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١٢٨
  فلسفة امبریقوس الشكیة
دراسة تحلیلیة ونقدیة

٢٠٠٠٢٠٠٠١٠٩٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهحسین  علي ناصر النقیب

١٢٩
  تأسیس نظریة العلم

في فلسفة تشارلز سندرز بیرس
٢٠٠١٢٠٠١١٣١١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحسان عبد المؤمن علي االریاني

١٣٠
  العقائدي والفلسفي في فنون التصویر

مدرسة المنمنمات العربیة نموذجًا
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣٥الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراهآمنة علي النصیري

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٣٢العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد الكریم قاسم  سعیدعند إخوان الصفاءالمیتافیزیقا ١٣١
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٣العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعائده عبده علي الدحمليمشكلة العقل بین أرسطو والكندي١٣٢

١٣٣
  نقد المعرفة بین كانت وبیرس

دراسة تحلیلیة مقارنة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٧٢العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعلي األریانيحسان عبد المؤمن 

١٣٤
  فلسفة التاریخ في الفكر الغربي المعاصر

آرنولد توبیني موضوعًا
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٧العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهقاسم عبده عوض المحبشي

١٣٥
  األخالق في الفلسفة الصینیة

كونفوشیوس والوتزو
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٠٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرادر علوانفاطمة عبد الق

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٠٣اإلنجلیزیةالھندجامعة البنجابدكتوراهحمید علي محمد إسكندرًانموذجًا وواقع:الدیمقراطیة١٣٦

١٣٧
  مشكلة قدم العالم

  وحدوثھ عند أبن البركات البغدادي
وفخر الدین الرازي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥١العربیةمصرجامعة أسیوطاهدكتور  أحمد بن احمد سالم

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧٩العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهتوفیق مجاھد سالم سلیمالتحوالت الفكریة للعولمة١٣٨

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرناجي علي محمد الصناعياإلرھاب رؤیة فلسفیة معاصرة١٣٩

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٣٥العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهزینب أحمد منصورجورج ھربرت مید الذات والفعل عند١٤٠

١٤١
  إشكالیات ومقدمات الدرس الفلسفي

  في مرحلة التعلیم الثانوي
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٣٢٠٠٦٣٣٣٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحالم محمد عبد اهللا
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١٤٢
  العقل الفلسفي اإلسالمي

ة الفكر اإلسالمي أنموذجًادراس
٢٠٠٧٢٠٠٨٣٣٦٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررفیق حمود ناجي معصار

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦١٦العربیةتونسجامعة تونس األولىماجستیرمعن أحمد قاسم دماجنظریة الوجود السینویة١٤٣

١٤٤
  مستوى الصحة النفسیة

لدى طلبة جامعة صنعاء وعالقتھ ببعض المتغیرات
١٩٩٩١٩٩٩١٠٥٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الخالق حنده خمیس بلحیك

١٤٥
  مستویات االغتراب لدى الطالب الیمنیین الدارسین

  في الجامعات المصریة
وعالقتھا بمستویات التوافق النفسي  واالجتماعي

٢٠٠٠٢٠٠٠١٠٩٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الحكیم محمد صالح الكولي

١٤٦
  أثر العالج بالتنویم اإلیحائي
في االضطرابات التحولیة

  عبد الحافظ سیف
غانم الخامري

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٠٢العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

١٤٧
اتجاھات طلبة المعاھد العلیا للمعلمین                        في 

الیمن نحو مھنة التعلیم
  علي أحمد معوض مسفر

يالزنام
١٩٩٩٢٠٠٠١١٠٨العربیةالعراقالجامعة المستنصریةماجستیر

١٤٨
  تقبل الذات واآلخرین

في البیئة الیمنیة لدى المجرمین والعادیین
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلطف محمد یحیى حریش

١٤٩
  مفھوم الذات لدى المعوقین حركیًا

في الیمن وعالقتھا بسمات شخصیاتھم
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٥٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفتحیة عبد اهللا منقوش

١٩٩٨٢٠٠٠١١٨١الروسیةروسیاجامعة موسكوماجستیرعبد السالم علي حسن حسیندراسات حاالت ھیستریة وخصائصھا١٥٠

١٥١
  االغتراب النفسي وعالقتھ بالتوافق النفسي االجتماعي

  لدارسینلدى الطالب الیمنیین والعرب ا
في بعض الجامعات الیمنیة

  صالح الدین أحمد محمد
یحیى الجماعي

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٢العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراه

١٥٢
  االلتزام الدیني وعالقتھ باألمن النفسي

لدى طلبھ جامعة صنعاء
٢٠٠١٢٠٠١١٢٩١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحكمت عبد اهللا نصیف الجمیلي

١٥٣
  الروح المعنویة لدى رجال الشرطة الیمنیة

وعالقتھا ببعض المتغیرات
٢٠٠١٢٠٠١١٢٩٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطاھر قائد الحزمي

١٥٤
  الروح المعنویة لمدرسي المرحلة الثانویة

وعالقتھا بمشاركتھم في صنع القرارات المدرسیة
٢٠٠١٢٠٠١١٢٩٥العربیةالیمناءجامعة صنعماجستیرإلھام حسن أحمد الحمیري

٢٠٠١٢٠٠١١٣٢٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اإللھ محمد صالح خار ندارالسمات النفسیة لدى المبدعین من الشعراء الیمنیین١٥٥
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١٥٦
  برنامج إرشادي لتعدیل بعض متغیرات الشخصیة

لدى عینة من المعاقات حركیًا في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠١٢٠٠١١٣٤٧العربیةمصرجامعة طنطادكتوراهیحیى مصلح النجار أروى

١٥٧
  تشخیص الخصائص النفسیة للمترددین
على المشعوذین في المجتمع الیمني

٢٠٠١٢٠٠٢١٣٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا حمود منصور

١٥٨
  اتجاھات األسرة الیمنیة نحو اإلنجاب

لمتغیراتوعالقتھا ببعض ا
٢٠٠٢٢٠٠٢١٣٩٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا أحمد عبده الفقیھ

١٥٩
  الضغوط النفسیة

وأثارھا على الطالب الجامعي الدارس بالخارج
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٢٣اإلنجلیزیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرأنور محمد الصرحي

١٦٠
في الصف السادس  مشكالت التوافق لدى الطلبة الموھوبین

األساسي في أمانة العاصمة الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٢٢٠٠١١٤٤٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجاة شرف محمد الشیباني

١٦١
  اتجاھات الشباب الیمني

نحو تناول القات تشخیصھا وتعدیلھا
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٢العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهنجاة محمد صائم خلیل

١٦٢
  دافعیة اإلنجاز لدى عمال المصانع

في الیمن وعالقاتھا ببعض المتغیرات
مراد عبد الغني أحمد نعمان 

الشرجبي
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٦٣
  فاعلیة برنامج إرشادي لتطویر القدرة

على مواجھة الضغوط لدى المرأة الیمنیة العاملة
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٤٣العربیةمصرجامعة عین شمسوراهدكتھدى طاھر أحمد داود

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٥٨التشیكیةالتشیكجامعة بالتسكيماجستیرمنیرة سلطان سعید جاملالنشاط الحركي في حالھ اإلدمان على النیكوتین١٦٤

١٦٥
  الشعور بالوحدة النفسیة

  وعالقتھ بالمساندة االجتماعیة
ة والجامعیة في الیمنلدى الطلبة في مرحلة الدراسة الثانوی

٢٠٠١٢٠٠٣١٥٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعادل أحمد محمد النمراني

١٦٦
  الضغوط النفسیة لدى الطلبة الوافدین

وحاجاتھم اإلرشادیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٠٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرانجي محمد أحمد األشقر

١٦٧
  التوافق الزواجي

لمعاملة الوالدیة والصحة النفسیة لألبناءوعالقتھ بأسالیب ا
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٠٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهبلقیس محمد علي جباري
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٢٠٠٢٢٠٠٣١٦٠٤العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرحمود طاھر قائد الكدرياضطرابات القلق لدى المنحرفین وغیر المنحرفین١٦٨

١٦٩
  تماء النفسي بین الطلبة العائدیندراسة مقارنة في االن

من المھجر وأقرانھم المقیمین في الیمن
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنورا أبو بكر محمد البیتي

١٧٠
  التوافق وعالقتھ بالضغوط

صعده جامعة صنعاء_لدى طلبة كلیة التربیة 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢٩العربیةمنالیجامعة صنعاءماجستیرشائع عبد اهللا مجلي مسفر

١٧١
الحاجات اإلرشادیة وعالقتھا بالتوافق النفسي لدي الطلبة 

الیمانیین الدارسین في الجامعات العراقیة
عبد الحكیم عبده قاسم خالد 

المخالفي
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٧١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٧٤العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهمحمد أحمد الوشلي أمة الرزاقلدى طلبة جامعة صنعاء  - الصحة النفسیة١٧٢

١٧٣
  العالقة بین الرضاعن العمل والسمات الشخصیة للعاملین

في مصنع األدویة في مدینة صنعاء
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٣٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنادیة عبده علي عثمان

١٧٤
  اث الجانحیناضطرابات التوافق النفسي لألحد

وعالقتھا ببعض المتغیرات
  أروى عبد الرحمن محسن

ذمران
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٤١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٧٥
  تقبل الذات لدى األبناء

  یةوعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالد
في فترة الطفولة

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٤٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اإللھ أحمد علي البناء

١٧٦
  الحاجات اإلرشادیة لمدرسي الثانویة

وفق شعورھم باألمن النفسي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٧١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرذكرى محمد علي تلھا

١٧٧
  تقویم أداء األخصائیین االجتماعیین

  في المدارس الثانویة الیمنیة
في ضوء مھامھم اإلرشادیة

٢٠٠٢٢٠٠٤١٧٧٨العربیةالیمنة صنعاءجامعماجستیرطھ ناجي محمد العوبلي

١٧٨
  وعالقتھ باألمن النفسي) الضبط(مركز السیطرة

  لدى طلبة المرحلتین األساسیة والثانویة
أمانة العاصمة الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٢٢٠٠٤١٧٩١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الناصر حسن ضیف اهللا دھنان

١٧٩
  المتأخرین دراسیًا الحاجات اإلرشادیة للطلبة

وفق سماتھم الشخصیة
  لطف اهللا علي لطف اهللا

األحزم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٩٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر
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١٨٠
الحاجات اإلرشادیة لطلبة كلیة المجتمع والمعاھد المھنیة 

وطرائق مقترحة إلشباعھا
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسمیرة محمد یحیى الریاشي

١٨١
  األفكار الالعقالنیة وعالقتھا باالحتراق النفسي

لدى معلمي مدینة تعز
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا عثمان عبد اهللا أحمد

١٨٢
  )معرفي ـ سلوكي(أثر برنامج عالجي 

في مرضى الرھاب االجتماعي  دراسة نفسیة تجریبیة
اهللا  رضیة علي محمد عبد

شمسان
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٤١العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراه

١٨٣
  التوافق النفسي واالجتماعي للمكفوفین الیمنیین

في محافظة صنعاء دراسة میدانیة
  عبد المنعم رزق أحمد

أبو رجیلة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٨٤
  لغة الحصر بین العصاب والذھان

لینیكیة بنیویةدراسة إك
  عدنان عبد القادر علي

الشرجبي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٦٦العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراه

١٨٥
  أسالیب مواجھة الضغوط النفسیة

لدى طلبة جامعة ذمار وعالقتھا ببعض المتغیرات
  عبد اهللا محمد صالح

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١٣العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرالضریبي

١٨٦
  وعالقتھ باألرق واالغتراب تعاطي القات

لدى الطالب الجامعیین الیمنیین
  عبده فرحان محمد خالد

الحمیري
٢٠٠٠٢٠٠٤١٩١٧العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

١٨٧
  التفكیر الخرافي

وعالقتھ ببعض المتغیرات في المجتمع الیمني
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٦٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد محمد محمد العفیري

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلطیفة لطف لطف المھديالقلق العصابي وعالقتھ بتأخر سن الزواج للیمنیات١٨٨
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمنى محمد مصلح المیريالحاجات اإلرشادیة ألطفال الشوارع على ضوء مشكالتھم١٨٩

١٩٠
  اھات اآلباء واألبناء الیمنییناتج

نحو البث التلفزیوني الفضائي
  نبیلة عبد الكریم
عبد الرحیم قائد

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

نموذج لإلرشاد النفسي من منظور إسالمي١٩١
  عبد الرحمن عبد الفتاح

عبد اهللا الجنید
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٩٢
قیاس األمن النفسي لدى طلبة كلیة التربیة جامعة ذمار 

وعالقتھ ببعض المتغیرات
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦١العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرأحمد عبد اهللا علي الیمني

١٩٣
  برنامج إرشادي لخفض الضغوط النفسیة

لدى التلمیذات المتفوقات دراسیًا
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٩العربیةالیمنة صنعاءجامعماجستیرمیرفت العزي سنان

١٩٤
  العزو السببي وعالقتھ ببعض المتغیرات

لدى طلبة محافظة عدن في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٣٤العربیةاألردنجامعة الیرموكدكتوراهابتسام سیف محسن حسین
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  والنفسية هيالفلسفالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٩٥
  دافعیة التعلم وتكون الشخصیة

ھوریة الیمنیةدراسة مقارنة بین تالمیذ بلغاریا والجم
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٦٢البلغاریةبلغاریاجامعة ینوفیتدكتوراهمفتاح علي أحمد

١٩٦
  اإلیقاع الشخصي

وعالقتھ باألداء المھني للصحفیین الیمنیین
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٧٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیركوكب ناجي الوادعي

١٩٧
  اتجاھات األطباء

والممارسةنحو العالج النفسي بحسب التخصص 
أحالم عبد الباقي عبد الملك 

القباطي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٨٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٩٨
  مشكالت الطلبة المراھقین

في المدارس الثانویة بصنعاء
رضیة علي محمد عبد اهللا 

شمسان
١٩٩٦٢٠٠٥٢١٩٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٩٩
  خصائص الشخصیة الھستیریة

تھا بالتوافق المھنيوعالق
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٩٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرألحان أحمد محمد األدیمي

٢٠٠
  الضغوط النفسیة لدى مالحي الخطوط الجویة الیمنیة

وعالقتھا باضطراباتھم النفسجسمیة
  جمیلة غالب محمود

أحمد الحیفي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠١
  سلوك العدواني وعالقتھ بكل من التفاؤل والتشاؤمال

  وإدراك مشقات الحیاة لدى المرأة الیمنیة
دراسة نفسیة في المجتمع الیمني

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣٠العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهلھام عبد اهللا محمد اإلریانيإ

٢٠٢
  الذكاء االنفعالي وعالقتھ بتطرف االستجابة

نلدى الراشدین الیمنیی
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرتھاني عبد اهللا ھیثم سبعة

٢٠٣
  فاعلیة برنامج إرشادي

  في تعدیل مفھوم الذات لدى األحداث الجانحین
الجمھوریة الیمنیة - في أمانة العاصمة صنعاء

أحمد حسن خالد فرحان 
الشرعبي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد القادر علي القاسميالنسق القیمي لدى المعلمین الیمنیین٢٠٤

٢٠٥
  بعض اإلضطرابات النفسیة واالنفعالیة المرتبطة
بإدراك المرأة الیمنیة للعنف المادي والمعنوي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٧العربیةمصرجامعة طنطادكتوراهأروى أحمد عبده العزي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٠٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجیبة عبد اهللا مھدي معیاد  مشكالت الطلبة المعاقین بصریًا٢٠٦
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  والنفسية هيالفلسفالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

بمدینة صنعاء وحاجاتھم اإلرشادیة

٢٠٧
  عالقة الضغوط والدافعیة لإلنجاز
  ومركز التحكم بالتوافق الدراسي

رللطالب الجامعیین في الریف والحض
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٢٤العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهمازن أحمد عبد اهللا شمسان

٢٠٨
أثر برنامج تأھیلي للمعوقین حركیًا                              

في مفھوم الذات والیأس لدیھم
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٨العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهفتحیة عبد اهللا محمد منقوش

٢٠٩
  امج العالج المعرفي السلوكيفاعلیة برن

في عالج القلق لدى الشباب الجامعي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠١العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهحسین قائد محمد المقطري

٢١٠
  أعراض االكتئاب لدى األطفال األیتام

  في الدور االجتماعیة ذوى الظروف الخاصة
في المملكة العربیة السعودیة بالمنطقة الشرقیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٣٣العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرفخري جمیلمیسون 

٢١١
مفھوم الذات لدى الصم والبكم والمكفوفین والمعوقین حركیًا 

وعالقتھ بصحتھم النفسیة
١٩٩٨٢٠٠٥٢٤٦٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأمیرة أحمد حسن قرشي

ماجستیرعبد اهللا عبد اهللا علي محمدنعاءبناء مقیاس األمن النفسي لطلبة جامعة ص٢١٢
جامعة العلوم 

التكنولوجیاو
١٩٩٨٢٠٠٥٢٥٧٢العربیةالیمن

٢١٣
  قیاس االتجاھات نحو دمج المعاقین سمعیًا

  المعاقین في المدارس العادیة مع أقرانھم
وعالقتھ بتأكید الذات

حلیمة غالب محمد عبد اهللا 
النھاري

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٨٩العربیةالیمنقیةجامعة العلوم التطبیماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٤العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرأنسام قاسم العسروايمحبة اآلباء وعالقتھا بتنشئة األبناء٢١٤

٢١٥
  تأھیل الكادر اإلداري وعالقتھ باألداء الوظیفي

في المستشفیات دراسة نفسیة اجتماعیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٥العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةاجستیرمصفاء صالح علي المصعبي

١٩٩٥٢٠٠٦٢٦٩١العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرمسعد أحمد أحمد النجارنحو نظریة إسالمیة في الشخصیة٢١٦
١٩٩٩٢٠٠٦٢٦٩٢العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراهمسعد أحمد أحمد النجاراإلرشاد النفسي في اإلسالم٢١٧

٢١٨
  فاعلیة برنامج إرشادي في تخفیف السلوك العدواني

   لدى عینة من األطفال ضعاف السمع
في الجمھوریة الیمنیة

٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٠٥العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرصادق عبده سیف المخالفي
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  والنفسية هيالفلسفالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢١٩
  فعالیة برنامج إرشادي

  في تنمیة بعض المھارات الشخصیة واالجتماعیة
ة من األطفال الصم في الجمھوریة الیمنیةلدى عین

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٧٠٦العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهصادق عبده سیف المخالفي

٢٢٠
  في المدرسة االبتدائیة مھام عملھلمعوقات أداء المرشد الطالبی

السعودیة من وجھة نظره/بمدینة جدة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٠٩العربیةلیمناالجامعة الوطنیةماجستیرعبد اهللا أبو بكر علي محمد

٢٢١
  الصفات الشخصیة والمھنیة لألستاذ الجامعي الكفء

من وجھة نظر الطلبة واألساتذة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٠العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرمشاعر شمسان عبد اهللا

٢٢٢
  دور اإلدارة في إشباع الحاجات النفسیة للشباب

من طالب كلیة المعلمین بالدمام
  وقي سالم عبد الرحیمش

باوزیر
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١١العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٧١٤العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعبد اهللا سیدي محمد الطارقيفي النصوص الشرعیة مرحلة البلوغ وبعض أسالیب إرشادھم٢٢٣

٢٢٤
  الكریم  الوظیفي لدى معلمي حلقات تحفیظ القرآناالرض

السعودیة/ بمنطقة المدینة المنورة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرأحمد بن حسین علي لبان

٢٢٥
  إعداد صورة یمنیة لمقیاس مینیسوتا

MMPIالمتعدد األوجھ للشخصیة 
٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٥٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهنجاح عبد الرحیم محمد عثمان

٢٢٦
  فعالیة برنامج إرشادي في مواجھة الضغوط النفسیة

لدى طالب المرحلة الثانویة في تعز
  أحمد علي محمد ناجي

األمیري
٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٥٩العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراه

٢٢٧
  برنامج إرشادي

  لتنمیة المسئولیة االجتماعیة لطالبات المرحلة الثانویة
اء الجمھوریة الیمنیةفي أمانة العاصمة صنع

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفائزة محمد عتیق العنسي

٢٢٨
  التوجھ الدیني والسلوك العدواني

  لدى الشباب الجامعي السعودي والیمني
)دراسة مقارنة(

منصور بن محمد بن علي 
النفیعي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٥٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٥٩العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرغازي سالمین سعید كشمیممشكالت المراھقین في الجمھوریة الیمنیة٢٢٩
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  والنفسية هيالفلسفالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  بلد التخرج  الجامعة
لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٣٠
  ظاھرة االحتراق النفسي

في الجمھوریة الیمنیة لدى المعلمین 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٢٨البلغاریةبلغاریاأكادیمیة العلوم البلغاریةدكتوراهألحان طھ فارع

٢٣١
  الشعور بالوحدة النفسیة لدى األطفال الیمنیین

األمانة/واألطفال العرب المقیمین في صنعاء
  أسماء عبد الفتاح

موسى الحوت
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٣٢
  علم البرمجة اللغویة العصبیة

وعالقتھا بعلم النفس
ماجستیربلقیس سالم ناصر الفضلي

  جامعة
لوم التطبیقیةالع

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١١٣العربیةالیمن

٢٣٣
القدرات اإلبداعیة لدى التالمیذ الیمنیین المتفوقین دراسیًا 

  وأقرانھم العادیین في الصف السادس األساسي
بأمانة العاصمة ـ الیمن

  صباح محمد محمد ھاشم
النونو

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٢٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٣٤
  جتماعیة وعالقتھا بالضغوط النفسیةالمساندة اال

لدى طلبة كلیة الطب ـ جامعة صنعاء
  منى محمد عثمان عبد اهللا

الجبلي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٣٥
  دور العوامل الوجدانیة

  في االندماج المدرسي بحث في السلوك التوافقي
)سنوات ٦-٤(لدى أطفال ما قبل المدرسة

دكتوراهده علي الدھمشيعلي عب
  جامعة محمد
بن عبد اهللا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٢٩العربیةالمغرب

٢٣٦
  صعوبات تعلم الریاضیات

لدى تالمیذ المستوى الثامن من التعلیم األساسي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤١٢العربیةالمغربجامعة محمد بن عبد اهللادكتوراهأحمد محمد مجاھد القدسي

٢٠٠٢٢٠٠٦٣٤٦٧العربیةالمغربجامعة محمد بن عبد اهللادكتوراهعلي عبده علي الدھمشاالندماج المدرسي أثر العوامل الوجدانیة على٢٣٧

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٩العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهسبأ ناصر علي الكمیملدى الكفیف دراسة لبعض سمات الشخصیة٢٣٨

٢٣٩
  االنحرافات السلوكیة

رافیةفي ضوء بعض المتغیرات الدیمو ج
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٦٧العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرصالح مصلح أحمد المقالح

٢٤٠
  المسؤولیة االجتماعیة

لدى موظفي الدوائر الحكومیة في الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٨العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرفؤاد محمد سعد الكمیم
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٢٤١
  المشكالت السلوكیة األكثر شیوعًا

  وعالقتھا بالمناخ األسري وضةلدى أطفال الر
بالجمھوریة الیمنیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩١٢العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهسلوى علي علي المأخذي

٢٤٢
  دوافع اختیار علم النفس كمادة دراسیة

عند الطالب الیمنیین بكلیة اآلداب جامعة صنعاء
دكتوراهقاسم ھائل قاسم شاھر

الجامعة التربویة 
الحكومیة

٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠١٦الروسیةسیارو

٢٤٣
  المھارات االجتماعیة 

  التي تعكسھا أفالم الرسوم المتحركة المقدمة 
مایو ٢٢لألطفال في التلفزیون الیمني قناة 

جبریل العزي حمید حسن 
البریھي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٤٤
وھات المعرفیة عالقة األفكار الالعقالنیة والعقالنیة والتش

  باضطراب االكتئاب والقلق االجتماعي
لدى طالب جامعة تعز الیمن

ناصر عبد الحفیظ عبد الحافظ 
العریقي

٢٠٠١٢٠٠٧٤١٥٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیر

٢٤٥
  فعالیة استخدام برنامج في اللعب 

لدى أطفال الروضة بمدینة تعز  على تنمیة التفكیر اإلبتكاري
  د عبده مقبل غالبفؤا

العامري
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٤٦
  أثر برنامج التطویر اإلكلینیكي

في مھارات اإلحصائیین بمدارس صنعاء
  إشراق عبد الولي فارع

العمودي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٦٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٤٧
  ثانویةالحاجات النفسیة لدى معلمي المرحلة ال

  في ضوء بعض المتغیرات بمدینة ذمار 
  ٤١٨٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العربیة  الیمن  جامعة ذمار  ماجستیر  أفراح طاھر حسین الھجري

٢٤٨
  أثر برنامج إرشادي في تعدیل السلوك العدواني

  لدى األحداث الجانحین
  ٤١٩٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠١  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  ھدى أحمد ناجي محسن

٢٤٩
  نحو التطرفاالتجاه 

وعالقتھ ببعض المتغیرات النفسیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٥٣العربیةمصرجامعة عین شمسماجستیرمحمد حسن علي األبیض

٢٥٠
الخصائص النفسیة والشخصیة لمرتكبي نشاط التحرش واالغتصاب 

٢٠٠٣٢٠٠٧٤٣٢٢البلغاریةبلغاریاالبلغاریة علومأكادیمیة الدكتوراهعبد الحكیم محمد ردمان)السجون(في اإلصالحیات  الجنسي ومناھج معالجتھم

٢٥١
  األسالیب التي تتبعھا األمھات الیمنیات

في تنشئة أبنائھن بمحافظتي حجة والحدیدة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٩٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحنان محمد ناجي الصرابي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦١٣العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرملفي علي درھم القمش  بناء مقیاس الخصائص الشخصیة ٢٥٢
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الرقم 
  المكتبي

  بینوللكشف عن الطالب الموھ
في المرحلة الثانویة بالجمھوریة الیمنیة 

٢٥٣
  لالكتئاب"معرفي سلوك"أثر برنامج عالجي 

لدى طالبات السكن الجامعي بمدینة صنعاء
غادة عبد الرحمن عبد الغني 

السقاف
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٢٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٥٤
السمات الشخصیة التي تمیز المتفوقین وغیر المتفوقین دراسیًا 

  في الصف السابع من المرحلة األساسیة
بأمانة العاصمة 

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي محسن شارب

٢٥٥
  )التصلب ـ المرونة(األسلوب المعرفي 

وعالقتھ باتخاذ القرار 
٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦٦٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیركرمان بد السالم خالدانتصارع

٢٥٦
سمات الشخصیة الممیزة واالضطرابات النفسیة والوظائف 

النفس ـ اجتماعیة بین الطالب في الیمن وطالب بلغاریا دراسة 
حضاریة مقارنة

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٩٠اریةالبلغبلغاریاجامعة نیوفیت ریلسكيدكتوراهعمر مبارك سالم  بامیر

٢٥٧
  الخجل وعالقتھ بتقدیر الذات والوحدة النفسیة
  دراسة مقارنة على عینتین من طلبة جامعتي

)دمشق ـ عدن(
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٢العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهفاكھة جعفر محمد جعفر

٢٥٨
دراسة العالقة بین القدرة العقلیة وكًال من العمر والجنس 

  اسي لدى طلبة الثانویة العامة في الیمنوالتحصیل الدر
  ٤٧٩١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة  الھند  جامعة بونا  ماجستیر  صفیة جبران مفرح القمري

١٩٩٨٢٠٠٨٤٨٠١البلغاریةبلغاریاجامعة صوفیاماجستیرخالد عبده محمد المعمريالتخلف العقلي عند األطفال٢٥٩

٢٦٠
  الحاجات النفسیة لدى األطفال العاملین

ي أمانة العاصمة صنعاءف
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد السالم حسین سعید خمیسي

٢٦١
  معرفي –فعالیة برنامج عالج سلوكي

  في تخفیف اضطراب 
  لدى األطفال المساء إلیھم ما بعد الصدمة 

  ٤٩٨٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  األردن  الجامعة األردنیة  ماجستیر  إیمان صالح أحمد السنباني

٢٦٢
  تشخیص االضطرابات السلوكیة

  لدى األطفال العاملین 
  ٥٠٤٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  راویة عبد الغفورعبده عماد

  ٥١١٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اریةبلغ  بلغاریا  جامعة نیوفیت دیلسكي  دكتوراه  صالح مبارك بن شحنةللنجاح والفشل التقیییم الذاتي عند تالمیذ المراھقة المبكرة٢٦٣
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  "الغزالي" المنطق وتوظیفھ في أصول الفقھ ٢٦٤
عبده عبد اهللا ناجي فاضل 

  الخضر
  ٥١٢٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر

٢٦٥
  تمثل األب وعالقتھ بالقلق لدى المراھق

  دراسة أكلینیكیة تحلیلیة
  من المراھقین المصابین بالقلق لعینة 

  دكتواه  دريحمود طاھر قائد الك
جامعة سیدي محمد بن 

  عبداهللا
  ٥٢٤٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب

٢٦٦
  مدى فاعلیة برنامج عالجي

  في خفض حدة اضطراب االكتئاب 
  دراسة إكلینكیة على طالب جامعة صنعاء بالیمن 

  ٥٢٨٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  عبد الخالق حندة خمیس بلحیل

٢٦٧

  ة للشخصیة المسلمةالجوانب الفكری
وصفات الوظیفة كمحددات للسلوك الوطني المؤسساتي 

   للمدرسین الیمنیین
  في المدارس الثانویة الیمنیة بصنعاء

  دكتوراه  فوزیة قاسم العماد
الجامعة االسالمیة 

  العالمیة بمالیزیا
  ٥٣١٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  مالیزیا

٢٦٨
  التفكیر االبتكاري وعالقتھ ببعض المتغیرات

  لدى طالب المعاھد الصناعیة في الیمن
  ٥٣٦٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبدالسالم محمد علي العسكري

٢٦٩
  ستوى معرفة المشرفین التربویینم

  بمبادئ بناء االختبارات التحصیلیة 
  في محافظة تعز

  ٥٣٧٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  األردن  جامعة الیرموك  ماجستیر  محمد حاتم سعید سیف

٢٧٠
  الضغوط النفسیة ونمط الشخصیة

  وعالقتھما بسرطان الثدي لدى اإلناث
  ٥٤٣٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  سناء محمد حیدرة حسین

  ٥٤٤٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة   الیمن   جامعة عدن  ماجستیر  عرفات عبد الخبیر علي الرمیمة   الجاحظ بمعیاري الفلسفة وعلم الكالم ٢٧١

٢٧٢
  استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة
  في اكتشاف األطفال الموھوبین
  بمرحلة التعلیم األساسي بالیمن

  ٥٤٨٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  سعید علي محمد فھید
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٧٣
  نظریة الفضیلة عند أرسطو

  مسكویھ أنموذجًا -وتأثیرھا في الفالسفة المسلمین
عائشة أحمد أحمد عامر 

  صیريالن
  ٥٤٩٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة  صنعاء  ماجستیر

  


