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 لطبعة األولىا

 

 ( 337) صنعاء -بدار الكتاب  اإليداعرقم 

2021 

 

 "جميع الحقوق محفوظة" 

 

 مسموحة   طريقة غيربأي   لدليلمحتوى هذا ا استخدم في أي حال من األحوال ال يجوز  "

  (أي طريقة اخرى التسجيل أو أوميكانيكيا أو لكترونيا إالنقل  أوبطريقة االسترجاع  مادتهاختزان  )نشر أو

 "المجلد )جامعة البيضاء( إال بموافقة مقدماً من جهة إصدار هذا 
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 كلمة معالي دولة رئيس الوزراء  
  

 

 

                                    

 حبتور بن  صالح عبدالعزيز / د ـ  أ                                                                       
 صنعاء -  العالي للتعليم األعلى المجلس رئيس الوزراء مجلس رئيس                                                       

 

   (البيضاء جامعة عن  صادر م( 2021) وحتى(  2008) من  للفترة العلمي  اإلنتاج دليل لكتاب تقديم)

 - : المقدمة

  في  لنا  كلمة    وضع  في   أُساهم   أن   مني  طلب  حينما  البيضاء،  جامعة   رئيس  العرامي   أحمد   / البروفيسور  األخ  من   المقدم  الطلب  جدا    سّرني

 - : وهو ،اجد   الهام  الكتاب ذلك  مقدمة

  لألساتذة  والعلمية  الرصينة  بالمعلومات  مليئ  شامل  كتاب  وهو  ،(  م2021  —2008)    خالل(  البيضاء  جامعة  لُمنتسبي  العلمي  اإلنتاج  دليل) 

 وحداثة   نشوء  من   الرغم  وعلى،  العلمية  وأقسامها  ولكُلياتها  للجامعة  العلمي  البحث  جانب   إثراء  في  ساهموا  ن الذي  ،والمعيدين   والمدرسين 

  ، التأسيس  في  سبقتها  والتي  ،العريقة   واألهلية  الحكومية  الجامعات  تلك   بجدية  نافست  قد  -ُمنتسبيها  خالل  ومن   -أنّها  إلّ   الجامعة  تأسيس

 معيار   لوضع  كاف    غير  السنوات  عدد بأن   امؤشر    يُعطي  وهذا  واألجنبية،  العربية  الجامعات  من   أقرانها  مع  األكاديمية  والعالقات  ،واإلمكانات

  التي  الضروف  كل برغم ومتميزة ،ونشطة ،فاعلة بأنها البيضاء جامعة أثبتت وهكذا  بحثية، علمية مؤسسة  ألية المعرفي اإلنتاج مع العمر

 بالبنان،  إليها  يُشار   جامعة    إلى  تحولت  فالجامعة  ذلك   ومع  وإنسانية،  ،واقتصادية  ،إعالمية  وحرب    ،وحصار    ،عدوان    من   العظيم   اليمن   يعيشها

 .وفعالياتها أنشطتها جميع في متنان وال التقدير كل استحقت وهكذا

 :  اآلتية المؤشرات في المباشر وغير المباشر انعكاسه  ذلك  سيجد و ،والبحثية العلمية  والندوات ،المؤتمرات بعقد الجامعة اهتمت لقد

  مفاصل          جميع  في  التعليمية  العملية  مستوى   تطور  على  الهام   المؤشر   وهو   ،الجامعي  الكتاب   تأليف   وتطور  ،فعالية  على  ذلك   سينعكس   -أول  

 .الجامعة

 .بالكُليات العلمية األقسام  في األكاديمي  التعليمي للبرنامج السريع التطور على -اأيض  -سينعكس -اثاني  

 .العلمية واألوراق ،والبحثية المرجعية الكتب إعداد في األكاديمي للكادر السريع التطور مدى على سيؤثر -اثالث  

 العلمية   المختبرات  عمل  فنون   وفي  ،والسيمنارات  ،التدريسي  واألسلوب  ،المنهج  طرائق  في  العمل  أساليب  تطور  على  سينعكس  -ارابع  

 .والبحثية ،التعليمية

  ِحفظ   ستَُؤمن   التي  ،البحثية  المجالت  وكتابة  ،واألرشفة  ،الحفظ  عملية  وفي  ،العلمية  المؤتمرات  بعقد  الهتمام  في  نشطة    حالة    سيخلق  -اخامس  

 .سياقاته  في المعرفي اإلنتاج

  والتطبيقية   النظرية  العلمية  األساليب  عبر  والتحليل   ،والكتابة  ،البحثي  بالجانب  الشتغال  إيجابية  من   مباشرة  وغير  مباشرة  انعكاسات    هذه

 .الجامعات  في الهام الحقل هذا في
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   حملة من  والباحثات الباحثين  أسماء عن  والبيانات المعلومات من  بالعديد ُمفعما   مليئا   ثريا   وجدته الدليل لمحتويات تصفُحي خالل ومن 

  واعتزازا    سرورا    زادني  وما  العلمية،  ومفخرتها  الجامعة   ثروة  هي  األسماء  من   البيانات  وتلك ،  الرفيعة  العلمية   والشهادات   العلمية  األلقاب

 واستطاعوا  العدوان، دول  قبل من  علينا المفروض العلمي  الحصار حاجز يكسروا  أن  استطاعوا قد  الجامعة ُمنتسبي  من  الزمالء هؤلء بأن 

 ، وإندونيسيا  ،سترالياأ   من   كله،  العالم   امتداد  على  امنشور    اعلمي    ابحث     (523)   بلغت   التي  أبحاثهم  نشر   خالل  من   وجامعتهم   أنفسهم  يخدموا  أن 

  ،الكندية  الجامعات  في  األرضية  الكرة  غرب  إلى   وصول    ،وأوربا  ،واإلسالمي  العربي  وعالمنا  ،اشرق    والصين   ،وسنغافورة  ،وماليزيا

  أقرانها   أمام  باعتزاز    تتباهى  أن   وتستطيع  ،البيضاء  لجامعة  مفخرة    يُعد    وحده  هذا  إن   الجنوبية،  أمريكا  وجامعات  ،والمكسيكية  ،واألمريكية

  .العربية وحتى اليمنية الجامعات من 

 .بالجامعة العلمي البحث لمجهود اليانعة الثمار حصاد هو وهذا ،بحثية وجائزة   اختراع   براءة 23 على الحصول في مساهمتها على عالوة

 ارئيس    كنت  حينما  أنني  وأتذكر  الموثقة،  وإنجازاتها   الجامعة  نشاط  ألوجه  التوثيقي  العلمي  السجل   بمثابة  هو   كانت  أيا    الجامعة  دليل  إن 

  والمراكز   الكُليات  كُل   دليل  سنوات    أربع  كل  نُجدد  أن   على  ن يحريص  -كُلياتها  وُعمداء  الجامعة   رئيس  نُّواب  -وزمالئي  كنت  عدن   لجامعة

 العام  في  آخرها  كان   شاملة،  أدلة  ثالثة  ؛(م  2020  —  1970)  اعام    الخمسين   بلغت  التي  ،مسيرتها  خالل  الجامعة  أصدرتقد  و  ،العلمية

 .م2010

 للخطة   المستوعب  الشامل   بالدليل  وستلحقها  الدليل،  هذا   إعداد   في   السبّاقة  الجامعات  بين   من   البيضاء  جامعة   تكون   بأن   سعيد  فأنا  ولذلك     

 ، التدريس  هيئة  أعضاء  أسماء  كذلك   وتشمل  األكاديمية،  قياداتها  أسماء   وتشمل  ، العلمية  ومراكزها  ،وكُلياتها  ،األكاديمية  الدراسية

  ، ولوائحها  ،والتدريسي  األكاديمي  الجامعة  نشاط  لحركة  والبيانات  ،المعلومات  ستُصبح  وهكذا  غيرهم،و   والموظفين   ،المساعد  والتدريس

 وحتى   التأسيس  منذ  ونشاطهم  ،وُمنتسبيها  طالبها  توثيق  في   الهام  والجانب  المختلفة،  أنشطتها  وكذا  والعامة  الفرعية  وأدلتها  ،وقوانينها 

 .المجتمع في وتوثيقها ،رشيفهاأو ،وتأثيرها ،تاريخها للجامعة تحفظ متطورة إضبارة   من  وأساسي هام جزء هو ؛اليوم

 

 َعِليم   ِعْلم   ِذي كُلِ   وفوق                                           
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 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصدير  
    

 

 

 

 

 

 حسين حازب  /األستاذ                                                                                                 

 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                                                    

 

ر ألول دليل لجامعـة البيضاء يحتوي اإلنتــاج العلمي المنُجز خالل الفـترة مـن العـام   م 2008إنه لمن دواعي سرورنا أن نُصد ِّ

، يُضاف "، وهو أحــد اإلصـدارات الجـديـدة للجامعــة منـذ نشأتها، ويمثل هذا اإلصدار "بيبلوغرافيا علميةم2021وحتى العـام  

إلى  رصيد الجامعة في مجال البحث العلمي، بما يحتويه من حصيلة بحثية وعلمية متميزة تمتد لتسعة عشر عاماً، حيث تمثل هذه  

 الفترة عمر جامعة البيضاء.  

وما يجعلنا نشعر بالفخر أن أحد التطورات المتالحقة والملموسة، التي تشهدها جامعة البيضاء عاماً بعد عام، ال سيما مع تركيزها    

على مجال البحث العلمي وخالل فترة وجيزة؛ تمثلت بدرجة أساسية في إقامة مؤتمرين علميين متتالين في رحاب الجامعة في 

ضافةً إلى تنفيذ عدد من األنشطة والفعاليات العلمية األخرى، واإلصدارات العلمية، آخرها هذا الدليل  م، إ2021م و  2020العامين  

الذي ال شك أنه سيكون رافداً ومرجعاً مهماً بالنسبة للجامعة وكلياتها المختلفة، وسيستفيد منه األكاديميون والباحثون والمهتمون  

 والطلبة. 

جهود تطويرية يمثل المستوى الذي وصلت إليه، بالرغم من إمكانياتها المحدودة، والظروف    إن ما تقوم به جامعة البيضاء من 

التي تحيط بها وتعاني منها، ومع ذلك استطاعت أن تخطو إلى األمام بثقة عالية، وال سيما في مجال البحث العلمي، والنهوض به  

وخدمة المجتمع على مستوى محافظة    نحو التنمية المستدامةها  فوتوظي  ةوالتكنولوجي  ةالعلمي  ات مواكبة التطوروتنويع أنشطته، و

البيضاء والبلد عموماً، وتطوير العملية التعليمية وتجويدها وتحسين خدماتها ومخرجاتها من جهة أخرى، وتنطلق هذه الجهود  

، التي تركز على االرتقاء بالجامعات  من رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها، ومن أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

 اليمنية، للقيام بدورها في تحقيق التنمية المنشودة.

في األخـــير نتوجه بالشكر والتقدير لألخ أ.د/ أحمد العرامي رئيس الجامعة ونوابه وفريق العمل على جهودهم المخلصة التي 

 ً ، ونبارك لهم هذه الخطوات والتوجهات التي يسعون من خاللها إلى  يقومون بها داخل الجامعة واهتمامهم بتطويرها علمياً وعمليا

 أن يكون لجامعة البيضاء مكانة مرموقة ومتميزة بين الجامعات المحلية واإلقليمية.  

 

 وهللا ولي الهـــداية والتوفيــــق ،،،                                                                                 
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 كلمة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي  
 

     

 

 

 

 

 

   أ.د/ علي يحيى علي شرف الدين                                                                  
                                   نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                                  

 
 

 

نا محمد الحمد هلل رب العالمين، الحمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على معلم البشرية األول سيد

 - وعلى آله وسلم:

يُعد البحث العلمي اليوم البوابة الرئيسية إلنتاج العلم والمعرفة، وخط سير المجتمعات لمواكبة التقدم في مختلف نواحي الحياة،  

 وأداته لرفع اإلنتاج وتحقيق متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل، ومواجهة الصعوبات، والتغلب عليها. 

معات القبلة األولى للباحثين بمختلف المستويات والدرجات العلمية؛ لما لها من دور في اإلسهام في صقل وتنمية كما تُعد الجا 

المهارات البحثية للباحثين، وتعزيز قدرتهم على إنتاج المعرفة العلمية والتطبيقية؛ لهذا أولت الجامعات البحث العلمي األهمية  

نذُ نشأتها، ومن بين تلك الجامعات جامعة البيضاء؛ فبالرغم من حداثة تأسيسها، إال أنها  الكبرى باعتباره وظيفة أساسية لها م

م بتحرير المجلة العلمية لها، تالها عدد من الخطوات، من أهمها  2019سعت جاهدةً لوضع حجر األساس للبحث العلمي منذُ عام 

م  وحصول مجلة الجامعة على رقم اإليداع، باإلضافة 2019ذُ عام  تأسيس قاعدة البحث بالجامعة، وهذا أدى إلى التحول بأدائها؛ فمن

إلى إقامة المؤتمرات العلمية بنسختيهما األولى والثانية، واإلعالن عن المؤتمر الثالث لها، وعقد عدد من ورش العمل، وحلقات  

ة جائزة البحث العلمي؛ كل ذلك يدل على  م، و خطوات إقرار الئح2008/2021النقاش العلمية، وإعداد دليل اإلنتاج العلمي للفترة  

 قدرات ومهارات القيادة الجامعية في مواجهة الصعوبات والتحديات، التي تمر بها الجامعة والنهوض بأدائها.  

ومن هنا أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لرئيس الجامعة أ. د/ أحمد العرامي، الذي شهدت جامعة البيضاء، وما زالت تشهد  

من جهود  في عهد لهم  لما  واإلداريين، والفنيين؛  باألكاديميين،  ممثلة  البيضاء  جامعة  أسرة  أشكر  كما  واالرتقاء،  النهوض  ه؛ 

نحو التميز والنجاح    ب ملموسة في استمرار النهوض بدور الجامعة، واالرتقاء بأدائها ووظيفتها تجاه المجتمع، وسعيهم الدؤو

 في خدمة التنمية والمجتمع.  

 وهللا ولي التوفيق والهادي إلى سبيل الرشاد                                      
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 البحث العلمي   وكيل الوزارة لقطاع كلمة         
 

                                                                                           

      

 

 

 

 الشراجي صادق الدكتور                                                                                                   

        العلمي البحث لقطاع الوزارة وكيل                                                                                             

 الرحيم الرحمن هللا  بسم 

نُونَ ٱوَ   ۥ َوَرُسولُهُ   َعَملَُكمْ   ّلَلُ ٱ  فََسيََرى  ْعَملُواْ ٱ  َوقُلِّ :}  القائل  الحمدهلل لِّمِّ   إِّلَى    َوَستَُردُّونَ   ْلُمْؤمِّ َدةِّ ٱوَ   ْلغَْيبِّ ٱ  َع   ُكنتُمْ   بَِّما  فَيُنَب ِّئُُكم  لَشَه 

 . العظيم هللا  صدق{تَْعَملُون

 . الطاهرين الطيبين وآله هللا عبد  بن محمد البشرية معلم  على والسالم   والصالة

  وإحدى   الثالث،  الجامعية   الوظائف  تحقيق   سبيل  في  بارز     دور     من  به  تقوم   لما   البيضاء؛   جامعة  لقيادة  الجزيل  بالشكر  نتوجه  بدايةً 

  وإيجاد   البالد،  في  التنمية  عجلة  وتعيق  تعرقل   التي  المشاكل   أهم  على   الوقوف   يمكن  فبه  العلمي،  البحث  وظيفة   وأهمها   الوظائف   هذه 

 سيما   ال  بالبالد  النهوض  يمكن  العلمي  بالبحث  أنه  كما  للبالد،  المستدامة  التنمية  وتحقيق  المشاكل،  لتلك  والُمثلى  المناسبة  الحلول

  نراه   فما ،  العلمي والبحث  بالعلم   إال  األمم   تنهض  فال  لها،  واالزدهار   التقدم  وتحقيق  الحبيبة  بلدنا  بها   تمر  التي  الظروف  هذه   مثل  في

  المؤتمرات   هي  العلمي  البحث  وسائل  وأهم  العلمي،  بالبحث  إال  يتم  لم  ورخاء   وتكنولوجيا  وتطور  حداثة  من   اليوم  المتقدمة  الدول  في

  كما   المجاالت،  كافة  في  علمية  نتائج  من  الباحثون  إليه  توصل  ما  وأحدث  المعرفة  نشر  على   تعمل  التي  والكتب  العلمية  والمجالت

لَ    ذلك  من  أساس    وعلى.  الثقافات  مختلف  من  العلمية  الخبرات  تبادل  -المؤتمرات  أعني-   فيها  يتم   دليل )ب  والموسوم  الدليل  هذا عُمِّ

  المجاالت   شتى  في  العلمي  البحث  بإنتاج  -بقيادتها  ممثلة-  الجامعة   اهتمام  مدى  على    كداللة    ؛(البيضاء   لجامعة   العلمي  اإلنتاج

ً  الدقيقة العلمية المعلومة  إلى الوصول ويكون المعرفة تتيسر حتى والتخصصات؛  . تكلفة وأدنى وقت  وبأقل  جدا ُمبسطا

 . الدليل هذا  وقيادتها  الجامعة لهذه   نبارك أن إال يسعنا ال لذلك

 

 

 

                                                                                            

 



 

    10                                 ytiAlbaydha  Univers         م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 كلمة الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي 
       

 

 

 

 د/ خليل الخطيب                                                                                          

 الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي                                                                                           
  

  إنتاج   من  كانت  سواء   والبحوث،  الدراسات   وعدد   نوع  على   كبير  حد  إلى  وجامعة  دولة   يأ  في  العلمي  البحث  سمعة  تعتمد

  لم   إذا  للعلم  قيمة  ال  إذ  العلمية،  والمؤتمرات  المجالت  في  المنشورة  البحوث  أو  ،(ودكتوراه  ماجستير)  العليا  الدراسات  طلبة

  ذات   أصبحت  حيث  لها؛  وطن  ال  المعرفة  وأن  النزعة،  عالمي  العلم  أن  منطلق  من  وذلك  البشرية،  لخدمة  وإتاحته  نشره  يتم

  عن   النظر   بغض  والباحثين  العلماء   بين  التواصل   سهلت  التي  واالتصاالت  المعلومات   تقنيات   استخدام  بفضل   عالمية  صبغة

 . الجغرافية الحواجز

  اليمن   وفي  قرن،  نصف  إلى   عمره   ويصل   الخدمية،  القطاعات   أكبر  من  العلمي  والبحث   العالي  التعليم  قطاع   يعد   اليمن  وفي

ً  مركزاً ( 92) عن  يربو ما  وفيها  المحافظات، بعض في  الفروع   مع ( وأهلية حكومية) جامعة( 72) حوالي   ناحية  ومن . بحثيا

 -  العلمية  الرسائل  عدد  بلغ   حيث  ووافر،  غزير  علمي  إنتاج  اليمن  لدى  فيوجد   المؤسسات؛  لهذه  والمعرفي  العلمي  اإلنتاج

  أعرق   من  جيد  عدد  منها  أجيز  ،(ودكتوراه  ماجستير)  علمية،  رسالة(  17000)  يقارب  ما  -  2020  سبتمبر  نهاية  حتى

  تجاوزت   إذ   لغاتها،  وتعدد  بتنوعها،  العلمية  الرسائل  وتتسم  دولة،  70  من  أكثر  في  والدولية،  والعربية  المحلية  الجامعات 

  بين   موزعة  بحثياً،  مجاالً (  24)  من   أكثر  وتتضمن  العربية،  باللغة   كتبت  منها %  60  من   يقارب   ما   أن   إال  لغة؛   18  من   أكثر

  إال   والسرور،  البهجة  ويبعث   كبيراً،  يبدو  العدد   هذا  أن  من  الرغم   وعلى  والتقنية،   والتطبيقية  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم

  الرسائل  إيداع نسبة النخفاض ونتيجةً  وحديثة، شاملة  وطنية بيانات  قاعدة لغياب  نتيجةً  ناقصة، تزال  ال اإلحصائية هذه  أن

 .  باليمن القائم الوضع  بسبب األخيرة، السنوات للعشر للمعلومات، الوطني المركز   لدى العلمية

  ماليين   عليه  أنفق  والبحث،  التعليم  من  قرن  نصف  حصيلة  وهو  ومتنوع،  كبير،  اليمني  والمعرفي  العلمي  اإلنتاج  حجم  إن

ً   العلمية  الرسائل  تستهلك  إذ   الدوالرات،   والنسخ   والكتابة  والتأطير  والبحث  والتدريس   العمل  ساعات   من  اآلالف  سنويا

.  الثروة  وتلك  اإلنتاج   ذلك  عن  وشاملة  وافية  إحاطة  والمحلي  العلمي  للمجتمع   يكون  أن  دون  من  واألرشفة،  والحفظ  والتوثيق

  تكرر   زالت  ما  الباحثين،  من  الجديدة  األجيال  أن  إلى  تشير  دالئل،  ثمة  أن  إال  العلمية؛  الرسائل  عدد   زيادة   من   الرغم  وعلى

  من   منسوخة  معرفة  وإنتاج  والمال،  والجهد  والوقت  الطاقات   هدر   في  هذا  ويتسبب  البحثية،  الموضوعات   بعض  وتستنسخ

ً   الموجود  العلمي  فاإلنتاج  بعضها،   المحلي   العلمي  الجمهور  يتمكن  ولم  إلكترونياً،  ينشر  لم  الجامعية،  المكتبات  في  حاليا

ً ) معلوم  غير يزال ال فهو إليه، الوصول من والعربي ً  داخليا   إليه يصل ولم مدفون،  كنز بأنه وصفه يمكن ما وأقل ،(وخارجيا
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 الحكومي )  القطاعين؛  من   أي  وال  بالحكومة،  العامة  السياسات  وراسمو  القرار،  صناع  إليه  يلتفت  ولم  منه،  يستفاد  وال  طالبوه،

 توظيفه  يتم ولم الجامعية، المكتبات رفوف وعلى األدراج، حبيس  باليمن  المعرفي اإلنتاج – يزال وال – ظل بل ،(الخاص أو

 . العامة  الحياة وتحسين والمستدامة، الشاملة التنمية تحقيق أو المجتمع،  لخدمة يسخر ولم المختلفة، الحياة مجاالت في

  فليست  العلمي، اإلنتاج قلة  أو ضعف من تعاني ال اليمن أن  جلياً؛ يتضح أسبابها،  على والوقوف  المشكلة، هذه   تحليل وعند

 النشر   غياب  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية؛  من  هذا  الجودة، حيث  من  عليه  كثيرة استفهام  عالمات   هناك   ولكن الكم،  في  المشكلة

  وأبحاث  والدكتوراه،  الماجستير رسائل  من المعرفي، إنتاجها ترفع  ال الجامعات جميع  أن حيث اإلنتاج، لذلك   المميز العلمي

  من   جيد  لعدد  إلكترونية  نسخ  وجود  رغم  والورقي،  التقليدي  بوضعها  تزال  ال  وهي  اإللكترونية،  مواقعها  على  الترقيات

 التوثيق  ضعف   من  الجامعية  المؤسسات  تعاني  كما   رقمية،  مستودعات   بناء  على   الجامعات   تعمل   ولم   والبحوث،  الرسائل

 . العلمي لإلنتاج الببليوغرافية البيانات وخاصة  والمعلومات  للبيانات

 وبمناسبة  البيضاء،  وجامعة  صنعاء،  جامعة  ومنها  العلمي،  لإلنتاج  أدلة  بإعداد  تهتم  الجامعات  بعض  بدأت  األخيرة  الفترة  وفي

  ونوابه،   العرامي  أحمد  /الدكتور   باألستاذ  ممثلة   الجامعة  لقيادة   والتبريكات  التهاني  آيات   بأسمى  أتقدم   الدليل،   هذا   إصدار

  والمعنوي   المادي  والدعم  بالمجهود  المشاركين   وكافة  النظاري،  محمد  /الدكتور  األستاذ  رأسهم  وعلى  المتفاني،  العمل  ولفريق

 . والنشر اإلشهار  لحظة الى اإلصدار هذا وصل  حتى والخبرة،

 الثقافة  تنمية  في  يسهم  والذي  للجامعة،  المعرفي  واإلنتاج  البحثية  المخرجات  لتوثيق  جيدة  بداية  ليمثل  المميز  الجهد  هذا  يأتي

  استطاعت   حيث  البيضاء،  لجامعة   العلمي  باإلنتاج  وغيره  العربي  العلمي  المجتمع   وتعريف  الجامعة،  منتسبي  لدى   العلمية

  أنها   للجميع   تثبت  أن  فعالياتها،  وكافة  وإصداراتها   المحكمة  ومجلتها  المنتظمة  العلمية  ومؤتمراتها  بأنشطتها  الجامعة   قيادة

  الدولية   والمؤتمرات  الفعاليات  بتنظيم  وانتهاء   البيانات  قواعد  من  ابتداء   تطويره،  وأهمية  العلمي  البحث  أهمية  وتدرك  تعي

 المجتمعية   والخدمة  العلمي  البحث  مجال  في  كبيرة  خطوات  وخطت  واضحة،  نجاحات  وحققت  ،(وافتراضيا  حضوريا)

 . البيضاء  جامعة من أكثر  وكوادر موارد  تمتلك أخرى جامعات  تحققها لم والتعليم، التدريس  مع  بالتوازي

  هذه   في  االستمرار  للجامعة  ونتمنى  النور،  الى  وإخراجه  العمل  هذا  إنجاز  في  ساهم  من  لكل  االمتنان  وعظيم  الشكر  كل

 والمؤسسات   والشركات  األعمال  ورجال  المحلي  المجتمع   وندعو  العلمية،  األنشطة  ودعم  التطوير،  وعمليات  اإلصالحات

   .المجتمع  وخدمة العلمي والبحث  والمعرفة التعليم  في هو االستثمار فخير البيضاء  جامعة دعم الى اإلنتاجية
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 كلمة رئيس الجامعة                   
 

      

 

 

 د/أحمد العرامي  .أ

 رئيس جامعة البيضاء

 

  خالل   من   الحياة   نواحي  مختلف   في  للتقدم  وطريقها   ورقيها  المجتمعات  لتطوير  الرئيسية  األداة  اليوم  العلمي  البحث   أضحى 

 وظيفة  باعتباره  تحقيقه  يمكن  أمر  وهو  لها،  المناسبة  الحلول  وإيجاد  المجتمعات  تواجه  التي  المشكالت  مختلف  مع   التعامل

  العلمي   اإلنتاج  دليل  بإعداد  البيضاء   جامعة  قامت  بالجامعة  البحث  قاعدة  لتأسيس   الخطوات  أحد  وفي    للجامعات،  أساسية

  ومفصلة،   دقيقه  موضوعية  تقارير  على   والحصول   لمنسوبيها،  العلمية  األسس   توثيق  بهدف  م؛2008/2021  للفترة

 العليا،  الدراسات  وطلبة والباحثين  التدريس   هيئة  ألعضاء   العلمي  والبحث العليا  الدراسات  برامج  تطوير  في  منها  واالستفادة

  الرشيدة   القرارات  اتخاذ  على  والمساعدة  البحثية،  والتوجهات  الجامعة  لتطوير   االستراتيجية  بالخطط  العلمي  البحث  وربط

  دليل   يشكل  كما   نتاجهم،  رفع   على  الحث   في  يسهم   مما  ونشرها،  االختراع  وبراءات   والبحثية،  العلمية  األوراق  تطوير  نحو

  صناع  وتزويد للجامعة، البحثي األداء  تقييم في يسهم  بما البحثية، والبيانات بالمعلومات الغنية المصادر أحد العلمي اإلنتاج

 . الجامعة لمنسوبي العلمي اإلنتاج عن دقيقة وتقارير  بإحصاءات القرار

 وأقر  المجربي  علي  أشواق/    واألستاذة  النظاري  حسين  محمد  /الدكتور  من   لكل    واالمتنان  الشكر  بوافر  أتقدم  المقام  وبهذا 

 . الوجود  حيز إلى الكتاب هذا  أخرج في لجهودهما بالفضل
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 مقدمــــــــة عامــــــــــة 

    

 

 

 

 .د/ محمد حسين النظاريأ

 رئيس فريق العمل                                                                                                             
 آله   و  محمد  سيدنا  على  ونسلم  ونصلي  باهلل،   إال  توفيقي  وما  الدليل،  هذا  إلنجاز  ووفقنا  هدانا  الذي  العالمين  رب  هلل  الحمد 

 . ..أجمعين وصحبه

  تلك   فإن  العلوم،  شتى  في  متقدمة  مراحل   الشعوب   بلغت   ومهما   بالعلم،  الوثيق  بارتباطها   مرهون  وتطورها   الشعوب  ارتقاء 

 في  الراغبين  إلى  نفعها  يصل  وال عليهم  محصورة  تظل  الباحثين  مجهودات   فإن  وجمعها،  وحصرها أرشفتها  يتم  لم  إذا  العلوم

  بل   العلوم؛  لتدريس  فقط  ليس   الرئيسة،  البوابات   هي  الجامعات   وتعد   والمعرفة،  العلم   ميادين   مختلف  من  واالستزادة   البحث

 . العلمي البحث نتائج اليه توصلت ما وآخر والمعرفة  العلم لنشر

 حكومية،   جامعات   خمس   إنشاء   إطار   في   م2008  للعام (  119)  رقم   الجمهوري  القرار   وفق   تأسست  التي  البيضاء  جامعة  

  أعضاء  تخص  علمية)  محفوظة  بيانات  ألي  مفتقدة  م،2021  عام  حتى  وظلت  ،(البيضاء   -  حجه  -  الضالع  -  أبين  -  لحج)  وهي

  األعضاء  بمراسلة  جهة  كل  تقوم   الكادر،  يخص  ما  بعمل   القيام  تم  كلما  وكان   إلكترونية،  أو  ورقية  سواء (  التدريس   هيئة

 نتاج   وذلك   المعلومات،  ذات  على  للحصول  مجددا  األعضاء   مراسلة  يتم  ما  وسرعان  معلومات،  من   تريده  ما  على  للحصول

 . الجامعة  في أتمتة وجود لعدم طبيعي

 سنة  13  من  ألكثر  تماما  منعدمة  كانت  بيانات  قاعدة   ليؤسس (  م2021-2008)  البيضاء  لجامعة   العلمي  اإلنتاج  دليل   جاء  

 األكاديمية  الشؤون  وإداراتي  والكليات  األقسام  مستوى  على  بل  رئاستها  مستوى  على   فقط  ليس  الجامعة،  تأسيس   منذ

  المساعدين،   األعضاء   أو   تدريس   هيئة  عضو   أي   عن  معلومة   أي  لدينا  يكن  لم  العمل،  في  شرعنا  فعندما  العليا،  والدراسات 

  بيانات  بقاعدة  االستعانة  خالل   من   العلمي،  اإلنتاج  نموذج  قوالب  لتعبئة  استثناء   دون   األعضاء  جميع   لمخاطبة  اضطرنا  مما

 حتى   العلمي،  والبحث  والدراسات  األكاديمية  للشؤون   العامتين  واإلدارتين  القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة   لدى  األسماء 

  منذ  قبلها  وما  الجامعة  تأسيس  منذ تعيين قرارات  لهم صدرت ممن للمثبتين الفعلية القوائم   من صحيحة بصورة  البدء  يكون

 . ذمار ثم صنعاء جامعتي تتبع  كانت

  بتوجيهات   ثم  تعالى،  هللا  وبفضل   مباشرة،  الشأن  ذوي  من  مأخوذة   بيانات  لقاعدة  يؤسس   الذي  الدليل  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

  على   الكبير  وحرصه  المباشر،   إشرافه  خالل  من  كبيرة  رعاية  الدليل  أولى  الذي  العرامي،  أحمد  أحمد  /د. أ  الجامعة  رئيس 
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  نتاج   لهم  ممن  الجامعة،  في  ومساعديهم  التدريس   هيئة  أعضاء   كل  الدليل  يشمل  أن  على  الدائم  وتأكيده  الجميع،  استيعاب

 .علمي

( وإلكترونيا  ورقيا)  ومؤرشفة  دقيقة  بيانات  لقاعدة   مفتقدة  الجامعة  تبقى  أن  خطورة  البيضاء   جامعة  قيادة  استشعرت  لقد 

  الجامعة   داخل  من  للباحثين  مرجعا  تكون  أو  الحاجة،  اقتضت  كلما   إليها   الرجوع  وليسهل  الجامعة   داخل  المختصة  الجهات  لدى

  للعضو  وثانيا التخصصات، شتى في لها اإلجمالي العلمي بالنتاج التعريف خالل من للجامعة أوال ثالثية فائدة في وخارجها،

  الجامعات   في  الباحثين  خدمة  وثالثا  الجانب،  هذا  في  المتميزين  باألعضاء   والتعريف  العلمي  نتاجه  نشر  خالل  من  نفسه

 برامج  افتتاح  في  م2019  العام  منذ  شرعت  التي  البيضاء  جامعة  كليات  في  خاصة  وخارجها،  اليمن  في  البحثية  والمراكز 

 .  لهم علميا مرجعا  الدليل   هذا سيصبح تأكيد وبكل العلمية، التخصصات مختلف في الماجستير

  الجاد   التعاون ولوال الجامعة، رئاسة قبل من والصادقة القوية اإلرادة لوال لتتحقق تكن لم   للجامعة علمي دليل  وجود  فكرة   

  دليل   صدور   عملي  لواقع   وتحويلها  الفكرة  تنفيذ  على   شجعنا  وقد   المساعدة،  الهيئة  وغالبية  التدريس  هيئة  أعضاء  معظم   من

 دليل  فريق  برئيس   االستعانة  تم  قد  و  الكبيرة،  العلمية  األعمال  من  يعد  الذي  ،( م2020- 1970)  صنعاء   لجامعة  العلمي  اإلنتاج

 العلمي،   البحث  العليا  الدراسات  لقطاع  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  بوزارة  المساعد  الوكيل  الخطيب  خليل  /د.أ   صنعاء   جامعة

  الجامعة   من  فله  االشكاليات،  من  كثير  تفادي  من  مكنتنا  التي  باالستشارات  علينا  يبخل  لم  حيث  لنا،  العون  نعم  كان  والذي

 . والتقدير الشكر كل  العمل وفريق

 فقط، عام نصف قرابة  إال الحقيقة في  يستغرق لم هو فيما عام، من ألكثر استمر إعداده أن سيعتقد الدليل لهذا المتصفح إن 

  المكلفة   اللجنة  بتشكيل  والقاضي  م،2021  أبريل  28  بتاريخ(  22)  رقم  قراره  الجامعة  رئيس   إصدار  فور  التنفيذ  في  شرعنا  فقد

  في  فعليا  للمعنيين  الفعلية  القوائم  بتجميع   بدءا  العمل  في  شرعنا  م2021  إبريل  شهر  من   األولى  اللحظات  ومنذ   الدليل،  بإعداد

  الشؤون   عام  ومدير  الداودي،  أحمد  األستاذ  القانونية  الشؤون  عام  مدير  ذلك  في  ساعدنا  وقد(  التعيين  قرارات  وفق)  الجامعة

  الدراسات   عام  مدير  ذلك  في  ساعدنا  فقد   وخارجيا  داخليا  المبتعثين  بقوائم  يخص  وفيما  الرعيني،  مالك  األستاذ  األكاديمية

 . الجزيل الشكر جميعا  فلهم المشرقي، علي األستاذ العلمي والبحث العليا

  حصرها    تم   وقد  ومساعديهم،  التدريس  هيئة  أعضاء   مع   التواصل  مرحلة  في  خاصة  اإلطالق،  على   سهال  العمل  يكن  لم     

  وجدنا   وقد  ذاك،  أو  هذا  تواصل  بعدم  تبريرات  ألي  وتفاديا  العمل  يشتت  ال  حتى  العمل؛  فريق  رئيس   هو  واحد  شخص  على

 ،( م2021-م2008)  للجامعة  العلمي  اإلنتاج  دليل   في  حصريا  خاصة  المطلوبة  المعلومات   بأن  األعضاء   إفهام   في  بالغة   صعوبة

  بصفته   -لتواجده  كان  والذي   الخطيب،  خليل   الدكتور  ضم  وتم  المستهدفين،  كل  تضم  واتس   مجموعة  إنشاء   تم   األمر  ولصعوبة

  وأخذ   األعضاء   تفاعل  في  البالغ  األثر  -العالي  التعليم  وزارة  في  مساعد  ووكيل   صنعاء   جامعة   دليل   إعداد   فريق  رئيس 

 النتاج   مشتمال  بالعمل  الخاص  النموذج  تلقي  في  وبدأنا  الجانب،  هذا  في  الصعوبات  من  الكثير  لنا  ذلل  مما  بجدية،  الموضوع

 واستخالص  وتدقيقها  والكلية  القسم  حسبب  فرزها  خالل  من  لألعضاء   العلمي   النتاج  تفريغ   عملية  وتمت  للعضو،  العلمي

  وفاة  يثننا ولم) الجانب هذا   في مطوال المجربي أشواق واألستاذة  عملت  وقد  الستكمالها،  بهم  التواصل  ومعاودة المالحظات 

  الدور   لها   وكان  له،  المحدد  األجل  في  إلتمامه  دافعا  ذلك   كان   بل   الدليل،  إعداد   أثناء(  هللا  رحمه  ووالدها  هللا  رحمها  والدتي

 . العمل مراحل كل في واضحة بدت ولمساتها والتبويب، التنسيق  خالل من  بعدها وما  المرحلة هذه في الرئيس 
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  بالمؤتمر   والمحدد   مسبقا  المعد   الموعد  وفق  إنجازه  يتم  حتى  متواصلة،  بصورة   الدليل   إلعداد  المكون  الفريق  عمل  لقد     

 بعض   استجابة  عدم  ومنها  العقبات  من   الكثير  تجازنا   وقد  هللا،  بحمد   تم  ما  وهو(  م2021  أغسطس)  للجامعة  الثاني  العلمي

  قاعدة   وجود  لعدم ذلك  في  مستندين  العمل،  سيعرقل   ذلك  بأن   منهم  ظنا  أعمالهم،  إرسال   عدم  خالل   من   التدريس  هيئة  أعضاء

 والباحثين،  والكادر   للجامعة  الخير  فيه  لما   الستمراره  منا  وحرصا   جوانبه  كل  من   باألمر  الستشعارنا  ونظرا  سابقة،  بيانات

  بالعاصمة (  الوطنية المكتبة) للمعلومات الوطني للمركز للذهاب بتكليفه الجامعة لرئيس  بمقترح  العمل فريق رئيس  تقدم فقد

- 26/06  من  الفترة  خالل   للمركز  الذهاب  تم  وفعال  األعضاء،  بها  يوافِّنا  لم  التي  المعلومات  على  للحصول  صنعاء 

  بملخصي   الخاصة  المعلومات  على  الحصول  تم  المركز  على  اليومي  التردد   من  كامل  أسبوع  وخالل  م،01/07/2021

  على   الوطنية  المكتبة  إلدارة  الكبير  بالشكر   نتقدم  وهنا  الدليل،  إجمالي  من  بالمائة  25  نسبته  وبما  والدكتوراه  الماجستير

 . الجانب هذا في الكبير تعاونها

  المنشورة   بالبحوث  المتعلقة  الجوانب  من  كثير  في  صنعاء   جامعة  دليل  مع  البيضاء   لجامعة  العلمي  اإلنتاج  دليل  يلتقي    

  ملخصي   يضم  خاص   لباب   إفراده   هو   البيضاء  جامعة   دليل   به   ينفرد  ما  ولكن   االختراع،  وبراءات   والمؤلفات  لألعضاء

  ولما   شمولية،  أكثر   الدليل  يصبح  لكي (  الجامعة  رئيس   وموافقة   العمل  فريق  رئيس   اقتراح  حسبب)  والدكتوراه   الماجستير

  بل (  النسخة  هذه  بصدور  سينتهي)  وقتيا  ليس   الكبير  العلمي  العمل  فهذا  العلمي،  للبحث  علمية  فائدة   من  الملخصات  لنشر

 ألعضاء  علمي  نتاج  من  جديد  كل  يواكب(  عامين  كل)  محدث  إصدار  هناك  سيكون  حيث  الدائم،  الدليل  باكورة  هي  ستكون

  للدارسين العلمية الرسائل أولى إلى باإلضافة ومساعديهم، التدريس  هيئة

  على  العمل  األولى النسخة ستسهل المنوال   هذا  وعلى المختلفة،  الجامعة  بأقسام التخصصات  بمختلف الماجستير برامج في

 (. المحدث)المتوالي اإلصدار

  دليال   تصدر  التي(  صنعاء   األم  الجامعة   بعد)  الثانية  الجامعة   نكون  أن  استطعنا  أننا  بالفخر  نشعر  -ناشئة  جامعة  باعتبارنا  -  إننا

  قيادة   سواء   -  يزدنا   لم  ذلك   وكل  العلمي،  باإلنتاج  المتعلقة  المعلومات   وانعدام   المادية   اإلمكانيات   شحة   رغم  العلمي،  لإلنتاج

  الصادقة   بالنوايا   ثم  وتوفيقه،  هللا   بحمد   تم  ما   وهو   إنجازه،   حتى  العمل   مواصلة   على   إصرارا   إال  -العمل  فريق  أو  جامعة

  العلمي   والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  فهو  يقدم  يشكر  من  كان  وإن  الكبير،  اإلنجاز  هذا  في  بصمة  لهم  من  لكل  والمخلصة

  الجامعة   قيادة  وبقية  الدين،  شرف  علي  /د.أ  ونائبه(  الجامعة  يزور  للقطاع  وزير  أول)  حازب  حسين  األستاذ  بالوزير  ممثلة

  وتجلى القوية، والمساندة  المعنوي الدعم  الوزارة قدمت حيث

  واف   لشرح  العمل،  فريق  رئيس   قبل  من  واالستماع  م،2021  اغسطس   21  الثاني  العلمي  المؤتمر  افتتاح  حضورها  في  ذلك

 . الجامعة في العاملين جميع  نفوس  في االثر بالغ  وأهميته بالعمل إلشادتهم وكان  الدليل، عن البيانية باألشكال  مدعوم

ئيس المجلس السياسي األعلى للتعليم العالي األستاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور على ركل الشكر لدولة رئيس الوزراء     

نظرا لقراءته الدقيقة لكل محتويات    كلمته القيمة , التي نفتتح بها دليلنا العلمي , والتي هي بحق تتويج لهذا العمل الكبير

 ه من كلمات ستكون حافزا ألعمال علمية قادمة. الدليل , ونعتز كثيرا بما إحتوت
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  لما   وآزرها،  الفكرة  ساند  الذي  المحافظ،  بأعمال  القائم  شثان  حمود  الشيخ  البيضاء   لمحافظة  األول  للوكيل  بالشكر  نتقدم  كما

  السمكية   الثروة  وزير  ولنائب  الباحثين،  كل  على  بالفائدة  يعود  بما  العلمي،  اإلنتاج   توثيق  في  والمحافظة  للجامعة  أهمية  من  لها

 . للجامعة المساندين أوائل من  نجده الذي إدريس، عبدهللا األستاذ

 فريق   أعضاء   وكل  شخصنا  في  الكبيرة  ثقته  على  العرامي  أحمد  الدكتور  األستاذ  الجامعة  لرئيس   والختام  البدء   في  والشكر    

  ولنائب  تعالى،  هللا  بحمد  إلتمامه  وصوال  العمل،  بداية  منذ  تعترضنا  كانت  التي  الصعوبات  وتذليله  الدائم   ولتواصله   العمل،

 اآلنسي،  محمد  /د.أ  الجودة  وضمان  التطوير  مركز  ولعميد  الجبر،  حميد  /د .أ  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  رئيس 

  العمل   فريق  وأخص..  العمل  فريق  مع   تعاونوا  الذين  ومساعديهم  التدريس   هيئة  أعضاء   من  الزمالء   لكل  الجزيل  والشكر

 الحبسي،  محمد  علي/أ  المشرقي،  هللا  عبد  علي/أ  الرعيني،  محمد  مالك/أ  العنسي،  علي  محمد/د  بجاش،  يحيى  فاهم  د.أ:  بالشكر

 المجربي  أشواق  /أ  المجدد،  خيرية  /أ  والتدقيق  وللمراجعة  الشرعي،  إيمان   /أ  ةاللغوي  ة وللمصحح  السفياني،  ايساف  /أ

  على   هللا  وصلى  خير،  كل   العلمي  البحث   عن   هللا   وجزاكم   فيكم   هللا   بارك :    أقول  وللجميع  الكبير،  العمل   لهذا  والمخرجة   المنسقة

 . أجمعين وصحبه  وآله محمد سيدنا
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 املحتويات جدول 

 الصفحة  املحتوى 

 1 اإلعداد  ولجنةاإلشراف 

 2 راإلصدابيانات 

 3 البسملة  

 4 اآلية

 5 كلمة معالي دولة رئيس الوزراء 

 7 معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تصدير 

 8 كلمة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 9 كلمة وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي  

 10 كلمة الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي

 12 الجامعة كلمة رئيس 

 13 عامة  مقدمة

 17 جدول المحتوى 

 25 اإلحصائيات البيانية للدليلاألول:  الجزء 

 26 ( محتويات الدليل1شكل )

 26 حتواهم الدليل ا( نوع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين 2شكل )

 27 ( اإلنتاج العلمي الكلي ألقسام كليات الجامعة3)شكل 

 28 مي الكلي مع أعوام إنتاجه اإلنتاج العل( 4)شكل 

 28 حسب المصدر الذي أخذت منهب( نوع بيانات اإلنتاج العلمي 5شكل )

 29 سب لغته حب( اإلنتاج العلمي  6شكل )

 30 ل الدكتوراه مع أعوام إنتاجها ( عدد رسائ7شكل )

 31 ل الماجستير مع أعوام إنتاجها( عدد رسائ8شكل )

 32  أعوام إنتاجهاحسب البحوث المنشورة  ب(  عدد 9شكل )

 33 (  عدد الجوائز وبراءات االختراع مع أعوام الحصول عليها 10كل )ش

 34 والترجمات مع أعوام إنتاجها (  عدد الكتب المنشورة والمخطوطات11شكل )

 35 حسب كليات الجامعة ب(  عدد البحوث المنشورة  12شكل )

 36 اا وخارجي  (  عدد البحوث المنشورة داخلي  13شكل )

 37 حسب أقسام كليات الجامعة ب( عدد البحوث المنشورة 14شكل )

 38 رداع – ( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية التربية والعلوم15شكل )

 38 البيضاء   –( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية التربية  16شكل )
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 الصفحة  املحتوى 

 39 رداع –  والحاسبات ( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية العلوم اإلدارية17شكل )

 39 البيضاء  –( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية العلوم اإلدارية 18شكل )

 40 الصادرة عنها رسائل الدكتوراه والبلد ( 19شكل )

 41 رسائل الماجستير والبلد الصادرة عنها (20شكل )

 42 ( عدد البحوث المنشورة بحسب بلد النشر21شكل )

 43 ( لغة رسائل الدكتوراه وعددها للذكور واإلناث 22شكل )

 43  ( لغة رسائل الماجستير وعددها للذكور واإلناث23شكل )

 44 البحوث المنشورة وعددها للذكور واإلناث( لغة 24شكل )

 44 ( لغة الكتب المنشورة والمخطوطات وعددها للذكور واإلناث 25شكل )

االبحوث المنشورة نسبة ( 26شكل )  45 على الدرجة  العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم  اعتماد 

 ( عدد البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية التربية  27شكل )
 رداع  - والعلوم

46 

– ( عدد البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية التربية 28شكل )
 البيضاء 

46 

 ( عدد البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية العلوم  29شكل )
 رداع   -   والحاسبات  اإلدارية

47 

 ( عدد البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية العلوم  30شكل )
 البيضاء  –اإلدارية 

47 

 48 حتواهم الدليل  ا( عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين 31شكل )

 49 ( 2020- 2008)في الفترة  اعلمي   اأعضاء هيئة التدريس العشرة األعلى إنتاج   (32شكل )

 50 اإلحصائيات المجدولة للدليل: الثانيالجزء 

 51 لكلية للدليل ا( اإلحصائيات 1جدول )

 52 العلمي بحسب أنواعه ( إحصائية لغة اإلنتاج2جدول )

 53 ا              خارجي  ا أو إحصائيات اإلنتاج العلمي للكليات واألقسام بحسب مكان النشر داخلي  ( 3)جدول 

 54               عدد بيانات وملخصات الماجستير والدكتوراهإحصائيات اإلنتاج العلمي للكليات واألقسام بحسب ( 4)جدول 

 55 ( إحصائيات اإلنتاج العلمي للكليات واألقسام بحسب لغة البحوث المنشورة              5جدول )

 56 رداع بحسب أعوام إنتاجها  - وم ( إحصائية البحوث المنشورة  لكلية التربية والعل6جدول ) 

 57 البيضاء بحسب أعوام إنتاجها –( إحصائية البحوث المنشورة  لكلية التربية  7جدول ) 

 58 البيضاء بحسب أعوام إنتاجها  –( إحصائية البحوث المنشورة  لكلية العلوم اإلدارية 8جدول ) 
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 الصفحة  املحتوى 

 59 رداع بحسب أعوام إنتاجها –( إحصائية البحوث المنشورة  لكلية العلوم اإلدارية 9جدول ) 

 60 اج العلمي بحسب أعوام إنتاجه ( البيانات اإلجمالية لإلنت 10جدول )

 61 ( البيانات اإلجمالية لإلنتاج العلمي ألقسام كليات الجامعة 11جدول )

 63 الدولة التي أنتج فيهالعلمي بحسب ( اإلنتاج ا12جدول )

 65 حتواهم الدليل ا( بيانات أعضاء هيئة التدريس  الذين  13جدول )

 69 حتواهم الدليل االذين ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إحصائيات اإلنتاج العلمي  (14جدول )

 73 هيئة التدريس ومساعديهم( عدد البحوث المنشورة بحسب الدرجة األكاديمية الحاصل عليها أعضاء 15) جدول

 74 ( 2021-2008)في الفترة  اعلمي   ا( أعضاء هيئة التدريس العشرة األعلى إنتاج  16جدول )

 75 اإلنتاج العلمي لرسائل الدكتوراه  الثالث:الجزء 

 76 رداع –بكلية التربية والعلوم هيئة التدريس  ألعضاء  رسائل الدكتوراه بيانات

 76 سالمية اإلدراسات قسم ال

 77 نجليزيةاإل لغة قسم  ال

 77  عربيةاللغة قسم ال

 78 تربويات قسم ال

 79 رياضياتقسم ال

 80 كيمياء قسم ال

 80 فيزياء قسم ال

 81 حياء قسم األ

 82 رياضية التربية قسم ال

 83 البيضاء –بكلية العلوم اإلدارية هيئة التدريس  ألعضاء  رسائل الدكتوراه بيانات

 83 محاسبة قسم ال

 83 أعمال  إدارةقسم 

 84 البيضاء  –بكلية التربية  هيئة التدريس  ألعضاء ه رسائل الدكتورا بيانات

 84 رياضيات قسم ال

 84 عربيةاللغة قسم ال

 84 نجليزيةاإل لغة قسم ال

 85 فيزياء قسم ال

 85 حياء قسم األ

 86 كيمياء قسم ال

 86 سالمية اإلدراسات قسم ال
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 الصفحة  المحتوى 
 86 تربويات قسم ال
 86 رداع - كلية العلوم اإلدارية والحاسبات هيئة التدريس ب ألعضاء  رسائل الدكتوراه بيانات
 86 محاسبة قسم ال

 87 أعمال  إدارةقسم 
 87 معلومات نظم  قسم 

 88 هيئة التدريس بالجامعة  ألعضاء  رسائل الدكتوراهملخص 
 88 رداع –بكلية التربية والعلوم هيئة التدريس  ألعضاء  رسائل الدكتوراهملخص   

 88 سالمية اإلدراسات قسم ال
 91 نجليزيةاإل  قسم اللغة

 97 تربويات قسم ال
 103 عربيةاللغة قسم ال
 104 رياضياتقسم ال
 111 كيمياء قسم ال
 115 فيزياء قسم ال

 123 حياء قسم األ
 128 رياضية التربية قسم ال

 132 البيضاء - بكلية العلوم اإلداريةهيئة التدريس  ألعضاء  رسائل الدكتوراهملخص 
 132 محاسبة قسم ال

 134 أعمال  إدارةقسم 
 137 البيضاء  – بكلية التربية  هيئة التدريس  ألعضاء  رسائل الدكتوراهملخص 

 137 كيمياء قسم ال
 138 عربيةاللغة قسم ال
 140 نجليزيةاإل لغة قسم ال
 142 رياضياتقسم ال

 143 حياء قسم األ
 146 فيزياء قسم ال
 149 سالمية اإلدراسات قسم ال
 149 تربويات قسم ال

 150 رداع  - بكلية العلوم اإلدارية  والحاسباتهيئة التدريس  ألعضاء  الدكتوراهرسائل ملخص 
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 الصفحة  المحتوى 
 150  أعمال إدارةقسم 

 152 محاسبة قسم ال
 154 معلومات نظم  قسم 

 156 الرابع: اإلنتاج العلمي لرسائل الماجستيرالجزء 
 157 رداع –كلية التربية والعلوم هيئة التدريس ب  ألعضاء  الماجستيررسائل  بيانات
 157 سالمية اإلدراسات قسم ال

 158 نجليزيةاإل لغة قسم  ال
 158 تربويات قسم ال

 159 حياء  قسم األ
 159 عربيةاللغة ال قسم 

 160 رياضيات قسم ال
 160 فيزياء قسم ال

 161 كيمياء ال قسم
 162 ياضية الر تربية قسم ال
 163 البيضاء- بكلية العلوم اإلدارية  هيئة التدريس  ألعضاء  الماجستيررسائل  بيانات
 163 محاسبة قسم ال

 163 أعمال  إدارةقسم 
 164 البيضاء  – بكلية التربية هيئة التدريس  ألعضاء  الماجستيررسائل  بيانات
 164 كيمياء قسم ال
 162 سالمية  اإلدراسات قسم ال
 165 عربية اللغة قسم ال
 166 نجليزية اإل لغة قسم ال

 167 رياضيات قسم ال
 167 حياء قسم األ
 167 فيزياء قسم ال
 168 تربويات قسم ال
 168 رداع –بكلية العلوم اإلدارية والحاسبات هيئة التدريس  ألعضاء  الماجستيررسائل  بيانات
 168 اعمال  إدارةقسم 

 169 محاسبةأعمال قسم ال
 170 معلومات نظم  قسم 
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 الصفحة  المحتوى 
 171 هيئة التدريس بالجامعة  ألعضاء   رسائل الماجستيرملخص 
 171 رداع  –بكلية التربية والعلوم هيئة التدريس  ألعضاء   الماجستيررسائل ملخص 

 171 سالمية اإلدراسات قسم ال
 176 نجليزيةاإل لغة قسم ال
 181 تربويات قسم ال
 184 عربيةاللغة قسم ال
 185 رياضياتقسم ال
 187 كيمياء قسم ال
 189 فيزياء قسم ال

 191 حياء قسم األ
 197 ياضية الر تربية قسم ال

 199 البيضاء - بكلية العلوم اإلداريةهيئة التدريس  ألعضاء   الماجستيررسائل ملخص 
 199 محاسبة قسم ال

 200 أعمال  إدارةقسم 
 204 البيضاء  –بكلية التربية  هيئة التدريس  ألعضاء   الماجستيررسائل ملخص 

 204 كيمياء قسم ال
 205 عربيةاللغة قسم ال
 209 نجليزيةاإل لغة قسم ال
 212 رياضياتقسم ال

 212 حياء قسم األ
 217 فيزياء قسم ال
 219 سالمية اإلدراسات قسم ال
 220 تربويات قسم ال

 221 رداع - بكلية العلوم اإلدارية والحاسبات هيئة التدريس  ألعضاء   الماجستيررسائل ملخص 
 221  أعمال إدارةقسم 

 223 محاسبة قسم ال
 226 معلومات نظم  قسم 
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 الصفحة  المحتوى 
 230 بحوث المنشورة لاإلنتاج العلمي ل الخامس :الجزء 
 231 رداع  - بكلية التربية والعلومهيئة التدريس ومساعديها  ء لألعضا المنشورة للبحوث بيانات
 231 سالمية اإلدراسات قسم ال

 234 نجليزيةاإل  قسم اللغة
 240 تربويات قسم ال
 244 عربيةاللغة قسم ال
 245 رياضياتقسم ال
 254 لكيمياء قسم ا

 262 فيزياء قسم ال
 269 حياء قسم األ
 275 ياضية الر تربية قسم ال
 279 البيضاء- بكلية العلوم اإلدارية هيئة التدريس ومساعديها  ء لألعضا المنشورة للبحوث بيانات
 279 محاسبة قسم ال

 284 أعمال  إدارةقسم 
 288 البيضاء  - بكلية التربية هيئة التدريس ومساعديها  ء لألعضا المنشورة للبحوث بيانات
 288 كيمياء قسم ال
 291 عربيةاللغة قسم ال
 294 نجليزيةاإل لغة قسم ال
 297 رياضياتقسم ال

 301 حياء قسم األ
 304 فيزياء قسم ال
 305 سالمية اإلدراسات قسم ال
 306 رداع - بكلية العلوم اإلدارية والحاسبات هيئة التدريس ومساعديها  ء لألعضا المنشورة للبحوث بيانات
 306  أعمال إدارةقسم 

 308 محاسبة قسم ال
 310 معلومات نظم  قسم 

 314 االختراع اتلجوائز وبراء اإلنتاج العلمي ل السادس:الجزء 
 315 هيئة التدريس ومساعديها بالجامعة  ء ألعضااالختراع  اتالجوائز وبراء  بيانات
 318 اتلكتب المنشورة والمخطوطات والترجماإلنتاج العلمي ل السابع :الجزء 
 319 هيئة التدريس ومساعديها بالجامعة  ألعضاء الكتب المنشورة والمخطوطات والترجمة  بيانات
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 الرموز الواردة في الدليل 
 

 . )*( بيانات ناقصة من قبل العضو لم يزودنا بها
 في هذا الحقل. ( ال توجد بيانات- )                      
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 الجزء األول 

 اإلحصائيات البيانية للدليل 
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 البيانية للدليل اإلحصائية   األول   الجزء

 

 ( محتويات الدليل 1شكل )

 

 حتواهم الدليل ء هيئة التدريس ومساعديهم الذين انوع أعضا( 2)شكل ال
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 اإلنتاج العلمي الكلي ألقسام كليات الجامعة( 3)شكل 
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 مع أعوام إنتاجه  اإلنتاج العلمي الكلي ( 4)شكل 

 

 خذت منه حسب المصدر الذي أُ ب( نوع بيانات اإلنتاج العلمي 5الشكل )
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 حسب لغته ب( اإلنتاج العلمي 6شكل )
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  أعوام إنتاجها الدكتوراه مع ( عدد رسائل7شكل )
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هاام إنتاجوعأ( عدد رسائل الماجستير مع 8شكل )      
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ام إنتاجهاوعأحسب بعدد البحوث المنشورة ( 9شكل )  
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ام الحصول عليها وع أختراع مع ( عدد الجوائز وبراءات ال10شكل )  
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ام إنتاجهاوعأ( عدد الكتب المنشورة والمخطوطات والترجمات مع 11شكل )  
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البحوث المنشورة بحسب كليات الجامعة ( عدد 21شكل )  
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ا  ا وخارجي  ( عدد البحوث المنشورة داخلي  31شكل )  
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الجامعةحسب أقسام كليات ب( عدد البحوث المنشورة 41شكل )  
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رداع – ( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية التربية والعلوم51شكل )  

 

 

البيضاء  –( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية التربية 61شكل )  
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رداع -والحاسبات   ( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية العلوم اإلدارية 71شكل )  

 

البيضاء  –( اإلنتاج العلمي ألقسام كلية العلوم اإلدارية 81شكل )  
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رسائل الدكتوراه والبلد الصادرة عنها (  91شكل )  

 

 

 
 
 
 
 



 

    41                                 ytiAlbaydha  Univers         م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 
 
 
 
 

 
 رسائل الماجستير والبلد الصادرة عنها ( 20شكل )
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 بلد النشر بحسب البحوث المنشورة عدد ( 21شكل )
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 الدكتوراه وعددها للذكور واإلناث ( لغة رسائل 22شكل ) 

 

 ( لغة الكتب المنشورة والمخطوطات وعددها للذكور واإلناث23شكل )

 



 

    44                                 ytiAlbaydha  Univers         م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 ( لغة البحوث المنشورة وعددها للذكور واإلناث 24شكل )

 

 ( لغة رسائل الماجستير وعددها للذكور واإلناث 25شكل )              
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على الدرجة  العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم  تماد ا عاالبحوث المنشورة نسبة ( 62شكل )  
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رداع   -البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية التربية والعلوم د( عد72شكل )  

 

البيضاء   -البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية التربية  د( عد82شكل )  
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  البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية العلوم اإلدارية د( عد92شكل )

رداع   -  والحاسبات  

 

   -البحوث المنشورة بحسب الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كلية العلوم  اإلدارية  د( عد30شكل )

 البيضاء 
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حتواهم الدليل  ا( عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين 31شكل )  

 

 

 



 

    49                                 ytiAlbaydha  Univers         م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 

 

( 1202- 2008)في الفترة  اعلمي   اهيئة التدريس العشرة األعلى إنتاج    ء( أعضا32شكل )   
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 الثاني الجزء 

 اإلحصائيات المجدولة للدليل 
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 لالمجدولة للدلياإلحصائية    الثاني   الجزء

 الكلية للدليل حصائية اإل( 2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 جمالي اإل
 اإلحصائية

 م نوع المكون 
 ذكور  ناث إ

 1 ملخص رسائل الدكتوراه   63 2 65

 2 ملخص رسائل الماجستير  79 5 84

 3 الرسائل األكاديمية للدكتوراه  69 3 72

 4 الرسائل األكاديمية للماجستير 89 6 95

 5 األبحاث العلمية المنشورة 500 23 523

 6 االختراع   الجوائز وبراءات 21 2 23

الكتب المنشورة والمخطوطات  32 0 32
 والترجمات 

7 
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 حسب أنواع اإلنتاج العلمي ب( إحصائية لغة اإلنتاج العلمي 2جدول )

 

 

 

 

 

 

  

    

 

                              اإلنتاجنوع   

 العلمي        

 

 اللغة  

 

رسائل  

ه الدكتورا  

سائل  ر

 الماجستير 

البحوث 

 المنشورة

الكتب  

والمخطوطات  

 المنشورة
موع

مج
 النسبة ال

% 
ناث إ ذكور ناث إ ذكور  ناث إ ذكور  ناث إ ذكور   

 38.5% 278 0 26 6 164 3 49 1 29 العربية 

 %60.8 439 0 6 17 332 3 39 2 40 اإلنجليزية

 %0.7 5 0 0 0 4 0 1 0 0 ةفرنسيال

 100% 722 0 32 23 500 6 89 3 69 ي جمالاإل

 النسبة
% 

95.8
% 

4.2
% 

93.7
% 

6.3
% 

95.6
% 

4.4
% 

100
% 

%0 - 
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 ا خارجي   وا إحصائيات اإلنتاج العلمي للكليات واألقسام بحسب مكان النشر داخلي  ( 3)جدول 

 

 

 

 

 

 المجموع 

عدد البحوث  

 المنشورة

اخارجيً   

عدد البحوث  

 المنشورة

ا داخليً   

 م الكلية  القسم

 سالميةاإلدراسات ال 15 12 27

 التربية والعلوم رداع 

 
1 

 نجليزيةاإللغة ال 6 30 36

 تربوياتال 12 16 28

 عربيةال لغة ال 8 2 10

 رياضيات ال 2 62 64

 كيمياءال 2 43 45

 فيزياءال 19 25 44

 حياء األ 8 36 44

 رياضيةالتربية ال 6 25 31

 محاسبةال 0 22 22
البيضاء اإلداريةالعلوم   2 

 أعمال  إدارة 5 22 27

 كيمياءال 4 9 13

 البيضاء  التربية

 
3 

 عربيةال لغة ال 2 19 21

 نجليزيةاإللغة ال 1 15 16

 رياضيات ال 6 18 24

 حياء األ 3 14 17

 فيزياءال 0 7 7

 سالميةاإلدراسات ال 1 0 1

 تربوياتال 0 0 0

 محاسبةال 8 4 12
  اإلداريةلعلوم ا

 والحاسبات رداع 
 أعمال  إدارة 8 6 14 4

 نظم معلومات  0 20 20

 المجموع  4 22 116 407 523
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               بيانات الدكتوراه والماجستير إحصائيةإحصائيات اإلنتاج العلمي للكليات واألقسام بحسب ( 4)جدول 

 

 

 

ملخص  

رسالة 

 الماجستير

 بيانات 

رسالة 

 الماجستير

ملخص  

رسالة 

 الدكتوراه 

 بيانات

رسالة   

 الدكتوراه 

 م الكلية  القسم

 سالميةاإلدراسات ال 7 7 11 10

 التربية والعلوم رداع 

 
1 

 نجليزيةاإللغة ال 6 6 5 5

 تربوياتال 6 3 4 4

 عربيةال لغة ال 1 1 6 3

 رياضيات ال 6 6 5 5

 كيمياءال 4 3 4 3

 فيزياءال 5 5 4 4

 حياء األ 3 3 3 3

 رياضيةالتربية ال 5 5 5 5

  اإلداريةالعلوم  محاسبةال 1 1 2 1

 البيضاء 
2 

 أعمال  إدارة 4 4 5 5

 كيمياءال 1 1 2 2

 البيضاء  التربية

 
3 

 عربيةال لغة ال 2 2 7 7

 نجليزيةاإللغة ال 3 3 6 5

 رياضيات ال 4 2 2 1

 حياء األ 3 3 5 5

 فيزياءال 2 2 2 2

 سالميةاإلدراسات ال 2 1 3 1

 تربوياتال 1 1 1 1

 محاسبةال 2 2 4 3
  اإلداريةلعلوم ا

 والحاسبات رداع 
 أعمال  إدارة 3 3 4 4 4

 نظم معلومات  1 1 5 5

84 95 65 72 22 4 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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               لغة البحوث المنشورةإحصائيات اإلنتاج العلمي للكليات واألقسام بحسب ( 5)جدول 

 

 

 

 

 المجموع 
اللغة  

 الفرنسية 

اللغة  

 اإلنجليزية 

 اللغة 

العربية   
 م الكلية  القسم

 إسالميةدراسات ال 27 0 0 27

 التربية والعلوم رداع 

 
1 

 نجليزيةاإللغة ال 0 36 0 36

 تربوياتال 28 0 0 28

 عربيةال لغة ال 10 0 0 10

 رياضيات ال 0 60 4 64

 كيمياءال 0 45 0 45

 فيزياءال 2 42 0 44

 حياء األ 2 42 0 44

 رياضيةالتربية ال 27 4 0 31

  اإلداريةالعلوم  محاسبةال 0 22 0 22

 البيضاء 
2 

 أعمال  إدارة 11 16 0 27

 كيمياءال 0 13 0 13

 البيضاء  التربية

 
3 

 عربيةال لغة ال 21 0 0 21

 نجليزيةاإللغة ال 16 0 0 16

 رياضيات ال 0 24 0 24

 حياء األ 3 14 0 17

 فيزياءال 0 7 0 7

 سالميةاإلدراسات ال 1 0 0 1

 تربوياتال 0 0 0 0

 محاسبةال 8 4 0 12
  اإلداريةلعلوم ا

 والحاسبات رداع 
 أعمال  إدارة 14 0 0 14 4

 نظم معلومات  0 20 0 20

523 4 349 170 22 4 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 ام إنتاجهاوع أحسب برداع   -التربية والعلوم لكلية  إحصائية البحوث المنشورة  ( 6 جدول )

 

 

رداع  –التربية والعلوم   الكلية  

ع 
مو
ج
لم
 ا

ال
ة 
بي
تر

ال
ية
ض
يا
ر

 

أل
ا

ء 
يا
ح

ال 
ء
يا
يز
ف

ال 
ء
يا
يم
ك

ال 
ت 
يا
ض
يا
ر

 

ال
ة  
لغ

ال
ية
رب
ع

ال 
ت
يا
بو
تر

 

ال
ة  
لغ

إل
ا

ية 
يز
جل
ن

 

ال
ت  
سا
را
د إل
ا

ية 
الم
س

م لقسا       ا   

 

 العام 
 م

3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2008 1 

16 0 2 3 3 6 0 1 0 1 2009 2 

15 1 2 1 6 1 0 1 0 3 2010 3 

26 0 1 3 8 7 0 3 1 3 2011 4 

26 3 4 2 8 2 0 0 7 0 2012 5 

16 3 2 4 3 1 1 1 1 0 2013 6 

22 2 6 4 4 0 1 3 0 2 2014 7 

21 2 1 5 1 5 1 2 4 0 2015 8 

29 2 4 2 2 10 1 2 4 2 2016 9 

24 2 4 0 5 8 0 1 2 2 2017 10 

26 5 3 0 0 4 1 2 5 6 2018 11 

29 4 3 6 0 6 3 2 3 2 2019 12 

61 3 12 14 3 10 3 5 8 3 2020 13 

8 4 0 0 1 1 0 1 1 0 2021 14 

8 0 0 0 0 2 1 3 0 2 
  مجهول أو قبل 

2008 

322 31 44 44 45 64 12 28 36 27 14 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 ام إنتاجها وعأحسب بالبيضاء  –  لتربيةلكلية ا البحوث المنشورة  إحصائية ( 7 جدول )

البيضاء  –التربية   الكلية  
ع 
مو
ج
لم
ال ا

ت
يا
بو
تر

 

ال
ت  
سا
را
د إل
ا

ية 
الم
س

 

ال
ء
يا
يز
ف

 

أل
ا

ء 
يا
ح

ال 
ت 
يا
ض
يا
ر

 

ال
ة  
لغ

إل
ا

ية 
يز
جل
ن

 

للا
ة  
غ

ال
ية
رب
ع

ال 
ء
يا
يم
ك

مقسال   

 

 العام 
 م

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2008 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 3 

3 0 0 0 0 3 0 0 0 2011 4 

3 0 0 0 0 2 0 1 0 2012 5 

12 0 0 3 2 4 2 1 0 2013 6 

6 0 0 2 3 0 0 1 0 2014 7 

7 0 0 0 0 0 4 1 2 2015 8 

8 0 0 0 1 1 2 3 1 2016 9 

8 0 0 0 1 3 0 4 0 2017 10 

10 0 0 0 1 2 4 3 0 2018 11 

18 0 0 0 6 4 1 5 2 2019 12 

18 0 1 1 3 4 3 0 6 2020 13 

4 0 0 1 0 0 0 1 2 2021 14 

98 0 1 7 17 23 16 21 13 14 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 ام إنتاجهاوعأحسب  بالبيضاء  –  لكلية العلوم اإلدارية إحصائية البحوث المنشورة  ( 8 جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيضاء -العلوم اإلدارية   الكلية  

 محاسبة  إدارة أعمال  المجموع 

 القسم         

 

 العام 

 

 م

0 
0 

0 2008 1 

0 
0 

0 2009 2 

0 
0 

0 2010 3 

3 
3 

0 2011 4 

1 
1 

0 2012 5 

0 
0 

0 2013 6 

0 
0 

0 2014 7 

0 0 0 2015 8 

0 0 0 2016 9 

5 3 2 2017 10 

3 0 3 2018 11 

10 5 5 2019 12 

15 11 4 2020 13 

12 4 8 2021 14 

49 27 22 14 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 ام إنتاجها وع أحسب ب رداع –  علوم اإلداريةللكلية ا إحصائية البحوث المنشورة  ( 9 جدول )

رداع  -العلوم اإلدارية   الكلية  

 المجموع 
 نظم

معلومات    

إدارة  

 أعمال 
 محاسبة 

 القسم

 

 العام 
 م

1 0 1 0 2008 1 

0 0 0 0 2009 2 

0 0 0 0 2010 3 

1 0 0 1 2011 4 

4 0 0 4 2012 5 

0 0 0 0 2013 6 

0 0 0 0 2014 7 

1 0 1 0 2015 8 

2 0 1 1 2016 9 

0 0 0 0 2017 10 

7 3 3 1 2018 11 

7 1 3 3 2019 12 

15 10 3 2 2020 13 

8 6 2 0 2021 14 

46 20 14 12 14 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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وام إنتاجهعأحسب ب( البيانات اإلجمالية لإلنتاج العلمي  10جدول )  

 المجموع 

الكتب  

والمخطوطات  

 المنشورة

الجوائز  

وبراءات  

 االختراع

البحوث  

 المنشورة

سائل ر

 الماجستير

رسائل 

ه الدكتورا  
 م العام 

14 0 1 5 7 1 2008 1 

36 3 2 16 6 9 2009 2 

27 2 0 15 5 5 2010 3 

50 1 1 33 6 9 2011 4 

51 1 4 34 3 9 2012 5 

39 0 1 28 2 8 2013 6 

41 1 2 28 4 6 2014 7 

36 1 1 29 1 4 2015 8 

54 5 0 39 6 4 2016 9 

48 5 2 37 2 2 2017 10 

54 2 1 46 2 3 2018 11 

76 2 3 64 4 3 2019 12 

119 3 1 109 6 0 2020 13 

41 3 0 32 6 0 2021 14 

   2008مجهول و > 9 34 8 4 3 58

 المجموع  14 72 95 523 23 32 745
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 ( البيانات اإلجمالية لإلنتاج العلمي ألقسام كليات الجامعة 11دول )ج

 

 

 المجموع  النسبة % 
عدد الكتب  

 و

 المخطوطات 

عدد  

و الجوائز   

  براءات

 االختراع

البحوث  

 المنشورة

  لعدد رسائ

 الماجستير

عدد  

 لرسائ

ه الدكتورا  

 م الكلية  القسم

7.4% 55 8 2 27 11 7 
دراسات  ال

 سالمية اإل

التربية 

والعلوم  

 رداع 

 

1 

6.8% 51 4 0 36 5 6 
 لغة ال
 نجليزية اإل

 تربوياتال 6 4 28 0 5 43 5.8%

2.3% 19 0 0 12 6 1 
لغة  ال

 عربيةال

 ت ارياضيال 6 5 63 0 0 74 9.9%

 الكيمياء 4 4 45 1 0 54 7.3%

 فيزياءال 5 4 44 4 0 57 7.7%

 حياء األ 3 3 40 3 0 49 % 6.6

6.9% 51 8 2 31 5 5 
تربية ال

 رياضيةال

 محاسبةال 1 2 22 2 0 27 3.6%
العلوم  

 ريةاداإل

 البيضاء 

2 

5% 37 1 0 27 5 4 
  إدارة

 أعمال 
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النسبة  

% 
 المجموع 

عدد الكتب  

 والمخطوطات 

عدد  

الجوائز  

 و

  براءات

 االختراع

عدد  

البحوث  

 المنشورة

  لعدد رسائ

 الماجستير

عدد  

 لرسائ

ه الدكتورا  

 م الكلية  القسم

 كيمياءال 1 2 17 0 0 20 2.6%

التربية 

 البيضاء 

 

3 

4.8% 36 4 3 20 7 2 
لغة  ال

 عربيةال

3.4% 25 0 0 16 6 3 
لغة  ال

 نجليزية اإل

 رياضيات ال 4 2 24 2 1 33 4.4%

 حياء األ 3 5 17 1 0 26 3.5%

 فيزياءال 2 2 7 0 0 11 1.5%

0.8% 6 0 0 1 3 2 
دراسات  ال

 سالمية اإل

 تربوياتال 1 1 0 0 0 2 0.3%

 محاسبةال 2 4 12 3 1 22 3%

لعلوم  ا

 و اإلدارية

الحاسبات 

 رداع 

4 2.8% 21 0 0 14 4 3 
  إدارة

 أعمال 

3.5% 26 0 0 20 5 1 
نظم 

 معلومات 

100% 745 32 23 523 95 72 22 4 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 فيها أنتج التي الدولة بحسب ( اإلنتاج العلمي12)جدول 

ه رسائل الدكتورا  البحوث المنشورة  اإلجمالي الماجستيررسائل    م البلد 

 1 الهند  16 25 70 111
 2 مصر 7 10 32 49
 3 السعودية 12 5 23 40
 4 اليمن 33 5 110 148
 5 السودان 4 7 0 11
 6 سوريا  0 5 5 10
 7 المغرب  1 4 2 7
 8 الصين 2 4 5 11
 9 الجزائر  2 3 20 25
 10 ماليزيا 1 2 10 13
 11 تونس  0 1 0 1
 12 األردن  5 1 6 12
 13 العراق  11 - 6 17
 14 أمريكا  - - 40 40
لمانياأ - - 38 38  15 
 16 سويسرا  - - 11 11
 17 هولندا - - 18 18
 18 بريطانيا  - - 20 20
 19 تركيا - - 7 7
 20 باكستان - - 7 7
 21 الكويت  - - 3 3
 22 السويد - - 3 3
 23 فرنسا  - - 2 2
 24 فلسطين  - - 4 4
 25 صربيا - - 5 5
 26 تايالند - - 3 3
 27 روسيا  - - 4 4
 28 نيجيريا  - - 2 2
ا نيوزيالند - - 4 4  29 
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 اإلجمالي
البحوث  

 المنشورة

رسائل 

ه الدكتورا  

رسائل 

 الماجستير
 م البلد

 30 البوسنة  - - 2 2
 31 تايوان - - 1 1
 32 جورجيا  - - 3 3
 33 البرازيل  - - 5 5
ا إندونيسي - - 2 2  34 
 35 كوريا الجنوبية  - - 8 8
 36 سلوفاكيا - - 1 1
 37 بلغاريا  - - 5 5
 38 مقدونيا - - 1 1
 39 بولندا - - 1 1
 40 إيطاليا - - 3 3
 41 اإلمارات  - - 4 4
 42 إسبانيا  - - 2 2
 43 سنغافورة - - 2 2
 44 أستراليا - - 1 1
 45 أوكرانيا - - 1 1
 46 عمان  - - 1 1
 47 شيلي  - - 1 1
 48 اليونان - - 1 1
 49 البحرين - - 1 1
 50 كندا - - 2 2
 51 إيران - - 2 2
 52 مجهولة - - 13 13
 المجموع  51 95 72 523 690
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لحتواهم الدليا( بيانات أعضاء هيئة التدريس  الذين  13جدول )  

 

 التخصص الدقيق 
الدرجة 

 العلمية 

أعضاء هيئة التدريس  

 ومساعديها 
 م الكلية  القسم

 حمود محمد مطهر العزاني مشارك أستاذ شريعة إسالمية 

دراسات  ال

 سالميةاإل

التربية 

والعلوم 

 رداع

 

1 

 حمد مرشد المطري أمحمد  أستاذ دكتور  حديث

قرآن وعلومه  تفسير  جمال محمد هاجر  مشارك أستاذ 

 زيد  أبوصالح علوي   أنور أستاذ مشارك فقه

 أحمد عبد هللا صالح صالح  مشارك أستاذ ثقافة إسالمية 

 حمد سنان المحمدي أمراد  أستاذ مساعد تفسير وعلوم القرآن 

 حمد السالليأفضل علي  أستاذ مساعد دعوة وثقافة إسالمية

 محمد صالح محمد الشريم  معيد فقه إسالمي 

وعلوم القرآن  تفسير  الماوري  نعبد الرحم إشراق معيد 

 نشوان علي قاسم المصري  معيد فكر إسالمي

 حمد محسن عطيفة أ أميرة معيد حديث وعلومه 

مقارن  فقه  محمد العمري  توفيق علي مساعد أستاذ 

 جيهان عبد الرحمن عشيش مشارك أستاذ األدب اإلنجليزي رواية

لغة  ال

 نجليزية اإل

ةاألدب اإلنجليزي رواية حديث  غبري حمد دحان األأمنير  مشارك أستاذ 

صوتيات -لغويات   محمد علي محمد قرابش مشارك أستاذ 

نقد أدبي –أدب إنجليزي   محمد حمود قاسم المحفدي  مشارك أستاذ 

رواية  -أدب إنجليزي  عبد هللا محمد الغرباني أستاذ مساعد 

ةإنجليزي لغة  ياسر محمد حميد أحمد الرفاعي معيد 

ةإنجليزي لغة  حنان محمد عباد الدرويش معيد 

رواية  -أدب إنجليزي  كامل حزام علي مقبل مساعد أستاذ 

ةإنجليزي لغة  صالح أحمد محمد التام  معيد 

ةإنجليزي لغة  محمد بالل  عبد هللافاطمة  معيد 

العرب واإلسالم  تاريخ  حفظ هللا ناصر عبد هللا نصاري  أستاذ مساعد 

 تربويات ال

 محمد عبد هللا ناصر الحميدي  مساعد أستاذ علم اجتماع تربوي 

 جبر محمد عبد هللا الكولي مشارك أستاذ طرق تدريس عامة  

 عبد هللا محمد صالح الضريبي مشارك أستاذ علم النفس التربوي  

 خالد علي صالح العجي  مساعد أستاذ جغرافيا

 برط نايف علي صالح األ مشارك أستاذ تقنيات التعليم

ستراتيجي اإدارة وتخطيط   ناصر علي العبيدي  صفاء  مدرس 

 عبد هللا علي صالح الجوزي  مساعد أستاذ --------

لغة  ال

 عربية ال

 يحيىمحمد مسعد معجب  مشارك أستاذ أدب أندلسي

 علي محسن حسين الحسني  معيد النحو

 عاتق أحمد سالم الماوري  مدرس مساعد  علم اللغة 

 محمد الشناظبي معبد السال معيد لغة ونحو 

 محمد علي أحمد المولد العنسي مدرس لغة عربية

 حمد صالح الشرعي أيمان إ معيد لغة عربية
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 التخصص الدقيق 
الدرجة 

 العلمية 

أعضاء هيئة التدريس  

 ومساعديها 
 م الكلية  القسم

 عبد هللا قايد علي نعمان  مساعد أستاذ تحليل دالي

ال
ت 
يا
ض
يا
ر

 

ع 
دا
 ر
وم
عل
وال
ة 
بي
تر
ال

 

1 

 حمد عثمان علي أحكيم  مساعد أستاذ الرياضيات النظرية الثوبولوجيا الضبابية

 مهيوب محمد قايد  شباطة مشارك أستاذ نظرية المخططات الضبابية  

 علي حسن محمد العاتي مساعد أستاذ معادالت تفاضلية 

 جبر عبده مصلح الهجري  مشارك أستاذ نظرية المخططات

 سلطان سنان عبد الحميد مهدي  مساعد أستاذ رياضيات تطبيقية 

أدوية تحليل  -كيمياء تحليلية   سمير عبد العزيز محمد الرميمة مشارك أستاذ 

ال
ء 
يا
يم
ك

 

هندسة وعلم المواد   -بوليمرات كيميائية  نبيل عبد هللا نعمان القدسي دكتور  أستاذ 

 أحمد عبد الرحمن القحطاني مشارك أستاذ كيمياء صناعية

 عبد الوهاب محمد السماوي  معيد مناهج وطرق تدريس

 حمد قايد الشاهري أعلي  مساعد أستاذ كيمياء 

 عبد هللا محمد علي الطويل  مشارك أستاذ المواد المتراكبة والنانو تكنولوجي 

ال
ء 
يا
يز
ف

 

 حمد بجاشأفاهم يحيى  مشارك أستاذ تطبيقات الليزر والبصريات غير الخطية 

 حمد علي الغوري أمختار  أستاذ مساعد جوامد فيزيائية

 عبد الكريم عبد هللا علي ثابت أستاذ مساعد جوامد فيزيائية

 هاشم محمد مصلح الصانع أستاذ مساعد جوامد فيزيائية

 خيرية قايد علي المجدد  معيد فيزياء طبية 

 علي محمد المجربي أشواق معيد فيزياء 

 محمد الجبهة عبد هللا صادق  معيد فيزياء 

 حنان صالح أحمد الجعوني معيد فيزياء 

 عبد الوارث عبد القادر المنيفي  مشارك أستاذ أمراض نبات
أل
ا

ء
يا
ح

 
 توفيق عبد الرحمن عبد الجليل  أستاذ مساعد إنتاج دواجن قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي 

 عبد الحافظ عبد هللا العامري  أستاذ مساعد أحياء جزيئية 

أعضاءأنسجة ووظائف   ردمان  علي محمد حسن بكيل مدرس مساعد  

 صالح أحمد الجعونيمنال  معيد أحياء  

 محمد أحمد علي منصر أستاذ مساعد طرق تدريس التربية الرياضية

ال
ة 
بي
تر

ال
ية 
ض
يا
ر

 

 حسام الدين غيالن عون  أستاذ مساعد فيسولوجيا الرياضة

 حمد النظاري أمحمد حسين  مشارك أستاذ إعالم رياضي 

 مكرش علي حمد عمرأ أستاذ مساعد تدريب كرة اليد

 يحيى صالح يحيى الميتمي  مشارك أستاذ تربية رياضية 

 نايف صالح قايد البرحة  معيد تربية رياضية 
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 التخصص الدقيق
الدرجة  

 العلمية 
 م الكلية  القسم أعضاء هيئة التدريس ومساعديها 

ال نبيل أحمد مرعي الحزمي دأستاذ مساع محاسبة 
بة
س
حا
م

 

م 
لو
لع
ا

ية
در
أل
ا

 
ء
ضا
بي
ال

 

2 

 عبدالقادر محمد ناصر العمراني معيد محاسبة 

 حمد صالح البخرانيأمحمد  معيد IFRSة للمحاسبة يالمحاسبة في المعايير الدول

 حمد محسن ثابت الجرادي أ أستاذ مشارك إدارة أعمال 

ة 
ار
إد

ل  
ما
ع
أ

 

 معمر محمود جمال  أستاذ مساعد اقتصاد

 قرع سعد عبدهللا احمد قاسم األ مشارك أستاذ مصارف إسالمية والمالية اإلسالمية

 محمد عبد هللا األشول مشارك أستاذ إدارة أعمال 

 عبد الناصر علي محمد هاجر  مدرس نظم معلومات حاسوبية  

 محمد أحمد الحميقاني  مساعد أستاذ قانون خاص 

 حمد السباعيأمروان علي  معيد إدارة أعمال 

 شاكر محمد علي القحطاني معيد إدارة أعمال 

 عبد الكريم  محمد الحاج بشير مساعد أستاذ رياضيات

ال حمد علي مكرد أراسل  أستاذ مشارك كيمياء غير عضوية وفيزيائية 
ء
يا
يم
ك

 

ة 
بي
تر
ال

- 
ء 
ضا
بي
ال

 

3 

 محمد شيخ صالح مصهب  معيد كيمياء تحليلية

 حمد الجبريأعبدالسالم مهدي  مدرس     كيمياء 

 حمد الحميقاني أعبد ربه طاهر   أستاذ مشارك  لسانيات

ال
ة 
لغ

ال
ية
رب
ع

 

 حمد عبد الغني محمد أرشاد  مساعد أستاذ لغويات 

 الملجمي علوي أحمد صالح  معيد نقد أدب و 

 عبدالخالق محمد عبدهللا مزاحم  معيد حديث وعلومه 

 صالح عبده محمد الموت  معيد تفسير وعلوم القرآن 

 شفيق علي صالح القوسي مدرس نقد

 حمد عبد هللا محمد حمبج أ معيد لغويات 

 نسيمحمد حسين محمد اآل أستاذ مشارك تعليم اللغة اإلنجليزية

ال
ة 
لغ

إل
ا

ية
يز
جل
ن

 
 أحمد حمود هادي قطران  مساعد أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية

 مجاهد عبد القادر علوي معيد أدب 

 الشاجر  هسالم عبد رب معيد لغويات 

 محمد عبدهللا محمد الهبة  مساعد أستاذ أدب إنجليزي

 شرخة  سالم  صالح صالح معيد أدب إنجليزي

 عدنان خالد الصالحي أستاذ مساعد نمذجة -معادالت تفاضلية -رياضيات تطبيقية 

ت 
يا
ض
يا
لر
ا

 

 شاكر عبد الرحمن الزريقي  مساعد أستاذ رياضيات 

 صباح عبد الرحمن ناجي مساعد أستاذ جبر مجرد

 حمد مهدي مقبل العاتيأ معيد رياضيات

 المسعودي عبدهللا ناصر صالح  معيد رياضيات

 حميد محمد محمد الجبر أستاذ مشارك يميكرو بيولوج

أل
ا

يا
ح

ء 
 

 فيصل محمد عبده النهمي مساعد أستاذ طفيليات الجزيئية

 محمد علي محمد الفقيه أستاذ مشارك أحيا ء حيوان  

 المعقر  محمد صالح  صالح معيد أحياء دقيقة طبية

 علوي خلف بدر عبد هللا  مدرس أمراض نبات
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 م الكلية  القسم أعضاء هيئة التدريس ومساعديها  الدرجة العلمية  التخصص الدقيق

ال عبد الناصر عبد الرحمن الفقير  مساعد أستاذ فيزياء الجوامد التجريبية 
ء 
يا
يز
ف

 

ء 
ضا
بي
ال
ة 
بي
تر
ال

 

3 

 سعد حسن  أمينعبدهللا  أستاذ مساعد فيزياء المادة المكثفة وفيزياء النانو 

ال عبد هللا عمر صالح المسيبلي مساعد أستاذ ---- 
ت  
سا
را
د إل
ا

ية
الم
س

 

 فايز محمد مثنى المليكي مساعد أستاذ فقه مقارن 

 عبد الوهاب محمد الحميقاني مدرس فقه

ال بدور عبد هللا علي الماوري  مساعد أستاذ أصول تربية
ت 
يا
و
رب
ت

 

 أحمد علي شيخ البرماني معيد وتخطيط تربوي إدارة 

ال سلطان حسن محمد الحالمي مشارك أستاذ محاسبة 
بة
س
حا
م

ا 
م 
لو
لع

ية
ار
إلد
ا

 
ع 
دا
 ر
ت
با
س
حا
ال
و

 

4 

 الطشي  علي أحمد  أنور مساعد أستاذ قانون

 شرهان  محمد مسعد أرفق مدرس علوم مالية ومصرفية 

 الهاللي حمود محمد   مجيب معيد إدارة مالية

 عبده مدهش صالح الشجري مساعد أستاذ مالية عامة  -اقتصاد 

رة
دا
إ

 
ال
عم
أ

  
 

 زايد علي عبد الخالق المنزوع  أستاذ مشارك إدارة أعمال 

 مقبل علي عبد هللا الزوبة  مساعد أستاذ إدارة أعمال 

 األحمدي علي  علي أحمد  مدرس إدارة المخاطر المالية والتمويل 

علوم اإلدارة  والهندسة )التجارة  

 اإللكترونية وإدارة اللوجستيات(
 مخالفيخليل أحمد صالح ال مساعد أستاذ

ت 
ما
و
عل
 م
ظم
ن

 

 طالل عبد الكريم الظاهري  مدرس نظم معلومات حاسوبية

 يمن مصلح مسعد الهجري أ معيد تكنولوجيا المعلومات 

 ناصر محمد ناصر الزيدي  مدرس المعلومات تكنولوجيا 

 قاسم عبدهللا قاسم الطشي معيد حاسوب

98 125 125 22 4 

ع 
مو
ج
لم
ا
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لحتواهم الدلياالذين  ومساعديهم  عضاء هيئة التدريسإحصائيات اإلنتاج العلمي أل(14جدول )  

 المجموع

عدد  

الجوائز 

وبراءات 

ختراعاال  

عدد الكتب 

 المنشورة

عدد  

البحوث 

 المنشورة

أعضاء هيئة التدريس  

 ومساعديها 
 م الكلية  القسم

 حمود محمد مطهر العزاني لم يتم الحصول على بيانات  ----

ال
ت 
سا
را
د

إل
ا

ية 
الم
س

 

م 
و
عل
وال
ة 
بي
تر
ال

- 
ع 
دا
ر

 

1 

 حمد مرشد المطري أمحمد  10 0 0 10

 جمال محمد هاجر  5 0 0 5

 زيد  أبوصالح علوي   أنور 7 8 2 17

 أحمد عبد هللا صالح صالح  5 0 0 5

 حمد سنان المحمدي أمراد  0 0 0 0

 حمد السالليأفضل علي  لم يتم الحصول على بيانات  ----

 محمد صالح محمد الشريم  0 0 0 0

 الماوري  نعبد الرحم إشراق 0 0 0 0

 نشوان علي قاسم المصري  0 0 0 0

 حمد محسن عطيفة أ أميرة 0 0 0 0

 محمد العمري  توفيق علي 0 0 0 0

 جيهان عبد الرحمن عشيش 4 0 0 4

ال
ة 
لغ

إل
ا

ية 
يز
جل
ن

 

 غبري حمد دحان األأمنير  5 3 0 8

 محمد علي محمد قرابش 3 0 0 3

 محمد حمود قاسم المحفدي  10 1 0 11

 عبد هللا محمد الغرباني بيانات لم يتم الحصول على  -----

 ياسر محمد حميد أحمد الرفاعي 0 0 0 0

 كامل حزام علي مقبل 9 0 0 9

 حنان محمد عباد الدرويش 1 0 0 1

 صالح أحمد محمد التام  3 0 0 3

 محمد بالل  عبد هللافاطمة  1 0 0 1

 ناصر عبد هللا نصاري حفظ هللا  لم يتم الحصول على بيانات  -----

ال
ت 
يا
و
رب
ت

 

 محمد عبد هللا ناصر الحميدي  لم يتم الحصول على بيانات  -----

 جبر محمد عبد هللا الكولي 11 4 0 15

 عبد هللا محمد صالح الضريبي 6 0 0 6

 خالد علي صالح العجي  لم يتم الحصول على بيانات  -----

 برط نايف علي صالح األ 6 0 0 6

 ناصر علي العبيدي  صفاء  5 0 0 5

 عبد هللا علي صالح الجوزي  لم يتم الحصول على بيانات  -----

ال
ة 
لغ

ال 
ية 
رب
ع

 

 محمد مسعد معجب يحيى 9 0 0 9

 علي محسن حسين الحسني  0 0 0 0

 عاتق أحمد سالم الماوري  لم يتم الحصول على بيانات  -----

 محمد الشناظبي مالسالعبد  0 0 0 0

 محمد علي أحمد المولد العنسي 1 0 0 1

 حمد صالح الشرعي أيمان إ 1 0 0 1
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 المجموع

عدد الجوائز  

وبراءات 

 ختراعاال

عدد  

الكتب  

 المنشورة

عدد  

البحوث 

 المنشورة

أعضاء هيئة التدريس  

 ومساعديها 
 م الكلية  القسم

 عبد هللا قايد علي نعمان  بيانات لم يتم الحصول على  -----

ال
ت 
يا
ض
يا
ر

 

ع 
دا
 ر
وم
عل
وال
ة 
بي
تر
ال

 

 

1 

 حمد عثمان علي أحكيم  25 0 0 25

 مهيوب محمد قايد  شباطة 0 0 0 0

 علي حسن محمد العاتي 0 0 0 0

 جبر عبده مصلح الهجري  12 0 0 12

 سلطان سنان عبد الحميد مهدي  27 0 0 27

 سمير عبد العزيز محمد الرميمة 35 0 0 35

ال
ء 
يا
يم
ك

 

 نبيل عبد هللا نعمان القدسي لم يتم الحصول على بيانات  ---- 

 أحمد عبد الرحمن القحطاني 7 0 0 7

 عبد الوهاب محمد السماوي  0 0 0 0

 حمد قايد الشاهري أعلي  3 0 1 4

 عبد هللا محمد علي الطويل  13 0 0 13

ال
ء 
يا
يز
ف

 

 حمد بجاشأفاهم يحيى  27 0 4 31

 حمد علي الغوري أمختار  لم يتم الحصول على بيانات  -----

 عبد الكريم عبد هللا علي ثابت لم يتم الحصول على بيانات  -----

 هاشم محمد مصلح الصانع لم يتم الحصول على بيانات  -----

 المجدد خيرية قايد علي  0 0 0 0

 علي محمد المجربي أشواق 2 0 0 2

 صادق عبدهللا محمد الجبهة  1 0 0 1

 حنان صالح أحمد الجعوني 1 0 0 1

 عبد الوارث عبد القادر المنيفي  20 0 1 21

أل
ا

ء
يا
ح

 
 توفيق عبد الرحمن عبد الجليل  لم يتم الحصول على بيانات  ----

 الحافظ عبد هللا العامري عبد  13 0 2 15

 ردمان  علي  محمد حسن بكيل 5 0 0 5

 صالح أحمد الجعونيمنال  2 0 0 2

 حمد الجبريأعبدالسالم مهدي  4 0 0 4

ال محمد أحمد علي منصر 2 0 0 2
ة 
بي
تر

ال
ية 
ض
يا
ر

 

 حسام الدين غيالن عون  5 0 0 5

 حمد النظاري أمحمد حسين  22 8 2 32

 مكرش علي حمد عمرأ 0 0 0 0

 يحيى  الميتمييحيى صالح  لم يتم الحصول على بيانات  ---- 

 نايف صالح قايد البرحة  2 0 0 0
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 المجموع

عدد  

الجوائز 

ءات وبرا

 ختراعاال

عدد الكتب 

 المنشورة

عدد  

البحوث 

 المنشورة

أعضاء هيئة التدريس  

 ومساعديها 
 م الكلية  القسم

ال نبيل أحمد مرعي الحزمي 21 0 0 21
بة
س
حا
م

 

م 
لو
لع
ا

ا
إل

ري
دا

 - ة
ء
ضا
بي
ال

 

2 

 عبدالقادر محمد ناصر العمراني 0 0 2 2

 حمد صالح البخرانيأمحمد  1 0 0 1

 حمد محسن ثابت الجرادي أ 3 1 0 4

ة 
ار
إد

ل 
ما
ع
أ

 

 معمر محمود جمال  0 0 0 0

 قرع حمد قاسم األأسعد عبدهللا  8 1 0 9

 محمد عبد هللا األشول لم يتم الحصول على بيانات  ---- 

 الناصر علي محمد هاجر عبد  4 0 0 4

 محمد أحمد الحميقاني  لم يتم الحصول على بيانات  ---- 

 حمد السباعيأمروان علي  0 0 0 

 شاكر محمد علي القحطاني 4 0 0 4

 محمد الحاج بشير  عبد الكريم  8 0 0 8

 حمد علي مكرد أراسل  7 0 0 7

ال
ء
يا
يم
ك

 

ة 
بي
تر
ال

- 
ء 
ضا
بي
ال

 
3 

 محمد شيخ صالح مصهب  6 0 0 6

 حمد الحميقاني أعبد ربه طاهر   3 0 0 3

ال
ة 
لغ

ال
ية
رب
ع

 

 حمد عبد الغني محمد أرشاد  0 0 0 0

 علوي أحمد صالح الملجمي  13 3 3 19

 عبدالخالق محمد عبدهللا مزاحم  0 0 0 0

 صالح عبده محمد الموت  4 3 0 7

 القوسيشفيق علي صالح  0 0 0 0

 حمد عبد هللا محمد حمبج أ 0 0 0 0

 نسيمحمد حسين محمد اآل 5 0 0 5
ال

ة 
لغ

إل
ا

ية
يز
جل
ن

 

 أحمد حمود هادي قطران  لم يتم الحصول على بيانات  ---- 

 مجاهد عبد القادر علوي 6 0 0 6

 الشاجر  هسالم عبد رب 1 0 0 1

 محمد عبدهللا محمد الهبة  4 0 0 4

 شرخة  سالم  صالح صالح 0 0 0 0

 عدنان خالد الصالحي 9 0 0 9

رال
ت 
يا
ض
يا

 

 شاكر عبد الرحمن الزريقي  م الحصول على بيانات لم يت --- 

 صباح عبد الرحمن ناجي 6 0 2 8

 حمد مهدي مقبل العاتيأ 7 1 0 8

 عبدهللا ناصر صالح المسعودي  2 0 0 2

 حميد محمد محمد الجبر 9 0 0 9

أل
ا

ء 
يا
ح

 

 فيصل محمد عبده النهمي 3 0 1 4

 الفقيهمحمد علي محمد  3 0 0 3

 المعقر  محمد صالح  صالح 2 0 0 2

 علوي خلف بدر عبد هللا  0 0 0 0
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 المجموع

عدد الجوائز  

وبراءات 

 االختراع

عدد الكتب 

 المنشورة

عدد البحوث  

 المنشورة

أعضاء هيئة التدريس  

 ومساعديها 
 م الكلية  القسم

 الفقير عبد الناصر عبد الرحمن  لم يتم الحصول على بيانات  

ال
ء 
يا
يز
ف

 

 -التربية 

 البيضاء 
3 

 سعد حسن  أمينعبدهللا  7 0 0 7

ال عبد هللا عمر صالح المسيبلي لم يتم الحصول على بيانات  --- 
ت  
سا
را
د إل
ا

ية
الم
س

 

 فايز محمد مثنى المليكي 1 0 0 1

 عبد الوهاب محمد الحميقاني لم يتم الحصول على بيانات  --- 

ال بدور عبد هللا علي الماوري  الحصول على بيانات لم يتم  --- 
ت 
يا
و
رب
ت

 

 أحمد علي شيخ البرماني 0 0 0 0

ال سلطان حسن محمد الحالمي 9 1 3 13
بة
س
حا
م

 

ا
م 
لو
لع

ية
ار
إلد
ا

 
ع 
دا
 ر
ت
با
س
حا
ال
و

 

4 

 الطشي  علي أحمد  أنور لم يتم الحصول على بيانات  ----- 

 شرهان  محمد مسعد أرفق 3 0 0 3

 الهاللي حمود محمد   مجيب 0 0 0 0

 عبده مدهش صالح الشجري 4 0 0 4

رة
دا
إ

  
ل 
ما
ع
أ

 

 زايد علي عبد الخالق المنزوع  6 0 0 6

 مقبل علي عبد هللا الزوبة  4 0 0 4

 علي  علي أحمد األحمدي  0 0 0 0

 مخالفيخليل أحمد صالح ال لم يتم الحصول على بيانات  ---- 

م 
ظ
ن

ت 
ما
و
عل
م

 

 طالل عبد الكريم الظاهري  5 0 0 5

 يمن مصلح مسعد الهجري أ 0 0 0 0

 ناصر محمد ناصر الزيدي  0 0 0 0

 قاسم عبدهللا قاسم الطشي 15 0 0 15

580 23 32 523 125 22 4 

ع 
مو
ج
لم
ا
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 م األكاديمية الحاصل عليها أعضاء هيئة التدريس ومساعديه(عدد البحوث المنشورة بحسب الدرجة 15شكل )

 

 
 

 

 المجموع 

    المنشورةعدد البحوث 

 م الكلية  القسم
 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس

 سالميةاإلدراسات ال 27 0 0 27

التربية والعلوم  

 رداع 

 

1 

 نجليزيةاإللغة ال 31 0 5 36

 تربوياتال 23 5 0 28

 عربيةال لغة ال 8 1 1 10

 رياضيات ال 64 0 0 64

 كيمياءال 42 3 0 45

 فيزياءال 40 0 4 44

 حياء األ 33 5 6 44

 رياضيةالتربية ال 29 0 2 31

  اإلداريةالعلوم  محاسبةال 21 0 1 22

 البيضاء 
2 

 أعمال  إدارة 15 8 4 27

 كيمياءال 7 0 6 13

 البيضاء  التربية

 
3 

 عربيةال لغة ال 3 0 18 21

 نجليزيةاإللغة ال 9 0 7 16

 رياضيات ال 15 0 9 24

 حياء األ 15 0 2 17

 فيزياءال 7 0 0 7

 سالميةاإلدراسات ال 1 0 0 1

 تربوياتال 0 0 0 0

  اإلداريةلعلوم ا محاسبةال 9 3 0 12

والحاسبات  

 رداع 

 أعمال  إدارة 14 0 0 14 4

 نظم معلومات  0 5 15 20

523 80 30 413 22 4 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 ( 2021- 2008)في الفترة  اعلمي   ااألعلى إنتاج   التدريس العشرةهيئة  ( أعضاء16جدول )

  
 

 

 

 

اإلنتاج  

 العلمي  
 م عضو هيئة التدريس القسم الكلية 

 1 محمد الرميمةسمير عبد العزيز  الكيمياء رداع -التربية والعلوم   35

 2 حمد النظاري  أمحمد حسين  رياضية التربية ال رداع  – التربية والعلوم 32

 3 حمد بجاشأفاهم يحيى  الفيزياء رداع  – التربية والعلوم 31

 4 سلطان سنان عبد الحميد مهدي  رياضيات ال رداع  – التربية والعلوم 27

 5 حمد عثمان علي أحكيم  رياضيات ال رداع  – التربية والعلوم 25

 6 عبد الوارث عبد القادر المنيفي  حياء األ رداع  – التربية والعلوم 21

 6 نبيل أحمد مرعي الحزمي محاسبةال البيضاء –العلوم األدرية  21

 7 علوي أحمد صالح الملجمي  عربيةاللغة ال البيضاء  -التربية   19

 8 أنور صالح علوي أبو زيد  سالميةاإلدراسات ال رداع  –التربية والعلوم  17

 9 جبر محمد عبد هللا الكولي تربوياتال رداع  –التربية والعلوم  15

 9 عبد الحافظ عبد هللا العامري  حياء األ رداع  –التربية والعلوم  15

 9  قاسم عبدهللا قاسم الطشي   نظم معلومات رداع  -والحاسبات  العلوم اإلدارية  15

 10 سلطان حسن محمد الحالمي محاسبةال رداع  -والحاسبات  العلوم اإلدارية  14

287 4 11 13 

ع 
مو
ج
لم
 ا
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 ثالث الجزء ال

 الدكتوراه اإلنتاج العلمي لرسائل  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    76                                 ytiAlbaydha  Univers         م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 سألعضاء هيئة التدري رسائل الدكتوراه بيانات  ثالث  ال لجزء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رداع -كلية التربية والعلوم   1  قسم الدراسات اإلسالمية  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر 

1 
جمال محمد 

 هاجر 
 ذكر

القرآنيون العرب 

 التفسيروموقفهم من 
 السعودية 

اإلمام محمد بن  

 سعود 
 أصول الدين 

القرآن الكريم  

 وعلومه 
  العربية  2014

2 
أنور صالح أبو 

 زيد 
 ذكر

منهج اإلمام ابن القيم 

 في القواعد الفقهية
 السعودية 

الجامعة  

 اإلسالمية
  العربية  2003 فقه وأصوله الشريعة

3 
أحمد عبد هللا  

 صالح
 ذكر

األعراف القبلية اليمنية  

المخالفة للشريعة 

دراسة   –اإلسالمية

 نقدية

  العربية  2015 ثقافة إسالمية اآلداب أسيوط مصر 

4 
مراد أحمد 

 المحمدي
 ذكر

السياق القرآني وأثره 

في ترجيح المعاني من 

بداية الجزء الخامس  

والعشرين إلى نهاية 

 الثالثين. الجزء 

 السودان

القرآن الكريم  

والعلوم  

 اإلسالمية

كلية 

الدراسات  

 العليا

التفسير وعلوم 

 القرآن 
  العربية  2017

5 
توفيق علي  

 العمري
 ذكر

المسائل الفقهية المتعلقة  

بالحيوان التي ذكرها 

الدَّميري في كتابه حياة 

 الحيوان الكبرى. 

 )دراسة فقهية مقارنة(

 السودان

الكريم  القرآن 

والعلوم  

 اإلسالمية

  العربية  2018 فقه مقارن  الشريعة

6 
ي فضل عل 

 الساللي 
 ذكر

فقه الدعوة في صحيح  

اإلمام مسلم دراسة  

 دعوية تحليلية 

 درمان  أم السودان
الدعوة 

 االسالمية

دعوة وثقافة  

 إسالمية
 العربية  2012

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

7 

محمد أحمد  

 المطري 

 

 

 ذكر

مرويات الصحابي  

الجليل أبي موسى  

األشعري في كتب  

الحديث جمع ودراسة  

 وتخريج 

  العربية  2006 حديث اآلداب صنعاء اليمن 
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 قسم اللغة اإلنجليزية  رداع -كلية التربية والعلوم   2

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر 

8 

 

 جيهان عشيش 

 

 أنثى 

استخدام الصور الجمالية 

يميلي برونتي  إفي كتابات 

 : دراسة نقدية 

 صنعاء اليمن 
اآلداب و العلوم  

 اإلنسانية 

أدب  

 إنجليزي 
2014 English  

9 
حمد أمنير 

 غبري األ
 ذكر

Diasporic Angst in 

Postwar Jewish 

American Fiction 

 

 العلوم اإلنسانية  ميسور  الهند
أدب  

 إنجليزي 
2013 English  

10 

 

محمد علي 

 قرابش 

 

 

 

 ذكر

Wh-movement in 

Modern Standard 

Arabic 

 

 

 

 الهند

The 

English 

and 

Foreign 

Languag

es  

اآلداب و  

 اللغات 

لغة  

 إنجليزية 
2012 English  

11 
كامل حزام 

 مقبل
 ذكر

A Study of  

Symbols and  

Images in the  

Selected Works of  

D.H.Lawrence 

 الهند

Swami  

Ramanan

d Teerth  

Marathw

ada  

School of 

English 

Literature 

and Culture 

Studies 

English  

Langua

ge and   

Literatu

re 

2018 English  

12 

محمد حمود  

 المحفدي 

 

 ذكر

Edward Said’s 

Concept of 

Occident-Orient 

Dichotomy: An 

Arab Perspective 

 Mysore Humanities الهند

English 

Literatu

re & 

Criticis

m 

2014 English  

13 
عبد هللا  

 الغرباني 
 

The Paradigm Shift 

in Jane Eyre and 

Wide Sargasso Sea: 

A study in critical 

response 

 

 Languages صنعاء اليمن 

English 

Literatu

re  

 

2014 English 

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

 

 قسم اللغة العربية  رداع -كلية التربية والعلوم   3

 رابط النشر لغة الرسالة السنة التخصص  الكلية الجامعة بلد الدراسة عنوان الرسالة النوع اسم الباحث  م

14 
محمد مسعد  

 معجب
 ذكر

العوامل اإلقليمية في  

 ظهور الشعر السياسي

 . )دراسة موضوعية فنية(

 الهند
عليكرة  

 اإلسالمية
 اآلداب

اللغة 

 العربية 
  العربية  2006
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رداع- كلية التربية والعلوم  3  قسم التربويات  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 اللغة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر 

15 
حفظ هللا ناصر 

 نصاري 
 ذكر

تيمورلنك وشخصيته 

 السياسية والعسكرية
 دمشق  سوريا 

ب اداآل

والعلوم  

 اإلنسانية 

تاريخ 

العرب و  

 اإلسالم

 العربية  2009

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

16 
محمد عبد هللا  

 الحميدي 
 ذكر

الخلفية اإلجتماعية 

والنفسية لظاهرة التداوي 

من السحر في المجتمع  

 اليمني 

 تونس تونس

ب اداآل

والعلوم  

 اإلنسانية 

 علم 

اجتماع  

 تربوي

 العربية  2012

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

17 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

الكفايات الالزمة لمعلم  

الجغرافيا في المرحلة 

الثانوية بالجمهورية 

 دراسة تقويمية  –اليمنية 

 النيلين  السودان
الدراسات  

 العليا

مناهج 

وطرق 

 تدريس 

  العربية  2005

18 
عبدهللا محمد  

 الضريبي 
 ذكر

الضغوط النفسية وأساليب 

مواجهتها وعالقتها 

بالرضا الوظيفي ودافعية 

 اإلنجاز 

  العربية  2011 علم النفس  التربية  دمشق  سوريا 

19 

خالد  علي  

 العجي 

 

 

 ذكر

دور زراعة القات في 

التحوالت المجالية  

واالجتماعية واالقتصادية  

والثقافية وآفاق التنمية في  

:مديرية اليمن حالة 

 العرش 

 ابن طفيل  المغرب

ب اداآل

والعلوم  

 اإلنسانية 

 العربية  2007 جغرافيا

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

20 
نايف علي 

 األبرط 
 ذكر

برنامج تدريبي مقترح  

قائم على الكفايات في 

تقنيات التعليم ودراسة  

فاعليته في أداء معلمي 

 العلوم

 التربية  دمشق  سوريا 
تقنيات 

 التعليم 
 العربية  2011

http://w

ww.srs-

mohe.g

ov.ye/N

etworki

ngsyste

m/show

_search.

php?Tre

atiseid=

7554 

http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=7554
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الرياضيات قسم  رداع -كلية التربية والعلوم   5  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر 

21 
عبد هللا قايد  

 نعمان
 ذكر

MATRIX 

TRANSFORMAT

IONS AND 

COMPACT 

OPERATORS 

ON SOME 

NEW 

SEQUENCE 

SPACES5 

 الهند
عليجار  

 اإلسالمية
 English 2011 الرياضيات العلوم

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

22 
حكيم أحمد 

 عثمان 
 ذكر

SOME 

CONTRIBUTIO

NS TO FUZZY 

TOPOLOGY 

  Mysore * * 2011 English الهند

23 
محمد   مهيوب 

 شباطة
 ذكر

A Study On Some 

Topics In The 

Theory Of Fuzzy 

Graphs 

  Mysore * * 2009 English الهند

24 
علي حسن 

 العاتي 
 ذكر

دارسة على بعض  

المعادالت التفاضلية 

الجزئية الناقصة  

 والمكافئة 

  English 2011 * * خوانجونج  الصين 

25 
جبر عبده  

 الهجري 
 ذكر

Study Of Some 

Topological Index 

Of Graphs 

Wiener Index And 

Degree Distance 

 المغرب

محمد  

  –الخامس 

 الرباط 

 

  English 2012 رياضيات  العلوم

26 
سلطان سنان 

 مهدي 
 ذكر

دراسة كفاءة بعض  

المعلمات )البارامترات( 

 في نظرية المخططات 

 

 العلوم ميسور  الهند
رياضيات 

 تطبيقية 
2019 English  
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6 
رداع -كلية التربية والعلوم    قسم الكيمياء 

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر  

27 
سمير عبد العزيز 

 الرميمة 
 ذكر

دراسات تحليلية على بعض األدوية المرتبطة 

 بالجهاز العصبي المركزي 
  English 2012 كيمياء ____ ميسور  الهند

 ذكر نبيل عبد هللا القدسي 28
Studies on the Effects of Coupling 

Agent on the Filler Reinforcement 
 الهند

North 

Maha

rashtr

a  

Chemal 

Sciencs 

Polym

r 

Chemi

stry 

2004 English 

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

29 
الرحمن  أحمد عبد 

 القحطاني 
 ذكر

"Polymeric Interpenetrating 

Networks and Blend Compatibility 

Studies: Synthesis, 

Characterizations and Biomedical 

Applications 
" 

 الهند
Kuve

mpu, 
____ 

كيمياء  

 صناعية 
2009 English  

 ذكر علي أحمد الشاهري  30

Synthesis And Characterisation Of 

Transition Metal Complexes Of 

Schiff Bases Derived From 

Dithiocarbazate And Application 

Of These Complexes As 

Cyclohexane Oxidation Catalysts 

 ماليزيا

بوترا 

الماليز 

 ية )

(UPM 

 

 

 العلوم
  English 2019 كيمياء

 

 قسم الفيزياء رداع -كلية التربية والعلوم   7

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر  

31 
عبد هللا محمد  

 الطويل 
 ذكر

"Microstructural Characterization 

of Polymer-matrix inorganic 

composites by Positron Lifetime 

Spectroscopy and Differential 

Scanning Calorimetry" 

 الهند
Myso

re 

Depar

tment 

of 

Studi

es in 

Physi

cs 

Comp

osite 

Materi

als 

2010 English  

 ذكر فاهم يحيى بجاش  32

Development of Some Novel 

Pulsed Laser Based Time Resolve 

Photoacoustic Technique for 

Studies of Atmospheric Pollutants, 

Thermal Decomposition 

Mechanism of High Energy 

Materials and THz Detection 

 الهند
Hyder

abad 

ACR

HEM 

Laser 

Applic

ation 

and 

Nonlin

ear 

Optics 

2013 English  

33 

مختار إبراهيم 

 الغوري

 

 ذكر

الكهرو حرارية والكهربية الخواص 

والحرارية لبعض توليفات البوليمرات المحملة 

 بالجرافيت 

 مصر
قناة  

 السويس
 العلوم

فيزياء 

 الجوامد 
2009 English 

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

34 

عبد الكريم عبد هللا  

 ثابت 

 

 ذكر
الخواص المغناطيسية لمتراكبات بوليمرية 

(EPDM  ) محملة بحديد الباريوم 
 مصر

قناة  

 السويس
 العلوم

فيزياء 

 الجوامد 
2009 English 

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

35 
 هاشم محمد الصانع

 
 ذكر

The effect of annealing Stress and 

Doping with Zn on the Optical and 

Structural properties of (CdS) Thin 

films 

 

 النيلين  السودان

The 

Gradte 

College 

فيزياء 

 الجوامد 
2012 English 

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات
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 قسم األحياء رداع -كلية التربية والعلوم   8

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

36 
عبد الحافظ عبد هللا 

 العامري 
 ذكر

Molecular and 

Phytochemical 

Markers for Sex 

Determination in 

Saudi Arabian 

Date Palm 

(Phoenix 

dactylifera L.) 

Cultivars. 

 العلوم الملك سعود  السعودية 
نبات وأحياء 

 دقيقة
2016 English  

37 

 توفيق 

 عبد الرحمن 

 عبد الجليل 

 

 ذكر

كارنيتين على -تاثير ل 

األداء اإلنتاجي  

والتناسلي , ميتابولزم 

الدهون ,والمناعة  

والخصائص المضادة  

لألكسدة في السمان 

 الياباني 

 اإلسكندرية مصر
-الزراعة 

 سابااباشا

 علوم زراعية 

 )إنتاج دواجن( 
2013 English 

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

38 
عبد الوارث عبد 

 القادر عبد الرحيم 
 ذكر

Bioactivities And 

Associated 

Mechanisms Of 

Bacillus Spp. 

Against Tomato 

Wilt Caused By 

Ralstonia 

Solanacearum 

Under Greenhouse 

Conditions 

  Zhejiang * * 2013 English الصين 
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رداع -كلية التربية والعلوم   9  قسم التربية الرياضية  

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

 ذكر رمحمد منص 39

تدريس التربية البدنية  

وتكوين أساتذتها وأثرهما  

على ممارسة الطالب 

 للمادة.

) دراسة مقارنة بين اليمن 

 والمغرب ( 

 المغرب

محمد  

الخامس 

 السويسي

 علوم التربية 
علوم 

 التربية 
  العربية  2010

40 
حسام الدين 

 غيالن عون 

 ذكر

 

تحديد مستويات معيارية 

لبعض المتغيرات البدنية  

والفسيولوجية والمهارية 

للطالب المتقدمين 

لاللتحاق لكليات التربية  

الرياضية في الجامعات 

 اليمنية 

 الجزائر 
عبد الحميد 

 بن باديس 

معهد التربية 

البدنية 

 والرياضية 

تربية 

بدنية 

 ورياضية 

  العربية  2017

41 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

أثر الصحافة الرياضية  

على الحالة النفسية لدى 

 حكام كرة القدم

 3الجزائر  الجزائر 

معهد التربية 

البدنية 

 والرياضية 

اإلعالم 

 الرياضي 
 العربية  2012

https://a

fricanth  

eses.org

/abst 

racts/72

65-

201667 

42 

 يحيى الميتمي 

 

 

 

 ذكر

تأثير برنامج تدريبي  

مختلط ) في الوسط  

األرضي  المائي ( 

لتحسين مستوى بعض  

عناصر اللياقة البطنية 

وبعض المتغيرات  

الوظيفية لدى العبي كرة 

 القدم من  الصم

 األردنية  األردن 
الدراسات  

 العليا

تربية 

 رياضية
 العربية  2009

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

43 
أحمد عمر 

 مكرش
 ذكر

المحددات  "
البيوميكانيكية لمهارة  

التصويب بالوثب العالي 
 كأساس لوضع برنامج

تدريبي لالعبي كرة اليد  
وتأثيره على دقة 

 "التصويب 

 أسيوط مصر
التربية 

 الرياضة 

تدريب 

 كرة اليد 
  العربية  2015

https://africanth/
https://africanth/
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أعمال  دارةإقسم  البيضاء - كلية العلوم اإلدارية 10  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر  

44 
احمد محسن  

  الجرادي
 ذكر

تعاطي القات وأثرها على  

 تسويق البن باليمن 
  العربية  2006 إدارة األعمال  العلياالدراسات  النيلين  السودان 

45 
معمر محمود  

 جمال 
 ذكر

دراسة تحليلية و تقيميه  

لبرنامج اإلصالح الهيكلي 

ق النقد و البنك لصندو

متها  ء الدوليين  و مال

 لالقتصاد اليمني 

 بونا  الهند

الفكر و اآلداب 

و العلوم  

 االجتماعية 

  English 2009 اقتصاد 

 ذكر سعد عبدهللا قاسم  46

المصارف اإلسالمية  دور 

في جذب المدخرات  

 واستثمارها

 دراسة تطبيقية على اليمن 

 ماليزيا
اإلسالمية  

 العالمية 

المصارف  

اإلسالمية  

 والتمويل

مصارف  

إسالمية  

والمالية 

 اإلسالمية

  العربية  2013

47 
 عبد الكريم 

 محمد بشير
 ذكر

حول االستدالل 

اإلحصائي لفئة التوزيع 

وتطبيقاته في نمذجة العام 

 الموثوقية

 

  English 2019 رياضيات  العلوم دمياط مصر

 

11 
  - كلية العلوم اإلدارية

 البيضاء 
 قسم محاسبة

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر  

48 
أحمد نبيل 

 الحزمي 
 ذكر

An Analytical 

Study Of Internal 

Audit In The 

Public Sector 

Companies In The 

Republic 

Of Yemen With 

Special Reference 

To Selected Cities 

 

  English 2009 محاسبة التجارة  Pune الهند
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البيضاء - كلية التربية 12  قسم  اللغة العربية  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر  

49 

 عبدربه

 طاهر

 الحميقاني 

 ذكر
 ظواهر في دراسة البيضاء لهجة

 الفصحى   مع مقابلة ونحوية صرفية
  العربية  2011  لسانيات  اآلداب تعز اليمن 

50 
حمد أرشاد 

 عبد الغني 
 ذكر

نظام الجملة االسمية في شعر عبدهللا  

 البردوني ) دراسة نحوية داللية ( 

 

 الجزائر 
منتوري 

 )قسنطينة(

اآلداب 

 واللغات 
 العربية  2009 لغويات

Mohame

drabeea.

net 

 

 قسم اللغة اإلنجليزية  البيضاء - كلية التربية 13

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر  

51 
محمد حسين  

 اآلنسي 
 ذكر

Developing Yemeni 

Student – teachers' 

Proficiency in Speaking 

English at the University 

Leve 

 الهند

اللغة 

اإلنجليزية  

و اللغات 

 األجنبية

 التربية 
تعليم اللغة 

 اإلنجليزية 
2012 English  

52 
محمد عبدهللا  

 الهبة
 ذكر

Ideology, Power, and the 

Text: A Study of 

Postmodern American 

Fiction, Select Works 

 الهند

سوامي  

راماناند 

 ماراثوادا 

  English 2016 أدب اآلداب

53 
أحمد حمود  

 قطران 
 ذكر

A Contrastive Analysis of 

English and Arabic 

Negation 

and Ms Amplications for 

English Education In 

Yemen 

  English 2000  التربية  صنعاء اليمن 

 

لرياضيات اقسم  البيضاء - كلية التربية 14  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر  

54 
 خالد  عدنان

 الصالحي 
 ذكر

Similarity techniques in 

differential equations and 

applications 
 الهند

Sardar 

Patel 
___ 

Applied 

mathema

ticsdiffer

ential 

equation

s, 

modeling 

and 

applicati

ons.. 

2013 English  

55 

شاكر عبد 

الرحمن 

 الزريقي 

 ذكر

Contribution TO THE 

THEORY 

OF 

LINEAR OPERATORS 

 الهند
Sardar 

Patel 
 English 2010 رياضيات  ---

أخذت 

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

56 
صباح عبد  

 الرحمن ناجي 
 أنثى 

A Study Of Different 

Structures In Qtag-

Modules 

 

 الهند
Aligarh 

Muslim 
  English 2011 جبر مجرد  *

57 
أحمد مهدي  

 العاتي 

 ذكر

 

الخصائص التقاربية لحلول بعض 

المعادالت التفاضلية التكاملية 

 الكسورية

السعود 

 ية

الملك فهد 

للبترول 

 والمعادن

  English 2016 الرياضيات العلوم
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 قسم الفيزياء البيضاء  -كلية التربية   15

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

58 

عبد الناصر  

عبد الرحمن 

 الفقير 

 ذكر

الخواص الضوئية 

غشية  والكهربية أل

رقيقة محضرة  

سبائك بالتبخير من 

(Ge-Se) 

 العلوم أسيوط مصر
فيزياء الجوامد 

 التجريبية  
2015 English 

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

59 
عبد هللا أمين  

 سعد  
 ذكر

A Study Of 

Structured, 

Electrical And 

Magnetic 

Properties Of 

Oxide Materials 

 الهند
عليجار  

 اإلسالمية
* 

المكثفة فيزياء المادة 

 وفيزياء النانو 
2014 English  

  

 قسم األحياء البيضاء - كلية التربية 16

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

60 
حميد محمد  

 الجبر 
 ذكر

تلوث مياه الشرب  

بالفطريات و السموم  

الفطرية و طرق  

 التحكم بها

 شيامن الصين 
علوم 

 ة الحيا 
  English 2013 ميكروبيولوجي 

61 
فيصل محمد 

 النهمي 
 ذكر

Reverse genetics 

reveals the 

critical role of 

sporozoite 

specific genes 

SSPELD and 

SCOT-3 in 

Plasmodium 

berghei Liver 

stage 

development 

 الهند
باد آ حيدر

 المركزية 

علوم 

 الحياة 
  English 2016 الطفيليات الجزيئي 

62 
محمد علي 

 الفقيه 
 ذكر

دراسات تركيبية دقيقة 

على التغيرات السامة 

التي يحدثها مركب  

ميثيل ثالثي بيوتيل  

اإليثر في مبيض 

الفئران والدور الوقائي  

 المحتمل لفيتامين هـ 

 السعودية 
الملك عبد 

 جدة  -العزيز
  English 2011 أحياء حيوان  العلوم
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البيضاء - كلية التربية 17  قسم الكيمياء 

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

63 

حمد أراسل 

 ي عل

 

 ذكر

دراسة سلسلة من البوليمرات 

التناسقية الفلزية مشتقة من  

ليجاندات كربوكسيلية  

مراكز ومركبات ذات  

تناسقية مختلفة ونشاطها 

 الحفزي 

 * أسيوط مصر 
غير عضوية 

 و فيزيائية 
2011 English  

 

البيضاء  -كلية التربية   18  قسم التربويات  

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

64 
هللا  بدور عبد

 الماوري 
 أنثى 

تطوير برنامج مقترح لتنمية 

المهارات الحياتية لدى 

 المرأة في الجمهورية اليمنية 

 السودان 
أم درمان 

 اإلسالمية
    ات الدراس

 العليا 
  العربية  2010 أصول تربية 

 

البيضاء  -كلية التربية   19  قسم الدراسات اإلسالمية  

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

65 
عبد هللا عمر  

 المسيبلي 
 ذكر

شرح عمدة السالك وعدة  

 الناسك 

تصنيف السيد العالمة علوي  

بن سقاف بن محمد بن  

عيدروس الجفري دراسة 

 وتحقيق 

 صنعاء اليمن 

ب اداآل

والعلوم  

 اإلنسانية 

  العربية  * *

66 
ز محمد فاي

 المليكي 
 ذكر

مفردات المذهب الزيدي  

 الفقهية  عن المذاهب األربعة

 دراسة فقهية مقارنة

 الحسن الثاني  المغرب

كلية 

اآلداب 

والعلوم  

 اإلنسانية 

فقه مقارن 

 وأصوله
  العربية  2012

 

 قسم  محاسبة  رداع -كلية واإلدارية   20

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

67 

سلطان 

حسن 

 الحالمي 

 ذكر

دراسة أثر تبني معايير  

المحاسبة والمراجعة الدولية 

حوكمة  في تطوير فاعلية 

الشركات في البنوك العاملة 

 في اليمن 

 الهند

د.بابا صاحب 

مبيدكار أ

 مارثوادا 

  English 2014 محاسبة التجارة 

68 
أنور علي  

 الطشي 
 ذكر

المسؤولية المدنية للمحكم في  

منازعات التحكيم التجاري 

 الدولي 

 الدول العربية  مصر

معهد 

البحوث  

 و

الدراسات  
 اإلسالمية

  العربية  2011 قانون 
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أعمال  دارةإقسم  رداع  - كلية العلوم اإلدارية   21  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 رابط النشر   لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

69 
عبده مدهش  

 الشجري 
 ذكر

اتجاهات إصالح السياسة المالية في  

 االقتصاد اليمني 
 االقتصاد  حلب  سوريا 

مالية  -اقتصاد

 عامة
  العربية  2008

70 
زايد علي  

 المنزوع 
 ذكر

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات  

في جودة الخدمة في المصارف  

 التجارية: دراسة مقارنة

  العربية  2013 إدارة األعمال  االقتصاد  حلب  سوريا 

71 
مقبل علي 

 الزوبه 
 ذكر

العنوان: تقييم أداء البنوك وفق نظام 

وعالقته  CAMELتصنيف 

 بمؤشرات الكفاءة التشغيلية

" دراسة تطبيقية على البنوك 

 اليمنية" 

  العربية  2018 إدارة مالية  التجارة  المنصورة  مصر

رداع -كلية واإلدارية   22  قسم  نظم معلومات  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

72 
خليل أحمد  

 المخالفي 
 ذكر

A Context-based 

Mobile Knowiedge 

Support yse 

Or Supporting 

Foreigners: Demand-

suppiy 

NnOwiedge 

Representation and 

Matching Algorrtnm 

 

 الصين 

Dalian 

University 

of 

Technolog

y 

manage

ment 

Science 

and 

Engineer

ing 

Eectron

ic 

Camme

rce and 

Logisti

cs 

Manag

emen 

2011 English  
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 هيئة التدريس    ألعضاء الدكتوراهرسائل   اتملخص            ثالث ال الجزء    

 

 

 وأصحابه أجمعين:الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وعلى آله     

)القرآنيون( من التفسير, وكيف قاموا بتفسير القرآن الكريم بعد أن أنكروا    يهدف البحث إلى بيان موقف منكري السنة النبوية    

 أصالً عظيماً من أصوله, ومصدراً من مصادر بيانه. 

يون من جناية على تفسير القرآن الكريم، من خالل ومن أهم األهداف التي سعى البحث لتحقيقها الكشف عن حقيقة ما قام به القرآن   

النظر في تفسيرهم لآليات القرآنية، وبيان انحرافهم, وتفنيد شبههم والرد عليها, بطريقة علمية موضوعية في ضوء الكتاب والسنة  

ظهور  أهمها:  ى نتائج, منمة, وخرجت الدراسة إلاشتملت الرسالة على مقدمة, وتمهيد, وثالثة أبواب, وخات  األمة. وقدوفهم سلف  

)القرآنيون( ما هو إال عبارة عن تمويه وخديعة ألبناء المسلمين؛ يسعون من خالله العبث في أفكارهم,    منكري السنة النبوية بهذا االسم 

 وتشكيكهم في مسلماتهم المتعلقة بالكتاب والسنة. 

هم القرآن الكريم, وهي العقبة الكؤود أمام القرآنيين إن استطاعوا  من مصادر التفسير يتوقف عليها ف  اهام  ا تعتبر السنة النبوية مصدر

 إقصائها بلغوا مرادهم, وحققوا أهدافهم من تحريف لكالم هللا تعالى.

 خوض القرآنيين في التفسير له أهداف كثيرة يسعون لتحقيقها, من أهمها: بث فكرهم, وإلحادهم من خالل التفسير.

  وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى هللا وسلم على رسول هللا
 

 

 
 

الفقهية التي تضمنتها كتبه، وبينت منهجيته في هذا العلم  بعد القيام بجرد جميع كتب اإلمام ابن القيم المطبوعة، استخرجت القواعد   

 في بابين: 

 جه في االستدالل، وباب: منهجه في التطبيق.هباب: من

 إضافة إلى األبواب األخرى المكملة للموضوع، فاستقر الكتاب في أربعة أبواب. 

 مرتين.مرتبة الشرف األولى، وقامت الجامعة بطباعته  مع وقد حصلت فيه على االمتياز

 
 

 

التفسير أال وهو السياق القرآني ، وتطبيقه على األجزاء الخمسة األخيرة من القرآن  تتحدث هذه الرسالة عن أصل مهم من أصول  

 الكريم.

 قُِسمت الرسالة إلى مقدمة ، وأربعة فصول، وخاتمة، ثم فهارس فنية. 

 وذُِكر في المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج الباحث، وخطة البحث. 

 القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير 1

 الباحث
جمال محمد أحمد  

 هاجر 
 المشرف

أ.د. محمد بن عبد  

 الرحمن الشايع. 
 الجامعة 

اإلمام محمد بن سعود  

 اإلسالمية. 
 2014 السنة 

 منهج اإلمام ابن القيم في القواعد الفقهية 2

 الجامعة  د. سليمان بن عبد هللا العمير المشرف أنور صالح أبوزيد  الباحث
اإلسالمية بالمدينة  

 المنورة 
 2003 السنة 

 السياق القرآني وأثره في ترجيح المعاني من بداية الجزء الخامس والعشرين إلى نهاية الجزء الثالثين. 3

 الباحث
مراد أحمد  

 المحمدي
 الجامعة  د: قاسم بشرى حميدان المشرف

القرآن الكريم، والعلوم  

 اإلسالمية 
 2017 السنة 

 اإلسالميةقسم الدراسات     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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 للدراسة النظرية للسياق وشِمل تعريف السياق، وأهميته ،وأنواعه، ثم ضوابطه وخصائصه. الفصل األول  قد ُخصص  و

رجح  وهي تفسير القرآن بالقرآن م  ،فسير وعلوم القرآن في سبعة مباحثأما الفصل الثاني فتحدث عن السياق القرآني وأثره في الت

سواه ما  كعلى  على  الترجيحي  السياق  وأثر  وعلم  ،  والمدني،  المكي  ثم  والقصص،  واألمثال  النزول،  وأسباب  :القراءات،  من  ل 

 المناسبات. 

المعنى في سبعة  وأثره على  القرآني  السياق  تكلم عن  الثالث  المخاَطب، والضمائر  والفصل  وتشمل  اللفظي،    ،مباحث  والمشترك 

 ديم والتأخير، واللغة والمتشابه اللفظي. وحروف المعاني، والسباق واللحاق، كذلك ضمَّ الحذف والتقدير، والتق

 . نية وخلق اإلنسان في ثالثة مباحثواآليات الكو ،السياق وتأثيره في آيات األحكام أما الفصل الرابع فتحدث عن
 

 

ما المقدمة  أ وخاتمة. ،رضي هللا عنه في كتب الحديث األشعريموسى  أبي وفصل تمهيدي، ومرويات  ،كون البحث من المقدمةيت   

ما الفصل التمهيدي  أفي البحث. و  جهتنياو   هم الصعوبات التيأالذي اتبعه، و  ، والمنهجوأهميتهفقد تضمنت أسباب اختيار البحث،  

وفيه أربعة مباحث. المبحث األول تكلمت فيه عن حياته الشخصية، والمبحث الثاني تكلمت    ،األشعري موسى    أبيفتناولت فيه حياة  

علي    اإلمامه من الفتنة التي حدثت بين  فقة، والمبحث الرابع جعلته لموا يمت فيه حياته العللعملية، والمبحث الثالث تناولفيه عن حياته ا 

 سفيان ووفاته.  أبيومعاوية بن 

هم  الخالصة ألما الخاتمة فقد شملت  أكتاب التوحيد، و خرها آو  ،اإليمانأولها كتاب  ،ن كتابايما مروياته فقد شملت على واحد وستأو

 بقائمة المصادر والمراجع التي ختمت البحث مرتبا لها بحسب حروف المعجم.  األطروحةوذيلت   ،ليهاإالنتائج التي توصلت  

أنى بشر أخطئ    فحسبي  أخطأتن  إفذلك فضل من هللا ونعمة و  أصبت ن  إعتقده صوابا فألى ما  إ فقد اجتهدت في اإلمكان    ا وأخير 

 .أجمعينعليهم  هلألنبياء صلوات هللا وسالم   إالوأصيب وال عصمة  
 

 

 

هدفت الدراسة إلى بيان أنواع األعراف القبلية المخالفة للشريعة اإلسالمية, ونقدها في ضوء الشريعة اإلسالمية, وتصويرها على      

الشرعية للقضاء  القبائل, وارتباطها الوثيق بحياتها اليومية. واإلسهام في إيجاد الحلول  نتيجة لتفشيها وانتشارها الواسع بين    حقيقتها 

 عليها, أو الحد منها.

الدراسات السابقة, وأهمية الموضوع,    وتوزعت هذه الدراسة على مقدمة, وفصل تمهيدي, وثالثة فصول, وخاتمة, احتوت المقدمة على 

 وسبب اختياره, والمنهج الذي سلكته في البحث والصعوبات التي واجهت الباحث, وخطة البحث. 
وجاء الفصل التمهيدي في مبحثين: تناول األول منهما بيان ماهية العرف, وتعريفه, أقسامه وحجيته, شروط اعتباره, وأسباب تغيره,  

ا المبحث  تناول  في  لثاني  فيما  القبلية  األعراف  وتطور  بقاء  وأسباب  العرف,  وسلطان  واألعراف,  العادات  بها  مرت  التي  المراحل 

 المجتمع اليمني. 

ة وفي الفصل األول وعنوانه: األعراف القبلية اليمنية المخالفة للشريعة اإلسالمية المتعلقة بالمرأة تم بحث أربعة أعراف مخالفة للشريع

ة مباحث هي: النظرة الدونية للمرأة, والمغاالة في المهور, وحرمان المرأة من الميراث, وقتل المرأة خارج نطاق اإلسالمية في أربع

 القضاء. 

ية  وفي الفصل الثاني وعنوانه: األعراف القبلية اليمنية المخالفة للشريعة اإلسالمية المتعلقة بالعصبية القبلية تم بحث أربعة أعراف قبل

إلسالمية في أربعة مباحث هي: الثأر والحروب القبلية, والفخر والتمايز الطبقي, واحتقار الحرف اليدوية, وحماية  مخالفة للشريعة ا 

 الجاني. 

 مرويات الصحابي الجليل أبي موسى األشعري في كتب الحديث جمع ودراسة وتخريج  4

 الباحث
محمد أحمد محمد  

 مرشد المطري 
 المشرف

.د. حسين محمد مقبول األهدل     أ

 حمد الباكري أ.د.حسين أ
 2006 السنة  صنعاء الجامعة 

 دراسة نقدية –األعراف القبلية اليمنية المخالفة للشريعة اإلسالمية 5

 المشرف أحمد عبدهللا صالح الباحث
 أ. د. معتمد علي أحمد سليمان 

 أ. د. بشير محمد محمود 
 2015 السنة  أسيوط الجامعة 
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حث  وفي الفصل الثالث وعنوانه: األعراف القبلية اليمنية المخالفة للشريعة اإلسالمية المتعلقة بالقضاء القبلي تمحور البحث في أربعة مبا

والقواعد العرفية اليمنية المخالفة للشريعة  ,  ن العرفي وتطوره, وفصل النزاع في الشريعة اإلسالمية واألعراف القبليةنشأة القانوهي:  

 , والتقطعات القبلية. اإلسالمية

لنبوية,  رس لآليات القرآنية, واألحاديث ااأما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. وذُيلت الدراسة بفه 

 والمصطلحات العرفية, والقواعد العرفية, وأسماء المدن والبقاع, وقائمة بالمصادر والمراجع, وقائمة بالمحتويات. 

 

تناول الباحث في هذه الرسالة موضوع: )المسائل الفقهية المتعلقة بالحيوان  التي ذكرها الدَّميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى(,  

المذكورة في كتاب حياة الحيوان الكبرى ومقارنتها بأقوال العلماء في المذاهب األربعة, وبيان  والذي يهدف إلى حصر أحكام الحيوان  

الرأي الراجح, وإبراز عظمة هذا الدين من خالل هذه األحكام في رعاية حقوق الحيوان, مستخدماً لذلك المنهج االستقرائي التتبعي,  

 والمنهج التحليلي, والمنهج المقارن. 

بدأ الباحث الفصل األول بتناول سيرة اإلمام الدَّميري والتعريف به وبكتابه حياة الحيوان الكبرى والعصر الذي نشأ فيه, وتناول   

في الفصل الثاني حكم الحيوان من حيث الحل والحرمة في األكل, وفي الفصل الثالث المسائل المتعلقة بالطهارة والصيد واألطعمة,  

فقد تناول الباحث المسائل المتعلقة بالصالة والزكاة والحج, وفي الفصل الخامس المسائل المتعلقة بالبيع والضمان  وأما الفصل الرابع  

الحيوان حقوقه كافة بما يحقق المصلحة   البحث: أن اإلسالم أعطى  التي خلص إليها  والغصب وحقوق الحيوان, ومن أهم النتائج 

إفراط أو تفريط,   الدَّميري لم يخرج في  للحيوان واإلنسان بدون  , وأن  الحضارات األخرى  المجال على  له السبق في هذا  وكان 

اختياراته عن المذهب الشافعي,  ويُحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع, وكل ذي مخلب من الطير, وما أمر بقتله أو نهي عن  

ل حيوان حّي سوى الكلب والخنزير, وال يقتل من الحيوان  ستخبثته النفوس, وطهارة كاقتله, وما تولد بين مأكول وغير مأكول, وما 

إال المؤذي سواًء كان في الحل أو الحرم, وال يجوز قتل الحيوانات البرية ألخذ جلودها وقرونها, وحرمة إيذاء الحيوان بشكل عام,  

 ن أمتنع. ا ونفقة الحيوان واجبة على مالكه, ويُجبر على ذلك  

 

 

الدراسة الدعوية لفقه الدعوة في صحيح اإلمام مسلم، في كتابي الحدود واألقضية، حيث اشتملت الدراسة على    ثتضمن البح       

 وخاتمة.  مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول،

مسلم رحمه هللا،   تناول الباحث في التمهيد التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان الرسالة، وكذا الحديث عن شخصية اإلمام

 الصحيح.  هبكتاب والتعريف

 كما تناول الباحث في الفصل األول فقه الدعوة من خالل كتاب الحدود، في ستة مباحث وتحت كل مبحث عدد من المطالب. 

 وتناول في الفصل الثاني فقه الدعوة من خالل كتاب األقضية، في خمسة مباحث، وتحت كل مبحث عدد من المطالب. 

اديث المعدة للدراسة، في الفصلين األول والثاني، دراسة دعوية مفصلة بحيث يورد الحديث، ثم يفسر  وقد قام الباحث بدراسة تحليلية لألح

 .بالشرح والتعليق على كل درس منهااأللفاظ الغريبة فيه، ثم يستخلص الدروس الدعوية المتعلقة به، ثم يقوم 

التي هي موضوع الدراسة، في خمسة مباحث، وتحت كل  ث  قه الدعوي المستخلص من األحاديكما أفرد الباحث في الفصل الثالث، الف 

مبحث عدد من المطالب. وفيه قام الباحث بتعريف بعض المصطلحات الدعوية مثل : موضوع الدعوة، والداعية، والمدعو، واألسلوب،  

 الدعوي المتعلق بكل مصطلح. ، ووضع خالصة للفقه ةدعوية المتعلقة بكل مصطلح على حد والوسيلة، مع عمل جداول تفرز الدروس ال

 . ل بالفهارس العامةيذوأخيرا تم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وأهم التوصيات، والمقترحات ، ثم 

 المسائل الفقهية المتعلقة بالحيوان التي ذكرها الَدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى.  )دراسة فقهية مقارنة(. 6

 المشرف توفيق علي العمري الباحث
. د معاوية أحمد سيد أ

 أحمد
 الجامعة 

القرآن الكريم  

 والعلوم اإلسالمية
 2018 السنة 

مسلم في كتابي  )الحدود، واألقضية( دراسة دعوية تحليلية فقه الدعوة في صحيح اإلمام  7  

 المشرف فضل علي الساللي الباحث
محمد زين الهادي  

 العرمابي
درمان اإلسالمية أم الجامعة   2012 السنة  



 

    91                                 ytiAlbaydha  Univers         م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 
 

 

 

    The study has taken up eight novels written by Saul Bellow, Bernard Malamud, and Edward Lewis 

Wallant for this study which attempts to explore certain diasporic anxieties that get revived in the 

postwar Jewish-American fiction. The study traces the textual tropes and contextual preoccupations 

that originate in the post-Holocaust Diasporic Angst of the American Jews which manifests itself in 

a variety of modes. The study also shows how the entire diasporic question is reduced in the 

American Jew’s consciousness to authentic encounters with internal and external nihilistic powers 

basing on Heidegger’s and Sartre’s approach to the existential phenomenon of Angst. These 

authentic encounters are reinforced in the novels through the recurrent themes and images of time, 

space, and the problematic relationship between the protagonist and the world. The original diasporic 

problems are reproduced as anxieties dwelling in the Angst-ridden consciousness and brought forth 

in the form of metaphors of displacement, intimations of entrapment, delusions of persecution and 

an interrogation with the past. 

 

 . لجمالية في كتابات إيميلي برونتيالقيام بتعريف و تقسيم و تحليل الصور ا

 -األهداف الخاصة للبحث:

 . مناقشة أساليب و ديناميكية الصور الجمالية بشكل عام و تسليط الضوء على خصائص الصور الجمالية إليميلي برونتي بشكل خاص

 الجمالية الخاصة بالطبيعة في أعمال إيميلي برونتي. القيام بتعريف و تقسيم و مناقشة الصور 

 القيام بتعريف و تقسيم و شرح الصور الجمالية الخاصة بالحياة اليومية في كتابات إيميلي برونتي. 

 في كتاباتها.  القيام بتحليل الصور الجمالية الخاصة بالبشر

 والعلوم.القيام بتحليل الصور الجمالية الخاصة بالمعرفة 

 - فصول البحث:

 - يتكون هذا البحث من الفصول اآلتية :

 المقدمة.  -الفصل األول:

سوف يتناول هذا الفصل بعض المالحظات التقديمية و مناقشة األهداف العامة و الخاصة وآراء النقاد و الباحثين و النتائج التي توصلت  

 إليها الباحثة في بحثها. 

 لجمالية. خصائص الصور ا  -الفصل الثاني:

 سوف يناقش هذا الفصل األبعاد الرمزية للصور الجمالية كطبيعتها و وظيفتها. 

 الصور الجمالية الخاصة بالطبيعة. -الفصل الثالث:

8 
Diasporic Angst in Postwar Jewish American Fiction 
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مثل الصور الجمالية للماء، للنبات، للطقس، لألحجار الكريمة، للكوارث الطبيعية،   ،ستتم مناقشة الصور الجمالية الخاصة بالطبيعة

مثل الطعام و الشراب واألثاث   ،سوف يتناول الصور الجمالية الخاصة بالحياة اليومية  ية و المتعلقة باألجرام السماويةلطبيعللظواهر ا 

 و الطبقات االجتماعية و الحرب. 

 الصور الجمالية الخاصة بالحياة اليومية.   -: -الفصل الرابع:

 . مثل الطعام و الشراب واألثاث و الطبقات االجتماعية و الحرب ،اليوميةسوف يتناول الصور الجمالية الخاصة بالحياة 

 الصور الجمالية الخاصة بالبشر.  -الفصل الخامس:

 ستتم مناقشة الصور الجمالية المتعلقة بالبشر كالصفات، والمميزات، الخاصة بالنساء، العالقات اإلنسانية و األسرية و الخاصة بالعمر.

 ر الجمالية الخاصة بالمعرفة و العلوم. الصو -الفصل السادس:

التاريخ،   كالدين،  والعلوم  بالمعرفة  الخاصة  الجمالية  الصور  يتناول  األمثالسوف  الموسيقية،  شكسبير  األدوات  األلوان،  الكتب،   ،

 ، والمعادن.الطبية، المصطلحات الرياضية، المتعلقة بالفضاء األساطير المصطلحاتالهندسة المعمارية، 

 الخاتمة.  -لسابع:الفصل ا

 هذا الفصل سيكون خالصة لما تم التوصل إليه في الفصول السابقة. 

 - أهمية هذا البحث:

 -األهداف العامة للبحث: 

بالرغم من أن الصور الجمالية لقصائد ورواية إيميلي برونتي مرتفعات وذرنج قد تمت دراستها من قبل الكثير من الباحثين إال أنه لم  

 دراستها بشكل كامل تعريفياً و تحليلياً.تتم 

ليس فقط منهاج سبور جون في تحليلها لمسرحيات شكسبير و إنما أيضاً منهاج   األطروحةإن المنهاج الذي سوف يتبع في كتابة هذه  

بطرح إضافات إلى  كليمن , وعليه فإن الباحثة تسعى من خالل بحثها إلى طرح مالم تتم مناقشته من قبل وفي الوقت نفسه سوف تقوم 

 ما قد سبق طرحه من قبل الباحثين. 

 

     D. H. Lawrence is one of the seminal minds in the 20th century literary  firmament. For Lawrence, 

symbolism is one of the marked features of his fiction. His novels are very rich in symbolism that it 

is the key to understand  him. His most characters and the important incidents and the important 

objects  in his novels have symbolic significance. The poetic use of language is at its  centre. His 

symbolism always expresses the natural forces and the emotional  attitudes of his characters. These 

symbols contribute to the embodiment of  Lawrence’s moral vision without losing sight of their bases. 

He uses various  symbols to convey his themes and philosophy. He, moreover, uses  personification, 

metaphors and similes. For this purpose, four representative novels of Lawrence have been selected 

to comprehensively investigate and survey their symbols and images  and how these symbols and 

images are artistically handled by the novelist to be  an integrative part of the organic unity in every 

novel: Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love and Lady Chatterley’s Lover, respectively. 

   Sons and Lovers is considered by critics the most autobiographical work  of Lawrence’s novels. 

This chapter has been divided into four parts   : Introduction, Symbolic characters, Symbolic Nature 

vs. Industry and Symbolic  Scenes. He uses this technique to probe deep into the psychological and 

unconscious levels of the characters, so symbolism and imagery becomes an  integrated feature of the 

novel. Almost all the characters in the novel are used as  symbols to stand for some of the leading 

ideas of Lawrence. He powerfully  portrayed the depressing conditions of the miners on the purpose 

and hope that  he would teach them the ways to change their lives for the better and the happier  .He 

10 Study of Symbols and Images in the Selected Works of D.H.Lawrence 
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employs symbols and images to embody the tragedy of thousands of young  men of England. He 

draws his images from every aspect and every phenomenon  of nature. Trees, flowers, plants, birds, 

moors, hills and dales downs and rivers ,different natural phenomena as the   sunrise and the sunset, 

the moon, the sun, the  stars, the different sound, forms, colors of nature all inspire Lawrence to a  

wealth of similes and metaphors. He uses the nature in the novel as a salvation  force against the 

industrial distortion of human nature. In addition, Sons and Lovers has an oedipal tone. So there are 

some images that suggest this Oedipal  thread in the novel. Lawrence is a critic of social culture, so 

he uses the scenes in  which characters of different social classes react with each other as a means to  

illustrate his views of the social disintegration due to industrialization. His  scenes are rich with 

symbolic significance and impregnated with several levels  of connotations achieved through accurate 

use of symbols and images. Thus, a  whole chapter of this thesis deals with the symbols and images 

used in this novel . 

    Similarly, symbols and images are abundantly used in his novel The Rainbow in the third chapter 

of the thesis. This chapter is divided into four parts;  Introduction, Symbolic characters, Symbolic 

scenes and Symbolic nature v. industry. Following the introductory part, the symbolic significance 

of the  characters is evaluated and critically analyzed. Like in his other novels, the  characters in The 

Rainbow symbolize Lawrence’s concept of polarity. The male  characters embody sensuousness and 

non-intellectuality, and are married to  women who embody intellectual consciousness. Then, the 

symbolic  connotations of nature with all its objects are discussed in details. The symbols  and images 

related to the industrial, commercial world are investigated. After  that, the symbols and images used 

in the main scenes are studied in the third part  of this chapter. The scenes in The Rainbow are 

presented to symbolize the  individual’s truths of characters in which their inconsistencies make the 

readers ’sympathies shift from one character to the other .Thus, an independent chapter of the thesis 

is dedicated to comprehensive  investigation and analysis of the symbols and images in this novel. 

The same  talk is applicable to its sequel novel Women in Love. In this novel symbols and images 

are used by the novelist to reveal the inner conflicting impulses and  passion within the characters. 

They are also used to reveal the dehumanizing  effects of war and industrialism on the human 

relationship and nature as well. He  approaches poetry in his poetic prose and use of symbols and 

images. Thus, an  entire chapter is given to study in detail the symbols and images in Women in  Love 

and how they cement the central themes   . 

    Ultimately, the symbols and images in Lawrence’s final novel Lady  Chatterley’s Lover are 

analyzed in-depth in an independent chapter of this thesis  .The researcher has investigated the 

symbols and images that Lawrence uses to  disclose the hidden layers of meaning in addition to its 

central focus on the  sexual theme. This chapter is divided into four parts; Introduction, Symbolic 

Characters, Symbolic Nature vs. Industry and Symbolic Scenes. Then, the inner  hidden unexpressed 

truths of the characters’ lives are revealed through using  symbols and images, which have been 

profoundly and comprehensively  investigated in the second section of the chapter. After that, the 

symbolic  significance of nature with all its objects is profoundly discussed, and the  symbols and 

images of the industrial world are analyzed. The key scenes which  are impregnated with symbolic 

connotations and implications are discussed in  details in this section. They are investigated to show 

how they are artistically handled to enhance and consolidate the themes.  
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دوارد سعيد. اعتمدت الدراسة على التحليل النقدي لنظرية  الغربي إل  مفهوم االنقسام الشرقي  ستطراديةاتتناول الرسالة بطريقة    

دوارد  عشر مصنفا إل  حدأكثر من  أالى منهجي النظرية الثقافية النسبية والتاريخية الحديثة في دراسة    باإلضافةاالستعمار،    ما بعد

 واإلسهامات التطور    األوللى مقدمة وخاتمة. يتناول الفصل  إ  إضافةوالعربية. تتألف الدراسة من ستة فصول    اإلنجليزيةسعيد باللغتين  

وثقافي تتجاوز كتاباته    أدبيدوارد سعيد ككاتب سياسي و مفكر وناقد  ة الفلسفية والثقافية والنقدية إلالفكرية و الثقافية التي شكلت الرؤي

التعريف لمفهومي الشرقي والغربي حيث تتداخل    إشكالية. وخصص الفصل الثاني لمناقشة  اإلنسانيةلى الكونية والعالمية  إالوطنية  

عند    األفكار، سياسي، والتاريخ الثقافي وفلسفة  أيديولوجي، ثقافي، وفكري، ديني،  جغرافي وجودي –للمصطلح    إلطاريةاالعوامل  

غربي/ اوروبي كعنصر نقيض "للذات"  الغير  " خراآلوالكتاب الغربيين، وكيف تم صناعة " واألدباءالمفكرين والمثقفين والفالسفة 

، وبالتالي استعماره والتعامل معه "كعبء" ثقافي ووجودي وتاريخي  خراآل ي، ومن ثّم شيطنة  في الفكر الغرب  األوربيالغربي/  األصل

  ، المعرفي لالستشراق-حيث تناول باستطراد نقدي ثقافي التحيز الفكري   ، للفصل الثاني  اطبيعيً   ا لخ. ويعتبر الفصل الثالث امتدادً إ،...

واقتصادياً غربيا مبنيا على فرضيات و كتابات و روايات غربية  أ والذي   سياسياً  وثقافياً  فكرياً  استعمارياً  للفكر    أسستفرز فكراً 

قَولبت الرؤية الغربية القائمة على فلسفة فكرية  في مخيالت الساسة والمفكرين الغربيين و  ستشرافي اال االستعماري ورسمت الفكر  

 اأبعادوالفكري الثقافي الغربي    األدبي  عبر التاريخستشراقي  . واتخذ هذا النتاج االهاو تقصي  خراآل وثقافية استعالئية تلغي وجود  

دوارد سعيد في القضية الفلسطينية  إعالئي عند  تقصائي االس عددة. تجسد هذا التصور الغربي اإل مت  ا متنوعة وصور  امختلفة وطرق

، وهذا ما تناوله الفصل الرابع من الرسالة، حيث تركزت الرسالة على  وإنسانيةليس كجغرافيا فحسب، بل كفكرة وجودية معرفية  

رد دواإنظرية االستشراق عند    تتمحور حولهاوالتي    ،األوسطقضية فلسطين كفكرة ذات بعد ثقافي معرفي تلخص الصراع في الشرق  

العالمي   النقدي  البعد  يقف على  الخامس  الفصل  يفند  إل  اإلنسانيسعيد.  النظرة  إدوارد سعيد، حيث  لمفهوم   األوروبيةدوارد سعيد 

، كما فرق بين مفهومي النسبية الثقافية كحالة  اإلنساني"كقيمة" في الوجود    اإلنسانية، و بين  غير واقعيةكمجرد "هواية"    اإلنسانية

حيث يخضع العالم    الالأخالقيالتي تعني التمييز العنصري    ،األخالقيةالمختلفة، وبين النسبية    بأبعاده  اإلنسانيع  صحية تجسد التنو

دوارد سعيد في المدرسة النقدية العربية، من خالل تتبع الحلقة  إ  إلسهاماتما الفصل السادس، فيؤصل  أ.  األقوى لقيم وقواعد   اإلنساني

           دوارد سعيد تأثراً وتأثيراً.والثقافية إلالنقدية   الفكرية والنظرية
 

 

    This thesis deals with the syntax of wh-movement in Modern Standard Arabic (MSA) within the 

Minimalist Framework (1995). In this thesis, I argue that MSA is a wh-moving language in which 

the wh-phrase moves from its original position to Spec, CP leaving a full copy of itself in the 

extraction site. The study covers the most important aspects of wh-questions such as the word order 

in wh-questions, constraints on wh-movement in MSA, etc. 

   To begin with, in Arabic wh-questions, it is mandatory that the verb occurs immediately after the 

wh-phrase. This means that the main word order in Arabic wh-question is VSO. This word order is 

derived from the underlying word order SVO. Arabic, just like English, does obey subjacency, and 

other constraints proposed in minimalism and the bounding nodes are DP and IP in Arabic also. 

Besides, the study looks at the different strategies that null subject languages (and non-null subject 

11 
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languages) use to avoid violation of ECP (or Comp-trace filter) by looking at data from Arabic, 

Italian, and several other varieties of Arabic. As for ECP, Arabic does 

 show subject/object asymmetries in wh-extraction from inna/anna clauses, but not in 

 

 wh-extraction from ann clauses. The subject inversion option available in ann clauses and also 

resumption strategy available in most embedded clauses enable Arabic to avoid violation of the 

Comp-trace filter. With regard to Comp-trace effects, Arabic shares certain characteristics with 

Italian and certain other characteristics with non-null subject languages like English. 

   Resumption is an important property of wh-questions in Arabic. In Arabic, when a wh-phrase 

moves to the clause-peripheral position, it alternately leaves behind a gap or a resumptive pronoun 

in the extraction site. These clitic-like resumptive pronominals get attached to their case assigners. 

The study shows that there is resumption only in the case of wh-object movement and no resumption 

in the case of wh-adjunct movement since adjuncts are non-arguments. In the case of wh-subject 

movement, there is no resumption either. This is because the case assigner of the subject is T and the 

resumptive clitic cannot get attached to T as V gets attached to T via V-to-T movement. 

    Finally, the thesis examines wh-movement within the Feature Checking Theory, focusing on overt 

and covert movement, strength of features, interpretability of features, pied-piping, etc. In the 

minimalist theory, only strong uninterpretable features attract overt movement and weak features 

cause covert movement. Minimalism replaces Move-ά by Move-F, since it is a morphology-driven 

program; it is features that move. However, in overt movement, appropriate lexical material is pied-

piped along with features for PF convergence. Once the features get checked, they get deleted, since 

uninterpretable features are not required for semantic interpretation at LF. In covert movement, only 

features move. 

     My study tries to explain why languages like English and Arabic move wh-phrases overtly and 

why languages like Chinese do not move wh-elements overtly and why there is multiple wh-

movement in some languages and why there is no multiple wh-movement in some other languages, 

etc. in terms of feature strength. It looks at data not only from Arabic, English and Bulgarian but also 

from certain dialects of Arabic such as Jordanian Arabic, Lebanese Arabic and Egyptian Arabic. On 

the basis of Chomsky’s distinction between strong and weak features, the study accounts for the 

parametric differences between Arabic/English and Chinese/Japanese. In English and Arabic, the 

wh-feature of complementizers is strong and hence attracts wh-phrases to the specifier of CP. But it 

is weak in Chinese and Japanese and hence fails to attract the wh-elements to the front of the clause. 

However, weak features raise covertly at LF. In fact, all in-situ wh-elements finally raise to specifier 

position only at LF. Besides, in Arabic and English the strong edge feature is available for checking 

only once. In other words, once the wh-element moves to the specifier position, the edge feature gets 

deleted and is not available for further checking. 

    However, languages like Bulgarian allow multiple wh-movement, in the sense, all the wh-phrases 

move overtly to specifier positions although there are restrictions as to which ones move first and 

which second, and so on. Comparing Arabic with Bulgarian on the basis of feature strength, we find 

that Arabic, like English, has only one strong wh-feature which moves only a single wh-word from 

its base-generated position into Spec, CP. Furthermore, there is only one empty specifier slot in 

Arabic to be filled by one wh-element. However, multiple wh-movement in Bulgarian can be 

explained in terms of the availability of multiple specifiers and also the availability of the edge 

feature for multiple checking. That is to say that the edge feature does not get deleted after initial 

checking. Rather it is available for further checking. It is this property of the edge feature that is 

responsible for parametric variation between Arabic and Bulgarian.  
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            The main goal of this study was to investigate the properties of wh-questions in Modern 

Standard Arabic and to find out what properties Arabic shares and does not share with other wh-

fronting languages. The thesis tries also to explain differences in wh-questions across Arabic  

and non-Arabic languages in terms of parametric variations. Chomsky (1995) is of the view that 

parametric differences are rooted in morphology. Features, as this study has shown, are related  

to morphology. We saw that it is not just differences in morphological features alone that results in 

parametric variation; differences in feature strength also leads to parametric variation. Wh-fronting 

languages have a strong edge feature whereas wh-in situ languages have weak edge feature. Besides, 

there are other factors which lead to parametric differences. We proposed that in languages with 

multiple wh-movement, the strong edge feature is available for multiple checking; this option is not 

available in Arabic and English. All in all, this study seems to provide supporting evidence for 

Chomsky’s hypothesis that it is morphological differences that lead to parametric variations. 
 

 

     Jane Eye and Wide Sargasso Sea are two literary master pieces in English  Literature. The two 

novels have received huge critical response. They still have an important position in the curricula of 

the Western Literature, colonial and post  colonial literature. Wide Sargasso Sea was written as a 

response to Jane Eyre, it  explores the hidden life of Bertha, Rochester's wife. Yet, not much research 

has  been done on the relationship between the two novels. The researcher in this  dissertation studies 

the critical response that these two novels received in different   periods of time. The critics' 

perspectives reflect the importance of the tw novels  in English Literature and how they represent 

economic, social, and political life.  These different critical responses explore the two novels in depth 

and bring the two  novels close to the readers' lives. After a comprehensive introduction to the two  

novels, the researcher discusses the critical responses the two novels received.  The researcher 

discusses the critical responses in relation to the literary  criticism schools and theories. This research 

provides new approaches for reading  the two novels, whereas the focus is on how the critical 

responses enrich the two  novels especially the modern  Literary  criticism. This study provides  a 

comprehensive analysis of the critical responses the two novels received with  reference to the literary 

criticism approaches. Chapter one provides introduction to  the two novels. Chapter two examines 

some of the previous writings  about the two  novels. Chapter three examines the critical responses 

that Jane Eyre received in  different periods of time and the paradigm shift in that regard. Chapter 

four  examines the critical response that Wide Sargasso Sea received and the paradigm  shift in that 

regard. Chapter five summarizes and discusses the results. 
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وقد تم ذلك من خالل الخروج بقائمة لهذه   ،الكفايات الالزمة لمعلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية باليمنهدفت الدراسة إلى تقويم    

كفايات الالزمة لتعليم  الكفايات الالزمة وإلى معرفة مستوى تحققها لدى مدرسي الجغرافيا ، وذلك بهدف تحسين أدائهم وإكسابهم ال

 . الجغرافيا

 - دراسة اإلجابة على األسئلة التالية :ولتحقيق هذه األهداف حاولت ال

 . ما  الكفايات الالزمة لمعلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمدارس اليمن ؟ 1

 . ما  الكفايات المتحققة لدى معلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمدارس اليمن ؟ 2

 الجغرافيا لدى مدرسي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية باليمن ؟ ما أثر كل من المتغيرات التالية على مستوى تحقق كفايات تدريس  .3

 أ. المهنة موجه / معلم . 

 ب. الجنس . ذكر / أنثى . 

 جـ. عدد سنوات الخبرة . 

 ء. التأهيل التربوي . 

 - خالصة النتائج :

الثانوية بمدارس  اليمن قام   لإلجابة على السؤال األول الذي يهدف إلى معرفة الكفايات الالزمة لمعلمي الجغرافيا بالمرحلة    

، وأجرى دراسة استطالعية من خالل توزيعه استبانة مفتوحة  ت السابقة المتعلقة بموضوع البحثالباحث بمسح األدبيات والدراسا

الجغرافيا بالمرحلة  لمجموعة من معلمي وموجهي الجغرافيا وبعض الخبراء التربويين ، وطلب منهم بيان الكفايات الالزمة لمعلمي 

 - الثانوية باليمن موزعة على المحاور اآلتية :

. كفايات  6  .. كفايات الوسائل التعليمية5 . التدريس . كفايات طرق 4.    ..كفايات إدارة الفصل 3. كفايات أكاديمية .2  .كفايات عامة .1

 . االختبارات والتقويم

 .  محور آخر أو كفايات تتعلق بهأي    كما أضاف إلى االستبانة سؤاال مفتوحا إلضافة

تم اشتقاقها في الدراسات السابقة ضمن المحاور   ها مع عدد آخر من الكفايات التي  ثم تم ترتيب جميع البيانات التي تم استخدام

ية للكفايات على  تم عرض القائمة األول .غرافيا بالمرحلة الثانوية باليمنالمناسبة لتشكيل قائمة أولية بالكفايات الالزمة لمعلمي الج

، وكذا حذف  وحها وشمولها وانتمائها للمجاالتلجنة من المحكمين من أساتذة الجامعة بغرض الحكم على دقة العبارات ووض

  ،تم تطوير األداة بصورتها النهائية حيث شملت ثالثة محاور أساسية ناسباً وبناًء على هذه التعديالتوتعديل وإضافة ما يرونه م

 - وهي :

 .( كفاية 18عدد الكفايات فيها ) . الكفايات الشخصية و 1

 . ( كفاية 15وعدد الكفايات فيها ) . الكفايات المعرفية والعلمية 2

 - وهي : ،. محور الكفايات المهنية الذي شمل بدوره خمس فئات فرعية3

 .( كفاية 13اد والتخطيط وعددها ) كفايات اإلعدأ. 

 .( كفاية 14إدارة وضبط الفصل وعددها ) ب. كفايات 

 .( كفاية 47طرق التدريس وعددها ) جـ. كفايات 

 .( كفاية 20ل التعليمية وعددها ) ء. كفايات الوسائ

 .( كفاية 23والتقويم وعددها ) هـ. كفايات االختبارات 

اللذين هدفا إلى معرفة الكفايات المتحققة لدى معلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية   ،الي البحث الثاني والثالثولإلجابة على سؤ   

وسنوات الخبرة على مستوى تحقق هذه   ،والجنس ،وأثر كل من متغيرات المهنة والتأهيل التربوي  ،ومستوى تحققها ،باليمن

، ، وهي متحققة بدرجة كبيرةس االستجابة ذي األبعاد الثالثةواعتماد مقيا ،استبانة مغلقةتم تطوير قائمة الكفايات إلى  ؛ فاياتالك

 .  متحققة بدرجة متوسطة وغير متحققة 

 دراسة تقويمية  –الكفايات الالزمة لمعلم الجغرافيا في المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية  14

 2005 السنة  النيلين الجامعة  أ. د/ سر الختم عثمان علي المشرف جبر محمد عبدهللا الكولي الباحث

 التربوياتقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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وتعريفاً  ،انةوطريقة تدوين االستجابات على بنود االستب  ،كما اشتملت االستبانة على رسالة غطائية تبين الهدف من الدراسة

 . بمصطلح الكفايات

، وذلك لمعرفة  ين لمادة الجغرافيا بمحافظة ذمارعلى عينة الدراسة من المعلمين والموجه -أداة البحث -الباحث بتطبيق االستبانةقام 

( معلماً ومعلمة بالمرحلة الثانوية موزعين   90وقد وزعت األداة على )  ت وفقاً للمتغيرات السالفة الذكر.مستوى تحقق هذه الكفايا

( نسخ من 10)   كما تم توزيع ،( استبانة 69واسترجع منها )  ،المدارس الثانوية في محافظة ذمار مدرسة تشكل 30على 

 . ا بمحافظة ذمار واسترجاعها كاملةاالستبانات على موجهي وموجهات الجغرافي

امج الحاسوب  ولغرض معرفة نتائج الدراسة وتحليلها تم استخدام أسلوب الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بواسطة برن

"SPSS : حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية " 

 . النزعة المركزية لحساب المتوسطاتمقاييس 

 . التشتت لحساب االنحراف المعياري  . مقاييس2

 .المتوسطات لعينتين غير مترابطتينواستخدم في العينات المستقلة لحساب داللة الفروق بين   t. test. االختبار التائي 3

، وبعد تحليل ت ألكثر من عينتين غير مترابطتين، وذلك لحساب داللة الفروق بين المتوسطا  ANOVAتحليل التباين األحادي 

 - النتائج خلصت الدراسة إلى التالي : 

( في فئة  125-120. جميع البيانات الواردة في القائمة متحققة لدى معلمي الجغرافيا بدرجات متفاوتة باستثناء الكفايتين أرقام )1

 (   150الوسائل التعليمية والكفاية رقم ) 

 . من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في االختبارات والتقويم وكل ذلك

. حصلت القائمة الكلية للكفايات على مستوى تحقق متوسط لدى معلمي ومعلمات الجغرافيا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة إذ  2

 . 2.35بلغ متوسطها 

الكفايات الشخصية على مستوى تحقق متوسط لدى معلمي ومعلمات الجغرافيا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة إذ بلغ  محور  .3

 . 2,37متوسطها 

. حصل محور الكفايات العلمية على مستوى تحقق متوسط مرتفع لدى معلمي ومعلمات الجغرافيا من وجهة نظر أفراد عينة  4

 . 2.41الدراسة إذ بلغ متوسطها 

. حصل محور الكفايات المهنية على مستوى تحقق متوسط لدى معلمي ومعلمات الجغرافيا من وجهة نظر عينة الدراسة إذ بلغ  5

 . 2.33متوسطها 

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء المشرفين التربويين ومتوسط آراء المعلمين حول مستوى تحقق الكفايات  6

ى  لمي ومعلمات الجغرافيا باستثناء كفايات الوسائل التعليمية المهنية التي أظهرت متوسطاتها فروقاً دالة عند مستوالالزمة لمع

 .لصالح المشرفين التربويين 0,01

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء المعلمين المؤهلين تربوياً والمعلمين غير المؤهلين تربويا حول تحقق  7

 . لالزمة لمعلمي ومعلمات الجغرافياايات ا الكف

. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء المعلمين وآراء المعلمات ذوي الخبرات الطويلة والقصيرة والمتوسطة حول  8

   .مستوى تحقق الكفايات الالزمة لمعلمي الجغرافيا

 -التوصيات والمقترحات :

 - أن يتقدم الباحث بالتوصيات والمقترحات اآلتية :في ضوء النتائج السابقة يمكن 

 - وهي : ،أوالً : توصيات تهدف إلى رفع مستوى تدريس الجغرافيا بالمدارس اليمنية

 .تضمن صالحية الطالب للدراسة فيها . إعادة النظر في نظام القبول في كليات التربية ضمن معايير 1

 . وء قائمة الكفايات موضوع الدراسةغرافيا في كليات التربية في ض. إعادة صياغة أهداف برنامج إعداد معلمي الج2

الكفايات الواجب إكسابها   . مراجعة وتعديل محتويات مفردات البرنامج الحالي إلعداد معلمي الجغرافيا بكليات التربية في ضوء3

 . للطلبة 

ريب على تقنيات التعليم  مما يتيح للطلبة التد غرافيافي برامج إعداد معلمي الجإضافة جانب تطبيقي لمادة طرق التدريس   .4       

 . المختلفة

   . زيادة االهتمام بالمقررات النظرية والعملية في برنامج إعداد معلمي الجغرافيا للعمل على رفع مستوى الطلبة بالكفايات 5       

 التخصصية . 

ب فرصة أكبر على ممارسة التدريس في المدارس تحت إشراف  . االهتمام بمقرر التربية العملية في كليات التربية وإعطاء الطال 6

 . أساتذة الكلية لضمان إكساب الطلبة الكفايات الالزمة

. وضع معايير فعالة لتقويم معلمي الجغرافيا المتدربين في مقرر التربية العملية من خالل قائمة الكفايات الالزمة والتركيز على  7

 .يذ الدروس وتقويم أداء المتدربيناألساسية خالل تنفالكفايات المهنية 
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. االهتمام بمكتبات الجغرافيا في المدارس وكليات التربية وتوفير المراجع المتخصصة بتدريس الجغرافيا خاصة الجديد منها 8

 . ول تدريس الجغرافيا كمادة متجددةوكذا الدوريات والمجالت التي تتنا

بما    ناء إعدادهم في كليات التربية على إعداد الوسائل التعليمية وعلى استخدامها استخداماً سليماً . تدريب مدرسي الجغرافيا أث9

 . األهداف المرجوة من هذه الوسائل يضمن تحقيق

. العمل على تعريف الطلبة المعلمين أثناء إعدادهم بأسلوب تحليل السلوك التدريسي ومكوناته من خالل التدريب الفعال أثناء 10

 . الربط بين الجانب النظري والعملينفيذ حصص التربية وت

. العمل على تحسين وضع المعلمين االجتماعي والمعاشي من خالل تحسين حياته االقتصادية ، ومنحه الحوافز الالزمة  11

 . ل المصاعب والمشكالت التي تواجههومساعدته في تذلي

؛ لضمان تعاونها مع المعلم في التغلب على العوائق  التربوية واإلدارية الجيدةءة  . اختيار اإلدارات المدرسية ذات الكفا12

 . المنوطة به المسؤوليات المدرسية والبيئية المحيطة مما يمكن المعلم من تأدية أدواره المختلفة ومتابعة 

وضمان وصول حقوقه كاملة دون   ،تبعة. ضرورة توظيف المعلم وتسهيل التحاقه بعمله والتخفيف من اإلجراءات الروتينية الم13

ولياء األمور المتابعين في المدرسة من أول الدوام إلى نهايته والمدرسين وأ متابعة مضنية مما يكفل راحة المعلم وبقاءه

 .ألبنائهم

، وتهدف  روسةعدة ومد. إقامة الدورات التدريبية والتنشيطية في مرحلة أثناء الخدمة لمعلمي الجغرافيا باالعتماد على برامج م14

 . علمون وكذا إكسابهم كفايات جديدة إلى تعزيز الكفايات التعليمية الالزمة التي اكتسبها الم

، والتعرف على جوانب الضعف  ي المرحلتين اإلعدادية والثانوية. عقد حلقات حوار لمناقشة المقررات الدراسية التي تدرس ف15

  . هاوالقوة فيها والتأكيد على أفضل األساليب لتدريس 

 .لمزدحمة وذات المستويات المتعددة. تدريب المعلمين على كيفية التدريس في الفصول ا16

مسائية لرفع مستوى أدائهم . إتاحة الفرصة أمام معلمي الجغرافيا لاللتحاق ببرامج تأهيلية وتدريبية أثناء الخدمة كالدراسات ال17

 . المهني

 . المشكالت التربوية التي تواجههم تربوية حول. تكليف معلمي الجغرافيا بالقيام بأبحاث 18

؛ ألنه من المالحظ أن بعض  اً عن االعتبارات الشخصية األخرى . وضع أسس ومعايير علمية الختيار المشرفين التربويين بعيد19

 . المعلمين أكثر كفاءة من بعض المشرفين التربويين

  ،رة المدرسين في مدارسهم عدة مراتستطالعية والتقويمية وزيا. ضرورة متابعة المشرفين التربويين إلتمام جوالتهم اال20

 . معتمدين في تقويمهم على بطاقة مالحظة شاملة للكفايات الالزمة

 . ورات تدريبية لهم لتفعيل إشرافهم. تقويم عمل المشرفين التربويين وعقد د21

على   اإلشراف الفني واإلداري على المعلمين وعدم االقتصار. العمل على تفعيل دور إدارة المدرسة والمعلم األول في  22

 . التعليمات الرسمية والشكلية

 -:  مستقبليةثانياً : مقترحات للقيام بأبحاث ودراسات 

 -في ضوء ما سبق تقترح الدراسة ما يلي :

 . ر في ضوء الكفايات موضوع الدراسة. إجراء دراسة تحليلية تقويمية لبرنامج إعداد معلمي الجغرافيا بكلية التربية بجامعة ذما1

 . وء قائمة الكفايات موضوع الدراسة. تطوير برنامج إعداد معلمي الجغرافيا في كليات التربية في ض2

 . التعليم األساسي والتعليم العاليفي مرحلتي تتناول كفايات معلمي الجغرافيا   . القيام بمزيد من البحوث والدراسات التي 3

 .أخرى كعدن وتعز والحديدة وصنعاء عتبار توسيع عينة البحث لتشمل محافظات دراسة مماثلة مع األخذ بعين اال . القيام ب4
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تقنيات التعليم       بناء برنامج تدريبي مقترح قائم على الكفايات في  البحث إلى  دراسة فاعليته في أداء معلمي العلوم  في  وهدف 

 العالـي لتدريب وتأهيل المعلمين بمحافظة ذمار في الجمهورية اليمنية. الملتحقين بالمعهد  لة التعليم األساسي أثناء الخدمةمرح

لطبيعة البحث-ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحث   البحث  -وفقاً  المنهج    ,ثالثة مناهج تكاملت مع بعضها لتحقيق أهداف  وهي: 

لي البعدي على عينة البحث التجريبية, للكشف  والمنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات القياس القب  ,والمنهج البنائي  ,الوصفي 

 عن فاعلية البرنامج التدريبي المقترح.

وتكونت عينة البحث من جميع معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي في أثناء الخدمة الملتحقين بالمعهد العالي لتدريب وتأهيل  

معلماً, تم اختيارهم قصدياً نظراً لتوافر تقنيات التعليم بالمعهد. وقد    (50والبالغ عددهم )  ,م2010  /2009المعلمين, في العام الدراسي  

 استخدمت عينة البحث على مرحلتين: 

 ( معلماً. 50المرحلة األولى عند تحديد الكفايات التدريبية في تقنيات التعليم , حيث شملت ) -

( معلماً فقط, 46أدواته, وسميت بالعينة التجريبية واشتملت على )والمرحلة الثانية عند تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح وتطبيق   -

 ( معلمين بسبب عدم انتظامهم في أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي. 4واستبعد الباحث )

تم التأكد  كما قام الباحث بإعداد قائمة بالكفايات التقنية التعليمية التي يجب توافرها لدى معلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي, و

 من صدقها وثباتها.

وفي ضوء نتائج قائمة الكفايات والتي أظهرت ضعفاً أو نقص توافر لبعض الكفايات في تقنيات التعليم لدى معلمي العلوم, تم بناء 

( في تصميم البرامج  Kempجل تنميتها, استناداً إلى نموذج كمب ) أبرنامج تدريبي مقترح قائم على الكفايات في تقنيات التعليم من  

 التدريبية. 

 اعلية البرنامج التدريبي في أداء معلمي العلوم )عينة البحث( لكفايات تقنيات التعليم تم إعداد أدوات القياس التالية: ولقياس ف

 اختبار التحصيل المعرفي في كفايات تقنيات التعليم.  -

 بطاقة مالحظة األداء العملي لكفايات تقنيات التعليم.  -

 مقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبي. -

 قييم درجة االحتفاظ بكفايات تقنيات التعليم. بطاقة ت -

كما تم التأكد من صدق وثبات جميع أدوات البحث, حيث كانت جميعها ذات صدق وثبات عالية اطمأَّن الباحث إلى تطبيقها على عينة  

 البحث. 

األ  باستخدام مجموعة من  البيانات ومعالجتها إحصائيا  تم جمع  أدواته  البرنامج وتطبيق  تنفيذ  برنامج وبعد  اإلحصائية من  ساليب 

(SPSS  الحسابية(, والتي تمثلت بـ)التكرارات والمتوسطات  ( واالنحرافات المعيارية والنسب المئـوية, واختبارT-test لعينتين )

 (.Mc Gugian's Gain Ratio", ونسبة الكسب ماكجوجيان ) 2ηمرتبطتين ولعينة واحدة, كذلك حساب مربع إيتا " 

 أهمها ما يلي: ،ى مجموعة من النتائجتوصل البحث إل

بينت نتائج اإلجابة عن السؤال األول من خالل تطبيق قائمة الكفايات في تقنيات التعليم: توافر الكفايات في تقنيات التعليم لدى   -

( 17عالية جداً, و)( كفايتان من كفايات تقنيات التعليم لدى عينة البحث بدرجة 2عينة البحث ولكن بدرجات متفاوتة, حيث توافرت ) 

وعشرين    ا( ستً 26( ست كفايات تقنية توافرت بدرجة متوسطة, و)6سبعة عشر كفاية تقنية توافرت بدرجة عالية, كما أن هناك )

 ( كفايات تقنية توافرت بدرجة منخفضة جداً. 3كفاية تقنية توافرت بدرجة منخفضة, و)

نتائج السؤال الثاني من أسئلة البحث,   - التي توافرت لدى معلمي العلوم في أثناء الخدمة, بدرجة متوسطة  اعتبرت  جميع الكفايات 

وبدرجة منخفضة وبدرجة منخفضة جداً, كفايات تدريبية يحتاجها معلمو العلوم و يجب تنميتها لديهم, وتم تصنيفها في ستة مجاالت  

ا  ،رئيسة تقنيات  توظيف  كفايات  التعليم,  بتقنيات  التعريف   كفايات  االستخدام  هي:   كفايات  التعليم,  تقنيات  اختيار  كفايات  لتعليم, 

 . الوظيفي لتقنيات التعليم, كفايات مهارات تشغيل أجهزة تقنيات التعليم واستخدامها, كفايات التعريف بالمواد التعليمية وطرائق إنتاجها

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات    كشفت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والفرضية األولى من فرضيات البحث, وجود -

التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي, لصالح التطبيق  التعليم, في  تقنيات  أداء معلمي العلوم )عينة البحث( لكفايات 

 البعدي. 

15 
 برنامج تدريبي مقترح قائم على الكفايات في تقنيات التعليم ودراسة فاعليته في أداء معلمي العلوم 

 )دراسة تجريبية في مرحلة التعليم األساسي بمحافظة ذمار في الجمهورية اليمنية(

 المشرف نايف علـي األبـرط  الباحث
 أ.د: أحمد عصام الدبسي 

 أ.د محمد إبراهيم الصانع
 2011 السنة  دمشق الجامعة 
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بالسؤال الرابع - وجود فاعلية للبرنامج التدريبي المقترح في أداء    ;والفرضية الثانية من فرضيات البحث  ,أظهرت النتائج المتعلقة 

 معلمي العلوم )عينة البحث( لكفايات تقنيات التعليم على اختبار التحصيل المعرفي. 

التدريبي المقترح يحقق حجم تأثير بدرجة أن البرنامج  ;لفرضية الثالثة من فرضيات البحثوا  ,دلت النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  -

 كبير في أداء معلمي العلوم )عينة البحث( لكفايات تقنيات التعليم على اختبار التحصيل المعرفي. 

وأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال السادس والفرضية الرابعة من فرضيات البحث, وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي   -

ء معلمي العلوم )عينة البحث( لكفايات مهارات تشغيل أجهزة تقنيات التعليم واستخدامها, وذلك في التطبيق القبلي  درجات مالحظة أدا

 والبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي, لصالح األداء العملي البعدي. 

لية للبرنامج التدريبي المقترح في  كما كشفت النتائج المتعلقة بالسؤال السابع والفرضية الخامسة من فرضيات البحث, عن وجود فاع -

أداء معلمي العلوم )عينة البحث( لكفايات مهارات تشغيل أجهزة تقنيات التعليم واستخدامها, وذلك في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة  

 مالحظة األداء العملي. 

امج التدريبي المقترح يحقق حجم تأثير بدرجة  دلت النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن والفرضية السادسة من فرضيات البحث, أن البرن -

القبلي   التطبيق  في  وذلك  واستخدامها,  التعليم  تقنيات  أجهزة  تشغيل  مهارات  لكفايات  البحث(  )عينة  العلوم  معلمي  أداء  في  كبيرة 

 والبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي. 

مرتفعة لدى أفراد عينة    إيجابيةرضيات البحث, وجود اتجاهات  أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال التاسع والفرضية السابعة من  ف -

 البحث نحو البرنامج التدريبي المقترح. 

ليم,  كما أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال العاشر والفرضية الثامنة, استمرار احتفاظ معلمي العلوم )عينة البحث( بالكفايات في تقنيات التع

 وبدرجة عالية. 

 

 البحث: مشكلة 

يتعرض األفراد بمستوياتهم الوظيفية المتباينة ومهنهم المختلفة إلى أحداث ومواقف صعبة تسبب لهم التوتر والقلق واالنزعاج،       

والبيئة المدرسية، وزمالء العمل،    ،ومنهم المدرسون الذين يتعرضون إلى مزيد من الضغوط من جوانب متعددة )الطلبة، واإلدارة

لخ(، مما يؤثر على أدائهم ورضاهم عن مهنة التدريس، إضافة إلى انخفاض والئهم التنظيمي للمؤسسة التعليمية، وقد يترتب  إ ...  

كب التعليمية لخسائر  المؤسسة  تكبد  وبالتالي  تركها،  أو  المهنة  االنتقال من هذه  المدرسين  كثير من  ذلك محاولة  كتأهيل  على  يرة، 

مدرسين آخرين، وانخفاض التحصيل العلمي للطلبة، وإرباك العملية التعليمية بشكل عام، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة  

 : عن السؤال التالي

التع  -  مدرسي  لدى  اإلنجاز  الوظيفي، ودافعية  الضغوط، والرضا  مواجهة  أساليب  النفسية وكل من:  الضغوط  بين  العالقة  ليم  ما 

 الثانوي في كل من محافظتي دمشق وصنعاء؟

 :يهدف البحث إلى -أهداف البحث

 تعرف مدى انتشار الضغوط النفسية لدى مدرسي التعليم الثانوي في دمشق وصنعاء )العينة الكلية(.   - 1

 تعرف مصادر الضغوط النفسية لدى أفراد عينة البحث.  -2

 الضغوط النفسية لدى أفراد عينة البحث. تعرف األساليب المتبعة في مواجهة  -3

 تعرف مدى إمكانية التنبؤ بالضغوط النفسية، والرضا الوظيفي، من خالل أساليب مواجهة الضغوط النفسية.  -4

تعرف أثر تفاعل متغيرات البحث )البلد، التخصص، الجنس، الخبرة( في الضغوط النفسية، وأساليب مواجهة الضغوط، والرضا    -5

 دافعية اإلنجاز. الوظيفي و

تعرف طبيعة العالقة بين الضغوط النفسية وكل من: أساليب مواجهة الضغوط، والرضا الوظيفي، ودافعية اإلنجاز لدى أفراد    -6

 عينة البحث. 

والرضا    -7 الضغوط،  مواجهة  وأساليب  النفسية،  الضغوط  من:  كل  في  الضغوط  ومرتفعي  منخفضي  بين  الفروق  داللة  تعرف 

 فعية اإلنجاز. الوظيفي، ودا 

 :هما ،( مدرساً ومدرسة وينقسمون إلى مجموعتين773عينة البحث: تألفت عينة البحث من )

16 
دراسة ميدانية مقارنة بين  -اإلنجازأساليب مواجهتها وعالقتها بالرضا الوظيفي ودافعية الضغوط النفسية و

 مدرسي التعليم الثانوي بمحافظتي دمشق وصنعاء«

 الباحث
عبدهللا محمد  

 الضريبي 
 المشرف

 أ.د. علي نحيلي                       

 د. مسعد أحمد النجار  
 2011 السنة  دمشق الجامعة 



 

    102                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 .( مدرساً ومدرسة ممن يعملون في مدارس التعليم الثانوي العام الرسمي  في محافظة دمشق321المجموعة السورية: وعدد أفرادها )

 مدرسة ممن يعملون  بمدارس التعليم الثانوي الرسمي في محافظة صنعاء.  ( مدرساً و452المجموعة اليمنية: وعدد أفرادها )

  أدوات البحث:

 مقياس الضغوط النفسية: إعداد الباحث.  -

 مقياس أساليب مواجهة الضغوط النفسية: إعداد الباحث.  -

 مقياس الرضا الوظيفي: إعداد الباحث.  -

 مقياس دافعية اإلنجاز: إعداد الباحث.  -

منهج البحث: تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن لمناسبته دراسة ظاهرة الضغوط النفسية ومتغيرات البحث األخرى )أساليب  

 (.اإلنجاز مواجهة الضغوط، الرضا الوظيفي، دافعية 

 حدود البحث:  

 ريس في مدارس التعليم الثانوي الرسمي. الحدود البشرية: تألفت عينة الدراسة من المدرسين والمدرسات العاملين بمهنة التد -

 الحدود المكانية: وتتمثل في المدارس الثانوية الرسمية في كل من محافظتي دمشق وصنعاء. -

 . 2008-  2007الحدود الزمنية: وتمثلت بالعام الدراسي   -

لوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى مدرسي  الحدود الموضوعية والعلمية: دراسة الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها وعالقتها بالرضا ا 

 التعليم الثانوي، باستخدام األدوات المناسبة.  

 :نتائج البحث: أهم نتائج البحث ما يلي

1-   ( بنسبة  منخفض من الضغوط  المدرسون لمستوى  )23.28يتعرض  بنسبة  متوسط من الضغوط  %(، 52.78%(، ولمستوى 

 %(. 23.93ولمستوى مرتفع بنسبة )

الشهري للمدرس أكبر مصدر للضغوط ، ثم أولياء األمور، يليه الطلبة، ثم اإلدارة،  وجاءت في الترتيب األخير األبعاد التالية: بيئة  إن الدخل   -2

 العمل، الموجه، زمالء العمل على التوالي. 

ية، ثم أسلوب التمني،  إن أسلوب طلب المساعدة من اآلخرين  أكثر األساليب اتباعا من قبل المدرسين في مواجهة الضغوط النفس  -3

  اإليجابي يليه لوم الذات واآلخرين، ثم التنفيس االنفعالي، وجاءت في المراكز األخيرة األساليب التالية على الترتيب: إعادة التقييم  

 للمشكلة، الهروب والتجنب، اللجوء إلى الدين، أسلوب المواجهة والتحدي. 

بالضغوط    كمتنبئاتسلوب التمني، وطلب المساعدة من اآلخرين، لوم الذات(  يمكن اعتبار أساليب مواجهة الضغوط النفسية) أ -4

 النفسية. 

 إمكانية التنبؤ بالرضا الوظيفي من خالل أسلوب الهروب والتجنب.  -5

 وجود أثر لتفاعل متغيري التخصص والخبرة في الضغوط النفسية لدى أفراد عينة البحث. -6

 ساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط لدى أفراد عينة البحث. وجود أثر لتفاعل متغيري البلد والتخصص في األ  -7

 وجود أثر لتفاعل متغيري التخصص والجنس والخبرة في األساليب اإليجابية لمواجهة الضغوط النفسية لدى أفراد عينة البحث.  -8

 اد عينة البحث. وجود أثر لتفاعل متغيري التخصص والخبرة في األساليب السلبية في مواجهة الضغوط النفسية لدى أفر -9

 وجود أثر لتفاعل متغيري البلد والخبرة في األساليب السلبية في مواجهة الضغوط النفسية لدى أفراد عينة البحث.  -10

 عدم وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل متغيرات البحث في الرضا الوظيفي.  -11

 عدم وجود أثر دال إحصائياً لتفاعل متغيرات البحث في دافعية اإلنجاز. -12

 القة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية واألساليب اإليجابية في  مواجهة الضغوط النفسية. وجود ع -13

 وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية واألساليب السلبية في  مواجهة الضغوط النفسية.  -14

 ضغوط النفسية والرضا الوظيفي لدى أفراد عينة البحث. وجود عالقة ارتباط عكسية ذات داللة إحصائية بين ال -15

 وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بين الضغوط النفسية ودافعية اإلنجاز لدى أفراد عينة البحث.  -16

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الضغوط النفسية في بعد اإلدارة لصالح   -17

 ي صنعاء.مدرس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الضغوط النفسية في الدخل الشهري لصالح   -18

 مدرسي صنعاء.

النفسية لصالح   -19 الكلية للضغوط  الدرجة  مدرسي دمشق وصنعاء في  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  ذات داللة  وجود فروق 

 مدرسي صنعاء.

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الضغوط النفسية في بقية األبعاد )الطلبة،  عدم وجود   -20

 زمالء العمل، بيئة العمل، أولياء األمور(. 

في أسلوب   -21 مواجهة الضغوط   أساليب  في  مدرسي دمشق وصنعاء  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  ذات داللة  فروق  وجود 

 مدرسي دمشق.  المواجهة  لصالح
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في أساليب مواجهة الضغوط  في أسلوب اللجوء   -22

 إلى الدين  لصالح مدرسي صنعاء. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في أساليب مواجهة الضغوط  في أسلوب طلب  -23

 دة من اآلخرين  لصالح مدرسي صنعاء. المساع 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في أساليب مواجهة الضغوط  في أسلوب التمني    -24

 لصالح مدرسي صنعاء.

أبعاد  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في أساليب مواجهة الضغوط  في    -25

 للمشكلة، لوم الذات واآلخرين، الهروب والتجنب، التنفيس االنفعالي(.   اإليجابي)إعادة التقييم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الرضا عن البيئة المدرسية لصالح مدرسي   -26

 دمشق.

مدرسي دمشق وصنعاء في الرضا عن األجور والحوافز  لصالح مدرسي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   -27

 دمشق.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الرضا  عن الطلبة لصالح مدرسي دمشق.  -28

لصالح مدرسي    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الرضا عن  زمالء العمل   -29

 صنعاء. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في الدرجة الكلية للرضا الوظيفي لصالح مدرسي   -30

 دمشق.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مدرسي دمشق وصنعاء في دافعية اإلنجاز لصالح مدرسي دمشق.  -31

ائية بين متوسطات درجات مدرسي أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي الضغوط وفق األساليب  وجود فروق ذات داللة إحص -32

 (. 0.05( عند مستوى داللة )3.024اإليجابية لصالح منخفضي الضغوط حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

فق األساليب السلبية  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي الضغوط و -33

 (.0.01( عند مستوى داللة )-5.359لصالح مرتفعي الضغوط حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث مرتفعي ومنخفضي الضغوط وفق الرضا الوظيفي   -34

 (.0.01( عند مستوى داللة )8.886لصالح منخفضي الضغوط حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

البحث مرتفعي ومنخفضي الضغوط وفق دافعية اإلنجاز   -35 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة 

 (.0.01( عند مستوى داللة )-7.463لصالح مرتفعي الضغوط حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

 

 

 

 

 

، ر الطوائف، حيث تقسمت إلى بابينفي ظهور الشعر السياسي في األندلس في عص  اإلقليمية المؤثرةاهتمت الدراسة بالعوامل      

اختص الباب األول بالدراسة الموضوعية، والذي تقسم بدوره على فصلين، كان الفصل األول بعنوان العوامل الداخلية، والتي كانت  

 ونتائجها أبرز تلك العوامل، ثم كان الحكام بما اتصفوا به من رداءة. الفتن وأسبابها 

غرقت الدراسة  واختص الباب الثاني من هذه الدراسة بالخصائص الفنية التي تمثلت في خصائص اللفظ والصورة واإليقاع، حيث است

اختص األول بخصائص اللفظ ومستوى األسلوب، واختص الثاني بدراسة الصورة ومفهومه، أما الثالث  فقد    احث،الفنية ثالثة مب

  ، رز النتائج التي تم التوصل إليهااختص بدراسة اإليقاع الموسيقي بنوعيه) الخارجي والداخلي(، ثم كانت الخاتمة التي لخصت أب

 واختتمت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع. 

(. دراسة موضوعية فنية)العوامل اإلقليمية المؤثرة في ظهور الشعر السياسي األندلسي، عصر الطوائف والمرابطين 17  

 2006 السنة  عليكرة اإلسالمية الجامعة  محمد سميع أخطر   المشرف محمد مسعد معجب  الباحث

 اللغة العربيةقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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    In modern analysis, the subject matter of functional analysis includes the study of abstract spaces, 

operators and transformations of these spaces, which provides a general work for finding solutions 

of various problems in applied mathematics and physics. Above all, a study of functional analysis in 

itself provides new insight and understanding into the processes and techniques of elementary 

analysis which we are accustomed to use in our everyday calculations. 

Functional analysis was founded by S. Banach, M. Fréchet, H. Hahn, F. Hausdorff, D. Hilbert, F. 

Riesz and others. These names have become synonymous with the tools of this subject. Such tools 

have turned out to be powerful and widely used in several areas of functional analysis, especially in 

summability theory which encompasses a variety of fields and has many applications in various 

subjects. For instance, in numerical analysis to speed up the rate of convergence, and in 

approximation theory, operator theory and the theory of orthogonal series and their special functions. 

    In particular, the theory of matrix transformations between sequence spaces is a significant area 

of research in summability theory and so many mathematicians have done a lot of work in this field. 

In fact, the most important methods of summability are given by infinite matrices and their matrix 

transformations. So that, our concern is with those infinite matrices that map a sequence space into 

another one. Such matrices arise naturally from the infinite-dimensions of sequence spaces. Also, the 

convergence problems that arise for those transformations make our subject a part of analysis rather 

than of algebra. 

    One may ask: Why we should study matrix transformations between sequence spaces; why not 

study the general linear operators? The reason is that, in many important cases, the most general 

linear operators acting between sequence spaces are actually determined by infinite matrices. So, 

there is no loss of generality in such study. Moreover, there is often a gain in that specific conditions 

on the entries of an infinite matrix which may be easy to verify. 

     The interest in matrix transformations was stimulated by special results in summability theory 

which were obtained by E. Cesàro, L. Euler, N. Nörlund and others. Also, in 1911, the celebrated 

mathematician 0. Toeplitz determined the necessary and sufficient conditions for an infinite matrix 

to be regular, that is, he characterized those conservative matrices that preserve the limits invariant. 

    After many years, exactly in 1951, the famous mathematician K. Zeller introduced the notions of 

FK and BK spaces* which have proved useful in summability theory, especially in the 

characterizations of matrix transformations between sequence spaces, and the most in continuous. 

and the most important result is that matrix mappings between FK spaces are continuous on the other 

hand, the Hausdorff measure of noncompactness was introduced in 1957 by lI Goldenstein et al. 

Many years before, the first measure of noncompactness joined by K. Kuratowski in 1930. Perhaps, 

it is known that these measures acompactness have various applications in several areas of analysis, 

for example rator theory, fixed point theory and in differential and integral equations. In ticular the 

Hausdorff measure of noncompactness has been extensively used in The characterizations of 

compact operators between the infinite-dimensional Banach aces. So that, it was natural to use this 

idea for matrix operators between BK spaces which are Banach spaces. Of course, this technique has 

18 Matrix Transformations And Compact Operators On Some New Sequence Spaces 

 2011 السنة   Aligarh Muslim الجامعة  Prof. Mursaleen المشرف عبد هللا قايد نعمان  الباحث
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recently been used by many researchers, but they studied the special case of compact matrix operators 

defined on some particular BK spaces. 

In the present thesis, our contribution is to study the general case of compact matrix operators defined 

on an arbitrary BK space. Before that, we give a generalization of some classical methods of 

summability and introduce some new sequence spaces. Further, we characterize certain classes of 

compact matrix operators on our sequence spaces. Moreover, some particular cases are also given. 

For more utility, we hope for the reader's familiarity with the basic concepts of our subject. 

This dissertation is divided into six chapters. The results of each chapter have been published in at 

least one research paper as mentioned in the beginning of the chapter. The materials of this exposition 

are organized as follows: 

Chapter 1 is an introductory chapter. In this chapter, we give a short survey on some basic definitions, 

notations and preliminary results which are already known in the literature that form the background 

of our subject concerning the theory of matrix transformations between sequence spaces, theory of 

FK and BK spaces, and the Hausdorff measure of noncompactness with some of its applications. 

In Chapter 2, we introduce the notion of generalized means which is a new method of summability 

including the most classical methods as special cases. Further, we define some related sequence 

spaces of generalized means and study their algebraic and topological properties. Moreover, we 

calculate the Köthe-Toeplitz duals of these spaces and characterize some related matrix classes. 

     In Chapter 3, we introduce the notions of l-convergence and boundedness. Further, we define the 

l-sequence spaces of non-absolute type. Moreover, we derive some interesting inclusion relations 

between these spaces which are obtained via the idea of matrix transformations. 

In Chapter 4, we generalize some known results concerning the Hausdorff measure of  

noncompactness for matrix operators on BK spaces. Further, we study the general case of compact 

matrix operators defined on arbitrary BK spaces. Moreover, we deduce some known or new results 

as particular cases. 

     In Chapter 5, we establish some identities or estimates for the operator norms and Hausdorff 

measures of noncompactness of certain matrix operators defined on the sequence spaces of 

generalized means. In addition, we characterize some classes of compact  operators on these spaces. 

The materials of this chapter have been presented in the International Conference on Mathematical 

Analysis (ICMA 2010). Bangkok, Thailand. 

   Chapter 6 is devoted to apply our results to the l-sequence spaces. In this final chapter, we just state 

some results determining the necessary and sufficient (or only sufficient) conditions for matrix 

operators on these spaces to be compact operators. 

The results, examples and remarks, in this thesis, are specified with double decimal numbering. The 

first number indicates the chapter, the second represents the section, and the third refers to the number 

of result, example or remark as the case may be in a particular chapter. For example, the form 3.2.1 

refers to the first paragraph (lemma, theorem, example or remark) appearing in Section 2 of Chapter 

3. 

     At the end of this monograph, we have given an exhaustive list of relevant references to the 

literature presented throughout this thesis. All results stated without proof are cited and can be found 

in the references given either before or after the statements. 

In this world, nothing is complete except Banach spaces! So, I hope for the reader's forgiveness if 

there is any typing mistake which may appear here or there throughout this simple work. Despite all 

efforts to make this thesis free from such errors, there may be some still left and for which the 

researcher takes all the responsibilities personally. 

     Finally, I have had the privilege of completing my Ph.D. thesis under the esteemed supervision 

of Prof. Mursaleen, Department of Mathematics, Aligarh Muslim University, Aligarh. His 
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stimulating discussions, judicious advice, useful suggestions and constructive comments have been 

an unfailing source of a great inspiration for me at each and every stage during the preparation of 

this work. So, I would like to take this opportunity to put on the record my profound thanks to him. 

Also, all my thanks to Almighty Allah who selected such a great personality to be my academic 

father and supervisor. 

 

    As a continuation to the study weaker and stronger forms of certain fuzzy topological notions, the 

present thesis consisting of an introductory chapter and five chapters devoted to generalizing some 

concepts of general topology viz, α-open set, semi α-open set, sp-open sets and strong forms α -

continuity, α -openness (α -closeness) and weaker forms of α -continuity [almost (weakly) α - 

continuity and almost (weakly) α -openness] to fuzzy topology and investigate their properties and 

relationship with other weak and strong forms of them. 

    Moreover, We introduce the concepts: fuzzy sp-continuity (resp. fuzzy $sp$-openness (fuzzy sp-

closeness)) and weak (resp. strong) forms of them and establish their properties and discuss their 

relationships with previous fuzzy mapping . 

Finally, in this thesis we introduce, further study and investigate the concepts: fuzzy α -separation 

axioms and weak forms of them, fuzzy semi α - separation axioms and weak forms of them, almost 

compact, $sp$-compact and sp-connected. The image and inverse image of some of these concepts 

are investigated and the relationships between these separation axioms are explained. 

     In chapter one, covers some historical background of the topics considered in this thesis. Also, 

preliminaries contain a brief account of the concept of fuzzy set, various properties of the notions of 

inclusion, union, intersection, complement etc. of fuzzy sets, some properties of fuzzy sets induced 

by mappings and fuzzy topology which are frequently used throughout. 

In chapter two, this chapter consists of four Sections. In this chapter, we present an equivalent 

definition to fuzzy α -open (fuzzy α-closed) sets and introduce new fuzzy topological notions : fuzzy 

feebly open (fuzzy feebly closed), fuzzy semi α-open (fuzzy semi α-closed) and fuzzy sp-open (fuzzy 

sp-closed)sets and various results related to the union, intersection, and product of these new notions. 

Also, we prove that fuzzy α-open set equal fuzzy feebly open set and prove that the class of fuzzy α-

open sets generates the fuzzy topological space (X, 𝜏𝛼) which is finer than a fuzzy topological space 

(X,τ). 

Moreover, in the light of the definitions of new topological notions, we introduce the definitions of 

fuzzy α-interior, fuzzy semi α-interior, fuzzy semi α-closure, fuzzy sp-interior and fuzzy sp-closure 

and establish their various characteristic properties  ,  

Finally, we illustrate and explain the relations between these new notions and some of weak and 

strong forms of fuzzy open set. As cube, then we can easily deal with these relations. 

Counterexamples are given to show the non-coincidence of these different classes of fuzzy open sets . 

    In chapter three, this chapter consists of five sections. In Section One, we introduce and study new 

types of fuzzy mapping namely, fuzzy $sp$-continuous (fuzzy sp- open (closed)) mapping and strong 

forms of them and establish their properties.The composition of fuzzy sp-continuous mapping are 

investigate . 

    Moreover, we introduce new concept fuzzy sp-connected and study the effect of a fuzzy sp-

continuous mapping on it. In Section Two, we introduce and establish various properties of these 

19 Some Contributions To Fuzzy Topology 
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fuzzy mappings, fuzzy semi α-continuous (fuzzy semi α-open (closed)) mapping and strong forms 

of them. 

    Moreover, the composition of some these new mappings are investigated and some of special 

properties are proved . 

    In Section Three, we introduce strong form of fuzzy α-continuous (resp. fuzzy α-open (closed)) 

mapping namely, fuzzy α*-continuous (resp. fuzzyα*-open (closed)) and fuzzy α**-continuous 

(resp. fuzzy α**-open (closed)) mappings. 

Moreover, we prove special theorems to achieve the relation between fuzzy α*-continuous (resp. 

fuzzy α*-open) mapping and fuzzy semi α*-continuous (resp. fuzzy semi α*-open) mapping by 

adding the condition, f is fuzzy open and bijective (resp. f is continuous) mapping and the relation 

between fuzzy continuous (resp. fuzzy open) mapping and fuzzy α*-continuous (resp. fuzzy α-open) 

mapping by adding the condition f is fuzzy open and bijective (resp. f is continuous) mapping . 

    In Section Four, we have succeeded in showing goodness of extensions of almost α-continuous, 

weakly α-continuous, almost feebly continuous and weakly feebly continuous mappings to fuzzy 

topology and prove that fuzzy almost (weakly) α-continuous mapping equal fuzzy almost (weakly) 

feebly-continuous mapping . 

Moreover, we establish their properties and some result to the product of these mappings and graph 

of fuzzy almost 

α-continuous mappings are investigated. 

finally, we introduce new concepts namely, fuzzy α-connected and fuzzy regular connected and 

investigate the image of fuzzy α-compact by using fuzzy almost α-continuous mapping and the 

inverse image of fuzzy almost 𝜏2 (resp. Urysohn) space by using fuzzy almost α-continuous and 

injective (resp. fuzzy weakly α-continuous and one to one) mapping and we prove two special 

theorems. If f is fuzzy almost α-continuous mapping and X is a fuzzy connected, then Y is fuzzy 

connected. If $f$ is fuzzy almost α-continuous and surjective mapping and m is fuzzy α connected 

subset in X then, f(m) is fuzzy regular connected in Y. In Section Five, we illustrate the relation 

between all new fuzzy mappings by presenting two Diagrams.  

Moreover, counter examples are given to show that the converse of these relations in that two 

Diagrams need not be true, in general. 

     Finally, we introduce some special theorems by using the condition of fuzzy regular space to 

achieve the converse relations in that two Diagrams. 

In chapter Four, we devoted to introducing the new fuzzy mapping namely, fuzzy almost sp-

continuous, fuzzy weakly sp-continuous and fuzzy faintly sp-continuous mappings and establish 

their various characteristic properties. 

      Moreover, we introduce new concepts namely, fuzzy sp -connected (resp. fuzzy sp-compact) and 

the inverse image of these new concepts under fuzzy weakly $sp$-continuous (fuzzy faintly sp-

continuous) mapping . 

Finally, we investigate the relation between these new mappings and fuzzy sp-continuous mapping 

and the condition of fuzzy regular space had been used to achieve the converse relations . 

     In chapter Five, we continuously introduce, study and investigate the following fuzzy separation 

axioms: fuzzy 𝛼 − 𝜏𝑖 and fuzzy semi 𝛼 − 𝜏𝑖 space (for i = 0, 1, 2, 2 1/2, 3, 4) and weaker form of 

fuzzy regular and normal space by using the fuzzy notions fuzzy α-open (closed) and fuzzy semi α-

open (closed) sets. 

    Moreover, some of special results and properties, which belong to them are studied and the relation 

between these new separation axioms and classical fuzzy separation axioms are discussed  
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     The research work presented in this thesis entitled “A STUDY ON SOME TOPICS IN THE 

THEORY OF FUZZY GRAPHS“, is in the field of Fuzzy Graph Theory in Mathematics and is 

mainly motivated by the works of Harary, Sampathkumar, Kulli, Soner, Janakiram, Sigarkanti, 

Gayle, Domke on domination number and neighborhood number in crisp graphs and the works of 

Somasundaram on domination number in fuzzy graphs. 

     The contents of this thesis have been classified into ten chapters. In chapter 1, we collect basic 

definitions and terminologies and review some results which we will needed for the subsequent 

chapters. 

     In chapter 2, we present and study the concepts of “Neighborhood, vertex covering and edge 

covering numbers of a fuzzy graph In Chapter 3, we deal with “Maximal domination number in fuzzy 

graphs“ In this chapter we investigate the properties of maximal domination number 

and many bounds on this new parameter are obtained. 

In Chapter 4, we present and study the concept of “Inverse domination number 

6 of fuzzy graphs“ In this chapter we study the properties of this parameter and we obtain many 

bounds of 0(G), and its exact values for some standard fuzzy graphs are investigated. We also give 

simple proofs for most results pertaining to this 

concept. 

      Chapter 5 deals with the concept of “Split domination number in fuzzy graphs“ 

The relationship of s(G) with other known parameters is investigated and we present some bounds 

on this parameter and exact values for some standard fuzzy graphs are determined. 

In chapter 6, we study the concept of “ Nonsplit domination number in fuzzy graphs“ 

We present many bounds on ns(G) and its exact values for some standard fuzzy graphs are 

determined. Furthermore, the relationship of ns(G) with other known parameters is investigated. 

In Chapter 7, we introduce the concept of “Double domination in fuzzy graphs“ 

In this chapter we initiate the study of double domination in fuzzy graphs and present many bounds 

of dd(G). Also the relationship between dd(G) and other known 7 

parameters are explored. 

In Chapter 8, we introduce the concept of “Restrained Domination in Fuzzy Graphs“. In this chapter 

we study restrained dominating sets of fuzzy graphs and investigate the relationship of r(G) with 

other known parameters of G. 

    In Chapter 9, we introduce the concept of “Global domination number in fuzzy graphs“. 

The purpose of this chapter is to study the global domination number in fuzzy graphs. A dominating 

set D of a fuzzy graph G is a global dominating set (g.d.set) if D is also a dominating set of G. The 

global domination number g(G) of a fuzzy graph G is the minimum fuzzy cardinality of global 

dominating sets of G. We obtain many bounds of this new parameter, and its exact values for some 

standard fuzzy graphs and the relationship of g(G) with other known parameters are investigated. 

Moreover, we present and study the concepts of full number and global full number of fuzzy graphs. 

Finally, we present the concept of global domatic number of fuzzy graphs. 

     In Chapter 10, we introduce and discuss the concept of “Strong weak domination and domination 

balance in fuzzy graphs“ In this chapter we study strong (weak) dominating sets of fuzzy graphs and 

investigate the relationship of st(G) and w(G) with other known parameters of G; some bounds on 

20 A STUDY ON SOME TOPICS IN THE THEORY OF FUZZY GRAPHS 
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st(G) and w(G) are obtained. Furthermore, in this chapter we present and study the 8 concept of 

domination balance fuzzy graphs. A fuzzy graph G is domination balanced if there exists an sd−set 

D1 and a wd−set D2 such that D1 \D2 = _.Moreover, in this chapter we present and study the concept 

of strong (weak) full number of fuzzy graphs. Finally, we present and study the concept of strong 

(weak) domatic number of fuzzy graphs. 

حدى معادالت النمط الناقص  غير الصفرية إل موضوع هذه األطروحة يركز بشكل خاص على الوجود وعدم الوجود للحلول       

ن استخدام  أب  لوظيفي يولر لنفس المعادلة علما  ةعند وجود نقاط حرج  إشارتهاوكذلك على الحلول التي تغير      ,التفاضلية الجزئية

لع سوبلف  فضاء  في  المتراجحات  بعض  دوراً  تكامل  بعض  أب  على  الشروط  بعض  فرض  مع  الحلول  تلك  استنتاج  في  ساسياً 

 . البارامترات الداخلة في المعادلة محل الدراسة

 

    We give a summary the methods, results and conclusions that have been presented during the 

course of this work. Each discussed item is one component of the primary argument. In this thesis 

we show that all graphs are finite, simple, and undirected. The order of a graph, G, is the number of 

vertices in set, V (G). The size of G is the number of edges in set, E(G). If two vertices share an edge 

then they are adjacent; we also say that the vertices are incident with the edge. The degree of a vertex, 

dG (v) where v € V (G), is the number of edges. A tree, T, is a connected, acyclic (no cycles) graph. 

A graphical index is a numerical value which describes the topology of a graph. The numerical value 

can depend on the degrees of the vertices, distance between vertices, or any combination of 

characteristics of a graph. Also we studied some of these chemical indices and closely related pure 

graph theoretical indices: the Randic index, the Wiener index, the degree distance, and the number 

of subtrees. We find which structure will maximize the Randic index of a class of graphs, and we 

find a topological index for the Wiener index and Wiener - type invariant and The Indices of 

ZAGREB Group and the degree distance for several types of graphs. 

   We offer the most important theoretical results obtained by for calculating the wiener index for 

some composed trees and different ways to compute the wiener index of trees and the most important 

theoretical results obtained by for the wiener index for composed graphs and some applications for 

the calculation of the wiener index of trees and graphs. We offer the formulas for the degree distance 

of certain particular graphs. As well as some applications for the calculation of the degree distances 

frequently used by chemists. We have mentioned some of them such as Linear benzenoid chains 

graph and Linear phenylenes graph and Coronene/circumcoronene series graph. 

   There are numerous physical and chemical applications that make use of calculating the degree 

distances. In this work, we have developed methods for calculating the Wiener index for tree families 

and graphs generally. Also, based on simple formulas to calculate the wiener index, have been 

proposed more detailed technical, approach to initiate them to calculate the index for trees and graphs 

composed. The same technique will be used as such for the degree distance which is also an element 

important that the wiener index numbers used in various fields. The interest of this work, is that these 
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results can be exploited in various fields, such as chemistry, biology, physics, cryptology, 

architecture, medicine, ..., etc 
 

 

األ       الفصل األ  ،فصول  8ة من  طروحتتكون  مقدمتناولنا في  المخططات  ةول  نظرية  نظرية ساسية  أ  ومفاهيم  ، عامة عن  عن 

 . وملخص الرسالة ،ساسية المستخدمة في الفصول الالحقةوالمفاهيم األ ،المخططات

عالقة  وال  ،الحدود والخواصوتناولنا فيه بعض  ،  (  (Hub-Integrity of graphsوهو    ،وفي الفصل الثاني عرفنا مفهوم جديد     

 . خرى بينه وبين بعض المفاهيم األ 

ودرسنا الكثير من ،    (Hub-Integrity graph of graphs)سميناه  أ  ،من المخططات  اجديدً   اوفي الفصل الثالث عرفنا نوعً      

 . خصائصه

ذا  وفيه تناولنا بعض الخواص له، (Hub edge integrity of graphs)سميناه  أ  ،اجديدً  اا عرفنا في الفصل الرابع مفهومً يضً أ    

 شجار. كما تناولنا هذا المفهوم لبعض األ ،خرى المفهوم وعالقته بالمفاهيم األ

نشأنا  أو  ،وحسبناه للمخططات القياسية  Accessibility integrity of graphs))  هو  اجديدً  اعرفنا مفهومً   في الفصل الخامس     

 ودرسنا الكثير من الخصائص.  ،بعض الحدود

الفصل السادس عرفنا مفهومً      )أ  ا،جديدً   اوفي  لى  إ نا  توصلوفيه    ،(Slavery Accessibility integrity of graphsسميناه 

 تناولت الكثير من الخصائص والحدود لهذا المفهوم. ،نتائج شيقة

دود والعالقات  وتم فيه دراسة خواصه والح  ، (Global domination integrity of graphsعرفنا مفهوم )  صل السابعالف  في      

 خرى. مع البارامترات األ 

تم حسابه للكثير  ،  (Distance majorization integrity of graphsوالمسمى )وه  ا،جديدً   اوفي الفصل الثامن عرفنا مفهومً    

 و بعض العمليات عليها.  ،من المخططات المشهورة

 طروحة. ئمة المراجع المستخدمة في هذه األا قاخيرً أو
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     Schiff bases and their complexes are excellent applicants’ compounds that are synthesized by the 

condensation of a primary amino compound with either ketones or aldehydes for a variety of 

industrial applications. They can act as catalysts for the catalytic oxidation of organic compounds. 

In recent years, most of the researches in oxidation catalysis focused on how to employ the metal 

complexes-catalyzed oxidation of organic compounds. Schiff base complexes of transition metals 

can be used for catalytic oxidation of hydrocarbons in the presence of tert‑butyl hydroperoxide 

(TBHP) and hydrogen peroxide. The oxidation of cyclohexane is an important oxidation reaction for 

industrial applications as their products, cyclohexanone and cyclohexanol, also known as K-A oil, 

are very important to produce nylon 6,6 and nylon-6 polymers, plastics, lubricant additives, fibers 

and are intermediate for pharmaceuticals. In this work, dithiocarbazate Schiff bases derived from the 

condensation of S-methyldithiocabazate (SMDTC) and S-benzyldithiocarbazate (SBDTC) with 2,6-

diacetylpyridine (diAP) and 1,3-diacetylbenzene (diAC), and their Ni(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), 

Mn(II) and Zn(II) complexes have been successfully  

synthesized in ethanol and characterized using several physico-chemical techniques. The oxidation 

of cyclohexane by the prepared metal complexes as catalysts has been investigated in the presence 

of tert‑butylhydroperoxide (TBHP) and hydrogen peroxide as the oxidative source under mild 

conditions at 4h, 70°C, 0.09 mmol catalyst and 20 mmol oxidant. The product was analyzed using 

gas chromatography and it was found that cyclohexanol and cyclohexanone are the main products 

for the oxidation reaction. All the transition metal complexes of the Schiff bases showed activity 

toward oxidation of cyclohexane. Time of the reaction, temperature, and the concentration of TBHP 

and catalyst influenced the selectivity and conversion of the cyclohexane oxidation. The complex, 

[CuSBdiAC], was found to be the most active catalyst with ~50% conversion 
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تتميز بها البوليمرات الطبيعية متعددة        للفوائد العظيمة التي  وعدم    ,مثل قابلية انحاللها  ,السكريات )متعدد السكاريدات(نتيجة 

دفع  كل ذلك  ;وغنى وتعدد مصادرها ,لك رخص ثمنهاوقابلياتها لالنسجام مع العديد من البوليمرات الطبيعية, عالوة على ذ, سميتها

حماية, ونقل  ويمرية لها القدرة على حمل, وتصنيع وتطوير انظمة بول ,الكثير من الباحثين في تحوير بنيتها التركيبية بطرق كيميائية

الوحدات البنائية الصغيرة للسكريات المنحلة يمكن للجسم التخلص منها بسهولة. ومن بعض   أناألدوية الى األماكن المستهدفة. كما  

ن التحوير الكيميائي المتبوع  إالنشا, الكيتوزان والِدكستران.    : اآلتي  بشكل واسع    هاالمواد متعددة السكريات ومشتقاتها التي تم استعمال

الهدف الرئيسي لهذه الرسالة هو تصنيع وتطوير المواد متعددة السكريات األكثر    أنلى مواد جيلية. إبربط جزيئلت البوليمر يحولها 

جل أمن    ةلتحضير دقائق ميكروية جيلي  ;لولوزثيل السإوهيدروكسي    ,الِدكستران, والكيتوزان  :مثل  ,فعالية والموجودة بشكل طبيعي

 فاينيل بيروليدونتصنيع وتشخيص البوليمر المشترك المكون من ال  أيضالى المكان المحدد. وقد تم  إ  وإطالقهكبسلة وتوجيه الدواء  

والميثيل ميثاكريالت كمواد بيولوجية  لغرض استعماله كناقل وجهاز تحكم في الصناعات الدوائية. لقد تم تشخيص    ,(البوفيدون)

المواد البوليمرية المصنعة والمحورة باستخدام طيف األشعة ما تحت الحمراء, المسح اإللكتروني الميكرو جرافي, الرنين النووي  

  بيروليدن في المحلول قد تم  فاينيلالِدكستران مع ال قابلية مزج أن راري التفاضلي. في حين المغناطيسي وتقنية المقياس السعري الح

قياسات اللزوجة, السرعة فوق صوتية, الكثافة, ودليل معامل االنكسار. كذلك   :مثل  ,وبأقل كلفة  ةفحصها باستخدام طرق بسيطة ودقيق

 حدوث تجانس المزائج البوليمرية باستخدام طيف األشعة تحت الحمراء وتقنية المقياس السعري الحراري التفاضلي.   إثباتتم 

 تي:                                                                                                                      لى سبعة فصول كاآلإلة  افي هذه الرس لقد تم تقسيم العمل البحثي  

في الصناعات الدوائية.  كذلك يشمل    هااستعمال  و  ,مة عن صناعة الشبكات البوليمريةلفصل األول: يتضمن هذا الفصل مقدمة عاا •

لى الهدف  إ  وإطالقهفي كبسلة الدواء وتوجيهه    ها كأنظمة بوليمريةاستعمالهذا الفصل  تفاصيل عن خصائص المزائج البوليمرية و

                  عن خصائص  المواد البوليمرية المستخدمة في هذه الرسالة.                تفاصيال  أيضا. لقد شمل هذا الفصل  المحدد

 عن العمليات المختبرية المستخدمة خالل هذه الرسالة.                               هذا الفصل تفاصيال شمللفصل الثاني:  ا •

 ,ثيل سلولوز المطعم باألْكريالميدإلفصل الثالث: يصف هذا الفصل صناعة وتشخيص الدقائق الميكروية المخلقة من هيدروكسي  ا •

والمسمى ديكلوفيناك   ,والممزوج مع بوليمر الكيتوزان الحساس للحموضة كنوع جديد في كبسلة الدواء المستخدم كمضاد لاللتهابات

                            الصوديوم.                   

األْكريالميدا • بواسطة  الِدكستران  بوليمر  تطعيم  عملية  الفصل  هذا  يصف  الرابع:  الشبكة    ,لفصل  تطوير  في  استخدم الحقا  والذي 

  , يوفيلينوالذي استعمل كناقل ومنظم لعالج الثا  ,وبوليمر الكيتوزان على شكل دقائق ميكروية  ,البوليمرية المكونة من البوليمر المطعم

                                                                والمستخدم كعالج مضاد للحساسية.

  تخدام اس بالناتجة من تطعيم بوليمر الكيتوزان   ,وتشخيص الشبكة البوليمرية  تحضيرعن    عطى هذا الفصل تفاصياًل ألفصل الخامس:  ا •

                             الذي يستخدم  كعالج للمرضى المصابين بالسكر.                                                                                    ,والذي استخدم كدائق ميكروية كناقل ومنظم لعالج الريبباجلينايد ,األْكريالميد

ت الخاصة بعملية التوافق والتجانس من خلط تراكيز مختلفة من بوليمري الِدكستران  لفصل السادس: يصف هذا الفصل نتائج القياساا •

درجة مئوية باستخدام قياسات اللزوجة, السرعة فوق الصوتية, الكثافة ودليل    50و  30والبولي فنيل بيروليدن عند درجتي الحرارة  

                      يف األشعة تحت الحمراء.                                                                                                       الى تقنية المقياس السعري الحراري التفاضلي وط  باإلضافةنكسار, اإل

  ,والميثيل ميثاكريالت  فاينيل بيروليدونالمكون من مونيمري ال  البوليمر المرافقلفصل السابع: هذا الفصل يصف صناعة وتشخيص  ا •

نفيديبين المسمى  للدواء  ميكروية  كريات  شكل  على  ومنظم  كناقل  استخدم  الدموية    ,والذي  لألوعية  موسع  كعالج  يستخدم  والذي 

 وكمضاد للحساسية.  
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      Quality assurance for control of pharmaceutical chemicals and formulations is essential for 

ensuring the availability of safe and effective drug formulations to consumers. Quantitative 

estimation of the chemical entity of a drug is vital for maintaining and assuring the quality.  

    Many analytical techniques such as high performance liquid chromatography (HPLC), high 

performance thin layer chromatography (HPTLC), gas chromatography (GC), gas 

chromatography/mass spectrometry (GC/MS), liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS), 

supercritical fluid chromatography (SFC)/UV, SFC/MS, capillary electrophoresis (CE), 

electronspray ionization (ESI), flow injection analysis (FIA)-spectrophotometry, spectrofluorimetry 

and phosphorimetry are currently used in pharmaceutical analysis.  

     But many laboratories and small scale industries in developing and under developed countries 

can’t afford to procure and maintain such instruments because of its high inherent cost and 

maintenance cost and lack of trained analytical personnel. Hence, there is a need for developing 

analytical methods, which are simple and sensitive without, of course, compromising the sensitivity, 

accuracy and precision, and which can be easily adapted by the pharmaceutical industry.  

     Keeping these points in view, I made a modest attempt to develop and validate new methods for 

the assay of five central nervous system (CNS) drugs, namely, olanzapine (OLP) an antipsychotic 

drug, bupropion hydrochloride (BUPH) an antidepressant drug, carbamazepine (CBZ) an 

anticonvulsant & antiepileptic drug, gabapentin (GBP) an anticonvulsant & antiepileptic drug and 

dothiepin hydrochloride (DOTH) an antidepressant drug using simple and cost-effective techniques 

such as titrimetry and spectrophotometry.The thesis comprises of seven chapters and each chapter is 

further divided into different sections.  

    Chapter-1 is devoted to give general introduction about the central nervous system drugs, their 

development, their classification and marketing. Also, the role of analytical chemistry in 

pharmaceutical development, the need for development of analytical methods and their validation 

are discussed in the same chapter.  

    Chapter-2 deals with the presentation of OLP drug profile and literature survey of various methods 

reported so far for the determination of OLP in pharmaceuticals. Then I develop and validate new 

titrimetric and spectrophotometric methods for the determination of OLP in pharmaceuticals using 

different reagents such as sodium periodate, N-bromosuccinimide (NBS), bromocresol green (BCG), 

bromocresol purple (BCP) and bromothymol blue (BTB).  

    Chapter-3 contains presentation of drug profile and literature survey of various methods reported 

so far for the determination of BUPH in pharmaceutical dosage forms. In this chapter I described 

different methods for the determination of BUPH in bulk drug and in tablet form using reagents such 

as mercury(II) nitrate, sodium lauryl sulphate (SLS) and sodium tetraphenylborate (TPB), p-

chloranilic acid (PCA) and 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ), and methyl orange 

(MO).  

26 
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    Chapter-4 presents a drug profile and literature survey of various methods reported so far for the 

assay of CBZ in pharmaceuticals. In this chapter I developed and validate many methods for the 

determination of CBZ in bulk drug, tablets, syrup and spiked human urine using reagents, namely, 

bromate-bromide mixture, cerium(IV) sulphate, acetonitrile and 1,2-dichloroethane. 

    Chapter-5 includes the drug profile and literature survey of various methods reported so far for the 

determination of GBP in pharmaceuticals. This chapter describes the development and validation of 

new methods for the determination of GBP in pharmaceuticals using perchloric acid (HClO4), picric 

acid, 2,4-dinitrophenol, sodium 1, 2-naphthoquinone-4-sulfonate (NQS) and sodium hypochlorite.  

    Chapter-6 contains presentation of drug profile and literature survey of various methods reported 

so far for the determination of DOTH in pharmaceutical formulations. In this chapter, I explained 

the development of different titrimetric and spectrophotometric methods for the determination of 

DOTH in pharmaceutical formulations using bromate-bromide mixture, methanol, alizarin red S, 

bromophenol blue and bromocresol green.Chapter-7 presents the conclusions of all the developed 

methods.  

The optimum experimental conditions of all the developed methods were optimized for maximum 

sensitivity and validated according to the current ICH guidelines. The accuracy and precision of all 

the methods were evaluated and reported in terms of percentage relative error (%RE) and percentage 

relative standard deviation (%RSD), respectively. The selectivity of all the developed methods was 

evaluated by both placebo blank and synthetic mixture analyses. The method robustness was 

evaluated by carrying the analysis by deliberately varying some important experimental parameters 

whereas the method ruggedness was studied by using different instruments or cuvettes and by 

different analysts for the same procedure. The validity of the methods was ascertained by applying 

the methods to the determination of the drug content in pharmaceutical formulations, and wherever 

feasible, they were applied to human urine sample also. The same batch formulations were assayed 

by a reference method and upon comparing the results of the proposed methods with those of the 

reference method using Student’s t-test and F-test, all calculated values of t and F were found to be 

lower than the tabulated values confirming no significant differences between the proposed methods 

and the reference method with respect to accuracy and precision. The accuracy and validity of the 

proposed methods were further ascertained by recovery experiment via standard addition technique. 

In summary, eleven titrimetric, thirty visible spectrophotometric and four UV-spectrophotometric 

methods were developed and validated for the determination of OLP, BUPH, CBZ, GBP and DOTH 

in pure drug form as well as in their respective formulations 
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    This thesis presents the summary of results of the author’s investigations carried out on polymer 

composites Polystyrene(PS)/fly ash(FA), Cenospheres (CS), calcium aluminosilicate (CAS) and 

Epoxy(EP)/FA, CS discussed in chapters 4, 5 and 6 and conclusions drawn based on these results.  

As projected in the motivation of the thesis, it is known that the microstructure and morphology of 

the composite are the key factors in controlling its final properties and end use.  In order to widen 

the composites technological applications, it is essential to understand the microstructure and 

mechanical properties of the polymer composites. The author has chosen two different types of 

composites: one is thermoplastic/filler composites (PS/FA, CS, CAS) and another is a thermoset/ 

filler composites (EP/ FA, CS).  Methods used for the preparation of these composites were different.  

While (EP/FA, CS) composites were casting molded, the (PS/FA, CS, CAS) samples were prepared 

using conventional solvent casting method.  The mechanical properties for these specimens were 

determined with the help of Universal Testing Machine (UTM) employing the ASTM D 638, ASTM 

D 790 and ASTM D 2240-75 standard and to characterize the microstructural properties (free volume 

size and their number density) and their influence on mechanical properties of (EP/FA, CS) and 

(PS/FA, CS, CAS) composites, Positron Lifetime spectroscopy (PLS) was used. This was 

supplemented by Differential Scanning Calorimetry(DSC) measurement for glass transition 

temperature. For morphology studies, Scanning Electron Microscopy (SEM) scans were used, and 

filler particle size measurements were also conducted. In chapter 4, we have reported the results on 

PS based composites with three types of fillers namely FA, CS and CAS.  From particle size 

measurements made using the particle size analyzer we found that CAS filler had the smallest size 

(4.82µm), FA filler slightly bigger (19.0µm), while CS filler consisted of relatively large in size 

(256.3 µm).   As these particles are still micro particles, their size may not play a vital role in deciding 

the properties of the composites, an observation reported by many other researchers; however, 

because of their differences with regards to densities (CS being light density and FA little heavy and 

CAS being heavier with densities 0.60 g/cm3, 0.90 g/cm3, and 2.46 g/cm3 respectively) and more 

importantly their composition, which is unique in influencing the mechanical properties when in a 

composite, even when matrix is same (here PS).  In addition to this, the inseparable nature of the 

influences that other factors namely particle size, particle/matrix . 

 adhesion, etc should also be considered in assessing the overall properties of the composites. 

For all the three composites namely PS/FA, PS/CS, and PS/CAS, we observed that addition of fillers 

increases the mechanical properties namely tensile strength (TS), tensile modulus (TM) and hardness 

(shore-D) (HD) while elongation at break (EB) decreases with increasing filler content.  However, 

the nature of these changes has not been identical in all the three types of composites.  The fact that 

there has been an overall improvement in, at least certain mechanical properties in each of the 

composites, suggest that the fillers were able to establish certain level of interaction with the PS 

matrix.   

    In case of CAS filled composite, TS, TM and HD have shown significant improvement in their 

values over that of the pure PS and also when compared to FA or CS filled composites.  Thus, CAS 

is found to be the most effective filler type, among the three fillers, for addition into PS matrix.  It is 
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interesting to note that TS in this case is almost twice of its value for the neat polymer.  The CS filled 

composites have shown an overall improvement in certain properties such as hardness and TM, but 

compared to other filler composites, the changes are marginal.    

The glass transition temperatures, (Tg ) of the polymer composites, irrespective of the filler type, 

essentially increased with increasing filler concentration but the influence of the filler specific 

surface area seems to be not evident since it was observed that in the case of cenospheres (large 

particle size 256.3 µm) filled composite, the increase in Tg was more prominently seen than that for 

the other two composites with fillers of smaller size. 

Free volume size is an important microstructural property for polymers and composites and bears a 

definite influence on the mechanical properties of the final composites.  In our attempt to correlate 

these two parameters, we found that they normally change in an opposite manner i.e. when free 

volume size decreases, mechanical properties improve.  Also, it was observed that free volume size 

nearly goes in an opposite manner to Tg as well.  This is an important outcome of our studies 

considering the fact that even in complex systems like composites with fillers such simple rules still 

hold well.  In brief, we can say that the free volume size is happens to be an important parameter to 

assess the overall improvement in the mechanical properties of composites that too at molecular 

level.  We found a good correlation, as stated above, among the free volume hole size (Vf,)and TS 

and TM for all the fillers and we understand that improvement is more in CAS filled composites.  

This improvement we attributed for the higher silica content in CAS filler, which results to more 

interactions between the polymer matrix and the filler.  

     From the mechanical properties data, Pukanszky interfacial interaction parameter was calculated 

for each of the composites and was found to be in the range of 0.6 - 3.2, 0.5 - 2.6 and 2.5 - 4.7 for 

composites with FA, CS and CAS respectively. Its value was highest for CAS composite. The 

variation of the Pukanszky parameter appears to be more or less agreeing with the changes in TS of 

the composites, which is suggestive of its usefulness as a good parameter for mechanical properties 

assessment.  This also supports the inferences drawn based on free volume parameters. 

     In chapter 5, we presented the results on our second composite system namely epoxy and modified 

epoxy containing fly ash (FA) as fillers.  We observed that, in case of epoxy composites, the addition 

of fillers decreases the mechanical properties namely tensile strength (TS), and tensile modulus 

(TM), while elongation at break (EB) increases with increasing filler content.  The free volume hole 

size was also more and less decreased with increase in filler content.  DSC results for epoxy/fly ash 

composites showed that the glass transition temperature of the composites decrease with increase in 

fly ash loading.   In the modified epoxy, addition of the coupling agent (ACS ) weakened the resin 

to some extent as it lead to lower mechanical properties, but on addition of fillers, except the tensile 

modulus, all other parameters were found to increase upto 5 phr of fly ash.  Thereafter, the values go 

down for all mechanical properties with increase in filler concentration. The presence of fillers 

improved the thermal stability of the composites as the Tg of these composites increased marginally 

may be because of the increased filler matrix-interactions when ACS was present.  Thus, it appears 

that ACS helps to improvise the interaction between the epoxy matrix and fly ash fillers to some 

extent. Therefore, it may be concluded that FA is more suitable filler for modified epoxy rather than 

for epoxy pure.  In spite of the fact that the observed improvement in properties is not too large, it is 

not too bad either considering that FA is a waste material available in plenty, which could reduce the 

cost of the epoxy composite without too much sacrifice in its properties.   

     The decrease in Vf is a desired variation as it normally leads to improvement of mechanical 

properties.  However, such a simple behavior is not realizable in polymer based composites due to 

their complexity especially with fillers having different components.  Also because of less 

compatibility of ACS with epoxy, somewhat weak adhesion of the added FA particles and most 
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importantly the agglomeration effect of the filler particles do come in the way of observing such a 

simple behavior. Since FA content in the composite affects the composite microstructure, different 

filler concentration lead to somewhat different responses as regards to changes in free volume and 

mechanical properties. 

     Chapter 6 discusses the results of epoxy and modified epoxy composites with cenospheres (CS) 

as fillers.  The results are understood in terms of matrix-filler interaction. The filler addition to matrix 

has decreased the flexural properties (except flexural modulus, which increases at higher loading) in 

the case of epoxy.  From DSC scans for composites with cenospheres (90/10 and 70/30 phr) it was 

observed that there was very little change in Tg at all the loading which suggested that the interaction 

between pure epoxy and CS is not very significant.  Also it was seen that the free volume size and 

fractional free volume in these composites decreased at lower CS loading and increases for higher 

loading.  In this case the changes in mechanical properties of modified epoxy composites with CS 

fillers were far more encouraging. The TS improved significantly and TM also increased at higher 

loading.      Furthermore, the Tg value showed a very good improvement in their values indicating 

better thermal stability.  Here also Amine containing silicones (ACS) acts as good coupler between 

the CS fillers and epoxy matrix so as to ensure good mechanical properties.  Because of this, the 

agglomeration effect of CS particles may have been minimized.  That is why there is nearly the 

expected opposite variation between free volume parameters and mechanical properties for these 

composites, which was not seen in FA filled composites. 

      From the PSD data, cenospheres are of bigger size particles (256.3 µm) with less specific surface 

area.  However, CS filler produced more improvement in properties namely the mechanical 

properties particularly in the case of modified epoxy.  Therefore, it is clear that for particles with 

micron size, the surface area appears to play a minor role in so for as the improvement in mechanical 

properties is concerned.  The improvement in properties observed may be ascribed to low density 

and higher silica content of cenospheres. Due to the low density (0.6 g/cm3), the cenospheres fillers 

provide good flow properties and hence results in uniform distribution in the epoxy matrix. The 

higher silica content (60%) enhances more number of Si-O-Si interactions.  Therefore, good 

interfacial adhesion between the cenospheres particles and the epoxy matrix occurs. A similar kind 

of observation was seen as regards to PS matrix filled with FA, CS and CAS fillers, where in CAS 

due to still higher percentage of silica than the other two fillers resulted to better improvement in 

properties.  Thus, it appears that higher silica content of fillers has played a key role in improving 

the material properties of both PS and Epoxy based composites of present study.   

     In a nut shell, it may be concluded that the research work reported in this thesis is an important 

effort made to study the microstructure of polymer composites by the use of a versatile technique 

like Positron Lifetime Spectroscopy (PLS), which had proven its efficacy in the case of polymer 

studies.  The determined properties such as free volume size and their content offer useful 

information on the changes at the molecular level in a composite due to filler loading. In particular, 

the work assessed two varieties of composites namely PS matrix loaded with fillers FA/CS/CAS and 

epoxy matrix loaded with FA/CS.  Also, the effect of modification of epoxy matrix by addition of 

ACS coupler was clearly established. Importantly, a definite correlation between the free volume 

properties and mechanical properties has been observed in cases where the compatibility of fillers to 

matrix is reasonably good. 
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     The photoacoustic spectroscopy (PAS) is one of the versatile techniques to study the non-radiative 

relaxation transition of solid, gas and liquid samples. The technique is based on the principle of 

molecular absorption of incident photon which is responsible for the excitation and transition 

between the two energy levels. A special feature of PAS is the ultimate detection sensitivity which 

depends on several factors such as the amount of energy stored in the sample in the form of heat, 

size of the absorbing sample, cell constant, input laser energy and the sensitivity of the microphone.  

     The atmospheric pollutants specially greenhouse gases such NO2, CO2, CH4 etc. are not only 

hazardous to human health but also responsible for global warming. However, there are various 

spectroscopic and non-spectroscopic techniques being widely used to detect these gases.  

The Photo-acoustic detection of NO2 is based on the absorption of incident photon at λ=532 nm from 

a pulsed laser system. While detection of other gases such as N2O, SO2, CCL4, Nitro methane and 

acetone, etc are based on the absorption of incident photon at λ=266 nm. The short heat pulse acts as 

a broadband acoustic source which is responsible for exciting different types of cavity modes 

simultaneously. Moreover, in the resonant cavity, some of these excited modes are stronger than the 

others. This is only possible due to interference by the acoustic noise generated by laser absorption 

at the cell windows.  

     High Energy Materials (HEMs) such as Nitroimidazole derivatives which are mainly studied for 

their pharmacological medicinal chemistry. However, due to favorable physical parameters and high 

detonation velocity they are also treated as high energy density materials which have attracted 

renewed attention of propellant experts  

    Generally, alkali nitrites have been extensively used in pyrotechnics, explosives, rocket igniters, 

heat transfer fluids in the metallurgical and chemical manufacturing industries. In addition, sodium 

and potassium nitrates can also store huge amount of thermal energy at high temperature for longer 

duration of time. At elevated melting points they form insoluble material of high viscosity which is 

used as a heat transfer fluids. Moreover, they may decompose into their corresponding nitrates, 

oxides, nitrogen and nitrogen oxides mixtures. The PA technique finds potential applications to 

understand the thermal decomposition mechanism of these samples.  

      Bromine, Iodine are very short lived halogen (VSL) produced by oceanic sources. They play 

important role in gas phase photochemistry and heterogeneous reaction as aerosol. Bromine and 

iodine derivatives change the oxidation capacity of the troposphere and have potential for depletion 

of Ozone layer. The long life time of Bromine compounds can also be transported to stratosphere. 

Additionally, the use of Bromine in industry as a fire retardant, in water sanitation, insecticides, and 

an ant knocking agent for leaded gasoline is also another source of air pollution. Therefore, PA 

technique helps us to understand the photo chemistry of I2 & Br2 molecules under different physical 

conditions.  

    Terahertz (THz) emission from laser-induced plasmas was found for the first time by Hamster et 

al. in 1993 followed by Cook et al. who has showed that when laser pulses composed of a 

superposition of both fundamental and second-harmonic spectral components are focused into air, 
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the generation of THz-pulse is more efficient. In addition, the beta barium borate (BBO) crystal 

which is widely used for optical frequency doubling and other nonlinear optical processes due to its 

large birefringence, remarkable nonlinear coefficients, and high damage threshold is considering as 

a strong terahertz source via optical rectification with the excitation of intense ultrashort laser pulses. 

The PA technique opens new channel for recording of phase and amplitude information of generated 

THz signal.  

Dissertation structure:  

    The structure of this dissertation is divided into six parts. Chapter 1 contains the up to date review 

of literature and theoretical aspects for the PA technique. It also highlights some important aspects 

of calibration requirements for the experiment and low concentration measurements. Also the 

designing and fabrication aspects of the PA cavities and data acquisition program in Lab View 

software which is used for the signal processing and control the entire experiment have been 

discussed.  

    Chapter 2 deals with the time resolved pulsed PA spectroscopy of green house gases such as NO2, 

N2O, SO2 along with some selected laboratory reagents such as CCL4, acetone and Nitromethane. 

The selected gases have been studied with air and nitrogen (N2) as a buffer gases. We have used 

different types of closed window resonant cavities whose acoustic modes are excited by second and 

forth harmonics i.e. 𝝺=532nm and 𝝺=266nm of pulsed Q- switched Nd: YAG laser respectively to 

improve the low limit of concentration measurement. In addition the exchange of the energy among 

different modes and filtering and selection of strong and specific modes have been studied.  

     Chapter 3 highlights the thermal decomposition mechanism of some of High Energy Materials 

(HEMs) using photoacoustic technique. The study is based on the detection of freely released –NO2 

group from HEMs with respect to temperature. We have used different types of HEMs samples such 

as RDX, CL-20, TNT, MTNI, Nitropyrazoles, Nitroimidazoles, KNO2, .etc. The obtained results are 

cross examined by TG-DTA technique which provides information in terms of weight loss and heat 

flow. Moreover, the combination of PA and TG-DTA results open a new channel to understand the 

generation mechanism of free NO2 at different temperatures and leads to develop a new tool to scale 

the HEMs efficiency as a fuel for the first time. 

 

هذه المواد تعتمد على    العكس، و كفاءة    أولتحويل الطاقة الحرارية لطاقة كهربية  ن لها القابلية  أب  الكهرو حراريةتتميز المواد       

۔ معامل الموصلية  الحرارية، أو هذه العوامل مجتمعة بما يسمى    معامل الموصلية الكهربية للتيار الثابت   -معامل سيبك  كل من :  

(Figure of Merit .) 

ن الحصول على مواد  إف  ،الحراريةوالمتحسسات    ،مثل توليد الطاقة الكهربية  ،ألهمية هذه المواد في التطبيقات التكنولوجية  ونظرا

لمعامل الموصلية    أيضاو    ،مواد ذات قيمة عالية لمعامل سيبكويتطلب    صبح مجاال خصبا للبحث،أذات كفاءة عالية    وحراريةكهر

صبح من األهمية  أن استخدام البوليمرات في مثل تلك التطبيقات  إو تلك التطبيقات.  تتناسب    أخرى   لى خواصإ  ةباإلضافالكهربية  

المنخفضة لمعامل   القيمةلى  إ   باإلضافةوكذلك سهولة تصنيعها وتشكيلها    ،نتيجة لما تتميز به هذه المواد من المرونة العاليةبمكان  

الكهربية   الخواص  بدراسة  البحث  هذا  اهتم  ولذلك  لها،  الحرارية  )    وحراريةوالكهرالموصلية  لمتراكبات  -NBRوالحرارية 

PVC/Graphite) لى جزئينإ ، وللحصول على هذا الهدف قسمت الدراسة وحراريةكهرومن ثم تقييمها كمواد  ،الختبارها: 

كل من الحرارة ونسب الخلط عليها، وتهدف    تأثيروكذلك    ،(NBR-PVCفي الجزء األول تم دراسة الخواص المختلفة لخالئط )  -1

 تي:  مكن تلخيص نتائج هذه الدراسة كاآلمعرفة الميكانيكية الفيزيائية التي تحدد تلك الخواص، ويإلى   هذه الدراسة 

( من خالل تكون الروابط الهيدروجينية بين  NBR-PVCلهذه الخالئط دللت على تكون الخليط الفيزيائي)  FTIR نتائج التحليل 

النيتريل الكربونيل    NBR))( ل(C=N مجموعتي   manufacturing stage and the عن:   الناتجة PVC   (0=C   ،) لو 

 وليفات البوليمرات المحملة بالجرافيت ت لبعض والحرارية، الكهربية الكهرو حراريةالخواص  29
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polymer backbone defects)،    دللت قياسات التحليل التفاضلي( الحراريDSC)  (تكون الخليط الفيزيائيNBR-PVC)  ن  أو

 . PVC محتوى ، وتزداد قيمتها بزيادة ةحاديأ ( GTلهذا النظام درجة تحول زجاجي )

 . بلة لالمتزاج في جميع نسب الخلط( بينت أن مكونات هذه الخالئط قاCompatibilityقابلية االمتزاج )  ةدراس  -

أن جميع الخواص الميكانيكية مثل قوة الشد ومعامل پانج و طاقة المرونة والصالدة تتحسن بزيادة    أظهرتالقياسات الميكانيكية    -

 . للخليط  PVCالى   إضافة

كما  في الخليط،  NBR محتوى من ثابت العزل و معامل الفقد و الموصلية الكهربية تتحسن بزيادة  بينت القياسات الكهربية أن كاًل  -

الى    باإلضافة  Schottky( يتبع سلوك  SCLCدراسة الموصلية الكهربية للتيار الثابت أن التوصيل بالشحنات الفراغية )  أوضحت 

 الشحنات بالتوصيل القفزي.   ميكانيكية انتقال

من   وجد أن كاًل   ؛واالنتشار الحراري السعة الحرارية النوعية  ،والتي تتضمن الموصلية الحرارية  ،اسات الحراريةو من خالل القي

الحراري    التأثيرفي الخليط دراسة    MEP محتوى واالنتشار الحراري تقل بينما الحرارية النوعية تزداد بزيادة    ،العملية الحرارية

الموصلية الحرارية واالنتشار    من  نه بزيادة درجة الحرارة تقل قيم كلأ( درجة كافية بينت  425-303على الخواصر في المدى )

 . ية الحراري بينما تزداد السعة الحرارية النوع

موصلية كهربية مناسبة،  متراكبات ذات  لى  للحصول ع  ؛ لى تلك الخالئط بنسب وزنية مختلفةإ الجرافيت    إضافة تم    -في الجزء الثاني 

والحرارية لها في المدى    والكهر وحراريةخالل دراسة الخواص الكهربية  من    كهرو حرارية ومن ثم تقييم هذه المتراكبات كمواد  

  ويمكن تلخيص   ، الجرافيت على هذه الخواص  إضافة ونسب    ، دراسة تأثير نسب الخلط  أيضاكما تم    ،كلفن(    05  -303الحراري )

 – NBR من خالل دراسة الموصلية الكهربية للتيار الثابت لمتراكبات )تي:  مختلفة لهذه المتراكبات كاآلنتائج دراسة الخواص ال

pcv /Graphite)    وجد أن هذه المتراكبات تخضع لPercolation theory  كما أن قيمة ال ،colation threshold   تقل بزيادة

 في المتراكبات.   PVCنسب ال 

التي    تأثيراهتمت دراسة       للمتراكبات  الكهربية  الموصلية  الحرارة على  التركيز  أتراكيز من الجرافيت    تحتويدرجة  على من 

وقد تبين أن الموصلية    ،وهو المدى الذي يسمح بقياس معامل سيبك لمعرفة ميكانيكية التوصيل،  (Percolation thresholdالحرج )  

للمتراكبات التي تحتوي    الكهرو حراريةالكهربية ال تعتد تقريبا على درجة الحرارة و تسلك سلوك المعادن. و تم قياس الخواص  

و    أن وقد وجد    ،(Percolation thresholdعلى من التركيز الحرج )أعلى تراكيز من الجرافيت   قيمة موجبة  معامل سيبك له 

( عند درجة حرارة الغرفة . كما  610x 2.42ذو كفاءة) ووجد أنه ،لكل درجة حرارة مئوية ميكرو فولت  16.2-  9.5ين  تتراوح ما ب

 محتوى ، بينما تزيد الكفاءة بزيادة الجرافيت وتقل بزيادة  و الجرافيت  PVCمعامل سيبك تقل قيمته بزيادة محتوى كل من    أنوجد  

NBR    تبين أن هذه المتراكبات مناسبة للتطبيقات كمتحسسات حرارية    الكهرو حراريةفي المتراكبات . ومن خالل تقييم الخواص

 وكمولدات الطاقة الكهربية.  

هناك زيادة خطية    أنو قد وجد    ،گلفن  (  425-303لحراري )تم دراسة تأثير درجة الحرارة على الخواص الكهروحرارية في المدى ا

وبعد هذه الدرجة    ،( Mott formulaوالدال على السلوك المعدني والذي يخضع ل)  ،كلفن  363في معامل سيبك حتى درجة الحرارة  

 حيث أن ثابت   ،( درجة كلفت والموصلية الكهربية للتيار المتردد423-298الحرارة ) تقل قيم معامل

  ( قيم العامل Linear TEP/T Versus TY1/4تتبع السلوك ) أي ومن خالل اعتماد السيبك مع زيادة درجة الحرارة  

(Figure-of-Merit .يقل مع زيادة درجة الحرارة ) 

من الموصلية الحرارية واالنتشار الحراري يزيد بينما تقل السعة الحرارية النوعية مع زيادة نسب الجرافيت.    وبينت النتائج أن كاًل     

( كلفن تبين أن قيم كل من الموصلية الحرارية    425  -303درجة الحرارة على هذه الخواص في المدى الحراري )  تأثيرومن دراسة  

ن معدل إ ية النوعية تزداد. فضال عن ذلك فدة درجة الحرارة بينما قيم السعة الحرارواالنتشار الحراري تقل بشكل شبه خطي مع زيا

 . لحراري يعتمد على تركيز الجرافيت التناقص في كل من الموصلية الحرارية واالنتشار ا 

في  ت تساعدنا  مختلفة للحصول على معلوما  Modelsنه تم مقارنة قيم الموصلية الحرارية مع تلك المحسوبة باستخدام  أكما      

    ن يكون شبكة في النظامأنه ليس من السهل للجرافيت أالمعرفة وتحليل االنتقال الحراري في تلك المتراكبات، وقد تبين  

 (NBR-PVC/Graphite  )  والتي تعطينا معلومات تكميلية لطبيعة التوصيل الكهربي تم   ،ونظرا ألهمية قياسات التيار المتردد  

في مدى     (NBR-PVC/Graphite  (30 -70 )   ) وكذلك الموصلية الكهربية للتيار المتردد لمتراكبات۔  ،دراسة الخواص العزلية

النتائج أن ثابت العزل وعامل    أوضحت ، وقد    ( درجة كلفنية423-298وفي مدى درجات الحرارة )  ،( هيرتز210- 10  6د )الترد

ثابت العزل يزداد بزيادة   نإحيث   ؛رجة كبيرة على كل من التردد و درجة الحرارةبدالفقد والموصلية الكهربية للتيار المتردد تعتمد 

مما يدلل على وجود أكثر من ميكانيكية   Debye  منحنىمن    أوسعالفقد منحنى    ، بينما يظهر عاملرجة الحرارة و يقل بزيادة الترددد

تمكنا    Cole-Cole Diagram على بزيادة درجات الحرارة و باستخدامأتزاح نحو ترددات    المنحنىلالسترخاء العزلي و قمة هذا  

الناتجة عن   االمتصاص  منحنيات  تحليل  )    تأثيرمن  باستخدام    -(  Maxwell-Wagner-Sillarsاسترخاء۔    - دالة   منحنىوذلك 

(Havriliak-Negami) . 
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وجد   وقد  الحرارة  درجة  بثبوت  المتردد  للتيار  الكهربية  الموصلية  على  التردد  تأثير  دراسة  للعالقة    أنهاتم  تخضع 

:             𝜎𝑎.𝑐(𝑤) = 𝐴𝑤𝑠      ن قيم العامل األأو( سيs )   ( ومن خالل اعتماد العامل 0.11-0.88تتراوح بين ) و على   األسي

 . درجة الحرارة 

 

األكثر . ومن بين المواد المغناطيسية التي   المغناطيسات( من 19O21SrFe( واإلسترانشيوم )19021FeBaحديديات الباريوم ) تعتبر

ية نبات الباريوم واإلسترانشيوم كالهما يمتلكان خصائص مغناطيس   تمتلك خصائص مغناطيسية دائمة )ذاتية( وذات قيم عالية، ومع

لى قلة كلفته. وتستخدم الباريوم فريت )حديديات (على  إ   باإلضافةفضل  أثبات كيميائي ومغناطيسي    ي متشابهة نسبيا إال أن األول أل

 قوة قهرية مغناطيسية(و نطاق واسع كمغناطيسيات ذاتية قوية ذات خواص مغناطيسية عالية )استقطاب 

على   المؤثرة. وتعتمد الخواص المغناطيسية سيدات على طريقة تحضيرها والعوامل األوليةإضافة إلى قلة كلفة تحضيره من مواده  

لك. والعمل الحالي كرس لدراسة تحضير حديديات الباريوم بالتقنية السيراميكيه، ويمكن التحكم بخواصها من خالل ثالثة عوامل ذ

هي : تأثير النسب المولية لخلط مكونات مسحوق حديديات الباريوم وتأثير درجة الحرارة وزمن التلبيد )شرط المعالجة الحرارية(  

يع جسيمات المسحوق، وتم درسة هذه العوامل إلختيار افضل خواص مغناطيسية للمساحيق المحضرة  إضافة إلى تأثير حجم وتوز

علميا، ويتم ذلك بخلط أفضل    من حديديات الباريوم فريت التجاري والالزمة إلنتاج مغناطيسيات مرنة ذات خواص مرغوبة تجاريا

 (. وملخص الدراسة كمايلي:EPDMربوليمر)المساحيق من الباريوم فريت مع مطاط اإلثيلين بروبلين داين ت

 G-Fe2O وذلك من مكوناته األولية من مادتي الهيماتيت ,  ،ستخدام التقنية السيراميكيه تم بنجاح تحضير حديديات الباريوماب  -1 

وهي مواد منتجة محليا ورخيصة الثمن، وتم ترقيم العينات بحسب النسب المولية للمواد األولية وشرط    BaOوالباريوم بيروکسيد ,

الحرارية ورقمت من   المعالجة  أو  المسحوق ورقمت من    F16إلى    F1التلبيد  ،  FPS8إلى    FPS1وكذا بحسب حجم جسيمات 

ختبار وفحص  ا ساعات. تم    6إلى  1.5  زمني ترواح بيندرجة مؤية، ولمدى    1200الى    950وتراوحت درجة حرارة التلبيد بين  

الحرارية المعالجة  إجراء  بعد  الباريوم  حديديات  من  المحضرة  ب  ،العينات  األاوذلك  حيود  السينية  ستخدام  وكذا    XRDشعة 

  VSM .باإلضافة إلى مطياف التذبذب المغناطيسي SEMالميكروسكوب اإللكتروني الماسح 

نوع الطور الكيميائي ليل النوعي للنواتج الكيميائية )التحنات لغرض تحديد ثوابت الشبيكة، والتركيب المجهري للعيتم درسة    -2

 النهائي المتكون( وكذا التعرف على توزيع حبيبات المسحوق وشكلها.  

  n=5.7و  n=5.5بة الموليةفضال عن ذلك فإن أفضل الخواص المغناطيسية قد تم الحصول عليها وذلك للحديديات المحضرة بالنس 

ستقطاب  رت بشكل كبير ومفيد على كل من االعند تلبيدها إلى درجات حرارة عالية وزمن كافي. كما أن درجة حرارة التلبيد قد أث

 ( Saturation magnetizationالنهائي ) 

المغناطيسي السائد للباريوم فريت في العينات، كما   القوى القهرية ثير ممكن  تألم يحدث أي    نهأونمط تكوين الطور  تقديره على 

ميکرون وكذا نطاق ضيق   63حجم جسيمات أكبر من  ق  الحديديات التي تمتلك  ي ح(، أظهرت النتائج كذلك أن مساHcالمغناطيسية )

مي  عالية مقارنة مع مساحيق العينات التي تمتلك جسيمات صغيرة ذات توزيع حجي ذات خواص مغناطيسية  من توزيعها الحجم

تجانس وتمتلك طور نقي من بالتصرف إلى أن الجسيمات ذات الحجم الجسيمي األكبر ولمدی محدود في توزيعها    ويعزى هذاواسع . 

وكانت   ،األولية. وقد تم الحصول على أفضل خواص مغناطيسية  وناته% من الباريوم بيروكسيد إلى مك10الباريوم فريت بعد إضافة  

 1100وكانت درجة حرارة التلبيدا     oe   25960 وقيمة القوة القهرية المغناطيسية  M= 67 emulgستقطاب نهائي   اقيمة أعلى  

 ساعة.  4.5وزمن  يةئودرجة م

بحسب الوصفة الخاصة المعدة       EPDM  نسب المساحيق التي تمتلك أفضل خواص مغناطيسية لخلطها مع مطاطأختيار  اتم    -3

( المطاط  )خلطات( حديديات  متراكبات  قد    كما أظهرت  ،  (PECsلتحضير  المطاط  متراكبات  أن  الحالية  الدراسة  كتسبت  انتائج 

يزداد ستقطاب النهائي لمتراكبات حديديات المطاط  ، كما بينت نتائج القياسات أن اال الباريومحديديات    خصائص مغناطيسية بعد خلطه

من حديديات الباريوم، فضال عن    phr   175حتوائها على  ا كلما زاد تركيز الحديديات فيها ويصل إلى أعلى قيمة له عند  دريجيا  ت

الحديديات في المتراكبات المختلفة أي أنها ال تعتمد  تراكيز    بزيادةذلك لم يالحظ أي تغيير يذكر في قيم القوى القهرية المغناطيسية  

 في مسحوق الحديدات.  لقيمتها  مماثلةعلى زيادة تركيز الحديديات وتبقی 

لمتراك  -4 الميكانيكية  الخصائص  درسة  الكربونتم  وأسود  الباريوم  حديديات  من  مختلفة  بتراكيز  محملة  المطاط  حديديات    ، بات 

من تحسن محدود في الخصائص الميكانيكية، بينما    أ طر  وأظهرت تلك القياسات أن حديديات الباريوم تعد عامل تسليح بسيط بما

 ،ا في الخواص الميكانيكية المتراكبات حديديات المطاطوجود أسود الكربون جنبا إلى جنب مع حديديات الباريوم قد أظهر تحسنا كبير

 ( محملة بحديديات الباريوم EPDMالخواص المغناطيسية لمتراكبات بوليميرية ) 30

 السنة  السويسقناة  الجامعة  ---------  المشرف عبد الكريم عبد هللا ثابت  الباحث
2009 
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وهذا يعني أن أسود الكربون عامل تسليح جيد نتيجة للتفاعل القوي بين تجمعات جسيمات الحديديات وأسود الكربون مما أدى إلى  

 تحسن في الخواص الميكانيكية لمتراكبات المطاط المغناطيسية إلى حد كبير. 

من الحديديات و يمتلكان نفس    phr   75بتركيز    تينن محملي( على عينتCyclic fatigueجهاد المتكرر )تم دراسة تأثير اإل  -5 

الذي يخص    Ogden Model)وجدن )أنفعال لهذه العينات مع نموذج  وقد توافق سلوك اإلجهاد واال  ،الكربونالتركيز من أسود  

وجدن  أ، و    phr 60 سود الكربون ومقداره   أ من    المغناطيسيةعينات المطاط . من ناحية أخرى وجد أن عينة متراكبات المطاط  

(modelالمغناطيسية تمتلك ثبات )بزيادة تردد اإلعياء المتكرر.  اجيد اميكانيكي ا 

ديات  ديلمتراكبات حديديات المطاط:ثابت العزل الحقيقي لمسحوق حديديات الباريوم وكذا  م دراسة الخصائص العزلية ممثلة بت  -6

(. أظهرت phrالتركيز )  -(Kدرجة الحرارة )   -من الحديديات وأسود الكربون وذلك كدالة للتردد    ةالمطاط محملة بتراكيز مختلف 

العزل على تردد المجال الكهربي يخضع للنموذج النظري المقترح   اعتماد ثابت  ن  إنخفاض ثابت العزل بزيادة التردد إذ  اتلك النتائج  

ستقطاب البيني الناشىء بتاثير حبيبات الوسط وحدودها. كما بينت  ( فيما يخص اال Maxwell-Wagnerمن قبل ماکسويل۔ ريجنر)  

ت المطاط ويعزى ذلك وأسود الكربون في متراكباالنتائج أن ثابت العزل يزداد بزيادة تأثير درجة الحرارة وتركيزحديديات الباريوم  

خرى لوحظ أن ثابت العزل يزداد تدريجيا بزياده تركيز الحديديات ليصل إلى أعلى قيمة  أستقطاب األيوني. من ناحية  إلى زيادة اال

هر زيادة ثابت العزل إلى  من الحديديات بينما إضافة أسود الكربون إلى متراكبات المطاط المغناطيسيه قد أظ  phr 125له عند تركيز

 حد كبير.

 

     CdS Thin films were successfully prepared using chemical bath deposition technique(CBD) and 

deposited on cleaned glass substrate using screen printed method. The effect of annealing and 

doped Zinc (Zn) on the optical and structural properties of CdS thin films has been investigated. 

The XRD measurements showed that the films have hexagonal structure and improving 

crystallinity of the corresponding CdS products with the increase of substrate temperature and 

doping. The optical absorption measurement UV-spectrophotometer in ranging from 200 to 1100 

nm showed that slight shift in the absorption edge of CdS films toward longer wavelength(lower 

energy) and increase of grain size of CdS structure was increased by annealing which in turn cause 

in decrease the direct transition band gap from (2.5ev to 1.59 eV).       After doping the absorption 

edge of the film shift slightly toward shorter wavelength (high energy) with increase of value of 

doping. The direct transition band gap values increase from 1.79 eV to 1.94 eV clear that band gap 

increase slightly with doping concentration and decrease of grain size for change structure from 

CdS to ZnS thin films. The values of band gap energy exhibited by the films indicate narrow band 

gap, which is being relevant for optoelectronics - solar cell applications 
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The effect of annealing Stress and Doping with Zn on the Optical and Structural 

properties of (CDS) Thin films. 
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    Tomato Bacterial wilt (TBW) caused by Ralstonia solanacearum is the most serious and 

worldwide bacterial disease. Due to its wide host range and ability to survive freely in the soil for 

extended period, no single strategy can provide effective control against this disease in regions where 

the pathogen is endemic. Biological control of TBW combined with other control approaches has 

proven to be more durable, eco-friendly and maintain stability and productivity of agro-ecosystems. 

     In this study, about 200 rhizobacterial isolates were isolated from tomato and potato rhizosphere  

and examined for their antagonistic activities against R. solanacearum T-91, the causal agent of 

TBW. Among these isolates, 10 isolates including Am1, Am2, Am5, Am50, Am47, D11, D12, D16, 

D29 and H8 showed high potential of antagonistic activity in in vitro assay and further screened for 

their biocontrol efficacy against R. solanacearum under greenhouse conditions. In greenhouse, 81.1-

89.0% reduction of disease incidence of TBW was recorded in the tomato plants treated with the 

isolates Am1, D16, D29 and H8. The application of these biocontrol agents significantly (p > 0.05) 

increased plant height by 22.7-43.7% and dry weight by 47.93-91.55% compared with non-treated 

control. The four Bacillus isolates showed ability to inhibit growth of the three soil-borne fungi 

(Fusarium graminearum, Pythium aphanidermatum and Rhizoctonia solani). Identification of four 

selected isolates using 16SrRNA gene sequence, the biochemical and physiological tests and fatty 

acid methyl esters analysis assigned strains Am1 and D29 as Bacillus amyloliquefaciens, D16 and 

H8 as B. subtilis and B. methylotrophicus, respectively.  

    Another study was carried out to assess the biocontrol efficacy of B. subtilis 4812 and B. 

methylotrophicus H8 individually or in combination with two plant defense inducers viz. Acetyl 

salicylic acid (ASA) and DL-Beta-aminobutyric acid (BABA) against R. solanacearum in vitro and 

in vivo. The results showed that the pathogen was significantly inhibited by all appliedtreatments in 

the greenhouse and in vitro tests. Under in vitro test the treatments H8+ASA and 4812+H8 were 

found to be the most effective treatments. Applied on tomato seeds and as soil drenching, the disease 

was most inhibited by H8 whereas 4812+H8+ASA was the least effective treatment. High activity 

of phenylalanine ammonia-lyase was observed in the plants treated with 4812+H8, H8+ASA and 

4812+H8+ASA. The highest expression of peroxidase and polyphenoloxidase enzymes was found 

in the plants treated with H8, 4812+H8 and H8+ASA. The result of real time PCR confirmed that 

concentration of the pathogen in stem tissues was significantly reduced in all treated plants and 

H8+ASA was the most effective treatment.  

    The study of bioactivity mechanisms revealed that all four strains viz. Bacillus amyloliquefaciens 

D29, Am1, B. subtilis D16 and B. methylotrophicus H8 were able to produce Indole acetic acid and 

32 
Bioactivities and Associated Mechanisms of Bacillus spp. against Tomato Wilt Caused 

by Ralstonia solanacearum under Greenhouse Conditions 
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siderophores and can not produce Hydrogen cyanide (HCN). Moreover three of them D29, Am1 and 

H8 had capability to solubilize phosphor.  Bacillus strains were able to form biofilm beside their 

ability to both membrane lysis and the destruction of Ralstonia biofilm. Results of conventional PCR 

analysis revealed that all the four strains are harboring the lipopeptides biosynthetic genes bmyB, 

fenD, ituC, srfAA and bacA which were responsible for biosynthesis of lipopeptides (Bacillomycin, 

Fengycin, Iturin, Surfactin and Bacilysin), respectively. Subsequent reverse transcription-

polymerase chain reaction analysis revealed that ituC and srfAA biosynthesis genes in Bacillus 

strains Am1 and D16 gave the highest expression levels during in vitro interaction with R 

solanacearum which could suggest the potential antibacterial related mechanism is associated to their 

ability to secret the corresponding lipopeptide in surrounding niche. A positive correlation value 

(0.777 and 0.686) was observed between IAA amount, fresh weight and dry weight, respectively in 

treated tomato plants in a greenhouse trial. 

 

 .اإلسكندريةهذه الدراسة في معمل بحوث الدواجن بقسم اإلنتاج الحيواني والسمكي كلية الزراعة )سابا پاشا( جامعة    أجريت       

والتناسلی ميتابولزم الدهون،    ي كارنيتين بنسب مختلفة على األداء اإلنتاج  - ضافة لإثير  أمعرفة تإلى  هذه الدراسة    ت هدف      

 2011لى سبتمبر  إ  2010والمناعة و الخصائص المضادة لألكسدة على السمان الياباني النامي و البياض خالل الفترة من مايو )

بروتين  جنس عمر يوم غذيت على عليقة تحتوي علي  م  غير  اكتكوت سمان ياباني  160التجربة    هستخدم في هذا :  ى. التجربة األول

كتاكيت عشوائيا  استمرت التغذية علي هذه العليقة لمدة أسبوع واحد. تم توزيع الو    ، كيلو كالوري/ كجم  2904% وطاقة ممثلة  24

ع مكررات وبكل ربأكل مجموعة مكونة من    اكتكوت  40ربع مجاميع من العالئق التجريبية وبكل مجموعة  أ  ىبعد عمر أسبوع عل 

كتاكيت وأضيف  مكررة عشرة  ل۔.  العاليق  هذه  من  بنسب صفر  لكل  لكل   100،    50،  25  ،کارنيتين  کارنيتين  ل۔  ملجرام 

. وكانت جميع األعالف متساوية في محتواها من البروتين الخام والطاقة الممثلة . واستمرت التجربة حتي عمر اكيلوجرام علف

 التسويق. ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها في النقاط التالية : 

  ا لكل كيلوجرام علف  ممليجرا  25ال کارنيتين بنسبة    ةإضافأظهرت النتائج زيادة معنويه لمعدل الزيادة الوزنية للجسم عند    -1 

 . مقارنة بالكنترول

-1أعلى معدل نمو خالل فترتي التجربة )  املجرام لكل كيلوجرام علف  50كارنيتين بمعدل    -أعطت الكتاكيت المغذاة على ل  -2

 . األخرى مقارنة بالمعامالت  أسابيع( 5- 1، 3

يتأثر كل  -3  نتيجة    لم  ضافة مستويات مختلفة من ل۔ كارنيتين خالل الفترات  إمن استهالك العلف ومعامل التحويل الغذائى 

 من التجربة.  المختلفة

سابيع في وزن الجسم الحي، وزن الذبيحة والنسبة  أ  5- 1ر معنويا من  ثلم يؤكارنيتين في عليقة السمان الياباني    -ضافة لإ  -4

 المئوية للذبيحة . 

جودة اللحم من حيث معدل االحتفاظ بالماء، اللون ، الرقم الحامضي    على دليل وهذا كارنيتين  -ل معنوي تأثيرلم يكن هناك  -5

 ، الطراوة ، البروتين الخام ، الدهن الخام ، الرماد والمادة الجافة . 

نويا في لحم السمان والذي تم  لى خفض قيمة المالوندالدهيد معإذلك    يؤدي کارنيتين    -ضحت النتائج أنه بزيادة مستوى الوأ  -  6

 . ا ملجرام لكل كيلوجرام علف 50ضافة ل۔ كارنيتين بمعدل إو أساعة مقارنة بالكنترول  96، 48بالثالجة عند صفر ، هحفظ

 رتفعت معنويا النسبة المئوية لوزن غدة البرسا والغدة التيموسية نتيجة تغذية السمان على مستويات مختلفة من ا -7

 ع.أسابي 5کارنيتين مقارنة بالكنترول عند عمر  -ال 
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، والمناعة والخصائص المضادة لألكسدة في  والتناسلي، ميتابولزم الدهوناجي داء اإلنتاأل ىكارنيتين عل -تأثير ل

 السمان الياباني

 2013 السنة  اإلسكندرية  الجامعة  ------  المشرف توفيق عبد الرحمن محمد  الباحث
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معنويا خالل المعامالت    تتأثر، الهيموجلوبين والخاليا المضغوطة لم  أن نسبة عدد كريات الدم البيضاء  أظهرت البيانات  -8 

% مقارنة بالكنترول و المجموعات  13و7  20و9لى  إ المختلفة . في حين سجلت عدد كريات الدم الحمراء زيادة معنوية وصل  

 التوالي.    ىعل ان /كجم علف کارنيتي-ملجم ل 100و 50التي أعطيت 

في نسبة الخاليا المتعادلة بشكل تنازلي    امعنويً   ا انخفاضً   اکارنيتين/كجم علف- ملجم ل  100  ،50  ،25سجلت الطيور المغذاة    -9

 مقارنة بالكنترول. 

 والخاليا المضغوطة معنويا خالل المعامالت المختلفة  ،لم تتأثر نسبة كريات الدم الحمراء، الهيموجلوبين -10 

المعنوية في المجموعة    يات لى المستوإانخفاض رقمي في عدد كريات الدم البيضاء وصل    . في حين ظهرايوم  21عند عمر  

 مقارنة بالكنترول. اکارنيتين /كجم علف-ملجرام ل 100 ىالمغذاة عل

 ، القاعدية والحامضية نتيجة المعامالت المختلفةوحيدة النواة ، الخاليام تتأثر نسبة الخاليا الليمفاويةل -11

لنسبة الخاليا   امعنويً  اانخفاضً  اكارنيتين /كجم علف -ملجرام ل 100، 50 ى، في حين سجلت الطيور المغذاة علمقارنة بالكنترول

 مقارنة بالكنترول. اکارنيتين /كجم علف-ملجرام ل 25غير معنوي في المجموعة المغذاة على   ايضا انخفاضً أالمتعادلة و

لى تحسن معنوي  إ  أدت(  املجرام /كجم علف  50،   25ضافة ل۔ کارنيتين )إصيف في مصر أظهرت النتائج أن  التحت ظروف    -12

 من التحصين مقارنة بالكنترول.  ايوم 14الخاليا البلعمية بعد في نشاط  

لبيومين، وية في تركيز البروتين الكلي واأل لي زيادة معنإدت  أ  املجرام لكارنيتين /كجم علف  100  ةإضاف ن أالنتائج    أوضحت  -13

 زيادة غير معنوية في المعامالت مقارنة بالكنترول.  ىل إ أدت  ا کارنيتين /كجم علف-ملجرام ل 50، 25ضافة إن أفي حين 

،   18و5، 15و8لى زيادة في تركيز الجلوبيولين بنسبة إ  ا ملجرام /كجم علف 100، 50، 25كارنيتين بنسبة  -ل ةإضاف أدت  -14

 . التوالي  ى% عل 13و6

بالكنترول أت  تالجميع معام  أن   حمض اليوريك، في حين في تركيز    امعنويً   ا ظهرت النتائج انخفاضً أ.  15 ثر معنوي مقارنة 

  50اة بنسبة  ذملجرام لسكارنيتين لكل السجل انخفاض في حمض اليوريك مقارنة بالطيور المغ  25اة بنسبة  ذوالطيور المغ

 . اجرام علف  ىلإ جرام  لملجرام لک

%    10و    8،    8و8لی  إ انخفاض قيم الكولست وصل    ى لإ  ى د أ  ا ملجرام /كجم علف  100،  25ين بنسبة  تكارني  -ل  إضافة   -  16

  100،  50ب  الليبوبروتين المنخفض الكثافة في المجموعات المغذاة    ي ترول، بينما حدث انخفاض غير معنومقارنة بالكن

انخفاض في قيم تركيز الليبوبرون الكثافة خالل    ىلإ ملجرام    100کارنيتين بنسبة    -ال  إضافة  ى ملجرام لكارنيت كما أد 

 لمعامالت المختلفة مقارنة بالكنترول. ا

إلى انخفاض تدريجي في مستوي الدهون الكلية وال الثالثية وبلغت الدهون الكلية    أدى کارنيتين  -ال  ةإضاف زيادة مستوى  -17 

 مقارنة بالكنترول ا/ كجم علف كارنيثين -ملجرام ل 100المعنوية عند   ى مستو ى لإوالجلسريدات الثالثية  

المختلفة    اإلضافات   الللكالين فوسفاتيز خركيز الجلوتاثيون بيروكسيديز واألأظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية في ت   -  18 

 من السكارنيتين في مرحلة النمو. 

ديز أمه والجلوتاثيون بيروكسي antioxidant capacityلى زيادة معنوية في إ دت أکارنيتين  -المعامالت المغذاة على ال - 19

 .في حين حدث انخفاض معنوي في المالوندالدهيد مقارنة بالكنترول

مستويات مختلفة کارنيتين زيادة معنوية    م باستخداأظهرت نتائج اختبار تثبيط التلزن في الطيور ضد فيروس النيوكاسل    -  20 

 من التحصين مقارنة بالكنترول. ايومً  21و  ايومً  14بعد 

  - ل  إضافةمعنوي عند    تأثردة البرسا والحويصالت الصغيرة  سجل الفحص الميكروسكوبي للعدد الكلي لحويصالت غ  -21 

دت  أ  اکارنيتين /كجم علف  -ملجرام ل  100ضافة  إ، في حين  مقارنة بالكنترول  املجرام /كجم علف  50،  25كارنيتين بنسبة  

 وعدد الحويصالت الصغيرة مقارنة بالكنترول.  ت د الكلي للحويصالانخفاض معنوي في العد  ىلإ

 .مقارنة بالكنترول و الطحال كانت طبيعية ولم تظهر عالمات ،، الثيموسيةالفحص الهستولوجي للكبد، حويصالت البارسا -22

 التجربة الثانية: 

حيث كان عمر السمان الياباني    ا،عشر أسبوع  يثناالتجربة لمدة    ه( في هذا ذكور  64و  اناثً إ  128)   اطائر  192العدد الكلي      

ن يكون  أساس  أ   ىوقد تم اختبار الطيور عل  ،استمرت حتى نهاية األسبوع الرابع والعشرين من العمرو  ا،أسبوع  12المستخدم  

ربع مجاميع وكل مجموعة أ  ىلإر وقسمت عشوائيا  . وزنت الطيوسبوعين قبل بداية التجربةأ% لمدة  60إنتاجها من البيض بنسبة  

  4ناث و  إ  8)  اطائر12ربع مكررة وفي كل مكررة  أ  ىلإ ( كل مجموعة قسمت  اذكر  16و   اناثإ  32)  اطائر  84  ىتحتوي عل

من    ا أسبوع  24  ىل إ  اأسبوع  12ربة من  جذكر . واستمرت الت   1ناث و  إ  2  ى حتوي علت قفاص  أ ذكور( . وتم تربية الطيور في  

  ، املجرام ل۔ کارنيتين لكل كيلوجرام علف  200،  100،  50کارنيتين بنسب صفر،    -العمر. (. وأضيف لكل من هذه العاليق ل

 ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها في النقاط التالية: 
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وسجلت   ،الدراسة هفترات هذ قارنة مع الكنترول خالل معدل إنتاج البيض م ىعل (P<0.01معنويا ) اثرأكارنيتين  -إضافة ل -1

  200وتلتها المجموعة التي تحتوي علي  املجرام ل۔ کارنيتين /كجم علف 100فضل النتائج في المجموعة التي تحتوي على أ

 من العمر. اأسبوع 20 -16ملجرام ل۔ کارنيتين /كجم علف خالل الفترة من 

  اأسبوع  20-16معدل وزن البيضة خالل فترة الدراسة باستثناء الفترة من    ىكارنيتين لم تؤثر عل  -ج أن إضافة لأشارت النتائ  -2

 .من العمر

  ىمستو  ى مجموعة الكنترول ولكن لم تصل إل  کارنيتين مقارنة مع-ل  ى الطيور المغذاة عل  قيم معال  ى علأسجلت كتلة البيضة    -3

 المعنوية . 

 . من التجربة المختلفةضافة مستويات مختلفة من ل۔ کارنيتين خالل الفترات  إلم يتأثر استهالك العلف نتيجة  -4

لم تتاثر   ؛لبيومينوارتفاع األ   ،لبيومينوزن األو نسبة    ،ةوسمك القشر  ،ودليل شكل البيض  ،اظهرت النتائج أن وزن البيض  -5

ضافة مستويات  إودليل الصفار نتيجة    ،ونسبة وزن الصفار  ،بينما تأثر معنويا وزن ونسبة القشرة  ،معنويا بالمعامالت المختلفة

 مختلفة من ل۔ کارنيتين مقارنة بالكنترول. 

ثير معنويا نتيجة أو كان الت ، ل۔ کارنيتين في العليقة ى البيض مع زيادة مستو حدث انخفاض في تركيز الكولسترول في صفار  -6

دهون الصفار في الطيور   ى انخفاض معنوي في محتو   ثيضا حد أو  ،املجرام ل۔ کارنيتين /كجم علف  200تغذية الطيور علي  

   کارنيتين مقارنة بالكنترول. -المغذاة علي ل

ومع زيادة مستوى ال۔ کارنيتين فی عليقة السمان    ،کارنيتين  -ضافة الإمعنويا نتيجة  األحماض الدهنية في الصفار    تأثرت  -7

 .حدثت زيادة معنوية لحمض للنيولييك وانخفاض في األحماض الدهنية المشبوة مقارنة بالكنترول

% مقارنة  7و  أ-5و2النسبة الخصوبة بنسبة |    ةزيادة غير معنويإلى  أدت    حيثكارنيتين    -ضافة ليجابي إلإثير  أ كان هناك ت  -  8

 بالكنترول. 

معنويا عند المعامالت المختلفة.    تتأثروالخاليا المضغوطة لم    ،والهيموجلوبين  ،النتائج أن نسبة كريات الدم البيضاء  أظهرت  -9

  ا ل۔ کارنيتين /كجم علف  ملجرام   100في حين سجلت زيادة معنوية في عدد كريات الدم الحمراء في المجموعة التي تناولت  

 من التحصين.  ايوم  14بعد

انخفاضا معنويا لنسبة الخاليا المتعادلة مقارنة   ا ملجرام ل. کارنيتين /كجم علف 100،50،200، سجلت الطيور التي تناولت  -10 

  14رنة بالكنترول وذلك بعد  المختلفة لكارنيتين مقا  اإلضافةبينما لم تتأثر نسبة الخاليا الليمفاوية معنويا نتيجة    ،بالكنترول

 . من التحصين ايومً 

 انخفاض معنوي في المجموعة  ىلإ دت أ lymphocytes transformation test أنأظهرت النتائج  -11

 الكنترول.  وأيضامقارنة بالمستويات األخرى من ل۔ کارنيتين  املجرام ل۔ کارنيتين /كجم علف 50التي غذيت على        

الحمراء  -12 البيضاء،  الدم  كريات  تتأثر عدد  الهيموجلوبينلم  المختلفة    ،،  المعامالت  نتيجة  معنويا  المضغوطة  الخاليا  ونسبة 

 من التحصين. ايوم 21مقارنة مع مجموعة الكنترول بعد 

  ا ( حققت تحسناملجرام /كجم علف  200،100،50کارنيتين )  -ضافة لإلنتائج أن  ظهرت اأ  تحت ظروف الصيف في مصر  -13 

التوالي, مقارنة مع مجموعة    ى% عل22و 6،  24و7،  23و7  بعد التحصين بنسبة   ايوم  14في نشاط الخاليا البلعمية عند    امعنوي

  - ا خالل المستويات المختلفة من اليمن التحصين لم تتأثر معنو  ايوم  21الكنترول في حين أن نشاط الخاليا البلعمية بعد  

 ملجرام من الكارنيتين حيث أظهرت معنوية منخفضة مقارنة بالكنترول. 50أعطيت  کارنيتين. باستثناء المجموعة التي  

ال۔ كارنيتين في عليقة السمان    إضافة لبيومن والجلوبيولين نتيجة  ة معنوية لكل من البروتين الكلي، األ أظهرت النتائج زياد  -14 

 البياض. 

  16و4،    14و4،  0و6  ىل إانخفاض معنوي في تركيز حمض اليوريك وصل    ىل إدت  أکارنيتين  -ضافة لإأظهرت النتائج أن    -15 

يضا لم تظهر فروق معنوية أو املجرام /كغم علف  50،100،200كارنيتين بنسبة -ل ىفي الطيور المغذاة عل التوالي ى% عل

(  P<0.001ولكن تركيز الجلوتاثيون بيروكسيدييز انخفض معنويا)   ،لكالين فوسفاتيز مع زيادة لكارنيتين في العليقةألفي ا 

 .نتيجة المعامالت المختلفة مقارنة بالكنترول

الثالثية، الكولسترول والبيوبروتين    ى لإدت  أأضافة ل۔ کارنيتين    -16 الدهون الكلية ، الجلسريدات  عالي  انخفاض معنوي في 

 الكثافة في السمان الياباني. في حين أظهرت النتائج عدم وجود معنوية في تركيز اللبيوبروتين منخفض الكثافة. 

ولم تكن الزيادة معنوية في   total antioxidant capacityکارنيتين حققت زيادة معنوية في -ضافة لإأظهرت النتائج أن  -17

عطيت  أسپرم جميع المعامالت المختلفة التي  إ في المالوند الدهيد في    امعنوي  او سجلت انخفاض  ،تركيز الجلوتثيون بيروكسيديز

 کارنيتين مقارنة مع مجموعة الكنترول . -مستويات مختلفة من ال
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لى تحسن الصورة الهستولوجية للكبد في حين لم يتأثر إدى  أ افملجرام / كجم عل 200، 100كارنيتين عند  -زيادة مستوى ل -18

 . الطحال نتيجة المعامالت المختلفة

، ميتابولزم الدهون،  والتناسلي  اإلنتاجي ضافة ل۔ کارنيتين بنسب مختلفة قد حسن األداء  إن  ألى  إالدراسة    ه الخالصة خلصت هذ 

 الياباني النامي والبياض. والمناعة والخصائص المضادة لألكسدة في السمان  

 

     Date palm (Phoenix dactylifera L.) (Family: Arecaceae) is a valuable crop in the Kingdom of 

Saudi Arabia. Early identification of date palm gender at seedling stage is an economically desirable 

objective, which will significantly increase the profits of seed based cultivation by reducing the costs 

and efforts needed for production of undesirable male trees. Due to the limitedness of studies related 

to the sex determination at the early stages of seedling. Therefore, our aim was to develop molecular 

and biochemical markers specific for early sex determination at seedling stage. For this purpose, 

DNA based molecular markers i.e. (RAPD, ISSR, SSR and SCoT) and biochemical markers i.e. 

(Quercetin 3- D- galactoside and Luteolin 7-0- β- D- glucoside) were used.  

 Genomic DNA was extracted from collected leaf samples of known male and female trees from 

Al-Rajhi Farm (Al-Qassim) and Agricultural research and experimental station (Dirab). Several 

molecular marker technologies were adobted for the development of sex linked markers. Initially, 

three hundred RAPD primers were used on the genomic DNA of male and female date palm samples. 

Nine of these primers i.e. (OPA-16, OPB-14, OPD-18, OPC-06, OPE-12, OPE-11, OPF-17, OPG-

07 and OPG-17) successfully generated different amplicons, which can distinguish between males 

and females. After screening of these primers, OPC-06 primer was chosen for further study to 

develop sex-specific marker. This primer produced a unique band of approximately 294 bp and 

clearly found in all male plants, while this unique band was absent in all female plants. Subsequently, 

this male-specific fragment amplified by primer OPC-06 was excised, purified, cloned and 

sequenced. 

 The specific SCAR primer (ALAMERI- F and ALAMERI- R) was designed on the basis of 

cloned sequence. Furthermore, the designed primer was verified on genomic DNA of male and 

female plant samples, however, unique band of size 186 bp was amplified from male plant samples 

only and this unique band was absent in all female plant samples. The developed SCAR marker was 

applied on genomic DNA extracted from seedling stage of date palm and identified their gender 

clearly at this stage. Thus the developed marker was efficient, highly reliable, and reproducible for 

sex determination at the early stage of seedling.  

 Secondly, out of 236 ISSR primers, only two primers (IS_A02 and IS_A71) gave unique bands 

in female and male plant samples. (IS_A02) primer gave only unique band of size 390 bp in all 

females but this band was absent in all males. Contrary of this, the primer (IS_A71) gave unique 

band of size 380 bp in the male samples only.  

Thirdly, using 14 SSR primer, only one primer (4F - 4R) gave a unique band of size 240 bp,  

which appeared in some female samples and this band was absent in all males.  

34 
Molecular and Phytochemical Markers for Sex Determination in Saudi 

Arabian Date Palm (Phoenix dactylifera L.) Cultivars 

 2016 السنة  الملك سعود  الجامعة  د. فهد بن حمد القريني  المشرف عبدهللا العامري  عبد الحافظ الباحث
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 Fourthly, a total of 36 SCoT primers were used on previously extracted genomic DNA and 

cDNA based on flowering stage mRNA. However, no differences were found between male and 

female plant samples via genomic DNA. Whereas, SCoT primer- 3 gave a unique band (500 bp) in 

all male samples only when cDNA was used. 

 Finally, the content of flavonoid glycosides i.e. (Quercetin 3- D- galactoside and Luteolin 7-0- 

β- D- glucoside) was studied from leaves of male and female plants as biochemical markers to 

determine their validity in sex determination in date palm using the HPLC. However, statistical 

analysis of the two flavonoid glycosides did not give any significant differences for these compounds 

and random variations were found in the contents among the male and female samples. 

    The developed SCAR markers from polymorphic markers, could be used on numerous unknown 

date palm seedlings to screen them for either male or female plants. 

 

 

    

التعتبر      النواحي  من  والطالبات  الطالب  قدرات  تنمية  إلى  تهدف  التي  األساسية  المواد  من  المدرسية  البدنية  التربية  عقلية  مادة 

مدرسين مؤهلين    ةا وفق أحدث الطرق والمناهج بواسطلذا كان من الالزم الحرص على تدريسه  ؛ نفعاليةجتماعية والمهارية واالواال

ن على تدريس هذه المادة تحقيق أهدافها مع مراعاة  ولكي يستطيع القائم  ؛من خالل تكوين تخصصي رصين  اا وعمليً علميً   تأهيال

لذا كان لزاما الحرص على    ،الخصوص عند تطبيق الحصص العملية   وجهوعلى    ،حاالت وقدرات وإمكانيات الطلبة عند تدريسها

وى  رتباط الوثيق بين مستة ممتازة، حيث عكست نتائج الدراسة االفية وقدرات بدنية ومهارين لديهم خلفيات معرو أن يكون المدرس 

وأثرها على رغبة الطالب والطالبات في حضور وممارسة هذه المادة، من خالل النتائج المتحصل    ،التكوين وأساليب وطرق التدريس

وتوفر اإلمكانيات   ،ئج أن مستوى التكوينحيث عكست النتا  ،ستجابات طلبة المرحلة الثانوية سواء في اليمن أو في المغرباعليها من  

المرحلة الثانوية بالمغرب عما هو  كانت أفضل حاال في مدارس    ؛والوسائل الالزمة لتدريس وممارسة هذه المادة  ،المادية والبشرية

المرحلة  والذي نتج عن رغبة نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات في حضور وممارسة هذه المادة في مدارس    ،الحال في اليمن  هعلي

بالمغرب عما ه اليمن  ه علي  والثانوية  بالطري  ستخدما وقد     ،الحال في  الوصفي  المنهج  لمناسبت الباحث  المسيحية  االستقصائية    ه قة 

 . مته لهذه الدراسةءومال
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 وتكوين أساتذتها وأثرهما على ممارسة الطالب للمادة.  البدنية التربيةتدريس 

 ) دراسة مقارنة بين اليمن والمغرب ( 

 الجامعة  أ. د عالل بن العزمية  المشرف محمد أحمد منصر  الباحث
محمد الخامس  

 السويسي 
 2010 السنة 

 التربية الرياضيةقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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الطالب المتقدمين لاللتحاق بأقسام  هم المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية الالزم توفرها لدى  أ هدفت الدراسة إلى تحديد     

اليمنية بالجامعات  الرياضية  التربية  النسب    ،وكليات  واستخراج  وحدودهما  المعيارية  والمستويات  المعايير  وإيجاد  تحديد  وكذلك 

بالجامعات اليمنية، حيث تكونت عين بأقسام و كليات التربية الرياضية  ة الدراسة من المئوية المتحققة للطالب المتقدمين لاللتحاق 

م وقد  2013/2014(  طالباً من طالب المستوى األول الملتحقين بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء )اليمن( للعام الجامعي  95)

وتم جمع البيانات عن طريق المراجع والمصادر والدراسات    ، اختيرت العينة بالطريقة العمدية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي

)تحمل   (( اختبارات بدنية )ثني الذراعين من االنبطاح المائل6وكانت أدوات الدراسة عبارة عن )  ،راء الخبراءآمارات السابقة واست

م )سرعة انتقالية(، ثني الجذع من    30متر )التحمل العام(، العدو  1500قوة(، الوثب العريض من الثبات )قوة انفجارية(، الجري  

( اختبارات فسيولوجية )الحد األقصى الستهالك األكسجين النسبي،  5)بارو( )الرشاقة( و )  الوقوف )المرونة(، الجري الزجزاجي

تية كرة  لأللعاب الرياضية اآل  امهاري  ااختبار  12ضغط الدم االنقباضي و االنبساطي( و  ،لنبض أثناء الراحة و بعد المجهودمعدل ا

 30)تصويب(، السيطرة على الكرة في على المستطيالت المتداخلة بالقدمالتصويب  القدم: تمرير الكرة على هدف مرسوم )تمرير(، 

ث    30، التمرير على الحائط  بسال(، اختبار مهارة الضرب الساحقث )سيطرة(، الكرة الطائرة: اإلرسال من أعلى التنس )اإلر

الم  )تصويب(، التمرير واالستم9كرات من خط الـ10م بخط مستقيم )تنطيط(، التصويب من الثبات22كرة اليد: التنطيط    )تمرير(،

ث )تمرير(،  30كرة السلة: المحاورة في مساحة مربعة الشكل )محاورة(، التمرير على الحائط    ،م )تمرير(3على حائط من مسافة

:  ةلي للحصول على المعالجات اإلحصائية التالي باستخدام الحاسب اآل اختبار الرمية الحرة )تصويب(، وتم معالجة البيانات إحصائياً  

الدرجة المعيارية المعدلة    –معامل االرتباط البسيط بيرسون    –معامل االلتواء    –المنوال    –االنحراف المعياري    –)المتوسط الحسابي  

 تي: آلاأهمها  ،من االستنتاجات ةالمئوية( وتوصل الباحث إلى مجموعالنسبة  –بالتتابع 

تح1 إلى  التوصل  المعيارية  .تم  المستويات  والفسيولوجية    ا،وحدودهديد  البدنية  المتغيرات  الختبارات  المئوية  النسب  واستخراج 

 ضعيف جداً (.  – ضعيف  –مقبول  –جيد  –وهي )جيد جداً  ،( مستويات5إذ بلغت المستويات قيد البحث ) ؛والمهارية

معيارية2 درجات  وضع  إلى  التوصل  تم  بالت  اوحدوده  .  المعدلة  المعيارية  الدرجة  البدنية  باستخدام  المتغيرات  الختبارات  تابع 

 والفسيولوجية والمهارية المقترحة لطالب السنة األولى الملتحقين بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء )اليمن(. 

  وأوصى الباحث بما يلي:  

لحالي لقبول الطالب المتقدمين .اعتماد المعايير والمستويات للمتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية التي توصل إليها البحث ا1

 لاللتحاق بكليات وأقسام التربية البدنية والرياضية بالجامعات اليمنية. 

. ضرورة اعتماد االختبارات المختارة للمتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية التي توصل إليها البحث الحالي لقبول الطالب  2

 .البدنية والرياضية  المتقدمين لاللتحاق بكليات وأقسام التربية

. االهتمام بالجانب البدني والفسيولوجي وتطويرهما من قبل الطالب المتقدمين لاللتحاق بأقسام وكليات التربية الرياضية بالجامعات  3

 اليمنية لما لهما من أهمية في عملية إتقان المهارات الرياضية والحركية. 
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تحديد مستويات معيارية لبعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية للطالب المتقدمين لاللتحاق لكليات التربية 

 الرياضية في الجامعات اليمنية

 )دراسة مسحية على طلبة السنة األولى بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة صنعاء(

 الجامعة  بولوفه  ةد. بوجمع المشرف حسام الدين غيالن عون                                                                                الباحث
عبد الحميد بن  

 باديس 
 2017 السنة 
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أولى( الذين   -الصحافة الرياضية على الحالة النفسية لدى الحكام النخبة )دوليين هدفت هذه الدراسة إلى تصميم مقياس يقيس أثر      

يديرون مباريات الدوري في الجمهورية اليمنية، وتحديداً المتغيرات األكثر تأثراً بالضغوط النفسية التي تُسببها الصحافة الرياضية  

التأثير إْن وجدت، وإشعار الصحفيين الرياضيين بالدور الهام الذي  عليهم، والعوامل المتسببة في حدوثها وجوانب الفُروق في ذلك  

يمكن أْن تلعبه الصحافة الرياضية في إطالع الجماهير على قانون كرة القدم وتعديالته للحد من اعتراضهم على قرارات الحكام بغية  

 التقليل من الضغوط التي يسلطونها عليهم. 

إلجابة عن تساؤلها العام والذي مفاده: تَتسبب الصحافة الرياضية في ظهور الضغوط النفسية  وحاول الفرض العام في الدراسة ا      

لدى حكام كرة القدم )النخبة( بالجمهورية اليمنية؟. فيما جاءت الفروض الفرعية لإلجابة على األسئلة الفرعية التي تتساءل عن وجود  

الدرجة    -العمر التحكيمي    -صحافة الرياضية بين حكام النخبة حسب )السن  فُروق في درجة تأثير الضغوط النفسية التي تُسببها ال

 المستوى التعليمي(. -االختصاص التحكيمي  -التحكيمية 

( حكماً، بواقع  72م، والبالغ عددهم )2011-2010أولى( للموسم الكروي    –وقام الباحث باختيار كل حكام النخبة اليمنية )دوليين      

( حكماً وطنياً،  50( حكماً دولياً و)12( حكماً، منهم )62لعينة بناء المقياس ومعرفة مدى فهمه لعينة التطبيق البالغة )( حكام  10)

 ( حكماً. 40( حكماً، والحكام المساعدون )22حيث بلغ حكام الساحة )

( عبارة، بعد  50واستخدم المقياس الذي قام بتصميمه بعد عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين والذي احتوى على )    

( لعدم صالحيتها وفق  70( من إجمالي )20حذف  ثالثة محاور  آ( عبارة  الصالحة على  العبارات  الخبراء، وتوزعت  السادة  راء 

(، وبعدها قام بتطبيقه  0.88زمن التغطية الصحفية(، وبلغ معامل ثبات المقياس )  - فية  أُسلوب التغطية الصح  -)الصحفيين الرياضيين  

م، بإستاد الفقيد علي محسن المريسي بمدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء، أثناء انعقاد دورة حكام 5/11/2010النهائي في  

 م. 2011- 2010النخبة للموسم الكروي 

مهيدياً ضم اإلشكالية والفرضيات واألهداف والمفاهيم الدالة إضافة للدراسات المشابهة والتعليق عليها،  وتَصدّر الدراسة مدخالً ت    

شتمل الجانب النظري األول على ثالثة  ا تطبيقي( متفرعة على خمسة فصول، حيث    -فيما توزعت الدراسة إلى جانبين )نظري  

الرياضية، الضغوط التطبيقي على    فصول تمثلت على التوالي في: الصحافة  الجانب  التحكيم في كرة القدم. فيما احتوى  النفسية، 

 الفصلين الرابع والخامس والمتمثلين في اإلجراءات المنهجية للدراسة، وعرض ومناقشة وتفسير النتائج.    

الجة البيانات المتحصل  مه مع طبيعة الدراسة، والستخالص النتائج تمت معؤهج الوصفي بأُسلوبه المسحي، لتالواستخدم الباحث المن

عليها من خالل الدراسة الميدانية باستعمال جهاز اإلعالم اآللي عن طريق منظومة أو حزمة تحليل البيانات اإلحصائية في العلوم  

الدراسة، عبر المعادالت اآلتية: SPSSاالجتماعية )   (، والتي بواسطتها تم استخراج كل أنواع الجداول والدالئل اإلحصائية لهذه 

تحليل التباين األُحادي    -)الكيدو(    2kاختبار    -التكرارات والنسب المئوية    T  -اختبار    -االنحراف المعياري    -)المتوسط الحسـابي  

ANOVA  - . )معامل االرتباط بيرسون 

 أبرزها ما يلي:   ،وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة

مفادها: تتسبب الصحافة الرياضية في ظهور الضغوط النفسية لدى حكام كرة القدم  تحقق الفرضية العامة وبدرجة عالية جداً والتي    -

 )النخبة( بالجمهورية اليمنية، مما يشير بأنَّ الحالة النفسية للحكام تتأثر بالضغوط النفسية التي تصدر عن الصحافة الرياضية. 

لتي تسببها الصحافة الرياضية بين الحكام حسب متغيرات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تأثير الضغوط النفسية ا  -

المستوى التعليمي(، ووفق الفرضيات )األولى والثانية والرابعة والخامسة(، أي   -االختصاص التحكيمي  -العمر التحكيمي  -)السن 

 رضية العامة، إال  أنَّ حكام )النخبة( وإْن كانوا يتأثرون بالضغوط النفسية بصفة عامة حسب ما أفرزته نتائج الف

      أنَّه ال توجد فروق في درجات التأثر فيما بينهم حسب تلك المتغيرات.

الدرجة    - الحكام حسب  بين  الرياضية  الصحافة  تسببها  التي  النفسية  الضغوط  تأثير  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

الوطني الحكام  أنَّ  بمعنى  الثالثة.  الفرضية  ييالتحكيمية وفق  أكثر من  ن  التحكيمية  الدرجة  متغير  النفسية بحسب  بالضغوط  تأثرون 

 نظرائهم الدوليين. 

 ومن أهمها ما يلي:  ،وقد خرجت الدراسة بمقترحات وفق النتائج المتحصل عليها

وأقسام ومعاهد  ضرورة االهتمام باإلعالم الرياضي والصحافة الرياضية على وجه التحديد من الناحية األكاديمية عبر فتح كليات    -

لخلق كوادر مؤهلة وقريبة من رياضة    ؛يةعلمية في هذا التخصص، إما في كليات اإلعالم أو كليات وأقسام التربية البدنية والرياض

37 
أولى( في   –الحالة النفسية لدى حكام كرة القدم دراسة على حكام النخبة )دوليين أثر الصحافة الرياضية على 

 الدوري اليمن

 المشرف محمد حسين النظاري الباحث
أ.د, بن عكي  

 ُمحند آكلي 
 الجامعة 

الجزائر  معهد التربية  

 البدنية والرياضية
 2012 السنة 
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كرة القدم، وتسخير صفحة كاملة في الصحف الرياضية والمالحق األُسبوعية، ومساحة مناسبة في صفحات اإلصدارات اليومية،  

يم وقوانينه وتثقيف الالعبين واألطر والجماهير الرياضية بكيفية التعامل مع الحكام، وتسليط الضوء على المبرزين تتحدث عن التحك

 منهم. 

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن تحكيم كرة القدم، وإدخال مفردة الضغوط النفسية في إعداد الحكام من حيث األسباب  -

الجوانب النفسية للحكام إلى جوار الجوانب البدنية والفنية بالذات عند اختيار الحكام المستجدين،    وطرق التغلب عليها، والتركيز على

المتعلقة   تلك  الضغوط خصوصاً  لمقاومة  والمناسبة  المالئمة  الوسائل  استخدام  الصقل، وتدريبهم على  أو في دورات  الترفيع،  أو 

 . بالصحافة الرياضية

 

التعرف على المحددات البيوميكانيكية لمهارة التصويب بالوثب العالي كأساس لوضع برنامج تدريبي لالعبي كرة  استهدف البحث      

 اليد بالجمهورية اليمنية وتأثيره على دقة التصويب. 

 في هذا البحث عينتين :  واستخدم الباحث   -

التصويب    نبين من الدوري الممتاز ممن يجيدو( الع3تم اختيار عينة المنهج الوصفي باستخدام أسلوب دراسة الحالة على )    -1 

 . بالوثب العالي

م(، وتم اختيارهم بالطريقة  2013اليمني لكرة اليد لعام ) باالتحادكرة اليد والمسجلين    ن العبي تم اختيار عينة المنهج التجريبي م   -2

 .ا( العبً 22العمدية وقوامها )

 ستخدم الباحث أدوات جمع البيانات التالية:  ا 

 .تحليل المحتوى.  1

  .D (SIMI-M.A)2التحليل الحركي باستخدام وحدة -2

 راء الخبراء لتحديد االختبارات البدنية التي تقيس المستوى البدني لالعب.       آاستمارة استطالع  -3

 األساسية التي تقيس مهارة التصويب بالوثب العالي.  المهاريةراء الخبراء لتحديد االختبارات آاستمارة استطالع  -4

 حلة السنية.  راء الخبراء لتحديد محتوى البرنامج التدريبي المناسب للمرآاستمارة استطالع  -5

                نامج التدريبي المقترح.البر-6

تمكن   Simi Motion Analysis(SIMI-M.A.P) Programوقد توصل الباحث من خالل نتائج برنامج التحليل الحركي     

الباحث من استخدام هذه النتائج في وضع البرنامج التدريبي المقترح لعالج نواحي القصور لدى العينة التجريبية بالجمهورية اليمنية  

 في ضوء نتائج تحليل األداء المثالي لالعب النموذج.

ء دقة التصويب في مهارة التصويب بالوثب  لتحسين مستوى أدا  ؛ستخدام البرنامج التدريبي المقترحا  :تيالباحث باآل  ىوقد أوص    

 وما يماثلهم في العمر التدريبي.    ،وفقاً للمحددات البيوميكانيكية لدى العبي كرة اليد للشباب بالجمهورية اليمنية العالي في كرة اليد

 

  

البدنية    لتحسين مستوى بعض عناصر اللياقةلى أثر برنامج تدريبي مختلط )أرضي ومائي(  ع التعرف  إلى    هدفت هذه الدراسة    

، السرعة، و الرشاقة، و المرونة( والمتغيرات الوظيفية )نبض الراحة، وعدد مرات التنفس، وضغط الدم  )التحمل، القوة العضلية

سين بمحافظة إربد،  االنقباضي واالنبساطي، وسمك الثنايا الجلدية(. وذلك لدى العبي كرة القدم الصم بنادي سمو األمير علي بن الح

  ، وعتين مالعبا، تم توزيعهم إلى مج(  ۱۶والتعرف إلى أثر اختالف الوسط في تحسين هذه المتغيرات، تكونت عينة الدراسة من )

38 
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 ( الوسط األرضي وعددها  التدريب في  المختلط   ،(۷مجموعة  التدريب  )  ومجموعة  والمائي( و عددها  و استخدم    ،(۷)األرضي 

إحداهما تجريبية و األخرى ضابطة، وكانت مدة    ،التجريبي في أحد تصميماته القياس القبلي والبعدي لمجموعتينالباحث المنهج  

ن في الوسط األرضي  يعة التجريبية يوموحدات تدريبية أسبوعيا. حيث دربت المجمو  3أسابيع وبواقع    10البرنامج التدريبي المقترح  

ثالث وحدات في الوسط األرض بشكل   المجموعة الضابطة    دربت  وسط المائي. بينمافي ال  اواحد   اويوم  ،مع المجموعة الضابطة

اعتيادي، تم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار "ت" للعينات المترابطة و  

 المستقلة.  

قة البدنية والوظيفية بين القياسين القبلي والبعدي في جميع المتغيرات  وقد أشارت النتائج إلى تحسن دال في مستوی عناصر الليا     

 . جموعة التجريبية التدريب المختلطقيد الدراسة ولصالح القياس البعدي للم

, لما لها من  واإلعدادمراحل التدريب    ويوصي الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي المختلط والبرنامج األرضي المقترحين خالل     

ولكن بزيادة عدد الوحدات التدريبية للوسط    ,نتائج إيجابية على المتغيرات البدنية والوظيفية وإجراء دراسات مقارنة بين الوسطين

 التدريب في تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية والوظيفية لما للوسط المائي من مزايا وظيفية ونفسية.   أنواع كأحدالمائي 

 

 

 

     As an era of progress, the business size changes from small to a large-scale over thousands of 

years. There are changes in the type of business entity and ownership (public and private), the 

management concept also has affected. Early from the Taylor and Gilbreth and Acute; time control 

in scientific management to the newly developed methods of human behaviour and system control, 

Enterprise no longer used the simple way as in the production line and sales. Global business is 

another indication of growth. The appraisal system applied to measure the whole system but not for 

individual. For the sake of protecting the investor under the rapid change in the business running. 

The changes of production and business size lead to huge amounts of funds for running the activities 

of the enterprises therefore, the co-ownership system in the frame of Public Sector Companies 

(PSCs) had existed, in which there is separate management and proprietors (shareholders). For the 

purpose of protecting funds of those shareholders or investors, appeared to the light systematic tools, 

which known as the Internal Audit (IA) and control. Day by day IA improved until becomes 

profession has framework consist of regulations, code of ethics, standards, procedures and staff who 

has to be qualified to such regulations and professional requirements. IA will promote the operating 

efficiency, as  

well as, help to attain the prescribed goal of business. Moreover, it can assure the truth of financial 

report, control system efficiency and the compliance in following the professional regulations. 

    Definition of IA has changed or developed according to the development of profession, scope and 

objectives of IA. The Institute of Internal Auditors (IIA) has defined IA in its latest definition as “an 

independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an 

organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and 

governance processes”. 

40 
An Analytical Study of Internal Audit in Public Sector Companies in the Republic of 

Yemen with special reference to selected Cities 

 المشرف نبيل أحمد الحزمي الباحث
Prof. Dr. V.D. 

Rupanawar 
 2010 السنة   Pune الجامعة 

 قسم محاسبة-البيضاء   /    اإلداريةالعلوم كلية 
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     Internal Audit Function (IAF) evaluates how well the control processes designed by managers’ 

function and therefore, the extent to which managers can have reasonable assurance business 

objectives will realize. 

   The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has defined this term as "an independent 

appraisal activity within an enterprise whether by staff of the enterprise or by a firm of accountants 

appointed for that purpose for the reviews accounting, financial and other operations and controls as 

abases for service to management. It involves a specified application of the techniques of auditing". 

New definition of IA issued by the ICAI describes IA as "an independent appraisal involving 

specified application of the techniques of auditing in accordance with the specific needs of the 

enterprise".  

    The following statements describe the rating categories for the assessment of the IAF’s oversight 

of the effectiveness of and adherence to, the institution’s organizational and procedural controls 

[OSFI, 2002, p. 1]. An overall rating of the IAF considers both its characteristics and the 

effectiveness of its performance in executing its Mandate in the context of the nature, scope, 

complexity and risk profile of the institution. Characteristics and examples of performance indicators 

that guide supervisory Judgments in determining an appropriate rating are set out below. 

    After presenting and analyzing the data by utilizing several techniques and exploring the study 

results in details, the study reaches to interpret the result according to the rates developed and study 

model. Consequently, while IA level scores availability – with equal weights and unequal weights – 

was 46.7 and 46.09 successively. Therefore, it belongs to the scale or interval of 25-49 per cent, 

which debates that; the IAP is under developed and there are many of its determinants are weak or 

unavailable and in need to many developing actions. This conclusion result has also presented with 

the study model in Figure 5.37.  

   The undeveloped position of IAP in PSCs in the RoY resulted specifically from; lack of clarity and 

limitations exist in some provisions of laws and regulations of IAP, lack of uniformed and 

compulsory PPF guiding the internal auditors in practice. The qualifications and competence of 

internal auditors are below par to perform the IAF professionally, the external and internal auditors' 

relationship is unwell to make their work integral and complemented.      Moreover, the internal 

auditors are not qualified to carry out the internal audit functions in the information technology 

environment 

 

 

 

 

 

 



 

    134                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 

 

   .بعد الحصاد وإجراءات  ،به واالهتمامالبن  وإنتاج ،الخطة   ، هيفصولثالثة من الباب األول يتكون   ،لى بابينإ  تنقسم الدراسة     

  ، ويق البن اليمني بالسوق اليمنيةوتس   إنتاجعلى تدني    هوهو مضغ القات وأثر  ،ثر السلوك االجتماعيأ  على  ركزما الباب الثاني فقد  أ   

والجماعي    الفردي وتأثيره على الدخل  ،  والسياسية،  واالقتصادية،  وآثاره اإليجابية وآثاره الصحية  ،وآثاره السيئة  على الفرد والمجتمع

    .باليمنإنتاج وتسويق البن  وآثاره على

 

 

تناول البحث بالدراسة والتحليل دور المصارف اإلسالمية في جذب المدخرات واستثمارها وتطبيقاتها على اليمن، إذ تعد البنوك       

اإلسالمية اليوم من أهم المصادر المنشئة لالدخار واآلليات الفاعلة في توجيهها لالستثمار، وتمثل األطر التطبيقية لنظام االقتصاد  

ى تحريم الربا، والمستند في أصله على مبدأ الغرم بالغنم، لذا فقد ركزت الدراسة في مضمونها على ثالثة أبعاد  اإلسالمي القائم عل

رئيسة تتمحور في البعد الشرعي والبعد االقتصادي المصرفي، والبعد العملي التطبيقي، لتنتظم مالمح البحث في مدخل وستة فصول  

ومشكلة   المقدمة،  المدخل:  تناول  تعريفها، رئيسة،  للمدخرات،  النظري  اإلطار  األول  الفصل  وتناول  البحثي،  ومنهجها  الدراسة، 

وحكمها، ومصادر تكوينها، ووسائل جذبها. وعمدت الدراسة في الفصل الثاني إلى الوقوف على هيكل المدخرات في الجمهورية 

دخرات. وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة الجانب المتعلق  اليمنية. وأُفرد الفصل الثالث لدور البنوك اإلسالمية اليمنية في جذب الم

بدور البنوك اإلسالمية في استثمار المدخرات. وناقش الفصل الخامس أهم العوامل المؤثرة في جذب وتوظيف المدخرات، لينتهي 

لدراسة المنهج الوصفي،  ستراتيجية لجذب وتوظيف المدخرات، وقد اعتمدت ااالفصل السادس بتسليط الضوء على رؤية مستقبلية  

من  والمنهج التحليلي المقارن في دراسة القوائم المالية والتقارير الدورية للبنوك اإلسالمية، كما تم استخدم الدراسة الميدانية لشريحة  

عالجة تلك البيانات  عمالء البنوك اإلسالمية اليمنية، من خالل تصميم استبانة لجمع البيانات والمتغيرات المتعلقة بالموضوع، وقد تم م

، وقد توصلت الدراسة في إطارها النظري: إلى أن االدخار مطلوب  spssوالتأكد من صحتها عن طريق البرنامج اإلحصائي الشهير  

شرعاً من الفرد، ومن الدولة، كما أن االستثمار واجب كفائي يتطلب من األمة القيام به، وأن البنوك اإلسالمية تقوم به نيابة عن  

ة، ويمكنها استخدام عدد من الوسائل واآلليات في تعبئة الموارد المالية. وقد صاغت الدراسة أهم األسس والمرتكزات والضوابط  األم

التي ينبغي أن تلتزم بها البنوك اإلسالمية في ممارستها لعملياتها االستثمارية. وفي اإلطار العملي: توصلت الدراسة إلى أن البنوك  

جملةً كان لها دور ريادي، ومتميز في تعبئتها للمدخرات تفوق البنوك التقليدية اليمنية، وتمكنت إلى حد ما من توجيه    اإلسالمية اليمنية

المدخرات وتوظيفها التوظيف األمثل في المجاالت االقتصادية المختلفة، بواسطة عدد من الصيغ االستثمارية، وتوصلت الدراسة  

اع المصرفي اليمني ألهم العوامل المؤثرة على البنوك اإلسالمية في القيام بدورها لجذب وتوظيف  لقطلإلى وضع إطاٍر عمليٍ تطبيقيٍ  

ستراتيجية تحقق مصلحة البنوك اإلسالمية إذا ما أرادت  ا المدخرات يمكن االسترشاد به، كما توصلت إلى صياغة رؤية مستقبلية  

 ائج وتوصيات أخرى ذكرتها الدراسة. التطور والنجاح في مسيرتها المصرفية، وتضمنت الدراسة نت

 

 اليمنتعاطي القات وأثرها في إنتاج وتسويق البن  في  41
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الذي يوفر توزيعًا أكثر   (معكوس وايبل)والتي تعتبر امتدادًا لتوزيع    ،الهدف من هذه الرسالة هو اقتراح فئة جديدة من التوزيع    

. يتم استكشاف بعض (Marshall-Olkinأولكين  -مارشال)بطريقة    (معكوس وايبل)مرونة لنمذجة بيانات مدى الحياة. نمد توزيع  

لتوزيع   اإلحصائية  وايبل))  (أولكين-مارشال)الخصائص  الموثوقية((MOEIWلمعكوس  مثل    ، والعزوم  ،والمنئيات  ،، 

باستخدام طريقة تقدير الترجيح    MOEIWومنحنيات لورينز. عالوة على ذلك ، تمت مناقشة تقدير معلمات    ،المرتبة  ،واإلحصاءات

 .  األعظم

(. يتم تطبيق النموذج الموسع المقترح Stress – Strengthالقوة )  –  اإلجهادلذلك ناقشنا تقدير البارامترات في حالة    باإلضافة     

 مقارنة بالموديالت األخرى ذات الصلة.   MOEIWتقديم النتائج التي توضح األداء المتفوق لتوزيع  ويتم ،على بيانات حقيقية

وفي تحليل بيانات العمر. تتضمن بعض   ،التوزيع المقترح هو تعميم للعديد من التوزيعات التي يشيع استخدامها في اختبار الحياة   

  (IR)و معكوس رايلي    (F)و فيرشيت    (IW)المقترح: معكوس وايبل    MOEIWهذه التوزيعات التي يمكن استخالصها من توزيع  

 . MOEIW(. الهدف اآلخر من هذه الرسالة هو تحديد الطرق المناسبة لتقدير معلمات توزيع IEو معكوس األسي )

، المربعات  غير البايزي )االحتمالية القصوى، النسب المئوية  قارنة أداء طرق التقدير المختلفة التي تسمى التقديرلذلك، تتم م      

المرجحةا الصغرى  المربعات  دارلنج(لصغرى،  وأندرسون  ميسيس  فان  كرامر   ،،  ( البايزي   Square error andوالتقدير 

LINEX( التحيز  طريق  عن   )Bias)،  ( الخطأ  مربع  )(  MSEومتوسط  العددية  المحاكاة  عمليات  خالل   Numericalمن 

simulations .وبيانات حقيقية ) 

  (Hierarchical Bayesian)( بيز الهرمي   (E-Bayesianعالوة على ذلك، نقدم طريقتين لتقدير المعلمات، هما توقع  بيز      

. يتم الحصول على الصيغ التقديرية لتوقع بيز وبيز الهرمي للمعلمة والموثوقية  (IW)  (معكوس وايبل)لتقدير المعلمة وموثوقية توزيع  

في أشكال صريحة. لتوضيح مدى قابلية تطبيق النتائج التي تم الحصول عليها، يتم استخدام بيانات حقيقية توضح أن تقدير توقع بيز  

 . (IW)س وايبل أفضل من تقدير بيز الهرمي لتقدير معلمة  وموثوقية توزيع معكو

 

اليمن.  و ئيسة و األساسية في صناعة ماضي  حد المكونات الرأيعتبر اقتصاد اليمن       اجتاز و عان  حاضر و مستقبل  هذا    ى لقد 

و الذي اتصف    االقتصاد العديد من المشاكل و الصعوبات منذ زمن طويل و حتى اليوم نتيجة لضعف الكفاءة و اإلدارة االقتصادية

سبيل المثال ى  عل  دفوعات, عدم استقرار االقتصاد الكليعجوزات كبيرة في الميزانية, اختناقات في ميزان الم  بكبر القطاع العام  

هروب رؤوس األموال  و التجارة الخارجية,  واالستثمار,  و النمو,    ىالت هيكلية. هذه المشاكل أثرت علارتفاع معدالت التضخم و اختال

 التالي زيادة معدالت البطالة و الفقر.  بو 

  ، عامل الخارجي )األجنبي(ال  ىإل   باإلضافةالعديد من الجهود و المحاوالت تمثلت بشكل كبير بمحاوالت الحكومة    هناككانت      

الماليةو و  االقتصادية  بالمنظمات  ارتبط  لكنهاالذي  قامت    ،  هكذا  و  المزمنة.  االقتصادية  أزمتها  من  اليمن  إخراج  من  تتمكن  لم 

اليمنية بتطبيق برنامج لإلصال الدراسة  الجمهورية  النقد الدولي و البنك الدولي, و  الهيكلي و االقتصادي تحت رعاية صندوق  ح 

43 

On Statistical Inference for General Class Distribution and its Applications in Reliability 

Modeling 
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الحالية هدفها التحقق كيف صممت و شكلت هذه اإلصالحات هيكل االقتصاد اليمني و هل أخذت في عين االعتبار الحالة و الظروف  

   ؟ االقتصادية المحلية

 ستة فصول:    ىمادة الدراسة إل وقد قسمت

 و مجال و أهمية الدراسة.  ,الفصل األول يتضمن المقدمة العامة, مشكلة الدراسة -

الفصل الثاني يسلط الضوء علي بعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية و المقترحة. هذا الفصل يزودنا أيضا بخلفية عن   -

الشامل حددنا و عرفنا أسئلة و أهداف البحث لدراستنا في سياق تطورات االقتصاد اليمني, و من هذا اإلطار النظري الواس  ع و 

 االقتصاد اليمني. 

الفصل الثالث يزودنا بمنهج الدراسة, و هذا الفصل أنتج األدوات, األساليب و الطرق التي استخدمت في تحليل , تفسير و تقيم هذه   -

 الدراسة )اإلطار المنهجي(. 

و تحليل برنامج صندوق النقد و البنك الدوليين,    ى محتو   ىو نتائج هذه الدراسة معتمدا علت  الفصل الرابع يعرض و يقدم مخرجا -

, هذا الفصل يوضح التأثيرات و  التغيرات و التحوالت و السياسات العامة المرتبطة قبل و بعد فترة اإلصالحات نوقشت أيضا هنا

 االقتصاد اليمني. مة سياسات صندوق النقد و البنك الدوليين في  ءمال ى مد

هذا    ىد اإلصالحات, بمعنم أوسع قبل و بعيمة لبرنامج اإلصالح االقتصادي من خالل تقيءاآلثار و المال  ىالفصل الخامس ينتقل إل  -

 الفصل يربط المخرجات )النتائج( بآثار برنامج اإلصالح الهيكلي في االقتصاد اليمني. 

 ة لقصور و مقترحات لدراسات مستقبليجوانب ا , الخاتمةالفصل السادس يحدد سياسة التوصيات,   -

 أهم االستنتاجات:   •

, هذا االختالف ارتبط بالكفاءة في التطبيق, ىأخر  ىإل   ةاختلف من حال  ( درجة نجاح و فشل برنامج اإلصالح الهيكلي و االقتصادي 1

التشوهات الهيكلية, حدة الوصفات    ى الصعوبات االقتصادية, مدطة, حدة  الكفاية في البيئة االقتصادية و االجتماعية و السياسة المحي

 كعامل هام في هذا السياق. أُخذتحالة السائدة لالقتصاد العالمي  المقترحة للصندوق و البنك الدوليين و ال 

المتغيرات األخرى  الت في بعض  حساب اختال  ىالطويل توازنات محدودة تحققت عل   ( في الكلي و خالل األجل القصير, المتوسط و 2

الهامة للم  ى سبيل المثال مستو  ى)عل المتاحة, إهمال الجوانب  القطاع    ىنافسة, االستثمار المادي في البنالتشغيل للطاقة  التحتية و 

 الحقيقي و البعد االجتماعي(. 

تحكم في االئتمان المحلي و  ن السياسة النقدية أكثر من مجرد ال البنك الدوليين تتطلب المراجعة أل( أساس سياسات الصندوق و  3

 االنفتاح المالي خصوصا في الحالة االقتصادية اليمنية و مستواها المالي و المصرفي. و التحرر 

 سياسة التوصيات:  

تحرر  ت  أن خاص يجب  الآليات القطاع  في سياق االنفتاح و العولمة القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيسي للنمو, لذلك عمليات و    -

 ئق و الكوابح البيروقراطية المعقدة. من كل العوا

عالية الكفاءة و ذات إمكانات إدارية متطورة لالستفادة الكاملة من فرص العولمة و االنفتاح   ةالقطاع الخاص يتطلب موارد بشري -

 االقتصادي. 

األثر االجتماعي قبل خصخصة القطاع    ى ية و المؤسسية للقطاع الخاص و مدمن الضروري األخذ في االعتبار القدرة المالية, التنافس  -

 العام. 

 , المسؤولية و محاربة الفساد. شفافية الحكومة, تسهيل اإلجراءاتتحسين اإلشراف )الحكم(,  -

الحاجة لإلصالحات و خلق أدوات كافية لحماية المجموعات و الطبقات األكثر انكشافا و تأثرا بالتغيرات المصاحبة   ىبناء إجماع عل -

 ح الهيكلي المشددة. لسياسات اإلصال
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 ، كربوكسيلة أروماتي أحماضوالمشتقة من  ،تتضمن الرسالة تحضير وتوصيف سلسلة من البوليمرات التناسقية لعناصر انتقالية    

وكذلك تحضير بوليمرات مختلطة الليجندات يتم تحضيرها من البوليمرات السابقة في وجود ليجاندات تحتوي على مراكز تناسقية  

التحليل    مختلفة. باستخدام  البوليمرات  البنفسجيةالعنصري وتم توصيف هذه  الحمراء واألشعة فوق  وكذلك    ،، طيف األشعة تحت 

ن الترابط مع أيون الفلز  أ, واإلعطاء   أحاديةالسينية. وثبت أن الكربوكسيالت تعمل كليجاندات    األشعةو    ي التحليل الوزني الحرار

أجريت الدراسات الحرارية على        يكون عن طريق ذرة أكسجين. ووجد أن هذه البوليمرات تأخذ الشكل الهندسي ثماني سطوح. 

الخطوة   أن  أوضحت  التي  الماء    األولى البوليمرات  تتضمن خروج جزيئات  البوليمرات  الثانية لجميع    وأيضا   البلورية   بالشبكةو 

الناتجة عن التكسير    األجزاءالخطوات فيحدث تداخل يصعب تحديد    باقي واحدة. أما    ة حيانا تكون في خطوأو   ،جزيئات الماء  المتناسقة

 الحراري.   

)رتبة التفاعل( وكذلك حسبت العوامل الثرمودينمكية    n, r, Z  ,  ة التنشيط()طاق  E  في البوليمرات تم حساب العوامل الكينتكية    

∆G*   و( جبس الحرة)طاقة∆S* )و )العشوائية ∆H*نثالبي(.)اإل 

)التحليل   DTAو  )التحليل الوزني الحراري(  TGAدرجة الحرارة وتأثيرها على منحنيات    في تم دراسة المتغيرات الوزنية والمعدل  

 .  الحراري التفاضلي(الوزني  

  CsChem3D Ultra.تم اقتراح تراكيب للمعقدات البوليميرية باستخدام برنامج     

الرتبة    أن الهيدروجين برسم منحى عالقة بين الحجم والزمن والذي يفترض    أكسيدتظهر المعقدات نشاطا حفزيا بتكسير فوق     

 .صفر

للبكت  أظهرت     المعقدات البوليميرية الكربوكسيلية ومعقداتها المختلطة  ياختبارات الفعالية البيولوجية    أنها ريا والفطريات لبعض 

 . ريا والفطرياتيتمتلك قدرة عالية لتثبيط نمو البكت
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دراسة سلسلة من البوليمرات التناسقية الفلزية مشتقة من ليجاندات كربوكسيلية ومركبات ذات مراكز تناسقية 

 مختلفة ونشاطها الحفزي 
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 :وبعد أجمعين وأصحابه آله  وعلى محمد سيدنا, والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة , العالمين رب هلل الحمد   

 امتسبقه بابين في  انتظمت قد ), الفصحى مع مقابلة ونحوية صرفية ظواهر في دراسة البيضاء لهجة )  هو الدراسة هذه  فموضوع

 ,وهدفها , الدراسة وأسباب  ,الدراسة ومنطقة  , وأهميته , البحث موضوع  فتناولت المقدمة  أما  .وفهارس خاتمة  اموتلحقه وتمهيد مقدمة

 .آثارهاو   ,فيها االجتماعية والحياة ,البيضاء بمنطقة التعريف الدراسة تناولت التمهيد وفي, البحث  وخطة  ,الدراسة ومنهج, وخطواتها

 : فصول  ستة في تناولته ثم ,(الصرفية الظواهر) وعنوانه األول البابب الدراسة استهلت وقد   

 المزيد الماضي والفعل ,اللهجة في المجرد الثالثي الماضي الفعل الدراسة وتناولت ,األفعال ألبنية فخصصته األول الفصل أما 

 الماضي اللهجةوالفعل استعملتها التي  المعاني الدراسة تناولت وكذلك ,بصامتين المزيد والفعل ,أبنية ثالثة  وفيه ,واحد بصامت

 المضارعة وحروف,  وأوزانهما والمزيد المجرد  الثالثي المضارع والفعل ,المزيد الرباعي وملحقات ,والمزيد المجرد  الرباعي

 .للمجهول المبني وصيغة ,عتاللاال  حيث  من األفعال تناولتو ,وحركتهم

 واسم, اللهجة  في  الفاعل اسم يصاغ وكيف الفاعل اسم ذكر ثم المشتقات عن نبذة بذكر المشتقات الدراسة تناولت الثاني الفصل وفي

 اللهجة  تستعمل وكيف , والنسب ,والتصغير ,والمكان الزمان وأسماء, اآللة اسمو  ,المشبهة الصفة و  ,المبالغة صيغ  وأبنية ,المفعول

 ذلك؟ 

 ومصادر ,المزيد الثالثي والفعل الثالثي  الفعل مصادر كأبنية اللهجة هااستعملت التي المصادر أبنية الدراسة تناولت الثالث الفصل وفي

 .الهيئة واسم, والمرة ,والصناعي ,الميمي والمصدر ,الرباعي الفعل

 استعمال وعدم ,والجمع ,كالمفرد األسماء من اللهجة تستعمل بما الدراسة استهلته وقد والجمع والمثنى المفرد  عنوانه الرابع والفصل

 .بالفصحى ومقابلتها, التكسير وجموع ,المزيد والرباعي ,والخماسي, والرباعي ,الثالثي  االسم أبنية الدراسة وتناولت, المثنى

 .والموصولة ,اإلشارة  وأسماء ,واألفعال باألسماء والمتصلة ,المنفصلة الضمائر فيه  الدراسة تناولت  الخامس والفصل

 الماضي الفعل على تدخل مساعدة وأفعال ,الجواب وأدوات ,العطف كأدوات األدوات فيه  الدراسة تناولت السادس والفصل

 .والمضارع

ً  اإلسناد األول الفصل  في  تناولت  , فصول عشرة في  تناولته وقد  ( النحوية الظواهر  (عنوانهف الثاني  الباب أما ً  لغةً  تعريفا  ,واصطالحا

 في النحوي  الزمن الثاني  الفصل في  الدراسة  وتناولت  .والفعلية االسمية  والمركبة البسيطة  الجمل مع اإلسناد اللهجة استعملت  وكيف

 واالستقبال القريب  الماضي للزمن  واستخدامه المضارع والفعل والبعيد القريب  للزمن  الماضي الفعل تستعمل وكيف ,البيضاء لهجة

 .المشتقات ومع والمستمر

 االسمية المركبة أو البسيطة الجمل مع ستعملي ,باألدوات  ستفهاماال اللهجة لاواستعم  االستفهام أسلوب تناولتف الثالث الفصل أما

 .االستفهام أداة  قرينة عن  النغمة قرينة أغنت استفهام ومنه, أداة دون واستفهام والفعلية 

النافية   اللهجة استعملت  كيف وتناولت   ,النفي  أسلوب  عنوانه ف الرابع الفصل أما  المستقبل أو الحال /الحاضر أو  الماضي لنفي ما 

 .والمركبة البسيطة والفعلية االسمية الجمل مع النفي واستعمال, عاد المساعد الفعل أو النفي لتأكيدء شي أداة النفي  مع واستعمال

 باللهجة خاصة وأدوات ,الفصحى مع مقابلة شرط ألدوات اللهجة استعمال فيه وتناولت ,الشرط أسلوب يشملف الخامس الفصل وأما

 .وجوابه  الشرط فعل على  تدخل الشرط تشبه

 كان سواء وجوابه القسم جمل مع اللهجة هااستعملت التي القسم أدوات فيه الدراسة وتناولت,  القسم أسلوب عنوانه السادس والفصل

ً  الجواب  ً  أو مثبتا  .منفيا

 .الفصحى مع وقابلته أدوات من اللهجة تستعمله ما وتناول , النداء أسلوب عنوانه السابع والفصل

 توكيد   ,المعنوي  للتوكيد  اللهجة  واستعمال , اواصطالحً  لغة التوكيد فيه  الدراسة  تناولت   ,التوكيد أسلوب   عنوانه الثامن والفصل 

 .اللفظي التوكيدو ,التوكيد ةوموقعي والمنفصلة المتصلة الضمائر

46 
 البيضاء لهجة

 الفصحى مع  ونحوية مقابلة يةفصر ظواهر في دراسة

 الباحث
 الحميقاني   طاهر عبدربه

 
 2011 السنة  تعز الجامعة  السوسوة  علي عباس  / د.أ المشرف

 لعربيةقسم اللغة ا  -البيضاء  /كلية التربية 
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 واستعمال اللهجة في واستعمالهم, ألجله والمفعول, المطلق والمفعول, به كالمفعول  ,الفعلية الجملة مكمالت  عنوانه التاسع والفصل

 .اسمية أو فعلية جملة  أو مفرداً  كان سواء  الحال

 عند تحدث التي الصوتية والتغييرات ,والمعطوفة والمركبة المركبة غير األعداد الدراسة تناولت  العدد بعنوان العاشر والفصل

 .لها اللهجة استعمال

 .الدراسة إليها توصلت  التي  النتائج  أهم فيها صدَ رُ  بخاتمة الدراسة انتهت وأخيراً 

 

لقد حاول هذا البحث في مدخله النظري أن يسلط الضوء على حياة الشاعر عبد هللا البردوني وآثاره وشعره، من حيث خصائص      

 هذا الشعر ومراحل تطوره بصورة موجزة.  

لك لمفهوم ، وكذلك عند النحاة الغربيين، عارضا كذعند النحاة العرب قدماء ومحدثين  كما تناول البحث مفهوم الجملة النحوية      

الجملة االسمية عند أولئكم النحاة، مع إعطاء تعريف جديد لكل من الجملة بوجه عام، والجملة االسمية خاصة، على ضوء األنماط  

 الشكلية للجملة عند اللغويين المحدثين، محاوال تالفي ما وقع فيه النحاة من تجاوز أو تقصير في هذا السياق.  

، وفي ترتيبها االعتيادي، بادئا باستعراض  لجملة االسمية في صورتها المجردةض البحث في بابه األول لوفي الجانب التطبيقي عر     

لية للجملة االسمية  ، واقفا على أهم السمات التركيبية والدالفي ضوء مقوالت النحاة والبالغيينأنماطها وشواهدها، محلال تلك الشواهد  

م النحوية المختلفة ما يراه الباحث مستحقا للترجيح في أكثر المسائل الخالفية، معتبرا أن ، مرجحا من اآلراء واألحكاعند البردوني

وأن الجملة المتضمنة في أحد طرفيها مركبا موصوليا  من قبيل الجملة االسمية البسيطة،الجملة التي يكون الخبر فيها شبه جملة تعد 

 تعد من قبيل الجملة االسمية المركبة.  

إلى أن كثرة شواهدوقد توصل البح أنماطها  ث في هذا الباب  يقابله قلة شواهد الجملة  الجملة االسمية المجردة البسيطة، مع قلة   ،

، إذ يدخل في الجملة المركبة الجملة ذات المركب االسمي، والمركب الفعلي، والمركب  ع كثرة أنماطها بالنسبة لسابقتهااالسمية م

 .هذه المركبات أنماط شكلية متعددةالموصولي، والمركب الشرطي، والمركب المتداخل، ومركب الخبر اإلنشائي. ولكل مركب من 

، سواء أكان الخبر المفرد نكرة أم معرفة،  رد أو شبه الجملةذات الخبر المف  أما الجملة االسمية البسيطة فهي قاصرة على الجملة    

 وسواء كان الخبر شبه الجملة ظرفا أم جارا مع مجروره. 

كما وجد البحث أن البردوني يستعمل األفعال المعتلة في الجملة المركبة أكثر من األفعال الصحيحة. كما ورد اسم التفضيل عنده      

، وإن كانت هذه الظاهرة تنطبق على الخبر مفردا وجملة في إطار  أكثر من اشتقاقه من الفعل الصحيحخبرا مشتقا من الفعل المعتل  

 الجملة االسمية المنسوخة . 

األنماط والشواهد نحويا   وعرض البحث في الباب الثاني ألنماط وشواهد الجملة االسمية المنسوخة باألفعال والحروف، محلال تلك   

 .  ودالليا

، وكاد وأخواتها تعد من قبيل الجملة االسمية، ال الفعلية، وهو رأي ذهب إليه كثير  االسمية بكان وأخواتها  إلى أن الجملة  وقد توصل   

، ووافقهم عليه كثير من المحدثين في طليعتهم عبد الرحمن أيوب، وتمام يبويه والمبرد والزجاج وابن يعيشمن النحاة القدماء كس 

الساقي، ومحمد السياقات    حسان، وفاضل  باختالف  تختلف  الزمنية  الجهة  الناسخة على  . وأن داللة األفعال  اللطيف  حماسة عبد 

 .وية، والقرائن اللفظية والمعنويةاللغ

كما وجد البحث أن البردوني يكثر من استعمال بعض النواسخ في بعض دواوينه، ويقل ذلك في بعض آخر، بل قد تنعدم في دواوين     

 تكشف أسرار هذه الظاهرة وأمثالها في شعر البردوني.   المجال مفتوحا لدراسة أسلوبيةعل أخرى، مما يج

، فتحولها إلى  مية بسيطة ومركبة، مجردة ومنسوخةوفي الباب الثالث تناول البحث مجموعة العوارض التي تدخل على الجملة االس 

ا الجملة، ومع ذلك  تبقى في    لتحويلصورة أخرى من صور  إطار الجملة االسمية، حسب التعريف الذي ارتضاه  الظاهري فإنها 

 الباحث.  

هي: عارض تنكير المسند إليه في الجملتين المجردة والمنسوخة، ثم عارض تغيير الرتبة    ،وتنقسم هذه العوارض إلى أربعة أقسام

 .  المسندبحذف المسند إليه أم بحذف ، سواء كان الجملتين المجردة والمنسوخة كذلك، وكذا عارض الحذففي 

 نظام الجملة االسمية في شعر عبدهللا البردوني ) دراسة نحوية داللية ( 47

 2009 السنة  منتورى) قسنطينة (  الجامعة  أ. د. عبد هللا بوخلحال  المشرف رشاد أحمد عبدالغني الباحث
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والقسم الرابع من العوارض هو عارض الزيادة، ويسمى توسيع الجملة، سواء كان ذلك التوسيع باألسماء أم بالجمل وأشباهها، وسواء  

. ويدخل في إطار ذلك التوسيع بحروف المعاني، وهي األدوات التي تضفي  حد طرفي الجملة أم في طرفيها معاكانت الزيادة في أ 

 . ك األدوات في ترتيب أجزاء الجملة جديدة غير داللتها السابقة، مبينا أثر بعض تل على الجملة داللة 

ارض األخرى، بما  ويعد هذا القسم أكثر مجموعة العوارض بروزا في شعر البردوني، حيث قد يجتمع عارض الزيادة مع سائر العو

 .  فيها عارض الحذف

  د الجملة المجردة من العوارض، و سعة في شعر البردوني يعد أكثر من شواهوبصورة عامة فإن عدد شواهد الجملة االسمية المو    

 الجملة الموسعة قد تطول وتمتد، وتتداخل أجزاء كل جملة في األخرى، حتى تصل إلى عشرة أبيات في بعض األحيان. 

المختلفة، الموزعة في مواضع متفرقة من كتب  وعلى كل حال فقد حاول البحث بصورة عامة أن يجمع كثيرا من األحكام النحوية      

، منطلقا من أسلوب جديد في الدرس النحوي التطبيقي، هو النمط الشكلي متبوعا بالشاهد  ، ووضعها في إطار الجملة االسميةالنحو

قول رأيها في تلك الجمل  األدبي، مستدعيا ومستنطقا في كل نمط وشاهد أو مجموعة من الشواهد القواعد النحوية واألحكام الداللية، لت

 والشواهد.  

في سعة    –يا كان صاحبها  أ  –ولقد وجد البحث أن االستثناءات التي خصها النحاة باألسلوب الشعري بعامة، تجعل الجملة الشعرية      

نحاة من  ذا فقد أكثر ال، ولهة النثريةوالتي قد تنطبق على الجمل ،ك القواعد النحوية الصارمة كثيرا، حيث ال تنطبق عليها تلمن األمر

 .  القول بالضرورات الشعرية

و السيما    -وأضيف إلى ذلك أن ما قد يظهر للعيان من مخالفات وانحرافات للقواعد النحوية والبالغية في األسلوب الشعري المعاصر  

 لدى هذا النحوي أو ذاك.  ليس كذلك، فإننا عند التحقيق نجد له وجها من أوجه الجواز   -في شعر البردوني كما قد يرى البعض

وأن ما قد يوجد من ظواهر المخالفات عند الشعراء المحدثين يوجد مثله عند الشعراء القدماء بنفس المستوى أو أكثر أحيانا، إال      

التطور،    في بعض الجوانب القليلة التي استحدثها المحدثون، مما تقتضيه ضرورة التأثر باالتجاهات األدبية الحديثة، وتفرضها سنة

 وتحتمها أساليب الحياة المعاصرة، والواقع االجتماعي واللغوي والفكري والثقافي المعيش.  

كما أثبت البحث ما يتميز به الشاعر البردوني من قدرة كبيرة في التصرف بنظام الجملة االسمية، تقديما وتأخيرا، ذكرا وحذفا، تعريفا 

فيه أصالته الشعرية، ومهارته اإلبداعية، وأن ذلك يعد من الجوانب المهمة    صرفا تظهرا وتوسيعا، توتنكيرا ،خبرا وإنشاء، إيجاز 

العشرين، كشاعر استطاع أن يستث الرفيعة بين شعراء القرن  العربية في    مر القالب الشكلي القديم للقصيدة التي بوأته تلك المكانة 

 ، بقوة وحيوية، ونفس شعري طويل . الحديثةسية التعبير عن المضامين الفكرية واالجتماعية والسيا

 ً  والحمد هلل بدءاً وختاما

 

 

 

في كليتي     اإلنجليزيةلى معرفة أسباب تدني مستوى القدرة على تحدث اللغة اإلنجليزية لدى طالب قسم اللغة  إ هدفت الدراسة      

المعلم في تحدث    –استخدام منهج مصمم وفقا للطريقة التواصلية على تطوير كفاءة الطالب    تأثيرالتربية بجامعة البيضاء و مدى  

و قام بتدريسه لمدة فصل دراسي    ،تجريبي حيث صمم منهجا مبنيا على الطريقة التواصليةاللغة اإلنجليزية. استخدم الباحث المنهج ال

و قد أظهرت    ،( بالطريقة التقليديةحين تم تدريس المجموعة الضابطة )تربية البيضاءفي    ،(للمجموعة التجريبية )تربية رداعكامل  

و  ؛مما يدل على فاعلية المنهج الجديد الذي تم تصميمه ،النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عالية لصالح  المجموعة التجريبية

 عليه تمت التوصية بتطبيقه. 
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 في فصول مستقلة وفقا للترتيب التالي:   إياهارئيسية في عصر ما بعد الحداثة, مستعرضة    أمريكيةشملت الدراسة ثالث روايات         

 . 2007داليلوجل الساقط للكاتب دون رواية الر  -

 . 1971ة عصابتنا للكاتب فيليب روث رواي  -

 . 1966للكاتب توماس بينتشون    األرضرواية بكاء قطعة   -

 .  األحداث تتبني على طريقتها الخاصة بعدا ايديولوجيا لعرض   أوقيد البحث تعكس  الروايات كال من  أن  في تبحث الدراسة     

الروايات       هذه  اختيار  تم  بعناية  األمريكيةوقد  الواحد    ;المختلفة  القرن  الى  العشرين  القرن  من  ممتدة  زمنية  فترة  تغطي  لكي 

 أربعة برز  أشهر  أصل  أكما يعتبر الثالثة الكتاب الذين تم اختيارهم من    ,هلعصر الحداثة بمختلف مراحل  اامتداد، التي تعد  والعشرين

 .األمريكيةثة كتاب عصر ما بعد الحدا

وعالقات التداخل والترابط بين    أمريكاالدراسة تقدم لنا سردا شامال لرواية ما بعد الحداثة في    لهذهفان النصوص المختارة    هوعلي

 . واألدب اإليديولوجيا

يقلتون,  إتيري    أفكاروالسلطة المتمثلة في    اإليديولوجياموضوعي, وتتبنى نظريات    أساس وتضم الدراسة ستة فصول مرتبة على  

 .MLA ي إ ل إم  إخرين, كما تتبع في التصميم والتنسيق نمط آ دوارد سعيد, وإسالفوي جيجك, دايك فان, 

 

 

    The prognostic contrastive The present study has a twofold purpose: analysis (CA) part was 

intended to identify and investigate the similarities and c and English with special reference to 

negation. The differences between Arabic and English with special reler nd identified the parts of 

Arabic negation, attempting researcher first analysed and identified the parts of Ar and 

comprehensive description. Then a comparison 

negation was carried out. The results of the between English and Arabic negation was carried out." 

that there are some differences and similarities between the comparison revealed that there are some 

differences all languages concerned in the area of negation. And it was predicted that these  

differences would cause some difficulties that Yemeni learners of English might encounter, 

particularly in the area of negation. 

     The diagnostic CA part of the study, empirical in nature, was conducte to investigate the 

significance of MT interference. A focused test and interview on English negation were administered 

to a sample representing Yemeni learners of English at Higher Teachers Institutes, who constitute 

the population of the study. The performance of 20 participants was measured to examine the effect 

of MT interference on Learning EFL. The findings showed that MT interference had an effect on 

learning English negation. Most of the errors predicted by the prognostic CA occurred. The most 

frequently committed errors were in the areas of using the Do-Support rule and non-assertive items. 

The percentage of those who committed these errors was 83 %, which revealed the significance of 

49 
Ideology, Power and the Text: A Study of Postmodern American Fiction, Select 

Works 

 الجامعة  جاي تنقسيآ بروف:  المشرف محمد عبدهللا الهبة الباحث
سوامي راماناند 

 ماراثوادا 
 2016 السنة 

50 
A Contrastive Analysis of English and Arabic Negation 

and Ms Amplications for English Education In Yemen 

 الباحث
أحمد حمود  

 قطران
 المشرف

Dr R. K. Jayaraman 

Dr Ahmad M. Al-Samawi 
 2000 السنة  ,Sana'a الجامعة 



 

    142                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

MT interference (further confirmed by the focused interview) in the cases concerned. Suggestions 

were made for the educational implications that will help in the process of teaching English negation 

to Yemeni learners of EFL. 

 

 

 

     The thesis deals with similarity methods for solving the partial differential equations, specifically 

which are nonlinear, huge and of complicated nature. In all similarity methods which invoked 

invariance of partial differential equations under group of transformations one need to study an 

invariant of a given problem and then determining the similarity transformations which help to 

reduce number of independent variables of a problem In case thedifferential equations which are 

nonlinear, huge and of complicated nature great effort required to study the invariant and the 

reduction for such problems. 

    As a result, the focus of this thesis is on developing similarity techniques based on testing 

invariance of a given PDEs and constitute a similarity representation too under the action of some 

group. These two processes are done in one step. 

    Chapter 1 is an introduction for this thesis which include a literature review and thesis outline. In 

chapter 2, the preliminary review of notations, definitions, theorems, general concepts and 

background of the theory of group analysis of differential equations which are used throughout the 

thesis. In chapter 3, different mathematical techniques to determining the similarity transformations 

which reduce the number of independent variables for partial differential equations are discussed 

briefly. Some of them are explained with the help of an illustrative example 

    In chapter 4, we discuss an improved technique that we proposed, and subsequently uses these 

tools to address several distinct problems. Chapter 5 investigates the solutions to systems of the first-

order linear partial differential equations which utilize thoroughly to derive the absolute invariants 

which be required specifically for applied the proposed method that was presented in Chapter 4, for 

specific group. Chapters 6-9 successfully apply the new method to many problems in fluid mechanics 

and general relativity. The similarity representations of the problems under consideration are 

obtained and the numerical solutions carried out and discussed for most of them 
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 هناك العديد من النتائج المتوفرة حول السلوك التقاربي للمعادالت التفاضلية العادية.     

لحلول المعادالت التفاضلية التكاملية الكسورية   وفقا الستقصائنا, هناك عدد قليل جدا من الدراسات التي تتناول السلوك التقاربي    

لحلول نوع    (على المدى البعيد)وة من خالل دراسة السلوك التقاربي  صحيحة(. في هذه األطروحة مألنا هذه الفج )ذات رتب غير

-عام من المعادالت التفاضلية التكاملية الكسورية. هناك العديد من المشتقات الكسورية, غير أننا تناولنا أكثرها شيوعا: مشتقات ريمان

كافية و معقولة بموجبها تتصرف الحلول عند قيم الزمن الكبيرة كدوال قوى. لهذا الغرض،    وكابوتو الكسورية. تم تحديد شروطليوفيل  

 قمنا بدمج و تطوير بعض المتراجحات التكاملية مع بعض تقنيات إزالة عدم االنتظام. 

يوفيل -كما قمنا بدراسة عدم وجود حلول لبعض المتراجحات التفاضلية التكاملية الكسورية, حيث تعاملنا مع مشتقات كابوتو وريمان

لهذه الغاية، تم تطبيق طريقة الدالة  من رتب متعددة. لقد حددنا معايير مختلفة ال توجد بموجبها   حلول شاملة غيرصفرية. تحقيقا 

االختبارية للصيغة الضعيفة للمشكلة. ثم بعد ذلك، استخدمنا تقنيات تقدير ومتراجحات مناسبة لتحقيق أهدافنا. عدة أمثلة قمنا بضربها 

ا لتحديد أوجه القصور في العديد من النظم الفيزيائية وتحليل  لشرح النتائج التي توصلنا إليها. يمكن استخدام النتائج التي توصلنا إليه

سلوك حلول المعادالت و المتراجحات التفاضلية الكسورية غير الخطية التي ال تمتلك حلول صريحة. أيضا نتائجنا توسع و تعمم 

 ب غير الصحيحة. النتائج المتوفرة للعديد من المسائل ذات الرتب الصحيحة و حتى تلك القليلة المتوفرة للرت

 

     Fungi play potentially crucial roles in nutrient cycling and interact with other organisms, thereby 

influencing food web dynamics. The occurrence of fungi in drinking water, e.g., tap water in 

household and public sites, may cause many health problems, such as respiratory problems or even 

cancer risks due to inhalation of spores from water by drinking or while taking a shower.  

     In the present study, occurrence and frequency of fungi in drinking water was investigated in 

water samples collected from Xiamen city, China. These samples were collected from field surface 

water; public facilities (hospitals, universities, and bus stations); household tap water; and 

underground water tanks. During February, 2011 to January, 2012, water samples were collected 

from 22 different sites every month. Fungal identification was achieved using morphological and 

molecular methods. The results showed that surface water had higher turbidity and frequency of 

fungi, compared to water in domestic supply,, public systems, and underground tank water.  

     Fungi that commonly occurred in the sampled waters belonged to the fungal species: Aspergillus 

spp., Fusarium spp., Pencillium spp., Trichoderma spp., Mucor sp., and Rhizopus sp. Significantly 

lower levels of fungi occurred in domestic water samples, compared to the surface water. XI  

     Notably, the more frequently observed fungi in domestic tap water and water in public systems 

were Fusarium sp., Exophiala sp., and Phialophora sp. The results revealed that mycotoxigenic fungi 

were present in some water samples at different times. The strains isolated from samples collected 

52 
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in September to November 2011 contained the aflatoxigenic fungi, and for fumonisin and 

trichothecenes, the fungal strains were isolated from water in November and December.  

     The ability of fungi to grow and produce aflatoxins in the water was investigated. The results 

indicated that growth of fungi was the highest at C:N ratio of 1:1, compared to other selected ratios. 

Furthermore, the pH levels 5.5-6.5 showed the best growth of fungi as compared to other pH levels. 

Aflatoxin concentrations were measured in the water samples using HPLC, but selected fungi were 

not able to produce aflatoxins in water at applied concentrations of TOC (Total Organic Carbon) and 

TN (Total Nitrogen) mimicking the ratios and concentrations present in the natural aquatic 

environments.  

    The present study also investigated the efficacy of two coagulants (aluminum sulfate and ferric 

chloride) at different concentrations to treat drinking water for removing A. flavus. Three different 

filtration media (sand, active carbon, and ceramic granules) for removing fungi from water were 

tested. The results revealed that both coagulants were effective in removing fungi and decreasing 

turbidity of drinking water. Also, at the highest concentration (50 mg/l) of the coagulants, A. flavus 

decreased by ca. 99.6% in the treated water. Sand filter and active carbon filter were highly effective 

in removing A. flavus while simultaneously decreasing the turbidity levels in the test water samples. 

Post-treatment TOC and TN concentrations in the experimental water did not decrease; on the 

contrary, TN concentrations increased with the increasing dosage of coagulants. The filtration 

process had no effect in reducing TOC and TN in tested water. XII  

    The disinfection process for inactivating microorganisms at drinking water treatment plants is 

aimed for safety of drinking water for humans from microorganism, such as bacteria, viruses, algae, 

fungi by using chlorination, ozonation, UV irradiation, etc. In the present study, a combination of 

two disinfectants, UV irradiation followed by chlorination, evaluated for inactivation of A. flavus 

under low contact time and low dosage of UV irradiation revealed an inverse correlation between 

inactivation of A. flavus by using UV irradiation only or chlorination alone. By using UV radiation 

the 2 log10 control of A. flavus was achieved after 30 sec of irradiation, while chlorination was 

observed to be more effective than UV, where the 2 log was achieved at chlorine concentration of 

0.5, 1, 2, and 3 mg/l, in contact time of 60, 5, 1, and 1 min, respectively. However, combined use 

(UV irradiation followed by chlorination) was more effective than using either UV or chlorination 

alone; 5 sec UV irradiation followed by chlorination produced 4 log10 reduction of A. flavus at 

chlorine concentrations of 2 and 3 mg/l under a contact time of 15 min. These results showed that 

efficiency of UV irradiation improves when followed by chlorination at low concentrations 
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    Transmission of malaria to the human host is occur by inoculation of infective forms of parasite 

called sporozoites. Sporozoites transform into exoerythrocytic forms (EEFs) in liver cells. Several 

sporozoite specific genes have an important role in hepatocytes infection and in its development into 

Exo-erythrocytic forms (EEFs). We have studied the functional role of two sporozoite specific genes 

through reverse genetics approach in plasmodium berghei. We have studied the functional role of 

two sporozoite specific genes through reverse genetics approach in plasmodium berghei. These genes 

named SSPELD and SCOT-3. In objective-1, we deleted SSPELD gene and analyzed its function 

across all life cycle stages of plasmodium parasite. In objective-2, we depleted SCOT-3 gene and 

analyzed its function across all life cycle stages of plasmodium parasite. The results revealed that 

SSPELD is essential for Plasmodium liver stage maturation and plasmodium SSPELD depleted 

parasites failed to induce blood infection. Localization of this protein on plasma membrane of 

sporozoites and early EEFs was in agreement with its function in liver stage. Dramatic changes in 

genes expression pattern as revealed by microarrays of SSPELD depleted parasites liver stage due to 

block in the development at the mid liver stages. SSPELD depleted parasites conferred immunity 

whose protective efficacy of nearly 50%. SCOT-3 depleted parasites failed to egress from liver into 

blood stream. Future plan is to generate a doubly attenuated parasite lacking both SSPELD and 

SCOT-3. Doubly attenuated parasites are more safer and may completely overcome the trait of the 

occasional blood infections that are associated with the single attenuated parasites. 

 

مركب       اإليثريعتبر  بيوتيل  ثالثي  اصطناعية      Methyl-tert-butyl ether (MTBE) ميثيل  إلى  أ  مادة عضوية  ضيفت 

أدى تسرب هذه المادة  ،المملكة العربية السعودية  فيالجازولين   الشرب.    إلى تلوث  وقد  الدراسة    ركزت  وقدالمياه الجوفية ومياه 

  ، (Swiss)من فصيلة   على إناث الفئرانفي مياه الشرب    MTBEلمادة    والتركيبية الدقيقةمعرفة التأثيرات النسيجية  الحالية على  

المجموعة األولى )المجموعة الضابطة(  تقسيم الفئران إلى ثمان مجموعات تم معالجتها باستخدام إبرة الطعام المعدية إلى:  وقد تم  

مجموعات  وثالث    ،مليجرام/ كيلوجرام من فيتامين هـ مع زيت الزيتون100والمجموعة الثانية تم معالجتها  بـ    ،تجرعت زيت الزيتون

نفس  يوما والمجموعات الثالث المتبقية أعطيت    60لمدة    MTBEمن مركب    (4000ppm ,2000 ,1000)   تها بتركيزاتمعالجتم  

 لنفس المدة.  باإلضافة إلى فيتامين هـ   MTBE من مركب التركيزات السابقة

ستروجين في  م ومستوى هرموني البروجسترون واأل وقد تم تجميع عينات الدم من كل حيوان لقياس بعض األيونات في مصل الد

 .  Blood serumمصل الدم 
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Reverse genetics reveals the critical role of sporozoite specific genes SSPELD and 

SCOT-3 in Plasmodium berghei Liver stage development. 
 3-وجين  SSPELDسبوروزويت )جين الدور الحرج للجينات الخاصة باأل استخدام العكس الوراثي للكشف عن

SCOT )ثناء نموه في الطور الكبدي. في بالزموديوم برقاي أ 
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أظهرت      والكالسيوم  امعنويً   اانخفاضً النتائج    وقد  الماغنسيوم  عنصري  في    ،في  البروجسترون  هرمون  مستوى  في  وكذلك 

 بينما تحسن مستوى تلك العناصر جزئيا يقترب من المعدل الطبيعي  ، MTBEالمجموعات المعالجة بالتركيزات المختلفة من مادة  

 

 باإلضافة إلى فيتامين هـ.   MTBEفي المجموعات التي تم معالجتها بنفس التركيزات من مركب  

في  كما تم تجميع عينات من المبيض وإعدادها للفحص بالمجهر الضوئي أو المجهر اإللكتروني. وقد أظهرت النتائج وجود نقص  

النامية وحويصالت جراف ن  إوعلى أي حال ف.  MTBEبمركب    مجاميع المعالجةفي كل الوالجسم األصفر    أعداد الحويصالت 

استعادت النقص من تلك الحويصالت،    قد    باإلضافة إلى فيتامين هـ   MTBEمن مركب    المجموعات المعالجة بتركيزات مختلفة 

من الحويصالت  والخاليا الحويصلية للكثير  البيضية    في الخاليا  وتشوه  تدميرحدوث    بينت الدراسة النسيجية بالمجهر الضوئيكما  

أما الدراسات المجهرية الدقيقة فقد كشفت عن تغيرات نووية    ،MTBEالمبيضية نتيجة للمعالجة بالتركيزات المختلفة من مركب  

المجموعات   في  السيتوبالزمية  والحويصالت  الليسوزومية  المركبات  وتكون  الدهن  لحبيبات  وتراكم  الميتوكوندريا  في  وتغيرات 

بالتركيزات المختلفة من مركب    ،MTBEركب  المعالجة بتركيزات م وقد تناقصت حدة تلك التغيرات في المجموعات المعالجة 

MTBE  .باإلضافة إلى فيتامين هـ 

تقترح نتائج هذه الدراسة  ة في أنسجة المبيض. وحاد يؤدي إلى حدوث تغيرات    MTBEمركب  المعالجة بالدراسة أن    تستنتج ا      

 . على الخصية وأعضاء الجسم األخرى  MTBE تأثير مركبع في دراسة سالتو

 

 

 

سهولة  لما تتمتع به هذه المواد من   ذلك و ؛منها (األمورفية)في الوقت الراهن بأهمية بالغة وخاصة لمواد شبه الموصلة ا ت يظح      

ثمنها  ،تحضيرها قد    ،ورخص  فيزيائية  بخواص  الموصالت  وتميزها  أشباه  في  تتوفر  المواد    ، الحديثة  اإللكترونيةال  وتنقسم 

بارة عن سبيكة من أشباه  و هي ع ،والجرمانيوم، ومواد شالكوجينيةالسيليكون  :مثل ،إلى قسمين: مواد رباعية السطوح ة(فيراألمو)

قدرتها هذه السبائك بوتتميز    ، السلينيوم او التريليوم  أومن عناصر الكبريت    واحد  على  تحتوي على األقل  ة(في األمور)الموصالت

 ،وتخزين المعلومات  ،رصداستخدامها في مجال    ولهذا السبب يتم    ؛الى الحالة البلورية  األمورفيةة  على التحول الطوري من الحال 

 . اإللكترونيةوالمجاالت   ،والليزر ،الضوئيةستخدامها في األلياف اوكذلك   ،واسترجاعها

   : لى إتهدف الرسالة  

x )SexSGe-   سلينيوم(  -جرمانيوم)الشالكوجيني    لألغشية الرقيقة من المركبالتركيبية  و الضوئية و الكهربية  دراسة الخواص  

 and 40 %)من النسب الذرية   (x=  10, 15, 20, 25, 30, 35ث )( حيو100

 تحضير العينات:  -

و ذلك وفقا لألوزان الذرية لهذه العناصر من    at  40 Ge, Seo (X= 10, 15, 20, 25, 30, 35 and     %)  بن سبع سبائك من

من السيليكا تم تنظيفها مسبقا و مفرغة   أنابيب. بعد ذلك وضعت العينات الموزونة بالنسب المبينة في  99.99مواد عالية التقاء%

 ،درجة كلفينية  1273أفران حرارية ورفعت درجة حرارتها تدريجيا إلى  وضعت بعد ذلك هذه األنابيب في    ،Torr 105تحت ضغط  

ستمرار عملية الرج لألنابيب داخل الفرن للتأكد من التجانس التام للمصهور. بعد ذلك  ا ساعة مع    24وظلت تحت هذه الدرجة لمدة  

السبائك الصلبة من   أخرجت م  ث لعينةل اجئ أخرجت هذه األنابيب سريعا و بردت في خليط من الماء والثلج المجروش لعمل تبريد مف

و تحليل األشعة السينية متجددة    XRDو نسبها الوزنية بواسطة تشتت األشعة السينية    (األمورفية)وتم التأكد من خصائصها    ،األنابيب

 على التوالي. EDAXالطاقة 
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    Metal oxides make a very important role in various fields of chemistry, physics, and materials 

science. The metal elements have a capability to form an enormous diversity of oxide compounds. 

These can adopt an enormous number of structural geometries with an electronic structure that can 

reveal metallic, semiconductor or insulator character. Metal oxides are used in the fabrication of 

microelectronic circuits, sensors, fuel cells, coatings for the passivation of surfaces of rust, catalysts, 

and optoelectronic devices. In the emerging field of nanotechnology, an objective is to construct 

nanostructures or nanoarrays with properties with respect to those of bulk or single particle species. 

The unique physical and chemical properties can be exhibited by metal oxide nanoparticles, because 

of their limited size and a high density of the corner or edge surface sites. Three important groups of 

basic properties in any material have been influenced by the size of Particle is expected. The structural 

characteristics belong to the first one, namely the lattice symmetry and cell parameters. Generally, 

perovskite is the name of a more universal group of crystals that take the same structure and is now 

used to refer to any member of a very big family of compounds that has the basic chemical formula 

ABO3 where A and B show tow different cations in size and for which the B ion is surrounded by an 

octahedron of O ions. The Perovskite materials can present insulating, semiconducting, ionic 

conducting and superconducting behavior being valuable for technological applications in sensor 

devices, refractories, electronic components, solid oxide fuel cells (SOFC), catalytic membrane 

reactors for hydrogen production, and so on. Their physical properties such as structural, optical, 

thermal, dielectric, electrical and magnetic properties have been extensively studied. Such versatility 

in the family of transition metal perovskite leads to be one of the most important in material science.      

These properties occur primarily in the compounds whose structure deviate from an ideal cubic due 

to unstable types of distortions, such as polar or antipolar moves of A and/or B ions from their exact 

position in the center of the octahedral tilts, Jahn-Teller distortions, or magnetic ordering. The 

replacement and doping of various cations at the A or B sites modify the distortion of the perovskite 

structure and therefore tailors the physical properties of this type of materials. ABO3 perovskite 

materials have proven to be the best materials for cathodes due to their tunability. Their properties 

such as phase stability, thermal expansion coefficient, electronic and ionic conductivity could be 

adjusted with the selection of A and B site metal cations.  The perovskite oxides are very interesting 

and extensively studied due to the vast variety of solid-state phenomena they display. Perovskite 

oxides exhibit a large variety of properties, due to the variety of structures and chemical compositions. 

In the present thesis, we were motivated to explore various properties of pure bismuth ferrite 

manganite ) and a series of doped lanthanum 3), pure and doped lanthanum ferrite (LaFeO3(BiFeO

) nanoparticles due to their technological importance as given below:3(LaMnO 

1. Bismuth Ferrite (BiFeO3): 

     Pure bismuth ferrite could be tailored in various ways. An important method to modify its 

properties is to replacement bismuth with another cation, such as a rare-earth metal. Samarium is a 

rare-earth metal which differs from bismuth with its much smaller ionic radius and the fact that 

samarium does not have single pairs like bismuth. Bismuth ferrite, BiFeO3, is a multiferroic material 

57 A Study Of Structured, Electrical And Magnetic Properties Of Oxide Materials 

 المشرف عبد هللا أمين سعد   الباحث
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with the perovskite ABO3 structure. Since both the iron and bismuth cations are trivalent, Fe3+ and 

Bi3+, respectively, BiFeO3 is called a III-III perovskite. The structure contains a Fe3+ cation inside an 

O6 oxygen anion octahedron. The vacancies between the octahedra are filled with Bi3+ anions. In bulk 

BiFeO3, the structure is rhombohedrally distorted due to octahedra tilting around the [001]hex axis. The 

hexagonal unit cell parameters on bulk size BiFeO3 are ahex = bhex = 5.5787Å and chex= 13.8688Å. The 

proportional sizes of the ions in the BiFeO3 structure are essential for the stability of the structure. 

BiFeO3 was supposed as the only possible candidate, which exhibits instantaneous enormous 

ferroelectricity and antiferromagnetism at room temperature. This discovery had led to a series of 

investigations in this area from around the world and a lot of extra novel properties of BiFeO3 were 

discovered involving photovoltaic effect, light induced photostrictive effect, and controllable 

ferroelastic switching. Meanwhile, the majority of scientist of physics concentrates on bulk and thin 

film samples of BiFeO3 to show its physical properties, inspired by its potential in information storage 

in spintronic devices and sensors, other scientist of material and chemist are working on BiFeO3 

through its nanostructures, a valuable way to fully understand the chemical properties and application 

of the material.  

2. Lanthanum Ferrite (LaFeO3): 

     The researcher conducted a careful study of the electronic conductivity and defect structure of 

type semiconductor. Iron can be -is oxygen deficient and was shown a behavior of p 3. LaFeO3LaFeO

has a low lanthanum vacancy concentration, which is  3. LaFeO+, and 4+, 3+stable in valence states 2

oxidation couples. Holes  4+/Fe3+entration of oxygen vacancies and Febalanced by a low conc

conduct by small Polaron jumping from B-site to B-site by altering valence state. Conductivity is 

unique ) based oxides are an important due to its 3. Lanthanum ferrite (LaFeO3very low for LaFeO

has both high ionic and electronic conductivity at high temperatures, and they are  3properties. LaFeO

potential candidates for use in high temperature electrochemical devices, such as gas sensors, 

) 3oxide fuel cells. Lanthanum ferrite (LaFeOoxygen permeable membranes, and electrodes in solid 

has orthorhombic symmetry perovskite Structure and an antiferromagnetic insulator with Néel 

= 750 K. It has a various property such as the exchange bias, multiferroic and  Ntemperature T

magnetic optics, which are very important for development so many applications, as new magnetic 

memory devices, low power consumption spintronic devices and magneto optical sensors. 

)3Lanthanum Manganite (LaMnO.  3 

     Manganites frame is an important place in the material science research due to its extensive 

applications owing to the vast properties shown by these materials in various conditions.       

Manganites are richly varied and fascinating systems due to dramatic properties shown by them in 

diverse surroundings. These are strongly correlated electrons family wherein the correlations among 

electrons assign different interesting properties to this class of materials. The colossal 

magnetoresistive manganites always been studied by a sizable fraction of the condensed matter 

community and their popularity had reached the levels comparable to that of the high-temperature 

superconducting cuprates. A vast interest in the investigated of manganites is due to their interrelated 

properties and possibilities of device applications. The versatile electrical properties of perovskites 

are easily tunable by changing the oxygen stoichiometry, by doping or by applying an electric field. 

oxygen  x-3s an insulator, but the SrTiOat room temperature i 3The undistorted ideal cubic SrTiO

is  3deficient derivative is conducting or superconducting. The parent manganese compound LaMnO

undergoes a structural transformation  3ferromagnetic and insulating in its ground state. LaMnO-anti

at T~523K from the Jahn-Teller distorted orthorhombic phase to a high temperature cubic 

derivatives become metallic/ferromagnetic and  3semiconducting phase. Sr and Ca doped LaMnO
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exhibit effects like colossal magnetoresistance in metallic multilayers. Lanthanum Manganites 

) are members of strongly correlated electrons family wherein the correlation among 3nO(LaM

 3electrons assigns various interesting properties to this class of materials and have the ABO

perovskite structure. It is important due to the following reasons: 

1. The unexpectedly large magnototransport properties of these compounds. 

2. When we study the manganites is, their rich phase diagram exhibiting a variety of phases with 

unusual spin, charge, lattice, and orbital order. 

3. The states formed in these compounds are dominated by coexisting clusters of competing.  

     A great interest in the study of manganites is due to their interrelated properties and possibilities of 

device applications. Mixed valence manganites with the perovskite structure have been investigated. 

Early research was motivated by a need to develop insulating ferromagnets with a wide magnetization 

for high-frequency applications. More recent work has been determined by a wish to understand and 

develop the large negative magnetoresistance effects which occur close and below the Curie 

temperature also to understand the low field magnetoresistance effect at low temperature. Research 

on the manganites has exhibited new phenomena such as colossal magnetoresistance (CMR) and dense 

granular magnetoresistance which led to the understanding of several physical concepts such as Zener 

double exchange and the Jahn-Teller effect. They can modify dramatically stoichiometrically in time 

and/or space as a result of small changes in condition. 

 

 

 

 

 بالعرض  األقوال بين المقارنة الدراسة  مع ،األربعة الفقهية المذاهب  عن الزيدي  المذهب  اختالف أوجه بيان لىإ  الرسالة تهدف   

 عريق مذهب الزيدي  المذهب أن للباحث تبين الدراسة خالل ومن الدليل، لىإ قربأ الباحث يراه بما الترجيح ثم والمناقشة، والتحليل

 بعد هباالمذ بقية عن بها انفرد التي الفقهية آرائه من كثيرا نإ بل ،األربعة المذاهب عن كثيرا يبعد ال وهو ومصادره أصوله له

 .األربعة المذاهب  أقوال من رجحأو  الدليل لى إ قرب أ -الباحث نظر وجهة من -هي والتحقيق النظر

 

 

 

 

 هدفت الدراسة الحالية إلى : 

 تطوير برنامج لتنمية المهارات الحياتية لدى المرأة في الجمهورية اليمنية.    -１

الشخصية    -２ حياتها  في  األساسية  الحياتية  المهارات  تعلم  على  المرأة  لمساعدة  المطلوبة  الحياتية  المهارات  بأهم  قائمة  وضع 

 واألسرية. 

58 
 األربعة المذاهب عن الفقهية الزيدي المذهب  مفردات

 مقارنة فقهية دراسة

 2012 السنة  الثاني الحسن الجامعة  الزنيفي الفتاح عبد. د.أ المشرف مثنى محمد فايز الباحث

 الجمهورية اليمنية تطوير برنامج مقترح لتنمية المهارات الحياتية لدى المرأة في 59

 المشرف بدور عبد هللا علي الماوري  الباحث
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 محمد حسن
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درمان    أم
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، وكان مجتمع الدراسة من جميع الدارسات بمرحلتي األساس و المتابعة في مديريات ثة في هذه الدراسة المنهج الوصفيتبعت الباحا   

دارسة  (  ۱۰۰، منهن )دارسة(  ۳۰۰، أما عينة الدراسة فقد تكونت من )دارسة(  ۹۱۲۹أمانة العاصمة صنعاء العشر والبالغ عددهن )

في  (  ۲، تم اختيارهن بالطريقة القصدية في المراكز المختارة في الجدول رقم )دارسة بمرحلة المتابعة(  ۲۰۰و)  ،سبمرحلة األسا

 .م۲۰۱۰-۲۰۰۹أمانة العاصمة صنعاء للعام الدراسي  

 : ةتناولت الباحثة خمسة محاور رئيس  وقد  

 . محور المهارات الشخصية -

 . محور مهارات العالقات اإلنسانية  -

 . ور المهارات المهنية والتدريبيةمح  -

 . محور مهارات التربية األسرية  -

 . محور المهارات الصحية والعادات السليمة  -

مهارات  يتراوح ، من بينها  مهارة(  ۹۹)  ةالتي يحويها االستبيان البالغ  ،أوضحت النتائج أن المهارات لدى النساء بمجتمع الدراسة       

مهارات يتراوح متوسطها ، و  مهارة   ۲۹، وعددها  مارسة النساء لها درجة صغيرة جداوتمثل درجة م  ،(۱٫۸۸إلى )(  ۱٫۰۷متوسطها )

       مهارة.  ۲۰وتمثل درجة ممارسة النساء لها درجة دون الوسط وعددها ( ۲٬۸۷إلى )( ۲٫۰۸)

،  ما توصلت إليها الدراسة من نتائج توصي الباحثة: بتطوير برامج المهارات الحياتية للمرأة في الجمهورية اليمنية في ضوء  و      

 و أن تغطي البرامج المقدمة للمرأة احتياجاتها الشخصية واألسرية والصحية واإلنسانية والمهنية.

، وتجريبها على الدارسات بمرحلتي األساس والمتابعة  ي خرجت بها الدراسةالمفردات الت  وتقترح الباحثة: تصميم برامج من خالل     

مثل هذه الدراسة على مستوى الوطن العربي لتعزيز  جراءإ، كما تقترح ليم الكبار بأمانة العاصمة صنعاءفي مراكز محو األمية وتع

 . اخارجي صدقها

 

 

 

  ، النمو االقتصادي لقد تفاقمت االختالالت الهيكلية في االقتصاد اليمني في بداية عهد الوحدة، وكان من مظاهرها تراجع معدالت      

وتراكم المديونية، وفي سبيل الخروج من األزمة االقتصادية لجأت الحكومة اليمنية إلى الصندوق    ،وتصاعد معدالت التضخم والبطالة

 ارتكز على السياسة المالية.  1995والبنك الدوليين وطبقت برنامجا لإلصالح االقتصادي منذ مارس 

 ووضعت الدراسة لها ثالثة أهداف أساسية:  

 تحليل تطور السياسة المالية في الفكر االقتصادي.  -1

 تحليل البيئة الناظمة لعمل السياسة المالية في االقتصاد اليمني.  -2

   .تحليل سياسة اإلصالح المالي والتعرف إلى مدى مالءمتها في معالجة االختالالت الهيكلية -3

 . الدور الذي أحدثه اإلصالح المالي في معالجة االختالالت االقتصاديةتحليل وقياس   -4

وبغية تحقيق أهداف الدراسة قسمت األطروحة إلى بابين: اختص الباب األول بالجانب النظري، بينما كرس الباب الثاني في الجانب       

الت االقتصادية التي يعاني منها االقتصاد اليمني  التطبيقي، واشتمل على ثالثة فصول، كرس الفصل األول لتحليل طبيعة االختال

 وتحليل سياسة برامج اإلصالح االقتصادي، وتوجهات سياسة اإلصالح المالي والبيئة الناظمة التي تعمل في إطارها تلك السياسة. 

ارنتها بالفترة قبل تنفيذ برامج  أما الفصل الثاني فقد اهتم بتحليل تطور السياسة المالية في ظل برامج اإلصالح االقتصادي ومق      

 اإلصالح، والتعرف إلى مدى أثر تلك السياسة في معالجة االختالالت الهيكلية. 

 والفصل األخير تعامل مع قياس العالقة الكمية بين أدوات السياسة المالية والمتغيرات الكلية في ظل برنامج اإلصالح االقتصادي.     

 وتتمثل أهمها في: ،تائجوتوصلت الدراسة إلى جملة من الن

 لقد مثل الفساد عامل إجهاض لإلصالح المالي في االقتصاد اليمني.   .1

 اتجاهات إصالح السياسة المالية في االقتصاد اليمني 60

 المشرف عبده مدهش الشجري  الباحث
 .د محمد سعيد فرهود أ

 حمد زهير شاميةأ .دأ
 2008 السنة  حلب الجامعة 
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أن الوضع المريح الذي شهدته الموازنة العامة خالل تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي يعود بدرجة أساسية إلى ارتفاع عائدات النفط،  .2

 . 2006% عام 74.1، إلى 1995% كنسبة من اإليرادات الجارية عام 23.7إذ ارتفعت من 

% أن أمام السياسة الضريبية متسعاً لزيادة اإليرادات ودون أن يقود ذلك إلى التأثير في حوافز  48عبر مؤشر الجهد الضريبي البالغ   .3

ليس من  اإلنتاج ومقدرة المجتمع، كما يشير إلى أن أسلوب معالجة العجز في الموازنة يتطلب من خالل رفع اإليرادات الضريبية و 

خالل خفض اإلنفاق العام، أيضا يشير إلى أن انخفاض اإليرادات الضريبية ال يعزى إلى ضعف الطاقة الضريبية في االقتصاد  

 اليمني وإنما إلى تردي كفاءة اإلدارة الضريبية وتخلف أساليب التحصيل واتساع التهرب الضريبي. 

الكلية يعود بشكل أساس إلى عوائد النفط وليس للسياسة المالية. كما أن ذلك التناسب  ما تحقق من تناسب في بعض االختالل الهيكلية  .4

 لم يقد إلى تحسين في األهداف األساسية، وهي معدالت النمو، وتخفيض معدالت الفقر، والبطالة. 

ماشية في ظل برامج التثبيت في  % مما يفسر إخفاق السياسة المالية االنك30أظهرت الدراسة ارتفاع الميل الحدي لالستيراد البالغ  

 تخفيض االستيراد من جهة وفشل برامج التكييف في تحفيز اإلنتاج بل وتناقضها مع برامج التثبيت من جهة أخرى. 

 

 

هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في جودة الخدمة في المصارف التجارية اليمنية: دراسة مقارنة بين     

العاصمة صنعاء، وأجريت الدراسة على عينة من عمالء المصارف التجارية )الحكومية  المصارف الحكومية والخاصة العاملة في 

 ( عامالً. 120( عميالً و) 220والخاصة( والعاملين فيها، وبلغت عينة الدراسة )

إلى قياس أبعاد تكنولوجيا المعلوماستبانةا واستخدمت ألغراض جمع البيانات وتحليلها   ت ) ، وزعت على مقياسين، توجه األول 

مقياس   عن  عبارة  هو  والثاني  البيانات(،  وقواعد  االتصال،  وشبكات  البشرية،  والموارد  والبرمجيات،  والمعدات،  األجهزة 

SERVQUAL     لقياس جودة الخدمة المصرفية عن طريق أبعادها الخمسة )الملموسية، واالعتمادية، وسرعة االستجابة، والثقة

 في التعامل، والتعاطف(.

 من أهمها :  ،سة إلى مجموعة من االستنتاجاتوتوصلت الدرا 

أكثر   .1 هي  الخاصة  فالمصارف  الدراسة(،  )عينة  المصارف  بين  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  مستوى  في  تفاوت  وجود 

 استخداما لتلك األدوات. 

المعلومات، باإلضافة إلى محدودية الخطط  أثبتت الدراسة وجود نقص في عدد الكوادر المؤهلة المتخصصة في مجال تكنولوجيا   .2

 والبرامج الخاصة بإعداد وتدريب الكادر المصرفي المؤهل. 

أثبتت الدراسة أن مستوى جودة الخدمات المصرفية في القطاعين )الحكومي والخاص( ال ترقى إلى مستوى توقعات العمالء في   .3

تميزت على المصارف الخاصة من حيث جودة الخدمات المصرفية  أغلبية أبعاد جودة الخدمة، ومع ذلك فإن المصارف الحكومية  

 التي تقدمها للعمالء. 

( الستخدام تكنولوجيا المعلومات )األجهزة والمعدات،  α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  يأثبتت الدراسة وجود أثر ذ .4

 البيانات( في جودة الخدمة المصرفية في المصارف اليمنية الحكومية. والبرمجيات، والموارد البشرية، وشبكات االتصال، وقواعد  

ذ .5 أثر  الدراسة وجود  )  ي وكذلك أظهرت  الداللة  )األجهزة  α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى  المعلومات  تكنولوجيا  ( الستخدام 

لخدمة المصرفية في المصارف اليمنية  والمعدات، والبرمجيات، والموارد البشرية، وشبكات االتصال، وقواعد البيانات( في جودة ا 

 الخاصة. 

أو    توأثبت .6 المصرف )حكومي  نوع  إلى  تعزى  اليمنية  التجارية  المصارف  المصرفية في  الخدمة  فروق في جودة  الدراسة وجود 

 خاص(. 

 كان أبرزها:  ،من التوصيات ا وقدمت الدراسة عددً 

األ .1 وتطوير  تحديث  اليمنية  الحكومية  المصارف  مدراء  على  في  ينبغي  تستخدم  التي  والمعدات  المصرفية  جهزة  الخدمات  تقديم 

 لمواكبة التطورات التكنولوجية التي تحدث في مجال العمل المصرفي لتستطيع البقاء والمنافسة في سوق العمل. ؛باستمرار

 

مختلفة، حتى تتطابق  ال  ملتي تقدمها من خالل وسائل اإلعاليجب على المصارف اليمنية الخاصة إعطاء صورة حقيقة للخدمات ا  .2

 توقعات العميل مع الخدمة المصرفية التي يتلقاها، وبذلك نكون قد قلصنا الفجوة بين توقعات العميل والخدمة المدركة. 

 أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في جودة الخدمة في المصارف التجارية: دراسة مقارنة 61

 المشرف زايد علي المنزوع  الباحث
جبالق                                           د/ علي 

 أ.د/احمد اليوسفي
 2013 السنة  حلب     الجامعة 
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يجب على مدراء المصارف التجارية اليمنية تدريب وتأهيل الموظفين في جميع األقسام في المصرف وفق برامج تدريبية متخصصة   .3

الجودة في أداء العمليات أثناء تقديم الخدمة للعميل، وتخصيص برامج لموظفي خدمة العمالء على حسن التعامل   ومتنوعة تركز على

 واللباقة مع العمالء. 

( في الحصول على الخدمات  اإللكترونية ، والبطاقات  نترنتكاإلتشجيع العمالء على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة )

 . المصرفية، من خالل تقديم ميزات ائتمانية لمستخدمي هذه الخدمات

 

 

وقياس كفاءتها التشغيلية    CAMELتهدف الدراسة إلى تقييم ومقارنة أداء البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية وفق متغيرات نظام      

من حيث كفاءة التكاليف وكفاءة الربح، والتحقق من طبيعة العالقة واألثر بين مؤشرات األداء ومؤشرات الكفاءة التشغيلية، وتبرز  

  ، (CAMELاولها للعالقة بين مؤشرات األداء المصرفي وفق األساليب القائمة على تحليل النسب المالية )نظام  أهمية الدراسة في تن

، وأُجريت الدراسة على عينة مكونة  SFAومؤشرات الكفاءة وفق أساليب التحليل الكّمي القياسّي ممثلة في نموذج الحد العشوائي  

 . 2011-2008٪ من مجتمع الدراسة، وتغطي الفترة 50( تشّكل بنوك تقليدية 3بنوك إسالمية و 3بنوك ) 6من 

كان أفضل من أداء البنوك اإلسالمية اليمنية بشكل    CAMELوتوصلت الدراسة إلى أن أداء البنوك التقليدية وفقاً لمتغيرات نظام      

( E( وجودة األرباح )M( وقُدرة اإلدارة )Cمعنوية لصالح البنوك التقليدية من حيث كفاية رأس المال )  اإجمالي، وأن هناك فروقً 

 (.A(، في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث جودة األصول )Lوكفاية السيولة )

أظهرت النتائج أن البنوك اليمنية بنوعيها اإلسالمية والتقليدية حققت درجات مرتفعة في كفاءة التكلفة مع وجود فارق لصالح    كما     

البنوك التقليدية إال أنه غير دال إحصائياً، في حين وجدت فروق من حيث كفاءة الربح لصالح البنوك التقليدية أيضاً وبحسب نتائج  

إحصائياً، وبالتالي فإن البنوك التقليدية أفضل من البنوك اإلسالمية من    ( فقد كان الفرق بينهما دااًل t-test)  اختبار فرق المتوسطين

 حيث الكفاءة التشغيلية وأن الفرق بينهما دال إحصائياً.

لتشغيلية، حيث يوجد  وكشفت النتائج عن وجود عالقة معنوية "جزئية" بين مؤشرات األداء )النسب المالية( ومؤشرات الكفاءة ا    

ارتباط طردي موجب ودال إحصائياُ بين مؤشرات األداء ومؤشر كفاءة الربح في حين ال توجد عالقة معنوية مع مؤشر كفاءة التكلفة،  

وأثبتت نتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي لمتغير السيولة على كفاءة الربح ومن ثم على الكفاءة التشغيلية، وهذا يدل على  

وبالتالي يمكن تفسير سلوك الكفاءة التشغيلية للبنوك جزئيا، هذه    ،إمكانية االعتماد على النسب المالية في تفسير سلوك كفاءة الربح

 النتائج تشير إلى أهمية تحليل الكفاءة كأدوات مكملة لتحليل النسب المالية من قبل الجهات الرقابية على عمل البنوك. 

 وكذلك بعض المقترحات البحثية لدراسات مستقبلية.   ،الدراسة بعدد من التوصيات المبنية على النتائج التي توصلت إليهاواختتمت     

 

 

 

  واشتملت هدفت الدراسة إلى بيان أثر تبني معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في تطوير فاعلية حوكمة الشركات في البنوك اليمنية.        

تناول  طار المنهجي, وتناول الفصل الثاني الدراسات السابقة, ول الفصل األول خلفية الدراسة واإلالدراسة على سبعة فصول, تناو

المؤثرة في حوكمة الشركات,    واألخالقيةوالشفافية, وتطرق الفصل الرابع للعوامل المهنية    واإلفصاحالشركات    حوكمة  الفصل الثالث

. وتناول الفصل السادس الدراسة الميدانية من خالل  OECDبينما تناول الفصل الخامس تقييم التشريعات الدولية في ضوء معايير  

السابع الفصل  وفي  الفرضيات.  واختبار  والنتائج    تحليل  اليمن,  في  الشركات  حوكمة  لتطبيق  متكاملة  استراتيجية  الباحث  وضع 

 والتوصيات. 

62 
 وعالقته بمؤشرات الكفاءة التشغيلية  CAMELتقييم أداء البنوك وفق نظام تصنيف 

 "" دراسة تطبيقية على البنوك اليمنية

 المشرف ة مقبل علي الزوب الباحث
أ.د. سعد عبد الحميد مطاوع                                                 

 البغدادي  عبد الحافظد. محمد 
 2018 السنة  المنصورة  الجامعة 

 دراسة أثر تبني معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في تطوير فاعلية حوكمة الشركات في البنوك العاملة في اليمن  63

 الجامعة  س راثي أإن   /أ.د المشرف سلطان حسن الحالمي  الباحث
الدكتور بابا صاحب  

 ماراثودا مبيكدار أ
 2014 السنة 

 قسم محاسبة –رداع   / العلوم اإلداريةكلية 
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حيث    ,المحاسبين القانونيين العاملين في مكاتب المحاسبة والتدقيق في اليمن  األولىتم توزيع نماذج االستبيان على مجموعتين,      

البنوك    إدارة %, والمجموعة الثانية على  72ما نسبته    أي  ,استبانة  72خضعت للتحليل  ,  81تم استعادة    , استبانة  100وزعت لهم  

 %. 66وتشكل  ,استبانة 66خضعت للتحليل  ,85تم استعادة  ,استبيان 100العاملة في اليمن بمعدل 

التحليل    ,One Sample T- Test, Normal Distribution Test التالية:   اإلحصائيةواالختبارات    األساليب استخدمت في 

Mann-Whitney Test, Wilcoxon Test 

لتبني معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في    إيجابيمة، من أبرزها وجود تأثير  همدراسة إلى مجموعة من النتائج الوخلصت ال     

لتبني معايير التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني في   اإيجابي اثرأ هناك أنتطوير فاعلية حوكمة الشركات في البنوك اليمنية, كما 

لى تطبيق وتطوير حوكمة الشركات  إيؤدي   OECD  ومبادئ االلتزام بالتشريعات والقوانين اليمنية   أنتطوير حوكمة الشركات. كما  

, 2العينتين حول الفرضيات ) أفراد  راءآبين   ئيةإحصالى وجود فروقات معنوية ذات داللة إفي البنوك اليمنية.  كما توصلت الدراسة 

 (.8, 6, 3, 1العينتين للفرضيات )  أفرادبين آراء   إحصائية(, وعدم وجود فروقات معنوية ذات داللة 10, 9, 7, 5, 4

المالية بشكل عام والمعايير , , والتدقيق الدولية من قبل معدي القوائم  ة تطبيق معايير المحاسبة المالية ضروربوأوصت الدراسة      

 ومراعاة استصدار نصوص قانونية تلزم الشركات والبنوك بتطبيق المعايير الدولية, ومراقبة ومتابعة تنفيذها.

لى عملية تقويم مستمرة  إخضاع المدققين الداخليين و أساليب عملهم  إ, وق الداخلي من قبل البنوك اليمنيةوضرورة تطبيق معايير التدقي

، و العمل على تطوير خبراتهم و مهاراتهم و مساعدتهم في االطالع على أساليب التدقيق  يد نقاط القوة و الضعف في عملهمدلتح

 والدولية.   اإلقليميةالحديثة المتبعة في الدول المتقدمة, من خالل المشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية 

والمهنيين   األعضاءلزام  إللسلوك المهني , و  أخالقية  وأسسقواعد    الشركات وحوكمة  ل   إرشادات  بإصدارضرورة قيام الجهات المعنية  

 بااللتزام بها. 

,  المالية   األوراقمشروع سوق    إنشاء  إجراءات بضرورة قيام الحكومة اليمنية على وجه السرعة باستكمال    الدراسة   أوصت كما      

 من خالل التسهيالت وتعديل قانون االستثمار ومحاربة الفساد.  واألجنبيةوالعمل على جذب االستثمارات العربية 

 

 

يعتبر المحكم أحد ركائز منظومة التحكيم باعتباره األداة التي تحرك عملية التحكيم، وبقدر المستوى المهني الذي يمتلكه المحكم      

يؤثر في شخص ووظيفه المحكم، وهذه المسئولية قد ال تثار في أغلب    اتكون النتائج مرضية، لذلك تناولت هذه الرسالة موضوعً 

صورها إال بعد انتهاء عملية التحكيم أو انتهاء عقد المحكم ألي سبب كان، ويشرع الطرف المتضرر لرفع دعوى المسئولية، حيث  

المحكم قد وقع في دائرة المسئولية. ولدراسة المسئولية المدنية ل  بد من  يعتقد في إدعائه أن  تتناول تعريف   توطئةلمحكم كان وال 

الوظيفة التحكيمية وتعريف المحكم، وطبيعة هذه الوظيفة وتعدد نظرياتها، والتطور التاريخي لهذه الوظيفة، وتناولت الوسيلة الالزمة  

تعريفه وصوره وتوضيح خصائصه وأركانه   بيان  وتم  المحكم  تتجسد في عقد  والتي  باألطراف  المحكم  انتهائه،  الرتباط  كيفية  و 

وبموجب هذا العقد تنشأ التزامات وحقوق متبادلة بين المحكم واألطراف أو بينهما وبين مؤسسات التحكيم حالة اللجوء إلى مؤسسات  

التحكيم الدائمة. وعالجت الرسالة موضوع حصانة المحكم و دواعي منح هذه الحصانة، وتم مقارنتها بحصانة القضاة، وبيان مدى  

منح المحكم ذلك وما موقف الفقه والتشريع والقضاء من هذه الحصانة، وأثرها على الواقع العملي. ثم تبع ذلك بيان األحكام    إمكانية

ثار هذه المسئولية من حيث بيان أطرافها  آالعامة لمسئولية المحكم من خالل المسئولية العقدية و التقصيرية، وبيان تعريفها وأركانها و

مسئولية المحكم وجدوى التأمين منها. ثم تناولت الرسالة مسئولية مؤسسات    نية اإلعفاء منها وكيفية تقادمومدى إمكا  ومناطها وانتهائها

وبيان الوظائف المتعددة لهذه    المؤسسات من دولية وحكومية وخاصةومن خالل ذلك تم بيان األدوار المختلفة في إنشاء هذه    ،التحكيم

هذه المسئولية والرؤية الواقعية المسئولية مؤسسات التحكيم . من حيث حاالتها وصورها ومبرراتها. المؤسسات، واألساس القانوني ل

وتم دراسة المسئولية المدنية للمحكم في مواجهة القانون الدولي الخاص، من خالل بيان االختصاص القضائي في دعوى مسئولية  

وطرق تنفيذ الحكم الصادر في دعوی مسئولية المحكم، ثم    ،والدفوع المقدمة لذلك  ،المحكم وضوابط ذلك وإجراءات هذه الدعوى 

عالجت الرسالة القانون الواجب التطبيق علی دعوی مسئولية المحكم الدولي، سواء العقدية أو التقصيرية. وكان ذلك من خالل ثالثة  

 أبواب على النحو التالي: 

 يم التجاري الدوليكالمدنية للمحكم في منازعات التح المسؤولية 64

 الباحث
أنور علي  

 الطشي 
 المشرف

 أ.د.أحمد قسمت الجداوي 

 النمر أ.د.أبو العال علي أبو العال 

 أ.د.محمد جمال الدين حجازي 

 الجامعة 
عين 

 شمس 
 2011 السنة 
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 لوظيفة المحكم. الباب األول: الخصائص العامة 

 الباب الثاني: األحكام العامة المسئولية المحكم المدنية. 

 الباب الثالث: المسئولية المدنية للمحكم في مواجهة القانون الدولي الخاص.    

مادام    من أهمها: أن المحكم والمؤسسات التحكيمية ال يمكن أن يكونوا في مأمن من المساءلة  ،ثم توصلت الرسالة إلى بعض النتائج

من أهمها: أنه    ،أن األعمال قد تمت بصورة يشوبها سوء النية والفعل العمد، وجسامة في الخطأ. وقدمت الرسالة بعض التوصيات

 .يجب على األطراف المتنازعة حالة انعقاد عقد المحكم االهتمام بموضوع مسئولية المحكم وتحديد نطاقها

 

 

     In the past few years, the increasing popularity of mobile devices and the rapid development of 

the wireless networking technologies are enabling some new classes of various fields such as 

education, health, tourism, and so on. These applications wear marked by a special feature of 

movement. The progress made in semantic web and ubiquitous computing has led to the development 

of mobile applications which can provide  adapted services according to the user's requirements such 

as, context-aware system for overcoming information overload problem. Knowledge support system  

is one of the   applications which are characterized by precision, rapid provision, right time, and right 

place, as well as adding the feature of mobility and personalization to be context-based mobile 

knowledge support system for supporting foreigners in foreign countries. Foreigners in foreign 

countries, who are there for studying, working or living, may face various challenges that can be 

divided into three main categories, namely knowledge needs, language skills, and guider which are 

related to the differences in cultures, languages and the geographic information respectively. For 

example, in recent years, there are a large number of foreign students coming to China to learn 

Chinese language, work, or live. However due to the characteristics of the local culture, Chinese 

language complexity, and the geographical complexity of many areas, it is usually difficult for them 

to do any activity without human guider. In this research, the current available technologies allows 

for their exploitation creation of an approach called Context-based Mobile Knowledge Support 

System (CMKSS) for supporting foreigners in foreign countries, which will be considered as a 

contribution for solving the problems faced by foreigners. CMKSS approach provides three types of 

supports, namely knowledge support, language support and guide support, when the foreigner wants 

to fulfill any activity in a foreign country. In order to fulfill an activity, firstly he/she needs some 

knowledge about the specific task which allows him/her to make some decisions, secondly  he/she 

needs to learn some language skills to communicate with the locals, and finally he/she needs some 

geo-information to guide him/her to achieve this task. From the theoretical perspective, the real value 

o live the real value of CMKSS is the efficient modeling of the changeable context motion and the 

fast matching process. This research will discuss the following three questions: 

65 
A Context-based Mobile Knowledge Support System for Supportin Foreigners 

Demand-Supply Knowledge Representation and Matching Algorithm 

 المشرف حمد المخالفيأخليل  الباحث
Prof. Dr. Hu 

Xiangpei 
 2011 السنة   Dalian الجامعة 

 قسم نظم معلومات –رداع   / العلوم اإلداريةكلية 
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1. How to represent the user's requirements in a good form and make it easy to get what wants? Due 

to problems exist in keyword-based searching, which leads to the iser e nding of the user's needs and 

the problem of dealing with the changeable textual information of the user's situation and the 

surrounding environment. The difficulties are (1) How to recognize the user's needs which inputted 

as free form query. (2)How to obtain the changeable contextual information and represent these 

contexts for constructing the user's demand profile, which reflects a user's needs. 

Q2: How to represent the support item in a proper form to make it easy to be retrieved and fit the 

user's requirements? Traditional methods of indexing the support items are insufficient for providing 

semantic matching. The difficulty is how to establish the semantic relations to accurately defining 

the contents of the support item in order to enhance the semantic matching and the context based 

matching. 

Q3: How to efficiently match user's requirements with the suitable support items to fit his/her needs? 

Due to both low efficiency and effectiveness of the classical exact matchin methods and the limited 

capabilities of the mobile device, which may lead to the mismatchin or no-matching problems, the 

difficulty is how to achieve the approximate match between the changeable contextual information 

of the user's requirements and the available support items to provide top-n suitable support items, 

which fit the user's needs and surrounding environment. In this research, the processing of semantic 

query and ontology-based context model are proposed to represent the user's requirements, three 

types of context categories, namely activity contexts, device contexts and user contexts are used in 

this model to accurately define the user's needs composed into the demand profile that is represented 

by an XML file. Semantic annotation mechanism is proposed to annotate the support items stored in 

the document's repository. WordNet-ontology is used in word sense disambiguation for extending 

the concepts in the support item description.  
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 بيانات رسائل الماجستير ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم     رابعلا الجزء   

 اإلسالمية قسم الدراسات  رداع -كلية التربية والعلوم   1

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر 

 ذكر مود محمد العزاني ح  1

تولية القاضي وحدود واليته  

القضائية وانتهاؤها في الشريعة 

 دراسة فقهية مقارنة- اإلسالمية

 العربية  2004 فقه ----- الفيوم  مصر

أخذت 

البيانات 

من المركز 

الوطني  

 للمعلومات

 ذكر حمد المطريأمحمد  2

اإلمام معمر بن راشد الصنعاني 

 اليماني في الكتب الستة

 
 العراق 

 صدام

 للعلوم 

 اإلسالمية  
  العربية  2000 حديث  اآلداب

 ذكر جمال محمد هاجر  3

ترجيح أساليب القرآن على 

الوزير  أساليب اليونان. البن 

 اليمني دراسة وتحقيق 

 التربية  ذمار اليمن 

التفسير  

وعلوم  

 القرآن 

  العربية  2008

 ذكر صالح زيد  أنور 4

 التنبيه على مشكالت الهداية

 البن أبي العز 

 تحقيق ودراسة

 السعودية 

 
 الشريعة اإلسالمية

فقه 

 وأصوله
 العربية  1996

 مطبوع

بمكتبة  

 الرشد 

وانظر 

الموقع  

الرسمي 

للمكتبة 

 الشاملة 

 ذكر صالح  عبدهللا أحمد 5

 منظور من الصليبية الحروب
 دراسة) والنصارى المسلمين

 (.مقارنة

 الهند
 هامدارد

 نيودلهي

الدراسات  
اإلسالمية 
والعلوم 

 جتماعيةاال 

ثقافة  
 سالميةإ

  العربية  2006

 السعودية  أسباب الغزو الفكري ومجاالته  ذكر محمد صالح الشريم 6
اإلمام 

 محمد
 الشريعة

ثقافة 

 إسالمية
  العربية  2020

 اإليمان  اإليمان  اليمن  الثبات في القرآن الكريم ذكر حمد المحمديأمراد  7

التفسير  

وعلوم  

 القرآن 

  العربية  2008

 ذكر توفيق علي العمري  8
حقوق الحيوان في 

 اإلسالم)دراسة فقهية مقارنة(
 التربية  ذمار اليمن 

فقه 

 وأصوله
 العربية  2009

 

 

9 
إشراق عبدالرحمن  

 الماوري 

 

 أنثى 

الوحدة الموضوعية في السور 

المسبحات "دراسة نظرية 

 تطبيقية" 

 

 اليمن 

 

 صنعاء

 

 اآلداب

تفسير 

وعلوم  

 قرآن 

2021 
 

 العربية 
 

 ذكر نشوان علي المصري  10
في  وأثرها  المحمدية  النبوة 

 اإلصالح    االجتماعي 
 صنعاء اليمن 

اآلداب    

والعلوم  

 اإلنسانية 

فكر         

 إسالمي
2016 

   

 العربية 
 

 أنثى  حمد عطيفة أأميرة  11

مرويات اإلمام علي في مصنف  

عبدالرزاق الصنعاني كتاب 

الطهارة جمعاً ودراسة )مقارنة 

مع مجموع اإلمام زيد,  

واألحكام للهادي, وآمالي ابن  

عيسى, وشرح التجريد للمؤيد 

 باهلل(

 اآلداب صنعاء اليمن 

دراسات 

 إسالمية

تخصص 

حديث 

 وعلومه 

  العربية  2020
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رداع – كلية التربية والعلوم  3  قسم اللغة اإلنجليزية  

 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 الرسالة 

  رابط النشر 

ن كانت  إ

 منشورة 

12 

 

 جيهان 

عبد الرحمن  

 عشيش

 

 

 أنثى 
البناء الموضوعي لرواية  

 وذرنج مرتفعات 
 اآلداب صنعاء  اليمن 

 األدب

 اإلنجليزي  
2006 English  

13 

 

محمد علي 

 قرابش 

 

 

 

 ذكر

 

Arabic Loanwords 

in English 
 ذمار  اليمن 

اآلداب و 

 اللغات 

لغة  

 إنجليزية 
2004 English  

14 
كامل حزام  

 مقبل
 ذكر 

D. H. Lawrence's  

Women in Love : 

A Study of its Central  

Theme: 

 اآلداب صنعاء اليمن 
 لغة

 إنجليزية  
2010 English  

15 

مد  ياسر مح 

 الرفاعي 

 

 ذكر

 

A Study Of 

Pragmatic Transfer 

And Its Relationship 

To L2 Proficiency 

Among Yemeni Efl 

University Learners 

  English 2014 * * صنعاء اليمن 

16 
حمد أ صالح 

 التام 
 ذكر

 التواصل وسائل تأثير

 المتعلمين على االجتماعي

 اإلنجليزية للغة اليمنيين

 الجامعات في أجنبية كلغة

 الهندية

 كورونا  جائحة خالل

 اإلنسانيات بامو الهند
لغة  

 إنجليزية 
2021 English  

 قسم التربويات  رداع -كلية التربية والعلوم   

 رابط النشر   اللغة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة  بلد الدراسة  عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م

17 
جبر محمد 

 عبدهللا الكولي
 ذكر

تقويم أداء معلمي مرحلة األساس  
 في ضوء الكفايات التعليمية 

 التربية  الجزيرة  السودان

مناهج 

وطرق 

 تدريس 

  العربية  1998

18 

عبدهللا محمد  

صالح  

 الضريبي 

 ذكر

أساليب مواجهة الضغوط  

النفسية لدى طلبة جامعة  

ذمار وعالقتها ببعض 

 المتغيرات 

 ذمار اليمن 
كلية 

 التربية 
  العربية  2004 علم النفس 

19 
نايف علي 

 صالح األبرط 
 ذكر

تصميم برمجية تعليمية في 

أثرها في  العلوم واختبار 

تحصيل طلبة الصف السابع 

األساسي في الجمهورية  

 اليمنية 

 ردن األ
اليرموك 

 ردنية األ
 التربية 

تقنيات 

 التعليم 
 العربية  2007

http://repo

sitory.yu.e

du.jo/hand

le/123456

789/8346 

20 
 صفاء العبيدي 

 
 أنثى 

مقترح لتفعيل   تصور

األنشطة المدرسية بمدارس  

التعليم الثانوي بمحافظة 

البيضاء في ضوء  

 االتجاهات الحديث 

 اليمن 
 ذمار

 
  العربية  2019 * التربية 

http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/8346
http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/8346
http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/8346
http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/8346
http://repository.yu.edu.jo/handle/123456789/8346
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- ة التربية والعلوم  كلي

داعر  
 قسم اللغة العربية 

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر  

24 
محمد مسعد  

 معجب
 ذكر

في الشعر الوداع 

-)موضوعية األندلسي

 فنية(

  العربية  2002 اللغة العربية  التربية  المستنصرية  العراق 

25 
حمد أعاتق 

 الماوري 
 ذكر

التخريج النحوي 

والصرفي للقراءات 

القرآنية الشاذة في  

كتاب )المحتسب البن  

 جني ( دراسة تحليلية 

 العربية  2004 نحو وصرف  باداآل عين شمس مصر

خذت أ

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

 ذكر عبد هللا الجوزي 25
الحوار في الشعر 

 العربي قبل اإلسالم
 العراق 

صدام للعلوم 

 اإلسالمية
* 

أدب من قبل  

 اإلسالم
 العربية  2000

خذت أ

البيانات من 

المركز 

الوطني  

 للمعلومات

27 
عبد السالم محمد  

 الشناظبي 
 ذكر

جهود داود عبده  

 اللغوية
  العربية  2019 لغة ونحو  اآلداب الملك سعود  السعودية 

28 

علي محسن 

 الحسني 

 

 ذكر

الجواز في النحو 

العربي عند البصريين  

من خالل كتاب  

األصول في النحو 

البن السراج )دراسة 

 نحوية داللية(

  العربية  2008 * اآلداب ذمار اليمن 

29 
محمد  علي  

 العنسي 
 ذكر

سورة مريم دراسة  

  العربية  2014 لغة عربية اآلداب ذمار  اليمن  لغوية

 قسم األحياء رداع -كلية التربية والعلوم   2

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

21 
عبد الحافظ عبد 

 هللا العامري
 ذكر

Interactive effect of 

heavy metals and 

gibberellic acid on 

growth and biochemical 

contents of Rocket plant 

(Eruca sativa L.) 

 العلوم الملك سعود  السعودية 
حياء أنبات و

 دقيقة
  العربية  2010

22 

 عبد الوارث 

 عبد القادر 

 عبد الرحيم  

 ذكر

على مرض  دراسات مرضية

الصدأ األصفر على القمح في  

  اليمن

  English 2006 * * صنعاء اليمن 

23 
  بكيل علي ردمان 

 
 ذكر

Effects of Lepidium 

sativum Seeds on Bone  

Healing and Serum-

Ca++  Level in Albino 

Rats 

 ذمار اليمن 
العلوم 

 التطبيقية
  English 2020 علم حيوان 
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رداع -كلية التربية والعلوم    الرياضيات قسم    

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر 

30 
حكيم أحمد 

 عثمان 
 ذكر

New Types Of 

𝛼-Continuous 

Mappings 
 العراق 

Al-

Mustansereyah 
* * 2003 English  

31 

مهيوب محمد  

 شباطة

 

 ذكر

حول الزمر  

الضبابية القابلة 

 للحل 

 

  English 2002 * * بغداد العراق 

32 
علي حسن 

 العاتي 
 ذكر

وجود الحل الشامل 

ة التفاضلية  للمعادل

الجزئية المكافئة  

 الخطية شبه

  English 2008 * * خوانجونج  الصين 

33 
جبر عبده  

 الهجري 
 ذكر

Generalized 

Chebyshev 

Polynomials 

and 

Cryptography 

 المغرب
محمد الخامس 

 الرباط 
  فرنسية  2008 رياضيات  العلوم

34 
سلطان سنان  

 مهدي 
 ذكر

الدوال متعددة القيم  
لمعتدلة والحلول ا 

لالحتواءات  
 التفاضلية شبه

 الخطية 

  English 2013 رياضيات  العلوم الملك فيصل  السعودية 

رداع -كلية التربية والعلوم     قسم الفيزياء 

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

35 
عبد هللا محمد  

 الطويل 
 ذكر

 دراسة و توصيف 

كبات  النحاس مترا

 كرافيت –

 التكنولوجية  العراق 
قسم العلوم  

 قيةي التطب

المواد 

المتراكبة  

 والنانو 

 تكنولوجي 

  العربية  2003

36 
حمد أفاهم يحيى 

 بجاش 
 ذكر

Designing of 

3-digit and  6-

digit BCD 

counters 

 Hyderabad Physics الهند

Digital 

Electron

ics 

2009 English  

37 

هاشم محمد  

 مصلح الصانع

 

 ذكر

Optical 

Properties of 

Zinc Oxide 

Thin Films 

 

  Alneelan السودان

The 

Graduate 

College 

* 2008 English 

خذت أ

البيانات 

من  

المركز 

الوطني  
 للمعلومات 

38 

خيرية قايد علي  

 المجدد 

 

 أنثى 

قياس تركيز غاز  

الرادون المشع 

وبعض المعادن  

الثقيلة آلبار مياه  

الشرب في منطقة 

رادع لتقييم  

 مخاطرها الصحية 

 العلوم التطبيقية ذمار اليمن 
فيزياء 

 طبية
2021 English  
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 قسم الكيمياء رداع -كلية التربية والعلوم   

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

39 
نبيل عبد هللا  

 القدسي 
 ذكر

Aproject report on 

injection moulding 

machine 

  English * * ب والعلوماداآل بابا صاحب  الهند

40 

أحمد عبد 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

"تحوير المواصفات 

الريولوجية لألسفلت ــ 

تأثير المعالجات 

الكيميائية على الثبوتية  

الثرمو دايناميكية 

لمزائج أسفلت ــ  

  كبريت" 

"" 

 الموصل , العراق  
 

* 
* 2002 English  

41 
علي أحمد 

 الشاهري 
 ذكر

“Synthesis of 

New 4-Aryl 

(Biarylmethylene

)PiperidinesStruc

tural Analogs of 

Adoprazine 

(SLV-313)” 

 السعودية 

جامعة الملك فهد  

 للبترول والمعادن

( (KFUPM 

 

  English 2012 كيمياء العلوم

42 
عبد الوهاب  

 محمد السماوي 
 ذكر

 لتطوير مقترح ورتص

 لدى التدريسي األداء

 التدريس هيئة أعضاء

 في البيضاء بجامعة

 الجودة  معايير ضوء

 

 

 التربية  ذمار اليمن 

مناهج 

وطرق 

 تدريس 

 العربية  2020

http://se

arch.sha

maa.org

/FullRe

cord?ID

=27813

1 

رداع -كلية التربية والعلوم     قسم التربية الرياضية  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

43 

أحمد  محمد 

 منصر 

 

 

 ذكر

تحاديات الرياضية ومدى تطبيق  تسيير اال

 اإلعداد النفسي لرياضيي النخبة 

 رياضيي النخبة في ألعاب القوى () حالة 

 

  العربية  2003 * * الجزائر  الجزائر 

44 
حسام الدين 

 غيالن عون 

 ذكر

 

الخصائص البدنية والفسيولوجية وعالقتها 

األداء المهاري لطالب كلية   بمستوى

التربية البدنية والرياضية بالجمهورية 

 اليمنية 

 3الجزائر الجزائر 

معهد  

التربية 

 البدنية و

 الرياضية 

تربية بدنية 

 ورياضية 
  العربية  2011

45 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

قياس التوافق لمتعاطي القات وغير  
المتعاطين له وعالقته ببعض الصفات  

 البدنية

 البصرة العراق 

كلية 
التربية  
 الرياضية

علم النفس  
 الرياضي 

 العربية  2003

https:
//sear
ch.ma
ndum
ah.co
m/Rec
ord/1
14855
/Descr
iption 

46 
أحمد عمر 

 مكرش
 ذكر

" تأثير تنمية القدرات التوافقية على  

 ءات المهارية "مستوى بعض األدا
 أسيوط مصر

التربية 

 الرياضة 

تدريب كرة 

 اليد 
  العربية  2011

47 
صالح  نايف 

 البرحة 
 ذكر

تأثير النمط الحياتي على التكوين الجسمي 

وبعض المتغيرات الفسيولوجية خالل 

 شهر رمضان لطالب جامعة الملك سعود 

 السعودية 

الملك 

 سعود 

 

العلوم 

الرياضية  

والنشاط 

 البدني 

فيسيولوجيا  

الجهد 

 البدني 

2017 English  
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البيضاء - كلية العلوم اإلدارية  أعمال  قسم أدارة   

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

48 
حمد محسن  أ

  الجرادي
 ذكر

نتاج وتسويق اللحوم  إمشكالت 

   بالجمهورية اليمنيةالحمراء 
 النيلين  السودان 

الدراسات  

 العليا

إدارة  

 األعمال 
  العربية  2001

49 
شاكر محمد  

 القحطاني 
 ذكر

The role of human 

resources management 

and its effect on 

performance and 

administrative 

creativity in major 

industrial companies 

in the Republic of 

Yemen 

 الهند

بابا صاحب 

مبيديكار  أ

 اثورد مهار

التجارة  

 واإلدارة 

إدارة  

 أعمال 
2019 English  

50 

 عبدالكريم 

 محمد

 بشير

  English 2010 رياضيات  العلوم تعز اليمن  اشتقاقات بعض الحلقات حول  ذكر

51 
عبدالناصر علي  

 ذكر ر هاج 

Message Control 

(multi-Encrypted chat 

and chatting control) 

 

 األردن 
Middle 

East 

تكنولوجيا 

 المعلومات

نظم 

معلومات  

 حاسوبية

2011 English  

52 

مروان علي 

 السباعي 

 

 

 ذكر

Marketing Strategy of 

Industrial Credit and 

Investment 

Corporation of India 

Bank: A stud 

  Osmania الهند

التجارة و 

أدارة  

 األعمال 

إدارة  

 أعمال 
2018 English  

 قسم محاسبة البيضاء - كلية العلوم اإلدارية م.

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

 ذكر ل أحمد سنان نبي 53

دراسة إجراءات إقرار القروض 

والمقدمات والمحاسبة المتعلقة بها  

 بونا  -في بنك الهند فرع سبيسر

 سمبيوسس  بونا  الهند

محاسبة 

متقدمة  

 وضرائب 

2005 English  

54 
د أحمد  محم

 صالح البخراني 
 ذكر

International Financial 

Reporting Standards: An 

Assessment Of The 

Knowledge Of The 

Students ( An Empirical 

Study In The Commerce 

And Management 

Department In Dr. 

Babasaheb Ambedkar 

Marathwada University, 

Aurangabad) 

 الهند

Dr. 

Babasaheb 

Ambedkar 

Marathwad

a  

* * 2018 English  
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الكيمياءقسم  البيضاء  -كلية التربية     

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

55 
حمد أراسل 

 مكرد
 ذكر

تحضير وتشخيص عدد من  

المعقدات ثالثية النوى  

(II)للكوبلت  والنيكل    (II)  

(II)والنحاس  مع ليكاندات   

ثيلين ثنائي  واأل الهيدرازين

مين ثنائي ثايوكارباميت األ

ستر ومشتقاتها من  أوالمثيل 

 قواعد شيف

 

 العلوم الموصل  العراق 
غير 

 عضوية
  ة عربيال 2002

56 
د شيخ  محم

 صالح مصهب
 ذكر

أكسيد  تشييد وتوصيف حبيبات 

واستخدامها في الحديد النانوية 

بعض المركبات إزالة 

الهيدروكربونية من مياه 

 الشرب

 

 العلوم سعود لملك ا السعودية 
العلوم في 

 الكيمياء 
  ة عربيال 2014

دراسات إسالمية قسم  البيضاء  -كلية التربية     

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

57 
عبد هللا عمر  

 المسيبلي 
 ذكر

الديباج في شرح المنهاج 

تصنيف الشيخ علي بن محمد 

بن أبي بكر بن إبراهيم بن أبي 

القاسم مطير المتوفى سنة 

م1041  

  العربية  2006 فقه باداآل صنعاء اليمن 

 ذكر مثنى  محمد فايز 58

  ابن اختيارات

 المتوسطة بين تيمية الفقهية

 (دراسة فقهية مقارنة) األقوال

 الثاني  الحسن لمغربا

 اآلداب

 والعلوم

 اإلنسانية 

  العربية  2008 مقارن  فقه

59 
عبد الوهاب بن  

 محمد الحميقاني 
 ذكر

معالم فقه الخالفة في الشريعة 

 اإلسالمية
  العربية  2007 فقه باداآل صنعاء اليمن 
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البيضاء - كلية التربية   قسم اللغة العربية  

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر 

60 

عبد ربه 

طاهر 

 الحميقاني 

 ذكر
 القرآن معاني في النحوية المباحث

 لألخفش 
  العربية  2008 وصرف  نحو اآلداب ذمار اليمن 

61 
رشاد أحمد 

 عبدالغني 
 ذكر

 

االختيارات النحوية البن هشام  

  األنصاري في كتابه ) أوضح المسالك
 (إلى ألفيه ابن مالك 

 

 الجزيرة  السودان
التربية 

 حنتوب
  العربية  2000 نحو وصرف 

62 
علوي أحمد 

 الملجمي 
 ذكر

المعنى اإليحائي بين التراث النقدي 

 العربي والسيميائية الحديثة
 اآلداب سوهاج  مصر

اللغة العربية  

)األدب  

 والنقد(

 العربية  2016

https://c

utt.ly/8c

M1UFG 

63 
عبدالخالق  

 محمد مزاحم
 ذكر

األحاديث الواردة في كتاب تاريخ 

 صنعاء ألبي العباس الرازي، مدينة 

تخريجا ودراسة،من أول الكتاب إلى 

 آخر ذكر معاذ بن جبل رضي هللا عنه

 طيبة السعودية 

اآلداب 

والعلوم  

 اإلنسانية 

حديث 

 وعلومه 
2019 

 العربية 

 
 

64 
صالح عبده  

 محمد الموت 
 ذكر

َمصاِرع الطغاة في اليمن كما جاء في  

 موضوعية( )دراسة  القرآن الكريم
 اآلداب سوهاج  مصر

دراسات 

 إسالمية

)تفسير وعلوم  

 القرآن( 

  العربية  2016

65 
شفيق علي 

 القوسي
 

    

ظواهر أسلوبية في شعر المعتمد بن  

 عبّاد اإلشبيلي 

 

  العربية  2012 * * ذمار اليمن 

66 

أحمد عبدهللا  

 حمبج 

 

 ذكر

ألفاظ الحياة االجتماعية في محافظة 

اليمنية : دراسة صوتية  البيضاء 

 داللية

  العربية  2016 اللغة العربية  اآلداب سوهاج  مصر
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 قسم اللغة اإلنجليزية  البيضاء - كلية التربية 

 اسم الباحث  م
النو 

 ع
 عنوان الرسالة 

بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر 

67 
محمد حسين  

 نسي اآل
 ذكر

Learning English 

Vocabulary at Primary 

Stage in Yemen: Problems 

and Prospects 

  English 2004 لغويات اآلداب ذمار اليمن 

68 
أحمد حمود  

 قطران 
 ذكر

A Contrastive Analysis Of 

English And Arabic 

Negation Andms 

Amplications For English 

Education In Yemen 

  Sana'a  اليمن

English 

Faculty 

Of 

Educati

on, 

Education 

(The 

Curricula 

And 

Methods 

Of 

Teaching 

English) 

2000 English  

69 

مجاهد عبد  

القادر 

 الهشامي 

 ذكر

American Children's 

literature in the Twentieth  

Century : A Study of Mark  

Twain Select Works 

  Osmania, * * 2015 English الهند

70 
سالم عبدربه 

 الشاجري 
 ذكر

 

تحليل الخطاب النقدي لخطبة مارتن 

 جونيور "لدي حلم" لوثر كنج 

 

  English 2021 لغة إنجليزية اإلنسانيات بامو الهند

71 
محمد عبدهللا  

 الهبة
 ذكر

Wallace Stevens as a 

Fragmentation of Self 
 الهند

 اللغة 

 اإلنجليزية 

 واللغات 

  األجنبية

  English 2011 أدب إنجليزي  اآلداب

72 
صالح صالح  

 شرخة
 ذكر

 

The Quest for Identity and 

the American Dream of 

Arthur Miller’s Drama: A 

Study of Selected Plays 

 

  Osmania الهند
 

 اآلداب
  English 2016 أدب إنجليزي 
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البيضاء - كلية التربية  لرياضيات اقسم    

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

73 

صباح عبد  

 الرحمن ناجي 

 

 أنثى 

حول أنواع جديدة من بديهيات 

 الفصل 

 

 العراق 
 ة المستنصري

 
* * 2002 English  

74 
أحمد مهدي  

 العاتي 

 ذكر

 

حول تناظرات نويثر وقوانين 

 الحفظ 
 السعودية 

الملك فهد 

للبترول 

 والمعادن

  English 2011 الرياضيات العلوم

 

 قسم األحياء البيضاء - كلية التربية 

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر 

75 
حميد محمد  

 الجبر 
 ذكر

تأثير الفطريات المفرزة للسموم  

 الفطرية على عالئق الدواجن 

 

 الزراعة  صنعاء اليمن 
أمراض 

 نبات 
2005 English  

76 
فيصل محمد 

 النهمي 
 ذكر

Influence of iron and 

copper levels in 

Mycobacterium 

smegmatis 

 

 الهند
باد أ حيدر

 المركزية 
 علوم الحياة 

التكنولوجيا  

الحيوية  

 الحيوانية 
2009 English  

 ذكر محمد علي الفقيه  77
تأثير دورة الضوء والظالم على 

النشط في أنسجة وأنزيمات النقل 

 كبد وكلية الفأر 

 السعودية 
الملك عبد 

 العزيز  
 العلوم

أحياء 

 حيوان 

Histolo

gy 

  العربية  2006

78 
 بدر عبدهللا خلف 

 
 ذكر

لبعض   ةدراسة مسحي

مستخلصات النباتات الطبية 

 وتأثيرها على نمو الفطريات 

 

 اليمن 
 عدن

 
  English 2011 علم نبات  التربية 

79 

صالح محمد 

 المعقر 

 

 ذكر
تقييم النشاط المضاد للبكتيريا في 

العسل المحلي ضد البكتيريا 

 المسببة لإلسهال

 السعودية 
الملك 

 عبدالعزيز 
* * 

2020 

 
English  

 

 قسم الفيزياء البيضاء - كلية التربية 

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 لغة الرسالة  السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

رابط  

 النشر 

80 
عبد الناصر عبد 

 الفقير الرحمن 
 ذكر

دراسة التهدم الضوئي و  

الحراري لمادة البولي إثيلين  

 ( المستخدمة PETترافثاالت )

 في حفظ المياه الصحية واألغذية.

  English 2006 * التربية  عدن اليمن 

 ذكر عبدهللا أمين سعد   81

Measurements of 

Production Cross-

Section for Some Fission 

Fragments in 16O + NatPb 

at 100 MeV 

 الهند
Aligarh 

Muslim  
* * 2009 English  
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التربويات قسم  البيضاء - كلية التربية   

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر  

82 
أحمد علي 

 البرماني 
 ذكر

تسرب طالبات المرحلة  أسباب

الثانوية بمحافظة البيضاء, دراسة  

 ميدانية مسحية 

  العربية  2012 * * ذمار اليمن 

رداع  -   والحاسبات   العلوم اإلدارية  كلية  أعمال  قسم إدارة   

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر 

83 
عبده مدهش  

 الشجري 
 ذكر

 

ثرها أالسياسة الضريبية و

في االستثمار الخاص في 

-1990االقتصاد اليمني 

2000 

 المستنصرية  العراق 
اإلدارة  

 واالقتصاد

-اقتصاد

 مالية عامة
  العربية  2002

 ذكر زايد علي المنزوع  84

حوكمة الشركات وأثرها 

 على سياسة توزيع األرباح: 

دراسة تطبيقية في الشركات 

الصناعية المدرجة في سوق  

 عمان المالي 

 آل البيت  األردن 
المال  

 واألعمال 
  العربية  2009 أعمال إدارة 

 ذكر ةمقبل علي الزوب 85

تقييم دور البنوك اإلسالمية  

في جذب وتنمية الودائع  

"دراسة تطبيقية على عمالء 

 البنوك اإلسالمية في اليمن" 

  العربية  2014 إدارة مالية  التجارة  المنصورة  مصر

86 
علي علي 

 األحمدي 
 ذكر

 

أثر الخصخصة في تخفيض  

عجز الموازنة العامة في 

 الجمهورية اليمنية 

 

* 

األكاديمية 

العربية للعلوم 

المالية  

 والمصرفية 

  العربية  2010 * *
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 قسم محاسبة رداع -  والحاسبات  كلية العلوم اإلدارية   

 اسم الباحث  م
النو 

 ع
 عنوان الرسالة 

بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 

رابط  

 النشر 

87 
سلطان حسن 

 الحالمي 
 ذكر

 

مسؤولية المحاسب القانوني  

في االستجابة لتوقعات 

مستخدمي القوائم المالية: 

 دراسة ميدانية

 

 آل البيت  األردن 
إدارة المال 

 واألعمال 
  العربية  2009 محاسبة

 ذكر الطشي علي  أنور  88

مبدا االختصاص 

باالختصاص في مجال  

 التحكيم  )دراسة مقارنة(

 الدول العربية  مصر

معهد البحوث 

والدراسات 

 اإلسالمية

  العربية  2005 قانون 

89 
رفق محمد أ

 شرهان
 ذكر

تأثير السياسة االئتمانية تجاه 

المنشآت الصغيرة في حجم 

 النشاط المصرفي 

دراسة بالتطبيق على عينة  "

 "من المصارف اليمنية

 

 ذمار اليمن 
العلوم 

 اإلدارية 

علوم مالية 

 ومصرفية
  العربية  2017

90 
مجيب حمود  

 الهاللي 
 ذكر

 

الهندسة المالية اإلسالمية  

كمدخل لتمويل عجز 

الموازنة العامة للدولة في 

 الجمهورية اليمنية 

 اليمن 

األكاديمية 

العربية للعلوم 

المالية  

 والمصرفية 

العلوم المالية 

 والمصرفية 
  العربية   2010 إدارة مالية 
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رداع-   والحاسبات   كلية العلوم اإلدارية  نظم معلومات قسم     

 عنوان الرسالة  النوع  اسم الباحث  م
بلد  

 الدراسة 
 السنة  التخصص  الكلية  الجامعة 

لغة  

 الرسالة 
 رابط النشر 

91 
خليل أحمد 

 المخالفي 
 ذكر

Development Of 

C/S And B/S E-

Commerce System 

Case Study Of 

Object-Oriented 

Analysis & Design 

 

 الصين 
Northeast 

Normal  

School Of 

Computer 

Science 

 

Compu

ter 

Science 

And 

Techno

logy 

2007 English  

92 
طالل عبد الكريم 

 الظاهري 
 ذكر

تقنية محسنة لتجزئة 

وتشفير البيانات لتخزينها  

 في الحوسبة 

 السحابية

 الشرق األوسط األردن 
تقنية 

 المعلومات

 نظم 

المعلومات  

 الحاسوبية

2013 English 

https://m

eu.edu.jo

/libraryT

heses/58

74916eea

789_1.pd

f 

93 
ناصر محمد 

 الزيدي 

 ذكر

 

عن  نظام مراقبة المريض

القائم  في الوقت الفعليبعد 

على إنترنت األشياء 

 باستخدام تطبيق أندرويد

 

 الهند

Dr.Babasah

eb 

Ambedkar 

Marathwda 

 

Computer 

Science 

 and 

Information 

Technology 

 

Inform

ation 

Techno

logy 

 

2021 English  

94 
يمن مصلح أ

 الهجري 

 

 ذكر

نظام قائم على الويب 

ندرويد وتطبيقات األ

الطالب األجانب  ةلمساعد

 باد أورانج أفي الهند مدينه 

 

 الهند

 

 

 

دكتور بابا 

صاحب 

 مبيدكار أ

علوم الحاسوب 

 وتقنيه المعلومات

 

IT 

 

 

 

2021 

 

English  

95 
قاسم عبدهللا  

 الطشي 
 ذكر

Arabic Nested Noun 

Compound 

Extraction Based on 

Linguistic Features 

and A Combination 

of Association 

Measures 

 English 2016 حاسوب حاسوب UKM ماليزيا

https://ej

ournal.u

km 

.my/gem

a/article/ 

view/253

13 

https://ejournal.ukm/
https://ejournal.ukm/
https://ejournal.ukm/
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 الماجستير ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهمرسائل ملخصات       رابعال الجزء   

 

 

هـ(، وقد اقتضت طبيعة البحث أن  840ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، للعالمة محمد بن إبراهيم الوزير اليمن )ت:   

الوزير، وحياته   العالمة ابن  الكتاب، وهو  الدراسة، وفيه كان الحديث عن مؤلف  إلى قسمين رئيسيين، القسم األول:  يقسم البحث 

الخطية، ومنهج التحقيق، وأما القسم الثاني: فيشتمل على النص المحقق، وقد اشتمل البحث على  الشخصية والعلمية، وعن النسخ  

، وقد أوصت الدراسة  وتأليفابرزها: أن العالمة ابن الوزير من أفذاذ علماء اليمن علما  أكان من    فنية، وخاتمة ونتائج علمية، وفهارس  

 .لالستفادة منهابالقيام بتحقيق مؤلفاته، وإخراجها لألمة 

 

 

 . تتحدث هذه الرسالة عن نوع مهم من أنواع التفسير أال وهو التفسير الموضوعي    

إلى       الرسالة  فنيةعة فصول،  وأرب  مقدمة،قُِسمت  ثم فهارس  اختياره،  ،  وخاتمة،  الموضوع وأسباب  أهمية  المقدمة  وذُِكر في 

 ابقة، ومنهج الباحث، وخطة البحث. والدراسات الس 

 واأللفاظ المقاربة له.  ،ومعانيه ،ومدلوالته ،اشتمل الفصل األول على تعريف الثبات  -

 ج بشري أُمرنا باتباعه.أما الفصل الثاني فتحدث عن ثبات النبي صلى هللا عليه وسلم كنموذ -

أما الفصل الثالث فتكلم عن ثبات المؤمنين على دين هللا حتى الممات، وعوامل هذا الثبات وأثر القرآن الكريم    -

 في ذلك، وثبات المؤمن عند الفتن التي جعلها هللا عز وجل سنته في الحياة. 

التي تعين المؤمن   المؤمن، والوسائلات  والفصل الرابع كان الكالم عن الثبات في الجهاد كمعيار مهم لثب  -

 على ذلك. 

إثر ذلك الخاتمة وفيها  وثمراته، وعلىأما الفصل الخامس فكان الحديث عن وسائل الثبات وعوائقه وصوره   -

 النتائج والتوصيات، وأخيراً الفهارس الفنية.   

 

 : ويضم -الباب األول -

   .ول: تكلمت فيه عن حياته الشخصيةالفصل األ  -      

الفصل الثاني: تكلمت فيه عن عصره من الناحية السياسية، واالجتماعية، والعلمية، والفرق المعاصرة له وموقفه    -      

 منها. 

 الفصل الثالث: تحدثت فيه عن حياته العلمية، ووفاته.    -    

                وقسمته على أربعة فصول.     ،ما الباب الثاني: فقد خصصته للحديث عن مروياته في كتب السنةأو   -

 الفصل األول: بينت فيه مروياته.   -               

 دراسة وتحقيق. ،نيترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، البن الوزير اليم 1

 2008 السنة  ذمار  الجامعة  السالم مقبل المجيدي أ.د. عبد   المشرف جمال محمد هاجر  الباحث

 الثبات في القرآن الكريم  2

 المشرف مراد أحمد المحمدي  الباحث
د/ عبد اللطيف هائل  

 ثابت
 2008 السنة  اإليمان الجامعة 

 اإلمام معمر بن راشد الصنعاني اليماني في الكتب الستة  3

 الباحث
محمد أحمد  

 المطري
 2000 السنة  صدام  الجامعة  .م. محمد بشار الفيصلي أ المشرف

 اإلسالميةقسم الدراسات     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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،  األسانيد     الفصل الثاني: تحدثت فيه عن أهمية المرويات من حيث عدالة، وضبط رواتها ومن حيث تضمنها ألصح    -               

 وشمولها ألغلب أبواب الدين.  

 - أيضا    -  وأنواعها، واالنقطاع،  واإلرسالمن حيث الرفع، والوقف، والقطع،  -مروياته  أنواعالفصل الثالث: بينت فيه    -               

 الثنائي، والثالثي، والرباعي، والخماسي.    سناداإلمن حيث 

                  

 الفصل الرابع: انتقاء العلماء معمر بن رشد في روايته عن بعض مشائخه وما حدث به بالبصرة.      -

 . مناسبة للباحثين أراهاكما ضمنتها بعض التوصيات التي  ،هم ما توصلت اليه من نتائجأفيها  أودعت ما الخاتمة فقد  أو     

 

 

 

وهو كتاب الهداية    ،قام اإلمام ابن أبي العز الحنفي بالتنبيه على جملة من المشكالت الواردة في أهم كتاب عند السادة األحناف    

 (. ـه593لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ) 

 وتنحصر هذه المشكالت في ثالثة أمور:   

 ، أو حكم لوحظ مرجوحيته، أو دليل ال تظهر داللته على المطلوب، أو ال يثبت، وكذا التعليالت. إما سياق لوحظ ضعفه  

 الراقي، والمناقشة العلمية الهادئة، وتجلى فيه أدب العلماء مع بعضهم البعض.كل ذلك تم في إطار الحوار    

 قمت بتحقيق الكتاب بمشاركة مع زميلي كان نصيبه من أول الكتاب، ونصيبي من بداية كتاب العتاق إلى آخر الكتاب.   

 توفر لدينا نسختان خطيتان للكتاب جرت عليهما المقابلة.   

الم   الحديث،  واتبعت في تحقيقي  المادة العلمية بمقتضى الرسم اإلمالئي  نهج العلمي المتبع في تحقيق المخطوطات، من إخراج 

 والمقارنة بين النسخ والعزو والتوثيق للمعلومة والتراجم لألعالم وغريب المصطلحات، والفهارس. 

 رشد ناشرون.  وقد حصلت فيها على درجة االمتياز، وتم طبع الكتاب في خمسة مجلدات طبع مكتبة ال

 

إلى معر    تُ هدفت الدراسة  أسباب الحروب المختلفة التي  المسلمين, وبيان الفروق الجوهرية بين الحروب اإلسالمية  فة  شن على 

والحروب الصليبية النصرانية, وتوضيح موقف اإلسالم من الحرب, والرد على بعض الشبهات واالفتراءات التي تثار حول اإلسالم  

 في هذا المقام.  

المقدمة على أهمية الموضوع, وسبب اختياره,  والدراسات  وتوزعت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة, احتوت  

 السابقة, , والمنهج الذي سلكته في البحث, وخطة البحث.  واشتمل التمهيد على مدخل عام للبحث والدراسة. 

 ثة فصول. واشتملت الدراسة على خمسة أبواب, األربعة األولى منها يحتوي كل منها على فصلين, فيما يحتوي الباب الخامس على ثال

حتمية   عنوان:  تحت  األول  الفصل  فصلين,  على  واشتمل  الصليبية,  للحروب  التاريخية  الجذور  عنوان:  تحت  األول  الباب  وجاء 

   .الصراع بين المسلمين وأهل الكتاب, أما الفصل الثاني فبعنوان: العقيدة النصرانية وموقف اإلسالم منها

اإلسالم والنصرانية )دراسة مقارنة( واشتمل على فصلين: الفصل األول تحت عنوان:    وجاء الباب الثاني تحت عنوان : الحرب في

 الحرب في اإلسالم, وأما الفصل الثاني فتحت عنوان: الحرب في النصرانية. 

العالم  وجاء الباب الثالث تحت عنوان: الخطة الصليبية الشاملة لحرب اإلسالم, واشتمل على فصلين: الفصل األول تحت عنوان: حالة  

 بان الحروب الصليبية, أما الفصل الثاني فبعنوان: الحروب الصليبية العسكرية.  إاإلسالمي قبل و

الدين    بعنوان: صالح  األول  الفصل  فصلين:  على  واشتمل  الصليبيين  الجهاد ضد  تجديد حركة  عنوان:  تحت  الرابع  الباب  وجاء 

 والصليبيين, أما الفصل الثاني فبعنوان: مكانة بيت المقدس. 

 تحقيق ودراسة من كتاب العتاق إلى آخر الكتاب  ه( 792التنبيه على مشكالت الهداية البن أبي العز الحنفي ت ) 4

 المشرف أنور صالح أبوزيد  الباحث
د. سليمان بن عبد  

 هللا العمير 
 الجامعة 

اإلسالمية بالمدينة  

 المنورة 
 1996 السنة 

 لمسلمين والنصارى) دراسة مقارنة(الحروب الصليبية من منظور ا 5

 الباحث
عبدهللا   أحمد

 صالح
 2005 السنة  هامدارد  الجامعة  أ. د. سيد ولي حسين الجفري المشرف
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صل األول بعنوان: الغزو  وجاء الباب الخامس تحت عنوان: الحروب الصليبية الحديثة والمعاصرة, واشتمل على ثالثة فصول: الف

الفكري)االستشراق والتنصير(, أما الفصل الثاني فتحت عنوان: حركة االستعمار األوربي, فيما كان الفصل الثالث تحت عنوان:  

 الحروب الصليبية المعاصرة.  

 الخاتمة: أما الخاتمة فتضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 

 . مل على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعاتفهارس الرسالة: وتش 

 

 

 

مصطلحاً غربياً كما يدعيه    وليس   ،تداوله العلماء منذ فجر الرسالة  أثبت الباحث أن مصطلح )حقوق الحيوان( مصطلح إسالمي 

وأن الحضارة اإلسالمية هي أول حضارة    ،ا يحقق المصلحة للحيوان واإلنسانوقد أعطى اإلسالم للحيوان حقوقه كافة بم  ،البعض

ولم تقتصر توجيهات اإلسالم على حفظ حقوق الحيوان المادية، بل شملت    ،لحيوان وتلزم الناس بهذا المبدأبشرية تقر مبدأ حقوق ا

و يجوز االستنساخ الحيواني بضوابط    ،يظهر جلياً في تحريم لعن الدواب، وتحريم ذبح الحيوان أمام اآلخر  الحفاظ على مشاعره، وهذا

وقتل الحيوانات البرية ألجل االستفادة    ،يوانإلى مفسدة بحق اإلنسان والح  حتى ال ينحرف عن المسار الصحيح وتتحول المصلحة 

وكذلك ال يجوز قتل الكالب    ،حيوانية التي أوشكت على االنقراضمن جلودها وقرونها ال يجوز لما في ذلك من اإلضرار بالبيئة ال

 ن المناسبة لعيشها.  وعلى الدولة إبعاد الكالب السائبة من المدن إلى األماك ،مؤذية، بل األصل اإلحسان إليهاالالسائبة غير 

 .احي حياتهمعليهم في جميع نو تخذه الغرب من وسائل غير عسكرية إلخضاع المسلمين والتأثير االغزو الفكري هو ما   :التمهيد -

   :وقد قسمته إلى فصلين، أسباب الغزو الفكري ومجاالته

 :ويشتمل على  ،أسباب الغزو الفكري    -الفصل األول -

 . وتشويه الثقافة اإلسالمية   ،اإلسالم  والخوف من انتشار  ،واالفتراء على اإلسالم ،أهمها الفراغ العقدي   ،أسباب دينية -أوالً  •

وفشٌل الصليبيين    ،واالستعمار الغربي لبعض المجتمعات اإلسالمية  ،وأهمها خوف الغرب من وحدة المسلمين  ،األسباب السياسية  -اثانيً  •

 .ورغبة الدول العظمى في فرض نظاما واحد لكل العالم )التغريب( ،في حمالتهم على المسلمين وخضوع األمة اإلسالمية

وتخلف الشعوب    ،واالنبهار بتقدم الغرب العلمي  ،وأهمها طمع الغرب في السيطرة على ثروات المسلمين  ،األسباب االقتصادية  -الثً ثا •

 . والضغوط الغربية على الدول العربية واإلسالمية ،واستغالل الغرب لنفوذهم السابقة والحديثة  ،اإلسالمية عن ركب الحضارة

   :ويشتمل على ،مجاالت الغزو الفكري  -الفصل الثاني -

 . والمدارس األجنبية ،والبعثات التعليمية ،ويشمل : المناهج الدراسية ،المجال التعليمي  -المبحث األول •

 . المجالت، ووالصحف ،والراديو ،وشبكة اإلنترنت ،القنوات الفضائية ويشمل : ،المجال اإلعالمي  -المبحث الثاني •

والقوامة ونشر الفساد    ،ومحاربة الحجاب  ،الدعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل  :  ويشمل  ،المجال االجتماعي    -المبحث الثالث •

 . الخلقي

 وتفريغ القيم من معانيها الشرعية.  ،ويشمل : الدعوة إلى النسبية ،المجال القيمي -المبحث الرابع •

 أن أخصب ميدان للغزو الفكري هو اإلعالم والتعليم. ومن أهم النتائج في هذا البحث    

 . وعدم االنجرار وراء اإلعالم الغربي باسم الحداثة والتمدن ،ومن أهم التوصيات المحافظة على القيم اإلسالمية

 

 

 

 

 حقوق الحيوان في اإلسالم) دراسة فقهية مقارنة(  6

 2009 السنة  ذمار  الجامعة  ا. د عبد الكريم الخلف  المشرف توفيق علي العمري الباحث

 (ته)أسباب الغزو الفكري ومجال بحث تكميلي 7

 المشرف محمد صالح الشريم  الباحث
أ.د. عبدهللا بن  

 محمد العمرو 
 الجامعة 

اإلمام محمد  

 2020 السنة  بن سعود 
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العلم قراءته وتدبره،   ا نبع علوم المسلمين؛ ولذا كان حقً إن القرآن الكريم كالم هللا المبين، ومعجزة إمام المتقين، وم     على أهل 

واستخراج مكنون أسراره، وإظهار جواهر ألفاظه، وترابط آياته وسوره، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي ُوِسَم بـ: )الوحدة  

ات:  دراسة نظرية تطبيقية( الذي يهدف إلى إبراز الترابط والتماسك بين السور السبع المسبح  –الموضوعية في السور المسبحات  

 األعلى(، ورد شبهات الطاعنين في ترابط سور القرآن وآياته.   –التغابن   –الجمعة  –الصف  –الحشر   –الحديد  –)اإلسراء 

لعلم الوحدة الموضوعية، وأسسها،  وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: تمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، فكان التمهيد مدخالً 

القرآن الكريم، وكان الفصل األول في التعريف العام بالسور السبع المسبحات وما انفردت به كل سورة،  وأثرها في بيان إعجاز  

فيه عن الوحدة   فكان الحديث  الموضوعية لكل سورة من السور السبع المسبحات، وأما الفصل الثالث  الوحدة  الثاني في  والفصل 

تِم البحث بعرض أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الباحثة، ومن  الموضوعية المشتركة بين السور السبع المسبحات، ثم خُ 

، يسبحه  –عز وجل–أبرز النتائج: أن هدف السور المسبحات تقرير حقيقة رئيسة، وهي: أن الكون بما فيه من المخلوقات مربوب هلل  

القرآنية نحو تفسير السور واآليات حسب    وينزهه عن كل شائبة نقص، ومن التوصيات التي أوصت الباحثة بها: توجيه الدراسات 

 وحدة موضوعاتها وتناسب آياتها.

 

 الحمد هلل, والصالة والسالم على رسول هللا, وعلى آله وصحبة أجمعين. 

 وبعد:

تهدف هذه  الرسالة الموسومة بـ: مرويات اإلمام علي في مصنف عبدالرزاق كتاب الطهارة جمعاً ودراسة )مقارنة مع مجموع 

اإلمام زيد, واألحكام للهادي, وآمالي ابن عيسى, وشرح التجريد للمؤيد باهلل(. إلى التعريف باألئمة مورد الدراسة: اإلمام الراشد  

عبد الرزاق بن همام الصنعاني وزيد بن علي، وأحمد بن عيسى، واإلمام    -مورد الدراسة-أئمة الحديث      الخليفة /علي بن أبي طالب 

المؤيد باهلل أحمد بن الحسين، واإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين, وذلك بالتعريف بحياتهم الشخصية والعلمية, وكذلك إيراد  

الحديثية المروية عن اإلما الروايات  الواردة في مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني )كتاب   م علي بن أبي طالب  ودراسة 

مورد الدراسة. وقد عنت الدراسة بجمع الروايات    في كتب الزيدية  اإلمام علي بن أبي طالب    الطهارة( ومقارنتها بالمرويات عن

أبواب: الوضوء، والمياه, ونواقض الوضوء، المسح على الخفين، والتيمم  ودراسة أسانيدها, وبيان غريبها وفقهها حيث اشتملت على  

على حسب ترتيب المصنف للصنعاني, وبلغت عدد الروايات في مصنف عبد الرزاق بن همام  أ  والغُسل، والحيض, وكان ترتيبه

ر رواية(, وفي آمالي أحمد بن عيسى  الصنعاني )سبعاً وخمسين رواية( في )خمسٍة وثالثين باباً(. وفي مجموع اإلمام زيد )تسع عش 

رواية(, وقد توافقت كثير من الروايات مع اختالف يسير في األلفاظ, وبعض    ةرواية(, وفي شرح التجريد)ست عشر  ة)ثماني عشر

االنفرادات لجانبي الدراسة. وقد ظهر من خالل الدراسة أن من األسانيد:  الضعيف والحسن والصحيح, وأن من الضعيف ما يرتقي  

الرسالة, وذلك, ألن األئمة مورد الدراسة لم    إلى الحسن لغيره, وكذلك من الحسن ما يرتقي إلى الصحيح لغيره, كما هو محرر في

.هذا وقد اشتملت الرسالة على تمهيد وثالثة فصول, ذكرت في التمهيد التعريف باألئمة مورد    يلتزموا إخراج الصحيح في مصنفاتهم

ني وفيه؛ مرويات علي  في أبواب )الوضوء, والمياه(. والفصل الثا  الدراسة, وجاء الفصل األول وفيه؛ مرويات علي بن أبي طالب  

في   في أبواب )نواقض الوضوء, والمسح على الخفين, التيمم(. والفصل الثالث وفيه؛ مرويات علي بن أبي طالب  بن أبي طالب

 . وأسأل هللا أن ينفع بهذا البحث إنه سميٌع مجيب. ة وفيها؛ أبرز النتائج والتوصيات أبواب )الغسل, والحيض(.والخاتم
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 المشرف إشراق عبدالرحمن الماوري  الباحث
 ة د. مطيع شبال

 ة د. رفعت عبور
 2021 السنة  صنعاء الجامعة 

9 
مرويات اإلمام علي في مصنف عبدالرزاق الصنعاني كتاب الطهارة جمعاً ودراسة )مقارنة مع مجموع اإلمام  

ن عيسى, وشرح التجريد للمؤيد باهلل(زيد, واألحكام للهادي, وآمالي اب  

ة عطيفأميرة أحمد  الباحث  المشرف 
 علي حسن مثنى /أ. م. د

 ة أ. م. د/ مطيع محمد شبال
 2020 السنة  صنعاء الجامعة 
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محمد بن عبد هللا الصادق األمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته    ، والصالة والسالم على سيدنا ونبيناالحمد هلل رب العالمين

 ، أما بعد :يوم الدين اتبعهم بإحسان إلى ، ومنالراشدين

هذا كله  ، وفي خضم  في حضارات مختلفة، وأوضاع اجتماعية متفاوتة  ونشؤا،  فقد عاش البشر قروناً كثيرة، وحقباً تاريخية متعاقبة

التمييز وصراعات دامية أبرزها التفاوت الطبقي و طرأت عليهم عقائد منحرفة، وعادات اجتماعية فاسدة، وأوضاع اقتصادية سيئة،

هضتهم هي مما أدى إلى إعاقتهم عن ن، وغيرها من عوامل البيئات المختلفة و البعيدة عن الوحي اإللالعنصري و التعصب القبلي

 .سلبهم كرامتهم وحريتهم المنشودة  ، كما أدى أيضاً إلى  الروحية والقيمية والمادية

بين كل  فترة وأخرى برسالة    -الذين هم صفوة خلقه    –ولهذا كله تجلی اللطف اإللهي فيهم بأن بعث هللا إليهم أنبياءه عليهم السالم  

كة بإقامة  من أزماتها االجتماعية المهل  رية روحها فينير دروب الخير فيها، وينقذوها  ليبعثوا للحياة البش   ؛الحنيف  التوحيد وتعاليم الدين

اري والتقدم االجتماعي  ، ويدفعها للنهوض الحضوراً إلهياً يضيء للبشرية طريقهان  -بحق    -، فكانت النبوة  نظام الحق والعدل فيها

 . واإلنساني 

المجتمعات البشرية بالوحي اإللهي أمراً في غاية األهمية، وكانت النبوة الخاتمة قد   أرست قواعد العدل    إصالحولما كان موضوع 

، وقامت بدفع   المجتمعات نحو التقدم والنهوض فغيرت أجل إصالح الحياة االجتماعية  من  -بما لم تعرف البشرية له مثيالً    –والحق  

بعد عون هللا    -، لذلك كله أحببت  اط إلى عهد النور والرقي والتقدمتاريخ اإلنساني من عهد الجاهلية واالنحطمجرى ال  –بذلك    –

ة  ، فكان عنوان بحثي " النبوة المحمدي اتمة في إصالح الحياة االجتماعيةأن أسهم بقدر اإلمكان في بيان دور النبوة       الخ  - وتوفيقه  

 .وأثرها في اإلصالح االجتماعي "

 وتكمن أهمية هذا البحث في األمرين اآلتيين : 

، وبيان أن النبوة ليست أمرا غيباً روحياً محضاً ال صلة له   بالواقع االجتماعي  لبعد االجتماعي واإلنساني للنبوةاألمر األول : إبراز ا 

 مما يؤكد لنا دور النبوة الرسالي في الحياة.

، وبناء النظام االجتماعي الصالح لإلنسان ال يمكن أن يكونا بمعزل عن  المشكالت االجتماعيةالقيام بحل    األمر الثاني : بيان أن 

قوا في االعتصام  ، وأن بإمكان المسلمين أن يقيموا صرح اإلصالح االجتماعي من جديد إذا صد إللهي اكتفاًء بالعقل وحدهالوحي ا

 الدنيوية.، واهتدوا به في كل شؤون حياتهم الدينية وبوحي هللا تعالى

 وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول رئيسة وخاتمة.

 ن أهمية الموضوع.عتكلمت في المقدمة  

 وتناولت في الفصل التمهيدي موضوع النبوة،  فتحدثت عن مفهومها وحقيقتها وضرورتها.  

 أما الفصل األول فقد خصصته لدراسة موضوع النبوة المحمدية ، فتكلمت فيه عن حقيقتها وخصائصها.

على    ورها الرسالي في   التأثيروذلك من أجل بيان أهمية د  ؛وفي الفصل الثاني تكلمت عن الضرورة االجتماعية للنبوة المحمدية

،  الت التي تأكدت فيها هذه الضرورة، كما بينت المجاجتماعية إلنقاذ العالماضرورة  ، فبينت األسباب التي جعلت النبوة المحمدية  العالم

سية للحديث عن هذه  وقد تحدثت في هذا الفصل عن الحالة االجتماعية التي مر بها العالم قبل النبوة  المحمدية كمقدمة هامة وأسا 

 الضرورة.

، وكان آله وسلم االجتماعية قبل  بعثته وبعدها ثم عرجت في الفصل الثالث إلى الحديث عن جوانب من حياة النبي صلى هللا عليه و 

 شخصيته.آله وسلم على    نبوته صلى هللا عليه و   ة المحمدية في اإلصالح االجتماعي، وبيان أثرالهدف من ذلك هو بيان دور الشخصي

 أما الفصل الرابع فقد أفردته للحديث عن الوسائل التي استخدمتها النبوة المحمدية في إصالح الحياة االجتماعية. 

 .عية التي رسختها النبوة المحمديةوفي الفصل الخامس تحدثت عن القيم االجتما

 ي على النحو اآلتي :وبعد االنتهاء من كتابة هذا البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج ، وه -

 ا انعكاس وتأثير على الواقع االجتماعي فهي ليست بمعزلله  -في جانبها الرسالي    -، وذلك أن النبوة  . ظهور البعد االجتماعي للنبوة1 

 ، وهذا يدلنا داللة واضحة على أمرين :عنه

 ال ارتباط لها بأرض الواقع.   دة، كما أنها ليست بالمثالية التيبعالم الشهااألمر األول: أن النبوة ليست من األمور الغيبية التي ال صلة لها    

 األمر الثاني : قوة العالقة بين النبوة و الحياة االجتماعية. 

، ألن هذه المقولة  ليس لديهم دور رسالي  أنبياءبيان ضعف مقولة : " كل رسول نبي وليس كل نبي رسول " ، والتي تتحدث عن وجود   -2

 .ة بعدها االجتماعيتفقد النبو

 النبوة المحمدية وأثرها في اإلصالح االجتماعي 10

 المشرف نشوان علي المصري  الباحث
 . د / عبد الوهاب لطف الديلمي أأ 

 أ . م . د / صالح مطهر 
 2016 السنة  صنعاء   الجامعة 
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آله   محمد صلى هللا عليه وبشرية إليها قبل النبوة المحمدية، وأن بعث النبي معرفة الحالة االجتماعية السيئة التي وصلت المجتمعات ال -3 

 . والرقي بالمجتمعات البشرية  ة من أجل إصالح الحياة اإلنسانية،وسلم كان يمثل ضرورة اجتماعية وحاجة ماس

  ؛ هللا تعالی بمرتبة النبوة  التهيئة اإللهية التي هيأه آله وسلم قبل البعثة، و  أن للتاريخ الديني الذي عاشه النبي األكرم صلى هللا عليه و   -4  

 .إصالح الحياة االجتماعية وتقدمهاب وسلم آله  أثراً قوياً في قيامه صلى هللا عليه و

ذات    نفسه   الوقت  قع اإلنساني باعتباره موضوعا لها، وهي فيلكونها مرتبطة بالوا  ؛أن النبوة المحمدية ظاهرة تاريخية واجتماعية  -5  

لف عن الظواهر  ، وبذلك فهي تختآله وسلم وربه، واستلهام للوحي اإللهي منه هللا عليه و؛ ألنها ارتباط بين النبي صلى مصدر غيبي

 .االجتماعية األخرى 

ا مر معنا في ثنايا  كم -أن لخصائص النبوة المحمدية دالالت هامة تؤكد ارتباط النبوة المحمدية بالواقع االجتماعي والتاريخ اإلنساني  -6 

 .-البحث 

كماله المطلوب منه سواء على    مدية في إصالح الحياة االجتماعية، والسير باإلنسان نحومعرفة عظم المهمة التي قامت بها النبوة المح  -7  

 ، وقد تجلى لنا ذلك    بوضوح من خالل أمرين :توى األسرة أم على مستوى المجتمعمستوى الفرد أم على مس 

 .من أجل إصالح الحياة االجتماعية ألمر األول : استخدام الوسائل المتنوعة ا 

 .الجتماعية في األفراد والمجتمعاتاألمر الثاني : ترسيخ القيم اإليمانية واإلنسانية وا  

كانت متخلفة    أنهاوالمادية إال    العقليةغم من تقدمها في العلوم  والشاهد على ذلك أن جميع الحضارات التي سبقت النبوة المحمدية بالر  -  

 بها اإلنسان. يسعد في الجوانب اإلنسانية واالجتماعية التي 

، كما أسأله  ا العمل وسائر األعمال   الصالحةوفي الختام اسأل هللا تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني اإلخالص في هذ   

، ولجميع عباده المؤمنين والمؤمنات إنه سميع  الدي وأساتذتي، وأن يغفر لي ولوينفع به قارئه  أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، وأن

 مجيب.

م  وسار على دربهم  وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد األمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين ومن اقتفى أثره 

 العالمين.، والحمد هلل رب إلى يوم الدين

 

 

 

الموضوعي لرواية مرتفعات وذرنج " تطرقت الباحثة إلى عدة مواضيع مقسمة إلى ثمانية فصول    البناءفي رسالتها الموسومة بـ"  

 -كما يلي:

 - الفصل األول: المقدمة :

 -وهي: ،ناقشت الباحثة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خالل هذا البحث

 - األهداف العامة : -أ

 .ميلي برونتيإوكذلك تسليط الضوء على الروائية  ،نجالقيام بتحليل المواضيع الهامة لرواية مرتفعات وذر

   -األهداف الخاصة:  –ب 

 . ة الموضوعية للرواية تقييم المهارات الفنية المستخدمة لغرض اغناء وإحياء البني -

واتصالها بتقوية البنية الموضوعية في    ،والحكم على مدى فعاليتها  ،القيام بتوضيح معاني الرموز والصور الجمالية في الرواية  -

 الرواية. 

 القيام بدعم بنية الرواية وما مدى نجاح الروائية في حمل أعباء الرواية.  -

 . أجل النصوص المتعلقة بتطوير النصالقيام بتسليط الضوء على التقنيات المستخدمة في الكشف واالستطالع من   -

وأسباب اختيارها لموضوع    الدراسات السابقة التي كتبت حول هذا الموضوع . وناقشت كذلك حدود البحثوتطرقت الباحثة أيضاً إلى  

 .  الرسالة

 (1المواضيع الهامة ) -الفصل الثاني:

 البنــاء الموضــوعي لروايــة مرتفعــات وذرنــج  11

 المشرف جيهان عبدالرحمن عشيش  الباحث
 د. راكيش

 كومار  
 2006 السنة  صنعاء الجامعة 

 اللغة اإلنجليزيةقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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  ، من الناحية عدة نواحي من الناحية الرومانسيةتناول هذا الفصل بالشرح المفصل عالقة الحب بين أبطال الرواية هثكليف وكاترين من  

 . التاريخية، من الناحية الدينية، ومن الناحية السيكولوجية

 ومن ناحية أخرى تناول تحليل مجموعة من العالقات األخرى الموجودة في الرواية. 

 (2المواضيع الهامة ) -الفصل الثالث:

 

مع موضوع الحب  تصاالً مباشراً اتناول هذا الفصل شرح وتحليل المواضيع الهامة الموجودة في رواية مرتفعات وذرنج التي تتصل 

مرتفعات وذرنج و ثرش   ، موضوع اإلختالف والتصادم بينالكراهية والحقد، موضوع اإلنتقام، مثل موضوع  بين أبطال الرواية

 لخ إ ، موضوع الخارق للطبيعة... والحزن، موضوع السقوط، موضوع الخوف كروس جرانج

 (1الرموز والصور الجمالية)  -الفصل الرابع:

ة المستخدمة لوصف  ، الصور الجمالية في الرواية، مثل عنوان الرسالةقش هذا الفصل الرموز الجمالية والصور البالغية المستخدمنا

 لخ  إالموت والحياة في الرواية ...  ستخدام رموزا ، داللة تفسير األحالم ،الزمان والمكان

 (2الرموز والصور الجمالية ) -الفصل الخامس:

، الصور الجمالية  ين أبطال الرواية هثكليف وكاترينالرموز والصور الجمالية والبالغية المتعلقة بعالقة الحب ب  تناول هذا الفصل 

 لخ إالمتعلقة بالكتب ومدى عالقتها بأبطال الرواية ...  

   -البنية الهيكلية: -الفصل السادس:

 . عات وذرنجلمستخدمة في رواية مرتفناقش هذا الفصل البنية الهيكلية والتركيبية ا

 -التقنية األسلوبية: -الفصل السابع:

 تناول هذا الفصل األساليب الفنية والتقنيات التركيبية المستخدمة في الرواية . 

   -الخاتمة: -الفصل الثامن:

والتوصيات التي خرجت  لخصت الباحثة في هذا الفصل المواضيع الهامة التي طرحتها في فصول البحث السابقة، وناقشت المقترحات  

 بها في هذه الدراسة. 

 

 

 Although critics have talked about various aspects of Lawrence's novel Women in Love in their 

books on D.H. Lawrence, no independent study has been made to highlight the major themes of this 

novel and the poetic inner structure which is the novelist's poetic logic foe reinforcing those themes. 

Thus, this thesis study undertakes this area of research in a more integrative and holistic way.   

The introductory chapter deals with D. H. Lawrence's philosophy and how in Women in Love art 

and metaphysics cohere and coalesce together to provide the novel with a dense texture and to make 

it what Lawrence has called 'a bright book of life'. It presents a brief review of literature that many 

critics made about Lawrence and the novel Women in Love. It reveals the main themes that recur in 

his novels, particularly the most recurrent theme of the human relationship i.e. man-woman 

relationship, man-man relationship and woman-woman relationship.  

This male-female relationship is considered the pivot of his philosophy, and is discussed in detail 

in the second chapter of this thesis. He always portrays his characters struggling to free themselves 

from the shackles and demands their society imposes on them. He deals with this issue more frankly 

and more deeply than any other novelist of his time.  Thus, the personal man-woman conflict is 

resolved, but some of larger relations remain insoluble, as they did to Lawrence himself. In 

Lawrence's view, the whole meaning of life is the establishment of harmony between man and 

12 D. H. Lawrence's Women in Love: A Study of its Central Theme 

 2010 السنة  صنعاء الجامعة  Dr. Rakesh kumara المشرف حزام مقبل  كامل الباحث
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everything in the universe. Lawrence had no difficulty with his relationship to the natural world: that 

was instinctive and complete.    

The third chapter of this thesis deals with the theme of love and marriage.  The central theme of the 

novel is the man-woman relationship with a special reference to marriage. There are three important 

women in Lawrence's novel, Women in Love ± Ursula, Gudrun, and Hermione. They are all in love. 

Hermione and Ursula with the same man, Birkin; and Gudrun with Gerald. Each has a different 

mentality, a different outlook on life, and a different approach to love and marriage. There is one 

other woman, namely Minette, who may also be mentioned in this context.  .       In one respect, all 

these women are similar; they are all possessive, each wanting not only all the attention from her 

man, but each wanting to dominate the man. The desire to possess and to dominate is, indeed, 

emphasized in the case of all the three women.  

The theme of the dehumanizing impact of industrialization and war is discussed in detail in the 

fourth chapter of this thesis. The novel represents the twentieth-century England modern civilization. 

Women in Love is full, perhaps too full, of talk about ideas particularly the idea of the fundamental 

nature of modern Western civilization, which emerges as central determining assumption from which 

most of the developments of the action stem. Lawrence detects certain destructive tendencies in his 

society. He isolates and magnifies these tendencies, predicts their outcome, then emerges an 

essentially apocalyptic vision with the particular segment of historical time he has in hand. The vision 

of society-as-death reflects the cycle of destruction through which Europe was passing between 1914 

and 1918. It focuses, in addition to showing the brutality and bestiality of industry, on the individual 

search for fulfillment in a world that becomes meaningless and devoid of human values.   

The symbolic chapter 'Industrial Magnate' gives a full picture of the brutality of the capitalistic-

industrial system. Gerald, who is the God of machine, is represented as a typical egocentric person, 

who only thinks of himself and his own wants and pays no heeds to the other people. Lawrence calls 

the industrial system ' the first great phase of chaos, the substitution of the mechanical principle for 

the organic.' He believes that the development of industrialism is the main reason for the 

disintegration of the human race. Gerald exemplifies the destructiveness of industry very clearly. He 

embodies the European industrialization and its associated values. The analysis of Gerald's efficiency 

is in fact Lawrence's criticism of industrial England in this novel. It is one of the points on which the 

whole novel converges.  

The sixth chapter of the  thesis is dedicated to the explication of the symbols and images which 

have been used to illuminate and enhance the theme of the novel. Symbolism is a marked 

characteristic of Lawrence's fiction. Most of his characters have a symbolic significance, and so have 

the important incidents and important physical objects. Indeed, symbolism is the key to his technique.      

Almost all characters in Women in Love are symbols conveying some of the leading ideas of 

Lawrence. Thus Gerald and Gudrun represent the death-drive and a destructive nature. Birkin and 

Urula represent the life force. Hermione represents the power of the intellect over the emotions. 

Loerke represents dissolution and degeneracy which Gudrun also shares. The main incidents of the 

novel are symbolic as far as they serve to reveal and emphasize the doctrinal purpose which each of 

the characters stands for. 
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To sum up, Women in Love is a landmark in the history of modern European fiction. The novel is 

a triumph of the marriage of idea and execution. It has all the resource of the great poet novelist and 

it has rightly been called "a dramatic poem" by F.R. Leavis.  

 

This work is an attempt to indicate that English borrowed a lot of words from Arabic, as is common 

to all languages which cannot prevent words from coming into it. This is because of contact between 

cultures and societies which in turn leads to borrowing between languages . 

This dissertation consists of five chapters. Chapter One gives a short summary about the history of 

English. It also brings out the development and contact of Arabic with other languages during the 

spread of Islam. A general survey of the Arabic loanwords in English and some of their linguistic 

changes has been discussed in this chapter . 

During the middle ages and the Renaissance, English speakers came into contact with the 

prestigious intellectual centres of the Arab world. This, of course, led to the flow of borrowings from 

Arabic into English, primarily in the field of chemistry, medicine, philosophy, mathematics, 

astronomy, optics, physics, botany, literature, religion, music, warfare, industry, trade, architecture, 

geography, government and sovereignty . 

Not only that English has historically been open to linguistic borrowings; from Celtic during the 

Anglo-Saxon settlement of England in the 5th century A.D. to the flood of French borrowings under 

the Norman rule. Since that time, English has borrowed intensively from many different languages, 

largely because the British Empire was so wide spread. As a result, approximately sixty percent of 

English lexicon stems from borrowings, including Arabic borrowings . 

The second chapter examines some of the phonological changes that the Arabic loanwords 

underwent when coming into English. It shows that the native speakers of English used various 

strategies in borrowing these words, adopting and then adapting them to conform more closely to 

their own phonological systems, and some times creating a new word through loan translation . 

Chapter Three is a discussion of some morphological changes that affected the Arabic loanwords 

when borrowing from Arabic into English. It focuses on the changes that affected the final endings, 

the prefixes (such as the prefix ‘al’), and the suffixes of these words. 

Chapter four deals with some of the semantic variations that influenced the loanwords when 

borrowing form Arabic into English. These changes led to the changes of meaning, form, and in 

some cases, into the multiplicity of meaning. In this chapter also some other notions have been taken 

into account as the expansion, specialization, amelioration and degeneration of meanings. In 

addition, the shift of meaning that these words underwent has been dealt with  . 

The last chapter (Chapter Five) summarizes and interrelates observations and notes discussed in 

the previous chapters. It comes to tell us that when borrowing words from Arabic, English is likely 

to adopt Arabic words outright, sometimes preserving the original sounds, forms and/or meanings, 

and sometimes to adapt certain Arabic sounds, forms and/or meanings by replacing them with similar 

English sounds, forms and/or meanings  . 

These five chapters have been followed by :                             

13 Arabic Loanwords in English 

 الباحث
محمد علي  

 المشرف قرابش 
Dr.Chandra 

Bhooshan Prasad Prof. 
 2004 السنة  ذمــــار الجامعة 
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I . An appendix of the taxonomy of the Arabic loanwords in English categorized according to their 

domains.                                       

II. The bibliographical list of references and books consulted for the purpose of this thesis. 

 

 

 

 

The present study deals with pragmatic transfer of Yemeni learners of English (YLEs) as reflected 

in their performance in the speech act of refusal. It aims to examine the relationship between YLEs' 

pragmatic transfer and their L2 profi-ciency.  

The data for this study were collected from three main groups of partici-pants: 40 Yemeni learners 

of English (YLEs) of both high and low proficiency levels, 20 Arabic native speakers (ANSs) and 

20 English native speakers (ENSs) by means of twelve items written discourse completion tasks 

(DCT). The TOEFL proficiency test was used to determine the proficiency level of YLEs. By 

collecting these three sets of data, it was possible to determine the extent to which YLEs' performance 

in the production of the speech act of re-fusal differs from English native-speaker performance 

(ENSs) and whether the differences that exist are traceable to transfer from the L1. This was 

examined by comparing the refusal strategies used by YLEs with that of ENSs and ANSs in terms 

of the frequency, order and content of refusal semantic formulas.  

Findings of the study showed that there was evidence of pragmatic trans-fer from L1 especially 

with regard to the order, frequency and content of some semantic formulas used. With regard to the 

order, while the Yemeni learners used the same range of semantic formulas used by native speakers 

of American English, they ordered these formulas in a way similar to that of native speakers of 

Arabic. The frequency of some semantic formulas used also showed evi-dence of pragmatic transfer. 

For example, the YLEs and the native speakers of Arabic used the wish formula more frequently 

when refusing a request from a person of a higher and lower status. The American participants, on 

the other hand, did not show the same tendency. With regard to the content of the se-mantic formulas, 

the researchers looked at differences in the kind of excuses given by each group and they found that 

YLEs' excuses were vague and less specific compared to the American ones. Moreover, pragmatic 

transfer was al-so evident with regard to strategy selection, while invoking the name of God formula 

was frequently used by YLEs and native speaker of Arabic, it was never employed by American 

participants. However, the findings of the study  indicate that both Yemeni learner groups showed 

evidence of pragmatic trans-fer, low proficient (LP) learners showed a greater tendency towards L1 

prag-matic norms than high proficient (HP) learners counterparts.  

Based on the findings, the study concludes with some pedagogical impli-cations that could be 

implemented in the EFL context in Yemen. 

 

 

 

14 
A Study Of Pragmatic Transfer And Its Relationship To L2 Proficiency Among 

Yemeni Efl University Learners 

 الباحث
ياسر محمد 

 الرفاعي
 المشرف

Prof. Hafsah Taher 

Prof.  Murad Al-Azzany 
 2014 السنة  صنعاء الجامعة 
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الوقت في استخدام وسائل     المزيد من  الشباب ويتم قضاء  بين جيل  شائعة جدًا  التواصل االجتماعي  التواصل  أصبحت وسائل 

أصبح استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم ضرورة للمتعلمين والمعلمين خاصة خالل  و  ،االجتماعي ألغراض مختلفة

ينتشر   نتشر بسرعة في جميع أنحاء العالموا  ،في مدينة ووهان الصينية  2019يد  جائحة كورونا. بدأ مرض فيروس كورونا الجد

ومن ثم بدأ    ،مستوى العالم محصورون في المنازلالفيروس بشكل أساسي بين األشخاص أثناء االتصال الوثيق ، لذا فإن الناس على  

المعلمون  المتعلمون والمعلمون اآلن وأكثر من أي وقت مضى في استخدام وسائل   التواصل االجتماعي للتعلم والتدريس. هؤالء 

يا  والمتعلمون في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية الذين يرغبون في تجاوز األساليب التقليدية للتعليم والتعلم ملزمون باستخدام التكنولوج

  ؛ وما إلى ذلك  ،والوتساب  ،و يوتيوب  ،يترو تو  ،فيس بوك  :مثل  ،بشكل عام. عالوة على ذلك ، قد تكون تلك التطبيقات االجتماعية

 هي الخيار الوحيد للتعليم والتعلم أثناء جائحة كورونا.

تهدف الدراسة الحالية إلى فحص كفاءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي على المتعلمين اليمنيين للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية     

و   YouTubeو    Twitterو    Facebookهذا البحث أربع وسائط اجتماعية _  في الجامعات الهندية خالل جائحة كورونا. يغطي  

WhatsApp  منهجية البحث المستخدمة في هذا البحث هي التصميم الكمي باستخدام استبيان إلكتروني. تم توزيع االستبيان عبر .

ئج إلى أن المتعلمين يقضون وقتًا أطول في  اإلنترنت باستخدام استبيان مغلق. تم استغالل نماذج جوجل في هذه الدراسة. تشير النتا

ا  التواصل  وسائل  اإلنجليزيةاستخدام  اللغة  لتعلم  التواصل  الجتماعي  وسائل  استخدام  عند  تحسنًا  المهارات  أكثر  هو  واالستماع   ،

يجعل   االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  أن  إلى  أيًضا  النتائج  تشير  اإلنجليزية.  اللغة  لتعلم  يكتسبوناالجتماعي    ،المتعلمين 

 هو YouTubeويقلل من األخطاء اإلمالئية. أخيًرا ،  ،ويمارسون مفردات جديدة

أكثر منصات التواصل االجتماعي استخداًما لتعلم اللغة اإلنجليزية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح تأثير وسائل التواصل  

  ي لغة اإلنجليزية كلغة أجنبية. يوص وما إلى ذلك على متعلمي ال  Wechatو    Instagramو    Snapchatاالجتماعي األخرى مثل  

 تحقيق في تأثير وسائل التواصل االجتماعي على كل مهارة على حدة. أيًضا بإجراء مزيد من البحث لل

 

 

وتطوير هذه المهارات بهدف تنمية قدرات    ،لى المساهمة في تقويم أداء المعلمين في ضوء الكفايات التعليميةإ دفت هذه الدراسة  ه  

خالل اإلجابة على  ثر متغير الجنس في درجة تقويمه الداء معلمي مرحلة األساس في ضوء الكفايات التعليمية من  أوبيان    ،المعلم

درجة امتالك المعلمين والمعلمات في مدارس مدينة ذمار للكفايات التعليمية الالزمة لمعلم مرحلة األساس من    التساؤل التالي : ما

 نفسهم ؟ أوجهة نظر المعلمين والمعلمات 

ليه من نتائج  إتم التوصل   ضوء ما وعلى ، ومعلمة امعلمً  350وتكون مجتمع الدراسة من المعلمين في مدارس ذمار البالغ عددهم 

 منها : ،فقد تقدم الباحث بعدد من التوصيات

15 

 خالل الهندية الجامعات في أجنبية كلغة اإلنجليزية للغة اليمنيين المتعلمين على االجتماعي التواصل وسائل تأثير

 كورونا  جائحة

Influence of social media on EFL Yemeni learners in Indian Universities during 

COVID-19 Pandemic 

 2021 السنة  بامو الجامعة  مبوري أتوم أد.  المشرف التام  حمدأ صالح الباحث

 تقويم أداء معلمي مرحلة األساس في ضوء الكفايات التعليمية 16

 المشرف جبر محمد الكولي الباحث
  .د/ محمد الحسنأ

 حمد أبو شنبأ
 1998 السنة  الجزيرة  الجامعة 

 التربوياتقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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  ؛ وحصرها  ،والتركيز على الكفاية التعليمية  ،عداد المعلمين االهتمامإ ان يراعى عند تدريس المقررات الدراسية في مؤسسات   -

 . تقانها من قبل الطالب إليسهل ممارستها و

  ، للمعلم       تطويرها في ضوء الكفايات التعليمية الالزمة  ، وعداد المعلمينإعداد المعلمين في مؤسسات  إإعادة النظر في برامج   -

 . عداد المعلمإ واألساليب المتطورة في مجال  ،حد المداخل التربوية الحديثةأباعتبارها 

 

لتقويم    ؛لك من خالل تصميم بطاقة مالحظةوذ  ،ليمية الالزمة للمعلمعن يكون التقويم في التربية العملية من خالل الكفايات التأ -

   .تكون شاملة لجميع الكفايات التعليمية الالزمة للمعلم ،الطالب المتدرب

 . عداد الخطط والبرامج التعليميةإفي    ةوي الخبرذشراك المعلمين إ -

 . الدعم المستمر للمعلم الجيد الناجح ومحاسبة المدرس الفاشل -

 

   -هدفت الدراسة إلى :

 . الجامعة ةب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلببناء مقياس ألسالي -1

 . كثر شيوعاً لدى طلبة هذه الجامعةمعرفة األساليب األ  -2

مكان السكن ، الحالة    مثل ) الجنس ، المستوى  الدراسي ، التخصص ،  ،معرفة عالقة كل أسلوب بالمتغيرات الديمغرافية مجتمعة  –  3     

                     ( .                                                                    االجتماعية

مقياس ألس     بناء  تم  الدراسة  أهداف  النفسيةولتحقيق  الضغوط  مواجهة  والثبات   اليب  للصدق  مقبولة  مؤشرات  المقياس  لهذا  وكان   ،

 .( من طلبة جامعة ذمار 733لمقياس على عينة مكونة من )ولفقراته القدرة على التمييز . وقد طبق ا 

 -ستخدمت لتحليل بيانات الدراسة ما يأتي :ومن الوسائل اإلحصائية التي ا

 . اس أساليب مواجهة الضغوط النفسية( استخدم في حساب القوة التمييزية لفقرات مقي t.test –االختبار ) ت  -

 . الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة أكثر األساليب شيوعاً في مواجهة  -

 . ي ) التجزئة النصفية (ونباخ وقد استخدمت لحساب ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلكر لفاأمعادلة  -

 - وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية :

 . لجامعة هو أسلوب  الهروب والتجنبإن أكثر األساليب شيوعاً لمواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة ا  -1

 الديمغرافية مجتمعه كانت على النحو اآلتي : إن عالقة كل أسلوب مع المتغيرات  -2

 . ، التخصص بالنسبة لمجال الهروب والتجنب، المستوى الدراسيوجود تأثير للجنس -

 .جنس على مجال حل المشكلة بالتمنيوجود تأثير لل   -

 .    المساعدة من اآلخرين  ( على أسلوب طلب ) المستوى الدراسي ، مكان السكن وجود تأثير لمتغيري : -

 . ال اللجوء إلى الدين، الحالة االجتماعية ( على مجوجود تأثير لمتغيري : ) الجنس -

 . ( مجال  لوم الذات ،والتحدي  ةعدم وجود متغير يؤثر في كّل من : ) المواجه-

 

األسـاسي في الجمهـورية    هدفت هذه الدراسة إلى تصميـم برمجية تعليمية في العلـوم واختبار أثرها في تحصيل طلبة الصف السـابع 

ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بتصميـم برمجية تعليمية لوحـدتي: تركيب المـادة ؛ المواد من حولنا، من كتاب العلوم    ؛اليمنية

د من ثباته  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وتـم التأك20للصف السـابع األسـاسي. وأعد البـاحث اختبارا تحصيليـاً مكـوناً من )

17 
 أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة ذمار وعالقتها ببعض المتغيرات 

 

 الباحث
عبدهللا محمد  

 الضريبي 
 2004 السنة  ذمار  الجامعة  د/مسعد أحمد النجار  المشرف

 اليمنيةتصميم برمجية تعليمية في العلوم واختبار أثرها في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في الجمهورية  18

 2007 السنة  األردنيةاليرموك  الجامعة  عايـد حمـدان الهرش /أ.د المشرف نايف علـي األبـرط  الباحث
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وهي قيمة مقبولة    ،( 0.81وكانت قيمته )  ،بطريقة االختبار _ إعادة االختبار، كما تم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بيرسون

 ألغراض هذه الدراسة. 

لنموذجية بمحافظة  ( طالبا وطالبـة من طلبة الصف السـابع األساسي في مدرسة المـالك األهليـة ا 43تكونت عينة الـدراسة من )      

م، وتـم توزيع عينة الدراسة عشوائياً في مجموعتين:    2006/2007ذمار بالجمهـورية اليمنية خالل الفصل األول من العـام الدراسي  

 12( طالبا وطالبـة )21طالبات(، درست بالطريقة االعتيادية، وتجريبية تضم ) 10طالبا و  12( طالبا وطالبـة )22ضابطة تضـم )

 طالبات(، درست عن طريق البرمجية التعليمية المحوسبة.  9و طالبا

نتائـج الدراسة وجـود فروق ذات داللة إحصائية )     الطريقة، ولصالـح    ( في  0.05=    أظهرت  تحصيل الطلبة تعزى إلـى 

إلى عدم وجـود فروق ذات   نتائـج الدراسة تة التعليمية المحـوسبة. كما أشارطريق البرمجيـ مجموعة التجريبية، التي درست عن ال

 ( تعزى إلى متغير الجنـس أو التفاعل بين الطريقة والجنس. 0.05=  داللـة إحصائية ) 

 

وفي ضوء النتائج التي توصلـت إليها الدراسة، أوصى الباحث بإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى فاعلية استخدام الحاسوب    

 تدريس المواد العلمية والنظرية األخرى في جميع المراحل التعليمية. وبرمجياته التعليمية كوسيلة مساعدة في 

 

ضوء  ههدف      في  البيضاء  بمحافظة  الثانوي  التعليم  بمدارس  المدرسية  األنشطة  لتفعيل  مقترح  تصور  إعداد  إلى  البحث  ذا 

ولتحقيق أهداف البحث واإلجابة على تساؤالته اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأساليبه, المسحي والتحليلي    ؛االتجاهات الحديثة

 والتطويري. مستخدمة أداة االستبانة المكونة من محورين:  

وهي: الدينية,    ، األنشطة( فقرة, موزعة على مجاالت  67كون من )تو  ,المحور األول يتعلق: بواقع ممارسة األنشطة المدرسية

 االجتماعية, الثقافية, العلمية, الفنية, الرياضية, الكشفية, المهنية.

وهي: اإلدارة المدرسية,    ،( فقرة موزعة على المعوقات38وتكون من )  ,المحور الثاني يتعلق: بمعوقات تفعيل األنشطة المدرسية 

 إمكانات المدرسة, المعلم, الطالب, المجتمع المحلي. 

مجتمع البحث جميع اإلداريين والمعلمين بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة البيضاء البالغة عشرين مديرية تعليمية. وتكونت العينة    

األصلية من تسع مديريات تعليمية هي: مدينة البيضاء, البيضاء, رداع, وادي الرياشية, السوادية, صباح, ولد ربيع, القريشية, العرش,  

( مدرسة, أما عدد  56( أدارياً وإدارية يعملون في )71( معلماً ومعلمة, و)378( معلماً وإدارياً. منهم )449أفرادها )حيث بلغ عدد  

( مدرسة وهي نسبة تجاوزت نصف أفراد المجتمع . وبعد  22( إدارياً ومعلماً تم اختيارهم من )250أفراد العينة الفعلية فتكون من )

 (. spssبيانات البحث باستخدام الرزم اإلحصائية )إجراء المعالجات اإلحصائية  ل

 توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها:

الثانوي بمحافظة البيضاء جاء بدرجة ضعيفةواقع   ❖ المدرسية بمدارس التعليم  المجاال   ;ممارسة األنشطة  ت على  إذ حصلت جميع 

 . (0.63نحراف معياري)ا( وب2.18المتوسط الحسابي) 

قياسياً، بمتوسط  حصل المجال الثاني األنشطة االجتماعية على أعلى درجة لممارسة األنشطة المدرسية, إال أن تلك الدرجة ضعيفة   ❖

 (. 0.83نحراف معياري)ا( وب2.47حسابي )

نحراف معياري ا( وب1.82حصل المجال الثامن األنشطة المهنية على أدنى درجة لممارسة األنشطة المدرسية بمتوسط حسابي )  ❖

(700. .) 

نحراف معياري اوب (3.72المجاالت على متوسط حسابي )إذ حصلت جميع  ;درجة معوقات تفعيل األنشطة المدرسية جاءت عالية  ❖

(0.64 .) 
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 الباحث
صفاء ناصر  

 العبيدي
 2019 السنة  ذمار  الجامعة  حمود محسن قاسم المليكي /.دأ المشرف
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التي أدت إلى رحيل كثير   ،ومن تلك الظواهر ظاهرة الوداعس،  مثل الشعر األندلسي ميدانا لدراسة ظواهر متعددة لحياة األندل     

 التي أجبرتهم على وداع أحبتهم ووطنهم .  ،ب األوضاع االقتصادية والسياسيةمن الناس عن أوطانهم بسب

 .لسي كل تلك الحاالت تصويرا رائعاصور الشعر األند    

ثم خاتمة خلصت إلى أهم    ،مسبوقة بتمهيد عن بواعث الوداع  فصولوقد اقتضت طبيعة الموضوع أن تكون الدراسة في ثالثة      

 النتائج التي توصل إليها الباحث. 

  ، ز المبحث الثاني وصف حال المودعوأبر  ،األول وصفا دقيقا لساعة الوداع  أبرز المبحث  ،سم الفصل األول على ثالثة مباحثوقد تق

 والمبحث الثالث كان خاصا بحال المودع. 

ووداع    ،ووداع الوطن ثالثها  ،ووداع األصحاب ثانيهما  ،ان وداع األحباب واألبناء أولهاك  ، فصل الثاني تقسم على خمسة مباحثوال

 ووداع الحياة كان خامسها.  ،باب رابعهاش ال

أهمية اللغة  تناول    ،مبحث لغة شعر الوداع  تصدرها،  ثة مباحثوبدوره تقسم على ثال،  لثالث فقد اختص بالدراسة الفنيةأما الفصل ا 

 .ر الوداع مكونا فيها معجما شعرياوأبرز األلفاظ التي ترددت في شع، في التعبير الشعري 

 أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فقد تخصص في الصورة وأنواعها في شعر الوداع. 

 . الخاتمة وقائمة المصادر والمراجعوالمبحث الثالث تخصص لإليقاع ودوره في شعر الوداع .ثم كانت 

 

 

عمدت الدراسة إلى التراكيب النحوية ذات الداللة المتشابهة ظاهرا، فتناولت هذه التراكيب تناوال نحويا تركيبيا وتحليلها دالليا       

باعتبار المعنى أو التركيب، لبيان الفرق بين التراكيب النحوية المتقاربة التي قال عنها علماء النحو: إنه يجوز فيها وجهان: سواء  

فقامت هذه الدراسة بتحليل نصوص جاء فيها قول العلماء بالجواز وقامت بتفكيكها إلى بنيتها األصلية، ومقارنة حرف بحرف وجملة  

 يه. بجملة وكلمة بكلمة حتى اتضحت الفروق بين كل تركيب وآخر يتشابهان ظاهرا إال أن لكل تركيب سياقا خاصا به ال يأتي إال ف

استشهد الباحث لهذه الدراسة من القرآن الكريم؛ ألنه أساس النطق بالعربية، وهو أفصح ما جاء لفظا ومعنى وسياقا وانتقاء، ثم             

 استشهد الباحث بما جاء عند فصحاء الشعراء. 

الكالم، فالتأكيد يلزم توكيدا، والكالم المرسل ال يلزم شيئا، وكانت نتيجة الدراسة أنه ال يوجد جواز في النحو إال بما يقتضيه سياق             

ومزيد التوكيد يحتاج قسما أو مزيد أدوات، وهكذا ال يوجد تركيبان متشابهان، فكل تركيب فيه إضافة قد تخفى على بعض الناس،  

 لكنها ال تخفى على من تمعن في المعاني النحوية. 

 

 

 

 

 

 

 

 ر األندلسي، دراسة موضوعية فنية الوداع في الشع 20

 2002 السنة  المستنصرية  الجامعة  هدى شوكت بهنام   المشرف محمد مسعد معجب  الباحث

 الجواز في النحو العربي عند البصريين من خالل كتاب األصول في النحو البن السراج  )دراسة نحوية داللية( 21

 2008 السنة  ذمار  الجامعة  أ.د/ عبد هللا علي الهتاري  المشرف علي محسن الحسني  الباحث

 اللغة العربيةقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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تتبّع هذه الرسالة جهود عالم اللغة الكبير داود عبده اللغوية بمنهج وصفي يهدف إلى معرفة آرائه وأطروحاته اللغوية بغية الكشف  

فعالج كثيًرا من قضاياها    ،المختلفة؛ ألنه من علماء العربية القالئل الذين سخروا حياتهم لخدمة العربيةعن إسهامه في مستويات اللغة  

وفاق منهج تجديدي ظهر في اعتماده االتجاه التوليدي الذي عده المنهج األمثل للتحليل اللغوي حديثًا. فعلى مستوى    ،ومسائلها الشائكة

بير عنده، فكان الجانب األبرز في إنجازه اللغوي؛ إذ وضع جملة من الرؤى والمعالجات  الصوت حظيت أصوات العربية باهتمام ك

ومنها: مناقشة مخارج األصوات    ،الصوتية الرائدة التي أسهمت في معالجة مغايرة لبعض القضايا والظواهر الصوتية في العربية

العربية و االنتهاء إلى أنها خمسة فقط واالعتماد على السمات المميزة في ذلك، وبحثه في أصوات العلة، ومعالجته لقانون جواز  

ومصطلحات  البدء بساكنين، ومناقشته لظاهرة النبر في العربية ووضع مقترحات جديدة لصياغة قواعده في العربية، وابتكاره لقوانين  

صوتية جديدة في دراسة الصوت في العربية. وباهتمامه بدراسات الصوت العربي ومعالجة بعض قضاياه قدَّم جهدًا متميًزا في َميدان  

الدراسة الصوتية للعربية وتطورها؛ سواء بخطه لمنهج جديد تخطى به مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير والتحليل باعتماد فكر  

ف عنده بالبنية العميقة والبنية السطحية، وقد نال بذلك شرف ريادته لالتجاه التوليدي في الدراسات اللغوية العربية،  تشومسكي فيما عر

ق رؤية حديثة تميزت باستلهام القديم وإعادة إنتاجه.  اعلم أصوات العربية(  المكتوب وف  و قد ظهر ذلك في مؤلفه الرائد )دراسات في

لمعجمي فكان إسهامه بينًا، ففي علم الصرف برز جهده في مراجعة بعض قضاياه وفاق رؤية تجديدية،  وأما في المستوى الصرفي وا

نحو: إعادة صياغة مفهوم االشتقاق، وأن األصل في األفعال أنها مشتقة من المضارع، والقول في أن )الذي( أداة لتعريف الجملة  

الب حقيقة أصل بعض  والبحث في  الكلمة،  تعريف  األفعال  كـ)ال( في  بنية  )ِعلة(، وأصل  التاء في وزن  أصل  نحو:  الصرفية  نى 

فيه، وصياغة   )اتْفَعََل(، وحقيقة )حروف الزيادة(، وتصغير اسم الفاعل وأصل الواو  )اْفتَعََل( هو  الخماسية وأنها رباعية، وأصل 

ي بوضع بعض المعاجم والمقترحات في سبيل  قواعد لجزم المضارع واشتقاق األمر، وأما في المعجم؛ فقد أمد العمل المعجمي العرب

تطوير العمل المعجمي في العربية، نحو: عمله المعجمي )المفردات الشائعة في اللغة العربية( الذي حصر فيه األلفاظ الشائعة في  

يسهل طريقة   باعتباره  عامة  التعلم  في  منها  االستفادة  الحياة، وغرضها  من  مجاالت  عدة  في  المستعملة  المفردات  العربية  انتقاء 

التعليمية، كما يسهل اختيار المفردات عند تأليف كتب العربية التعليمية. وأما في المستوى النحوي فناقش بعض قضايا التركيب،  

نحو: )التقدير( الذي عده ركيزة أساسية في تفسير كثير منها؛ ألنه منهج أصيل استعان به نحاة العربية قديًما؛ وألن التحليل اللغوي  

حديثًا يربطه بأهم المدارس اللغوية الحديثة )التوليدية( التي اهتمت بمسألة التقدير واالفتراض في دراسة اللغة، وإعادة صياغة مفهوم  

الجملة وتعيين مفهومها وفاق ذلك المنهج، وبحثه في البنية العميقة للجملة الفعلية والتوصل إلى أنها تتكون من )فاعل+ فعل+ مفعول(  

ما سمي ضمائر الرفع  المتصلة، فعدها دالة على المطابقة، ونفي كونها ضمائر، ومناقشة عالمات اإلعراب وداللتها على    ومناقشة

ه تلك القضايا تجديد لدراسة النحو العربي وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ ألنها كانت مثار جدل واختالف  اتالمعاني النحوية، وفي درس 

ا، ولذا تنبه لها وعالجها وفاق منهج جمع بين األصالة والمعاصرة. وأما اللسانيات التطبيقية فجهده ظهر بين النحويين قديًما وحديثً 

والسعي نحو تسهيلها والكشف عن مواطن    ،وابتكار وسائل جديدة في ذلك  ،جليًا في عدد من الجوانب لعل أهمها تعليم اللغة العربية

ها وفاق ة تعليًما وظيفيًّا وإهمال تعليمقواعد اللغة العربية الصوتية والصرفية والنحوي   ومعالجته للتوصل إلى تعليم  ،الخلل والقصور

الطريقة التقليدية التي كانت السبب في صعوبتها والعائق في فهمها. وأما في الجوانب اللسانية األخرى؛ فقد ظهر جهده في بعض  

وكتابه )في لغة الطفل المفردات والجملة(    ،وفي كتابه )اللغة والحاسوب(  ،(كتبه اللسانية نحو كتابه )في تعليم اللغة العربية وظيفيًّا

فهذه الكتب الثالثة عُنيت بمناقشة جوانب مختلفة من اللسانيات التطبيقية نحو: كيفية اكتساب اللغة لدى األطفال، وربط اللغة العربية  

ضوعات التي ناقشها داود عبده إسهاًما كبيًرا في ميدان اللسانيات  بالتقنية الحديثة في الترجمة واإلمالء؛ ولذا كانت الجوانب والمو

 .العربية التطبيقية حديثًا؛ ألنها تضمنت معالجات علمية قيِّمة سعت في األساس إلى تطوير الدراسات اللسانية التطبيقية للغة العربية
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The present thesis is generally an elaboration of the implications resulted from the adoption of the 

definition of -continuous map as it appeared lately. 

A study is made on some of different formulas of an open set properties which also proved (reached) 

to an equivalent definition to (-open and semi -open) set and prove is given for their equivalence 

with the presented definitions. However, it has been reached to many of the special properties of 

these two sets. Moreover, we have studied the relationship between all the formulas of an open set, 

which is presented in this thesis. 

Our study one may consider the base of the different formulas to continuous mappings and -

continuous mappings. Besides, the relationship between the different formulas of (continuous and -

continuous) mappings as well as the converse relationship has been studied and explained with 

illustration many examples. Hence, reaching to find a relationship between the formulas of 

(continuous and -continuous) at new condition, the gathering between two mappings is done. 

In the present study many results have been presented and the special theories at formulas of almost 

continuous mappings (in the sense of single). Then we have reached to give an example that is not 

explaining the existence of a relationship between some formulas. 

Another new formula of -continuous (semi -continuous and faintly -continuous) mappings, is 

presented 

 

 تهتم هذه األطروحة بدراسة تأثير تشاكل الزمر على سالسل الزمر الجزئية المستوية للزمر الضبابية.     

ال  الشروط  أثبتنا  و  قدمنا  للحصول  ولقد  الالزمة  الكافية  )الصور  ضرورية  التشاكل  المستوية لصور  الجزئية  الزمر  على سالسل 

 العكسية( ألي زمرة ضبابية اختيارية.

من إيجاد  سالسل الزمر الجزئية المستوية لصورة التشاكل والصورة العكسية له في    -بواسطة تلك النظريات-وبنفس الوقت تمكنا  

 ة.أي زمرة ضبابية اختياري

 كما تم تقديم تعريف الزمر الضبابية القابلة للحل.

والتي    ،عن خاصية المجاميع الناظمية  الجزئية  [ 18]  كما أعطينا أيضا بعض األمثلة التي تدحض بعض النتائج في المصدر      

 60قل من  أ وقد أثبتنا أن أي زمرة ضبابية جزئية من  زمرة رتبتها    ،للحلكانت  ضرورية  لتعريف ودراسة الزمر الضبابية  القابلة  

(غير   ( n  Pn, n 5 وأثبتنا أيضا أن كل زمرة جزئية ضبابية من زمرة التباديل من الدرجة أكبر أو يساوي   ، تكون قابلة  للحل

  (MATLAB package).وألجل توضيح تلك النتيجة استخدمنا بعض البرامج باستخدام    ،قابلة للحل

 كما أثبتنا أيضا أن الزمر الضبابية الجزئية من زمرة  تكون قابلة للحل إذا وفقط إذا كانت الزمر الجزئية المستوية لها قابلة للحل.     

23 NEW TYPES OF 𝜶-CONTINUOUS MAPPINGS 
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كما تم   ،عن الزمر الضبابية القابلة للحلجزئية المستوية أعطينا براهين بسيطة لكثير من النتائج  عند استخدامنا مفهوم الزمر ال       

 إثبات العديد من النتائج األخرى.

 

والتي يطلق عليها معادلة كوشي ذات شرط   ،خطية  هلمعادلة شب   في هذه الرسالة قمنا بدراسة وجود الحل الشامل )الغير الصفري( 

فادتنا في  أ   والتي  ،لى وجود الحل الغير الصفري لمعادلتنا قيد الدراسة فرضنا بعض القيود على حد من حدودهاإولكي نصل   ؛ابتدائي

   .ثبات وجود الحل الشاملإبرهان نظريتنا األساسية في هذه الرسالة في  

 

 

 

 

 

 ة جيدة وسلس   R S Aو  Diffe_Hilmanطريقة التشفير التي قدمها كل 

 : ةوتتمتع بالخواص التالي

 Chepychev  1هي محددة  Chepychevتركيب محددتين من   - 1

Chepychev - 2    معرفة فيما بينها ولمقارنة المحددات منChpechev 

لكن   بالخاصية األولى  نكتفي  بشكل عام  بشكل عام  ليست صحيحة  المحدداتالثانية  النوع من  التركيب    ؛لهذا  نحن درسنا  لذلك 

 بشكل عام.  Chepychevعند التشفير و لكثيرة الحدود. plane treesوالتفكيك  

 

 ربعة فصول. أكونت الرسالة من  

ثم درسنا استمرارية الدوال المتعددة في الفضاء المتري وفي   ،مثلة عليهاأو ،وخواصها ،ول الدوال متعددة القيمتناولنا في الفصل األ

 . الفضاء التبولوجي

قياس وتكامل  تناول الثاني  الفصل  المتعددة القيمنا في  قابل  ؛الدوال  المتعددة القيم حيث درسنا  القياس للدوال  للمجموعات الجزئية    ية 

ثم ذكرنا العديد من الخواص    ،التامة في الفضاءات المتريةللقياس للمجموعات  ا قابليتها  يضً ، أمتراصة في الفضاء المتري المنفصلال

 لتكامل الدوال المتعددة القيم.

الثالث الفصل  في  ف  ،اما  الخطيةتناولنا  المؤثرات  في  الزمر  شبه  الخطية  يضً أ  ،يه  للمؤثرات  الزمر  لشبه  القوي  االتصال  درسنا  ا 

 المحدودة.

وكما درسنا   ،ا مؤثر كوشي المعمميضً أوفيه تناولنا    ،ةحلول المعتدلة لالحتواءات التفاضلية شبه الخطيفي الفصل الرابع تناولنا ال

Local and global existence results . 

 وختمنا الرسالة بقائمة المراجع المستخدمة.

 

 الخطية هة التفاضلية الجزئية المكافئة شبوجود الحل الشامل للمعادل 25
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A series of new 4-aryl-1-(biarylmethylene)piperidines have been synthesized.  

They are structurally related to SLV-313, a potential atypical antipsychotic agent with potent D2 

receptor antagonist and5-HT1A receptor agonist properties. Suzuki-Miyaur reaction of cyclic vinyl 

boronates, derived from the vinyl triflates of N-protected 

tetrahydropyridines, with appropriate aryl halides yielded 4-arylpiperidines. 

 The reductive amination of the latter with suitable biarylaldehydes accomplished the synthesis of 

the new compounds. 

 

 

ثيرا باختالف  ، وله مواصفات ريولوجية محددة ال تختلف كامات الهندسية واإلنشائية المهمةمن المواد ذوات االستخد   سفلتاأليعد    

األ  المادة  الحاجة فيإ ونظرا    ،سفلتيةمصدر هذه  مواد  إ  لى  تؤهلها   سفلتيةأنتاج  بحيث  األصلية  المادة  تختلف عن  ذات مواصفات 

فيها  سفلتاأللالستخدام في مجاالت ال يصلح     سفلت األمواصفات  فقد شرع الكثير من الباحثين في تحوير    ؛االعتيادي لالستخدام 

 .وطرائق عديدة ومتنوعة بأساليبالريولوجية 

  ، ة سفلتياأل التوازنات القائمة ضمن النظام    لباحثين الى التأثير على طبيعةتؤدي عمليات التحوير المختلفة والمستخدمة من قبل ا 

  سفلت األ التي ال يمكن تحقيقها في حالة استخدام    ،اإليجابيةبعض النتائج  لى تحقيق  إ وبما يمكن أن يؤدي    ،واعتمادا على هذه الحقيقة

تحضير مزائج   إمكانيةالكبريت على  ع  الكيميائية بالمعالجة المحفزة م  ثير عمليات التحويرأبرزت فكرة دراسة ت  ؛دي غير المحورالعا

 .اعتيادية غير محورة سفلتيةأ ن مثيالتها المحضرة باستخدام مواد كبر مأات ثبوتية ثرمودايناميكية كبريت ذ أسفلت

األ    تحوير  كيميائيتم  مختلف  اسفلت  مع نسب  الكبريت )%بمعالجته  مختلفين من  وباس ،  وزنا(   3%،  2%،  1ة من  نوعين  تخدام 

  180،  160)الالمائي وبدرجة حرارة    األلمنيومم( وكلوريد    200،  180،  160، هما کاربونات الصوديوم وبدرجة حرارة )الحفازات

، ثم مزج كل نموذج من هذه النماذج  المحور كيميائية  سفلتاأل من    ا مختلفً   ا( نموذجً 24لى تحضير )إ  م(، مما قاد254،    224،    200،  

وكذلك تم تحوير األسفلت االعتيادي فيزياوية لمعالجته مع نسب    ،وزنا(  %15% ،  10% ،  5الكبريت )مع ثالث نسب مختلفة من  

  ، الريولوجية للنماذج المحضرة، بعدها تم قياس الصفات  م(130وبدرجة حرارة )  ،% وزنا(15% ،  10% ،  5مختلفة من الكبريت )

نس الشرائح المايكروسكوبية المحضرة لهذه النماذج والمعتقة لفترة زمنية  وتم قياس ثبوتيتها الثرمودايناميكية عن طريق مالحظة تجا

أكبر نسبيا    اتجانسً   أعطت،  کبريت-(  STA-AlClaکبريت و)    -(STA-Na2CO3وجدنا أن بعض مزائج )وقد    ،تزيد على شهرين

نسبيا يتأثر بالظروف التجريبية المستخدمة من حرارة    األعلىن هذا التجانس  أالمحور كيميائية و   کبريت غير  -سفلتأ   من مزائج

 .مضافةوحفاز ونسبة كبريت 

28 
Synthesis Of New 4-Aryl-1-(Biarylmethylene) Piperidine Ligands Structurally 

Related To SLV-313 
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الحالية    الدراسة  بجامعة إ هدفت  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التدريسي  األداء  في  الجودة  معايير  توافر  درجة  على  التعرف  لى 

؛  عة البيضاء في ضوء معايير الجودة لدى أعضاء هيئة التدريس بجامالبيضاء، ومن ثم إعداد تصور مقترح لتطوير األداء التدريسي  

لقياس درجة توافر معايير الجودة في األداء  ولتحقيق أغراض   المنهج الوصفي التحليلي  لدى  الدراسة، استخدم الباحث  التدريسي 

 ،وطالبة  ا( طالبً 264وتكّون مجتمع الدراسة من )  ،ج البنائي لتقديم التصور المقترحأعضاء هيئة التدريس بجامعة البيضاء، والمنه

موزعة على أربعة    ،( عبارة63ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبيان مكون من )  ؛وطالبة  اطالبً (  192وتكونت عينة الدراسة من )

أهمها: إن    ،الحالية إلى العديد من النتائجالتقويم(. وقد توصلت الدراسة    –التنفيذ    –التخطيط    –هي )الصفات الشخصية    ،مجاالت

لتدريس بجامعة البيضاء، بشكل عام بتقدير متوسط، وكذلك في جميع درجة توافر معايير الجودة في األداء التدريسي لعضو هيئة ا

أداة   )مجاالت  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبعاً 0.05الدراسة.  الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  بين   )

ن تطبيقه لتطوير األداء التدريسي  يمك  امقترح  ا الباحث تصورالمستوى الدراسي(. وفي ضوء نتائج الدراسة قدم  –لمتغيرات )النوع  

 لدى عضو هيئة التدريس بجامعة البيضاء في ضوء معايير الجودة. 

 

 

 

ل المحركات  الصناعي في مجاتطوير متراكبات سيراميك/معدن ذات خواص ميكانيكية وكهربائية مناسبة للتطبيق  هن الهدف منإ   

الكهربائية, تم تحضير سلسلة من مترا  %  40سيراميكي)نحاس( لتشكل سلسلة متراكبة بوسط مضيف    -كبات )كربونوالمولدات 

Copper + 60% Graphite .(وأخرى بوسط مضيف معدني ) )Graphite +  90% Copper  )10  وأجريت عدة عمليات  %

للمكبوسات  ،صناعية للسيطرة على التركيب الدقيق بالتحكم بظروف التلبيد   : مثل  ،وقد أجريت قياسات لعدد من الخواص  ،وذلك 

وذلك لتقييم أثر ذلك على سلوكية التطبيق الصناعي    ؛والكهربائية على العينات المتراكبة  ،والترابولوجية  ،والميكانيكية  ،الفيزياوية

وبأسلوب يطابق السلوكية    ،كفرش كهربائية احتكاكية. وقد تبين بأن نسب المسام والكثافة تتأثر بشدة بدرجة حرارة التلبيد وفترة التلبيد

الميكانيكية الخواص  بأن  تبين  كما  الصالدةم  ،السيراميكية.  الحقيقية    ؛االنضغاطومقاومة    ،ثل  الكثافة  مع  طردية  بعالقة  ترتبط 

للمتراكب. وذلك لكون الكثافة تمثل درجة المتانة والرص والترابط ضمن التركيب الدقيق للمكبوسات. كما تم دراسة الخصائص ذات  

 العالقة المباشرة مع التطبيق الهندسي للفرش الكهربائية.  

ن التوصيلية الكهربائية تتحسن وترتفع عندما تنخفض المسامية في كتلة المتراكب المكبوس. كما أن دراسة سلوكية  وقد تبين بأ     

البلى لهذه المتراكبة أظهرت بأن هناك فرقاً واضحاً في هذه السلوكية أو آلية البلى لكل من متراكبات الوسط المضيف السيراميكي  

لى التي تؤدي إلى تكون طبقة أكاسيد سيراميكية لكل من النحاس أو الحديد وتبقى هذه الطبقة الرقيقة  أو المعدني. وقد تم اقتراح آلية للب

حتكاك إلى االستقرار  وبعد ذلك تميل سلوكية البلى وقيم معامالت اال  ،سر وتزال نتيجة االحتكاك المستمرلفترة من الزمن إلى أن تتك

 .   يت في عملية االحتكاك والبلى بالتفصيلوقد تم مناقشة دور دقائق الكراف ،أو اإلشباع

30 
 هيئة التدريس بجامعة البيضاء أعضاءتصور مقترح لتطوير األداء التدريسي لدى             
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A BCD counter is a special case of a decade counter in which the counter counts from 0000 to 1001 

and then resets. The output weights of flip-flops in these counters are in accordance with 8421-code. 

For instance, at the end of the seventh clock pulse, the counter output will be 0111, which is the 

binary equivalent of decimal 7. In other words, different counter states in this counter are binary 

equivalents of the decimal numbers 0 to 9. These are different from other decade counters that 

provide the same count by using some kind of forced feedback to skip six of the natural binary counts. 

BCD counters are used when the application involves counting of pulses and the result of counting 

of pulses is to be displayed in decimal.                                            

The 3-digit and 6-digit BCD counters are implemented; and the 555 timer circuit was used to test 

them. Three additional controller circuits are built using the counter to (i) divide the frequency (ii) 

amplify a weak signal voltage to a level required for counter and (iii) shape the signals.                                                                                                                   

  The steps to design an 8-bit synchronous up binary are explored and implemented.                                                                         

 

 

The aim of this study to investigate the influence of annealing of temperatures and the effect of 

laser radiation on the optical transmittance and absorbance of ZnO thin films. In this study 

evaporation, casting and coating methods were used for preparation and deposition of ZnO on glass 

substrate . The materials ZnCL2 , NaOH and NH, as completing agents were used for preparation of 

ZnO thin films at room temperature. The weighting and micro office picture manager methods are 

used for thickness measured. The UV spectrophotometer in range 190 nm are to 1100 nm to 

investigate samples ZnO thin film before and after treatment. The transmittance of ZnO thin films 

samples is found before annealing to approximately between zero and 2.34 % at 296 nms as 302 nm 

at throughout UV – VIS regions. Also the film show that the optical absorbance high in UV region 

then decay exponentially with increasing the wavelength . After annealing temperature, it was 

noticed that the optical transmittance increased linearly with increasing temperature. The film high 

transmittance value 69% in wavelength 400 nm at 550°C with lower thickness (0.009 um). And the 

film is lower transmittance value approximately 0% in wavelength 301 nm at lower temperature 

450°C. Also the film show increase of the optical absorbance with decrease of temperature where 

the beak value in UV region at wavelength 301nm at 450°C with higher thickness , then decreasing 

with increasing wavelength to reach lower value approximately at wavelength 316nm at higher 

temperature 550 °C. Other samples at constant temperatures in 500°C show the film high 

transmittance approximately (1.97%) in UV region at wavelength 292 nm at 500°C 
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ومصادرها طبيعياً في القشرة    ،ن ثقيلةدشعاعية ومعاإ بسبب تواجد مواد    سباب انتشارمرض السرطانأ حد  أيعد ثلوت المياه من      

الناتج عن غاز الرادون  تركيزالنشاط األشعاعي    دة الكيميائية والمبيدات الحشرية, تم تحديدسموبشرياً بسب استخدام األ  ،األرضية

منجنيز والزنك(  النحاس والحديد والو كذلك بعض المعادن الثقيلة ) الكروم والكادميوم والنيكل و  ،م المباشرة له ووليداتهالمشع واأل

القياسات باستخدام جهاز الراد  لمياه آبار أخذ  بالحث  مطياف  و  ،ومطياف جاما  ،7الشرب في منطقة رادع بعد  االنبعاث الضوئي 

  ، بيكريل / لتر في موقع الصافية   3.15و أدنى تركيز    ،بيكريل / لتر   47.82لرادون في موقع الحجلة  لكان أعلى تركيز    ؛البالزمي

والذي تجاوز الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية     ،بيكريل / لتر  14.11ز الرادون في منطقة رادع  ومتوسط تركي

شعاعي و تركيز المسموح به سواًء من  النتشاط اإلعلى  بة بالسرطان الذي تجاوزت الحد األصابيكريل / لتر . احتمالية اإل  11.1

 .   الدراسة ملوثة غير مالئمة للصحة وبالتالي فإن مياه منطقةمعادن الكروم والكادميوم  والنيكل . 

 

 

 

 

     

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار استجابة جينات المقاومة للصدأ األصفر في مجموعة من األصناف التفريقية ضد شراسة سالالت  

األصناف  إلى اختبار ثالثة من الخالئط الثنائية لبعض  الصدأ األصفر السائدة في كل من صنعاء وذمار, كما هدفت الدراسة أيضا  

المدخلة والمحلية ضد العدوى الطبيعية بمرض الصدأ األصفر في الحقل مع اختبار تأثير اإلصابة بهذا المرض على مكونات الحاصل  

 وفي الخطوط النقية لها, ويمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها من الدراسة كما يلي:في  الخالئط  

رد فعل   (Yr15), (+Yr4) ,(+Yr2) ,(Yr SP) ,(Yr CV) ,(Yr5) ,(Yr SU) ,(Yr10) ,(Yr1)أظهرت جينات المقاومة   .1

 ,(Yr2) ,(Yr9) ,(Yr8) ,(Yr SD) ,(Yr6) ,(Yr7)الجينات  مقاوم ضد اإلصابة بالصدأ األصفر في ذمار, في حين أعطت  

(YrSK), (Yr A), (Yr18), (Yr17) , (Yr APR)   2000وذلك خالل المواسم    , قةرد فعل حساس للمرض في نفس المنط ,

 م. أما بقية الجينات فقد أعطت ردود أفعال متباينة وغير مستقرة تجاه المرض.2005, 2002

 ,(+Yr4) ,(Yr SU) ,(Yr10) ,(Yr 3V) ,(Yr1)ظهر مؤشر المقاومة في الجينات المختبرة أن جينات المقاومة  أفي صنعاء   .2

(Yr7+), (Yr6+), (Yr15), (Yr CV), (Yr Sp), (Yr2+), (Yr A), (Yr5) , (Yr 3N)   قد أعطت رد فعل مقاوم للمرض

 رد فعل حساس للمرض.  (Yr9), (Yr2) ,(Yr18) ,(Yr APR) ,(Yr6) ,(Yr7)في حين أعطت جينات المقاومة

المدروسةم في شدة اإلصابة بين المكونات الثنائية الثال2002لم تسجل فروق معنوية خالل الموسم   .3 و عربي:   عربي: عزيز ثة 

متوسطات لشدة    15بحوث أعطت  والتي  في حين  29.26% و25.07% و28.11اإلصابة  و عربي: سوناليكا  التوالي.  % على 

حساسية  م بين المكونات الثنائية عندما تم استبدال الصنف الحساس عزيز بصنف آخر أكثر  2005وجدت هذه الفروق خالل الموسم  

% والذي لم  42.48متوسط لشدة اإلصابة بلغ    ىعلأالمكون الثنائي عربي: سوناليكا    يصفر هو حضرموت, حيث أعط للصدأ األ

المك من  المعطى  المتوسط  عن  معنوياً  أعطون عربي:  يختلف  قيمة لشدة  أ  15المكون عربي: بحوث  ي حضرموت, في حين  قل 

 %. 37.48اإلصابة بلغت 

للمكونين الثنائيين عربي: عزيز وعربي: سوناليكا     MIX3و    MIX2و  MIX1تأثير نسب خلط البذور  م كان  2002خالل الموسم   .4

الصنف سوناليكا بمفردهماً واللذان أعطيا أعلى قيمتين لشدة اإلصابة  في خفض شدة اإلصابة معنوياً بالمقارنة مع الصنف عزيز أو 

 MIX3 و  MIX2و    MIX1يكن هناك اختالفات معنوية بين نسب خلط البذور    % على التوالي, بينما لم 35.56% و  39.44بلغتا  

 بمفردهما.  15و كال من الصنفين عربي وبحوث 15الثنائي عربي: بحوث التابعة للمكون

 رادع لتقييم مخاطرها الصحيةقياس تركيز غاز الرادون المشع وبعض المعادن الثقيلة آلبار مياه الشرب في منطقة  34

 2021 السنة  ذمار  الجامعة  د / عبده محمد علي مفتاح   المشرف خيرية قايد المجدد  الباحث

على مرض الصدأ األصفر على القمح في اليمن ةدراسات مرضي 35  

 الباحث
عبد الوارث عبد القادر  

 عبد الرحيم 
 2006 السنة  صنعاء الجامعة  أ.د/ محمد عبد الرحيم الزمير  المشرف

 األحياءقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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الثنائية الثالثة   للمكونات MIX3 و MIX2و  MIX1 م لوحظ وجود اختالفات معنوية بين نسب خلط البذور2005خالل الموسم  .5

للمكونات الثالثة هي األكثر خفضاً    MIX3سوناليكا, حيث كانت النسبة  وعربي:    15المدروسة عربي: حضرموت و عربي: بحوث

 لمتوسط شدة اإلصابة بالمقارنة مع بقية النسب وكذلك مع األصناف الثالثة منفردة.

هي األكثر خفضاً لشدة    MIX1النسب الثالث في شدة اإلصابة, حيث كانت النسبة  م لوحظت فروق معنوية بين  2002في موسم   .6

و    MIX1م وجدت فروق معنوية بين نسب خلط البذور الثالثة  2005%, كذلك الحال في موسم    26.11اإلصابة وبمتوسط بلغ

MIX2 و MIX3  في متوسط شدة اإلصابة وبينها وبين أصنافC1    55.13أعلى متوسط للصفة بلغالتي أعطت .% 

%  12.3% و  22على خفض متوسط شدة اإلصابة للصدأ األصفر بمقدار    MIX3 و  MIX2و    MIX1عملت نسب خلط البذور .7

م فقد أدى استخدام النسب الثالث إلى خفض شدة اإلصابة  2005م, أما في موسم  2002%  على التوالي خالل موسم    19.36و

 % على التوالي.30.4% و 22.6% و24.8قدار بالمرض بم

و عربي: سوناليكا في صفة    15و عربي: بحوث عربي: عزيز لم تكن هناك فروق معنوية بين المكونات الثنائية الثالثة المدروسة .8

الموسم   اإلصابة خالل  الفروق  2002معامل  هذه  تسجيل  وتم  المدروسةم,  الثنائية  المكونات  و عربي:   حضرموتعربي:   بين 

معامل هو أقل المكونات الثنائية حساسية بداللة    15م, حيث كان المكون عربي: بحوث2005و عربي: سوناليكا في موسم    15بحوث

 اختلف معنوياً عن المكونين اآلخرين. 14.99اإلصابة وبمتوسط بلغ 

للمكونين الثنائيين عربي:    MIX3 و  MIX2و    MIX1م لوحظ وجود اختالفات معنوية بين نسب خلط البذور2002في موسم   .9

اإلصابة عن األصناف عربي وعزيز سوناليكا بمفردها, إال أن هذه  عزيز وعربي: سوناليكا  في حساسيتهما للمرض بداللة معامل 

المكونات في    MIX1   , حيث كانت النسبة  15الفروق كانت أقل وضوحاً بيت نسب الخلط وأصنافها النقية للمكون عربي: بحوث

على    12.64و    7.68و    10.07و عربي: سوناليكا هي األقل حساسية وبمتوسطات بلغت    15و عربي: بحوث الثالثة عربي: عزيز

 التوالي.

النسبة    م, وجدت فروق معنوية بين نسب خلط البذور وأصنافها النقية منفردة للمكونات الثالثة المدروسة إال أن 2005خالل موسم   . 10

MIX3    و عربي:   عربي: حضرموت اإلصابة للمكونات الثنائية المدروسةلمعامل    16.49و    13.98و    15.53أعطت أقل القيم

 و عربي: سوناليكا على التوالي. 15بحوث

هي األكثر   MIX1م لوحظ وجود فروق معنوية بين النسب الثالث في معامل اإلصابة, حيث كانت النسبة  2002خالل الموسم   . 11

م لوحظت فروق معنوية بين نسب خلط البذور الثالثة  2005, كذلك الحال في موسم  10.13خفضاً لمعامل اإلصابة وبمتوسط بلغ

MIX1  وMIX2 و MIX3  في متوسط معامل اإلصابة وبينها وبين أصنافC1 42.15التي أعطت أعلى متوسط للصفة بلغ . 

إلى    MIX1م كانت النسبة  2002في موسم   . 12 % من قيمة  61هي األفضل من حيث خفضها لقيمة معامل اإلصابة بنسبة وصلت 

متقارباً في خفض قيمة    MIX3و    MIX1كان أداء كال النسبتين  م فقد  2005, أما خالل موسم  C1معامل اإلصابة في أصناف  

 .C1معامل اإلصابة في أصناف % من قيمة 63.77% و 60.7معامل اإلصابة بمقدار 

تم تسجيل وجود فروق معنوية بين المكونات الثنائية الثالثة المدروسة في حساسيتها للمرض بداللة المساحة تحت منحنى المرض   . 13

AUDPC    الموسمين كان  2005و    2002خالل  بحوثم, حيث  الثنائي عربي:  للمرض    15المكون  األقل حساسية   بداللةهو 

AUDPC    ضا معنوياً عن متوسطات  اانخف   209.38و    177.41وبمتوسطيAUDPC    الناتجة عن المكونات الثنائية األخرى

 خالل موسمي الدراسة.

في حساسيتها للصدأ األصفر    MIX3 و  MIX2و    MIX1 م وجدت فروق معنوية بين نسب الخلط الثالث2002خالل الموسم   . 14

  103.93و  AUDPC145.83 اقل القيم ل MIX1أعطت النسبة عند تداخلها مع المكونات الثنائية الثالثة حيث AUDPCبداللة 

التوالي,  و عربي: سوناليكا على    15و عربي: بحوث مقارنة بالنسبتين الباقيتين وذلك مع المكونات الثنائية عربي: عزيز  185.5و

مقارنة بأصنافها األكثر حساسية للصدأ األصفر منفردة    AUDPCعن هذه النسب لقيمة  وكذلك لوحظ وجود خفض معنوي ناتج  

 في كل المكونات الثنائية المدروسة.

في حساسيتها للصدأ األصفر بداللة    MIX3 و MIX2و  MIX1 م وجدت فروق معنوية بين نسب الخلط الثالث2005في موسم  . 15

AUDPCالمكو مع  تداخلها  حضرموت  عند  عربي:  الثنائيين  بحوثنين  عربي:  النسبة  15و  أعطت  حيث   ,MIX3    القيم أقل 

  MIX1 بالمقارنة مع بقية النسب في هذين المكونين. أما في المكون الثنائي عربي: سوناليكا فقد عملت كال النسبتين  AUDPCل

والصنف سوناليكا   MIX2فارق معنوي بينهما مقارنة بالنسبة   بدون    238و    237.77إلى    AUDPCعلى خفض قيمة     MIX3و  

 بمفرده.

انخفض معنوياً عن كال المتوسطين   145.09وبمتوسط  AUDPC أفضل خفض ل  MIX1م أعطت النسبة  2002خالل الموسم   . 16

د بينهما فارق معنوي, ومع ذلك فقد  على التوالي, واللذان لم يوج  MIX3و    MIX2 الناتجان عن النسبتين  260.91و    296.07

اختالفات معنوية م فقد وجدت  2005. كذلك في موسم  C1مقارنة بأصناف    AUDPCعملت كال النسب الثالث علي خفض قيمة ال

 .C1وبينها وبين أصناف  AUDPCبين نسب خلط البذور الثالثة المدروسة في قيم 
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  2002خالل موسمي     AUDPCخفضاً متفاوتاً لالصابه بداللة  MIX3 و  MIX2و    MIX1 أعطت نسب خلط البذور الثالثة . 17

م,  2002% خالل الموسم  28.3% و  18.6% و  60.1النسب  الذي أعطته هذه     AUDPC م, فقد كان مقدار الخفض في2005و

 على التوالي. MIX3 و MIX2و  MIX1م للنسب 2005% خالل الموسم  63.6% و 30.77% و 60.9و 

و عربي: سوناليكا في معدل تطور   15لم يحدد وجود فروق معنوية بين المكونات الثنائية الثالثة عربي: عزيز و عربي: بحوث . 18

م لم تكن هناك فروق معنوية بين المكونات المدروسة  2005الموسم  م, وكذلك الحال في  2002خالل الموسم    R-valueالمرض  

 و عربي: سوناليكا. 15و عربي: بحوث عربي: حضرموت

للمكونين الثنائيين عربي: عزيز و عربي: سوناليكا خفضاً  MIX3 و MIX2و MIX1م أعطت نسب خلط البذور2002في موسم  . 19

الخاصة بالمكون عربي:  عزيز و سوناليكا بمفردهما, أما نسب الخلط  بالمقارنة مع  الصنفين    R-valueمعنوياً لمعدل تطور المرض  

 منفرداً. 15فلم يكن هناك فروق معنوية بين نسب الخلط التابعة له وبينها وبين الصنف بحوث 15بحوث

الموسم   . 20 البذور2005خالل  الثنائيين عربي: حضرموت و عربي:  MIX3 و  MIX2و  MIX1م   أعطت نسب خلط  للمكونين 

ا تطور  لمعدل  معنوياً  خفضاً  مع     R-valueلمرض  سوناليكا  وجود بالمقارنة  دون  بمفردهما  سوناليكا  و  حضرموت  الصنفين 

, حيث أعطت النسبة   15اختالفات معنوية فيما بينها, كذلك وجدت اختالفات معنوية بين نسب الخلط الثالث للمكون عربي: بحوث

MIX1  أقل قيمة لمعدل تطور المرضR-value  0.067بلغت  . 

م, حيث  2005و    2002خالل الموسمين    MIX3 و  MIX2و  MIX1وجود اختالفات معنوية بين نسب خلط البذور الثالث    لوحظ . 21

النسبة   قيمتين    MIX1أعطت  المرض  لمعدل    0.074و    0.077أقل  الموسمين    R-valueتطور  م على 2005و    2002خالل 

 التوالي مقارنة بالنسبتين الباقيتين.

 للنسب الثالث  R-valueبمقادير مختلفة خالل موسمي الدراسة, حيث بلغ مقدار الخفض في    R-valueخفضت النسب الثالث   . 22

MIX1  وMIX2  و MIX3    في حين بلغ مقدار الخفض ل20.8% و  23.8و    %42.5م  2002على التوالي خالل موسم  ,% R-

value  21.9% و 17.1% و 29.5التوالي   م للنسب السابقة على2005في موسم.% 

 

و   ACIمن بين األربعة المقاييس السابقة المستخدمة لقياس درجة اإلصابة بالصدأ األصفر على القمح كان كال من معامل اإلصابة  . 23

المرض لمختلفة  الفوارق في درجة اإلصابة بين األصناف و خالئطها اهما األفضل في تحديد    AUDPCالمساحة تحت منحنى 

 خالل موسمي الدراسة.

و عربي: سوناليكا   15لم تكن هناك فروق معنوية في عدد الحبوب / السنبلة بين المكونات الثنائية عربي: عزيز و عربي: بحوث . 24

 15معنوية بين المكونات المدروسة عربي: حضرموت و عربي: بحوثم وجدت فروق  2005م, إال أنه في موسم  2002خالل موسم

السنبلة    /حبة    24.25أعلى متوسط للصفة بلغ    15عربي: سوناليكا في عدد الحبوب / السنبلة, حيث أعطى المكون عربي: بحوثو  

 الذي تفوق معنوياً على المكون عربي: حضرموت.

حيث    15: بحوثم, وجدت فروق معنوية بين نسب الخلط الثالث في المكونين الثنائيين عربي: عزيز و عربي2002خالل موسم   . 25

بمفردهما اللذان    15المدروسة للمكونين مقارنة بالصنفين عزيز وبحوثانخفض متوسط عدد الحبوب / السنبلة في جميع النسب  

بين نسب  حبة / السنبلة, في حين لم يكن هناك اختالفات معنوية    34.37و    31.9أعطيا أعلى متوسطين للصفة بلغا على التوالي  

 التابعة للمكون عربي: سوناليكا وبينها وبين الصنف سوناليكا منفرداً. MIX3 و MIX2و MIX1خلط البذور 

  MIX3وعربي: سوناليكا حيث كانت النسبة  15م, وجدت فروق معنوية بين نسب الخلط للمكونين عربي: بحوث2005في موسم  . 26

حبة / السنبلة, في    22.87و    29.16كال المكونين على التوالي    في هي األفضل من حيث عدد الحبوب / السنبلة وبمتوسطين بلغا  

  الصنف حين لم تكن هناك فروق معنوية بين نسب خلط البذور الثالث للمكون عربي: حضرموت إال أنها تفوقت جميعها معنوياً على  

 حبة / السنبلة. 14.6أقل قيمة لمتوسط عدد الحبوب / السنبلة بلغ   يالحساس حضرموت بمفرده والذي أعط

و  C1م وبينها وبين أصناف  2002خالل الموسمMIX3 و MIX2و MIX1 لم تالحظ وجود فروق معنوية بين نسب خلط البذور . 27

C2      تفوقت النسبة  م فقد  2005في عدد الحبوب / السنبلة, أما خالل موسمMIX1    على النسب األخرى وعلى أصنافC1    وC2  

 حبة / السنبلة.23.42ها ألعلى متوسط لعدد الحبوب / السنبلة بلغ ؤمن حيث إعطا

و عربي: سوناليكا    15م لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المكونات الثنائية الثالثة عربي: عزيز و عربي: بحوث2002في موسم   . 28

أقل    يين المكون عربي: حضرموت الذي أعطم ب2005خالل الموسمة, إال أنه تم تسجيل وجود هذه الفروق  في صفة طول السنبل 

 و عربي: سوناليكا. 15سم  و كال المكونين عربي: بحوث7.1متوسط للصفة بلغ 

التابعة    MIX3 و  MIX2و  MIX1م لوحظ عدم وجود فروق معنوية في  طول السنبلة بين نسب خلط البذور  2002خالل موسم   . 29

أصنافها المنفردة, في حين لوحظت هذه الفروق بين نسب خلط البذور للمكونين عربي: عزيز و عربي: سوناليكا وكذلك بينها وبين  

  طول أعلى قيمة لمتوسط    15منفردين حيث أعطي الصنف بحوث   15الصنفين عربي و بحوث  15الخاصة بالمكون عربي: بحوث

 سم.6.34قل متوسط بلغأالصنف عربي   يسم في حين أعط 8.06السنبلة بلغ 

في طول السنبلة للمكونات الثنائية الثالثة    MIX3 و  MIX2و  MIX1م وجدت اختالفات معنوية بين نسب الخلط  2005في الموسم   . 30

ة لها منفردة, حيث أعطي الصنف  ألربعة المكوناوبينها وبين األصناف و عربي: سوناليكا  15عربي: حضرموت و عربي: بحوث
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للصفة بلغ  قل متوسط  أللمكون عربي: حضرموت    MIX2سم وأعطت النسبة    8.87أعلى قيمة لمتوسط طول السنبلة بلغ  15بحوث

 سم. 6.67

وأصناف  م في طول السنبلة وبين هذه النسب  2005و    2002وجدت فروق معنوية بين نسب خلط البذور المدروسة خالل الموسمين   . 31

C1  وC2      حيث أعطت النسبةMIX2   م, بينما أعطت النسبة  2002سم في الموسم    7.04السنبلة بلغ  أعلى متوسط لطولMIX3  

 سم. 7.93م بلغ 2005أعلى متوسط للصفة خالل موسم 

م, لوحظ عدم  وجود فروق معنوية بين المكونات الثنائية الثالثة المدروسة في صفة الغلة مقدرة  2005و    2002خالل الموسمين   . 32

م على  2005و    2002أعلى متوسطين للغلة بلغا خالل الموسمين    يأعط  15المكون الثنائي عربي: بحوثبالطن / الهكتار, إال أن  

 ار.طن / الهكت 1.3و  1.07التوالي  

واألصناف عربي وعزيز    MIX2للمكون الثنائي عربي: عزيز معنوياً على النسبة    MIX1م تفوقت النسبة  2002خالل الموسم . 33

في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين نسب خلط البذور  طن / الهكتار,    1.3وذلك بإعطائها أعلى متوسط للغلة بلغ    ،بمفردهما

منفرداً, حيث   15في الغلة, إال أن مقدار الحاصل  لهذه النسب كان أفضل مقارنة بالصنف بحوث  15بحوث  الخاصة بالمكون عربي:

 15طن / الهكتار الذي تفوق معنوياً على كال الصنفين عربي و بحوث  1.17أعلى متوسط للحاصل بلغ    MIX3أعطت النسبة  

بين نسب خلط البذور التابعة له أو بينها وبين األصناف عربي و عنوية  منفردين. أما المكون عربي: سوناليكا فلم يكن هناك فروق م

 سوناليكا بمفردهما.

 1.12ألفضل إلعطائها أعلى متوسط للغلة بلغ  اللمكون الثنائي عربي: حضرموت هي    MIX1م كانت النسبة  2005خالل موسم   . 34

للمكون الثنائي  MIX3  لنفس المكون,  بينما تفوقت النسبة    MIX3و  MIX2النسبتين وطن / الهكتار والذي تفوق معنوياً على كال  

طن   1.68منفردين معنوياً وبمتوسط غلة بلغ    15وكال الصنفين عربي وبحوث  MIX2و  MIX1على النسبتين  15عربي: بحوث  

للمكون عربي: سوناليكا     MIX3 و  MIX2و  MIX1 ثالثالهكتار. كذلك اختلفت متوسطات الغلة الناتجة عن نسب خلط البذور ال/

قبل األصناف   الصنف المقاوم عربي    عربي و سوناليكا منفردة, حيث أعطى كالمعنوياً عن بعضها وعن تلك المعطاة من  من 

 طن / الهكتار. 1.29و  1.49أفضل متوسطين للحاصل بلغا على التوالي  MIX3والنسبة 

وذلك دون   ،C1عن تلك الناتجة من أصناف    MIX3 و  MIX2و  MIX1تفوقت متوسطات الحاصل الناتجة عن نسب خلط البذور   . 35

م, في حين وجدت اختالفات معنوية بين نسب خلط البذور  2002موسم  وجود فروق معنوية بين متوسطات الحاصل لتلك النسب في  

انسب الثالث  ألفضل معنوياً بين  ا هي    MIX3م, حيث كانت النسبة  2005خالل الموسم    C2 و  C1المدروسة و بينها وبين أصناف  

 طن / الهكتار.   1.37والذي لم يختلف معنوياً عن الموسط الناتج من الصنف المقاوم عربي البالغ    ،طن / الهكتار  1.17وبمتوسط بلغ  

و عربي: سوناليكا في صفة وزن األلف حبة    15لثالثة عربي: عزيز و عربي: بحوثلم تسجل فروق معنوية بين المكونات الثنائية ا  . 36

و عربي:    15المكونات الثنائية عربي: حضرموت و عربي: بحوثم, في حين وجدت اختالفات معنوية بين  2002خالل موسم  

والذي  جرام  38.54ف حبة بلغ  أعلى متوسط لوزن األل  15م, حيث أعطى المكون عربي: بحوث2005سوناليكا للصفة خالل موسم  

 جرام.29.57تفوق معنوياً على المتوسط المعطى من المكون عربي: حضرموت الذي بلغ 

لكل مكون من المكونات  MIX3 و  MIX2و  MIX1م, لم يتم تسجيل أية فروق معنوية بين نسب الخلط الثالث  2002خالل الموسم . 37

 و سوناليكا بمفردها. 15األصناف عربي و عزيز و بحوثاأللف حبة, وكذلك بينها وبين الثنائية المدروسة في صفة وزن  

موسم     . 38 البذور  2005في  خلط  نسب  بين  معنوية  فروق  وجود  لوحظ  عربي: MIX3 و  MIX2و  MIX1م  المكونين  من  لكل 

أللف حبة  االمكونين الثنائيين أعلى متوسطين لوزن  لهذين    MIX3 و  MIX1حضرموت و عربي: سوناليكا, حيث أعطت النسبتين  

جرام, بينما تفوقت النسب الثالث والصنف المقاوم عربي معنويا على الصنف    39.37و    33.42بين النسب الثالث بلغا على التوالي  

 من غير وجود اختالفات معنوية فيما بينها في صفة وزن األلف حبة. 15المدخل بحوث

في متوسط وزن األلف   C2و  C1م لم توجد فروق معنوية بين نسب خلط البذور الثالث و بينها وبين أصناف 2002م خالل الموس  . 39

جرام بين 36.65أعلى متوسط للصفة بلغ    MIX3أعطت النسبة  م, حيث  2005حبة, في حين لوحظت هذه الفروق خالل موسم  

 .MIX1النسب الثالث دون اختالف معنوي عن النسبة 

للمكون عربي: عزيز على تخفيض معامل اإلصابة بالصدأ األصفر    MIX3و  MIX2و  MIX1عملت نسب خلط البذور الثالث   . 40

على التوالي, تبع ذلك زيادة في الحاصل نتجت عن النسب الثالث  م  2002%( خالل موسم  35% و  26% و  69على القمح بمقدار)

 %( على التوالي. 29% و 23% و 52لنفس المكون بلغت )

  MIX3و MIX2و MIX1 بنفس هذا النسق كان هناك خفض لمعامل اإلصابة بالصدأ األصفر نتج عن استخدام نسب خلط البذور . 41

%( أعطى زيادة في الحاصل لهذه النسب بلغت  76% و  42و    %74)مقداره    ،م 2005للمكون الثنائي عربي: حضرموت خالل  

حضرموت  %(, حيث عمل استبدال الصنف عزيز بالصنف عالي الحساسية للصدأ األصفر  89% و  91% و  95على التوالي )

الغلة لهذه النسب للمكون  وبالتالي زيادة مقدار    ،علي زيادة فعالية نسب الخلط الثالث في خفض معامل اإلصابة بالصدأ األصفر

 عربي: حضرموت.

خفضاً لمعامل   15التابعة للمكون عربي: بحوث  MIX3و  MIX2و  MIX1م أعطت نسب خلط البذور الثالث    2002خالل الموسم   . 42

( التوالي  على  بلغ  األصفر  بالصدأ  و50اإلصابة  و  5-%  التو%5%  على  الثالث  النسب  حاصل  في  زيادة  عنها  نتج  الي  ( 
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للمكون الثنائي    MIX3و  MIX2و  MIX1%(. وبالمثل ُحِصل على زيادة في غلة النسب الثالث  51% و48% و  39مقدارها)

% و 21% و  13%( نتجت عن انخفاض معامل اإلصابة لتلك النسب بمقدار )46% و  19% و  18بمقدار )  15عربي: بحوث

25 .)% 

م  2002للمكون عربي: سوناليكا على خفض معامل اإلصابة في موسم  MIX3و  MIX2و  MIX1عملت نسب خلط البذور الثالث   . 43

م للنسب الثالث علي التوالي، تبع ذلك  2005%( خالل الموسم  62و  %  19% و62وبمقدار بلغ )  ،%(25% و21% و59بمقدار )

الموسم  %( في  17% و  6% و  27سوناليكا بمقدار )للمكون عربي:    MIX3و  MIX2و  MIX1زيادة في حاصل النسب الثالث  

 م.  2005%( في حاصل النسب الثالث على التوالي خالل موسم 37% و 5% و 27وزيادة مماثلة بمقدار ) ،م2002

 

 

 

تعتبر مشكلة التلوث البيئي إحدى أهم أنواع التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر، كما يعتبر التلوث بالمعادن الثقيلة من   

التلوث البيئي المواكب للتطور التكنولوجي الهائل واإلسراف في استخدام هذه المعادن، ومما يجدر ذكره أن خطورة  أهم مشاكل  

المعادن الثقيلة تتمثل في صعوبة تحللها وتراكمها داخل أنسجة الكائنات الحية بعد امتصاصها بواسطة نباتات المحاصيل الزراعية  

بل تتعدى تأثيراتها السامة إلى اإلنسان عن    ؛ا على ما تسببه من سمية لهذه النباتاتوخصوصاً الخضروات، وال تقتصر أضراره

 طريق انتقالها إليه عبر السلسلة الغذائية. 

يعتبر نبات الجرجير أحد أنواع الخضروات الورقية التي يعتمد عليها اإلنسان في غذائه، كما أنه أحد أنواع النباتات المهمة  

بسبب أن    ؛ض الطبية، وتشكل زراعته في بيئات ملوثة بالمعادن الثقيلة خطراً على الصحة العامة لإلنسانالتي تستغل في األغرا

 ، المتصاص هذه العناصر ومراكمتها في أنسجته إضافة إلى أن النبات يؤكل الجزء الخضري منه بالكامل ةعالي  ةالنبات له قابلي 

 النبات إلى داخل جسم اإلنسان.   ةبة عالية من هذه العناصر من أنسجوبالتالي تنتقل نس 

على التركيب الوراثي   (Cd, Pb and Zn) الثقيلةالثة أنواع من المعادن  هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى التأثير الذي تحدثه ث  

، وبينت النتائج حدوث تغيير في التركيب الوراثي للنبات من خالل الحذف واإلضافة  RAPDلنبات الجرجير باستخدام طريقة  

ع العينة  والتي تم االستدالل عليها من خالل ظهور أو اختفاء بعض الحزم مقارنة م  ،لبعض المواقع الجينية على شريط الدنا

%(  60.47%, 84.75حيث بلغ متوسط نسبة التعدد الشكلي للبادرات باستخدام خمسة أنواع من البادئات العشوائية ) ،الضابطة

 للمعامالت في غياب حمض الجبريليك وفي وجوده على التوالي. 

وأشارت النتائج إلى حدوث   ،باتكما هدفت الدراسة إلى قياس تأثير هذه المعادن على اإلنبات والخصائص المورفولوجية للن 

حيث وصلت نسبة اإلنبات في التراكيز العالية    ،المعاملة بالمعادن الثقيلة وزيادة هذا التثبيط بزيادة التركيز  روتثبيط إلنبات البذ

الجبريليك لم يظهر فروقً 14.4إلى ) الثق  ا %(، وبينت النتائج أن حمض  تأثير المعادن  يلة على  معنوية ذات داللة في مقاومة 

اإلنبات، وأن المعاملة بخليط المعادن الثالثة كان تأثيرها أكبر في تثبيط اإلنبات مقارنة بالمعاملة بالمعادن منفردة، ولوحظ حدوث  

نقص في كل من طول ووزن المجموع الخضري والجذري للنبات، مساحة سطح الورقة ومتوسط عدد األوراق مقارنة بالعينة 

دة مقدار هذا النقص بزيادة تركيز هذه المعادن. حمض الجبريليك قلل من تأثير هذه المعادن على طول  الضابطة، كما لوحظ زيا

للنباتات المعاملة  cm)   21.2للنباتات المعاملة في غياب حمض الجبريليك و )   cm)19.2حيث بلغ متوسط طول الساق )  ،الساق

 الخصائص المورفولوجية للنبات مقارنة بتأثير العناصر منفردة.في وجوده، العناصر بشكل خليط كان لها تأثير أعلى على 

كما هدفت الدراسة إلى قياس مدى تأثير هذه المعادن الثقيلة على المكونات الكيموحيوية وبعض مضادات إجهاد األكسدة في  

الثقيلة  ،النبات المعادن  تركيز  بزيادة  والكلوروفيل  البروتين  لمحتوى  نقص  النتائج حدوث  ارتفع    ،وبينت  السكر  بينما محتوى 

بزيادة تركيز هذه العناصر، وقد قلل حمض الجبريليك من تأثير هذه العناصر على محتوى المكونات الكيموحيوية للنبات كما 

أن المعاملة بالعناصر منفردة كان تأثيرها على محتوى النبات من المكونات الكيموحيوية أعلى مقارنة بتأثير العناصر بشكل 

36 
Interactive effect of heavy metals and gibberellic acid on growth and biochemical 

contents of Rocket plant (Eruca sativa L. 

 2010 السنة  الملك سعود  الجامعة  د. فهد بن حمد القريني  المشرف عبدهللا العامري عبدالحافظ الباحث
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والسوبر    سكوربيت بيروكسيديز بزيادة تراكيز المعادن الثقيلة بينما محتوى الكاتاليزقد زاد محتوى كل من البرولين واأل خليط. و

ثم حدث له انخفاض مرة أخرى في التراكيز العالية، وبينت النتائج أن حمض الجبريليك    ،أكسيد ديزميوتيز ارتفع بزيادة التركيز

على كل من محتوى البرولين والسوبر أكسيد ديزميوتيز، وأن المعاملة بالعناصر منفردة كان لها  قلل من تأثير المعادن الثقيلة  

 تأثير أعلى من المعاملة بالعناصر بشكل خليط في تقليل محتوى مضادات اإلجهاد في أنسجة النبات. 

ومدى تأثير    ،ري والجذري للنباتكما هدفت الدراسة إلى تقدير مدى تراكم هذه المعادن المستخدمة في أنسجة المجموع الخض

من التربة باستخدام جهاز   (K, Ca and Mg) تراكم هذه المعادن على امتصاص النبات لثالثة أنواع من العناصر المغذية )

الذري  االمتصاص  الجذري    ،قياس  المجموع  أنسجة  في  والزنك  والرصاص  الكادميوم  من  كل  تراكيز  زيادة  النتائج  وبينت 

وكان تركيز هذه العناصر في أنسجة المجموع الجذري أعلى بكثير    ،بزيادة تراكيز المعادن الثقيلة المستخدمة  والخضري للنبات 

 ،من تركيزها في أنسجة المجموع الخضري، كما أن تراكم هذه العناصر في أنسجة النبات أثرت على امتصاص العناصر المغذية

بينما   ،وع الخضري والجذري للنبات بزيادة تراكيز العناصر المستخدمةحيث قل امتصاص وتراكم البوتاسيوم في أنسجة المجم

زاد امتصاص وتراكم الكالسيوم والماغنيسيوم في أنسجة كل من المجموع الجذري والخضري بزيادة تراكيز هذه العناصر، 

كما أنه قلل    ،خضري إضافة حمض الجبريليك عمل على تحسين امتصاص العناصر المغذية ومراكمتها في أنسجة المجموع ال

 من تراكم المعادن الثقيلة في أنسجة كل من المجموع الخضري والجذري. 

 

 

Background: Bone fractures have become of the most commonly occurring injuries of the 

body's skeletal system. Globally, there are tens of thousands of bone fracture occurring each week, 

which cost patients billions of dollars per year. Objective: The present study aims to investigate 

the effects of Lepidium sativum seeds on the bone healing of an induced bone fracture in rats. 

Methods: This study carried out on twenty-eight male albino rats (Rattus rattus albunus), 

weighing 100-160 gm. Rats were divided randomly into four groups (1–4), each of seven rats. 

Group1 (Non-Broken Control, NBC), received only the daily meal. 

 Group 2 (Broken Control Non-Treated, BCNT), had a bone fracture that was created in the tibia 

bone, and received only the daily meal. Group 3 (Broken Treated with 1g, BT1g), had a broken 

tibia bone and treated with Lepidium sativum seeds (1g/kg) that mixed with the daily diet. Group 

4 (Broken Treated with 5g, BT5g) had a broken tibia bone and treated with 5g of  Lepidium 

sativum seeds (5g/kg) in the daily diet. Right tibial closed fractures were created in the rats by 

using a Three Point Bending Technique. Serum-Ca2+ level and Alkaline Phosphatase were done 

using Rayto Chemray 240 Spectrophotometer System. Digital radiography was applied for five 

rats of each group three times, at the beginning, middle, and final of the experiment. For the 

histopathological study, rats were sacrificed and right limb tibia bones were removed at the 

specific trial periods in this study, two rats after 3 weeks of treatment, and three rats after 6 weeks 

of treatment. Results: At the end of the 3rd week, the highest level of ALP was in the BT5g 

group, followed by the level in the BT1g group, all in a comparison with the BCNT group. 

However, the ALP level in the BCNT group was the lowest among the treated groups in this 
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 تأثير بذور الرشاد على التئام العظام ومستوى الكالسيوم في مصل الدم لدى الجرذان البيضاء

Effects of Lepidium sativum Seeds on Bone  Healing and Serum-Ca++  Level in 

Albino Rats 

 2020 السنة  ذمار  الجامعة  .م. عبدالحليم سالم علي التميميأ المشرف بكيل علي ردمان  الباحث
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period. Generally, after six weeks of treatment and healing ALP level was in the BT5g group 

followed by the level in the BT1g group, all in compared to the levels after three weeks of the 

experiment, while ALP level in BCNT group remained high  close to the level found at the end 

of the third week. Serum Ca2+ analysis did not reveal any significant difference at the end of the 

3rd week of the treatment in all bone broken groups in comparison with the NBC group at the 

end of the 6th week, the serum Ca2+  level was increased more than the level at the end of the 3rd 

week in L. sativum seeds treated groups with significant values in BT5g group, in comparison 

with NBC group and  BCNT group. After 3 weeks of the treatment by Lepidium sativum seeds, 

X-ray photographs in treatment groups showed a clear improvement in bone healing steps that 

revealed by an obvious callus and to a large extent a blurred fracture line. After six weeks of 

treatment, the features of healing and recovery of broken bones were less or more completed in 

Lepidium sativum treated groups, especially in the BT5g group. In contrast, the broken bone in 

the BNCT group was still with a clear fracture line. Histologically, in comparison to the BNTC 

group after 3 weeks of treatment, the distinctive features of bone healing was fast and clearer in 

the BT5g group followed by BT1g group. After 6 weeks of the treatment, the fractured bone in 

the BT5g group shown a high degree of bone healing in which the fracture line was close to being 

completely repaired and the processes of healing. Conclusion: Lepidium Sativum seeds can speed 

up callus formation, fracture line repairing, and new bone remolding and regenerating. So, this 

study recommends used this plant in bone problems 

 

 

النخبة كجزء أساسي في إعداد رياضيي المستويات العالية موازاة باإلعداد    يمية تطبيق اإلعداد النفسي لرياضيتعكس الدراسة أه    

الوقوف على مدى اهتمام   وذلك من خالل  ؛من جميع النواحي واألبعاد  هحتى يتم إعداد الرياضي وتأهيل  ؛البدني والمهاري والخططي

نظرا    ؛طبيق البحث على الرياضيين في ألعاب القوى وأخذ نموذج لت  ،تحاديات الرياضية بهذا الجانب من إعداد الرياضيينمسيري اال

  ى حيث خلصت الرسالة إلى التأكيد عل   ،ولتعدد األلعاب الرياضية في هذا التخصص  ،الحتياج الرياضيين الملح لتنمية قدراتهم النفسية

 . تأهيل المختصين في هذا المجال ةالجوانب النفسية للرياضيين وضرورأهمية تنمية 

 

لى محاولة التعرف على الخصائص البدنية والفسيولوجية وعالقتها بمستوى األداء المهاري لطلبة قسم التربية  إ هدفت الدراسة  

  ، ولللمستوى األ  اطالبً   30  ا وطالبً   70  مكونة منحيث كانت عينة البحث    ،البدنية والرياضية جامعة البيضاء بالجمهورية اليمنية

جل  أمن   ةتم تطبيقها على العين  ،ة ومهاريةعن اختبارات بدنية وفسيولوجي  ةدوات الدراسة عباروكانت أ  ،عللمستوى الراب   اطالبً   40و

وهل يستفيد    ،تبين لنا مدى استفادة طالب التربية البدنية والرياضية من المقررات العملية المبرمجة في القسمالحصول على نتائج  

ومن خالل النتائج المتحصل عليها    ،الطالب بدنيا وفسيولوجيا ومهاريا أثناء فترة دراسته من المستوى األول وحتى المستوى الرابع

38 
 تحاديات الرياضية ومدى تطبيق اإلعداد النفسي لرياضيي النخبة  سيير االت

 . (لة رياضيي النخبة في ألعاب القوى) حا

 2003 السنة  الجزائر الجامعة  أ. د. بن عكي محند أكلي المشرف محمد أحمد منصر  الباحث

39 
والرياضية ي لطالب كلية التربية البدنية األداء المهار نية والفسيولوجية وعالقتها بمستوىالخصائص البد

 جامعة البيضاء( -)دراسة حالة السنة األولى والرابعة  بالجمهورية اليمنية

 2011 السنة  الجزائر الجامعة  د. عباس جمال  المشرف حسام الدين غيالن عون  الباحث

 التربية الرياضيةقسم     -رداع      /كلية التربية والعلوم 
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وذلك لسوء برمجة المقررات    ،وجد أن الطالب أثناء دراسته في القسم عنده أداء مهاري جيد مع ضعف في اللياقة البدنية والفسيولوجية

الجوانب من خالل عمل مقررات للياقة البدنية والفسيولوجية والتركيز عليها في  وعدم االهتمام    ،ملية في القسمالع تنمية هذه  في 

  وتشمل كاًل   ،علميةوكذلك عدم وجود اختبارات قبول للطلبة تقام على أسس    ،المقررات العملية األخرى لأللعاب الرياضية المختلفة

 لفسيولوجية واألداء المهاري.من اللياقة البدنية وا

 

 

 

 

نين نظراً لسلبياتها العديدة على الفرد أو المجتمع على حد سواء،  يمأكثر من ظاهرة عابرة في حياة ال  ن تعاطي القات أصبح يشكلإ  

الذين يجب أن يكونوا بعيدين كل البعد عن تخزين    ،الرياضيينباه الباحث أن هذه المشكلة استحوذت على فئة  تناغير أن ما لفت  

مما يجعل الشخص المتعاطي غير مهيئ لمزاولة النشاط الرياضي    ،واجتماعية  ،ووظيفية  ،وبدنية  ،نفسية  أضرارلما يسببه من    ؛القات

 غير المتعاطين. أقرانهوجه كباقي  كمل أعلى  

 لى:إهدفت الرسالة  

 سلة(.-طائرة-بناء مقياس التوافق لمتعاطي القات وغير المتعاطين له لالعب بعض األلعاب الجماعية)قدم -1

 التوافق بين متعاطي القات وغير المتعاطين له… في بعض الصفات البدنية.التعرف على الفروق من   -2

 التعرف على عالقة التوافق بين المتعاطين للقات وغير المتعاطين له… في بعض الصفات البدنية. -3

 وقد كانت أهم فرضيات البحث:

 وجود فروق بين متعاطي القات وغير المتعاطين له.  -1

طائرة    –ن متعاطي القات وغير المتعاطين له في بعض الصفات البدنية لالعبي بعض األلعاب الجماعية )قدم  وجود فروق بي  -2

 سلة(. –

والهالل    ،أندية األهلي من كرة القدم  ا من العبيالعبً   42وعينة التطبيق    ،االعبً   20وعددهم    ،وتكونت عينة البحث من عينة بناء

هداف الدراسة  أولتحقيق  ؛  2003- 2002منافسات الدوري للموسم  المشاركين في    ،وشباب الجبل من الكرة الطائرة  ،من كرة السلة

 المطاولة(.-القوة-ضافة إلى االمتيازات البدنية )السرعةإ تم استخدام مقياس التوافق الذي قام الباحث ببنائه 

االختبار التائي(    -النسبة المئوية-االنحراف المعياري -لوسط الحسابيا-واستخدم الباحث الطرق اإلحصائية )معامل ارتباط بيرسون

 . SPSSوذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي

 وخلصت الدراسة للنتائج التالية:

 من التوافق بين المتعاطين للقات وغير المتعاطين له ولصالح غير المتعاطين له. إحصائياوجود فروق معنوية دالة  -1

 

 -التوافقية ومعرفة تأثيره على:ستخدام التدريبات اتصميم برنامج تدريبي مقترح ب ىيهدف هذا البحث إل    

 قية لدى ناشئ كرة اليد.   مستوى بعض القدرات التواف -واًل أ

 مستوى بعض األداءات المهارية المركبة لناشئ كرة اليد.  -اثانيً 

 كرة اليد.  العالقة بين القدرات التوافقية ومستوى بعض األداءات المهارية المركبة لناشئ  -اثالثً 

  ؛ ستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي للمجموعة التجريبية الواحدة عن طريق القياس )القبلي ـ البعدي(ا  

م( وعددهم 2010-2009العبي نادي شباب الجيل بمحافظة الحديدة لعام )  وذلك لمناسبته ألهداف الدراسة، و اشتملت عينة البحث من

40 
على العبي  بحث وصفي  قياس التوافق لمتعاطي القات وغير المتعاطين له وعالقته ببعض الصفات البدنية 

 م 2003-2002بعض األلعاب الجماعية للدرجة الممتازة في محافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية للموسم 

 المشرف محمد حسين النظاري الباحث
 أ.د سعيد جاسم األسدي

 أ.م.د عمار جاسم مسلم 
 2003 السنة  البصرة  الجامعة 

لى مستوى بعض األداءات المهارية  تأثير تنمية القدرات التوافقية ع  41  

 المشرف أحمد عمر مكرش الباحث

  مـدحت شـوقي طـوس  أ.د.

 ميخائيل

 طارق صالح الدين سيد .د

 2011 السنة  أسيوط الجامعة 
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  ياستطالع رألتحديد أهم القدرات التوافقية، استمارة    ي رأ ، استمارة استطالع  ي البيانات التالية: المسح المرجع( أدوات جمع  20)

المركبةلتحدي المهارية  األداءات  أهم  رأ د  رأ مج  للبرنا  ي ، استمارة استطالع  اختبارات    ي التدريبى، استمارة استطالع  أهم  لتحديد 

البرنامج   أهمها  ،وقد توصل الباحث إلى نتائج  ،المركب  ي األداء المهارديد أهم اختبارات  لتح  ي ت التوافقية، استمارة استطالع رأ القدرا 

لتوافقية التي أحتوى عليها البرنامج لها تأثير ، التدريبات امستوى األداءات المهارية المركبةالتدريبي المقترح له تأثير إيجابي على  

تطبيق البرنامج التدريبي  ب، وقد أوصى الباحث  مستوى األداءات المهارية المركبةورفع    ،فعال على تحسين مستوى القدرات التوافقية

  ؛ ى البرنامج التدريبي قيد البحثالسنية قيد البحث وفقا لمحتومن حيث المستوى والمرحلة  ،الخاص بالقدرات التوافقية على الناشئين

المركبة، فعال في اكتساب وتنمية مستوى األداءات المهارية  تأثير إيجابي  التدريبية    لما له  تنمية القدرات التوافقية داخل البرامج 

 وذلك لما لها تأثير على رفع مستوى األداء المهاري المركب  ؛بمراحل الناشئينالخاصة 

 

 

على التكوين الجسمي ونسبة تركيز   شهر رمضانهدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى تأثير النمط الحياتي قبل وأثناء وبعد صيام   

( طالباً  44الدم لدى عينة من طالب جامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الصيفي، و شملت عينة الدراسة )جلوكوز الدم ودهون 

هـ،  1435اُختيروا بطريقة عشوائية في الفصل الدراسي الصيفيي من العام  امعة الملك سعود،  (، من طالب ج5.8±   27.6العمر)

ذلك تم أخذ القياسات الجسمية و عينات  ثم بعد  ،  استبانة النمط الحياتي  أسئلةوذلك بعد أخذ الموافقات النظامية منهم، واإلجابة على  

المرحلة  ان بيومين، المرحلة الثانية نهاية األسبوع األول من شهر رمضان،  الدم، على أربع مراحل، المرحلة األولى قبل شهر رمض

الثالثة نهاية األسبوع الثالث من شهر رمضان، المرحلة الرابعة في األسبوع الثالث من شهر ذي القعدة. مع توحيد إجراءات القياس  

ألفراد العينة صحي عطفاً على النسب والمستويات الموصى  المفحوصين. وقد أوضحت النتائج أنَّ النمط الحياتي  في كل مرحلة لجميع  

ملحوظ في مستوى ممارسة النشاط البدني، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم  مع انخفاض    ،بها دولياً للنمط الغذائي والخمول والنوم

جسم، محيط الخصر، نسبة الشحوم،  كتلة الوجود فروق ذات داللة إحصائية في أّيٍ من قياسات التكوين الجسمي )كتلة الجسم، مؤشر  

القياسات  الطفيف في هذه    نخفاضاإلنسبة األجزاء غير الشحمية، نسبة المحتوى المائي في الجسم(، لدى أفراد العينة مع مالحظة  

ة  بصورة عامة خالل شهر رمضان، ومن جهة أخرى فقد ُوِجد انخفاض ذو داللة إحصائياً في مستوى الكولسترول المنخفض الكثاف 

  ،االنقباضي لصالح القياسات خالل شهر رمضان، وخلصت هذه الدراسة إلى أنَّ الصيام كعامل مستقلوضغط الدم   LDL)الضار(

مثل: خفض كّلٍ من    ،ويؤثر إيجابياً في قياسات الدم  ، الجسمييساعد على المحافظة على التكوين    ؛ والمصحوب بنمط حياتي صحي

 .وضغط الدم (LDL) مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة

 

 

 

 

 The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has announced its decision to adopt IFRS 

in India with effect from 1 April, 2011. The standards will have a significant impact on capital 
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تأثير النمط الحياتي على التكوين الجسمي وبعض المتغيرات الفسيولوجية خالل شهر رمضان لطالب جامعة  

 الملك سعود 

Effect of Lifestyle on Body Composition and Some Physiological Variables During 

the Month of Ramadan in College Students at King Saud University 

 2017 السنة  الملك سعود  الجامعة  خالد بن سعد الجلعود  د. المشرف نايف صالح البرحة الباحث
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markets but students and investors know remarkably little about these standards. They are ahead of 

India in including IFRS in the curriculum for students. The adoption of a unified set of accounting 

standards has implications for the accounting profession and accounting education. Identifying these 

implications is important for the efficient and effective transition to International Financial Reporting 

Standards (IFRS). The study seeks to explore the degree of  

awareness about the newer concept of accounting standards called as the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) amongst students of Commerce and Management in Dr.Babasaheb 

Ambedkar Marathwada University. Major aim of this study is to shed light to the existence of IFRS 

in academic sector from educational point of view, while the sub-objectives presented as follow: a) 

To assess the level of awareness of post graduate students in commerce and management 

department? b) To identify to which extent curricula are adapted with IFRS? A questionnaire is 

carried on the students in Commerce and Management in Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada 

University and the research sample consists of only post graduated from different academic levels. 

Data gathered from the research analyzed by SPSS software. Investigation of the study reveals that 

the students’ awareness of IFRS needs to be improved to ensure the required awareness of IFRS in 

the accounting curriculum. The findings indicate that students’ preference seek to incorporate IFRS 

in the curriculum and their opinions were as follows: 18.2% said IFRS should be introduced as PGP 

core course, 24.2% said IFRS should be introduced as a course independent study, 19.7% said IFRS 

should be introduced as an elective course and 37.9 % said IFRS should be introduced as a project 

work. The study recommends that the lack of students’ knowledge in commerce and management 

department to embrace modern pedagogical approaches can be attributed to the following major 

factors: • lack of required teaching resources • unsuitable class layouts (designs) • unsuitable seminar 

regarding  

 

 

 

  ٦يتكون من  ل الثانيصفالو  ، يتكون من خطة البحث لفصل األولا  ،وأبحاثفصول   نم والباب يتكون ، من  بابين البحث يتكون   

. ومشاكل  لبيطرية والتحسين الوراثي باليمنو الرعاية ا   ،باليمنومصادر المياه    ،ومصادر الغذاء   ،أبحاث هي الثروة الحيوانية باليمن

 (.والتوزيع  ,والترويج ,والتسعير ,لثالث يتكون من المزيج التسويقي )المنتجالفصل او، لألبقارالحيواني  اإلنتاج ومعوقات

الثاني    الباب  الموضوع  يركزفأما  الخصائص  السوقعلى  تقسيمات  وهيئة  بالسوق  واال  ,ية  بالسوق  ,تساعالنمو  التعامل    , نوع 

والمصادر     ,والتوصيات  ,والنتائج  ,وحساب هوامش األرباح  ,والترفيه,  ومواقع دخول السوق  ,والمشاكل التسويقية بسوق الماشية

   . والمراجع  العربية واإلنجليزية

بالجمهورية اليمنية ء حوم الحمرالوتسويق ال إنتاجمشكالت  44  

 2001 السنة  النيلين الجامعة  أ.د/ عبد العزيز عبد الرحيم  المشرف أحمد محسن الجرادي  الباحث

45 Message Control (multi-Encrypted chat and chatting control) 

 المشرف عبد الناصر علي هاجر  الباحث
Prof. Musbah 

Aqel 
 2011 السنة   Middle East الجامعة 

 أعمال قسم   إدارة –البيضاء   / العلوم اإلداريةكلية 
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We propose a method to control Packet-In messages in OpenFlow switches for reducing CPU and 

network utilization of switches and controllers. In OpenFlow network, controllers setup flow entries 

to switches in response to Packet-In messages from switches. When a host suddenly starts to send 

many packets of a flow without any negotiation in advance, like a video stream on UDP, the control 

traffic and CPU utilization of switches and controllers become high until the flow entries are inserted 

into switches, and this high utilization would make network control unstable. In this paper, we 

propose a method to filter out unimportant Packet-In messages to reduce CPU utilization and the 

control traffic in OpenFlow switches and controllers. We categorize Packet-In messages into three 

groups, State Change, Flow Setup and Forward. Controllers process these messages to change the 

internal state of controllers, to trigger inserting flow entries, and to forward packets to other switches, 

respectively. Forward type of messages are less important than State Change and Flow Setup 

messages in terms of network control, because State Change and Flow Setup messages change states 

of network such as flow entries but Forward messages do not. We propose a method to identify 

Forward messages in switches by recording the header of Flow Setup packets and by matching 

packets with recorded flows. We have implemented our method into Open vSwitch to limit the 

bandwidth of Forward type of messages, and our evaluation shows that our method can control 

Packet-In messages with little CPU utilization overhead in the switch. 

We have implemented a very important system that can provide communicating parties with handy 

tool to allow them communicate with great confidence in terms of controlling their messages, feel 

secure, having proof of message delivery, message notification (non repudiation), free of sticking in 

to one particular encryption technique it uses an open crypto system  

Having implanted the system with the mentioned features makes it suitable for implementation in 

any closed environment like e.Government implementations, where sensitive information are likely 

to be sent, also staff members from the lower level may send messages to higher level employees (in 

the organization hierarchy) and later he/she may remember not to send that message to the false 

recipient, by using this system the sender has the power to revoke the message if the receiver hasn’t 

open the message yet. 

The system provides most of the security services stated by the International Telecommunication 

Union for Telecommunication (ITU-T), the following compare the security services by our system 

and the security services put by ITUT: 

1. Confidentiality: provided by the system by not allowing disclosure of information during transit 

2. Integrity: Not supported by the system, the system can use any available technique, or can be added 

as a feature in the second phase  

3. Availability: Not supported by the system, the system can use any available technique, or can be 

added as a feature in the second phase 

4.Authenticity: provided by the system by using user name and password, this primitive provision can 

be replaced in the future with a strong authentication system 
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.... The purpose of the research is to identify the role of human resources management and its effect 

on administrative creativity performance in major industrial companies in the Republic of Yemen by 

referring to the Yemeni Company for Food Products Industry in the capital of the Republic of Yemen, 

the city of Sana'a. 

The aim of the research: This paper tries to identify the role of human resources management in 

training and developing employees and its positive effect on administrative creativity in the Yemeni 

Company for the Manufacture of Food Products. The researcher used the questionnaire and was 

designed based on the theoretical literature for the study and after conducting a series of meetings 

with department managers, shareholders, shareholders and workers In the company, while the second 

part of the questionnaire included (24) questions divided into three axes and hypotheses for each axis 

and a hypothesis consisting of (8) research questions. . Assumptions and measures the degree of 

credibility and credibility, which is (96.2). Al-Tadamun Association and Jouba Light Industries 

Company, the number of respondents reached (81) employees from various departments, divisions, 

production units, shareholders and owners. The study allowed the researcher to study the role of 

human resources management in the major industrial companies in the Republic of Yemen by 

referring to the Yemeni Company for Food Products Industry. The study proved through analysis 

that the human resource management in the major industrial companies in the Republic of Yemen 

by referring to the Yemeni Company for Food Products Industry does not carry out its tasks and 

responsibilities before the employees and does not care about scientific conferences related to its 

activities and work and does not contribute to the development and training of workers. The study 

proved through the analysis that it does not There is financial compensation for employees in the 

event that they are exposed to risks, and the study has proven from companies in which effective 

administrative creativity is not available and the company's philosophy, mission and goals do not 

match the resources available in it and the goals in it are not measurable 
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An additive  mapping  D : R ® R  is called derivation of a ring R  if  

D( x y ) = D(x) y + x D(y) ,   for all   x , y Î R . 

Since the ring is not commutative in general, therefore there are three types of derivations which      

are: derivation, reverse derivation and left derivation. 

Also ,  An additive  mapping  D :  R  →  R  is  called a Jordan  derivation if  

D( x2 ) = D( x )x + x D( x ) ,  for all  x Î R .  

Afterwards we generalized the concept of derivations.  

In this thesis we proved :  

1) If R is a 2 – torsion free prime ring, and let be a Lie ideal of R then every Jordan right derivation is 

a right derivation.  

2) If  R is a 2 – torsion free prime ring, and let be a Lie ideal of R then every left generalized Jordan 

derivation is a left generalized derivation    

3) If R is a 2 – torsion free prime ring, then every generalized Jordan right derivation is a generalized 

right derivation.  

4) Let R be a prime ring and I be a nonzero ideal of R. If R admits a left generalized derivation G 

associated with a nonzero derivation D   then R is commutative.   

5) Let R be a prime ring and I be a nonzero ideal of R. If R admits a generalized right derivation G 

associated with a nonzero right derivation D, then R is commutative. 

 

 

Marketing strategy is a method of focusing on an organization's energies and resources on a course 

of action which can lead to increased sales and dominance of a targeted market niche. A marketing 

strategy combines product development, promotion, distribution, pricing, relationship management 

and other elements; identifies the firm's marketing goals, and explains how they will be achieved, 

ideally within a stated timeframe. Marketing strategy determines the choice of target market 

segments, positioning, marketing mix, and allocation of resources. 

The study comprises five chapters. The first chapter consists of the purpose of study, objectives of 

study and the methodology.  

The second chapter is a comprehensive background of marketing strategy and related work which is 

the literature body of any study.  

47 
About Derivations of Some Rings 

 اشتقاقات بعض الحلقات حول 

 المشرف عبدالكريم محمد بشير الباحث
 / عادل محمود أحمد  أ.د

 نسياآلجميل صالح  /د
 2010 السنة  تعز الجامعة 
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Marketing Strategy of Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank: 
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The third chapter is devoted to investigate banking industry and Industrial Credit and Investment 

Corporation of India Bank profile which consists the historical profile of the banking industry in 

India. 

The fourth chapter is devoted to examine the data collected, analyze data and interpretation.  

The fifth chapter is the concluding chapter. It sums up the conclusion of the study in which the  

researcher shows the result of this study. It also shows the suitable strategies of Industrial Credit 

and Investment Corporation of India Bank and also it suggests some recommendation in banking 

industr 

 

 

 

تتضمن هذه الرسالة تحضير وتشخيص ستة وثالثين معقدا جديدا من المعقدات ثالثية النوى الناتجة من مفاعلة عدد من امالح   

لى ليكاند. وقد تمت دراسة وتشخيص المعقدات المحضرة  إ( فلز  2:3الفلزات االنتقالية مع ليجاندات ثنائي ثايوكارباميت وبنسبة مولية )

شعة تحت  طياف األ أو  ،والحساسية المغناطيسية  ،والتحليل الدقيق للعناصر  ،الفيزيائية التالية )التوصيلية الموالرية الكهربائيةبالطرق  

 وكذلك درست الفعالية البايولوجية لهذه المعقدات.  ،لكترونية(طياف اإلواأل ،الحمراء

 

الكفاءة العالية في الصناعة. خاصة في تطبيقاته  ي طيبة جداً في االستخالص السريع ذ اكتسبت تقنية الترشيح المغناطيسي سمعة   

االستخالص عادة ما يحتاج لتطوير مستخلص مغناطيسي له القدرة على  المباشرة في استخالص البنزين من مصادر المياه. هذا  

 .امتصاص ومغنطة المركبات العضوية 

( التي قمنا بتطويرها  Reimersمثل طريقة )  ،في هذه الدراسة قمنا بتحضير حبيبات أكسيد الحديد النانوية المغناطيسية بعدة طرق

نانوية حبيبات  على    ،إلنتاج  المختلفة  الطيفية  التحاليل  مجموعة  أأثبتت  الهيدروكسيلية،  المجموعات  من  كتلة  على  تحتوي  نها 

استخدامها في تكوين معقدات إضافية مع العديد من المركبات والعناصر السامة الموجودة في المياه مع  ( عند  OHالهيدروكسيل )

أخرى  مضافات  وبدون  العضوية    ،مضافات  المركبات  من  الشرب  لمياه  كمصدر  المستخدمة  المياه  تنقية  في  واستخدامها 

ومعرفة مدى كفاءتها في إزالة العديد   ،ت مملوءة بهذه المادةمرارها بمرشحاإالهيدروكربونية والهيدروكربونية المكلورة عن طريق  

وكذلك التي تفاعلت مع المطهرات كالكلور الذي يؤدي إلى كلورة هذه المركبات    ،من المركبات العضوية التي يتوقع وجودها في المياه 

 العضوية. 

 

 

 

 

 

 

49 
مع ليكاندات  (II)والنحاس  (II)والنيكل  (II)تحضير وتشخيص عدد من المعقدات ثالثية النوى للكوبلت 

 ستر ومشتقاتها من قواعد شيفأمين ثنائي ثايوكارباميت والمثيل ثيلين ثنائي األالهيدرازين واأل

 2002 السنة  الموصل  الجامعة  إحسان عبد الغني العبد هللا  أ.د. المشرف حمد مكرد أراسل  الباحث

50 
 تشييد وتوصيف حبيبات أكسيد الحديد النانوية واستخدامها في إزالة بعض المركبات الهيدروكربونية من مياه  

 بالشر

 المشرف محمد شيخ مصهب  الباحث
 بو الحسن عبدهللا أد/ محمد 

 أ.د/ سعد عبدالعزيز الطمر 
 الجامعة 

الملك  

 سعود 
 2014 السنة 

 قسم الكيمياء  -البيضاء  /كلية التربية        
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 :وبعد أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا, والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة ,العالمين رب هلل لحمدا    

 ,مهيدوت   ,مقدمة  تسبقها فصول أربعة في انتظمت وقد(  لألخفش القرآن معاني  في النحوية المباحث)  هو الدراسة هذه فموضوع

 .وفهارس خاتمة وتلحقها

 التمهيد وأما ,الدراسة في المستخدم والمنهج ,  الكريم القرآن لخدمة وضع وأنه , العربي النحو نشأة عن نبذة فتناولت المقدمة أما    

ً  األخفش حياة الدراسة فتناولت  ,ومؤلفاته  ,وصدقه ,وصفته ,عليه الناس وثناء ,العلمية ومكانته ,ووفاته ,ومولده ,ونشأته ,بنسبه مبتدئا

 .األساسية مصادره وأخيراً  ,عليه والمآخذ ,ومنهجه ,"القرآن معاني" كتابه قيمة إلى تطرقت ثم ,وتالمذته ,وشيوخه

  :مباحث ثالثة في تناولته ثم(, االسمية والجملة المعارف) بعنوان األول الفصل الدراسة استهلت وقد

 ثم  الفصل وضمير  ,الضمير حذف ;الضمائر ومن الضمائر تناولت ثم عنها   تمهيد ذكر  مع للمعارف فخصصته األول المبحث أما

 .المبحث هذا خاتمة االسمي الموصول وحذف ,الموصول واالسم ,اإلشارة اسم تناولت

 وحذف ,الخبر وتعدد  ,فيها يشترط وما ,الخبر وجملة ,رفعهما في والعامل والخبر المبتدأ وتناولت ,االبتداء :الثاني المبحث وفي

ً  جوازاً  الخبر  .ووجوبا

  "الت " و وحذفها والتأخير التقديم بين واسمها ,والنقصان التمام بين تكون عندما "كان" وتناولت ,االبتداء نواسخ  :الثالث والمبحث

 المكسورة المخففة  "إن "و ,  الخبر تمام قبل  "إنَّ "  موضوع  على والعطف  "إنَّ "و  ,عليها والوقف وعملها, وأصلها  بليس  المشبهة

 وتناولت "كأَنْ " وتخفف ,الثقيلة معنى في وتكون تخفف المكسورة "إِن" و الثقيلة" أنَّ  "وتخفيف الناسخة األفعال إال يليها ال التي

 .كتابه في ورودها لكثرة الموضوعات هذه الدراسة

 :مبحثين في وتناولته(, ومتعلقاتها الفعلية الجملة) بعنوان : الثالث والفصل

 "أنْ " وعمل ,االستفهام جواب في الواقعة والفاء ,المضارع نواصب ثم, الفعلية للجملة تمهيداً  الدراسة تناولت األول المبحث في

 .الفعل وحذف ,الطلب جواب في الجزم وعامل ,والجزاء الشرط في والعامل ,جوازمه ثم الزائدة

 الفعل ووقوع ,وأقسامه والحال ,له والمفعول ,وعامله المطلق كالمفعول كتابه في الواردة منها المنصوبات تناولت :الثاني المبحث أما

 ياء إليه أضيف ما إلى المضاف والمنادى  ,المتكلم ياء إلى المضاف والمنادى  ,بالنداء المبحث هذا وختم "قد" بغير حاالً  الماضي

 .المتكلم

 :مباحث ثالثة في وتناولته(, والفعلية االسمية بالجملة يتعلق ما) بعنوان  :الثالث والفصل

 في وردت التي المعاني وحروف ,الجر حروف ونيابة ,الجر حروف وزيادة ,الجر حروف الدراسة تناولت :األول المبحث

 .كتابه 

 .المواضيع هذه في وردت التي النحوية المسائل ومتابعة ,والعطف ,والبدل ,النعت منها التوابع تناولت :الثاني المبحث أما

 .اإلعرابية الوجوه تعدد تناولت :الثالث المبحث أما

 الشواهد :األول المبحث في الدراسة تناولت مباحث ثالثة من ويتكون(,النحوية واألدلة الشواهد)بعنوان الرابع الفصل وأما

 .والنثر والشعر ,الشريف بالحديث واالحتجاج ,القرآنية القراءات في ,منها األخفش وموقف 

 .منها األخفش وموقف,والتعليل ,كالقياس الصناعة أدلة تناولت :الثاني المبحث أما

 .              معها  وتعامله النحوية ومصطلحاته, النحوي  األخفش مذهب الدراسة تناولت :الثالث المبحث وأما

 .الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم فيها صدَ ر بخاتمة الدراسة انتهت وأخيراً 
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،  مسألة  44التي اختارها من آرائهم  ، إذ بلغ عدد المسائل هشام هي من آراء النحاة البصريينكانت أكثر المسائل التي رجحها ابن      

اختاره التي  آراء الكوفيين  بينما بلغ عدد المسائل  التي اختمسألة فقط  13ا من  المسائل    7ارها من آراء البغداديين  ، كما بلغ عدد 

 3اختاره من آراء البصريين  ، وما  مسألة  12ختاره من آراء الشاميين  ، وما امن آراء األندلسيين مسألتان فقط  ، وما اختارهمسائل

 .مسائل

  5من آراء بصريين وكوفيين   ، وعدد المسائل التي اختارهامسألة  20من آراء جمهور النحويين  وبلغ عدد المسائل التي اختارها      

 .مسائل 4اديين وأندلسيين وشاميين وبغد، وعدد المسائل التي اختارها من آراء بصريين وكوفيين مسائل

  - ، فهي آراء تمثل في الغالب اتجاها موحدا ووجهة نظر عامة  بصريين والكوفيين الطابع الجماعي، وقد غلب على آراء الهذا    

ر ظمثل آراؤهم في الغالب إال وجهة ن، فال تلمصريينواآراء من جاء بعدهم من البغداديين واألندلسيين والشاميين  بخالف    -غالبا  

 .ى رأي واحد في مسألة نحوية معينة، إذ قلما يجمع البغداديون أو األندلسيون علفردية

، ولم يقتف أثر  فإنه لم يجار مدرسة نحوية بذاتها  ،ول هذا البحث ومباحثه قوية واعيةوقد ظهرت شخصية ابن هشام في جميع فص     

لة عميقة في النحو واللغة واألدب، كونت فيه  ذلك دراسات طوي، ساعده على  كان مستقل الشخصية، حر التفكير  ، بل هنحوي بعين

     .ذوقا خاصا، وقوة خالقة، وملكة في النحو مبتكرة

ي أو مصري  ، وهو بغدادي أو أندلسي أو شاممع الكوفيين إذا رأى الحق معهمف ، وكوفي يقهو بصري في مسائل صح فيها دليلهمف

 ، والتوفيق يحالفهم .إذا رأى الدليل يسندهم

ف أو من كالم العرب  ، أو من الحديث الشريا إال مع دليله من القرآن الكريم، أو من القراءات القرآنيةوهو في كل ذلك ال يذكر رأي   

 .لديه الدليل أخذ به، وعض عليه بالنواجذشعرا أو نثرا، فإذا صح 

المختلفة    ، مما جعله أكثر حرية في أسلوب عرض اآلراءزامه بمجاراة نظم ألفية ابن مالكومما ساعد ابن هشام على ذلك عدم الت   

 يرتضيه.، وأكثر حرية أيضا في اختيار الرأي الذي في كل مسألة مع أدلتها

، ، وال تعصب أو تحقيرتشنيع  ال غمز فيه وال ،  هوا عنه، أو أخطأوا فيه، ولكن بأسلوب مهذب حكيميستدرك على النحاة فيما س وقد  

 .بموضوعية علمية، وفكر مستنير -فاقا واختالفا  ات -بل تعامل مع آراء جميع النحويين 

 .وإما بمعارضة الرأي الذي يخالفه ،هيب في تحديد اختياراته وترجيحاته، إما بتأييد الرأي الذي يوافقوقد اتبع ابن هشام عدة أسال

، أو هو الصحيح، أو هو األصح، أو على األصح، أو هو األولى،  اته بالموافقة قوله : هو المختار، أو هو الحقفمن مصطلحاته وعبار

 .الرأي المختار بأنه سهل أو وجيه ، أو يصف أذهبأو الصواب، أو األرجح، أو وفاقا لـِ، أو يقول : وإلى هذا 

، أو  مخالف بقوله : واحتُّج عليهم بـِ، أو اعتُرض عليهم بـِ ، وقد يعارض أصحاب الرأي ال: خالفا لـِ    ومن عباراته في المخالفة قوله 

 .أو السهو أو الغلطعسف أو الوهم . وقد يصف الرأي المرجوح بالضعف أو التُردّ عليهم بـِ 

واضحة، وإسهامات  بل كانت له إضافات    -موافقا أو معارضا  -يه من النحاة  ن هشام أيضا أنه لم يقف مرددا آراء سابقومما يسجل الب

، التي ظلت األجيال  افات إلى منظومة الثقافة النحويةاإلسهامات واإلض، وقد أضيفت تلك  بارزة، وآراء فريدة، وتقسيمات مبتكرة

 . ألجالء، وتذكر أفضال ابن هشام وغيره من أعالم النحو احث والتعلم والتعليم قرونا طويلةسة والبالعربية واإلسالمية تتناولها بالدرا

 والحمد هلل أوال وآخرا ،،، 
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 المشرف رشاد أحمد عبدالغني  الباحث

أ. د. عبدالملك عبد الوهاب  

 الحسامي

 أ. د. عمر السيد العباس

 2000 السنة  الجزيرة  الجامعة 
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تبحث الدراسة في أغوار النص، وخالصة فكر المبدع، وغاية ما عند المتلقي، عن طريق تتبع حركة ظهور المعنى اإليحائي   

أهمية البحث في أنه يسعى إلى  مرتكز الشاعرية فيها. وتأتي وآلياته في النقد العربي القديم، والسيميائيات الحديثة التي أصبح اإليحاء  

ربط النظرية الشعرية العربية ونقلها من حيز التاريخ إلى فضاء التنظير النقدي العالمي. ومع ذلك فالبحث ليس إسقاًطا لمعالم النظرية 

لطرح الغربي، على التراث العربي، وإنما محاولة للوقوف على خصوصيات الطرح العربي القديم في هذا الباب في مقابل االغربية 

في النظرياِت النقدية، القديمِة والحديثة. وإيضاحِ  من خالل التوصِل إلى حٍد وتعريٍف واضحٍ لمفهوم المعنى اإليحائي، وتتبُعِ جذوره  

لنقدي العربي.  آلياِت بنائه، وأدواته. وبياِن أثِرِه في بالغة النص األدبي في النظريِة الشعريِة الجديدة. والبحِث عن أصوله في التراِث ا 

بتمظهراته   العربي واإللماِم  النقدي  التراث  بين  اإليحائي  المعنى  في  واالختالف  االتفاق  عناصر  وإبراِز  الحديثة.  السيميائيات  في 

 . والسيميائيات الحديثة 

 

 

 .  مؤلف الكتاب هو أبو العباس أحمد بن عبد هللا الرازي أصال الصنعاني مولدا

 .  ٤٦۰التقريب، وفاته في صنعاء حوالي  ولد في الربع األخير من القرن الرابع الهجري على وجه  

 .  لم يترجم له سوى الجندي في طبقات العلماء والملوك ترجمة مختصرة، وكل من جاء بعده اعتمد على هذه الترجمة

 الكتاب مماثل لكتب تواريخ البلدان مع االختصار، عني بأخبار صنعاء والصحابة الذين قدموها مع ذكر بعض مروياتهم. 

 ؤلف في صيغ التحديث، وأكثر من صيغ الوجادة.ونوع الم

حديثاً ضعيفاً،   21أحاديث حسان، و  ٦حديثا صحيحا، بنسبة من مجموع األحاديث، و  ٤۲حديثا منها    ۸۲األحاديث التي درست  

 أحاديث ضعيفة جداً، وحديثان موضوعان.   8وحديثان منكران، و

 

 

األمم -أهداف الدراسة: التعرف على الطغيان, واستعماله في القرآن, وأسبابه, وعالجه, وبيان كيف كان مصرع الطغاة, ونهايتهم    

كي تحصل العبرة بهم, حتى ال يحل بنا ما   ;القرآن الكريماإلشارة إليهم في الذين كانوا في اليمن, وجاء ذكرهم أو  -واألقوام واألفراد

 حل بهم.

ي تُعالج أمراضاً  إذ هو جزٌء من الماضي, فه  ,في بابها, وتساعد على فهم الحاضرجديدة    اختيار الدراسة: إن هذه الدراسة  أسباب 

 التي حصلت في الماضي. ونتجنب كثيرا من األخطاء  , حتى نأخذ العظة والعبرة  ,وعلالً متشابهة

ة المنهج التحليلي, من خالل استقراء اآليات التي تشير إلى مصارع  منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على المنهج االستقرائي بمساند

 الطغاة, وتفسيرها موضوعيا.

 المعنى اإليحائي بين التراث النقدي العربي والسيميائية الحديثة  53

 الباحث
علوي أحمد  

 الملجمي
 المشرف

 .د إسماعيل محمد 

 طلعت أبو العزم أ.د 
 2016 السنة  سوهاج الجامعة 
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الكتاب إلى آخر ذكر  األحاديث الواردة في كتاب تاريخ مدينة صنعاء ألبي العباس الرازي، تخريجا ودراسة، من أول 

 معاذ بن جبل رضي هللا عنه. 

 الباحث
عبد الخالق محمد  

 مزاحم 
 2019 السنة  طيبة  الجامعة  أ.د أحمد محمد عوامة  المشرف

 مصارع الطغاة في اليمن كما جاء في القرآن الكريم )دراسة موضوعية(. 55

 المشرف الموت صالح عبده  الباحث
 .د/ محمد محمد يوسف  أ

 إسماعيل عبد الاله أ.د/ 
 2016 السنة  سوهاج. الجامعة 
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محتوى الدراسة: اقتضت مادة الدراسة أن تكون في ثالثة فصول ويسبقها مقدمة, وتتبعها خاتمة. احتوت المقدمة على خطة الدراسة,  

واستعماله في القرآن, من خالل خمسة مباحث, المبحث األول وضح  لطغيان  ومنهجها, وأهميتها, ثم جاء الفصل األول يوضح مفهوم ا

مفهوم "َمصاِرع",  في حين بين المبحث الثاني مفهوم الطغيان, وجاء المبحث الثالث مبينا مفهوم اليمن الذي يُعد حدود الدراسة, ثم  

 الباحث أسباب الطغيان وصوره, ووسائل عالجه. عرض المبحث الرابع الطغيان في استعمال القرآن, وفي نهاية الفصل تناول  

ثم جاءت بقية الدراسة في فصلين اثنين, تحت كل فصل ثالثة مباحث, وتحت كل مبحث أربعة مطالب أساسية. الفصل الثاني كان    

طغيان "عاد", ومصرعهم.  مصرع "عاد", من خالل التعريف بـ"عاد", وبيان  في بيان مصارع أمم وأقوام, في ثالثة مباحث, األول:  

وأوضح  ثم جاء المبحث الثاني مبينا مصرع "سبأ", تطرق فيه الباحث إلى التعريف بـ"سبأ", وبيان النعمة التي كان فيها أهل سبأ,  

وبيان    طغيان "سبأ", ومصرعهم, وكيف كانت نهايتهم. ثم ُختِم الفصل ببيان مصرع قوم تُبّع؛ وذلك من خالل التعريف بـ كلمة "تُبّع",

الفصل الثالث في بيان مصارع األفراد, في ثالثة مباحث أيضا, األول  معناها, وإيضاح طغيان قوم تُبّع, ومصرعهم. بعد ذلك جاء  

كان موضحاً مصرع أصحاب الجنة )أصحاب َضَروان(, وقد عرض فيه الباحث, من هم أصحاب الجنة, وما طغيانهم, وكيف كان  

ثم ُختِم  مصرعهم. جاء بعده المبحث ا يبين مصرع أصاحب األخدود, من خالل التعريف بهم, وبيان طغيانهم, ومصرعهم.  لثاني 

أن بين الباحث من هم أصحاب الفيل, تطرق إلى بيان طغيان  الفصل بمبحث يبين مصرع أبرهة الحبشي )صاحب الفيل( وجنده, فبعد  

مبحٍث مما سبق, بالعبر والعظات المستفادة. ثم كانت الخاتمة,    أصحاب الفيل, ثم وضح كيف كان مصرعهم ونهايتهم. وقد ُختِم كل

 حوت أهم النتائج والتوصيات, وكان من أهمها:التي 

 أهم النتائج: 

نوح     .1 بعد زمن  اليمن من  بعدها    -- إن  بنو عاد, وكان  )العادية(  اليمن,  فأول طبقة حكمت  بمراحل عدة,  الحكم  مرت في 

يُعد أول من حكم   التي منها "السبئية", إذ  بنو قحطان,  منهم "سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان", وجاء بعد ذلك  )القحطانية(, 

نواس  )التبابعة(, ومنهم "تُبع" أبو كرب أسعد بن مليك يكرب, المشار إليه  في سورة الدخان, وآخرهم صاحب األخدود, يوسف ذو  

ج, وبعد ذلك انتقل الحكم إلى األحباش, الذين منهم أبرهة صاحب الفيل, وبعد ذلك انتقل الحكم إلى"الفرس",  المشار إليه في سورة البرو

 اليمن.  واستعمل عماله على  --ثم جاء رسول هللا

فذو نواس غِرق,   إن مصارع الطغاة تكون في الغالب عجيبة, ومحزنة؛ فاألمم قد عاقبها هللا بعذاب االستئصال, واألفراد كذلك, .2

فمات؛ وهكذا تكون نهاية الطغاة, ومن مات موتة عادية, فقد يكون  وأبرهة أخذ لحمه يتساقط حتى  انصدع صدره قطعتين عن قلبه  

 تأخيرا له في العذاب؛ فلن يسلم من عذاب هللا الذي ينتظره. 

رة, بل هي وقائع يستفاد منها الكثير من الدروس والعبر, إن تلك المصارع التي حلت باألمم واألفراد, ليست مجرد أحداث عاب .3

 بهم.لتجنب ما وقع فيه السابقون, وهلكوا بسببه, حتى ال يحل بنا ما حل 

دعائم أساسية في حماية المجتمعات من الطغيان, ومن   ؛األمر بالمعروف والنهي عن المنكرعقيدة التوحيد, وتطبيق العدل, و .4

 ى جميعها.عقوبات هللا تعال

واقع عليها بسبب طغيانها, ولكنه في ناحية   -سبحانه–إّن هللا تعالى إْن كان قد رفع عن هذه األمة عذاب االستئصال, فإن عذابه  .5

ما يشهده هذا العصر, وال سيما في هذه اآلونة, من مشاهد القتال, وغير ذلك, وهو نذير   رى, وعلى أفراد دون آخرين, وهذا دون أخ

 شؤم وخطر على هذه األمة إن لم تتالف طغيانها.

األيام بين الناس، فتارة لهؤالء وأخرى لهؤالء، والغالبون مغلوبون, والفلك دوار, والحياة ال تقف,     .6 إن هللا عز وجل يداول 

الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ث ال تكف, وال يدوم أحد, ويبقى الواحد األحد, مالك الملك، يؤتي  والحواد

 ويذل من يشاء, ويُحدث ما يشاء متى شاء.

 أهم التوصيات:  

 االهتمام بدراسة القضايا التي تعالج قضايا األمة, دراسة وافية مستوعبة. .1

 ام بالكتابة في جانب التفسير الموضوعي, مع التركيز على الموضوعات التي تعالج مشكالت العصر الحاضر.االهتم .2

 دراسة مصارع الطغاة في الشام, من خالل القرآن الكريم. .3

 دراسة مصارع الطغاة, األفراد الذين ورد ذكرهم صراحةً أو إشارةً في القرآن الكريم. .4

 

 

.. فهناك ظواهر بالغية، وهناك ظواهر  باد اإلشبيلي بالدراسة والتحليل. الرسالة تناولت الظواهر األسلوبية في شعر المعتمد بن ع  

ب  وهناك ظواهر داللية، وهناك أخير ظواهر إيقاعية... وألن المعتمد بن عباد كان شاعراً كبيراً، وفارساً مغوارا، وكان ذا قلة  يتركيب

 . .. وعبر هذه الظواهر التي جعلت من أسلوب شعره، أنموذجا يحتذى به بين شعراء األندلسعاشق، وهذا كله تجلّى في شعره.

 أسلوبية في شعر المعتمد بن عب اد اإلشبيلي ظواهر  56

 2012 السنة  ذمار  الجامعة  عبد العزيز المقالح /أ.د المشرف شفيق علي القوسي  الباحث
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الحيويِة، فهي تدرُس األلفاَظ, كما يتحدث بها أصحابُها والناطقون  فإّن دراسةَ ألفاِظ الحياةِ االجتماعيِة المعاصرة، تُعدُّ من الدراساِت  

ألن الداللة المتعلقة باأللفاظ محكومة بالمستجدات الحضارية,  بها, ويُعدّ االهتماُم بدراسة األلفاِظ جزًءا ال يتجزأ من ِعْلم اللغة الحديث؛  

 ار, َوْفقًا لهذه المستجدات.والثقافية, واالجتماعية, فداللة األلفاظ تتغير وتتطور باستمر

 وجاءت الدراسة في فصلَْين، وتمهيد على النحو اآلتي:

 والحياة االجتماعية فيها،  ،ريف بمحافظة "البيضاء"التمهيد: يشتمل على التع

 وآثارها، وخريطةً توضح حدود منطقة البحث. 

 الفصل األول بعنوان: الظواهر الصوتية:

 البناء المقطعّي أللفاظ اللهجة.المبحث األول: 

 المبحث الثاني: اإلبدال وألقاب اللهجات.        المبحث الثالث: المماثلة.                 

 المبحث الرابع: المخالفة.                      المبحث الخامس: اإلمالة.

 ت الهمزة(.و تغيُّر صو ،السهولة والتيسير)القلب المكاني المبحث السادس: ظواهر

 الفصل الثاني بعنوان: الظواهر الداللية:

 المبحث األول : التغير الداللي: 

 المطلب األول : أشكال التغير الداللي:

 انتقال معنى الداللة .  -تعميم الداللة .  -تخصيص الداللة .  -

 المطلب الثاني : اتجاهات أشكال التغير الداللي.

 تساوي الداللة. –انحطاط الداللة.  - ُرقِّي الداللة.    -

 المبحث الثاني: تعُّدد المعنى:

 المطلب األول: الترادف .              المطلب الثاني: اإلتباع. 

 المطلب الثالث: المشترك اللفظي .     المطلب الرابع: التضاد.          

 الدراسة.المبحث الثالث: الحقول الداللية أللفاظ 

 . وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الجديدة 

 

 

 

 

مدى مالءمة المفردات  لمستوى  و  ، نجليزية في المرحلة االبتدائيةلى التعرف على واقع تعليم مفردات اللغة اإلإ هدفت الدراسة    

لى  مقترحات و حلول للتغلب  إ للتوصل  ؛الموجهينو المشكالت التي تواجههم في تعلم المفردات من وجهة نظر المعلمين و  ، الطلبة

حيث تم اختيار عينة عشوائية من    ،البحث  أهدافلتحقيق    ؛على تلك المشكالت. و قد استخدم الباحث االستبيان و االختبار كأداتين

زيع االستبيان عليهم كما تم اختيار عينة عشوائية من طالب مدرستي الوحدة و النصر بمديرية ضوران  و تم تو  ،المعلمين و الموجهين

   .اختبارو أجري لهم  ،آنس

و البعض    ،التعلم  ةستراتيجيا و البعض متعلق بالطالب و    ،نفسهالنتائج أن هناك عدة مشكالت بعضها متعلق بالمنهج    أظهرت 

 . متعلق بطريقة التدريس

 االجتماعية فى محافظة البيضاء اليمنية : دراسة صوتية دالليةألفاظ الحياة  57

 المشرف أحمد عبدهللا حمبج  الباحث
 أ.د حازم علي كمال الدين 

 أ.د إبراهيم عوض إبراهيم حسين 
 2016 السنة  سوهاج الجامعة 
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 2004 السنة  ذمار  الجامعة  بروف: بانشانان موهانتي المشرف محمد حسين اآلنسي  الباحث

 قسم اللغة اإلنجليزية  -البيضاء  /كلية التربية 
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 كشاعر حداثي.  والس ستيفنز األمريكيعند الشاعر   ته ومناقش  التشظيمفهوم  فت الدراسة الى تسليط الضوء علىهد      

 وهي كالتالي:  ،ةعلى ثالثة محاور رئيس التشظيهذا وقد ركزت الدراسة في بحثها وتقصيها عن مفهوم 

 . في الذات  التشظيمفهوم  -

 .في الهوية  التشظيمفهوم  -

 في الدين والمعتقد.   التشظيمفهوم  -

في نمو وتطور مثل هذا المفهوم    أسهمت  قصي الجذور والخلفية التي قدوقد تتبعت الرسالة مسيرة الشاعر من بداياتها وحاولت ت 

 عند الشاعر.

فرضية    إثبات لى  إ وقد اتبعت الدراسة الطريقة الوصفية التحليلية في مناقشة وتحليل هذا المفهوم عند الشاعر قيد الدراسة وخلصت   

 في شعر والس ستيفنز.  إنتاجه   وإعادةوجود هذا المفهوم 

 

 

تتناول رسالة الماجستير  األدب األمريكي لألطفال في القرن العشرين: دراسة مختارة للكاتب األمريكي مارك توين. هذا البحث  

يتناول    أيضاعدد من القضايا األخالقية المرتبطة بالكبار.  يتناول كيف يتفاعل الكتاب و القراء  مع أدب األطفال من أجل مخاطبة  

 القيم األخالقية في المجتمع.  األطفالالبحث كيف يفهم 

 

 

The study comprises five chapters .The first chapter gives a comprehensive background of the idea 

of the American Dream and its emergence in the 1930s. It also portrays the development of the 

American Dream and its implications in the 20th century all the way to the 21st century.  

Besides, it highlights Arthur Miller‘s position with reference to the American Dream and how 

skillfully Miller tackles this notion in his plays, viz, Death of a Salesman, The Crucible, and The 

Man Who Had All the Luck.  

 The second chapter deals with the illusive reflections of the American Dream in Miller‘s Death of 

a Salesman, which is of no doubt, Miller‘s first masterpiece to deal with the American myth of 

success powerfully and directly. At the heart of this chapter is a manifestation of Willy Loaman (the 

59 Wallace Stevens as a Fragmentation of Self 

 الباحث
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American Children's literature in the Twentieth Century : A Study of Mark 

Twain Select Works 
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protagonist) who embodies the tragic side of the American Dream. Moreover, this chapter continues 

to pursue the quest for self and identity as well as the pursuit of American Dream in Death of a 

Salesman. Towards the end of this chapter, it becomes obvious that the protagonist becomes fully 

aware of the illusion he lives in and hopelessly faces the bitter truth that he sells nothing but himself.  

The third chapter is devoted to examine the idea of the American Dream in Miller‘s play;The 

Crucible, which is regarded as Miller‘s magnum opus work dealing with the American Dream. The 

Crucible is more or less about the disillusionment of the American Dream for many of the Americans 

and also the new colonizers who saw America as a fertile land for achieving their prosperity as well. 

The project also highlights how skillfully Miller deals with the  reflections of self-crisis in the play 

as well as the use of irony which ridicules the way Americans got lost while pursuing the American 

Dream. 

The fourth chapter examines Miller‘s play, The Man Who Had All the Luck, which essentially 

revolves around the idea of the American Dream of success. The chapter offers insightful critiques 

to the implications of the American sense of helplessness caused by the decade-long Great 

Depression. Additionally, this chapter depicts the ideological dimension of the success of the 

American Dream based on a realistic view of the American community.  

The fifth chapter is the concluding chapter. It summarizes the entire topic and sheds light on a 

plethora of themes germane to the study. A major commonality among the selected plays is that the 

fragmented illusion of the American dream. In other words, these plays show how the American 

Dream, built on the suffering of the ordinary people in America, is nothing but a myth 

 

لوثر كينغ  مارتن  الدكتور  ألقاه  الذي  حلم"  "لدي  التاريخي  للخطاب  نقدي شامل  تحليل خطاب  األساس  الحالية هي في  الدراسة 

النصب    1963جونيور في عام   سلم  النقدي هو محاولة الالتذكاري  على درجات  التحليل  النظرية:  للنكولن. هذا  ستقصاء األبعاد 

ستخدام اللغة في تسليط الضوء  األساسي الالدراسة إبراز الدور    ، تحاول هذهوالسياسية للخطاب. عالوة على ذلكالثقافية واالجتماعية  

للغاية ويكشف عن توقعات وطموحات ومطالب    على صراع العنصرية والسلطة والسياسة. عنوان هذا الخطاب "لدي حلم" إيحائي

األمريكيين األفارقة الذين كانوا يعيشون في تلك الحقبة. تجمع ربع مليون شخص من جميع الخلفيات العرقية في العاصمة  جميع  

وال سيما    اب،نوع من أنواع الخطالكالم هو      الحقوق والحريات األخرى.  واشنطن لدعم األمريكيين السود من أجل مساواتهم في  

كل خطاب يحاول أن ينشر أيديولوجيا وله أجندة  ،  أصبح خطابًا منطوقًا. في األساس،  الخطاب المكتوب؛ عندما ألقاه الدكتور كينج

 محددة.

والتمييز تتناول الدراسة الحالية الخطاب المختار فقط. يكشف هذا الخطاب عن عدم المساواة االجتماعية والظلم العبودية والقمع     

الممارسات تعكس الوجه الحقيقي   العدل والمساواة والحرية.التي زينت أو زخرفت لتك  ،ألمريكاالعنصري. هذه  واجه    ون أرض 

والعدالة والحرية. من خالل  ضطهاد بالرغم من أنهم كانوا في أرض السالم  أفريقي كل أنواع االستغالل و اال  األمريكيون من أصل

الدكتور ك الفضيعة للعبودية والتمييز العنصري على األمريكيين من أصل أفريقيخطابه صور  اآلثار  ورغبتهم الكبيرة في    ،ينغ 

، يعد هذا الخطاب دعوة واضحة لمقاومة كل أنواع  ولتحقيق أهدافهم؛  لتخلص من اضطهاد واستعباد البيضوا   ،الحصول على الحرية

 الهيمنة والحرمان من الحقوق المتساوية.

، إال أن معظم المجتمعات ال تزال  ى مسيرة واشنطن للوظائف والحرياتالرغم من أن خطاب كينغ كان قديًما في ما يسمعلى   

، تعاني الكثير جراء  تزال المجتمعات األخرى، وبالتحديد المجتمعات السوداءخرى ، ال  تمارس أعمال التمييز العنصري. من ناحية أ 

62 
 تحليل الخطاب النقدي لخطبة مارتن لوثر كينغ "لدي حلم" 

A Critical Discourse Analysis of Martin Luther King’s Speech ‘I Have a Dream’ 

 المشرف سالم عبدربه الشاجري  الباحث
ا.د. ميهرونيسا 

 باتان
 2021 السنة  بامو الجامعة 
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كافح مارتن لوثر كينج كثيًرا لتوعية الخطاب الضوء على االستغالل الذي يمارسه السكان البيض.  هذه الممارسات العرقية. يلقي هذا  

الناس بحقوقهم ولتسليط الضوء على المواقف التمييزية والهيمنة للبيض. لذلك ، فإن فكرة هذه الرسالة هي عبارة عن تحليل خطاب  

لظلم االجتماعي وعدم المساواة والهيمنة وعالقات القوة واأليديولوجيات  ستقصاء واستكشاف التمييز العنصري وا ايسعى إلى  نقدي  

 األساسية من األبعاد الثقافية واالجتماعية والسياسية. 

 

 

 

بالنسبة للمعادالت التفاضلية التي تمتلك  ،  يات الممثلة لألنظمة الفيزيائيةتقبلها الالجرانج  يقوانين الحفظ الت توفر تناظرات نويثر

 المقابل.التأثيري الجرانجيات يتم الحصول على هذه التناظرات من عدم تغير التكامل 

وتحظى باهتمام  في هذه الرسالة نقوم بإيجاد تناظرات نيوثر والكميات المحفوظة لالجرانجي ناشئ من مقاسة تمثل نموذج ميلن  

الخاصة بها ثم نقارنها   ي ونسعى للحصول على تناظرات لاسة  واستكماالً لذلك ننشئ معادلة الموجة على هذه المق  ؛في النسبية العامة

 لزمكان.مع تقايسات ا 

 

 

  

Twenty-nine samples of poultry rations were collected from four governorates in the Republic of 

Yemen in order to study their associated fungi and to determine their constituents of mycotoxins. 

Findings obtained are as follows:  

Fungi associated and isolated from poultry ration samples were identified as: Aspergillus flavus, 

A. niger, A. candidus, A. carneus, Fusarium moniliforme, Penicillium chrysogenum, Penicillium 

spp., Mucor sp, and Rhizopus nigricans.  

Frequency occurrence percentage of fungi isolated from samples collected from Sana'a Poultry 

Ration Supply Companies (SPRSC) showed that F. moniliforme was significantly dominant 

(41.7%), followed by A. flavus (20%). Frequency occurrence was 10% and 9.2% for A. candidus 

and Penicillium spp. Fungi such as A. carneus A. candidus, A. niger, Mucor sp, and Rhizopus 

nigricans significantly differed in prevailing from poultry ration samples tested. P. chrysogenum and 

A. candidus occurrence didn’t differ significantly. Samples of No.1, No.3 , No. 4 and No.5 collected 

from ( SPRSC) didn’t significantly differ in their fungi associated. Significant difference of fungi 

occurrence was detected in No. 2 and No. 3 samples. Similarly, percentage of fungi occurrence for 

sample No.3 differed significantly from these given by No.5 sample.  

 حول تناظرات نويثر وقوانين الحفظ  63

 الجامعة  . د. إشفاق بخاري أ المشرف أحمد مهدي العاتي الباحث
الملك فهد للبترول  

 والمعادن 
 2011 السنة 

 الدواجن عالئق على الفطرية للسموم المفرزة الفطريات ثير أت 64

 المشرف حميد محمد الجبر  الباحث

 .د/ محمد الزمير, أ

 حمد عبدهللا حسن, أد/ 

 د/ سمير عبدالغني طارش

 2005 السنة  صنعاء الجامعة 

 قسم الرياضيات –البيضاء  /كلية التربية  

 قسم األحياء  -البيضاء  /كلية التربية 



 

    212                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

Frequency occurrence percentage of fungi isolated from samples collected from Taiz Poultry 

Ration Supply Companies (TPRSC) showed that A. flavus significantly was dominant (47.8%), 

followed by F. moniliforme (26.7%). A. candidus occurrence differed significantly from these given 

by A. carneus. Fungi associated with sample No.1 was significantly higher than these prevailed from 

other four poultry ration samples collected.  

Fungi associated with poultry ration samples collected from Sana'a (SPRSC) generally didn't 

differed significantly from these associated with poultry samples collected from Taiz (TPRSC) 

except for Mucor sp., Rhizopus sp, A. carneus and Penicillium chrysogenum in which they didn’t 

occur significantly in the two governorates.  

Fungi associated with poultry samples collected from farmer's poultry farms in Sana'a governorate 

indicated that F. moniliforme was the most dominantly and significantly occurring (30.2%) followed 

by A. carneus (25.5%), A. flavus (17.4 %), P. chrysogenum (16.7%). Poultry ration samples collected 

from farmer's poultry farms in Sana'a didn’t differ significantly in their level of fungal contamination 

except for No.6 sample in which it showed the highest contaminated sample.  

In poultry samples collected from Taiz farmer's poultry farms, F. moniliforme, was the most 

significantly prevailing contaminant (50%) followed by A. flavus (16.3%). Other isolated fungi 

associated with poultry ration samples didn’t differ significantly for their level of fungal 

contamination. For Taiz poultry ration samples fungal contamination, there was no significant 

difference between samples except for No. 3 and No. 4 samples.  

In poultry ration samples collected from Ibb, F. moniliforme was the most dominant and 

significantly occurring fungus (51.6%) followed by A. flavus (42.7%). The rest of Aspergillus genera 

were not associated with poultry ration samples collected from Ibb governorate. Samples No.1, 2, 3, 

and 5 differed significantly in their associated fungi.  

In Dhamar (A'aness), only three poultry ration samples showed that F. moniliforme was 

significantly the most frequently associated (55.7%) with poultry ration samples, followed by A. 

flavus (22.9%). Percentage of occurrence of A. carneus and P. spp. was 7.4 and 5% respectively. 

Other fungi prevailing were not significant. Poultry ration samples collected from the four 

governorates under study were contaminated more or less at the same degree.  

Colonization at samples moisture content was determined and showed that: for samples collected 

from Sana'a poultry rations supply company, only two samples were significantly containing more 

moisture contents than other samples.  

Colonization of the same samples was the least (17 and 16 colonies) for samples collected from 

Matnah and Aljarda companies. The other three samples didn’t differ significantly, but showed 

higher mean of colonization (28, 30 and 29 colonies). Samples, collected from Taiz poultry rations 

Supply Company showed that Maowyah and Warazan samples were having more significant 

moisture contents. The rest three samples didn’t differ significantly. Fungal colonization range of the 

same samples was 12 – 29 colonies and didn’t differ significantly.  

Moisture contents in samples collected from Sana'a poultry farms didn’t differ significantly, but 

significance was detected only for samples fungal colonization. The most ever contaminated sample 

was No. 6 (83 colonies) a sample reported by farmer whose farm is suffering from chicken dwarfism 

and growth loss. Other samples showed a fungal colonization range of 36 – 43 colonies and without 

significant difference detected.  

Moisture contents of four samples collected from farmer's poultry farms in Taiz were having a 

range of 7.7 – 8.9% M.C. and only one sample was with 18.3 M.C. % in which significant difference 

of fungal colonization (40 colonies) was exhibited. Other samples fungal colonization range was 21 

– 35 colonies.  
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For Ibb samples moisture contents, the least moisture content were detected only in one sample 

(8.4%) other sample moisture content didn’t differ significantly. Fungal colonization of samples 

collected from Ibb poultry farms showed more colonization range 31 – 53 colonies.  

In Dhamar, poultry rations samples differed significantly in their moisture contents. However, only 

one sample showed higher significant colonization. Range of colonization was 37 – 53 colonies.  

The most fungal colonization associated with poultry samples was given for Dhamar and Ibb 

samples followed by that for Sana'a. The least mean of fungal colonization was given in samples 

collected from Taiz farmer's poultry farms.  

Determination of mycotoxins in samples collected from Taiz Poultry Ration Supply Companies 

showed that concentrations of aflatoxins (26 – 45 p.p.b.) exceeded the level permitted by the  

official authorities in Yemen (20 p.p.b.). While aflatoxins determined for samples collected from 

Sana'a poultry ration supply companies were at the range 0.2 – 3.8p.p.b. only. Fumonisins 

concentrations determined in samples collected from Sana'a poultry ration supply companies were 

at the range 1 - 5.9 p.p.m. Moreover, lower concentration of  

fumonisins were detected for these collected from Taiz poultry ration supply companies (o.65 – 

0.93 p.p.m) such data obtained indicates that fumonisins were not at the threatening range.  

Aflatoxins in samples collected from farmer's poultry farms in Sana'a showed a range of 3.3 – 39.0 

p.p.b. but for samples collected from Taiz farmer's poultry farms, range of aflatoxins detected was 

1.1 – 42.5p.p.b.  

Range of aflatoxins detected in samples collected from Ibb governorate was 0.6 – 39.0 p.p.b. While 

in Dhamar (A'aness), aflatoxin concentrations detected range was 2.7 – 42.5 p.p.b.  

Fumonisins detected in all samples collected from farmer's poultry farms didn’t exceed the norms 

permitted almost.  

Significant mean of Aflatoxins was secreted (16 p.p.b.) by A. flavus at 25% moisture content. While 

at 15 % and 20 % moisture content, means of 3.9 p.p.b. and 3.57 p.p.b. of aflatoxins concentrations 

were given.  

Fumonosins detected at 15% moisture contents was 0.2 p.p.m. and slightly increased up to o.35 and 

0.30 p.p.m. when moisture content was raised to 20% and 25 % moisture content respectively.  

The maximum significant mean of aflatoxins production was 25.2 p.p.b. at temperature 25 oC. , 

while the range of aflatoxins production detected at the same temperature was 9 – 40.5p.p.b.  

Aflatoxins production was decreased at lower or higher tested temperature, since only 3.6 p.p.b. 

and 9.93 p.p.b. of aflatoxin concentrations were given at 15 oC and 35 oC respectively. Similarly, 

Fumonosins produced at 25 oC was 1.65 p.p.m., but amount of fumonissins decreased at lower or 

higher temperatures tested, hence only 1.3 and 0.54 p.p.m. of fumonisins were detected at 15 oC and 

35 oC respectively. 

 

( على التراكيب النسيجية والنشاطات األنزيمية ألنزيمات  ايومً   60طبيعية لمدة )ال الدورة اليومية غير    تأثيرتم في هذا البحث دراسة   

ATPases    في الفئرانMF1  رتفع مقارنة بالضابطة )الكنترول(, كما أظهرت ا, وقد أظهرت هذه الدراسة أن معدل وزن الفئران قد

 تميل للهدوء وقلة الحركة.ففي نهاية التجربة ، أما ية التجربةاالسلوكية وجود عدوانية في بدالنتائج 

ألنزيمات    إما  النوعي  النشاط  فإن  األنزيمية  المجموعاتا  Total-ATPase التغيرات  كل  في  لوحظ  ؛  رتفع  نشاط   أحيث  ن 

Na+\K+-ATPase     16.21في الضابطة )الكنترول( وصل إلى moles (Pi) lib.mg Protein-1 min-1  رتفع في مجموعة  اثم

 تأثير دورة الضوء والظالم على أنسجة وأنزيمات النقل النشط في كبد وكلية الفأر  65
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على التوالي    ( 23.6)و  ( 21.4) و    ( 39.4)حيث ويصل إلى    ،ضوء  16ومجموعة    ،ساعة ضوء  24ومجموعة    ،ساعة ظالم  24

  Mg+2–ATPaseأما النشاط النوعي ألنزيم    ،( 10.9)ظالم انخفض نشاط األنزيم إلى    16مجموعة  ولكن في    ،مقارنة بالضابطة

إلى  فقد   المجموعة    ( 13.01)وصل  المجموعاتاو  ،الضابطةفي  جميع  في  نشاطه  مجموعة    ،رتفع  ضوء   24ففي  ساعة 

ساعة  16ساعة ظالم و24في مجموعة  ( 20.4)و (  22.2)بينما وصل إلى ،( 70.3)و (  68.4)وصل إلىساعة ضوء 16ومجموعة

 ظالم مقارنة بالضابطة.

ساعة   24ساعة ظالم و  24رتفع في مجموعة  افي الكبد قد    V-type ATPaseن النشاط النوعي ألنزيم  أكما أظهرت الدراسة    

 16موعة  ولكن في مج  ،( 24.4)فيها  نشاطه    كان  وعة الضابطة والذي مقارنة بالمجم  ( 27.1)و    (    28.6)ضوء حيث وصل إلى

 .( 23.3)و  ( 22.5)إلى نشاط األنزيم انخفض ظالم  16ومجموعة ضوء 

-+Na+\K  ن إنزيم  أحيث لوحظ    ؛أرتفع في كل المجموعات  Total-ATPaseأما في الكلية فإن النشاط النوعي ألنزيمات    

ATPase   مجموعة  في      (  99.6)  و    ( 100.2)رتفع هذا النشاط  إلى  او  ، في المجموعة الضابطة  ( 41.3)في الكلية وصل نشاطه إلى

ضوء فكان مقدار االرتفاع في نشاط األنزيم    16ظالم ومجموعة    16أما في مجموعة    ،ساعة ظالم  24ساعة ضوء ومجموعة    24

في الكلية فقد ارتفع هو أيضاً   Mg+2–ATPaseكذلك النشاط النوعي ألنزيم    ،مقارنة المجموعة الضابطة   ( 53.8)و    ( 69.3)إلى  

كل   ففي  نشاطه  وصل  والتي  الضابطة  بالمجموعة  مقارنة  إلى  المجموعات  مجموعة  ( 36.76)يها  في  بينما  ظالم   24,  ساعة 

ضوء أرتفع نشاطه    16ظالم ومجموعة    16أما في مجموعة     ( 93.3)و    (  85.5)  رتفع نشاط األنزيم إلىاضوء  ساعة    24ومجموعة

  .مقارنة بالمجموعة بالضابطة ( 63.1)و  (  78.03)إلى

ساعة ضوء حيث    24رتفع في مجموعة  ا, و( 21.4)في كلية فئران المجموعة الضابطة    V-type-ATPaseن نشاط إنزيم  إكذلك ف

ضوء حيث   16ظالم ومجموعة  16ظالم ومجموعة 24, بينما انخفض نشاط األنزيم في مجموعة ( 24.1)وصل نشاط األنزيم إلى 

 التوالي مقارنة بالمجموعة الضابطة.على   ( 13.5)و  ( 18.5)و  ( 17.3)إلىوصل 

واختالل االنتظام الطبيعي   ،أهمها تغير شكل وحجم الخاليا،  MF1كما ظهرت في هذه الدراسة تغيرات نسيجية في كبد فئران  

ة التغيرات  والذي نتج عنه تغيرات واضحة في تكوين حويصالت سيتوبالزمية كبيرة في بعض الخاليا نتيج  ،والوظيفي للخاليا الكبدية

كما أدت التغيرات في الضوء والظالم إلى صغر حجم   ،الجوانب وفقدان األنوية مركزيتهاحد  أ مما أدى إلى اتجاه النواة في  ،الدهنية

صبحت  أخر اضمحلت فيها األنوية و في بعض الخاليا بينما البعض اآل    Karyolysisحاالت من التنكرز النووي األنوية وظهور  

كتلة  اليا  الخ هيئة  المستمر    ،سيتوبالزميةعلى  والظالم  المستمر  الضوء  مجموعة  في  الكبد خاصة  أنسجة  بعض  كما ظهرت في 

 يؤكد بداية ظهور تنكرز نسيجي.تجمعات للخاليا المولدة لأللياف مما 

يتوبالزم الخاليا الكلوية مما أهمها تحلل محتويات س   ،كما وجدت تغيرات نسيجية في كلية الفئران نتيجة تغير الدورة اليومية   

ش سبب   الكلوية  الخاليا  الطبيعيفقدان  تجاويف    ،كلها  بنوا  Vaculationsوظهور  تحيط  بدأت    سيتوبالزمية  الحجم  صغيرة  ة 

ان  للخاليا المولدة لأللياف بكثرة حول محفظة بوم  اأظهرت التغيرات في الدورة اليومية على أنسجة الكلية تجمعكما    ،باالضمحالل

المحفظة وزيادة فسحتها في    ،ضوء  16ظالم ومجموعة    16ظالم ومجموعة  ساعة    24خاصة في مجموعة   كما وجد تهتك في 

 ساعة ضوء. 24مجموعة 

 

 

Iron has a decisive role in infectious diseases, to obtain iron from insoluble minerals, cells produce 

siderophores to soluble this minerals. Mycobacteria produce two classes of siderophores, 

mycobactins and exochelins. Expression of HupB gene regulated by Iron, therefore this gene used 

as a target for the differentiation between high and low iron conditions. Copper (Cu) is a required 

nutrient for cell, but it is highly toxic at high concentrations. Here we have detected the important of 

iron and copper levels in activation of mycobacteria siderophores and hupB protein expression. 

Mycobacterium smegmatis (M. smegmatis) grown in Proskauer and Beck medium under Iron 

sufficient and iron deficient condition.  Low iron culture exochelin found 37.3 fold increase than the 

high iron. HupB protein 28 kDa expressed more in high iron and expressed less in low iron culture. 

The copper influences the increase expression of exochelin and mycobactin in both low iron and 

66 
Influence of iron and copper levels in Mycobacterium smegmatis 
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high iron conditions. In compression with high and low iron culture without copper, exochelin in 

copper induced medium was 22.13 fold higher than non-induced copper medium. The influence of 

copper in expression of HupB (28kDa) protein was more in low iron medium than high iron medium. 

Iron and copper have an important role in mycobacteria metabolism functions. Exochelin, 

Mycobactin and HupB proteins are essential cofactors in enzymes that help mycobacteria for uptake 

iron and copper from nutrition medium and subsequently establish a successful infection in host 

 

 

اإلسهال الناتج عن بكتيريا شيجيال سوني وإيشيريشيا كوالي  تعتمد الفوائد الصحية للعسل كعامل عالجي عن طريق الفم لعالج    

البشرية. في الدراسات السابقة تم فحص قدرة العسل المضادة للبكتيريا والسالمونيال تايفي على قدرتها على تحمل الظروف المعوية 

توجد دراسات  ، ال  قياسية. ومع ذلكتخدام البيئات الجار و فحوصات التخفيف باس ألمراض المعوية في فحوصات نشر األ المسببة ل

  متاحة بشأن بقاء وقابلية الشيجيال للعسل في ظروف محاكاة الجهاز الهضمي. وبصدد هذا ، قمنا في البداية بتقييم بقاء شيجيال سوني 

يم البيبسين  نزإوظروف محاكاة األمعاء البشرية )عند مرورها بدرجة حموضة منخفضة مع وجود  في ظروف محاكاة المعدة البشرية  

، دقيقة  120و    60للغذاء في فترات    مصدرمالح الصفراء وحموضة معتدلة كمحاكاة لألمعاء( مع وبدون  أكمحاكاة للمعدة ووجود  

ويلي ذلك تحديد مدى تأثرعسل المانوكا النيوزيالندي وعسل الطلح السعودي على  ،  المعدة واألمعاء المبكر والمتأخركمحاكاة إفراغ 

وتم أيضا تحديد النشاط المضاد للعسل ضد البكتيريا التي اختبرت بواسطة اختبار نشر أجار    ،في مثل هذه الظروف   سونيشيجيال  

يزيائية والكيميائية مثل الكثافة، الرقم  لى تحديد الخواص الفإ باإلضافة  ،  ة مع وبدون الكاتاليز للمقارنةواختبار التخفيف في بيئات قياسي

سوني  في بيئة  ، الرطوبة والفينوالت الكلية للعسل. لم يالحظ في النتائج أي نمو في شيجيال  كربوهيدراتالهيدروجيني، محتويات ال

، ثبط عسل مانوكا نمو شيجيال سوني  ما في وجود مصدر غذائي، أتركيزات مختلفة دون مصدر الغذاءالمعدة في وجود العسل ب

٪  20٪ و 15جيال سوني بنسبة ، وثبط عسل مانوكا تماًما نمو شي محاكاة المعدةظروف ٪  في  20بة ٪ وعسل الطلح بنس  10بنسبة 

، الظروف المعيارية في المختبرمع  ٪ مع الغذاء وبدون غذاء على التوالي. بالمقارنة  25٪ و  20، في حين ثبط عسل الطلح بنسبة  

وف محاكاة معوية وبدون محلول الكاتاليز. في  ٪ دون ظر20٪ وعسل الطلح بنسبة 9فقد ثبط  عسل مانوكا نمو شيجيال سوني عند 

 ٪ . 22٪ وعسل الطلح بمعدل 11عسل مانوكا من نمو شيجيال  بنسبة ، ثبط محلول الكاتاليز

، في  الصلبد تلقيحه على مصدر الغذاء  لقد أثبتنا في هذه الدراسة أن شيجيال سوني يمكنها البقاء في البيئة الحمضية للمعدة عن   

من الحموضة يكون مثبًطا تماًما للبكتيريا في بيئة مرق الحمضية المعيارية بدون مصدر غذائي. ظروف    نفسه  توى المس   حين أن

محاكاة المعدة واألمعاء. البكتيري. ثبط كل من عسل مانوكا وطلحة نمو شيجيال سوني في حاالت  لم تكن مثبطة للنمو    األمعاءمحاكاة  

طلحة. تشير النتائج إلى أن تناول العسل عن  نمو شيجيال سوني بتركيزات منخفضة مقارنة بعسل  ، فإن عسل مانوكا يمنع  ومع ذلك

ن بديالً فعااًل وآمنًا. ومع  طريق الفم لعالج اإلسهال المعدي الناتج عن الشيجيال المقاومة للمضادات الحيوية المتعددة يمكن أن يكو

ا في الجهاز الهضمي البشري ستكون أعلى قليال بالمقارنة مع البيئات القياسية. وهناك  نسبة العسل الالزمة لمنع نمو البكتيري، فإن  ذلك

نم العسل في  فعالية  لتقييم  الدراسات  مزيد من  إلى  الحي من عدوى اإلسهالوذج  حاجة  مع  الجسم  السعودي  العسل  تأثير  . ويؤكد 

المنتج في عالج أمراض   المتعمقة لتحديد  يتطلب األمر المزيد من الدراسات    لاإلسهاخصائص مضادة للبكتيريا على أهمية هذا 

المسؤول السعودي  العسل  في  النشطة  للبكتيريا  المكونات  المضاد  النشاط  هذا  الطبي  عن  الوضع  على  شك  بال  سيؤثر  والذي   ،

 السعودية.واالجتماعي واالقتصادي في المملكة العربية 
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المستمر    إن  و  األكثرالتطوير  التي تصيب  أفعالية  الجلدية  الفطريات  لمعالجة  الممرضة عمل مطلوب  الفطريات  سمية ضد  قل 

.  ية التي تسببها الممرضات الفطريةالمعد  األمراض ضد   كأدوية استخدمت  للنباتات الطبية قد   المختلفة المستخلصات   ن إكما    ,اإلنسان 

ب , قشرة ساق نبات    Allium ativumباستخدام مذيبات مختلفة لمستخلصات بصالت نبات الثوم    اختبار مضاد الفطرتم  القيام 

, من  Psiduim guajava  الجوافةنبات    وأوراق,  Negilla sativaالسوداء    ة, بذور الحبEucalyptus camaldulensisالكافور  

تحليل  أ في    تأثيرهاجل  الجلدية  الفطريات  نمو  تثبيط   Microsporum gallinea  , Trichophytonمثل    ,اإلنسان في 

mentagrophtes , Trichophyton verrucosim. 

جل قياس  أمن     Sabouraud Dextrose Agarبواسطة الوسط الغذائي     Agar – Well Diffusionوقد استخدمت طريقة  

  , من النبات والتي تم استخالصها بواسطة مذيبات   مختلفةوباستخدام مستخلصات  ,  نمو الفطري بالميليميترتثبيط ال  طققطر مسافات منا

  إن النتائج المتحصل عليها  % . وعلى ضوء ذلك بينت    80  -   10, وبتركيزات تتراوح من  , ميثانول, والماء الحاراإليثانولمثل  

نشاطا متمايزا ضد هذه الفطريات لمناطق تثبيط    أظهرت  المختارةالمستخلصات النباتية في تثبيط نمو الفطريات الممرضة    تأثير

والماء الحار على  , الميثانول,  باإليثانولتية  من خالل استخدام مستخلصات نبامم ,    32  –  10, و  33–10,    28  -10تراوحت من  

 . واليالت

كثر تثبيطا ضد الممرضات الفطرية الثالث المستخدمة في  أعموما كانت    اإليثانولمستخلصات   إنالنتائج المختبرية  أظهرتولقد   

لمناطق تثبيط النمو ليكون )   األعلى . فقد سجل الحد  مستخلص نبات الجوافةسة مقارنة مع مستخلصات الميثانول, باستثناء هذه الدرا

مم ( بواسطة نبات    27يليه )    M . gallineaضد الفطر     N .sativaنبات الحبه السوداء    إيثانولمم ( باستخدام مستخلص    28

% .  كما  80م عند التركيز  جميعه  T. verrucusumو    T . mentagrophytesضد كل من الفطريات    P . guajava  الجوافة

عند   M. gallineaضد  باإليثانولمم( من اختبار مستخلص نبات الكافور  10منطقة تثبيط النمو كان) لقطر  األدنىالحد  أنلوحظ 

   T. verrucosumللنمو ضد الفطريات  ااظهر تثبيط  P. guajava الجوافة مستخلص ميثانول نبات  أن% . كما وجد 10التركيز 

لقطر    األدنىالحد    أن % . كما لوحظ  80مم ( عند التركيز    31)   M. gallieaمم( , و  32 )  .mentagrophytes  Tمم( ,  33 )

 (12يليه    T. mentagrophytesمم ( من اختبار مستخلص الميثانول لنبات الثوم ضد الفطر    10مساحة منطقة تثبيط النمو كان)  

ونبات الكافور ضد كل من     .gallinea   Mبذور نبات الحبه السوداء ضدمم ( لوحظ عند استخدام كل من مستخلص ميثانول  

الحار لبصالت نبات الثوم  % . مستخلص الماء  10جميعها عند التركيز     T. verrucosumو      T. mentagrophytesالفطريات  

 T. mentagrophytesضد    الجوافةمم ( متبوعا بنبات  32 )   M. gallineaفي تثبيط النمو الفطري ضد    ا واضح  اتأثيرظهر  أ

مم ( بسبب مستخلص الماء 10 سجل ليكون )    لقطر منطقة التثبيط للنمو  األدنىالحد    أنكما وجد  % .  80مم( عند التركيز    30)

ضد   الكافور  نبات  ساق  لقشرة  التركيز    T . verrucosumالحار  بتثبيط  10عند  الممرضات  %  هذه  بواسطة    الفطريةنمو 

الفطريات    الفعالةربما يعود لقيمة المواد    النباتيةالمستخلصات   النشاط الحيوي في عالج  . النتائج عموما اإلنسانفي    الجلديةذات 

ومستخلص الماء الحار    الجوافة كثر قابلية لمستخلص ميثانول نبات  أالفطريات الممرضة المستخدمة في هذا البحث  كل    أنتكشف  

. المسح الميداني الواسع على النباتات  في النتيجة النهائية  مهم  المستخدم  دورص النبات والمذيب  لبصالت نبات الثوم, لطريقة استخال 

 تحقيق تقدم مطرد في هذا المجال . عمل مطلوب لمساعدة الباحثين في  ;ةجديد وأنواع أجناس  وإيجاد ,جل تحديد مواقعهاأ بية من الط
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والحرارة و غيرها من عوامل التجوية المختلفة؛  للضوء    االبوليمرات تغير خواصها عند تعرضهمن أهم المشاكل التي تتعرض لها  

تم  poly ethylene terephthalate  (PET)الضوني و الحراري لمادة البولي إثيلين ترافثاالت  التهدم    لذلك تناول هذا البحث  

من (  يعها مباشرة )قبل تعبئتها بالماءماء بعد تصن  علبو  السوقإعداد العينات المستخدمة في البحث من علب الماء المتداولة في  

 (µm1.7) متوسط سمك العينة  كما تم استخدام أفالم جلبت من المصنع مباشرة   ،(um  0.3 ) ةالمصنع متوسط سمك العين

الت قبل وبعد تعريض العينات لعوامل  الحراري  التهدم الضوئي و  الخواص والتركيب الطبيعية و أثر ذلك  جوية  تم دراسة  على 

(  F-IR Spectrophotometerوهي: مطياف األشعة تحت الحمراء )  ،من األجهزة  عدد   الدقيق للعينات وتشقق السطح، بواسطة

 ( في المدى )Spectroscopy (UV-Visible)(، مطياف األشعة فوق البنفسجية و المرئية  cm -1400 -4000 ضمن المدى )  

nm1100 -200  ي حالسط تصدع  ال(، كما فحص  ( بواسطة جهاز الميكروسكوب الضوئيOptical Microscopic كما درس ،)

)  هدمال التحThermaldegradationالحراري  جهاز  و  الكهربائي  الفرن  باستخدام  الجاذبيةلي(  بواسطة  الحراري  )    ل  األرضية 

Thermogravimetric) (TGAوحتى الغرفة  حرارة  درجة  من  المدى  في   ،)  (900K  فوق األشعة  مطياف  نتائج  (.أظهرت 

( Optical Density( زيادة ملحوظة وبشكل مؤثر في الكثافة الضوئية )UV-Visible Spectroscopyالبنفسجية و المرئية )

وكذلك تغير لون العينات المعرضة لعوامل التجوية لمدة سنة كاملة إلى اللون األصفر مما دل    ،لعينات كلما زادت مدة التعريضا

 ( في تلك العينات Photodegradationعلى حدوث تهدم ضوئي )

 cm (2990 )' ( نسبة إلى المدى المرجعي 3290cm)عند المدى (  IRشعة تحت الحمراء) م دراسة أمتصاصية العينات لأل ت

  (Carboxy group)للعوامل التجوية الطبيعية، أظهرت النتائج زيادة تركيز مجموعة الكربوکسيت قبل وبعد تعرض العينا

 Carboxylنتيجة لتشكل مجموعة الكربوكسيل ) تمع زيادة زمن التعريض، مما دل على حدوث تغيرات كيميائية في تلك العينا

group.) 

من نصف عام من تعريض العينات لعوامل   ثر كما أظهرت نتائج الميكروسكوب الضوئي أن السطح بدأ يتشقق بعد مرور أك    

( في تلك Photodegradationوهذا يؤكد حدوث تهدم ضوئي ) ،الشقوق كبيرة وكثيرة  بحتالتجوية الطبيعية، وبعد سنة كاملة أص

 . الحمراء و مطياف األشعة فوق البنفسجيةحت  النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام مطياف األشعة تيؤكد  العينات وبشكل كبير و

باستخدام جهاز التحليل الحراري  و  ،( باستخدام الفرن الكهربائيThermal degradationتم أيضا دراسة التهدم الحراري )   

(، ودرجة حرارة  E( لتحديد طاقة التنشيط )20C°/min( و)C°/min 10)  ( عن معدل تسخينTGAبواسطة الجاذبية األرضية )

ولم يالحظ    مختلفة(، للعينات المعرضة للتجوية لفترات زمنية  E( لتلك العينات. وقد حسبت قيم طاقة التنشيط )manTأقصى تفكك )

( عند معدل  E. ووجد أن طاقة التنشيط )( كبيرPETتغير فيها. وهذا يدل على أن االستقرار الحراري لمادة البولي إثيلين ترافثاالت )

 (.°10C/min( أعلى منها عند معدل التسخين )C°/min 20التسخين ) 
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Nucleus of an atom is a many body quantum system. 

Nucleons are governed by three interactions only. Strong, Electromagnetic and Weak 

interactions. 

a nuclear reaction is the process in which two nuclei or nuclear particles collide to produce 

products different from the initial particles and according to the theory of Bohr compound nucleus 

formation the incident projectile nucleus fuses with the target nucleus forming a composite system. 

Heavy ion physics deals with reactions induced by nuclear projectiles whose mass number A≥4.  

The interactions of heavy ions with nuclei have several advantages associated with large value of 

Z and M of the ions. The nuclear interaction takes place if the Ecm > the Coulomb barrier and the 

associated wavelength (λ) is much less than nuclear dimensions. In the present work the gamma-

ray spectra obtained from 16 O + natPb system at 100MeV has been analyzed with a view to identify 

the fission fragments produced in heavy ion interaction. The irradiation was carried out in the 

General Purpose Scattering Chamber (GPSC) of 1.5 m diameter having In-vacuum Transfer 

Facility ( ITF). 

The fusion region, 0rmin  RF, the deep inelastic and the incomplete fusion region, with RF<rmin  

RDIC 

the peripheral region, with RDIC<rminRN 

the Coulomb region, with rmin>RN, where RN is the distance above which nuclear interaction are 

negligible. 

 

 

 

 

 

ليه  إ راء  ابن تيمية الفقهية التي كانت وسطا بين قولين متناقضين يدعي  كل قول صوابية ما ذهب  آلى جمع  إ تهدف الرسالة     

مع بيان مدى   ،أدلة  كل قول بالحجة والبرهان  ومناقشة  ،قوال دراسة تحليلية بمقارنة، ثم دراسة تلك األ هليه غيرإوخطأ ما ذهب  

 .ترجيح الباحث مع ذكر سبب الترجيحجوابتها يأتي أدلة كل قول واعتراضاتها وأواستيفاء  وبعدها من الدليل، وبعد استكمال قربها
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البيضاء من وجهة نظرهن و   محافظةلى تسرب طالبات المرحلة الثانوية في  إ المؤدية    األسبابمعرفة    ىلإهدفت هذه الدراسة     

العينة الدراسية   أفراد  راء آبين    (0,05عند مستوى داللة )  اإلحصائية لى معرفة الفروق ذات الداللة  إ, كما هدفت  أمورهن أولياءنظر  

مر( وكذلك معرفة الفروق ذات الداللة  أولي   ,البةطلمتغير نوع المستجيب) ى لطالبات في المرحلة الثانوية تعزتسرب ا أسبابحول 

   :الترسب تبعا للمتغيرات التالية أسبابالطالبات حول   راءآن ( بي0,05عند مستوى داللة ) اإلحصائية 

 ثالث ثانوي( -ثانوي  األولالصف الدراسي )  -

 ( أدبي -التخصص ) علمي  -

 ريف( -المنطقة الجغرافية)حضر  -

(  200و تكونت عينة الدراسة من )  ,قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي أسئلتهاعلى   اإلجابةالدراسة و   أهدافلتحقيق  و      

الدراسة )االستبانة( و التأكد من صدقها و    أداةكما قام الباحث بتصميم    ،تم سحبها بطريقة عشوائية طبقية  ،مرأ( ولي  200طالبة و )

 تم الحصول على النتائج التالية: إحصائيافقرة. و بعد جمع البيانات و تحليلها  64ثباتها حيث اشتملت على 

  العينة قد جاءت جميعها بدرجة تأثير متوسطة على التوالي   إفرادتسرب طالبات المرحلة الثانوية من وجهة  نظر    أسبابمجاالت    أن

اكثر المجاالت في تسرب طالبات المرحلة    و  ،قد حصلت على درجة ضعيفةفاالقتصادية    األسباب( ما عدا  1,52  -1,82  -1,9  -2,2)

من بين جميع المجاالت    األولىحيث حصلت على المرتبة    ؛الجغرافية  باألسبابالعينة هو المجال المتعلقة    أفرادالثانوية من وجهة نظر  

كثر الفقرات تسببا في تسرب طالبات المرحلة الثانوية  أ  أن المتعلقة بالمجال االجتماعي قد جاءت متوسطة و    األسباب   تأثيردرجة    أن و  

  تأثير رجة  د  أنهي الفقرة التي تنص على )) عدم التفاعل و المساندة من قبل المجتمع و المجالس المحلية مع قضايا تعليم الفتاة(( و  

كثر الفقرات تسببا في تسرب طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر  أن  أالمتعلقة بالمجال االقتصادي قد جاءت ضعيفة و    األسباب

المتعلقة بالمجال التعليمي    األسبابدرجة تأثير    أن  مور على دفع تكاليف الدراسة((ألولياء اأ  و التي تنص على ))عدم قدرة  العلنية 

ثانوي هي الفقرة التي تنص على ))عدم توفر مدارس خاصة  اكثر الفقرات تسببا في تسرب طالبات المرحلة الأنأسطة و  جاءت متو

تأثير    أنوبالفتيات((   بالمجال الجغرافي ق  األسباب درجة  كثر الفقرات تسبببا في تسرب طالبات  أن  وأ   د جاءت متوسطة  المتعلقة 

 التي تنص على )) خطورة الطريق بسبب السيول و المنحدرات الجبلية ((  الفقرةالعينة هي   أفرادالمرحلة الثانوية من وجهة نطر 

تسرب    باب أس ( حول  أمور  ولياء  -تالعينة )طالبا  أفراد ( بين  0,05عند مستوى داللة )  إحصائيةال توجد فروق معنوية ذات دالالت  

كبر أ( و هي  0,83( بمستوى داللة )0,21( حيث بلغت )tو يتضح ذلك من خالل قيمة )  ,طالبات المرحلة الثانوية في جميع المجاالت 

 (. 0,05من )
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 لى: إهدفت الدراسة  

ومعرفة التشوهات    2000-1990للفترة    خرى األ تحليل الحوافز الضريبية المتمثلة في قانون االستثمار وتعديالته والقوانين   -1

 الحاصلة فيها.

 القصور فيها.   أوجهتحليل المدى الذي تمكنت فيه الحوافز الضريبية من حفز االستثمار الخاص وتغيير بنيته ومعرفة  -2

( وتشخيص اختالالته وانعكاساتها على  2000-1990)ة تحليل بنية الهيكل الضريبي للمد خالل تحليل السياسة الضريبية من  -3

 االستثمار الخاص. 

 ثالثة فصول: الدراسة تضمنت خطة البحث  أهدافولغرض تحقيق 

 طار الفكري للسياسة الضريبية. : اإلاألولالفصل  

 وقد اهتم بدراسة تطور السياسة الضريبية في اليمن.  :الفصل الثاني

 وخصص لتقدير العالقة بين السياسة الضريبية واالستثمار الخاص وتحليلها.  :الفصل الثالث

 :عدة، أهمها نتائج لى إوتوصلت الدراسة  

  ، شاطات االستثمارية المختلفةالسياسة الضريبية بمختلف مكوناتها في سوء توزيع االستثمارات الخاصة بين الن   أسهمتلقد    -1

وعلى حساب القطاع الزراعي الذي    ،نصف من تدفق االستثمارات المنفذةقطاع الخدمات استحوذ على ال  أن فباستقراء البيانات لوحظ  

 .   %2.4ذ كان نصيبه من االستثمارات المنفذة نحوإ ،ةمية استراتيجية في عملية التنمييتمتع بأه

  ع المشاري  إجماليمن    %32.2السياسة الضريبية في توجيه االستثمارات داخل القطاع الصناعي الذي استحوذ على    أسهمتلقد    -2

صنيع على مجرد التعبئة  المستورد ويقتصر الت  اإلنتاجوتركزت في الصناعات الغذائية والتي بدورها تعتمد على مستلزمات    ،المنفذة

 والتعليب. 

المساهمة في    من حيث   م أقصور السياسة الضريبية في توجيه تجاه المناطق النائية سواء من حيث استغالل الموارد المحلية    -3

 المشاريع المنفذة.   أجماليمن    %91ست محافظات استحوذت على   أنالدراسة  أظهرتذ  إ ،تنمية فيها حداثإ

من االستثمار  %15بلغت  إذ  ،اه النشاطات االقتصادية المختلفةالسياسة الضريبية في انخفاض االستثمارات الفعلية تج أسهمتلقد 

 (. 2000-98كمتوسط للسنوات)  %7.3شكلت   إذ ،من الدراسة األخيرة الكلي ال سيما تراجع االستثمارات الخاصة في السنوات  

 

بيان      الدراسة  هذه  في  أتناولت  األرباح  توزيع  سياسة  على  الشركات  حوكمة  الحجم ثر  كبيرة  األردنية  الصناعية    ، الشركات 

، وقد استخدمت الدراسة لقياس حوكمة الشركات 2007-2002والمدرجة أسهمها في سوق عمان المالي، وقد امتدت فترة الدراسة من  

بيئة الدراسة الحالية،  سيا لألوراق المالية مع استبعاد بعض فقرات المقياس التي ال تتناسب مع  آ استبانة تم تطويرها من قبل مجلس  

هي) انضباط اإلدارة، الشفافية، االستقاللية، المساءلة، المسؤولية، العدالة، الوعي االجتماعي(،   ،تضمن سبعة معايير لقياس الحوكمة

،  اوماليً   افيذيً تن  امديرً   20والبالغ عددهم    ، وقد وزعت االستبانة على المدراء التنفيذيين والمدراء الماليين في الشركات عينة الدراسة

في حين تم قياس توزيعات األرباح من خالل تحليل القوائم المالية لهذه الشركات ومعرفة ربحية الشركة المتمثل بمعدل العائد على  

 وكذلك نسبة توزيع األرباح. ،الموجودات

ئد على الموجودات، وكذلك عدم  والمتمثل بمعدل العا  ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير لحوكمة الشركات على ربحية الشركة

 وجود تأثير لحوكمة الشركات على مقسوم األرباح المتمثل بنسبة توزيع األرباح.

 ( 2000-1990االستثمار الخاص في االقتصاد اليمني)ثرها على أالسياسة الضريبية و 73
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إلى استنتاجات   بأهمية  إوهذا مؤشر    ،كان أهمها أن الشركات األردنية تحظى بمستوى حوكمة جيد  ،وخلصت الدراسة  يجابي 

للمستثمرين لالستثمار في أسهم الشركات التي    اومؤشرً   دلياًل يُعد  ر درجة تصنيف حوكمة الشركات  حوكمة الشركات، وكذلك توف

 تمتلك حوكمة جيدة. 

في سوق األوراق المالية األردنية على التصنيف الذي توصلت    ونيات كان أهمها أن يعتمد المستثمروتوصلت الدراسة إلى توص   

 . لقياس مستوى ممارسة حوكمة الشركات التخاذ قراراتهم االستثمارية  ؛إليه الدراسة

 

 

 

تتأثر الودائع بحجم ونوعية العمالء، حيث أكدت الدراسات السابقة على أن رضاء العمالء هو المدخل األساسي لجذب ودائعهم   

لمجموعة من العوامل فقد استهدفت هذه الدراسة تقييم دور البنوك   اا أن العمالء يختارون البنك وفقً لإليداع، وبم  امهمً   ا باعتباره حافزً 

من خالل التحقق من العوامل    - وإنما اإلقبال على اإليداع    اكميً   اال نقصد بالودائع رقمً   -اإلسالمية اليمنية في جذب وتنمية الودائع  

 ياسات واإلجراءات التي تتبعها.والناتجة عن الس  ،التي تدفع عمالء تلك البنوك للتعامل معها واإليداع فيها

مفردة وخلُصت إلى أن هناك عوامل مؤثرة في توجه العمالء نحو اإليداع في البنوك    384وقد أُجريت الدراسة على عينة قوامها  

 تم توزيعها على ثالث مجموعات رئيسية كما يلي:  ،اإلسالمية في البنوك اإلسالمية اليمنية

هي: التزام البنك بقواعد وأحكام الشريعة    ،ارية: أهم عوامل هذه المجموعة ذات التأثير المعنوي السياسات التمويلية واالستثم-1

 يليه معدل العائد الذي يحصل عليه المودعون، في حين أثبتت الدراسة ضعف تأثير الحمالت التسويقية واإلعالنية.  ،اإلسالمية

يلي    ،هي: جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعمالء  ،ثير المعنوي حجم ونوعية الخدمات: أهم عوامل هذه المجموعة ذات التأ-2

نترنت، في حين أثبتت الدراسة ضعف تأثير كل من مساهمة البنك في  كترونية والخدمات عبر الهاتف واإلذلك تطبيق األنظمة اإلل

 الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية وتنوع حسابات اإليداع واالئتمان. 

يلي ذلك موقع    ،هي: كفاءة إدارة البنك والموظفين  ،السمات المادية والبشرية: أهم عوامل هذه المجموعة ذات التأثير المعنوي -3

البنك وانتشاره الجغرافي، ثم المظهر العام للبنك والمرافق والتجهيزات الداخلية، في حين أثبتت الدراسة ضعف تأثير شهرة البنك  

 المالي. وسمعته ومتانة مركزه 

كما خلصت الدراسة إلى أن البنوك اإلسالمية تستطيع تنمية ودائعها من خالل تطبيق االستراتيجيات التنافسية الستقطاب وجذب  

 العمالء التي تتناسب مع خصائص البنوك اإلسالمية وطبيعة نشاطها وخصائص عمالئها. 

 البنوك اإلسالمية اليمنية في تحسين دورها في جذب الودائع.  واختتم الباحث دراسته بعدد من التوصيات التي يرى أنها ستساعد
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تهدف هذه الدراسة )) أثر الخصخصة في تخفيض عجز الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية  (( إلى معرفة أثر تطبيق سياسة   

الخصخصة في اليمن في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وتقييم تجربة اليمن في تطبيق الخصخصة، دراسة العوامل المؤثرة  

نسبة المشاريع التي تم خصخصتها بالفعل من المشاريع العامة للدولة وكذا المشاريع المراد   على تطبيق سياسة الخصخصة ، معرفة

المشاريع العامة   ونسبة تغطيتها   –بمختلف صور الخصخصة    –خصخصتها في المستقبل، قياس حجم اإليرادات من خصخصة 

 لعجز الموازنة العامة للدولة.

من مصادرها ليلي من أجل الوصول إلى نتائج  وتم الحصول على البيانات والمعلومات  وقد تم استخدام المنهج الوصفي التح      

منشورات    األساسية في  والمتمثلة  الرسمية  الدولة،  الصادرة والمصادر  والكتب    من  المراجع  في  المتمثلة  الثانوية  المصادر  وكذا 

 ،والتي من أهمها تحليل االرتباط  ،عديد من األساليب اإلحصائيةتم استخدام ال  ؛وتحليل البيانات  ،ولتحقيق أهداف الدراسة  ،والدوريات

 (.  SPSSوتحليل االنحدار البسيط لدراسة العالمة بين المتغيرات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

والتي كان من أهمها أن عملية الخصخصة في اليمن لم تسهم في تخفيض عجز    ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

تشكيل لجنة لكل    نه ال توجد جهة حكومية واحدة تتولى القيام بعملية الخصخصة، وأن الحكومة اكتفت بآلية أالموازنة العامة للدولة، و

تتم تمت على  عملية تصفية  التي  الخصخصة  البي  أسلوبي، وانحصرت عمليات  والتأجير(())  تقييم أصول    ،ع  فقط في  واالعتماد 

أخذ الضمانات الكافية الستمرار العمالة بتلك المؤسسات  المؤسسات العامة على القيمة التاريخية لتلك األصول، وتقصير الحكومة في  

 ووقوعها في مخالفات لقانون الخصخصة.

أهمها   التوصيات  من  مجموعة  إلى  الدراسة  إن  اإلسراعوتوصلت  تنفيذ  في  وكفاءة  بجودة  عالقة  من  له  لما  المالية  السوق  شاء 

دراسة لكل مؤسسة يراد خصخصتها للتوصل إلى األسلوب األمثل لعملية التصفية وعدم االقتصار    إجراءالخصخصة ، وضرورة  

واالستفادة من خبرات الدول  )) البيع والتأجير((، وتحديد إجراء القياس المحاسبي السليم لقيمة أصول المنشأة العامة،    أسلوبي على 

التي لها تجارب ناجحة في الخصخصة، وإعادة تشكيل المكتب الفني للخصخصة وتحويله إلى هيئة مستقلة تخضع للرقابة من مختلف  

 الهيئات الرقابية، وإعادة النظر فيما تبقى من مؤسسات عامة ووضع آلية فعالة لمنافعها المالية واالقتصادية واالجتماعية.

 

 

 

 

هدفت هذه الدَّراسة إلى قياس مسؤولية المحاسب القانوني في االستجابة لتوقعات مستخدمي القوائم المالية، وذلك من خالل بيان    

وتقييم مدى    التصرفات غير القانونية واالحتيال واإلبالغ عنهما،، واكتشاف  ي القوائموالحياد على توقعات مستخدم  االستقالليةأثر  

على توقعات مستخدمي القوائم. كما هدفت    ومدى وضوح المسؤولية القانونية   ،ستمرار، وتحسين جودة اإلفصاحال قدرة المنشأة على ا

يها فيما لى  إ الكشف عن مدى وجود فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين المحاسبين القانونييِّن ومستخدمي القوائم المالية ومعدِّ

فضالً عن بيان مدى إدراك    ،الفجوة لى تضييق هذه  إ والعوامل التي تؤدي    ،لى وجود فجوة التوقعاتإيتعلق بأهمية العوامل التي تؤدي  

وبين فشل التدقيق ومخاطره من جهة أخرى، وعالوة على ذلك   ،فشل التدقيق وفشل المنشأة من جهةراسة للفرق بين الفئات عينة الد

 لمشكلة فجوة التوقعات.تطوير إطار فكري 

راسة من خالل المسح المكتبي للكتب والدوريَّات   والمواقع اإللكترونيَّة  ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث بتغطية الجانب النظري للدِّ

راسة فقد توالقوانين والتعليمات ومعايير التدقيق الدولية ذات العالقة، أما الجانب   تم    ةمَّ تغطيته من خالل تصميم استبانالعملي للدِّ

ي القوائم ال لفئات الثالث  على ا  ةناستبا  360مالية(، حيث تم توزيع  توزيعها على ثالث فئات)المحاسبين القانونييِّن، المستثمرين، معدِّ
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انات  % من االستبانات الموزعة، في حين بلغت االستب78وبنسبة    ،منها  ةاناستب  281تم استرجاع    ،لكل فئة  ةاستبان  120بمعدل  

 %.75وبما نسبته  ة،استبان 270الخاضعة للتحليل 

وتحليل   ،(One Sample T- Testواختبار)  ،اإلحصائية الوصفيَّةتمَّ استخدام األساليب    ليل البيانات واختبار الفرضيَّاتبُغية تح

صل إلى النتائج اآلتية:Scheffe)واختبار شافيه  ،(One Way ANOVAالتباين األحادي)  (، وتمَّ التوُّ

 . وجود فجوة توقعات التدقيق في األردن وإن أبرز العوامل المسببة للفجوة هو االستقاللية.1

فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات عينة الدراسة بشأن أهمية العوامل التي تؤدي إلى وجود الفجوة. وعدم وجود    وجود  -.2

 التي تؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات.فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات بشأن أهمية العوامل 

 ستجابة معقولة لتوقعات مستخدمي القوائم المالية.ا( يحقق  570,  250،  240لتدقيق الدولية ). إن القيام باإلجراءات الواردة في معايير ا3

يها للفرق بين فشل التدقيق وفشل المنشأة من جهة4 فشل التدقيق ومخاطره من جهة  وبين    ،.عدم إدراك مستخدمي القوائم المالية ومعدِّ

 لذلك.ين القانونييِّن لدى فئة المحاسب اووعي افي حين أن هناك إدارك  ،أخرى 

يها لتوسيع مسؤولية المحاسب القانوني السيما تجاه الطرف الثالث.5  . هناك اتجاه متزايد لدى مستخدمي القوائم المالية ومعدِّ

 وفي ضوء تلك النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها اآلتي:     

اللية المحاسب القانوني، وضرورة االستمرار بصياغة المعايير والقوانيين وتنقيحها حتى  ضرورة قيام المنظمات المهنية بتدعيم استق  .1

 بمسؤولية المحاسب القانوني تجاه مستخدمي القوائم المالية.تتوافق مع المتطلبات المتغيرة للتدقيق السيما فيما يتعلق 

ودة، والقيام بدور فعال لتوعية مستخدمي القوائم المالية بطبيعة  ضرورة التزام مكاتب التدقيق في األردن بتطبيق نظام رقابة الجئ  .2

بإقامة ندوات ومؤتمرات علمية للتعريف بدور المحاسب  التدقيق وأهدافه وتحسين االتصاالت معهم، وضرورة قيام المنظمات المهنية  

 ونييِّن بدور فعال في تحسين جودة اإلفصاح.القانوني ومسؤولياته تجاه مستخدمي القوائم المالية. وضرورة قيام المحاسبين القان

 

  الصغيرة، ودراسة ئتمانية للمصارف التجارية في اليمن تجاه المنشآت  إلى التعرف على طبيعة السياسة اال  الدراسةتهدف هذه      

لشرح تلك المشكلة،    اا نظريً تصورً وقد وضعت الدراسة    ،ه المنشآت في حجم النشاط المصرفيئتمان المصرفي لهذتأثير التوسع في اال

لنشاط المصرفي التجاري  اللتعرف على خصائص  لى البيانات التاريخية لمتغيرات الدراسة،  واستخدمت منهجيةً وصفيةً، مستندة إ

لمشترك، ستخدام منهجية سببية وفقاً ألسلوب التكامل اااليمنية، وتم  في المصارف  ا كثر شيوعً ئتمانية األاال في اليمن، ونمط السياسة 

إلى بيانات    ا ستنادً اللمنشآت الصغيرة في حجم النشاط المصرفي )الموجودات، الودائع(،  ئتمان المصرفي  لبحث تأثير التوسع في اال

 لمصرفين التضامن اإلسالمي الدولي، األمل للتمويل األصغر، باعتبارهما يمنحان تمويالت لهذه المنشآت. تاريخية ربع سنوية 

سياساتها  يمنية عن  في عزوف معظم المصارف ال  يتمثل أهمها  عدد من االستنتاجات،إلى    وقد توصلت الدراسة     التوجه في 

غيرة  التمويل المصرفي للمنشآت الصعالقة تكامل مشترك إيجابية بين    االمنشآت الصغيرة، وأن هناك أيضً   نحو تمويل  ئتمانيةاال

 . التجارية التي تمنح التمويل لتلك المنشآتوكًل من حجم الموجودات والودائع في المصارف  واألصغر )المتغير التفسيري(
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 ئتمانية تجاه المنشآت الصغيرة في حجم النشاط المصرفيتأثير السياسة اال 

 "دراسة بالتطبيق على عينة من المصارف اليمنية"

 2017 السنة  ذمار  الجامعة  أ .د/  فيصل سيف المخالفي المشرف رفق محمد شرهان أ الباحث
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بالوسائل التقليدية و الربوية إلى ارتفاع معدل التضخم و هبوط    تمويلالالمتكرر للموازنة العامة و  لقد أدى العجز المزمن و     

الوطني  ،اختالل ميزان المدفوعاتو    ،و زيادة الواردات  ،العملة الوطنية، وانخفاض اإلنتاج المحلي و تعثر   ،و تراجع االقتصاد 

 مسيرة التنمية.

اقتراح استخدام أدوات الهندسة المالية اإلسالمية في تمويل   قدم الباحث بدائل تمويل إسالمية لحل مشكلة عجز الموازنة من خالل  

 عجز الموازنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية.

كما تناول الفصل الثاني الجوانب النظرية    ، تناول الفصل األول منها اإلطار العام للبحث  ،قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول  

و في الفصل    ،الثالث للجوانب النظرية المتعلقة بالهندسة المالية اإلسالميةالمتعلقة بالموازنة العامة للدولة، في حين تطرق الفصل  

  - م    1991الفترة  ليمنية خالل  الرابع الذي يمثل اإلطار التحليلي للبحث تم تحليل تطورات الموازنة العامة للدولة في الجمهورية ا

  كما تم تناول الدور االقتصادي المتوقع للصكوك اإلسالمية في اليمن على كل من المصارف اإلسالمية و االقتصاد القومي،   ،م  2007

لدول  للسياستين المالية والنقدية ودورها في تمويل عجز الموازنة، مع استعراض تجارب بعض ا مة استخدامها كأداة  ءو مدى مال

 المتعلقة بتلك الجوانب.

 و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي:

إمكانية استخدام أدوات الهندسة المالية اإلسالمية كأداة للسياسة النقدية للبنك المركزي اليمني لتمويل اإلنفاق الحكومي و كذلك   -

ية من خالل إصداره لصكوك السلم بشكل دوري، المتصاص السيولة الزائدة في  الوطنالمساهمة في استقرار سعر الصرف للعملة  

 السوق، والتحكم بالسيولة قبضا أو بسطا وعلى هدى الشريعة اإلسالمية.

المالية اإلسالمية في تطوير وابتكار وسائل تمويل جديدة لتمويل اإلنفاق الحكومي و تمويل  - الهندسة  أدوات  إمكانية استخدام 

 العامة للدولة التي لم تتمكن الوسائل التقليدية من الوفاء بها.يع البنية التحتية و تمويل عجز الموازنة مشار

إمكانية إدارة االقتصاد بكل سهولة في ظل النظام التمويلي اإلسالمي، فتنوع الصكوك سيعمل على توسيع القاعدة التمويلية   -

 عجز الموازنة العامة بكل سهولة ويسر، ودون أي عناء أو كلفة أو مخاطرة.تمويل للدولة، يتمكن البنك المركزي من خاللها 

التوصياتاوقد     بعدد من  الدراسة  القومي  ،ختتمت هذه  أسلمة االقتصاد  للدولة،  او   ،منها  المالية  للسياسة  كأداة  عتماد الصكوك 

قتصادية واضحة المعالم تستهدف تباع الدولة لسياسة االالستثمار المحلي، بوأسلمة جميع عمليات البنك المركزي، وتهيئة مناخ مناسب  

واال االقتصادي  واستمراراستقرار  األسعار،  والتقاضي  ستقرار  الرقابة  تشريعات  المالية  وتحديث    ،والتمويل  تطوير  المؤسسات 

ي الالزم للصكوك من قواعد و ضوابط و إصدار  والمصرفية، وكذلك بعض المقترحات التي قدم فيها الباحث تصوراً لإلطار التشريع

 حملة الصكوك لزيادة التداول بها.و تداول الصكوك و حماية حقوق 
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With the development of Internet technology, methods, and tools of the development of information 

systems, especially in electronic commerce field. leads to make theoretical and practical studies for 

developing electronic commerce systems. Du Yemen is a developing country, we have to pay a great 

deal of attention to the great rose that the Internet plays in the world of business. This thesis presents 

study of the sta development information systems in Yemen especially in E-Commerce intomato 

systems. also focusing on the methods and tools which were used in the developers information 

systems in Yemen, and the rate of using Object-Oriented Software Engineering in the universities 

and software companies of Yemen through developing information systems. The study showed that 

about 95% of information systems in Yemen  were developed by using traditional software 

engineering, only about 5% of information alonga systems were developed by using Object-Oriented 

software engineering. Since Yemeni government is moving towards E-Commerce & E-Government 

and Based on the above results, this thesis also presents case study of developing electronic 

commerce information system of Online Bookstore System (OBS) for sales the books through the 

Internet. 

On one hand, the Online Bookstore System has been developed by using the Object-Oriented 

technology as software engineering methodology based on Coad & Yourdon method for Object-

Oriented Analysis model which has five layers and Object-Oriented Design model which has four 

components, because the Coad & Yourdon method is easy to study and apply. The case study can be 

seen as 3-Tier Architecture E-Commerce System which has become popular today. On the other 

hand, every developer, programmer, and who interested in developing information systems 

especially in electronic commerce systems and software engineering can make use of such kind of 

this thesis. 
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للبحث و  نتشار الحوسبة السحابية ونموها بخطوات متسارعة حتى أصبحت مجاال هاما  افي    شهدت السنوات األخيرة تزايدا      

على نوع    عتماداا  عدة  م تصنيفها إلى نماذجلتكنولوجيا المعلومات. تواحدة من أكثر المناطق حيوية في إعادة تطوير البنية التحتية  

  ، والخصوصية  ،مثل: األمن  ،الخدمة المقدمة للعمالء. الحوسبة السحابية لها فوائد عديدة، وكذلك لديها بعض من التحديات والمخاوف

الملكية  وسالمة ت   ،البيانات، وحماية حقوق  التي  التحديات  يتخوفووغيرها من  والمنظمات  المستخدمين  معها.   ن جعل  التعامل  من 

أمن البيانات. لذلك، جاءت هذه األطروحة لتقديم تقنية جديدة للتشفير وتخزين  المشكلة الرئيسية في شبكات الحوسبة السحابية هي  

مستويات وفقا ألهميتها هما نظام يقسم البيانات إلى ثالثة    ،تحتوي هذه التقنية على نظامين فرعيينالبيانات في الحوسبة السحابية.  

من وجهة نظر مالك البيانات. أما النظام الفرعي الثاني فهو نظام تشفير البيانات في كل مستوى باستخدام خوارزميات ومفاتيح تشفير  

.  لى تخزين البيانات بطريقة آمنة ومحمية من أجل تجنب االختراقات والهجمات إالرسالة   هتهدف هذبل تخزينها في السحابة.  مختلفة ق

من خالل تنفيذ تشفير    إجراء تحليل األداءزم لتخزين البيانات المشفرة في الحوسبة السحابية. عملنا  الأيضا، لتقلل التكلفة والوقت ال

راسة مقارنة لتقييم نتائج نموذجنا مع نتائج التقنيات المستخدمة األخرى،  هليلجيه في عدة مستويات. وأخيرا، أجرينا دالمنحنى األ 

  .الجديد من شأنه أن يعزز الثقة في الحوسبة السحابيالحظنا أن أسلوبنا 

 

يأتون إلى       الذين  الطالب األجانب والمرضى  العديد من  السياحةجمهورية الهند ألغر هناك  أو العالج أو  الدراسة  ، وقد  اض 

تهم هلى مواجإ  ةضاف، باإلاألماكن وكيفية التنقل في الهنديحتاجون إلى المساعدة بسبب االختالف في اللغات ونقص معرفتهم ببعض 

 .ةقييو التسوأ ة ت الطبيبعض الصعوبات في بعض الخدما

،  أو حتى المقيمين مسبقًا في الهند لذلك ، يهدف هذا البرنامج إلى حل مشكلة ومساعدة وإرشاد الطالب اليمنيين الوافدين الجدد  

بعض اإلرشادات للطالب باللغتين اإلنجليزية و اللغة العربية  ، حيث تم تطوير   BAM ، جامعةباد الهنديةأ  حديداً مدينة أورانجوت

وكيفية    ،واإلسكان الجامعي  ،والرسوم الدراسية   ،والخطط الدراسية  ،والتخصصات الفرعية  ،رفة األقسامومع،   BAM عن جامعة

مع قوائم بأسماء    ة،والتخصصات الطبي  ،ة عن المستشفياتباإلضافة إلى إرشادات حول الخدمات الطبي  ،المدينةوالوصول إلى    ،التنقل

 .وكذلك التزويد بمعلومات حول أماكن التسويق الشهيرة ،األطباء المتخصصين

حيث يجد بعض    ،كما عالج المشروع بعض المشاكل اللغوية لتسهيل التواصل بين اللغة اإلنجليزية والعربية والهندية )ماهاراشترا(

 .الطالب صعوبة في نطق اللغة في المرة األولى
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مجاالت لتحسين  كانت هناك محاوالت الستخدام التكنولوجيا الجديدة في مختلف ال  مع تقدم التكنولوجيا وتصغير أجهزة االستشعار  

العديد   جدي   ، إذ  لتكنولوجياعلى ااعتمادًا  ث الرئيسية التي شهدت  أحد مجاالت البح  قطاع الرعاية الصحية ، ويعد  جودة حياة اإلنسان

 نها مكلفة للغاية، خاصة في البلدان النامية.ة أإلى خدمات الرعاية الصحي  ن األشخاص الذين يحتاجو من

نتيجة لذلك ، يعد هذا المشروع محاولة لحل مشكلة الرعاية الصحية التي يواجهها المجتمع حاليًا. الهدف الرئيسي للمشروع هو  

يتمثل الجزء األول في اكتشاف العناصر  ،رئيسيةيتألف من ثالثة أجزاء  ، وة عن بعد للمرضى في الوقت الفعليتصميم نظام مراقب

ال  كدرجة حرارة  المستشعرات  باستخدام  للمريض  الدمالحيوية  القلب وضغط  معدل ضربات  إلى  جسم،  البيانات  والثاني إلرسال   ،

، والجزء األخير هو توفير البيانات المكتشفة للعرض عن بُعد من خالل تطبيق نات في الوقت الفعلي البياقاعدة  التخزين السحابي و 

المريض بعيدًا عن مبنى المستشفى. تم  أندرويد يعمل على جهاز الهاتف. يتيح عرض البيانات عن بُعد للطبيب ومراقبة تقدم صحة  

وتقديم خدمة رعاية صحية ذكية وموثوقة وفعالة    ،ط الموارد الطبية المتاحة( بشكل واسع لربIoTاستخدام مفاهيم إنترنت األشياء)

 النماذج التي يمكن أن تستخدم مزايا إنترنت األشياء لتحسين نمط حياة المريض.للمرضى. تعد مراقبة المريض أحد 

ل التوصل إلى نظام مراقبة عن بعد جأفي هذا المشروع، قمت بتقديم بنية إنترنت األشياء مخصصة لتطبيقات الرعاية الصحية من  

ويمكن إنتاجه    ،متوفرة محليًا بهدف جعله في متناول الجميعيمكن تصنيعه باستخدام أجهزة استشعار    ، للمرضى في الوقت الفعلي

تتم معالجتها حيث  ،بكميات كبيرة. ومن ثم تقوم البنية المقترحة بجمع بيانات المستشعر من خالل متحكم أردوينو ونقلها إلى السحابة

للعرض عن بُعد بواسطة تطبيق الهاتف المحمول في الوقت الفعلي. يمكن إرسال ردود الفعل المستندة إلى البيانات التي تم  وتحليلها  

 طارئة.تحليلها إلى الطبيب أو الوصي من خالل التنبيهات في حالة حدوث أي حاالت 

 

 

The extraction of Arabic nested noun compound is significant for several research areas such as 

sentiment analysis, text summarization, word categorization, grammar checker, and machine 

translation. Much research has studied the extraction of Arabic noun compound using linguistic 

approaches, statistical methods, or a hybrid of both. A wide range of the existing approaches 

concentrate on the extraction of the bi-gram or tri-gram noun compound. Nonetheless, extracting a 

4-gram or 5-gram nested noun compound is a challenging task due to the morphological, 

orthographic, syntactic and semantic variations. Many features have an important effect on the 

efficiency of extracting a noun compound such as unit-hood, contextual information, and term-hood. 

Hence, there is a need to improve the effectiveness of the Arabic nested noun compound extraction. 

Thus, this paper proposes a hybrid linguistic approach and a statistical method with a view to enhance 

the extraction of the Arabic nested noun compound. A number of pre-processing phases are 

presented, including transformation, tokenization, and normalization. The linguistic approaches that 
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 )نظام مراقبة المريض عن بعد في الوقت الفعلي القائم على إنترنت األشياء باستخدام تطبيق أندرويد(

(IoT Based Real Time Patient Remote Monitoring System Using Android 

Application) 
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have been used in this study consist of a part-of-speech tagging and the named entities pattern, 

whereas the proposed statistical methods that have been used in this study consist of the NC-value, 

NTC-value, NLC-value, and the combination of these association measures. The proposed methods 

have demonstrated that the combined association measures have outperformed the NLC-value, NTC-

value, and NC-value in terms of nested noun compound extraction by achieving 90%, 88%, 87%, 

and 81% for bigram, trigram, 4-gram, and 5-gram, respectively 
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 بيانات البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم    خامس      ال الجزء

 

 قسم الدراسات اإلسالمية رداع  -كلية التربية ولعلوم  

 عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
اسم 

 المجلة 

بيانات  

 العدد

 جهة النشر 

 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 

رابط  

 النشر 

مد أحمد المطريمح  1  ذكر 

مرويات الحكم بن 

أبان العدني في  

 الكتب التسعة

مجلة 

جامعة 

ذمار 

للدراسات  

والبحوث 

 اإلنسانية 

  العربية  2010 اليمن  جامعة ذمار 12

 ذكر محمد أحمد المطري 2

أحاديث النذر في  

الكتب التسعة  

)جمع وتخريج  

 ودراسة( 

مجلة 

األندلس  

للعلوم 

 االجتماعية 

(6،3 ) األندلس جامعة     العربية  2011 اليمن  

 ذكر محمد أحمد المطري 3

نصوص اللعن في 

السنة النبوية ـ 

 دراسة تأصيلية 

مجلة 

الكلية 

العليا  

للقرآن 

 الكريم 

9و 8   العربية  2011 * * 

 ذكر محمد أحمد المطري 4

العجلوني ومنهجه 

في كتابه كشف  

الخفاء ومزيل 

شتهر ااإللباس عما 

من األحاديث على  

 السنة الناس 

مجلة 

الباحث 

الجامعي 

 جامعة إب

  العربية  .2011 اليمن  جامعة إب *

 ذكر محمد أحمد المطري 5

المتون الرباعية  

في األحاديث 

النبوية تعريف  

 ودراسة

مجلة 

 الحديث 
12 

معهد دراسات  

الحديث النبوي 

)إنهاد( الكلية 

الجامعية 

 اإلسالمية العالمية

  العربية  2016   ماليزيا

 ذكر محمد أحمد المطري 6

منهج اإلمام ابن 

الديبع في كتابه 

)تمييز الطيب من 

الخبيث فيما يدور 

على ألسنة الناس 

 من الحديث(

مجلة 

دراسات 

لجامعة 

عمار 

 ثليجي 

  العربية   2017 الجزائر  * 52

 ذكر محمد أحمد المطري 7

المنهج الحديثي  

للقاضي الرباعي  

حسن بن أحمد 

الرباعي في كتابه 

)فتح الغفار الجامع  

ألحكام سنة نبينا 

 المختار( 

ــلــة   ــج ــم ال

الــعــربــيــة  

لــلــعــلــوم  

ــر   ونشــــــ

 األبحاث

 

(2،1 )  

المجلة العربية 

للعلوم ونشر  

 األبحاث

  العربية  2017 فلسطين 

المطريمحمد أحمد  8  ذكر 

موارد اإلمام 

السيوطي في 

كتابه: تدريب 

الراوي شرح 

تقريب النووي 

 ومنهجه فيها 

مـــجـــلـــة  

ــات  دراســ

لـجــامـعــة 

عــــمــــار  

 ثليجي

 

(68 )  الجزائر  * 
2018 

 
  العربية 

 ذكر محمد أحمد المطري 9

مرويات اإلمام زيد 

بن علي في كتب 

الحديث )جمعاً 

 وتخريجاً ودراسةً(

مجلة 

 الحديث 
* 

دراسات  معهد 

الحديث النبوي 

)إنهاد( الكلية 

الجامعية 

 اإلسالمية العالمية

  العربية  2018 ماليزيا
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 السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

10 
محمد أحمد  

 المطري 
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Education of 

PGRI Bandar 

Lampung), 

Indonesia. 

 English 2019 ندونيسياإ

 

http://jurnal. 

stkippgribl.ac 

.id/index.php/j

eta 

29 
جيهان  

 عشيش
 نثى أ

Third 

World 

Women 

and 

Patriarchal 

Society in 

The Story 

of Zahra 

The Creative 

Launcher 

An 

International, 

Peer 

Reviewed, 

Refereed, E- 

Journal in 

English 

Vol. IV & 

Issue VI 

(February- 

2020) ) 

UGC 2020 الهند English 

www.thec 

reativelaunc 

her.com 

 

30 
جيهان  

 عشيش
 نثى أ

Islam 

through 

Western 

Eyes after 

September 

2001 

International 

Journal of 

Emerging 

Technologies 

and Innovative 

Research 

Vol.7, Issue 

8, page no. 

pp963-967, 

August-

2020 

UGC 2020 الهند English 

http://www.jetir 

.org/papers/JET 

IR2008124.pdf 

 

31 
جيهان  

 عشيش
 نثى أ

“Al 

Baradouni 

Clairvoyan

t of Yemen 

Sighted in 

the Blind 

Time” 

مجلة جامعة  

 البيضاء 

 – (2المجلد )

 ( 2  (العدد
  English 2020 اليمن  جامعة البيضاء

32 

منير 

حمد أ

 غبري األ

 ذكر

Orwell's 

Animal 

Farm: 

Ideological 

State 

Apparatuse

s and the 

Crisis of 

the Modern 

State. 

JELL 

 

Vol. 9 No. 

2 April 

2018 

Journal of 

English 

Language 

and 

Literature 

 English 2018 كندا

http://www.jello 

nline.com/index.p

hp/jell 

/article/view/N9V

2.313 
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 م
م اس

 الباحث 
 السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

33 

ر مني

حمد أ

 غبري األ

 ذكر

Agents of 

Anxiety and 

Disintegration: 

The Double 

Motif in the 

Jewish 

American 

Discourse 

PsyArt 

Journal 

Vol. 21, 

p86-98. 

13p, 

2017 

PsyArt 

Journal 
 English 2017 أمريكا

http://journal.psyart.

org/a 

a-of-rticle/agents 

-and-nxiety

disintegratio 

-motif-double-the-n

in 

-jewish-the- 

discourse/-american 

34 

منير 

حمد أ

غبري األ  

 ذكر

Telling the 

Untellable: 

Dialectic of 

Silence in 

Jewish-

American and 

Arab American 

Holocaust 

Discourse 

3L 

Vol. 21 

Issue 1, 

p61-69. 

9p, 2015 

UKM 2015 ماليزيا English 

http://ejournals.uk 

m.my/3l/article/view

/7585 

 

35 

منير 

حمد أ

دحان  

غبري األ  

 ذكر

Bellow’s 

Paranoid 

Protagonists and 

the Delusions of 

Persecution 

Saul Bellow 

Journal 
25 (1), 27-44 

Brigham 

Young 

University 

 English 2012 أمريكا

https://scholar.googl

e 

.com/citations? 

user=m4er8 

VMAAAAJ&hl=en 

36 

منير 

حمد أ

 غبري األ

 ذكر

Marketing of 

Culture in the 

Age of 

Americanization 

The Vedic 

Path 

Quarterly 

Volume 

LXXXVI 

(No. 1 & 2) 

Jan-

Mar./Apr.-

Jun. 2012 

The Vedic 

Path 

Quarterly 

  English 2012 الهند

37 

 

محمد  

علي  

 قرابش 

 ذكر
Case Endings in 

Standard Arabic 

Quarterly 

Refereed 

Journal of 

Humanities 

Faculty of 

Arts, 

Thamar 

University. 

Issue 

No. 6. 

Thamar 

University 
 اليمن 

  

2018 
English 

http://www. 

jthamararts 

.edu.ye 

38 

 

محمد  

علي  

 قرابش 

 ذكر

Vocatives: 

correlating the 

syntax and 

discourse at the 

interface 

Cogent  Arts 

& 

Humanities  

Journal 

Vol. 5: 1469388. 

Cogent  

Arts & 

Humanitie

s  Journal 

 English 2018 بريطانيا

https://www 

.cogentoa.com 

/article/10 

.1080/23311983 

.2018.1469388 

39 

 

محمد  

علي  

 قرابش 

 ذكر

A Note on the 

Genitive 

Particle ħaqq in 

Yemeni Arabic 

Free Genitives 

Al-Qalam 

Journal 

(Semiannual

-peer-

reviewed) 

Issue No. 

11 

Al-Qalam 

Journal 

(Semiann

ual-peer-

reviewed) 

 English 2018 اليمن 

https:// 

alkalm.ne t/?page_ 

id=5739 

http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/
http://journal.psyart.org/article/agents-of-anxiety-and-disintegration-the-double-motif-in-the-jewish-american-discourse/


 

    235                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 

 م
اسم 

 الباحث 

 النوع 

 
 بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث 

 جهة النشر 

 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

40 

ل كام

حزام  

 مقبل

 ذكر

Man-Woman 

Relationship 

in D. H. 

Lawrence’s 

Women in 

Love 

Literary 

Cognizanc

e, 

Vol.-1, 

Issue-2, 

September 

2015, 

ISSN-

2395-

7522). 

 

An 

International 

Refereed E-

Journal of 

English 

Language, 

Literature 

and 

Criticism 

 English 2015 الهند

www.l 

iterarycog 

nizance.com 

 

41 

ل كام

حزام  

 مقبل

 ذكر

Feminine 

Domination in 

Sons and 

Lovers 

Pune Research 

Journal 

Vol,-1, 

Issue-1 

ISSN-

2454-3454 

an 

International 

Journal in 

English 

 English 2015 الهند

www. 

puneresear 

ch.com 

42 

كامل 

حزام  

 مقبل

و د.  

راجكومر 

 الكاديف 

 ذكر

The Theme of 

the 

Dehumanizing 

Impact of 

Industrializatio

n in D. H. 

Lawrence’s 

Women in 

Love 

Pune Research 

Journal 

Vol,-1, 

Issue-2 

ISSN-

2454-3454 

an International 

Journal in 

English 

 English 2015 الهند

www.p 

uneresea 

rch.c om 

43 

كامل 

حزام  

 مقبل

د.  

راجكومر 

 الكاديف 

 ذكر

A Study of 

Autobiographi

cal, 

Psychoanalisti

c, and Anti-

Materialistic 

Elements in D. 

H. Lawrence’s 

Novels 

Pune Research 

Scholar 

Vol,-1, 

Issue-1 

ISSN-

2455-314X 

an 

International 

Multidiscipli

nary Journal 

in English 

 English 2016 الهند

www.punerese

a 

rch/scholar.co

m 

44 

كامل 

حزام  

 مقبل

 ذكر

Ian McEwan’s 

Atonement: A 

Critical 

Evaluation 

Bodhi 

International 

Journal of 

Research in 

Humanities, 

Arts and 

Science 

Vol 1, 

Special 

Issue 9 

ISSN 2456-

5571 

Bodhi 

International 

Journal of 

Research in 

Humanities, 

Arts and 

Science 

 English 2017 الهند

http://www 

bodhijournals.. 

com/pdf/spl/Ju 

ly2017/Bodhi 

_V1S9.pdf 

45 

كامل 

حزام  

 مقبل

د.  

راجكومر 

 الكاديف 

 ذكر

The Art of 

Characterizatio

n in D. H. 

Lawrence’s 

The Rainbow 

Pune Research 

Journal 

Vol,-2, 

Issue-1 

ISSN-

2454-3454 

an 

International 

Journal in 

English 

 English 2016 الهند

www 

.puneresea 

rch.com 

 

46 

كامل حزام 

 مقبل

دز 

راجكومر 

 الكاديف 

 ذكر

Social Criticism in 

Nageeb 

Mahfouth’s Cairo 

Trilogy 

published in a 

book titled 

“Redefining 

Identities, 

Cultures and 

Literatures 

Volume III, 

ISBN 978-

81-8043-

132-6 

Creative 

Books, 

New 

Delhi 

  English 2016 الهند
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 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  ع النو

بيانات  

 العدد

 جهة النشر 

 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

47 

كامل حزام 

 مقبل

Rajkum

ar M. 

Lakhadi

ve 

 ذكر

Teaching 

Language 

through 

Literature 

published 

in the book 

“Contempo

rary Issues 

in 

Languages 

and 

Humanities 

Vol-6, 

No II 

ISSN 

NO-

2249-

9792 

  English 2016 الهند ---------

48 
ل حزام كام

 مقبل
 ذكر

The 

Palestinian 

Identity and Its 

Symbolist 

Treatment in 

Ghassan 

Kanafani’s 

Men in the Sun 

Global Journal 

for Research 

Analysis 

Vol-7, 

Issue-2 

ISSN 

No 

2277-

8160 

Global 

Journal for 

Research 

Analysis 

 English 2018 الهند

https://ww

w. 

worldwid

ejournals. 

com/globa

journal-l 

-for-

-research

nalysisa 

-

GJRA/file

.php?v 

al=Februa

ry_2018_ 

1518790887

__144.pdf 

49 

 فاطمة 

عبد هللا  

 بالل 

 أنثى 

Ecological 

Elements in 

Maqaleh's 

‘Village Book’ 

and 

Wordsworth's 

‘Daffodils’: A 

Comparative 

Study 

مجلة جامعة  

 البيضاء 

المجلد  

 الثاني  

 العدد الثاني 

 English 2020 اليمن  جامعة البيضاء

http://ww

.w 

Baydaaun

iv 

.net/buj 

50 

حنان  

محمد  

 الدرويش 

 أنثى 

Plagiarism in 

EFL Student's 

Assignments: 

A Case Study 

 جامعة البيضاء

المجلد  

 الثاني 

العدد   

 الثاني 

 English 2020 اليمن  جامعة البيضاء

 http://www

.baydaauniv 

.net/buj 

51 
صالح  

 حمد التام أ
 ذكر

Influence of 

social media 

on EFL 

Yemeni 

learners in 

Indian 

Universities 

during 

COVID-19 

Pandemic 

 

Linguistics 

and Culture 

Review © 

Vol. 4 

No. 1 

(2020) 

 

 

American 

Linguist 

Association 

 English 2020 أمريكا

https://doi

. 

org/10.37

028/ 

lingcure.v4n

1.19 

http://www/
http://www/
http://www/
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 اسم الباحث  م
 النوع 

 
 بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث 

 جهة النشر 

 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

52 
حمد أ ح صال

 التام 
 ذكر

Second 

Language 

Acquisition 

(Sla) From 

Krashenian 

Point Of 

View 

LangLit 

An 

International 

Peer-Reviewed 

Open Access 

Journal 

Special 

Issue 

Latur 

(MS) 
 English 2020 الهند

 

https://dri

ve 

.google.co

m/file/d/ 

 

 

53 

حمد أ ح صال

محمد التام, د.  

 بثان 

 ذكر

 

Rhetorical & 

Persuasive 

Language: A 

Critical 

Discourse 

Analysis Of 

Malala 

Yousafzai's 

Nobel 

Lecture 

South Asian 

Journal of 

Social 

Sciences & 

Humanities 

 

SAJSSH

, VOL 2, 

ISSUE 

2, PP. 

27-37 

ACS 

Publishe

r 

 English 2021 ماليزيا

10.481doi:

65 

/sajssh.20

21.2203 

54 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim 

Al-

Mahfedi 

 ذكر

"Darwinist 

Premise In 

The 

Orientalist 

Construction 

Of The 

'Other'. 

Journal of 

Postcolonial 

Cultures and 

Societies 

l 3.1. 

Writing 

beyond 

the 

Margins, 

Wright 

State 

Universi

ty 

 English 2012 أمريكا

https://wri

tingb 

eyondthe

margins 

.org/journ

al-of 

-

postcoloni

al-culture 

-and-

societies/2

3/-011 

55 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim 

Al-

Mahfedi 

 ذكر

The Cult of 

Polyphony: 

Edward Said 

and the Tics 

of 

Postmodernis

m. 

Literary 
Insight 

3.1 

Higher 

Educatio

n & 

Researc

h 

Society 

  English 2012 الهند

56 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim 

Al-

Mahfedi 

 ذكر

The 'Racial' 

and the 

'National' in 

Freud's 

Archaeology 

of Jewish 

Identity: A 

Reading on 

Said's Freud's 

and the Non-

Europeans 

The Criterion 3. 3. 

Researc

h Center 

for 

English 

Languag

e and 

Literatur

e 

 2012 الهند

 

 

English 

-www.the

criterion.c

om 

57 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim 

Al-

Mahfedi 

 ذكر

Edward Said 

and the 

Concept of 

“Worldism”: 

Towards 

Cosmopolita

n Criticism 

Writers Editors 

Critics 
2. 2 

Guild of 

Indian 

English 

Writers, 

Editors 

and 

Critics 

 English 2012 الهند

http://ww

w.writerse

ditorscriti

csjournal.

om/?m=1c 

http://doi.org/10.48165/sajssh.2021.2203
http://doi.org/10.48165/sajssh.2021.2203
http://doi.org/10.48165/sajssh.2021.2203
http://doi.org/10.48165/sajssh.2021.2203
http://www.the-criterion.com/
http://www.the-criterion.com/
http://www.the-criterion.com/
http://www.writerseditorscriticsjournal.com/?m=1
http://www.writerseditorscriticsjournal.com/?m=1
http://www.writerseditorscriticsjournal.com/?m=1
http://www.writerseditorscriticsjournal.com/?m=1
http://www.writerseditorscriticsjournal.com/?m=1
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 اسم الباحث  م
 النوع 

 
 اسم المجلة  عنوان البحث 

بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 النشر رابط 

58 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim Al-

Mahfedi 

 ذكر

Edward Said’s 

'Imaginative 

Geography' and 

Geopolitical 

Mapping: 

Knowledge/Pow

er Constellation 

and Landscaping 

Palestine 

The 

Criterion 
2. 3 

Research 

Center for 

English 

Language and 

Literature 

 English 2011 الهند

-www.the 

criterion.co

m 

59 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim Al-

Mahfedi 

 ذكر

Aboriginalism: 

A Saidian 

Perspective 

Glimpses 2.1. wordpress 2012 الهند English 

https://glim

psesjourn 

al.wordpre

ss.com/ 

tag/dr-ram-

sharma/ 

60 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim Al-

Mahfedi 

 ذكر

Cultural 

Hegemonic 

Discourse: From 

Imperialist 

Eurocentrism to 

Homogenizing 

Americentrism 

International 

Journal of 

Linguistics 

and 

Translation 

Studies 

1.3 

Tawasul 

International 

center 

 

 English 2020 إيطاليا

DOI: 

https://doi.

org/ 

10.36892/ij

lts.v1i3.94 

61 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim Al-

Mahfedi 

 ذكر

Cultural Theory 

from Dichotomy 

to Interface: 

Travelling 

Theory and 

Saidian 

Dialectics 

International 

Journal of 

Linguistics, 

Literature 

and Culture 

6.4 

European 

Scientific 

Institute, 

University of 

Almaria 

 English 2019 إسبانيا

URL:http://

dx.doi.org 

/10.19044/l

lc.v6no4a1 

62 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim Al-

Mahfedi 

 ذكر

The Laugh of the 

Medusa and the 

Ticks of 

Postmodern 

Feminism: Helen 

Cixous and the 

Poetics of Desire 

International 

Journal of 

Language 

and Literary 

Studies 

1.1 

Tawasul 

International 

center 

 

 English 2019 إيطاليا

DOI: 

https://doi.

org/  

10.36892/ij

lts.v1i3.94 

63 

Mohamed 

Hamoud 

Kassim Al-

Mahfedi 

 ذكر

Aboriginalism: 

A Saidian 

Perspective 

Republished 

in The 

Commonwea

lth Review 

21.1. 

Indian Society 

for 

Commonwealt

h Studies 

  English 2013 الهند

http://www.the-criterion.com/
http://www.the-criterion.com/
http://www.the-criterion.com/
https://doi.org/%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%20%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%20%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%20%2010.36892/ijlts.v1i3.94
https://doi.org/%20%2010.36892/ijlts.v1i3.94
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رداع  -كلية التربية ولعلوم   التربوياتقسم    

 اسم المجلة  عنوان البحث  ع النو اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

64 
محمد  جبر

 الكولي 
 ذكر

الكفايات التعليمية 

الالزمة لبرنامج إعداد  

المعلمين في كلية 

 التربية ذمار

 –المجلة العلمية 

 كلية التربية 

العدد 

 السابع
  العربية  2009 اليمن  جامعة ذمار

65 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

القيم في مناهج التربية 

الوطنية للتعليم  

ساسي في ألا

اليمنية الجمهورية   

 –المجلة العلمية 

 كلية التربية 

 3العدد

المجلد  

ولاأل  

  العربية  2007 اليمن  جامعة ذمار

66 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

ثر التعليم المصغر أ

لدى طالب كلية  

 التربية 

 مجلة جامعة
العدد 

 السابع
  العربية  2008 اليمن  جامعة ذمار

67 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

مسؤوليات طالب 

التربية العملية من  

وجهة نظر مشرف  

 الكلية 

مجلة المؤتمر 

كلية   –العلمي 

 التربية 

المؤتمر 

 الثالث
سيوط أجامعة    العربية  2014 مصر 

68 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

اتجاهات أعضاء هيئة  

التدريس بكلية التربية  

جامعة البيضاء نحو  –

أسلوب تقويم فعاليات  

التدريس من قبل  

 الطالب

كلية التربية مجلة   

المجلد  

30 

3العدد   

سيوط أجامعة    العربية  2014 مصر 

69 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

واقع جودة التعلم في 

برامج الدراسات العليا  

في جامعة ذمار من  

 وجهة نظر الطلبة

مجلة كلية التربية 

 بالمنصورة 

العدد 

 الثاني 
  العربية  2013 مصر جامعة المنصورة 

70 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

الكفايات التدريسية 

الالزمة لمعلم مرحلة 

التعليم األساسي في  

ضوء مفهوم التنمية  

المهنية المستدامة من  

وجهة نظر المشرفين 

 –بمحافظة ذمار 

 الجمهورية اليمنية 

مجلة كلية العلوم  

 التربوية

 16المجلد

  

 

 1العدد

  العربية  2015 األردن  جامعة جرش 

71 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

الكفايات المهنية 

الالزمة لألستاذ 

الجامعي من وجهة  

نظر الطالب  بكلية  

جامعة   -التربية 

 البيضاء 

  العربية  2015 اليمن  جامعة ذمار 16العدد  مجلة كلية التربية 

72 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

مدى تطبيق طالب  

التربية العملية 

لمهارات التدريس 

بكلية التربية من وجهة  

نظر المشرفين  

جامعة   –التربويين 

الجمهورية  –البيضاء 

 اليمنية 

مجلة الجمعية 

المصرية للقراءة 

 والمعرفة

العدد 

191 

الجزء 

 ولاأل

  العربية  2017 مصر جامعة عين شمس 

73 
جبر محمد 

 الكولي 
 ذكر

دور أعضاء هيئة  

التدريس في ترسيخ 

قيم المواطنة في 

 الجامعات اليمنية

  –جمعية جستن 

 السعودية 
  العربية  2018 السعودية  جمعية جستن بدون
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 م
اسم 

 الباحث 
 بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

 جهة النشر 

 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

74 

  جبر

محمد  

 الكولي 

 ذكر

االحتياجات التدريبية 

الالزمة لمعلمي 

المرحلة األساسية من  

  –وجهة نظر المعلمين 

 –بمحافظة ذمار 

 الجمهوري اليمنية 

المؤتمر 

الدولي 

بجامعة 

 المنصورة 

جامعة  العدد الرابع 

 المنصورة 
  العربية  2018 مصر

75 

هللا عبد

محمد  

 الضريبي 

 ذكر

أساليب مواجهة  

الضغوط النفسية 

وعالقتها ببعض 

 المتغيرات 

مجلة جامعة  

 دمشق 
 العربية  2010 سوريا  جامعة دمشق  ( 4) 26

 

76 

عبدهللا 

محمد  

 الضريبي 

 ذكر
مصادر الضغوط النفسية 

وعالقتها بالرضا  

 الوظيفي 

مجلة جامعة  

 دمشق 
  العربية  * سوريا  جامعة دمشق  

77 

عبدهللا 

محمد  

 الضريبي 

 ذكر

الضغوط النفسية 

وعالقتها بالروح 

دراسة   –المعنوية 

ميدانية علــى عينة من 

مدرسي التعليم الثــانوي 

 بمحــافظة البيضاء 

مجلة كلية  

 التربية 

عدد خاص 

بأبحاث المؤتمر 

 العلمي 

  العربية  2014 مصر جامعة أسيوط 

78 

عبدهللا 

محمد  

 الضريبي 

 ذكر

نجاز وعالقتها  دافعية اإل

ثرها أبقلق االختبار و

خالقية على التربية األ 

لدى طلبة المرحلة 

ساسية في محافظة األ

 البيضاء 

مجلة كلية دار  

 العلوم
  العربية  2016 مصر جامعة القاهرة  92العدد 

79 

عبدهللا 

محمد  

 الضريبي 

 ذكر

الشعور بالوحدة النفسية 

لدى طالبات الجامعة 

وعالقته ببعض  

 المتغيرات 

المجلة العلمية 

 لكلية التربية
13العدد    العربية  2016 اليمن  جامعة ذمار 

80 

عبدهللا 

محمد  

 الضريبي 

 ذكر

كاديمي افق األالتو

وعالقته ببعض  

المتغيرات لدى طلبة 

جامعة  -كلية التربية

 ذمار

مجلة جامعة  

 البيضاء 
1  (2  )   العربية  2019 اليمن  جامعة البيضاء 

81 

د.نايف 

علي  

صالح  

 األبرط 

 ذكر

ثر برمجية تعليمية لمادة  أ

العلوم في تحصيل طلبة 

الصف السابع األساسي 

 بالجمهورية اليمنية

مجلة جامعة  

دمشق للعلوم  

التربوية 

 والنفسية

 27المجلد 

 ملحق 

2011 

 العربية  2011 سوريا  جامعة دمشق 

http://www. 

damascusu 

niversity.ed

u 

.sy/mag/edu/ 

82 

د.نايف 

علي  

صالح  

 األبرط 

 ذكر

مستوى ثقافة المعلمين 

العاملين في المعهد  

العالي لتدريب وتأهيل 

المعلمين في محافظة 

ذمار بالجمهورية اليمنية 

حول مفهوم تقنيات 

 واتجاهاتهم نحوها التعليم 

 

مجلة جامعة  

 البعث

 (33المجلد)

( 16العدد )  
 العربية  2011 سوريا  جامعة البعث

https://maga

zin 

-e.albaath

univ.edu.sy / 
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 م
اسم 

 الباحث 

 النوع 

 
 بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث 

 جهة النشر 

 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

83 

ايف د.ن

علي  

صالح  

 األبرط 

 ذكر

المهارات التكنولوجية 

التعليمية ودرجة 

ممارستها لدى  

المعلمين العاملين 

بالمعهد العالي  

لتدريب وتأهيل 

المعلمين في محافظة 

ذمار بالجمهورية  

 اليمنية 

مجلة 

جامعة 

دمشق  

للعلوم 

التربوية 

 والنفسية

( 34لمجلد)

( 2العدد)  العربية  2011 سوريا  جامعة دمشق  

http://www 

.damascusu 

niversity.edu 

.sy/mag/edu/ 

 

84 

ايف د.ن

علي  

صالح  

 األبرط 

 ذكر

أهمية ومعوقات  

توظيف تقنيات التعليم 

في التدريس من وجهة  

نظر أعضاء هيئة  

التدريس في كلية 

التربية والعلوم برداع 

 جامعة البيضاء -

مجلة دراسات 

في التعليم  

الجامعي 

 وضمان الجودة 

( 6المجلد)

 ( 10العدد)
 العربية  2018 اليمن  جامعة صنعاء

http://su.edu.y

e 

/Home/Article/

26550 

 

85 

د.نايف 

علي  

صالح  

 األبرط 

 ذكر

تصور مقترح لتطوير  

األداء المهني ألعضاء  

هيئة التدريس في 

الجامعات اليمنية في 

ضوء تكنولوجيا  

 التعليم 

مجلة جامعة  

البيضاء 

 للبحوث 

( 1المجلد)

 ( 1العدد)

 

 العربية  2019 اليمن  جامعة البيضاء

http://www 

.baydaauniv.ne

t/buj 

86 

د.نايف 

علي  

صالح  

 األبرط 

 ذكر

سباب ضعف التحاق أ

ات الطلبة للدراسة بكلي

جامعة البيضاء من  

, وتم  وجهة نظرهم

نشره في عدد خاص 

بمجلة جامعة البيضاء 

 للبحوث 

مجلة جامعة  

البيضاء 

 للبحوث 

 (2المجلد)

 ( 2العدد)
 العربية  2020 اليمن  جامعة البيضاء

http://www 

.baydaauniv.ne

t/buj 

87 

صفاء 

ناصر  

علي  

 العبيدي 

 نثى أ
تصور مقترح لتطوير  

التربية  األداء بكلية 

 رداع 

المؤتمر العلمي 

األول لجامعة 

 البيضاء 

  العربية  2020 اليمن  جامعة البيضاء (2المجلد )

88 

صفاء 

ناصر  

علي  

 العبيدي 

 نثى أ

دور استراتيجية  

المحيط األزرق في  

تحقيق الميزة التنافسية 

 لجامعة البيضاء 

المؤتمر العلمي 

األول لجامعة 

 إب

كتاب 

 المؤتمر
  العربية  2020 اليمن  جامعة إب

89 

صفاء 

ناصر  

علي  

 العبيدي 

 نثى أ

برنامج تدريبي مقترح  

لتنمية مفاهيم الجودة 

الشاملة وتطبيقاتها في 

التعليم لدى مختصي  

الجودة ومدراء  

المدارس بالجمهورية 

اليمنية في ضوء 

 التنمية المستدامة

المؤتمر العلمي 

الثاني للعلوم 

 اإلدارية 

كتاب 

 المؤتمر
  العربية  2020 * جامعة األندلس 
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 م
اسم 

 الباحث 

 النوع 

 
 عنوان البحث 

اسم 

 المجلة 

بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 

 

 السنة  البلد 
لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

90 

ء صفا 

ناصر علي 

 العبيدي 

 نثى أ

معوقات تفعيل األنشطة  

المدرسية بمدارس التعليم 

 الثانوي بمحافظ البيضاء 

مجلة جامعة  

 البيضاء 

 (2مجلد)

( 3عدد)  

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2020 اليمن 

91 

ء صفا 

ناصر علي 

 العبيدي 

 نثى أ

تصور مقترح لتطوير  

األنشطة المدرسية في ضوء  

 بعض التجارب العالمية 

المجلة 

األمريكية 

الدولية 

للعلوم 

اإلنسانية 

 واالجتماعية

العدد 

 )الرابع( 

األكاديمية 

األمريكية 

الدولية 

للتعليم  

العالي 

 والتدريب 

  العربية  2021 *
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 قسم اللغة العربية رداع  -كلية التربية ولعلوم  

 م
اسم 

 الباحث 

 النوع 

 
 اسم المجلة  عنوان البحث 

بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 

 

 السنة  البلد 
لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

92 

د  محم

مسعد  

 معجب

 ذكر

  الخيالي القص فن في االبتكار

 شجرة قصة في والنقدي

   األندلس شهيد البن الفكاهة

مجلة 

األندلس  

للدراسات  

 االجتماعية

 واإلنسانية 

 . 26العدد  

 .7المجلد  

 

مجلة 

األندلس  

للدراسات  
تماعية االج

 و

اإلنسانية، 

جامعة 

 الشلف  

  العربية  2020 الجزائر 

93 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر
الرومنسية في  األدب  

 األندلسي 

مجلة كلية  

 التربية 

 15العدد :

 

جامعة 

 ذمار
  العربية  2014 اليمن 

94 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر
القة بين األدب  الشعبي  الع

 والفصيح 

مجلة جامعة  

 بإ
 30العدد:

جامعة 

 بإ
  العربية  2013 اليمن 

95 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر

شعر من  الكوارث وأثرها في 

حلت بهم من شعراء األندلس 

في القرنين الرابع والخامس 

دراسة موضوعية  ، الهجريين

 فنية 

مجلة 

 األندلس 

  6مجلد 

 22عدد 

جامعة 

حسيبة بن 

أبو علي 

 الشلف  

  العربية  2020 الجزائر 

96 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر

النكبات وأثرها                    

في الشعر األندلسي في القرن  

الخامس الهجري،دراسة   

 موضوعية فنية

مجلة 

األندلس  

للدراسات  

االجتماعية 

 نسانية واإل

 22العدد : 

 
  العربية  * * *

97 

محمد  

مسعد  

 معجب

 

 ألندلسي           االذاتية في األدب  ذكر

مجلة جامعة  

البيضاء 

 للبحوث 

العدد :  

 األول

المجلد:  

 األول

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2019 اليمن 

98 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر

في الشعر السجن وصداه 

الثالث   القرن األندلسي، منذ

 حتى القرن الخامس الهجري 

مجلة جامعة  

 الجزيرة 

العدد: 

 الرابع

  المجلد:

 الثاني 

جامعة 

 الجزيرة 
  العربية  2019 اليمن 

99 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر

دلس في الحركة النقدية في األن

الخامس الهجري   القرن

 بواعثها( -معالمها  -نشأتها )

مجلة جامعة  

 الجزيرة 

 المجلد: 

 األول

العدد: 

 الثاني 

جامعة 

 الجزيرة 
  العربية  2018 اليمن 

100 

محمد  

مسعد  

 معجب

 ذكر
الفني في رسالة بداع اإل

 التوابع والزوابع 

مجلة كلية  

 التربية 

العدد 

 :األول

الجزء: 

 الثاني 

جامعة 

 طنطنا  
  العربية  2015 مصر

101 

إيمان أحمد 

صالح  

 الشرعي 

 أنثى 

ظواهر صوتية في لهجة  

دراسة   -مديرية العرش

 وصفية تحليلية 

جامعة 

 البيضاء 

المجلد  

الثاني  

العدد 

 الثاني 

جامعة 

 البيضاء 
 العربية  2020 اليمن 

httb://www 

.baydaauniv 

./buj 

102 

عبدالسالم 

محمد  

حسين 

 الشناظبي 

 ذكر
جهود داود عبده  قراءة في 

 النحوية التجديدية 

مجلة كلية  

 اآلداب

-11العدد 

 م2019

جامعة 

 ذمار
 العربية  2019 اليمن 

http://jtham 

ararts.edu.ye 

103 

محمد علي 

أحمد   

 العنسي 

 ذكر 
-حديث الغدير -)اّية الوالية 

 حديث المنزلة (أنموذجاً 

المجلس  

الدعوي 

 الزيدي 

الطبعة 

األولى 

2016 

المجلس  

الدعوي 

 الزيدي 

 العربية  2016 اليمن 

httb://www 

.alzaidiah.com./

aticels/2728 

http://jtham/
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 قسم الرياضيات  رداع  -كلية التربية ولعلوم  

 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

104 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

"On Fuzzy 

Semi α-

Open Sets 

and Fuzzy 

Semi α- 

Continuous 

Mappings" 

Bulletin of 

Pure and 

Applied 

Mathematics 

Vol.3 

(2) 

Kerala 

mathemat

ical 

society 

  English 2009 الهند

105 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

On fuzzy 

semi α-

topological 

spaces 

Proceeding of 

the Jangjeon 

Math. Soc. 

12 (3), 

Jangjeon 

Mathema

tical 

Society 

(JMS) 

 English 2009 الهند

http://www 

.jangjeon.or.kr 

/etc/view. 

html?id=646 

 

106 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

"Some 

weaker 

forms of 

fuzzy α- 

continuos 

mappings" 

International 

J. of Math. 

Sci. and 

Engg.Appls 

3 (II) * 2009 الهند English 

http://www 

.ascent 

journals.com- 

/IJMSEA/ 

Vol3No2 

/Paper_10.pdf 

 

107 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

New results 

of fuzzy α- 

open sets 

and fuzzy α 

-continuous 

mappings", 

International 

Journal of 

Contemporary 

Mathematical 

Sciences 

4(29) 

Hikari 

Internatio

nal 

Publisher

s 

of 

Science, 

Technolo

gy 

and 

Medicine 

 English 2009 بلغاريا

http://www 

hikari-.m 

.com/ijcms 

password- 

2009/29 

2009-32- 

/index.html 

108 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

"On fuzzy 

α- 

separation 

axioms" 

Bulletin of 

Pure and 

Applied 

Mathematics 

5(1) 

Kerala 

mathemat

ical 

society 

  English 2009 الهند

109 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

Some 

weaker 

forms of 

fuzzy almost 

continuous 

mappings 

Bulletin of 

Pure and 

Applied 

Mathematics 

5(2) 

Kerala 

mathemat

ical 

society 

  English 2009 الهند

110 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر
On fuzzy 

sp-open sets 

Advances in 

Fuzzy 

Systems 

Volume 

2011, 

Hindawi 

Publishin

g 

Corporati

on 

 English 2011 بريطانيا

http://www 

.hindawi 

.com/journals 

/afs/2011 

/768028/ 

111 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

On Almost 

Strongly θ-

b-  

Continuous 

Functions 

International 

Journal of 

Scientific and 

Engineering 

Research 

Volume 

4, Iss. 

12 

IJSER 

open 

access 

journals 

 English 2013 فرنسا

https://www 

.ijser.org/online 

eResearch 

PaperViewer.aspx

? 

-ALMOST-ON\ 

--u-STRONGLY

CONTINUOUS 

FUNCTIONS.pdf 

http://www/
http://www/
http://www/
https://www/
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 م
اسم 

 الباحث 

 النوع 

 

عنوان  

 البحث 
 اسم المجلة 

بيانات  

 العدد

 جهة النشر 

 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

112 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

Some 

Weaker 

Forms of 

Fuzzy 

Faintly 

Open 

Mappings 

Journal of 

Fuzzy Set 

Valued 

Analysis 

Volume 

2015, 

No.2 

Jfsva 2015 لمانياأ English 

https://www 

.ispacs.com/ 

journals/ 

jfsva/2015 

00241-/jfsva 

/article.pdf 

113 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

On Fuzzy 

θ- 

Generalize

d-Semi-

Closed 

Sets 

Journal of 

Advanced 

Studies in 

Topology 

7:2 

Modern 

Science 

Publisher

s 

 English 2016 مصر

http://www 

sciences.-.m 

com/index.php 

/jast/article 

/view/1023 

114 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

Generalize

d Free 

Gaussian 

White 

Noise 

International 

Journal of 

Advanced 

Mathematical 

Sciences 

4 (1) 

Science 

Publishin

g 

Corporati

on 

 English 2016 اإلمارات

https://www 

.sciencepubco 

.com/index. 

php/IJAMS 

/article/view 

/5911 

115 

Hakeem 

A. 

Othman 

 ذكر

ON An 

Infra α- 

Open Sets 

Global 

Journal of 

Mathematical 

Analysis, 

4 (3) 
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ey.com/doi/a 

bs/10.1002/dta.2

66 

 

184 

سمير  

عبدالعزيز 

 عبدالرحمن 

 ذكر

Validation of UV 

spectrophotometric 

methods for the 

determination of 

dothiepin hydrochloride 

in pharmaceutical 

dosage form and stress 
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 ذكر

Non-aqueous titrimetric 

assay of gabapentin in 

capsules using perchloric 

acid as titrant 

Chemical 

Industry & 

Chemical 

Engineerin

g Quarterly 

Volume: 

17 

Issue: 2 

Pages: 

173-178 

Associa

tion of 

the 

Chemic

al 

Engine

ers of 

Serbia 

 English 2011 صربيا

http://www.ac

he.o 

rg.rs/ 

CICEQ/2011/

o2/N 

CICEQ_Vol17

_%20N 

-o2_pp173

-178_Apr

un_2011.pdfJ 

193 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Oxidimetric 

determination of 

carbamazepine in tablets 

and syrup using 

cerium(IV) sulphate 

Proceeding

s of the 

Indian 

National 

Science 

Academy 

Volume: 

77 

Issue: 3 

Pages: 

233-240 

Indian 

Nationa

l 

Science 

Acade

my 

 

 English 2011 الهند

https://www.sc 

inapse.io/paper

s/ 

435258441 

 

194 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Utility of N-

bromosuccinimide as an 

environmental-friendly 

reagent for sensitive 

determination of 

olanzapine in 

pharmaceuticals 

Jordan 

Journal of 

Pharmaceu

tical 

Sciences 

Volume: 

4 

Issue: 3 

Pages: 

209-221 

Univers

ity of 

Jordan 

 English 2011 األردن 

https://journals

.ju. 

edu.jo/JJPS/art

icle/ 

view/2570 

 

195 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Spectrophotometric 

determination of 

repaglinide in tablets 

based on charge-transfer 

complexation reaction 

with chloranilic acid and 

dichloro-dicyano 

benzoquinone. 

Chemical 

Industry & 

Chemical 

Engineerin

g Quarterly 

Volume: 

17 

Issue: 4 

Pages: 

469-476 

Associa

tion of 

the 

Chemic

al 

Engine

ers of 

Serbia 

 English 2011 صربيا

http://www.doi

ser 

bia.nb.rs/img/d

oi/145 

-1

9372/2011/145

9-1 

3721100033C.

pdf 

 

196 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Titrimetric and 

spectrophotometric assay 

of bupropion 

hydrochloride in 

pharmaceuticals using 

mercury(II) nitrate 

Eclética 

Química 

 

Volume: 

35 

Issue: 3 

Pages: 9-

16 

Atlantis 

Livros 

Ltda 

 

 English 2010 البرازيل 

https://www.scielo.br/ 

scielo.php?script=sci 

467-_arttext&pid=S0100 

020100003000

01 

197 

سمير  

عبدالعزيز 

 عبد

 الرحمن 

 ذكر

Selective semi-micro and 

micro determination of 

olanzapine in 

pharmaceuticals using 

periodate. 

Proceeding

s of the 

National 

Academy 

of Sciences 

India 

Section A - 

Physical 

Sciences 

Volume: 

80 

Issue: I 

Pages: 

13-22 

The 

National 

Academy 

of 

Sciences, 

India 

 English 2010 الهند

https://xueshu.baidu. 

com/userce 

nter/paper/show?paperid 

=d20872900adfb39c959 

693bf25555df5 

 

198 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Use of eco-friendly 

brominating agent for the 

spectrophotometric 

determination of 

carbamazepine in 

pharmaceutical 

formulations 

Malaysian 

Journal of 

Pharmaceu

tical 

Science 

Volume: 

8 

Issue: 2 

Pages: 

11-24 

Penerbit 

Universiti 

Sains 

Malaysia 

 English 2010 ماليزيا

http://web.usm.my/mjp 

s/mjps08022010/mjps 

08022010_2.pdf 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702010000300001
http://web.usm.my/mjps/mjps08022010/mjps08022010_2.pdf
http://web.usm.my/mjps/mjps08022010/mjps08022010_2.pdf
http://web.usm.my/mjps/mjps08022010/mjps08022010_2.pdf
http://web.usm.my/mjps/mjps08022010/mjps08022010_2.pdf
http://web.usm.my/mjps/mjps08022010/mjps08022010_2.pdf
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199 

ير عبد  سم

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Use of charge 

transfer 

complexation 

reaction for the 

spectrophotometric 

determination of 

bupropion in 

pharmaceuticals and 

spiked human urine 

Thai 

Journal of 

Pharmace

utical 

Sciences 

Volum

e: 34 

Issue: 

4 

Pages: 

134-

145 

Faculty 

of 

Pharmac

eutical 

Sciences, 

Chulalon

gkorn 

Universit

y 

 تايالند 
2010 

 
English 

https://www.th

aiscien 

ce.info/journal

s/Article/TJK

M 

/10898869.pdf 

 

200 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

Sensitive and 

selective methods 

for the 

determination of 

olanzapine in 

pharmaceuticals 

using N-

bromosuccinimide 

and two dyes 

Internatio

nal 

Journal of 

ChemTec

h 

Research 

Volum

e: 2 

Issue: 

1 

Pages: 

660-

668 

Sphinx 

Knowled

ge House 

 English 2010 الهند

http://sphinxsa

i.com/s 

phinxsaiVol_2

No. 

1/ChemTech_

Vol_ 

2No.1/ChemT

ech 

_Vol_2No.1P

DF/CT 

-=103%20(660

668).pdf 

201 

سمير عبد  

العزيز  

عبد 

 الرحمن 

 ذكر

New extractive 

spectrophotometric 

methods for the 

determination of 

olanzapine in 

pharmaceutical 

formulations using 

bromocresol green. 

Jord. J. Chem. 2010, 

5(1), 101-117. 

Jordan 

Journal of 

Chemistry 

 

Volum

e: 5 

Issue: 

1 

Pages: 

101-

117 

Yarmouk 

Universit

y 

 English 2010 األردن 

https://jjc.yu.e

d 

u.jo/index.php/

jjc/article/ 

view/308/267 

 

202 

سمير عبد  

العزيز  

 عبدالرحمن 

 ذكر

Simple and 

sensitive 

spectrophotometric 

determination of 

olanzapine in 

pharmaceutical 

formulations using 

two 

sulphonphthalein 

acid dyes 

Journal of 

Food and 

Drug 

Analysis 

Volum

e: 17 

Issue: 

6 

Pages: 

434-

442 

Taiwan 

Food and 

Drug 

Administ

ration 

(TFDA) 

 English 2009 تايوان 

https://www.jf

online.-da 

com/journal/vo

l17/iss6/11/ 

 

 

203 

 

Ali 

Ahmed 

Alshah

eri 

 ذكر

Synthesis, "

characterisation and 

catalytic activity of 

dithiocarbazate 

Schiff base 

complexes in 

oxidation of 

.cyclohexane 

Journal of 

Molecular 

Liquids 

240) 

–486

496. 

  English 2017 ماليزيا *

204 

Ali 

Ahmed 

Alshah

eri 

 ذكر

"Catalytic 

oxidation of 

cyclohexane using 

transition metal 

complexes of 

dithiocarbazate 

Schiff base 

Chemical 

Engineeri

ng Journal 

(327) 

–423

430 

* 
 ماليزيا

 
2017 English  

http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
http://sphinxsai.com/sphinxsaiVol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1/ChemTech_Vol_2No.1PDF/CT=103%20(660-668).pdf
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205 

Ali 

Ahme

d 

Alshah

eri 

 ذكر

.  Synthesis of New 4-

Aryl-1-

(biarylmethylene)piperi

dines. Structural 

Analogs of Adoprazine 

(SLV313”)“ 

 

Journal 

of 

chemical 

Science 

Z. 

Naturfor

sch 

 

 

 

(B67) 

253 – 262 

* 
 

 

 السعودية 

 

2012 
English  

206 

أحمد عبد 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر
 

"Miscibility Studies of 

Dextran/Poly(Vinyl 

Pyrrolidone) Blend in 

Solution" 

Journal 

of 

Macrom

olecular 

Science, 

Part A: 

Pure and 

Applied 

Chemist

ry 

45 (2008) 

1055–1063. 

Taylor & 

Francis 
 English 2008 بريطانيا

URL: 

.http://dx.doi 

org/10.1080/1

06013208024

58053 

207 

أحمد عبد 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

"Synthesis and 

characterization of 

chitosan-based ph-

sensitive semi- 

interpenetrating 

network microspheres 

for controlled release of 

diclofenac sodium" 

Carbohy

drate 

Researc

h 

344 (2009) 

706–699 

Science 

Direct/ 

www.else

vier.com 

 English 2009 هولندا

DOI: 10.1016

/j 

.carres.2009.0

1.011 

208 

حمد عبد أ

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

"Controlled release of 

theophylline through 

semi-interpenetrating 

network microspheres 

of chitosan-(dextran-g-

acrylamide) " 

J Mater 

Sci: 

Mater 

Med 

20 (2009) 

1437-1445 
Springer 2009 ألمانيا English 

10.1007 DOI:

-009-/s10856

6-7043 
 

209 

أحمد عبد 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

"Glutaraldehyde 

crosslinked sodium 

alginate/chitosan pH-

sensitive microspheres 

for controlled release of 

ibuprofen, preparation 

and characterization" 

Journal 

of 

Agricult

ure & 

Veterina

ry 

Sciences 

1 (1) (2013) 

33-45 

Faculty 

of 

Agricultu

re & 

Veterinar

y 

Medicine 

Thamar 

university 

 English 2013 اليمن 
• Doi:10.12816

/0003911 
 

210 

أحمد عبد 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

"Semi-interpenetrating 

network of acrylamide-

grafted-sodium alginate 

microspheres for 

controlled release of 

diclofenac sodium, 

preparation and 

characterization". 

Colloids 

and 

Surfaces 

B: 

Biointerf

aces 

115 (2014) 

132– 138 

Science 

Direct/ 

www.else

vier.com 

 English 2014 هولندا

Doi: 

10.1016/J.Col

surfb.2013.11

.040 

211 

أحمد عبد 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

"Controlled release of 

diclofenac sodium 

through acrylamide 

grafted hydroxyethyl 

cellulose and sodium 

alginate" 

Carbohy

 drate

Polymer

s 

104 (2014) 

151– 157 

Science 

Direct/ 

www.else

vier.com 

 English 2014 بريطانيا

10.1016 DOI:

/J.Carbpol.20

14.01.018 

http://dx.doi/
https://doi.org/10.1016/j.carres.2009.01.011
https://doi.org/10.1016/j.carres.2009.01.011
https://doi.org/10.1016/j.carres.2009.01.011
https://doi.org/10.1016/j.carres.2009.01.011
https://doi.org/10.1007/s10856-009-3704-6
https://doi.org/10.1007/s10856-009-3704-6
https://doi.org/10.1007/s10856-009-3704-6
https://doi.org/10.12816/0003911
https://doi.org/10.12816/0003911
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.01.018
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.01.018
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.01.018
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212 

مد عبد أح 

الرحمن 

 القحطاني 

 ذكر

A Comparative study 

between Male and 

Female with Type 2 

Diabetic based on the 

effect of cinnamon 

supplementation on 

fasting serum glucose, 

triglyceride, total 

cholesterol levels, and 

blood pressure 

Al-

Baydha 

Universit

y Journal 

(BUJ) 

vol(2)

– 

Issue 

3- 

Dec.2

020 

Al-Baydha 

University 
 English 2020 اليمن 
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213 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

Designing and modeling 

of Efficient Resonant 

Photo acoustic sensors 

for spectroscopic 

Applications 

 

Journal 

of 

Modern 

physics 

2 (1) 
Scientific 

Research 
 English 2011 أمريكا

https://www.

rp.orcis 

g/html/4715.

tmlh 

 

214 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

Time Resolved Time 

Dependent Photo-

Acoustic Spectroscopy of 

NO2 in a High Frequency 

Multi -Resonant Cavity 

Appl. 

Phys. B: 

Laser 

and 

Optics 

106 Springer 2012 أمريكا English 

https://link.sp

ringer 

.com/article/1

0.1007 

• /s00340-011-

4815-6 

215 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

Pulsed Photoacoustic 

Spectroscopy of I2 and 

NO2” 

Int J 

Thermop

hysics 

33 
Springer 

Hglhkdh 
 English 2012 اليونان 

https://link.sp

.ringer 

com/article/1

0.1007 

%2Fs10

765-012-

1323-9 

216 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

Low Limit Detection of 

NO2 by Longitudinal 

Mode Selection in a 

Photoacoustic Resonant 

System 

Pramana 81 (3) Springer 2013 الهند English 

https://link.sp

.ringer 

com/article/1

0.1007 

-013-/s12043

9-0581 

217 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

Thermal decomposition 

study of Nitropyrazoles 

based on time-resolved 

pulsed photoacoustic 

spectroscopy 

Appl. 

Phys. B: 

Laser 

and 

Optics 

110 Springer 2013 أمريكا English 

https://link.sp

.ringer 

com/article/1

0.1007 

-012-/s00340

1-5240 

218 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

A novel investigation of 

the thermal 

decomposition 

mechanism of (MTNI) 

and (KNO2) using time 

resolved pulsed 

photoacoustic technique 

Sensors 

and 

actuators 

B: 

Chemical 

178 Elsevier 2013 سويسرا English 

s://www.http

sciencedi 

rect.com/scie

nce/article/ab

s 

/pii/S092540

051201372X 

219 

Yehya  

& A. K. 

Chaudha

ry 

 ذكر

Time Resolved high 

frequency spectrum of 

Br2 molecules using 

Pulsed Photo acoustic 

technique 

 

 

Spectroc

himica 

Acta Part 

A: 

Molecula

r and 

Biomole

cular 

Spectros

copy 

115 Elsevier 2013 هولندا English 

https://www.

science 

direct.com/sc

ience/ 

ar 

ticle/abs/pii/S

138 

61425130057

87 

https://www.scirp.or/
https://www.scirp.or/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://www.sciencedi/
https://www.sciencedi/
https://www.science/
https://www.science/
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220 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudhar

y 

 ذكر

Study of damping, 

saturation and surface 

losses on low level 

detection of NO2 using 

time resolved pulsed 

photo acoustic 

technique 

Optics 

Communicat

ions 

312 
Elsevi

er 
 English 2014 هولندا

https://www.sci 

encedirect.com/s

ci 

ence/article/abs/p

ii/S0 

03040181300782

7 

221 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudhar

y 

 ذكر

Studied on the 

Development of novel 

Photoacoustic 

technique for the 

detection of 

atmospheric pollutants, 

thermal decomposition 

mechanism of high 

energy materials and 

THz detection 

nd(22), 

DAE:BRNS 

national 

laser 

symposium 

(NLS-22) 

2(2) NLS 2014 الهند English 

.https://www.ila 

org.in/awards/20

13 

222 

M. Ali, 

F. Yehya  

& A. K. 

Chaudhar

y 

 ذكر

A Novel Top-Down 

Approach to produce  

Cu2O Nanoparticles 

Using Nanosecond and 

Picosecond Lasers 

American 

institute of 

physics 

conference 

series 

1620(

1) 
AIP 2014 أمريكا English 

https://www.aip.

s 

citation.org/doi/a 

bs/10.1063/1. 

4898260 

223 

S. 

Konda, 

F. Yehya 

, A.K. 

Chaudhar

y , 

A.Sudhee

r & A. K. 

Sahoo 

 ذكر

“Thermal stability 

study of nitro-rich 

triazole derivatives 

using temperature 

dependent time 

resolved pulsed 

Photoacoustic 

technique” 

Journal of 

analytical 

and applied 

physics, 

109 
Elsevi

er 
 English 2014 هولندا

https://www.scie

n 

cedirect.com/scie

nce 

/article/abs/pii/S

01 

65237014001612 

224 

S. 

Konda,   

A.K. 

Chaudhar

y , F. 

Yehya 

&A. K. 

Sudheer 

 ذكر

Study of acoustic 

fingerprint spectra of 

nitromethan and some 

triazole derivatives 

using UV 266 nm 

pulsed Photoacoustic 

pyrolysis technique 

Spectrochim

ica Acta Part 

A: 

Molecular 

and 

Biomolecula

r 

Spectroscop

y 

147 
Elsevi

er 
 English 2015 هولندا

https://www.scie

n 

iecedirect.com/sc

nce/ar 

ticle/abs/pii/S13 

86142515003133

# 

225 

F. Yehya 

& A. K. 

Chaudhar

y 

 ذكر

Study of thermal 

decomposition 

Mechanisms and low-

level detection of 

explosives using Pulsed 

Photoacoustic pyrolysis 

technique 

Appl. Phys. 

B: Laser and 

Optics 

121(2

) 

Sprin

ger 
 English 2015 أمريكا

https://link.sprin

g 

er.com/article/10

.10 

-015-07/s00340

6-6218 

226 

M. Ali, 

N. 

Remalli, 

F. Yehya, 

A.K. 

Chaudhar

y & 

V.V.S.S. 

Srikanth 

 ذكر

Picosecond Laser 

induced fragmentation 

O 2of coarse Cu

particles into 

nanopartcles in liquid 

media 

Appl. Surf. 

Sci. 
357 

Elsevi

er 
 English 2015 هولندا

https://www.scie

nc 

edirect.com/scie

nce/ar 

ticle/abs/pii/S016 

9433215024393 

https://www.sci/
https://www.ila/
https://www.aip.s/
https://www.aip.s/
https://www.scien/
https://www.scien/
https://www.scien/
https://www.scien/
https://link.spring/
https://link.spring/
https://www.scienc/
https://www.scienc/
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227 

S. 

Konda

, F. 

Yehya 

& 

A.K. 

Chaud

hary 

 ذكر

Investigation of thermal 

stability and fingerprint 

spectra of energetic 

1,2,3-triazole using 

pulsed Photoacoustic 

pyrolysis technique 

Appl. 

Phys. B: 

Laser 

and 

Optics 

121(3) Springer 2015 أمريكا English 

https://link.sp

.ringer 

com/article/1

0.10 

-07/s00340

015 

-6240-8 

228 

S. 

Konda

, F. 

Yehya 

& 

A.K. 

Chaud

hary 

 ذكر

Investigation of solid 

carbon blacks using  

pulsed Photoacoustic 

and double resonant 

Raman spectroscopy for 

the identification of 

trinitrotoluene 

Sensors 

and 

actuators 

B: 

Chemica

l 

231 Elsevier 2016 سويسرا English 

https://www.s

cienced 

irect.com/s 

cience/article/ 

abs/pii/S0925

40 

051630346X 

229 

S. 

Konda

, D. 

Ganes

h, F. 

Yehya 

& 

A.K. 

Chaud

hary 

 ذكر

'A comparative study of 

thermal stability of 

TNT, RDX, CL20 and 

anta explosives using 

UV 266 nm-time 

resolved Photoacoustic 

pyrolysis technique 

Spectroc

himica 

Acta 

Part A: 

Molecul

ar and 

Biomole

cular 

Spectros

copy 

211 Elsevier 2019 هولندا English 

https://www.s

cience 

direct.com/sci

enc 

cle/abs/pe/arti

ii/S 

13861425183

10734 

230 

F. 

Yehya  

& 

Ashwa

g Al-

majrab

i 

 ذكر

Proper conditions in 

using eigenvectors 

concpts in sensor 

validation by spectral 

clustering approach 

Al-

Baydha 

Universi

ty 

Journal 
 

1(1) 

Universit

y of Al-

Baydha 

 English 2019 اليمن 
www.baydaa

univ 

.net/buj 

231 

A. 

Alsalh

i & F. 

Yehya 

 ذكر

Exact solution of one –

Dimension Damping 

wave equation using 

lablace transforms 

Al-

Baydha 

Universi

ty 

Journal 
 

1(2) 

Universit

y of Al-

Baydha 

 English 2019 اليمن 
www.baydaa

.univ 

net/buj 

232 

M. 

Ali, 

M. 

Bagas

h &. F. 

Yehya 

 ذكر

An Efficient Green 

Synthesis Method for 

the Synthesis of Silver 

Nanoparticles Using the 

Extraction of Catha 

Edulis Leaves 

Al-

Baydha 

Universi

ty 

Journal 
 

2(2) 

Universit

y of Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 
www.baydaa

.univ 

net/buj 

233 

F. 

Yehya 

& A. 

K. 

Chaud

hary 

 ذكر

Detection of THz 

radiation signal 

produced by plasma 

filament using 

photoacoustic technique 

Al-

Baydha 

Universi

ty 

Journal 
 

2(2) 

Universit

y of Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 
www.baydaa

univ 

.net/buj 

234 

N. 

Almud

fari &  

F. 

Yehya 

 ذكر

Simulation of photo 

acoustic waves based 

eigin value and eigin 

function in different 

geometrical     

resonance cell 

Al-

Baydha 

Universi

ty 

Journal 
 

2(2) 

Universit

y of Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaa

univ 

.net/buj 

https://link.springer/
https://link.springer/
https://www.scienced/
https://www.scienced/
https://www.science/
https://www.science/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
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235 

Abdullah 

altaweel, F. 

yehya 

&Hashem 

Alsana 

 ذكر

Study of Electrical 

Properties of Copper-

Graphite Complexes 

Al-Baydha 

University 

Journal 

 

2(2) 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaa

.univ 

net/buj 

236 

Ashwag Al-

majrabi1 

,Sadeg Al-

jabha1 , 

Hanan Al-

jawani1 

,Bakeel 

Radman2,m

anal Al-

jawani2 

,Asam Al-

samawey3, 

A. 

Altweel1& 

F.Yehya 

 ذكر

Green Synthesis of 

Silver Nanoparticles 

Using the Extraction 

of some Plants Leaves 

Al-Baydha 

University 

Journal 

 

(3)2 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaa

.univ 

net/buj 

237 

M. Al-

Qubati ,  M. 

Ali &  F. 

Yehya 

 

 ذكر

Continuous 

Production of Copper 

Oxide Nanoparticles 

Using Picosecond 

Laser Fragmentation: 

Effect of Irradiation 

Time 

Al-Baydha 

University 

Journal 

 

2(2) 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaa

.univ 

net/buj 

238 

A. Al-

Masaudy, 

A. Alsalhi, 

&  F. 

Yehya 

 ذكر

The Capability of 

Mathematical Models 

in Glioblastomas 

Cancer Treatments 

Optimization 

Al-Baydha 

University 

Journal 

 

2(3) 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaa

.univ 

net/buj 

239 

F. Yehya , 

A. K. 

Chaudhary    

, Konda . S ,  

&,  Rasel 

.A.A. 

Mukred3 

 

 ذكر

Time Resolved Pulsed 

Photoacoustic 

Spectroscopy of 

Formaldehyde 

Molecules at 266 nm 

Al-Baydha 

University 

Journal 

 

2(3) 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaa

.univ 

net/buj 

240 

Abdullah 

M.A.M.Alta

weel, H. 

B.Ravikum

ar, and 

C.Ranganat

haiah, 

 ذكر

"Influence of free 

volume on the 

mechanical properties 

of epoxy based 

composites: A 

correlation study" 

Physica 

Status Solidi 

c6 

11,  

2491

– 

2403. 

 

Wiley    2009 لمانيا أ English 

https://www.

iencedirectsc

.com/science

/article/abs/p

ii/S0165237

014001612 

241 

A.M. A. M. 

Altaweel, 

C.Ranganat

haiah, and 

B. 

Kothandara

man,  , 

 ذكر

"Mechanical 

Properties of 

Modified Epoxies as 

Related to Free 

Volume Parameters" 

Journal of 

Adhesion 

85 , 

200–

215 

 

Elsevie

r 
 English 2009 أمريكا

https://dx.di

o.org/10.108

0/002184609

02881774 

http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
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http://www.baydaauniv/
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242 

Ashwag Al-

majrabi,Sadeg Al-

jabha, Hanan Al-

jawani,Bakeel 

Radman,manal 

Al-jwani,Asam 

Al-samawey, A. 

Altweel & 

F.Yehya. 

 ذكر

"((Green Synthesis of 

Silver Nanoparticles 

Using the Extraction of 

some Plants Leaves))", 

Al-Baydha 

University 

Journal 

(BUJ) 

Vol(

2)– 

Issue 

3- 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

 

 

https://link.s

pringer.com/

rticle/10.10a

-07/s00340

6-4815-110 

243 

F.Yehya, A.K. 

Chaudhary,Abdull

ah Al-Taweel, 

Hashem Al-

Sanaaetc 

 

 ذكر

“Detection of THz 

radiation signal 

produced by plasma 

filament using 

photoacoustic 

technique” 

Al-Baydha 

University 

Journal 

2(2),

40-

51 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

https://link.s

pringer.com/

article/10.10

07/s00340-

011-4815-6 

244 

Abdullah 

altaweel, F. 

yehya, Nabil A. 

Alkodosi , 

Hashem 

 ذكر

“Study of Electrical 

Properties of Copper-

Graphite Composites” 

Al-Baydha 

University 

Journal 

2(2) 

,120-

126 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 العربية  2020 اليمن 

https://link.s

pringer.com/

rticle/10.10a

07%2Fs1076

-1323-012-5

9 

245 

F. Yehya, Ashwag 

Al-Majrabi, 

Adnan Al-Salhi, 

Abdullah Al-

Taweel, Ahlam 

Al-Mudfferi, & 

Abdu Mahub. 

 ذكر

((Proper Conditions in 

Using Eigenvectors 

Concepts in Sensor 

Validation by Spectral 

Clustering Approach)), 

Al-Baydha 

University 

Journal 

(BUJ)- 

Vol(

1)– 

Issue 

1- 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English .2019. اليمن 

https://link.s

pringer.com/

rticle/10.10a

-07/s12043

9-0581-130 

246 

Abdullah M. 

Altaweel , Nabil 

A. Alkodosi , 

Abduljabbar M. 

Alayani , Essam 

Y. Alsmawi 

 ذكر

"The Effect of 

Lighting Intensity on 

the Efficiency and 

Capacity of Silicon 

Solar in Yemen". 

Journal of 

The Gulf 

and 

Arabian 

Peninsula 

Studies, , 

45 

(172

) 

 

Acade

mic 

Kuwait 

Univers

ity 

  العربية  2019 الكويت

247 

Nabil Abdullah 

Noman Alkadasi, 

Abdullah 

Mohammed Ali 

Altaweel, 

Zhengping Fang. 

 ذكر

((Study on the Effect 

of Titanium (IV) oxide 

as Coupling Agent on 

the Mechanical 

Properties of 

Magnesium hydroxide 

Filled HDPE/EVA 

Composites)) 

Journal of 

Chemistry 

Research 

Journal 

 

1(5):

19-

25 

 

 English 2016 الهند *

WWW.C

hecmri.or

g 

248 

Abdullah 

Mohammed Ali  

Altaweel, Nabil 

Abdullah Noman  

ALkadsi, Prof Jin 

Tao Zhu. 

 

 ذكر

"Synthesis of Highly 

Cross Linked PMMA 

Nanoprarticles and 

Their Application in 

Membrane and Opal 

Film" 

Journal of 

Al-andalus 

for 

Science 

and 

Technolog

y 

10,5, 

2410

–

7727 

Univers

ity of 

Al-

andalus 

  English 2015 اليمن 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007/s00340-011-4815-6
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-012-1323-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-012-1323-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-012-1323-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-012-1323-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-012-1323-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10765-012-1323-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12043-013-0581-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12043-013-0581-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12043-013-0581-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12043-013-0581-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12043-013-0581-9
http://www.checmri.org/
http://www.checmri.org/
http://www.checmri.org/
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249 

J M Raj, Abdullah 

M A M. Altaweel, 

M N 

Chandrasekhar, P 

Ramya, H B 

Ravikumar and C 

Ranganathaiah 

 ذكر

"An Effective tool to 

Characterize adhesion 

at the Interface of 

binary Polymer blends: 

A Free volume study" 

Journal 

of 

Polymer 

Engineer

ing 

31, 

69-72 
 ألمانيا *

. 

2011 
English 

https://do

i.org/10.1

515/polye

ng.2011.0

21 
 

250 

Abdullah 

M.A.Mohammed 

Altaweel, J.M.Raj, 

M.N. 

Chandrashekara,P. 

Ramya, 

P.Sampathkumara

n and 

C.Ranganathaiah, 

 ذكر

"Mechanical and 

Microstructural 

properties of 

Polystyrene based 

Composites: Positron 

Lifetime Spectroscopic 

and DSC studies" 

Journal 

of 

Polymer 

Engineer

ing 

31,69

-72 
wiley 2011 أ    ألمانيا English 

https://do

i.org/10.1

515/polye

ng.2011.0

21 
 

251 

Abdullah M.A. 

Mohamad 

Altaweel, C. 

Ranganathaiah, B. 

Siddramaiah 

 

 

 

 

 
 

 ذكر

" Positron Lifetime 

Spectroscopy and 

Differential Scanning 

Calorimetric Study of 

Polystyrene-Based 

Composites with Fly 

Ash, Cenospheres, and 

Calcium 

Aluminosilicate as 

Fillers", 

Journal  

Appl 

Polymer 

Science 

116, 

3087–

3094. 

(1) 

Wiley 2010 أمريكا English 

https:// 

doi.org/1

0.1002/ap

p.31852 

https://W

WW.rese

archgate.

et/publicn

ation/262

373187 

jpolymsci

@wily.co

m 

Journal of 

Polymer 

Science 

116 

(2010) 

–3087

3094. 
 

252 

Abdullah 

M.A.M.Altaweel, 

H. B.Ravikumar, 

and 

C.Ranganathaiah, 

 ذكر

"Influence of free 

volume on the 

mechanical properties 

of epoxy based 

composites: A 

correlation study" 

Physica 

Status 

Solidi c6 

11,  

2491– 

2403. 

 

Wiley 2009 ألمانيا English 

https://w

ww.  

sciencedi

rect.com/

cis 

ence/artic

le/abs/pii/

S 

01652370

14001612 

253 

F. Yehya  & 

Ashwag Al-

majrabi and et al 

 نثى أ

'' Proper Conditions in 

Using of Eigenvectors 

Concepts in a Sensor 

Validation by Spectral 

Clustering Approach '' 

Al-

Baydha 

Universi

ty  

Journal 

(BUJR) 

1(1) 

Al-

Baydha 

Universit

y 

 English 2019 اليمن 

www.alb

aydhauni

versity 

/journal 

https://www.researchgate.net/publication/262373187
https://www.researchgate.net/publication/262373187
https://www.researchgate.net/publication/262373187
https://www.researchgate.net/publication/262373187
https://www.researchgate.net/publication/262373187
https://www.researchgate.net/publication/262373187
http://www.albaydhauniversity/
http://www.albaydhauniversity/
http://www.albaydhauniversity/
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254 

Ashwag Al-

Majrabi and 

,Sadeg Al-

jabha1, et al 

 نثى أ

Green  synthesis  

of Silver 

Nanoparticles 

using  the 

extraction of 

same plants 

leaves'' 

Al-

Baydha 

Universi

ty  

Journal 

(BUJR) 

(3)2 

Al-

Baydha 

Univers

ity 

 English "2020 اليمن 

www.albay 

dhauniversity 

/journal 

255 
 صادق الجبهة

 خرون آو
 ذكر

Green Synthesis 

of Silver  

Nanoparticles 

Using the 

Extraction of  

some 

Plants Leaves 

مجلة 
جامعة 
 البيضاء 

(3)2 
جامعة 
 البيضاء 

  English 2020 اليمن 

256 

Ashwag Al-

majrabi,Sade

g Al-jabha, 

-Hanan Al

,Bakeeawanij

l 

Radman,man

al Al-

jwani,Asam 

Al-samawey, 

A. Altweel & 

F.Yehya 

 أنثى 

Green Synthesis 

of Silver 

Nanoparticles 

Using the 

Extraction of 

some Plants 

Leaves 

Al-

Baydha 

Universi

ty 

Journal 

 

(3)2 

Univers

ity of 

Al-

Baydha 

 English 2020 اليمن 

www.baydaauniv

. 

net/buj 

http://www.baydaauniv/
http://www.baydaauniv/
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257 
Abdulwareth 

Almoneafy 
 ذكر

Synergistic 

effect of Acetyl 

salicylic acid 

and DL-Beta-

aminobutyric 

acid on 

biocontrol 

efficacy of 

Bacillus strains 

against tomato 

bacterial wilt 

Tropical 

Journal 

of Plant 

Patholo

gy 

V 38 

Is.2 
Springer 2013  البرازيل English  

258 
Abdulwareth 

Almoneafy 
 ذكر

Characterization 

and evaluation 

of Bacillus 

isolates for their 

potential plant 

growth & 

biocontrol 

activities against 

Tomato bacterial 

wilt 

African 

Journal 

of 

Biotech

nology 

V 11 

Is.28 

Academ

ic 

Journals 
  English 2012 نيجيريا

259 
Abdulwareth 

Almoneafy 
 ذكر

Effectiveness of 

application with 

some aqueous 

plant extracts 

and diluted 

yogurt on the 

seedlings growth 

of wheat 

(Triticum 

aestivum) cv. 

Masri. 

Civilizat

ion 

Universi

ty 

Journal 

of 

Applied 

and 

Humanit

arian 

Researc

hes 

V 1 

Is 1 

Civiliza

tion 

Univers

ity 

  العربية  2020 اليمن 

260 
Abdulwareth 

Almoneafy 
 ذكر

Tomato plant 

growth 

promotion and 

antibacterial 

related-

mechanisms of 

four 

rhizobacterial 

Bacillus strains 

against 

Ralstonia 

solanacearum 

Symbios

is 
V 63 

Is 2 

Springe

r 
 English 2014 هولندا

 

 

 

 

 

 

261 
Abdulwareth 

Almoneafy 
 ذكر

An Ethnobotany 

and vegetation 

surveys of 

twenty plant 

species 

disseminated in 

Rada'a, Qarn 

elasad and El-

khubar areas. 

Al-

Baydha 

Universi

ty  

Journal 

V2 Is 

1 
  English 2020 اليمن  جامعة البيضاء
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262 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Controlling and Defence-

related Mechanisms of 

Bacillus Strains Against 

Bacterial Leaf Blight of 

Rice. 

Journal 

of 

Phytopat

hology 

V164 

Is (7-

8) 

Wiley 

online 

library 

 English 2016 أمريكا
باستخدام عنوان  

 البحث 

263 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Controlling bacterial leaf 

blight of rice and 

enhancing the plant 

growth with endophytic 

and rhizobacterial 

Bacillus strains. 

Toxicolo

gical & 

Environ

mental 

Chemistr

y 

V 97 

Is 6 

Taylor 

& 

Francis 

 English 2015 يابريطان

باستخدام عنوان  

 البحث 

264 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Effect of Wheat Cultivars 

Mixture and Treatment 

with Triadimenol 

Fungicide under natural 

infection in Dhamar area 

of Yemen on Infection 

with Yellow Rust 

(Puccinia striiformis 

Westend. f. sp. tritici 

Eriks). 

Annals of 

Agricultu

re 

science, 

Moshtoh

or 

V47 

Is 4 

جامعة 

 بنها
 English 2009 مصر

باستخدام عنوان  

 البحث 

265 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Diversity of potential 

pathogenicity and biofilm 

formation among 

Burkholderia cepacia 

complex water, clinical, 

and agricultural isolates 

in China. 

World 

Journal 

of 

Microbio

logy and 

Biotechn

ology 

V28 

Is 5 

Springe

r 
 English 2012 هولندا

باستخدام عنوان  

 البحث 

266 

8Abdulwa

reth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Rhizosphere-associated 

Alcaligenes and Bacillus 

strains that induce 

resistance against blast 

and sheath blight 

diseases, enhance plant 

growth and improve 

mineral content in rice. 

Journal 

of 

Applied 

Microbio

logy 

V124 

Is 3 

Wiley 

online 

library 

 English 2018 بريطانيا

باستخدام عنوان  

 البحث 

267 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Characterizing the mode 

of action of Brevibacillus 

laterosporus B4 

for control of bacterial 

brown strip of rice caused 

by A. avenae 

subsp. avenae RS-1 

World 

Journal 

of 

Microbio

logy and 

Biotechn

olog 

V 30 

:469–

478 

Springe

r 
 English 2014 هولندا

باستخدام عنوان  

 البحث 

268 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

Melatonin and Its 

Protective Role against 

Biotic Stress Impacts on 

Plants. 

Biomolec

ules 

V 10 

Is 1 
MDPI 2020 سويسرا English 

باستخدام عنوان  

 البحث 

269 

Abdulwar

eth 

Almoneaf

y 

 ذكر

A novel rhizobacterium 

Bk7 for biological control 

of brown sheath rot of 

rice caused by 

Pseudomonas 

fuscovaginae and its 

mode of action 

European 

journal of 

plant 

patholog

y 

V 

138:8

19–

834 

Springe

r 
 English 2014 هولندا

باستخدام عنوان  

 البحث 
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 م
اسم 

 الباحث 
 السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

 لغة 

 البحث  

رابط  

 النشر 

270 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Application of acetyl 

salicylic acid and 

chemically different 

chitosans against 

storage carrot rot. 

Postharvest 

Biology 

and 

Technolog

y 

V 84: 51-

60 
Elsevier 2013 هولندا English  

271 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Copper as an 

antimicrobial agent 

against opportunistic 

pathogenic and 

multidrug resistant 

Enterobacter bacteria. 

The Journal 

of 

Microbiolo

gy 

V 50 Is 4 Springer 
كوريا 

 الجنوبية 
2012 English  

272 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Genome Sequence of 

the Rice Pathogen 

Pseudomonas 

fuscovaginae CB98818 

Journal of 

Bacteriolog

y 

V 194 IS 

19 
ASM 2012 أمريكا English  

273 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Comprehensive 

genomic analysis of the 

CNGC gene family in 

Brassica oleracea: 

novel insights into 

synteny, structures, and 

transcript profiles 

BMC 

Genomics 
V18 Is 1 Biomed 2017 بريطانيا English  

274 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Role of Melatonin in 

Plant Tolerance to Soil 

Stressors: 

Salinity, pH and Heavy 

Metals 

Molecules V 25 Is 22 MDPI 2020 سويسرا English  

275 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Copper as an 

antibacterial agent for 

human pathogenic 

multidrug resistant 

Burkholderia cepacia 

complex bacteria 

Journal of 

Bioscience 

and 

Bioenginee

ring 

VOL. 112 

No. 6 
Elsevier 2011 هولندا English  

276 

Abdul

wareth 

Almon

eafy 

 ذكر

Synthesis, Structures 

and Characterization of 

a Novel Schiff Base 

Ligand and their Three 

Homotrinuclear Metal 

Complexes and study 

bioactivity them 

Al-Baydha 

University  

Journal 

V2 Is 3 
جامعة 

 البيضاء 
  English 2020 اليمن 

277 

عبد 

الحافظ  

 العامري 

 ذكر

Appraisal of guar 

[Cyamopsis 

tetragonoloba (L.) 

Taub.] accessions for 

forage purpose under 

the typical saudi 

arabian environmental 

conditions 

encompassing high 

temperature, salinity 

and drought 

Pakistan 

Journal of 

Botany 

(Pak. J. 

Bot.) - 

Pakistan 

49 (4): 

1405-1413 

Universit

y of 

karachi 

  English 2017 باكستان 
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 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  النشر جهة 

278 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

RAPD Profile For The 

Assessment Of 

Genotoxicity On A 

Medicinal Plant; Eruca 

Sativa 

Journal of 

Medicinal 

Plants 

Research 

Vol. 

4(7), 

pp. 

579-

586 

Acadimic 

journals 
 English 2010 نيجيرياء 

 

https://doi 

.org/10.5897/ 

JMPR10.062 

279 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Genetic Diversity In 

Breonadia Salicina Based 

On Intra-Species Sequence 

Variation Of Chloroplast 

Dna Spacer Sequence 

Pakistan 

Journal of 

Botany 

(Pak. J. 

Bot.) - 

46(2): 

599-

604 

University 

of karachi 
  English 2014 باكستان 

280 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Selection Of DNA 

Barcoding Loci And 

Phylogenetic Study Of A 

Medicinal And Endemic 

Plant, Plectranthus 

Asirensis JRI Wood From 

Saudi Arabia 

Genetics 

and Mol. 

Research. 

13 (3): 

6184-

6190 

GMR  2014 البرازيل English 

DOI: 10.423 

8/2014. 

August.7.31 

281 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Synseed Production For 

Storage And Conservation 

Of Ochradenus Baccatus 

Delile 

Pakistan 

Journal of 

Botany 

(Pak. J. 

Bot.) 

46 (3): 

897-

902 

University 

of karachi 
  English 2014 باكستان 

282 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Male Specific Gene 

Expression In Dioecious 

Phoenix Dactylifera (Date 

Palm) Tree At Flowering 

Stage 

Pakistan 

Journal of 

Botany 

(Pak. J. 

Bot.) - 

48(1): 

131-

135 

University 

of karachi 
  English 2016 باكستان 

283 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Molecular Identification Of 

Sex In Phoenix Dactylifera 

Using Inter Simple 

Sequence Repeat Markers 

Journal of 

Biomedici

ne and 

Biotechno

logy 

(1):1-

5 

Biomed 

Recearch 

Internatio

nal 

 English 2016 أمريكا

https://doi.or

g/ 

10.1155/2016 

/4530846 

284 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Assessing Genetic Fidelity 

In Regenerated Plantlets Of 

Date Palm Cultivars After 

Cryopreservation 

Fresenius 

Environm

ental 

Bulletin.. 

Volu

me 26 

– No. 

-2a. 

pages 

1727-

1735 

Palar 

Scientific 

Populatio

ns 

 English 2017 لمانياأ

https://fac.ks

u 

.edu.sa/ 

sites/default/f

i 

les/date_ 

palm_fidelity

.pdf 

285 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Appraisal Of Guar 

[Cyamopsis Tetragonoloba 

(L.) Taub.] Accessions For 

Forage Purpose Under The 

Typical Saudi Arabian 

Environmental Conditions 

Encompassing High 

Temperature, Salinity And 

Drought 

Pakistan 

Journal of 

Botany 

(Pak. J. 

Bot.) - 

49 (4): 

1405-

1413 

University 

of karachi 
  English 2017 باكستان 

286 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

SCAR Marker for Gender 

Identification in Date Palm 

(Phoenix dactylifera L.) at 

the Seedling Stage 

Internatio

nal 

Journal of  

Genomics 

– 

Volu

me 

2018 

Hindawi 

Limited 
 English 2018 مصر

https://doi.or

g/ 

10.1155/2018

/ 

3035406 

https://doi.org/10.1155/2016/4530846
https://doi.org/10.1155/2016/4530846
https://doi.org/10.1155/2016/4530846
https://doi.org/10.1155/2016/4530846
https://doi.org/10.1155/2018/3035406
https://doi.org/10.1155/2018/3035406
https://doi.org/10.1155/2018/3035406
https://doi.org/10.1155/2018/3035406
https://doi.org/10.1155/2018/3035406
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 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر 

د الحافظ عب 287

 العامري 
 ذكر

Rapid plant 

regeneration, validation 

of genetic integrity by 

ISSR markers and 

conservation of Reseda 

pentagyna an endemic 

plant growing in Saudi 

Arabia 

Saudi 

journal of 

biological 

sciences- 

Volu

me 

25, 

Issue 

1, 

Pages 

111-

116 

King Saud 

University 

Elsevier 

 English 2018 السعودية 

https://doi.or

g/10.1016/j.s

jbs.2017.07.

003 

288 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Comprehensive Stress-

Based De Novo 

Transcriptome 

Assembly and 

Annotation of Guar ( 

Cyamopsis 

tetragonoloba (L.) 

Taub.): An Important 

Industrial and Forage 

Crop 

International 

Journal of 

Genomics – 

Volu

me 

2019 

Hindawi 

Limited 
 English 2019 مصر

ttps://doi.org

/10.1155/201

9/7295859 

289 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

Morpho-Physiological 

Responses Of Guar 

[Cyamopsis 

Tetragonoloba (L.) 

Taub.] To Multiple 

Stresses Of Drought, 

Heat And Salinity. 

Pakistan 

Journal of 

Botany 

(Pak. J. 

Bot.) - 

51(3), 

DOI: 

10.30

848/P

JB20

19-

3(5) 

University 

of karachi 
 English 2019 باكستان 

DOI: 

10.30848/PJ

B2019-3(5) 

290 

بكيل علي 

محمد حسن  

 ردمان 

 ذكر

Effect of Lepidium 

sativum seeds on Serum 

and Urine Calcium in 

Male Albino Rats 

 جامعة مجلة

 البيضاء 
2-3  

جامعة 

 البيضاء 
 English 2020 اليمن 

http://www.b

aydaauniv.ne

t/buj/index.p

hp/buj/article

/view/105 

291 

بكيل علي 

محمد حسن  

 ردمان 

 خرون آو

 ذكر

Green synthesis of 

Sliver Nanoparticles 

Using the Extraction of 

Some plant Leaves 

 جامعة مجلة

 البيضاء 
2-3  

جامعة 

 البيضاء 
 English 2020 اليمن 

http://www.b

aydaauniv.ne

t/buj/index.p

hp/buj/article

/view/110 

292 

بكيل علي 

محمد حسن  

 ردمان 

 ذكر

Detection of 

Pathogenic 

Waterborne Parasites 

in Treated 

Wastewater of 

.Yemen–Rada'a City  

Journal of 

Scientific 

Research in 

Medical and 

Biological 

Sciences 

1-1  

Journal of 

Scientific 

Research 

in Medical 

and 

Biological 

Sciences 

 English 2020 الهند

http://bcsdjo

urnals.com/i

ndex.php/jsr

mbs/article/v

iew/23 

293 

بكيل علي 

محمد حسن  

 ردمان 

 ذكر

 األولية انتشار الطفيليات

 الخضروات في المعوية

 الورقية 

 مدينة أسواق في الطازجة

 البيضاء  رداع،

 جامعة مجلة

 البيضاء 
1-2  

جامعة 

 البيضاء 
 العربية  2019 اليمن 

http://www.b

aydaauniv.ne

t/buj/index.p

hp/buj/article

/view/18 

294 

بكيل علي 

محمد حسن  

 ردمان 

 ذكر

Prevalence of 

Intestinal Parasites in 

Fresh Leafy 

Vegetables in some 

Farms at Dhamar city, 

Yemen 

International 

Journal of 

Medicine 

Research 

1-5  

Internatio

nal 

Journal of 

Medicine 

Research 

 English 2016 الهند

http://www.

medicinesjou

rnal.com/sea

rch?keyword

=Bakeel 

http://bcsdjournals.com/index.php/jsrmbs/article/view/23
http://bcsdjournals.com/index.php/jsrmbs/article/view/23
http://bcsdjournals.com/index.php/jsrmbs/article/view/23
http://bcsdjournals.com/index.php/jsrmbs/article/view/23
http://bcsdjournals.com/index.php/jsrmbs/article/view/23
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/18
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/18
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/18
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/18
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/18
http://www.medicinesjournal.com/search?keyword=Bakeel
http://www.medicinesjournal.com/search?keyword=Bakeel
http://www.medicinesjournal.com/search?keyword=Bakeel
http://www.medicinesjournal.com/search?keyword=Bakeel
http://www.medicinesjournal.com/search?keyword=Bakeel
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 م
اسم 

 الباحث 
 عنوان البحث  النوع 

اسم 

 المجلة 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد 

295 

عبد 

السالم 

مهدي  

حمد أ

 الجبري 

 ذكر

New modified 

polyesteramide resin 

for industrial 

applications 

Progress 

in 

Organic 

Coatings 

2010 Jul 

1;68(3):21

9-24. 

 

ELSEVI

ER 
 English 2010 سويسرا

https 

://doi.org/10.1

01 

6/j.porgc 

oat.2010.02.0

01 

296 

عبد 

السالم 

مهدي  

حمد أ

 الجبري 

 ذكر

NEW MODIFIED 

POLYESTERAMID

E COMPOSITIONS 

AS VEHICLES FOR 

SURFACE 

COATINGS 

Al-

Azhar 

Bulletin 

of 

Science 

. 2009 Jun 

1;20(1-

A):205-15. 

 

Egyptian 

journals 
 English 2009 مصر

https://dx.doi.

org 

/10.21608/ab 

sb.2009.7555 

297 

عبد 

السالم 

مهدي  

حمد أ

 الجبري 

 ذكر

Corrosion Resistance 

of Mild Steel Coated 

with Phthalimide-

Functionalized 

Polybenzoxazines 

Coatings 

2020 

Nov;10(11)

:1114. 

MDPI 2020 سويسرا English 

http://dx.doi.o

rg 

/10.3390/coa 

tings1011111

4 

298 

عبد 

السالم 

مهدي  

حمد أ

 الجبري 

 ذكر

Bisbenzylidene 

cyclopentanone and 

cyclohexanone-

functionalized 

polybenzoxazine 

nanocomposites: 

Synthesis, 

characterization, and 

use for corrosion 

protection on mild 

steel 

Material

s Today 

Commu

nications

. 

2020 Dec 

1;25:10141

8 

ELSEVI

ER 
 English 2020 هولندا

https://do 

i.org/10.1016 

/j.mtcomm 

.2020.101418 

299 

منال 
صالح  
أحمد 

 الجعوني 
 خرون وآ

 أنثى 

An Enthobotany and 

Vegetation Surveys 

of twenty plant 

Species disseminated 

in Rda,a Qarn elasad 

and EL-khubar areas 

مجلة 

جامعة 

 البيضاء 

 األول

جامعة 

البيضاء كلية 

التربية 

والعلوم  

 برداع 

 English 2020 اليمن 
baydaauniv.n

et 

300 

منال 
صالح  
أحمد 

 الجعوني 
خرون آو  

 

 أنثى 

Green synthesis of 

Sliver Nanoparticles 

Using the Extraction 

of Some plant Leave 

مجلة 

جامعة 

 البيضاء 

المجلد الثاني 

 العدد الثالث 

جامعة 

البيضاء كلية 

التربية 

والعلوم  

 برداع 

 English 2020 اليمن 
baydaauniv.n

et 

https://dx.doi.org/
https://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
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 قسم التربية الرياضية رداع  -كلية التربية ولعلوم  

 م
اسم 

 الباحث 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

301 

حسام 

الدين  

غيالن 

عون 

بمعية   

د.محمد  

حسين 

 النظاري 

 ذكر
 

مدى تطبيق معلمي التربية 

الرياضية لمعايير التدريس 

الفَعَّال من وجهة نظر 

 مشرفيهم بالجمهورية اليمنية 

المجلة 

العلمية 

لعلوم  

وتقنيات 

األنشطة 

البدنية 

 والرياضية 

العدد الخاص  

بالمؤتمر 

 الدولي السابع 

معهد علوم  

وتقنيات 

األنشطة 

البدنية 

 –والرياضية 

جامعة 

 مستغانم

  العربية  2013 الجزائر 

302 

حسام 

الدين  

غيالن 

سيف 

 عون

 ذكر
 

الصفات البدنية لطالب كلية  

بالجمهورية التربية البدنية 

اليمنية وعالقتها بمستوى  

 األداء

Multilin

gual 

Internati

onal 

Refereed 

II   Issue 

Journal of 

Multidisc

iplinary 

Studies 

  العربية  2014 . الهند

303 

حسام 

الدين  

غيالن 

سيف 

عون 

 بمعية د. 

بوجمعة  

 بلوفة

 ذكر
 

فاعلية برنامج إرشادي 

لتنمية الوعي الغذائي لدى 

ممارسي األنشطة البدنية 

والرياضية من تالميذ  

 المرحلة الثانوية

Multilin

gual 

Internati

onal 

Refereed 

III   Issue 

Journal of 

Multidisc

iplinary 

Studies 

  العربية  2015 . الهند

304 

حسام 

الدين  

غيالن 

سيف 

 عون

 ذكر
 

الخصائص البدنية 

والفسيولوجية وعالقتها 

األداء المهاري  بمستوى 

لطالب كلية التربية البدنية  

والرياضية بالجمهورية 

 اليمنية 

المجلة 

العلمية 

لعلوم  

وتقنيات 

األنشطة 

البدنية 

 والرياضية 

العدد الثاني 

 عشر

معهد علوم  

وتقنيات 

األنشطة 

البدنية 

 –والرياضية 

جامعة 

 مستغانم

  العربية  2015 الجزائر 

305 

حسام 

الدين  

غيالن 

سيف 

عون 

بمعية  

الدكتور 

بوجمعة  

 بلوفة

 ذكر
 

دراسة مستوى تطور  

الخصائص البدنية 

  والمهارية لطلبة معهد

التربية الرياضية جامعة  

 مستغانم

مجلة 

الشؤون  

الشبابية  

والرياضية 

العلمية 

 المحكمة

 العدد الثامن 

وزارة 

الشباب 

 والرياضة

  العربية  2016 اليمن 

306 

محمد  

حسين 

 النظاري 

 ذكر

قياس التوافق النفسي  

لمتعاطي القات وغير 

المتعاطين وعالقته ببعض 

 الصفات البدنية 
 

مجلة 

شؤون  

 العصر 

 .  38العدد 

المركز 

اليمني  

للدراسات  

االستراتيجية 

صنعاء  -  

 العربية  2010 اليمن 

https://search.

mandumah.co

m/Record/114

855/Descripti

on 

307 

محمد  

حسين 

 النظاري 

 ذكر

قياس الضغوط النفسية التي 

تسببها الصحافة الرياضة 

على حكام كرة القدم حسب 

 سنوات التحكيم

مجلة بابل 

التابعة لكلية  

التربية 

 الرياضية 

 5المجلد 

 1العدد 
 

 العربية  2012 العراق  جامعة بابل 

http://www.u 

obabylon.edu.

iq 

› 

sports_edition

19 

http://www.u/
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 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

308 
محمد حسين   

 النظاري 
 ذكر

قياس الضغوط النفسية 

التي تسببها الصحافة 

ة على حكام يالرياض

كرة القدم حسب  

 الدرجة التحكيمية 

مجلة دراسات 

و بحوث  

التربية 

 الرياضية 

المجلد  

2012 

 33العدد 

 

 جامعة

البصرة    
 العراق 

2012 

 
 العربية 

https://search

. 

emarefa.net/

ar/d 

-etail/BIM

320596 

309 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

دور تمويل صندوق  

رعاية النشء والشباب  

ضة في االرتقاء والريا

 بالرياضة اليمنية

بداع مجلة اإل

 الرياضي 
 5العدد 

بجامعة 

 المسيلة
 العربية  2012 الجزائر 

https://www.

as 

jp.cerist.dz/e

n/a 

rticle/15986 

310 

محمد حسين  

 ، النظاري

حسام الدين 

 غيالن 

 ذكر

مدى تطبيق معلمي  

التربية الرياضية  

لمعايير التدريس  

الفَعَّال من وجهة نظر 

مشرفيهم بالجمهورية 

 اليمنية 

 

مجلـة علـوم 

ات وتقنيـ

األنشطـة 

البدنيـة 

 والرياضيـة 

العدد 

الخاص 

بالمؤتمر 

الدولي 

 السابع

جامعة 

 مستغانم
 الجزائر 

2013 

 
 العربية 

https://alriadi 

.com/news-

3001 

3.html 

311 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

عالم الرياضي اإل

ودوره في تنامي 

العنف بالمالعب 

 اليمنية 

 

بداع مجلة اإل

 الرياضي 
 11العدد 

بجامعة 

 المسيلة
 العربية  2013 الجزائر 

https://www.

asjp 

.cerist.dz/en/

art 

icle/14843 

312 

أحمد محمد  

 ، جاسر

محمد حسين  

 النظاري 

 ذكر

معوقات االحتراف في 

كرة القدم من وجهة  

نظر الالعبين بأمانة 

العاصمة بالجمهورية 

 اليمنية 

بداع مجلة اإل

 الرياضي 
 14العدد 

بجامعة 

 المسيلة
 العربية  2014 الجزائر 

https://www.

asj 

p.cerist.dz/en

/art 

icle/13953 

313 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

العدوان على المالعب 

ظر  اليمنية من وجهة ن

لكترونية المواقع اإل

 اليمنية 

 

مجلة الشؤون  

الشباب 

والرياضة 

العلمية 

 المحكمة

،  8العدد 

السنة 

 الخامسة

وزارة 

الشباب 

  -والرياضة 

 صنعاء

  العربية  2016 اليمن 

314 

محمد حسين  

النظاري، 

محمد أحمد  .د

 منصر 

 ذكر

عالم دور اإل

االلكتروني في نشر 

ثقافة االحتراف 

 الرياضي 

جمع  مجلة الم

العلمي العربي 

 لعلوم الرياضة

 مارس 

الجمعية 

الرياضية  

العراقية 

 السويدية

 السويد
2017 

 
  العربية 

315 

Mohamme

d Hussein 

Al-Nadhari 

Basheer 

Senan 

 ذكر

The Role of 

Sports Press in 

the Enrollment 

of Female 

Yemeni 

Students at 

Faculties of 

Physical 

Education: A 

Study Applied 

to Female 

Students of the 

University of 

Hodeidah 

المجلة 

وروبية األ

لتكنولوجيا  

 علوم الرياضة 

 14العدد 

كاديمية األ

الدولية 

لوجيا  ولتكن

علوم 

 لرياضة ا

 English 2017 السويد

https://ejsst.c

om 

/download_j

ournal 

s.php?id=19 

316 

عبد السالم 

 ، مقبل الريمي

 محمد النظاري 

 ذكر

أثر التأمين الصحي 

على االستقرار  

النفسي لحكام كرة 

 القدم بالدوري اليمني 

مجلة 

المنظومة  

الرياضية  

العلمية 

 المحكمة

, 5المجلد 

 3العدد 

جامعة زيان  

عشور  

 الجلفة

 العربية  2018 الجزائر 

https://www.

asjp 

.cerist.dz/en/

a 

rticle/61901 

https://search/
https://search/
https://www.as/
https://www.as/
https://alriadi/
https://www.asjp/
https://www.asjp/
https://www.asj/
https://www.asj/
https://ejsst.com/
https://ejsst.com/
https://www.asjp/
https://www.asjp/
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 عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
اسم 

 المجلة 

بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

317 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

واقع تدريس التربية  

البدنية والرياضية  

بمدينتي البيضاء 

وذمار وفق المقاربة 

 بالكفاءات 

مجلة 

العلوم 

الرياضية  

 الحديثة 

 2العدد 

المركز 

الجامعي 

 تسيمسيلت 

  العربية  2018 الجزائر 

318 

حمد  أمحمد .د

 ، منصر

محمد حسين  

 النظاري 

 ذكر

موارد صندوق رعاية 

والشباب النشء 

ثرها في  أوالرياضية و

تطوير الرياضة 

اليمنية من وجهة نظر  

 االتحادات الرياضية 

مجلة 

الشؤون  

الشباب 

والرياضة 

العلمية 

 المحكمة

العدد 

11  ،

السنة 

 السابعة

وزارة 

الشباب 

  -والرياضة 

 صنعاء

  العربية  2018 اليمن 

319 

محمد حسين  

  ،النظاري

نعمان عبد 

 الغني 

 ذكر

الصحافة دور 

الرياضية المكتوبة في 

إبراز تأهل المنتخبات 

العربية لمونديال  

لكرة   2018روسيا 

القدم من وجهة نظر  

منتسبي كليات ومعاهد  

التربية البدنية 

 والرياضة

مجلة 

بداع  اإل

 الرياضي 

 

المجلد  

10 

 1العدد 

جامعة 

 المسيلة
 الجزائر 

2019 

 
 العربية 

https://www.asjp. 

cerist.dz/en/articl 

e/92097 

320 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

دور الصحافة 

الرياضية في التحاق 

الطالبات اليمنيات 

بكلية التربية  

الرياضية.. دراسة  

مطبقة على طالبات 

كلية التربية الرياضية 

 بجامعة الحديدة 

مجلة 

المسار 

 الرياضي 

 

المجلد  

2 

 4العدد 

زيان  جامعة 

عشور  

 الجلفة

 العربية  2019 الجزائر 

https://www 

.asjp.cerist.dz/en 

/article/126590 

321 

محمد حسين  

 ، النظاري

 . بشير سنانأ

 ذكر

الجمعية اليمنية 

الرياضي  لإلعالم

وأثرها في تعزيز دور 

عالم الرياضي اإل

اليمني  داخليا 

 وخارجيا

 

مجلة 

 التميز 
 3العدد 

المركز 

الجامعي 

 البيض 

  العربية  2019 الجزائر 

322 

محمد حسين  

 ، النظاري

عبد السالم   

 الريمي 

 ذكر

دور القنوات 

التلفزيونية اليمنية في  

ضة المرأة نشر ريا 

من وجهة نظر  

لعاب  العبات األ

 الفردية والجماعية 

 

مجلة 

جامعة 

 البيضاء 

  2العدد 

المجلد  

1 

جامعة 

 البيضاء 
 العربية  2019 اليمن 

http://baydaau 

niv.net › buj › 

article › download 

323 

يحيى صالح  

.م.د  أالميتمي، 

محمد حسين  

، عبد لنظاريا

السالم مقبل 

 الريمي 

 ذكر

اتجاهات طالب  

وية في المرحلة الثان

مدينة رداع نحو  

نشطة  ممارسة األ

 الرياضة 

 

مجلة 

 معارف 

المجلد  

15 

 1العدد 

جامعة 

 البويرة 
 العربية  2020 الجزائر 

https://www 

.cerist.dz/en/ar .asjp 

ticle/125030 

324 

Mohammed 

Hussein Al-

Nadhari 

. Ehab S. 

Alnuzaili 

 ذكر

Effect of Covid-

19 on Sporting 

Competitions 

Worldwide 

المجلة 

وروبية األ

لتكنولوجيا  

علوم 

 الرياضة 

العدد 

30 

كاديمية األ

الدولية 

لوجيا  ولتكن

علوم 

 الرياضة 

 English 2020 السويد

https://ejsst 

.com/download 

_journals.php?id=36 

https://www.asjp/
https://www/
http://baydaau/
https://ejsst/
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 عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
اسم 

 المجلة 

بيان 

ات 

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

325 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

النشر العلمي لعلوم التربية 

الصعوبات  –الرياضية 

 والحلول 
 

نشر في 

كتاب 

المؤتمر 

 الصادر 

بالتعاون مع 

الجامعة  

 المغربية 

 مارس 

المركز 
  الديمقراطي 
 العربي 

 العربية  2021 لمانياأ
https://democ

raticac.de/ 

326 

مد حسين  مح 

 النظاري 

عبد الواحد 

 العيزري 

 ذكر

دور تقنية حكم الفيديو  

varالمساعد  في التقليل من  

أخطاء الحكام في كأس 

.24الخليج   

المؤتمر 

الدولي 

 الثاني 

 مارس 

كلية 

الرياضة 

والنشاط 

  -البدني

 -الرياض

جامعة 

الملك 

 سعود 

 العربية  2021 السعودية 

https://csspa.k

.su 

edu.sa/sites/cs 

spa.ksu.edu.s

a 

/files/imce_i

ma g 

es/mlkhst_lbh

th.pdf 

327 

محمد حسين  

 النظاري 

. عبد العزيز 

 الوصابي 

 منصر محمد

 ذكر

دور قسم التربية الرياضية 

بجامعة البيضاء في رفد 

الرياضية المدارس بالكوادر   

مجلة تفوق  

في علوم 

وتقنيات 

النشاطات  

البدنية 

 والرياضية 

 

 المجلد 

5 

 العدد

3 

المركز 

الجامعي 

 بالبيض 

 العربية  2021 الجزائر 

https://www.a

sjp 

.cerist.dz/en/a

rticle /145121 

328 

حمد  أمحمد 

 منصر 

محمد حسين  

 النظاري 

 ذكر

صندوق رعاية موارد 

النشء والشباب والرياضية 

ثرها في تطوير الرياضة أو

اليمنية من وجهة نظر  

 االتحادات الرياضية 

مجلة 

الشؤون  

الشباب 

والرياضة 

العلمية 

 المحكمة

العدد 

11  ،

السنة 

 السابعة

وزارة 

الشباب 

والرياضة 

 صنعاء  -

  العربية  2018 اليمن 

329 

محمد حسين  

 النظاري 

العزيز . عبد 

 الوصابي 

 منصر محمد

 ذكر

دور قسم التربية الرياضية 

بجامعة البيضاء في رفد 

 المدارس بالكوادر الرياضية 

. 

مجلة تفوق  

في علوم 

وتقنيات 

النشاطات  

البدنية 

 والرياضية 

 

 المجلد 

5 

 العدد

3 

المركز 

الجامعي 

 بالبيض 

 العربية  2021 الجزائر 

https://www.

asjp 

.cerist.dz/en/a

rticle /145121 

330 
نايف صالح  

ة قايد البرح   

 ذكر

 

The Effect of 

Ramadan Fasting on 

Body Composition 

and Metabolic 

Syndrome in 

Apparently Healthy 

Men 

America

n 

Journal 

of Men’s 

Health 

13(1

0):15

5798

8318

8169

2 

SAGE 

journals 
 English 2018 أمريكا

https://doi.org

/10.1177/155

98831881697

25 

331 
نايف صالح  

 ة قايد البرح 
 ذكر

A novel strain of 

acetic acid bacteria 

Gluconobacter 

oxydans FBFS97 

involved in 

riboflavin production 

 

Scientifi

c 

Reports 

10 

(1): 

1-17 

Springe

r-Nature 

research 

 English 2020 بريطانيا 

https://www.n

ature.com/arti

-cles/s41598

4-70404-200 

https://democraticac.de/
https://democraticac.de/
https://democraticac.de/
https://democraticac.de/
https://csspa.ksu/
https://csspa.ksu/
https://www.asjp/
https://www.asjp/
https://www.asjp/
https://www.asjp/
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 قسم محاسبة  البيضاء -كلية العلوم اإلدارية  

 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

332 

Nabil 

Ahmed 

Mareai 

Senan 

 ذكر

An empirical 

analysis of 

financial leverage 

and financial 

performance: 

Empirical 

evidence from 

Indian listed 

firms. 

Investment 

Manageme

nt and 

Financial 

Innovation

s 

18(2), 

322-334 

Business 

Perspecti

ves 

 English 2021 أوكرانيا

• http://dx.

doi:10.21

511/imfi.1

8(2).2021.

26  

333 

Nabil 

Ahmed 

Mareai 

Senan 

 ذكر

Working Capital 

Management and 

Banks’ 

Performance: 

Evidence from 

India. 

The 

Journal of 

Asian 

Finance, 

Economics 

and 

Business 

8(6), 

747–758 

Korea 

Science 

كوريا 

 الجنوبية 
2021 English 

• https://do

i.org/10.1

3106/JAF

EB.2021.

VOL8.N

O6.0747  

334 

Nabil 

Ahmed 

Mareai 

Senan 

 ذكر

Corporate social 

responsibility 

disclosure and 

profitability: 

Evidence from 

Islamic banks 

working in 

Yemen. 

Banks and 

Bank 

Systems 

(2), 16

102-91 

Business 

Perspecti

ves 

 English 2021 أوكرانيا

• http://dx.

doi.org/1

0.21511/b

bs.16(2).2

021.09  

335 

Nabil 

Ahmed 

Mareai 

Senan 

 ذكر

Working Capital 

Management 

Policies in Indian 

Listed Firms: A 

State-Wise 

Analysis. 

Sustainabil

ity 

13(8), 

4516. 
MDPI 2021 كندا English 

https://w

ww.mdpi.

om/2071c

-

050/13/81

 /4516 

136 

Nabil 

Ahmed 

Mareai 

Senan 

 ذكر

Determinants of 

Foreign Direct 

Investment in 

GCC Countries: 

An Empirical 

Analysis. 

The 

Journal of 

Asian 

Finance, 

Economics 

and 

Business, 

8(4), 69-

81. 

Korea 

Science 

كوريا 

 الجنوبية 
2021 English 

• https://w

ww.korea

science.kr

/article/J

AKO202

10955406

1280.pdf  

137 

Nabil 

Ahmed 

Mareai 

Senan 

 ذكر

The influence of 

corporate 

governance 

characteristics on 

profitability of 

Indian firms: An 

empirical 

investigation of 

firms listed on 

Bombay Stock 

Exchange. 

Investment 

Manageme

nt and 

Financial 

Innovation

s 

18(1), 

114-125. 

Business 

Perspecti

ves 

 English 2021 أوكرانيا

• http://dx.

doi.org/1

0.21511/i

mfi.18(1).

2021.10  

http://dx.doi:10.21511/imfi.18(2).2021.26
http://dx.doi:10.21511/imfi.18(2).2021.26
http://dx.doi:10.21511/imfi.18(2).2021.26
http://dx.doi:10.21511/imfi.18(2).2021.26
http://dx.doi:10.21511/imfi.18(2).2021.26
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.0747
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.0747
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.0747
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.0747
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.0747
https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO6.0747
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.09
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.09
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.09
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.09
http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(2).2021.09
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4516
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4516
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4516
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4516
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4516
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4516
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
https://www.koreascience.kr/article/JAKO202109554061280.pdf
http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.10
http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.10
http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.10
http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.10
http://dx.doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.10
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 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
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https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
https://doi.org/10.%20%201080/23311975.2020.1803579
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 إدارة أعمال قسم  البيضاء -كلية العلوم اإلدارية  

 السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

353 

مد الجرادي ح أ

محمد          ,

 االشول

ة قياس الخدمات التعليمي ذكر  
مجلة دار 

 السالم
5 

جامعة دار     

 السالم
  العربية  2017 اليمن 

354 

 

 أحمد الجرادي 

 

 الفساد اإلداري  باليمن  ذكر

مجلة أبحاث 

البيئة والتنمية 

 المستدامة

 الرابع
جامعة 

 الرازي 
  العربية   2019 اليمن 

355 

 

 الجرادى حمد أ

 

 ذكر
مهارات القائد اإلداري 

 داء ثرهاعلى األأو

مجلة جامعة  

 البيضاء 
5 

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2019 اليمن 

356 

 

د. سعد عبدهللا  

أحمد قاسم 

 األقرع 

 

 ذكر

أثر المهارات القيادية في 

أداء العاملين في  

المؤسسات العامة  

 -بمحافظة البيضاء 

 اليمن 

مجلة جامعة  

 البيضاء 

 (2المجلد)

 ( 3العدد)

جامعة 

 البيضاء 
 العربية  2020 اليمن 

www.bayd

aauniv 

j.net/bu 

357 

سعد عبدهللا  

أحمد قاسم 

 األقرع 

 ذكر

أثر خصائص هيئات 

الرقابة الشرعية على 

األداء المالي للبنوك 

 اإلسالمية اليمنية

العربية المجلة 

  للعلوم ونشر

بحاث، مجلة األ

العلوم 

االقتصادية 

واإلدارية 

 والقانونية 

( 4المجلد)

 ( 1العدد)

المركز 

القومي 

 للبحوث 

 العربية  2020 فلسطين 

https: 

//www.ajsr

p.com. 

https: 

//doi.org/1 

0.26389/ 

AJSRP.S1

00919 

358 

سعد عبدهللا  

أحمد قاسم 

 األقرع 

 ذكر

الرقابة حوكمة هيئات 

الشرعية في المؤسسات  

المالية اإلسالمية اليمنية 

في ضوء المعايير 

الدولية الصادرة عن 

(IFSB  ،)

(AAOIFI .) 

مجلة الجامعة 

  اإلسالمية

للدراسات  

االقتصادية 

 واإلدارية 

Vol 27, 

No 4, 

2919, 

الجامعة  

  –اإلسالمية 

 غزة 

 العربية  2019 فلسطين 

http://jour

nals 

iugaza.edu

.ps/ 

index.php 

IUGJEB/ / 

article/vie

w/6204 

359 

 

سعد عبدهللا  

أحمد قاسم 

 األقرع 

 

 ذكر

مكانية توجيه إ

المجتمعات غير المسلمة 

بيئة صديقة للصيرفة 

اإلسالمية اإلطار 

الفكري والتطبيق  

 العملي.

مجلة دار 

السالم الدولية 

للعلوم 

 والتكنولوجيا

 العدد)صفر(

جامعة دار 

السالم 

الدولية 

للعلوم 

 والتكنولوجيا

 العربية  2017 اليمن 

http://dars

ys.online / 

-of-journal

dar- 

alssalam/a

rticle 

view.php?i

d=4 

360 

 

سعد عبدهللا  

أحمد قاسم 

 األقرع 

 

 ذكر
المدخرات وسائل جذب 

 في البنوك اإلسالمية

مركز البحوث 

الجامعة  

اإلسالمية  

 العالمية ماليزيا

 العدد األول

الجامعة  

اإلسالمية  

العالمية 

 ماليزيا

  العربية  2011 ماليزيا

361 

 

سعد عبدهللا  

أحمد قاسم 

 األقرع 

 

 ذكر

"أثر البنك المركزي 

على البنوك اإلسالمية  

في جذب المدخرات  

واستثمارها: اليمن 

 نموذج". 

مركز البحوث 

الجامعة  

اإلسالمية  

 العالمية ماليزيا

 العدد األول

الجامعة  

اإلسالمية  

العالمية 

 ماليزيا

  العربية  2011 ماليزيا

http://journals/
http://journals/
http://darsys.online/
http://darsys.online/
http://darsys.online/
http://darsys.online/
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 ة لاسم المج عنوان البحث  النوع  الباحث  اسم م
بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 

رابط  

 النشر 

362 

د. سعد عبدهللا أحمد  

 قاسم األقرع 

 

 ذكر
االستثمار في  

 البنوك اإلسالمية

مركز البحوث 

الجامعة  

اإلسالمية  

 العالمية ماليزيا

العدد 

 األول

الجامعة اإلسالمية  

 العالمية ماليزيا
  العربية  2011 ماليزيا 

363 

د. سعد عبدهللا أحمد  

 قاسم األقرع 

 

 ذكر

صناديق  

االستثمار مدخل 

استراتيجي  

معاصر لتنمية 

الموارد المالي 

في إطار البنوك 

 اإلسالمية

األكاديمية 

العالمية للبحوث 

 الشرعية"إسرا" 

بحث 

مشاركة  

في 

 مؤتمر

ية العالمية االكاديم

 ( اللبحوث الشرعية )إسر
  العربية  2012 ماليزيا 

364 

Abdulnaser A. 

Hagar*, 

Deepali G. 

Chaudhary, Ali 

A. Al-Bakhrani 

& Bahrti W. 

Gawali 

 ذكر

Big Data 

Analytic 

using 

Machine 

Learning 

Algorithms 

for Intrusion 

Detection 

System: A 

Survey 

International 

Journal of 

Mechanical 

and 

Production 

Engineering 

Research and 

Development 

(IJMPERD) 

ISSN (P): 

2249–6890; 

ISSN (E): 

2249–8001 

Q3 Scopus 

Vol. 

10, 

Issue 

3, Jun 

2020, 

6063–

6084 

Transstellar Journal 

Publication & 

Research 

Consultancy 

(TJPRC) 

 English 2020 الهند

http://w

ww.tjpr

c 

.org/vie

w_pape

r.p 

hp?id=

13391 

 

365 

Ali A. Al-

Bakhrani1, 

Abdulnaser A. 

Hagar2, Husam 

H. 

Abdulmughni3, 

Ahmed A. 

Hamoud5, 

Bharti W. 

Gawali6, 

Ratnadeep R. 

Deshmukh7, 

Ramesh 

Manza8, 

Manasi 

Baheti9 & 

Sunil 

Nimbhore10 

 ذكر

The 

Utilization of 

Google 

Classroom in 

the Learning 

Procedure 

and 

Implement in 

Yemen 

International 

Journal of 

Mechanical 

and 

Production 

Engineering 

Research and 

Development 

(IJMPERD) 

ISSN (P): 

2249–6890; 

ISSN (E): 

2249–8001 

Q3 Scopus 

Vol. 

10, 

Issue 

3, Jun 

2020, 

1539–

1544 

Transstellar Journal 

Publication & 

Research 

Consultancy 

(TJPRC) 

 English 2020 الهند

http://w

ww.tjpr

c. 

org/vie

w_pape

r 

.php?id

=12892 

366 

1ali A. Al-

Bakhrani, 

2abdulnaser A. 

Hagar, 3ahmed 

A. Hamoud, 

4bharti W. 

Gawali, 

5ramesh 

Manza 

 ذكر

Compiler 

Design 

Life Cycle 

and 

Comparis

on 

of 

Programmin

g Languages 

International 

Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitatio

n, Vol. 24, 

Issue 06, 

2020 

ISSN: 1475-

7192 

Q4 Scopus 

Vol. 

24, 

Issue 

06 

Hampstead 

Psychological 

Associates 

 English 2020 بريطانيا

https://

www. 

psychos

ocia 

l.com/a

rticle/P

R2 

60441/

14732/ 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=GB
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=GB
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 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 لغة البحث  السنة  البلد 

رابط  

 النشر 

367 

Ali A. AL-

Bakhrani1, 

Abdulnaser 

A. 

Hagar2,Ahme

d A. 

Hamoud3 

Andseema 

Kawathekar4 

 ذكر

Comparative Analysis 

Of Cpu Scheduling 

Algorithms: 

Simulation And 

Its Applications 

International 

Journal of 

Advanced 

Science and 

Technology 

 

Q4 Scopus 

Vol. 

29, 

No. 

3, 

(2020

), pp. 

483- 

494 

Science 

and 

Engineer

ing 

Research 

Support 

Society 

 English 2020 أستراليا

http://sers

c 

.org/jour

n 

als/index.

php/ 

IJAST/art

icle/v 

iew/3948 

368 
شاكر محمد  

 القحطاني 
 ذكر

The Extent Of 

Implementing Crisis 

Management In 

Ministries In The 

Republic Of Yemen 

Palarch’s 

Journal Of 

Archaeology 

Of 

Egypt/Egypto

logy 17(7), 

ISSN 1567-

214x"Q3 

17(7), 

ISSN 

1567-

214x" 

-

Palarch’s 

Journal 

Of 

Archaeol

ogy Of 

Egypt/Eg

yptology 

  English 2021 نيوزلندا 

369 
شاكر محمد  

 القحطاني 
 ذكر

Entrepreneurship And 

Its Role In Developing 

Performance In 

Medium Industrial And 

Commercial Companies 

In The Republic Of 

Yemen 

Journal of 

Xi’an Shiyou 

University, 

Natural 

Science 

Edition 

ISSN 

: 

1673-

064X 

Journal 

of Xi’an 

Shiyou 

Universit

y, 

Natural 

Science 

Edition 

  English 2020 الصين 

370 
شاكر محمد  

 القحطاني 
 ذكر

 

Role Of Human 

Resource Management 

Functions On 

Organizational 

Performance With 

Reference To Islamic 

Banks – 30yemen 

Journal Of 

Critical 

Reviews 

SSN- 

2394-

5125 

CRITIC

AL 

REVIE

WS 

  English 2020 الهند

371 

Shaker M. 

Al-Kahtani 

and Professor 

Syed 

azharuddin 

 ذكر

The extent of Applying 

Knowledge 

Management in Yemeni 

Public 

Universities from the 

point of view of 

Academic and 

Administrative 

Leadership in 

Universities 

(An applied study on Al 

Baydha University in 

the Republic of Yemen) 

Journal of 

Xi’an Shiyou 

University, 

Natural 

Science 

Edition 

Volu

me 

17 

Issue 

06 

Xi’an 

Shiyou 

Universit

y, 

 English 2021 الصين 

http://xis

dxjxsu.as

ia 

372 
ريم محمد عبدالك

 بشير

 

 

 ذكر

Extended inverse 

Weibull distribution 

with reliability 

application 

Journal of the 

Egyptian 

Mathematical 

Society 

 

 

25(3) 

 

Page: 

343 

– 

349 

 

Elsevier 

 

 مصر

 

 

2017 

 

English 

https://w

ww.scie 

ncedirect.

com/sc 

ience/arti

cle/pii/S 

1110256

X173001

47 
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 م
اسم 

 الباحث 
 عنوان البحث  النوع 

اسم 

 المجلة 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد 

373 

عبدالكريم  

محمد  

 بشير

 

 

 

 

 ذكر

Alpha power 

inverse Weibull 

distribution with 

reliability 

application 

 

Journal 

of 

Taibah 

Universi

ty for 

Science 

13(1) 

 

 

423 – 432 

 

 

Taylor 

& 

Francis 

 

 

 السعودية 

 

 

2019 
English 

https://www.t

an d 

fonline.com/d

o 

i/full 

/10.1080/ 

16583 655.2 

019.1588488 

 

374 

عبدالكريم  

محمد  

 بشير

 

 

 

 ذكر

Marshall Olkin 

alpha power 

inverse 

exponential 

distribution: 

Properties and 

Applications 

 

Annals 

of data 

Science 

* Springer 

 

 لمانياأ 

 

 

2019 

 

English 

https://doi.org 

/10.1007/s40 

745-019-

00229-0 

375 

عبدالكريم  

محمد  

 بشير

 

 

 

 ذكر

On Marshall-

Olkin extended 

inverse Weibull 

distribution:  

properties and 

estimation using 

type-II censoring 

data 

Journal 

of 

Statistics 

Applicat

ions & 

Probabil

ity 

Letters 

 

7(1) 

 

page: 

9-21 

 

N S P 

 

 أمريكا

 

 

2020 

 

English 

http://www.n

atu 

ra 

lspublishing. 

com/A rticle. 

asp?ArtcID 

= 21447 

 

376 

عبدالكريم  

محمد  

 بشير

 

 

 

 ذكر

Bayesian 

estimation of 

Marshall Olkin 

extended inverse 

Weibull using 

MCMC approach 

Journal 

of the 

Indian 

Society 

for 

Probabil

ity and 

Statistics 

 

21(1) 

 

Page: 

247 – 257 

 

Springer 

 

 الهند

 

 

2020 
English 

https://link.sp

rin 

ger.com/articl 

e/10.1007/ s4 

1096-020-

00082-y 

 

377 

عبدالكريم  

محمد  

 بشير

 

 

 

 ذكر

Marshall-Olkin 

extended inverse 

Weibull 

distribution: 

Different method 

of estimations 

 

Annals 

of data 

Science 

* Springer 

 

 لمانياأ

 

 

2020 

 

English 

https://doi.org

/1 0.1 

-007/s40745 

5-00299-020 

378 

ريم  عبدالك

محمد  

 بشير

 

 

 ذكر

E‑Bayesian and 

Hierarchical 

Bayesian 

Estimations for 

the Inverse 

Weibull 

Distribution 

 

Annals 

of data 

Science 

 

 

* 

 

 

Springer 

 

 لمانياأ

 

 

2021 
English 

https://doi.org

/10 

-1007/s40745

02 

x-00320-0 

379 

عبدالكريم  

محمد  

 بشير

 

 ذكر

Marshall –Olkin 

alpha power 

inverse Weibull 

distribution: non 

Bayesian and 

Bayesian 

estimations 

 

Journal 

of 

Statistics 

Applicat

ions & 

Probabil

ity 

 

10(2) 

Page: 

1-2 

 

N S P 

 

 أمريكا

 

 

2021 

 

English 

http://www.n

at 

uralspublishin

g. 

com/FC.asp?J

orID=3 

 

https://doi.org/
https://doi.org/1%200.1
https://doi.org/1%200.1
https://doi.org/101007/s40745-020-00320-x
https://doi.org/101007/s40745-020-00320-x
https://doi.org/101007/s40745-020-00320-x
https://doi.org/101007/s40745-020-00320-x
https://doi.org/101007/s40745-020-00320-x
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 قسم الكيمياء البيضاء -التربية  كلية 

 م
اسم 

 الباحث 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

380 

سل را

 ي حمد علأ

عارف 

 +دمحم

سماء  أ

 السيد+ 

 ربيع جبر 

 

 ذكر

New Properties and 

Characteristics of 

Mixed Ligand 

Coordination 

Polymers Derived 

from Transition 

Metal Ions, 1,2,4,5-

Benzenetetracarbox

ylate and Aromatic 

Diamines 

American 

Chemical 

Science 

Journal 

 

ACSj, 

6(3): 

144-157, 

2015; 

Article 

no.ACSj.2

015.046 

 

SCIENC

E 

DOMAI

N 

internatio

nal 

 English 2015 كايأمر

http://www.sc

ienc 

edomain.org 

/review-histor 

y 

.php?iid=901

&id 

=16&aid=834

8 

 

381 

راسل 

حمد أ

+  يعل

عبد 

 الحفيظ 

 ذكر

Synthesis and 

Structural 

Characterization of 

Three 

Homotrinuclear 

Metal Complexes 

Stabilized by 

tetradentate N-

isopentylidine 

hydrazinedithiocarb

amate Schiff base 

Ligand 

Thamar 

University 

Journal of 

Natural & 

Applied 

Sciences 

 

ISSN: 

2073-

0764 

2016 

A(6)83-

92 

 

Thamar 

Universit

y 

  English 2016 اليمن 

382 
راسل 

 ي حمد علأ
 ذكر

Synthesis and 

Characterization of 

a New Tetradentate 

N-isopentylidine 

hydrazinedithiocarb

oxylic methyl ester 

Schiff Base Ligand 

for Three 

Homotrinuclear 

Metal Complexes 

Al-Baydha 

University 

Journal for 

Researches 

(BUJR) 

 

Volume 1 

- August 

2019 

 

Al-

Baydha 

Universit

y 

 

 English 2019 اليمن 

www.bayd 

aauniv.net 

/buj/inde 

x.php/buj 

 

383 

راسل 

 يعل حمدأ

+ سمير  

 عثمان 

 ذكر

Structures and 

properties of three 

new homobinuclear 

nanosized 

supramolecular 

copper coordination 

polymers derived 

from carboxylate 

type ligands and 

benzimidazole 

 

FRENCH-

UKRAINI

AN 

JOURNAL 

OF 

CHEMIST

RY 

 

2020, 

VOLUM

E 08, 

ISSUE 01 

 

 

French-

Ukrainian 

Journal 

 أوكرانيا

 
2020 English  

384 

راسل 

 يحمد علأ

+ 

عبدالحفيظ 

+حكيم 

+ياسمسن

+ 
عبدالوارث 

+عبده 

 قائد 

 

 ذكر

Synthesis, 

Structures and 

Characterization of 

a Novel Schiff Base 

Ligand and their 

Three 

Homotrinuclear 

Metal Complexes 

and study 

bioactivity them 

Al-Baydha 

University 

Journal for 

Researches 

(BUJR) 

 

vol(2)– 

Issue 3- 

Dec.2020 

 

Al-Baydha 

University 
 English 2020 اليمن 

www.bayda 

auniv.net/b 

uj/index.php/

buj 

 

http://www.scienc/
http://www.scienc/
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 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

 لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

385 
حمد أراسل 

 + فاهم  يعل
 ذكر

Time Resolved Pulsed 

Photoacoustic 

Spectroscopy of 

Formaldehyde 

Molecules at 266 nm 

 

Al-Baydha 

University 

Journal for 

Researches 

(BUJR) 

 

vol(2)– 

Issue 3- 

Dec.20

20 

 

Al-

Bayd

ha 

Unive

rsity 

 English 2020 اليمن 

www.bay 

daauniv.net 

/buj/inde 

x.php/buj 
 

386 

حمد أراسل 

+  يعل

عارف 

 محمد+

 سماء السيدأ

 ذكر

Nanosized 

Supramolecular 

Coordination Polymers 

Derived from Divalent 

Metal Ions, 4-

Pyridylacetate and 

Auxiliary Ligands 

Containing Nitrogen 

and Phosphorus Donors 

Orbital: 

Electron. J. 

Chem 

 

2021, 

13(1), 

39-47 

Feder

al 

Unive

rsity 

of 

Mato 

Gross

o do 

Sul 

 

ل 
زي

را
الب

 

2021 English 

http://dx.d 

oi.org/10. 

17807/o 

rbital.v13i1.15

51 

 

387 
M. S. 

Mushab 
 ذكر

Preparation of 

Magnetite 

Nanoparticles Filters 

for the Removal of 

Benzene from Drinking 

Water 

international 

Journal of 

Engineering 

and Applied 

Sciences 

(IJEAS) 

2-2 * * 2015 English 

https://www.ij

eas.org/prepar

-of-ation

-agnetitem

-anoparticlesn

-the-for-iltersf

-of-emovalr

-from-enzeneb

wate-rinkingd 

388 
Mohame

d Sheikh 
 ذكر

Phosphonium-based 

ionic liquid modified 

activated carbon from 

mixed recyclable waste 

for mercury(II) uptake 

Molecules 24-3 * * 2019 English 

https://www.m

-dpi.com/1420

049/24/3/5703 

389 
Mohame

d Sheikh 
 ذكر

Fabrication of 

renewable palm-

pruning leaves based 

nano-composite for 

remediation of heavy 

metals pollution 

Arabian 

Journal of 

Chemistry 

13-4 * * 2020 English 

https://www.sc

ien 

cedirect.com/ 

science/articl 

e/pii/S18785 

35220300198 

390 
Mohame

d Sheikh 
 ذكر

Metal organic 

frameworks enhanced 

dispersive solid phase 

microextraction of 

malathion before 

detection by UHPLC-

MS/MS 

 

Journal of 

Separation 

Science 

43-15 * * 2020 English 

https://analytic

alsc 

iencejo 

urnals.onli 

nelibrary.wi l 

ey.com/doi/ 

full/10 

.1002 

/jssc.20200003

3 

391 
Mohame

d Sheikh 
 ذكر

Nano-clay as a solid 

phase microextractor of 

copper, cadmium and 

lead for ultra-trace 

quantification by ICP-

MS. 

Analytical 

Methods 
41 * * 2020 English 

https://pubs.rsc

.org/ 

en/content/ar 

ticlelanding/2 

020/ay/d0ay01

3 

43a#!divAbstr

act 

https://www.scien/
https://www.scien/
https://pubs.rsc.org/
https://pubs.rsc.org/
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 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

392 
Moham

ed 
Sheikh 

 ذكر

Fabrication of 

Schiff’s base-

functionalized 

porous carbon 

materials for the 

effective 

removal of toxic 

metals from 

wastewate 

Arabian 

journal of 

geoscience 

14 * * 2021 English 

https://link.sp

ri 

nger.com/arti

cle/ 

10.1007/s125

-17 

-06667-021

6#citeas 

https://link.spri/
https://link.spri/
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 قسم اللغة العربية البيضاء -كلية التربية  

 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر 

393 

 عبدربه

 أحمد طاهر

 الحميقاني 

 العثماني  الرسم ذكر

 المجلة

 المصرية

 للبحوث

 والدراسات

 اإلسالمية

 العدد

 الثاني 

 جامعة

 ـ سوهاج

 اآلداب كلية

  العربية  2014 مصر

394 

 عبدربه

 أحمد طاهر

 الحميقاني 

 ذكر
 في لغوية ظواهر

 البيضاء لهجة
 العلمية  المجلة

 العدد

 الثالث

 عشر

 ذمار جامعة

 كلية ـ

 التربية 

  العربية  2016 اليمن 

395 

 عبدربه

 أحمد طاهر

 الحميقاني 

 ذكر

 في الذرة زراعة

 البيضاءـ لهجة

 داللية دراسة

 54 العدد المسار  مجلة

 مركز

 التراث

والبحوث 

 اليمني 

  العربية  2017 اليمن 

396 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

سيمياء العربي 

القصة والغربي في 

القصيرة عند الطيب 

صالح: دراسة فيما  

وراء السرد: أغنية 

 الحب أنموذجا

مجلة جيل 

الدراسات  

األدبية 

 والفكرية 

17 

الخاص 

بـالطيب 

 صالح 

مركز جيل 

البحث  

 العلمي 

 العربية  2016 الجزائر 
https://cutt.l

y/4c1okuf 

397 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

سيميائية القراءة في  

النص األدبي في 

مواقع التواصل 

 االجتماعي 

المؤتمر الدولي 

)اللغة العربية 

والنص األدبي 

على الشبكة 

 العالمية( 

--- 
جامعة الملك 

 خالد 
  العربية  2017 السعودية 

398 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

األنوثة حضوٌر في 

التشظي قراءة فيما 

وراء نص )عودة(  

 ألهداف سويف

مجلة دراسات 

للعلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية

المجلد  

، العدد  44

4 

عمادة 

البحث  

العلمي 

وضمان 

  -الجودة 

الجامعة  

 األردنية 

 العربية  2017 األردن 
https://cutt.l

y/Tc1snEv 

399 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

السيميائيات التأويلية: 

فرضيات القراءة 

وممكنات النص:  

دراسة في "المآخذ 

اح ديوان  على شرَّ

المتنبي" البن معقل 

 األزدي 

المؤتمر الدولي 

الثاني "تراثنا 

العربي والفكر 

 الحداثي" 

---- 

كلية اللغة 

 –العربية 

 –المنوفية 

جامعة 

 األزهر 

  العربية  2018 مصر

400 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر
األفعال وصراع 

 األسبقية
 32 مجلة جذور

النادي  

 األدبي بجدة 
 العربية  2012 السعودية 

https://cutt.l

y/Tc1be0I 

401 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

أثر التحليل السيميائي 

في إبراز بالغة 

الخطاب القرآني  

 سورة

 أنموذجا )ص( 

 54 مجلة جذور
النادي  

 األدبي بجدة 
 العربية  2019 السعودية 

https://cutt.l

y/Cc1bCdx 

https://cutt.ly/4c1okuf
https://cutt.ly/4c1okuf
https://cutt.ly/Tc1snEv
https://cutt.ly/Tc1snEv
https://cutt.ly/Tc1be0I
https://cutt.ly/Tc1be0I
https://cutt.ly/Cc1bCdx
https://cutt.ly/Cc1bCdx
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 م
اسم 

 الباحث 
 عنوان البحث  النوع 

اسم 

 المجلة 

بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

402 

وي أحمد عل

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

 

االستعارة وعالقة 

اإلنسان بالبيئة في  

ضوء النظرية 

 التفاعلية 

مجلة مجمع  

اللغة 

العربية  

على الشبكة 

 العنكبوتية

 التاسع

مجمع اللغة  

العربية  

على الشبكة 

 العنكبوتية

 العربية  2015 السعودية 
https://cutt.ly/cc1yhx

2 

403 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

النص بين النقد الثقافي  

وسيميائيات الثقافة: 

المفهوم وآليات  

 المقاربة

مجلة ذخائر  

للعلوم 

 اإلنسانية 

العدد 

 الثاني 

مركز 

فاطمة 

الفهرية 

لألبحاث 

والدراسات 

 )مفاد( 

 العربية  2017 المغرب
https://cutt.ly/Yc1WF

ps 

404 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

سيميائية الحزن في  

ديوان مبتدأ لبكاء آخر 

دراسة في ضوء  

 سيميائية األهواء 

 24 األثر 

كلية اآلداب  

جامعة 

قاصدي 

مرباح 

 ورقلة 

 العربية  2016 الجزائر 
https://cutt.ly/1c1ieL

9 

405 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

المد في األداء 

القرآني: دراسة 

أكوستيكية في المدة  

الزمنية والرمز  

 الكتابي 

مجلة كلية  

اآلداب 

والعلوم  

 االجتماعية 

مجلد 

10  ،

 3عدد 

جامعة 

السلطان  

 قابوس 

 العربية  2019 عَُمان 
https://cutt.ly/2c1nyy

P 

406 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

اإلشارة الصوتية في 

سينية البحتري:  

مقاربة سيميائية 

 أسلوبية

 591 مجلة البيان 

رابطة 

األدباء 

 الكويتيين 

  العربية  2019 الكويت

407 

وي أحمد عل

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

عربيات أم ساميات:  

العربية والدراسات  

 الفيلولوجية

 593 مجلة البيان 

رابطة 

األدباء 

 الكويتيين 

 العربية  2019 الكويت
https://cutt.ly/kc1Qdj

I 

408 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر
السيميائيات الحديثة:  

 متداداتاألصول واال

مجلة 

 سيميائيات 

مجلد 

17  ،

 1عدد 

مختبر  

السيميائيات 

وتحليل  

الخطاب 

بجامعة 

 وهران

 العربية  2021 الجزائر 

Https://Www 

.Asjp.Cerist 

.Dz/En/Article/147 

926?Fbclid=Iwar0 

Cncqsgvsphl45kz 

6rfdwpkvmlje 

Olliw0ba9a 

Gu06ekvlk3vbbdxrk

w 

 

409 

صالح عبده  

 محمد

 الموت

 ذكر
أصحاب األخدود في 

 القرآن الكريم 

المجلة 

المصرية  

الدولية 

لعلوم  

 الشريعة

العدد 

الثاني  

م2013

. 

 

صادرة عن  

المركز 

العلمي 

المتميز 

بجامعة 

 سوهاج 

  العربية  2013 مصر

410 

صالح عبده  

 محمد

 الموت

 ذكر

عالقة المسلمين مع  

غير المسلمين )األصل  

والقاعدة( من خالل 

 آيات القرآن الكريم 

مجلة كلية  

–اآلداب 

جامعة 

 سوهاج 

الجزء 

الثاني  

من  

العدد 

(48 ) 

 

كلية اآلداب  

جامعة   –

 سوهاج 

 العربية  2018 مصر

http://search.mandu 

mah.com/R 

ecord/985511 

http://search 

 .mandumah

.com/Search/ 

Results?lookfor 

https://cutt.ly/cc1yhx2
https://cutt.ly/cc1yhx2
https://cutt.ly/Yc1WFps
https://cutt.ly/Yc1WFps
https://cutt.ly/1c1ieL9
https://cutt.ly/1c1ieL9
https://cutt.ly/2c1nyyP
https://cutt.ly/2c1nyyP
https://cutt.ly/kc1QdjI
https://cutt.ly/kc1QdjI
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 م

 

اسم 

 الباحث 
 السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

411 

صالح  

عبده 

محمد  

 الموت

 ذكر

العهود والعقود  

والمواثيق 

مفهومها وأثر 

الوفاء بها في 

العالقات 

اإلنسانية من 

خالل القرآن  

 الكريم 

مجلة مؤتمر  

 الشباب الباحثين 
  العربية  2018 مصر جامعة سوهاج األولالعدد 

412 

صالح  

عبده 

 محمد

 الموت

 ذكر

التسامح وأثره  

في بناء 

العالقات 

اإلنسانية من 

منظور القرآن  

 الكريم 

المجلة المصرية 

للبحوث 

والدراسات 

 اإلسالمية

 العدد السابع،

2019 

 

صادرة عن  

مركز دراسات 

وبحوث  

كلية   -التراث

جامعة   -اآلداب

 سوهاج 

  العربية  2019 مصر
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 قسم لغة إنجليزية البيضاء -كلية التربية  

 

 م

 

اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  نوع لا

بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

413 

مد  مح 

حسين 

 اآلنسي 

كارونا 

 كاران 

 ذكر

Second Language 

Acquisition: Issues 

and Implications 

Internation

al Journal 

of English 

and 

Education 

Volume:

2, 

Issue:2 

International 

Journal of 

English and 

Education 

 English 2013 الهند
www.ijee.or

g 

414 

محمد  

حسين 

 اآلنسي 

 ذكر

Evaluating B. Ed. 

Program of the 

English 

Departments at 

Colleges of 

Education in 

Yemen 

Research 

Scholar 

Vol. 3 

Issue I 

Research 

Scholar 
 English 2015 الهند

www.researc

h 

scholar.co

.in 

415 

محمد  

حسين 

 اآلنسي 

 ذكر

Andragogy: 

prospects and 

Challenges 

Research 

Scholar 

Vol. 3 

Issue II 

Research 

Scholar 
 English 2015 الهند

www.rese

arc 

hscholar.co.i

n 

416 

محمد  

حسين 

 اآلنسي 

 ذكر

The Attitudes 

of Learners and 

Teachers toward 

Learning and 

Teaching English 

at AlBaida City 

Schools 

Pune 

Research 

Vol. 2 

Issue 3 

Pune 

Research 
 English 2016 الهند

www.punere 

search.com/e

nglish 

417 

محمد  

حسين 

 اآلنسي 

 ذكر

The Effect of 

Using CLT on 

Developing 

Studentteachers' 

Oral Proficiency in 

English at Al-

Baydha 

University 

مجلة جامعة  

 البيضاء 

المجلد  

الثاني العدد 

 الثاني 

 English 2020 اليمن  جامعة البيضاء
www.bayda 

auniv.net/buj 

418 

محمد  

عبدهللا 

محمد  

 عزيز الهبة

 

 

 

 

 ذكر

Folklore and 

Religion: Folk 

Religion and Folk 

Religious Practices 

FLGP-

2016, Vol. 

3, English: 

Folk 

Literature: 

Global 

Perspective

s, ISBN: 

978-81-

923487-3-

5). 

FLGP-

2016, 

Vol. 3, 

English 

FLGP-2016, 

Vol. 3, 

English. 

  English  2016 الهند

419 

محمد  

عبدهللا 

محمد  

 عزيز الهبة

 ذكر

A Psychological 

Critical Analysis 

into Dostoevsky's 

Notes from 

Underground: The 

Underground Man 

as an Outsider 

Internation

al 

Organizatio

n of 

Scientific 

Research 

Journal of 

Humanities 

and Social 

Sciences 

Vol. 

20,Issue 

10, 

October 

International 

Organization 

of Scientific 

Research 

Journal of 

Humanities 

and Social 

Sciences 

  English  2015 الهند

http://www.ijee.org/
http://www.ijee.org/
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 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

420 

محمد عبدهللا  

محمد عزيز 

 الهبة

 ذكر

Intersection in Use 

and Function 

between Literature 

and Ideology: 

Theorizing and 

Coupling 

International 

Journal of 

English 

Language, 

Literature 

and 

Humanities. 

Vol. 

III, 

Issue 

VI, 

Augu

st, 

ISSN-

2321-

7065. 

Internatio

nal 

Journal of 

English 

Language

, 

Literature 

and 

Humaniti

es. 

  English  2015 الهند

421 

مد عبدهللا  مح 

محمد عزيز 

 الهبة

 ذكر

Reader Response 

Theory in the 

Phenomenology of 

Reading with the 

Text and the 

Reader as its Focal 

Point 

International 

Organization 

of Scientific 

Research 

Journal of 

Humanities 

and Social 

Sciences 

Vol. 

8, 

Issue 

6, 

Mar-

Apr 

Internatio

nal 

Organizat

ion of 

Scientific 

Research 

Journal of 

Humaniti

es and 

Social 

Sciences 

 ----- English  2013 الهند

422 

Mugahed 

Abdulqad

er Alawi  

Alhesha

mi 

 ذكر

Reverseculture-

Shockwith An 

Attempt 

Ofcompromising 

Cultures: Acritique 

Ofameen Rihani’s 

The Book Of 

Khalid And 

T.Salih’sseason Of 

Migration To The 

North 

ELT: 

Linguistics, 

Literature 

and English 

Teaching 

Journal. 

Ip-

isssn:

20869

606; 

E-

Issn: 

25492

4541 

* 
أندونو

 سيا 
2019 English 

eehttps://jurnal.u

in 

antasari.ac.id/ind

ex 

.php/index/sea 

rch/authors/view 

?firstName=Mu

ga 

hed&middleN 

ame=&lastN 

ame=Alhesha 

mi&affiliate 

ion=Aligarh%20

Muslim% 

20University%2

C%20Ut 

terpradesh% 

2C%20Aligarh

%2 

C%20India&

country=IN 

423 

Mugahed 

Abdulqad

er Alawi  

Alhesha

mi 

 ذكر

The American 

Proletariat And 

The Challenges Of 

The Roaring 

Twenties: The 

Depictions Of E. 

O’neill In The 

Hairy Ape 

Vedas, 

Journal of 

English and 

literature 

(Joell). 

63751

. 

Volu

me. 5, 

issue 

2 

 English 2018 الهند *

http://joell 

-5-.in/vol

2018/-2-issue 

http://joell/
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 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  م الباحث اس م
بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد 

424 

Mugahed 

Abdulqa

der  

Alawi 

Alhesha

mi 

 ذكر

The Role Of 

English In A 

Cosmopolitan 

Arab Novel 

Through 

Literary Texts 

Translation 

 

IJCRT1892834 

International 

Journal of 

Creative 

Research 

Thoughts 

(IJCRT) 

Vo

lu

me 

6 

 English 2018 الهند *

http://www.ijc 

rt.org/papers/ 

IJCRT18928

34.pdf 

425 

Mugahed 

Abdulqa

der  

Alawi 

Alhesha

mi 

 ذكر

Ideology Of 

Return And 

Transnationalis

m In The 

Depictions Of 

Yemeni And 

Indian Select 

Works 

LangLit, An 

International 

Peer-Reviewed 

Open Access 

Journal 

Volu

me 5 

Issue 

 English 2018 الهند *

.wwhttp://w 

langlit.org 

2/-issue-5-/vol 

426 

Mugahed 

Abdulqa

der  

Alawi 

Alhesha

mi 

 ذكر

Sustainable 

Culture In 

Relation To 

Sustainable 

Development 

 

IJELLH  

International 

Journal of 

English 

Language, 

Literature, 

Literature in 

Humanities  , 

ISSN- 2321-

7065 

Vol 6 

No 10 

(2018

): 

Volu

me 6, 

Issue 

10 

 English 2018  الهند *

http://ijellh.com/

OJ 

S/index.php/OJ

S 

/article/view/51

94 

427 

Mugahed 

Abdulqa

der  

Alawi 

Alhesha

mi 

 ذكر

Self-

reconstruction 

through the 

Sense of Guilt: 

A Study of 

Select 

Masterpieces in 

the American 

Fiction 

Journal name: 

British, Jurnal 

Bahasa dan 

Sastra Inggris 

Vol 9, 

No 2 
 English 2020 تايالند  *

http://journ 

al.umgo.a 

c.id/index.php/B

ritis 

h/article/view/5

91 

428 

سالم عبدربه 

محمد  

 الشاجري 

 ذكر

William 

Shakespeare's A 

Midsummer 

Night’s Dream: 

A Light-

Hearted 

Humorous Tone 

Nurturing a 

Feminist 

Undercurrent 

 

The  Asian EFL 

Journal 

Vol. 

27, 

Issue 

5.1 

 

Englis

h 

Langu

age 

Educat

ion 

(ELE)  

Publis

hing 

 بريطانيا

 
 2020 English 

https://www.

-efl-asian

ournal.com/j

-ag/volumet

 72 / 

http://www.ijc/
http://www/
http://ijellh.com/OJ
http://ijellh.com/OJ
https://www.asian-efl-journal.com/tag/volume-27
https://www.asian-efl-journal.com/tag/volume-27
https://www.asian-efl-journal.com/tag/volume-27
https://www.asian-efl-journal.com/tag/volume-27
https://www.asian-efl-journal.com/tag/volume-27


 

    296                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 

 

 قسم رياضيات   البيضاء -كلية التربية  

 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

429 
Sabah 

A.R.K. Naji 
 أنثى 

A Note on Elongations 

of Summable QTAG-

Modules 

The 

Scientific 

World 

Journal 

Vol 2013 

 

Hind

wai 
 English 2013 بريطانيا

https://www.hi

ndawi 

.com/journals/

t 

swj/2013/3841

31/ 

430 
Sabah 

A.R.K. Naji 
 أنثى 

Different 

Characterizations of 

Large Submodules of 

QTAG-Modules 

Journal of 

Mathematics 

Volume 

(2017), 

Article 

ID 

249624

6, 6 

pages 

Hind

wai 
 English 2017 بريطانيا

https://www.hi

nda 

wi.com/journa

ls/j 

math/2017/24

96246/ 

431 
Sabah 

A.R.K. Naji 
 أنثى 

A study of elongations 

of QT AG-modules 

Afrika 

Matematika 

Vol. 27, 

issue 1-

2, PP 

133-139 

Sprin

ger 
 English 2016 لمانياأ

https://link.spr

inger 

.com/article/1

0. 

1007%2Fs133

4-0329-015-70 

432 
Sabah 

A.R.K. Naji 
 أنثى 

On elongations of 

QTAG-modules 

Mathematical 

Sciences 

06 Dec. 

(2013) 

Sprin

ger 
 English 2013 لمانياأ

 

https://cy 

berleninka.org 

/article/n/1047

257 

433 
Sabah 

A.R.K. Naji 
 أنثى 

Generalizations of 

basic and large 

submodules of  QT 

AG-modules 

Afrika 

Matematika 

May 26 

(2013) 

Sprin

ger 
 English * لمانياأ

https://link.spr

.inger 

com/article/10

.10 

-07/s13370

1-0167-013 

434 
Sabah 

A.R.K. Naji 
 أنثى 

Small 

Homomorphisms and 

Large Submodules of 

QTAG-Modules 

SCIENTIA 

Series A: 

Mathematical 

Sciences 

Vol. 23 

(2012) 

19-24. 

Unive

rsidad 

Técni

ca 

Feder

ico 

Santa 

María 

Casill

a 

 English 2012 تشيلي 

https://scholar.

googl 

e.com/scholar

? 

h 

l=en&as_sdt=

0%2 

C5&q=Small 

+Homomorphi

s 

ms+and+Large

+S 

ubmodules+of

-+QTAG

odules&btnGM

= 

435 

Al-Salihi A. 

K., A.H. 

Hasmani 

and M.G. 

Timol 

 ذكر

Using a Systematic 

Group Theoretic 

Method to Solve Flow 

of an Incompressible 

Second-Order Fluid 

past a Stretching Sheet 

Mathematics 

Today 
27 

    * 

 

 

 English 2011 الهند

Publisher 

http://mathem

aticstoday.org/

rchives/V27_a

June_2011_2.

dfp 

https://www.hindawi/
https://www.hindawi/
https://www.hinda/
https://www.hinda/
https://link.springer/
https://link.springer/
https://cy/
https://link.springer/
https://link.springer/


 

    297                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 اسم المجلة  عنوان البحث النوع  اسم الباحث  م
بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

436 

Al-Salihi A. 

K., A.H. 

Hasmani and 

M.G. Timol 

 ذكر

A New Family of 

Similarity 

Solutions of 

Three-

Dimensional 

MHD Boundary 

Layer Flows of 

Non-Newtonian 

Fluids Using New 

Systematic 

Group-theoretic 

Approach 

Applied 

Mathemat

ical 

Sciences 

5(27) 
Universty 

of tusica 
 English 2011 ايطاليا

-http://m

hikari.com/

-ms/amsa

-011/ams2

-28-52

011/alsalih2

-iAMS25

2011.pdf-82 

 

437 
Al-Salihi 

A.K., 
 ذكر

Multiparameter 

Group Theoretic 

Method of 

Similarity 

Analysis. 

Internatio

nal 

Journal of 

Mathemat

ics 

Research 

. 3 

(2011) 

387-

401 

* * 2011 English 

http://www.

irphouse.co

m 

 

438 
Al-Salihi 

A.K., 
 ذكر

The Capability of 

Mathematical 

Models in 

Glioblastomas 

Cancer 

Treatments 

Optimization 

submittin

g  to A 

First 

Scientific 

conferenc

e for AL-

Baydha 

Universit

y 

(3)2  

Albaydha 

University 

Journal 

 

 English 2020 اليمن 

https://www

.baydaauniv

.net/buj/ind

ex.php/buj/

rticle/dowa

nload/108/1

12 

 

439 

Al-Salihi 

A.K., A.H. 

Hasmani and 

M.G. Timol 

 ذكر

Similarity 

Methods in the 

analysis for 

laminar forced 

convection on a 

horizontal plate, 

WSEAS 

Transacti

ons on 

Heat and 

Mass 

Transfer 

WSEAS 

Transacti

ons on 

Heat and 

Mass 

Transfer 

8 

(2013), 

7-16 

* * 2013 English 

http://www 

.wseas.us/jo

urnal/ 

pdf/heat/20

-13/56

57.pdf1 

440 

Al-Salihi, 

Adnan k. and 

Fahem yahya 

 ذكر

Exact Solution of 

One–Dimension 

Damping Wave 

Equation Using 

Laplace 

Transforms 

Al-

Baydha 

Universit

y Journal 

for 

Researche

s 

1 (1), 

97-

104,. 

 

Al-

Baydha 

University 

 English 2019 اليمن 

http://bayd 

aauniv.net/ 

buj/index 

.php/buj 

 

441 

F. Yehya, 

Ashwag Al-

Majrabi, 

Adnan Al-

Salhi, 

Abdullah Al-

Taweel, 

Ahlam 

 Proper Conditions ذكر

in Using 

Eigenvectors 

Concepts in 

Sensor Validation 

by Spectral 

Clustering 

Approach AM 

Al-

Baydha 

Universit

y Journal 

for 

Researche

s 

1 (1), 

105-

122, 

Al-

Baydha 

University 

 English 2019 اليمن 

http:/ 

/baydaauniv 

.net/buj/ind

ex 

.php/buj 

 

http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
http://m-hikari.com/ams/ams-2011/ams-25-28-2011/alsalihiAMS25-28-2011.pdf
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
https://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/download/108/112
http://www/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://bayd/
http://baydaauniv/
http://baydaauniv/


 

    298                                 ytiAlbaydha  Univers          م       2021)- (2008 البيضاء جامعةل العلمي اإلنتاج دليل  

 (2021-2008دليل االنتاج العلمي جامعة البيضاء                         )

 

 

 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد
 السنة  البلد  جهة النشر 

 لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

442 

Al-

Mudffe

ri, N., 

Yehya1

2, F.,  

and  

Al-

Salihi 

Adnan 

 Simulation of ذكر

Photoacoustic 

waves based 

Eigen-value 

and Eigen-

function in 

Different 

Geometrical 

Resonance 

Cells 

 مجلة جامعة البيضاء 
2(2), 

67-76 

Al-

Baydha 

Universit

y 

 English 2020 اليمن 

Publisher 

http://www 

.wseas.us/jo 

urnal/pdf/h 

-eat/2013/56

157.pdf 

443 

Adnan 

K Al-

Salihi, 

AH 

Hasma

ni, MG 

Timol 

 ذكر

 

The new 

systematic 

procedure in 

group 

theoretic 

methods with 

applications 

to class of 

boundary 

layer flows 

International 

Journal of 

Advances in 

Applied 

Mathematics and 

Mechanic 

Volu

me1 

Issue

1 

Pages 

47-60 

* * 2013 English 

https://www.rese

archgate.net/prof

-Al-ile/Adnan

alihi/publicatioS

n/342870848_T

he_new_systema

tic_procedure_in

_group_theoretic

_methods_with_

applications_to_

class_of_bounda

r_flows/lry_laye

inks/5f09eaa545

851550509c91d

-new-4/The

-ystematics

-in-rocedurep

-theoretic-roupg

-with-ethodsm

-to-pplicationsa

-of-lassc

-layer-oundaryb

lows.pdff 

444 

Ahmad 

M. 

Ahmad 

 ذكر

 

Symmetries, 

Conservation 

Laws, and 

Wave 

Equation on 

the Milne 

Metric 

Journal of 

Applied 

Mathematics 

vol. 

2012, 

Articl

e ID 

1538

17 

Hindawi 2012 بريطانيا English  

445 

Ahmad 

M. 

Ahmad 

 ذكر

 

Asymptotic 

power type 

behavior of 

solutions to a 

nonlinear 

fractional 

integro-

differential 

equation 

Electronic 

Journal of 

Differential 

Equations 

(134)

, 

pp.1-

16 

قسم  

الرياضيات 

جامعة والية  

 تكساس

  English 2017 أمريكا

http://www/
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Adnan-Al-Salihi/publication/342870848_The_new_systematic_procedure_in_group_theoretic_methods_with_applications_to_class_of_boundary_layer_flows/links/5f09eaa545851550509c91d4/The-new-systematic-procedure-in-group-theoretic-methods-with-applications-to-class-of-boundary-layer-flows.pdf
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446 

Ahmad 

M. 

Ahmad 

 ذكر

 

On the 

nonexistence of 

global solutions 

for a class of 

fractional 

integro-

differential 

problems 

Advance

s in 

Differenc

e 

Equation 

(1), p.59 Springer 2017 أمريكا English  

447 

Ahmad 

M. 

Ahmad 

 ذكر

 

Boundedness 

and power-type 

decay of 

solutions for a 

class of 

generalized 

fractional 

Langevin 

equations 

, Arabian 

Journal 

of 

Mathema

tics 

94–79 8, Springer  2018 السعودية English  

448 

Ahmad 

M. 

Ahmad 

 ذكر

 

Nonexistence of 

global solutions 

for a fractional 

system of 

strongly coupled 

integro-

differential 

equations 

Turkish 

Journal 

of 

Mathema

tics 

43: 2715 – 

2730 
Tübitak 2019 تركيا English  

449 

Ahmad 

M. 

Ahmad 

 ذكر

 

Asymptotic 

Behavior of 

Solutions for a 

Class of 

Fractional 

Integro-

differential 

Equations 

Mediterr

anean 

Journal 

of 

Mathema

tics 

15: 188 Springer 2018 يطالياإ English  

451 

F. 

Yehya, 

Abdulla

h Al-

Masaud

y, etc 

 ذكر

Mathematical 

Model for 

Tumor 

Treatment 

Optimization" 

جامعة   ةمجل

  البيضاء

 

 

 

 

(3)2 

جامعة 

 البيضاء 
 English 2020 اليمن 

www.albay 

dhaunivers

ity 

/journal 

452 

F. 

Yehya, 

Abdulla

h Al-

Masaud

y, etc 

 ذكر

"Proper 

conditions in 

using 

eigenvectors 

concpts in 

sensor validation 

by spectral 

clustering 

approach 

جامعة   ةمجل

  البيضاء
(3)2 

جامعة 

 البيضاء 
 English 2019 اليمن 

www.albay 

dhaunivers

ity 

/journal 
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453 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

Occurrence and 

quantification of 

fungi and detection 

of mycotoxigenic 

fungi in drinking 

water in Xiamen 

city, China. 

Science of 

The Total 

Environment 

, 466-

467:1103-

1111 

Elsevier 2014 نداهول English 

http://dx.

 doi

.org/10.1

016/j.s 

citotenv. 

2012.12.

060 

454 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

Efficacy of two 

chemical coagulants 

and three different 

filtration media on 

removal of 

Aspergillus flavus 

from surface water 

Environmental 

Science. 

, 26: 274-

280 

Chience 

academy 

of 

sceince 

 English 2014 الصين 

DOI: 

10.1016/ 

-S1001

0742 

(13)6040

8-8 

455 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

Fungi 

Contamination of 

Drinking Water 

Reviews of 

Environmental 

Contamination and 

Toxicology 

 

, 228:121-

139. 
Springer 2014 مريكاأ English 

DOI 

10.1007/

79 

-319-3-8

1-01619 

456 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

Inactivation of 

Aspergillus flavus in 

drinking water after 

treatment with UV 

irradiation followed 

by chlorination.. 

Science of 

The Total 

Environment 

,463-

464:525-

529 

Elsevier 2013 نداهول English 

http://dx.

d 

oi.org/10

.1016/j. 

scitotenv.

2013 

.06.065 

457 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

The effect of 

carbon, Nitrogen, 

and pH on the 

growth of 

Aspergillus 

parasiticus and 

production 

aflatoxins in water. 

. Journal of 

Environmental 

Biology 

34:353-

358 
 English 2013 الهند -----

www.jeb

.co.in 

458 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

Occurrence and 

frequency of fungi 

and detection of 

mycotoxins on 

poultry rations in 

Yemen 

Bulletin of the 

National 

Research 

Centre 

(42-32). 

مركز 

البحوث 

القومية 

 المصرية 

 English 2018  مصر

doi.org/1

0.1 

186/s422 

-018-69

x.-0038 

459 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

study of drinking 

water contaminated 

by fungi in Albayda, 

Yemen.. 

 

Arab Gulf 

Journal of 

Scientific 

Research 

(AGJSR). 

34 (3/4) 

2016, 

106-113 

جامعة 

 البحرين 
 English 2016 البحرين 

 

460 

Hamid 

Moh. 

Al-

gabr 

 ذكر

The Toxic Effect of 

Methyl Tertiary 

Butyl Ether 

(MEBE) on The 

Mice weight and 

kidney 

. Indian 

Scholar An 

International 

Multidisciplin

ary e-journal. 

Vol . 5 

Issue IV , 

June 

 English 2019 الهند ----

www.ind

ian 

scholar.c

o.in 

http://dx.doi/
http://dx.doi/
http://dx.d/
http://dx.d/
http://www.jeb.co.in/
http://www.jeb.co.in/
http://www.indian/
http://www.indian/
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461 

Hamid 

Moh. 

Al-gabr 

 ذكر

The Extent of  

Spread of AIDS in 

Yemen:  A Field 

Study to Evaluate 

the Healthy and 

Cultural Knowledge 

in some Yemeni 

Regions. 

Scientific 

journal 

of 

educatio

n 

college-

Thamar 

Universit

y. 

 يونيو

 15العدد 
 العربية  2019 اليمن  جامعة ذمار

 

462 

Faisal 

Moham

med 

Abduh 

AL-

Nihmi 

 ذكر

A Novel and 

Conserved 

Plasmodium 

Sporozoite 

Membrane Protein 

SPELD is Required 

for Maturation of 

Exo-erythrocytic 

Forms, (Nature 

2017). 

* 

7:40407 | 

DOI: 

10.1038/ 

srep40407 

Nature 

Scientific 

reports 

  English 2017 أمريكا

463 

Faisal 

Moham

med 

Abduh 

AL-

Nihmi 

 ذكر

Plasmodium berghi 

sporozoite specific 

genes pbS10 and 

pbS23/SSP3 are 

required for the 

development of exo-

erythrocytic 

forms(Molecular 

and biochemical 

parasitology-2019) 

* 

DOI:10.10

16/j 

.molbiopar

a 

.2019.1111

98 

Molecula

r and 

biochemi

cal 

parasitolo

gy 

  English 2019 أمريكا

464 

Faisal 

Moham

med 

Abduh 

AL-

Nihmi 

 ذكر

Detection of 

Pathogenic 

Waterborne 

Parasites in Treated 

Wastewater in 

Rada'a City -

Yemen(JSRMPS 

2020). 

 

* 

ISSN: 

2709-0159 

(Print) 

Journal of 

Scientific 

Research 

in 

Medical 

and 

Biologica

l Sciences 
(JSRMBS) 

  English 2020 األردن 

465 

محمد علي 

محمد  

 الفقيه 

 ذكر

يدز مدى انتشار مرض اإل

دراسة ميدانية  -اليمن يف

لقياس الوعي المعرفي 

والصحي في بعض 

 المحافظات اليمنية 

المجلة 
العلمية لكلية 

 التربية

 جامعة ذمار

 العربية  2019 اليمن  جامعة ذمار ( 15العدد )

https://tu.e

du.ye/inde

x.php/facul

ty/view2/e

du/2374 

466 

محمد علي 

محمد  

 الفقيه 

 

التأثيرات السامة للمادة 

المضافة للوقود ميثيل 

ثالثي بيوتيل  

على  (MTBE)اإليثر

الحيوانات المنوية و  

 هرمونات خصية الفئران 

مجلة جامعة  
 البيضاء

 للبحوث 

 ( 1العدد )
جامعة 

 البيضاء 
 العربية  2019 اليمن 

www.bayd

aauniv.net/

uj/index.pb

hp/buj/artic

le/view/1 

 

https://tu.edu.ye/index.php/faculty/view2/edu/2374
https://tu.edu.ye/index.php/faculty/view2/edu/2374
https://tu.edu.ye/index.php/faculty/view2/edu/2374
https://tu.edu.ye/index.php/faculty/view2/edu/2374
https://tu.edu.ye/index.php/faculty/view2/edu/2374
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/1
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/1
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/1
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/1
http://www.baydaauniv.net/buj/index.php/buj/article/view/1
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467 

محمد  

علي  

محمد  

 الفقيه 

 

The toxic effect of 

methyl tertiary butyl 

ether (MTBE) on the 

mice weight and 

kidney 

 

 

 

Indian 

Scholar 

e - 

Journal 

N0: 5 * 2019 الهند English 

www.indians

cholar.co.in/i

ssues.php?ca

t_id=20 

 

468 

لح  صا 

محمد  

صالح  

 المعقر 

 ذكر

Susceptibility of 

multidrug-resistant 

enteric pathogenic 

diarrheal 

Bacteria to Saudi 

Honey 

JKAU: 

Sci., Vol. 

32.Number(1) 

pp: 47-64 

(2020 A.D. / 

1441 A.H ). 

 

جامعة 

الملك عبد 

-العزيز

 السعودية 

 English 2020 السعودية 

DOI:10.4197

1.6 -/Sci.32

Masaudi, -Al

-S. B., & Al

aaqar, S. M

M. S. (2020). 

Susceptibilit

y of 

-multidrug

esistant r

enteric 

pathogenic 

diarrheal 

bacteria to 

Saudi 

Honey. 

Journal of 

King 

Abdulaziz 

University: 

Science, 

32(1). 

469 

صالح  

محمد  

صالح  

 المعقر 

 ذكر

In vitro antibacterial 

activity of honey 

against multidrug-

resistant Shigella 

sonnei 

Comple

mentar

y 

Therapi

es in 

Clinical 

Practice 

Volume 

41, November 

2020, 101257 

* * 2020 English 

https://doi.or

g/10. 

1016/j.ctcp. 

2020.101257 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/17443881/41/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17443881/41/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101257
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101257
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101257
https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101257
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470 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

Hassan 

 ذكر

Influence of 

Ni doping on 

physical 

properties of 

La0.7Sr0.3Fe

O3 

synthesized by 

reverse 

micelle 

technique 

Journal 

of 

Materials 

Science: 

Materials 

in 

Electroni

cs 

Volume 

32, Issue 

3, 

2021  ,

Pages 

3753-

3765. 

Springer 2021 هولندا English 

https://link.sprin

ge 

r.com/articl 

e/10.1007/s108 

w-05120-020-54 

471 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

Hassan 

 ذكر

Investigation 

of structural, 

optical, 

electrical, and 

magnetic 

properties of 

Fe-doped 

La0.7Sr0.3Mn

O3 

manganites 

Internati

onal 

Journal 

of 

Applied 

Ceramic 

Technolo

gy 

Volume17, 

Issue5 

September

/October 

2020, 

Pages 

2430-2438 

Wiley 2020 أمريكا English 

. https://ceramics 

onlinelibrary.wil

ey 

com/doi/10.1 

111/ijac.13540 

472 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

 ذكر

Structural, 

Optical and 

Magnetic 

Properties of 

Perovskite 

(La1-

xSrx)(Fe1-

xNix)O3, (x = 

0.0, 0.1& 0. 2) 

Nanoparticles 

 

 

Electroni

c 

Materials 

Letters 

 

 

 

9, 77 

(2013) 

 

Springer 
 كوريا 

 الجنوبية 
2013 English 

https://link.sprin

ge 

r.com/ar 

ticle/10.100 

-7/s13391 

1-2103-012 

473 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

 ذكر

Variation in 

band gap of 

lanthanum 

chromate by 

transition 

metals doping 

LaCr 0.9 A0.1 

O 3 

(A:Fe/Co/Ni) 

 

 

AIP 

Conferen

ce 

Proceedi

ngs 

 

 

 

1591, 259 

 

AIP 2014 أمريكا English 

https://aip.scitat 

ion.org/doi/abs/1

0 

.1063/1.4872565 

474 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

 ذكر

Synthesis and 

Characterizati

on of Al 

Doped ZnO 

Nanoparticles 

 

Internati

onal 

Journal 

of 

Modern 

Physics: 

Conferen

ce Series 

Vol. 22 

(2013) 

630–636 

World 

Scientific 

Publishin

g 

Company 

  English 2013 سنغافورة

475 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

 ذكر

Microstructura

l and electrical 

properties of 

single phase 

multifeorric 

BiFeO3 

Nanoparticles 

AIP 

Conferen

ce 

Proceedi

ngs 

 

 

 

1536, pp. 

939-940 

 

AIP 2014 أمريكا English 

https://aip. 

scitatio 

n.org/doi/10.1 

063/1.4810539 

 

https://link.springe/
https://link.springe/
https://ceramics/
https://link.springe/
https://link.springe/
https://aip.scitat/
https://aip.scitation.org/journal/apc
https://aip.scitation.org/journal/apc
https://aip.scitation.org/journal/apc
https://aip.scitation.org/journal/apc
https://aip.scitation.org/journal/apc
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476 

Abdullah 

Ameen 

Saad 

 ذكر

Structure and 

Magnetic 

Properties of 

Perovskite 

LaFeO3 

Nanocrystals 

Synthesized 

Via Reverse 

Micelle 

Technique” 

 

13th 

Internati

onal 

Conferen

ce on 

Fracture 

 

 

 

June 16–

21 

 

13th 

Internatio

nal 

Conferen

ce on 

Fracture 

 

 English 2013 الصين 

https://www.re 

searchgate 

.net/publicatio 

n/286308630_ 

Structure 

_and_magnetic 

_properties_of 

_perovskite 

_LaFeO3_nanoc

r ystals_synth 

esized_via 

_reverse_micelle 

_technique 

 

 ةيسالماإلدراسات القسم  البيضاء -لية التربية  ك

 م
اسم 

 الباحث 
 اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

بيانات  

 العدد

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 

رابط  

 النشر 

477 

فايز  

محمد  

صالح  

 مثنى 

 ذكر

معالم االجتهاد المقاصدي 

عند القاضي محمد بن 

 سماعيل العمراني إ

 مجلة

 البيضاء 
(3)2 

جامعة 

 البيضاء 
 العربية  2020 اليمن 

https://wt

ww.bayd

aauni 

v.net/buj/

ndex.ph i

p/buj/arti

cle/view/

11 
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478 

عبده 

مدهش  

صالح  

 الشجري 

 ذكر

ثر الفساد على سياسة  أ

صالح المالي في االقتصاد اإل

 اليمني دراسة وصفية تحليلية

بحاث أ

البيئة  

والتنمية 

 المستدامة

العدد الثاني المجلد  

 السابع

جامعة 

 الناصر 
  العربية  2019 اليمن 

479 

عبده 

مدهش  

صالح  

 الشجري 

 ذكر

تقييم أداء المصارف 

اإلسالمية والتقليدية في اليمن  

-بحث في مقارنة )العائد

اتجاهات -المخاطر

االستثمار( بين بنكي  

التضامن اإلسالمي والتجاري 

 2008-2006اليمني للفترة

مجلة 

جامعة 

البيضاء 

 للبحوث 

اغسطس   1العدد 

2019 

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2019 اليمن 

480 

عبده 

مدهش  

صالح  

 الشجري 

 ذكر

الواردات في دات محد

خدام  ي باستاالقتصاد اليمن 

التكامل المشترك ونموذج  

 يح الخطأتصح 

مجلة 

بحوث  

جامعة 

 تعز

 العربية  2020 اليمن  جامعة تعز 23العدد 

Http://Taiz 

.Edu.Ye/DE 

FAULTDET

.Asp 

X?SUB_ID=

15 

1492&Pnc=1

033 

481 

عبده 

مدهش  

صالح  

 الشجري 

 ذكر

النفقات العامة في  سياسات

اليمن و أثرها في النمو 

-1995االقتصادي : للفترة )

0062  دراسة تحليلية قياسية (

المجلة 

 العلمية

لكلية 

 التربية 

 5العدد 1المجلد 
جامعة 

 ذمار
 العربية  2008 اليمن 

Https://Searc

h 

.Emarefa.Net

/ 

Ar/Detail/Bi

m 

275811- 

482 

زايد علي  

عبدالخالق  

 المنزوع 

 ذكر

 Sixتأثير استخدام منهجية 

Sigma    في تحسين جودة

الخدمات الصحية في  

المستشفيات الحكومية اليمنية 

دراسة تطبيقية على مستشفى  

 صنعاء  –الثورة العام 

مجلة 

العلوم 
 االقتصادية 

6/4/2021 
جامعة 

 البصرة 
  العربية  2021 العراق 

483 

زايد علي  

عبدالخالق  

 المنزوع 

 ذكر

دور الذكـاء االسـتـراتـيـجـي 

تـحـسـيـن جـودة في 

الـخـدمـات الـتـعـلـيـمـيـة: 

دراسة استطالعية آلراء 

القيادات اإلدارية بجامعة  

 البيضاء 

مجلة 

جامعة 

 البيضاء 

  –( 2المجلد)

(  2العدد)

 ،اغسطس

 . 146-130ص 

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2020 اليمن 

484 

زايد علي  

عبدالخالق  

 المنزوع 

 ذكر

التنظيمي في أثر االلتزام 

تحسين السمعة التنظيمية: 

دراسة تطبيقية في المصارف  

التجارية اليمنية العاملة في  

 مدينة رداع

مجلة 

جامعة 

 الجزيرة 

  -(2المجلد )

  – ( 3العدد)

 . 220-197ص

جامعة 

 الجزيرة 
  العربية  2019 اليمن 

485 

زايد علي  

عبدالخالق  

 المنزوع 

 ذكر

دور إدارة المواهب في  

 عملية التعلم التنظيمي تعزيز 

دراسة تطبيقية في المؤسسة  

 العامة لالتصاالت اليمنية

مجلة 

دراسات 

محاسبية 

 ومالية

9/2/2020 

المعهد  

العالي 

للدراسات  

المالية  

والمحاسبية 

جامعة   -

 بغداد

  العربية  2020 العراق 

https://search/
https://search/
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 عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
اسم 

 المجلة 
 بيانات العدد 

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

486 

زايد علي  

عبدالخالق  

 المنزوع 

 ذكر

عمليات اإلدارة 

االستراتيجية وأثرها  

في أداء منظمات  

التمويل األصغر  

اليمنية: دراسة ميدانية  

في منظمات التمويل 

 األصغر اليمنية

مجلة 

العلوم 

 اإلدارية 

-(7المجلد)

 ( 16لعدد)ا

جامعة 

 عدن
  العربية  2018 اليمن 

487 

زايد علي  

عبدالخالق  

 المنزوع 

 ذكر

دور رأس المال 

الفكري في تطبيق  

: إدارة الجودة الشاملة

دراسة ميدانية في 

 ينمأ شركة كاك للت

مجلة 

جامعة 

 الجزيرة 

العدد  -(1المجلد )

-291( ص2)

310. 

جامعة 

 الجزيرة 
  العربية  2018 اليمن 

488 

مقبل علي عبدهللا 

 ة الزوب

 بليغ محمد بشر 

 ذكر

 

 

وأثرها  القيادة الروحية 

 في تعزيز االنتماء

 الوظيفي لدى العاملين 

مجلة 

البحوث 

التجارية 

 المعاصرة 

 ( 35مجلد )
جامعة 

 سوهاج 
  العربية  2021 مصر

489 

سعد عبد الحميد 

 مطاوع

محمد عبدالحافظ 

 البغدادي 

مقبل علي عبدهللا 

 ة الزوب

 ذكر

 

تقييم أداء البنوك وفق 

نظام تصنيف 

CAMEL   دراسة"

تطبيقية على البنوك 

 اليمنية" 

مجلة 

البحوث 

التجارية 

 المعاصرة 

 ( 32مجلد )
جامعة 

 سوهاج 
  العربية  2018 مصر

490 
مقبل علي عبدهللا 

 ة الزوب
 ذكر

دور الحوكمة في  

جذب االستثمار 

األجنبي المباشر  

"دراسة حالة 

 " اليمنيةالجمهورية 

المجلة 

المصرية  

للدراسات  

 التجارية

عدد خاص 

اث المؤتمر بأبح

السنوي السادس 

ن يوالعشر

"الجامعة والتحول 

 المجتمعي" 

جامعة 

 المنصورة 
  العربية  2016 مصر

491 

سعد عبد الحميد 

 مطاوع

مقبل علي عبدهللا 

 ة الزوب

 ذكر

تقييم دور البنوك 

اإلسالمية في جذب  

الودائع  وتنمية 

"دراسة تطبيقية على  

عمالء البنوك  

 اإلسالمية في اليمن" 

 

مجلة 

البحوث 

 التجارية

(، العدد  37مجلد )

(2 ) 

جامعة 

 الزقازيق 
  العربية  2015 مصر
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 محاسبة القسم  رداع  - والحاسبات كلية العلوم اإلدارية  

 لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  اسم الباحث  م
رابط  

 النشر 

492 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

العوامل المؤثرة 

على فجوة توقعات  

دليل من التدقيق: 

 األردن

International 

Journal Of 

Research In 

Computer 

Application

&Manageme

nt,(Ijrcm) 

Volume No. 

1 (2011), 

Issue No. 9 

(November) 

Pp:68-77 

 ( 1المجلد)

 (  9العدد ) 

 رنوفمب

 م 2011

المجلة 

الدولية 

للبحث في 

اإلدارة  

وتطبيقات  

 الحاسوب 

 English 2011 الهند

 

493 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

مسؤولية المراجعين 

في اكتشاف 

القوائم االحتيال في 

المالية في ضوء  

 240المعيار رقم  

International 

Journal Of 

Research In 

Commerce,It

&Manageme

nt-Volume 

No. 2 

(2012), Issue 

No. 2 

(February 

 ( 2المجلد)

(  2العدد) 

 م 2012

 المجلة 

 الدولية 

للبحث في   

التجارة 

 واإلدارة 

 English 2012 الهند

 

494 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

العوامل المؤثرة 

على استقاللية 

المراجعين في 

 الجمهورية اليمنية 

الباحث الجامعي  

  –  28العدد 

مارس  -يناير

(2012)–  

 جامعة اب

 ( 28العدد)

 مجلة

 الباحث  

 -الجامعي 

 جامعة اب

 English 2012 اليمن 

 

495 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

تقييم القوانين اليمنية 

في ضوء معايير  

حوكمة الشركات  

الصادرة عن منظمة  

والتنمية  التعاون 

 االقتصادية 

International 

Journal Of 

Research In  

IT, 

Management 

& 

Engineering; 

Vol 2 (1): 

March 2012 

(44 - 58) 

 ( 2المجلد)

 ( 1العدد) 

 المجلة 

 الدولية 

 للبحث في  

 تكنولوجيا  

المعلومات 

 واإلدارة 

 والهندسة 

 English 2012 الهند

 

496 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

مدى فاعلية الرقابة  

الداخلية في ظل  

اإللكترونية األنظمة 

في ضمان أمن  

 المعلومات

المحاسبية في  

البنوك اليمنية:  

 ميدانيـة دراسـة 

مجلة القلم للعلوم 

االنسانية  

العدد  -والتطبيقية

  /يوليوالسادس 

  -2016ديسمبر 

 إب. -جامعة القلم

 (  6العدد)

مجلة القلم  

 للعلوم 

 االنسانية  

 -والتطبيقية

  -القلمجامعة  

 اب 

 العربية  2016 اليمن 
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 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع  الباحث اسم  م

497 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

قياس مستوى 

الشفافية في القوائم  

للشركات المالية 

المدرجة في سوق  

الكويت لألوراق  

المالية: دراسة 

 تحليلية.

مجلة المحاسبة 

والتدقيق 

والحوكمة,  

(, 3المجلد)

يناير  (,  1العدد)

م, جامعة  2018

 جرش, األردن  

(, 3المجلد)

 (1العدد)

 مجلة 

 والمحاسبة 

 التدقيق 

والحوكمة,   

 جامعة  

 جرش, 

 األردن  

 العربية  2018 األردن

 

498 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

مدى تأثير تطبيق  

معايير رقابة جودة  

المراجعة على 

شفافية القوائم المالية 

البنوك العاملة في 

في الجمهورية 

دراسة -اليمنية

 ميدانية.

مجلة جامعة  

حضرموت  

للعلوم 

العدد - نسانيةاإل

المجلد -الثاني

السادس عشر 

(2019)ديسمبر

. 

 ( 16المجلد)

 (2العدد)

جامعة  مجلة 

حضرموت  

 للعلوم

- اإلنسانية 

 جامعة  

 حضرموت 

 العربية  2019 اليمن 

 

499 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

أثر فاعلية حوكمة  

الشركات على  

األداء المالي 

للشركات المدرجة 

 في بورصة الكويت. 

مجلة جامعة  

العدد  -الجزيرة

 2019-الرابع 

 (4العدد)

 مجلة جامعة 

 -الجزيرة 

 جامعة 

 -الجزيرة 

 ب إ

 العربية  2019 اليمن 

 

500 

حسن سلطان 

 محمد  

 الحالمي 

 ذكر 

دور معايير األداء  

المتوازن في كفاءة  

األداء وفاعلية  

االستراتيجي 

لشركات التأمين في 

الجمهورية اليمنية:  

 دراسة ميدانية

- مقبول للنشر 

مجلة الباحث  

جامعة  -الجامعي

 ب إ

* 

 مجلة 

 الباحث  

- الجامعي

 بإجامعة 

 العربية  2020 اليمن 

 

501 
رفق محمد أ

 مسعد شرهان
 ذكر

تأثير السياسة 

ئتمانية تجاه  اال

المنشآت الصغيرة في 

حجم النشاط  

 المصرفي 

)دراسة تحليلية 

 قياسية(

مجلة جامعة  

 البيضاء 

العدد ول المجلد األ

 الثاني 

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2019 اليمن 

502 
رفق محمد أ

 مسعد شرهان
 ذكر

تطور النشاط 

المصرفي في البنوك 

اليمنية خالل الفترة  

2000-2017 

مجلة جامعة  

 البيضاء 

عدد خاص 

 بالمؤتمر العلمي 

جامعة 

 البيضاء 
  العربية  2020 اليمن 

503 

رفق محمد أ

مسعد  

, علي شرهان

ابو بكر 

 حسين 

 ذكر

ادة أثر القي

االستراتيجية في  

 داء المصرفي األ

)دراسة تطبيقية على 

 المصارف اليمنية(

مجلة كلية العلوم  

 دارية اإل
  العربية  2021 اليمن  جامعة عدن قبول بالنشر  ةفادإ
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 قسم نظم معلومات   رداع  -  والحاسبات كلية العلوم اإلدارية 

 م
اسم 

 الباحث 
 عنوان البحث  النوع 

اسم 

 المجلة 
 السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد 

لغة  

 البحث 
 رابط النشر 

504 

طالل 

عبدالكريم  

أحمد 

 الظاهري 

 

 ذكر

Brain–

Computer 

Interfaces and 

Neurolinguisti

cs: A Short 

Review 

Sustaina

ble 

Commu

nication 

Network

s and 

Applicat

ion 

Part of the 

Lecture Notes 

on Data 

Engineering 

and 

Communicati

ons 

Technologies 

book series 

(LNDECT, 

volume 55 ) 

pp 655-670 

Springer 

Singapore 
 English 2021 أمريكا

https://www.

  sprin

 gerprofessi

onal.de/en/br

-ain

-omputec

-nterfacesi

-nda

eurolinguisn

-short-a-tics

eview/1879r

9498 

505 

طالل 

عبدالكريم  

أحمد 

 الظاهري 

 

 ذكر

Brain Signal 

Analysis: 

Methods and 

Techniques 

Used in 

Nanotechnolog

y 

IOSR 

Journal 

of 

Comput

er 

Enginee

ring 

(IOSR-

JCE) 

e-ISSN: 

2278-0661,p-

ISSN: 2278-

8727, 

Volume 23, 

Issue 1, Ser. I 

(Jan. – Feb. 

2021), PP 01-

06 

Internati

onal 

Organiza

tion of 

Scientific 

Research 

 

 الهند
. 2021 English 

https://www.

 ios

rjournals.org

-/iosr

ce/pages j

-/23(1)Series

.html1 

506 

Pratibha 

R.Bhise 

, Sonali 

B.Kulka

rni 

,Talal 

A.Aldha

heri 

 ذكر

Survey on 

Assessment of 

Cognitive 

States during 

Learning 

Activities 

using Brain 

Computer 

Interface based 

EEG 

Internati

onal 

Journal 

of 

Comput

er 

Applicat

ions 

 

International 

Journal of 

Computer 

Applications 

174(15):8-12 

 

Foundation 

of Computer 

Science 

(FCS), NY, 

USA 

 English 2021 أمريكا

https://www.

 ijca onlin

e.org/archive

s/ 

volume174/

 n

umber15/31

-752

0219210222 

507 

Pratibha 

R.Bhise 

, Sonali 

B.Kulka

rni 

,Talal 

A.Aldha

heri 

 ذكر

Brain 

Computer 

Interface based 

EEG for 

Emotion 

Recognition 

System: A 

Systematic 

Review 

2020 

2nd 

Internati

onal 

Confere

nce on 

Innovati

ve 

Mechani

sms for 

Industry 

Applicat

ions 

(ICIMI

A) 

IEEE Xplore 

Part Number: 

CFP20K58-

ART; ISBN: 

978-1-7281-

4167-1 

IEEE 2020 الهند English 

https://ieeex

 plor

e.ieee.org/do 

cument/9074

921 

https://www.sprin/
https://www.sprin/
https://www.ios/
https://www.ios/
https://ieeexplor/
https://ieeexplor/
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 م
اسم 

 الباحث 
 بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

جهة  

 النشر 
 السنة  البلد 

لغة  

 البحث 

رابط  

 النشر 

508 

Pratibha 

R.Bhise 

, Sonali 

B.Kulka

rni 

,Talal 

A.Aldha

heri 

 ذكر

Multidisciplinar

y Review on 

Brain Computer 

Interface Based 

EEG 

for Assessment 

of Emotion 

Recognition 

System and 

Cognitive 

States during 

Learning 

Activities 

IOSR 

Journal of 

Engineerin

g 

(IOSRJEN) 

ISSN (e): 

2250-3021, 

ISSN (p): 

2278-8719 

Vol. 10, 

Issue 12, 

December 

2020, 

||Series -II|| 

PP 34-46 

Internati

onal 

Organiza

tion of 

Scientific 

Research 

 

 لهندا
2021 English  

509 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Binary 

Optimization 

Using Hybrid 

Grey Wolf 

Optimization 

for Feature 

Selection 

IEEE 

Access 

vol. 7, pp. 

39496-

39508 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc . 

 English 2019 أمريكا

https://ie

eexplore.

ieee.org/

abstract/

documen

t/867255

0 

 

510 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Binary Multi-

Objective Grey 

Wolf Optimizer 

for Feature 

Selection in 

Classification 

IEEE 

Access 

vol. 8, pp. 

106247-

106263 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc . 

 English 2020 أمريكا

https://ie

eexplore.

eee.org/i

ocumend

t/910826

4 

511 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Approaches to 

Multi-Objective 

Feature 

Selection: A 

Systematic 

Literature 

Review 

IEEE 

Access 

vol. 8, pp. 

125076-

125096 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2020 أمريكا

https://ie

eexplore.

eee.org/i

ocumend

t/913343

3 

512 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Arabic nested 

noun compound 

extraction based 

on linguistic 

features and 

statistical 

measures 

GEMA 

Online® 

Journal of 

Language 

Studies 

Volume 

18 

Issue 

2 

Pages 

93-107 

UKM 

Press 

 ماليزيا

 
2018 English 

https://ej

ournal.uk

m.my/ge

ma/articl

e/view/2

5313 

513 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Hybrid Binary 

Grey Wolf with 

Harris Hawks 

Optimizer for 

Feature 

Selection 

IEEE 

Access 

vol. 9, pp. 

31662-

31677 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2021 أمريكا

https://ie

eexplore.

eee.org/i

ocumend

t/935660

9 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8672550
https://ieeexplore.ieee.org/document/9108264
https://ieeexplore.ieee.org/document/9108264
https://ieeexplore.ieee.org/document/9108264
https://ieeexplore.ieee.org/document/9108264
https://ieeexplore.ieee.org/document/9108264
https://ieeexplore.ieee.org/document/9108264
https://ieeexplore.ieee.org/document/9133433
https://ieeexplore.ieee.org/document/9133433
https://ieeexplore.ieee.org/document/9133433
https://ieeexplore.ieee.org/document/9133433
https://ieeexplore.ieee.org/document/9133433
https://ieeexplore.ieee.org/document/9133433
https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/25313
https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/25313
https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/25313
https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/25313
https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/25313
https://ejournal.ukm.my/gema/article/view/25313
https://ieeexplore.ieee.org/document/9356609
https://ieeexplore.ieee.org/document/9356609
https://ieeexplore.ieee.org/document/9356609
https://ieeexplore.ieee.org/document/9356609
https://ieeexplore.ieee.org/document/9356609
https://ieeexplore.ieee.org/document/9356609
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 م

 

اسم 

 الباحث 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

514 
سم قا 

 الطشي 
 ذكر

A Novel One-

Dimensional 

CNN with 

Exponential 

Adaptive 

Gradients for Air 

Pollution Index 

Prediction. 

Sustainability 

Volume 

12 

Issue 

23 

Pages 

10090 

Multidisc

iplinary 

Digital 

Publishin

g 

Institute 

 English 2020 سويسرا  

https://w

ww.mdp

i.com/20

71-

1050/12/

23/10090 

 

515 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Impact of Feature 

Selection 

Methods on the 

Predictive 

Performance of 

Software Defect 

Prediction 

Models: An 

Extensive 

Empirical Study . 

Symmetry 

Volume 

12 

Issue 

7 

Pages 

1147 

Multidisc

iplinary 

Digital 

Publishin

g 

Institute 

 English 2020 سويسرا  

https://w

ww.mdp

i.com/20

73-

8994/12/

7/1147 

 

516 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Enhanced 

Weight-

Optimized 

Recurrent Neural 

Networks Based 

on Sine Cosine 

Algorithm for 

Wave Height 

Prediction 

Journal of 

Marine 

Science and 

Engineering 

Volume 

9 

Issue 

5 

Pages 

524 

Multidisc

iplinary 

Digital 

Publishin

g 

Institute 

 English 2021 سويسرا  

https://w

ww.mdpi

.com/207

7-

1312/9/5

24 

517 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

A Review of 

Grey Wolf 

Optimizer-Based 

Feature Selection 

Methods for 

Classification 

Evolutionary 

Machine 

Learning 

Techniques 

Pages 

273-286 
Springer 2020 سنغافورة English 

https://li

nk.sprin

ger.com/

chapter/

10.1007/

978-981-

32-9990-

0_13 

518 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Feature Selection 

Method Based on 

Grey Wolf 

Optimization for 

Coronary Artery 

Disease 

Classification 

International 

conference of 

reliable 

information 

and 

communicatio

n technology 

Pages 

257-266 
Springer 2018 أمريكا English 

https://li

nk.sprin

ger.com/

hapter/c

0.1007/1

-3-789

-193

-90079

_251 

519 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Hybrid Swarm 

Intelligence 

Algorithms with 

Ensemble 

Machine 

Learning 

4th 

International 

Conference on 

Computer and 

Information 

Sciences 

(ICCOINS) 

Pages 

1-6 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2018 أمريكا

https://ie

eexplore.

eee.org/i

bstract/a

ocumend

t/851061

5 

 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10090
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10090
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10090
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10090
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10090
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10090
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/7/1147
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/7/1147
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/7/1147
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/7/1147
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/7/1147
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/7/1147
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9990-0_13
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99007-1_25
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8510615
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 م

 

اسم 

 الباحث 
 رابط النشر  لغة البحث  السنة  البلد  جهة النشر  بيانات العدد  اسم المجلة  عنوان البحث  النوع 

520 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Feature Selection 

Based on Grey 

Wolf Optimizer 

for Oil Gas 

Reservoir 

Classification 

Internatio

nal 

Conferenc

e on 

Computati

onal 

Intelligenc

e (ICCI) 

Pages 

211-216 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2020 أمريكا

https://ieeex

plore.ieee.o

rg/abstract/

ocument/9d

247827 

 

521 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

A Review of 

Weight 

Optimization 

Techniques in 

Recurrent Neural 

Networks 

Internatio

nal 

Conferenc

e on 

Computati

onal 

Intelligenc

e (ICCI) 

Pages 

196-201 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2020 أمريكا

https://ieeex

plore.ieee.o

rg/documen

t/9247757 

 

522 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

An Optimized 

Recurrent Neural 

Network for 

Metocean 

Forecasting 

 

Internatio

nal 

Conferenc

e on 

Computati

onal 

Intelligenc

e (ICCI) 

 

Pages 

190-195 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2020 أمريكا

https://ieeex

plore.ieee.or

g/document/

2476819 

 

523 
قاسم 

 الطشي 
 ذكر

Binary Grey 

Wolf Optimizer 

with K-Nearest 

Neighbor 

classifier for 

Feature Selection 

 

Internatio

nal 

Conferenc

e on 

Computati

onal 

Intelligenc

e (ICCI) 

 

Pages 

130-136 

Institute 

of 

Electrical 

and 

Electroni

cs 

Engineer

s Inc 

 English 2020 أمريكا

https://ieeex

plore.ieee.or

g/document/

2477929 

 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9247827
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9247827
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9247827
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9247827
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9247827
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247757
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247757
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247757
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247757
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247681
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247681
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247681
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247681
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247792
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247792
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247792
https://ieeexplore.ieee.org/document/9247792
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 السادس الجزء 
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 يهمختراع ألعضاء هيئة التدريس ومساعداال  اتائز وبراءجوالتسجيل سادس    ال الجزء   

 

 االسم  م
 النوع 

 

اسم 

الجائزة /  

براءة  

 االختراع 

 الناشر 

 

 الجهة المانحة 

 

 البلد 

 
 الرابط   السنة  عنوان البحث أو االختراع 

1 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

براءة 

 اختراع 

Patent: 

9,598,732 

US patent 

and 

trademark 

office 

مكتب براءة  

االختراع  

 مريكي األ

 

 أمريكا

Method Of Identifying 

Date Palm Gender Using 

Scar Primers 

2017 

US000009598

732B2201703

21 

2 
عبد الحافظ 

 العامري 
 ذكر

براءة 

 اختراع 

رقم البراءة: 

5544 

مكتب براءة  

االختراع  

 السعودي 

 السعودية 

Method Of Identifying 

Date Palm Gender Using 

Scar Primers 

2017 ----- 

3 

علي أحمد 

 الشاهري 

 و  

N. Ullah 

 ذكر

 

Patent 

# US 

891670

4, 

----- 

جامعة الملك فهد  

 للبترول والمعادن

( (KFUPM 

 

 

 

 السعودية 

 

Dihydroquinone 

Derivatives of 

piperidines and 

piperazine 

 

2014 
----- 

4 
فاهم يحيى  

 بجاش 
 ذكر

Best 

Thesis 

Award 

أفضل  

رسالة 

 هدكتورا

 

National 

Laser 

Symposiu

m NLS-22 

Indian Laser 

Association 

الليزر  جمعية 

 الهندية

 الهند

Studied on the 

Development of novel 

Photoacoustic technique 

for the detection of 

atmospheric pollutants, 

thermal decomposition 

mechanism of high 

energy materials and 

THz detection 

2013 

https://www.il

 a 

.org.in/awards

/2013 

5 
فاهم يحيى  

 بجاش 
 ذكر

Best 

paper 

award 

جائزة 

أفضل  

 بحث

Optical 

Society of 

America   

OSA 

جمعية  

البصريات  

 األمريكية 

 

Optical 

Society of 

America   

OSA 

جمعية   

البصريات  

 األمريكية 

 أمريكا

Pulsed Photoacoustic 

and  2Spectroscopy of I

2Br 

2012 ----- 

6 
فاهم يحيى  

 بجاش 
 ذكر

Best 

paper 

award 

جائزة 

أفضل  

 بحث

Indian 

Society of 

Atomic 

Energy 

(ISAE ) 

 الجمعية الهندية 

 للطاقة الذرية 

 

Indian 

Society of 

Atomic 

Energy 

(ISAE ) 

الجمعية الهندية 

 للطاقة الذرية 

 الهند

Photoacoustic-Thermal 

Decomposition 

Mechanism of Imidazole 

Derivatives 

2012 ----- 

7 
فاهم يحيى  

 بجاش 
 ذكر

fellows

hip 

Award of 

“Jawaharla

l Nehru 

Scholarshi

ps for 

Doctoral 

Studies ” 

Delhi -

2012 

Award of 

“Jawaharlal 

Nehru 

Scholarships 

for Doctoral 

Studies ” 

Delhi -2012 

 الهند

Photoacoustic technique 

for the detection of 

atmospheric pollutants, 

thermal decomposition 

mechanism of high 

energy materials and 

THz detection 

2011 ----- 

https://www.ila/
https://www.ila/
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 االسم  م
 النوع 

 

اسم الجائزة /  

 براءة االختراع

 الناشر 

 

 الجهة المانحة 

 

 البلد 

 

عنوان البحث أو  

 االختراع 
 الرابط   السنة 

8 
أنور صالح 

 أبوزيد 
 ذكر

جائزة رئيس  
 الجمهورية

 ----- 2009 يوم العلم اليمن  جامعة البيضاء -----

9 
أنور صالح 

 أبوزيد 
 ذكر

جائزة األمير  

 سلطان الدولي 
----- 

وزارة الدفاع  

 بالسعودية
 السعودية 

العسكرية اإلسالمية  

في ضوء القرآن  

 الكريم 

2007 ----- 

10 

عبد الوارث 

عبد القادر  

 عبد الرحيم 

 و

محمد عبد  

الرحيم 

 الزمير 

 ذكر

جائزة رئيس  

الجمهورية 

 للبحث العلمي 

وزارة التعليم 

العالي 

والبحث 

 العلمي 

رئاسة 

الجمهورية 

 اليمنية 

 اليمن 

Effect of 

Wheat 

Cultivars 

Mixture and 

Treatment with 

Triadimenol 

Fungicide 

under natural 

infection in 

Dhamar area 

of Yemen on 

Infection with 

Yellow Rust 

(Puccinia 

striiformis 

Westend. f. sp. 

tritici Eriks) 

 

2009 ----- 

11 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

ميدالية التفوق 

 الذهبية 
--- 

 العليا  لجنةا

حتفاالت لال

لعيد الوطني  با 

 مايو  22

 اليمن 

فريق التدريب 

الكوري   الكوري 

 م2006

2006 ----- 

12 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

التفوق العلمي  

 في الدكتوراه 
 

سفارة اليمن في  

 الجزائر 
 ----- 2012 ----- الجزائر 

13 

عبدالقادر 

محمد ناصر 

صالح  

 العمراني 

 ذكر

جائزة التفوق 

العلمي 

للحصول على 

المركز الرابع 

في الثانوية 

العامة باليمن  

1992 

 

رئاسة 

 الجمهورية 

رئيس 

الجمهورية 

 السابق 

 ----- 1992 ------- اليمن 

14 

عبدالقادر 

محمد ناصر 

صالح  

 العمراني 

 ذكر

زة التفوق جائ 

بالحصول على  

ول المركز األ

–بجامعة قطر 

دارة كلية اإل

 واالقتصاد

 

 ----- 1998 ------- قطر  ------- جامعة قطر 
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 االسم  م
 النوع 

 

اسم الجائزة /  

 براءة االختراع

 الناشر 

 

الجهة  

 المانحة 

 

 البلد 

 

عنوان البحث أو  

 االختراع 
 الرابط   السنة 

15 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

 

جائزة كتارا  

للرواية العربية 

في فئة 

الدراسات  

 والبحوث

 كتارا 

الحي 

الثقافي،  

 الدوحة

 قطر 

البناء الثقافي للعالم 

الروائي: سيميائيات 

العالم الممكن في رواية 

"أرض المؤامرات  

 السعيدة" لوجدي األهدل

2020 ----- 

16 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

جائزة مسابقة 

كلية اآلداب  

 لألبحاث

 كلية اآلداب
جامعة 

 سوهاج 
 مصر

االستعارة وعالقة 

اإلنسان بالبيئة في ضوء 

 النظرية التفاعلية 

2015 ----- 

17 

علوي أحمد 

صالح  

 الملجمي 

 ذكر

جائزة رئيس  

في  الجمهورية

الشعر في 

محافظة 

 البيضاء 

وزارة الشباب  

 والرياضة
 ----- 2008 ------- اليمن  -------

18 

صباح عبد  

الرحمن خالد  

 ناجي 

 أنثى 

درع رابطة 

الطالب اليمنين  

بجامعة إفريقيا  

 العالمية 

 ----- 2019 ------- السودان ------- -------

19 

صباح عبد  

الرحمن خالد  

 ناجي 

 أنثى 

الوسام 

البرونزي في 

مسابقة وسام  

صانعات 

التغيير على  

مستوى الوطن 

 العربي 

 ----- 2019 ------- مصر ------- -------

20 
فيصل محمد 

 النهمي 
 ذكر

Jawaharlal 

Nehru 

Memorial 

fund In 

Science For 

Doctoral 

studies 

2012 

 

 الهند JNMF نفسهالمؤلف 

Development of 

Malaria vaccine 

in liver stages 

2012 ----- 

21 
سلطان حسن 

 الحالمي 
 ذكر

ميدالية التفوق 

العلمي للطلبة 

الدارسين  

 بالخارج 

وزارة التعليم 

العالي 

والبحث 

 العلمي 

وزارة 

التعليم  

العالي 

والبحث 

 العلمي 

 ----- 2018 ------- اليمن 

22 
حسن سلطان 

 الحالمي 
 ذكر

جائزة التميز  

 العلمي 

جامعة آل 

 البيت 

جامعة آل 

 البيت 
 األردن 

أعلى معدل نسبي   

 بتأريخ الجامعة
2019 ----- 

23 
سلطان حسن 

 الحالمي 
 ذكر

جائزة التفوق 

في البحث 

 العلمي 

الملحقية 

 الثقافية اليمنية 

الملحقية 

الثقافية 

 اليمنية 

 ----- 2014 تفوق في البحث العلمي  اليمن 
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 سابع الجزء ال

العلمي للكتب المنشورة    اإلنتاج
 والمخطوطات والترجمات
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    ومساعديها عضاء هيئة التدريسأل  اتلكتب المنشورة والمخطوطات والترجما بيانات   سابعالجزء ال

 

 

 

 

 م
 اسم 

 المؤلف 

 النوع 

 
 الناشر  اإلصدار عنوان  

 بلد  

 دار النشر 
 اللغة 

نوع  

 اإلصدار 

 

 الرابط   السنة 
المشاركون في 

 العمل 

 ذكر أنور صالح أبوزيد  1
المختصر فيما عرف 

 من قواعد الفقه واشتهر

دار 

 الصميعي 
 2015 كتاب العربية  السعودية 

طبع ثانيًا 

 بدار 

طيبة 

الخضراء 

 بمكة 

----- 

 ذكر صالح أبوزيد  أنور 2

المنارات المضية 

بتحرير قواعد الفقه  

 الكلية 

دار طيبة 

 الخضراء 
 2016 كتاب العربية  السعودية 

طبع  

 مرتين 
----- 

 ذكر أنور صالح أبوزيد  3
القيمة نظم قواعد فقه  

 ابن القيم 
 ----- ----- 2017 كتيب العربية  السعودية  دار الميمنة

 البينة شرح القيمة  ذكر أنور صالح أبوزيد  4
دار ابن  

 الجوزي 
 ----- ----- 2016 كتاب العربية  السعودية 

 ذكر أنور صالح أبوزيد  5
تحقيق نظم الفرائد البهية  

 لألهدل
 ----- ----- 2016 كتاب العربية  السعودية  دار الميمنة

 ذكر أنور صالح أبوزيد  6
نسائم الحرم الندية شرح 

 الفرائد البهية 

دار طيبة 

 الخضراء 
 ----- ----- 2021 كتاب العربية  السعودية 

 المنجدة بالمثال  ذكر أنور صالح أبوزيد  7
الدار  

 العالمية 
 ----- ----- 2020 كتاب العربية  مصر

 ذكر أنور صالح أبوزيد  8
سبك المقال شرح 

 المنجدة بالمثال 

دار طيبة 

 الخضراء 
 ----- ----- 2021 كتاب العربية  السعودية 

9 
حمد دحان  أمنير 

 غبري األ
 ذكر

Robinson Crusoe: 

Study Guide. 
 ----- ----- 2020 كتاب English اليمن  الحزمي 

10 
حمد دحان  أمنير 

 غبري األ
 ذكر

Students’ Guide 

to Shakespeare’s 

 thHamlet and 17

Century Drama 

 ----- ----- 2020 كتاب English اليمن  الحزمي 

11 
دحان  حمد أمنير 

 غبري األ
 ذكر

Introduction to 

Literature (Poetry 

and Prose) 

 ----- 2017 كتاب English اليمن  مين األ

مشترك مع د.  

 –حسين البهجي 

 جامعة صنعاء

12 
كامل حزام علي  

 مقبل
 ذكر

D. H. Lawrence’s 

Women in Love: 

A Study of its 

Conceptual 

Structure 

Lambert 

Academic 

Publishing 

 ----- ----- 2017 كتاب English لمانياأ
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 م
 اسم 

 المؤلف 
 الناشر  صدار عنوان اإل النوع 

 بلد  

 دار النشر 
 اللغة 

نوع  

 صدار اإل

 

 الرابط   السنة 
المشاركون في  

 العمل 

 ذكر جبر محمد الكولي  13
مبادئ القياس  

 والتقويم

دار 

عبادي 

-للنشر

 صنعاء

 -------- -------- 2007 كتاب العربية  اليمن 

 التعليم المصغر  ذكر جبر محمد الكولي  14

دار 

عبادي 

-للنشر

 صنعاء

 -------- -------- 2006 كتاب العربية  اليمن 

 ذكر جبر محمد الكولي  15
مبادئ اإلدارة 

 الصفية 

دار 

عبادي 

-للنشر

 صنعاء

 -------- -------- 2009 كتاب العربية  اليمن 

 ذكر جبر محمد الكولي  16

نماذج من  

مهارات 

 التدريس 

دار 

عبادي 

-للنشر

 صنعاء

 -------- -------- 2010 كتاب العربية  اليمن 

17 
محمد حمود  

 المحفدي 
 ذكر

"Individual

ity and 

Space in 

Salman 

Rushdie's 

Fiction: A 

Postmoder

n 

Perspective

." 

Author

Press 
 English الهند

Contri

buted 

chapte

r in 

edited 

book 

2012 

https://ww

w. amazon 

/India.com

-English-n 

-Fiction

Postmoder

n 

Sensibility 

/dp/ - 

8172736770 

The book was 

edited by 

Vishwanath 

Bite. The 

chapter was 

Co-authored 

with 

Abdulmonem 

Ali Ali 

18 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

مونديال كأس 

لمانيا  أالعالم 

2006 

مطابع  

الصريمي 

 للنشر 

 -------- 2006 كتاب العربية  اليمن 
باالشتراك مع محمد  

 صبري 

19 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

الشباب الطامح  

في وجدان 

 الرئيس صالح 

مؤسسة  

الفرسان 

 للنشر 

 -------- -------- 2009 كتاب العربية  اليمن 

20 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

التعليم الزاخر 

بين شباب 

 اليمن والجزائر 

مطابع  

صحيفة 

26 

 سبتمبر

 -------- -------- 2009 كتاب العربية  اليمن 

21 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

مونديال كأس 

العالم جنوب 

 2010فريقيا إ

ماس 

لإلنتاج  

الفني  

 واإلعالني 

 -------- 2010 كتاب العربية  اليمن 
باالشتراك مع محمد  

 صبري 

22 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

مونديال كأس 

العالم البرازيل  

2014 

دار المجد 

 للطباعة 
 -------- 2014 كتاب العربية  اليمن 

باالشتراك مع محمد  

 صبري 

23 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

مونديال كأس 

العالم روسيا 

2018 

مطابع  

صحيفة 

26 

 سبتمبر

 -------- -------- 2018 كتاب العربية  اليمن 
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 م
 اسم 

 المؤلف 

 النوع 

 
 الناشر  صدار عنوان اإل

 بلد  

دار  

 النشر 

 اللغة 

نوع  

 صدار اإل

 

 ن وجدإالرابط  السنة 
المشاركون   

 في العمل 

24 
محمد حسين  

 النظاري 
 ذكر

سيا آكأس 

لكرة  2019

 القدم 

مطابع  

 26صحيفة 

 سبتمبر

 -------- -------- 2019 كتاب العربية  اليمن 

25 
محمد حسين  

 النظاري 
 ------ ------ 2021 كتاب العربية  اليمن  دال  للنشر صافرة وقلم  ذكر

26 
علوي أحمد صالح  

 الملجمي 
 ذكر

المعنى 

اإليحائي بين 

التراث النقدي 

العربي  

والسيميائيات 

 الحديثة 

دار األيام  

للطباعة 

 والنشر

 2017 كتاب العربية  األردن 
https://cutt.ly/Pc

M2Rfj 
-------- 

27 
علوي أحمد صالح  

 الملجمي 
 ذكر

تفكيك خطاب 

داعش: أنساق 

المعنى وبناه 

 العميقة

مؤسسة أروقة  

للدراسات  

والنشر 

 والترجمة 

 -------- -----  2019 كتاب العربية  مصر

28 
ي أحمد صالح  علو

 الملجمي 
 ذكر

الكتابة على 

 هامش المستقبل

دار اقرأ 

للطباعة 

 والنشر

 العربية  مصر
ديوان 

 شعر
2017 

https: //www ap  

z -publishing  

.com/ catalog/ 

details// store/ 

gb/book/3-978 

-330-05731 -9/d 

-h-lawrence-s 

-women-in 

-love:-a-study 

-of-its-conce  

ptual-structure 

 

-------- 

 ذكر أحمد الجرادى  29
أسس اإلدارة 

 العلمية الحدىثة 

مطابع  

فست األ

 بصنعاء 

 العربية  اليمن 

كتاب   

منهجي 

للمست

وى  

 ولاأل

2016   

30 
 ح عبده محمد صال

 الموت
 ذكر

األمم الهالكة 

في اليمن من 

خالل القرآن  

الكريم، معالم 

 –حضاراتهم 

 أسباب هالكهم 

دار اللؤلؤة 

للنشر 

 والتوزيع

 2018 كتاب العربية   مصر

https://books  

.google 

.com.eg 

/books?i 

d=iNfrDwAAQ 

BAJ&pg=PT26 

1&lpg=PT26  

1&dq 

https://books.  

google  

.com.eg/books?i 

 

d=iNfrD 

wAAQBAJ&pg

=  

PT261&lpg 

=PT261&dq#v  

=onepage& 

q&f=fals 

-------- 
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 م
 اسم 

 المؤلف 

 النوع 

 
 الناشر  صدار عنوان اإل

 بلد  

دار  

 النشر 

 اللغة 

نوع  

 صدار اإل

 

ن وجدإالرابط  السنة   
المشاركون   

 في العمل 

 أحمد مهدي مقبل 31
 ذكر

 

On Noether 

Symmetrie

s and 

Conservati

on Laws 

LAP 

LAMBER

T 

Academic 

Publishing 

 -------- -------- 2011 كتاب English ألمانيا

32 
سلطان حسن 

 الحالمي 
 ذكر

فجوة توقعات 

 التدقيق 
 -------- -------- 2016 كتاب العربية  المغرب نور للنشر 


