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١٩٩٧١٩٩٩١٠٠٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعدنان جمیل محرمطرق الري المناسبة لظروف تھامة٤١٤٠

٤١٤١
إضافة المخلفات العضویة على بعض خواص التربة ونمو تأثیر 

الذرة الشامیة
١٩٩٨١٩٩٩١٠١٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجیب محمد حسین المغربي

١٩٩٧١٩٩٩١٠١٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرشرف الدین عبد اهللا أحمد صالحمشاكل الترسب في أماكن وقنوات الري٤١٤٢

٤١٤٣
  سات مرفومتریة وبیولوجیھ درا

على ساللة النحل الیمني وھجنھا
١٩٩٩١٩٩٩١٠٣٤اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد سعید عقالن ناصر

٤١٤٤
في                   دراسة اقتصادیة تحلیلیة لالئتمان الزراعي 

الجمھوریة الیمنیة
عدنان عبد الولي حیدر محمد 

الصنوي
١٩٩٩١٩٩٩١٠٥٣العربیةالیمنصنعاءجامعة ماجستیر

٤١٤٥
  تقدیر المعالم الوراثیة وغیر الوراثیة لبعض صفات النمو

في أغنام الشعر الذماریھ 
١٩٩٩١٩٩٩١٠٨٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا علي عبد اهللا النخیف

٤١٤٦
  التصمیم األمثل لشبكات الري بالتنقیط

المتعلقة بھاوتقییم أھم المتغیرات  
١٩٩٣٢٠٠٠١٠٨٣اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقماجستیرعبد اإللھ حسین االریاني

١٩٩٩٢٠٠٠١٠٨٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة نیوكاسلدكتوراهأحمد عبد اهللا حسانالتفاعل بین زراعة القمح والشعیر الیمني ودور الجذور٤١٤٧
١٩٩٣٢٠٠٠١٠٨٨اإلنجلیزیةمصرجامعة الزقازیقدكتوراهعبد اإللھ عمر األغبريالزراعیة بأحجام قلیلةدراسات على آالت استخدام الكیماویات ٤١٤٨
١٩٩٩٢٠٠٠١١١٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهجمیل عباس أحمد المقطريفي الدجاجراض وعالج التھاب الجراب الخمجي مأ٤١٤٩

٤١٥٠
ة المحملة تطویر أذرع الشبك وتأثیره في أداء الساحب

بالمحاریث القالبة والصفات الفیزیائیة للتربة وحاصل الحنطة
١٩٩٩٢٠٠٠١١١٧العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراهسمیر عبد اهللا علي المشرقي

٤١٥١
  التفاح دراسات على إكثار وإزھار وإثمار ونمو

في الجمھوریة الیمنیة 
١٩٩٩٢٠٠٠١١٢١العربیةیمنالجامعة صنعاءماجستیرإلیاس مانع علي المیدمة

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٤٧اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیانماجستیرفیصل حمود علي عثماندراسات أولیھ على الالكتون في أوراق الخیزران٤١٥٢

٤١٥٣
  بیئة األمزوس والتأثیرات البیئیة 

وعالقاتھا وتفاعالتھا مع حشرة كدتیزا بلوتال
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥١اإلنجلیزیةالصینة جیجیانجامعماجستیرمحمود عبد اهللا راجح

٤١٥٤
استخالص وتنقیة السكریات المتعددة من فطر عیش الغراب ومن 

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥٢اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیانماجستیرمختار عبده محمد عليالبیئات السائلة النامي علیھا وتنقیة ھذه السكریات وتجزئتھا

٤١٥٥
  على نبات القمح تأثیر السماد النیتروجینى 

عند مستویات مختلفة من ملوحة التربة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمختار دائل محمد عثمان العریقي
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٤١٥٦
  العالقة بین نوعیة بعض أصناف الحنطة العراقیة 

وعوامل الجودة
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهجالل أحمد فضل سعید

٢٠٠٠٢٠٠١١٢٠٨العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهجمال علي قاسم سیف المنصوراألكسدة إالحیائیة للكبریت في التربة الكلسیة٤١٥٧

٤١٥٨
  دراسات بیئیة وحیاتیة لحشرة ذبابة ثمار القرعیات 

و بعض طرق مكافحتھا
٢٠٠٠٢٠٠١١٢١٢العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهحسن سلیمان أحمد مھدي

٤١٥٩
استخالص بعض المركبات الفالفوندیة من أوراق نبات السدر 

  واستعمالھا مواد مضادة لألكسدة ومقیدة للمعادن
في زیت زھرة الشمس 

٢٠٠٠٢٠٠١١٢٢٥العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهطالل عبد الرزاق علي

٤١٦٠
  تقییم النظم الُممكننة وكبس

لغرض تغذیة الماشیةلیًا آومعالجة التبن المحصود  
٢٠٠١٢٠٠١١٢٣٦اإلنجلیزیةالھندالجامعة التكنولوجیةدكتوراهعمر أحمد عمر بامقاء

٤١٦١
تشخیص الساللة العادیة لفیروس البطاطا وتأثیر بعض 

المعامالت  في تثبیطھا في المزارع النسیجیة
٢٠٠١٢٠٠١١٢٤١اإلنجلیزیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمحمد سعید ثابت السامعى

٢٠٠١٢٠٠١١٢٤٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد لطف محمد عباددراسة اقتصادیة القتصادیات الدواجن في الجمھوریة الیمنیة٤١٦٢

٤١٦٣
  مسببات األمراض البكتیریة المعزولة 

من مخلفات تجھیز الدواجن
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٥٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرغازي علي محمد زھیر

٤١٦٤
  دراسات مرضیة وجزئیة على بعض أصول الخوخ

وعالقتھا باإلصابة بنیماتودا تعقد الجذور
محمود علي عبد اهللا راجح 

المفلحي
٢٠٠١٢٠٠١١٢٦٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیر

٢٠٠١٢٠٠١١٢٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالمجاھدعبد الكریم محمد أحمد تقییم أھم المتغیرات المتعلقة بشبكات الري بالتنقیط٤١٦٥

٤١٦٦
  دراسات على الخواص الطبیعیة والكیماویة

لبروتینات اللبن الجاموسي 
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٧٣اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسماجستیرخالد ناصر ناصر حمید

٤١٦٧
  االستخدام االقتصادي األمثل للموارد المائیة في الیمن

)حالة محافظة صنعاء دراسة( 
٢٠٠١٢٠٠١١٢٨٣العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرخالد قاسم قائد صالح

٤١٦٨
  دراسة تحلیلیة للتنمیة الزراعیة وآثارھا الھیكلیة 

م١٩٩٨-١٩٧٣في االقتصاد الیمني للمدة 
٢٠٠١٢٠٠١١٣٠٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعامر عبد الحافظ عبد الواسع

٤١٦٩
  راسات مرضیة على تدھور حبوب الذرة الرفیعةد

٢٠٠١٢٠٠١١٣٢٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمود محمد عبد اهللا العزب  المخزونة في الیمن 

٤١٧٠
أثر بعض العملیات الزراعة في حاصل ونوعیة العلف 

لمحصولي الدخن والذرة البیضاء
٢٠٠١٢٠٠١١٣٤٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبده بكري أحمد فقیرة
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٢٠٠١٢٠٠١١٣٤٤العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراهفؤاد عبد اهللا ثابت الحماديتأثیر التغذیة ومواعیدھا والتنشئة في إنتاجیة نحل العسل٤١٧١

٤١٧٢
  تحلیل اقتصادي قیاسي الستھالك الغذاء 
والفجوة الغذائیة في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠١٢٠٠١١٣٤٥العربیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرالحاجخالد ناصر محمد 

٤١٧٣
  تأثیر السماد الفوسفاتي واألصناف 
على نمو ومحصول البرسیم الحجازي

فاروق سیف محمد ھزاع 
الحمیري

١٩٩٩٢٠٠١١٣٥٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤١٧٤
  دارةدراسة نظم مراقبة جودة اإلنتاج واتجاھات العاملین في اإل

  نحو تطبیق نظم الجودة لشركات صناعات غذائیة مختارة  
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠١٢٠٠١١٣٥٣العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرحسین محمد عبد المعطي الجنید

تأثیر الكلتار واالنیفون في نمو وحاصل بعض أصناف القمح٤١٧٥
عبد الكریم محمد طاھر عبد 

المغني
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٧١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

٤١٧٦
   دراسات عن المقاومة الحیویة

لمرض العفن البني في البطاطس 
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٧٤اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهشوقي ناشر سیف العریقي

٤١٧٧
  دراسات نباتیة مقارنة

بین بعض نباتات الفصیلة الشقیقة والفصیلة المركبة 
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٧٩العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیر أمین عبد السالم غالبعبد اهللا

٢٠٠٠٢٠٠٢١٣٨٨العربیةالعراقجامعة الموصلماجستیرعدنان عبده محمد محسنتصنیع وتقویم بعض أغذیة األطفال الحیویة٤١٧٨
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٠٦العربیةالیمنجامعة صنعاءستیرماجأحمد سیف عبد الحقالمكافحة الحیویة لحشرة َمن القلف البني العمالق٤١٧٩

٤١٨٠
  تصمیم وتصنیع آلة بذار لمحصول الذرة الشامیة

للزراعة في ظروف الیمن 
١٩٩٨٢٠٠٢١٤١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفیصل محمد سیف

٤١٨١
في بیئیات مختلفة ) الفیكس دیكورا(دراسات على إكثار 

باستخدام العقل الساقیة
ة مصلح إسماعیل تاج عزیز

الدین
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤١٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤١٨٢
القدرة المرضیة وطرق المكافحة لنیماتودا تعقد الجذور على 

بعض محاصیل الخضر التابعة للفصیلة الباذنجانیة
٢٠٠١٢٠٠٢١٤١٨العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرمحمد راوح محمد سعید الصلوي

٢٠٠١٢٠٠٢١٤٢٢العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمحمد عبده قاسم القرمةتقویم الوراثي لماشیة الھولشتاین في العراقال٤١٨٣
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٣٢اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیاندكتوراهجالل عبد اإللھ محمد عوضالتحطم الضوئي للمبید الحشري كلوربیفوس٤١٨٤

٤١٨٥
بیة للعاملین اإلرشادیین في مجال التنمیة دراسة االحتیاجات التدری

  الزراعیة والبیئیة المستدامة في مشاریع زراعیة مختارة
لبعض المحافظات الیمنیة 

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٦العربیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهطھ یاسین سعید األدیمي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهیمان قوسي سحاريسل   نموذج عناصر دقیقة ثالثي االتجاه٤١٨٦
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لتوقع قوة الشد ألسلحة الحرث 

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٦العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهیوسف أحمد عبد اهللا الشیبانيدراسة بعض العوامل المؤثرة على إنتاج الذرة الشامیة٤١٨٧

٤١٨٨
  IBAتأثیر أندول حمض البیوتریك 

  وأوساط التجذیر المحلیة  
على تجذیر عقل بعض أصناف الزیتون تحت الظروف الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٩٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي زید علي القاسمي

٢٠٠١٢٠٠٢١٥١٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطالل عبد العزیز محمددراسة قیاسیة إلنتاج وتسویق العنب في الجمھوریة الیمنیة٤١٨٩

٤١٩٠
  التبادلي وتقدیر المعالم الوراثیة التھجین

  واالرتباطات الوراثیة والمظھریة بین الصفات 
لسالالت نقیة من الذرة الصفراء 

محمد حمید یاسین عبد اهللا 
األسودي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٤٢اإلنجلیزیةالصینجامعة جنوب الصیناجستیرمعادل عبده درھم الحكیميالمضادات الحیویة في بذور الكمون األسود٤١٩١

٤١٩٢
  دارسة اقتصادیة لتكالیف العملیات التسویقیة 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٦٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل سلطان قاسم حیدرلبعض محاصیل الخضر في الجمھوریة الیمنیة

٤١٩٣
لذبابة البیضاء التغیرات الفسیولوجیة والسلوكیة المرغوبة في ا

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٧٣اإلنجلیزیةالھندجامعة البنجابدكتوراهعبد اهللا ناشر مرشد مقبلاستجابة الستخدام المبیدات ةوعائلتھا النباتی

٤١٩٤
  حصاد المیاه وقواعد تخصیصھا لزراعة العنب

دةفي حوض صع 
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٧٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد محمد علي الوادعي

٤١٩٥
  دراسة تحلیلیة لآلثار االقتصادیة

  لسیاسة اإلصالح االقتصادي على االئتمان الزراعي  
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٧٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الحمید سیف أحمد الكمالي

٤١٩٦
تأثیر الرش بمستویات مختلفة من السیكوسیل والبوتاسیوم 

  یة والنوعیةعلى الصفات الكم
للزیوت الطیارة لصنفین من الریحان الحلو 

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٠٥العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرأحمد خالد یحیى الھدواني

٤١٩٧
  مقارنة بین المعاییر المستخدمة 

لتحدید جودة بعض األغذیة المبردة والمجمدة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٠٩لیزیةاإلنجمصرجامعة عین شمسماجستیرعبد المجید بجأش عبد اهللا

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإسماعیل محمد غالب المصنففي الیمن"القضب"حصر وتقییم طراز البرسیم الحجازي ٤١٩٨

٤١٩٩
  تأثیر التسمید الفوسفاتي والبوتاسي 

)القضب(في حاصل العلف األخضر والتركیب الكیمیاوي للجت
٢٠٠٠٢٠٠٣١٦١٤العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرةخالد محمد عثمان دول

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي قائد أحمد یحیى الجبل  ) IBA(دراسة تأثیر تركیزات مختلفة من ٤٢٠٠



450    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  جمال الدراسات الزراعية
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  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  والتجریح وأوساط تجذیر مختلفة 
)العتم(على تجذیر العقل الوسیطة للزیتون البري

٤٢٠١
  )المورفولوجي (الظاھري  دراسة عن الشكل

  )حجة(ألصناف الموز البلدي بالجمھوریة الیمنیة  
ومقارنة طرق اإلكثار الخضري للموز البقاري والھندي

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد محمد أحمد عید

٤٢٠٢
  تأثیر التراكم الحراري

في الباقالء  في سلوك النبات والحاصل ومكوناتھ 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢١العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرسرحان أنعم عبده عامر

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢٥اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرسیالن أحمد عبد العزیز العراميفي البیئة  دراسات على بقاء متبقیات مبیدات حشریة معینة٤٢٠٣

٤٢٠٤
التجفیف  تأثیر مدى قطف العنب وطرق التجفیف على فترة

وكمیة نوعیة الزبیب األسود
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحسن حسین حنبوش سالم

٤٢٠٥
  تأثیر بعض المعامالت الزراعیة 

القلویدي لنباتات الونكا الحمراء ىعلى النمو والمحتو
٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٥٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلیلى علي صالح باوزیر

٤٢٠٦
إدارة المیاه في المساقط المائیة الصغیرة لحوض صنعاء دراسة 

حالة مسقط سعوان
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأیوب أحمد عبد اهللا المھاب

٤٢٠٧
تعبئة وتخزین أعشاب النعناع والریحان الطازجة والموجھة 

لالستخدامات الطبیة والعطریة بعد الحصاد
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهعلي غانم القرشى عبد الباسط

٤٢٠٨
  استخدام بعض اإلضافات الغذائیة

في تحسین خواص عالئق أسماك الكارب االعتیادي 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٧العربیةالعراقجامعة البصرةدكتوراهمحمد علي محمد أحمد السنباني

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٨العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمحمد علي مصلح األشولم الدمان بالعواسيالتحلیل الوراثي لتضریب أغنا٤٢٠٩

٤٢١٠
  دراسات على زراعة األنسجة والتحسین الوراثي

لبعض أصناف الموز 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٥اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهطھ مكرد سعید علي المریش

٤٢١١
  الفوسفاتيتأثیر التسمید البوتاسي و

في نمو وإنتاج الذرة البیضاء المرویة بمیاه مختلفة الملوحة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٥٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهنجیب محمد حسین المغربي

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٦العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراهعدنان عبده محمد القباطيالمؤشر الكلوكوزي لبعض األغذیة٤٢١٢
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  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٢١٣
  عن االحتیاجات المائیة لبعض المحاصیل  دراسات

تحت نظم ري مختلفة
عبد الرحمن عبد العزیز حزام 

صالح
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٦٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیر

٤٢١٤
تأثیر العناصر المعدنیة في الصفات الكمیة والنوعیة 

والتشریحیة والقابلیة الخزنیة
منصور حسن محمد سعد 

الضبیبي
١٩٩٣٢٠٠٤١٧٦٩العربیةالعراقامعة بغدادجدكتوراه

٤٢١٥
  تأثیر بعض المعامالت

  في القابلیة الخزنیة  
لثمار الرمان صنف سلیمي حامض

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٧٢العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد اهللا حسین عبد اهللا طاھش

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٧٩اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیردعدنان علي عبد القادر محمتأثیر الخلط التبادلي على كفاءة الدواجن٤٢١٦

٤٢١٧
  تأثیر الرش بالمالیك ھیدرازاید والعناصر الصغرى

وطرائق الخزن في تحسین القابلیة الخزنیة للبصل 
منصور حسن محمد سعد 

الضبیبي
٢٠٠٠٢٠٠٤١٧٨٠العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیر

٤٢١٨
  دراسة بعض أمراض الطماطم

بعض األصناف المستوردةل 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٨٧اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهعلي عبد الباري ھزاع العفوري

٤٢١٩
  دراسة بیولوجیة آلفة قراد النحل

ومكافحتھا في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٨٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد حسن إسماعیل المداني

٤٢٢٠
  واص إنزیم اكسواتیولیز دراسة إنتاج وخ

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

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٩٦اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیاندكتوراهمختار عبده محمد علي

٤٢٢١
دراسة مقارنة مورفولوجیة لقرون االستشعار الحسیة 

تطفلة في رتبة غشائیة األجنحةوتوزیعھا لبعض العوائل الم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٩٧اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیاندكتوراهحمود عبد اهللا راجح عالیھ

٤٢٢٢
  تجذیر فسائل نخیل التمر الصغیرة 

باستعمال األوكسینات والمحلول المغذي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٩٨العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهإسماعیل محمد صالح الحنشلي

٤٢٢٣
أثیر الرش بالجبرلین في نمو وتطور وخواص ثمار نخیل التمر ت

صنف تبرزل
٢٠٠٠٢٠٠٤١٨٠٢العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرإسماعیل محمد صالح الحنشلي
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  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٢٢٤
  لكترولیتيمستویات التركیز للمحلول اإل

  للبطاریات الحامضیة وتأثیرھا  
على تشغیل البطاریات المستھلكة

٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٠٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریدرةحمید مثنى صالح ح

٤٢٢٥
  دراسة على الحشائش ومقاومتھا 

في تأسیس البرسیم الحجازي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨١١اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرجالل فارع محمد كلیب

٤٢٢٦
تأثیر التسمید النیتروجیني والجبرلین على النمو والتركیب 

PHILODENDRON SCANDENSالكیمیائي لنبات 
بلقیس یحیى حسین التاج 

الكوكباني
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨١٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٢٢٧
             استجابة بعض أصناف قمح الخبز لإلجھاد المائي 

تحت ظروف الحقل
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨١٩العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهسرحان أنعم عبده عامر

٤٢٢٨
  )ا.اب(قع العقلة والمعاملة بالـموتأثیر

في تجذیر صنفین من الزیتون
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٣٢العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرفتحي أحمد محمد الشاوش

٤٢٢٩
  التأثیر الحیوي لمنظم النمو الحشري لتریكارد

في خنفساء اللوبیا الجنوبیة 
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٣٣العربیةقالعراجامعة الموصلماجستیرفھد عبده أحمد حمود المخالفي

٤٢٣٠
  الیمن في دورات الشبق في األغنام التھامیة ـتوحید

  الحامل  الفرس ن دمبھرمو
B.M.S   باستخدام االسفنجات المھبلیة والحقن

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفوزي خلف سالم العنزي

٤٢٣١
  تأثیر الملوحة على إنتاج محصول الطماطم

مواصفات الجودة بعد الحصادو 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٤اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرعبد الرقیب علي أحمد االریاني

٤٢٣٢
  تأثیر مستویات السماد النتروجیني 

  على الحاصل ومكوناتھ وبعض الصفات األخرى
للھجن من زھرة الشمس 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٦٤لعربیةاالعراقجامعة بغدادماجستیرمحمد العزي علي الخوالني

٤٢٣٣
  دراسة على أنزیم السوبر أوكساید لیمستس 

٢٧٦من فومانس مالتوفیا 
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٦٥اإلنجلیزیةالصینجامعة جیجیانماجستیرفیصل حمود علي عثمان

٤٢٣٤
  دراسات على التلقیح الخلطي والرش بحمض الجریللیك 

في البرتقال أبو سره والیاباني
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٧٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمدعثمان سعد سعید أح
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الرقم 
  المكتبي

٤٢٣٥
  إكثار بعض أنواع الحمضیات وتطعیمھا 

على أصل الترویر سترونج خارج الجسم الحي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٧٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهسعید سالم محمد عبد اهللا

٤٢٣٦
  تأثیر التسمید والمعاملة بالباكلوبترازول

  لنمو الخضري في بعض صفات ا 
)ھونیدیو(والمحتوى المعدني لنبات الباباي 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٧٥العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعمر عبید محمد شیخ

٤٢٣٧
  تأثیر التراكم الحراري ومواعید الزراعة 

  في حاصل ونوعیة أصناف مختلفة من فول الصویا
تحت ضروف المنطقة الوسطى بالعراق 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٧٦العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعیبعوض عمر محفوظ بن ش

٤٢٣٨
  المناخ وعالقتھ بإنتاج محاصیل القمح والذرة الرفیعة 

والشامیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد فضل أحمد سعد

٤٢٣٩
  اختالف معدالت خلط بذار ثالثة أصناف من الشعیر

  البرسیم المصري وأثر ذلك في الحاصل مع  
والتركیب النباتي والكیمیائي للعلف

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩٠العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهخالد محمد عثمان دولة

٤٢٤٠
  تسویق األعناب في الجمھوریة الیمنیة

دراسة اقتصادیة تحلیلیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد علي محمد األكوع

٤٢٤١
  استخدام التتراسایكلین وحامض المالیك 

في حفظ لحوم األبقار المبردة
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٩٤العربیةالعراقجامعة الموصلماجستیرأمین محمد أحمد علي الواسعي

٤٢٤٢
دراسة اقتصادیة لالستخدام األمثل ألھم الموارد اإلنتاجیة 

   الزراعیة في الجمھوریة الیمنیة
التغیرات االقتصادیة الحدیثةفي ظل  

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩٧العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهخالد قاسم قائد صالح

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١٠العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعلي مھیوب ناجي الفقیھ  تسویق األسماك في الیمن٤٢٤٣
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راء عینة من الصیادین والوسطاءدراسة اقتصادیة آل 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٣اإلنجلیزیةالھندجامعة ھربانادكتوراهعبد الحكیم محمد عبد الخالق عونعوامل المھمة على إنتاج أجنة األغنام معملیًاتأثیر بعض ال٤٢٤٤
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥٥اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعادل سلطان سلمان القدسيتأثیر التسمید الحیوي على نبات الریحان٤٢٤٥

٤٢٤٦
  اعیة الحراجیة وعالقتھا بدخل المزارعینالنظم الزر

في منطقة جبل برع بمحافظة الحدیدیة ـ الیمن 
عبد المؤمن حمود عبد الواحد 

شجاع الدین
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥٦اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیر

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحسن عبد اهللا حیدره قاسمدراسات فسیولوجیة على تداول ثمار الطماطم٤٢٤٧

٤٢٤٨
  تأثیر التسمید العضوي النتروجیني 

)ھوني دیو(على نمو وإثمار الباباي صنف
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا العبد أحمد ھائل

٤٢٤٩
  مقارنة مختلفة أصناف البامیا ومواعید الجني 

وعالقتھا باإلصابات الحشریة الھامة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرء محمد ناصر یحیىوفا

٤٢٥٠
  تأثیر التسمید والرش ببعض العناصر الغذائیة 

  في الصفات الكمیة والنوعیة ببعض المركبات الفعالة طبیًا 
في بذور صنفین من الحلبة

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٥العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد خالد یحیى الھدواني

٤٢٥١
  تأثیر القروض الصغیرة والقروض الزراعیة 

على أنماط اإلنفاق في الیمن
عدنان عبد الولي حیدر محمد 

الصنوي
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٣٨اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراه

٤٢٥٢
  دراسة اقتصادیة ألثر سیاسات اإلصالح االقتصادي 

على القطاع الزراعي بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٧٨العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراههللا محمد الیسانيعلي عبد ا

٤٢٥٣
  دور مؤسسات اإلقراض الزراعي الرسمیة والغیر رسمیة 

في تطویر الزراعة في الیمن
١٩٨٨٢٠٠٥٢٠٨١األلمانیةألمانیاجامعة ھون ھایندكتوراهكامل علي محمد الرشاحي

٤٢٥٤
اجد نحل العسل على وتو  GA3تأثیر الرش بحامض الجبرلیك

الصفات الكمیة والنوعیة لبذور الجزر صنف نانتس
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٠٩٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد الولي حسن السماوي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمطھر یحیى الخیشنياستجابة بعض أصناف السورجیم للتسمید النتروجیني٤٢٥٥

٤٢٥٦
  دراسة تقییم بعض أنواع الشجیرات للتنسیق 

على تجذیر العقل الساقیة لنبات الھكسس) أ.بي.أى(وتأثیر 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٢٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد قاسم سعید
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٤٢٥٧
  تأثیر المیاه الملوثة بالمنظفات على محصولي الطماطم والخیار

یائیًاوبعض أحیاء التربة الدقیقة ومعالجتھا كیم 
٢٠٠٤٢٠٠٤٢١٢٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهمحمد صالح حسین الدھمشي

٤٢٥٨
  تأثیر استخدام الزنك والحدید والمنجنیز

على النمو والمحصول وجودتھ في الفاصولیا 
١٩٩٣٢٠٠٥٢١٨٠اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیررضیة قاسم سعید سعد

٤٢٥٩
  لنباتیة والتسمید الحیوي النتروجیني تأثیر الكثافة ا

على النمو واإلنتاجیة ومحصول جودة البذور في الكوسة
٢٠٠٢٢٠٠٥٢١٨١اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهرضیة قاسم سعید سعد

٤٢٦٠
إنتاج وتسویق واستھالك األسماك في الجمھوریة الیمنیة 

دراسة اقتصادیة تحلیلیة قیاسیة
١٩٩٩٢٠٠٥٢٢٠٨العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیري الفقیھعلي مھیوب ناج

٢٠٠١٢٠٠٥٢٢١١العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیررجب عیضھ صالح جمیدةفي الحلم ذي البقعتین)برومبربولیت(إدارة مقاومة مبید٤٢٦١

٤٢٦٢
  سمیة بعض المبیدات لكل من الحلم ذي البقعتین 

نیة التكامل یبن المبیدات والمفترس ذي البقع الست وإمكا
والمفترس لتعزیز كفاءة المكافحة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢١٢العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهرجب عیضھ صالح جمیدة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣٤اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهعبد اهللا أمین عبد السالم غالبBrassicaدراسات تقسیمیة على بعض أنواع جنس ٤٢٦٣

٤٢٦٤
  ییم بعض مواد العلف البروتینیة الشائعةتق

االستخدام والیوریا لبداري التسمین 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٤٩اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیرصادق محمد عبد اهللا المسوري

٤٢٦٥
  نمو وحیویة اللكتوباسیلس اسیدوفیلس والبیفیدوبكتریا 

  في الحلیب األسیدوفیلي المتخمر
لكربونالمضاف لھ ثاني أكسید ا 

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٥٢العربیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیرجمال محمد علي خالد

٤٢٦٦
  دراسة بعض الصفات التناسلیة واإلنتاجیة 

في الیمن .ألبقار الفریزیان
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الرحمن علي سعید الصبري

٤٢٦٧
  القتصادیة المؤثرة دراسة قیاسیة ألھم العوامل ا

على اللحوم الحمراء في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٦٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسعید عبده سعید الراجحي

٤٢٦٨
  غذویة وتكنولوجیة ت دراسات كیمیائیة

على بعض أصناف البن الیمني
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٧٨اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهعلي محمد عبد الباري باُعباد

٤٢٦٩
تأثیر الرش الورقي ببعض العناصر الصغرى على النمو 

والمحصول وإنتاج الزیت الطیار في نبات الشبیت
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٨٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرجھاد عبد الرزاق محمد أنعم

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٤اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد راوح محمد سعید  استخدام بعض المواد الخاصة لتنشیط المقاومة ٤٢٧٠
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في بعض العوامل النباتیة ضد نیماتودا تعقد الجذور

٤٢٧١
  دراسات بیولوجیة وجزئیة 

    Bacillus Thuringiensisعلى سموم بكتریا 
ودورھا في مكافحة النیماتودا المتطفلة على النبات 

اجح محمود علي عبد اهللا ر
المفلحي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٠٧اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراه

٤٢٧٢
  تأثیر الفطریات المفرزة لسموم الفطریة 

على عالئق الدواجن
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٠٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحمید محمد محمد الجبر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٣٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیراهللا عوض باسلفیصل عبد استجابة بعض أصناف قمح الخبز للتسمید النتروجیني٤٢٧٣
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٣٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسعید بن سعید سیفإنتاج وتقویم ھجن فردیة لمحصول الذرة الشامیة٤٢٧٤

٤٢٧٥
تأثیر طرق الزراعة ومكافحة األعشاب الضارة على صنفین من 

ة لھماالقمح واألعشاب الضارة المصاحب
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرغازي رشاد الكثیري

٤٢٧٦
تأثیر مواعید الزراعة على صفات النمو والمحصول ومكوناتھ 

لثالثة أصناف محلیة من السمسم
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھناء عبد اهللا محمد القزیفي

٤٢٧٧
والتسمید األزودي على صفات النمو تأثیر الكثافة النباتیة 

والمحصول ومكوناتھ لدوار الشمس
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررقیبة محمد عبد اهللا

٤٢٧٨
طریقة القطف ودرجة حرارة الخزن على القدرة تأثیر موعد 

التخزینیة لثمار المانجو صنف ھندي بسنارة طویل
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرينظیرة عبد القادر محمد الحماد

٤٢٧٩
لمستویات من التسمید )بلدي أحمر(استجابة السمسم صنف

النتروجیني والكثافة النباتیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمصطفى محمد علي نصیب

٤٢٨٠
استجابة الذرة الشامیة للتسمید البلدي والنتروجیني والحبوب 

لحج/حت ظروف مت
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصمود فضل علي مجلي

٤٢٨١
  دراسة المكونات الغذائیة والتأثیر الخافض للكلسترول

  للحبة السوداء وزیتھا والمزروعة في الیمن  
دراسة على اإلنسان والحیوان

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٢٩لیزیةاإلنجمالیزیاجامعة بوتراماجستیرغانیة ناجي محمد النقیب

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٠٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا محمد علي العلفياألداء اإلنتاجي لدجاج اللحم تحت عدد من برامج التغذیة المختلفة٤٢٨٢

٤٢٨٣
  التقییم الغذائي للحجر الجیري المحلي لمصدر الكالسیوم

بعالئق دجاج البیض 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٣٣العربیةالیمنجامعة صنعاءجستیرماعلي عباس أحمد العرامي

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٧٦٤العربیةمصرجامعة الزقازیقدكتوراهفوزیة حمود حسن الشرعبيالتجارة الدولیة لبعض السلع الزراعیة في الیمن٤٢٨٤

٤٢٨٥
تأثیر الري بالمیاه المعالجة على الخواص الكیمائیة للتربة ونمو 

وإنتاجیة محصول القضب
عبد اهللا محمد  عبد اهللا محمد 

الغبار
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٣٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر
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٤٢٨٦
المعاملة بالیوریا كوسیلة لتحسین القیمة الغذائیة للمخلفات 

المحصولیة الرئیسیة بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرناجي طاھر حسین عبد المغني

٤٢٨٧
  جوانب الحدیثة في الوقایة ال

ومقاومة بعض المشاكل البكتریة في الدواجن
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٦٢اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهغازي علي محمد زھیر

٤٢٨٨
  تأثیر األسمدة العضویة الصلبة المركبة

من مخلفات المجاري وقمامة المدینة على القمح والذرة  
الشامیة وبعض خواص التربة

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٧٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهر دائل محمد عثمان العریقيمختا

٤٢٨٩
  تأثیر بعض العوامل على الخواص الوظیفیة

لبروتینات اللبن الجاموسي 
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٠٠اإلنجلیزیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهخالد ناصر ناصر ُحمید

٤٢٩٠
  غیر المشبعة تأثیر نسب األحماض الدھنیة المشبعة إلى ال

  على بعض الصفات اإلنتاجیة والتناسبیة 
واالستجابات المناعیة في دجاج البیض التجاري

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٠٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطھ عبده علي ناجي

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩١٣العربیةنالیمجامعة صنعاءماجستیرتوفیق أحمد صغیر الدعبوشاستجابة بعض أصناف القمح لمواعید ومعدالت البذار٤٢٩١

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٤٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الفتاح محمد نصر راجحتأثیر بعض المعامالت الزراعیة على محصول الفلفل الجاف٤٢٩٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٤٨لعربیةاالیمنجامعة عدنماجستیرنبیل ھزاع علي أحمد العبسيالبنیة التحتیة للتسویق الزراعي في الجمھوریة الیمنیة٤٢٩٣

٤٢٩٤
  تأثیر حجم البصلة والتسمید النتروجیني

على إنتاجیة بذور البصل 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٤٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرحمن عبد اهللا العمودي

٤٢٩٥
  مكافحة الذبول الفیوزارمي على بادرات الباباي

باستخدام بعض المستخلصات النباتیة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریعمأمل حامد أحمد من

٤٢٩٦
 ORGCTESدراسات بیئیة لحفارات عزف ساق النخیل 

SPP  على بعض أصناف النخیل في وادي حضرموت
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح عمر سعید البیتي

٤٢٩٧
 VESPA ORIENTALIS Lدراسة بیئیة لدبور البلح 

  ره على نحل العسلوأضرا
وتقییم جدوى عدد من الطرق لمكافحتھ في وادي حضرموت 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحسین عبد اهللا جعفر الكُثیري

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠١٦اإلنجلیزیةالیمنة صنعاءجامعماجستیرمسعودة محمد صافا  التقییم الكیمیائي والحسي لرغیف القمح الیمني المدعم ٤٢٩٨
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

)الطھیف(بدقیق الدخن البري صنف 

٤٢٩٩
دراسة مستوى التلوث بالمعادن الثقیلة في بعض أنواع األسماك 

والقشریات في المیاه اإلقلیمیة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠١٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد بن یحیى لعروسي

٤٣٠٠

لبعض صفات البن )المورفولوجي(الوصف الظاھري
  وتأثیر مستویات مختلفة  )العربي(نيالیم

  على تجذیر عقل البن العدیني والدوائريIBAمن   
)المحویت(بالجمھوریة الیمنیة  

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٢١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد محمد عبده النصیري

٤٣٠١
  الجدوى المالیة للجدران المساندة ومصدات الریاح 

زبید الیمن كوسائل لحفظ التربة في وادي
عالء الدین محمد عبد اهللا 

الشرجبي
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٣٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراه

٤٣٠٢
تأثیر درجة الحرارة المنخفظة على تلوث ثمار الموز الكافندیش 

ودراسة تحلیلیة لمكونات بعض ثمار الموز المحلي
عبد الواحد یحیى أحمد بدر 

الشرفي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٦٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٧٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرن مطھر یحیى عامرحستقییم أنماط من الري بالخطوط تحت معدالت تدفق مختلفة٤٣٠٣

٤٣٠٤
  تأثیر مواعید الزراعة 

على نمو ومحصول أربعة ھجن من دوار الشمس
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٧٩العربیةمنالیجامعة عدنماجستیرأحمد علي سعید النجاشي

٤٣٠٥
دراسات في إنتاج الحضنة،تخزین العسل وحبوب اللقاح 

األساسات الشمعیة على ساللة نحل العسل الیمني ابقةومط
مدحت فضل عبد اهللا محمد 

العبدلي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٠٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

لیمندراسات مرضیة على مرض الصدأ األصفر على القمح في ا٤٣٠٦
عبد الرحیم عبد الوارث عبد القادر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٠اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالمنیفي

٤٣٠٧
  تأثیر كل من التقطیع والمعاملة بالیوریا

وبعض اإلضافات العلفیة على كفاءة استخدام علف الذرة  
الرفیعة بواسطة األغنام التھامیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١١العربیةالیمنمعة صنعاءجاماجستیرسلیمان علي إبراھیم زیرون

٤٣٠٨
  دور الجمعیات التعاونیة الزراعیة في التنمیة الزراعیة

                                األغراض  الزراعیة متعددة حالة على الجمعیات التعاونیة 
بمحافظات األمانة ـ صنعاء ـ عمران

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٨٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمرشد جابر أحمد علي

٤٣٠٩
دراسة تأثیر الخزن بالتجمید والتثلیج على التركیب الكیمیائي 

والصفات النوعیة ألسماك البني والكارب العشبي
٢٠٠٢٢٠٠٦٣١٩٠العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد العلیم سعید محمد العزعزي
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الرقم 
  المكتبي

٤٣١٠
التغیر الجیني في نبات السدر بواسطة بكتریا 

)Agrobacterium Rhizogenes(ینزالرزاج
دكتوراهأنور أحمد عبد المغني السنباني

جامعة الباما 
المیكانیكیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢٠اإلنجلیزیةأمریكا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢٣العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهأحمد محسن ثابت الجراديتعاطي القات وأثره على إنتاج وتسویق البن في الیمن٤٣١١
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٢٤اإلنجلیزیةالھندجامعة بانجلوردكتوراهمنصور عبد الحلیم علي الذبحانيراسات تقییمیة للتنوع الوراثي لنبات القات  في الیمند٤٣١٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٤٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد سعید أحمد بدرتأثیر التسمید العضوي والملوحة على نبات القطیفة٤٣١٣

٤٣١٤
س البیولوجیة والبیئیة الستخدام المستخلصات النباتیة األس

لمكافحة اآلفات الزراعیة في البیئة الیمنیة
  سالم محمد عبد الرحمن

باشمیلھ 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٧٨الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراه

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٧٧اإلنجلیزیةمصرازیقجامعة الزقماجستیرعبد الباري عبد الرب عليدراسة بعض الصفات اإلنتاجیة في األسماك٤٣١٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٧٨اإلنجلیزیةمصرجامعة بنھادكتوراهإسماعیل عبد الرحمن الحدادطبیعة االستجابة للتسمید البوتاسي والعوامل المؤثرة علیھا٤٣١٦
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٨٨اإلنجلیزیةمصرمنوفیةجامعة الماجستیرقیس عبد اهللا عبد اهللا نجیمتحدید وتقدیر السموم الفطریة في بعض األغذیة٤٣١٧

٤٣١٨
  تأثیر أنواع الغذاء ودرجات الحرارة ومسحوق السلیكا

على حیاتیة خنفساء اللوبیا 
   جازم عبد اهللا مھیوب

عبد الرحمن
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٨٩العربیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیر

٤٣١٩
  اإلصالح االقتصادي والتكییف الھیكلي

)دراسة حالة دول مختارة(ربیةفي الزراعة الع 
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٩١العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراهشعفل علي محمد عمیر

٤٣٢٠
  دراسة تحلیلیة في الفجوة الغذائیة العربیة

"الواقع ومقترحات الحلول"لسلع غذائیة مختارة 
٢٠٠١٢٠٠٦٣٥٠٠العربیةالعراقجامعة الموصلماجستیرشعفل علي محسن عمیر

٤٣٢١
  عزل وتشخیص أحیاء مجھریة واستخدامھا 

في إنتاج العیون في صناعة الجبن الطري العراقي
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٥٤٨العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرجالل أحمد عبد اهللا العسكري

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٦٢جلیزیةاإلنالیمنجامعة صنعاءماجستیرسلطان ناجي عبده أحمددراسات مرضیة على تبقعات األوراق على البطاطس٤٣٢٢

٤٣٢٣
  تسویق بعض السلع الزراعیة 

المصنعة ونصف المصنعة في الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٨٦العربیةمصرجامعة بنھادكتوراهطاھر سعید علي الصالحي

٤٣٢٤
  االنتشار والخصائص الوصفیة والحیاتیة 

والمكافحة الكیمیائیة لسوسة النخیل الحمراء في حضرموت
ماجستیرطارق عمر عبید عرم

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦١٥العربیةالسودان

٤٣٢٥
  دراسة الخصائص الھیدرولیكیة 

  لنظام الري بالتنقیط وتأثیره على كفاءات الري 
مقارنة بالري السطحي إلنتاج الطماطم تحت ظروف صنعاء

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٤٢ةالعربیالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد الكریم محمد أحمد المجاھد

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٣٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد علي یحیى بدردراسات على بعض األمراض البكتریة التي تصیب البطاطس٤٣٢٦
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٨٠العربیةالیمنعة عدنجامماجستیرعدنان فیصل محمد محسن   تأثیر الرش بالمحلول السكري وحسانة الزراعة ٤٣٢٧
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العواضيعلى إنتاج بذور البصل صنف بافطیم

٤٣٢٨
  حیاتیة ومكافحة حشرة دوباس النخیل

بساحل حضرموت ـ الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الباسط سعید البریك الغرابي

٤٣٢٩
  دراسات على لب وعصیر المانجو والمستخلص

من بعض األصناف المزروعة في الیمن 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرریاض عبد المجید صالح ثابت

٤٣٣٠
  التركیب الكیمیائي ومحتوى المكونات المغذیة

في ثمار المانجو المنتجة محلیًا في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحسین ھادي صالح آل جالي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٧٢اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة سینس مالیزیادكتوراهخالد صالح یسلم با وحیديغیرات الكاملة الستخدام األرض لتآكل التربةتحلیل الت٤٣٣١

٤٣٣٢
  دراسات على فیروس موازئیك اصفرار المونقبین 

في الجرام األخضر
دكتوراهصالح حسن مبارك سعید

جامعة ھاریانا 
الزراعیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩١٩اإلنجلیزیةالھند

٤٣٣٣
  التأثیر المثبط لمیكروبات الترب المحلیة على مسببات 
أمراض الذبول على بعض المحاصیل الھامة في الیمن

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٦٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد علي راشد مسعد الجمالي

٤٣٣٤
  تركیب الغطاء النباتي الطبیعي للمناطق الساحلیة 

في محافظة أبین والمنخفضة االرتفاع
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأمیرة علي عوض الشعیبي

٤٣٣٥
تقییم األثر االقتصادي للمؤسسة العامة إلكثار البذورالمحسنة 

على المزارعین في منطقتي المرتفعات وھضبة حضرموت
مجیب الرحمن محمد محمد عبد 

الدائم السادة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٨٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٤٣٣٦
  تأثیر مسافات الزراعة على صفات النمو والغلة 

ومكوناتھا لمحصول القطن
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٨٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد سالم الخاشعة رویس

٤٣٣٧
  دراسة النمو والمحصول والجودة لبعض أصناف القمح 

تحت معدالت مختلفة من البذار
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٨٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرلطیف خلیلإحسان واصف عبد ال

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠١٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد بجاش مقبل المشھورتقییم نظم زراعة محصول البطاطس٤٣٣٨

٤٣٣٩
  األداء اإلنتاجي للدجاج البلدي كدجاج لحم    

تحت ظروف التغذیة والرعایة القیاسیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرض الشمیريمدین محمد عائ

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٥٦اإلنجلیزیةالصینجامعة یانج زوماجستیرفضل عباس محمد الغربانيقوة الھجین والتوارث للصفات المتعلقة باإلنتاج للطماطم٤٣٤٠

٤٣٤١
  ) الصیف(تحسین صنف الذرة الرفیعة

بطریقة انتخاب الساللة النقیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٦٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسر محمد علي أحمدیا
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٤٣٤٢
تأثیر زیادة نمو السرطان الرئوي السطحي والخالیا الصغیرة المشتقة 

  منھا بواسطة بعض المواد المانعة للتسرطن
CAMPوالتي تزید من دورة 

حسین عبد الھادي ناصر 
الوادعي

٢٠٠٤٢٠٠٧٤١٧٠ةاإلنجلیزیأمریكاجامعة تنسيدكتوراه

٤٣٤٣
  دراسة اقتصادیة لتسویق بعض محاصیل الخضر والفاكھة 

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٤٢٣٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  محمد لطف محمدعباد

٤٣٤٤
  تأثیر اإلصابة بالكوكسیدا ومستویات مختلفة من البروتین 

على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٨٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرالبعداني علي أحمد حسن

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٨٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعماد محمد منى عمرتأثیر الموسم والكثافة على بعض الصفات اإلنتاجیة لفروج اللحم٤٣٤٥

٤٣٤٦
تأثیر الري بالمیاه العادمة المعالجة على جاھزیة الفوسفور ونمو 

  ٤٣١٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  محمد علي حسین ضیف  ل في الترب الكلسیةمحصول الفو

  ٤٣١٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  ماجستیر  معمر حاتم علي ھادي أبو حاتم  دراسات مرضیة على أعفان ثمار الطماطم٤٣٤٧

٤٣٤٨
مو تأثیر نظام الري ومحسن التربة على استخدام المیاه ون

أشجار الفرسك خالل العامین األولین بعد الغرس
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد علي أحمد عمران

٤٣٤٩
  األداء اإلنتاجي لدجاج بیض المائدة التجاري

تحت تأثیر عدد من برامج القلش اإلجباري 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٧٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعابد محمد أحمد البیل

٤٣٥٠
  نمذجة نظام التبرید التبخري للبیوت الزجاجیة االستوائیة

ذات التھویة الطبیعیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٨٢اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوترادكتوراهفیصل محمد سیف الشمیري

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٨٤الروسیةروسیاجامعة الصداقةرماجستینبیل محمد نور الدین صالحفي ري المحاصیل في الیمن استخدام المیاه العادمة المعالجة٤٣٥١

٤٣٥٢
  الخواص البیدلوجیة وتقییم جودة المیاه 

المملكة العربیة السعودیةھ في وادي بیش
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٣١العربیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیرعباس عبد اهللا عبد اهللا عجالن

٤٣٥٣
  فیةتقییم التلوث الكیمیائي والمیكروبي للمیاه الجو

في حوض صنعاء 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٤٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الحكیم غالب حسان الخلیدي

تحسین إدارة میاه الري لتعظیم إنتاجیة الماء٤٣٥٤
عبد الرحمن عبد العزیز حزام 

صالح
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٥٦اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه
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  الباحث اسم  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٣٥٥
  ور نبات الفراولة تأثیر مدة التبرید على نمو وتط

)Fragaria &Ananassa(
عصام عبد الباسط حیدر 

المذحجي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٣٥٦
  دراسة اقتصادیة الستھالك اللحوم الحمراء 

في الجمھوریة الیمنیة
  مرزوق عبد الودود محسن 

عبد اهللا
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٣٥٧
  تأثیر الكثافة النباتیة والتسمید البوتاسي

على محصول البطاطس 
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٤٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا حمود عبد اهللا الحاج

٤٣٥٨

تأثیر التراكیز المختلفة إلصالح كلورید الصودیوم وكلورید 
  الماغنسیوم المضافة مع میاه الري 

  والشعیر  في نمو نباتات القمح   
وبعض خصائص التربة الكیمیائیة 

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦١٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي محمد عبد الحمید میاس

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٥٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرقائد عبد اهللا محمد غالباستجابة الذرة الشامیة لبعض المعامالت الزراعیة٤٣٥٩

٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٨٩اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعصام أحمد محمد البوديالسر  في صنعاء الیمن دراسات على مرض ذبول٤٣٦٠

٤٣٦١
  ترشید مخلفات المبیدات في بعض محاصیل الخضر

في المرتفاعات الوسطى 
عصام عبد اهللا محمد إسماعیل 

محرم
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٩١العربیةالسودان

٤٣٦٢
   Sesamum indicum Lاستجابة السمسم 

لمعدالت البذار ومستویات السماد النتروجیني
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٧٣٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرزیاد عثمان سالم أحمد

٤٣٦٣
  تأثیر الخف المبكر والمتأخر 
Flordakingعلى إنتاجیة جودة ثمار أشجار الخوخ صنف 

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨١٧العربیةالیمنامعة صنعاءجماجستیرمحمد أحمد علي محرم

٤٣٦٤
على بعض  Aتأثیر التغذیة بمصادر طبیعیة مختلفة لفیتامین

الصفات الفسیولوجیة واإلنتاجیة في دجاج اللحم
إبراھیم محمد حسین صالح 

العراسي
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٣٦٥
لزراعي في تنمیة اآلثار االقتصادیة لسیاسات اإلقراض ا

الزراعة الیمنیة مقارنة بالتجربة السوریة
عبد الحمید سیف أحمد سعید 

الكمالي
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٢٩العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراه

٤٣٦٦
دراسات على بعض البكتریا المسببة ألمراض ما بعد الحصاد 

في محاصیل الخضر التابعة للعائلة القرعیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٤٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي حسن علي



463    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  جمال الدراسات الزراعية

  

  الباحث اسم  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٣٦٧
اإلدارة المستدامة ألنماط استخدامات األراضي القاحلة بنظام 

سھل تھامة -التكامل الزراعي الحراجي في الیمن
٢٠٠٢٢٠٠٨٤٨٦٤العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهأحمد حسین أبو بكر العطاس

٤٣٦٨
تنمیة الریفیة في مدیریة القریشین اإلستراتیجیة اإلداریة على ال

محافظة البیضاء الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٩٠٢اإلنجلیزیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیریحیى محمد حسن المسعودي

٤٣٦٩
  Bamisrataloacisدینامیكیة مجتمع الذبابة البیضاء 

cupsicamواألعداء الطبیعیة في النظام البیئي للفلفل الحار 
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٩١٦اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة الوطنیةدكتوراهناصر خالد سعید عقالن

٤٣٧٠
  تأثیر المعاملة بالبوتاسیوم والمسافات الزراعیة
  على الصفات الكمیة والنوعیة والقابلیة الخزنیة

fabulaلدرنات البطاطس صنف 
  ٤٩٣٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  صنعاء  ماجستیر  محمد على مثنى صالح

٤٣٧١
  ى بعض أصناف البن الیمنيدراسات عل

  بتقنیة زراعة األنسجة
  ٤٩٣١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  سلوى محمد أحمد الحیمي

٤٣٧٢
  تأثیر خلط بعض أصناف البرسیم المصري

  واألصناف المبشرة من الراي جراس
  على إنتاجیة ونوعیة العلف األخضر

  ٤٩٣٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مصر  لزقازیقجامعة ا  دكتوراه  سیف عبد الخالق عثمان عون

  ٤٩٦٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة الزقازیق  دكتوراه  محمد عبد الحبیب ردمان أحمد  بعض الدراسات الغذائیة على األرانب٤٣٧٣

٤٣٧٤
األداء اإلنتاجي لدجاج اللحم المغذي على عالئق مخففة 

  بمستویات مختلفة من حبوب القمح
  تغذیةتحت عدد من برامج ال

  ٥٠٤٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  صنعاء  ماجستیر  أحمد حسن إسماعیل المداني

٤٣٧٥
  دراسة حیاتیة وبیئیة لذبابة الموالح السوداء

  في مدینة الحوطة وضواحیھا
  ٥٠٧٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ھدى عبد الرقیب مراد أحمد

٤٣٧٦
  افظة لحجدراسة حصریة للحشائش في منطقة الحوطة مح

  وتأثیر مستخلصاتھا المائیة
  في إنبات ونمو بعض المحاصیل الحقلیة

  ٥٠٨٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  أماني أحمد فضل كردش
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٣٧٧
  اقتصادیات نظم إنتاج الماعز والضأن

  في الشریط الساحلي بالجمھوریة الیمنیة
  ٥١٠٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ربیةالع  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عمر سعید محمد لرضي

٤٣٧٨
الغطاء النباتي الرعوي في منطقتین من مناطق المراعي 

  الطبیعیة بالساحل الشمالي في مصر
  ٥١٧٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  جالل فارع محمد  كلیب

٤٣٧٩
  دراسات بیوتكنولوجیة

  على إكثار وتحسین بعض أصناف الزیتون
  ٥١٧٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  توراهدك  علي زید علي القاسمي

٤٣٨٠
  دراسة بدائل لمبید برومید المیثیل المستخدم

  في مكافحة دودة التمر
  ٥٢٢٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  االنجلیزیة  السعودیة  جامعة الملك فیصل  ماجستیر  عباس محمد أحمد سیف العزب

٤٣٨١
تقییم مصادر ومستویات الملوثات العضویة الشبثة والمعادن 

  الیمن/ لمحافظة حضرموت  الثقیلة بالبیئة الساحلیة
  ٥٢٤٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة االسكندریة  دكتوراه  عبد القوي عبداهللا أحمد العلیمي

٤٣٨٢
الحصول على نباتات ذرة شامیة مقاومة للجفاف والملوحة 

  باستخدام طریقة انتخاب الخلیة
  ٥٢٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  داقةجامعة الص  ماجستیر  حسان علي محمد الخوالني

٤٣٨٣
إعادة استخدام المیاه العادمة لري المحاصیل الزراعیة في 

  المناطق الشمالیة في الیمن
  ٥٢٧٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا  جامعةالصداقة  ماجستیر  أمین یحیي محمد راجح

٤٣٨٤
دراسة األدء اإلنتاجي والتناسلي لألغنام التھامیة تحت الظروف 

  و شبھ المكثفة التقلیدیة
  ٥٣٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  میثاق عبداهللا ناجي

  ٥٣٢٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  ناجي صالح علي السھمي  أثر العوامل المناخیة في إنتاجیة البن في الیمن٤٣٨٥

٤٣٨٦
  استجابة نباتات الفیكس نتیدا لبعض المعامالت 

  ثر الضار للتلوث بالرصاصلتخفیض األ
  ٥٣٤٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  عبداهللا حسین عبداهللا طاھش

٤٣٨٧
  تأثیر اإلصابة بالكوكسیدیا ومستویات مختلفة

  من البروتین اإلنتاجي للفروج الالحم
  ٥٣٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  علي أحمد حسن البعداني

٤٣٨٨
  سات البیات الشتوي والمعاملة الحراریةدرا

  والمقاومة البیولوجیة لطفیل العفن البني في البطاطس 
  ٥٣٨٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  معمر عبداهللا یحي الجبوبي

٤٣٨٩
تأثیر مسافات الزراعة وسماد األكتوسول العضوي تحت 

والحاصل مستویات مختلفةمن السماد الكیمیائي على النمو 
  )صنف محلي(البذري والثمري لنبات الفلفل الحار

مھا عبد اهللا ناصر ناجي 
  العواضي

  ٥٤٥٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر
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  الباحث اسم  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  ٥٤٦٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  مریم محمد سالم محمد  تحمیل الطماطم وبعض محاصیل الخضر الورقیة٤٣٩٠

٤٣٩١
  بیئة الزراعة تأثیر بعض عوامل

البطاطس بتقنیة زراعة  plantletsعلى إنتاج نبیتات 
  األنسجة

  ٥٤٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  علي محمود محمد سالم العبسي

٤٣٩٢
  تأثیر التسمید النیتروجیني والكثافة النباتیة 

  على النمو والصفات الفسیولوجیة 
  الشامیةوالمحصول ومكوناتھ لصنفین من الذرة 

  ٥٤٧٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  عصمت عمر عبد اهللا رضوان

  ٥٤٩٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  محمود أحمد سالم المیسري  اإلكثار الدقیق للبن العربي٤٣٩٣

٤٣٩٤
  معاییر السالمة والجودة 

  لبعض األغذیة المعدلة وراثیًا والمنتجة عضویًا
  ٥٥٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  مصر  جامعة عین شمس  دكتوراه  المجید بجاش عبد اهللا علي عبد

  


