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١٩٩٨١٩٩٩١٠١٥العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرحسن ناصر أحمد سرارحیاتھ وتفسیره -سید قطب٢٧٤

٢٧٥
  جوھرة األصول وتذكرة الفحول

  محمد الحسن الرصاصللشیخ أحمد 
أحد علماء القرن السابع الھجري

١٩٩٩١٩٩٩١٠٩٨العربیةالسودانجامعة القرآن الكریمدكتوراهأمة السالم أحمد محمد رجاء

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٠١العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهحمید فرحان عبد العلیمعقد الصلح في الفقھ اإلسالمي٢٧٦

٢٧٧
  ة غیر المشروعة وحدودھاطاعة األوامر الرئاسی

)دراسة مقارنة (
١٩٩٩٢٠٠٠١١٠٧العربیةالسودانجامعة النیلینماجستیرأبو بكر مرشد فازع الزھیري

٢٧٨
  مدخل لدراسة اإلمام محمد بن إسماعیل األمیر الصنعاني

محدثا من خالل كتابھ توضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظار
١٩٩٩٢٠٠٠١١١٥العربیةالمغربدار الحدیث الحسنیةجستیرماعبد اهللا عثمان علي المنصوري

٢٠٠٠٢٠٠٠١١٢٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعادل صالح علي الفقیھ)ب+أ(السفر وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي ٢٧٩
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٣٠العربیةنالیمجامعة صنعاءماجستیرھدى علي یحیى العمادأسباب اإلرث وشروطھ وموانعھ في الفقھ اإلسالمي٢٨٠
١٩٩٩٢٠٠٠١١٥٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصالح محمد مبارك مطھرالحاكمیة في اإلسالم٢٨١
١٩٩٩٢٠٠٠١١٦١العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهإسماعیل عبد اهللا الوظافالكفارات موجباتھا وأحكامھا في الشریعة اإلسالمیة٢٨٢
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٦٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهسامي رشید حماديراء األمةآریعة اإلسالمیة وأثره في توحید اإلجماع في الش٢٨٣
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھناء علي أحمد السنبانيأثر تعدد القراءات في اختالف الفقھاء٢٨٤
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٧٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالواسع محمد غالب الغشميعبد أحكام المیت واألحادیث الواردة فیھ٢٨٥
٢٠٠٠٢٠٠٠١١٩٦العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد الملك منصور حسنأحكام البغي والبغاة في الشریعة اإلسالمیة٢٨٦

٢٨٧
  مرویات اإلمام مسروق بن األجدع وأقوالھ في التفسیر

٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠٠العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرمد علي سحلولعبده مح)جمع ودراسة(

٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٠٧العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرعلي شوقي حسنوھب بن منبھ ومرویاتھ في التفسیر جمع ودراسة وتحلیل٢٨٨
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٠٩العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهحمدي فھد محمد الكبیسيطاووس بن كیسان الیماني وفقھھ٢٨٩
٢٠٠٠٢٠٠١١٢٢٢العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرعبد الغني  حیدر فارع الوصابيأسالیب محاربة اإلسالم في الفترة النبویة٢٩٠
٢٠٠٠٢٠٠٠١٢٢٣العربیةالعراقجامعة بغداداهدكتورمحمد علي أحمد الكبسيمدرسة الحدیث في الیمن في القرنین األول والثاني الھجریین٢٩١

٢٩٢
  معالم الدعوة  والتربیة

)العنكبوت ولقمان  ( في سورتي 
عبد الجابر عبد القادرعبد الجبار 

األعرج
٢٠٠١٢٠٠١١٢٨١العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراه

٢٠٠١٢٠٠١١٢٨٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرإیمان عبد اهللا حسین حجر)أحكام وآداب (قضایا المرأة في سورة النساء ٢٩٣
٢٠٠١٢٠٠١١٣٠٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررفعت حسین محمد الھذليالھدایة وآثارھا في القرآن الكریم٢٩٤
٢٠٠١٢٠٠١١٣٢٦العربیةالعراقمیةجامعة صدام اإلسالماجستیرالوصابي زید محمد علي سلمانیحیى بن  أبى الخیر العمراني وآراؤه االعتقادیھ٢٩٥
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٢٩٦
األحكام الفقھیة التي أوردھا ابن كثیر في تفسیر سورة البقرة 

)یھ مقارنةھدراسة فق(
٢٠٠١٢٠٠١١٣٣٦العربیةالسودانجامعة الجزیرةدكتوراهعبده محمد یوسف علي

٢٠٠١٢٠٠١١٣٥٩العربیةالیمنعة صنعاءجامماجستیرعبد الجبار محمد قائد الصبريأثر التوبة في إسقاط العقوبة٢٩٧
٢٠٠١٢٠٠٢١٣٦٩العربیةالعراقجامعة بغدادماجستیرعبد اهللا محمد علي حیدر الوقعموقف األصولیین من أنواع اإلجماع٢٩٨
٢٠٠١٢٠٠٢١٤٠٠العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرأحمد حسین یحیى مسفرھاألحادیث المرفوعة الواردة في فضائل الیمن وأھل٢٩٩

٣٠٠
  مخالفات اإلمام الھادي یحیى بن الحسین

في كتابھ األحكام لإلمام زید بن علي
٢٠٠٠٢٠٠٢١٤٠١العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرعبادي محمد أحمد العسولي

٣٠١
  الشوكاني وسید قطب واألبعاد الحضاریة

في حیاتھما وتفسیریھما
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤١٠العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهرارحسین ناصر أحمد س

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤١٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهسعاد ناصر حسین بلبلنفقة اإلنسان على غیره في الشریعة اإلسالمیة٣٠٢

٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٤٤العربیةالیمنة صنعاءجامعدكتوراهسعید بن منصور محمد موفعةالجنین واالستنساخ البشري في الشریعة اإلسالمیة٣٠٣
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٥٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررقیة محمد عبد اهللا زھرةمدارس التفسیر في عصر التابعین٣٠٤
٢٠٠٢٢٠٠٢١٤٥٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرھادي حزام حسین الصرابيالمقدرات الشرعیة في األحوال الشخصیة٣٠٥
٢٠٠٣٢٠٠٣١٥٩١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي عبد اهللا الضلعيتفریق بین الزوجین للضرر في الففھ اإلسالميال٣٠٦
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦١٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسامي محمد حسن الحاج  بانافع)جمع ودراسة(التفسیر بالمأثور لسورة األنفال ٣٠٧

٣٠٨
  ني ومنھجھابن أبي الخیر العمرا

م١١٦٢ _١٠٩٥ھـ  ٥٥٨ - ھـ٤٨٩في كتاب البیان 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعادل صالح علي الفقیھ

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیررشیدة منصور محمد الصباحي)علیھ الصالة والسالم( التربیة الربانیة القرآنیة للنبي محمد٣٠٩

٣١٠
للعالمة ) الجزء األول والثاني (نصیحة الوالة الھادیة إلي النجاة 

حمید بن أحمد المحلي
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٣٠العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد یحیى محمد الماخذي

٣١١
  القصص القرآني في سورة الكھف

وما فیھ من أحكام وفوائد
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٥٢العربیةمنالیجامعة صنعاءدكتوراهیوسف خیر محمد الحودلي

٣١٢

  الغزالي وموقفة من المصلحة المرسلة ١جـ
  )دراسة مقارنة (

  لشافعيلمخالفات اإلمام الغزالي األصولیة ٢جـ
المستصفى من خالل كتابھ

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٦٧العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرعزیز محمد علي ناجي الخطري

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد الغني حیدر فارع الوصابيسالمیةمنھج حمایة العقیدة اإل٣١٣



46    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  اإلسالميةالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٣١٤
  القسم األول من كتاب مرآة األصول

ـھ٨٨٥في شرح مرقاة الوصول لمال خسرو المتوفي سنة 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٨٤العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبد اهللا محمد علي حیدر الوقع

٣١٥

  سامة وسیلة من وسائل اإلثبات الشرعيالق١جـ 
                    دراسة مقارنة بالقانون الوضعي             

  حوادث المرور في الشریعة اإلسالمیة ٢جـ
والقوانین الوضعیة ـ دراسة مقارنة

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٣العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرمحسن محمد محمد الشاحذى

٢٠٠٣٢٠٠٣١٦٩٩العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهعبد اهللا عثمان علي المنصوريالقراءات في الیمنعلم ٣١٦

٣١٧
  جوامع التبیان في تفسیر القرآن لمعین الدین الصفوي

)دراسة وتحقیق من سورة الفاتحة إلي سورة المائدة (
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٧العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهعبده محمد علي سحلول

٣١٨
  األحادیث واآلثار الواردة في باب العبادات

)دراسة وتخریج(من مسند أبي داود الطیالسي 
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد الواسع محمد غالب الغشیمي

٣١٩
  عقیدة اإلمام أبي الحسن األشعري

في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف
٢٠٠٣٢٠٠٣١٧٢٥العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهود المدرسعلي سري محم

٣٢٠
  جوامع التبیان في تفسیر القرآن لمعین الدین اإلیجي

دراسة وتحقیق
٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٤٣العربیةالعراقجامعة بغداددكتوراهفرحان خالد مقبل ناجي

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٤٧العربیةالیمنجامعة صنعاءجستیرماماجد محمد علي أحمد شبالةالشرك باهللا تعالى أنواعھ وأحكامھ٣٢١

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٦٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمازن حسین محمد حریريالتصرف في الملكیات العامة في الشریعة اإلسالمیة٣٢٢

٢٠٠٤٢٠٠٤١٧٨٣العربیةیمنالجامعة صنعاءماجستیرعبد الرحمن محمد صالح العیزريجھود األلباني في الحدیث روایة ودرایة٣٢٣
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الملك عبد اهللا أحمد الزبیريالعرف حجیتھ وأثره في التشریع اإلسالمي٣٢٤

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٠٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمصلح یحیى علي جزازالوحدة الموضوعیة بین سورتي الزمر وغافر٣٢٥

٣٢٦
  شرح صحیح مسلم بین القاضي عیاض واإلمام النووي

ھدراسة موازن
٢٠٠٤٢٠٠٤١٨١٤العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهمحمد ھزبر سعید محمد المخالفي

٣٢٧
  تولیة القاضي وحدود والیتھ القضائیة وانتھاؤھا
في الشریعة اإلسالمیة ـ دراسة فقھیة مقارنة

٢٠٠٤٢٠٠٤١٨٥٩العربیةمصرة األزھرجامعماجستیرحمود محمد العزاني
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٣٢٨
  تأثیر منھج أھل السنة والجماعة

)دراسة مقارنة (في الیمن على ثقافة الفرد والمجتمع
٢٠٠٣٢٠٠٤١٨٨٧العربیةالھندجامعة لكنوماجستیرورعلي محمد طالب سعید مج

)الطھارة والصالة(المقدرات الشرعیة في العبادات ٣٢٩
ماعیل أشواق حمود محمد إس

المخالفي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩١٩العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٣٦العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهھدى علي یحیى العمادالمقدرات الشرعیة في القضاء والجھاد ـ دراسة مقارنة٣٣٠
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤٠العربیةالیمنجامعة صنعاءستیرماجمنى صالح عبد اهللا غالبالتقدیرات الشرعیة في المعامالت ومدى لزومھا٣٣١
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربشرى علي یحیى العمادأحكام الوصیة واإلیصاء في الفقھ اإلسالمي٣٣٢
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرحكیمة حمود محمد سالمتفسیر سورة الطالق تفسیرًا موضوعیًا٣٣٣

٣٣٤
  أحكام المریض في العبادات

دراسة فقھیة مقارنة في الشریعة اإلسالمیة
كوثر حمود محمد إسماعیل 

المخالفي
٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٤٥العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٤٢٠٠٤١٩٥٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الرحمن صالح أحمد الوعیلرؤیة اهللا سبحانھ وتعالى بین النفي واإلثبات٣٣٥

٢٠٠١٢٠٠٤٢٠٢٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد محمود عبد اهللا علي بازيالربا في الشریعة اإلسالمیة دراسة فقھیة مقارنة٣٣٦

٣٣٧
  )ھـ٨٤٠ت(منھج ابن المرتضى 

  غرر الفوائد/في دراسة علم الكالم مع تحقیق كتابھ
لواحدشرح نكت الفرائد في معركة الملك ا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٦٨العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرحلیمة عبد اهللا ناصر جحاف

٣٣٨
  الباعث في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

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

في الحدود المقدرات الشرعیة٣٣٩
صالح محمد صالح قاسم سعید 

العروسي
٢٠٠٤٢٠٠٥٢١١٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٠٧العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد السالم قائد علي الشرعبيالعوض وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي٣٤٠

٣٤١
  المرویات عن النبي علیھ الصالة والسالم

رآن الكریم من الفاتحة إلى اإلسراءفي تفسیر الق
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد الناصر محمد قائد علي

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرطھ أحمد علي الكبسيدراسة وتحقیق -التحبیر إلیضاح معاني التیسیر البن األمیر٣٤٢
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٣٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي عبد اهللا علي سراجومقارنتھ بأسباب النزول علم أسباب ورود الحدیث٣٤٣

٣٤٤
  أسباب النزول وأثرھا في استنباط األحكام الشرعیة

)دراسة أصولیة فقھیة(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٦٧العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرخالد ھالل عباس الكبودي
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٣٤٥
  ة الفقھیة المخالفة للمذاھب األربعةاختیارات ابن تیمی

عرضًا ودراسة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٢٩٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأمین علي أحمد الخیاط

١٩٩٨٢٠٠٥٢٢٩٩العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهفیصل بن علي یحیى الزبیديجنوح األحداث وحكمھ في ضوء الشریعة اإلسالمیة٣٤٦

٣٤٧
  والتكمیلیة العقوبات التبعیة

في الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمني
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٣٩٧العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد الجبار محمد قائد الصبري

ماجستیرنعمان بن محمد بن مسعد شریانابن األمیر الصنعاني ومنھجھ في االعتقاد٣٤٨
جامعة محمد بن سعود 

اإلسالمیة
١٩٩٦٢٠٠٥٢٤٠٨العربیةالسعودیة

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٣٧العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعبد القادر بن علي حشادياإلصالح واإلفساد في ضوء القرآن الكریم٣٤٩

٣٥٠
  األصول منظومة سلم الوصول إلى علم

لمحمد بن عبید الشنقیطي
  محمود بن محمد المختار

الشنقیطي
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٣٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٣٥١
  تاریخھ وأحكامھ  مقام إبراھیم علیھ السالم

وما ورد فیھ من اآلثار
یوسف بن عبد اهللا بن محمد 

الصمعاني
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٤٩العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥٠العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعبد اهللا سند محمد العصیميتحقیق القضیة في الفرق بین الرشوة والھدیة٣٥٢

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥١العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرمحمد أحمد صالح الدوسريعظمة القرآن الكریم٣٥٣

٣٥٤
  الفواكھ الشھیة في حل منظومة القالئد البرھانیة

  للشیخ محمد بن علي بن سلوم  الحنبلي
من مقدمة باب المناسخة إلى نھایة شرح المنظومة

راھیم بن حمدان بن ثواب إب
العصیمي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٥٢العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٣٥٥
  أثر االختالف في القواعد األصولیة في كتاب البیوع

بن رشد المالكيالمن كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 
  محمد بن عوض بن محمد

دعجوه
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٤٥٧العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٣٥٦
  أھمیة المقاصد في الشریعة اإلسالمیة
وأثرھا في فھم النص واستنباط الحكم

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٦١العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرسمیح عبد الوھاب الجندي

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٦٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرجعفر أبو القاسم محمد صالحمعالم التربیة في سورة النور٣٥٧
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٧٣العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأحمد زیاد بن باقرمنھج القرآن الكریم في اإلصالح االجتماعي٣٥٨
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٧٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرتاج الدین محمود یوسف إبراھیمطبیعة العالقة بین الجنسین كما وردت في القرآن الكریم٣٥٩
٢٠٠١٢٠٠٥٢٤٧٧العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد سعد أحمد حكمياإلیمان وأثره في الحیاة اإلجتماعیة المعاصرة٣٦٠
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٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٨١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرحسان بن علي بن ناجي شریاناألسس اإلعالمیة في سورة البقرة٣٦١

٣٦٢
  الدولة المسلمةعالقة غیر المسلمین ب

في ضوء الشریعة اإلسالمیة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٨٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیردم إبراھیم الشین ضوء البیتآ

٣٦٣
  تفق علیھ أھل السنةاالمسائل المرضیة فیما 

على سنن الصالة والزیدیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٨٣العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعبد الرقیب بن عبد اهللا عباد

٣٦٤
  عقد اإلیجار بین التمویل واالستثمار

في المؤسسات المالیة اإلسالمیة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٤٨٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعبد اهللا شائف طربوش

٣٦٥
  الفقر ومعالجتھ في اإلسالم

عیةضدراسة مقارنة بین النظام اإلسالمي واألنظمة الو
اهللا  سلطان عبد الحمید أحمد عبد

السبئي
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٤٨٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٨٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرفھد عبد العالم محمداتجاھات الكتابة التاریخیة المعاصرة عن السیرة النبویة٣٦٦

٣٦٧
  المنھاج النبوي في تصحیح األخطاء

من خالل الكتاب والسنة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرلي محمد یحیى األخرشمحمد ع

٣٦٨
  العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب

دراسة وتحقیق)كتاب النكاح(
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأمین سالم عبد اهللا بن عثمان

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٤٩٣العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرى بن علي بن محمد جغمانیحیالصحابي ومكانتھ في اإلسالم٣٦٩

٣٧٠
  ینأضواء على آیتي الد

في سورة البقرة وأحكامھا الفقھیة
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٠٤العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرإبراھیم بانقا محمد أحمد الطاھر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٠٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرلي الھامليعلي عمر عمنھج التشریع اإلسالمي وخصائصھ٣٧١

٣٧٢
  أحكام السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

في دستور الجمھوریة الیمنیة
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٠٧العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرغانم صالح صالح الزنداني

٣٧٣
  ضزوائد السنن األربع على الصحیحین في أحادیث الفرائ

جمع ودراسة وتخریج
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٠٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعاطف بن مالك بن عبد القادر

١٩٩٨٢٠٠٥٢٥١٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرنجوى محمد دول نقدئ على األمةیالحدیث الموضوع وأثره الس٣٧٤

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥١١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرزیاد بن باقر أحمدمنھج القرآن الكریم في اإلصالح االجتماعي٣٧٥
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥١٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعبد الرحمن محمد حسین أمیناألحكام الشرعیة للعمل الخیري٣٧٦
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٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥١٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرنيعادل بن محمد بن علي الشیخاقواعد في بیان حقیقة اإلیمان عند أھل السنة والجماعة٣٧٧

٣٧٨
  فقھ التعامل عند المسلمین

من مراحل االستضعاف إلى التمكین
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥١٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرقسم اهللا  قسم اهللا عبد الغفار

٣٧٩
  ستصناع في الشریعة اإلسالمیةالعقد ا

نون المدنيمع القا) دراسة مقارنة(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥١٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرنافع عبد القوي علي العلفي

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥١٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمصباح موساويالرحمة في القرآن الكریم٣٨٠

٣٨١
  المخطوطات القرآنیة في صنعاء

لسطورمنذ القرن األول الھجري وحفظ القرآن الكریم با
  رزان غسان الواعي الشیخ

حمدون
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٢٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیر

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٢٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرعبد الحمید حمود مسعدالمصلحة المرسلة وأثرھا في المعامالت المالیة المعاصرة٣٨٢
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٢٧العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرالصادق أحمد عبد اهللا یوسفسالمالسریة في دعوة الرسول علیھ الصالة وال٣٨٣

٣٨٤
  الزكاة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي

دراسة فقھیة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٢٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیروجدي محمد خلیل أبو سالمیة

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٣٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصفوان بن أحمد مرشد األزدينىاإلمام النووي ومنھجھ في األسماء الحس٣٨٥

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٣١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرحسن بن عبد اهللا یحیى النھاريما تختلف فیھ المرأة عن الرجل في أحكام الطھارة والصالة٣٨٦

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٣٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرلیة صالح حسین الحنشحامعالم اإلیمان باهللا في سورة األعراف٣٨٧
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٣٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرنصر محمد السالميالضوابط الشرعیة لالستثمار٣٨٨

٣٨٩
  تحقیق وتخریج أحادیث سورة اإلسراء من جامع البیان

لإلمام الطبري
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٣٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیريعبد الواسع بن یحیى المعزب

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٣٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرطالب بن صالح الطشلي طعیمان)٣٤(دراسة تحلیلیة من أولھا إلى اآلیة  -سورة الطور ٣٩٠
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٣٦العربیةیمنالجامعة اإلیمانماجستیرنبیل ناجي محسن أحمدأحكام اللعن في خطاب الوحي٣٩١
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٣٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرقسطاس إبراھیم عبد الحلیمفي القرآن دراسة موضوعیة إبراھیم الخلیل ـ علیھ السالم٣٩٢

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٣٨العربیةالیمنیمانجامعة اإلماجستیربرھان عبد اهللا سالم حسن الشعیبيأحكام تحیة اإلسالم وآدابھا في الشریعة اإلسالمیة٣٩٣

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٣٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الوھاب مھیوب مرشدالمیسر والقمار أحكامھ وصوره قدیمًا وحدیثًا٣٩٤
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٤٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصالح قاسم حسن مصلح مددالعدل في القرآن الكریم٣٩٥
٢٠٠١٢٠٠٥٢٥٤١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرسمیر عبد الرحمن الشمیريعمل اإلعالمي للمرأة في میزان اإلسالمال٣٩٦

٣٩٧
  حكم الزواج بین المسلمین والكفار

وتنزیل ذلك على واقع المسلمین في الغرب
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٤٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد عبد اهللا عبده شیبان

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٤٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرسمیة محمد ناصر سنھوبالغیرة في اإلسالم٣٩٨
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٣٩٩
  والیة الحاكم دراسة في الشرعیة وأحكام انعدامھا

في الفقھ السیاسي اإلسالمي
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٤٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیربدر صالح محمد علي

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٤٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأسماء عبد المجید الزندانيمین في المیزانعقائد غیر المسل٤٠٠
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٤٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد مھیوب عبده محمدآالء اهللا في سورة الرحمن٤٠١
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٤٧بیةالعرالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعلي حسن محمد جمالأحكام الھدنة٤٠٢

٤٠٣
  أبرز المسائل الفقھیة المختلف فیھا بین علماء المسلمین

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٤٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الخالق عبد الباقيفي الصین الشعبیة في بابي الطھارة والصالة

٢٠٠٢٢٠٠٤٢٥٤٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد محمد معافى المھدليالعدالة الدولیة في اإلسالم أسسھا وقواعدھا٤٠٤
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٥٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد المغني عبد القوي علي ناجيالمحبة في القرآن الكریم٤٠٥
٢٠٠٢٢٠٠٥٢٥٥١ربیةالعالیمنجامعة اإلیمانماجستیرفھمي رمضان مبارك مسعدأحكام الھبات والھدایا في الشریعة اإلسالمیة٤٠٦
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٥٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیریحیى مقبل صالح الصباحيالمأل في القرآن الكریم وموقفھم من الدعوة إلى اهللا٤٠٧
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٥٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرفھد عبد اهللا محمد الحبیشيمحرمات العالقة الزوجیة في القرآن الكریم٤٠٨
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٥٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخدیجة محمد ناصر سنھوبأثر األعمال في زیادة اإلیمان ونقصانھ٤٠٩
٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٥٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرسیف بن علي العصريأحكام دار الحرب٤١٠
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٥٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرإبراھیم شیخ عبده شیخ عليسالميقھ اإلفطھارة أھل األعذار الحكمیة والحسیة في ال٤١١

٤١٢
  الدرر البواھي شرح أبیات األوامر والنواھي

تحقیق ودراسة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٥٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد عبد القادر الشویطر

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٥٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرلح الحمیريمحمد حسین صاموانع ومسقطات الحدود الشرعیة٤١٣

٤١٤
  زیادات األلفاظ التي تفرد بھا الرواة

في متن أحادیث الصالة
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٥٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرفؤاد یحیى علي مصلح علي

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٦٠العربیةالیمنة اإلیمانجامعماجستیرجمیل محمد محمد سیالناالبتالء في القرآن الكریم٤١٥

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٦٤العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرسالم تركي المسعوديكشف اللثام شرح عمدة األحكام٤١٦

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٦٨العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرأحمد بن صالح بن أحمد بافضلاثر السریة في الجنایات والحدود والتعزیرات٤١٧

ماجستیربالل فیصل خلیل البحربیع المرابحة كما تجریھ المصارف اإلسالمیة دراسة فقھیة٤١٨
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٦٩العربیةالیمن

ماجستیرزھراء مولود مراد الداوينفقة الزوجة بین الشریعة والقانون٤١٩
جامعة العلوم 

وجیاوالتكنول
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٧٠العربیةالیمن

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٧٤العربیةالیمنجامعة العلوم ماجستیرحفصة مولود مراد الداويالخمر بین الشریعة والقانون٤٢٠
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والتكنولوجیا

ماجستیرعادل أحمد عبد اهللا مكرمابن أبي زمنین ومنھجھ في تفسیره٤٢١
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٧٥العربیةالیمن

ماجستیرمحمد أحمد معروفاالنتخابات في ضوء السیاسة الشرعیة٤٢٢
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٥٧٦العربیةالیمن

ماجستیرھناء سالم عبد القادر باحمیدالحیض والنفاس في الفقھ اإلسالمي٤٢٣
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٧٧العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٨٢العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرخالد مصطفى عبد الھادي السراحنةلجرح والتعدیل تعریفھ ومفھومھا٤٢٤

٢٠٠٣٢٠٠٥٢٥٨٦العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرحمد مرعي العسیريأمحمد التفسیر في العصر الحدیث معالم التطویر واتجاھات التجدید٤٢٥

٤٢٦
  الطالق في اإلسالم والنصرانیة

دراسة فقھیة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٥٩٣العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرمحمد نجیب عبد المجید قطان

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٠٠العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرأحمد بن حفیر بن سلیمان الحفیرأحكام النفي في اإلسالم٤٢٧

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٠١العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرمحمد زھري بن ماجد النشیواتيالمناسبة بین السور في الربع األخیر من القرآن الكریم٤٢٨
٢٠٠١٢٠٠٥٢٦٢٣العربیةالیمنجامعة األحقافماجستیرأبو بكر لطفي عمر بن الشیخ دراسة استقرائیة -أسلوب التضمین في القرآن الكریم٤٢٩

٢٠٠١٢٠٠٥٢٦٢٤العربیةالیمنجامعة األحقافماجستیرعبد اهللا بن أسلم بن فتىقاعدة األمور بمقاصدھا٤٣٠

٢٠٠٢٢٠٠٥٢٦٢٥العربیةالیمنجامعة األحقافماجستیرمحمد الحافظولدالشیخ محمد األمین تخریج أحادیث أصول البزدوي٤٣١

٤٣٢
لجریمة في الشریعة اإلسالمیة التدابیر الوقائیة للحمایة من ا

)دراسة مقارنة(
٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٤١العربیةمصرجامعة القاھرةدكتوراهأحمد أحمد صالح الطویلي

ماجستیرعبد الرحمن بن دخیل العصیمياألحكام الفقھیة المتعلقة بالمعابد غیر اإلسالمیة٤٣٣
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٥٣العربیةالیمن

ماجستیرھاشم محمد یوسف الرفاعيعقد المضاربة كما تجریھ المصارف اإلسالمیة٤٣٤
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٥٦العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٥٢٦٦٤العربیةالسودانجامعة الخرطومدكتوراهالجنید الطیب أمین النورمقاصد القرآن في السبع المثاني٤٣٥

ماجستیرعمر عبد الرحیم عبد اهللا السنبانيوالٌخٌلق في سورة المؤمنون الجمع بین العبادة٤٣٦
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٨٢العربیةالیمن
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٤٣٧
  مرویات الصحابي الجلیل أبى موسى األشعري

)جمع ودراسة وتخریج(في كتب الحدیث 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٦٩٦یةالعربالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد أحمد محمد مرشد المطري

٤٣٨
  التحبیر إلیضاح معاني التیسیر

دراسة وتحقیق -لإلمام العالمة أبن األمیر الصنعاني
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٠٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرصالح محمد صالح الكولي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٠٨العربیةالیمنالجامعة الوطنیةجستیرماسامي عبد اهللا محمد ناجي)جماعة التبلیغ والسلفیون( تیارات الدعوة اإلسالمیة المعاصرة٤٣٩

٤٤٠
عند شیخ اإلسالم  قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبیقاتھا الفقھیة

جمع ودراسة - ابن تیمیة في مجموع الفتاوي
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٣العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیریوسف بن راشد الغفیلي

٤٤١
  المسلم المعاصر السعادة وأسباب تحقیقھا في حیاة

من منظور الدین اإلسالمي
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٥العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرعبد الكریم عوض السلمي

٤٤٢
  القیادة التربویة الدینیة لدى الرسل

علیھم الصالة والسالم)موسى وعیسى ومحمد (
عبد الرحمن  عبد الرحمن بن علي
زعفراني

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٦العربیةمنالیالجامعة الوطنیةماجستیر

٤٤٣
  التحریر في الفقھ لإلمام الجرجاني

دراسة وتحقیق - من أول كتاب الجنایات إلى نھایة كفارة القتل
مساعد بن علي مسفر مساعد 

الشمراني
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٧العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

أسباب التیسیر في الفتوى٤٤٤
ن عبد الرزاق عبد اهللا صالح ب

غالب
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧١٩العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٢٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهأحمد علي علي الٌقماشياالجتھاد في الكشف عن الحكم الشرعي المناسب للواقع٤٤٥

دیة المرأة في اإلسالم٤٤٦
محمد عبد العزیز بن محمد بن 

حزام
ماجستیر

وم جامعة العل
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٣٦العربیةالیمن

٤٤٧
اإلكراه البدني عند مالكیة الغرب اإلسالمي حتى نھایة القرن 

الثامن الھجري مقارنًا بالتشریعین المغربي والیمني
٢٠٠٠٢٠٠٦٢٧٣٩العربیةالمغربدار الحدیث الحسنیةماجستیرعادل عبد الغني عبد اهللا الرفاعي

٤٤٨
في الجرح والتعدیل  )٦٢٨ت(ابن القطان الفاسي منھج الحافظ 

) بیان الوھم واإلیھام الواقعین في كتاب األحكام( في كتابھ
)ليیلألشب(

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٧٥٠العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهأحمد حسین یحیى مسفر الرازحي

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٧٩٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرأحمد علي مصلح مزروعالشفاعة وموقف الفرق اإلسالمیة منھا٤٤٩

٤٥٠
  حسن المدد في معرفة فن العدد

)٧٣٢ت(لبرھان الدین بن إبراھیم بن عمر الجعبري
ماجستیربشیر حسن علي الجعبري

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٦٢٧٩٨العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٥العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیر  محمد أبو بكر بن خلیل إبراھیم  الرواة الذین اتھموا بنوع بدعة وانفراد اإلمام البخاري٤٥١
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مال خاطریاتھم في الصحیحاحمھ اهللا باإلخراج لھم ورور
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٦العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرمحمد سري مسلم رسالناألوامر في سورة البقرة٤٥٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٠٧العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرمحمد مبشر محمد ممدوح كعكةعلي في عقد البیعالشرط الج٤٥٣

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٦العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرسعد عامر أحمد سالمدراسة فقھیة -أحكام المضطر في الشریعة اإلسالمیة ٤٥٤

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٣٨العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد عبد اهللا محمد الشاميكریمالضعفاء والمستضعفون في القرآن ال٤٥٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦٠العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرغازي سكران خلف الشمري)دراسة موضوعیة(- موسى علیھ السالم في السنة النبویة٤٥٦

٤٥٧
المعتمر والحاج كتاب إرشاد السالك والمحتاج إلى بیان أفعال 

) ھـ٩٩٦(للشیخ یحیى بن محمد الحطاب الرعیني المالكي ت
)دراسة وتحقیق(

ماجستیرمحمد خمیس بامؤمن
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦٨العربیةالیمن

٤٥٨
  بن حجر العسقالني في كتاب نزھة النظرازیادات الحافظ 

  من علوم الحدیث على اإلمام عمرو بن الصالح
ي كتاب علوم الحدیثف

ماجستیرمحیي الدین محمد عوامة
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٦٩العربیةالیمن

٤٥٩
  األحكام الفقھیة المتعلقة

بالصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ماجستیرعبد المعین محمد إكرام

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٧٠العربیةالیمن

٤٦٠

  الكفایة في معرفة أصول الروایة
لإلمام أبي بكر بن علي بن ثابت المشھور بالخطیب البغدادي 

  )ھـ٤٦٣-٣٩٢(ت
)دراسة وتحقیق(

ماجستیرمجیب بن أحمد بن شعیالن البریكي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٧٢العربیةالیمن

ماجستیرمحمد طاھر روبلھمعاصرةالتعددیة في فكر الحركات اإلسالمیة ال٤٦١
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٨٨٩العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٠٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرأحمد عبد الرحمن عبده سعید البركانيالنداءات البارزة في القرآن الكریم٤٦٢

٤٦٣

  دراسة وتحقیق لكتاب شرح مختصر أصول الفقھ
على )ھـ٨٨٣ت(الدین أبي بكر بن زید الجراعي الحنبلي  لتقي

  )ھـ٨٠٣ت(مختصر ابن اللحام الحنبلي 
من أول الكتاب إلى األدلة الشرعیة

ماجستیرمحمد حسن كاكھ حمھ الكردي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩١١العربیةالیمن
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  العلمیة
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  بلد
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تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٤٦٤
  التحبیر إلیضاح معاني التیسیر

بن إسماعیل األمیر الصنعانيلإلمام العالمة محمد 
٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٢٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعلي یحیى سعد قشابة

٤٦٥
  منھج االستنباط وتوظیف القراءات فیھ

  عند مفسري الیمن
الخطیب الموزعي أنموذجًا -خالل القرن التاسع الھجري

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٩٣٣ربیةالعالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهیاسر عتیق محمد الیمني

٤٦٦
  أشھر التفاسیر والمفسرین في الیمن في القرن التاسع

حتى القرن الثاني عشر الھجریة رجالھا اتجاھاتھا مناھجھا
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٩٩٦العربیةتونسجامعة الزیتونھدكتوراهمحسن علي حسین طھ

٤٦٧
  الحمایة الجنائیة لسیر عدالة القضاء

ن الیمني والمصريدراسة فقھیة مقارنة بالقانو
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٠١٥العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرمنصور عبده یاسین النھاري

٤٦٨
  )دراسة وتحقیق(الدیباج شرح المنھاج 

من كتاب الطھارة إلى نھایة باب الضمان
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٢٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعبد اهللا عمر صالح المسیبلي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٠٤٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرسمیرة عبد اهللا علي المیدمةوعوارضھا وأثر ذلك في األحكام الشرعیةاألھلیة ٤٦٩

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٤العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرظالل محمود طباخأحادیث حالوة اإلیمان وأفضل األعمال٤٧٠

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٥العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیراء البتول محمود طباخزھرسورة الحج ـ دراسة وتحلیل٤٧١

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٧العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیرمحمود رضوان محمود طباخوأثرھا في الھدایة تفسیر سورة األنبیاء٤٧٢
٢٠٠٦٢٠٠٦٣١١٨العربیةالیمنالعلوم التطبیقیةجامعة ماجستیرزبیدة محمد عوضتكریم اإلسالم للمرأة٤٧٣

٤٧٤
  أحكام دیة النفس في الشریعة اإلسالمیة

دراسة مقارنة بالقانون الیمني
ماجستیربندر عبده صالح محمد الفقیھ

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦٠العربیةالیمن

٤٧٥
دراسة         أحكام الضمان في الفقھ اإلسالمي                    

مقارنة
ماجستیرزاید أحمد حمادي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٦١العربیةالیمن

٤٧٦
  سماحة اإلسالم في معاملة غیر المسلمین
في الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمني

٢٠٠٦٢٠٠٦٣١٩٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرخالد أحمد محمد الفقیریة
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  المكتبي

٤٧٧
  نھج الفقیھ یوسف الثالئيم

في كتابھ الثمرات الیانعة واألحكام الواضحة القاطعة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٠٢العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرمجلي حسین أحمد مجلي

٤٧٨
  من شرح التجرید في فقھ الزیدیة كتاب القضاء واألحكام

  لإلمام أحمد بن الحسین الھاروني
دراسة وتحقیق) ھـ٤١١ـ  ٣٣٣(

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٠٥العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهادي محمد أحمد العسوليعب

ماجستیرعبد اهللا ھیال فرحان عبد السالمالشیخ علي الطنطاوي ـ حیاتھ ودعوتھ إلى اهللا٤٧٩
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢١٦العربیةالیمن

ماجستیریل محمد الُحمیدنجیب إسماعأحكام السلم في الفقھ اإلسالمي٤٨٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣١العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخالد صالح یحیى العلیيأحكام التداوي في اإلسالم٤٨١

٤٨٢
  الحكم الشرعي لوسائل الدعوة إلى اهللا تعالى

دراسة تأصیلیة
ماجستیرالعبیديحسن محمد صالح وھیط 

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٣٩العربیةالیمن

٤٨٣
  أسالیب وخصائص المنھج القرآني
في عرض أدلة التوحید النفسیة

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٣العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهرشید منصور محمد الصباحي

٤٨٤
  الدعوى اإلسالمیة في أوربا الشرقیة

ــــــرینخالل القرن العشــ
ماجستیرسناد فھرست حالیتوفیتش

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٤٩العربیةالیمن

٤٨٥
  الشیخ أبو بكر بن علي الحُداد الزبیدي الیمني

ومنھجھ في التفسیر
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٢٥٠العربیةمصرجامعة أسیوطدكتوراهرفعت حسین محمد عبورة

٤٨٦
  مسلمین والنصارىالحروب الصلیبیة من منظور ال

)دراسة مقارنة(
٢٠٠٦٢٠٠٦٢٢٥٣العربیةالھندجامعة ھمداردماجستیرأحمد عبد اهللا أحمد صالح

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٥٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الحق غانم سیف القریضيصفات أھل اإلیمان في سورة المؤمنین٤٨٧
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٥٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیریمان علي عبد اهللا شرفسلالقسمة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي٤٨٨

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٥٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمود علي عبد اهللا الدعوسالضرر في القرآن الكریم تفسیر موضوعي٤٨٩
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٤٩٠
   مسائل اإلجماع عند اإلمام النووي
  من خالل شرح صحیح اإلمام مسلم

)العبادات،الطھارة،الصالة باب(
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٥٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد عبد الوھاب صالح أحمد

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٥٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصالح حسن علي مھديالتواضع في ضوء القرآن الكریم٤٩١

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٥٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر حسین أحمدمسعود عبد اهللاأحكام عقد الوكالة في المعامالت المالیة٤٩٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد بن عبد اهللا ثابت شبالةالكعبة البیت الحرام واألحكام المتعلقة بھا٤٩٣
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦١العربیةالیمنانجامعة اإلیمماجستیرمحمد أحمد حزام الشرعبيالنصیحة في القرآن الكریم٤٩٤
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأسماء غالب عبد الكافي الٌقرشيالفروق األساسیة بین الرجل والمرأة وحكمة وجودھا٤٩٥

٤٩٦
  عقوبة جریمتي الزنا واللواط في التشریع اإلسالمي

)دراسة مقارنة (والقانون المالیزي 
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرر نیك متنیك محمد نو

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرحاتم أحمد یاسین األھدلدماء غیر المسلمین في الشریعة اإلسالمیة٤٩٧
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٥العربیةالیمنمانجامعة اإلیماجستیرناصر محمد عبد اهللا الجعشانيآثار الحمل على الشریعة اإلسالمیة٤٩٨
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد علي احمد یعقوبالُنعي في الشریعة اإلسالمیة وصوره قدیمًا وحدیثًا٤٩٩

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد اهللا مقبل ھادي المالحيأطوار اإلنسان في القرآن والسنة والعلم الحدیث٥٠٠
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرنبیل عبد اهللا حسین مسعودالمفھوم وأثره في الخالف الفقھي٥٠١
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٦٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد یحیى محمد الكبسيالكسب الطیب في ضوء القرآن الكریم٥٠٢

٥٠٣
  تفرضھا الدولة عند عجزھااألموال التي 

لرفع الضرورة الطارئة
  فیصل أحمد أحمد عبد اهللا

الرازقي الموزعي
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرھالل حزام غالب سنددراسة موضوعیة - الطغیان في القرآن الكریم٥٠٤
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد عبد الوھاب حاج عليمات في النكاحالمحر٥٠٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد اإللھ محمد أبو سالمحدیث القرآن عن طبیعة اإلنسان٥٠٦

نقض االجتھاد عند األصولیین والفقھاء٥٠٧
ي أحمد محمد إسماعیل الجھم

المصباحي
٢٠٠١٢٠٠٦٣٢٧٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرإبراھیم حسن محمد جمالدراسة فقھیة مقارنة - إلسالمیةأحكام اإلقطاع في الشریعة ا٥٠٨

٥٠٩
  اختیارات اإلمام الشوكاني في مبحث السنة األصولي

لفحولمن خالل إرشاد ا
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد علي أحمد الرداعي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصالح بن عبد القوي السنبانياإلعجاز العلمي في الطب الوقائي٥١٠
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ستجد من مسائل معاصرةاالمطھرات الشرعیة والتأصیل لما ٥١١
لرحمن بن علي علي بن عبد ا

دبیس
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٧٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٢٧٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد زبین عطیھالتمثیل وحكمھ في الشریعة اإلسالمیة٥١٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانرماجستیعلي عبد اهللا حسن باديدراسة فقھیة مقارنة - القبلة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي٥١٣
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرضیف اهللا بن عمر سالم الحدادأحكام القسامة في الفقھ اإلسالمي والقانون الیمني٥١٤
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٢لعربیةاالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد علي علي حسن)األحكام،والمضامین(السمع والطاعة ٥١٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الواحد باعباد عبد الملك عبد اهللاوأحكامھا الشرعیة ةالعًد٥١٦

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرملحت بن علي نوحاألسوة نماذج منھا وآثارھا٥١٧

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأمل أحمد سیف السمیريورة الرعدالبراھین اإلیمانیة في س٥١٨
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمروان محمد عبد اهللا مغلسحكم خبر الواحد إذا خالف القیاس٥١٩
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٧العربیةالیمنامعة اإلیمانجماجستیرمحمد عبد اهللا الصعديأحكام الغصب في الشریعة اإلسالمیة٥٢٠
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعادل بن أحمد بن صالح العمريأحكام األعمى في الفقھ اإلسالمي٥٢١

٥٢٢
  اإلتباع والطاعة ألھل الكتاب وغیرھم من الكافرین

في ضوء القرآن الكریم وأثر ذلك على المسلمین
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٨٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرهللا صالح الرشیديحزام عبد ا

٥٢٣
  تخریج وتحقیق األحادیث الواردة في سورة الكھف

من تفسیر ابن جریر الطبري رحمھ اهللا تعالى
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعلي أحمد عمران

٥٢٤
نفرد بھ من بین اامعھ وفي ج ما حكم علیھ الترمذي بالغرابة

من كتاب الطھارة إلى كتاب األشربة أصحاب الكتب الستة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبده بن محمد بن محسن بن ناصر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد اإللھ عبده محاسن العلوانيأحكام اإلشارة في العبادات٥٢٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الواحد عبد اهللا علي الخمیسيحروف الجر مادتھا ـ معانیھا ـ استعماالتھا٥٢٦
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیریوسف أحمد مھدي محمد القحوي)دراسة اقتصادیة مقارنة(الربح في اإلسالم ٥٢٧
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرسلطان زاید مالطف قاسمودة أرض العرب مروجًا وأنھارًا نبوءة نبویة وحقیقة علمیةع٥٢٨

سلیمان علیھ السالم في القرآن تفسیر موضوعي٥٢٩
أمین محمد محمد ضیف اهللا 

الرعیني
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد شمس الدین ناشر العلیيعوائد الخدمات المصرفیة في الفقھ اإلسالمي٥٣٠

٥٣١
  مخالفات الھادویة الزیدیة لما روي عن اإلمام علي

في المسائل الفقھیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد حسین أحمد الخزان
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٢٠٠٥٢٠٠٦٣٢٩٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الرزاق محمد ناجي الشعبيالوفاء في القرآن الكریم٥٣٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الرحمن صالح الزبیريداللة االقتضاء وأثرھا الفقھي٥٣٣

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠١العربیةالیمنجامعة اإلیماناجستیرمعارف عبده شرافي الجاللأحكام العقیقة٥٣٤

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد حسن صالح الفقیھحقوق األسیر المسلم وأحكامھ الجنائیة٥٣٥
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد بن أحمد بن سعدعوض الشھود في الیوم اآلخر٥٣٦
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعلي بن عمر بن سالم بلعجم)دراسة موضوعیة(التوكل في القرآن الكریم ٥٣٧
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصالح علي ناصر الخدريالزیارة في الشریعة اإلسالمیة أحكامًا وآدابًا٥٣٨
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الكریم راشد سعید القطاعن الكریمالشكر في القرآ٥٣٩
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد فاضل عیاش الحموددراسة وتحقیق لسورة البقرة -منتھى المرام شرح آیات األحكام٥٤٠
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٠٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخالد عبد اهللا عبد النبي السقافاالشتراك في الجریمة في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي٥٤١
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣١٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیربلقیس یوسف قاسم منصوبالعدة وأحكامھا في الشریعة اإلسالمیة٥٤٢

  لتي حكى اإلمام ابن قدامة فیھا اإلجماعالمسائل ا٥٤٣
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٢٣العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرحسین بن علي الشدق)كتابي الجھاد والجزیة(في كتابھ المغني 

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٢٤العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرعلي بن عبد العزیز الراجحيالرضا بالقضاء والقدر٥٤٤

٥٤٥
  الشفعة في الفقھ اإلسالمي والقانون الیمني

دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٣١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرقائد علي قائد أبو ھویده

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٨٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصادق قاسم حسن مصلحالعدل  في القرآن الكریم٥٤٦

٥٤٧
  یعي في األوامر والنواھياإلعجاز التشر

دراسة موضوعیة في السنة النبویة
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٨٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرییدنج دولي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٣٨٦العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرفاطمة خالد كوجكالجـــــــزاء في القرآن الكریم٥٤٨

٥٤٩
  ثةانفرادات أبي حنیفة عن األئمة الثال

في الحدود الشرعیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٨٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصادق محمد عبد الرب السماوي

٥٥٠
  اعتبار مقاصد الشریعة اإلسالمیة

في فھم النصوص واستنباط األحكام
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد محمد ھادي الھبیط

رام في القرآن والسنةفضائل الصحابة الك٥٥١
صالح عبد الغني محمد إسماعیل 

الجالل
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر
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٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعلي عبده مصلح یاسینأركان عقد النكاح وشروطھ٥٥٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرالح أحمد قائدعبد الخالق صدعوة نوح علیھ السالم في القرآن الكریم٥٥٣
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد یحیى محمد عكیريالرھن في الفقھ اإلسالمي٥٥٤

٥٥٥
  الشیطان ومكایده

وسبل االحتراز منھا في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٣٩٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرودةعبد اهللا علي علي الح

فضل أھل البیت وعلو مكانتھم عند أھل السنة والجماعة٥٥٦
عبد الكریم محمد حسن إسماعیل 

العدیني
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠١العربیةالیمنجامعة اإلیمانجستیرماسلیمان علي عبد اهللا شرفالقسمة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي٥٥٧

٥٥٨
  من آیات اهللا في خلق األرض وتمھیدھا للحیاة

في ضوء القرآن الكریم
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الرحمن یحیى صالح الغمیري

٥٥٩
  سورة الحدید من أولھا إلى اآلیة الخامسة عشر

دراسة تحلیلیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرم علي محمد صالح الزباجيباس

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرفؤاد حسن علي أحمد حباجةصفات المنافقین من خالل سورة التوبة٥٦٠
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٧العربیةالیمنامعة اإلیمانجماجستیرعلي عمر سالم بلعجمدراسة موضوعیة - التوكل في القرآن الكریم٥٦١
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعوض محمد أحمد سعدالشھود في الیوم اآلخــــــر٥٦٢

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٠٩یةالعربالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد حسن یحیى الملحانيعن المذاھب األربعة في ٌفرق النكاح بن حزم الفقھیةامفردات ٥٦٣

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرسعید غالب أحمد الحاجأحكام اإلمارة الخاصة في اإلســـــالم٥٦٤
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد محمد حمدالضــــالل  أسبابھ وعقابھ٥٦٥
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤١٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعارف أحمد محمد ملھيالخطأ والنسیان في العبـــــادات٥٦٦
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الملك عبد الرزاق ھائل الیوسفيوصف النــــــار في القرآن٥٦٧
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٥العربیةالیمنجامعة اإلیمانجستیرماعزیز سعید غالب الریميإرسال اهللا للمالئكة بالوحي والبشارات والتأیید٥٦٨

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الرحمن علي قاسم السوديالصبر في القرآن الكریم٥٦٩

٥٧٠
  في الشریعة اإلسالمیة والقانون الیمني اإلثبات بالكتابة وحجیتھا
)دراسة مقارنة(

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانتیرماجسیحیى أحمد ناصر الحدم

٥٧١
  ما حكم علیھ الترمذي بالغرابة في جامعھ

               نفرد بإخراجھ من بین أصحاب الكتب الستةاو
)من كتاب الطھارة إلى كتاب األشربة(

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبده محمد محسن ناصر
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٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤١٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الباسط محمد علي ثابت عليفي سورة یوسف علیھ السالم الجوانب الدعویة٥٧٢
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٢٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعادل ناصر علي محمد النمشھمقومات الشخصیة الدعویة المؤثرة وأسالیب التأثیر٥٧٣

٥٧٤
  اإلیمان بالمالئكة وأعمالھم من بدایة النفخ

قیام الساعة كما جاء في القرآن إلىفي الصور
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٢٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد اللطیف عبد اهللا حزام مرشد

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٢٤العربیةالیمنمعة اإلیمانجاماجستیرطالب صالح الطشلي طعیمان)٣٤(سورة الطور دراسة تحلیلیة من أولھا إلى اآلیة ٥٧٥

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٢٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد اإللھ محمد محمد أبو سالمحدیث القرآن عن طبیعة اإلنســــان٥٧٦

٥٧٧
  اللزوم والحواز في عقود المعامالت الفقھیة
دراسة مقارنة بین الفقھ والقانون الیمني

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٢٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعافيمطھر حسین مقبل الق

٥٧٨
  تخریج وتحقیق األحادیث الواردة

في سورة الكھف من تفسیر ابن جریر
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٣٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعلي أحمد عمران محسن

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٣١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعلي محمد علي المصباحيالعفة عن الفاحشة أحكامھا وأسبابھا٥٧٩

٥٨٠
  أحكام الوسائل بین اإللغاء واالعتبار

دراسة أصولیة في ضوء المقاصد الشرعیة
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٣٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الملك حسین علي التاج

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٣٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمیممحمد محي الدین ناجي الكقضاء العبادات عند األصولیین والفقھاء٥٨١

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٤٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الحمید أحمد ناصر الشھاريأحكام الجھاد في سورة األنفال٥٨٢

٥٨٣
  تطبیقات القواعد الفقھیة عند الزیدیھ الھادویة

)الةفي بابي الطھارة والص(من خالل األزھار وشرحھ 
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٤٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد السالم محمد محمد المھدي

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٤٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد عمر شوعي كدماآلداب االجتماعیة من خالل سورة اإلسراء٥٨٤

٥٨٥
  عتمدھا النووي في منھاج الطالبیندراسة المسائل التي ا

تمد في المذھب في العبادات والمعامالت المالیةغیر المع
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٤٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد آدم إلییھ

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٤٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرماجد محمد ناجي محسن الدمینياإلحسان في القرآن الكریم دراسة موضوعیة٥٨٦

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٥١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرإبراھیم محمد إبراھیم خوريالمیةاإلتباع في الشریعة اإلس٥٨٧

٥٨٨
  األعراف القبلیة في عقوبة االعتداء على النفس

ومدى مطابقتھا ألحكام الشریعة اإلسالمیة
٢٠٠٠٢٠٠٦٣٤٥٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخالد عبد اهللا یحیى الباردة

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٥٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخالد علي محمد العماميعة والجماعة واألعذار المسقطة لھماحكم الجم٥٨٩
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٢٠٠٥٢٠٠٦٣٤٥٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخالد عبده محمد الصدیقمكانة أھل البیت في الكتاب والسنة٥٩٠

٥٩١
بیقاتھا المعاصرة أحكام عقود استثمار األراضي الزراعیة وتط

دراسة فقھیة مقارنة بالقانون الیمني
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٤٦٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهھادي حزام حسن الصرابي

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٠٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبده علي محمد الجديالغناء وآالت الطرب في میزان اإلسالم٥٩٢

٥٩٣
ي اهللا عنھما في الصالة والجنائز فقھ عبد اهللا بن عمر رض

)دراسة وتوثیق ومقارنة(
دكتوراهحمید علي عبد اهللا الشامي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٤٢٠٠٦٣٥١٩العربیةالیمن

٥٩٤
  كتاب التحریر في الفقھ 

فعيالإلمام أبى العباس أحمد بن محمد الجرجاني الش
ماجستیرباسمة بنت بدر بن عوض الجابري

عة العلوم جام
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٤١العربیةالیمن

ماجستیرفھد بن عبد اهللا التویجريالمواقف التربویة والدعویة من سورة یوسف٥٩٥
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٤٣العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٦٠العربیةنالیمجامعة اإلیمانماجستیرأحمد محمد ناشرالترویح بین الواقع وحكم اإلسالم٥٩٦
٢٠٠٥٢٠٠٦٣٥٩٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد السالم أحمد حسین السریحيفي القرآن الكریم وما یرادفھا من ألفاظمعاني القوة ٥٩٧

سورة البقرة أنموذجًا - االتجاه البیاني في تفسیر الشعراوي ٥٩٨
  فضل اهللا عبد الرزاق

محمد قطران
٢٠٠٦٢٠٠٦٣٥٩٢العربیةالیمنامعة صنعاءجماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٦٣٦٠٠العربیةمصرجامعة القاھرةماجستیرمجاھد یحیى محمد ھاديحاالت التفرد عند القراء ـ آثارھا وداللتھا٥٩٩

ماجستیرمحمد إبراھیم عبد اهللا العبادموجبات القتل المختلف فیھا في كتاب الحدود٦٠٠
جامعة اإلمام محمد بن 

عود اإلسالمیةس
١٩٩٨٢٠٠٦٣٦٢١العربیةالسعودیة

٢٠٠٠٢٠٠٦٣٦٣٣العربیةالعراقجامعة صدام اإلسالمیةماجستیرمحمد أحمد مرشد المطريومرویاتھ في الكتب الستة اإلمام معمر بن راشد الصنعاني٦٠١

٦٠٢
الخطأ في حوادث السیروأثره على المسئولیة الجنائیة والمدنیة               

مقارنًا بأحكام الشریعة اإلسالمیة
٢٠٠٤٢٠٠٦٣٦٤٥العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرمحمد یحیى محمد یحیى الجبوبي

٦٠٣
لطبري امن تفسیر ابن جریر تحقیق وتخریج األحادیث المرفوعة

)الشورى،الزخرف،الدخان،الجاثیة(سور
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٩٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرإبراھیم علي محمد البرزنجي

٦٠٤
تخریج وتحقیق األحادیث المرفوعةوالتي لھا حكم الرفع الواردة 

)فصلت ص،والزمر،وغافر،(في تفسیر ابن جریر الطبري لسور
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٦٩٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأمیر میرزا نادر

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٠٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخالد محمد قائد عبد اهللا  أحكام الصرف ٦٠٥
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لبنوك اإلسالمیة ومؤسسات الصرافةفي ا دراسة تطبیقیة
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٠١العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرعمر صالح محمد أحمد الوصابي"األساس"منھج سعید حوى في تفسیره ٦٠٦
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٧٠٨العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل عبد اهللا علي الفھیمالضوابط الشرعیة لسؤال غیر اهللا تعالى٦٠٧

٦٠٨
  المسلمون بین أحكام الشریعة اإلسالمیة

وقوانین الغرب الوضعیة
  مجیب الرحمن علي محمد

المناري
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٧٣٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیر

٦٠٩
  تخریج أحادیث من كتاب جمع الفوائد

م محمد بن محمد المغربيلإلما
ماجستیرزین شریف محمد علي

المعھد العالي لألئمة 
والدعاة

١٩٩٥٢٠٠٧٣٧٥٠العربیةالسعودیة

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨١٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمھیمن أحمد یاسینیوسف علیھ السالم في القرآن الكریم٦١٠

٢٠٠٥٢٠٠٦٣٨١٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد السالم راجحفیصل راجح دراسة تحلیلیة -سورة المجادلة ٦١١

٦١٢
  أحكام اإلفالس في الفقھ اإلسالمي والقانون الیمني

دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٢١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد محمد صالح یحیى الخضمي

٦١٣
  حالقدیم والجدید من قولي الشافعي في میزان الترجی

دراسة مقارنة
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٤٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد علي محمد المقرمي

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٨٧٨العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهخلیل إسماعیل الشطيخطابات القرآن لإلنسان وما فیھا من معان وأحكام٦١٤

٦١٥
  اختیارات اإلمام الشوكاني في أصول التفسیر

لفاتحة والجزء األول من سورة البقرةمن خالل ا
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٧٩العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد محمد حمود سنان

٦١٦
  الدرة الثمینة على مختصر السفینة

للعالمة أحمد محمد الحضراوي
٢٠٠٦٢٠٠٧٣٨٩١العربیةالیمنجامعة العلوم التطبیقیةماجستیریاسر حمید حامد األنصاري

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٩٢العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد العزیز أحمد محمد السديمانة في القرآن الكریماأل٦١٧
٢٠٠٥٢٠٠٧٣٨٩٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الغني حسین محمدأحكام الصرف والحواالت المصرفیة المعاصرة٦١٨

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٠١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد محمد عامر صالح الدینالنكاح العرفي في میزان اإلسالم٦١٩

٦٢٠
  أثاث النبي صلى اهللا علیھ وسلم ومتاعھ

  من صحیح البخاري ومسلم والموطأ
"جمع ودراسة"

  عبد العزیز بن محمد
بن سعد الصقعبي

ماجستیر
جامعة العلوم 
والتكنولوجا

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٠٥العربیةالیمن

٢٠٠٥٢٠٠٧٣٩١٤العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرإلھام عبد القوي عبد اهللا حسانستداللي العقدي عند أبى الحسن األشعريالمنھج اإل٦٢١
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٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٣٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصالح أحمد علي محمد الجماعيفي الخالفات الفقھیة حجیة قول الصحابي وأثره٦٢٢

٦٢٣
  بدیل في صحیحي البخاري ومسلمالطب ال

في ضوء األبحاث العلمیة
٢٠٠٧٢٠٠٧٣٩٥١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الكریم علي عبده الفھدي

٢٠٠٦٢٠٠٧٣٩٦٤العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرعمر حسین عمر باعقیلدراسة تأصیلیة وتطبیقیة -قاعدة المشقة تجلب التیسیر٦٢٤

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٠١العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهعبد اهللاعبد الحمید  زفر عبد الحبیبندسة الوراثیة وأحكامھا الشرعیةالھ٦٢٥

٦٢٦
  إجماعات الحافظ ابن حجر في قسم العبادات

)جمعًا ودراسة(من خالل كتابھ فتح الباري
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٠٠٩العربیةلیمناالجامعة الیمنیةماجستیرأحمد عبد أحمد آل سلیم الشعري

٦٢٧
  من بدایة الكتاب التحبیر إلیضاح معاني التیسیر دراسة وتحقیق

إلى نھایة كتاب تألیف القرآن  وترتبیھ وجمعھ
عبد اهللا  محمد صالح حسین
الجرادي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٢٠العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیر

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٢١العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد عبد اهللا علي حسین القودريالحزبیة في اإلسالم بین المجیزین والمانعین٦٢٨

٦٢٩
  العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب

دراسة وتحقیق
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٢٦العربیةالسودانجامعة أم درماندكتوراهإیھاب أحمد سعید ناصر

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٣٧العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهمحمد مصطفى محمد األسطلات المجتھدینثراالختالف في اعتبار المقاصد على اختالفأ٦٣٠

٢٠٠٠٢٠٠٧٤٠٣٩العربیةالسودانجامعة الجزیرةماجستیرطارق عبد الواسع محمد سعیداألحـــــــكام الفقھیة في سورة التوبة٦٣١

٦٣٢
  دفع التعارض المتوھم في نصوص القرآن والسنة

دة اإلسالمیةفي العقی
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٥٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرخالد سالم حمید باعوضة

٦٣٣
الحواشي الرفیعة على نظم الذریعة للعالمة محمد بن عبد الرحمن 

"دراسة وتحقیق"األھدل 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٥٣العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمحمد یحیى شریف فضائل

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٠٨٤العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهعبد المجید موسى أحمد الشعبي)موضوعھ وفوائده( الكریمالحوار في القرآن ٦٣٤

بمحافظة حضرموت الوقف ودوره في التنمیة٦٣٥
  فؤاد عمر علي بن الشیخ

أبو بكر
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٠٩٧العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیر

ماجستیركاء ندیم وَتيٌذالتفسیر الموضوعي ـ دراسة منھجیة٦٣٦
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٧٤١٠٤العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٠٥العربیةالیمنجامعة العلوم ماجستیرإیمان مصطفى رقة  ب أوالدھما في البربھماحبیمنھج اإلسالم للوالدین بین ت٦٣٧
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والتكنولوجیادراسة فقھیة في القضایا التربویة

٦٣٨
  لمرویة عن عمار بن یاسر في الكتب الستةاألحادیث ا

تخریج ودراسة
ماجستیرمحمد إبراھیم الدسوقي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٠٦العربیةالیمن

٦٣٩
  ھـ٣٣٨اإلمام أبو جعفر أبن النحاس المتوفى سنة

وأثره في الحدیث وعلومھ
  علي بن محمد بن حسن

بن عمران
ماجستیر

جامعة العلوم 
تكنولوجیاوال

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٠٧العربیةالیمن

ماجستیرمؤمنة فضیل الُموئدمقاصُد نظام األسرة في اإلسالم٦٤٠
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٠٧العربیةالیمن

٦٤١
المسائل األصولیة عند ابن حجر في كتاب االعتصام بالكتاب 

  والسنة من فتح الباري شرح صحیح البخاري
االستدالل لھا في ومنھجھ

ماجستیرُجمانة یوسف إبراھیم الجنادي
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٠٩العربیةالیمن

العقود المستحدثة في الزواج ـ دراسة فقھیة٦٤٢
إبراھیم بن عثمان بن راجح 

درویش
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٠العربیةالیمن

ماجستیرسعود بن مقبل العصیمياإلفاضــــــــةأحكام طواف ٦٤٣
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١١العربیةالیمن

ماجستیروفاء عبد الباقي محمد شریفيدراسة أصولیة -وسائلھو حفظ الدین أصل المقاصد الشرعیة٦٤٤
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٢العربیةالیمن

ماجستیرصالح بن محمد الحاج غانمقیمــــــــي في الزكاةالمثلي وال٦٤٥
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٣العربیةالیمن

٦٤٦
النصوص المنتخبة من كتاب المنثور من الحكایات والسؤاالت للعالمة 

  ھـ٥٠٧محمد بن طاھر المقدسي المتوفى
دراسة وتحقیق

ماجستیرعبد الرحمن حسن قائد سعد
عة العلوم جام

والتكنولوجیا
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٤العربیةالیمن

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٥العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرآالء محمد قطبمنھج القرآن الكریم في ترسیخ عقیدة التوحید٦٤٧

جستیرمامطیع سعد الدین المراد)تحقیق(تقریر االستناد في تفسیر االجتھاد للعالمة السیوطي ٦٤٨
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٦العربیةالیمن
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العھد المكي للدعوة اإلســـــــالمیة٦٤٩
  طاھر بن محمد بن عثمان

المنتصر
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٧العربیةالیمن

٦٥٠
  أھل الكتاب في ضوء سورة آل عمران

دراسة في التفسیر الموضوعي
ماجستیرد علوي یحیى الحوثريتغری

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٨العربیةالیمن

٦٥١
المنھج النبوي في التعامل مع المرأة من خالل أقوالھ صلى اهللا 

دراسة موضوعیة  -  علیھ وسلم
ماجستیرأمامة محمد عباس أوركلي

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١١٩العربیةالیمن

٦٥٢
  المـــــال في ضوء سورة البقرة

دراسة تفسیریة موضوعیة
ماجستیرھاجر بنت حسن الدوسري

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٠العربیةالیمن

٦٥٣
  الفصول المھمة في مواریث األمة

) ھـ٨١٥-٧٥٦(للعالمة شھاب الدین أبو العباس ابن الھائم
دراسة وتحقیق

جستیرمانھى محمد علي أمان
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢١العربیةالیمن

٦٥٤
  ھـ١٠٩٤الشیخ محمد بن سلیمان الروداني المتوفى

وأثره في علم الحدیث
ماجستیرعبد السالم عبده اهللا غالب جھالن

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٢العربیةالیمن

٦٥٥
  معالم المنھج القرآني

الحیاة الزوجیةفي استقرار 
منیر بن فرحان مھیوب بن علي 

الشرعبي
ماجستیر

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٢٣العربیةالیمن

ماجستیرسامیة محمد سالم عبد اهللا مطبقأثر العقیدة اإلسالمیة في تصحیح مسار األمة٦٥٦
جامعة العلوم 
٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٤٦العربیةالیمنوالتكنولوجیة

٦٥٧
  اقة ذات الصلة بباب النكاح وأحكامھااإلع

دراسة فقھیة
ماجستیرعبد العزیز راشد الطویرش

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٩٢العربیةالیمن

ماجستیرخالد بن صالح الوادعيمسائل الطالق التي خالف فیھا ابن تیمیة جمھور الفقھاء٦٥٨
جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٩٣العربیةالیمن

٦٥٩
  االختیارات األصولیة لإلمام الغزالي

  والتي خالف فیھا اإلمام الشافعي والباقالني وإمام الحرمین
دلة المتفق علیھاألدراسة مقارنة ـ ا

٢٠٠٦٢٠٠٧٤١٩٤العربیةالیمنجامعة حضرموتماجستیرحسن شیخ عباس الكاف
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  ٤٢١٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  سلمان زید الوصابي محمد علي  القضاء والقدر وعالقتھما بالتكلیف٦٦٠

٦٦١
بن جریر الطبري من تفسیرا تخریج وتحقیق األحادیث المرفوعة

  )الذاریات.ق.الحجرات(لسور
  ٤٢٢٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  حسینوف عبد اهللا الطاجیكي

٦٦٢
   مرویات وھب بن منبھ

  لخمسة ومسندي أحمد والدارميفي الكتب ا
  ٤٢٢٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٢  العربیة  األردن  جامعة آل البیت  ماجستیر  علوي حامد محمد بن شھاب

  ٤٢٢٧  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  األردن  جامعة الیرموك  دكتوراه  علوي حامد محمد بن شھاب  في الحدیث وعلومھ الحافظ أحمد بن الصٌدیق الُغماري وجھوده٦٦٣

٦٦٤
السفیھ والمفلس في الفقھ اإلسالمي الحجر على الصغیر و

  والقانون الیمني ـ دراسة مقارنة
  ٤٢٣١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  أحمد إسماعیل عبد اهللا أبو ھادي

٦٦٥
  المؤتلف والمختلف من األدلة واألحكام في أصول الفقھ

  دراسة مقارنة بین الزیدیة والشافعیة
  ٤٢٣٢  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  سوریا  جامعة دمشق  دكتوراه  ريعزیز محمد علي ناجي الخط

٦٦٦
  اختیارات الحافظ ابن حجر الفقھیة في كتاب الجنائز

  من كتاب فتح الباري
  ٤٢٤١  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  محمد أحمد صالح سعید التومي

٦٦٧
  مفردات اإلمام ابن حزم الفقھیة عن األئمة األربعة

الطھارةفي كتاب 
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٥٠العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرناصر أحمد یحیى العاھمي

٦٦٨
نفرد بھا اإلمام أبو حنیفة عن األئمة الثالثة االمسائل الفقھیة التي 

دراسة تحقیقیھ تأصیلیة - في كتاب النكاح
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٢٥٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد جبریل روبلة

٦٦٩
  مفھوم اإلصالح في القرآن الكریم وآلیات تطبیقھ

من خالل السنة النبویة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٥٩العربیةالجزائرجامعة الجزائرماجستیرحسن محمد حسن المعلمي

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخلود عبده صالح عقالنالنیة وأثرھا في العبادات٦٧٠

٦٧١
  عز وجل عما ینافي وحدانیتھ وكمالھتنزیھ اهللا 

في القرآن والسنة
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٢٩٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد أمین علي مقبل

٢٠٠٥٢٠٠٧٤٢٩٧العربیةالیمنالجامعة الوطنیةماجستیرمصطفى محمد رشدي مفتيالُعرف عند األصولیین وأثره في الفروع عند الشافعیة٦٧٢

  ٤٣٠٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  دكتوراه  حمود علي ناصر السعیدي  لشوكاني ومنھجھ في الدعوةاإلمام ا٦٧٣
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٦٧٤
  تحریر كتاب المقاصد الحسنة في تخریج األحادیث الدائرة

  "دراسة وتحقیق"على األلسنة 
  من أول الكتاب إلى حرف الظاء المعجمة

  ٤٣٠٣  ٢٠٠٧  ٢٠٠٤  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  محمد عبد اهللا علي جیاش

  ٤٣٥٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٣  العربیة  السودان  جامعة أم درمان  ماجستیر  أحمد ھزاع شائف الدمیني  اإلعالن في العبادات والنكـــــاح٦٧٥

٦٧٦
الدیباج شرح المنھاج لعلي بن محمد بن أبى بكر مطیر الحكمي 

  دراسة وتحقیق من كتاب اللعان إلى نھایة المخطوط
  ٤٣٥٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  جبريخالد علي ال

٦٧٧
  اإلفساد الیھودي في القرآن الكریم
  من خالل إشارات سورة اإلسراء

  ٤٣٦٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العربیة  الیمن  الجامعة الیمنیة  ماجستیر  یحیى إسماعیل مصطفى دغیم

٦٧٨
تخریج وتحقیق األحادیث المسندة التي لھا حكم المسند الواردة 

"الصافات.یس.فاطر.لسور سبأ"تفسیر ابن جریر الطبري  في
٢٠٠٥٢٠٠٧٤٣٩٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد عبده محمود

٦٧٩
  ي الفقھیة من خالل شرحھوإجماعات اإلمام النو

  جمعًا ودراسة" الزكاة ـالصیام ـالحج"لصحیح مسلم في كتاب
  ٤٤٣٠  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  اإلیمان جامعة  ماجستیر  أسامة یحیى عبد اهللا األسطى

١٩٩٩٢٠٠٧٤٤٤٣العربیةالسودانجامعة القرآن الكریمماجستیرحمود علي ناصر السعیديغزوة بدر كما تصورھا سورة آل عمران٦٨٠

٢٠٠٣٢٠٠٧٤٤٤٤العربیةالمغربجامعة محمد الخامسماجستیرعمر محمد مرشدالحوار العقدي في المرحلة المكیة قضایا ونماذج٦٨١

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٤٥العربیةالمغربجامعة محمد الخامسدكتوراهعمر محمد مرشدفي الیمن"البھرة"الباطنیة٦٨٢
٢٠٠٦٢٠٠٧٤٤٦٥العربیةالسودانجامعة النیلیندكتوراهفكري عبد اهللا عبد الجلیل الحكیميدراسة موضوعیة -النفس البشریة في القرآن الكریم٦٨٣

٢٠٠٤٢٠٠٧٤٤٦٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرفھمي إسالم جیوانتوالمستقبل في القرآن والسنة استشراف٦٨٤

٦٨٥
  االختیارات الفقھیة للحافظ ابن حجر

  في كتابھ فتح الباري من خالل كتاب النكاح
  ٤٤٧٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  جالل محمد أحمد ناجي السمیعي

٦٨٦
  سیر ابن حجر في الفتح من أول سورة الفاتحةتف

إلى آخر سورة األنفال جمعًا وترتیبًا ودراسة
١٩٩٩٢٠٠٧٤٤٨٢العربیةالسعودیةجامعة محمد  بن سعودماجستیرفیصل علي أحمد عبده الحجري

٦٨٧
  محمد رشید رضا ـ منھجھ واختیاراتھ الفقھیة

من خالل تفسیر المنار
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٨٦العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرالةمطیع محمد عبده أحمد شب

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٤٩٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرزمام صالح قناف ناصر ھزامالنسخ في الشریعة اإلسالمیة٦٨٨
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٠٢العربیةالیمنجامعة صنعاءدكتوراهصالح محمد مبارك مطھردر القرآن على أقوال المبطلین في العقیدة٦٨٩
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٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٥٣العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرمحمد محمد قاسم كرشتخریخ الفروع من األصول عند الشافعیة٦٩٠

٢٠٠٧٢٠٠٧٣٥٦٤العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرخلیل سیف محمد المحیاكلمة االختالف في القرآن الكریم  دراسة موضوعیة٦٩١

٦٩٢
  في العصر الحدیث صور الشورى

وموقف الشریعة اإلسالمیة منھا
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٥٦٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرأحمد علي علي أحمد السوادي

٢٠٠٦٢٠٠٧٤٥٧٠العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرنجیب علي صالح أحمد المضرحيالمخدرات في ضوء الشریعة والقانون٦٩٣

٢٠٠٥٢٠٠٧٤٥٩٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرعبد الجبار عبد اهللا عبد الجبار القباطيأھمیتھا وآثارھا  تذكرة في القرآن الكریمأسالیب الوعظ وال٦٩٤

٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٧العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرنبیل محمد مفتاح إسكندران في القرآن الكریمتكریم اإلنس٦٩٥

٦٩٦
علقة بالطالق في تفسیر                        اآلراء الفقھیة المت

فتح القدیر لإلمام الشوكاني
٢٠٠٧٢٠٠٧٤٦٠٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرحسن محمد علي اللیث

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٦٤٢العربیةالیمنجامعة صنعاءماجستیرمطھر علي جابر الزندانيسورة المؤمنین دراسة موضوعیة٦٩٧

٦٩٨
خریج األحادیث المرفوعة وما لھ حكم الرفع من تحقیق وت

  من سورة إبراھیم وسورة الحجر"٢٨"اآلیة
مام الطبريإلالبیان ل من جامع

٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦٨٧العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرصالح بن ناصر محمد البجر

٢٠٠٨٢٠٠٨٤٦٩٢العربیةالیمنجامعة صنعاءرماجستیمحمد محمد عبد اهللا قداري"دراسة فقھیة مقارنة "الریاضة والترویح ٦٩٩
٢٠٠٥٢٠٠٨٤٦٩٨العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرحكیم إبراھیم عبد الجبار الشمیرياجماعات ابن رشد في كتاب النكاح٧٠٠
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٥١العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیریاسین علي عبد اهللا الحسنيالقول المبین في حكم الغناء وآالت الطرب٧٠١
  ٤٧٥٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  المغرب  جامعة محمد الخامس  دكتوراه  حسین علي ناصر الوشلي  جریمة التزویر في الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي٧٠٢

٧٠٣
مجالس (منھج ابن بادیس في تفسیره                               

  )التذكیر من كالم الحكیم الخبیر
  ماجستیر  بن علي الدقیشيعلي بن حسن 

جامعة العلوم 
  والتكنولوجیا

  ٤٧٥٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٦  العربیة  الیمن

  ماجستیر  حمود محمد غالب الغشیمي  أحكام االشتباه الجنائي في الفقھ والنظام٧٠٤
جامعة اإلمام محمد       

  ٤٧٥٩  ٢٠٠٨  ١٩٩٨  العربیة  السعودیة  بن سعود

٧٠٥
  ترجیحات الشیخ محمد بن عثیمین

  نكاح مقارنة بالمذھب الحنبليفي كتاب ال
  ٤٧٦١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  بندر بن أحمد علي أحمد الخضر

  ٤٧٦٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  لیلى محسن علي األكوع  كتاب التفسیر في صحیح مسلم٧٠٦
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  ٤٧٦٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ستیرماج  فؤاد عبده محمد الصوفي  العاریة أحكامھا وآدابھا٧٠٧

٧٠٨
  العمل السیاسي اإلسالمي لألقلیات المسلمة

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٧٢العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیررئیس اإلسالم محمد غوثًادراسة في الشرعیة والممارسة سریالنكا نموذج

  ٤٧٨٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  رضوان علي عبد اهللا أحمد  آیات االستجابة في القرآن الكریم دراسة وتحلیل٧٠٩

  ٤٧٨٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة العلوم والتكنولوجیا  ماجستیر  عمر یوسف عمر واصل  أفعال اهللا بین المنھج السلفي ومنھج أھل التأویل٧١٠

٧١١
  جامع األحكام في الحالل والحرام

ھـ دراسة ٢٩٨حق یحیى بن الحسین المتوفىلإلمام الھادي إلى ال
  وتحقیق لكتابٌي الطھاة والصالة

عبد الكریم محمد عبد اهللا حسن 
  الوظاف

  ٤٧٩٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٠  العربیة  الیمن  الجامعة الیمنیة  ماجستیر

٧١٢
  انفرادات الھادویة الزیدیة عن معتمد المذاھب األربعة

  "في الطھارة"في المسائل الفقھیة 
  ٤٧٩٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  د الوقشيمحمد أحمد بن حم

٧١٣
  القواعد الفقھیة الخمس الكلیة وتطبیقاتھا

للخطیب الشربیني على العبادات من خالل كتاب مغني المحتاج
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٧٩٦العربیةالیمنجامعة اإلیمانماجستیرنشوان عبد القادر عبد اهللا

٧١٤
  نصوص الشافعي واألصحابالعباب المحیط بمعظم 

)ھـ٩٣٠_٨٤٧(للعالمة صفي الدین أحمد بن عمر الزبیدي 
٢٠٠٣٢٠٠٨٤٨٠٨العربیةالسودانجامعة أم درمانماجستیرإیھاب أحمد سعید ناصر

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٦٩العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرمحمد األمین آدم حسن الكدريعقد البیع عبر االنترنت في الفقھ اإلسالمي٧١٥

٧١٦
  عمدة األبرار في أحكام الحج واالعتمار

لإلمام علي بن عبد البر بن عبد الفتاح الونائي
ماجستیرلیلى بنت عبد اهللا بن سالم بن حفیظ

جامعة العلوم 
والتكنولوجیا

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٠العربیةالیمن

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧١العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیررین أرشاد شھاريلقمان الحكیم  تمالطواف وأحكامھ في الفقھ اإلسالمي٧١٧

٧١٨
  فتح الفتاح بالخیر علي من یرید معرفة شروط الحج
عن الغیر للعالمة محمد بن سلیمان الكردي المدني

محمد سراج الدین بن أحمد عادل 
الرواس

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٤العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٥العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرطارق بن محمد الخضرحجج االستحكام في نزاع المرافعات الشرعیة السعودي٧١٩
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٧٢٠
  تشویق األنام في الحج إلى بیت اهللا الحرام

  وزیارة قبر نبیھ علیھ السالم 
دراسة موضوعیة للكتاب والمؤلف

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٦العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرأحمد جابر محمد بن

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٨العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیریوسف بن محمد أحمد القحطانيالتعددیة العقائدیة وموقف اإلسالم منھا٧٢١

٧٢٢
  "ص"موقف أھل الكتاب من الرسول

ر الحدیثوالعص في العصر النبوي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٧٩العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرحمود بن عبد اهللا المطر

في تعاملھ مع أھل بیتھ"ص"منھج النبي ٧٢٣
محمد بن عبد العزیز بن محمد 

الشمالي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٠العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیر

٧٢٤
  ـ أحادیث مختارة من الصحیحینالرفق بالنساء والصبیان 

دراسة واستنباط
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨١العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرماجد عبد اهللا بن محمد الحبیب

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٢العربیةنالیمجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرمحمد بن علي بن عبد ربھ البراقأحكام العقود المالیة اإللكترونیة في الفقھ اإلسالمي٧٢٥

٧٢٦
  أحكام الرضاع في الشریعة اإلسالمیة

دراسة فقھیة مقارنة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٣العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرمحمد بن أحمد بن عبد اهللا الجھني

٧٢٧
  حجیة اإلجماع عند اإلمام الشوكاني

بین نظریتھ األصولیة وتطبیقاتھ الفقھیة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٤العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیراحمد خالد منصرأمین بن 

٧٢٨
  قصة قارون

في القرآن الكریم تفسیر موضوعي
  عبد العزیز بن حمد محمد

الجریوي
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٥العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیر

لدعوة إلى اهللاأسلوب الحوار في سورة البقرة وأھمیتھ في ا٧٢٩
  جیھان عبد الوھاب

عوض الصبان
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٦العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٨٨العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرخالد محمد بن ناصر الحمودمنى وما یتعلق بھا من األحكام والمستجدات للحاج٧٣٠

٧٣١
  ى مذھب سیدنا مالكمنسك الحج عل

دراسة وتحقیق -واإلمام خلیل بن إسحاق بن موسى المالكي 
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٠العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرفائز بن علي بن موسى األسمري
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٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩١العربیةالیمنكنولوجیاجامعة العلوم والتماجستیرأحمد علي محمد باحنشیققفتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد دراسة وتح٧٣٢

في تربیة األطفال"ص"ھدي النبي٧٣٣
عبد اهللا بن عبد العزیز بن محمد 

البكري
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٢العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٣العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاستیرماجعمار بن محمد طاھر محمدفي ضوء القرآن الكریم الشیطان حقیقتھ وعملھ وأسالیب مواجھتھ٧٣٤

٧٣٥
  جواھر الفقھ لطاھر بن إسالم األنصاري الخوارزمي

دراسة وتحقیق
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٦العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرفرید أحمد بوردي

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٧العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرمدي عبد الحمید الجنديمحمد حاالستحسان وتطبیقاتھ في النكاح وفرقھ عند الحنفیة٧٣٦

٧٣٧
  استدالل اإلمام الشوكاني باإلجماع

  في كتابیھ نیل األوطار والسیل الجرار
دراسة تطبیقیة على أربعین مسألة

عماد الدین بن عبد اهللا محمد 
الحجري

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٨العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیر

٢٠٠٧٢٠٠٨٤٨٩٩العربیةالیمنجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرھیفاء ھاشم سلیمان عنقاويالدعوة النسویة في العھد النبوي٧٣٨
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٩٠٠العربیةمنالیجامعة العلوم والتكنولوجیاماجستیرعبد الشكور محمد سعید فكةمنھج ابن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر٧٣٩

٧٤٠
آیات األحكام في العبادات وأثر العوامل اللغویة في تفسیرھا 
دراسة تطبیقیة في باب الطھارة والصالة والزكاة والصوم

٢٠٠٣٢٠٠٨٤٩٠٣العربیةالسودانجامعة القرآن الكریمماجستیرسعید عمر عبود دحباج

٧٤١
اللغویة في تفسیرھا آیات األحكام في العبادات وأثر العوامل 

دراسة تطبیقیة في باب المعامالت المالیة وفقھ األسرة
٢٠٠٧٢٠٠٨٤٩٠٤العربیةالسودانجامعة القرآن الكریمدكتوراهسعید عمر عبود دحباج

٧٤٢
  كشف األقنعة عن مخالفة الھادویة الزیدیة

لإلمام زید بن علي واألئمة األربعة
٢٠٠٨٢٠٠٨٤٩٠٧العربیةالیمنالجامعة الیمنیةیرماجستعلي محمد حمود ناجي الصباري

٢٠٠٦٢٠٠٨٤٩١٩العربیةالیمنالجامعة الیمنیةماجستیرسید حسن جیالن عليالعمل الدعوي في األقلیات المسلمة على ضوء فقھ األولویات٧٤٣

  ٤٩٢٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  امعة اإلیمانج  ماجستیر  طارق منصر حسن عبد الحبیب  في أحكام األسرة ماتختلف فیھ المراة عن الرجل٧٤٤
  ٤٩٣٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  محمد محمد أحمد الفقیھ اآلنسي  الظلم وأثره في ضوء الكتاب والسنة٧٤٥

  ٤٩٣٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة حضرموت  ماجستیر  سعد عامر أحمد سالم  أحكام المضطر في الشریعة اإلسالمیة٧٤٦

٧٤٧
   تحریر كتاب المقاصد الحسنة

  في تخریج األحادیث الدائرة على األلسنة
  ٤٩٤٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  رضوان أحمد صالح القاضي
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  للعالمة أحمد بن عبد اهللا الوزیر
  إلى نھایة الكتاب دراسة وتحقیق من حرف العین المھملة

٧٤٨
  إلسالمیةالعولمة وخطرھا على األمة ا

  من الناحیة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة والثقافیة
  دراسة استقرائیة وصفیة تحلیلیة

عبد الرحمن عبد اهللا سلیمان 
  األغبري

  ٤٩٦٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  السودان  جامعة القرآن الكریم  دكتوراه

  ٤٩٦٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة ذمار  ماجستیر  ناصر العمرانيمنصور علي سالم   دراسة تطبیقیة - علم المناسبات القرآنیة في سورة مریم٧٤٩

٧٥٠
  التفقیھ شرح التنبیھ للعالمة جمال الدین الریمى

  دراسة وتحقیق للجزء السادس عشر
  إلى آخر باب المتعة الصداقمن أول باب 

  ٥٠٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  أحمد علي سیف الحیدري

  على العقیدة اإلسالمیة لتعصب بین طوائف األمة وأثرھامظاھر ا٧٥١
عبد الرحمن محمد سیف عبد 

  الرحمن الصبري
  ٥٠١٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر

  ٥٠٢٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  عارف لطف محمد عقالن  دراسة موضوعیة - الحمد في القرآن الكریم٧٥٢

٧٥٣
  تیارات اإلمام الشوكاني في أصول التفسیراخ

  من خالل الجزء الثاني من سورة البقرة نموذجا
طاھر نصر مھدي ابراھیم 

  المنصوري
  ٥٠٣٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر

  ٥٠٣٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  وفاء محمد علي الغرباني  التماسك النصي في سورة النساء٧٥٤
  ٥٠٤٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  لبنان  الجامعة األمریكیة  دكتوراه  محمودعز الدین زیدان  أحكام الوقف٧٥٥
  ٥١٠٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة عدن  ماجستیر  نزیھ أحمد عبد الباقي  ألفاظ السیر في القرآن الكریم٧٥٦

  ٥١٤٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  د الدوسريفھد منصور محم  الضوابط واآلداب الشرعیة لمزاولة مھنة الطب٧٥٧

٧٥٨
  أحكام الخارج من جسم اإلنسان

  من غیر السبیلین وأثره في العبادات
  ٥١٦٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  محمد مصلح قائد جبران

٧٥٩
  التفریق القضائي بین الزوجین أسبابھ وأحكامھ

  ي والقانون الیمنيفي الفقھ اإلسالم
  ٥١٧٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  بسام قاسم علي عبد الكریم البلعي

٧٦٠
  الفتاوى الھجرانیة مسائل الطھارة

  لإلمام عفیف الدین عبد اهللا بن عمر بامخرمة
  ٥١٩٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة حضرموت  ماجستیر  عبد العزیز عوض عمر الضرابي

٧٦١
  تعقیبات السماوي في كتابھ الغطمطم الزخار

  في كتابھ السیل الجرار على الشوكاني
  ٥٢٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامة اإلیمان  ماجستیر  مختار ناجي أحمد السماوي



74    الیمن - الوطني للمعلومات المركز -بحاث الجامعیة  ألوا الدراساتدلیل 

  اإلسالميةالدراسات جمال 
  

  سم الباحثا  عنوان الدراسة  م
الدرجة 
  العلمیة

  الجامعة
  بلد

  التخرج
  لغة

  الدراسة
تاریخ 
  اإلقرار

تاریخ 
  اإلیداع

الرقم 
  المكتبي

٧٦٢
  جوامع التبیان في تفسیر القرآن

  )ھـ٩٠٥ت( لمعین الدین محمد بن عبد الرحمن اإلیجي  
  إلى نھایة سورة الذاریات لقصصدراسة وتحقیق من أول سورة ا

  ٥٢١١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  مصر  جامعة أسیوط  دكتوراه  علي شوقي حسین علي السغیر

  ٥٢١٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  حسن علي عبد الجبار السروري  المناھج األصولیة ودعاوى التجدید٧٦٣
  ٥٢١٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  الح ناصر ناجي الحربيص  الوسائل الدعویة المعاصرة وضوابطھا الشرعیة٧٦٤

٧٦٥
  الجھود الدعویة لمسلمي الیھود
  من الصحابة رضي اهللا عنھم

  ماجستیر  أحمد بن حسان علي حسان
جامعة اإلمام محمد بن 

  سعود اإلسالمیة
  ٥٢٢٣  ٢٠٠٨  ١٩٩٧  العربیة  السعودیة

٧٦٦
  الدعوة اإلسالمیة في الیمن

  نھایة عھد الخلفاء الراشدین رضي اهللا عنھمإلى 
  دكتوراه  أحمد حسان علي حسان

جامعةاإلمام محمد بن 
  سعود اإلسالمیة

  ٥٢٢٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  السعودیة

  ٥٢٢٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣  العربیة  االردن  جامعةآل البیت  ماجستیر  سعید عثمان أبوبكر العمودي  )دراسة فقھیة مقارنة ( اإلرث بالتقدیر ٧٦٧

  ٥٢٣٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  السودان  جامعة أم درمان  دكتوراه  أحمد محمد صالح الزنداني  مقارنًا بالقانون الیمني لقیادة اإلداریة في الفقة االسالميا٧٦٨

  ٥٢٥٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  محمد أحمد صالح أحمد سعید  ماتختلف فیھ المرأة عن الرجل في فقھ المعامالت٧٦٩

٧٧٠
  مااتفقت علیھ المذاھب الخمسة

  في الطھارة )الزیدیة، الحنفیة ، المالكیة ، الشافعیة، الحنابلة ( 
  ٥٢٥٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  أحمد أحمد أحمد األمین

٧٧١
  من تفسیر ابن كثیر أقوال ابن مسعود وتخریج روایاتھ

  )من سورة الفاتحة إلي سورة األنعام( 
  ٥٢٦٠  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  أبوبكر عمر عبید مبارك جبلي

٧٧٢
  العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب

  )الوكالة  –البیع ( 
  دراسة وتحقیق - لیف الشیخ أحمد بن عمر المزجد الیمنيأت

  ٥٢٦٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  یةالعرب  السودان  جامعة أم درمان  دكتوراه  ریاض فرج مبروك بن عبدات

  ٥٢٧٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعھ االیمان  ماجستیر  لھیم عبد الرشید محمدأحمد التركي  في القرآن الكریم )صلي اهللا علیھ وسلم (حقوق الرسول ٧٧٣

  ٥٢٨٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  أحمد علي صالح سعید الغیثي  اللمس وأحكامھ في الشریعة اإلسالمیة٧٧٤

  ٥٢٨٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  الجامعة الیمنیة  ماجستیر  عبدالعزیز علي مفتن الورقي  التقیة وأحكامھا٧٧٥

٧٧٦
  قاعدة الخروج من الخالف مستحب

  )دراسة نظریة تطبیقیة في أبواب العبادات ( 
  ٥٢٩٤  ٢٠٠٨  ٢٣٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  طھ حمود الحاج غالب العواضي
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٧٧٧
  العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب

  دراسة وتحقیق -في كتاب الجھاد_ من كتاب الجنایات 
  ٥٢٩٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة النیلین  دكتوراه  عبده محمد أحمد الیماني

  ٥٢٩٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  منالی  جامعة اإلیمان  ماجستیر  خالد حسن ناصر القارة  الغلو في األشخاص وموقف اإلسالم منھ٧٧٨

  ٥٣٠٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  عبداهللا محمد عبداهللا العود  أنواعھ وأوصافھ-  الكید في القرآن الكریم٧٧٩

٧٨٠
المنح اإللھیة شرح المقدمة العشماویة للعالمة محمد الفیشي 

  ھـ٩٧٢المتوفي سنة 
  ٥٣٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  معة العلوم والتكنولوجیاجا  ماجستیر  محمد بن أحمد الشیخ مبارك

  ٥٣١١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة العلوم والتكنولوجیا  ماجستیر  محمد رغدان سعید كالس  التعزیر بأخذ المال امتالكًا٧٨١

  ٥٣١٢  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  التكنولوجیاجامعة العلوم و  ماجستیر  محمد بن عبدالرحمن العمر  في العبادات –سوى دم النساء  –أحكام الدم ٧٨٢

  ٥٣١٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة العلوم والتكنولوجیا  ماجستیر  یوسف بن سعید عطوة  )دراسة موضوعیة( السالم في القران الكریم٧٨٣

  ٥٣٤٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  منى حسن علي السروري  النوع االجتماعي. حقیقة الجندر ٧٨٤
  ٥٣٥٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  العربیة  الیمن  جامعة صنعاء  ماجستیر  خالد عبدالحلیم ھاشم العبسي  في القرآن الكریم النبر في العربیة وتطبیقاتھ٧٨٥

٧٨٦
  المالمح الداللیة في كتب غریب القرآن 

  الدالالت التركیبة والمعجمیة
  ٥٣٦٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤  یةالعرب  األردن  جامعة الیرموك  دكتوراه  حسن أحمد ھود بن سمیط

٧٨٧
  اإلعالن في الوسائل اإلعالمیة

  في الشریعة اإلسالمیة مفھومھ وضوابطھ وأحكامھ
  ٥٣٧٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  ناصر علي ناصر عرام

٧٨٨
  مفردات السیاغي عند اإلمام زید بن علي

  )كتاب الطھارة( في الروض النضیر 
  ٥٣٨٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٥  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  يمروان محمد صالح الحنشل

  ٥٤٠٦  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  عصام أحمد علي محمد  كرامات األولیاء في القرآن الكریم٧٨٩

٧٩٠
  سورة التوبة وموقفھا من المشركین

  ٥٤٩٤  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  السودان  جامعة أم درمان  دكتوراه  علي محمد صالح صلح  وأھل الكتاب والمناففین

٧٩١
  عقویة الجلد في الحدود والتعازیر

  ٥٤٩٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  العربیة  الیمن  جامعة اإلیمان  ماجستیر  یوسف محمد محمد كزیم  في ضوء الشریعة اإلسالمیة مقارنة بالقانون الیمني

  


