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١٠١٥

  ات البنیویة للقطاعات السلعیةالتغیر
  االقتصاد الیمني في 

  مع التركیز على قطاعي الزراعة والصناعة التحویلیة  
)١٩٩٥- ١٩٧٠خالل المدة 

١٩٩٨٢٠٠٠١١٤٠العربیةالعراقالجامعة المستنصریةماجستیرفیصل سیف عبده المخالفي

١٠١٦
  دور االستثمارات األجنبیة المباشرة

حالة الیمن –في التنمیة االقتصادیة  
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩١العربیةاألردنالجامعة األردنیةماجستیرلبنى حسین المسیبلي

٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٣٣العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهجمال أحمد صالح الوحیشيام سالسل ماركوف في التنبؤ بسكان الجمھوریة الیمنیةاستخد١٠١٧
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨٤العربیةالعراقجامعة البصرةماجستیرمحمد مكرد ثابت عوض الصلويالصناعة التحویلیة في الیمن الواقع وآفاق المستقبل١٠١٨

١٠١٩
  التقلب في أسعار صرف العمالت الفاعلة

للتحویل وسبل مواجھتھ في االقتصاد اإلسالمي 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٠٢العربیةالسعودیةجامعة أم القرىدكتوراهمطھر سیف أحمد

١٠٢٠
  آثار تحریر التجارة الخارجیة 

   جاھات االستثمار المحلي في الیمنفي ات
)م٢٠٠٠- ١٩٩٠( للمدة 

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٢٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهلمخالفيفیصل سیف عبده ا

١٠٢١
               الدور االقتصادي لالئتمان المصرفي في الیمن 

)دراسة تحلیلیة (
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٩٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعباس ناصر أحمد سیف

١٠٢٢
  خصخصة القطاع الصناعي في الجمھوریة الیمنیة ودورھا

األسالیب المقترحة -اإلصالح االقتصادي  في 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٣٩العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهفضل عبد الكریم محمد الشعیبي

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦٨اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرعارف عبد الرزاق أحمد العبسيدراسة اقتصادیة لإلیداعات العامة للشركات الالسلكیة١٠٢٣

١٠٢٤
  التسویقیة للمسؤولیة االجتماعیة للمنظمات األبعاد 

وانعكاسھا على رضا المستھلك
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٤العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهفؤاد محمد حسین الحمدي

١٠٢٥
  اإلصالحات االقتصادیة وانعكاساتھا 

  على التجارة الخارجیة
في الجمھوریة الیمنیة 

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٤٤العربیةالجزائرجامعة الجزائرستیرماجمحمد علي حزام غالب المقبلي

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٥٣الفرنسیةفرنساجامعة فرانس كونتیھدكتوراهصالح یاسین غالب المقطرياالقتصاد القیاسي لنظریات العقود١٠٢٦

٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٦٨اإلنجلیزیةالھندادجامعة أورنج أبدكتوراهابتسام عبد الرحمن راشددراسة مقارنة - نظام التقاعد في الیمن والھند ١٠٢٧
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
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١٠٢٨
  إقامة سوق لألوراق المالیة

اإلمكانیات والجدوى - في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٧العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرمحمد محمد منصور الصباحي

١٠٢٩
  اإلنفاق االجتماعي والتنمیة البشریة

  دراسة تحلیلیة   
ماعي في التنمیة البشریة في الیمنألثر اإلنفاق االجت

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالسالمي صالح مرشد السالمي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي صالح المكردياالدخار ودوره في النمو االقتصادي١٠٣٠

١٠٣١
  التطورات الحدیثة في سوق األوراق المالیة 

ومتطلبات وجدوى إنشاء سوق لألوراق المالیة في الیمن
ماجستیرأمین طاھر عبد الحق الحمیري

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٨٤العربیةمصر

٢٠٠٢٢٠٠٥٢١١٧العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرعلي سیف عبده ُكلیباآلثار الكلیة للدیون الخارجیة للیمن١٠٣٢

١٠٣٣
  ع واآلفاق المستقبلیة للصناعة التحویلیة الواق

في الیمن في المتغیرات الدولیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٢٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرطاھر علي ثابت

١٠٣٤
  السوق المالیة في الیمن

البدایة واإلشكاالت والتوقعات 
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٣٨٢العربیةأذربیجانأكادیمیة العلوم والطاقةماجستیرجمیل عبد الخالق سالم العریقي

١٠٣٥
  أثر السیاسات السعریة للمشتقات النفطیة 

على الطلب المحلي وعلى المیزانیة العامة للدولة في الیمن
دكتوراهمحفوظ محمد عبده محمد

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٨٣العربیةمصر

١٠٣٦
  السیاسة المالیة

  تصاد الیمنيفاعلیتھا وآثارھا النقدیة في االق 
)م٢٠٠٢-١٩٩٠(

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٠العربیةالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهعاتق سالم جابر األحول

١٠٣٧
  الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام في الدول 

خارج منظمة أوبك وتأثیرھا في سوق النفط الدولیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٢٣ةالعربیالعراقالجامعة المستنصریةدكتوراهصادق علي یحیى مناع

١٠٣٨
االتجاھات األساسیة لتحسین األداء المالي للموازنة العامة 

للدولة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٤٦٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الواسع عبد الصمد أمین 

١٠٣٩
  نظام األجور والمرتبات بین النظریة والتطبیق 

ةدراسة تحلیلیة في الجمھوریة الیمنی
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٩٦العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرسعید عبد المؤمن أنعم

١٠٤٠
            دراسة وتحلیل إمكانیة أن تكون الیمن سوقًا 

لالستثمارات األجنبیة
١٩٩٧٢٠٠٥٢٦١٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھدى عبد الرحمن محمد



  120    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  يةاالقتصادالدراسات جمال 
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١٠٤١
  القتصادیة واالجتماعیة اإلدخار المحلي ودوره في التنمیة ا

في الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٩٢٠٠٥٢٦١٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمجدولین محمد عبده سعید

١٠٤٢
  قیاس عوائد االستثمار

  في راس المال البشري  
في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨٥یةالعربالیمنجامعة الملكة أروىماجستیرجالل نافل سالم شیخ العید

١٠٤٣
الفرص     سوق األوراق المالیة في الیمن                      

المتاحة والمخاطر المحتملة
٢٠٠٤٢٠٠٦٢٦٩٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل محمد عبده الطیري

١٠٤٤
المصارف اإلسالمیة في ضوء التطورات المحلیة والدولیة 

)دارسة تطبیقیة على الیمن(
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٩٩العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهعبد اهللا علي عبد اهللا الطوقي

١٠٤٥
  اثر االئتمان المصرفي على النمو االقتصادي في الیمن

)م٢٠٠١-١٩٩٠(دراسة تحلیلیة قیاسیة  
٢٠٠٣٢٠٠٦٢٧٥٨العربیةاألردنجامعة الیرموكماجستیرعادل قائد فارع العامري

١٠٤٦
  لضریبیة والتنمیة االقتصادیة في الیمنالسیاسات ا

)٩٠/٢٠٠٠(دراسة تحلیلیة قیاسیة للمدة  
٢٠٠٣٢٠٠٦٢٧٨٦العربیةالعراقجامعة القادسیةماجستیرعلي صالح مرشد المقالح

١٠٤٧
  تنمیة الصادرات وأثرھا في تحسین وضع المیزان التجاري 

في الجمھوریة الیمنیة
١٩٩٩٢٠٠٦٢٧٩٣العربیةالیمنامعة عدنجماجستیرابتھال عوض أحمد محفوظ

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٤اإلنجلیزیةأمریكاجامعة بورتالندماجستیرمازن محسن الیوسفيبحث لشركة أنتل حول إمكانیة فتح مركز توزیع لقطع الغیار١٠٤٨

١٠٤٩
الدراسة االقتصادیة لتقییم أداء مشروعات التنمیة الریفیة 

یر تھامةالمتكاملة في الھیئة العامة لتطو
١٩٩٩٢٠٠٦٢٩٠٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرنجاة عبد الوالي محمد صالح
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١٩٩٨٢٠٠٦٢٩٠٩العربیةمصرجامعة األزھرماجستیرعبده أحمد عبد اهللا القحیفأھمیة السیاسات اإلسالمیة في معالجة مشكلة الفقر في الیمن١٠٥٠

١٠٥١
  مستقبل التجارة الخارجیة العربیة

منظمة التجارة العالمیة في إطار 
دكتوراهمحمد سعید محمد كمبش

معھد البحوث 
والدراسات العربیة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٤٢العربیةمصر

في الجمھوریة الیمنیة واقع وآفاق اإلنتاج السمكي١٠٥٢
عبد     عبد الرحمن دبوان عبده 

اهللا
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٧١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٠٥٣
  الحكومیة في تطویر  النظم واللوائح

واستیعاب مصادر النفط والغاز في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠١٣الروسیةروسیاجامعة النفط والغازدكتوراهعادل ناجي علي محمد

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٣٤اإلنجلیزیةالھندجامعة بانجلورماجستیرمھني حیدرة عمر صالحدعم وإسناد لالقتصاد البنوك التعاونیة١٠٥٤

١٠٥٥
  اآلثار االقتصادیة لألزمات 

)م٢٠٠٢- ١٩٦٢(في األسعار العالمیة للحبوب للمدة 
عبد اهللا عبد الواحد مصلح 

الخوالني
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٤٥العربیةالعراقجامعة الموصلدكتوراه

١٠٥٦
  دور المنظمات العربیة غیر الحكومیة 

  في تنمیة المشروعات الصغیرة 
نموذج الیمن

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٠٦٨العربیةمصرجامعة األزھردكتوراهالقحیف عبده أحمد عبد اهللا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٠٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسالم ناصر طالب سریعدور المتغیرات الجدیدة لعصر العولمة في مستقبل النفط١٠٥٧

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣١٦العربیةالیمنصنعاء جامعةماجستیرسمیرة صالح عبد اهللا الحجريالبطالة والتنمیة في الجمھوریة الیمنیة١٠٥٨

١٠٥٩
  آثار الدیون الخارجیة 
  على النمو االقتصادي 

على الدول الفقیرة والمتوسطة الدخل
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٣٥اإلنجلیزیةأمریكاجامعة نبراسكاماجستیرنجیب عبد اهللا علي أسعد شحرة

١٩٩٠٢٠٠٦٣٤٩٧الروسیةأوكرانیاجامعة لموتوسفاماجستیراحفاروق مثنى صالح مشرمشكلة أزمة الدیون في البلدان النامیة١٠٦٠

١٠٦١
  السیاسة النقدیة ودورھا في تحقیق االستقرار 

)حالة تطبیقیة ـ الیمن(والنمو االقتصادیین 
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٥٣٢العربیةأذربیجانأكادیمیة العلوم والطاقةماجستیرصالح أحمد شعبان
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج 
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٠٦٢
  دور البنوك اإلسالمیة

على حالة الیمن میة االقتصادیة بالتطبیقفي التن 
عبد الملك محسن عبد الرحمن 

المحبشي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٩١العربیةمصرالجامعة األمریكیةماجستیر

دكتوراهفضل علي ناجيالدمج المصرفي واختیار نموذج مالئم لدمج البنوك الیمنیة١٠٦٣
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٤٧العربیةمصر

١٠٦٤
  اقتصاد المعرفة وتأثیره في تغییر البنیة االقتصادیة

في الجمھوریة الیمنیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٧٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأروى أبو بكر مبارك بكران

١٠٦٥
  دور السیاسة المالیة في إعادة توزیع الدخل القومي

م٢٠٠٣-١٩٩٠خالل الفترة  في الجمھوریة الیمنیة 
بد الرحمن حارث حسین ع
المفتي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٨٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

١٠٦٦
  أثر تطبیق منھج التدریب والزیارة 

في تنفیذ البرامج اإلرشادیة في الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٨٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا أحمد موسى المرزوقي

دكتوراهجمیل عبد الخالق سالم العریقيیةالخصخصة ودورھا في الموازنة الیمن١٠٦٧
أكادیمیة االقتصاد 

والطاقة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٦٩٧العربیةأذربیجان

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٨١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعائض عقال محمد ھجالنمن منظور إسالمي االستثمار في أسواق رأس المال١٠٦٨

١٠٦٩
  المحلیة دور سوق األوراق المالیة في جذب المدخرات

في المملكة العربیة السعودیة 
محمد صالح معیض            آل 

قریش
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٢١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٠٧٠
  العالقة السببیة بین االستثمارات األجنبیة المباشرة 

دلیل من مالیزیا -والصادرات والنمو االقتصادي 
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥٩اإلنجلیزیةمالیزیاأوتاوا جامعةدكتوراهلبنى حسین صالح المسیبلي

١٠٧١
  التضخم وأثره على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

  في اقتصاد الجمھوریة الیمنیة
)م٢٠٠٠-١٩٩٠(للفترة 

عبد الكریم صالح فرج 
الفریطیس

٢٠٠٣٢٠٠٧٤٠٢٤العربیةالیمنجامعة الملكة أروىماجستیر

١٠٧٢
  بیةوالشراكة العربیة األور

البحر األبیض المتوسط والعالم العربي في 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٣٠الروسیةروسیاجامعة موسكوماجستیرعبد الوھاب محمد الحضرمي
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  يةاالقتصادالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج 
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٠٧٣
  دور تكوین رأس المال الثابت

  في تغیرات ھیكل اإلنتاج لالقتصاد الیمني 
)م٢٠٠٠-١٩٨٠(للمدة 

٢٠٠٢٢٠٠٧٤٠٨٨بیةالعرالعراقجامعة الموصلماجستیرسالم عبد اهللا محمد باسوید

١٠٧٤
أثر برامج التكییف الھیكلي على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

  في الجمھوریة الیمنیة 
)م٢٠٠٤- ١٩٩٥(خالل المدة

دكتوراهسالم عبد اهللا محمد باسوید
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٨٩العربیةالسودان

١٠٧٥
  دور السیاسات االستثماریة 

  نمیة البشریة وتحقیق الت
)م٢٠٠٥-١٩٨٦(في الیمن خالل الفترة

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤١العربیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراهلطیفة إسماعیل قاسم الثور

  ٤١٧٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  عبد اهللا محمد العاضي  الصدمات الخارجیة وأثرھا على االقتصاد الیمني١٠٧٦

ماجستیرأدیبة عیضة مختار الحاشديیة للزراعة في االقتصاد الیمنياآلفاق المستقبل١٠٧٧
معھد البحوث 

والدراسات العربیة
٢٠٠٣٢٠٠٧٤٣٨٣العربیةمصر

١٠٧٨
تحدیات التجارة الخارجیة للقطاع الخاص                    في 

الجمھوریة الیمنیة
ماجستیرلیناء حسن محمد الشامي

جامعة الجنوب 
المركزیة

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٠٣اإلنجلیزیةالصین

١٠٧٩
البیئة االستثماریة في الجمھوریة الیمنیة ومدى مالءمتھا لجذب 

االستثمارات األجنبیة المباشرة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٦٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد أحمد أحمد عصام

١٠٨٠
  التجارة اإللكترونیة مزایاھا االقتصادیة ومتطلبات تنمیتھا

على الجمھوریة الیمنیة مع التطبیق 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرراجح قائد صالح األسد

١٠٨١
  صناعة السیاحة في الیمن

  دراسة تحلیلیة مقارنة مع سوریا 
  ٤٥٩٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  محمد حسن علي الخزان

١٠٨٢
  ادرھا في البلدانإنشاء أجھزة اإلدارة العامة واختیار كو

ذات التحول االقتصادي 
٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦٢٩الروسیةروسیاجامعة موسكودكتوراهعلي صالح موسى الشعیبي
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  يةاالقتصادالدراسات جمال 

  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج 
  لغة

  الدراسة 
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

١٠٨٣
  أثر سیاسات البنك الدولي على التنمیة السیاسیة 

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

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٦٦العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهیاسین حمید ھائل الحماديالحالة الیمنیة –األرباح في المصرفیة اإلسالمیة ١٠٨٤

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٩١٥اإلنجلیزیةالھندجامعة بوناماجستیرعبد الرحمن غالب نعمان مقبلالموارد البشریة والتنمیة االقتصادیة في الھند١٠٨٥

١٠٨٦
  سیاسات برامج اإلصالحات االقتصادیة

  وآثارھا على القطاع الزراعي في الدول النامیة
  )حالة الیمن ( 

  ٤٩٩٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  دكتوراه  محمد علي حزام غالب المقبلي

١٠٨٧
  تأھیل نظام التخطیط البیئي

  باستخدام مخرجات نظام المعلومات الجغرافیة
  ٥٠٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الجزائر  جامعة الجزائر  دكتوراه  الرشید عبد الرزاق عادل عبد

  ٥١١٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  بلغاریة  بلغاریا  جامعة فیلكوتورنوفو  دكتوراه  سالم صالح علي المصري  النفط في اقتصادیات الدول العربیة١٠٨٨

١٠٨٩
  أثر انضمام الیمن إلى منظمة التجارة العالمیة

  تطبیقیة دراسة( على قطاع الخدمات 
  )على قطاعي الخدمات المالیة والسیاحیة

  ٥٢٣٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة القاھرة  دكتواه  علي سیف عبده كلیب

١٠٩٠
  التداعیات التنظیمیة واالقتصادیة

  التي أدت إلى تعاون جمھوریة روسیا البیضاء
  مع صندوق النقد الدولي

  ماجستیر  أنور محمد صالح المجھلي
 جامعة االكادیمیة

الدولیة لتكنولوجیا 
  المعلومات

  ٥٣٢٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  الروسیة  روسیا

١٠٩١
  أثر التحرر االقتصادي

  على تطور الصناعة التحویلیة في الیمن
  ٥٣٤٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  محمد مكرد ثابت عوض الصلوي

  


