
   دليل الرسائل واألطاريح اجلامعية

 

  1

אאא     عناوين الدراسات 

  أسم الباحث  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
 لغة الدراسة بلد التخرج  اجلامعة  العلمية

تاريخ 
  اإلقرار

تاريخ 
  اإليداع

الرقم 
 املكتبي

199619991003 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير عبده محمد علي دهمش دراسة بيئية ذاتية على نبات القات في اليمن1

2
  التكوين الجيولوجي 

   الجمهورية اليمنية–ة جنوب حضرموت لمنطق
199619991004 اإلنجليزية بريطانيا جامعة جالسكو دكتوراه أحمد محمد عبد اهللا الكتبه

3
  مسح االنحراف الزلزالي في أعماق الصخور األرضية 

 في أثينا وأوهايو
199719991008 اإلنجليزية أمريكا جامعة أوهايوماجستير عبد الكريم محمد أحمد مالك

4
دراسات جهديه فولتا مترية على الكايتكول أمينات الدوبا 

 والدوبامين واالدرنايين ومتراكباتها الفلزية
199819991012 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه إيمان محمد حسين شديوه

5

دراسات فولتا مترية وتنشيومترية على بعض مركبات شيف 
 ومتراكباتها مع بعض  ايونات المشتقة من حلقة االندازول

  الفلزات في األوساط المائية الكحولية
 

199519991018 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير بلقيس علي زبارة

6
نموذج برمجة خطي لدراسة أفضل أنماط المحاصيل الزراعية 

 لمزارعين في ذمار
199919991046 زيةاإلنجلي اليمن جامعة صنعاء دكتوراه محمد أحمد محمد حسن

7
  تقدير العمر الحملي للطفل اليمني المولود حديثا 
 باستخدام بعض الخواص الطبية على جسمه

199919991047 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير أفراح صالح النزيلى

8
  تأثير معامل االنتشار الالقطبي ومعامل إعادة االتحاد 

 )دراسة نظرية تحليلية (في بالزما التفريغ الغازي 
199619991049 العربية العراق جامعة البصرةماجستير عبده أحمد حميد الكلي

9
  التفريغ الضوئي المستمر في بؤرة إشعاع الليزر 

  دراسة نظرية تحليلية
199919991050 اإلنجليزية العراق جامعة البصرة دكتوراه عبده أحمد حميد الكلي
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10
  الشحيحة لرسوبيات الشعاب المرجانية جيوكيمياء المعادن 

 في جزر لكشدويب
199619991069 اإلنجليزية الهند جامعة كوتشنماجستير أحمد سيف يحيى المخالفي

200020001116 الفرنسية فرنسا جامعة باريس دكتوراه خالد محمد عمر خنبريخليج عدن وآثاره التركيبية على اليمن: انتشار أخدود محيطي11

12
راسات على الفطريات والبكتريا المسببة اللتهابات قرنية عيند

 اإلنسان في صعيد مصر
200020001134 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط دكتوراه سعيد منصر سعيد الغالبي

13
تقييم تداخل مياه البحر على الخزانات الجوفية العذبة الساحلية

 وادي سردود الجمهورية اليمنية
 دكتوراه بسيالخطيب يحيى الك

المعهد الهندي 
 التكنولوجي

200020001145 اإلنجليزية الهند

14
إنتاج النباتات المغمورة في األنظمة البيئية النهرية للهند 

 بإشارة خاصة إلى مصب نهر الكوشين
199820001169 اإلنجليزية الهند جامعة كوتشنماجستير أكرم قادرى محمد القرشي

200020001180 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه فاطمة أحمد سيف اليوسفي لبوليمرات الموصلة كهربياًاصطناع ودراسة بعض ا15

 دكتوراه حمود عبد الرب محمد بشر مدى صالبة أحجار الكونكرت16
جامعة الملك فهد 

 للبترول
200020001183 اإلنجليزية السعودية

17
نطقة سد حمرين دراسة استقرارية المنحدرات الصخرية لم

  وأجزاء مختارة من اليمن" العراق"
 

200020001204 العربية العراق جامعة بغدادماجستير عدنان عبد العزيز بارحيم

18
  خوارزميات حاسوبية لتمهيد السالسل الزمنية 

 مع بعض التطبيقات
200020001210 العربية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه علي شاهر نعمان القرشي

19
            راسة كمية ونوعية الكرات النفطية د

 على ساحل البحر األحمر اليمنيس
200020001213 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه نبيل عبده أحمد الشوافي
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20
  دراسة تأثير القات على الخصوبة والنفوق الجنيني 

 في مراحل الحمل المختلفة عند األرانب
200020001217 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير  شكري الشيبانيإلهام أمين

200020001239 اإلنجليزية أمريكا جامعة نيومكسيكو دكتوراه محمد علي شكري أحمد الترابط بين أشباه الليزر من االرتقاء العشوائي21

22

  جيولوجية وجيوكيميائية وتمعدنات القواطع القاعدية 
  ين وادي الشقات ووادي شبان في المنطقة ماب

  الجمهورية اليمنية–جنوب شرق تعز 
199720011245 العربية اليمن جامعة صنعاءماجستير خالد محمد ثابت الصلوي

200020011248 اإلنجليزية الهند جامعة حيدر أباد دكتوراه عارف سعيد عقالن الحمادي التوصيف الوراثي والمظهري لطافرات فلقات من الطماطم23

24
  دراسة التطبيقات الفعلية والعالقة بينها 
 وبين التطبيقات األخرى في الرياضيات

200020011250 اإلنجليزية العراقالجامعة المستنصريةماجستير محمد علي ناصر الوصابي

25

مقارنة تأثير بعض عقاقير العالج الكيميائي البيضاض الدم 
ية لخاليا نقي العظمعلى محتوي حامض السياليك ودورة الخل

 و الطحال في الفئران البيض
200020011253 العربية العراق جامعة بغدادماجستير أشرف محمد محمد النهاري

 اختزال بعض المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية26
عبد اهللا غالب حسن علي 

 المقري
200020011255 العربية العراقالجامعة المستنصريةماجستير

27
  تأثيرات القات على بعض مكونات الدم 
 وأنسجة الجهاز الهضمي لألرانب

محمد عبد الولي سعيد علي 
 الهجالي

200120011268 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير

  الحلقية) CSI(دراسات نظرية على بعض مركبات 28
 

199920011272 اإلنجليزية الهند جامعة حيدر أبادماجستير نبيل علي محمد سلطان

29
  دراسة تفاعالت االنويه مع المستحلب النووي 

 عند الطاقات العالية
200020011276 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرة دكتوراه سكينه فخر الدين آدم
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30
دراسة االنبعاث الليزري في مناطق طيف األشعة الفوق 

 بنفسجية واألشعة السينية
200120011277 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرة كتوراهدماجدة عبد الرحيم عبد الغفور

31
تأثير مستخلص بعض النباتات الطبية المحلية للكائنات الحية 

 الدقيقة والممرضة
200120011285 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستيرعبد الرحمن محمد أحمد شاطر

32
  دراسة الكائنات الدقيقة المقاومة للعالج 

  النباتات الطبية عليهاوتأثير بعض
مهيوب شرف قاسم إسماعيل 

 العلمي
200120011290 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير

33
  التكامل الزراعي الغابي منطقة كرونجا غرب السودان 

 حيث تنمو شجرة الحراز
200120011301 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير خالد أحمد عبد الحفيظ عمر

34
ومستخلصات بعض النباتات ) صمغ النحل(تأثير البروبوليس 

  الطبية المحلية على الكائنات الطبية  الدقيقة
 

200120011307 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير محمد عبد اهللا العبود

35
تقدير كتلة الكوركات الثقيلة بهاملتونجا غير مضطرب 

)QCD( 
200120011309 اإلنجليزية بولندا جامعة وارسوستيرماج حاتم عمر عبد اهللا النظاري

36
) الحوري(دراسات ترسبيه وطباقيه لصخور تتابع العمران 

 الجمهورية اليمنية_شرق منطقة  صنعاء 
200120011325 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراهمحمد عبد اهللا يحيى الوصابي

37
  ت النباتية دراسة بيئة وفيتوسولوجية على المجتمعا

 مصر–بالصحراء الشرقية 
200120011328 اإلنجليزية مصر جامعة الزقازيق دكتوراه عبده محمد علي دهمش

200120011355 اإلنجليزية العراق الجامعة التكنولوجيةماجستيرعبد الواسع محمد عبيد العزانى ))CODESإخفاء الدوال باستخدام شفرة التصحيح 38

39
 األمينات المتعددة كمعيار أولي في معايرة استخدام نترات

 الكيلومترك وإنشاء معيار قاعدي لألس الهيدروجيني
199220011356 اإلنجليزية أمريكا جامعة ارزوناماجستير حسن محمد علي المزنعي
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40
دراسة كهر وكيميائية لالستقرار الحراري لمركبات االلكينات 

 الكبريتية الممتزة على أقطاب الذهب
199920011357 اإلنجليزية كندا جامعة أوتاوا دكتوراه سن محمد علي المزنعيح

41
  دراسة مسحية للطفيليات الداخلية في الكالب السائبة 

  الجمهورية اليمنية–في صنعاء 
200120011361 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير وديعة ناشر سيف

42

لسكريد الشحمي لجراثيمالتفاعل المصلي التصالبي بين عديد ا
  ومصول المرضى المصابين بالحمى التيفية 
 بواسطة اختبار التالزن الدموي المنفعل

200120011364 العربية العراق جامعة بغدادماجستير أحمد سيف سعيد محرم

43
لبعض العناصر ) P،N(دراسة المقاطع العرضية لتفاعل

 المستخدمة في تطبيقات المفاعل
200120021373 اإلنجليزية العراق جامعة بغداد دكتوراه د علي الشاميعبد اهللا أحم

200120021376 اإلنجليزية الهند جامعة بوناماجستيرشرف عبد الحق مهيوب الحمدي معالجة نظام المبيعات44
200020021393 اإلنجليزية الهند جامعة أورنج أبادماجستير نبيل عبد اهللا نعمان القدسي آلة تشكيل الحقن في الكيمياء الصناعية45

46
التحضير والدراسة الكهروكيميائية لبعض معقدات 

 إلكترون المجموعة الفلزية السادسة"15،16،17"
200220021419 اإلنجليزية بريطانيا جامعة برمنجهام دكتوراه آمال محمد حسين الشرفي

47
ضرةدراسات ثرموديناميكية وكينتينيكيا لبعض المعتقدات المح

 )TV(والبالتين )  II(من البالتين
200220021420 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه فاطمة أحمد محمد القادري

200120021434 اإلنجليزية الهند جامعة مارثودا دكتوراه فؤاد عبده غيالن بحث في شحنة الجاذبية الفعالة لألربعة األبعاد المتعددة48

49
  يمرات عضوية فلزية جديدة تحضير ودراسة بول

 موصلة كهربياً
200220021437 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستيرعمر محمد عبد الواحد الشجاع

50
تخليق وتفاعالت بعض المركبات الجديدة غير متجانسة الحلقة

 المنتمية إلى مشتقات البريدين
الهام عبد الرحمن عبد اهللا 

 الطائفي
200220021469 اإلنجليزية مصر طجامعة أسيوماجستير
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51
دراسات هيدروجيولوجية جيوفيزيائية وجيوكيميائية الخزانات 

 منطقة تهامة ـ  الجمهورية اليمنية–المائية في وادي سهام 
200220021483 اإلنجليزية الهند جامعة بونا دكتوراه نايف محمد منصور أبو لحوم

200220021504 اإلنجليزية الهند جامعة حيدر أبادماجستير إبراهيم غالب حمود لقمان دام الليزردراسة تمهيدية لتبريد الذرات باستخ52
200220021513 اإلنجليزية الهند جامعة بانجلورماجستيرخالد محمد ناجي سعيد العماريفصل ودراسة خواص إنزيم االستريز من بذور فاصوليا اللبالب53

54
  نزيم االستريز المستخلص التقنية الجزئية وخصائص إ

 من الغرام الحصاني حامل زهرتين مستطيل الرأس
200220021514 اإلنجليزية الهند جامعة بانجلورماجستير ماهر علي أحمد المقطري

200220021517 اإلنجليزية العراقالجامعة المستنصرية دكتوراهعبد اهللا غالب حسن الوصابي الجبر الضبابي المحدب موضعياً شبة التام55

56
   )جوا(سيرنداو _جيومورفولوجيا ساحل دوناباوال 

 مفهوم وإدارة الجرف الساحلية
200220021521 اإلنجليزية الهند جامعة بانجلورماجستير هشام محمد حمود ناجي

57
  تركيب الميزون في نموذج الجهد مع الترابط الكواركوني 

 "جرين"لدالة 
200120021531 اإلنجليزية بولندا جامعة وارسوتيرماجس حارث إبراهيم الحضراني

58
  التركيب الهيدروجرافي 

 جنوب البحر األحمرلمنطقة باب المندب 
200220021538 اإلنجليزية الهند جامعة جواماجستيرمحمد علي يحيى قاسم الصنعاني

59
  تراكيز  بعض المعادن الثقيلة بمنطقة خور كثيب 

 ة بمصب الصرف الصحي اليمن المتأثر-الحديدة
200220031555 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير ماجد علي مرشد اإلدريسي

60

تحضير ودراسة السلوك الحراري لبعض البوليمرات الجديدة 
  وتركيباتها الفلزية واستخدامها 

 في إزالة ايونات الفلزات الثقيلة في المحاليل المائية
200320031574 اإلنجليزية مصر جامعة الزقازيق توراهدك محمد قاسم عثمان القدسي

61
  الفصل االنتقائي لبعض المركبات العضوية وغير العضوية 

 في األوساط المائية باستخدام أطوار ساكنة جديدة
200320031575 اإلنجليزية مصر جامعة المنصورة دكتوراه محفوظ محمد سيف الحمادي
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62
  الهند _جامو _لبحيرة مانسرجيوكيميا الرسوبيات والمياه 

 وما يتعلق بها من المشاكل البيئية
200320031581 اإلنجليزية الهند جامعة البنجاب دكتوراه أحمد سيف يحيى المخالفي

199620031583 اإلنجليزية أمريكا جامعة ويسكنس دكتوراه منيرة عبد الودود دغيش التفاعل الخلوي مع الميتالوثين بحث دوره في تحقيق عالج63

64

توقيع الظواهر الجيمورفولوجية الناتجة عن حركة التيارات 
المستديرة على شاطئ قوهار غرب الهند دراسة 

 جيورمورفولوجية
200220031588 اإلنجليزية الهند جامعة بوناماجستيرعبد الحميد حسين محمد األشول

200220031597 اإلنجليزية مصر جامعة األزهر دكتوراهأروي عبد الرحمن أحمد البناءيهدراسات بيولوجية على بعض  أنواع العزالت االكتينوميستس65
200320031610 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير محمود أحمد حسن خالد دراسة عدديه البالزما العمود الموجب في الغازات المتدفقة66

67
  المخاطر الجيولوجية البيئية 

 ذمار في الجمهورية اليمنية –ألحواض صنعاء 
200320031612 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرةماجستيربسيم شائف عبد القادر الخرباش

68
  النشاط الزلزالي والوضع التكتوني والتحركات الحديثة 

 للقشرة األرضية في البحر األحمر
200320031622 اإلنجليزية مصر جامعة الزقازيق دكتوراه أحمد علي محمد العيدروس

200320031631 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير عبير عمر أبو بكر اصطناع ودراسة بعض البوليمرات الجديدة الموصلة كهربيا69

70
  طباقية وجيوكيميائية وتحليل الحوض الرسوبي 

 في الجمهورية اليمنية) اكبره(لتكوين 
200320031638 اإلنجليزية اليمن صنعاءجامعة  دكتوراهسعد زكي عبد القادر المشايخي

71
  دراسة تأثير بذور الحلبة على اإلخصاب 

 والتغيرات الفيسولوجية لبعض أعضاء الجسم عند األرانب
200320031647 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير أميرة عبد الباري علي قاسم

72
ية طرق جديدة للتحضير باستخدام مركبات السليكون العفو

 ومفاهيمها الميكانيكية
عبد الكريم حسين محمد أحمد 

 السياري
 20032003648 اإلنجليزية الهند جامعة بانجلور دكتوراه
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73

دراسة خصائص الطيف الضوئي للمركبات الناتجة من تفاعل 
دراسة خواص ) بارابينزوكوينيون–واي امنوبيراميدان مع (

بذون بواسطة الكيمياء الضوئية لمركبات السلفون اميدوال
 السائل الكروماتوجرافي والمطياف الكتلي

200320031664 اإلنجليزية أمريكا جامعة أوهايو دكتوراه عبد القوي أحمد نعمان محمد

200320031672 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير عبد الحفيظ علي عبد اهللا اصطناع ودراسة بعض االوليجوميرات الموصلة كهربيا74ً

75

  دراسة تأثير المستخلصات النباتية للقات والشاي األخضر
  ) Mano_Ashe( على فعالية إنزيمي 

 في أمصال مرضى السكري والكآبة
200320031677 العربية العراقالجامعة المستنصرية دكتوراه منصور محسن محمد السدح

200320031682 اإلنجليزية العراق جامعة بغداد دكتوراه اصر الوصابيمحمد علي ن بعض النتائج في نظرية التليفات والتليفات المشاركة76

77
إسهام المجموعات الحجمية للطحالب لإلنتاج العضوي األولي 

 في المياه الساحلية لكوتشن جنوب الهند
200220031695 اإلنجليزية الهند جامعة كوتشن دكتوراه أكرم قادري محمد القرشي

78
  والكهرومغناطيسياالستقصاء المغناطيسي 

 )جبل معبل( في منطقة البيضاء 
محمد شمس الدين مصطفى 

 الحذيفي
200320031713 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير

79

تفسير المعلومات السيزمية وتسجيالت اآلبار لدراسة األوضاع
التركيبية والمعامالت البتر وفيزيقية ومحتوى الهيدر 

 بمصر/ الكريتاري في قارونوالكربونات ببعض مكامن 
200320031730 اإلنجليزية مصر جامعة الزقازيق دكتوراه عبد الكريم محمد أحمد مالك

80
  المقاومة الحيوية لمرض الذبول  الفيوزاري 

 في الطماطم ـ محافظة صنعاء الجمهورية اليمنية
200320041734 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير سلوى حميد علي الخياط

200320041736 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير خالد عبد اهللا حسن برط تقييم جيوتقني لتربة مدينة صنعاء الجمهورية اليمنية81
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82
  قياس وحساب معامل التوهين الخطي والكتلي 

 ألشعة جاما لبعض المواد العازلة
200320041751 العربية العراقتنصريةالجامعة المسماجستيرعبد الكريم عبد اهللا علي ثابت

83
  حدود وامتداد بحيرة سكا برنونج 

 في الجزء الجنوبي الشرقي من والية ويسكنس دراسة بيئة
200320041758 اإلنجليزية أمريكا جامعة ويسكنس دكتوراه سيف علي عثمان الحكيمي

200420041760 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه بلقيس علي زبارةالنمط الطيفي وخصائص الثباتية لبعض المواد القابلة للتفلور84

85
الحلقة  اصطناع بعض المركبات العضوية الغير متجانسة

 ودراسة نشاطها البيولوجي
200420041776 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه ضياء عبد الحميد علي

200320041782 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير لم محفوظ سالم بسيسسا دراسة تصنيف وانتشار األفاعي في اليمن86

87
حول نظريات العينة واستكماالت الجرانج المصاحبة لمؤثرات 

 ستوم ـ ليوفيل الفرقية ذات بارامتر القيم الذاتية
200420041786 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرةماجستير رشاد مدهش علي حزام

88
ثير إضافة اوكسيد المغنسيوم على الخصائص دراسة تأ

 الكهربائية المتناوبة والمستمرة والتوصيلة الحرارية
مختار إبراهيم فضل عمر 

 القدسي
200420041793 اإلنجليزية العراق جامعة بغدادماجستير

89
  دراسة بعض الخصائص الفيزيقية لشرائح رقيقة 

 من فيثالوسياتين النيكل
200420041813 اإلنجليزية مصر جامعة عين شمسماجستير شأحمد علي أحمد دروي

200220041818 اإلنجليزية الهند جامعة بونا دكتوراه فتحية محمد علي السمان بعض مشاكل الحمل الحر في ميكانيكا الموائع90

91
  تحضير ودراسة بوليمرات محورة من تفاعل االيبوكسي 

 باتيةمع كل من األحماض الدهنية والزيوت الن
200320041831 اإلنجليزية العراق جامعة بغداد دكتوراهعبد اهللا محمد عبد اهللا الحسام

92
دراسة رسوبية ومكمنية لألعضاء الفتاتية من تكوين السبعتين

 )شبوة/مأرب(في حقل إلف النفطي حوض 
200420041848 العربية العراق جامعة بغدادماجستير نبيل محمد أحمد العريق
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جامعة جواهر الل ماجستير نعــــمان صالح لتحضير والتطوير لمادة الجيالتينا93
 نهرو

200320041860 اإلنجليزية الهند

94
  تريزاول ومعقداتها ) 1.2.3.4(تحضير واشتقاق 

 مع بعض العناصر االنتقالية ودراستها
200420041862 اإلنجليزية العراقالجامعة المستنصريةماجستير طاهر عبد الرحمن النهاري

95
   )ا.ن.د(دراسة تأثير بعض مواد األكسدة في 
 وتأثير مستخلص نبات المرمية

200420041869 العربية العراقالجامعة المستنصرية دكتوراه حسن محمد حسن الرهوي

96
  استخدام المواد الديالية لمعالجة التربة الملوثة 

 بالمركبات العضوية الناتجة عن النفط
200420041870 الروسية روسيا جامعة موسكو دكتوراه د عبد اهللا سليمقائد محم

200420041871 اإلنجليزية الهند جامعة جدبور دكتوراه محمد سالم حسن البي دراسة لنظرية لي والدوال الخاصة97

98
  دراسات مظهرية وحياتية في األطوار اليرقية 

 وبالغات دودة المشوكات الحبيبية
200420041882 اإلنجليزية العراقالجامعة المستنصرية دكتوراه ي السالميعباد محمد عل

99
تأثير مبيد الكاليفوسيت في التركيب النسيجي لألعضاء 
 الرئيسية للجهاز التوالدي الذكري في الفار األبيض

200420041892 العربية العراق جامعة بغدادماجستير عتيق محمد جبران العرامي

100
  تزازات والحركة الخطية تأثير االه

 على صورة جسم نقطي بوجود الزيوغ
200320041895 العربية العراقالجامعة المستنصريةماجستير عبده محمد علي عبد الوهاب

101
  البكتريا والفطريات المسببة اللتهاب عين اإلنسان 

 في صنعاء ـ اليمن
200420041905 إلنجليزيةا اليمن جامعة صنعاء دكتوراهعبد الرحمن محمد أحمد شاطر

200420041948 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستيررشا عبد القادر محمد الزريقي مؤثر االشتقاق المعمم في الفضاءات ذات األبعاد المنتهية102

200420041954 اإلنجليزية يمنال جامعة صنعاءماجستير توفيق أحمد عثمان العبسي دراسة عددية للقنص والتركيز الذاتي لحزمة الليزر103
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104
دراسات بيولوجية على الخفاش كبير األذن طليق الذيل 

 المحويت ـ اليمن/م
200420041959 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير أمين محمود حسن علي

105
  تأثير حقن البروموكربنين 

 على بعض أجزاء الجهاز التناسلي الذكري للفئران
200420041960 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير الهمدانيندى محمد حميد 

106
  تقييم مستوى االهتمام بالتنوع الحيوي 

 لطالب جامعة صنعاء ـ اليمن
200420041969 اإلنجليزية ماليزيا جامعة بوتراماجستير عادل عبده عبد اهللا العريفي

107
ن اليم)عمران/حجة(دراسة استقرارية المنحدرات لطريق 

 واشتقاق معدالت االنقالب للكتل مثلثية المقطع
200420042003 العربية العراق جامعة بغداد دكتوراهعدنان عبد العزيز محمد بارحيم

108
  دراسة االوستراكودا للترسبات الحديثة 
 في جنوب غرب الجمهورية اليمنية

200420042004 العربية العراق جامعة بغداد دكتوراه منيف أمين أحمد محمد

109
  دراسات فولتا مترية 

 على النيكليوتيدات األحادية والثنائية للفالفين
200420042007 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير كمال صالح تقي الجعدبي

200420042012 نجليزيةاإل مصر جامعة عين شمسماجستير عائشة صالح محمد مياسدراسات على مستبدالت البيريدوبيريميدنات مشتركة النتروجين110

111

مساهمة طريقة التنقيب المغناطيسي في استكشاف التكوين 
  البتروجرافي،التراكيب الجيولوجية والكمون 
 في تكوين المعادن في منطقة بركانية نيوجينية

200420042019 الرومانية رومانيا جامعة بوخارست دكتوراه علي صالح باقطيان

112
  ري تصميم قرص التضمين البص

 باستخدام دالة الهندسة الكسورية
200420042030 العربية العراقالجامعة المستنصريةماجستيروليد فضل علي محمد اإلرياني

 دراسة بعض الخواص الطبيعية لبعض أنواع الفيرتيات113
عبد الحكيم أحمد عبد الجليل 

 الحمادي
200420042037 اإلنجليزية مصر جامعة طنطا دكتوراه
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114

  اسات على سالالت من باسيلليس ثورنجينسيز المعزولة در
  من تربة مناطق مختلفة في الجمهورية اليمنية وتأثيرها 

 على بعض أنواع من اآلفات الحشرية
200420052046 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستيرافتخار عبد الملك علي الغساني

115

  التقدير اآلني للمنغنيز الثنائي والسباعي 
  من خالل تفاعالت التضخيم والتحسس 

 بواسطة منظومة الكترونية بصرية مصنعة محلياً
200420052079 العربية العراق جامعة بغداد دكتوراهأحمد علي محمد ناجي أبو لحوم

116
دراسة فسيولوجية وبيئة وتشريحية على نبات العرصم 

 النامي في بيئات مختلفة في اليمن)سوالنم انكالم(
200420052085 اإلنجليزية مصر جامعة األزهر دكتوراه  أحمد محمد الحديفاطمة

117
  طرائق شاملة وخوارزميات 

 لحل أنظمة المعادالت الملساء غير الخطية المبعثرة
200520052093 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستيررانية محمد عبد الوهاب المتوكل

118
  تطوير نموذج ظواهري لمستويات الطاقة 

 وظاهرة االنحناء الخلفي لعدد من النوى الدورانية الزوجية
200420052098 العربية العراق جامعة الموصل دكتوراه خالد أمين محمد عبد الرحمن

119
تقييم عامل االستطارة الذرية لألشعة السينية لذرات االغلفة 

 فوك والدالة المترابطةالمغلقة باستخدام دالة هارتدي 
200120052099 اإلنجليزية العراق جامعة بغداد دكتوراه محمد نصر مرشد ناجي

200420052100 اإلنجليزية العراق جامعة بغدادماجستير علي عبد الكريم الديلمي حول األنظمة الدينامية المتقطعة120
200420052101 اإلنجليزية األردن الجامعة األردنيةماجستير لبيب محمد شائف محمدوتحضير وخواص بعض مركبات االميدازول المدمجة مع االزين121

جامعة جواهر الل ماجستير عبد اهللا القديمي تحضير جزئيات الفضة والحديد بتقنية السلك المتفجرة122
 نهرو

200320052105 اإلنجليزية الهند

200220052109 اإلنجليزية مصر جامعة األزهر دكتوراهمحمد عبد اللطيف عمر باسودان دراسات رياضية عن نماذج التركيب العمري لألجيال123
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200520052113 اإلنجليزية بريطانيا جامعة ويلز دكتوراه جميل سالم مبارك العالقة بين العائل والطفيل لمرضى البلهارسيا في الفئران124

125
ت استخالص وتوصيف إنزيم اليوريز من بكتريا المتقلبا
 المعزولة من مرضى خمج المجاري البولية في اليمن

200420052135 العربية العراقالجامعة المستنصرية دكتوراه سعيد محمد عوض إسماعيل

126
  التشوهات الخلقية والوراثية المحدثة 
 بواسطة دايمثوات في أجنة الفئران

200520052185 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير صباح علي مجاهد القدسي

127
  ) بيرت-فبري(دراسة ظاهرة اإلكليل الشمسي باستخدام 

 5303أى:وخط الطول الموجي
200220052198 اإلنجليزية الهند جامعة بوناماجستيرمحمد قاسم غانم حمود المحمدي

128
  عزل وإنتاج وتمثيل الليباز الصامد للحرارة 

 L2عصوي SPمن إجهاد 
200520052213 اإلنجليزية ماليزيا جامعة بوتراماجستيرغلسعبد الدائم محمد مكرد الم

129
دراسة التركيب الدقيق والخواص الميكانيكية والكهربائية 

 )رصاص ـ قصدير ـ زنك(، ) رصاص ـ قصدير(لسبائك
200420052217 اإلنجليزية مصر جامعة الزقازيق دكتوراه شكيب مقبل علي محمد

130
  بيانات تعدين البروتين 

 الموزعة/ستخدام قواعد الجمعية المتوازيةبا
200420052119 اإلنجليزية ماليزياجامعة سينس ماليزياماجستير هشام عوض باحامش

131
  استخدام وفرة فيتوبالنكتن وتنوع األنواع 

 لمراقبة نوعية المياه الساحلية
200320052220 ةاإلنجليزي ماليزياجامعة سينس ماليزياماجستير ياسر عبد القادر الجهوري

200420052222 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط دكتوراه رياض صالح عوض باطُحال دراسة وتطوير موضوعات خاصة في التحليل المركب132

200520052226 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير لبيب محمد عبده ناشرتحليل البيانات الجزئية والمغناطيسية وتفسيراتها الجيولوجية133
200420052238 اإلنجليزية الهند جامعة بوناماجستير جالل أحمد محمد األكحلي الموجات المنفردة للفجوة134
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135
  الترابط الكمي في المواد الكثيفة 
 التي تخضع لتوزيع ـ بوز اينشتاين

200320052239 اإلنجليزية الهند جامعة بوناماجستير علي سيف محمد حسن

136
   )سيربنز(ية ووصف بروتين عائلة فصل وتنق

 IGGوتلقيح الجرذ وفصل األجسام المضادة لـ 
200420052247 اإلنجليزية الهند جامعة همداردماجستير أنور عبد الوهاب مسعود

137
بيرازول ) 3.2ـC( تحضير وتفاعالت بعض مشتقات ثينو

 الجديدة ذات النشاط البيولوجي المتوقع
200420052255 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير نبيل علي ناجي المخالفي

138
  كأحد مضادات االلتهابات ) الهرباجو(قوة تأثير

 على تكوين أجنة الدجاج
200520052263 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه إلهام أمين شكري الشيباني

139

  ] D- 2-1[ـ أنفو1دراسات على 
  :ـ أون1ـ أيل ـ إيثان ـ1فيوران ـ

 طرق مبتكرة لتحضير عدة أنظمة غير متجانسة الحلقة
200520052275 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرة دكتوراه محمد عبده محمد الخدشي

140
اإلنماء البلوري وبعض الخواص الفيزيائية لبلورات األمونيوم

 زنك كلوريد ذات الطور الفيروكهربي الغير متوافق
200420052277 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط هدكتورا سعود أيوب صالح بن عانوز

200520052302 اإلنجليزية األردن الجامعة األردنيةماجستيرأروى أحمد عبد الودود األغبري CUINS2إنتاج وتمييز أفالم رقيقة من 141

142

الدراسات البتروغرافية واالحتماالت الهيدروكربونية لرواسب 
  )مجموعة عمران(العصر الجوارسي األوسط واألعلى

 في حوض السبعتين شمال شرق صنعاء
200520052311 اإلنجليزية األردن جامعة اليرموكماجستيرعادل محمد علي قاسم المطري

143
  دراسة أولية لفحص األحياء الدقيقة المصاحبة 

 لمحصول الفول السوداني في دلتا أبين
200520052348 بيةالعر اليمن جامعة عدنماجستير آلريسا عبد اهللا الشيخ
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144
  الفلزات الثقيلة في الترب والنبات المروية 

 بالمياه العادمة المعالجة في منطقة الحوطة لحج
200520052366 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير محمد مثنى طاهر محسن

145
  بترولوجية وجيوكيميائية وتمعدن صخور القاعدة 

 ية اليمنيةبمنطقة ذي ناعم ـ البيضاء الجمهور
200520052403 اإلنجليزية مصر جامعة الزقازيق دكتوراه خالد محمد ثابت الصلوي

146

  دراسة على دور األوكسوثيوزيلدين في حماية الكبد 
  من سمية المبيد الحشري الكلوربيروفوس 
 في الفئران المعدية بالبلهارسيا المعوية

200520052415 اإلنجليزية مصر دريةجامعة اإلسكنماجستير فاطمة أمعبد أحمد القشبري

147
الحل العددي لمعادلة فولتيرا التكاملية من الدرجة الثانية 
 بواسطة الطرق التكاملية مع التحويالت المزيلة للشذوذ

200520052417 اإلنجليزية ماليزيا جامعة التكنولوجياماجستير عمر عبد العزيز محمد علي

148
  رات األزوميثينية اصطناع ودراسة بعض األلوجيم

 والمعقدات المعدنية للبولي بيرول الموصلة كهربياً
سما عبد اهللا عبد القادر زيد 

 األغبري
جامعة العلوم ماجستير

 والتكنولوجيا
200320052562 اإلنجليزية اليمن

199820052622 يةالعرب اليمن جامعة صنعاءماجستير محمد عبد القادر محمد النمذجة الرياضية لنظام تخطيط مالي149

150
الحد من األضرار التي يحدثها العالج الكيمائي واإلشعاعي 

 باستخدام مادة طبيعية نباتية
200520052644 اإلنجليزية مصر جامعة األزهر دكتوراه فاطمة محمد حسين شديوه

200320052658 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءستيرماج آمال محمد حسن بانافعدراسة عملية أيض الكالسيوم في المخزنات اليمنيات الحوامل151

152
جيولوجية وجيوكيميائية مجموعة بركانيات اليمن الثالثية 

  الجمهورية اليمنية-  منطقة الدخلة محافظة إب
200520052660 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير رجاء قائد قاسم عون

200520052678 اإلنجليزية الصين جامعة جيلين دكتوراه فيصل سعيد محمد الهزيم التفسير الجيوفيزائي وتحليل البيانات153
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154

  دراسات فيزيو كيميائية على اللكتينات
   )المصنفة من مجموعة الجاالكتوز(

  والمستخرجة من بذور المومرديكا كرنشيا 
 والترايكوسانثيس ديوكا

200520062684 نجليزيةاإل الهند جامعة حيدر أباد دكتوراه نبيل علي محمد سلطان

155
  التأثير السمي لبعض المبيدات 

 على البكتريا المثبتة لألزوت الجوي في التربة اليمنية
200620062700 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه محمد عبد اهللا العبود

200420052702 يزيةاإلنجل الهند جامعة بوناماجستير محمد علي سيف أحمد األنظمة الكمية المترابطة156

157
  التباين الوراثي في العشائر الطبيعية 

 في نبات الخروع بأسلوب التضاعف الكروموسومي
سالفة عدنان شاكر محمود 

 الغربي
200520062723 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير

158
  أطياف الكوركات الثقيلة باستخدام دوال مواجبة 

 ذات مركبات قولونية
200620062737 اإلنجليزية بولندا جامعة وارسو دكتوراه ر عبد اهللا النظاريحاتم عم

159
  عزل وتعريف بكتريا االكيتوميستات الحامضية 

 المنتجة للمضادات الحيوية
200520062752 اإلنجليزية الهند جامعة بونا دكتوراه عبد اهللا يحيى محمد المهدي

160
  ب اإلنسان دراسات على طفيليات المالريا التي تصي

 في تعز ـ اليمن مع االهتمام بالتركيب الدقيق لها
200120062753 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط دكتوراه آدم حزام فائد الشميري

161
  تخليق بعض المركبات غير متجانسة الحلقة

  والمحتوية على نواة البيريدازين
200420062762 زيةاإلنجلي مصر جامعة أسيوط دكتوراه أحمد سعيد ناجي الكمالي

200420062765 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير أحمد علي مهيوب المجاهد في االستدالالت اإلحصائية لبيانات غير مضبوطة162

200420062767 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرة دكتوراهعبد القوي محمد قاسم الشراعي حلول تحليلية تقريبية ألنظمة االنتشار163
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164
  بعض العناصر الثقيلة كدالة لتنوع طحالب التربة 

 مصر_ في منطقة أسيوط 
200520062773 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط دكتوراه عامر علي محمد العبسي

165
دراسات ميكروبالينتوجية وطباقية على بعض تتبعات 
 الكريتاسي العلوي ـ الثالثي األسفل في سيناء ـ مصر

200420062774 اإلنجليزية مصر جامعة المنصورة دكتوراه الوصابيخالد أحمد أحمد سعد

200120062778 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير فوزية علي غالب أنعم معالجة عددية للمعادالت التفاضلية الجبرية166

167

تطبيق بعض الطرق الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية 
عض المناطق المختارة يبنالستكشاف موارد المياه الجوفية لب

 )الصحراء الشرقية ـ مصر(ادفو ومرس علم 
200120062779 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير عبد القادرأحمد عبد العزيز

168

  دراسات تحليلية على بعض المركبات الصيدلية
   كعينات منفصلة وبالحقن المتدفق
ستيكية جديدة باستخدام أقطاب أيونية انتقالية ذات أغشية بال

200520062782 اإلنجليزية مصر جامعة القاهرة دكتوراه علي عبده محمد مطير

169

  دراسة الخصائص العزلية لمقاطع طولية،قطرية 
  وممارسة لعينات من خشب الجمهورية اليمنية 

 بواسطة الموجات الراديوية واطئة التردد

زكريا محمد علي محمد عبد اهللا
 الشرفي

200320062788 العربية العراقمعة المستنصريةالجاماجستير

170
  أنماط وأنواع البنية والغطاء للشعب المرجانية 

 الجمهورية اليمنية/في جزيرة سقطرى
مالك أحمد عبد العزيز أحمد 

 أسعد
200420062831 اإلنجليزية بريطانيا جامعة ويلزماجستير

171

  تأثير جداول اإلطعام المختلطة 
  طة اإلنزيم البروتيني الهضمي النهاري على النمو وأنش

 )كالريس قارينوس(لسمك السلور األفريقي
200520062841 اإلنجليزية ماليزياجامعة سينس ماليزياماجستير محمد عبد اهللا سالم الدهيل
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200220062907 العربية العراق معة الموصلجاماجستيرنجالء فوزي أحمد جمعة الطائي دراسة تفاعالت مركبات الكاربونيل ألفا،بيتاـ غير المشبعة172

173
  دراسة المستقبالت الضوئية 

 لبعض الخالئط البوليميرية المطعمة
200520062936 اإلنجليزية العراق جامعة بغداد دكتوراه خالد مثنى حبيب

174
  تأثير استقطاب القلب ذي المراتب العليا 
 على االستطارة االلكترونية الكولومية

200520062947 اإلنجليزية العراق جامعة بغداد دكتوراه  يسلمحسين أحمد

175
  طريقة تكاملية الستكشاف المياه الجوفية 

 في الجزء األسفل من وادي ميفعة الجمهورية اليمنية
عبد المحسن صالح محسن 

 العمري
200520062965 اإلنجليزية الهند جامعة بونا دكتوراه

176
  ستخلصات نبات السمر التأثير الوقائي والعالجي لم

 على القرحة المعدية المفتعلة عند األرانب
200520062976 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير وائل مصطفى علي محمد

177
  الفطريات المنتجة للسموم الفطرية 

 على حبوب الذرة الرفيعة والدخن في اليمن
200620062980 اإلنجليزية مصر جامعة عين شمس دكتوراهعبد العزيز هائل سعيد دغيش

200520062984 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستيرمحمد علي قاسم علي الجنيدي تأثير نبات الصبر على تركيب دم األرانب178
200620062993 العربية اليمن جامعة عدنماجستير أحمد محمد مقبل صالح النباتات المهددة باالنقراض في اليمن179

180
  لمؤثرات الخارجية على النشاط البيولوجي تأثير ا

 للتربة السوداء عالية العضوية والحموضة
200520062995 الروسية روسيا جامعة كازان دكتوراه محمد أحمد حيدرة سالم

181
  تطوير طرق االستخالص الدقيق 

 في تحليل المبيدات الحشرية والملوثات البيئة األخرى
200520063006 اإلنجليزية الهند جامعة بونا دكتوراه أنس علي سعيد النظاري

182
  عزل المواد المضادة لألكسدة 

 والمواد المضادة للميكروبات من الفواكه
200620063018 اإلنجليزية اليابان كاجو شيماء دكتوراه معتوق سيف سعيد العبسي



   دليل الرسائل واألطاريح اجلامعية

 

  19

אאא     عناوين الدراسات 

  أسم الباحث  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
 لغة الدراسة بلد التخرج  اجلامعة  العلمية

تاريخ 
  اإلقرار

تاريخ 
  اإليداع

الرقم 
 املكتبي

200620063019 اإلنجليزية ألمانيا جامعة شتوتجارتماجستير إبراهيم حميد قاسم السريحي دراسة تشتت أشعة أكس في الكوبالتيتي الطبقي183

184
  دراسة هيدرولوجية لخزان الطويلة الرملي  

 حوض صنعاء ـ الجمهورية اليمنية
جامعة العلوم ماجستير هاني عبده سيف المشرقي

 والتكنولوجيا
200520063029 العربية السودان

185
 ات االسطوانية تركيب مجموعات الرسوم البيانية والمجموع

 من أشباه مجموعات األعداد الطبيعية
200620063035 اإلنجليزية ماليزيا الجامعة الوطنية دكتوراهعادل محمد عبد اللطيف العذري

186

  دراسات في تأثيرات العوامل والمواد الرابطة 
  في تقوية مواد الحشوة الداخلة في الصناعة 

 ات النفطتكنولوجيا الكيمياء الصناعية من مشتق
200620063053 اإلنجليزية الهندجامعة شمال مهارشترا دكتوراه نبيل عبد اهللا نعمان القدسي

187
دراسة االستقرار الضوئي والحراري للمواد البالستيكية 

 المستخدمة في حفظ المياه الصحية واألغذية
200620063094 العربية اليمن جامعة عدنماجستير مهدي أحمد محمد دبان

200520063105 اإلنجليزية الهند جامعة عليجارة دكتوراه أحمد علي لصمع عتش دراسة الدوال المولدة والدوال الخاصة188

189
  تأثير مستخلص نباتي قمحين وسبرة 

 على حيوية الرؤيسات األولية للطفيلي ايكاينوكوكوس
200620063124 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير عبد القادر رؤوف أحمد

190
دراسات على تخليق وتفاعالت بعض مشتقات البيريدين 

 الجديدة غير متجانسة
إلهام عبد الرحمن عبد اهللا 

 الطائفي
200620063142 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط دكتوراه

200620063240 اإلنجليزية باكستان جامعة البنجاب راهدكتوأحالم عبد الوهاب سالم سعيدالتغير الحيوي الدقيق للفواكه والخضروات التالفة إلى االيثانول191

192
دراسات على فطريات المياه                 

 وصنعاء اليمن )مصر( في أسيوط
200520063332 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوط دكتوراه قيس يوسف محمد عبد اهللا

200620063336 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير عمران عيسى صالح عبد اهللا ات أشعة جامااستخدام البوليمرات المطعمة كمقياس لجرع193
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194
  تركيز بعض المعادن الثقيلة في الملح البحري

  المستخرج من مالحات خور مكسر
200620063357 العربية اليمن جامعة عدنماجستيرطاهر عبد اهللا عبد الجبار سالم

200620063365 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير ألفت عبد القوي قائد السقيلي  على تراكم الرصاصالنباتات القادرة195

196

التغييرات الحرارية التي تطرأ على نيترات األلمنيوم المحتوي 
  على الماء والمواد الناجمة عن تحليله من أجل الحصول 

 على أوكسيد ألمنيوم ذو مسام متوسطة الحجم
200420063377 البولندية بولندا جامعة لودز دكتوراه  حسن قشرمحمد محمد

197
  تطبيقات طرائق التنقيب المغناطيسي والمقاومية الكهربائية

 أبين/ في موقع آثاري وادي الخصمة م
200320033387 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير توفيق عبده سعيد العريان

198

 الخطوط على الصورة الجوية استخدام تقنية كروستا وكثافة
منطقة /الرقمية لدراسة تواجدات التمعدنات الحر مائية

 شمال غرب مقاطعة يونان ـ الصين) خاتشينج(
جامعة الصين لعلوم ماجستيرمنصور سعيد حسان المكردي

 الجيولوجيا
200520063389 اإلنجليزية الصين

199
  مقارنة لنهاية عصر البليستوسين 

 SRTM-DEMيدي الماضي على أساسواالمتداد الجل
200620063461 اإلنجليزية الهند جامعة عليجارةماجستير محمد حامد طالب مجٌور

200
الجديدة ) منومر معدن(اصطناع ودراسة بعض متعددات

 الموصلة للكهربا
200620063462 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراهعمر محمد عبد الواحد الشجاع

201
ض مركبات البيريدين والبيرميدين الجديدة المحتوية تخليق بع

 على نواة الثيوفين
200620063475 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير أحمد علي أحمد الحزمي

202
          صور عالقات المجموعات لطول اختياري 

  )t-1b )Taفي العالقة  
200520063512 اإلنجليزية ماليزيا  الوطنيةالجامعةماجستير ريتا هاشم عبد اهللا عيدروس
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203
  تصميم تجارب دقيقة 

 لغرض تطبيقها في الكليات والمدارس اليمنية
200520063517 اإلنجليزية الهند جامعة بوناماجستير محمد حسان علي صالح

200520063576 اإلنجليزية الهند ورنج أبادجامعة أماجستير محمد محمد عبده الزعزعي التغيرات الكيميائية خالل الفواكه الناضجة204

205
دراسة التأثيرات الوراثية الخلوية لخليط الجازولين 

Gasoline  في األرانب المحلية Lepus Lepus 
200620063579 العربية العراق جامعة البصرةماجستير عبد اهللا يحيى محمد أحمد

206
  األوجه الجيو بيئية 

 )حضرموت( وادي مدن في عملية استخراج الذهب في
عيدروس عبد الرحمن عبد اهللا 

 قطن
200520063580 الروسية روسيا جامعة الصداقة دكتوراه

207
دراسة بعض خواص متراكبات اإليميدازول والثيازول 

 ومشتقاتها ذات االنتقال اإللكتروني
200620063610 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاء دكتوراه بشرى محمد حمود العطاب

208
  تلوث بعض الترب الزراعية بالمعادن الثقيلة 

 في دلتا أبين محافظة أبين ـ اليمني
200620073650 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير أسرار أحمد بالل

209
دراسة التهدم الضوئي والحراري لمادة البول إميشلين 

المستخدمة في حفظ المياه الصحية واألغذية) PET(ترافثاالت
لناصر عبد الرحمن محمد عبد ا

 موسى الفقير
200620073664 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير

210
التقدير الكمي للسكريات المختزلة والبروتينات وبعض العناصر

 المعدنية في أصناف من تمور محافظة حضرموت
200620073667 العربية اليمن جامعة عدنماجستير خلود عبد اهللا أحمد حسين

211
الغطاء النباتي للمنطقة الساحلية والمنخفضة في محافظة عدن
200620073669 العربية اليمن جامعة عدنماجستير هناء عبد الرحمن صالحدراسة حصرية،ديناميكية،تأثيرات عوامل البيئة المختلفة عليها

212
مشاركة في دراسة نوع محدد من التسلسالت فوق الهندسية 

 ثيرات الحدودذات متغيرات متعددة وك
200620073673 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير أحمد علي الجونة صالح
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213
  تقدير تراكيز بعض العناصر الثقيلة 

 عدن/في الحبار وبعض األسماك الشائع تناولها في م
200620073676 العربية اليمن جامعة عدنماجستير مختار محمد حسن األبيض

214
 التٌراكيز في شعر طلبة مدرستين محتوى العناصر نزرة

 )دراسة مقارنة(عدن /ابتدائيتين في م
200620073677 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير عادل أحمد محمد سعيد

215

  فصل الحرمين والحرمالين وتقديرهما كمياً 
  بواسطة اكلرومونوغرافياً السائلة عالية األداء 

 في بذور نبات الحرمل اليمني
200620073692 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير احمد عبد اهللا الدهبليجمال 

216
التحقيق في عمليات التأين الضوئية لمركبات العناصر الفلزية 

200520073706 انيةاأللم ألمانيا جامعة برلين التقنية دكتوراهمحمد مقبل عيضه حسين الحداء كلوريد الحديد وبروميد الحديد وكلوريد الكوبلت3dللمجموعة 

217
  ) الفلورا(دراسات حول الحياة النباتية

 لمحافظة المحويت ـ الجمهورية اليمنية
200620073726 اإلنجليزية اليمن جامعة صنعاءماجستير حسن محمد حسن إبراهيم

200620073755 اإلنجليزية ماليزيا اجامعة الماليماجستيرعبد المختار عبد الولي الشميري الكيمياء التحليلية التحليل والوسائل218

219
تحضير وتشخيص ودراسة اإلضافة الحلقية بعض 

ثايادايزول_ 1،3،4االلدونايترونات الجديدة الحاوية علي حلقة 
200420073757 العربية العراق جامعة البصرةماجستير طارق قاسم عبده الشرجبي

220
راق تأثير اليورون على الخصائص الفسيولوجية في أو

)L)Saivinia Natans تحت ضغط المعادن الثقيلة  
200520073760 الصينية الصين جامعة نانجغماجستير رفيق خالد ناشر األغبري

221

تعيين واستنساخ الجينات المحفزة أو المثبطة بعد معاملة 
)BABA(و)BTH(للقمح بالمواد لكيميائية) Avocets(ساللة

 ) Tichoderma harzianum(وفطر 
 دكتوراه دنان علي سعيد األصبحيع

جامعة الشرق األوسط
 التقنية

200620073774 اإلنجليزية تركيا
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222
  تلوث الهواء في مدينة كريتر بالغازات الناتجة 
 من عوادم المركبات وأثره الصحي والبيئي

200620073788 العربية اليمن جامعة عدنماجستيربد القويفاطمة عبد اهللا صالح ع

223
  ب التفاضل والتكامل الكسري حسا

 لدوال معينة فوق هندسية معممة وبعض نتائجها
200620073792 اإلنجليزية اليمن جامعة عدنماجستير سالم صالح القاسمي بارحمة

224
على النمو تأثير السيانو بكتريا كمحسن ومخصب حيوي للتربة

 وبعض الخصائص البيوكيميائية في بادرات الطماطم
200620073813 اإلنجليزية السعودية جامعة الملك سعودماجستير علي الخياطسعاد حميد 

225
  دراسات كيميائية وبيولوجية لتربينات 
 بعض الزيوت الطيارة المنتجه تجارياً

200620073818 اإلنجليزية مصر جامعة المنصورة دكتوراه خالد حسين محمد عبد اهللا

200620073826 اإلنجليزية مصر جامعة أسيوطماجستير علي محمد حسن سالم دية في أسيوطدراسات ميكولوجية على األمراض الجل226

227
  انتقائية وغربلة العوامل الكيميائية 

 على جهد اإللكتروزات ذات األغشية الصلبة
200220073829 الفرنسية الجزائر جامعة باجي مختارماجستيرأحمد حسن عبد اهللا مسعد عون

228
تروني البرمي وخواص ثنائي العزل الكهربائي الرنين اإللك

 لبعض معقدات الفثالوسيانين المعوضة وغير المعوضة
عبد اهللا يحيى عبد الرزاق 

 باعلوي
200420073837 العربية العراق جامعة البصرةماجستير

229
  دراسات على بعض قواعد مانش الكيتونية 

 والمركبات التي تمت إليها
عصام حميد أحمد حنش 

 شهابيال
200420073838 اإلنجليزية مصر جامعة المنصورةماجستير

230

قدرة ارتباط المعادن الثقيلة في الطحالب الخضراء المزرقة 
والجينات المسئولة والتطبيقات المثلى في المعالجة الحيوية 

 للمياه الملوثة بغرض استخدامها بالزراعة
200620073853 اإلنجليزية مصر يةجامعة اإلسكندر دكتوراه لنا سعيد محمد عبد اهللا

200620073877 اإلنجليزية السعوديةعبد العزيز الملكجامعةماجستير مبارك عوض عبيد السباعي طريقة فروق محدودة لمعادلة بنجامين231
  


