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١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٤العربیةالعراقجامعة الموصلماجستیرنجیب محمد سعید الصلويالحمایة الجنائیة لإلنسان من التجارب الطبیة١٠٩٢
١٩٩٩١٩٩٩١٠٦٥العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرعلي ناجي صالح األعوجاألمم المتحدة بین التجرد القانوني واألھداف السیاسیة١٠٩٣
١٩٩٥٢٠٠٠١١٣٢العربیةالسودانجامعة الخرطومماجستیرعباس محمد أحمد الشھاريطرق تولیة رئیس الدولة في الفكر السیاسي اإلسالمي١٠٩٤
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٣٩العربیةالعراقجامعة بابلماجستیرحسن عبد اهللا محمد العنسيدور اإلرادة المنفردة في نقض العقد١٠٩٥
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد الباسط محمد سیف الحكیميالنظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام١٠٩٦

١٠٩٧
نونیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج اإلجراءات القا

دراسة مقارنة للقانون الیمني والمصري في  –عن السفن 
م١٩٨٢ضوء أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

ماجستیرخالد إبراھیم أحمد الوزیر
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠٦العربیةمصر

١٠٩٨
القرارات اإلداریة في الجمھوریة الیمنیة   الطعن بإلغاء

)دراسات مقارنة(
٢٠٠١٢٠٠١١٢٢٩العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد علي عبده سلیمان

١٠٩٩
  دراسة وتحقیق كتاب الدرة الموسومة 

في شرح المنظومة 
مھدي محمد یوسف عبد الرحمن 

الحرازي
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٤٢العربیةمصرجامعة األزھرماجستیر

١١٠٠
  معاملة المدنیین واألھداف المدنیة في الحرب 
في ظل الفقھ اإلسالمي وقواعد القانون الدولي

٢٠٠١٢٠٠١١٢٩٤العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهعبد الفتاح شایف نعمان

٢٠٠١٢٠٠١١٣٧٨العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهطارق عبد اهللا عیسى المجاھد)دراسة مقارنة ( -تنازع القوانین في عقد التجارة الدولیة ١١٠١

١١٠٢
  تبسیط اإلجراءات اإلداریة 

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

السقاف
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٣العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیر

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٩العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهالعزیز مسعد یحیى النعماني عبدالمركز القانوني للمستثمر األجنبي في الیمن ومصر١١٠٣

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٥٠العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةدكتوراهأحمد صالح محمد قطرانالعالقة بین القواعد األصولیة والقواعد القانونیة١١٠٤

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٦٧العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهأحمد یحیى الوشلي أحمدالوكالة التجاریة في القانون المغربي والیمني١١٠٥
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٩٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهطھ عبد القھار أحمد مقبلسند الشحن في النقل الجوي الدولي١١٠٦
٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٩٤العربیةالعراقبغدادجامعة ماجستیرطھ عبد القھار أحمد مقبلتحدید مسؤولیة الناقل الجوي الدولي١١٠٧
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٧العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراهنجیب محمد سعید الصلويالحمایة الجزائیة للعملة دراسة مقارنة١١٠٨

١١٠٩
  االختصاصات غیر التشریعیة لمجلس النواب 

  في دستور الجمھوریة الیمنیة 
دراسة مقارنة مع دستور جمھوریة مصر

ماجستیرمحمد محمد زیدعباس 
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٦١العربیةمصر

١١١٠
  طاعة الرؤساء وأثرھا في المسئولیة الجنائیة 
  دراسة مقارنة بین القانون الیمني والسوداني 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٦٧بیةالعرالسودانجامعة النیلیندكتوراهعبد الكریم محمد شرف المتوكل
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في أحكام الشریعة اإلسالمیة

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٩العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهعلي ناجي صالح األعوجالجزاءات الدولیة في الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة١١١١

١١١٢
                   استراتیجیة الضبط اإلداري لمنع الجریمة 

دراسة تطبیقیة على الجمھوریة الیمنیة
دكتوراهالدرةمحمد محمد علي 

أكادیمیة الشرطة 
المصریة

١٩٩٩٢٠٠٤١٩٣١العربیةمصر

١١١٣
  القصد الجنائي في جریمة القتل العمد 

في القانون الیمني دراسة مقارنة
٢٠٠٣٢٠٠٤١٩٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرآفاق محمد أحمد ھواش

٢٠٠١٢٠٠٤١٩٨٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد بن صالح بن حبتورالخصومة اإلداریة وخصوصیة بنائھا في الجمھوریة الیمنیة١١١٤

١١١٥
  التنظیم القانوني الستغالل براءة االختراع 

في القانون الیمني وبعض التشریعات العربیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرالشفیع جعفر محمد مقبل الشاللي

١١١٦
  البحریةالحمایة الدولیة للبیئة 

عن البحر األحمر دراسة قانونیة خاصة 
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٣العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد عبد اهللا نعمان

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٢١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرداؤد عبده أحمد المعشريالتنظیم القانوني لتسجیل العالمة التجاریة في القانون الیمني١١١٧

١١١٨
    اجبة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي الوصیة الو

دراسة مقارنة
٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٢٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمنیر قاسم صالح الجیالني

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٠٤١العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرأمین أحمد محمد الحذیفيأحكام جریمة الرشوة وبیان أسبابھا ومكافحتھا١١١٩
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٢العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهأمین أحمد محمد الحذیفية الجنائیة لآلثار ـ دراسة مقارنةالحمای١١٢٠

١١٢١
  الباعث في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة 

في الفقھ اإلسالمي  والقانون الیمني والسوداني
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٠٨٨العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرعمر سعید محمد فارع

١١٢٢
تعویض العامل عن إصابتھ في الشریعة اإلسالمیة وقانون 

دراسة مقارنة - العمل في الیمن
٢٠٠١٢٠٠٥٢١٠٧العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمي سالم علي بن الشیخ أبو بكر

١١٢٣
  الوضع القانوني ألسرى الحرب 

في ضوء أحكام القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٢٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد سعید النقیبنادیة 

١١٢٤
  العوامل المسببة لجنوح األحداث ووسائل مكافحتھا 

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٣٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد حسین محمد غانم

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٣٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرالقاسمي ھاني محمد قاسم صالح)دراسة مقارنة (جریمة غسل األموال ١١٢٥
٢٠٠٣٢٠٠٤٢١٤٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفیصل علي أحمد الجبريمقومات استقاللیة ھیئات اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا في نظام ١١٢٦
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)مصر(السلطة المحلیة الیمنیة دراسة مقارنة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٤٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الملك عبد اهللا علي الجنداريانون الیمنيإصدار األحكام القضائیة في الق١١٢٧

١١٢٨
  ي في الشریعة اإلسالمیة والقانونجریمة البغ

دراسة مقارنة 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد عبد اهللا سالم حنشل

١١٢٩
المساواة أمام القانون في  التعیین في الوظیفة العامة ومقتضیات

الجمھوریة الیمنیة دراسة مقارنة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرُمرسي أحمد محمد الزبیدي

١١٣٠
  نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 

  بین النزع اإلداري والضمانات القضائیة 
دراسة تحلیلیة عن التجربة الیمنیة مع دراسة مقارنة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد عوض القحوم یاسر

١١٣١
  الرقابة العلیا على المال العام 

في الیمن واإلمارات العربیة المتحدة
عبد الوھاب عبد القدوس عبد اهللا 

الوشلي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٧٩العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراه

١١٣٢
  المي والقانونالتصرف الشكلي في الفقھ اإلس

)دراسة مقارنة(
  عبد الرشید عبد الحافظ

عبد الواسع
٢٠٠٠٢٠٠٥٢١٨٨العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراه

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٢٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریاسر محمد علي أحمدعقود نقل التكنولوجیا١١٣٣

١١٣٤
  مشاكل العقوبات السالبة للحریة 

علیھفي تحقیق إصالح المحكوم 
دكتوراهھدى علي علوي

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٢٨العربیةمصر

١١٣٥
  الوكالة التجاریة في التشریع الیمني 

دراسة مقارنة مع بعض القوانین التجاریة العربیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٣٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنرجس احمد عمر یوسف

١١٣٦
  وازدواجیة مسئولیتھا سحب الثقة من الحكومة 

أمام رئیس الدولة في الجمھوریة الیمنیة ـ دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأسمھان مردوف مرعي بن بریك

١١٣٧
  الحمایة القانونیة من إساءة استعمال الحق 

في القانون المدني الیمني والروسي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥٨الروسیةروسیاة كازانجامعدكتوراهیاسر سلیمان حسن محمد

١١٣٨
  الحمایة الجنائیة لألعضاء البشریة في القانون الیمني 

دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسالم عبد اهللا سعید الخنبشي
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١١٣٩
الحمایة القانونیة لحقوق اإلنسان في ضوء أحكام القانون 

یةالدولي والشریعة اإلسالم
مدھش محمد أحمد عبد اهللا 

المعمري
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٦٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي بن ناصر بن علي الشیبانيالحمایة الجنائیة للتجارة في التشریع الجنائي لسلطنة ٌعمان١١٤٠
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٠البلغاریةبلغاریاجامعة نیوفیت ویلسكيدكتوراهفھد أحمد غالب سعیدالمسئولیة الجنائیة عن األفعال الشخصیة١١٤١

١١٤٢
  مسئولیة المتبوع عن أعمال التابع غیر المشروعة

)دراسة مقارنة( في القانون المدني الیمني 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأنور یوسف حسین عبد الكریم

١١٤٣
  واعده وضماناتھ مبدأ الشورى ق

دراسة مقارنة بالدیمقراطیة النیابیة المعاصرة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنزار أحمد علي عتیق

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٧٩العربیةالعراقجامعة بابلماجستیرأشرف عبد اهللا عمرالسلطة المختصة باقتراح القوانین دراسة مقارنة١١٤٤
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٦العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهأحمد محمد قائد مقبل المقطريائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنةالمسئولیة الجن١١٤٥

١١٤٦
  الطبیعة القانونیة لعقود االستثمار النفطي

وتسویة منازعاتھا 
عبد اهللا ناصر عبد اهللا الھادي أبو 

جما العجمي
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٥٥العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

١١٤٧
  عقود االستثمار في البنوك اإلسالمیة الیمنیة 

)دراسة مقارنة(بین الشریعة والقانون 
عبد العزیز سعید علي محمد 

الصبري
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٧٤العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیر

١١٤٨
  الدفاع الشرعي في الفقھ اإلسالمي  

)دراسة مقارنة مع القانون الیمني والسوداني(
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٧٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرالسر محمد عبد الرحمن محمد

١١٤٩
حق التعویض بین الفقھ اإلسالمي والقانون المدني الیمني 

دراسة مقارنة/ والمصري 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٧٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرطاھر فتحي عقل

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٨٧العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعبد الوھاب عبد اهللا أحمد المعمريیمني والفقھ اإلسالميجرائم االختطاف في القانون ال١١٥٠

١١٥١
في                         أحكام السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

دستور الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٠٧ةالعربیالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرغانم صالح صالح الزنداني

١١٥٢
                 ستصناع في الشریعة اإلسالمیة     العقد ا

مع القانون المدني) دراسة مقارنة(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥١٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرنافع عبد القوي علي العلفي

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٢٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرد مسعدعبد الحمید حموالمصلحة المرسلة وأثرھا في المعامالت المالیة المعاصرة١١٥٣

٢٠٠١٢٠٠٥٢٥٤١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرسمیر عبد الرحمن الشمیريالعمل اإلعالمي للمرأة في میزان اإلسالم١١٥٤
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١١٥٥
  اإلرھاب الدولي والمقاومة المشروعة 
في ضوء أحكام القانون الدولي العام

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٦٠٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح البدايمحمد علي 

٢٠٠١٢٠٠٥٢٦٠٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرضیاء خالد عمر محیرزمفھومھ ونظامھ القانوني عقد التأجیر التمویلي١١٥٦

تحریك الدعوى الجزائیة في القانون الكویتي دراسة مقارنة١١٥٧
فھد عبد اهللا مخیط أبو صلیب 

لمطیريا
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦١١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١١٥٨
دراسة (     نظریة المساھمة التبعیة في قانون العقوبات الیمني 

)مقارنة
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٦١٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمال عبد المجید عبد اهللا التركي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦١٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح القاضيأنس بن النظام القانوني للشركة القابضة دراسة مقارنة١١٥٩
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٦١٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرروزا جعفر محمد الخامريمشكالت الطبیعة القانونیة لبرامج الحاسب اآللي١١٦٠

١١٦١
  المحكمة الجنائیة الدولیة لجرائم الحرب واإلبادة 

والجرائم اإلنسانیة
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٦١٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررقیب شمسان القاضيشوقي عبد ال

ماجستیرعبد اهللا حسین عبد اهللا العمريجریمة اختطاف األشخاص في القانون الیمني١١٦٢
  معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٣٨العربیةمصر

١١٦٣
  التحقیق االبتدائي بین السریة والعلنیة 

یمني دراسة مقارنة بالقانون المصريفي القانون ال
ماجستیرحسین محمد صالح العذري

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٤٠العربیةمصر

١١٦٤
  السیاسة المالیة الیمنیة وآثارھا

في ظل برنامج التقویم الھیكلي 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٥٥العربیةالمغربجامعة الحسن الثانيدكتوراهعبد الكریم ھائل سالم

١١٦٥
دراسة     جریمة اختطاف األشخاص في القانون الیمني        

مقارنة بالتشریع المصري
ماجستیریحیى یحیى عبد اهللا ُعبال

  معھد البحوث
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٧٢العربیةمصروالدراسات العربیة 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٩٠العربیةالیمنلتطبیقیةجامعة العلوم اماجستیرسامر ربوعالتعویض عن أضرار اإلرھاب في القانون الدولي١١٦٦

١١٦٧
المسئولیة المدنیة والجنائیة لألخطاء الطبیة في الشریعة 

والقانون وتطبیقات ذلك في المملكة العربیة السعودیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٢العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرمحمد كساب فالح عواد الرویلي

٢٠٠٢٢٠٠٦٢٧٢٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسعد سعید مقبل الجمعانسب اآلليالعقود الواردة على برامج الحا١١٦٨
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٢٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمفید أحمد الخلفالتجسس وحكمھ في الشریعة والقانون١١٦٩

١١٧٠
  الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة في التشریع الیمني 

دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٤٠العربیةالمغربجامعة محمد األولدكتوراهعبد الغني عبد اهللا الرفاعيعادل 
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١١٧١
  )االنضباطي(النظام التأدیبي

في الیمن ألعضاء السلطة القضائیة
٢٠٠١٢٠٠٦٢٧٦٩العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرضیاء عبد الرحمن أحمد عثمان

١١٧٢
  داريمسؤولیة اإلدارة عن أعمال الضبط اإل

دراسة مقارنة  -في الظروف العادیة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٨العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهأحمد عبد العزیز سعید الشیباني

١١٧٣
ضمانات حقوق اإلنسان وحمایتھا وفقًا للقانون الدولي 

والتشریع الوطني
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٠٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنبیل عبد الرحمن ناصر الدین

١١٧٤
الدولة باعتبارھا شخص من أشخاص القانون الدولي دراسة 

مقارنة في ضوء القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨١٣العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرشائف أحمد عبد اهللا الماوري

٢٠٠٣٢٠٠٦٢٨٧٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیراهللا باصھیب عبد اهللا أحمد عبد)دراسة مقارنة(اإلكراه وأثره في المسئولیة الجنائیة ١١٧٥

ماجستیرأنور علي أحمد الطشيمبدأ االختصاص باالختصاص في مجال التحكیم١١٧٦
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨٢العربیةمصر

١١٧٧
دراسة        حقوق وواجبات الموظف العام في القانون الیمني 

مقارنة
ماجستیراهللا محمد محمد نشوان عبد

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩١٠العربیةمصر

١١٧٨
  الیمنیة الجمھوریة المركز القانوني لرئیس مجلس الوزراء في

)الجزائر _ مصر (دراسة مقارنة لكل من  
ماجستیرمحمد محمد أحمد الدروبي

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩١٦العربیةمصر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرحمن العیشيدراسة مقارنة/التجنس في القانون الجزائري ١١٧٩

١١٨٠
  حمایة البیئة البحریة من التلوث 
في التشریعات الدولیة والیمنیة

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٩٢٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبده عبد الجلیل عبد الوارث أحمد

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٣٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعصام عبد الوھاب محمد السماويوقف الخصومة في قانون المرافعات الیمني١١٨١

١١٨٢
في                  شروط األحكام القضائیة ذات القوة التنفیذیة 
القانون والفقھ اإلسالمي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٣٩العربیةمنالیجامعة عدنماجستیرھیكل أحمد عثمان حمید

١١٨٣
  فصل الموظف العام 

)الیمن/الجزائر/مصر/فرنسا(دراسة مقارنة 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٤٦العربیةالجزائرجامعة الجزائردكتوراهیحیى قاسم علي سھل

١١٨٤
في                   الرقابة على أعمال اإلدارة المحلیة وھیئاتھا 

الجمھوریة الیمنیة
دكتوراهلوي بارحیمعلي مھدي علي الع

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٠العربیةمصر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأنس مالطف محمد صالح مالكدراسة مقارنة الحصانة البرلمانیة في التشریع الیمني١١٨٥

١١٨٦
  المسؤولیة المدنیة لألطباء في القانون الیمني 

رنة مع بعض القوانین العربیة والفقھ اإلسالميدراسة مقا
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٦٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبود عبد اهللا مسعد علي
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١١٨٧
             دیة القتل في الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمني 

دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد قاسم یحیى قاسم

١١٨٨
  النظام القانوني لتقییم األداء الوظیفي في الجھاز الحكومي 
مع دراسة خاصة للنظام التربوي دراسة مقارنة مصر الیمن

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٨٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد المنعم مختار مصطفى ساري

العفو عن العقوبة في القانون الجنائي الیمني دراسة مقارنة١١٨٩
الجلیل محمد  یوسف علي عبد

القاضي
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٩٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١١٩٠
  مكانة الحصانات واالمتیازات الدبلوماسیة 

في التشریعات الُعمانیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٠٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا بن حمد بن مرزوق البادي

١١٩١
  حداث إجراءات الضبط والتحقیق االبتدائي لجرائم األ

)دراسة مقارنة بین القانونین المصري والیمني(
ماجستیرحسین حسین أحمد الحضوري

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٣٨العربیةمصر

شرعیة العقوبات الدولیة في ضوء أحكام القانون الدولي العام١١٩٢
محمد عبد الرحمن إسماعیل علي 

الذاري
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٠٥١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١١٩٣
  عقود الوساطة التجاریة 

  )الوكالة بالعمولة- التمثیل التجاري-الوكالة التجاریة(
دراسة مقارنة في القانون الیمني والمصري 

ماجستیرمعّمر طاھر حمید ردمان
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٥٢العربیةمصر

١١٩٤
  ولة في الجمھوریة الیمنیةالوظیفة التشریعیة لرئیس الد

)مصرـ فرنسا(دراسة مقارنة
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٠٥٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرلؤي طارش محمد نعمان

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٦٦العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرعلي بن ھادي آل مسعد الیاميالتجارة اإللكترونیة والعالقات القانونیة التي تحكمھا١١٩٥

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٧٣الروسیةبیالروسیاالجامعة الحكومیةدكتوراهطارق أحمد عبادي عليحقوق اإلنسان في التشریعات الیمنیة١١٩٦

دكتوراهعبد اهللا صالح محمد ھراناألحكام التأدیبیة في الشرطة الیمنیة١١٩٧
أكادیمیة الشرطة 

المصریة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٧٧العربیةمصر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٨٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا محمد صالح الجعريي القانون الجنائي الیمني دراسة مقارنةالعفو عن القصاص ف١١٩٨

١١٩٩
  التنظیم القانوني للتوقیع اإللكتروني

وحجیتھ في اإلثبات القانوني 
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٩١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسند حسن سالم صالح

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٩٢البلغاریةبلغاریاجامعة بالجودف جراددكتوراهأشواق علي سالم بن بریك               قانون الدولي الخاص الیمني      الزواج في ال١٢٠٠
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دراسة مقارنة مع التشریعات اإلسالمیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٠١لعربیةاالیمنجامعة عدنماجستیرنبیل عبد اهللا سنان الجاللالضبط اإلداري وأثره في الحریات العامة١٢٠١

١٢٠٢
  مسائل االختالف في أحكام المیراث

دراسة مقارنة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٠٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح سالم صالح بن رشید

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٥العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرزھراء البتول محمود طباخسورة الحج ـ دراسة وتحلیل١٢٠٣

١٢٠٤
  بس االحتیاطي في التشریع الیمني الح

دراسة مقارنة 
دكتوراهعبد العزیز أحمد سیف القدسي

أكادیمیة الشرطة 
المصریة

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٢١العربیةمصر

١٢٠٥
  التحقیق الجنائي في جرائم تقنیة المعلومات 

اإلمارات/دراسة تطبیقیة على إمارة أبو ظبي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٢٩العربیةالیمنعلوم التطبیقیةجامعة الماجستیرراشد بشیر أحمد إبراھیم

١٢٠٦
                           أسباب نشوء اإلرھاب المعاصر ١جـ

دراسة تطبیقیة على الیمن                                        
اإلرھاب من منظور الشریعة اإلسالمیة٢جـ

ماجستیرسمیر حسین حسن العذري
اط المعھد العالي لضب

الشرطة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٣٩العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٥٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد ھاشم ھمت عليدراسة مقارنة -شرط المصلحة في دعوى اإللغاء١٢٠٧

١٢٠٨
أحكام دیة النفس في الشریعة اإلسالمیة               

دراسة مقارنة بالقانون الیمني
ماجستیرالفقیھ بندر عبده صالح محمد

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦٠العربیةالیمن

١٢٠٩
أحكام الضمان في الفقھ اإلسالمي                            

دراسة مقارنة
ماجستیرزاید أحمد حمادي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦١العربیةالیمن

١٢١٠
ساتیر الجمھوریة الیمنیة التوازن بین السلطات العامة في د

)م٢٠٠١-١٩٩١(للفترة
ماجستیرمحمد أحمد محمد غوبر

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٦٣١٦٥العربیةمصر

١٢١١
  في مجلس األمن الدولي )  VETO(حق االعتراض

في ظل النظام العالمي الجدید
دكتوراهناصر مسعد علي البسارة

معھد البحوث 
یةوالدراسات العرب

٢٠٠٤٢٠٠٦٣١٦٦العربیةمصر

١٢١٢
   المشاكل القانونیة والتاریخیة لتسویة الصراع 

في الشرق األوسط
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٧٨الروسیةبیالروسیاجامعة بیالروسیادكتوراهخالد سعید عبد الرحمن أحمد

٢٠٠٤٢٠٠٦٣١٨٠العربیةالعراقمعة بابلجاماجستیرخالد عباس عبد الجلیل الدیلميالوضع القانوني للحدود الیمنیة السعودیة١٢١٣
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٢١٤
  سماحة اإلسالم في معاملة غیر المسلمین

في الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمني 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٩٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرخالد أحمد محمد الفقیریة

معھد البحوث والدراسات ماجستیرمد الصنعانيعبد الكریم قاسم أحأوجھ إلغاء القرار اإلداري في القضاء الیمني١٢١٥
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٠٩العربیةمصرالعربیة

١٢١٦
  الرقابة على أعمال رئیس الدولة 

في القانون الدستوري والفقھ اإلسالمي
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢١٧العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعباس محمد أحمد الشھاري

١٢١٧
         انون التجاري الیمني التزامات التاجر اإلجرائیة في الق

)دراسة مقارنة(
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٤٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد شمسان محمد الطویل

١٢١٨
  اآلثار المالیة لإلفالس على الشخص الطبیعي المدین 

)دراسة مقارنة(في القانون الیمني 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٥٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررشاد نعمان شائع العامري

١٢١٩
  دور القاضي في تفسیر العقد 

في القانون المدني الیمني والمقارن
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٦٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد أحمد محمد التام

٢٠٠١٢٠٠٦٣٣٦٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسیف حسن محمد جابرفي الجمھوریة الیمنیة ام القانوني للمشروع االستثماريالنظ١٢٢٠

١٢٢١
  الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة 

  على البیئة البحریة للجمھوریة الیمنیة دراسة تطبیقیة
  ٣٣٧٠  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  علي بن علي القھالي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٧١ربیةالعالیمنجامعة عدنماجستیریحیى محمد حسین راشد الشعیبي)دراسة مقارنة(استحقاق المبیع للغیر ١٢٢٢

١٢٢٣
  العقد اإلداري یبن التشریع والقضاء في الیمن

دراسة مقارنة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٧٩العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهمطیع علي حمود جبیر

١٢٢٤
السلطات االستثنائیة لرئیس الدولة                       دراسة 

مقارنة على التشریعات الیمنیة والسودانیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٩٧العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهر مرشد فازع الزھیريأبو بك

١٢٢٥
حدود التصرف في األعضاء البشریة في الفقھ اإلسالمي 

)دراسة مقارنة(والقانون المدني 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٣٨العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهافتكار مھیوب دبوان المخالفي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٤٥العربیةالمغربجامعة محمد األولدكتوراهعادل حمید بجاش الصلويمن والمغرب دراسة مقارنةالسلطة القضائیة في الی١٢٢٦

١٢٢٧
التطور الدستوري في الجمھوریة العربیة الیمنیة للفترة 

)م١٩٦٨-١٩٠٤(
١٩٨٠٢٠٠٦٣٥٠١العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد اهللا سعید نصیب الكاندا

١٩٧٨٢٠٠٦٣٥٠٢العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد اهللا سعید نصیب الكانداس الدولة في الجمھوریة العربیة الیمنیةسلطات رئی١٢٢٨
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

ماجستیرمھدي علي محمد الدعالقانون الدولي للمالحة البحریة في الممرات البحریة العالمیة١٢٢٩
جامعة أذربیجان 

الحكومیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٠٩الروسیةأذربیجان

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٢٠العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرعایش عبد اهللا صالح البوصيالتكییف القانوني للسفینة كأداة أساسیة للتجارة البحریة١٢٣٠
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٣١عربیةالالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرخالد ناصر محمد المقصعيدراسة مقارنة -الدفاع الشرعي وتجاوزه في التشریع الیمني١٢٣١

١٢٣٢
   الرقابة القانونیة للجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة

  على وحدات الجھاز اإلداري بالیمن 
ودورھا في البناء التنظیمي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٤٩العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرعلي علي أحمد األشول

١٢٣٣
  بیع ملك الغیر في القانون المدني الیمني

دراسة مقارنة  
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٨٧العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهعبد الكریم أحمد علي المرتضى

١٢٣٤
  قواعد قانونیة لضمان الحمایة اإلشعاعیة 

وأمان المصادر المشعة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٤األسبانیةكوباجامعة ھافانادكتوراهإبراھیم كرامة بن عبود الشیخ

١٢٣٥
  دني في الرقابة على االنتخابات دور منظمات المجتمع الم

)م٢٠٠٣-٩٠(في الجمھوریة الیمنیة
  عبد الرحمن حسن عبد اهللا 

الحسني
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٥العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیر

١٢٣٦
 لى المسئولیة الجنائیة والمدنیةوأثره عالخطأ في حوادث السیر 

مقارنًا بأحكام الشریعة اإلسالمیة
  محمد یحیى محمد یحیى

الجبوبي 
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٦٤٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیر

١٢٣٧
  الخلع في الفقھ اإلسالمي والقانون

دراسة مقارنة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٤٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمنى الخضر علي ناصر البكري

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٥٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیربد اهللا مسعد ناجيمراد عأحكام تظھیر الشیك في القانون التجاري الیمني١٢٣٨
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٨٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرناصر ناجي محمد جمعانشرط التحكیم في العقود التجاریة١٢٣٩

١٢٤٠
  النظام القانوني

  لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  
)یة مقارنةدراسة قانونیة تحلیل(وموقف الیمن منھ 

ماجستیرخالد محمد محمد مصلح النحو
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧١٠العربیةمصر

١٢٤١
  الحجر على المدین حمایة لحق الغرماء 

القانون المصري ـ الفقھ (دراسة مقارنة في القوانین المعاصرة  
)المقارن

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١٤العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهحسن عبده أحمد السراجي

١٢٤٢
  الفصل بین السلطات دراسة مقارنة 

في النظام الدستوري السوداني والیمني والنظام اإلسالمي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٧٤٤العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیریحیى محمد عبد اهللا القاھرة
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الرقم 
  المكتبي

١٢٤٣
  النظام القانوني لفسخ العقد

  في إطار المجموعة العقدیة 
نة في القانونین المصري والیمنيدراسة مقار 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٤٦العربیةمصرجامعة عین شمسدكتوراهمحمد عبد الملك محسن المحبشي

النظام القانوني التفاق التحكیم١٢٤٤
عبد الباسط محمد عبد الواسع قائد 

الضراسي
٢٠٠٤٢٠٠٧٣٧٤٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٢٠٠١٢٠٠٧٣٧٧٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھدى مھدي السیداتخاذه ومقومات مشروعیتھ القرار اإلداري بین مقتضیات١٢٤٥

١٢٤٦
  المساھمة الجنائیة األصلیة في قانون العقوبات الیمني

دراسة مقارنة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأروى یحیى محمد الطلیحي

١٢٤٧
  الجتھا إشكالیة توازن الموازنة وطرق مع

في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجریر محمد عبده علي

١٢٤٨
  تجریم المخدرات في القانون الیمني ووسائل مكافحتھا 

دراسة مقارنة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٨٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفؤاد محمد یحیى العطاب

١٢٤٩
ل التجاري في القانون التجاري الیمني النظام القانوني لبیع المح

ـ دراسة مقارنة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٨٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریاسر راشد صالح العودي

١٢٥٠
ضمانات الحصانة الجنائیة والمدنیة للبعوث الدبلوماسیة 

وإشكالیة تطبیقھا في الواقع الیمني ةوالقنصلی
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا صالح عبد اهللا الصماط

١٢٥١
  جریمة التزویر في المحررات الرسمیة في القانون الیمني 

دراسة مقارنة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي محمد قاسم الطٌلي

١٢٥٢
القصد الجنائي في جریمة السرقة في القانون الیمني          

دراسة مقارنة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٩٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحمد صالح القنعمصطفى أ
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الرقم 
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١٢٥٣
  التحكیم في الخصومة اإلداریة 

دراسة مقارنة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرقیب علي عبد اهللا صغیر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریميمنیر علي عابد الحكفي أحكام القانون الدولي والعام  تقیید استخدام األلغام١٢٥٤

١٢٥٥
التدبیر الالمركزي للمناطق الحرة في الجمھوریة الیمنیة دراسة 

تحلیلیة سوسیو اقتصادیة في إطار التكاملیة
أنور عبد الحمید محمد عبد الملك 

السقاف
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٣٣العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراه

١٢٥٦
تمثیل الدبلوماسي والقنصلي في الجمھوریة الیمنیة نظام ال

دراسة مقارنة مع القانون البلغاري
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٣٩البلغاریةبلغاریاجامعة صوفیادكتوراهفھمي یوسف خادو آدم

١٢٥٧
  جریمة القتل شبھ العمد في الشریعة اإلسالمیة 

والقانون الیمني ـ دراسة مقارنة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٥٤العربیةالیمنجامعة عدنرماجستیصالح سریع علي باسردة

١٢٥٨
  أنظمة العقاب في التشریع الجنائي الیمني

دراسة مقارنة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٥٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرناصر مساعد الرفاعي

١٢٥٩
  الحدود الدولیة وطرق تسویة نزاعاتھا 

دراسة تطبیقیة للنزاع الیمني السعودي والعماني 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٥٨العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهمحمد ناجي الملیكيمحمد جمیل 

١٢٦٠
  االتجاھات الفقھیة لقانون الجرائم والعقوبات الیمني 

دراسة فقھیة مقارنة في ضوء أحكام الحدود
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٨٠العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهتوفیق أحمد علي السنباني

١٢٦١
للحدث المنحرف والجانح على ضوء المسئولیة الجنائیة 

القانون الیمني والسوداني
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٨٢العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرعمر أحمد محمد الحطامي

دكتوراهأدیب محمود علي العروسيالمشاكل واألسالیب للنضال ضد اإلرھاب في كافة المجتمعات١٢٦٢
جامعة التكنیك 

والمعلومات
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٨٥الروسیةروسیا

دكتوراهأدیب محمود علي العروسيالمشاكل واألسالیب للنضال ضد اإلرھاب في كافة المجتمعات١٢٦٣
جامعة التكنیك 

والمعلومات
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٨٥الروسیةروسیا

١٢٦٤
  مسئولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة

)دراسة مقارنة(في النظام اإلسالمي  
٢٠٠٣٢٠٠٧٣٩١٣العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهريمقبل أحمد بن أحمد العم

ماجستیرعبد اإللھ عبد الكریم حسین المھديالحبس االحتیاطي قي القانونین الیمني والمصري١٢٦٥
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩١٥العربیةمصر

٢٠٠٣٢٠٠٧٣٩٤٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبده سعد الصمديإبراھیم أحمد حالة الضرورة ومشروعیة الواقع االستثنائي١٢٦٦
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٤٧العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمراد عبده حسن الصائديالجریمة السیاسیة بین الشریعة والقانون١٢٦٧
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١٢٦٨
  االستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة 
یمنیةعلى أعمال الحكومة في دستور الجمھوریة ال

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٣العربیةمصرمعھد البحوث العربیةماجستیرصادق أحمد علي یحیى النفیش

١٢٦٩
الحمایة الجنائیة لآلثار في القانون الیمني                دراسة 

مقارنة بالقانون المصري
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٨العربیةمصرمعھد البحوث العربیةماجستیرإسماعیل عبد المجید محمد كوكبان

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھشام سعید أحمد ربیدفي القانون المدني الیمنيإشھار التصرفات العقاریة ونقلھا ١٢٧٠

١٢٧١
  المقارنة بین نظریة الغلط وأحكام الخیارات 

في القانون المدني الیمني
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٧٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعیسى قائد سعید الثریب

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد صالح أحمد البراريتدابیر الضبط اإلداري لدرء أعمال العنف اإلرھابي١٢٧٢

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٨٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد غالب عثمان الصومريآلیة التعدیالت الدستوریة في الجمھوریة الیمنیة١٢٧٣

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٩١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیروائل محمد أحمد لكوورة اإلجــــرامیة للشواذالخط١٢٧٤
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٠٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الخالق محمد أحمد الصلويدراسة قانونیة مقارنة -ندب الجزاء في المسائل الجنائیة ١٢٧٥
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠٦٠العربیةمصرمعھد البحوث العربیةماجستیرصالح عبد اهللا باسردة محمدمبدأ السیادة والتدخل الدولي١٢٧٦
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٦١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفتحي أحمد قحطان حسیندراسة مقارنة -مخاصمة القضاة في القانون الیمني ١٢٧٧

١٢٧٨
  الجنسیة كأساس لممارسة الحقوق االنتخابیة 

)دراسة مقارنة(في التشریع الیمني 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٦٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الودود قائد سالم الحطامي

١٢٧٩
مدى فعالیة التدابیر اإلداریة لحمایة البیئة البحریة من التلوث 

دراسة مقارنة -في البحر األحمر وخلیج عدن
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٧٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأسماء أحمد صالح الشقري

١٢٨٠
  حقوق الطفل بین ضمانات المواثیق الدولیة

والتشریع الیمني وإشكالیة تنفیذھا 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٧٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیركریمة مرشد حسن

١٢٨١
دراسة تطبیقیة  -التحكیم الدولي في منازعات الحدود الدولیة

على التحكیم في جزر حنیش  بین الیمن وأریتیریا
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٧٩العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهیحیى حسن العمادأحمد علي 
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١٢٨٢
  النظام القانوني لعقد النقل البحري في القانون الیمني 

دراسة مقارنة مع االتفاقیات الدولیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٠العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهحسین عبد اهللا العنسي

٢٠٠٣٢٠٠٧٤١٠٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررضوان محمد عبد الملك العلفيالیمنیة ـالسعودیةالحل الودي لقضیة الحدود ١٢٨٣
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٧٣العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرأبو ھادينبیل محمد سعد اهللا أثر النظام العالمي الجدید على أشخاص القانون الدولي١٢٨٤
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٩٦العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیروائل أحمد علوان المذحجيرتھا األمم المتمدنةمبادئ القانون العام التي أق١٢٨٥
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٠٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرخدیجة محمد أحمد شھابعقد الرھن الحیازي في الفقھ اإلسالمي والقانون الیمني١٢٨٦

  ٤٢١٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  الروسیة  روسیا  جامعة الصداقة  دكتوراه  عفیف عبد الكریم فضل الطھیش  ي حل النزاعات الحدودیةأسس ومبادئ القانون الدولي ف١٢٨٧

١٢٨٨
  مقتضیات المصلحة العامة بشأن براءات االختراع 

  في تشریعات الدول العربیة
  ٤٢٢٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الجزائر  جامعة باجي مختار  دكتوراه  عصام مالك أحمد أسعد العبسي

  ٤٢٢٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  السودان  جامعة النیلین  ماجستیر  علوي علي أحمد الشارفي  المسئولیة الجنائیة عن الجریمة الدولیة١٢٨٩

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأمین أمین محمد أحمد أمین المقالحضمانات استقالل القاضي في وظیفتھ في القانون الیمني١٢٩٠

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعائدة عبد الملك عبد الفتاح الشامياإلثبات في الخصومة اإلداریةخصوصیة ١٢٩١

١٢٩٢
رقابة القضاء على مشروعیة أعمال الضبط اإلداري      دراسة 

)فرنسا،مصر،الیمن(مقارنة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٦٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد ناجي أحمد الماربي

١٢٩٣
  الوضع القانوني للمال العام في التشریع الیمني

دراسة مقارنة 
مقبل عبد الرحمن دبوان غالب 

الطویري
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٨٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٢٩٤
أسس ومبادئ السلطة المحلیة في القانون الیمني والحكم 

  دراسة تطبیقیة مقارنة  -المحلي بجمھوریة السودان
الزغیر محمد أحمد  فضل محمد

  الشمیري
  ٤٣٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  العربیة  السودان  جامعة أفریقیا العالمیة  دكتوراه

دكتوراهسیف صالح الخامري رنھمبادئ القوانین المدنیة في الجمھوریة الیمنیة١٢٩٥
جامعة بیالروسیا 

الحكومیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٣٧الروسیةبیالروسیا

٢٠٠٢٢٠٠٧٤٣٤٧العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرمت ناصر عبود ھاديحكاألھمیة اإلستراتجیة لمیناء عدن١٢٩٦
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٣٤٨العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهحكمت ناصر عبود ھاديدور األمم المتحدة في حمایة البیئة الیمن أنموذجًا١٢٩٧
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١٢٩٨
   تأجیر استغالل المتجر في القانون الیمني والمقارن قراءة

في مشروع القانون التجاري الیمني الجدید
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٣٨٠العربیةالمغربجامعة محمد األولماجستیرحزام محمد مثنى القحیف

١٢٩٩
  منع استغالل ضابط الشرطة لسلطاتھ 
في الفقھ اإلسالمي والقانون الیمني

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٤٢العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرعبد الماجد برك عیضھ العامري

١٣٠٠
السلطات التشریعیة لرئیس الدولة في الفقھ اإلسالمي 

والدستورین الیمني والسوداني
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٧١العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرصالح محمد حسین ضبیان

١٣٠١
  الحمایة القانونیة للرسوم والنماذج الصناعیة 

  في القانون الیمني
ات العربیة واالتفاقیات الدولیةدراسة مقارنة ببعض التشریع

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٩٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعواد عبد الحفیظ علي جازم

١٣٠٢
  النظام القانوني للوكالة بالعمولة 

)دراسة مقارنة(في التشریع الیمني 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٠٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأنمار عبد اهللا سعید مغارف

١٣٠٣
لقضاة وضمان عدم قابلیتھم للعزل في الشریعة تولیة ا

دراسة مقارنة  - اإلسالمیة والقوانین الوضعیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأفراح عبده أحمد صالح الھیثمي

١٣٠٤
  النظام القانوني لالستعالم المعرفي في التشریع الیمني 

  دراسة مقارنة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٢٩العربیةالیمنجامعة عدنجستیرماھزار محمود محمد العاطفي

١٣٠٥
  السیاسة العامة في الیمن 

دراسة تحلیلیة لسنوات ما بعد الوحدة نموذج التعلیم والصحة 
٢٠٠٢٢٠٠٧٤٥٥٨العربیةالمغربجامعة محمد األولماجستیرعادل احمد غالب الحریبي

١٣٠٦
           الدور التنموي للمجتمع المدني في الیمن          

المنظمات العاملة في مجال الحقوق والحریات نموذجًا
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٥٨العربیةالمغربجامعة القاضي عیاضدكتوراهعادل احمد غالب الحریبي

ماجستیرأحمد عبد الملك محمد جبرانالنظام القانوني الستغالل المیاه في الجمھوریة الیمنیة١٣٠٧
معھد البحوث 
ةوالدراسات العربی

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٦٩العربیةمصر

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٧٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرنجیب علي صالح أحمد المضرحيالمخدرات في ضوء الشریعة والقانون١٣٠٨

١٣٠٩
  نظریة السیادة في الفقھ اإلسالمي والوضعي

دراسة تطبیقیة في النظام الدستوري الیمني والسوداني 
٢٠٠٠٢٠٠٨٤٦٤٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرخالد عثمان طھ عثمان
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٢٠٠٦٢٠٠٨٤٦٨٤العربیةمصرأكادیمیة الشرطة المصریةدكتوراهمحمد صالح صالح غالبالمواجھة التشریعیة واألمنیة لجرائم األسلحة والذخائر١٣١٠

١٣١١
  الخصومة التحكیمیة في النظام السعودي 

وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الرحمن عبد اهللا العطاس

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیریحیى صالح یحیى أبو حاتمتنظیم إقامة األجانب في القانون الیمني١٣١٢

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢١العربیةالیمنجامعة عدنتیرماجسأمیمیة عبد القادر سعدونالجانب القانوني لخطاب االعتماد المستندي١٣١٣

١٣١٤
  السلطة المحلیة في الجمھوریة الیمنیة 
على ضوء التجربة والحقائق الراھنة

٢٠٠٦٢٠٠٨٤٧٤٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا سالم العواضي

  ٤٧٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب  جامعة محمد الخامس  كتوراهد  حسین علي ناصر الوشلي  جریمة التزویر في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي١٣١٥

  ماجستیر  حمود محمد غالب الغشیمي  أحكام االشتباه الجنائي في الفقھ والنظام١٣١٦
جامعة اإلمام محمد       

  بن سعود
  ٤٧٥٩  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  العربیة  السعودیة

١٣١٧
  كتاب أحكام الجنائز إلبراھیم عبد اهللا بن یوسف البواوي

  لكتاب إلى فصل حمل الجنائزمن أول ا 
ماجستیرعدنان بن محمد احمد بانافع

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨١٥العربیةالیمن

١٣١٨
  الشركات القابضة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي

دراسة مقارنة   
ماجستیرمحمد أحمد محمد بادغیش

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨١٦العربیةالیمن

١٣١٩
  الحكم المحلي في دول الشرق األوسط 

كمثال الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٨٤٨٣٤الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراهخالد محمد قاسم القدسي

١٣٢٠
  أسباب اإلباحة في القانون

في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٣٥الروسیةروسیاجامعة الصداقةدكتوراهحسین علي علوي السقاف

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٣٧العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرھشام عبده عبد اهللا قاسم الشریف  أحكام الحبس في الفقھ اإلسالمي١٣٢١

١٣٢٢
  دفع الدعوى الجزائیة أثناء المحاكمة 

  وتطبیقاتھ في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودیة
دراسة شرعیة تأصیلیة 

عبد الرحمن بن سلیمان بن عبد 
حمن البلیھيالر

ماجستیر
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٧العربیةالیمن

١٣٢٣
  الحقوق السیاسیة للمرأة الیمنیة 

في الفقھ اإلسالمي والتشریعات الیمنیة والسودانیة
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٩١٨العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهعمر سعید فارع العھامي
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  ماجستیر  خالد أحمد عبرین  كیم التجاريمعیار الدولیة في التح١٣٢٤
معھد البحوث 

  والدراسات العربیة
  ٤٩٧١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  مصر

١٣٢٥
  قواعد القانون الدولي اإلقلیمیة

  بحمایة حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة المتعلقة 
  وتطبیقاتھا في الجمھوریة الیمنیة 

  ٤٩٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  یاروس  جامعة كازان  دكتوراه  عبد الوارث محمد صالح أنعم

  ٥٠١٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  أم درمان  ماجستیر  محمد یحیى محمد صالح  دراسة مقارنة -في الیمن والسودان  قانون الخدمة المدنیة١٣٢٦
  ٥٠٢٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  الجامعة الیمنیة  ماجستیر  محمد شرف أحمد الوریث  جریمة الرشوة في الشریعة اإلسالمیة١٣٢٧

١٣٢٨
  تسبیب الحكم الجنائي في مرحلة التقاضي األولى

  )دراسة مقارنة ( 
  ٥٠٢٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عزیز مطھر محمد عبده الضبیبي

١٣٢٩
  الیمني والمصري تقدیر التعویض في القانون المدني

  )دراسة مقارنة بالفقھ اإلسالمي (
  ماجستیر  مجاھد ناصر سعید الجبري

ھد الدراسات مع
  والبحوث العربیة

  ٥٠٢٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

١٣٣٠
  في منازعات االستثمار األجنبیة التحكیم الدولي

  وفقًا ألحكام القانون الدولي العام
  على الجمھوریة الیمنیة دراسة مقارنة مع التطبیق

  ٥٠٢٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر  فؤاد محمد محمد أبو طالب

  ٥٠٣٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب  جامعة محمد األول  ماجستیر  أیمن علي حسین الحوثي  لتوقیع اإللكتروني بین النظریة والتطبیقا١٣٣١

١٣٣٢
  في تقدیر أدلة االثبات الحدیثة سلطة القاضي الجنائي

  دراسة مقارنة
  ماجستیر  صالح  یحیى رزق ناجي

معھد البحوث والدراسات 
  ٥٠٣٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  العربیة

١٣٣٣
  أحكام نفقة الزوجة في الفقھ اإلسالمي والقانون  

  دراسة مقارنة
  ٥٠٥٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  جھاد مھدي محمد طالب باسردة

١٣٣٤
في التشریع  للحریة قصیرة المدة بدائل العقوبات السالبة

  دراسة مقارنة  - الجنائي الیمني
  ٥٠٧٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ستیرماج  منصر محمد أحمد العطفي

  ٥٠٨٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ھادي محمد ناصر المنصوري  الكفاءة في الزواج في الفقھ اإلسالمي والقانوني١٣٣٥

١٣٣٦
  السفر بالمحضون ورؤیتھ

   دراسة مقارنة بین الشریعة اإلسالمیة  
  وبعض القوانین الوضعیة 

  ٥٠٨٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  د عثمان حسن األحمديعبود راش

  ٥٠٨٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نادیة إسماعیل محمد الجبلي  على الموازنة العامة للدولة الرقابة البرلمانیة١٣٣٧
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  دراسة مقارنة –في الجمھوریة الیمنیة 

١٣٣٨
   wtoرة العالمیة الجوانب القانونیة لمنظمة التجا

وآثار انضمام الیمن إلیھا على التشریع الیمني
  ٥٠٩٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نصر أحمد غیالن

١٣٣٩
   القصاص فیما دون النفس

  في الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمني
  ٥٠٩٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  حسام محمد علي حسن الحسام

١٣٤٠
  الحكم الجنائي واألوامر الجنائیة

  من منظور قانون اإلجراءات الجزائیة الیمن
  ٥٠٩٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  حسین عبد الرحمن حسین الكبسي

  ٥٠٩٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ناصر عبد الرحمن قاید الصلوي  الضرراألدبي الموجب  للتعویض١٣٤١

١٣٤٢
  أثر تكنولوجیا المعلومات

  على ممارسة الحقوق والحریات العامة
  ٥٠٩٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  أحمد محمد أحمد مانع

  ٥٠٩٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ریاض فیصل أحمد الشرایري  التنظیم القانوني لبطاقة االئتمان١٣٤٣
  ٥١٠٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد الرزاق صالح عبد المجید قاسم  للجمھوریة الیمنیة النظام الضریبيالضمانات الدستوریة في ١٣٤٤
  ٥١١١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  سلطان عمر محمد الشجیفي  الرقابة القضائیة على الحكم التحكیمي١٣٤٥
  ٥١١٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  صالح فیصل عبده كبیش  القصد الجنائي في الشریعة والقانون١٣٤٦

١٣٤٧
  في التشریع الیمني النظام القانوني لالستالم المصرفي

  "دراسة مقارنة"
  ٥١٢٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ھزار محمود محمد العاطفي

  ٥١٢٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  اء عبد الرحمن أحمد عثمانضی  في القانون الیمني مدى حریة اإلدارة في التعاقد١٣٤٨
  ٥١٥٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  مصر  جامعة عین شمس  دكتوراه  عبد المنعم شرف الشیباني  الحمایة الجنائیة لحق المتھم في أصل البراءة١٣٤٩

١٣٥٠
   الجرائم اإلرھابیة

  في القانون الوضعي والتشریع اإلسالمي
  ماجستیر  سیف المخالفي محمد سعید

جامعة باجي          
  "عنابة"مختار

  ٥١٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الجزائر

١٣٥١
  في الجمھوریة الیمنیة الدور الرقابي للمجالس المحلیة

  ٢٠٠٠لسنة  ٤قانون السلطة المحلیة رقم  في ضوء 
  ماجستیر  سلیم شایف أحمد ناشر

معھد الدراسات 
  والبحوث العربیة

  ٥١٦٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

١٣٥٢
  الرقابة الشعبیة على أعمال السلطة التنفیذیة

  دراسة مقارنة
  ٥١٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة أم درمان  دكتوراه  حمود أحمد محمد عبده

  ٥١٩٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ةالعربی  الیمن  جامعة باجي مختار عنابة  دكتوراه  صالح زید صالح قصیلة  لحقوق اإلنسان ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة١٣٥٣
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  ٥٢٢٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  سعید عثمان أبوبكر العمودي  االستحقاق في المعامالت المالیة١٣٥٤

١٣٥٥
   نظام الحجر على فاقد األھلیة

  في الفقھ اإلسالمي والقانون الیمني
  ٥٢٣١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٢  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  منیر محمد أحمد الصلوي

١٣٥٦
  أسس الحكم والسلطات العامة

  في مشروع مسودة الدستورالمقترح لدولة فلسطین
  ٥٢٩٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة العلوم التطبیقیة  ماجستیر  عزمي یونس عثمان السویطي

١٣٥٧
في الشریعة   تولیة القضاة وضمان عدم قابلیتھم للعزل

  )دراسة مقارنة (  االسالمیة والقوانین الوضعیة
  ٥٣٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  راح عبده أحمد صالح الھیثميأف

  ٥٣٣٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  الجامعة الیمنیة  ماجستیر  خالد عبدالنور محمد البركاني  )دراسة مقارنة (   الدعوى الدستوریة والحكم فیھا١٣٥٨

  ٥٣٥٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب  جامعة محمد االول  دكتوراه  وحید مصلح عبدة السندي  )رنة دراسة مقا( أثر تغیر الظروف في عقود التجارة الدولیة١٣٥٩

١٣٦٠
  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الیمني : دراسة مقارنة بین الفقھ اإلسالمي والقانونین 
  والسوداني

  ٥٣٨٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة إفریقیا العالمیة  دكتوراه  حسین أحمد أحسن مقبل الحاوري

١٣٦١
  جریمة دس الدسائس في التشریع السوري 

  دراسة مقارنة أو السعي والتخابر 
  ٥٣٩٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة الملكة أروى  ماجستیر  غالب محمد األشقر

١٣٦٢
  أحكام الشیك في القانون التجاري الیمني

  دراسة مقارنة بالقانون المصري
  ماجستیر  محمد یحیى أحمد السلمي

د البحوث معھ
  والدراسات العربیة

  ٥٤٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

  ٥٤٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نادیة إسماعیل محمد الجبلي  دراسة مقارنة -  الرقابة البرلمانیة على الموازنة العامة١٣٦٣

  ٥٤١٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  معھد البحوث والدراسات  دكتوراه  إسماعیل السوسوةعبد الحمید محمد   )دراسة مقارنة(في القانون الیمني  مشروعیة التأمین وصوره١٣٦٤

١٣٦٥
  في النظام اإلداري الیمني النظم القانونیة للمؤسسة العامة

  دراسة مقارنة
  ٥٤٢٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ھاني محمد جمعان باطاھر

  ٥٤٢٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  طارق محمد سالم قردع  حقوق اإلنسان المدنیة وصیغتھا القانونیة ١٣٦٦
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

  والشریعة اإلسالمیة في ضوء القانون الدولي

  ٥٤٣٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  مقفححیدرة طارق منصورأحمد   السلطة التقدیریة لإلدارة وأثرھا على الحریات العامة١٣٦٧

١٣٦٨
  ریعة اإلسالمیة والقانون الیمنيالصلح الجنائي في الش

  دراسة مقارنة
  ٥٤٣٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  جمال محمد سعید الباھوبي

١٣٦٩
  "تریبس " تأثیر اتفاق 

  في قانون الحق الفكري الیمني 
  ٥٤٤٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  فھمي حسین محمد علي

١٣٧٠
  لس المحلیةمھام واختصاصات المجا

  في الجمھوریة الیمنیة 
  في ضوء نظام الالمركزیة اإلداریة

  ٥٤٥١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  یزن سلطان ناجي

١٣٧١
  حمایة المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة

  في أحكام القانون الدولي العام 
  ٥٤٥٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ةالعربی  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  جمال أحمد محمد سعید الحسني

١٣٧٢
  النظریة العامة لجرائم أمن الدولة

  دراسة مقارنة 
  ٥٤٥٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  قائد علي ناصر مسعود العصري

١٣٧٣
  دور السیاسة الضریبیة في تشجیع االستثمار

  في الجمھوریة الیمنیة 
عبد اهللا عبد الغفار عبد القادر 

  حسان
  ٥٤٦٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  نجامعة عد  ماجستیر

١٣٧٤
   جریمة الرشوة والعوامل المسببة لھا

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٥٤٨٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عمرو یحیى محمد یحیى األحرمي

١٣٧٥
  بالشرط في الشریعة اإلسالمیة أحكام الخیارات الثابتة

  جمھوریة مصر العربیة
  ٥٤٨٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  حنشل الخضر عبد اهللا سالم

  ٥٤٨٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  سعید عبد الرزاق باخبیرة  في أثناء تنفیذ العقد اإلداري سلطة اإلدارة الجزائیة١٣٧٦

١٣٧٧
  التصرفات الواردة على عملیة نقل األعضاء البشریة وزراعتھا

  دراسة مقارنة
  ٥٤٨٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  الودود محمد عمرندى عبد 

١٣٧٨
  الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة

  في إطار منظمة التجارة العالمیة 
  ٥٤٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة عین شمس  دكتوراه  حمید محمد علي اللھبي

١٣٧٩

  جرائم االعتداء على المصلحة العامة
  عامة والوظیفة العامة واآلداب العامةفي األموال ال

  دراسة مقارنة  
  في الشریعة اإلسالمیة والقانونین الیمني والسوداني

  ٥٤٩٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة أم درمان  دكتوراه  محمد شوقي ناصرعبد اهللا األعور
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