٣٣٢١
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢٣الرومانیةرومانیاجامعة تمیشوارادكتوراهرابعة محمد أحمد جمعاناالنزلیة مع إمكانیة التطبیق االكلینكلي مساھمات في دراسة ردود األفعال٣٣٢٢

١٩٩٩٢٠٠٢١٥٢٥الرومانیةرومانیاجامعة تمیشواراماجستیررابعة محمد أحمد جمعانالتفاعالت االنزیانتكیة المستخدمة في المختبرات االكلینیكة٣٣٢٣

٣٣٢٤
  الفلوكونازول  –النیستاین المایكونازول من النشاط المضاد للفطریات لكل 

بعد دمجھا بأربع مبطنات أطقم
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢٦اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرفؤاد عتیق علي السفیاني

٣٣٢٥
  استخالص قلوید الترایكونیلیین من بذور الحلبة العراقیة

  سكر والدھون ودراسة تأثیره على مستوي ال 
في األرانب السلیمة والمصابة بداء السكري المستحدث بمادة األلوكسان

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٤اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرأدیب عبده ناشر الحكیمي

٣٣٢٦
  الحالة الصحیة للفم واألسنان ومتطلبات العالج لطالب المدارس 

ة صنعاء الیمنسنة في مدین ١٤-٦الذین تتراوح أعمارھم بین 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٦اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرخالد عبد السالم أبو بكر الحداد

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٤١الروسیةروسیاالجامعة الطبیة الروسیةدكتوراهخالد عبد اهللا قاسم تلھاالتشخیص وعالج مضاعفات البلھارسیا على الجھاز البولي٣٣٢٧

٣٣٢٨
  مختلفة في المواد الترمیمیة كسد الفتحاتتقییم كفاءات أنواع 

في عینات الخزف المبطنة بمعدن النیكل كرومیوم 
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٤٥اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرمحمد محمد حسن المعلم

درن الجھاز البولي التناسلي٣٣٢٩
ولید أحمد حسین عبد اهللا 

األصبحي
٢٠٠١٢٠٠٣١٥٤٨اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیر
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٣٣٣٠
  تقییم قدرة الختم لمواد مختلفة مستخدمة في ترمیم انثقاب مفترق الجذور 

دراسة مختبریة
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٥٢اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیروفاء حسن عبده األعجم

٣٣٣١
  الرمد بین أوساط طلبة وطالبات الثالث االبتدائي" التراكوما"مدى انتشار مرض

ة المحویتفي محافظ 
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٥٧اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهمطھر یحیى الشاعر

٣٣٣٢
التأثیرات السلبیة للقات كمنبھ عصبي على سیر المرض لمرضى الفصام 

البارانوي
دكتوراهعبد السالم علي حسین عشیش

األكادیمیة الروسیة 
الطبیة للدراسات العلیا

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٦١الروسیةروسیا

٣٣٣٣
  على مستوي الخلیة في اإلنسان " F-18"تحلیل ودراسة حركة 

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٧٢اإلنجلیزیةأمریكاجامعة تنسيدكتوراهأحمد خالد عبد الرحیمفي سبیل تطویر عالج سرطان المخ باستخدام مركب البوورون وأشعة نیترون

٣٣٣٤
  الفصل والتعرف على الدھون  الموجودة

اطق یمنیة مختلفةفي أوراق القات لمن 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٨٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرغالب أحمد قحطان

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٨٥اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعلي قائد خالد الشرعبيتأثیر تخزین القات على أنسجة الفم وما حولھا٣٣٣٥

٣٣٣٦
  دراسة بعض العوامل الحیویة المسببة 

ة مرض الدرن للعقاقیر في مصر والیمنلضعف استجاب
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٨٦اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهعبد الباقي عبد اهللا أحمد الرباحي

٣٣٣٧
  تأثیر إسناد وظیفة الجسم األصفر على معدالت انغراس األجنة البشریة 

بعد عملیات اإلخصاب المجھري الخارجي وزرع األجنة  في الرحم
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٩٦اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهناجي عالو أحمد قائد

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٩٩اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد اهللا علي حسین الرقیميالیمن –وفیات األمھات في مستشفیات صنعاء ٣٣٣٨

التغیرات التي تحدث في العین نتیجة استخدام العدسات الالصقة٣٣٣٩
د الرحمن حسن سمیحة عب

االریاني
٢٠٠٠٢٠٠٣١٦٠١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیر

٣٣٤٠
  انتشار عدوى البكتریا الحلزونیة البوابیة

بین المرضى الخاضعین للتنظیر الداخلي 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھدى زید علي الشامي

٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٣٥اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لندنماجستیرسمیرة محمد االریانيالناقل للمالریااألطوار النوعیة وأنواع البعوض ٣٣٤١

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٤٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد الفتاح موسى الحوتدراسة وبائیة عن حمي الضنك في الیمن٣٣٤٢
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٤٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل سعد محمد حرملالیمن–ء داء الشغیال بین المرضى المصابین باإلسھال في صنعا٣٣٤٣

٣٣٤٤
  تأثیر القات على وظائف الغدة الدرقیة مع احتمال تحفز األجسام المضادة

للغدة الدقیقة 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٤٥اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهفیروز قائد أحمد الشوافي
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٣٣٤٥
  لبكتریة لعدوى العیون واستجابتھاالمسببات ا

الیمن–للمضادات الحیویة صنعاء  
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٥٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهأیاد یوسف محمد بطیبط

٣٣٤٦
  تحدید مدى المقاومة للمضادات الحیویة 

من بین البكتریا المسببة ألمراض المستشفیات
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٥٥اإلنجلیزیةالیمناءجامعة صنعماجستیرنجالء أحمد علي الشامي

٣٣٤٧
  في متبرعي الدم١٩تواجد فیروس البارفوب 

واستمراریة في حاالت االلتھاب المفصلي في البالغین 
  ضیاء عبد الحفیظ شرف

الدناني 
٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٥٧اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراه

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٧٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهجمیلة علي محمد السنبانيقة إبقاء الجزع العلويتقییم موضوعي إكلینیكي ومجسم لتصغیر الثدي بطری٣٣٤٨

دكتوراهعبد السالم عبد المعطى الجنیدآثار الطلقات الناریة على العظام واألسلوب األمثل لعالجھا٣٣٤٩
معھد البحوث 

للرضوض والكسور
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨١الروسیةروسیا

١٩٩٨٢٠٠٣١٦٨٥اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة مانشسترماجستیرعصام عبد اهللا یحیى الشاميالالكتوفرین الموجود بالحلیب على حساسیة البكتریا باركمدلدیا تأثیر٣٣٥٠

٣٣٥١
  دراسة بعض الجوانب المناعیة والوراثیھ الخلویة والفسلجیة 

عند مرضى التدرن الرئوي
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨٩العربیةالعراقامعة بغدادجدكتوراهأشرف محمد محمد النھاري

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٣اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهمحمد عوض سعید باجبیرعالج وأدویة االختالل الكلوي عند مرضى البول السكري٣٣٥٢

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیريعماد عبد الرحمن البدرانتشار بكتریا الكمبلیوبكتر في مرضى اإلسھاالت والدواجن في الیمن٣٣٥٣

٣٣٥٤
  التحقیق من بقایا السمع لدى األطفال الذین یعانون من ضعف عصبي شدید 

  باستخدام رسم السمع عن طریق جذع المخ 
واستجابة الكمون الوسطى وتقییم الكالم 

٢٠٠٢٢٠٠٣١٧١٦زیةاإلنجلیمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرأمال محمد عبده الدمیني

٣٣٥٥
  وبعض إنزیمات المیتوكوندریا ٣تأثیر عقار الرواكوتان على بي سي أل 

في مرضى سرطان الدم النقوي الحاد 
لطفي عبد السالم عبد الرب 

المقطري
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیر

٣٣٥٦
  كوینتقییم استجابة بالزمودیوم فالسیبارم لعقار الكلورو

الجمھوریة الیمنیة–في محافظة الحدیدة  
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٣اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهمحمد طھ حزام المقطري

٣٣٥٧
  التقییم التشخیصي لبعض العوامل المسببة لتصلب الشرایین

في العمال صغار السن المعرضون مھنیًا إلى كلورید الفینیل أو المعادن الثقیلة 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٤اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرمھدي صالح الزبیدىابتسام 

٣٣٥٨
  دراسة تحلیلیة تقییمیة: التحلیل الحجمي لدماغ اإلنسان الطبیعي البالغ

بواسطة صور أشعة الرنیین المغناطیسي 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٦التركیةتركیاجامعة سلجوقدكتوراهخلیل عوض مرشد

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٢٩الفرنسیةفرنساجامعة كلودبیرنارلیواماجستیرعبد الحمید محمد أحمد كباس  نفس على حركات أعضاء الورم وكثافة وحجم الرئة تقییم أثر الت٣٣٥٩
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خالل سیر معالجة سرطان الشعب الھوائیة الخارجي باإلشعاع

٣٣٦٠
   قیاس مستویات الھوموستین كعامل مسبب

تعاطي القاتلمرضى األوعیة الدمویة للقلب عند م 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٣٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفؤاد محمد علي النود

٣٣٦١
  دراسة القلویدات األمینیة لنوعین من نبات علندة

والذي ینمو طبیعیًا في العراق 
٢٠٠٢٢٠٠٤١٧٤٨اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرخالد عبد اهللا علي القاضي

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٧٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد المغني جمیل طاھر أحمدن النساء الحواملعزل المبیضات م٣٣٦٢
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٨٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد محمد أحمد الشھريتحدید نسبة فیروس السیتومقالو في الجمھوریة الیمنیة٣٣٦٣

٣٣٦٤
  إجراءات مكافحتھا في بؤرة وباء حدیث تقییم الوضع الوبائي للمالریا بعد 

في مدینة الحلة والتنبؤ بإمكانیة عودة المرض إلیھا
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٩٤اإلنجلیزیةالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرعبد الباسط أحمد فضل الغوري

٣٣٦٥
  وظائف الغدة الدرقیة في النساء الحوامل صغیرات السن 

عدنوفي منطقتین من الیمن صنعاء 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسلوى عبد اهللا علي زید

٣٣٦٦
  تخلیق وتقییم مركبات غیر ستیرودیة جدیدة مضادة لاللتھابات

٢ذات فعالیة انتقائیة متوقعة مثبطة لإلنزیم كوكس 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨١٧اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهصادق أحمد سرحان المخالفي

ماجستیرأحمد صالح محمد عبد الربتطور األمراض التخثریةعند الحوامل دور الثرومبوفیلیا الوراثیة في٣٣٦٧
األكادیمیة الروسیة 
الطبیة للدراسات 

٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٣٨الروسیةروسیا

٣٣٦٨
  سنة ) ١٥-١٠(أبعاد الفكین لدى عینة من الیمنیین تتراوح أعمارھم بین

األولذات عالقة أطباق من الصنف 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٤٦اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرنصر حمید عبد اهللا القدیمي

٣٣٦٩
  الوضع الصحي ألنسجة ما حول األسنان

للذین یستخدمون الطقوم الجزئیة والمتحركة 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٤٩اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد اهللا غالب عبد اهللا عمران

٣٣٧٠
المقطعیة والرنین المغناطیسي في تحدید درجات االنتشار  دور األشعة

الموضوعي لألورام األولیة الخبیثة في كل من الجھاز الھیكلي والعضلي
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٦١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعبد الوھاب محمد یحیى المطھر

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩٦اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهالم محمد ناجي دالقعبد الستقییم نوعیة الحیاة للرجال اللذین یعانون من العقم٣٣٧١

٣٣٧٢
  تأثیر أقل ضغط انسدادي لبالون القصبة الھوائیة على تسرب السوائل 

إلى القصبة الھوائیة في مرضى التنفس الصناعي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٦اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرخالد محمد أحمد  السیاغي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهنجیب علي أحمد قاللةدراسات أساسیة وتطبیقیة على الجراثیم :التأثیرات البیولوجیة ألشعة اللیزر ٣٣٧٣
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٣٧٤
  تأثیر األدویة الخافضة للضغط على مستویات األكسدة 

في المرضى المصابین بارتفاع ضغط الدم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٢اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهاللطیف أحمد علي محمد عبد

٣٣٧٥
  تقدیر الجذور الحرة والمواد المانعة األكسدة 

في بعض األمراض الشائعة
٢٠٠١٢٠٠٤١٩٤٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد سیف مقبل الحكیمي

٣٣٧٦
   دراسة بالدوبلر الملون على األوعیة الدمویة المختلفة

للجنین لتقییم حالة الجنین في بعض حاالت الحمل
٢٠٠٢٢٠٠٤١٩٧٨اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهمحمد صادق محمد العیدروس

٣٣٧٧
  التصنیف السیرولوجي لفیروس االلتھاب الكبدي سي 

ودالالت المناعة الذاتیة المصاحبة لھ في المرضى الیمنیین
٢٠٠٣٢٠٠٤١٩٨٠اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهجمال أحمد سعید علي

٣٣٧٨
  التأكسد الناتج عن تراكم مادة الحدید 

عند األطفال المصابین بفقر الدم المنجلي والتالسیمیا
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨٤األلمانیةألمانیاجامعة فرنكفورتدكتوراهمیادة عبد اهللا علي القرشي

٣٣٧٩
الوبائي في سرطان القولون والمستقیم الموت الخلوي التلقائي المنظم والتخلیق 

  وعالقتھما بتحدید مرحلة السرطان وإمكانیة رجوعھ
وفترة بقاء المریض على قید الحیاة 

٢٠٠٢٢٠٠٤١٩٨٨اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعمر عبد القادر محمد العیدروس

٣٣٨٠
  مسببات عدوى المسالك البولیة عندى مرضى السكر 

ھوریة الیمنیةفي صنعاء الجم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد العزیز أحمد العواضي

٣٣٨١
  " ھیدسنوكمستري"تشخیص سرطان البروستاتة بواسطة األمینو 

الھرمونات واإلنزیم التي تفرزھا
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٠الرومانیةرومانیاجامعة  كارولدكتوراهأحمد جبران قائد العرامي

٣٣٨٢
  دراسة وبائیة ومیكروبیة لفیروس الكبد البائي

في أمانة العاصمةـ الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررضوان أحمد محمد النجار

٣٣٨٣
  إزالة الزائدة الدودیة بالمنظار في الیمن

دراسة مقارنة 
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل عبده علي عثمان

٣٣٨٤
  عالقة الھوموسستین بوظائف الغدة الدرقیة عندى المرضى المصابین 

بنقص إفرازات الغدة الدرقیة
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٢٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد القادر محمد النزیلي

٣٣٨٥
  تأثیر العوق الوظیفي على نمط الحیاة

لمفاصللمرضى التھاب ا 
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٣٤اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمحمد محمد علي األقمر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرغریبة عبد الرحمن محمد عبد   ھرمون اللبتین والھرمونات المتعلقة بإیض الدھون ٣٣٨٦
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الرقم 
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الوھابفي مرض الفشل الكلوي المزمن في الیمن

٣٣٨٧
  التصویر بالرنین المغناطیسي والموجات فوق الصوتیة  دور

في تشخیص وعالج اإلصابات الكبدیة الغیر معقدة بداء الكلیات
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٥٠اإلنجلیزیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهإبراھیم عبد اهللا حسن المحبشي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٥٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءستیرماجمحمد عبد اإللھ مفضلشیوع الفطریات بین حاالت عدوى الجلد بالیمن٣٣٨٨
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٧٠اإلنجلیزیةلبنانجامعة بیروتدكتوراهأمینة محمد سعید الشیبانيفي الیمن ولبنان كیمیائیة لنباتات مختارة تنمو  دراسة فیتو لنباتات٣٣٨٩
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٨٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریحیى الحیفيعبد الرحمن معدل مسببات االلتھاب االحلیلي عند المرضى الیمنیین٣٣٩٠

٣٣٩١
  صیاغة وتقییم الكبسوالت الجیالتینیة الرخوة لعقار شحیح اإلذابة

في سواغ مذابة ومستحلبة 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٨٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعبد الولي أحمد سیف حمید

٢٠٠١٢٠٠٥٢٠٨٩اإلنجلیزیةمصرجامعة المنصورةدكتوراهمرشد أحمد نعمانابین بحصوات الكلى والمسالك البولیةالتقییم النقدي لألطفال المص٣٣٩٢
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٠٩١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهأحمد محمد عثماندراسة صیدلیة عن إطالة فاعلیة دواء مضاد للحساسیة معین٣٣٩٣

٣٣٩٤
  ة بعدوى الجھاز التنفسي السفلي ارتباط المیكروبالزما الرئوی

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٠٢٠٠٥٢٠٩٤اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهخالد عبد الكریم علي المؤید

٢٠٠١٢٠٠٥٢١٠٢اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسدكتوراهإبراھیم حسین الوزیردراسة مقارنة  - الالنقطیة القرنیة المحدثة جراحیًا ٣٣٩٥

٣٣٩٦
  دراسات على بعض العوامل الحیویة والبیئة 

المؤثرة على نشاط بكتریا ریزویدیم یجبومانوزیردیم
٢٠٠١٢٠٠٥٢١٠٣اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقدكتوراهمحمد فرحان مھیوب الھاللي

٣٣٩٧
  استخدام جھاز الموجات فوق الصوتیة 

من خالل العجان للتقییم السریري لإلجھاض
  عبد الرقیب انتصار 

مراد العبسي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١١٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٣٣٩٨
  استخالص بعض المضادات الحیویة من بعض الفطریات 

وتجریبھا على البكتریا والفطریات الممرضة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٢٧اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهناصر ھیثم عبد الرب ناجي

٣٣٩٩
  ابتة بالمنظار مقابل ربطھا جراحیًا ربط األوردة الث

في حاالت قصور الدورة الوریدیة المزمنة باألطراف السفلى
٢٠٠٢٢٠٠٥٢١٣١اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهجمال محمد إسماعیل خدابخش

٣٤٠٠
  مستوى اللیكوترین في البالزما في األطفال المصابین بالربو الشعبي التأتبي 

وعالقتھ بشدة المرضوغیر التأتبي 
٢٠٠٢٢٠٠٥٢١٣٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهسھى عبد الملك أحمد أغبري

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٧٠اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهحامد عمر شیخ الكافمستوى النیوبترین في مختلف األمراض الكبدیة كدلیل للنشاط المناعي الخلوي٣٤٠١
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٤٠٢
  كلیة في الجھاز الھضمي العلوي والتلوث المعُي البكتیري التغیرات الش

في حاالت اإلمساك عند األطفال
٢٠٠٢٢٠٠٥٢١٧٢اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعبد اهللا منصور عبد اهللا الزوع

٣٤٠٣
  مؤشر األنسولین والجلوكوز كطریقة بسیطة لقیاس مقاومة عمل األنسولین

لدى مرضى السكر والبدانة 
٢٠٠٣٢٠٠٥٢١٧٣اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد أحمد عمر بامشموس

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٧٧اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة ویلزدكتوراهحافظ عبد الحمید النودانتشار جینات الخالیا المنجلیة في الیمن٣٤٠٤

٣٤٠٥
فیل تقییم الدقة التشخیصیة للطرق المعتمدة على تحدید الحمض النووي لط

)دراسة مقارنة(المالریا مع اعتماد صبغة جما كمقیاس مرجعي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٨٣اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة كیبانجسانماجستیرمحمد عبده خالد مھدي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٨٤اإلنجلیزیةامالیزیجامعة كیبانجسانماجستیرھشام مھیوب سرحان المخالفيتأثیر اإلصابة بعدوى الطفیلیات المعویة على وضع مایكرونیوتریات٣٤٠٦

٣٤٠٧
  ونشاط إنزیم التیلومیراز )أل.سي.بي(قیاس مستویات البروتین

في مرضى سرطان الدم الحاد
٢٠٠١٢٠٠٥٢١٩٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرذكرى علي عبد الواحد األغبري

دكتوراهعلي علي احمد المكرمانيخصوصیة عدوى الجھاز البولي لدى األطفال٣٤٠٨
األكادیمیة الروسیة 

الطبیة 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢١٤الروسیةروسیا

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٢٢١اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومماجستیرفھمي عمر عبید عرامدراسة التكرار األول لفتق إنقوینال وتقییم األسباب المحتملة للتكرار٣٤٠٩

٣٤١٠
طورة الطفیفة في تدبیر مقارنة بحثیة بین فعالیة ثالثة أدویة من ذوي الخ

اضطراب عسر المزاج لما قبل الطمث
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٢٢٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان عبد اهللا علي ھاشم

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٢٨اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرعبد الحمید علي لطف الذیفانيتقییم ممارسة العنایة الذاتیة لمرضى االستصفاء الدموي٣٤١١

٣٤١٢
  الزمن المالئم لالستفادة الجینیة المثلى 

من تمنع األم الحامل ضد داء الكزاز
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٢٢٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرقائمة عبد اهللا حمود فراص

٣٤١٣
االرتكاس اللبي لألسنان الدائمة تجاه تطبیق بعض أنواع اإلسمنت األینومیري 

جرثومیة -نسیجیة - یةالزجاجي  دراسة سریر
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣٢العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهرضوان عبد اهللا األسلمي

٣٤١٤
  دارسة إضطرابات الجھاز البطني لألوعیة الدمویة وتطبیقاتھا 

على ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل بواسطة مودیل جدید خارج الجسم
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٢٤١اإلنجلیزیةبریطانیاجھامجامعة برمنماجستیرإیمان عبد اهللا یحیى الیمني

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٨٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربلقیس عبد اهللا محمد التھاميتأثیر مضغ القات على تخطیط القلب الكھربائي في األشخاص الذكور األصحاء٣٤١٥

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٣اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهنداريخالد علي محسن الجالعوامل المحددة للحالة التغذویة ألطفال المدارس٣٤١٦

٣٤١٧
  واألشعة المقطعیة بالكمبیوتر  دور الموجات فوق الصوتیة بالدوبلر الملون

في تشخیص عقیدات الغدة الدرقیة 
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٣٠٤اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسماجستیرمحمد أحمد محمد الضلعي
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٤١٨
  ینكیة لفشل القلب وعالقتھ بمادة األدرینومیدالین كلالنتائج اإل

في البالزما عند األطفال الیمنیین
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣١٣اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهھالة عبد الواحد الخرباش

٣٤١٩
  معالجة العیوب العظمیة حول السنیة باستخدام البالزما الغنیة بالصفیحات 

والطعوم العظمیة الذاتیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٢١العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهسلطان سعید األكحلي محمد

٣٤٢٠
  أطفال الخدج ومكتملي العمر الحملي:الموالید ناقصي الوزن

مستشفى الوحدة التعلیمي عدن
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٢٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرانتصار صالح الكعكي

٣٤٢١
ض الربو الشعبي بین األطفال الداخلین إلى النمط األبیدیمیولوجیا والسریري لمر
)م٢٨/٢/٢٠٠٣- ١/٩/٢٠٠٢(مستشفى الوحدة للفترة 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٣٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرسوسن علي ناصر عمبر

٣٤٢٢
  وبائیة والعالج الجراحي -تلیفات الرحم العرضیة دراسة إكلینیكیة

  ي لدى المرضى الداخلین مستشفى الوحدة التعلیم
)م٣١/١٢/٢٠٠٣-١/٥/٢٠٠٢(للفترة 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٣٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرمنى علي محمود باصدیق

٣٤٢٣
  تحلیل سریري ـ وبائي لمتالزمة داون عند األطفال الیمنیین المعاینین 

الیمن/في مستشفى الوحدة التعلیمي العام ـ عدن
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٣٩اإلنجلیزیةیمنالجامعة عدنماجستیرعبده أحمد علي نعمان

٣٤٢٤
  االلتھاب التنفسي السفلي الحاد لدى األطفال دون الخامسة من العمر 

  المدخلین إلى مستشفى الوحدة التعلیمي ـ عدن 
)م٢/٢٠٠٣- ٩/٢٠٠٢(خالل الفترة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرانتصار سالم عبده الحاج

٣٤٢٥
كي ومضاعفات مالریا الفالسیبارم عند األطفال الداخلین مستشفى النمط اإلكلینی

)م٢/٢٠٠٣-٩/٢٠٠٢(خالل الفترة   الوحدة التعلیمي ـ عدن
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤١اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرأماني عبد اهللا ناصر عمر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیر سعید باحطابنظال عبد اهللامعدل انتشار أمراض الھیموجلوبین الوراثیة بین حدیثي الوالدة٣٤٢٦
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرشمیم علي محمد سلیمانالصرع مجھول األسباب عند األطفال في مستشفى الوحدة التعلیمي ـ عدن٣٤٢٧
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الملك أحمد أغبرينھى داء السكري  لدى األطفال ظھوره اإلكلینیكي وعالجھ٣٤٢٨

٣٤٢٩
  تمزق الرحم والعوامل ذات العالقة بین النساء 

  الوحدة التعلیمي ـ عدن/تقییدھن في كل من م تم اللواتي
أبن خلدون لحج الیمن/م 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرشامة لحمد بن لحمد

٣٤٣٠
  خطورة التعرض للوفاة ألطفال ما دون سن الخامسة 

اللذین تم إدخالھم إلى مستشفى الوحدة التعلیمي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرمسعد حسن سالم
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٤٣١
  نتان النفاسي بعد الوالدة المھبلیة العوامل المرتبطة بھ والنتائج اإل

)م٣١/١٢/٢٠٠٣-م١/٥/٢٠٠٢(خالل الفترة  
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرفیروز عبد القادر صائل

٣٤٣٢
  تقییم مستوى حمض الیوریك وخمیرة الفوسفاتیز القاعدي في الدم 

  وفي مصل سائل الركبة لدى المرضى المصابین بالتھابات مفصل الركبة 
الیمن/في مستشفى الجمھوریة التعلیمي عدن

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد القادر نجاة مجاھد

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٥٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرمنى علي محمد السنیديالعوامل المرتبطة بظھوره وتأثیره على األم الحامل والطفل:التشنج الحملي٣٤٣٣

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٥٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرفاضل حسن منى محمدفقر الدم عند الحوامل وعالقتھ بوزن المولود٣٤٣٤

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرثریا عمر عبد اهللا األصبحيالمقاسات األنثروبومتریة لألطفال حدیثي الوالدة مكتملي النمو٣٤٣٥

٣٤٣٦
  ملبروتین ج التفاعلي لدى مرضى إحتشاء عضلة القلب الجداري الشا

  عدن /للوھلة األولى بمستشفى الجمھوریة التعلیمي 
)م٣١/١٢/٢٠٠٣-/١/٦(للفترة 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیروائل محمد عبده القاھري

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٨٨اإلنجلیزیةأمریكاجامعة المسیسبيماجستیرمنیرة أحمد العزباالستخدامات الطبیة والشعبیة للحمضیات٣٤٣٧

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٨٩البولندیةبولنداجامعة وارسودكتوراهمحمد شاھر سعید عثمان)بایلن(كسور عظام الساق من نوع ٣٤٣٨

٣٤٣٩
  استخدام عقار معطي للنیترك أوكسید عبر الجلد لمنع الوالدة المبكرة

في المجموعة عالیة الخطورة 
سبأ محمد عبد العزیز شجاع 

الدین
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٠٠اإلنجلیزیةلیمناجامعة صنعاءماجستیر

٣٤٤٠
  إصابة األوعیة الدمویة التي تغذي الدماغ بالقلب 

واإلشارة إلى إمكانیة العملیة لھذه األوعیة والزمن بینھم
دكتوراهنبیل یحیى أحمد المضواحي

األكادیمیة الطبیة 
الروسیة 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤١٣الروسیةروسیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤١٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اإللھ حسین الحرازيیة الخط األول ودرجة المقاومةمعدل انتشار طفیل المالریا لألدو٣٤٤١

دكتوراهكمال عثمان إبراھیم باحكیمتأثیر حقن دوالي المرئي لنزیف ما بعد العملیة٣٤٤٢
مجلس التخصصات 

الطبیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٢٥اإلنجلیزیةالسودان

٣٤٤٣
  من القضیب القوسي واألسالك المستخدمة اإلفرازات المعدنیة
الوجھ والفكین ةفي جراح 

دكتوراهعلي حسین الحدید
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠١٢٠٠٥٢٥٦٥اإلنجلیزیةالیمن

ماجستیرعباس محمد حسین الكبسيالغرسات السنیة المنغرسة في عظم الفك السفلي والمثبتھ لألطقم المحمولة٣٤٤٤
جامعة العلوم 
٢٠٠١٢٠٠٥٢٥٦٦اإلنجلیزیةالیمنوالتكنولوجیا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٤٤٥
  تأثیر المواد الناسخة على أبعاد المنسوخ الحراري 

وتطابق الھیكل المعدني للطقم الجزئي
ماجستیرمحمد حسین علي القوسي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠١٢٠٠٥٢٥٧٨العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٦الرومانیةرومانیاجامعة تمیشوارادكتوراهعبد السالم محمد عتیق العراميمرض،التشخیص والعالجالتصنیف،أسباب ال نقص وضیفة الغدة الدرقیة٣٤٤٦

٣٤٤٧
  الطرق المثلى في تشخیص ومعالجة حدیثي الوالدة الذین یعانون 
من تشوھات خلقیة في المستقیم وفتحة الشرج في ضروف الیمن

دكتوراهعبده أحمد شمسان سعید
كو لألبحاث معھد موس

الطبیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٧الروسیةروسیا

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٤٣األسبانیةأسبانیاجامعة ھافاناماجستیرمسعد صالح سعید حیدرةتقییم عملیة استئصال المرارة عن طریق الفدیو التنظیري في التھاب المرارة الحاد٣٤٤٨

٢٠٠١٢٠٠٥٢٦٤٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرر مرشد ناصر المعمريحیدالكشف المبكر لسرطان الكبد بقیاس نشاط بعض اإلنزیمات٣٤٤٩

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٤٨الروسیةروسیاالجامعة الطبیة الحكومیةدكتوراهنبیھة أحمد سیف الصلويفي الجمھوریة الیمنیة فقر الدم المنجلي عند األطفال٣٤٥٠

٣٤٥١
 Saccharomycesدراسة تأثیر المواد المثبطة المنتجة من خمیرة 

Boulardii في عوامل ضرواة بعض البكتریا المعویة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٥٢العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهفضل أحمد سعید الجشاعة

ماجستیرجمیل حسین علي العراسيدراسة وتحلیل أسئلة مترالوجیة للموجات فوق الصوتیة الطبیة٣٤٥٢
جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٦٢ةالروسیروسیا

٣٤٥٣
  تشخیص ومتابعة حاالت المفصل الصناعي لعظمة الحوض

باألشعة والموجات الصوتیة 
دكتوراهرامز عبده محمد األسودي

األكادیمیة الطبیة 
الحكومیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٦٧الروسیةروسیا

٣٤٥٤
  مقارنة توسیع القنوات المعوجة بواسطة جھازین للتوسیع والید 

الفوالذ الصامد ومبارد من النیكل تیتانیوم باستعمال مبارد من
٢٠٠٠٢٠٠٥٢٦٦٩اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعادل عبد الرب نعمان األدیمي

ماجستیرمشتاق علي محمد صالحالبحث والتحقق من محوالت الطاقة في جھاز الرقابة القلبیة٣٤٥٥
جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨١الروسیةروسیا

التدخل الجراحي ألورام األنسوال٣٤٥٦
یوسف عبد اهللا عبد الرحمن 

المداني
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨٧اإلنجلیزیةایطالیاجامعة رومادكتوراه

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٩٨اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعادل منصور صالح حاجبتحریر وتثبیت الخصیة المعلقة عن طریق منظار البطن الجراحي٣٤٥٧

٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٢٦البولندیةبولنداجامعة بیاویستكماجستیرنجیب دحان محمد ثوابھضییق الشعب الھوائیة المزمنمرض ت٣٤٥٨

٣٤٥٩
ومرض فقر دم البحر  تخلف نمو األطفال المصابین بأنمیا الخالیا المنجلیة

عند األطفال في الیمن المتوسط 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٢٩زیةاإلنجلیالیمنجامعة صنعاءماجستیرسلوى أحمد محمد سالم
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٣١اإلیطالیةایطالیاجامعة رومادكتوراهعامر عبد العلیم محمد القباطيجراحة الصرع الصدغي المقاوم للعالج٣٤٦٠

٣٤٦١
  تأثیر برنامج التثقیف الصحي على مرضى السكري

عام في العاصمة صنعاء ٤٠البالغین من العمر أكبر من  
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٧٣٥اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناكتوراهدنبیل أحمد أحمد الربیعي

٣٤٦٢
  العالقة بین األعراض والعالمات السریریة وبین نتائج 

في متالزمة اختناق العصب األوسط في الرسغ  دراسة التوصیل العصبي
ماجستیرنصر الدین عثمان إبراھیم باحكیم

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٤٢اإلنجلیزیةالیمن

٣٤٦٣
  دراسة الحد األعلى لمستوى مضاد األستربتولیسین 

في دم األطفال األصحاء باإلسكندریة
  عبد العزیز محمد علي 

الربوعي
١٩٩١٢٠٠٦٢٧٤٣اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیر

٣٤٦٤
   لالستفادة منھ GHRHالھندسة الجینیة لـ 

في عالج أمراض السرطان والسكر 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٤٤اإلنجلیزیةالصینجامعة الصین للصیدلةماجستیرد مصفرعصام یسلم أحم

٣٤٦٥
  دور الدورة الدمویة الدقیقة في إعادة ھیكلة وتجدید بناء البطین األیسر 

بعد احتشاء عضلة القلب
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٤٦اإلیطالیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهصالح زاید صالح عاطف

٣٤٦٦
  ة في تشخیص صدمات البطن الكلیلةدور الموجات فوق الصوتی

یبن المرضى الیمنیین 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٤٧اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهالنجار أحمد حسین النجار

٣٤٦٧
  التأثیر المضاد للفطریات في خالصات المیثانول

والزیوت الرئیسي لنوع فصیلة القرفة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٤٨اإلنجلیزیةمالیزیاراجامعة بوتماجستیربشرى عبد الكریم یحیى محرم

٣٤٦٨
  الصور الطبوغرافیة الممثلة لعضلة اللسان وتحدید مسارھا العصبي الحركي

في األصحاء ومرضى السكتة الدماغیة 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٦١اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعبد اهللامنصور قائد إبراھیم 

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٧٧٧اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرندى أحمد سیف عليفي محافظة عدن ـ الیمن  طفیل المالریاالدراسات الطفیلیة والمناعیة على بعض ٣٤٦٩
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٩٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررضیة محمد محمد أبو طالبدراسة بحثیة لدى عوامل األم والجنین المؤثرة في مساحة السطح المشیمي٣٤٧٠
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٠األسبانیةكوباجامعة كماجويدكتوراهعبد اهللا یحیى عبده الفاتشفات الحادة في جراحة المناظیرالمضاع٣٤٧١

٣٤٧٢
  معدل انتشار بكتریا الیرسنیا إنتیرو كولیتكا بین المرضى الذین یعانون

في صنعاء ـ الیمن من االسھاالت والمصادر المحتملة للعدوى 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررباب محمد عوض عوض

٣٤٧٣
  ) الجلوكوما(الخصائص اإلكلینیكیة للمیاه الزرقاء 

في الیمن
دكتوراهعلي حفظ الدین قائد النظاري

  معھد موسكو
ألمراض العیون 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨١٢الروسیةروسیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨١٤اإلنجلیزیةالیمنصنعاء جامعةماجستیرأحمد علي عبد اهللا األصبحيالتأثیر البصري للقات٣٤٧٤

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨١٧اإلنجلیزیةأندونسیاجامعة أندونسیادكتوراهفوزیة سلیمان حماديخواص النسیج المرضي للحمیة األنف٣٤٧٥
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٤٧٦
  استئصال الورم الغددي عن طریق المدخل الصدغي 

حالة ١١٠مع الدراسة التحلیلیة 
  عماد محمد عبد اهللا 

شرف  عبد الكریم
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٢٣الصینیةالصینجامعة التونجي الطبیةماجستیر

٣٤٧٧
  دراسة مقاومة ارتباط مواد ترمیم السالمیك تباعًا لحالة سطح االرتباط 

دراسة مخبریة وسریریة
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٤٠العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهمحمد محمد حسن المعلم

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٤٨الفرنسیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرعبد السالم ناجي مسعد الصباريات جدیدة من طائفة البنزویازیینتصنیع ودراسة فارماكولوجیة لمركب٣٤٧٨

٣٤٧٩
  خالیا البراعم للسرطانات واألورام الخبیثة كبحث شامل ) عدد(، كثافة أ

في السرطانات الخبیثة  للقولون والمستقیم
جامعة دونغ آ الدولیةتیرماجسخالد حمود محمد علي الریمي

كوریا 
الجنوبیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٥٣اإلنجلیزیة

٣٤٨٠

  لمظاھر الشیخوخة)الفعلي(التحسین الحقیقي
  في المنطقة عدیمة القاعدة العظمیة  

  من الوجھ باإلضافة  BUCCINATORمن الوجھ بواسطة تركیب عضلة 
وإرساءھا إلى األعلى BUCCAL FAT PADإلى شد الوسادة الدھنیة 

دكتوراهمحمد عایض ناجي المعالم
جامعة جیاو تونغ 

شنغھاى
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٥٧اإلنجلیزیةالصین

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦١اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرأنور صالح سعید بامكریدالھومستین كعامل خطورة لكسر الورك في المرضى المصابین بھشاشة العظام٣٤٨١

٣٤٨٢
  الحیوانات بصنعاء حمى مالطا في المتعاملین مع

وتحضیر مستحضر محلي للكشف عن األجسام المضادة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٧٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبیر عبد المحمود محمد ناشر

٢٠٠١٢٠٠٦٢٨٧٩األسبانیةكوباجامعة ھافاناماجستیرفرید ناشر عبد اهللا قاسمانسداد األمعاء المیكانیكي في المریض المتقدم في السن٣٤٨٣

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨٠األسبانیةكوباجامعة ھافانادكتوراهفرید ناشر عبد اهللا قاسمفتوق البطن والعملیات الجراحیة تحت التخدیر الموضوعي٣٤٨٤

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨٣العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهعبد الباسط عبد الصمد القدسيطرق زرع الحالب في زرع الكلیة٣٤٨٥

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٨٤اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهرشاد عبد الغني عبد الربلھیبارین ذو الوزن الجزیئي المنخفض لدى مرضى سكتة نقص اإلرواءتقییم ا٣٤٨٦

٣٤٨٧
  األشكال التشریحیة للشریان الدماغي األوسط 

  في فحوصات تخطیط األوعیة الدمویة الرقمي وتخطیط األوعیة
بالرنین المغناطیسي 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨٦البولندیةبولنداأكادیمیة العلوم الطبیةدكتوراهد الواحد صالح علي العذیقيعب

٣٤٨٨
  مقارنة بین األشعة المقطعیة الحزونیة ثنائیة المرحلة والدوبلر الملون 

في تشخیص سرطان الكبد الخلوي
حاشد عبد القادر عبد الجلیل 

األبیض
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٩٤لیزیةاإلنجمصرجامعة قناة السویسماجستیر
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٨٩٨الصینیةالصینجامعة الصین للصیدلةماجستیرعبد الحكیم عبد اهللا عبد الرحیم Modofilinعلم األدویة فیما یتعلق بـ ٣٤٨٩

٣٤٩٠
   Procera Allceramتقییم قوة الكسر لمادة الخزف الخالي من المعدن 

باستخدام أنواع مختلفة من مواد التثبیت
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٩٩اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة مالیاماجستیرمحمد عبد اهللا المكرمانيبندر 

٣٤٩١
  جھاز صمام القلب خالل تطویر أجھزة الصدىاستقصاء لنموذج 

)الموجات فوق الصوتیة(
ماجستیرفیصل عبد العزیز مقبل الملیكي

جامعة سانت 
بطرسبورج

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٠٣الروسیةروسیا

٣٤٩٢
  )المستحلبات المصغرة(مستحضر میكروآملشن  تطویر وتقییم

والتي على شكل جل وذلك للدواء تیربنافین ھیدرو كلوراید
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٠٥اإلنجلیزیةالھندجامعة ھمداردماجستیرعزكي أحمد محمد عزكي

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٩١٤اإلنجلیزیةالیمننعاءجامعة صماجستیرولید سعید عبده ھبة اهللاتأثیر المواد المانعة للتأكسد عند المتعاطین للقات٣٤٩٣

٢٠٠١٢٠٠٦٢٩١٨اإلنجلیزیةالھندالھیئة الوطنیة لالمتحاناتماجستیرنصر حسین بن حسین النقیبفي عالج حصوات الكلى والحالب ESWLدور ٣٤٩٤

وراهدكتنصر حسین بن حسین النقیبدراسة رجعیة عن التشوھات في العمود الفقري وظھورھا في سن متأخر٣٤٩٥
معھد عموم الھند 

للعلوم الطبیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩١٩اإلنجلیزیةالھند

٣٤٩٦
  تأثیر تعاطي القات على مستوى السیروتونین

عند النساء الحوامل المتعاطیات للقات في الیمن 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریسرى أحمد حسین اإلریاني

٣٤٩٧
  الرحم نتائج الفحص الخلوي لعنق

ن لمستشفى الوحدة التعلیميیللمرضى المعاود 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٣٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعایدة حسن محمد عوض

٣٤٩٨
  تأثیر الرعایة الصحیة للحوامل 

المترددات على مستشفى الوحدة التعلیمي على مخرجات الحمل
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٣١اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیررجاء علي صالح فضل

٣٤٩٩
  مراقبة الدورة الدمویة شرط لرفع نوعیة وسالمة  التخدیر 
في حاالت العملیات الجراحیة ذات التدخل المتدني عند األطفال

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٣٢الروسیةروسیاجامعة بطرسبورجدكتوراهحسین یاسین یار محمد

٣٥٠٠
  األكسوتوسین والمیزوبرستولي 

في تحریض وتحفیز الوالدة
انتصار محمد عبد اهللا أحمد 

قشاش
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٣٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٣٥٠١
  دور أكسید النتریك في السكتة الدماغیة 

في أمراض السكر وغیر المصابین بأمراض السكر
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٩٥١اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقدكتوراهیونس أنیس حسن بن طالب

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٥٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرنوال عبده محمد علي الزیاديحواملوفیات األمھات ال٣٥٠٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧٢اإلنجلیزیةالسودانمجلس التخصصات الطبیةدكتوراهعبد الحكیم عمر مبارك التمیميإصابة اإلصبع الكبیر في القدم السكري٣٥٠٣

٣٥٠٤
  ویة باستخدام اإلبرة القیمة التشخیصیة لفحص خالیا العقد اللیمفا

)م٢٠٠٣/٢٠٠٤(
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرفاطمة طالب ثابت عبادل
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٥٠٥
   النظام الصحي في الجمھوریة الیمنیة وإصالحھ

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٠٢اإلنجلیزیةكوباجامعة ھافانادكتوراهمحمد غرامة الراعيالتحدیات والدروس المستفادة

٣٥٠٦
  السریریة والمخبریة حول الوقایة من أمراض اللویحة السنیة  البحوث

والترسبات الجیریة ومعالجتھا
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٢٥الرومانیةرومانیاجامعة یاشدكتوراهأحمد علي صالح عبیھ

٣٥٠٧
  الوقایة والعالج من القرحة الحادة السطحیة والعمیقة 
لبالمصابة بھ المعدة واالثنى عشر عند مرضى جراحة الق

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٢٦الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراهعارف عبد الواسع نعمان علي

٣٥٠٨
  فاعلیة استخدام دواء المیزوبرستول عن طریق الفم والمستقیم 

في تدبیر المرحلة الثالثة من المخاض
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٠٣٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأسماء محمد أبو طالب

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٣٣األسبانیةكوباجامعة سنتاكالراءماجستیرخالد علي یحیى الحرازية المكتسبة بعد عملیات المیاه البیضاءاالستجمی٣٥٠٩
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٤١اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسدكتوراهحسین محمد محمد الجرموزيأنماط االضطرابات األیضیة لمتالزمة الجھاز الوعائي القلبي باإلسماعیلیة٣٥١٠

٣٥١١
  وبائیة الفیروسات الكبدیة لبعض المجامیع السكانیة المختارة في مدینة صنعاء 

  ودراسة تجریبیة لتطویر طریقة التراص الدموي
للكشف عن المستضد الجداري لفیروس الكبد البائي 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٤٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأدیب عبد العلیم أحمد محمد ظافر

٣٥١٢
  معدل انتشار السلس الشرجي بین النساء المترددات 

  على عیادة النساء والتولید 
وفاعلیة التدخل الجراحي في مستشفى الكویت الجامعي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٦٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلیھ عبد اهللا أحمد شعیب

٣٥١٣
  فیروسات الكبد المنقولة بالدم في المرضى اللذین یعانون 

ن أمراض الكبد المزمنة بمدینة صنعاء دراسة مصلیة جزئیةم
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٦٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الرقیب محمد عبده ثابت

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٨١اإلنجلیزیةالسودانجامعة جوبادكتوراهسلوى عمر سالم باحلةفي جنوب السودان  التوزیع السریري لمرض البرص٣٥١٤

٣٥١٥
  تشخیص التھاب الزائدة الحاد للمرضىدقة 

٢٠٠٣/٢٠٠٤عدن ـ الیمن  المدخلین مستشفى الجمھوریة التعلیمي 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٩٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیروائل راوح عبد الرب سیف

٣٥١٦
  النمط السریري لمرضى حصوات المرارة والمعالجین جراحیًا 

)٢/٢٠٠٥-٢/٢٠٠٣(في مستشفى الجمھوریة التعلیمي عدن
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٩٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعارف محمد عبد الكریم

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٠٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرمنى أنور محمد قطبالنتائج النسیجیة المرضیة لمشیمة األجنة المتوفاة في رحم األم٣٥١٧
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٢٥األلمانیةألمانیاجامعة روستوكدكتوراهفؤاد لطف أحمد المتربحدى الفكینإلمعالجة  تقییم التغیرات السنیة والعظمیة بعد إجراء٣٥١٨
٢٠٠١٢٠٠٦٣١٣٧اإلنجلیزیةالمجرجامعة دیبرتسندكتوراهمرشد علي علي صالحأشكال وسمات بلھارسیا المجاري البولیة بالموجات فوق الصوتیة والمناظیر٣٥١٩
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٢٠٠٣٢٠٠٦٣١٤٦اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهنجیب أحمد عثمان أحمد القباطيمقارنة یبن ثالث طرققیاس وزن الجنین ٣٥٢٠

٣٥٢١
  مدى انتشار الحمى المعویة في المرضى الذین یعانون من الحمى 

في صنعاء وتقییم استعمال اختبار الفیدال
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٥٢یةاإلنجلیزالیمنجامعة صنعاءماجستیرأنیس راجح المالكي

٣٥٢٢
  كلینكي وكیمیائي للحالة الغذائیة لمرضى الفشل الكلوي إتقییم 

المعتمدین على االستصفاء الدموي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٥٦اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرحمید حسین علي القدیمي

٣٥٢٣
  تقییم مدى استجابة مناعة الجسم للقاح التھاب الكبد الفیروسي البائي 

ئات العمریة المختلفة لألفراد المقیمین بمدینة صنعاءـ الیمنفي الف
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرتقیة عبد الكریم علي المؤید

٢٠٠٣٢٠٠٦٣١٧٩اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة مانشستردكتوراهعصام عبد اهللا یحیى الشاميتطویر مقاومة عدوى جرثومة المكورة العنقودي٣٥٢٤

٣٥٢٥
  التأثیر المضاد للبكتریا لعسل النحل ضد البكتریا المعزولة 

من جروح الحروق لبعض المرضى في مستشفى عین شمس
  عبد الرحمن عبد اهللا 

حسن ُحمید
٢٠٠٤٢٠٠٦٣١٨٦اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیر

٣٥٢٦
  اإلصابات البكتریة للمسالك البولیة في النساء الحوامل  

ینة صنعاء ـ الیمنفي مد
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٩٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرابتسام إسماعیل علي المؤید

٣٥٢٧
  التوقعات والوقایة الشاملة للمضاعفات االلتھابیة والخمجیة 

عندى المرضى ذوي الخطورة العالیة بعد العملیات الجراحیة الباطنیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٠٧الروسیةأوكرانیارم سیمفروبلجامعة القدكتوراهمحمد مصلح علي العولة

٣٥٢٨
  النتائج الوظیفیة والنسیجیة الستخدام المواد الصناعیة في عالج فتاق البطن 

الناتج بعد العملیات الجراحیة مع دراسة خطورة المضاعفات
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٠٨الروسیةأوكرانیاجامعة القرم سیمفروبلدكتوراهأحمد محسن صالح صالح

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلیلى أحمد سعید باحبیشقییم مستوى ھرمون النمو واللبتین في مصل المصابین بسرطان الدم الحادت٣٥٢٩

٣٥٣٠
   عرض مشروع دراسة بالمستشفى للشكل السریري للمالریا بین األطفال 

في محافظة حجة الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٨اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهحسن علي یحیى شیبان

دراسة سرطان الثدي في النساء الیمنیات بواسطة المؤشرات السرطانیة٣٥٣١
  منیرة شاھر عبد الجبار

عبد الرب
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

دكتوراهجمال شائف ھیثم شائفدى األطفال في الیمنالعالج األمثل ألمراض طفیلیات اللیشمانیا الحشویة ل٣٥٣٢
الجامعة الروسیة 

للصداقة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢١الروسیةروسیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٦اإلنجلیزیةباكستانجامعة كراتشيدكتوراهنصر مسعد ثابت المولدالزواید اللحمیة األنفیة وطرق معالجتھا٣٥٣٣
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٨األلمانیةألمانیاجامعة كولوندكتوراهعبد الرحمن علي محمد العطاباوي لغدد اللعاب الكبیرةفحص العالج الجراحي للورم الغدي اللمف٣٥٣٤

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤١الروسیةروسیاجامعة بطرسبورجدكتوراهأمین عبد الكریم صالح عقبةالتكوین التشكیلي الممیز لسرطان الرئة ذو الخالیا غیر الصغیرة٣٥٣٥

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٢الصینیةالصینجامعة شنغھاىماجستیریحیى محمد یحیى ٌحمیدن إصابات الدماغ والرأس مع مقاومة األنسولینالعالقة بی٣٥٣٦
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٣٥٣٧
  دراسة تأثیر موقع النفق العظمي على إیسو متریت الوتر المزروع

أثناء بناء الوتر األمامي الصلیبي لمفصل الركبة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٥الصینیةالصینعة شنغھاىجامدكتوراهمحمد حسین محمد الجابري

٣٥٣٨
  دراسة مقارنة لثالثة أنظمة آلیة مع النظام الیدوي

تقنیة القوى المتوازنة في تحقیق األفقیة الجذریة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٧العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهوفاء حسن عبده األعجم

ماجستیرعمار علي علي عبده العزعزيلحیویةبحث سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في األنسجة ا٣٥٣٩
جامعة تفیر التقنیة 

الحكومیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٥٢الروسیةروسیا

٣٥٤٠
  معالجة الكسور االنفجاریة للفقرات الصدریة والقطنیة

والتثبیت الخلفي للفقرات ةبواسطة شد األربط 
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٣٠٩اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهخلیل محمد عبد اهللا الزریقي

)الوقایة والعالج(مضاعفات المناظیر الجراحیة٣٥٤١
محمد عبد الحمیدعبد الجبار 

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣١١الروسیةبیالروسیاجامعة جرودنودكتوراهالشرجبي

٣٥٤٢
  معامل تنخر األورام المؤثر في الموت المبرمج للخالیا 

في األطفال المصابین بسرطان الدم اللیمفاوي الحاد
بد اهللا یوسف أحمد آدم ع

الصرمي
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٣٢١اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٤٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرجالل كامل عبد العزیز المصري)الحلزونیة(اآلفات لألغشیة المبطنة لجدار المعدة المصاحبة للجرثومة اللولبیة ٣٥٤٣
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٥٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرساطع محمد حیدرة حسینلثديعوامل الخطورة لسرطان ا٣٥٤٤

٣٥٤٥
  زیادة التوافر الحیوي لمادة الحیمقبروزیل مع مركب السیاكلو دكسترین 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٥٤اإلنجلیزیةالمجرجامعة سجددكتوراهحسن بن حسن محمد عبدهودراسة خصائص ھذا المركب

٣٥٤٦
فوسفات نازعة الھیدروجین بین تالمیذ مدارس مدیریة  ٦كوزنقص خمیرة الجلو

م٢٠٠٣المسیمیر محافظة لحج 
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٥٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرسامي زید سالم قحطان

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٦٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرزكي عمر محسن الكثیريثنى عشرالالمضاعفات الجراحیة لقرحة المعدة وا٣٥٤٧
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٦٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرأنیسة حسن سقاف عليتكوین خالیا النخاع العظمي ومستوى الحدید عند األطفال المصابین بالمالریا٣٥٤٨

٣٥٤٩
المقارنة بین ما یوجد في العملیات وما یوجد في التصویر لحاالت التھابات األذن 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٦٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدندكتوراهلمیاء عوض سالم بامطرفیر آمنةغصاحبة بعالمات الوسطى الصدیدیة المزمنة الم

ماجستیرعبد الرقیب عبده سعید الحكیميطرق عالج االنزالق الغضروفي للعمود الفقري٣٥٥٠
جامعة الجنوب 

المركزیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٧٦الصینیةالصین

مثبتة من عدم استعمالھا في العملیات القیصریةتقییم استعمال قسطرة البول ال٣٥٥١
سمیرة عبد اهللا عبد الولي 

الخلیدي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٨٠اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٨٢الروسیةروسیاجامعة نیزني نوفجوارادكتوراهیاسر علي أحمد ثابتتشخیص وتقویم ازدحام األسنان األمامیات٣٥٥٢
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٣٥٥٣
  اصر التقابلیة واالحتیاطات الالزمة لجلط الورید البابيتحلیل العن

بعد عملیة الضغط البابي لتلیف الكبد في المرضى 
ماجستیرعبد القوي محمد أحمد قائد

جامعة سن یات سن 
الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٨٤الصینیةالصین

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩٠اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسدكتوراهالحاج علي علي أحمداألداء التشخیصي لبعض دالالت األورام في سرطان الكبد الخلوي٣٥٥٤

٣٥٥٥
  ) تحت سن خمس سنوات (الفرق بین الحاالت الصحیة لألطفال 

بومباي الھند فقیرةوالغیر الفقیرة في األماكن 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٠٤اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرإبراھیم عبد الكریم حسن الشرفي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٦اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیرجمیل قاسم عثمان حیدرییم الفویسدیك األسید المغلفتكوین وتق٣٥٥٦

٣٥٥٧
  اإلصابة بالكریبوسبوریدیم بین أطفال مصابین باإلسھال 

في مجتمعین ریفي وحضري
صالح عبد الجلیل أحمد حیدر 

القباطي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٢٥نجلیزیةاإلمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراه

٣٥٥٨
  لمرضى بیرون بطریقة في داخل األجسام الكھفیة ةالمعالجة الجراحی

صلبةتاستئصال األنسجة الم 
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٤٢٦البولندیةبولنداأكادیمیة الطب البشريدكتوراهبدري محمد علي رضا

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٤٣٦اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرمحمد صالح حسن مصلحء النومالتركیبات الصناعیة المستخدمة في عالج الشخیر وانقطاع التنفس أثنا٣٥٥٩

٣٥٦٠
  تقییم تأثیر أشعة اللیزر الملونة على بقع الصدفیة المزمنة 

بقیاس عامل نمو بطانة األوعیة الدمویة
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٤٣٩اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهنور صالح محمد عوض

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٤٨الفارسیةإیرانجامعة أصفھاندكتوراهكمال أحمد یحیى الغشملنفسیة في الحوامل وما بعد الوالدةاألمراض ا٣٥٦١

٣٥٦٢
أو خالیا الدم البیضاء في االلتھاب الكبدي المزمن /نقص الصفائح الدمویة و

مع أو بدون اإلصابة بالبلھارسیا الكبدیة)س(والمتشمع بسبب الفیروس الكبدي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٧١اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسدكتوراهم محمد محسن المقدادعبد السال

٢٠٠٣٢٠٠٦٣٤٧٤السلوفاكیةسلوفاكیاجامعة العلوم الصحیةدكتوراهنبیل محمد أحمد أبو عليالحصوات الجیریة في الكلى٣٥٦٣

٣٥٦٤
  المدخل المتكامل لتشخیص ووقایة التشوھات الخلقیة

في الیمن مركزي لألجنةللجھاز العصبي ال 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٩٤الروسیةروسیاأكادیمیة العلوم الطبیةدكتوراهعبد اهللا منى السید عبد الھادي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٩٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي عبد اهللا أحمد المحضارتأثیر القات على بعض مؤثرات وظائف الكلى٣٥٦٥

٣٥٦٦
  المصریین المصابین أنماط النوم في األطفال 

بمرض التبول اللیلي أحادي العرض
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٠٦اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهأروى علي غالب الحرازي

أسباب الصرع عند الكبار وتحدیث طرق العالج٣٥٦٧
محفوظ عبد الحبیب سعید 

الخلیدي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٢٥الروسیةبیالروسیاجامعة فیتبسكدكتوراه

٣٥٦٨
  یر عالج المیكروویف عبر الجلد تأث

في سرطان الكبد على عوامل االلتھابات النظامیة
دكتوراهعلي مثنى محمد قاسم

جامعة خواجون للعلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٨اإلنجلیزیةالصین
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٣٥٦٩
  مدى استخدام الناموسیات المشبعة من عدمھ 

ومعرفة أسباب عدم استخدامھا
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣٧اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطوماجستیرمأحمد علي أحمد عبده

٣٥٧٠
االستدالل على خالیا الدم البیضاء بالسائل المنوي في حاالت العقم المبھم السبب 

)فلوسیتومتري(عن طریق جھاز قیاس سریان الخالیا 
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٥٤٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرأیمن محمد عبد الفتاح الشامي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٤٧الفرنسیةتونسجامعة تونس المناردكتوراهأزھر عبد اهللا باعویضانحالة٤٣أورام العظام في القدم والكاحل من خالل دراسة ٣٥٧١

٣٥٧٢
  )فاتر(طرق التشخیص والعالج لسرطانات األمبوال 

ثنى عشرالوفتحة القنوات الصفراویة في ا 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥٥الرومانیةملدوفاالطب والصیدلةجامعة دكتوراهمطھر قاسم محسن األمیر

٣٥٧٣
   السلس البولي لدى النساء

التشخیص والعالج ونوعیة الحیاة 
٢٠٠٠٢٠٠٦٣٥٥٨التشیكیةالتشیكجامعة تشارلزماجستیرمنذر عبد الكریم ھاشم المرتضى

٢٠٠٠٢٠٠٦٣٥٥٩التشیكیةالتشیكجامعة تشارلزراهدكتومنذر عبد الكریم ھاشم المرتضىالمثانة الجدیدة التقنیات لحیاة أفضل٣٥٧٤

٣٥٧٥
  دور األشعة المقطعیة العادیة والحلزونیة بالكمبیوتر

في تقییم إصابات األنف والجیوب األنفیة 
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٥٦١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهنشوان یحیى الشماحي

٣٥٧٦
  تنمو في األردن الة في نبات البقلة التيعالتحقق من المواد الف

وتقییم أولي لفاعلیة المستخلص الخام في التئام جروح الجلد على الفئران 
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٥٦٦اإلنجلیزیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرأسیا ناصر علي راشد

الظواھر الجلدیة المصاحبة لإلصابة بعوز المناعة٣٥٧٧
عز الدین أحمد محي الدین 

السروري
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٥٦٨اإلیطالیةإیطالیاروماجامعة دكتوراه

٣٥٧٨
  والطلب لتقویم األسنان )مواصفات األطباق(الحالة التقویمیة

لدى األطفال الیمنیین  ةسن١٢لعمر  
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٧١اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهنبیل محسن محمد علي الزبیر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٧٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإبراھیم عبد اهللا محمد عامرالبائي والجیمي بین متبرعي لدممعدل انتشار وعوامل الخطورة لفیروسات الكبد ٣٥٧٩

٣٥٨٠
  الخصائص السریریة والتقنیات العالجیة لزیادة ھرمون البروالكتین

عند النساء العقیمات 
دكتوراهأروى یحیى محمد بھران

أكادیمیة العلوم الطبیة 
الروسیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٧٣الروسیةیاروس

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٧٤اإلنجلیزیةالھندجامعة حیدر أبادماجستیرعبد القوي علي قحطان أحمد'RIF1 DNA'استنساخ جین ٣٥٨١

٣٥٨٢
  تأثیر التمارین الریاضیة على الردود االنعكاسیة القلبیة 

وعلى بعض القیاسات العلمیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٨٢اإلنجلیزیةمصرلسویسجامعة قناة اماجستیرودیع عوض مبارك بكران

٣٥٨٣
  ) البیریمیثامین/السلفادوكسین(اختبار القدرة العالجیة لفنستاب 

  ضد طفیل البالزمودیوم فلسبارم في بعض المناطق المستوطنة بالمالریا
دراسة معملیة /في الیمن 

عبد القدوس محمد حسین عبد 
اهللا الكبسي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٣یزیةاإلنجلالیمنجامعة صنعاءماجستیر
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٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٧اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرصالح عوض سعید بحولمستوى األنسولین واللبتین في المصل عند مرض الصرع٣٥٨٤

دكتوراهعبد القوي نبیل محمد حسنيالعالج الجراحي إلصابات األطراف السفلى تجمـــــــــیلیًا٣٥٨٥
مجلس التخصصات 

الطبیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٠٢اإلنجلیزیةیالیب

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٠٧الروسیةروسیااألكادیمیة الروسیة دكتوراهفھمي عبد الحلیم عبد اهللا محمد الطرق المثلى لعالج عالمات الشیخوخة في الوجھ والرقبة٣٥٨٦

٣٥٨٧
  التأثیر المسكن لأللم واألعراض الجانبیة لعقار النیوستیفیمین المضاف 

وضوعي للمرضى تحت التخدیر النصفيلعقار المخدر الم
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٦٠٨اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد اهللا یحیى محمد الصلیمي

دكتوراهبلقیس محمد األنسياحتماالت العوامل المسببة لإلجھاض المبكر٣٥٨٨
مجلس التخصصات 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٠٩اإلنجلیزیةالسودانالطبیة

٣٥٨٩
  یتفوذین المضاد للفیروسات على تركیز عامل النمو الناقلتأثیر عالج الالم

  وإنزیم المیتالوبروتیناز األول ومثبطھ في بالزما الدم  
Bعند المرضى المصابین بالتھاب البائي المزمن 

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٦١١البولندیةبولنداجامعة بیاویستكدكتوراهھزاع ناجي محمد القدسي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٦١٢األسبانیةكوباجامعة كماجويماجستیرمجلي أحمد صالح المنتصرقیة بطریقة بونسیتيمعالجة القدم المضربیة الخل٣٥٩٠

٣٥٩١
  الكبسلة المجھریة للكركم وزیت الھرد المستخلص من نبات الھرد 

وتطبیقاتھما في مستحضرات الكریم
  ھشام حسن حسین  

عبد العزیز
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦١٣لیزیةاإلنجمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیر

٣٥٩٢
األعراض السریریة والفسیولوجیة المبكرة لتشوھات األوعیة الدماغیة              

Cerebil  .aneuryzm
دكتوراهنبیل توفیق أحمد التویتي

أكادیمیة ننجي نوف 
جراد

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦١٩الروسیةروسیا

٣٥٩٣
  ًا المكوندراسة تقییمیھ لفاعلیة العالج الكیمیائي والمعطى جراحی

على خالیا الدماغ 'BCNU-PLA'من 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٢اإلنجلیزیةالصینجامعة تبانجینماجستیرعمار أحمد عبده البعداني

ماجستیرشوقي سلیمان إسماعیل الجیالنيالعیوب الخلقیة في عدم نزول الخصیة٣٥٩٤
المجلس الیمني 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٧اإلنجلیزیةالیمنلالختصاصات الطبیة

ماجستیروجیھ صالح أحمد صُیاددور مناظیر الصدر في معالجة األكیاس العداریة الرئویة٣٥٩٥
المجلس الیمني 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٩اإلنجلیزیةالیمنلالختصاصات الطبیة

الدعامات الحالیة بعد تنظیر الحالب٣٥٩٦
    عبد الرحیم عمر محمد  

ماجستیربن قاضي 
المجلس الیمني 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٣٠اإلنجلیزیةالیمنلالختصاصات الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٣٥اإلیطالیةإیطالیاجامعة جنوادكتوراهأبو بكر عبد اهللا أبو بكر الزبیديمتابعة المرضى الحاملین لجھاز منع الموت المفاجئ٣٥٩٧
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٣٥٩٨
  الضغوط الغضروفیة المتعددة على الحبل الشوكي والجذور العصبیة 

دكتوراهجمیل عبده أحمد مقبللتشخیص ـ العالجاألعراض ـ ا  على مستوى العنق
أكادیمیة التعلیم الطبي 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٤١الروسیةروسیاالمتقدم

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٦٤٣اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرأمل سعید شرف بدر مقبلالحدیث في تقنیة العدسات المنزرعة داخل العین٣٥٩٩

٣٦٠٠
  ملیات منع االرتجاع تقییم الطرق الحدیثة في تعزیز ع

في عالج االرتجاع المعدئي المریئي
٢٠٠٣٢٠٠٧٣٦٤٨اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهمحمود طھ محمد مكي

٣٦٠١
  العوامل المؤثرة ومضاعفات األمھات واألطفال  ارتكاز المیشمة المعیب

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٦٤٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرد الصابريجالء محمد بن محمم٢٠٠٤عدن - الناتجة عنھا في مستشفى الوحدة التعلیمیة

٣٦٠٢
  االنتشار في ارتفاع ضغط الدم الشریاني 

لدى مرضى احتشاء عضلة القلب الجداري الشامل
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٥٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا أبو بكر عبد اهللا بغدادي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٧٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرمعاذ جمیل محمد النقويدة للغدة الدرقیةالوسائل التشخیصیة للعقد المفر٣٦٠٣
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٨٨اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لیفربولدكتوراهریم عبد القادر مبجردراسات عن مقاومة طفیلیة المالریا لألدویة في الیمن٣٦٠٤
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٩٥اإلنجلیزیةاألردنالجامعة الملكیةماجستیرصالح سالم بن بریك فائزالعدوى ما بعد العملیات الجراحیة٣٦٠٥
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٩٦اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرمعمر محمد ناجي باديطریقة المعیشة وعالقتھا بأمراض القلب واألوعیة الدمویة٣٦٠٦

دكتوراهبده المقطريرفیق سلطان عضرر العصب الكعبري لكسر عظم العضد المغلق٣٦٠٧
المجلس العراقي 

لالختصاصات الطبیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٠٥اإلنجلیزیةالعراق

دراسة صیدلیة على میتوكاربول٣٦٠٨
محمد مھیوب محمد علي 

البریھي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٠٧اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٠٩التشیكیةالتشیكجامعة بالتسكيدكتوراهلجبريصادق علي أحمد ااختالل وأمراض العظام بعد عملیة زراعة الكلى٣٦٠٩

٣٦١٠
  أوكسو بیرمیدین والكونیازولینون -٤التركیب والتأثیر البیولوجي لمنتوجات 

مع أجزاء من األریل سلفانوماید عند الموضع النیوكلیوزیدي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١٦الروسیةروسیاجامعة جورسكدكتوراهعلي جمال أحمد الكاف

٣٦١١
  دراسة التغیرات المرفولوجیة للتجمعات اللمفاویة

في جدار المعدة بعد الجلطة الدماغیة التجریبیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٧١٧الروسیةروسیاأكادیمیة موسكو الطبیةدكتوراهسلیم ناصر صالح الریاشي

٣٦١٢
  الوداجي الطبلي )ورم المستقتمات(الورم الكبي

)المضاعفات والعواقب(داخل الجافیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١٨اإلنجلیزیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهل حمود علي العنسيوائ

٣٦١٣
  التي تظھر على جدران األمعاء الدقیقة)التعقیدات(المضاعفات 
  بعد انعدام وصول الدم إلیھا لفترة وجیزة 

عند المرضى اللذین یعانون من التواء حاد لألمعاء الدقیقة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١٩الروسیةروسیاجامعة فولجو جراددكتوراهطارق عبد اهللا سعد فتح
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٣٦١٤
  معدل انتشار وتغییر الصفات الحیویة لبكتریا الكلبسال 

في ظل التغیرات البیئیة للمدن الصناعیة المزدحمة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٢٠الروسیةروسیاجامعة فولجو جراددكتوراهنبیلة شائف محمد ثابت عقالن

٣٦١٥
  یاـ التجربة اإلیطالیة واالسترشادترصد ومكافحة البیتا ثالسیم

بدراسة مركز عالج الثالسیمیا في الجامعة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٢٢اإلیطالیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهعبد الرحمن محمد الھادي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٢٣اإلنجلیزیةالیمننعاءجامعة صماجستیرعبد القادر محمد أحمد السقافالیمن في وادي حضرموت  انتشار فیروس الكبد البائي وعوامل الخطورة٣٦١٦
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٢٤اإلیطالیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهخالد شوعي الھُزاررأب الطبلة بواسطة الغضروف٣٦١٧

٢٠٠٢٢٠٠٧٣٧٢٧األسبانیةكوباجامعة ھافاناماجستیرعبده صالح محمد الشویكيدراسات استطالعیة متقدمة -   كسورات الفك السفلي٣٦١٨

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٧٢٨األسبانیةكوباجامعة ھافانادكتوراهعبده صالح محمد الشویكيفعالیة المغناطیس الكھربائي في تسارع االلتئام العظمي لكسور الفك السفلي٣٦١٩
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٢٩الروسیةروسیاأكادیمیة الطب مینسكدكتوراهتوفیق أحمد محمد الكبابعالج تضخم البروستات بالحرارة٣٦٢٠
٢٠٠٣٢٠٠٧٣٧٣٣اإلنجلیزیةالمجرجامعة تیشیني اشتفاندكتوراهنفیسة عوض منصور)ھودجكن والالھودجكن( دور كیمیاء المناعة في تشخیص الغدد اللمفاویة٣٦٢١

نسبة حدوث إلتھاب األذن الوسطى االنصبابي في التضخم الٌغداني٣٦٢٢
توفیق حسن عبد الرقیب 

البركاني
دكتوراه

قي المجلس العرا
لالختصاصات الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٣٤اإلنجلیزیةالعراق

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٣٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفیروز محمد محسن عطروشتأثیر القات على نشاط بعض إنزیمات المصابات بسرطان الثدي٣٦٢٣

٣٦٢٤
  معدل انتشار األجسام المضادة لفیروس النكاف 

فال في صنعاء الیمنبین فئات عمریة مختارة لألط
نائلة عبد العزیز عبد الولي 

الیوسفي
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٧٣٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٣٦٢٥
  اختیار القدرة العالجیة لبعض النباتات الطبیة الیمنیة 

)دراسة معملیة(كمضاد لطفیل المالریا نوع فالسیبارم 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٧٤٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا مھدي الشاوش

٣٦٢٦
  الخلقي )الجنف(االتجاھات الحدیثة في جراحات االنحناء الجانبي 

للعمود الفقري
  یاسین عبد الولي سعید 

علي الھجامي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٤٢اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٤٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیرادل حمود نعمان ثابت الذبحانيعتقییم الفحص المجھري لعینة البصاق في تشخیص مرض السل الرئوي٣٦٢٧

دكتوراهمأرب محمد حسین المحویتي)الروسي(زرع الشرایین التاجیة بالقلب النابض باستخدام جھاز كاسمیا ٣٦٢٨
األكادیمیة الطبیة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٥٢الروسیةروسیاالعسكریة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٥٣اإلیطالیةایطالیاجامعة السبنسا ـ رومادكتوراهنبیل عبد الرزاق القمشالنون دیفلو في مرض احتشاء القلب الحاد وعالجھ ظاھرة٣٦٢٩

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٥٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمنى عمر سالم الكثیريتأثیر بعض المضادات البكتیریة على حركیة الدیجوكسین٣٦٣٠
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٣٦٣١
  مدى انتشار االضطرابات النفسیة في األطفال الیمنیین 

في سن المدرسة وعالقتھا بالعقاب الجسدي الشدید
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٥٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لندندكتوراهعبد اهللا أحمد شیخ الیھري

٣٦٣٢
  موقع ودور الموجات الفوق صوتیة في تشخیص ومعالجة األمراض اإلسعافیة 

طقة الكبد والقناة الصفراویةالمتعلقة بمن
عمر عبد العزیز عبد الوھاب 

القباطي
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٧٦٩الرومانیةرومانیاجامعة الطب والصیدلةدكتوراه

٣٦٣٣
  تقنیة المعلومات الحیویة المعتمدة على تحلیل الجینات الوراثیة 

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٧٠اإلنجلیزیةالھندجامعة سكیم مانیبالتیرماجسخالد حمود عبد اهللا عبده المغلس)OAT2(لنقل األیون العضوي للبروتین 

٣٦٣٤
  تأثیر السیكلوسبورین أو مثیالتھ من المواد المثبطة للمناعة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأروى محمد ناصر عثمانبین متلقي زارعي الكلى على بعض مقاییس االستجابة المناعیة 

٣٦٣٥
  ھاب المفاصل الخمجیة السائدة     أمراض الت

عند أطفال الیمن
ماجستیرسلمان محمد صادق المسلماوي

المجلس الیمني 
لالختصاصات الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧٣اإلنجلیزیةالیمن

٣٦٣٦
  قیاس مستوى المعرفة حول الصحة اإلنجابیة لدى الشباب والمراھقین 

لیمنیةسنة في مدینة المكال ـ الجمھوریة ا٢٤- ١٥من عمر 
دكتوراهأحالم صالح بن بریك

المجلس السوداني 
للتخصصات الطبیة

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨١٢اإلنجلیزیةالسودان

٣٦٣٧
  معدل االنتشار وعوامل االختطار لمرض البلھارسیا بین طالب المدارس

م٢٠٠٤في مدیریة الریدة وقصیعر في محافظة حضرموت عام  
دكتوراهأبو بكر أحمد عبد اهللا باعامر

مجلس الیمني ال
لالختصاصات الطبیة

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨١٤اإلنجلیزیةالیمن

٣٦٣٨
  تركیز أكسید النیتریك وفاعلیة المواد المضادة لألكسدة 

في األشخاص المصابین بالمالریا
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨١٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجیب محمد قاسم الریمي

٣٦٣٩
  دم األخوین دراسة علمیة مخبریة عن خصائص شجرة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٢٥اإلنجلیزیةالھندجامعة مارثوداماجستیرمنیف عدنان عبد اهللا عثمانضد ستة أنواع من البكتریا المسببة ألمراض الجھاز التنفسي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٢٧األسبانیةكوباجامعة سنتا كالراماجستیرمحمد عبد اهللا حزام الغاتياالكتشاف المبكر لسرطان الحنجرة الخبیث٣٦٤٠
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٣٢اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهخالد عبد السالم أبو بكر الحدادسنة ١٢-٥من  تقییم الحالة الصحیة ألسنان األطفال٣٦٤١

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٣٤اإلنجلیزیةمالیزیایةجامعة العلوم المالیزماجستیرمحمد علي محمد الدعیسدراسات الثبات على مستحضرات أقراص األرثوسیفون ستامنس بینث٣٦٤٢

٣٦٤٣
  القسطرة العالجیة لمرضى القلب

المصابین بتضیقات القسم الرئیسي للشریان التاجي األیسر 
رأفت عبد الوھاب منصور 

الشرجبي
دكتوراه

مركز جراحة القلب 
والشرایین

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤١الروسیةروسیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٢اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومماجستیرحسین محمد علي شجاع الدینبالغین في صنعاء ـ الیمنتأثیر القات على األنسجة اللثویة عند ال٣٦٤٤

٣٦٤٥
  المراحل المتعددة لعالج سرطان القولون 

المسبب االنسداد المعوي الحاد
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٣الروسیةروسیاجامعة روستوفدكتوراهیسلم عبد الكریم فضل الطھیش

٣٦٤٦
  أثیر السمي للرصاص على الوظیفة الھرمونیة للخصیةالت

للفئات المتعرضة للرصاص 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد المجید محمد علي المتوكل
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٢٠٠١٢٠٠٧٣٨٤٨التشیكیةالتشیكجامعة تشالرزماجستیرخالد یحیى عبد الرحمن باكرارتجاع البول إلى الحالب والكلى إمكانیات التشخیص والعالج٣٦٤٧
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٤٩التشیكیةالتشیكجامعة تشالرزدكتوراهخالد یحیى عبد الرحمن باكرالنظرة المعاصرة لسرطان البروستات المقاوم للعالج الھرموني٣٦٤٨

٣٦٤٩
اآللیات المناعیة والحالة المضادة عند األطفال الذین یعانون من إصابات حادة 

   RSV-HMPVنفسي نتیجة فیروس في الجھاز الت
وعوامل خطورة المرض في الیمن

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٥٠اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لیفربولدكتوراهنجالء نصر الدین السنبلي

٣٦٥٠
  دراسة المقاومة العالجیة ألمراض التھابات المجاري البولیة 

كعامل مسبب  E.COLEوالناتجة على جرثومة 
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٦١اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرعبسيخالد عبد القوي أحمد ال

٣٦٥١
  والمعدة على الدورة الدمویة البابیة الكبدیة  يءتأثیر إزالة دوالي المر

واالعتالل القالوني الناتج عن التلیف الكبدي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٦٢اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهمنصور علي حزام العمراني

٣٦٥٢
  ریقة التدخل الجراحي على الغدة البنكریاسیة اختیار ط

في حالة اإلصابة بالتھابات البنكریاس المزمنة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٦٣الروسیةبیالروسیاجامعة بیالروسیادكتوراهعلي أحمد یحیى برط

٣٦٥٣
  العالمات الجینیة والمناعیة واألیضیة كمتنبئات 

من النوع األول لدى أشقاء المرضى
٢٠٠٤٢٠٠٧٣٨٦٤اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهالشرعي أسماء غالب علي

٣٦٥٤
  تأثیر سن المریض المصاب باحتشاء عضلة القلب على حجم االحتشاء 

وما تبقى من نسیج في العضلة المصابة باستخدام التصویر الذري
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٦٥اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرسالم عبد اهللا علي كنید

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٦٦اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیررندا علي صالح عوناستخدام الكریاتین كیناز كعالمة لتشخیص المشیمة الغازیة لجدار الرحم٣٦٥٥

٣٦٥٦
  القیاسات المعیاریة الطبیعیة ألجنة لألمھات الیمنیات الصحیحات الحوامل 

في الشھور الثالثة األخیرة من الحمل
ماجستیرد الجبار مرشدإیمان أحمد عب

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٠٢اإلنجلیزیةالسودان

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٠٤اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرمطیع علي أحمد إسكندرفي سرطانات النسیج الدموي) P53(وبروتین ) FAS(تقییم الفاس ٣٦٥٧
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٣٦٥٨
   شرایینمعالجة أمراض القلب في حالة تضیق كثیر بال

  بواسطة توسیع للشریان بالیاولف مع زراعة دعامة 
أو زراعة شرایین قلب مفتوح والمتابعة خالل سنة

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٩٠٧الروسیةروسیاجامعة فولجو جراددكتوراهعاصم محمد حسین البصالني

٣٦٥٩
  معدل حمل بكتریا السلمونیال تیفي بین المتعاملین مع األطعمة

قاومة للمضادات الحیویة العدیدة في مدینة صنعاءوتحدید العزالت الم 
یاسر أحمد عبده محسن 

المدحجي
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩١١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩١٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمل عبد اهللا سلطان المقرميفي أمراض السرطان اللمفاوي التحلیل المصلي للبروتینات٣٦٦٠
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٢٦اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرصالح أحمد عبد الحبیب بن زیاد"مقال"رتق الفتاق األربي بالمنظار الجراحي ٣٦٦١

٣٦٦٢
  التثبیت المسماري اللولبي للعظام المكسورة المتوتر 

في المعالجة الجراحیة لكسور الجزء األدنى لعظم العضد
وراهدكتردمان أحمد أحمد النھاري

جامعة كورسك 
الحكومیة الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٢٨الروسیةروسیا

٣٦٦٣
  تأثیر بعض المثبطات الكربوكیسیة للغنزیم التحویلي األنجیوتنسیني 

  على حالة إرقاء صفیحات الدم النزفي عند مرضى فرط ضغط الدم الشریاني 
مع مجموعة األعراض األیضیة

دكتوراهعصام محمد علي مرشد
ك جامعة كورس

الحكومیة الطبیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٢٩٢٩الروسیةروسیا

٣٦٦٤
  القیمة التشخیصیة للحمض النووي الریبوزومي للنسیج الكریاتیني

 ٢٠)CK20 RNA ( وعامل النمو الوعائي البطاني البولي)VEGF (  
في سرطان المثانة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٣١اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهإكرام فضل محمد اإلریاني

٣٦٦٥
  الجراحة االستحسانیة لعالج الصفراء السرطاني للبنكریاس 

عند المرضى المستعصي حالتھم
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٣٧الروسیةبیالروسیاجامعة جوملدكتوراهجبر أحمد علي كزم

٣٦٦٦
  مقارنة بین األشعة الصاعدة على مجرى البول واألشعة الصوتیة

تشخیص وعالج مجرى البول   -لمجرى البول  
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٣٨اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرر عباس محمد عليبشی

٣٦٦٧
  )CRYPTOCOCCOSIS(معدل انتشار داء المستخفیات 

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٣٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد صالح ناصر الشغدريبین األشخاص المؤھلین وغیر المؤھلین في صنعاء 

٣٦٦٨
  الحمل والوالدة نسبتھا وعوامل الخطر المسببھ لھا   انفجارات الرحم أثناء

  في مستشفى الثورة  تائجھا عند النساء الالتي یحضرن ون
الجمھوریة الیمنیة، في صنعاء

إشراق عبد اللطیف محمد   
ضیف اهللا

٢٠٠٢٢٠٠٢٣٩٤٢اإلنجلیزیةالتشیكجامعة بالتسكيدكتوراه

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٠الفارسیةإیرانجامعة طھرانماجستیرأحمد مسعد محمد نھشل    Sbhincterotomy Ercpالمضاعفات الناتجة عن القیام بعمل ٣٦٦٩
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  والتي قد تؤول إلى الجراحة في قسم المناظیر  
م٢٠٠٤-٢٠٠١في مستشفى اإلمام الخمیني لألعوام 

٣٦٧٠
  معدل انتشار األجسام المضادة الذاتیة 

عند مرضى الكبد في مدینة صنعاء
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد ثابتیاسر أحمد 

٣٦٧١

  "اإلكلینیكیة"األھمیة التشخیصیة السریریة 
لدراسة فعالیة أكسیداززنتین،نازعة ھیدروجین الزنتین،نازعة أمین االدینوزین  

  واإلینزیمات الخلویة لنازعة أمین األدینوزین ونازعة ھیدروجین الزنتین
م لمرضى الروماتیزومفي مصل الد 

٢٠٠٣٢٠٠٧٣٩٥٥الروسیةروسیاجامعة فولجو جراددكتوراهمنصور قاید قاید دحمل

٣٦٧٢
  تقییم مدى االستجابة المناعیة للقاح شلل األطفال 

في األطفال دون سن الخامسة عشر في مدینة صنعاء ـ الیمن
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٦یةاإلنجلیزالیمنجامعة صنعاءماجستیرمنى محمد عزیز علي معیاد

٣٦٧٣
  معدل انتشار فیروس الحالء البسیط بین النساء 

  المرتادات على بعض عیادات رعایة الحوامل والنساء
في مدینة صنعاء ـ الیمن 

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررؤى محمد یحیى أحمد السیاغي

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٦٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنوال أحمد محمد یحیى الحنحنةصبیةتأثیر تعاطي القات على إفراز المرسالت الع٣٦٧٤

٣٦٧٥
  المشاكل الصحیة واالجتماعیة في السلوك اإلنجابي للنساء الشابات

في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٦٢الروسیةروسیاأكادیمیة موسكو الطبیةدكتوراهبشرى عبد الرحمن أحمد مفضل

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٦٣اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرولید محمد عبد الجلیل غیالنالطرق الحدیثة في تشخیص وعالج أورام المري٣٦٧٦

٣٦٧٧
  دراسة الوضع الوبائي السریري لقصور وظائف القلب 

في مستشفى الجمھوریة التعلیمي عدن
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٨٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرانتصار أحمد باعشن

٣٦٧٨
  احتشاء عضلة القلب النمط السریري 

للمرضى الداخلین في مستشفى الجمھوریة التعلیمي عدن
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٩٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیررمزي علي علیوة

٣٦٧٩
  عالقة ضغط الدم بالسكتة الدماغیة         

مي عدندراسة للحاالت الداخلة إلى مستشفى الجمھوریة التعلی
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٩٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرفھمي العبد التمیمي

٣٦٨٠
  دراسة العالئم السریریة وتغیرات الدم وعلم األمراض عند األطفال المصابین

في المستشفیات التابعة لجامعة شیراز الطبیة BCGبعدوى  
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٠٣یزیةاإلنجلإیرانجامعة شیرازماجستیرمحمد عبده دبوان الجندي

٣٦٨١
             المالریا الشدیدة بین األطفال في الیمن            

دراسة عوامل الخطورة والصورة السریریة
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠٠٥اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لندندكتوراهعبد اهللا محمد سعید الطیار
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٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠٠٦اإلیطالیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهأنور عبد القادر حزام مھیوبحدیثةتثبیت كسور أسفل الفخذ من أسفل إلى أعلى بواسطة الطرق ال٣٦٨٢

٣٦٨٣
  استخدام المیزوبرستول في عملیات اإلجھاض التلقائي

في الثالثة الشھور األولى 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٠٧اإلیطالیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهكوكب محمد أحمد الحداد

٣٦٨٤
  سالمونیال واألنواع األخرى من البكتریا الممرضةتحدید وجود أنواع ال

المنقولة عبر الطعام في األنواع المختلفة من األغذیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠١٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررباب أحمد منصور أبو أصبع

٣٦٨٥
  التھاب األذن الوسطى بین األطفال المرضى 

لعدوى وعوامل الخطورةنمط ا  المترددین على بعض مستشفیات صنعاء
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠١٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجالء محمد علي أحمد بغزة

٣٦٨٦
  معدل انتشار الحمل للبكتریا السبحیة الرئویة والعنقودیة الذھبیة 

في الیمن بین األطفال األصحاء
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٣٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربشیر عبد الجلیل النابھي

٣٦٨٧
  سنة ٢٠/٢٣انتشار متالزمة اضطرابات الفكیة الصدغیة ضمن عینة عمریة

من طالب كلیة الطب والعلوم الصحیة في والیة الخرطوم
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٣٤اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهفؤاد عتیق السنباني

٣٦٨٨
  مضاعفات الشبكیة والجزء الخلفي للعین 

لمخ في السودانفي مرضى أورام ا
دكتوراهریم الخضر صالح حمزة

مجلس التخصصات 
الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٣٥اإلنجلیزیةالسودان

٣٦٨٩
  التھاب األذن الوسطى المزمن المصحوب بورم كولسترولي الحدوث والعالج 

في مستشفى ابن سیناء التخصصي الخرطوم السودان
دكتوراهعبد الكریم قاسم علي البلعسي

صات مجلس التخص
الطبیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٤٠اإلنجلیزیةالسودان

٣٦٩٠
  في سرطان الفم  ٥٣وجود جین بـ

وعالقتھ باستخدام القات والتبغ في الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٤٥اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرأمیرة محمد حمود الصرحي

٣٦٩١
  تقییم الحالة الغذائیة لألطفال الیمنیین األقل من خمس سنوات 

ین أبائھم یدرسون في الھندواللذ
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٤٦اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرمنصور محمد عبد اهللا غالب

٣٦٩٢
  علم األدویة وعلم المداواة التوافق واالختالف 

لبعض جوانب االختالف  والتقییم العملي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٤٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأسماء أحمد محمد علوان

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٤٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیردالیا عبد المجید علي مسلطتأثیر القات على حركیة الثیوفیلین٣٦٩٣
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٤٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل أحمد عبده البصیراستكشاف التأثیر المضاد لاللتھاب لنبات الكسمغ٣٦٩٤
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٥٥اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقماجستیرمحمد علي محمد حسنلإلصابات الخلونسیجیة اللیفیة المفاھیم الحدیثة٣٦٩٥

٣٦٩٦
  ) الجین القرش واألیس كریم(الجودة البكتیریولوجیة لبعض منتجات األلبان 

في اإلسكندریة مع مرجعیة خاصة للسالمونیال
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٥٩اإلنجلیزیةمصرةجامعة اإلسكندریماجستیرعمر حسن أحمد بارحیم

٣٦٩٧
  تقییم مشاركة المجتمع 

عدن/في تطویر برامج الرعایة الصحیة األولیة في م
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٦٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرنبیل محمد ناجي عمر
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٣٦٩٨
  الھیكل المصنوع من الكمبوزیت المدعم بألیاف 

  ى المغروسات السنیةمقابل الھیكل المعدني لألطقم المحمولة عل
)تحلیل اإلجھاد(

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٨١اإلنجلیزیةمصرجامعة قناة السویسماجستیرأنیس عبد الولي أحمد مرشد

٣٦٩٩
  طرق تحسین عالج التھاب المرارة الحاد 

عند المرضى الذین یعانون من خطورة جراحیة عالیة
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠٩١الروسیةأوكرانیاأكادیمیة كییف الطبیةدكتوراهمحمد حسن سالم حسن

٣٧٠٠
  بواسطة عقار الفوداربین ٤ _التغییر في مستوى االنترلوكین

وعالقتھ بالموت المبرمج للخالیا في سرطان الدم اللیمفاوي المزمن
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٥اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرمحمد عبد الواحد یوسف علي

٣٧٠١
سة نشاط جواني دیزامیتان وجواتوزین األھمیة التشخیصیة السریریة لدرا

دیزامیتازه ویرني توكلوزید في مصل دم مرض الزوماتتیزم
٢٠٠٥٢٠٠٧٤١٠١الروسیةروسیاأكادیمیة العلوم الطبیةدكتوراهخالد عبد الحفیظ سعید األغبري

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٣٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفؤاد علي بازل مقبل القباطيعدوى الجھاز البولي بین النساء الحوامل في مدینة صنعاء٣٧٠٢

٣٧٠٣
  التقییم السریري النفسي لتأثیر العالج التركیبي بالرنین الكھرومغناطیسي 

في العالج المتكامل لمرضى الروماتوید
دكتوراهحمود غالب سلیمان الملیكي

أكادیمیة العلوم الطبیة 
الروسیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤٢الروسیةروسیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤٧الروسیةروسیاالجامعة الروسیة الطبیةدكتوراهأحمد صالح محمد عبد الربدور الثرومبوفیلیا في تطور قصور نمو الجنین في رحم األم٣٧٠٤

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٥٢اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقماجستیرعبد الرحمن  أمین محمد عزيصیاغات صیدلیة لعقار أو عقاقیر مضادة للسل٣٧٠٥

٣٧٠٦
  تقییم مریض الجلطة القلبیة

خطة مقترحة للخروج من المستشفى
صادق عبده محمد حسن 

الوصابي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٥٣اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقماجستیر

أدیبونكتن،لیبتین والبروتین الفعال في مرض السكر النوع الثاني والسمنة٣٧٠٧
زاید حزام عبد الكریم سعید 

الحمودي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٦اإلنجلیزیةالیمنمعة صنعاءجاماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٩اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرحمود عبد اهللا محسن البیليصیاغة وتوافر دواء معین في شكل موضعي حدیث٣٧٠٨
٢٠٠٢٢٠٠٧٤١٧١اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسیرماجستعبد الواسع سعید محمد عبد اهللا التوجھات الحدیثة في عالج التورم الكولسترولي في األطفال٣٧٠٩

٣٧١٠
تقلیل االبتعاث ومشاكل الفجوة في جراحة التورم الكولسترولي واستخدام طریقة 

الجدار الزائل والغلق الجزئي للفجوة في التحكم التنظیري
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٧٢اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعبد اهللا عبد الواسع سعید محمد 
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)األعراض السریریة(الشلل الرعاشي ٣٧١١
عبد الرقیب منصور حسن 

الشرعبي
دكتوراه

الجامعة العالمیة 
المفتوحة

٢٠٠٤٢٠٠٧٤١٧٤اإلنجلیزیةباكستان

٣٧١٢
  تصمیم وتشیید بعض مشتقات االكریدین المستبدلة

التي من المتوقع أن تكون لھا فاعلیة ضد المیكروبات 
جالل حمود عبد اهللا عبده 

قدسيال
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٩٥اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیر

٣٧١٣
  حقن الجسم الزجاجي بالكلورتیزون المتبلور 

كعالج مساعد العتالل الجسم الزجاجي والشبكیة المتكاثر
عصام یحیى عبد الوھاب 

الشماحي
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٩٧اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه

٣٧١٤
  ى المراجعین لقسم األمراض العصبیة أسباب الصرع عند المرض
م٢٠٠٦-٢٠٠٣خالل الفترة في مستشفى لقمان

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٠٣الفارسیةإیرانجامعة بھشتيدكتوراهفواز أحمد حسن عقبة

٣٧١٥
دراسة وجود إنزیم تصنیع أكسید النیتریك في النسیج الكھفي للعضو الذكري 

لمرضى العنة العضویة بأسبابھا المختلفة
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٢٠٤اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرمد صالح الكھاليھاشم مح

  ٤٢٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلیطالیة  إیطالیا  جامعة روما  دكتوراه  سعید عبد اهللا محمد بامشموس  عالج تفلطح القدم بواسطة مسمار كاستمان٣٧١٦

  دكتوراه  ابتھال عیدروس زین جعفر  في السودان  األعراض العینیة لمرض سرطان الدم٣٧١٧
مجلس التخصصات 

  ٤٢١١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  السودان  الطبیة

٣٧١٨
تحدید انتشار إنزیم البیتا الكتامیز واسع الفعالیة لبكتریا الكلبسیال الرئویة 

  واالشیریشیا القولونیة في المستشفیات والمعامل الرئیسیة 
  بمدینة صنعاء ـ الیمن

  ٤٢١٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  عاءجامعة صن  ماجستیر  طالل یحیى أحمد القحطاني

٣٧١٩
  التشخیص العالج الجراحي للحاالت المتأخرة

  عند أمراض السكر "الغنغرینة"لألرجل المصابة 
  دكتوراه  معاذ حمید محمد دبعي

جامعة سانت 
  بطرسبورج

  ٤٢١٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  الروسیة  روسیا

  ٤٢٢٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  الروسیة  روسیا  جامعة الصداقة  دكتوراه  د أمین عبد القادر مغلسماج  النتائج القصوى للمعالجة الجراحیة ألمراض الخصیة الحاد٣٧٢٠

٣٧٢١
  تقییم وظائف الكلى والجلوتاثیون ومتعلقاتھا اإلنزیمیة في المرضى الیمنیین

  فوسفات  ـ٦المصابین بمرض عوز نازعة ھیدروجین الجلوكوز ـ 
  ٤٢٣٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  لیزیةاإلنج  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  صالح أحمد محمد بامشموس

٣٧٢٢
  تداخل مادة الدیمیثیت مع فحص انزیم الینین ترانس امینیس 

واسبارتیت ترانس امینیس
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٥٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنھلة سعید إبراھیم قاسم الوجیھ

٣٧٢٣
  تحلیل التمزق المبكر باألغشیة الجینیة في عمر حملي مكتمل 

ة التعلیميفي مستشفى الوحد
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرسھیر سمیر سالم عباد باذیب
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٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٧٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیردالیا سعید علي عولقيدراسة حالة -عوامل الخطورة المؤدیة إلى الوالدة المبسترة ٣٧٢٤

٣٧٢٥
  دنتائج الوالدة المطولة على األم والمولو

م٢٠٠٥دیسمبر /لألمھات المدخالت مستشفى الوحدة التعلیمي  للفترة ینایر 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٧٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبیر علي محمد النعوي

١٩٩٦٢٠٠٧٤٢٧٨اإلنجلیزیةیمنالجامعة عدنماجستیرفاطمة شفیق جعفر أمانالحمل البوقي المنتبذ لدى الصغیرات من النساء الوسائل التشخیصیة والعالجیة٣٧٢٦

٣٧٢٧
  دراسة مقارنة بین استئصال المرارة بالجراحة التنظیریة والطریقة التقلیدیة 

م٢٠٠٥-٢٠٠٤ في مستشفیات عدن الحكومیة
رائد عبد الفتاح محمود 

السفاریني
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٨١اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٣٧٢٨
  قیم معالجة مرضى سرطان القولون والمست

م٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة   في مستشفى الجمھوریة التعلیمي عدن
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٨٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیررضیة عبد اهللا بالحارث

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرإرتقاء محمد علي أحمدالتسمم الحملي لدى النساء الحوامل٣٧٢٩
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩١اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبیر عبد الرحمن عبد القادرة وتشخیصھ وعالجھ الحمل الھاجر مظاھره٣٧٣٠

٣٧٣١
  األنماط السریریة لمرضى الفتوق الجراحیة المدخلین قسم الجراحة

م٢٠٠٦-٢٠٠٤مستشفى الجمھوریة  التعلیمي عدن للفترة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩٢یزیةاإلنجلالیمنجامعة عدنماجستیرطارق محمد أحمد مثنى

٣٧٣٢
  إعادة الترویة الدمویة للقلب والكلى

  بسبب آفات التصلب العصیدي المشترك للشرایین االكلیكیة والكلویة 
عبد العزیز أحمد عبد الحمید 

  القاضي
  ٤٢٩٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  الروسیة  روسیا  جامعة نوفجراد  دكتوراه

٣٧٣٣
  دور الھرمونات والسیتوكینات وف أس في تنظیم الموت

  لمبرمج للخالیا الجینیة في الرجال المصابین بدوالي الخصیتینا 
عبد الواسع محمد محمد 

  المخالفي
  ٤٣٠١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه

  ٤٣١١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر  محمد أحمد یحیى العزي  تصویر إصابات الرأس٣٧٣٤

٣٧٣٥
  ظام الطویلةعدم التئام الكسور في الع

  تحلیل األسباب والمعالجةالمتطلبة،دراسة استعادیة
  ٤٣١٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  الصینیة  الصین  جامعة قوانسي الطبیة  ماجستیر  إبراھیم یحیى محمد الصیلمي

٣٧٣٦
  دراسة مقارنة بین ربط الخصیة منفردًا وبین ربطھ مع الورید المعلق للخصیة 

في معالجة دوالي الخصیة بالمنظار الجراحي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیربده حسینسحمد صالح عم

٣٧٣٧
  دراسة الدورة الدمویة الجینیة والرحمیة باستخدام الدوبلن الملون

لدى النساء الیمنیات الحوامل الماضغات للقات 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣٢اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمنال عبد الواحد أحمد الخرباش

٣٧٣٨
  العالج الجراحي األكثر مالئمة في التصنیف األبھري الخلقي عند األطفال  

دراسة تجریبیة
دكتوراهعلي محمد عبد اهللا فاضل

األكادیمیة الطبیة للتعلیم 
العالي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣٥الروسیةبیالروسیا
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٣٧٣٩
التعرف على الخالیا البالزمیة في الدم في تشخیص المرضى المصابین 

Myeloma multipleبمرض
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٤٩األسبانیةكوباجامعة ھافاناماجستیرأنور حسین عیدروس عبد اهللا

٣٧٤٠
  "خارج الجسم"األھمیة السریریة للفحص المختبري 

  والتحسس من األطعمة النوعیة Gلألجسام المضادة للغلوبولین 
في أمراض الحساسیة الجلدیة 

أحمد محي الدین عبد الرب 
المعمري

اجستیرم
جامعة الجنوب 

المركزیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٥١اإلنجلیزیةالصین

٣٧٤١
  عزل وتعنیف وتحسین وتحضیر مضاد حیوي 

یؤخذ عبر الفم منھ بكتریا حامض الالكتیك
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٥٣اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةماجستیرحسن بیار علي حسن

٣٧٤٢
  كلورید الكاربون  تأثیر نبات لونقیفولیا جاك على رابع

الذي یحدث جرح خالیا الكبد في الفئران
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٥٥اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة اإلسالمیةماجستیرحمود حسین محمد الفقیھ

  التشخیص الداخلي لحالة الرئتین عند الجنین٣٧٤٣
بلقیس عبد الرحمن أحمد 

  الجیالني
  ٤٣٥٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلیطالیة  إیطالیا  جامعة روما  دكتوراه

٣٧٤٤
  استخدام الطرق الدقیقة في معرفة حركة عالج الدھون في الدم 

عبر تناول الطعام المضاد للحموضة للصائمین في الشعب المالیزي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٧٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةدكتوراهخالد محمد أحمد األكحلي

٣٧٤٥
  الوقایة من أمراض الشرائیین التاجیة 

جمھوریة الیمنیةفي ال
دكتوراهضیاء عبده ناجي الصنوي

جامعة نیكوالي 
نسیتسانو

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٩٠الرومانیةرومانیا

٣٧٤٦
  الخبرة التنظیمیة للخدمة الطبیة في مجال الوالدة وأمراض النساء 

في ظل المعدل العالي لإلنجاب
دكتوراهابتسام إبراھیم سالم أحمد

األكادیمیة الطبیة 
الروسیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٩٥الروسیةیاروس

٣٧٤٧
  تحفیز الموت المبرمج للخالیا المبطنة لألوعیة الدمویة 

عن طریق إنزیم المیلوبیرودكسیداز
ماجستیرتمیم حمود محمد الشامي

جامعة الجنوب 
المركزیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٠٢اإلنجلیزیةالصین

٣٧٤٨
درقیة المشعة في الغدة ال" سیستامیبي  -٩٩Mالتیكینوم "امتصاص مادة

"مرض جرافیس وھاشیموتو"الطبیعیة وأمراض الغدة الدرقیة المناعیة
رأفت راشد عبد اهللا محمد 

المقطري
ماجستیر

المعھد الباكستاني 
للعلوم الھندسیة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٠٥اإلنجلیزیةباكستان

٣٧٤٩
  العوامل المتوقع تأثیرھا على استجابة مریض فرط الدراق للعالج

دراسة استرجاعیة   -  I131بالیود المشع  
ماجستیرصقر محمد عبد الرحمن أسعد

المعھد الباكستاني 
للعلوم الھندسیة 

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٠٦اإلنجلیزیةباكستان
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٣٧٥٠
  سیستامیبي في التصویر المبوب  - ٩٩Mاالكتساب السریع للتكنیشیوم 

لتقییم ترویة عضلة القلب ووظیفة البطین األیسر
ماجستیرعبد الكریم سیف أحمد ردمان

المعھد الباكستاني للعلوم 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٠٧اإلنجلیزیةباكستانالھندسیة 

٣٧٥١
  عالج التھابات البنكریاس باستخدام تیار قوي من السوائل 

تحت ضغط قوي تحت مراقبة المناظیر
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٢الروسیةروسیاجامعة فاروننجدكتوراهجھاد عبد العزیز محمد المسیبلي

٣٧٥٢
  قارنھ بین نتائج عملیھ الطریق الجانبي للشریان التاجي دراسة م

)باالستخدام الكامل للشرایین مقابل الطریقة التقلیدیة باستخدام الورید
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٤١٣اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد ناصر أحمد الدھمشي

توراهدكقاسم ھبة اهللا  محمد شقحانختالطات الجـــراحة التنظیریةا٣٧٥٣
مجلس االختصاصات 

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٧العربیةسوریاالطبیة

٣٧٥٤
       20210Gو A19911Gطفرتي البروثرومبین 

  في مرضى الخثرة الوریدیة اإلنسدادیة األردنیین
  ماجستیر  صالح علي محمد أبو ھادي

جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

  ٤٤٢٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  األردن

٣٧٥٥
  لة لبكتریا الیقیونیالنیموفیال وحاالت اللیقیونیرز رصد المصادر المحتم

  في مدینة صنعاء
  ٤٤٢٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  نبیل محمد مھدي األبھر

٣٧٥٦
  اختبار الطریقة المثلى للجراحة التخصصیة للمرضى المصابین بسرطان

ان انسداديالقناة الصفراویة وما حولھا عصیي الجراحة المسببة لیرق 
عبد السالم عبد الحق درھم 

الحكیمي
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٣٧الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراه

٣٧٥٧
  دراسة مقارنة لقوة اللصق ألنواع مختلفة التصمیمات 

من قواعد دعامات تقویم األسنان المعدنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٥٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرمحمد عیدروس مثنى الحوثري

٣٧٥٨
  معدل انتشار وعوامل الخطورة لاللتھابات البكتیریة للمھبل

بین النساء الزائرات بعیادات الوالدة في مدینة صنعاء 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجاح أحمد غالب عامر

٢٠٠٥٢٠٠٧٤٤٦٦اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیراهللا نائفأنور محمد عبد التثبیت الداخلي لكسور جذع عظمة القصبة في البالغین٣٧٥٩

٣٧٦٠
  إللتھابات المسالك البولیة دراسة عن البكتریا والفطریات المسببة 

طفال في صنعاء الیمنعند األ
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٦٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصفیة سعد علي جناح

٣٧٦١
  فیروس العوز المناعي المكتسب

  السجناء ومجموعات مختارة عشوائیًا في الیمن بین 
  ٤٤٧٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  فؤاد قائد محمد عبادي مھدي

  ٤٤٧٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة اإلسكندریة  ماجستیر  ندى أحمد إسماعیل العبسي  الممارسات الغذائیة للمرأة في فترة النفاس٣٧٦٢

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨٥الصینیةالصینجامعة خواجنماجستیرمحفوظ نائف سعید العمريفي سرطان المثانة Her4,Her3الجینات البروتینیة  ظھور وأھمیة٣٧٦٣

٣٧٦٤
  التخطیط للعملیات الجراحیة في األنف التي بھا كسور أو تشوھات 

من فترات زمنیة طویلة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٩٠لروسیةاأوكرانیاجامعة كاركوفماجستیرتوفیق محسن علي السویدي

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٩٧اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرخالد أحمد عبید محارقمقالة في تشخیص وعالج فتاق الحجاب الحاجز الناتج عن عیب خلقي٣٧٦٥
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٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٩٨اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرأسامة عبد اهللا علي ربیعمقالة في عالج كسور الفك السفلي٣٧٦٦

٣٧٦٧
                                QTتأثیر الترامیتازیدین على تشتت زمن الـ

في حاالت احتشاء عضلة القلب الحاد 
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٠٤اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرھالة عوض سالم بامطرف

نزیف الرحم الغیر طبیعي النتائج السریریة ونتائج التوسیع وكشاطة الرحم٣٧٦٨
  میرفت عبد الملكعبد الحمید 

عبد اهللا
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٠٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٠٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرھدى عبود أحمد باصرةمعدل حدوث الحمل التوأمي ونتائجھ٣٧٦٩
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٠٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنجستیرماعبد الحكیم إبراھیم عبد اهللا عليالقدم السكریة أعراضھا وعالجھا٣٧٧٠

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرصفاء عبد الرحمن شكريلشاملافحص نخاع العظم لدى مرضى نقص خالیا ٣٧٧١

١٩٩٦٢٠٠٧٤٥٢٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرأشواق أحمد محمد لكودراسة حول مخاطر ما حول الوالدة للوالدات المعقدة٣٧٧٢
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٢١اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهمریم طاھر محمد بن یحیىضغط الدم بین طالب اإلبتدائیة والثانویة بمحافظة عدن٣٧٧٣

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٢٦الروسیةروسیاجامعة موسكوتوراهدكوجیھ عبد اهللا فارع عزعزيحالة الیمن/حالة األطفال من اإلصابة بالمالریا في ظروف المناطق الحارة ٣٧٧٤

٣٧٧٥
  عوامل الخطورة الصحیة،االجتماعیة والنفسیة 

عند النساء الالئي وضعن أطفال ذوي وزن أقل من الموازي لعمر الحمل
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٢٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرمیادة محمد أحمد الدنكلي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرنھاد أحمد عبده حنبلةالمأخوذة من مرضى السرطانتقییم فحص عینة نخاع العظم ٣٧٧٦

٣٧٧٧
  تقییم العملیات الجراحیة المستخدمة 

لعالج الشتر الداخلي والخارجي الشیخوخي للجفن األسفل
٢٠٠٤٢٠٠٧٤٥٤٧اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهنبیل علي محمد صبري

٣٧٧٨
  مستویات األجسام المضادة للحصبة المأخوذة من األم 

وفاعلیة لقاح الحصبة عند الوضع بصنعاء
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٥١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنادیة علي عبد اهللا باطویل

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٥٤العربیةسوریاجامعة دمشقماجستیرالدینالقاسم محمد عباس  شرف تقییم سریري وشعاعي لتصنیع الذقن باستخدام الطعوم السیلیكونیة الصلبة٣٧٧٩
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٥٦اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرخالد مبارك مرعي بن ماضيمضاعفات صمامات المخ في عالج استسقاء الدماغ٣٧٨٠

٣٧٨١
  تأثیر وضع المریض أثناء التصویر اإلشعاعي الخاص بترویة عضلة القلب 

نیة ومعدل ضخ الدم والترویة القلبیةعلى األحجام البط
ماجستیرحمید عامر عبد الرحمن عامر

المعھد الباكستاني 
للعلوم الھندسیة 

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٧١اإلنجلیزیةباكستان

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٧٢الصینیةالصینجامعة تبانجینماجستیرأحالم حمود راجح راصععلى التھاب بطانة الرحم الھاجرة MMP-9&TIMP-2تأثیر المواد  ٣٧٨٢
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٧٤اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرعادل أحمد حسین المتوكلالعالقة بین أنماط القیادة والوالء للعمل بین مدرسي التمریض٣٧٨٣
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٨٣اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرحسن سقاف حسن الجفري   التشخیص المبكر لحاالت التسمم الولیدي المیكروبي٣٧٨٤



      397    الیمن - للمعلوماتالوطني  المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

   والعلوم الصحية يةالطبدراسات الجمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

في األطفال حدیثي الوالدة 
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٥٨٤اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعبد الحكیم علي سعید عفیفمضاعفات مرض الخالیا المنجلیة ودور الوقایة منھا٣٧٨٥

٣٧٨٦
  إیضاح الخطوات الرئیسیة لترشید االستخدام العالجي لدواء الدیجوكسین

ین المصابین بالفشل القلبيفي أوساط المرضى الیمنی 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٩٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرانتظار مبارك علي عوض

  ٤٥٩٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠١  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  محمد محمد عبد الجبار نعمان  دور تدلیك البروستاتا في عالج التھاب البروستاتا الزمن٣٧٨٧

٣٧٨٨
  بھ،طرق تشخیصھ، العالج الجراحي ونتائجھ أسبا:كسر العضو الذكري

  على القدرة الجنسیة في المدى البعید
  ٤٥٩٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  محمد محمد عبد الجبار نعمان

٣٧٨٩
  إزالة األلوان والمواد العضویة الملونة من میاه مصانع الغزل والنسیج

دة الكیمائیة المتقدمةبواسطة دمج المعالجة الحیویة واألكس 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٤اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهعادل محمد أحمد

٣٧٩٠
  تقییم الحالة الغذائیة لتلمیذات المدارس في سن المراھقة 

بمدینة صنعاء الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠١اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرإیمان محمد ناصر جحاف

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرلینا عبد اهللا محمد اإلریانيتقییم الحالة التغذویة في مؤسسة األوالد بمدینة صنعاء الجمھوریة الیمنیة٣٧٩١

٣٧٩٢
  دراسة الموت الخلوي واستجابة الخالیا اللیمفاویة 

وعالقتھ بنشاط المرض في مرض الذئبة الحمراء
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٣اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیربد الواحد محمدذكرى علي ع

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦١٢اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرتوفیق أحمد علي یحیىلبعض مشتقات البنزوبیران الجدیدة  تشیید وإجراء المسح البیولوجي٣٧٩٣

٣٧٩٤
  ) Y(فعمل مثانة اصطناعیة من األمعاء الدقیقة على شكل حر

عند المرضى اللذین خضعوا إلستئصال مثانة بسبب سرطان منتشر موضوعیًا
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦١٥اإلیطالیةإیطالیاجامعة رومادكتوراهنبیل عبد اهللا نائف المغلس

٣٧٩٥
  دراسة مرجعیة عن تأثیر المحالیل الوریدیة 

على جھاز التجلط في مرضى العملیات الجراحیة
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٢٠اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعصام عوض عبد اهللا كده

٣٧٩٦
  تقییم وصف المضادات الحیویة 

في المستشفیات الحكومیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٢٢اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة سینس مالیزیاماجستیرعبد الكریم محمد أحمد الشامي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٢٤اإلیطالیةإیطالیاجامعة سانتاماجستیرحبیب محمد عبد الواحد منصورعالقة خفقات القلب واعتالل العضلة القلبیة٣٧٩٧

٣٧٩٨
  مقاومة األسبرین لدى المرضى الخاضعین لعملیات إعادة ترویة جراحیة 

)CABG (وأثره على سیر المرضى على المدى القریب والمتوسط
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٢٥یطالیةاإلإیطالیاجامعة دانتسیودكتوراهالعسال أحمد ناصر القدمي
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٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٩األلمانیةألمانیاجامعة فرایبرجدكتوراهإبراھیم زید أحمد الشاميتصدعات حشوات األسنان وطرق قیاسھا المختلفة٣٧٩٩

٣٨٠٠
  تثبیت الكسور المتفتتة للثلث األعلى لعظمة الساعد

بواسطة الصفیحة ذاتیة التثیبت 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٤٥اإلیطالیةإیطالیاجامعة السابینسادكتوراهھشام یحیى محمد الزھیري

ماجستیربلقیس محمد عبد اهللا اإلریانيدور تعلیم اإلناثو سوء التغذیة عند األطفال في الیمن٣٨٠١
المعھد الملكي 

اإلستوائي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٥٣اإلنجلیزیةھولندا

٣٨٠٢
  ١&٢على أیض الدوایر المرحلة ) LNN(تأثیر موریندا سیتریتولیا 

وتوضیح آلیتھ الجزیئیة في كبد الفار 
محفوظ المصلي محمد  عبد 

الغني
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٥٦العربیةالیمنجامعة العلوم المالیزیةماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٥٧ةالعربیالیمنجامعة العلوم المالیزیةماجستیرمحمد سیف عبد الحافظ أنعم)GCMS(باستخدام جھازفي المكنیوم  )DDT(تطویر طریقة تحدید أیض٣٨٠٣

٣٨٠٤
مفاھیم المرضى للرعایة الصحیة في المستشفیات وتطویر السیاسات النوعیة 

للرعایة الصحیة في الدول النامیة حالة دراسیة الیمن
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٦٠اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة لیفربولدكتوراهخالد محمد قائد الصریمي

٣٨٠٥
                        KDTHن السودانیین في بی معدل انتشار األورام الحمیدة في الفك

م٣٠/٨/٢٠٠٥ـ  ١/٢٠٠٣خالل الفترة من
لمیاء عبد اهللا طاھر بن یحیى

أكادیمیة العلوم 
والتكتنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦٦٢اإلنجلیزیةالسودان

٣٨٠٦
الحقن داخل المثانة لعقار ایبن روبسین للوقایة من انكس في أوراوم المثانة 

عالجیة طویلة األمدخطة یة السطح
دكتوراهنزیھ ثابن أحمد سعید

مجلس التخصصات 
الطبیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٦٦٣العربیةسوریا

٣٨٠٧
  للخالیا العظمیة)أكتین والمیكرتبول(الھیكل الخلوي

في مزرعة ثالثیة األبعاد) اوستوسیت واالستوبالست( 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٠زیةاإلنجلیالیابانجامعة اوكایامادكتوراهصخر أحمد مرشد القباطي

٣٨٠٨
من أجل تجنب   Esmolol&lidocainتقییم الفعالیة والمقارنة بین الـ

Hemodinamic&neuroendocrain   أثناء عملیة الـ
Larngoscopy&Endotracheal Intubation(

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٤األسبانیةكوباجامعة بیاكالرادكتوراهوجدي محمد یاسین أحمد

٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٧٦المجریةالمجرجامعة سملویزدكتوراهسمیر سعید حسن الحماطيض السكر والعالجالكشف المبكر لمر٣٨٠٩

٣٨١٠
  بواسطة ذبذبات الرادیو في معالجة الرعاش األذیني "االستئصال"االنتزاع 

عند مرضى جراحة الصمام التاجي الروماتیزمي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٨٥اإلنجلیزیةطالیاإیجامعة السابینسادكتوراهأسامة أحمد عبد القادر عبد اهللا

٣٨١١
  كمساعدات للسد بالملفات )neuroform(دعامات نیورفورم

كعالج لألورام الوعائیة المعقدة بداخل الجمجمة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٨٥اإلنجلیزیةالصینجامعة سن یات سنماجستیرعلي إسماعیل حسن الحوثي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٩٩اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرسعید محفوظ بن دحمان لطفيكملوث لحلیب األمھات)أ(خطورة األوكداتوكسین٣٨١٢
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٣٨١٣
  الخصائص السریریة لمرضى السكري في الحوض 

الداخلین للمستشفى الجمھوریة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٤٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرفیروز نادر علي

٣٨١٤
  الخصائص السریریة لمرضى السل 

إلى مستشفى الجمھوریة التعلیميفي المرضى الداخلین 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٥٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرھاجرة عبد محمد شیخان العمري

٢٠٠٤٢٠٠٨٤٧٥٤اإلنجلیزیةالصینجامعة خوانجنجماجستیرتوفیق محسن محمد العزانيفي مرضى داء الذئبة الحمراء الشامل S100تحلیل بروتین٣٨١٥

  ٤٧٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة مردوفیا  دكتوراه  حمود یحیى عقیل محسن  للعقیدات المتكونة بالغدة الدرقیةالتدخل الجراحي ٣٨١٦

  ٤٧٨٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  البولندیة   بولندا  جامعة سیاوستوك  ماجستیر  مختار ثابت فضل عبده   النمو الشاذ لعضالت البطین األیمن٣٨١٧

  ٤٧٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  ابتھاج عبد القادر أحمد  الدھون عند مرض السكرتقییم تأثیر زیت الزیتون على الجلوكوز و٣٨١٨

٣٨١٩
  الخلل المعرفي واإلدراكي وجودة الحیاة

  عند المرضى المصابین بالجلطة الدماغیة 
  دكتوراه  محمد عبد الحبیب سعید الخلیدي

جامعة جومل الطبیة 
  الحكومیة

  ٤٧٩٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  بیالروسیا

٣٨٢٠
  أنماط المقاومة للمضادات المیكروبیة بین البكتریا السیدوماتس ابرجیوانزا 

الشائعة في میاه المجاري في قریة السمرة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٩٥اإلنجلیزیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرأحمد علي علي حیدر

٣٨٢١
  ياستخدام المواد المضادة لألكسدة في حمایة الفساد الخلو

للحنجرة الناجمة عن تراكم المادة الصفراء في الكبد 
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٧٩٧الروسیةروسیاجامعة مردوفیادكتوراهرفیق حسن علي البیشي

٣٨٢٢
  تأثیر التمرینات على إخراج البروتین في البول 

عند األطفال األصحاء واألطفال المصابین بمرض الكلى
١٩٩٩٢٠٠٨٤٧٩٨اإلنجلیزیةمصرعین شمس جامعة ماجستیرحسن محمد عیدروس الجفري

٣٨٢٣
  دراسة عن أوجھ التغیرات الكیمیائیة  في ارتفاع الضغط 

في الدورة الدمویة الرئویة في األطفال المصابین بالعیوب الخلقیة بالقلب 
وأمراض القلب الروماتیزمیة

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٧٩٩اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهحسن محمد عیدروس الجفري

٣٨٢٤
  العالج اإلشعاعي مفردًا والعالج اإلشعاعي مع تغییر الجلسات 

مع العالج اإلشعاعي الكیماوي دراسة مقارنة
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٠٠اإلنجلیزیةباكستانجامعة البنجابماجستیرأماني عبده علي بعیصي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٠٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرن أحمد الوظاففاطمة حسدراسة نسبیة عن البكتریا الغازیة كمسبب لإلسھاالت في صنعاء الیمن٣٨٢٥

٣٨٢٦
  دراسة االنتشار والخصائص الجزئیة لبكتریا االیروموناس

التي تم عزلھا من األسماك والجمبري والمیاه 
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٨١١اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهُیسر عبد الھادي نعمان الشدادي

٣٨٢٧
  ك الطبقة الداخلیة والوسطى للشریان السباتي والفخذي قیاس سم

دراسة مقارنة  - كمنذر لإلصابة بقصور الشرایین التاجیة 
٢٠٠٤٢٠٠٨٤٨٢٢اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرعادل محمد حسن القباطي
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٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٢٣اإلنجلیزیةمصرمعھد القلب القوميدكتوراهعادل محمد حسن القباطيتوسیع الصمام المترالي عن طریق القسطرة باستخدام البالون٣٨٢٨

٣٨٢٩
دراسات حركیة السبروفلوكساسین والسیوفلین والتفاعالت الدوائیة بین ھذین 

الصنفین في متبرعین مالیزیین أصحاء
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٢٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة العلوم المالیزیةدكتوراهسعید عبید عبد اهللا الفضلي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٣٣اإلنجلیزیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهأحمد محمد صالح العوديفي أطفال الیمن) د(قص فیتامین ن٣٨٣٠

٣٨٣١
  العالج خارج الجسم ضد الصفائح الدمویة 

وتأثیر المركبات المستخلصة من نباتات مالیزیة
سلوى محمد راوح عبد اهللا آل 

فقیر
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٤٥اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة الوطنیةماجستیر

٣٨٣٢
  انتشار اإلصابة باللستیریا مونوسیتوجینز  بین النساء المجھضات 

  وعالقتھا بمشتقات األلبانفي مدینة الحدیدة 
  ٤٨٥٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة   الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  طھ قائد أحمد عبده

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٥٨الروسیةبیالروسیاجامعة جوملدكتوراهأحمد عبد اهللا ناصر الفیضيلحادةالمعالجة الجراحیة المثلى لمرضى عدوى القنوات الصفراویة ا٣٨٣٣

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٦٠البولندیةبولنداجامعة سیلیزیادكتوراهباسم محمود سالم العزعزيالقدرات التشخیصیة للتخطیط المحوري في تنظیر القولون٣٨٣٤

جلطات الشریانیةتأثیر انحالل الجلطة بالموجات الصوتیة لل٣٨٣٥
بدیع عبد اهللا عبد الحمید 

المخالفي
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٦١الروسیةبیالروسیاجامعة جوملدكتوراه

٣٨٣٦
  العالج المركب بالمضاعفات الجراحیة لألمراض الطفیلیة 

ألعضاء التجویف البطني
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٦٢الروسیةبیالروسیاجامعة جوملدكتوراهسیف على أحمد غابشة

٣٨٣٧
لفحص بالرنین المغناطیسي للمسالك البولیة في تشخیص األمراض دور ا

االنسدادیة
٢٠٠٥٢٠٠٨٤٩١٤اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرحسین محمد العمودي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٩١٧اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرمحمد أحمد أبو بكر باطویل)اعتبارات تخدیریة( النزف الشدید أثناء الحمل والوالدة٣٨٣٨

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٩٢٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحسین ناجي العودي يشوقالتأثیر المحتمل للقات على مرض الصرع٣٨٣٩

٣٨٤٠
  دراسة تأثیر العالج باألوزون على وظائف الكبد المتلف تجریبیًا

  لدى ذكور الفئران البیضاء 
  ٤٩٢٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨اإلنجلیزیة   مصر   ھر جامعة األز  ماجستیر   صادق سعد محمد عبد المغني

٣٨٤١
  نحو الوسائل الحدیثة لتنظیم االسرة  موافق ومعارف وممارسات االزواج

  الیمن –في مدینة المكال  
  ٤٩٢٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥االنجلیزیة   مالیزیة جامعة العلوم المالیزیة   ماجستیر   یحیى خمیس احمد المعلم 

  ٤٩٢٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  الرومانیة  مالدافیا  جالمعة نیكوالي  دكتوراه  محمد حسین أحمد الحضوري  لتھاب المرارة الحاد بسبب الحصواتفي عالج ا الطریقة الجراحیة الفاعلة٣٨٤٢
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٣٨٤٣
   معدل حدوث أمراض الرئة االنسدادیة المزمنة

  بین مرضى تصلب شرایین القلب
  دكتوراه  فارس مثنى أحمد عبد اهللا

المجلس القومي 
  للتخصصات الطبیة

  ٤٩٢٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  نجلیزیةاإل  السودان

  في مجامیع مختارة بمدینة صنعاء معدل انتشار البكتریا اللولبیة الشاحبة٣٨٤٤
مھا روحان عبده شمسان 

  المقطري
  ٤٩٤٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر

  ٤٩٤٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  االنجلیزیة  مصر  قازیقجامعة الز  ماجستیر  شھاب ھزاع علي عبد اهللا  كسر عنق عظمة الفخذ المھمل عند البالغین٣٨٤٥

  ٤٩٤٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  مصر  جامعة الزقازئق  دكتوراه  شھاب ھزاع علي عبد اهللا  الغیر ثابتة العالج الجراحي إلصابات حلقة الحوض الخلقیة٣٨٤٦

٣٨٤٧
األنترلیدكین والھوموسستین والبروتین المتفاعل واللبتین لدى المصابین بالنوع 

  السكريالثاني لداء 
  ٤٩٥٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  لبنى عبد اهللا حسین الكبسي

٣٨٤٨
  بین طالب المدارس في صنعاء المصابین " "oمضادات االستربتوالیسین 

  وغیر المصابین بخمج االستربتكوكس
  ٤٩٥٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  أروي علي عبد اهللا العمراني

٣٨٤٩
  التشخیص الوضیفي لحالة جھاز القلب واألوعیة الدمویة

  )  IHD( لعضلة القلب  عند مرضى نقص ترویة الدم 
  المضاف  إلى عالجھم دواء المیلدرانات والمیكسدول

  ٤٩٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  مردوفیا  جامعة مردوفیا  دكتوراه  خالد علي أحمد بن حطبین

٣٨٥٠
  مشتقاتالتخلیق والتأثیر البیولوجي ل

  أوكسامویل األحماض األمینیة
  ٤٩٧٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد المنعم علي أحمد الحكیمي

٣٨٥١
  تأثیر برنامج تمریض تأھیلى 

  على جودة حیاة المرضى المتعایشین بالدیال الدموى
  ٤٩٧٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  زیةاالنجلی  مصر  جامعة اإلسكندریة  الدكتوراه  عبد الحمید علي لطف الذیفاني

  ٤٩٧٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  مصر  جامعة اإلسكندریة  دكتوراه  خالد محمد أحمد السیاغي  تأثیر التغذیة المعدیة المبكرة على الناتج السریري لمرضى التنفس اآللى٣٨٥٢

٣٨٥٣
تشخیص أورام الكبد الخبیثة بواسطة إدماج التصویر الطبقي بالبوزیترون 

  قطعیةمع األشعة الم المنبعث
  ٤٩٨١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  عبد الخالق محمد عبید باعباد

٣٨٥٤
والبروتین التفاعلي سي في مصل الدم ) ب(أبولیوبروتین) ١-أ(األبولیوبروتین 

  للنوع الثاني من مرضى السكري ومرضى القلب واألوعیة الدمویة
صالح الطیب صالح محمد عمر 

  شیخ
  ٥٠٠٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  عة صنعاءجام  ماجستیر

  ٥٠٠٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مالیزیاكابانجاسان  ماجستیر  عبد السالم محمد قاسم المخالفي  في عینات البراز تقییم طرق تشخیص المیكروسیوردیا سبور٣٨٥٥
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٣٨٥٦
  العواقب الوجھیة الفمویة وكفاءة المضغ 
  اعیةعند المرضى الذین لدیھم تعویضات سنیة صن

  ماجستیر  أشواق علي خالد الحاشدي
جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

  ٥٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  األردن

٣٨٥٧
  على السطح الناعم  تقییم إمكانیة إزالة التمعدن عن مستخلصات القات

  لبناء األسنان والسطح الترمیمي البني
  ٥٠١٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  یةاإلنجلیز  مالیزیا  جامعة مالیا  ماجستیر  خالد رشاد محمد العلیمي

٣٨٥٨
  مقارنة جرعات المیزوبروستول في إنھاء حصول الحمل

  في الثلث األول من الحمل 
  ٥٠٢١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  ماجستیر  منال صالح محمد مكي

  كتوراهد  محمد ھبة اهللا محمد شقحان  التشخیص والعالج :الصفراویة والبنكریاسیةللطرق  اختالطات التصویرالراجع٣٨٥٩
المجلس العربي 

  ٥٠٤٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  اإلنجلیزیة  سوریا  لالختصاصات الطبیة

  ٥٠٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نعمة صالح عوض  المسح الخلوي لعنق الرحم٣٨٦٠
  ٥٠٦٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  عدن جامعة  ماجستیر  أحمد علي عوض  "ج"والتھاب فیروس الكبد الوبائي" ب"نسبة التھاب فیروس الكبد الوبائي ٣٨٦١
  ٥٠٦٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  آمال صدیق سالم باصدیق  سوء معاملة األطفال في محافظة عدن٣٨٦٢

٣٨٦٣
  دراسة مقارنة بین عملیات البواسیر

  بالطریقة الكاویة مع طریقة القطع والخیاطة
  ٥٠٧٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  نجامعة عد  دكتوراه  خالد أحمد العبد سعد

  ٥١٠٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عادل محمد علي باحمید  ٢٠٠٦-عادة التدخین بین أوساط طالب الثانویة العامة  المكال ٣٨٦٤
  ٥١٢٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  عرفات مھیوب السقاف  الطرق الجراحیة في عالج المیاه البیضاء٣٨٦٥
  ٥١٣٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  أكادیمیة بطرسبرج  دكتوراه  مختار عبد اهللا أحمد النھاري  ألمراض تشحم الكبد الفیروسي الخصائص اإلكلینكیة والموروفولوجیة٣٨٦٦
  ٥١٤٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  جلیزیةاإلن  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  فھمي عبد العزیز محمد العریقي  طب حاالت حرجة –دراسة منظمات القلب ٣٨٦٧

٣٨٦٨
   التعرف على فعالیات الدورة الدوائیة

  على الدورة الدوائیة -CPOEودور أنظمة اإلدخال اآللي 
إبراھیم محمد عبد الرحمن 

  عباس
  جامعة ھیوستن  ماجستیر

الوالیات 
  المتحدة

  ٥١٧٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة

٣٨٦٩
  فشل الكلويسقترباكسون لمرضى ال االستخدام العملي للمضاد الحیوي

  الخرطوم –مستشفى سوریا الجامعي 
  ٥١٨٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  السودان  جامعة الخرطوم  ماجستیر  عبد اهللا سعید محمد ملیكي

٣٨٧٠
تأثیر الغرسات صغیرة القطر ذات التحمیل الفوري والفوري المتأخر على 

  األنسجة الداعمة لألطقم المحمولة السفلیة
  ٥١٩٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة عین شمس  ماجستیر  ریاسر عبد الجلیل أحمد الوزی

٣٨٧١
  لتقدیم الخدمات الصحیة األساسیة التعاقد مع القطاع الخاص

  ماجستیر  راغب عمر أحمد القرشي  في الیمن" الرعایة الصحیة األولیة" 
  المعھد الملكي

  ٥١٩٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  ھولندا  لطب األمراض االستوائیة

  ٥١٩٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  السودان  جامعة الخرطوم  الدكتوراه  محمد سالم علي غانم  الیمنیین ٢عند مرضى السكر نوع  الل العصبي المحیضىانتشار االعت٣٨٧٢

٣٨٧٣
  لألخماج المختلفة يء استجابة البروتین المتفاعل س

  الیمن –وتقییم اختبارتراص الالتكس المحدد لھذا البروتین في صنعاء
  ٥٢٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  یدرينایف محمد علي الح
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  ٥٢٠٤  ٢٠٠٨  ١٩٨٩  اإلیطالیة  الصومال  الجامعة الوطنیة الصومالیة  ماجستیر  خدیجة شریف صالح أحمد  بأعراض وأمراض التسمم الحملي دور األندروفین في التسبب٣٨٧٤

٣٨٧٥
  رھما المفترضمن حیث دو دراسة مقارنة بین دوائي السلیمارین والدیدي بي
  في حیوانات التجارب في وقایة الكبد وتحسین مقاومة األنسولین

  ٥٢٢١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة العلوم الطبیة  دكتوراه  دعاء أنور ابراھیم المؤمن

٣٨٧٦
  الحاالت الوظیفیة لجسم اإلنسان بواسطة طریقة التنفس الطبیعي متزامنًا

  ٥٢٤٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة كورسك  ماجستیر  سني عبداهللا عمر باجريح  مع ارتفاع نبضات القلب وانخفاضھا

٣٨٧٧
  الكشف المبكر لإلصابة المبكرة لألطفال حدیثي الوالدة

  ٥٢٤٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  حنان سعید عوض بن غوث  بوحدة رعایة األطفال حدیثي الوالدة بجامعة أسیوط 

٣٨٧٨
أھمیة األجسام : ك في حاالت اإلسھال المزمن غیر معروف السببمرض سیلیلیا

  ٥٢٥٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  االنجلیزیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  رشید محمد فوج بامخاله  المضادة إلنزیم الترانسجلوتا مینیز  النسیجي في التشخیص

٣٨٧٩
  دراسة صیدلیة على صیاغة وثبات بعض أقماع مضادات االلتھاب المخزنة

  طق المناخیة المختلفةفي المنا
  ٥٢٥١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  عبد الولي أحمد سیف حمید

  ٥٢٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االیطالیة  أیطالیا  جامعة الساینیزا  دكتوراه  أحمد یحیى محمد زاید  الحاالت السریریة المعقدة في العنق الجراحي٣٨٨٠

٣٨٨١
  ذوي األوزان الضئیلة تأثیر الكلى في األطفال حدیثي الوالدة

  ٥٢٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  زیاد أحمد مرشد  واألوزان الضئیلة جدًا 

  ٥٢٦٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد السالم محمد یحیي الشامي  في االشخاص الغیر مصابین بداء السكري متالزمة االستقالب٣٨٨٢

٣٨٨٣
  المواد الفعالة كمضادات للمیكروبات ومضادات لألكسدة  فصل بعض

  من بعض نباتات البیولیكاري
  رویدا نعمان محمد محمد

  یحیي البعداني
  ٥٢٦٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر

  ٥٢٧٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  اجستیرم  تونس محمد ثابت سعید  من نباتات تنتمي للعائلة لورانثاسي فصل بعض المركبات المضادة لألكسدة٣٨٨٤

٣٨٨٥
    Mbp . NFPاألھمیة والتغیرات للمصل الدموي لألرانب للبروتین 

  ماجستیر  علي یحیي صالح جعفر  بعد جروح الدماغ 
جامعة ثاثین قوانسي 

  الطبیة
  ٥٢٧٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  الصینیة  الصین

  ٥٢٨٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  عبدالقادر محمد عمر بایزید  عند مرضى الربو الشعبي جتقییم العوامل المسببة لعدم االستجابة للعال٣٨٨٦

  ٥٢٨٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا  جامعة كورسك  ماجستیر  قابوس درھم علي قاسم العبسي  طرق ووسائل جھاز تخطیط الموجات الصوتیة الدوبلر٣٨٨٧

  ٥٢٨٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  االنجلیزیة  باكستان  جامعة كراتشي  دكتوراه  نبیل محمد غانم قاسم  دم وأنسجة فئران التجاربعلى  التأثیر السمي لألرجوتامین٣٨٨٨

٣٨٨٩
  تحدید النوع الجیني لعصبیات السل الرئوي

  واختبار مدى حساسیتھا للمضادات الحیویة المستخدمة 
  في عالج السل على المرضي الیمنیین 

  ٥٢٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  السودان  عة الخرطومجام  دكتوراه  أنس أحمد حسین المحبشي
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٣٨٩٠
  السكن في المرتفعات وأمراض الشرایین التاجیة

  االنتشار واألعراض السریریة والمضاعفات وإنذار المرض: في الیمن
  ٥٣٢١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مالیزیا  جامعة العلوم المالیزیة  دكتوراه  محمد علي حسین الحوثي

٣٨٩١
  دین على وظیفة البطین األیسرتأثیر الترامیتازی

  في حاالت احتشاء عضلة القلب الحاد للمرة األولى
  ٥٣٢٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  مصر  جامعة عین شمس  ماجستیر  نادر عبدالرقیب مرشد العامري

٣٨٩٢
  دراسة وبائیة لعوامل االختطار ألمراض شرایین القلب التاجیة 

  الیمن - في مدینة صنعاء عند األطباء
  ٥٣٢٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة قناة السویس  دكتوراه  عبده سیف المخالفي عبد اهللا

  ٥٣٢٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  الرومانیة  رومانیا  جامعة كارول دافیال  دكتوراه  علي حسین علي البیضاني  سرطان قاع الفم٣٨٩٣

٣٨٩٤
    البیبتید المخي المدر للصودیوم

  نبساطیة للبطین األیسرأواال في المرضى المصابین بقصورالوظیفة االنقباضیة
  ٥٣٣٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  االنجلیزیة  مصر  جامعة الزقازیق  دكتوراه  رفعت سالم أحمد باصریح

٣٨٩٥
  Livinوالكبح النوعي للتغییر الجیني Livinدراسة عن التغییر الجیني 

  ) RNA Interference( بواسطة تداخل رنا
  في سرطان الخالیا الحرشفیة الجلدي لإلنسان

  دكتوراه  مد العزانيتوفیق محسن مح
جامعة خواجنج للعلوم 

  والتكنولوجیا
  ٥٣٥٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الصینیة  الصین

٣٨٩٦
  )  liViN(ضد الجین العیني  )   SiRNA( دراسة تأثیر 

  والفعالیة العالجیة لخالیا سرطان األمعاء على السلوك الحیوي
  ٥٣٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الصینیة  الصین  جامعة الخواجنج  دكتوراه  نبیل عبداهللا سعید سیف

  ٥٣٥٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  الصینیة  الصین  جامعة شنغھاي الطبیة   ماجستیر  نبیل عبداهللا سعید سیف  بواسطة جراحة المناظیر كلینیكي في عالج الفتق اإلربيإبحث ٣٨٩٧

  ٥٣٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  لیزیاما  جامعة بوترا المالیزیة  دكتوراه  عادل شرف الزبیري  للقات في الجرذان اآلثار الكیمیائیة الحیویة والضمور الجیني٣٨٩٨

  ٥٣٧٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الصینیة  الصین  جامعة سن بات سن  ماجستیر  حمد العزب حمد لطف  ألسباب إعادة تركیب مفصل الورك الصناعي دراسة تحلیلیة٣٨٩٩

٣٩٠٠
  حمایة األعضاء الحیویة خالل عملیات القلب المفتوح

  لتصحیح العیوب الخلقیة عند االطفال 
  ٥٣٨٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  الملحاني ھیفاء ناصر علي

٣٩٠١
  الوقایة والعالج - خصوصیات تكون الحصوات البولیة

  في الجمھوریة الیمنیة وجمھوریة بیالروسیا
  ٥٣٩٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  الروسیة  روسیا  األكادمیة البیالروسیة  دكتوراه  أبو الغیث علي زید الخوالني

٣٩٠٢
  عند متناولیھ في الیمن المخاطیة الفومیة أثر مضغ القات على

  دراسة سریریة ونسیجیة ونسیجیة كیمیائیة مناعیة
  ٥٣٩١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  ماجستیر  عصام صالح ناجي حلبوب

٣٩٠٣
  تقویم المعالجة بأدویة المالریا في الیمن

  وعالقتھ باألنزیم المزیل للھیدروجین 
  تمن الجلوكوزسداسي الفوسفا

  ٥٣٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد الرحمن مھیوب علي أنعم
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٣٩٠٤
  النماذج، اللوغاریتمات، والوسائل التقنیة للفحص والتحلیل األوتوماتیكي 

  ٥٣٩٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة سانت بطرسبرج  دكتوراه  نعمان قائد عبد اهللا النجار  للغط  التنفسي

  ٥٤٠٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  الصیني  الصین  صن یات سن  ماجستیر  أحمد یحیى محمد عامر  ص والمعالجة النفجار األوعیة الدمویة المشوھة بالدماغالتشخی٣٩٠٥

٣٩٠٦
  أنماط اإلنسداد المعوي

  في قسم الجراحة العامة بمستشفى المعھد الباكستاني للعلوم الطبیة
  ٥٤٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  باكستان  جامعة القائد األعظم  دكتوراه  فواز أحمد الحاج

  ٥٤١١  ٢٠٠٨  ١٩٩٥  الرومانیة  رومانیا  كارول دافیالد  دكتوراه  سعد قائد سعد الشبیبي  األكیاس الكبدیة٣٩٠٧

٣٩٠٨
  على التغیرات البایوكیمیائیة دور السیكلوسوربید والتاكرولیس

  لدى زارعي الكلى الیمنیین
  ٥٤١٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  منالی  جامعة صنعاء  ماجستیر  إبتسام عبد اهللا حسین األكوع

٣٩٠٩
  عند معالجة االلتھابات اإلنتانیة الالنمطیة دعم الجھاز المناعي
  في منطقة الوجھ والفكین 

  ٥٤١٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعة نوني جراد  دكتوراه  صالح یحیى سعید أحمد

٣٩١٠
  معالم الدم ونقي العظم 

  عند المرضى المصابین بتضخم الطحال
  ٥٤١٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ر علي أحمدعائدة جعف

٣٩١١
  التقییم الدموي لداء اللیشمانیات الحشوي 

  عند األطفال الیمنیین
  ٥٤٢٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  غاده عوض جوبح

٣٩١٢
  عالقة مرض السكر باحتشاء عضلة القلب 

  عدن - تشفى الجمھوري التعلیميإلى المس دراسة للحاالت الداخلة
  ٥٤٢٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ریاض محمد أحمد الصبیحي

٣٩١٣
  فشل القلب والجنب االنقباضي في البطین األیسر 

  عند مرضى احتشاء عضلة القلب
  م٢٠٠٥ -عدن -  مستشفى الجمھوریة التعلیمي - دراسة للحاالت الداخلیة 

  ٥٤٦٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ین محمدعبد العزیز علي حس

٣٩١٤
  دور فرط ضغط الدم 

  مستشفى الجمھوریة التعلیمي عدن  –لدى مرضى فشل القلب 
  م٢٠٠٥دیسمبر ٣١ –ینایر  ١

  ٥٤٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  مھند جعفر محمد الخامري

٣٩١٥
  مرضى الكبد المصابین بفقر الدم  معامل الدم وحالة الحدید في

  في مستشفى الجمھوریة التعلیمي
  ٥٤٨٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نجاة عبد الرحمن علي حكیمي

  ٥٤٩٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  التشیكیة  التشیك  جامعة ماساریك  ماجستیر  قائد على ھاشم محسن  األطفال المصابین بالشلل المخي مقارنة قیاس نسبة الدھون٣٩١٦
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  مع األطفال األصحاء مع الطول والوزن 

٣٩١٧
  فحص حالة الغدد اللیمفاویة العنقیة 

  لمرضى سرطان الوجھ والفكین
  باستخدام األشعة المقطعیة الحلزونیة 

  ٥٤٩٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  السودان  جامعة الخرطوم  ماجستیر  محمد مسعد سعد الكلیبي

٣٩١٨
  ةفحص حالة الغدد اللیمفاویة العنقی

  لمرضى سرطان الوجھ والفكین باستخدام األشعة المقطعیة الحلزونیة 
  ٥٤٩٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  السودان  جامعة الخرطوم  ماجستیر  محمد مسعد سعد الكلیبي

  دكتوراه  محمد محمد علي الروحاني  ضغط الدم الناتج عن تضیق الشریان الكلوي٣٩١٩
األكادیمیة السلوفاكیة 

  ٥٥٠٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠١  اإلنجلیزیة  سلوفاكیا  یاللدراسات الطبیة العل

٣٩٢٠
سرطان الثدي أسبابھ وعوامل انتشاره بین النساء في الیمن متضمنًا احتمالیة 

  تأثیر القات في حدوثھ
  ٥٥٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مالیزیا  جامعة ذكبانجسان  دكتوراه  عبد اهللا صالح عبد اهللا الیماني

٣٩٢١
  لمتواصل والسلوك المتبعالعوامل المؤثرة في حدوث اإلسھال ا

   في عالجھ بین األطفال ما دون سن الخامسة من العمر 
  الیمن -في مدیریة المكال 

  ٥٥٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مالیزیا  جامعة ذكبانجسان  دكتوراه  فوزیة فرج أحمد بامطرف

  


