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٢٠٠١٢٠٠١١٠٨٥اإلنجلیزیةیابریطانجامعة برمنجھامدكتوراهمحمد صالح الحاجالجمھوریة الیمنیة -التأثیر البیئي للتوسع العمراني لمدینة إب٤٣٩٥
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٠٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا  صالح الشلبيالنمو السكاني واستخدامات المیاه  في أمانة العاصمة٤٣٩٦
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٢٠العربیةالیمنصنعاء جامعةماجستیرعبد الملك أحمد علي الضرعيالھجرة الداخلیة إلي أمانة العاصمة تیاراتھا عواملھا أثارھا٤٣٩٧

٤٣٩٨
                   ھجرة العمالة الزراعیة في وادي حضرموت 

)م١٩٩٠- ١٩٧٣( من
١٩٩٨٢٠٠٠١١٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررزق سعد اهللا الجابري

٤٣٩٩
  المشكالت اإلنتاجیة والتسویقیة للتمور 

)م٩٥/م ٧٥(في وادي حضرموت 
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیركر مقیبلمحمد أبو ب

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٩العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهفھمي علي سعید نعمانحوض صنعاء دراسة في جغرافیة الموارد المائیة٤٤٠٠
١٩٩٩٢٠٠٠١١٨٢العربیةالعراقبغداد جامعةدكتوراهنجاة حسن حسن الفقیھالدور الوظیفي لشبكة النقل الحضري في مدینة صنعاء٤٤٠١
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٩العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمحمد علي عثمان أسعد)١٩٩٤-١٩٧٥( التوزیع الجغرافي للسكان في محافظة تعز٤٤٠٢

٤٤٠٣
  الیمن  –نمو السكان في محافظة تعز 

)م١٩٩٤-١٩٧٥(للفترة 
٢٠٠٠٢٠٠١١٣٤٨العربیةالعراقلموصلجامعة ادكتوراهخالد محمد عبد الستار قاسم

٤٤٠٤
  جیورمورفولوجیة أودیة البیئات المداریة الجافة

الجمھوریة الیمنیة/دراسة تطبیقیة لحوض تبن 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٢٨العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهیحیى أحمد سعید العرومي

٤٤٠٥
  ھیدرولوجیة واستغالل المیاه 

غرافیةدراسة ج - حوض وادي مور  في
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصادق محمد علي الزیادى

٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٦٦اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهسكندرإعبد الواحد علي محمد مدینة صنعاء دراسة في جغرافیا الحضر٤٤٠٦
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٨٠العربیةالعراقالبصرة جامعةماجستیرعبد اهللا حیدر سالم عليخصائص مناخ الیمن السیاحي٤٤٠٧
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٣١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبود أحمد بالطیفالموارد المائیة واستغاللھا في وادي حضرموت٤٤٠٨
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٣٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد المجید أحمد یحیى مداغشدراسة جیورمورفولوجیة -حوض عمران ٤٤٠٩

٤٤١٠
  التحلیل الجغرافي لإلمكانیات وانعكاساتھا على األمن الغذائي

في الجمھوریة الیمنیة 
محمد حزام صالح بن صالح 

العماري
٢٠٠٢٢٠٠٤١٨٣٠العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراه

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٣٦العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرنبیلة علي أحمد السنینيالتباین التنموي المكاني في محافظة صنعاء٤٤١١

٤٤١٢
  المناخ وعالقتھ بإنتاج محاصیل القمح

والذرة الرفیعة والشامیة في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد فضل أحمد سعد

٤٤١٣
  حي الممدارة في مدینة عدن 
دراسة في جغرافیة السكان

ناصر عبد اهللا علي مرعي 
الكثیري

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٨٥العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراه

٤٤١٤
  ھیدرلوجیة المیاه السطحیة وإدارة الموارد المائیة

دراسة تطبیقیة لوادي زبید سھل تھامة الیمن 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩٨اإلنجلیزیةالھندجامعة بونادكتوراهأحمد سلطان عبده حسن
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٤٤١٥
حمر ساحل الیمني للبحر االیكولوجیة في الاألتدھور العالقات 

دراسة حالة المنطقة الممتدة بین اللحیة والخوخة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهھناء رشید أحمد طاھر

٤٤١٦
  تلوث البیئة في مدینة صنعاء

دراسة في الجغرافیا التطبیقیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٧عربیةالمصرجامعة القاھرةماجستیریاسین أحمد عبد اهللا القحطاني

٤٤١٧
  تحلیل جغرافي لمقومات وواقع السیاحة 

في محافظة حضرموت دراسة في جغرافیة السیاحة
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٢٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد عبد اهللا سعید بن دویس

٢٠٠١٢٠٠٤٢٠٣٦العربیةالعراقجامعة البصرةتیرماجسجالل عبده إبراھیم عثماندراسة في جغرافیة الموارد المائیة  -حوض وادي ورزان ٤٤١٨

٤٤١٩
  وسائل االستشعار عن بعد 

یط للتحقق من تغیر استخدامات األرضخروالت
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٣٩األلمانیةألمانیاجامعة قراینس فیلدماجستیرعبد الحمید محمد عبده جمیل

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٢العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرلجرفيعبد اهللا أحمد ناصر ادراسة في جغرافیة المدن -مدینة ذمار ٤٤٢٠
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٣العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرعلي محمد علي الراعيالمناخ وعالقتھ بزراعة محصول البطاطس في محافظة ذمار٤٤٢١

٤٤٢٢
  دراسة جیورمورفولوجیة لظاھرة الكثبان الرملیة 

في منطقة زبید
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالحداد نجیب عبد الرحمن قائد

٢٠٠٤٢٠٠٤٢١٢٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد اهللا علي محمد المعلمجیورمورفولوجیة حوض وادي حسان في الیمن٤٤٢٣

٤٤٢٤
  تحلیل جغرافي ألنماط االستیطان الریفي

ـ الیمن لحج/في مدیریة تبن م 
محمد عبد  رحیمة عبد الرحیم
العزیز

٢٠٠٣٢٠٠٥٢١٧١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢١٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد ناصر قاسم البكريدراسة جیومورفولوجیة -مرتفعات األھنوم وظلیمة ـ الیمن ٤٤٢٥

٤٤٢٦
دراسة (                الحوض األعلى لوادي رماع                

)ومورفولوجیةجی
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٤٣العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرمحمد علي حسین محسن عسكب

٤٤٢٧
  تأثیر المناخ على زراعة وإنتاج محصول البرتقال

في الیمن  دراسة في المناخ التطبیقي 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٦العربیةالعراقجامعة البصرةماجستیرمجاھد عبد العزیز مبخوت نوفل

٤٤٢٨
  المكاني لألمراض المعدیة المسجلة  التحلیل

)م٢٠٠٢-١٩٩٢(في محافظة عدن 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٣١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیراسھار أحمد سعید باحاج

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٦٠٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمال أحمد محمد عوضواقع التنمیة المكانیة في محافظة عدن ومشكالتھا٤٤٢٩

٤٤٣٠
  استخدام األراضي بمدینة تریم التاریخیة التغییر في

وأثرھا على السیاحة المستدامة بالمدینة 
عبد الرحمن عبد اهللا عبد القادر 

الجنید
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٥اإلنجلیزیةھولنداجامعة إراسموسماجستیر
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٤٤٣١
                 المیاه السطحیة الموسمیة ومشكالتھا          

یمنفي حوض وادي میفعة ـ ال
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٦٦١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد عبد القادر علي الجیالني

٤٤٣٢
  السھل الترسیبي لوادي رماع

دراسة في جیمورفولجیة المناطق الجافة وشبھ الجافة 
٢٠٠١٢٠٠٦٢٨١٥العربیةالسودانجامعة الخرطومماجستیرناجي علي مجلي اللھبي

٤٤٣٣
  زبید وسردود وادي ىجیمورفولجیة مروحت

بالسھل الفیضي الساحلي بالجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨١٦العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهناجي علي مجلي اللھبي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحافظ علي محمد الیعريدراسة جیومورلوجیة -التربة في منخفض صنعاء٤٤٣٤

٤٤٣٥
  عي في محافظة تعزالتوطن الصنا

في الجغرافیا الصناعیة دراسة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٩٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھناء محمد عبده دعقان

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦٤العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأحمد جمعة مطرواالستخدام األفضل مدرجات التربة في محافظة المحویت٤٤٣٦
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٢٠٠الرومانیةرومانیاجامعة بخارستدكتوراهإلھام علي عبد ربھ العراميالیم السكانیة في المنطقة الوسطى في الیمناألق٤٤٣٧

٤٤٣٨
  الموارد المائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

م١٩٦٧علم ما بعد 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٢العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرأحمد محمود أحمد المھدي

٢٠٠٢٢٠٠٦٣٣٢٨العربیةالعراقجامعة الموصلماجستیرالعزي أحمد محمد نعمان العقابعالقة المناخ بإنتاج محصول الذرة البیضاء في الیمن٤٤٣٩

٤٤٤٠
محمیة تالسمطان في الریف المغربي بین آلیة التصنیف 

للمجاالت والتدبیرالمستدام للموارد
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٨٥العربیةالمغربعة محمد الخامسجامماجستیرھادي محمد الصلیحي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٣٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحمود أحمد سنھوب عباديواستثماراھا في الري الموارد المائیة في حوض صنعاء٤٤٤١

٤٤٤٢
  تأثیر اإلنسان والبیئة على التوزیع النباتي الطبیعي

الیمن/لمحافظة حضرموت  
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٥١اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة أدنبرةدكتوراهمحمد الخلیدي عبد الولي أحمد

٤٤٤٣
  الموارد المائیة لحوض وادي رسیان األعلى

ومسألة تموینات المیاه لمدینة تعز 
٢٠٠١٢٠٠٧٣٧٩١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحسن احمد عبده حنبلة

٤٤٤٤
  تجارة الیمن الخارجیة

)م٢٠٠٣-١٩٩٠(للمدة 
سف عبد الرزاق سلطان یو

الرمیمة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

دكتوراهیحیى أحمد حسین الوشليسیاسة بناء القوة في الیمن٤٤٤٥
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٨٧العربیةمصر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٠٨العربیةالجزائرجامعة ھواري بومدینستیرماجمحمد علي عبده الحجوريواقع وآفاق السیاحة في الجمھوري الیمنیة٤٤٤٦
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٤٤٤٧
  دینامیة تدھور األوساط الطبیعیة الساحلیة

وتھیئة المجال المغرب القنیطرة 
ماجستیرخلیل قاسم محمد فارع

جامعة الحسن الثاني 
المحمدیة

٢٠٠١٢٠٠٧٣٩٠٩العربیةالمغرب

٤٤٤٨
  النظم والتقنیات التقلیدیة لتدبیر المیاه

  وتھیئة األحواض الھیدروغرافیة  
في المناطق الجافة وشبھ الجافة

دكتوراهخلیل قاسم محمد فارع
           جامعة محمد 
بن عبد اهللا

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩١٠العربیةالمغرب

٤٤٤٩
   العالقة بین السكان والزراعة

في مدیریة رداع محافظة البیضاء 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٢٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي محمد الفرزعي

٤٤٥٠
  الموارد المائیة واستخداماتھا في حوض الضالع قعطبة الیمن 

دراسة ھیدرولوجیة جغرافیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٧٧العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهحسین مثنى مسعد العاقل

٤٤٥١
  تطابق بعض الظواھر الجغرافیة الطبیعیة

آن الكریممع اآلیات القرآنیة في بعض سور القر 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٨٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیررشاد عبد الواحد سعید الكامل

٤٤٥٢
  خصائص السكان والتنمیة في الجمھوریة الیمنیة 

دراسة جغرافیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦١العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهعبد الملك أحمد علي الضرعي

٤٤٥٣
  في أقلیم سھل تھامة التحلیل الجغرافي لمرض المالریا

  )م٢٠٠٤- ١٩٩٥( للفترة 
  ٤٣٧٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  جیھان علي عبد الغني الشمیري

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٠٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصالح أحمد محسن مجوحاناالنھیارات األرضیة في مرتفعات المحویت عمران٤٤٥٤

٤٤٥٥
  جتمع بالساحل المتوسطي للمغربدینامیة البیئة والم

  مقاربة باستخدام تقنیات االستشعار البعدي 
GIS  ونظم المعلومات الجغرافیة  

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦١٨العربیةالمغربجامعة الحسن الثانيدكتوراهعبد القادر محمد أحمد الخراز

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٢العربیةمصرجامعة المنوفیةماجستیرزعتوفیق أحمد صالح وادراسة جغرافیة - جودة الحیاة في مدینة صنعاء بالیمن٤٤٥٦

دكتوراهمحمد ھاشم علي الخالداألمن السیاحي في الجمھوریة الیمنیة المقومات والمعوقات٤٤٥٧
جامعة نایف للعلوم 

األمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٤١العربیةالسعودیة

٤٤٥٨
  جغرافیة الخدمات الصحیة في أمانة العاصمة صنعاء الیمن

)في جغرافیة الخدمات دراسة(
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٤٩العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرعبد اهللا علي صالح الشدیدة
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  ةاجلغرافيدراسات الجمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج 
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٤٥٩
  تنبؤ ومحاكاة األنماط المكانیة للنمو العمراني

  والتغیر في استخدامات األراضي  في مدینة صنعاء 
  ٤٨٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  اإلنجلیزیة   مالیزیا  جامعة بوترا  دكتوراه  محمد عبد اهللا صالح الشلبي

٤٤٦٠
  التوزیع الجغرافي لسكان محافظة لحج 

  )م٢٠٠٤-١٩٩٤(للمدة
  ٤٨٥٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة   الیمنجامعة العلوم التطبیقیة   ماجستیر   محمود عبد اهللا شائف العمراتي 

٤٤٦١
  الموارد المائیة في الیمن وأثرھا في قوة الدولة

دراسة في الجغرافیة السیاسیة 
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٩٠٥العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهلبراقعباد محمد عبد ربھ ا

  ٤٩٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٢  العربیة  العراق  جامعة بغداد  دكتوراه  عبد الجلیل عبد الفتاح الصوفي  دراسة في الجغرافیة السیاسیة -جغرافیة االنتخابات في الیمن٤٤٦٢
  ٥١٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  محمد الشعیبيفتح عبد اهللا   دراسة جغرافیة  -  السیاحة في محافظة إب ومقوماتھا٤٤٦٣
  ٥١٨٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  أفراح ناجي محسن المسیلي  التحلیل الجغرافي لدرجات الحرارة في الیمن٤٤٦٤

٤٤٦٥
   معوقات التخطیط االستراتیجي

  في المنظمات الكویتیة الحكومیة
  ماجستیر  نحسن عبده محمد نعما

جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

  ٥١٩٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن

٤٤٦٦
في أمانة العاصمة  التحلیل المكاني لخدمات االتصاالت وتقنیاتھا

  دراسة في جغرافیة االتصاالت  - )صنعاء(
  ٥١٩١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  خالد حسین علي غانم

  ٥٣٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  االردن  الجامعة االردنیة  دكتوراه  نبیلة علي أحمد السنیني  في مدینة صنعاء التوسع الحضريتقییم األراضي ألغراض ٤٤٦٧

٤٤٦٨
تقییم األرض باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار 

  عن بعد للمحاصیل الرئیسیة
  الجمھوریة الیمنیة_ في قاع البون 

  ٥٣٠٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  االنجلیزیة  الھند  جامعة بونا  هدكتورا  عبدالحمید حسین محمد االشول

٤٤٦٩
  المناخ وعالقتھ باألنشطة الصناعیة والتلوث 

  في البیئة الساحلیة الیمنیة
  ٥٣١٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  عبداهللا حیدر سالم علي

٤٤٧٠
تركیبة ودینامیكیة الھجرة العمالیة وتأثیراتھا االجتماعیة 

  في الجمھوریة الیمنیةواالقتصادیة 
  دكتوراه  أنیسة علي مقبل حسین

الجامعة الحكومیة 
  لالدارة واالقتصاد

  ٥٣١٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  روسیا

٤٤٧١
  الصناعة ومقوماتھا في محافظة صنعاء

  دراسة في جغرافیة الصناعة
  ٥٣٣٠  ٢٠٠٨  ١٩٩٢  العربیة  العراق  جامعة بغداد  ماجستیر  قائد حسن علي الجمرة

  ٥٣٣١  ٢٠٠٨  ١٩٩٦  العربیة  العراق  جامعة بغداد  دكتوراه  قائد حسن علي الجمرة  دراسة في جغرافیة الصناعة  - محافظة الحدیدة الصناعة في٤٤٧٢
  


