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١٩٥٥
المعاییر المحاسبیة الدولیة دراسة في مدى استخدامھا 

ومالءمتھا للتطبیق في الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٨١٩٩٩١٠٢٩العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهي الصیحعبد الحمید مانع عل

١٩٥٦
  تحلیل برامج التأمین على الحیاة

مین على الحیاة الھندیةأدراسة حالة مؤسسة الت
١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٨اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهعبد الكریم قاسم أحمد السیاغي

١٩٥٧
  الدخل وسائل الرقابة الضریبیة على ضرائب

دراسة تحلیلیة –في الجمھوریة الیمنیة 
١٩٩٩١٩٩٩١٠٧٥العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد اهللا أحمد عمر بامشموس

علي عبد اهللا صالح/الفكر اإلداري عند الرئیس ١٩٥٨
عبد الوھاب عبد القدوس     عبد 

اهللا  الوشلي
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٢٨العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیر

١٩٥٩
  وضوح وصعوبة األھداف 

بجامعة صنعاء-وعالقتھا بأداء رؤساء األقسام العلمیة 
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٨٨العربیةالعراقجامعة الكوفةماجستیرفؤاد محمد حسین الحمدي

٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٢٨عربیةالالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد العزیز محمد أحمد المخالفيواقع السیاسات التوزیعیة للمنتوج الوطني١٩٦٠

١٩٦١
  إطار مقترح ألسالیب التحاسب الضریبي 

على رأس المال بھدف المحافظة
٢٠٠١٢٠٠١١٣٠٥العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهأحمد یوسف عثمان القدسي

١٩٦٢
  المعاییر المحاسبیة للمؤسسات المالیة واإلسالمیة

بین واقع الممارسة وطموح التطبیق
ماجستیرعليمحمد  عبده نعمان 

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠١٢٠٠١١٣٥٠العربیةالسودان

١٩٦٣
تحلیل الفرص والمحددات التسویقیة في الیمن دراسة 

راء عینیة من مدراء المنظمات الصناعیةآلاستطالعیة 
٢٠٠١٢٠٠١١٣٨٩العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهفضل محمد إبراھیم المحمودي

١٩٦٤
  ل أثر التغیر في المستوي العام لألسعارتحلی

على استثمارات شركات التامین
٢٠٠١٢٠٠١١٤٠٥العربیةالعراقجامعة البصرةماجستیرفضل لطف ناشر عبیدان

١٩٦٥
  المحاسبة البیئیة مع نموذج مقترح للتطبیق

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٣٨العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهنصر محمد محمد نشوان

١٩٦٦
  أثر الرافعة المالیة على األداء المالي
لشركات الصناعات الغذائیة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٤٢العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرثروة محمد أحمد شعالن األغبري

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٥٤العربیةالعراقلجامعة المستنصریةاماجستیرمحسن بابقي عبد القادر أحمدمدى اعتماد مراقب الحسابات على عناصر الرقابة الداخلیة١٩٦٧

١٩٦٨
  تبسیط اإلجراءات اإلداریة

وعقلنة تدبیر المرافق العمومیة في الیمن
أنور عبد الحمید محمد عبد الملك 

السقاف
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٣العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیر

١٩٦٩
  مخاطر التدقیق

وأثرھا على مصداقیة النتائج
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٧العربیةالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرعبده راشد الرباعيیوسف 

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥١٠العربیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهمحمد سعید عبده الحاج  إطار مقترح لوضع معاییر المحاسبة المالیة١٩٧٠
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دراسة تطبیقیة/ في الجمھوریة الیمنیة

١٩٧١
  الیمنیین الدارسین الھدر التربوي والمالي للطلبة

)حجمھ وأسبابھ( في الجامعات العراقیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٥العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد یحیى محمد الشاطبي

١٩٧٢
  تقویم النظم اإلداریة للمنطقة الحرة لمدینة عدن      

الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٦٣بیةالعرمصرجامعة األزھرماجستیرعبد الرحمن أحمد ناجي فرحان

١٩٧٣
معاییر التدقیق الدولیة وإمكانیات تطبیقھا                  

في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد اهللا أحمد عمر بامشموس

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٠٩اإلنجلیزیةمالیزیاة اإلسالمیةالجامعماجستیرعلي حسین صالح زلیطإدارة أنظمة المعلومات في الجمھوریة الیمنیة١٩٧٤

١٩٧٥
تأثیر البیئة الثقافیة وطبیعة المؤسسة على اتخاذ القرارات 

  دراسة مقارنة بین الجامعات وقطاع اإلنتاج
في كل من الیمن وبریطانیا

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٨اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة براد فورددكتوراهعبد الرزاق محمد قائد المراني

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٨العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرخالد سیف محمد الصوفياتجاھات القیادات اإلداریة نحو إدارة العالقات العامة١٩٧٦

١٩٧٧
تحلیل كفایة رأس المال المصرفي على وفق المعاییر الدولیة 

دراسة حالة المصارف الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٨العربیةالعراقادجامعة بغددكتوراهعبد العزیز محمد أحمد المخالفي

١٩٧٨
تقییم أداء النظم المحاسبیة القائمة على الحاسب اآللي 

)دراسة میدانیة(ومالءمتھا لتلبیة احتیاجات اإلدارة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٣٤العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرمحمد مطھر صالح خالد

١٩٧٩
  تقییم استراتیجیات وبرامج التسویق السیاحي

لجمھوریة الیمنیةفي ا
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٧العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهعبد الكریم محمد عبد اهللا الدعیس

١٩٨٠
  دور الموازنات التخطیطیة في المصارف اإلسالمیة

دراسة تطبیقیة في الیمن
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٢اإلنجلیزیةمصرجامعة أسیوطماجستیررضوان علي خالد قاسم

١٩٨١
  تدور مراقب الحسابا
القوائم المالیة في االستجابة لتوقعات مستخدمي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٨العربیةالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرإبراھیم عبد القدوس أحمد مفضل

١٩٨٢
  العالقة بین اعتماد الصفوة على الصحف الیمنیة

وترتیب أولویاتھا تجاه قضایا البیئة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥٨العربیةرمصجامعة حلوانماجستیرعلي حسین حسن العمار
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١٩٨٣
  أثر اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة السنویة

المنشورة على أسعار األسھم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٦١العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرمحمد عبد اهللا علي المھندي

١٩٨٤
  معوقات إدارة الوقت

ي المدارس الثانویة بسلطنة عمانلدى مدیر 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٩٩٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد المشایخيعلي بن سیف بن 

١٩٨٥
األداء الوظیفي لمدیري المدارس وعالقتھ بالسلوك اإلداري 

  ظفار ٌعمان/للقیادات التربویة بمدیریة التربیة والتعلیم م
من وجھة نظر مدیري المدارس

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٦عربیةالالیمنجامعة عدنماجستیرناصر بن عبد اهللا بن عبید محروس

١٩٨٦
  تقدیر موجھي ومدیري التعلیم األساسي

  ظفارـ ُعمان لدرجة الحاجة لبرامج التدریب أثناء الخدمة/م
ومدى تلبیتھا الحتیاجاتھم التدریبیة

عوض بن فرج بن سالم عبدون 
الھزیلي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٩٨٧
  بالجمھوریة الیمنیةتطویر إدارة كلیات التربیة 

في ضوء مدخل إدارة الجودة
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١١العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرعلي شوعي ناجي عرجاش

١٩٨٨
  دور العالقات العامة في األجھزة الحكومیة

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٤العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرفؤاد علي حسین سعدان

١٩٨٩
ات جامعة عدن لسد حاجاتھا                       إستراتیجی

من أعضاء ھیئة التدریس
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمیلة صالح حسین طالب

١٩٩٠
تقویم األداء الوظیفي للعاملین في الجھاز اإلداري ـ دراسة 

تطبیقیة على األجھزة اإلداریة لمحافظتي عدن ـ أبین
٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٢٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمد سالمأحمد حسن مح

١٩٩١
  التغیرات السیاسیة واالقتصادیة في الیمن

ودورھا في تطور اإلعالن التجاري الصحفي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٧العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعمر مقبول أحمد عبرین

١٩٩٢
  المعوقات النفسیة لصانع القرار اإلداري

ائھ الوظیفيوعالقتھا بأد
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٥٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد أحمد حسین القیداني

١٩٩٣
  التخطیط إلدارة األزمة األمنیة دراسة تطبیقیة

خالل العملیات االنتخابیة الیمنیة 
ماجستیرعلي محمد محمد الشریف

المعھد العالي لضباط 
الشرطة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٥٥العربیةالیمن
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٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٠العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرعائض محمد أحمد الفقیھمعوقات تنمیة اإلدارة التربویة في الجمھوریة الیمنیةأھم ١٩٩٤

١٩٩٥
  لصراع التنظیمي وعالقتھا بالرضاإستراتیجیات إدارة ا

الوظیفي لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة صنعاء
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٦العربیةالیمنعاءجامعة صنماجستیرمحمد عبد اهللا حسن حمید

١٩٩٦
  إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الیمنیة 

دراسة حالة مصنع البرح/العامة لصناعة وتسویق االسمنت
عبد اهللا صالح بن صالح      عبد 

الرب
٢٠٠٤٢٠٠٤٢١٢٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٩٩٧
  ٩٠٠٢عالمیة االیزو أثر تطبیق المواصفة القیاسیة ال

على األداء دراسة استطالعیة لعینة من الشركات الصناعیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٣٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد خمیس ناصر سریع

١٩٩٨
  تحلیل واقع تطبیق استراتیجیة االئتمان المصرفي

للمصارف المتخصصة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٣٧یةالعربالیمنجامعة عدنماجستیرعلي ناصر سلیمان الزامكي

١٩٩٩
  یرادیة المؤجلة والمشاكل المترتبة علیھااإلمعالجة النفقات 

في شركات مختارة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الغني أحمد عبد اهللا دومان

٢٠٠٠
  استخدام إجراءات الفحص التحلیلي

یةدراسة میدان -في مراجعة الحسابات 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٦٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد سیف مرشد قحطان الشرعبي

٢٠٠١
  التحلیل االستراتیجي ودوره في تفعیل األداء التسویقي

دراسة تطبیقیة في عینة من مصانع تعلیب األسماك                 
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٦٦یةالعربالیمنجامعة عدنماجستیرعیسى سالم علي

٢٠٠٢
تقییم سیاسات اختیار وتدریب وتحفیز المعلمین والمعلمات 

بالجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٩٢العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرریاض یحیى حسین الغیلي

٢٠٠٣
  تسویق الخدمات المحاسبیة فحصھا وتقویمھا

في المكاتب المحاسبیة والقانونیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٢٥٧العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهلرحوميأحمد أحمد أحمد ا

٢٠٠٤
أثر اإلدارة المحلیة على التنمیة في الجمھوریة الیمنیة بالتطبیق 

على محافظة حضرموت
١٩٩٩٢٠٠٥٢٢٩٢العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهخدیجة عبد اهللا ناصر الماوري

٢٠٠٥
في المصارف اإلسالمیة المحاسبة عن المسئولیة االجتماعیة 

دراسة تطبیقیة في عینة من المصارف اإلسالمیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٥العربیةالعراقجامعة البصرةدكتوراهفضل لطف ناشر عبیدان

٢٠٠٦
  مدى تطبیق رقابة الجودة في مكاتب تدقیق الحسابات

)دراسة میدانیة(في الیمن 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٠٠العربیةردناألجامعة الیرموكماجستیروھیب إلیاس یحیى الضلعي
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٧
  تقییم الفرص التسویقیة للخضروات والفواكھ الیمنیة

في أسواق الخلیج العربي
١٩٩٢٢٠٠٥٢٣٢٠العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعبد الخالق أحمد باعلوي

٢٠٠٨
  عالقة البحث العلمي بالتنمیة

من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بجامعة عدن
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٣٢٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیردوشعلي عبده ال

٢٠٠٩
  أسس القیاس واإلفصاح المحاسبي لعملیات المرابحة

في المصارف اإلسالمیة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٢٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحسن محمد أحمد بامحروس

٢٠١٠
  أثر المتغیرات التنظیمیة في التحفیز

)مصافي عدن دراسة میدانیة في شركة(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٤٢اإلنجلیزیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد السالم ذیاب منصور حبتور

٢٠١١
  دور التلفزیون الیمني في نشر المعرفة وتكوین االتجاھات

لدى المتزوجین نحو الصحة اإلنجابیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٣العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیربلقیس محمد علوان أحمد

٢٠١٢
  ر اتجاھات الخطاب االقتصادي في الصحافة الیمنیة     تأثی

م١٩٩٥/٢٠٠٢على الجمھور  للفترة 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠٦العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهسامیة عبد المجید محمد األغبري

٢٠١٣
  العالقة بین الوحدات المحلیة وبین السلطة المركزیة 

  عیة بالتطبیقوانعكاساتھا على التنمیة االقتصادیة واالجتما
الحدیدة الجمھوریة الیمنیة/على م

دكتوراهطیبة محمد ناجي بركات
أكادیمیة السادات 

للعلوم اإلداریة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤١١العربیةمصر

الموارد البشریة ـ امتحان القدرة العملیة٢٠١٤
  عبد الوھاب عبد الھادي 

عبد اهللا الجھوري
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٢٧األسبانیةكوباجامعة كماجويماجستیر

٢٠١٥
  أثر التدریب في تنمیة الموارد البشریة

دراسة تطبیقیة في الجھاز اإلداري للدولة الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٣٢العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهمحمد عبد الولي مسعد الخوالني

٢٠١٦
  بیع السیارات بنظام التأجیر المنتھي بالتملیك

یتوافق مع الشریعةدراسة تحلیلیة ومقترح 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٣٦العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرأحمد عبد العظیم أحمد مندورة

٢٠١٧
  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات الخدمات

دراسة تطبیقیة على المؤسسات الصحیة بمحافظة تعز
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٤٠العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیررامي جعفر المبارك محمد علي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٤٣العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعادل عبد الرزاق سعید ھاشملوظیفي لدى العاملینا اأسالیب القیادة وعالقتھا بالرض٢٠١٨

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٤٤العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرصالح محمد مصطفى محافظةاالعتمادات المستندیة في البنوك التجاریة٢٠١٩

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٤٥العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعبد الحكیم عبد العزیز صالح اتجاھات المستھلكین الیمنیین تجاه الحلیب طویل األجل٢٠٢٠
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

الشرعبي

٢٠٢١
  الوظیفي  أثر الحافز على الرضا

لموظفي المصارف التجاریة محافظة تعز
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٤٧العربیةالیمنیةالجامعة الوطنماجستیرشاكر أحمد حسین الناصر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٤٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرأحمد عدنان محمود سلیمانالتخطیط المالي وأثره على أداء المؤسسات التجاریة٢٠٢٢

٢٠٢٣
  اإلدارة في الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري المعاصر

)دراسة تحلیلیة مقارنة(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٥٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةستیرماجعبد الرزاق علي أحمد

٢٠٢٤
  الواقع المالي في بعض المنظمات االقتصادیة

تعز الجمھوریة الیمنیة/م 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥٩العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعلي عبد الرحمن محمد أحمد

٢٠٢٥
التكییف الشرعي والفقھي لمعامالت المصارف اإلسالمیة 

  بیع المرابحة لآلمر  ومشروعیة
بالشراء والرد على الشبھات علیھا

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٤٦٠العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرحسین علي محمد باشعیب

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمفتاح رمضان مفتاح أبو سنھتقییم فاعلیة التدریب اإلداري٢٠٢٦

٢٠٢٧
  قیف واالتصال السكانيدور اإلعالم والتث

في رفع الوعي بالقضایا السكانیة
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٩٨العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرنادیة إبراھیم ضو البیت

٢٠٢٨
  ظاھرة التھرب الضریبي في الجمھوریة الیمنیة

المعالجات العلمیة -اآلثار-األسباب
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٠٠العربیةالیمنكة أروىجامعة الملماجستیرعبد السالم علي عثمان المخالفي

٢٠٢٩
  السیاسة اإلعالمیة للقنوات الفضائیة العربیة 

تجاه القضیة الفلسطینیة دراسة وصفیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٠٣العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرعبد الجوادفائز محمود خلیل 

ماجستیرطیف عابدنھید عبد اللالعالقات العامة ودورھا في السیاحة الیمنیة٢٠٣٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٥٦١العربیةالیمن

٢٠٣١
ممارسة المھام الرقابیة على اإلدارة التعلیمیة في الجمھوریة 

الیمنیة وموجھات تطویرھا
دكتوراهیوسف قائد عبد اهللا حسن

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٦٧العربیةالیمن

ماجستیرخالد موسى أدیب حامدیقي في الوكاالت السیاحیة الیمنیةالمزیج التسو٢٠٣٢
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٧١العربیةالیمن

٢٠٣٣
  البرامج التعلیمیة في التلفزیون الیمني  

الواقع وسبل تطویرھا
محمد بن عبد العزیز مسعد فرحان 

الحمیري
دكتوراه

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٨١العربیةالیمن

٢٠٣٤
مدى ممارسة مدیري المدارس الثانویة في منطقة المدینة 

المنورة لدورھم في رفع المستوى المھني لمعلمیھم
  فھد بن منیع اهللا

بن جبر البالدي العمري
ماجستیر

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٨٤العربیةالیمن
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٨٨العربیةالیمنجامعةالعلوم التطبیقیةماجستیرئض مرزوق مرشود الحمرانيعادور التدریب في التطویر اإلداري٢٠٣٥

٢٠٣٦
  إدارة الجودة الشاملة وإمكانیة تطبیقھا

في جامعة الخلیل ـ فلسطین
ماجستیرأسامة محمد مسلم أبو عرقوب

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٠العربیةالیمن

٢٠٣٧
ستخدام المیاه المعالجة رباعیًا بمزارع الجدوى االقتصادیة ال

األلبان بدولة الكویت
ماجستیرعماد الدین محمد أحمد أبو جلمبو

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩١العربیةالیمن

٢٠٣٨
دراسة تحلیلیة لتقلبات أسعار األسھم  في سوق فلسطین 

)م٢٠٠٤- ١٩٩٧(لألوراق المالیة  للمدة
ماجستیربو الحالوةإسماعیل عیسى أحمد أ

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٢العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٨العربیةالیمنالتطبیقیةالعلوم جامعةماجستیرمحمد مھدي عبد المجید قطانإدارة أموال القاصرین٢٠٣٩

٢٠٤٠
  البیئة الخارجیة وأثرھا على اتخاذ القرارات االستراتیجیة

یةفي منظمات صناعیة یمن
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٦١٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھدى عبد الرحمن محمد

٢٠٠٠٢٠٠٥٢٦١٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمیسون إبراھیم علي سالمالتسویق السیاحي في الجمھوریة الیمنیة٢٠٤١
٢٠٠٠٢٠٠٥٢٦١٨العربیةلیمناجامعة عدنماجستیرعبیر جمیل ثابت أحمدالتسویق السمكي في الجمھوریة الیمنیة٢٠٤٢

٢٠٤٣
  العوامل واألسباب المؤثر في دوران العمل بشرطة دبي

دراسة میدانیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٢١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد مراد عبد اهللا

٢٠٤٤
  التغییر في استخدام األراضي بمدینة تریم التاریخیة

وأثرھا على السیاحة المستدامة بالمدینة
من عبد اهللا عبد القادر عبد الرح

الجنید
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٥اإلنجلیزیةھولنداجامعة إراسموسماجستیر

٢٠٤٥
العوامل االجتماعیة والثقافیة ألداء وسائل اإلعالم اإللكترونیة 

)نموذج الدول العربیة(في عصر العولمة  
دكتوراهخالد عبد الكریم علي محمد

أكادیمیة العلوم 
الحكومیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٤٥روسیةالبیالروسیا

٢٠٤٦
  دور التكالیف البیئة في تقویم األداء البیئي

للمنشآت الصناعیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٦٨العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیریحیى عمر إبراھیم األھدل

٢٠٤٧
  دور التحقیق الصحفي

  في معالجة قضایا المجتمع في الصحافة الیمنیة
الحزبیة واألھلیةدراسة مقارنة بین الصحف الرسمیة و

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٧٥العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرصباح عبده ھادي الخیشني

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٢١العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرصفوان أمین سعید السقافاالستثمار في العنصر البشري وأثره في إنتاجیة العاملین٢٠٤٨
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٤٩
  منتجات العطورالوسائل اإلعالنیة ودورھا في ترویج 
في الشركات التجاریة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٢٢العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرأحمد طالب علي الحسنات

٢٠٥٠
  الرضا الوظیفي لدى العاملین باإلدارة التنفیذیة
في القطاع المصرفي في الجمھوریة الیمنیة

ماجستیرماجد حسن أحمد ھباء
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٣٠لعربیةاالیمن

٢٠٥١
  تطبیق طریقة السیناریو 

في المؤسسات في التخطیط االستراتیجي
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٧٣٤البلغاریةبلغاریاالجامعة التكنولوجیةدكتوراهسلوى محمد یحیى إسماعیل

٢٠٥٢
  القیم الثقافیة التي تعكسھا استماالت اإلعالن التلفزیوني

نوات الفضائیةدراسة مقارنة لعینة من إعالنات الق
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٥١العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهیوسف سلمان سعد محمد

٢٠٥٣
  القیاس المحاسبي المتوازن لألداء وتطبیقھ

في صناعة األسمنت الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٥٦العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهنبیل سعید عبده المعمري

٢٠٥٤
  یة           الصناعات الصغیرة في الجمھوریة الیمن

إمكانیاتھا ومشاكلھا اإلداریة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٦٣العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرھدى مھیوب نصر العمراني

٢٠٥٥
  التغیرات في المستویات العامة لألسعار

  وأثرھا على داللة النسب المالیة
دراسة تطبیقیة على الشركات الصناعیة المساھمة في الیمن

٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٧٠العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیررفتح محمد عمر المحضا

٢٠٥٦
  محاسبة عقود اإلیجار

)دراسة تطبیقیة في شركة طیران الخطوط الجویة الیمنیة (
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٧١العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهفتح محمد عمر المحضار

٢٠٥٧
  دور المواقع السیاحیة الیمنیة على شبكة االنترنت

  یج للسیاحة في الجمھوریة الیمنیةفي الترو
دراسة نظریة تطبیقیة

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٨٤العربیةمصرجامعة قناة السویسماجستیرخالد حسن علي سعید الحریري

٢٠٥٨
  مدى تطبیق معاییر التدقیق الداخلي

المتعارف علیھا في البنوك التجاریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٦٢٧٨٥العربیةاألردنموكجامعة الیرماجستیرفضل علي عبد الفتاح عبد المغني

٢٠٥٩
مستوى اإلفصاح المحاسبي لشركات المساھمة الیمنیة قیاسھ 
  وتطویره بما یتناسب ومتطلبات إقامة سوق األوراق المالیة

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٨٧العربیةالعراقجامعة الموصلماجستیرخالد عبد الرحمن أحمد علي
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٦٠
  لتدقیق والرقابة المالیة الداخلیةفعالیة وحدات ا

في المؤسسات االقتصادیة في مدینة الخلیل ـ فلسطین 
ماجستیرنظال إبراھیم أحمد عیسى

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٩٥العربیةالیمن

٢٠٦١
  تخطیط البرامج في اإلذاعة الیمنیة 

على إذاعة البرنامج العام إذاعة صنعاء دراسة تطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٨٠١العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرأحمد حازم الشمیري مجیب

ماجستیرأمین حامد أحمد خیرانإنشاء إدارة سوق األوراق المالیة في الیمن٢٠٦٢
العلوم  جامعة

التكنولوجیاو
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٢٥العربیةالیمن

ماجستیرلنمرعبد الرحمن محمد لطف امعالجة الصحافة الیمنیة لقضایا اإلرھاب٢٠٦٣
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٢العربیةمصر

٢٠٦٤
  معوقات التجارة االلكترونیة دراسة میدانیة في عینة

من المنشآت الصناعیة بالجمھوریة الیمنیة
ماجستیرعبد اهللا سالم أحمد لعجم

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٧العربیةالیمن

٢٠٦٥
  الشرائي ومدى تأثره باإلعالن التلفزیوني السلوك 

  دراسة میدانیة لعینة من طالب مدارس االبتدائیة
بمدینة الریاض ـ السعودیة

ماجستیرسعد أحمد سعید عوض
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٤٤العربیةالیمن

٢٠٦٦
  رضا الركاب عن الخدمات التي تقدمھا شركة مصر للطیران

لك خالد الدولي بمدینة الریاض ـ السعودیةفي مطار الم 
ماجستیرمحمد عبد الموجود محمد حجازي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٤٥العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٥٥العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرنشوان أحمد ناشر إسماعیلأثر اإلعالن التلفزیوني على السلوك الشرائي للمستھلك٢٠٦٧

٢٠٦٨
  بناء نموذج نظام معلومات لتنمیة التجارة اإللكترونیة 

إلسالمیةابین الدول 
ماجستیرمحمد مصباح أحمد بیازید

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦٦العربیةالیمن

٢٠٦٩
  االتجاھات والتصرف في الوقت لدى مدراء التسویق 

السعودیة/في المنشآت الصناعیة بجدة
ماجستیرعبد الرحمن العطاس أحمد علوي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦٧العربیةالیمن

ماجستیرأروى عبد اهللا أحمد فارعمیة والوظیفیةظالوالء التنظیمي وعالقتھ ببعض المتغیرات المن٢٠٧٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٧١العربیةالیمن
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٧١
  ة على الشركات التجاریةآثار حوسبة النظم المحاسبی

  دراسة حالة الشركات التجاریة /في الیمن
بمجموعة شركات ھائل سعید أنعم

ماجستیرعشال الھیثمي محمد عشال
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٨٧٣العربیةالسودان

٢٠٧٢
  استخدام النظم البرمجیة في تطویر قراءات جدوى المشاریع

يأنموذج مشروع تعلیم جامع
ماجستیرأحمد عبد اهللا فرحان مھیوب

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٧٨العربیةالیمن

٢٠٧٣
  دور وسائل اإلعالم في تشكیل اتجاھات الصفوة الیمنیین

نحو العالقات الیمنیة الخارجیة
ماجستیرراجح حسین فرحان بادي

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٩٠العربیةمصر

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٨٩١العربیةمصرجامعة األزھرماجستیرحسن محمد منصورفي ترتیب أوالیات النخبة دور التلفزیون والصحافة الیمنیة٢٠٧٤

ماجستیرنبیل محمد علي العلفيمتطلبات إنشاء سوق لألوراق المالیة الیمنیة٢٠٧٥
األكادیمیة العربیة 

للعلوم المالیة 
والمصرفیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٩٥العربیةاألردن

٢٠٧٦
  تقویم األداء وأثره في تحقیق المیزة التنافسیة

  سمنت البرح دراسة تطبیقیة على مصنع إ 
)م١٩٩٦/٢٠٠٢(للفترة  

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٣٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرطارق عوض محمد الماحل

٢٠٧٧
أثر تحقیق متطلبات المواصفة القیاسیة الدولیة  

ISO900:2000
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٤٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحسن المدحجيصالح علي 

٢٠٧٨
العمالء           الخدمات الشرطیة وأثرھا على رضا جودة

في منطقة عدن
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٤٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرریاض محمد حسین الفقیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرید محمد یحیىمراد سعدراسة تطبیقیة -إدارة استثمارات المصارف التجاریة ٢٠٧٩

٢٠٨٠
  المھارات القیادیة لمدیري المدارس الثانویة في مدینة تعز

كما یتصورھا أعضاء الھیئة التعلیمیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبده محمد حسین قاسم الریمي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح أحمد فضل الجروعة الخارجیة للحساباتالخصائص المحددة لجودة المراج٢٠٨١

٢٠٨٢
  دور مؤشرات األداء المالي االستراتیجي

أو تعثر المصارف في التنبؤ بنجاح 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٦٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد ھمام علي بن ھمام
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٨٣
  ) ABC(نشاط نظام التكالیف على أساس ال

  في المستشفیات   وإمكانیة تطبیقھ
تعز يدراسة تطبیقیة في المستشفى الجمھور

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفیصل قائد عبد الجبار حزام جباري

٢٠٨٤
  رھا على الربحیة األنشطة التسویقیة تكالیفھا وأث

)الغویزي(لتعلیب األسماك في مصنع الٌمكال
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرحمن سالم بن زیادخالد 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھاني سالمین عمر بلعفیرإستراتیجیات تسویق األسماك المعلبة٢٠٨٥

األنشطة العلمیة والبحثیة والمجتمعیة في جامعة عدن٢٠٨٦
نور الدین نصر الدین ھاشم 

یدروسالع
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٧٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

دكتوراهلبیب عبد العزیز إبراھیماالحتراف المھني لإلدارة المدرسیة في نظام التعلیم الثانوي٢٠٨٧
جامعة نیوفیت 

ویلسكي
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٩البلغاریةبلغاریا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٩٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریسلم محفوظ الرضي سالماستخدام أسالیب التحلیل المالي في تقییم أداء المنظمات٢٠٨٨

٢٠٨٩
العالقة بین اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة واألنظمة 

دراسة تحلیلیة نظریة -المحاسبیة في المصارف اإلسالمیة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٠١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد محرم مكرم محمد

٢٠٩٠
  ة البیع بالتقسیط للسیارات الیابانیةتقییم سیاس

  وكاالت السیارات دراسة استطالعیة لعینة من زبائن 
في سوق جده السعودیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٠٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسالم محمد مبارك بقشان

٢٠٩١
  دور المراجعة الداخلیة في مراقبة وتحسین األداء

في منشآت القطاع الخاص
٢٠٠٢٢٠٠٦٣٠٣٢العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیراح أحمد العویسيماجد عبد الفت

٢٠٩٢
  استراتیجیة المراجعة دراسة تطبیقیة

على مراجعة الحسابات في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٤٦العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهیوسف عبده راشد الرباعي

٢٠٩٣
داء                 كیفیة التنافس یبن المواني بتحسین األ

میناء عدن نموذجًا
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٥٠اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة دي مونتفرتماجستیرمیاد سعید عبد اهللا الیافعي

٢٠٩٤
أفالم الكارتون في التلفزیون الیمني                              

دراسة تحلیلیة في القیم والعنف
عبد الكریم قاسم أحمد سعد 

الوصابي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٧١العربیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیر

٢٠٩٥
  العمالء عن الخدمات التي تقدمھامدى رضا 

المصارف التجاریة
ماجستیرمطھر أحمد علي السدمي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٧٦العربیةالیمن
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٩٦
  اثر المتغیرات البیئیة في المركز التنافسي للمنظمة 

  میدانیة في عینة من المستشفیات الخاصة  دراسة
في محافظة عدن ـ الیمن

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٨٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد محمد أحمد الٌقصع

٢٠٩٧
  االتجاھات الحدیثة في إدارة المستشفیات

في المملكة العربیة السعودیة دراسة واقعیة 
ماجستیرھدایة مرشد عامر

جامعة العلوم 
یةالتطبیق

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١١٦العربیةالیمن

٢٠٩٨
  مستقبل منظمات األعمال في ظل تحریر التجارة الخارجیة    

مع التركیز على الشركات العائلیة                                
في المملكة العربیة السعودیة

ماجستیرزیاد عبد اهللا عقیل العنقادي
جامعة العلوم 

التطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٩العربیةالیمن

٢٠٩٩
اإلعالم العربي وتحدیات العولمة اإلعالمیة               

دراسة في أنموذج البث الفضائي 
٢٠٠٤٢٠٠٦٣١٢٠العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهعبد الملك ردمان الدناني

٢٠٠٤٢٠٠٦٣١٣٠العربیةالسودانیلینجامعة النماجستیرحمید ناجي حسین شوتررادیةیالسیاسات اإلداریة للمصالح اإل٢١٠٠

٢١٠١
المؤسسات اإلعالمیة الیمنیة في ظل تكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت الحدیثة
٢٠٠٣٢٠٠٦٣١٣٦العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرفیصل علي خالد فرحان المخالفي

٢١٠٢
  إدارة وتخطیط الوقت وأثرھما على زیادة اإلنتاجیة

البنك العربي صنعاءدراسة تطبیقیة على 
ماجستیرحسن عبد المھدي مرشد طمیزة

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٤٥العربیةالیمن

٢١٠٣
ضغوط العمل دراسة تطبیقیة في المنشآت الصناعیة     

بمحافظة الحدیدة
ماجستیرإسماعیل محمد أحمد الحفصي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٥٩العربیةالیمن

٢١٠٤
استخدام تكنولوجیا االتصاالت في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزیوني 

دراسة تطبیقیة -الیمني
عبد الباسط محمد عبد الوھاب 

الحٌطامي
٢٠٠٣٢٠٠٦٣١٧٢العربیةمصرجامعة األزھردكتوراه

٢١٠٥
  دراسة للمشاكل التي تواجھ الطالب األجانب

بجامعة بونا ـ الھند
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٧٣اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیردبيمحمد عبد اهللا أحمد الجع

٢١٠٦
الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة                              

)حالة عملیة ـ دراسیة ـ وتقییم(
٢٠٠٣٢٠٠٦٣١٧٧اإلنجلیزیةأمریكاجامعة كولورادوماجستیرعائش أحمد حسین عبد اهللا صاوع

٢١٠٧
  نوك المحلیة والبنوك الغیر محلیةالمزیج التسویقي للب

)دراسة مقارنة(في الیمن 
ماجستیرعمر عبد القادر شیخ عمر العقیلي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٩٩العربیةالیمن

٢١٠٨
  تأثیر اإلستراتیجیة التسویقیة على رضا المستھلك

دراسة حالة شركة األلبان ـ الیمن
محمد عبد الوھاب محمد غالب 

الحمیري
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٢٠١العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیر

٢١٠٩
  إدارة الجودة الشاملة وعالقتھا بالمراجعة الداخلیة

  دراسة في بعض الشركات الصناعیة   والتكالیف 
ماجستیرعبد الرحیم مصطفى العبسي

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٠العربیةالیمن
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

بالمملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٠٢٠٠٦٣٢٢٢العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرأحمد محسن ثابت الجراديمشكالت إنتاج وتسویق اللحوم الحمراء بالجمھوریة الیمنیة٢١١٠
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢٣العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهأحمد محسن ثابت الجراديتعاطي القات وأثره على إنتاج وتسویق البن في الیمن٢١١١

٢١١٢
تأثیر العوامل الدیموجرافیة على سلوك الشراء للسلع 

االستھالكیة لدى المستھلك اللیبي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٢٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرفوزي مسعود بالطیب

ماجستیرسامیة حسن سلیمان محمدالعولمة االقتصادیة وأثرھا على البلدان العربیة٢١١٣
 جامعة العلوم

التطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٣العربیةالیمن

٢١١٤
  اإلعالن التلفزیوني وأثره على سلوك المستھلك 
دراسة میدانیة على عینة من المواطنین السعودیة

ماجستیرحسن علي عبد اهللا الشریف
جامعة العلوم 

التطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٤العربیةالیمن

٢١١٥
  تعاونيدوافع التعامل مع شركات التأمین الصحي ال

 وأثرھا على درجة الرضا لدى طالبي الخدمة الصحیة التعاونیة
دراسة تطبیقیة على محافظة جدة المملكة العربیة السعودیة

ماجستیرأحمد حسین ناصر الخلیفي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٢٥العربیةالیمن

٢١١٦
  أثر سیاسات التسعیر على حجم المبیعات 

على شركات نقل الركاب بجدةدراسة تطبیقیة 
ماجستیرمحمد محمد مصطفى أبو مصطفى

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٢٦العربیةالیمن

٢١١٧
  قیاس رضا العمالء عن خدمات ما بعد البیع دراسة مقارنة 

بین مالكي السیارات الیابانیة واألمریكیة واألوربیة والكوریة                      
تطبیقیة على مستھلكي السیارات بجدةدراسة 

ماجستیرناصر إبراھیم جحیش
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٢٧العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٣٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعمر صالح یسلم باحمیدمكونات العملیة اإلنتاجیة وأثرھا في األداء٢١١٨

٢١١٩
  دارس الثانویة بمنطقة الباحةتقویم فاعلیة أداء مدیري الم

في المملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٤٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمطر بن أحمد رزق اهللا الزھراني

٢١٢٠
التأثیرات المحتملة لعولمة األعمال على المنظمات المالیة 

)دراسة میدانیة (الیمنیة 
علي عبد الرحمن بن عبد اهللا بن 

قاضي
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٣٤٧العربیةالیمنجامعة عدنرماجستی

٢١٢١
  تكامل إدارة المعرفة والجودة الشاملة وأثره على األداء

)دراسة تطبیقیة في شركات الصناعات الغذائیة الیمنیة(
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٥٩العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهتوفیق سریع علي باسردة

٢١٢٢
  یم األساسي المناخ التنظیمي السائد في مدارس التعل

في محافظة عدن كما یراه المعلمون
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٦١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمال علي أحمد علي
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٧٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأرید مصطفى أحمد نورتسویق المنتج السیاحي في الجمھوریة الیمنیة٢١٢٣

٢١٢٤
  تسویقيسلوك المستھلك تجاه عناصر المزیج ال

للسلع الیمنیة المیسرة 
دكتوراهعبد الحق شاكر قاسم

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٢٠العربیةالیمن

١٩٩٩٢٠٠٦٣٤٢٩العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد الملك ردمان الدنانيالوظیفة اإلعالمیة لشبكة اإلنترنت٢١٢٥

٢١٢٦
                      أثر اإلجراءات على نمو االستثمار  
دراسة على الھیئة العامة لالستثمار

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٧٠العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرناصر علي محمد القطیبي

٢١٢٧
  المعلومات وأثرھا في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة 

في دواوین الوزارات في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٧٣العربیةالیمنجامعة صنعاءستیرماجخالد صالح علي محمد السلطان

٢١٢٨
أنموذج مقترح لتطویر واقع عملیات إدارة الوقت            

في جامعة إب
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٩٠العربیةالیمنجامعة إبماجستیرفؤاد محمد قائد أحمد البعداني

٢١٢٩
  أثر القیادة في تمیز اإلبداع 
ھوریة الیمنیةحالة منظمات قطاع االتصاالت في الجم

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٩٨العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرحامد علي حسن الشرفي

٢١٣٠
  أثر سیاسة التحرر المالي على كفاءة القطاع المصرفي 

  في ظل العولمة دراسة تطبیقیة
في الیمن على المصارف التجاریة العاملة 

دكتوراهنعمان عبد اهللا علي غالب
األكادیمیة العربیة 
للعلوم المصرفیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٠٤العربیةاألردن

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥١٠اإلنجلیزیةالھندسكیم مانیبال  جامعةماجستیرناجي قائد صالح الصفيإدارة تخطیط الموارد البشریة٢١٣١

٢١٣٢
  مدى اإلفصاح االختیاري في التقاریر السنویة والسمات 

  میًا أو الممیزات الذاتیة دراسة للشركات المصنعة إسال
في السوق والبورصة المالیزیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥١٤اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة اإلسالمیةماجستیرأسامة عبد الرحمن أنعم

٢١٣٣
  تقییم أداء الجامعات الحكومیة الیمنیة

)دراسة تطبیقیة(بھدف تحسین الكفاءة والفعالیة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٢٩العربیةصرمجامعة عین شمسماجستیرأمة العلي عبد اهللا عبد اهللا دالل

٢١٣٤
  دراسة مقارنة لنظام ضریبة الدخل : التحاسب الضریبي

في الیمن والھند
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣٠اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهمحمد علي صالح جبران

٢١٣٥
  قیاس مدى تحقق المعاییر الدولیة للشفافیة 

  دراسة تطبیقیة في الشركات (في التقاریر المالیة 
)في السوق المالیة السعودیة مسجلةال

ماجستیرأحمد عبد العظیم إبراھیم الجزار
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٤٠العربیةالیمن

٢١٣٦
دور بیانات ومعلومات التحلیل المالي في كفاءة القرارات 
المتخدة دراسة أساسیة على بعض الشركات بمدینة الریاض

ماجستیرأحمد غالب منصور المحمدي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٤٢العربیةالیمن
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢١٣٧
  األبعاد اإلستراتیجیة للخطاب الترویجي

  دراسة میدانیة لعینة 
من الشركات المساھمة السعودیة بمدینة الریاض 

ماجستیرمحمد عبده فارع المھدي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٤٤العربیةالیمن

٢١٣٨
  لقیم التنظیمیة ومدى تأثیرھا على خصائص المدراءا

  دراسة میدانیة على عینة من المنظمات الصغیرة  
في المنطقة الشرقیة في السعودیة

ماجستیرجمال بن ناصر بن فھد العقیل
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٤٥العربیةالیمن

٢١٣٩
  ) ABC(إمكانیة تطبیق نظام التكلفة على أساس النشاط

  وأثره على قرارات التسعیر   
الیمن –سمنت البرح ا دراسة تطبیقیة على

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٦٣العربیةسوریاجامعة دمشقماجستیرفائزة محمد عبد الھادي المسني

٢١٤٠
تطویر أداء الشركات الصناعیة األردنیة عن طریق تطبیق 

نظامي التكالیف واإلدارة على أساس األنشطة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٧٥العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرأحمد مصلح عبد اهللامجیب الرحمن 

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٩٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعمر عبد اهللا صالح الكنديأثر اإلنترنت على وسائل اإلعالم واستغالل األثر٢١٤١

٢١٤٢
إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقیق رضا العمالء بالخطوط 

  جویة العربیة السعودیة ال
باإلقلیم الجنوبي من المملكة دراسة تطبیقیة 

ماجستیرآل عدینان محمد معیض حسین
جامعة العلوم 

التطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٩العربیةالیمن

٢١٤٣
اثر المتغیرات البیئیة وإستراتیجیة الشركة على األداء التنظیمي 

لدولیة دارسة حالة على الشركة الیمنیة لالتصاالت ا
)م٢٠٠٣-٢٠٠١)(تیلیمن(

ماجستیرمحمد أحمد عبد القادر الغیلي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٦١٤العربیةالیمن

٢١٤٤
  تقییم نتائج تطبیق إدارة الجودة الشاملة      
دراسة میدانیة على الشركات الصناعیة الیمنیة

٢٠٠٣٢٠٠٦٣٦١٧العربیةردناألجامعة آل البیتماجستیرجمال ناصر علي الكمیم

٢١٤٥
أثر التحوالت البیئیة بالجمھوریة الیمنیة على ھیاكل تمویل 

  دراسة تطبیقیة بقطاع الصناعات الغذائیة - المنظمات الصناعیة
  ٣٦٣٤  ٢٠٠٧  ١٩٩٩  العربیة  مصر  جامعة قناة السویس  دكتوراه  نجاة محمد أحمد جمعان

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٦٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرطارق أحمد مھدي الشقاع  یة  أثر المعلومات في اتخاذ القرارات اإلدار٢١٤٦
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  دراسة میدانیة لعینة من األجھزة التنفیذیة 
في محافظة عدن ـ الجمھوریة الیمنیة 

٢١٤٧
التحلیل البیئي وأثره في تحدید الخیار االستراتیجي للمنظمة 

  دراسة میدانیة في عینة من الشركات الصناعیة 
محافظة عدنفي 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٦١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرتوفیق مھدي العلوي بارحمة

٢١٤٨
  التحلیل اإلستراتیجي لتفعیل دوراإلدارة الجامعیة الیمنیة 

في تحقیق أھدافھا
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٧٨العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهعادل محمود عبد اهللا حبیشي

٢١٤٩
  الصناعیة الیمنیةتوجھات قیادات المنظمات 

إدارة الجودة الشاملة نحو تطبیق 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٨١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمیل أحمد علي زید

٢١٥٠
  دراسة تحلیلیة لواقع الرضا الوظیفي لدى الفنیین الصحیین

من منتسبي اإلدارة العامة للخدمات الطبیة بوزارة الداخلیة                              
ي المملكة العربیة السعودیةف

ماجستیرمحمد جمعان درویش الغامدي
جامعة العلوم 

التطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٠٤العربیةالیمن

٢١٥١
  صنع السیاسات العامة في المنظمات اإلقلیمیة والدولیة

دراسة تطبیقیة على جامعة الدول العربیة 
ماجستیرجمیل عبد اهللا یحیى الغیثي

أكادیمیة السادات 
لعلوم اإلداریةل

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١١العربیةمصر

٢١٥٢
العوامل المؤثرة على صراع األسرة والعمل لموظفي وموظفات 

األجھزة الحكومیة الیمنیة
ماجستیرعبد الوھاب یحیى محمد عبد القادر

جامعة العلوم 
المالیزیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٢١اإلنجلیزیةمالیزیا

٢١٥٣
  یة أثر ضریبة األرباح التجاریة والصناع

                         دراسة تحلیلیة على الیمن  - على اإلیرادات العامة للدولة 
)م٢٠٠٠- ١٩٩٠(خالل الفترة 

٢٠٠٣٢٠٠٧٣٧٣٢العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرإلھام محمد الرضاء

٢١٥٤
  التغطیة اإلخباریة في القنوات اإلخباریة الفضائیة

لعربیة واألجنبیةدراسة مقارنة بین القنوات ا
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٥٨العربیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیرصابر حسن محمد عمر طر

٢١٥٥
  تقویم اإلدارة العامة الجدیدة

تجربة میاه الحضر وقطاع الصرف الصحي في الیمن
٢٠٠٤٢٠٠٧٣٧٥٩اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة برمنجھامماجستیرعبد الحمید الوجیھ

٢١٥٦
  ام الموازنات التخطیطیة كأداة للتخطیط والرقابةتقویم نظ
في منشآت صناعة األغذیة وتقویم األداء 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد علي سالم الحمید
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢١٥٧
  دور أجھزة الرقابة العلیا في تحقیق الكفاءة والفاعلیة 

  لألشغال العامة من خالل رقابة األداء بالتطبیق 
في الیمن والھند أعمال التشیید العامة على

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨١٥اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهغزي علي محمد الغزي

٢١٥٨
        اإلفصاح المحاسبي في شركات النفط والغاز     

دراسة حالة شركة اناداركو
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٢٠العربیةالجزائرجامعة باجي مختارماجستیرعدنان محمد غالب حسن الٌعمري

٢١٥٩
  العالقات العامة ودورھا في إدارة األزمات

في المصارف أو المنظمات أو المنشآت 
أحمد إسماعیل محمد الحاشدي 

البواب
دكتوراه

الجامعة األمریكیة 
العالمیة

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٨٢٢العربیةأمریكا

٢١٦٠
  العالقة بین التخطیط الصناعي ونظم المعلومات اإلداریة

ت الصناعیة الصغیرةفي المنظما 
ماجستیرأكرم سلیمان عصفور

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٢٣العربیةالیمن

٢١٦١
دراسة تحلیلیة لدور التأھیل العلمي والعملي للمحاسبین 

  ن على تطویر أداء مھنة المحاسبة والمراجعة یالقانونی
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٣٠العربیةمصرجامعة اإلسكندریةماجستیرسلوى غالب سعید علي المریش

٢١٦٢
  تحلیل لنظام تقییم األداء بالتطبیق 

على شركة جماني دیستلرس ونانیجند بمسیو ـ الھند
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٤٥اإلنجلیزیةالھندجامعة سكیم مانیبالماجستیرعبد اإللھ محسن یحیى العكام

٢١٦٣
  لمھني أثر مخرجات نظام التعلیم الفني والتدریب ا

دراسة تطبیقیة على القطاع الصناعي          في الصناعة
في محافظتي عدن وتعز الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٥٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریاسر عبد الرحمن أحمد  القرشي

٢١٦٤
العالقة بین االنضباط في العمل وبین إدراك السلوك األخالقي 

غیرات التنظیمیة والدیموجرافیةوبعض المت
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٦٩العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرمأمون علي عقالن

٢١٦٥
  دراسة حول تنفیذ تخطیط موارد المؤسسات 

في شركات التصنیع المتوسطة
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٧١اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهسعید علي عمر باحاج

٢١٦٦
تحسین األداء بالوحدات االقتصادیة دور المراجعة الداخلیة في 

دراسة تطبیقیة على المؤسسة الیمنیة لالتصاالت
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٧٤العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرزكي محمد مبارك عویض
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢١٦٧
مدى استخدام إجراءات المراجعة التحلیلیة من قبل مدقق 

الحسابات في الجمھوریة الیمنیة  دراسة میدانیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٧٥العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرغسان سعید سالم باجلیدة

٢١٦٨
تأثرھا ببعض  ىومد االحتیاجات التدریبیة في میناء جیبوتي
  الدیموغرافیة والمتغیرات المنھجیة والوظیفیة 

دراسة میدانیة في میناء جیبوتي الدولي المستقل
ماجستیرعمر إسماعیل عجال

م جامعة العلو
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٩٥العربیةالیمن

٢١٦٩
تخطیط وتنمیة الموارد البشریة كمدخل لرفع كفاءة وفاعلیة 

دراسة تطبیقیة في المنظمات الحكومیة - المنظمات
ماجستیرعلي أحمد محمد حسن الدعیس

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٠٣العربیةالیمن

ماجستیرآدم أحمد حسینروة الحیوانیة في الصومالمعوقات إنتاج وتسویق الث٢١٧٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٢٠العربیةالیمن

٢١٧١
  التدریب ودوره في رفع مستوى الكفایة اإلداریة كمدخل 

من مداخل التنمیة
ماجستیرنادیة عثمان ظافر عمیرة

أكادیمیة السادات 
للعلوم اإلداریة

١٩٩٩٢٠٠٧٣٩٢٣العربیةمصر

٢١٧٢
      ABCنظام التكالیف المبني على األنشطة 

في شركات األدویة الفلسطینیة 
ماجستیرمحمد ذیب محمود نزال

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٣٤العربیةالیمن

٢١٧٣
  تجربة قطاع المیاه والصرف الصحي :مبدئ اإلدارة الحدیث

في المناطق الحضریة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٣٥اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة برمنجھامماجستیرالحمید أحمد الوجیھ عبد

٢١٧٤
  مشروع مقترح إلى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

  حول أھمیة وإطار عملیة إصدار المعاییر اإلسالمیة  
ومشروع مواءمة المعاییر الدولیة مع المحاسبة اإلسالمیة

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٣٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة برمنجھامتیرماجسعادل محمد حفظ اهللا الزوم

٢١٧٥
  في رضا الزبون أثر التسویق الداخلي وجودة الخدمات

دراسة تطبیقیة في عینة من المصارف الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٦٦العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهصالح عمر كرامة الجریري

٢١٧٦
  في لدى العاملین قیاس العوامل المؤثرة في اإلبداع الوظی

دراسة میدانیة في مصارف والیة الجلفة الجزائریة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٧٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرقـــراش عفاف

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھـدى معیوففي اتخاذ القرارات التسویقیة - دور نظم المعلومات التسویقیة٢١٧٧
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢١٧٨
  إللكترونیة على المراجعة أثر التجارة ا

دراسة میدانیة في الیمن 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٤٣العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهأحمد عبد اهللا عمر العمودي

٢١٧٩
  دراسات ممارسات التسویق السمكي 

على بعض الوحدات المختارة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠٦٥لیزیةاإلنجالھندجامعة بونادكتوراهمازن مھدي عیدروس الجفري

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمھا محمد یسر عثمانفي السوق الیمنیة التسویق وحمایة حقوق المستھلك ٢١٨٠

٢١٨١

سیاسة تطویر المنتجات الجدیدة وأثرھا في رفع الحصة 
  التسویقیة للمنشآت الصناعیة في القطاع الخاص الیمني 

  بعض الشركات للفترةدراسة تطبیقیة على 
)م٢٠٠٥-٢٠٠٣(

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٨٢العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهمحمد نعمان محمد عقالن

٢١٨٢
  عملیات غسل األموال ومؤشرات ضعف األجھزة المالیة 

)دراسة مقارنة(
ماجستیربدر الدین الحسیني الطوخي

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٨٦العربیةالیمن

دكتوراهخالد محمد ناصر الكلديتقویم تطور التسویق اإللكتروني  في الشركات الیمنیة٢١٨٣
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٣العربیةالسودان

٢١٨٤
  دراسة تفضیل المعتمرین لشركات خدمات المعتمرین 

ومستوى رضاھم عن خدماتھا
ماجستیرأنس مھدي الریمي

جامعة العلوم 
لوجیاوالتكنو

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٤العربیةالیمن

٢١٨٥
إدارة اإلعالن وأبعاد فاعلیتھ ـ دراسة تطبیقیة في المنشآت 

الصناعیة بمدینة جدة ـ السعودیة
ماجستیرشیرین محمد ولید الخطیب

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٥العربیةالیمن

٢١٨٦
  لطبیة المزیج التسویقي للخدمات الطبیة في المؤسسات ا

  الخاصة من وجھة نظر المستفیدین من الخدمة والمقدمین
لھا بالتطبیق على منطقة الریاض ـ السعودیة 

ماجستیرعادل یوسف محمود الصرفندي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٦العربیةالیمن

٢١٨٧
  مبررات ومحددات اختیار اإلدارة

للسیاسات المالیة والمحاسبیة 
ماجستیرھ حسن شراقاجعفر وجی

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٧العربیةالیمن

٢١٨٨
  أثر التقدم التكنولوجي على ترشید القرارات اإلداریة

في المنظمات الصناعیة الخاصة بالریاض 
ماجستیرحسین أحمد المقیبل

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٨العربیةالیمن
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢١٨٩
مملكة العربیة السعودیة لمنظمة التجارة مام الإنض

  ) الفرص والتحدیات(العالمیة
دراسة تحلیلیة لسوق األوراق المالیة السعودیة

ماجستیرسیطة علي سالم التمیمي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٩العربیةالیمن

٢١٩٠
مدى كفاءة استخدام أسالیب التحلیل الفني على سوق األسھم 

م٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة - ي دراسة میدانیةالسعود
ماجستیرعائدة عدنان ھاشم أبو عاصي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٠العربیةالیمن

٢١٩١
انتظام حضور الموظف الحكومي إلى عملھ وتأثره ببعض 

المتغیرات المجتمعیة منطقة بریدة ـ دراسة حالة
ماجستیرعادل بن ناصر العجاجي

لوم جامعة الع
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣١العربیةالیمن

٢١٩٢
  أسالیب تقییم أداء صنادیق االستثمار

باألسھم المحلیة للبنوك السعودیة 
ماجستیرأسوار بنت محمد أبو بكر الجفري

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٢العربیةالیمن

٢١٩٣
   دور التدریب التأھیلي في إحالل العمالة المحلیة

في المملكة العربیة السعودیة  محل الوافدة
ماجستیرھناء بكر بابطین

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٣العربیةالیمن

٢١٩٤
تطویر الموارد البشریة وعالقتھ بمرحلة النضوج من عمر 

المنظمة دراسة میدانیة في منشآت األعمال السعودیة
ماجستیرسحر حمدان سالم المصري

عة العلوم جام
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٤العربیةالیمن

٢١٩٥
  الجودة المدركة وأثرھا في رضا المستھلك   

دراسة تطبیقیة
ماجستیرھیام مأمون حامد

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٥العربیةالیمن

٢١٩٦
دور التدریب في رفع كفاءة القیادات التربویة بالجمھوریة 

طبیق على وزارة التربیةالیمنیة بالت
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤٨العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرعباد عبده قائد معزب

٢١٩٧
السلع الغذائیة الوطنیة وسلوك المستھلك                    

في الجمھوریة الیمنیة
ماجستیرخالد محمد ناصر الكلدي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٣٢٠٠٧٤١٥٠العربیةالسودان

٢١٩٨
  نموذج مقترح لتدریب العاملین في التوجیھ التربوي

دراسة میدانیة في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٣العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرمحمد أمین عبده أحمد الٌھمام

٢١٩٩
  أثر إدارة الصراع التنظیمي على الرضا الوظیفي

یمندراسة تطبیقیة على وزارة التربیة في ال 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٦٥العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرعبد الملك أحمد علي العصري

٢٢٠٠
  االحتیاجات التدریبیة في میناء جیبوتي ومدي تأثرھا 
  ببعض المتغیرات المنھجیة والوظیفیة والدیموغرافیة

دراسة میدانیة في میناء جیبوتي الدولي المستقل
ماجستیرعمر إسماعیل عجال

ة العلوم جامع
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٩٥العربیةالیمن

٢٢٠١
  تخطیط وتنمیة الموارد البشریة كمدخل 

  لرفع كفاءة وفاعلیة المنظمات 
ماجستیرعلي أحمد محمد حسن الدعیس

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٠٣العربیةالیمن
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

دراسة تطبیقیة في المنظمات الحكومیة 

ماجستیرآدم أحمد حسینسویق الثروة الحیوانیة في الصومالمعوقات إنتاج وت٢٢٠٢
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٢٠العربیةالیمن

٢٢٠٣
  التدریب ودوره في رفع مستوى الكفایة اإلداریة 

كمدخل من مداخل التنمیة
ماجستیرنادیة عثمان ظافر عمیرة

أكادیمیة السادات 
للعلوم اإلداریة

١٩٩٩٢٠٠٧٣٩٢٣العربیةمصر

٢٢٠٤
       ABCنظام التكالیف المبني على األنشطة 
في شركات األدویة الفلسطینیة

ماجستیرمحمد ذیب محمود نزال
جامعة العلوم 

التطبیقیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٣٤العربیةالیمن

٢٢٠٥
  تجربة قطاع المیاه :مبدئ اإلدارة الحدیث

  والصرف الصحي في المناطق الحضریة 
یمنیةفي الجمھوریة ال

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٣٥اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة برمنجھامماجستیرعبد الحمید أحمد الوجیھ

٢٢٠٦
  مشروع مقترح إلى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

حول أھمیة وإطار عملیة إصدار المعاییر اإلسالمیة ومشروع 
مواءمة المعاییر الدولیة مع المحاسبة اإلسالمیة

٢٠٠٤٢٠٠٧٣٩٣٦اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة برمنجھامماجستیرزومعادل محمد حفظ اهللا ال

٢٢٠٧
  في رضا الزبون  التسویق الداخلي وجودة الخدمات أثر

دراسة تطبیقیة في عینة من المصارف الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٦٦العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهصالح عمر كرامة الجریري

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھــــدى معیوفي اتخاذ القرارات التسویقیةدور نظم المعلومات التسویقیة ف٢٢٠٨
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٤٣العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهأحمد عبد اهللا عمر العموديدراسة میدانیة في الیمن -تجارة اإللكترونیة على المراجعةأثر ال٢٢٠٩

٢٢١٠
على بعض الوحدات  دراسات ممارسات التسویق السمكي

المختارة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠٦٥اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهمازن مھدي عیدروس الجفري

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمھا محمد یسر عثمانالتسویق وحمایة حقوق المستھلك في السوق الیمنیة٢٢١١

٢٢١٢
ات الجدیدة وأثرھا في رفع الحصة سیاسة تطویر المنتج

  في القطاع الخاص الیمني  التسویقیة للمنشآت الصناعیة
)م٢٠٠٥-٢٠٠٣(للفترة دراسة تطبیقیة على بعض الشركات

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٨٢العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهمحمد نعمان محمد عقالن
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٢١٣
  عملیات غسل األموال ومؤشرات ضعف األجھزة المالیة 

)دراسة مقارنة(
ماجستیربدر الدین الحسیني الطوخي

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٨٦العربیةالیمن

دكتوراهخالد محمد ناصر الكلديفي الشركات الیمنیةتقویم تطور التسویق اإللكتروني ٢٢١٤
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٣العربیةالسودان

٢٢١٥
  تمرین لشركات خدمات المعتمریندراسة تفضیل المع

ومستوى رضاھم عن خدماتھا 
ماجستیرأنس مھدي الریمي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٤العربیةالیمن

٢٢١٦
  إدارة اإلعالن وأبعاد فاعلیتھ

  دراسة تطبیقیة في المنشآت الصناعیة  
بمدینة جدة ـ السعودیة

ماجستیرشیرین محمد ولید الخطیب
عة العلوم جام

والتكنولوجیا
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٥العربیةالیمن

٢٢١٧
  المزیج التسویقي للخدمات الطبیة في المؤسسات الطبیة

الخاصة من وجھة نظر المستفیدین من الخدمة والمقدمین لھا  
بالتطبیق على منطقة الریاض ـ السعودیة

ماجستیرعادل یوسف محمود الصرفندي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٦العربیةلیمنا

ماجستیرجعفر وجیھ حسن شراقامبررات ومحددات اختیار اإلدارة للسیاسات المالیة والمحاسبیة٢٢١٨
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٧العربیةالیمن

٢٢١٩
  أثر التقدم التكنولوجي على ترشید القرارات اإلداریة 

یاضفي المنظمات الصناعیة الخاصة بالر
ماجستیرحسین أحمد المقیبل

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٨العربیةالیمن

٢٢٢٠
انضمام المملكة العربیة السعودیة لمنظمة التجارة 

  ) الفرص والتحدیات(العالمیة
دراسة تحلیلیة لسوق األوراق المالیة السعودیة

ماجستیرسیطة علي سالم التمیمي
جامعة العلوم 

وجیاوالتكنول
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٩العربیةالیمن

٢٢٢١
  مدى كفاءة استخدام أسالیب التحلیل الفني على سوق

م٢٠٠٥-٢٠٠٤األسھم السعودي دراسة میدانیة للفترة 
ماجستیرعائدة عدنان ھاشم  أبو عاصي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٠العربیةالیمن

٢٢٢٢
  ھ انتظام حضور الموظف الحكومي إلى عمل

   وتأثره ببعض المتغیرات المجتمعیة
منطقة بریدة ـ دراسة حالة 

ماجستیرعادل بن ناصر العجاجي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣١العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٢العربیةالیمنمعة العلوم جاماجستیرأسوار بنت محمد أبو بكر الجفري  أسالیب تقییم أداء صنادیق االستثمار ٢٢٢٣
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

والتكنولوجیاباألسھم المحلیة للبنوك السعودیة

٢٢٢٤
  دور التدریب التأھیلي في إحالل العمالة المحلیة 

محل الوافدة في المملكة العربیة السعودیة
ماجستیرھناء بكر بابطین

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٣العربیةالیمن

٢٢٢٥
حلة النضوج من عمر تطویر الموارد البشریة وعالقتھ بمر

المنظمة دراسة میدانیة في منشآت األعمال السعودیة
ماجستیرسحر حمدان سالم المصري

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٤العربیةالیمن

ماجستیرھیام مأمون حامددراسة تطبیقیة  -الجودة المدركة وأثرھا في رضا المستھلك ٢٢٢٦
جامعة العلوم 

اوالتكنولوجی
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٣٥العربیةالیمن

٢٢٢٧
دور التدریب في رفع كفاءة القیادات التربویة بالجمھوریة 

الیمنیة بالتطبیق على وزارة التربیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤٨العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرعباد عبده قائد معزب

٢٢٢٨
          السلع الغذائیة الوطنیة وسلوك المستھلك         

الجمھوریة الیمنیة في 
ماجستیرخالد محمد ناصر الكلدي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٣٢٠٠٧٤١٥٠العربیةالسودان

٢٢٢٩
  نموذج مقترح لتدریب العاملین في التوجیھ التربوي 

دراسة میدانیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٣العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرمحمد أمین عبده أحمد الٌھمام

٢٢٣٠
  أثر إدارة الصراع التنظیمي على الرضا الوظیفي 

دراسة تطبیقیة على وزارة التربیة في الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٦٥العربیةمصرأكادیمیة الساداتماجستیرعبد الملك أحمد علي العصري

٢٢٣١
  تأثیر العولمة على الوظائف اإلداریة وخصائص المدیر 

إلداریة في الشركات السعودیةدراسة تطبیقیة لألنماط ا
ماجستیرمسٌلم كامل األخرس

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٩١العربیةالیمن

٢٢٣٢
دور الرادیو والتلفزیون في تشكیل معارف واتجاھات النخبة 

  الیمنیة نحو القضایا السیاسیة
  ٤٢٣٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  بشار عبد الرحمن أحمد مطھر

٢٢٣٣
أنماط السلوك اإلداري لدى مدیري عموم ومدیري اإلدارات 
ورؤساء األقسام في جامعة صنعاء في الجمھوریة الیمنیة 

  وعالقتھ برضا موظفي الجامعة عن العمل
  ٤٢٣٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٣  العربیة  األردن  الجامعة األردنیة  ماجستیر  محمد ناجي إسماعیل الدعیس

٢٢٣٤
  ریة لنواب العمداء للشؤون األكادیمیة تطویر الكفایات اإلدا

  سبوفي الجامعات الیمنیة باستخدام برنامج تدریبي موح
  ٤٢٣٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  محمد ناجي إسماعیل الدعیس

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٤٦اإلنجلیزیةالھندبونا جامعةدكتوراهعبد القوي أحمد غالب ھزبرنظم المعلومات المحاسبیة وتطبیقاتھا في الجمھوریة الیمنیة٢٢٣٥

٢٢٣٦
  تقییم األداء اإلداري للمنظمات النسویة غیر الحكومیة

دراسة میدانیة في أمانة العاصمة 
ماجستیرنائلة عادل محمد صالح موافى

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٤٩العربیةالیمن

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٧٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرماجد محمد عبد اهللا بارحمةالتنافسیة للمنظمة الخیار االستراتیجي وأثره في تحقیق المیزة ٢٢٣٧
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

دراسة میدانیة في عینة من الشركات الیمنیة المصنعة لألدویة

٢٢٣٨
  الموازنات كأدوات تخطیط ورقابة 

في الجامعات الیمنیة الواقع واتجاھات التطویر
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٧١العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهخلیل إبراھیم محمد سعید

٢٢٣٩
  )ISO1400(القواعد األساسیة لنظم اإلدارة البیئیة 

واقع ومعوقات تطبیقھا في المنظمات الیمنیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٨٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأسوان عوض حیدرة

٢٢٤٠
  أثر البیئیة التسویقیة على تخطیط وتطویر المنتج

كة الیمنیة للصناعة والتجارة المحدودةفي الشر 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٨٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسماح سعید أحمد منصور

٢٢٤١
   سوق المال في الیمن دراسة تحلیلیة لواقعھ

وإمكانیات تطویره 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٢٨٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنبیلة عبید محمد جعفر السقاف

٢٢٤٢
  الحسابات عند اكتشاف التحلیل  مسؤولیة مراجع

  في القوائم المالیة
  ٤٣١٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  محسن بابقي عبد القادر أحمد

٢٢٤٣
  بعض المشكالت المرتبطة بطبیعة الشركات العائلیة

دراسة میدانیة على عینة من الشركات العائلیة الیمنیة
ماجستیربسام علي أحمد مسٌلم

العلوم  جامعة
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٢٨العربیةالیمن

٢٢٤٤
  في تطویر أنظمة التكالیف   أثر تطبیق إدارة الجودة الشاملة

  دراسة تطبیقیة لعینة من القطاع الصناعي 
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣٤العربیةسوریاجامعة دمشقماجستیرخالد صالح علي المطري

٢٢٤٥
  القتھا باإلصالح اإلداريإعادة الھیكلة وع

  في الجمھوریة الیمنیة  
دراسة میدانیة ألراء القیادات اإلداریة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٥٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اللطیف الشوكاني

٢٢٤٦
في                  دوافع تجزئة أسھم الشركات المساھمة العامة 

  سوق دبي المالي
  ٤٣٦٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  األردن  جامعة آل البیت  ماجستیر  اديمحمد صالح سالم الكس

٢٢٤٧
المھارات السكرتاریة المكتسبة مقابل احتیاجات سوق العمل 

  درسة حول الطالب الخریجین من معھدي أروى،:المطلوبة
  عبد الناصر التجاري في الجمھوریة الیمنیة

  ٤٣٦٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اإلنجلیزیة  داھولن  جمعة خرونتجن  ماجستیر  عادل علي عبد  الرزاق النویھي

  ٤٣٦٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العربیة  األردن  جامعة آل البیت  ماجستیر  منیر عبد اهللا ناجي الدعیس  مدى تطبیق المعاییر الرقابیة للمنظمة الدولیة ٢٢٤٨
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الدرجة 
  العلمیة
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  االنتوساي"ألجھزة الرقابة العلیا
  بالجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الیمن" 

٢٢٤٩
جودة الشاملة                         مكانیة تطبیق إدارة الإ

في المؤسسة الیمنیة العامة لصناعة األسمنت                                   
  سمنت عمرانإدراسة تطبیقیة على مصنع 

  ماجستیر  فاضل عبد فرحان الكالبي
جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

  ٤٣٧٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن

٢٢٥٠
  ة في تطبیق إدارة الجودة الشاملة دور القیادات اإلداری

  دراسة تطبیقیة  - في المنظمات الحكومیة 
على وزارة التربیة والتعلیم بالجمھوریة الیمنیة

ماجستیرعادل جار اهللا علي معزب
أكادیمیة السادات 

للعلوم اإلداریة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٨١العربیةمصر

٢٢٥١
  التحضیر في التطویر التنظیمي

ومیة في بنجالدشللمنظمات الغیر حك 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٨٧اإلنجلیزیةبنجالدشالجامعة الوطنیةدكتوراهأحمد طاھر حمید علي

٢٢٥٢
  مدى تأثیر العوامل البیئیة والتنظیمیة والسلوكیة

  والتكنولوجیة على فاعلیة نظم المعلومات المحاسبیة  
لدى البنوك التجاریة في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٩٩العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرضلعبد الكریم محمد یحیى فا

٢٢٥٣
  الوالء التنظیمي وعالقتھ باألداء

لدى العاملین اإلداریین بجامعة صنعاء 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرناصر علي ناصر الخدري

٢٢٥٤
  إدارة العالقات العامة في المؤسسات الصناعیة الخاصة 

یق على مجموعة ھائل سعید أنعمبالتطب
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٥العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهعبد الرحیم علي صالح الشاوري

٢٢٥٥
المسلسالت التلفزیونیة العربیة الصینیة                  

دراسة تحلیلیة مقارنة للشكل والمضمون
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٢١الصینیةالصینجامعة بكین للمعلمیندكتوراهعلي أحمد الحاوري

٢٢٥٦
  دور صحافة المرأة في مصر ولبنان 

في ظل نظام الصحافة في الوطن العربي
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٣٨الروسیةروسیاجامعة الصداقةماجستیرأمال إبراھیم عبد الحافظ المھدلي

٢٢٥٧
  مظاھر األداء الرقابي لمجلس النواب 

المجلس  دراسة تحلیلیة لألدوات الرقابیة وتأثیرھا على 
)م٢٠٠٦-١٩٩٠(للفترة

ماجستیرعلي حمود محمد البروي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٤٩العربیةالیمن
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٢٢٥٨
  تقییم التنظیم الحالي لمھنة المحاسبة والمراجعة 

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٦١العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیربدر محمد فرحان قاسم

٢٢٥٩
  تقییم جودة األداء المھني 

في مكاتب المراجعة بالجمھوریة الیمنیة
ماجستیرجمال عبد الحق راجح الحمیري

أكادیمیة السادات 
للعلوم اإلداریة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٦٧العربیةمصر

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٧٨العربیةالسعودیةالملك سعودجامعة دكتوراهالعزي علي محمد یحیى البرعيالواقع وإمكانات التطویر -تمویل التعلیم العالي في الیمن٢٢٦٠

٢٢٦١
  تطبیقات نظام التكالیف على أساس األنشطة 

في الشركات الصناعیة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٩١اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة یوتاراماجستیرعمر أحمد سالمین بن ثابت

٢٢٦٢
  مدى مالئمة أسالیب المحاسبة اإلداریة للبیئة الصناعیة 

راسة تحلیلیة على الشركات الصناعیة السعودیةالحدیثة د
ماجستیرأسامة یوسف محمد بحلق

جامعة العلوم 
التطبیقیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٠١العربیةالیمن

٢٢٦٣
  دراسة طرق تقییم أصول المنشآت العامة

المحولة إلى الخصخصة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٠٣العربیةالجزائرجامعة الجزائرماجستیرھادي أحمد محمد الصٌیاد

٢٢٦٤
  تطویر استخدام أسلوب التحلیل المالي

  بالنسب المالیة عند التمییز والتنبؤ 
بالمنشآت الصناعیة العامة الناجحة والمتعثرة 

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٢٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیروضاح كمال حسن عمر محمد

٢٢٦٥
  القیادة وأثرھا على التغییر االستراتیجي 

منیةفي المنظمات الصناعیة الی
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٢٤العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهھدى عبد الرحمن محمد صالح

٢٢٦٦
المشكالت التي تواجھ التسویق السیاحي في الجمھوریة الیمنیة 

دراسة میدانیة في الفنادق فئة الخمسة نجوم
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرطــــھ أحمد عبید

٢٢٦٧
  ویم أداء العاملین دراسة میدانیة لعینة نظام تق

من المنظمات الصناعیة في محافظة عدن
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٤١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحنان سعید الخضر الجنیدي

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٤٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخدیجة صالح محمد میسريدراسة حالة  -الرضا الوظیفي لموظفي شركة النفط الیمنیة٢٢٦٨

٢٢٦٩
مدى تأثیر كفاءة وفاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة على تخطیط 

إجراءات التدقیق في الشركات المساھمة العامة األردنیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٤٥العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرأحمد عبد اهللا محمد النور

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٤٦العربیةالجزائرجامعة الجزائرماجستیرأحمد محمد صالح الجالل  دور السیاسات النقدیة والمالیة في مكافحة التضخم ٢٢٧٠
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  لبلدان النامیة في ا
)م٢٠٠٣-١٩٩٠(دراسة حالة الجمھوریة الیمنیة 

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٥٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد محمد محمد الماوريفي وحدات الجھاز اإلداري الیمني  تحلیل المناخ التنظیمي٢٢٧١

٢٢٧٢
م ٢٠٠٣-٢٠٠١دراسة لخدمة ترویج المبیعات خالل األعوام 

في الشركة الوطنیة للمرطبات صنعاء ـ الیمن
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٦٦اإلنجلیزیةالیمنجامعة بوناماجستیرنبیل محمد لطف الحزمي

ماجستیریحیى مطھر عبد الملك الحدابيتقییم جودة الخدمات المصرفیة٢٢٧٣
جامعة العلوم 

ولوجیاوالتكن
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٩٨العربیةالیمن

٢٢٧٤
مدى إدراك الرئیس والمرؤوس لمقومات ومعوقات التمكین 

الوظیفي بالتطبیق على الجھاز اإلداري لجامعة صنعاء
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٢٦العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرزاید ناجي ناصر شاوش

٢٢٧٥
  فاعلیة تقویم األداء المالي في القطاع المصرفي 

مھوریة الیمنیةبالج
ماجستیرصبري مبروك عامر لرضي

جامعة العلوم 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٢٧العربیةالیمنوالتكنولوجیا

ماجستیرمعاذ عبد الوھاب محمد غالبمستوى رضا العمالء في الخطوط الجویة الیمنیة٢٢٧٦
جامعة العلوم 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٥٤العربیةالیمنوالتكنولوجیا

جامعة العلوم ماجستیرمحمد أحمد سالم باسودانومات إدارة المساجدإمكانیة إنشاء نظم معل٢٢٧٧
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٥٥العربیةالیمنوالتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٥٩العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرمعاذ ھاشم الشیخ حسن صبريأھمیة إعداد وتطویر مندوبي البیع في الیمن٢٢٧٨

٢٢٧٩
  ة تقییم نظام الرقابة الداخلی

في الجمعیات والمؤسسات الخیریة والتنمویة الیمنیة
ماجستیرسمیة محمد سعد القباطي

األكادیمیة العربیة 
للعلوم المالیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٦٤العربیةالیمن

٢٢٨٠
دراسة اختباریة للعوامل المؤثرة على استقالل مراجعي 

  الحسابات بالجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
منیةفي الجمھوریة الی

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧١العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرأحمد محمد علي البیاضي

٢٢٨١
  درجة أھمیة وممارسة الدور القیادي

لمدیري مدارس التعلیم العام بمدینة تعز ـ الیمن 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٧٩العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرعبد اهللا حاتم محمد عثمان المخالفي

٢٢٨٢
  دارس التعلیم العام بمدینة تعز دور كفاءة مدیري م

وعالقتھا ببعض المتغیرات
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٨٢العربیةالیمنجامعة تعزماجستیرعبد السالم سعید علي علي

٢٢٨٣
  الرضاء الوظیفي لدى مدیري المدارس الثانویة 

بمحافظة تعز الجمھوریة الیمنیة
  عبد الحمید محمد سیف 

الیوسفي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٨٣عربیةالالیمنجامعة تعزماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧١٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمیل محمد راشد عوض  اتجاھات العاملین تجاه نظام تقویم األداء  ٢٢٨٤
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دراسة على عینة من موظفي جامعة عدن

٢٢٨٥
الجھاز المركزي للرقابة ي مدى تطبیق رقابة الجودة ف

دراسة میدانیة -والمحاسبة 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٣٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي محمد قاسم إلھام عبد اهللا

٢٢٨٦
التھرب من االنضباط الوظیفي باستخدام مخططي ایشیكاوا 

دراسة میدانیة تحلیلیة للمنظمات الحكومیة بالضالع -وباریتوا 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٣٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الباقي عبد اهللا ناصر الوقزة

٢٢٨٧
  ظم الرقابة الداخلیة في المنشآت الصناعیة الیمنیةن

دراسة میدانیة - ودورھا في تحقیق أھداف اإلدارة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٤١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحكمت صالح علي عالن

٢٢٨٨
  فاعلیة الرقابة الداخلیة

دراسة في الوحدات االقتصادیة العامة في الجمھوریة الیمنیة
ماجستیرباحمدونأنور سعید عمر 

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٥٢العربیةالیمن

٢٢٨٩
  كفاءة التكلفة في القطاع المصرفي

  باستخدام التحلیل التطویقي للبیانات 
  ٤٧٦٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  اإلنجلیزیة  بریطانیا  جامعة ویلز  ماجستیر  نبیل منصور المنتصر علي

  ٤٧٦٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  اإلنجلیزیة  بریطانیا  جامعة كوفنتري  ماجستیر  عتیق عبد اهللا عبد الرحیم القباطي  منالجودة وأثرھا في قطاع االتصاالت بالی٢٢٩٠
  ٤٧٧٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  تونس  جامعة مٌنوبة  ماجستیر  عبد الحفیظ عبد الباري النھاري  الصحافة اإللكترونیة السیاسیة الیمنیة والفضاء العمومي٢٢٩١

٢٢٩٢
  مراجع الخارجي العوامل المؤثرة في تغییر ال

دراسة نظریة میدانیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٧٧٣العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرحمید عبد اهللا علي مسواك

٢٢٩٣
  مدى تطبیق نظام التكالیف في المصارف اإلسالمیة 

دراسة تطبیقیة في بالسودان
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٧٥العربیةانالسودجامعة الخرطومدكتوراهمحمد عبده نعمان علي القباطي

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٧٧٦العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرعارف عتیق علي السالميبمعاییر التدقیق الداخلي  مدى التزام شركات التأمین الیمنیة٢٢٩٤

٢٢٩٥
األبعاد األمنیة واالقتصادیة لالستثمار األجنبي في ظل العولمة 

ة تحلیلیةدراسة وصفی -  في الجمھوریة الیمنیة
ضیف اهللا   ضیف اهللا صالح

السباحي
٢٠٠٢٢٠٠٨٤٨٠٢العربیةالسعودیةجامعة األمیر نائفماجستیر

٢٢٩٦
دور نظم المعلومات التسویقیة في دعم قرارات المزیج 
التسویقي في قطاع النقل الجوي  في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨١٠لعربیةااألردنجامعة الیرموكماجستیرعبد اهللا أحمد ناصر غشام

٢٢٩٧
  وسبة وأثرھا على اإلبداع حنظم المعلومات اإلداریة الم

لدى العاملین في قطاع اإلتصاالت الیمني
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٢٥العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرمشیر حزام أحمد الحیدري

٢٢٩٨
  تقییم األداء المؤسسي لمؤسسات التمویل األصغر 

  ات التمویل األصغرعلى مؤسس بالتطبیق
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٣٢العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرھاني یحیى بن شیبان التمیمي
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحدیدة 

٢٢٩٩
  دور الموارد البشریة في كسب رضا العمالء 

  دراسة تطبیقیة  - في المنظمات الخدمیة 
على البنوك اإلسالمیة في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٣٦العربیةسوریاجامعة دمشقماجستیرمجاھد یحیى صالح المشرقي

ماجستیرعبد المجید بن حسن أبو عقیلPMIالتخطیط وفرص تطبیق منھج بمعھد إدارة المشروعات ٢٣٠٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٣٩العربیةالیمن

٢٠٠٣٢٠٠٨٤٨٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الملك طھ عبد اهللا جمیللوزاراتالرضاء الوظیفي لدى العاملین في دواوین ا٢٣٠١
٢٠٠٥٢٠٠٨٤٨٤٧اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرعبد الكریم أحمد صالح المطريدورالممارسات المحاسبیة المتبعة بواسطة مستشفى جیھانجیر٢٣٠٢

٢٣٠٣
  دور المعلومات المحاسبیة 

  رنامج اإلصالح المالي في تقویم ب
  دراسة تحلیلیة تطبیقیة - بالجمھوریة الیمنیة 

  ٤٨٥٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  السودان  جامعة النیلین  ماجستیر  صالح صالح ناصر الفقیھ

ماجستیرناصر عباد ناجي عبد اهللا المیدمةنظام وقایة دولة المیناء ومعوقات التطبیق على میناء الحدیدة٢٣٠٤
یة األكادیمیة العرب

للعلوم والتكنولوجیا
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٨٥٩العربیةمصر

٢٣٠٥
  دراسة میدانیة  –إدارة الجودة الشاملة ومعوقات التطبیق 

في وحدات الخدمة العامة في الجمھوریة الیمنیة
ماجستیرعبد القادر عبد اهللا أحمد صوفان

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٦٥العربیةالیمن

٢٣٠٦
  وإمكانیة تطبیقھ   JITاج اآلني نظام اإلنت

دراسة استطالعیة في بعض المنشآت الصناعیة السعودیة
ماجستیرفھد محمد سلیمان السالمة

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٦٧العربیةالیمن

ماجستیرأسامة عبد الكریم محفوظأثر الترویج على قرارالشراء عند المستھلك٢٣٠٧
جامعة العلوم 

تكنولوجیاوال
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٦٨العربیةالیمن

٢٣٠٨
  اإلفصاح في التقاریر وأثره في كمیة 
وسعر تداول أسھم الشركات السعودیة

ماجستیرشمالن عبد اهللا شمالن باشمیل
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٢العربیةالیمن

٢٣٠٩
  دور المعلومات في قرارات االستثمار 

سوق السعودیة لألسھمدراسة میدانیة في ال
ماجستیرمصطفى محمد عبد الحافظ غریب

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٣العربیةالیمن

٢٣١٠
آلیات ھیئة السوق المالیة ودورھا في استقرار عوائد السوق 

واألسھم دراسة میدانیة في السوق السعودیة لألسھم
ماجستیرعبد الملك محمد الخلیفي

م جامعة العلو
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٧العربیةالیمن

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٩العربیةالیمنجامعة العلوم ماجستیرمحمد محروس زین الدین حسبأثر معلومات قائمة التدفقات النقدیة في تحدید القیمة السوقیة ٢٣١١
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

والتكنولوجیاللسھم دراسة میدانیة في الشركات السعودیة

٢٣١٢
  نتجات استراتیجیات تسعیر الم

دراسة تطبیقیة في المنشآت الصناعیة بمدینة الریاض
ماجستیرعاطف محمد خطاب

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٤العربیةالیمن

٢٣١٣
تحدید االحتیاجات التدریبیة ودورھا في تنمیة الموارد البشریة 

دراسة استطالعیة لشركة مجموعة البابطین السعودیة
ماجستیراديأسامة عاطف الصم

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٥العربیةالیمن

٢٣١٤
  صورة المرأة الیمنیة في الدراما التلفزویونیة المحلیة 
  دراسة تحلیلیة ومسحیة على جمھور الفضائیة الیمنیة 

)م٢٠٠٧-٢٠٠٥(
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٩٢١العربیةالجزائرجامعة الجزائرماجستیرصالح محمد علي حمید

٢٣١٥
  التدریب وأثره في المنظمة

  من منظور إدارة الجودة الشاملة
علي محمد عبد الجبار مھدى 

  الحمیري
  ٤٩٣٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  ماجستیر

٢٣١٦
  تأثیر األنماط االتصالیة على صورة األحزاب السیاسیة

  دراسة میدانیة - لدى الجمھوریة الیمنیة 
  ٤٩٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  توراهدك  خالد سیف محمد الصوفي

٢٣١٧
  تأثیر األنماط االتصالیة على صورة األحزاب السیاسیة

  دراسة میدانیة - لدى الجمھوریة الیمنیة 
  ٤٩٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  خالد سیف محمد الصوفي

٢٣١٨
  الرقابة المصرفیة في الیمن 

  لمصرفیة في أوروبامقارنة مع الرقابة ا
  ٤٩٩٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  االنجلیزیة  ھولندا  جامعة الھاي  ماجستیر  عبد الكریم علي صالح المغارم

٢٣١٩
  فاعلیة اإلعالن التلفزیوني في الترویج

  لمھرجانات السیاحة والتسوق العربیة 
  دراسة تطبیقیة على مھرجان دبي للتسوق

  ماجستیر  محمد علي علي جمعان
معھد البحوث 

  ت العربیةوالدراسا
  ٥٠١٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  مصر

٢٣٢٠
   الرقابة المالیة العلیا في الدول النامیة والعولمة بالتطبیق

   على الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة
  في الجمھوریة الیمنیة

  ٥٠٤١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  إنجلیزیة  الجزائر  جامعة الجزائر  دكتوراه  بشرى محمد إسماعیل الصدیق

٢٣٢١
  المنتجات السیاحیةاستراتیجیات تسویق 

  ووسائل تطویرھا في الیمن
  ماجستیر  محمد حسن حسن البرعي

جامعة العلوم 
  التطبیقیة واالجتماعیة

  ٥٠٤٢  ٢٠٠٨    العربیة  الیمن

٢٣٢٢
  وسائلھ وأثره على أداء األجھزة الرقابیة الوعي الرقابي

  دراسة تطبیقیة
  ٥٠٤٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  عربیةال  السودان  جامعة الجزیرة  ماجستیر  بشرى محمد إسماعیل الصدیق

٢٣٢٣
  في القوائم المالیة للشركات والمؤسسات اإلفصاح المحاسبي

  دراسة مقارنة بین الھند والیمن
  ٥٠٥٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة بونا  ماجستیر  مھدى عبد اهللا محسن عبد اهللا
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٣٢٤

  جودة تدریب الموارد البشریة 
  ISO9001واستراتیجیة الحصول على شھادة الجودة 

  دراسة حالة لوزارة العمل 
  دبي -أبو ظبي. في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

  ٥٠٥٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  صالح محمد ناجي الیافعي

٢٣٢٥
مدى إدراك القیادات اإلداریة في البنوك التجاریة الجزائریة 

  فھوم وأھمیة إدارة الجودة الشاملةمل
  ٥٠٥٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  رماجستی  رمیلة لعمور

٢٣٢٦
  على مقیاس التكلفة وانعكاساتھا أثر أنظمة محاسبة التكالیف

  واتخاذ القرار على عملیات التخطیط والرقابة
  ٥٠٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  سمیرة صالح علي

٢٣٢٧
  مظاھر وأسباب المشاكل االنضباطیة

  لجزائريفي القطاع الحكومي ا
  ٥٠٦٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  فطوم یوزیدي

٢٣٢٨
  أسالیب الرقابة المحاسبیة  لنشاط المرابحة

  في الجمھوریة الیمنیة في المصارف اإلسالمیة
  دراسة تحلیلیة مع إطار مقتترح

  ٥٠٧٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد اهللا مسعود ناصر مسعود

٢٣٢٩
دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ قرارات االستثمار طویلة 

  في دولة اإلمارات العربیة المتحدة األجل في منشآت األلمنیوم
  ٥٠٧٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نوح صالح عبد اهللا

٢٣٣٠
  الرقابة وتقویم األداء في المؤسسسات  االقتصادیة العامة 

  في الجمھوریة الیمنیة
  "مقومات نجاحھا والعوامل التي تحد من فاعلیتھا"

  ٥٠٨١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  أدیب أحمد محسن أحمد

٢٣٣١
  في أداء العاملین معوقات التدریب والتأھیل وأثرھا

  دراسة میدانیة في جامعة عدن
  ٥٠٨٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ناصر محمد ناصر عزاني

  ٥٠٨٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  سماح سالم علي باعوض  تطبیق إدارة الجودة إدارة المستشفیات واستراتجیة٢٣٣٢

٢٣٣٣
في ضوء برنامج  السیاسة المالیة في الجمھوریة الیمنیة

  ٢٠٠٥ -١٩٩٠للفترة  اإلصالح المالي
  ٥٠٩١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  نالیم  جامعة عدن  ماجستیر  عامر عبد الوھاب علي السنباني

٢٣٣٤
  مشكالت اإلدارة المدرسیة في أداء وظائفھا اإلداریة

  في محافظة عدن 
  ٥٠٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  علي مبارك أحمد باغریب

٢٣٣٥
  مدى االلتزام بتطبیق مبادئ التنظیم اإلداري
  في إدارات التربیة بمدیریات محافظة عدن

  ٥١١٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  صالح حسین أنیس عبد القوي

  ٥١١٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  عوض محمد قاسم  نحو الالمركزیة في اإلدارة التعلیمیة٢٣٣٦
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  في الجمھوریة الیمنیة

٢٣٣٧
  مدى توفر معاییر اختبار مدیري المدارس الثانویة

  ميفي محافظة عدن من المنظور اإلسال
  ٥١١٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  زید محمد قحطان ناصر

٢٣٣٨
  مدى إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة

  في الیمن دراسة على عینة من البنوك العاملة
  ٥١٢٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  علي صالح محمد خلیفة

٢٣٣٩
  عة الدولیةلمعاییرالمراج ًاوفق خدمات التأكید

  دراسة تطبیقیة على مھنة مراجعة الحسابات في الیمن
  ٥١٣٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة تعز  دكتوراه  فضل علي عبد الفتاح عبد الغني

٢٣٤٠
  السلطة المحلیة في التنظیم اإلداري الیمني

  م٢٠٠٠لسنة  ٤على ضوء القانون رقم 
  عبد الواسع حسین
  عبد الرزاق غشیم

  ٥١٥٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  المغرب  الحسن األول جامعة  ماجستیر

  ٥١٥٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الھند  جامعة اسیكیم مانیبال  ماجستیر  ھزام صالح عبد اهللا زعرور  النظام اآللي إلدارة مدرسیة٢٣٤١

٢٣٤٢
  تقویم كفاءة  األداء اإلداري

  لمدیري مدارس التعلیم الحكومي واألھلي بمدینة إب
  ٥١٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة إب  اجستیرم  أمین عبده سعید محمد

٢٣٤٣
  تحلیل وتفسیر القوائم المالیة

  لشركة تاتا للطاقة الكھربائیة المحدودة
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢-٢٠٠١لألعوام 

  ٥١٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الھند  جامعة بونا  ماجستیر  حمید حسین على غوبر

  ٥١٨٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  الجامعة الوطنیة  ماجستیر  د محمد الشجاععبده مھیوب أحم  الرضا الوظیفي وأثره في اإلنتاجیة٢٣٤٤

٢٣٤٥
  الخطاب الصحفي لقضایا حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة

  دراسة للمضمون والقائم باالتصال -في الصحافة الیمنیة 
  ٥٢٠٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتوراه  علي حسین حسن العمار

٢٣٤٦
حاسبیة الحكومیة الدولیة وأھمیتھا لنظام المعلومات المعاییر الم

  المحاسبي الحكومي في الجمھوریة الیمنیة
  ٥٢٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  إبراھیم عبدالقدوس أحمد فضل

٢٣٤٧

  دارة الجودة الشاملة إإمكانیة تطبیق 
دراسة حالة على المؤسسة العامة ( بالمؤسسات العامة 
  )ت السلكیة والالسلكیةلالتصاال

  بالجمھوریة الیمنیة

  ٥٢٩١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة النیلین  دكتوراه  ریاض یحیي حسین الغیلي

  دكتوراه  عبدالتواب عبدالملك شریف  دور اإلعالم في التوعیة السیاسیة للشعب الیمني٢٣٤٨
االكادیمیة الدولیة 

  روسیا
  ٥٣٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا

٢٣٤٩
  ق السیاسات التسویقیة في المنشآت الصناعیة الصغیرةتطبی

  عینة من المنشآت الصناعیةى دراسة میدانیة عل
  في أمانة العاصمة 

  ٥٣٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد العزیز غالب عبدان القدسي
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٣٥٠
  نترنتألاإلعالم العربي في شبكة ا

  دراسة تحلیلیة تقویمیة لعینة من مواقع
  وسائل اإلعالم العربیة علي شبكة االنترنت

  ٥٣٣٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة األزھر  دكتوراه  حسن محمد حسن منصور

٢٣٥١
  وظائف االتصال في لفظي الخبر والنبأ
  دراسة تطبیقیة على الفضائیة الیمنیة

سمیر عبدالرحمن فرحان العزي 
  الشمیري

  دكتوراه
جامعة أم ردمان 

  اإلسالمیة
  ٥٣٤٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان

٢٣٥٢
  توظیف شبكة اإلنترنت لخدمة اإلسالم

  دراسة وصفیة تحلیلیة
  ألبرز المواقع اإلسالمیة على االنترنت

  ٥٣٦١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة أم ردمان  دكتوراه  محمد حسن سلیمان قیزان

٢٣٥٣
اتجاھات المشاھد الیمني نحو البرامج اإلخباریة بالتطبیق على 

  ائیة الیمنیةالفض
  ٥٣٦٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠١  العربیة  السودان  جامعة أم ردمان  ماجستیر  محمد حسن سلیمان قیزان

  ٥٣٦٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  االلمانیة  المانیا  جامعة فیلیب  دكتوراه  عبده محمد جمیل المخالفي  على المسرح اإلعالمي العالمي قناة الجزیرة العب أقلیمي٢٣٥٤

٢٣٥٥
  منيالبرامج الثقافیة في التلفزیون الی

  )دراسة تحلیلیة للبرنامج الثقافي الجلیل(
  ٥٣٦٦  ٢٠٠٨  ١٩٩٩  االلمانیة  المانیا  جامعة فیلیب  ماجستیر  عبده محمد جمیل المخالفي

٢٣٥٦
  بداع إلى اإلخراجإلالوصلة اإلشھاریة من ا

  نموذجًا_ الوصلة التجاریة التلفزیة  
  ٥٣٧٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب  جامعة حسن الثاني  ماجستیر  مبارك محسن علي

٢٣٥٧
  العوامل الموثرة في الزبائن

  )صدیقة البیئة ( للدفع أكثر للمنتجات الخضراء  
  ٥٣٣٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مالیزیا  جامعة العلوم المالیزیا  ماجستیر  أكرم أحمد مصلح العدیني

٢٣٥٨
  القبیلة وإصالح القطاع العام في الجمھوریة الیمنیة

  )ًا تقدیم اإلصالح اإلداري نموذج( 
  ٥٣٣٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  ھولندا  جامعة لیدن  ماجستیر  موسى عبده علي عالیھ

٢٣٥٩
  أثر العوامل التنظیمیة والبیئیة

  على األداء في الخدمة المدنیة في الیمن
  ٥٣٧٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  العربیة  االردن  الجامعة االردنیة  ماجستیر  بدیع طربوش غانم المعمري

٢٣٦٠
  سلوك الموظفین اإلداریین تأثیر الثقافة التنظیمیة على

  دراسة میدانیة لجامعة صنعاء
  ٥٣٩٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد اهللا ثابت فرحان

٢٣٦١
برامج اإلصالح اإلداري ودورھا في تنمیة الموارد البشریة 

دراسة تطبیقیة في مؤسسات وشركات القطاعین العام والمختلط  
  م٢٠٠٥-١٩٩٠لفترة من بالجمھوریة الیمنیة في ا

  ٥٤١٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  السودان  جامعة الخرطوم  دكتوراه  شرف محمد حمود عباد
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  ةية واحملاسبيواإلدار يةاإلعالم الدراسات جمال

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  لغة الدراسة  بلد التخرج  الجامعة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٣٦٢
  التفكیر اإلبداعي لدى المدیرین وعالقتھ بحل المشكالت اإلداریة

دراسة استطالعیة ألداء عینة من مدیري البنوك التجاریة (
  )واإلسالمیة الیمنیة

  ٥٤٢١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  لطف محمد عبد اهللا علي

  ٥٤٣٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  تفیدة عباد ناصر سلومي  تقییم برامج التدریب للموارد البشریة٢٣٦٣

٢٣٦٤
  دراسة إحصائیة للنحو الكمي والنوعي لإلنتاج السمكي

  )م٢٠٠٣-١٩٩٤( في الجمھوریة الیمنیة لألعوام  
  ٥٤٤٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  هللا محمدعلي بریك عبد ا

٢٣٦٥
  قیاس العوامل المؤثرة في تسویق الخدمة المصرفیة

  دراسة میدانیة في قطاع المصارف بمدینة المكال
  ٥٤٦١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  أحمد عبد اهللا سعید بافضل

٢٣٦٦
بیقیة في مصنع سبأ دراسة تط المحاسبة عن تكالیف الجودة

  الجمھوریة الیمنیة –المكال  -لتعلیب األسماك 
  ٥٤٧٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد العزیز عبد اهللا سعید محمد

٢٣٦٧
  دور المحاسب القانوني في ظل قانون ضرائب الدخل

  م وتعدیالتھ ١٩٩١لسنة ) ٣١( رقم 
  ٥٤٧٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  موسى فرحان محمد حزام

٢٣٦٨
السیاسات التسویقیة للمنظمات الیمنیة وأثرھا في تحقیق المیزة 

  التنافسیة للمنتجات الیمنیة في األسواق الخارجیة
  ٥٤٧٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة الخرطوم  دكتوراه  عبیر جمیل ثابت أحمد

٢٣٦٩
قرار  في عملیة اتخاذ دراسة أھمیة اإلفصاح المحاسبي

  االستثمار المالي مع دراسة میدانیة لبورصة الجزائر
  ٥٤٨١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  حكیمة بو سلمة

٢٣٧٠
  سمات القیادة اإلداریة وعالقتھا بإدارة الوقت 

  دراسة میدانیة في عینة من الشركات الصناعیة العاملة 
  في محافظة عدن

  ٥٤٨٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة عدن  یرماجست  أنیسة  أحمد محمد المرق

٢٣٧١
  تفعیل دور اإلدارة الصناعیة

  في تحقیق الجودة الشاملة الخضراء 
  دراسة تطبیقیة على مصانع الشركة اللیبیة للحدید والصلب

  ٥٤٩٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  الجامعة الیمنیة  ماجستیر  حسین علي محمد البكوش

  


