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١٩٩٨١٩٩٩١٠١٦ربیةالعالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد حسین محمد الصافيدور ریمون الرابع كونت تولوز في الحروب الصلیبیة األولى٤٤٧٣
١٩٩٩١٩٩٩١٠٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصالح عایش علي حسنقبیلة مذحج منذ ظھور اإلسالم إلى نھایة العصر األموي٤٤٧٤

٤٤٧٥
العاشر المیالدي /األضرحة في الیمن من القرن الرابع الھجري 

السادس عشر المیالدي/وحتى نھایة العاشر الھجري 
١٩٩٩١٩٩٩١٠٢٨العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهفعلي سعید سی

١٩٩٩١٩٩٩١٠٣٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا حاتم المخالفيالدولة اإلسالمیة في عھد عبد اهللا بن الزبیر٤٤٧٦

٤٤٧٧

  الحیاة االجتماعیة للعلماء 
  )  م٧٦٧/ھـ١٥٠ ٦٧٠/ھـ٥٠(بین 

 ،)ھـ٧٤٨ت(للذھبي  من خالل كتابي سیر أعالم النبالء
)ھـ٥٩٧ت(والمنتظم في تاریخ األمم والملوك البن الجوزي 

١٩٩٩١٩٩٩١٠٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الرحمن أحمد المختار

٤٤٧٨
مملكة الفرنجة والفتوحات اإلسالمیة في جنوب بالد الغال 

)م٩٧٥- ٧٣٢)(ھـ٣٦٠-١١٤(
١٩٩٨١٩٩٩١٠٤٥العربیةالیمنجامعة صنعاءتیرماجسنجاة محمد محمد عبد اهللا الطلبي

٤٤٧٩
  موقف كبار التابعین من المتغیرات االقتصادیة 

في العھد األموي
عبد الحكیم عبد الحق  محمد سیف 

الدین
١٩٩٩٢٠٠٠١٠٩٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٤٨٠
قبیلة البجا في شرق السودان من القرن الثاني إلى التاسع 

               الثامن إلي الخامس عشر المیالدي  –الھجري 
حضاریة - دراسة سیاسیة

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي آدم محمد أبو سیل

الحركة العلمیة في العصر األموي في المشرق اإلسالمي٤٤٨١
عبد الرحمن أحمد حفظ الدین 

المصنف
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٨ةالعربیالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهفرست مرعي إسماعیل الدھوكياإلمارات اإلسالمیة في بالد الكرد في العصر العباسي الثاني٤٤٨٢

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٨یةالعربالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد اهللا فارع عبده العزعزيم دراسة في الخلفیة التاریخیة١٩٦٢ثورة الیمن ٤٤٨٣

٤٤٨٤
(                    الصراع الیمني البریطاني حول جنوب الیمن

)م١٩٥٤-١٩٣٤
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢١١العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهمحمد شوعي حسن الشرفي

٤٤٨٥
  درر نحور الحور العین بسیرة اإلمام المنصور علي

عالم دولتھ المیامینأو 
 عارف محمد عبد اهللا فارع

الرعوي
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٣٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

١٩٩٩٢٠٠١١٢٣٨العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرھادي صالح ناصر العمريالعالقات بین مكة ویثرب قبل اإلسالم٤٤٨٦

٤٤٨٧
              ثورة الدراویش في الصومال في الفترة بین 

)م١٩٣٠-١٨٩٧(
٢٠٠١٢٠٠١١٢٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءاجستیرمعبد اهللا الشیخ مبارك

٢٠٠١٢٠٠١١٢٥١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد أحمد محمد الكامل)م١٤ /ھـ ٨(التدوین التاریخي في الیمن في ٤٤٨٨
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٢٠٠٠٢٠٠١١٢٧٩العربیةالیمنعاءجامعة صنماجستیرعبد الحمید عبد اهللا حسین البكري)م١٩٦٢ -  ١٩١٨( التعلیم في الیمن بین الفترة ٤٤٨٩

٢٠٠١٢٠٠١١٣١٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحیدر علي ناجي العزعزيفي الیمن) م١٩٥٥( انقالب عام٤٤٩٠

٤٤٩١
للفترة               التعلیم في الیمن في عصر الدولة الطاھریة 

)ھـ٩٢٢-٨٥٨( 
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٦٣العربیةنالیمجامعة صنعاءماجستیرریاض علي سعید المشرقي

٤٤٩٢
  بھاء الدین الجندي

سیرتھ ومنھجھ في كتابھ السلوك في طبقات العلماء والملوك 
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٦٧العربیةالعراقمعھد التاریخ العربيماجستیرأحمد محمد یحیى مطھر

٢٠٠١٢٠٠٢١٣٩١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلخامريعبد الواحد عبد اهللا أحمد االعطایا السنیة والمواھب الھنیة في المناقب الیمنیة٤٤٩٣

٤٤٩٤
  الحیاة العلمیة في بالد الشام

خالل القرنین الخامس والسادس الھجریین 
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٠٢العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهرضوان أحمد مصلح اللیث

٤٤٩٥
  الدالالت الثقافیة والحضاریة 

یة لأللف األول قبل المیالدللمدافن في جنوب الجزیرة العرب
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٥٦العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهعبد الحكیم شائف محمد

٤٤٩٦
  مشروعات دعاة الحروب الصلیبیة 

في القرنین الثالث والرابع عشر المیالدیین
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي أحمد الشیخي

٤٤٩٧
  ض والقبیلة في المصادر التاریخیة خوالن األر

دراسة تحلیلیة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٧٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي صالح السالمي

٤٤٩٨
  الآللي المضیئة في أخبار أئمة الزیدیة 

ھـ١٠٥للعالمة محمد صالح الشرفي 
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٨١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسلوى علي قاسم المؤید

٤٤٩٩
  سیا الصغرىآدور أتراك 

م١١٩٠- ١٠٩٦في مواجھة  الحمالت الصلیبیة البریة  
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٩٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد محمد المطري

٤٥٠٠
  األعراب في تاریخ الیمن القدیم 

دراسة من خالل النقوش من القرن األول قبل المیالد وحتى 
القرن السادس میالدي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٩٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرلرحمن محمد األشبطعلي عبد ا

٤٥٠١
  تطور مصطلح شیخ اإلسالم 

في دولتي األیوبیین والممالیك البحریة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٢العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرفیصل بجاش علي حمید

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٣٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصادق محمد عبده قاسم الصفواني  األوضاع السیاسیة داخل الیمن ٤٥٠٢
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م١٩من القرن  في النصف األول

٤٥٠٣
  تاریخ المخالف السلیماني 

م١٨٤٨- ١٢٦٤آل خیرات  ةفي ظل حكم أسر
٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرفؤاد عبد الوھاب الشامي

٤٥٠٤
  ا العالقات بین جنوب الجزیرة العربیة وشمالھ
خالل القرنین الخامس والسادس المیالدي

٢٠٠٢٢٠٠٢١٥٦٥العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد اهللا عبده إسماعیل أبو الغیث

٢٠٠٢٢٠٠٣١٥٦٨العربیةمصرجامعة المنصورةماجستیرمحمد قائد حسن أحمد الوجیھم١١٧٣- ٨٨٣الحركة اإلسماعیلیة في الیمن ٤٥٠٥

٤٥٠٦
  جنوب الجزیرة العربیةالصراع الدیني في 

من القرن الرابع حتى السادس المیالدي 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٨٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرذكرى عبد الملك عبد اهللا مطھر

٤٥٠٧
  قالدة النحر في وفیات أعیان الدھر 

دراسة وتحقیق  -للطیب بن عبد اهللا بامخرمة
٢٠٠٢٢٠٠٢١٦٠٦العربیةالیمنعاءجامعة صنماجستیرعبد الرحمن محمد جیالن صغیر

٤٥٠٨
  العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر الیمن 

دراسة وتحقیق  -للمؤلف موفق الدین الخزرجي
٢٠٠٢٢٠٠٢١٦٢٠العربیةالعراقمعھد التاریخ العربيماجستیرعلي مطھر حمود العلماني

٤٥٠٩
  دور القبیلة في الحیاة السیاسیة الیمنیة 

م١٩٦٢- ١٩١٨مملكة المتوكلیة الیمنیة خالل فترة حكم ال
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسعید حمید القلیسي

٤٥١٠
  ذي جرة ودورھم في حكم دولة سبأ وذي ریدان 

)دراسة في التاریخ السیاسي للیمن القدیم ( 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٣٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي محمد علي الناشري

٤٥١١
  طریق البخور القدیم من نجران إلي البتراء

ثار الیمن االقتصادیة علیھآو 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦٠العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهھادي صالح ناصر العمري

٤٥١٢
المادة التاریخیة لغزوات الرسول علیھ الصالة والسالم في 

تفسیر الطبري ومقارنتھا بكتب التاریخ
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد المنعم محمد كندو

الحیاة العلمیة في الحجاز في القرنین الثالث والرابع الھجریین٤٥١٣
عبد الرحمن أحمد حفظ الدین 

المصنف
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٦العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراه

٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٤٦العربیةالیمنجامعة صنعاءیرماجستمحمد علي حزام القیليمملكة سبأ في عھد األسرة الھمدانیة٤٥١٤

٤٥١٥
  األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

في عھد الملك شمر یھرعش 
٢٠٠٣٢٠٠٤١٧٦٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخلدون ھزاع عبده نعمان

٤٥١٦
  األنباط وعالقتھم باإلمبراطوریة الرومانیة 

م١٠٦م إلى العام . ق ٣٠من 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٩٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرن علي عبد اهللا    أبو راسشعبا
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٤٥١٧
  الصراع الجمھوري الملكي في الیمن 

م١٩٧٠-١٩٦٢وأبعاده العربیة والدولیة 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠٩العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد الحمید عبد اهللا حسین البكري

٤٥١٨
  الحیاة العلمیة في الیمن 

ي القرنین الخامس والسادس الھجریینف
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٢١العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد الرحمن أحمد المختار

٤٥١٩
دور التجارة والتجار الیمنیین في نشر اإلسالم في جنوب 

م١٠/ھـ ٤حتى أواخر  سیاآوجنوب شرق 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٠العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرمحمد أحمد طاھر الحاج

٤٥٢٠
في عھد المؤید محمد بن  بناء الدولة القاسمیة في الیمن

تحقیق مخطوطة الجوھرة المنیرة ،القاسم
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهأمة  الملك إسماعیل قاسم الثور

٤٥٢١
التطورات السیاسیة في الیمن أواخر القرن السابع عشر تحقیق 

تاریخ الیمن مخطوطة بھجة الزمن في
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٠٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهأمة الغفور عبد الرحمن األمیر

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأروى أحمد أحمد الخطابي)م١٧/١٩ھـ ـ١١/١٣(تجارة البن الیمني خالل ٤٥٢٢

٤٥٢٣
  لحاظ العینأدراسة مخطوطة السحر المبین وفتور 

ا سنح من أخبار الیمنفیم 
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان علي مقبل مانع

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرولید عبد الحمید أحمد النودالدولة القاسمیة في الیمن جذورھا وأسس قیامھا٤٥٢٤

٤٥٢٥
  محمد بن عبد القادر بامطرف 

)م١٩١٥/١٩٨٨(تاریخيسیرتھ ومنھجھ ال
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٦٧العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیراحمد فرج أحمد بامطرف

٤٥٢٦
  اإلمام المنصور باهللا بن حمزة 

)ھـ٥٩٣/٦١٤(ودوره في إحیاء الدولة الزیدیة في الیمن 
محمد عبد اهللا سعید سالم 

المیسري
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٧٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٤٥٢٧
یمن القدیم في القرآن الكریم والشعر الجاھلي وكتب المؤرخین ال

والجغرافیین العرب القدامى
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨٥العربیةتونسجامعة تونسدكتوراهي باوزیردمحمد عبد اهللا بن ھا

٤٥٢٨
  قضیة جنوب الیمن المحتل 

بین الجامعة العربیة وھیئة األمم المتحدة
دكتوراهعمر بن علي أحمد

بحوث معھد ال
والدراسات العربیة

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٨٦العربیةمصر

٤٥٢٩
  السلطان محمود الغزنوي 

سیاستھ ودوره في نشر اإلسالم في شبھ القارة الھندیة
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٩١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي محمد فرید علي

٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٣٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرهللا قائد طامشمریم عبد ا)علمیًا ـ سیاسیًا ـ اجتماعیًا(المرأة في العصر األموي ٤٥٣٠
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٥٨العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرعلي مسعد أحمد قائد الھویديدور الیمنیین في بناء الدولة اإلسالمیة في صدر اإلسالم٤٥٣١
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٥٩العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیرحسین صالح حسین العنسي  الحیاة الفكریة في الیمن ٤٥٣٢
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

الثالث عشر المیالدي -في القرن السابع

٤٥٣٣
  ) م١٩١٨/١٩٦٧(العوالق وتكوینھم السیاسي الحدیث 

سیاسیة - دراسة تاریخیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٢٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد عبد اهللا عبد ربھ طوحل

٢٠٠٤٢٠٠٥٢١٥٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرخالد صالح قاسم صالح الشعیبيإلسالمالصالت الیونانیة الرومانیة بالیمن قبل ا٤٥٣٤

٤٥٣٥
  القدیمة وسوریة  العالقات التاریخیة بین مصر

)ق م٩٤٥/٣٣٢(عھد األسرات  في
عارف أحمد إسماعیل غالب 

المخالفي
٢٠٠١٢٠٠٥٢١٨٦العربیةمصرجامعة اإلسكندریةدكتوراه

٤٥٣٦
  قالدة النحر في وفیات أعیان الدھر الجزء األول من 

للطیب بن عبد اهللا بامخرمة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الغني علي علي األھجري

٤٥٣٧
  دور أھل الیمن في الفتوحات اإلسالمیة 

في عصر الخلفاء الراشدین
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٤٤العربیةالیمنجامعة ذمارماجستیررجاء عبد اهللا حسین عباد

٤٥٣٨
  الدولة الكثیریة في حضرموت 

                               في عھد السلطان بدر بن عبد اهللا بوطویرق الكثیري  
)م١٥٦٩-١٤٩٦/ھـ٩٧٧-٩٠٢(للفترة

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیریسلم صالح سالم بن دھلوس

٤٥٣٩
  نظام الرھائن في الیمن 

)م١٩٦٢- ١٩١٨(المملكة المتوكلیة الیمانیة في عھد 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمین محمد علي الجبر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٧٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنجوى عبد اللطیف عبد اهللا مطھر)م١٨١٨/١٨٤٩(صراع القوى حول تھامة الیمن٤٥٤٠

٤٥٤١
  الجواھر والدررواقیت السیر في شرح كتاب م
  في سیرة سید البشر وأصحابھ العشرة الغرر  

)دراسة وتحقیق(وعترتھ األئمة المنتخبین الزھر 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٨٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحسن صالح ناجي المراني

٤٥٤٢
  الصراع السیاسي بالیمن

)م٩/١٣-ھـ ٣/٧(االتجاه نحو الوحدة للفترة من القرن 
محمد أحمد نعمان  عبد القادر

الجبلي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٣٠١العربیةالعراقمعھد التاریخ العربيدكتوراه

٤٥٤٣
موقف أھل المغرب واألندلس من اإلسماعیلیة قبل تحولھا إلى 

)م٩٧٢م ـ٨٨٣/ھـ٣٦١ھـ٢٧٠(مصر خالل الفترة 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣١٥العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد الرحمن محمد جیالن صغیر

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٣١٨العربیةاألردنجامعة آل البیتماجستیرأحمد أحمد صالح العرامي  دور الجامعة العربیة في استقالل المغرب ٤٥٤٤
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

)م١٩٦٣-١٩٤٥/ھـ١٣٨١-١٣٦٤( 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٥٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرأحمد إبراھیم بن إبراھیم حنشوروتطور العمارة الیمنیة القدیمة وءدراسة تاریخیة لنش٤٥٤٥

٤٥٤٦
دراسة                   )   ھـ٤٩٢/٦٢٦(بنو حاتم الھمدانیون 

سیاسیة وحضاریة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٧٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعباس علوي حسین فرحان

٤٥٤٧
  الحیاة الیومیة ألھل المدینة المنورة 

في عھد النبوة اجتماعیًا
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٩العربیةالیمنجامعة صنعاءتیرماجسعبد القادر عبد اهللا علي الدعیس

٤٥٤٨
  السیاسة الخارجیة لمملكة الفرنجة 

)م٨١٤-٧٦٨( في عھد شارل مان 
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٠٢العربیةمصرجامعة بنھادكتوراهنجاة محمد محمد عبد اهللا الطلبي

٤٥٤٩
   الفكر التاریخي عند جالل الدین السیوطي

)م١٥٠٥-١٤٤٥/ھـ٩١١-٨٤٩(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤١٠العربیةمالیزیاالجامعة الوطنیةدكتوراهمد محمد الكاملمحمد أح

٢٠٠٤٢٠٠٥١٤٨٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأحمد سالمین سعید موفقتاریخ الیمن في عصر الدولة األمویة٤٥٥٠

٤٥٥١
  زبارة مؤرخًا 

دراسة منھجھ التاریخي في كتابھ نیل الوطر
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٨٤العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرشنیفالنقیب محمد صغیر ال

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٢٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد أحمد العشمليالتاریخ السیاسي للوحدة الیمنیة٤٥٥٢

٤٥٥٣
  اإلمام شرف الدین 

)ھـ٩١٢/٩٦٥(ودوره السیاسي في الیمن 
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٢٤العربیةالیمنامعة الیمنیةالجماجستیرمحمد فیصل عبد العزیز األشول

٤٥٥٤
  القباب والعقود في العمارة اإلسالمیة 

دراسة حضاریة - ببالد الشام في العصر األموي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٦٢٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرحصة الشائش نایف الخریشا

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٧٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإجالل ودیع أحمد فضلالجوانب الحضاریة في عھد المناذرة٤٥٥٥

٤٥٥٦
  النسبة إلى المواضیع والبلدان 

   "ذ"إلى نھایة حرف"أ"من بدایة حرف) القسم األول(
دراسة وتحقیق  -للطیب بامخرمة

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد عبد اهللا محمد المعلمي

٤٥٥٧
  تطور الفكر السیاسي في الیمن 

دراسة تاریخیة) ١٩٦٢-١٩٣٠(
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإسماعیل عبده قحطان

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٩٥العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرجمیلة ھادي الرجوي)م١٨١٨/١٨٤١(محمد علي والیمن  ٤٥٥٨
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٨١العربیةمصرجامعة المنصورةماجستیرمد عبد اهللا محمد المقدممحاالغتیاالت في بالد الشام والجزیرة زمن الحروب الصلیبیة٤٥٥٩
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  ارــــالتاريخ واآلث اتــــــدراس جمال
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٥٦٠
  العالقات التجاریة الیمنیة البریطانیة 

م١٨٣٩من أوائل القرن السابع عشر حتى 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٩١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرابتسام محمد حسین الجرافي

الیمن القدیم دراسة لدمى بشریة غیر منشورة من٤٥٦١
ذكرى عبد الجبار عبد اهللا 

الشرجبي
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٩٧اإلنجلیزیةمالیزیاجامعة بوتراماجستیر

٤٥٦٢
المدینة المغربیة اإلدریسیة في الشمال الغربي من خالل 

البصرة،أصیال،أحد كورت،حجر النسر:المصادر العربیة نماذج
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٢٢العربیةالمغربجامعة ابن طفیلماجستیرأحمد حمود حاتم المخالفي

٤٥٦٣
الجزء الثالث من قالدة النحر في وفیات أعیان الدھر للطیب 

)دراسة وتحقیق(بامخرمة 
٢٠٠٣٢٠٠٦٢٨٤٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد یسلم عبد النور

٤٥٦٤
   -ابن سٌمرة الجعدي

)طبقات فقھاء الیمن( منھجھ وموارده في كتابھ 
حمد أحمد نعمان عبد القادر م

الجبلي
٢٠٠٠٢٠٠٦٢٨٥١العربیةالعراقمعھد التاریخ العربيماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٥٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح محمد حسین محمد العلھي)م١٨٣٩/١٩٦٣(السلطنة الفضلیة في المدة ٤٥٦٥

٤٥٦٦
ودورھم السیاسي  ،أھل الیمن في مصر  إسھامھم في الفتوحات

یة العصر األموياتح حتى نھمن الف
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠٤٩العربیةالعراقمعھد التاریخ العربيدكتوراهعبد الرب محمد سعید عمر

٤٥٦٧
  اتحاد الجنوب العربي 

محاولة توحید المحمیات البریطانیة في جنوب الیمن وفشلھا         
)م١٩٦٧-١٩٤٥(

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٦٩ربیةالعالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد علي محسن السالمي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٣٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرریاض محمد أحمد الصفوانيالمیالدیین) ١٩/٢٠(یھود الیمن في القرنین ٤٥٦٨

٤٥٦٩
  النسبة إلى المواضع والبلدان

إلى نھایة حرف  "الراء"من بدایة حرف ) القسم الثاني(
"الیاء"

٢٠٠٥٢٠٠٦٣١٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمطھر محمد علي ھبة الجبل

٤٥٧٠
  موقف بریطانیا

من االحتالل إلى االستقالل من جزیرتي سقطرى وكمران
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٢٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمل عبد المعز صالح الحمیري

٤٥٧١

موقف المؤرخین الیمنیین المعاصرین للحكم العثماني األول بین 
بلوغ المرام في "دراسة وتحقیق مخطوطة مع مؤید ومعارض

  "تاریخ دولة موالنا بھرام
محمد بن یحیى المطیب/للمؤرخ 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد صالح عبد ربھ المصري
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  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
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  التخرج
  لغة 
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تاریخ 
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الرقم 
  المكتبي

٤٥٧٢
  والحیاة االجتماعیة لتجارھا  عدن ونشاطھا التجاري

)م١٣-١١/ھـ٧- ٥(في الفترة 
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣١٧العربیةمالیزیاالجامعة اإلسالمیةماجستیر الفسیلسامیة محمد عبد اهللا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٦٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا أحمد طالب السریحياالتحاد والتحالفات... مقولة ردمان وخوالن٤٥٧٣

٤٥٧٤
  الحیاة العلمیة في الیمن 

  الرابع عشر المیالدي/في القرن الثامن الھجري 
)عصر الدولة الرسولیة( 

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٦٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفضل محمد صالح محمد

٤٥٧٥
  الحیاة العلمیة في إقلیم جبلة 

)م١١٣٨- ١٠٦٦/ھـ٥٣٢-٤٨٥(خالل عھد الصلیحیین
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٧٦العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرشوقي درھم عبد اهللا الفضلي

٤٥٧٦
  مؤرخون في الیمن الكتابة التاریخیة وال

) م١٤٥٤-١٢٢٩/ھـ٨٥٨-٦٢٦(في عصر الدولة الرسولیة
الجندي والخزرجي أنموذجًا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي عبد الكریم محمد بركات

٤٥٧٧
  العقد الفاخر الحسن 
الحسن الخزرجي  يفي طبقات أعیان أھل الیمن لمؤلفھا أب

حقیقدراسة وت .ھـ٨١٢المتوفي 

عبد اهللا  علي عبد اهللا صالح
الظھرة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٥٧٨
  الدولة الرسولیة

  في عھد السلطان المظفر األول یوسف بن عمر 
حضاریة -دراسة سیاسیة  - )ھـ٦٩٤- ھـ٦٤٧( 

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٥٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد الحكیم محمد ثابت

٤٥٧٩
  حركات المعارضة الیمنیة 

)ھـ١٣٢ـ  ٤١(في العصر األموي  
عبد الفتاح قاسم ناصر یحیى 

الشعیبي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٥٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٤٥٨٠
ـ  ٨٠٠(               الصراع السیاسي في السلطنة الكثیریة    

)م١٥٦٩ـ ١٣٩٧/ھـ ٩٧٧
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٥٥العربیةالیمنة عدنجامعماجستیرعادل صالح عبد اهللا الیماني

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٦٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرسالم محمد أحمد حسان)١٩٣١-١٨٤٣" (بالد سبأ"إمارة مأرب الحدیثة ٤٥٨١

٤٥٨٢
  اإلمام المطھر بن شرف الدین 

  ره السیاسیة في تاریخ الیمنادوأو
)م١٥٧٢- ١٥١٨/ه٩٨٠-٩٢٤(

عبد القوي علي أحمد سعید 
مخالفيال

  ٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٠٢العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیر

٤٥٨٣
  مقوماتھا وتطوراتھا السیاسیة دولة سبأ 

میالديم للقرن السادس ال.من القرن الثامن ق 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٢٥العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهنعمان أحمد سعید العزعزي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٦٥العربیةاألردنالجامعة األردنیةدكتوراهأحمد أحمد صالح العرامي)م١٩٦٢-١٩٣٤(خالل الفترة  العالقات الیمنیة العراقیة٤٥٨٤
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٤٥٨٥
  دور الحزب االشتراكي الیمني 

في تحقیق الوحدة الیمنیة من منتصف الخمسینیات وحتى إعالن 
م١٩٩٠في مایو  الوحدة الیمنیة

معمر عبد الرحمن عمر حسن 
السقاف

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٧٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرفرید إبراھیم أحمد العسیرينظام الخالفة في عھد أبى بكر الصدیق٤٥٨٦

٤٥٨٧
  موت القدیمةاإللھ سین في دیانة حضر

دراسة من خالل النقوش واآلثار 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٠٥العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرجمال محمد ناصر عوض الحسني

٤٥٨٨
  الغرب المسیحي في العصور الوسطى 

نظرة من المؤرخین العرب باألمس والیوم
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٢٤الفرنسیةفرنساجامعة السوربوندكتوراهمحمد محمد ناصر الحداد

٤٥٨٩
  )م.ق(مملكة قتبان من القرن السابع حتى نھایة القرن الثاني

دراسة تاریخیة من خالل النقوش
 حسین محمد العزي عبد اهللا

الذفیق
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٢٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٤٥٩٠
  "  التجارة والصناعة"الحیاة االقتصادیة في الیمن 

في القرنین األول والثاني الھجریین
فؤاد عبد الحمید عبد الجلیل  عبد 

الرحمن الشمیري
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٣٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٨٢العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اهللا أسوان محمد حسنتمنع ـ ھجر كحالن دراسة تاریخیة آثاریة٤٥٩١

٤٥٩٢
  مدینة غیل باوزیر

وثقافیة ،واجتماعیة ،واقتصادیة ،دراسة سیاسیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٨٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعدنان أحمد سالم جروان

٤٥٩٣
دراسة            في وادي حضرموت              منطقة الكسر 

تاریخیة آثاریة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٠٠العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمرعي مبارك عائض بن رُباع

٤٥٩٤
  التیارات الفكریة في بالد الشام 

ودورھا في مواجھة الحروب الصلیبیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠١٠العربیةسوریاجامعة دمشقدكتوراهفیصل بجاش علي حمید

٤٥٩٥
  الھجرات الیمنیة إلى بالد المغرب األقصى

خالل القرون األربعة الھجریة األولى وآثارھا الدیموغرافیة 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠١١العربیةالمغربجامعة محمد األولماجستیرعبد الحمید یحیى محمد الصبري

٤٥٩٦
الیمن في ظل حكم اإلمام المھدي محمد بن أحمد بن الحسن 

           "                  حب المواھبصا"المعروف 
)م١٧١٨-١٦٨٦/ھـ١١٣٠-١٠٩٧(

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٩٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد علي محمد دبى الشھاري

٤٥٩٧
-٦٢٦(الحیاة االجتماعیة في الیمن في عصر الدولة الرسولیة 

)م١٤٥٤-١٢٢٩/ھـ٨٥٨
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٤٤العربیةالیمناءجامعة صنعدكتوراهطھ حسین عوض أحمد ھدیل
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٤٥٩٨
  الحیاة العلمیة في إقلیم سجستان منذ الفتح اإلسالمي

حتى نھایة القرن الرابع الھجري 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٥٥العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعلي محمد فرید علي مفتاح

٤٥٩٩
  العالقات المصریة األلمانیة

)م١٩٣٦- ١٩١٨(للفترة  
  ١٩٩٩٢٠٠٧٤١٥٩األلمانیةألمانیاجامعة ھامبورجدكتوراهشعبيمحمود أحمد قاسم ال

٤٦٠٠

  تحقیق كتاب الجامع الوجیز 
   بذكر وفیات العلماء ذوي التبریز من سنة

  للمؤلف أحمد بن عبد اهللا الجنداري )ھـ٨٥٨-٥٣٢(
  مع دراسة الوضع السیاسي للزیدیة

الثاني عشر المیالدي/في النصف األول من السابع الھجري  

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٧٧العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد أحمد طاھر الحاج

٤٦٠١
األحباش في تاریخ الیمن القدیم                              من 

  القرن األول حتى السادس المیالدي
  ٤٢٣٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  علي عبد الرحمن محمد األشبط

٤٦٠٢
سیاسیة للمرأة في الیمن                       خالل المشاركة ال

م١٩٦٧-١٩٥٢الفترة 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٧٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیررائدة إبراھیم محمد غانم

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤١٠العربیةمصرجامعة المنصورةدكتوراهمحمد قائد حسن الوجیھاإلمامة الزیدیة في الیمن وأثرھا السیاسي والحضاري٤٦٠٣

٤٦٠٤
- ١٩١٨(العالقات الخارجیة للمملكة المتوكلیة الیمنیة     للفترة

)م١٩٦٢
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٢٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیردولة صالح حسن الورد

جامعة فریدرش شیلر دكتوراهمحمد علي صالح السالمينقوش سبئیة من خوالن٤٦٠٥
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٣٥األلمانیةألمانیایینا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨٨العربیةمصرجامعة أسیوطماجستیرھدى محمد حسین الویسي)ھـ٧-٦/م١٣-١٢( الزل في بالد الشام في القرنینالز٤٦٠٦
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١٤العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمحمد عوض منصور باعلیاندراسة من خالل التماثیل واآلثار  -المالبس في الیمن القدیم ٤٦٠٧

٤٦٠٨
  دي للرئیس علي عبد اهللا صالح الدور القیا

في تحقیق الوحدة والدیمقراطیة التنمیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥١٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعادل عبد اهللا علي أحمد القیسي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١٧العربیةیمنالجامعة عدنماجستیرأحمد عقیل صالح باراس   الدور القبلي في الحركة الوطنیة الیمنیة٤٦٠٩
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)م١٩٧٠-١٩١٨(قبائل حاشد وبكیل 

٤٦١٠
  التحصینات العسكریة لمدینة عدن في العصر اإلسالمي 

دراسة تاریخیة أثریة معماریة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥١٩العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرھیفاء عبد القادر مكاوي

٤٦١١
الحیاة العلمیة والثقافیة في الیمن منذ ظھور اإلسالم وحتى 

)م٧٤٩/ھـ١٣٢-م٦١٠(لفترةنھایة الدولة األمویة ل
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٣٣العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرمنیرة علي عیسى سبت

تطور الحیاة الفكریة للیمنیین القدماء٤٦١٢
عبد الرحمن عمر عبد الرحمن 

السقاف
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٧٥العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراه

٤٦١٣
  وذي ریدان  أالیمن في عصر ملوك سب

  تصف القرن الثاني المیالدي من ول إلىمن القرن األ
دراسة تاریخیة من خالل النقوش

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٩٧العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعلي محمد علي الناشري

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٣العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهأحمد إبراھیم بن إبراھیم حنشورالخصائص المعماریة للمدینة الیمنیة القدیمة٤٦١٤

٤٦١٥
  الزیدیة في الیمن 

)م٨٥٨ـ ٦٢٦(دراسة في أصولھم السیاسیة والحضاریة 
محمد عبد اهللا سعید سالم 

المیسري
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٤العربیةالیمنجامعة عدندكتوراه

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٦العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعلي مصلح محمد ھائل)م١٩٦٢- ١٩٣٤(األثر الثقافي في حركة المعارضة الوطنیة ٤٦١٦

  زبید المعاصرة ٤٦١٧
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٠٧العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرعبد اإللھ سلیمان سالم حبیب)م١٩٨٠- ١٩٦٢(دراسة تاریخیة اجتماعیة اقتصادیة 

٤٦١٨
عھد السلطان صالح بن غالب القعیطي حضرموت 

)م١٩٥٦ـ١٩٣٦(
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢٣العربیةنالیمجامعة عدنماجستیرمحمد سالم عبد اهللا أحمد باحمدون

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٢٨العربیةالیمنجامعة عدنماجستیرصالح دویل سالمین لرضيدراسة تاریخیة آثاریة  -  منطقة السدیر في حضرموت٤٦١٩

٤٦٢٠
الصناعات والحرف في الیمن                                  في 

القرون الثالثة األولى من الھجرة
  د اهللاوفاء عبد الھادي عب

بن عبد اهللا 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٣١العربیةالیمنجامعة عدنماجستیر

٤٦٢١
السلطة السیاسیة البریطانیة في مستعمرة عدن 

دراسة تاریخیة سیاسیة  - )١٩٦٣ـ١٩٣٧(ومحمیاتھا
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٤٦العربیةالیمنجامعة عدندكتوراهمھدي راشد سعید القباص

  ٤٧٦٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  حمود زاید حمود نوفل  )م١٨٤٦ـ١٥٢٨/ھـ١٢٦٢ـ١١٤٠(إسماعیلیة الیمن السلیمانیة  ٤٦٢٢
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٨٣٠العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد یسلم عبد النور یسلم)م١٤-١٣/ھـ٨- ٧(الحیاة العلمیة في حضرموت في القرنین ٤٦٢٣
  ٤٩٧٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  سعید حمید سعید الغلیسى  م١٩٧٠- ١٩٦٢جتماعیة األوضاع السیاسیة واال الیمن الجمھوري٤٦٢٤

٤٦٢٥
  من بدایة القرن التاسع الھجري الحیاة العلمیة في الیمن

  حتى سیطرة العثمانیین علیھا
عبد الغني علي علي عایض 

  األھجري
  ٤٩٨٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة المنصورة  دكتوراه



  493    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  ارــــالتاريخ واآلث اتــــــدراس جمال
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد 

  التخرج
  لغة 

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٦٢٦
  النشاط التجاري في ممالك العرب الشمالیة

  دراسة مقارنة - )الحضر –تدمر -البتراء(
  ٤٩٨٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  مجلي حمود الرعیني

٤٦٢٧
في الیمن في النصف األول  الصراعات السیاسیة والتمردات القبلیة

  ٤٩٨٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  عبد اهللا محمد عزوانعلي   )ھـ١١٦٣-١١١١)(م١٧٥٠- ١٧٠٠( من القرن الثامن عشر

٤٦٢٨
في جمھوریة مردوفیا روسیا  الطقوس األسریة عند القوقاز مشاري

  ٥٠٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الروسیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  عباس علي حسن المطري  وبدایة القرن العشرین نھایة القرن التاسع عشر االتحادیة

  ٥٠٧٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  عبد الودود قاسم مقشر  انیق ودورھم في تاریخ الیمن الحدیثالزر٤٦٢٩
  ٥٠٨٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  ماجستیر  أمین مھیوب عبده المخالفي  قبیلة ھمدان في القرون الثالثة األولى من الھجرة٤٦٣٠

  ٥٠٨٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  ء عبد الكریم فضل عبد اهللاھنا  )١٩٦٧-١٨٣٩( الجالیات في عدن٤٦٣١

  ٥١٠٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  خالد صالح قاسم صالح الشعیبي  إلى القرن السادس المیالدي م. میناء قنا من القرن الثاني ق٤٦٣٢

  ٥١٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  اإلنجلیزیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  یكا أحمد صالح عبادأر  ١٩٦٧ - ١٩١٧في مدینة عدن  نشوء الصحافة وتطورھا٤٦٣٣

٤٦٣٤
  مراحل التطور السیاسي في الیمن

  ١٩٨٢حتى المیثاق الوطني  ١٩٧٠من وفاق 
حفظ اهللا یحیى یوسف تمیم 

  األحمدي
  ٥١٧٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه

  ٥٢٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة حضرموت  ماجستیر  خالد حسن سعید الجوھي  م١٨٦٦-١٧٥١/ھـ١٢٨٣-١١٦٥ إمارة آل بن بریك في الشحر٤٦٣٥
  ٥٢٣٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  محمد رجب قدورة جرادة  )م١٩٦٧_  ١٩٤٧( مشكلة الالجئین الفلسطینین ٤٦٣٦
  ٥٤٩٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  عبد المنعم محمد كندو  ھجریینالحیاة العلمیة في بالد الشام في القرنین السابع والثامن ال٤٦٣٧
  ٥٤٢٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  محمد حسن لطف إبراھیم منصوب  الجھات الحیسیة في العصر الرسولي٤٦٣٨
  ٥٤٣١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  بد ربھ طوحلخالد عبد اهللا ع  دراسة تاریخیة سیاسیة - )م١٩٦٧- ١٩٣٤العالقة (مصر والیمن ٤٦٣٩

٤٦٤٠
  السابع الھجري –القرن الرابع  المذھب الشافعي في الیمن

  الثامن العشر المیالدي –العاشر  
جمال عبد الحبیب عبد القوي 

  السكلوي
  ٥٤٤٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر

  ٥٤٤٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  دكتوراه  سالم ناصر سالم لجدع  م١٩٦٧- ١٩٣٤ العالقة الواحدیة البریطانیة٤٦٤١
  


