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  ةــيالسياسالدراسات  الجم
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  لغة
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تاریخ 
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠١٢٠٠١١٢٧٥العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرخالد محمد صالح الفھدقضیة السالم في الفكر األصولي الیھودي٩١٢

٩١٣
قضایا السیاسیة الخارجیة لدى األحزاب السیاسیة الیمنیة 

)م١٩٩٩-١٩٩٠(
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٩٨العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعدنان یاسین غالب المقطري

١٩٩٩٢٠٠٢١٤٠٣العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرقائد محمد عقالنم١٩٩٨-١٩٩٠العالقات الیمنیة األمریكیة خالل الفترة ٩١٤

دكتوراهحمید عبد الغني سیف المخالفيالمشاركة الشعبیة والتنمیة المحلیة في الیمن٩١٥
  معھد البحوث 

٢٠٠٠٢٠٠٢١٤٢٤العربیةمصروالدراسات العربیة

المشاركة السیاسیة لألحزاب اإلسالمیة                       ٩١٦
م٢٠٠١- م١٩٩٠في الیمن 

رماجستیسعود محمد ناصر الشاوش
  معھد البحوث 

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٧العربیةمصروالدراسات العربیة

٩١٧
  السیاسیة الخارجیة الیمنیة تجاه الخلیج العربي

م١٩٩٩- م١٩٩٠ 
ماجستیرمھیوب حسن ردمان محمد

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٥العربیةمصر

٩١٨
   فریقي سیاسیة الیمن الخارجیة تجاه قضایا منطقة القرن اإل

)م١٩٩٩-م ١٩٩٠( 
عارف عبد القادر عبده سعید 

الشیباني
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢٢العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیر

٩١٩
في                     دور القبیلة في تفعیل نظام اإلدارة المحلیة 

الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٤٤ربیةالعمصرجامعة قناة السویسدكتوراهعبد الكریم عبد اهللا الروضي

٩٢٠
  القبیلة والتعددیة السیاسیة في الیمن

)م١٩٩٧-م١٩٩٠(للعام  
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٨٧العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهمحمد محسن ناجي الظاھري

٩٢١
  األحزاب السیاسیة والتحول الدیمقراطي في الیمن 

)م١٩٩١-م٢٠٠١( 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٠٧العربیةمصرقاھرةجامعة الدكتوراهبلقیس أحمد منصور أبو إصبع

٩٢٢
  جل التحریر والدیمقراطیة أالكفاح من 

في مصر واألردن والیمن
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٤٦اإلنجلیزیةأمریكاجامعة نورث استرندكتوراهعبد اهللا محمد أحمد الفقیھ

٩٢٣
  السیاسة الخارجیة األمریكیة 

تجاه الحركات اإلسالمیة في المنطقة العربیة
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٢العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمد عقالنقائد مح

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٠اإلنجلیزیةأمریكاجامعة لونغ ایالندماجستیربكیل أحمد عبده الزندانيالعالقات الیمنیة األمریكیة في أربعة أحداث ھامة٩٢٤

٩٢٥
دولة إسالمیة خالل األعوام  ٤٧االنتخابات في 
)م٢٠٠٢_١٩٩٠(

  د الواحد عزیز أحمد عب
الزنداني

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٤٢اإلنجلیزیةمالیزیاالجامعة اإلسالمیةماجستیر

٩٢٦
  األمن القومي الیمني

دراسة في التحدیات ومصادر التھدید 
دكتوراهمحمد محمد الحمیدي

معھد البحوث والدراسات 
العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٥العربیةمصر

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٩١العربیةمصرجامعة الزقازیقماجستیرحسین محمد حسین مطھر)م٩٠/٢٠٠٠(ةالعالقات الیمنیة السعودیة للفتر٩٢٧
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد محمد ھادي دغار  االنتخابات العامة في الجمھوریة الیمنیة ٩٢٨
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دراسة سیاسیة في تأثیرعوامل البیئة الداخلیة 

٩٢٩
  الفكر السیاسي اإلسالمي  الحاكم المستبد في

دراسة في وسائل منع االستبداد 
  إسماعیل علي عبد اهللا 

السھیلي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٧١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٩٣٠
  دور الصحافة الیمنیة في التنمیة السیاسیة 
دراسة تحلیلیة ومیدانیة لحقبة التسعینات

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨١العربیةمصراھرةجامعة القدكتوراهھیفاء أحمد ربیع المعشي

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠١٠العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهأشواق أحمد مھدي محمد غلیسفكر الشوكاني السیاسي وأثره المعاصر في الیمن٩٣١

٩٣٢
  التعددیة الحزبیة وتأثیرھا على االستقرار السیاسي

)١٩٩٠/٢٠٠٤(في الجمھوریة الیمنیة  
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٨٣العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرعلي السمدة عبد الخالق داحش

٢٠٠٥٢٠٠٥٢١٧٥العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهخالد محمد صالح الفھدالنزعة االستیطانیة في الفكر الصھیوني٩٣٣

٩٣٤
  المعارضة السیاسیة وتأثیرھا على القرار السیاسي 

)م١٩٩٧ـ١٩٩٠(في الیمن الموحد للفترة
١٩٩٩٢٠٠٥٢٢٨٣العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرحسین حسین صالح سمیع

٩٣٥
   السیاسة الخارجیة الیمنیة

  دراسة في األنساق العقائدیة 
للرئیس علي عبد اهللا صالح

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٨٤العربیةالسعودیةجامعة الملك سعودماجستیرنجیب عبد اهللا محمد غالب

)م١٩٩٣-١٩٧٢(اریخیة لدولة الوحدة الیمنیة الخلفیة الت٩٣٦
عبد الوھاب آدم أحمد سیف 

العقاب
ماجستیر

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

١٩٩٧٢٠٠٥٢٣١٩العربیةمصر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٨١العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهجمال الدین أحمد السالميالقطبیة األحادیة وانعكاساتھا على القضایا العربیة٩٣٧

٩٣٨
التحدیات التي تواجھ الیمن أثناء فترة انتقالھا إلى الدیمقراطیة 

)م١٩٩٠/٢٠٠٤(
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٨٤اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة النكسترماجستیرأوسان عبد اهللا العود

٩٣٩
وأثرھا على سلوكھ االنتخابي                             الثقافة السیاسیة للناخب الیمني

حالة أمانة العاصمة/دراسة میدانیة 
ماجستیرمجاھد صالح سعد الشعبي

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٢العربیةمصر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل علي محمد الرزاقي)م١٩٩٠/٢٠٠١(العالقات الیمنیة اإلیرانیة ٩٤٠

٩٤١
  تجاه الخلیج العربيالسیاسة األمریكیة 

دراسة في سیاسة االحتواء المزدوج 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الوھاب ھادي طواف
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٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٠٢العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرخلیفة عبد الحفیظ عبد اهللالسیاسات المائیة في الشرق األوسط٩٤٢

٩٤٣
  بیر في المواثیق الدولیةحریة الرأى والتع

بین السیادة والعولمة في الوطن العربي 
محمد  مجاھد بن إبراھیم بن

القیسي
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٦العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیر

٩٤٤
  دور المثقف في تشكیل الھویة السیاسیة في الوطن العربي

بعد الحرب العالمیة الثانیة وحتى الوقت الحالي 
  د اهللا بن یحیى أحمد عب

آل ثابت
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٧العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیر

٩٤٥
على المجتمع الفلسطیني                     أثر الجدار العازل اإلسرائیلي

قانونیًا ،اقتصادیًا ،اجتماعیًا ،سیاسیًا
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٠٢العربیةمنالیجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرعلي موسى محمد الرحوب

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٤٢البلغاریةبلغاریاأكادیمیة العلوم البلغاریةدكتوراهعبد اهللا صالح محمد الُجویدالیمن من الشمولیة إلى الدیمقراطیة٩٤٦

٩٤٧
  التداخل السكاني وأثره في العالقات الیمنیة الحبشیة 

)م٢٠٠٠ـ ١٩٠٠(
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٦٤٦العربیةالسودانعة أفریقیا العالمیةجامدكتوراهقائد محمد قائد العنسي

٩٤٨
  تطور العالقات الیمنیة ـ السعودیة 

)دراسة حالة(في مرحلة ما بعد قیام الوحدة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٦٨العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرفواد ناصر صالح البداي

٩٤٩
  دراسة العوامل التي ساھمت في التحول الدیمقراطي 

الیمن وإمكانیة تقدیم نموذج في المنطقة في
مروان علي نعمان عبد اهللا 

الذبحاني
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٢٩اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة براد فوردماجستیر

٩٥٠
  أثر النزاعات على االستقرار والتنمیة في الیمن للفترة

)م٢٠٠٠ـ  ١٩٦٢(
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٨٨العربیةسودانالجامعة أفریقیا العالمیةماجستیرعمر عایض ناجي المعالم

٩٥١
  العامل االقتصادي في السیاسة الخارجیة الیمنیة 

)٢٠٠٣-١٩٩٠(للفترة 
ماجستیرحزام محمد صالح الحضرمي

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٩٦العربیةمصر

٩٥٢
  الدیمقراطیة الداخلیة للمؤتمر الشعبي العام 

)اسة مقارنةدر(والتجمع الیمني لإلصالح 
  یحیى أحمد عبد الرحمن 

النعماني
ماجستیر

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٨٩٧العربیةمصر

٩٥٣
  التحوالت في بنیة النظام السیاسي الدولي وتداعیاتھا 

)م١٩٩٠/٢٠٠٣(على النظام اإلقلیمي العربي للفترة
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٢١العربیةیمنالجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا علي السویدي

٩٥٤
  أثر التغیرات في النظام الدولي 

على السیاسة الخارجیة الیمنیة تجاه العمل العربي المشترك
  فؤاد حسین أحمد حسین 

شرھان
ماجستیر

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٢٨العربیةمصر
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٩٥٥
  ) ١٩٩٠/٢٠٠٠(النظام السیاسي في الیمن للفترة

سة تحلیلیةدرا
عبد اهللا  رضوان محمد عبید

العزاني
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٢١٢العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأحمد مخزوم أحمد الرازقيالشرق أوسطیة وتحدیات األمن القومي العربیة٩٥٦

٩٥٧
السیاسي لمجلس  وأثره على األداء )المؤھل العلمي(التعلیم

٢٧/٤/١٩٩٧النواب الیمني المنتخب في 
ماجستیرحمود ناصر مھدي الٌقدمي

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٢٣٠العربیةمصر

٩٥٨
السیاسة الخارجیة لرئیس الجمھوریة الیمنیة فخامة المشیر علي 

)م١٩٩٥/٢٠٠٥(عبد اهللا صالح حفظھ اهللا للفترة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٦العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهحمران حمود محمد محمد

٩٥٩
الیمن ومجلس التعاون الخلیجي                   

)م١٩٨١/٢٠٠٣(
دكتوراهعادل عبد الحمید محمد غنیمة

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٣٠العربیةمصر

٩٦٠
  الالجئون من القرن األفریقي وأثرھم 

)م ٢٠٠٢- ١٩٩١(ى األمن القومي الیمني منعل
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٥٢العربیةالسودانجامعة أفریقیا العالمیةماجستیرجمال یحیى محمد الحیدري

٩٦١
السیاسة الخارجیة الیمنیة تجاه دول مجلس التعاون الخلیجي 

)م٢٠٠٣-١٩٩٠(للفترة
ماجستیرخالد ناجي خماش حبیش

  معھد البحوث 
ةوالدراسات العربی

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٥٨العربیةمصر

٩٦٢
النخب السیاسیة في الیمن دراسة في خصائصھا االجتماعیة 

وأدوارھا السیاسیة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٥٢العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهحزام عبد اهللا صالح الذیب

٩٦٣
توظیف السیاسة الخارجیة في إدارة أزمة داخلیة إدارة الیمن 

م١٩٩٤-١٩٩٣ألزمة االنفصال 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٧٧العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعبد اللطیف علي ناصر الدباء

٩٦٤
  دور المشاركة السیاسیة 

في ترقیة حقوق اإلنسان السیاسیة في الیمن
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٦العربیةالجزائرجامعة الجزائرماجستیرجار اهللا شائف بن علي شائف

٩٦٥
  ة الیمنیة صنع قرار السیاسة الخارجی

  دراسة في موقف الیمن تجاه أزمة الخلیج  
)م١٩٩١_  م١٩٩٠(

ماجستیرنجیب أحمد مسعد الغراسي
  معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٣٢٠٠٦٣٦٠٣العربیةمصر

دكتوراهنجیب أحمد مسعد الغراسي)م١٩٩٠- ١٩٦١(العالقات العراقیة الكویتیة ٩٦٦
  معھد البحوث 
یةوالدراسات العرب

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٠٤العربیةمصر

٩٦٧
  السیاسة األمریكیة تجاه اإلرھاب 

م٢٠٠١بعد ھجمات الحادي عشر من سبتمبر 
ماجستیرسامي محمد أحمد السیاغي

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٦٠٥العربیةمصر

٩٦٨
  القضایا القومیة لدى األحزاب السیاسیة الیمنیة 

م٢٠٠٣-١٩٩٠خالل الفترة 
عبد المجید أحمد صالح علي 

عقبات
ماجستیر

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٣١العربیةمصر
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  ةــيالسياسالدراسات  الجم
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٩٦٩
  التشكیالت الوزاریة في الجمھوریة الیمنیة 

م٢٠٠٥- ١٩٩٠للفترة 
أحمد محمد عبد الملك سعید 

الھیاجم
ماجستیر

  معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧١٥العربیةمصر

٩٧٠
                  النظام العالمي الجدید وسیاسة الفضاءات        

التصور اللیبي لالتحاد األفریقي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٤٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد عطیة مفتاح الرازقي

٩٧١
  السیاسة الخارجیة الیمنیة تجاه مشاریع

)م٢٠٠٣-١٩٩٠(تسویة الصراع العربي الصھیوني 
٢٠٠٢٢٠٠٧٣٧٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریحیى أحمد أحمد السخي

٩٧٢
  دور المجالس المحلیة في المشاركة السیاسیة 

٢٠٠٠/٢٠٠٤في الجمھوریة الیمنیة في الفترة 
ماجستیرمحمد حسین محمد حمید

معھد البحوث والدراسات 
العربیة

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٨٨العربیةمصر

١٩٩٣٢٠٠٧٣٨٩٣األسبانیةكوباجامعة ھافاناماجستیرعبده سعد ناجي مثنى العریبي"المشاكل واآلفاق"منیة الوحدة الی٩٧٣

٩٧٤
  تحلیل سیاسیة الحاضر والمستقبل "الوحدة الیمنیة

)م١٩٩٨-١٩٩٠(
١٩٩٩٢٠٠٧٣٨٩٤األسبانیةكوباجامعة ھافانادكتوراهعبده سعد ناجي مثنى العریبي

٩٧٥
  راطیةالتجربة الدیمق

في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٤٣العربیةالمغربمحمد الخامس  جامعةدكتوراهعبد الجبار محمود محمد ھائل

٩٧٦
  ثر ظاھرة اإلرھاب الدولي أ

  على السیاسة الیمنیة 
عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر

عبد اهللا  نھى عبد اهللا حسین
السدمي

٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠٢٧بیةالعرمصرجامعة القاھرةماجستیر

٩٧٧
   السیاسة الخارجیة الیمنیة

تجاه حرب الخلیج الثانیة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٧٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد سلطان الجبري

٩٧٨
  تأثیر العوامل السیاسیة في سیاسة اإلصالح االقتصادي 

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٤٢٩٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  ھرةجامعة القا  دكتوراه  عدنان یاسین غالب المقطري

٩٧٩

  أثر الوجود العسكري األمریكي
  والمتغیرات الداخلیة واإلقلیمیة  

  على السیاسة اإلیرانیة 
في منطقة الخلیج

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٢٦العربیةمصرمعھد البحوث العربیةدكتوراهولید عبد اهللا عامر
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  ةــيالسياسالدراسات  الجم
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٣٩العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرید علي حسن الوریثز)١٩٩٠/٢٠٠٥(العالقات الیمنیة باالتحاد األوربي ٩٨٠

٩٨١
  العالقات السیاسة الخارجیة للجمھوریة الیمنیة

  مع دول مجلس التعاون الخلیجي  
)م٢٠٠٦-١٩٩٠(للفترة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٥٨الروسیةروسیاجامعة الصداقةماجستیرإسماعیل عبد اهللا علي البابلي

٩٨٢
  الخارجیة للجمھوریة الیمنیة السیاسة 

  م ١٩٩٥-١٩٩٠"تجاه القضایا العربیة 
األسس واالتجاھات

١٩٩٧٢٠٠٧٤٤٦٤العربیةتونسجامعة تونسماجستیرعبد اهللا فارع مھدي

٩٨٣
  عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٤٤٧٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العربیة  ردناأل  الجامعة األردنیة  ماجستیر  كمال عباس محمد المضواحي

٩٨٤
  الدور القیادي للرئیس علي عبد اهللا صالح 

التنمیةوفي تحقیق الوحدة والدیمقراطیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥١٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعادل عبد اهللا علي أحمد القیسي

٩٨٥
السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه حركة حماس              

)م٢٠٠٦-م ٢٠٠٠(
عبد الحي علي قاسم صالح 

البیشي
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٦١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٩٨٦
   عالقات الیمن بمجلس التعاون الخلیجي

)م٢٠٠٢-١٩٩٠(للفترة 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا علي محمد الرحبي

٩٨٧
  الدبلوماسیة الیمنیة وإدارة األزمات

حالة النزاع الیمني األریتیري حول أرخبیل حنیشدراسة  
ماجستیرنبیل علي محسن الشرجبي

  معھد البحوث 
٢٠٠٠٢٠٠٨٤٦٣٧العربیةمصروالدراسات العربیة

دكتوراهنبیل علي محسن الشرجبي)٢٠٠٠-٨٠(الصراعات العربیة اإلقلیمیة للفترة٩٨٨
  معھد البحوث 

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٣٨العربیةمصروالدراسات العربیة

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٠٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد السالم محمد أحمد البخیتيمفھوم السلطة السیاسیة في الفكر السیاسي الغربي واإلسالمي٩٨٩

٩٩٠
  أثر سیاسات البنك الدولي على التنمیة السیاسیة 

)م٢٠٠٦-١٩٩٠(في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٠٩العربیةاألردنجامعة الیرموكستیرماجعبد الخالق أحمد ناصر ناجي

٩٩١
التنافس الدولي في منطقة القرن األفریقي                     منذ 

نھایة الحرب الباردة
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨١٢العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهعارف عبد القادر عبده سعید
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  ةــيالسياسالدراسات  الجم
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٩٩٢
  تأثیر العولمة على الخطط السیاسیة 

  ة الیمنیة بالتركیز على الخطة الدفاعیة في الجمھوری
والخطة الدیموقراطیة والخطة االقتصادیة

٢٠٠٠٢٠٠٨٤٨١٣اإلنجلیزیةبریطانیاجامعة اكستراماجستیرأحمد عبد اهللا حامس العوجري

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٣١العربیةلیمناجامعة صنعاءماجستیرعبد الغني نصر الشمیريالسیاسة األمریكیة تجاه التجربة الدیمقراطیة الیمنیة٩٩٣

٩٩٤
  التنمیة السیاسیة في الجمھوریة الیمنیة 

)م٢٠٠٤- م ١٩٩٠ ( 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٤٦العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرفارس عبد الصمد علي

  ٤٨٤٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة   روسیا   ماسیة  األكادیمیة الدبلو  دكتوراه  عبد الوھاب محمد علي الروحاني   الیمن خصوصیة الحكم والوحدة والدیمقراطیة ٩٩٥

٩٩٦
  تجربة اإلصالح السیاسي في الیمن  

  )م٢٠٠٤-١٩٩٠(للفترة
  ٤٨٥٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  العربیة   مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  سعود محمد ناصر الشاوش

٩٩٧
  اعلةفالدیمقراطیة الداخلیة في األحزاب الیمنیة ال

  دراسة مقارنة  
  ٤٨٥١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة   مصر  معھد البحوث العربیة   دكتوراه  ي یحیى أحمد عبد الرحمن النعمان

٩٩٨
  السیاسة الخارجیة الیمنیة

  م٢٠٠٥- ١٩٩٠تجاه مكافحة اإلرھاب الدولي 
  ماجستیر  محمد أحمد محمد مشرح

معھد البحوث والدراسات 
  العربیة

  ٤٩٤٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  مصر

٩٩٩
  المشاركة السیاسیة في الیمن

  ٢٠٠٧- ١٩٦٢حداثة خالل الفترة من بین التقلیدیة وال
  ٤٩٤٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة أم درمان  دكتوراه  علي مطھر العثربي

١٠٠٠
أبعاد الدور الیمني في تحقیق أمن واستقرار الخلیج العربي 

٢٠٠٤- ١٩٩٠  
  ٤٩٤٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  مھیوب حسن ردمان محمد

١٠٠١
  م السیاسيالعالقة بین النظا

  األخوان المسلمین في الیمنو
  دراسة في المحددات الداخلیة والخارجیة

  ٤٩٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر  ناصرمحمد علي ناصر الطویل

١٠٠٢
  تنامي األحزاب السیاسیة ودورھا الراھن

  في الجمھوریة الیمنیة
  ٤٩٩٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  لروسیةا  روسیا  جامعة كازان  دكتوراه  أحمد محمد سنان الجابري

١٠٠٣
  صراع القوى في الیمن

  م١٩٧٠وحتى الوفاق الوطني  ١٩٦٢من 
  ماجستیر  حفظ اهللا یحیى یوسف األحمدي

معھد البحوث والدراسات 
  العربیة

  ٥٠١٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  العربیة  مصر
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  ةــيالسياسالدراسات  الجم
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٠٠٤
  ثار السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةاآل

  السعودیة –لمناطق التخوم الیمنیة 
  )م٢٠٠٥-٢٠٠٠(

  دكتوراه  حسین محمد حسین مطھر
معھد البحوث والدراسات 

  العربیة
  ٥٠١٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر

١٠٠٥
  االنتخابات النیابیة في محافظة عدن
  دراسة تطبیقیة في الجغرافیا السیاسیة

  ٥٠٧٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  كروان عبد الھادي

١٠٠٦
  یاسيالتحول الدیمقراطي واالستقرار الس

  )م ٢٠٠٣_  ١٩٩٠( في الیمن 
  ماجستیر  عبداهللا أحمد صالح الحسي

معھد البحوث والدراسات 
  العربیة

  ٥٢٤١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  مصر

١٠٠٧
  الصحافة الحزبیة الیمنیة وعملیة التنشئة السیاسیة

  م٢٠٠٣ - ١٩٩٧ 
  ٥٢٦٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  فؤاد حسن ھبة محمد

  ٥٢٩٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة قناة السویس  ماجستیر  إسھام عبداهللا محمد اإلریاني  ) ٢٠٠٣_ ١٩٩٣(في الفترة  شاركة السیاسیة للمرأة الیمنیةالم١٠٠٨

  ٥٣١٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  االردن  الجامعة االردنیة  ماجستیر  سلمة سالم سعید الوجیھ  في الجمھوریة الیمنیة تقییم دور السیاسة النقدیة١٠٠٩

  ٥٣١٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  ھولندا  جامعة العلوم االجتماعیة  ماجستیر  خالد صالح أحمد الغیلي  ماعي للفساد في الیمنتالبعد االج١٠١٠

١٠١١
  اتجاه آراء الطالب األمریكیین والدولیین 
  عن الحرب واالحتالل االمریكي للعراق

  ٥٣٢٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  یةاالنجلیز  أمریكا  جامعة السكروسس  ماجستیر  محمد ناصر الفیاني

١٠١٢
  التبادل السیاسي واالقتصادي

  بین الیمن ودول مجلس التعاون الخلیجي
  ٥٣٤٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیة  جامعة الصداقة  ماجستیر  أحمد محمد صالح السریحي

١٠١٣
  حالة النخبة البرلمانیة النخبة السیاسیة في الیمن

 )٢٠٠٥_  ١٩٩٠ (  
  ٥٣٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  عة القاھرةجام  دكتوراه  حمود ناصر مھدي القدمي

١٠١٤
دور الوحدة الیمنیة في مواجھة األزمات الداخلیة والخارجیة 

  بالتركیز على األزمات الحدودیة
  ٥٣٧٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  دكتوراه  صدام عبداهللا علي

  


