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٣١٩٨
         تقییم أثر المیاه العادمة لمصنع الغزل والنسیج    

بصنعاء الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٧١٩٩٩١٠٠٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءیرماجستمحمد صالح العروسي

٣١٩٩
المشكالت البیئیة التي ینبغي تضمینھا في المناھج الجغرافیة 

)دراسة مسحیة تحلیلیة(للصفوف العلیا من التعلیم األساسي 
عبد اهللا غالب عبد الكریم 

الحمادي
١٩٩٨١٩٩٩١٠١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٣٢٠٠
یئي وآثاره االقتصادیة واالجتماعیة على قبائل التدھور الب

من                        السودان /السیقارة في جنوب دار فور
)م١٩٩٥- ١٩٦٥(العام 

١٩٩٩١٩٩٩١٠٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریعقوب اسحق أبو الزاكي

٢٠٠١٢٠٠١١٠٨٥اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة برمنجھامدكتوراهمد صالح الحاجمحالتأثیر البیئي للتوسع العمراني لمدینة إب الجمھوریة الیمنیة٣٢٠١

٣٢٠٢
  تقییم تداخل میاه البحر على الخزانات الجوفیة 
العذبة الساحلیة وادي سردود الجمھوریة الیمنیة

دكتوراهالخطیب یحیى الكبسي
المعھد الھندي 

التكنولوجي
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٤٥اإلنجلیزیةالھند

٣٢٠٣
النباتات المغمورة في األنظمة البیئیة النھریة للھند إنتاج 

بإشارة خاصة إلى مصب نھر الكوشین
١٩٩٨٢٠٠٠١١٦٩اإلنجلیزیةالھندجامعة كوتشنماجستیرأكرم قادرى محمد القرشي

٣٢٠٤
كفاءة البحیرات المغطاة بنبات البلیسنة في معالجة میاه الصرف 

دراسیةالمركزة تطبیق النظام على صنعاء كحالة 
٢٠٠١٢٠٠١١٢٢٠اإلنجلیزیةھولنداجامعة دلفتدكتوراهفضل علي صالح النزیلي

٣٢٠٥
  تأثیر التغیرات المناخیة على المصادر المائیة 

نموذج المیاه الصحیة ونموذج اقتصادي) دلتا أبین وروافدھا(
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٧٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفؤاد محمد الجرموزي

٣٢٠٦
  التكامل الزراعي الغابي منطقة كرونجا غرب السودان

حیث تنمو شجرة الحراز 
٢٠٠١٢٠٠١١٣٠١اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد أحمد عبد الحفیظ عمر

٣٢٠٧
) الحوري(لصخور تتابع العمران  دراسات ترسبیة وطباقیة

الجمھوریة الیمنیة_شرق منطقة  صنعاء 
٢٠٠١٢٠٠١١٣٢٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهلوصابيمحمد عبد اهللا یحیى ا

٣٢٠٨
المشكالت البیئیة ذات األولویة في الجمھوریة الیمنیة ومدى 

يتضمنھا في كتب العلوم لمرحلة التعلیم األساس
  صالح أحمد عبد الجلیل

الحمادي 
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٣٢٠٩
  كأحواض )اللمنا(نبات البلیسنة استخدام أحواض 

صنعاء الیمن –معالجة نھائیة لمیاه الصرف الصحي 
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٤٨اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمروان فاضل جرجیس الطویل

٣٢١٠
  معالجة المخلفات السائلة لمصانع األلبان 

باستخدام تكنولوجیا منطقة الجذور
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٥اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرمحمد أحسن یحیى الحیفي
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٣٢١١
  )جوا(سیرنداو _جیومورفولوجیا ساحل دوناباوال 

مفھوم وإدارة الجرف الساحلیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢١اإلنجلیزیةالھندجامعة بانجلورماجستیرھشام محمد حمود ناجي

٣٢١٢
الیمن  - تراكیز  بعض المعادن الثقیلة بمنطقة خور كثیب الحدیدة

أثرة بمصب الصرف الصحيالمت
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٥٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرماجد علي مرشد اإلدریسي

٣٢١٣
  الھند _جامو _جیوكیمیا الرسوبیات والمیاه لبحیرة مانسر

وما یتعلق بھا من المشاكل البیئیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٨١اإلنجلیزیةالھندجامعة البنجابدكتوراهأحمد سیف یحیى المخالفي

٣٢١٤
  المخاطر الجیولوجیة البیئیة 

ي الجمھوریة الیمنیةفذمار –ألحواض صنعاء 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٢اإلنجلیزیةمصرجامعة القاھرةماجستیربسیم شائف عبد القادر الخرباش

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٨نجلیزیةاإلالیمنجامعة صنعاءماجستیریاسین رشید حسن الجبوريإدارة میاه الصرف الصحي لبعض المصانع في الیمن٣٢١٥

٣٢١٦
                  جیولوجیة معدنیة وأصل رواسب الزیوالیت

الیمن_ منطقة العدنة شرق تعز
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعامر محسن أحمد الصبري

٣٢١٧
الجمھوریة  تقییم المخلفات الصناعیة الصلبة الخطرة في صنعاء

وإدارة المخلفات الیمنیة المصادر
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٣٥اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد الكریم زیدان

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٣٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد عبد اهللا حسن برطتقییم جیوتقني لتربة مدینة صنعاء الجمھوریة الیمنیة٣٢١٨

٣٢١٩
المفاھیم واالتجاھات منھج مقترح في التربیة البیئیة لتنمیة 

جامعة صنعاء/البیئیة لدى طلبة كلیة التربیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٤٥العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهعبد الباقي محمد عبده النھاري

٣٢٢٠
  حدود وامتداد بحیرة سكا برنونج

ةیفي الجزء الجنوبي الشرقي من والیة ویسكنس دراسة بیئ 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٨اإلنجلیزیةأمریكاامعة ویسكنسجدكتوراهسیف علي عثمان الحكیمي

٣٢٢١
  تحوالت أنماط استغالل المجاالت الساحلیة 

المغرب/بمنطقة سیدي الطیبي وتأثیرھا على البیئة 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨١٦العربیةالمغربجامعة الحسن الثانيماجستیرعبد القادر محمد أحمد الخراز

٣٢٢٢
  معالجة میاه الصرف الصناعیة 

تعزـ الیمن/الصابون السمن و
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعادل قاسم سعید شمسان

٣٢٢٣
  دراسة وجیوكیمیائیة وتغذیة المیاه الجوفیة 

في منطقة الحوجلة ـ سد العامرة ـ تعز الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٧اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسمیر قائد سعید ناصر

٣٢٢٤
  استخدام المواد الدیالیة لمعالجة التربة الملوثة 

بالمركبات العضویة الناتجة عن النفط
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٧٠الروسیةروسیاجامعة موسكودكتوراهقائد محمد عبد اهللا سلیم

٣٢٢٥
  رصد وتقییم تلوث الھواء 

في مدینة اإلسكندریة ـ جمھوریة مصر العربیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢١اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهةمنال عبد الرحمن عمر عقب

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٧العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیریاسین أحمد عبد اهللا القحطاني  تلوث البیئة في مدینة صنعاء٣٢٢٦
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دراسة في الجغرافیا التطبیقیة 

٣٢٢٧
  العالقة بین اعتماد الصفوة على الصحف الیمنیة 

ا تجاه قضایا البیئةوترتیب أولویاتھ
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥٨العربیةمصرجامعة حلوانماجستیرعلي حسین حسن العمار

٣٢٢٨
  تقییم مستوى االھتمام بالتنوع الحیوي 

الیمن  -لطالب جامعة صنعاء
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٦٩اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیرعادل عبده عبد اهللا العریفي

٣٢٢٩
  ة الدولیة للبیئة البحریةالحمای

عن البحر األحمر دراسة قانونیة خاصة 
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٣العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد عبد اهللا نعمان

٣٢٣٠
  تقییم األثر البیئي لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي

في صنعاء ـ الجمھوریة الیمنیة 
عمار عثمان إبراھیم شھاب 

العاني
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٠٩اإلنجلیزیةالیمنصنعاءجامعة ماجستیر

٣٢٣١
  تعدیل التصامیم وتقییم األثر البیئي

لمحطة معالجة الصرف الصحي في مدینة یریم 
  مفید توفیق عبد العزیز 

سحویل
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣١٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٣٢٣٢
كفایة منھج الجغرافیا في تجسید المفاھیم البیئة بالتعلیم 

  ساسي في الجمھوریة الیمنیةاأل
)دراسة مقررات الحلقة األخیرة ( 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٨٠العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةدكتوراهعلي محمد محمد المعمري

٣٢٣٣
  التأثیر السمي لمبید الدنمیثوین 

على النمو الجنیني والمحیط البیئي الزراعي في الیمن
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٠١اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهمحمد أحسن یحیى الحیفي

٣٢٣٤
  تقویم منھج اللغة العربیة في الصفوف الثالثة األخیرة 
  من التعلیم األساسي في الیمن في ضوء القیم البیئة 

الالزم تنمیتھا لدى التالمیذ
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٠٣العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرعبد الواسع علي ناجي غالب

٣٢٣٥
  یم البیئة لدى طلبة كلیة التربیةالمفاھ

وممارستھم لھا ،بجامعة تعز ـ الیمن 
  آمال عبد الوھاب أحمد 

العریقي
٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٧٦العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیر

٣٢٣٦
  أنماط وأنواع البنیة والغطاء للشعب المرجانیة

الجمھوریة الیمنیة/في جزیرة سقطرى 
مالك أحمد عبد العزیز أحمد 

سعدأ
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٣١اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة ویلزماجستیر

٣٢٣٧
  إمكانیة التنمیة المستدامة في البلدان النامیة 

تعز/دراسة حالة الجمھوریة الیمنیة م
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٤األلمانیةألمانیاجامعة ھانوفردكتوراهصادق حزام المھدي

٢٠٠١٢٠٠٦٣١٦٢اإلنجلیزیةاألردنجامعة أربدماجستیرشكیب سعید قاسم علي  إدارة معالجة المیاه العادمة٣٢٣٨



  357    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  ةـــــــــــئيالبيدراسات الال ـــــــــــجم

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج 
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

ل األردنیةلمصفاة البترو 

٣٢٣٩
  األسس البیولوجیة والبیئیة الستخدام المستخلصات النباتیة

لمكافحة اآلفات الزراعیة في البیئة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٧٨الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراهسالم محمد عبد الرحمن باشمیلھ

إدارة المباني الذكیة للحفاظ على الطاقة وحمایة البیئة٣٢٤٠
عبد الرحمن نصر غالب 

الحطامي
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٤٩٢اإلنجلیزیةأذربیجانأكادیمیة العلوم والطاقةماجستیر

أثر تخطیط المدن على البیئة في المدن الیمنیة٣٢٤١
عبد الرحمن نصر غالب 

الحطامي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٩٣اإلنجلیزیةأذربیجانلطاقةأكادیمیة العلوم وادكتوراه

٣٢٤٢
  األوجھ الجیوبیئیة في عملیة استخراج الذھب 

)حضرموت(في وادي مدن 
عیدروس عبد الرحمن عبد اهللا 

قطن
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٨٠الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراه

٣٢٤٣
قدرة ارتباط المعادن الثقیلة في الطحالب الخضراء المزرقة 

مسئولة والتطبیقات المثلى في المعالجة الحیویة والجینات ال
للمیاه الملوثة بغرض استخدامھا بالزراعة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٥٣اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهلنا سعید محمد عبد اهللا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٤٤اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بانجيماجستیرھناء سعید أحمد الجناحيالتلوث البیئي في المیــــاه٣٢٤٤

٣٢٤٥
  التقییم البیئي للتلوث بالمعادن الثقیلة في رسوبیات القاع

لخلیج عدن ـ الیمن 
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠٦٢اإلنجلیزیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهشائف محمد قاسم صالح

٣٢٤٦
استخالص ثاني أكسید الكربون لریف بانجلور باستخدام 

التحسس النائي ونظام المعلومات الجغرافیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٥٤اإلنجلیزیةالھندجامعة بانجلورماجستیرسنان علي صالح الحرارة

٣٢٤٧
  دراسة آلیة تنقیة المیاه باستخدام الخلیط المزدوج  

من البولیمر الكاتیون بولي الیكترالیت
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩٥الروسیةروسیاجامعة فولجو جراددكتوراهریاض عبد اهللا محمد محرم

٣٢٤٨
  ئي لدى معلمي العلوم االجتماعیةالتنور البی

  بالمرحلة الثانویة في محافظة حضرموت  
وعالقتھ بالجنس والتخصصص والخبرة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٥٢العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرعلي عبد العزیز علي باعشن

  ٤٣٧١  ٢٠٠٧  ٢٠٠١  العربیة  المغرب  جامعة الحسن الثاني  یرماجست  نجیب قائد عبد اهللا البناء  دراسة سوسیوبیئیة  -التشغیل والتنمیة بمیناء عدن ٣٢٤٩

٣٢٥٠
  الماء بمدینة صنعاء

  الرھانات اإلكراھات، االستغالل، التنظیم،: 
  دكتوراه  نجیب قائد عبد اهللا البناء

جامعة محمد بن    عبد 
  اهللا

  ٤٣٧٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  المغرب

٣٢٥١
  ومابتكار طرق جدیدة في تقدیر وتركیز الرصاص والتیتانی

وبعض أنواع األغذیة في الصرف الصناعي 
ماجستیرحكیم قائد ناجي مسعد

عبد  جامعة الملك
العزیز

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٥٨٨اإلنجلیزیةالسعودیة
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  ةـــــــــــئيالبيدراسات الال ـــــــــــجم

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج 
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣٢٥٢
  التآكل التفادي للمبیدات في أنواع مختلفة 

من التربة والمیاه والطاقة الكامنة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٠أللمانیةاألمانیاجامعة بوندكتوراهمحمد أحمد عبد الرحمن ھاشم

٣٢٥٣
  تلوث الھواء داخل األبنیة في مدینة صنعاء 

دراسة بیئیة اقتصادیة اجتماعیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٩٣اإلنجلیزیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسھا علي حكمت مبارك

٣٢٥٤
من أوراق نبات الداتورة  استخالص وتنقیة قلوید األتروبین

  ودراسة فعالیتھا سترامونیوم
  عض المیكروبات الممرضةعلى ب

  ٥٤٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  منى شوعي عبد اهللا یحیى

٣٢٥٥
  في فعالیة ثالثة مبیدات حشریة تأثیر ظروف الخزن

  في الذبابة المنزلیة
عبد الوھاب صالح محمد 

  السنباني
  ٤٩٦٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة ذمار  ماجستیر

٣٢٥٦
  المیاه الجوفیةأثر تدفق معالجة 

  على أداء األغشیة الشدیدة الترشیح
  ٥٠٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  ھولندامعھد الیونسكو  ماجستیر  رؤى عمر علوي السقاف

  


