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  تاريخ المناقشة  عنوان الرسالة العلمية  اسم المشرف العلمي  اسم الطالب  الرقم
  

  م٢٣/٣/١٩٩٧  السياسة الضريبية والتوازن االقتصادي االجتماعي في اليمن  حسن علي القفعي.د  محسن حسين صالح  -١
سعاد عثمان عبد الرحيم . د  نجاة عبد الولي  -٢

  يافعي
واالجتماعية لمشاريع هيئة تطوير دراسة تقييم الجدوى االقتصادية 

  تهامة
  م٢١/٣/١٩٩٩

  م٣١/١/١٩٩٩  قياس التبعية االقتصادية وسبل عالجها في الجمهورية اليمنية  عمر محمد علي.د  عبد السالم صالح حميد  -٣
  م٧/٢/١٩٩٩  إثارة وسبل عالجه، التضخم في الجمهورية اليمنية  محمد عبد الوارث احمد. د  محمود محمد صالح  -٤
السياسة االستثمارية في الجمهورية اليمنية الواقع الراهن وأفاق   محمد عبد الوارث احمد. د  غالب حسين سيف  -٥

  المستقبل
  م١٤/٣/١٩٩٩

  م١٩٩٨/ ١٠/  دراسة وتحليل أمكانية أن تكون اليمن سوقا لال استثمارات األجنبية  محمد عبد الوارث احمد. د  هدى عبد الرحمن احمد  -٦
التنمية الريفية المتكاملة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية   حسن احمد الحسني. د  علي سيفسامية   -٧

  واالجتماعية في الريف اليمني
  م٢٤/١/١٩٩٩

سعاد عثمان عبد الرحيم . د  فضل صالح علي  -٨
  يافعي

الوضعية الراهنة للقطاع الزراعي وإمكانية تجديد التنمية الزراعية في 
  اليمنيةالجمهورية 

  م٢١/٢/١٩٩٩

النفقات العامة وأثرها على التنمية االقتصادية واالجتماعية في   محمد عبد الوارث احمد.د محمد هادي ناصر محمد  -٩
  الجمهورية اليمنية

  م٧/٣/١٩٩٩

االدخار المحلي ودورة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في   عمر محمد علي.د  مجدولين محمد عبده  -١٠
  الجمهورية اليمنية

  م١٤/٢/١٩٩٩

  م٦/٢/١٩٩٩تنمية الصادرات وأثرها في تحديد وضع الميزان التجاري في   حسين احمد الحسني.دابتهال عوض احمد   -١١
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  الجمهورية اليمنية  محفوظ
  م١/٢٠٠١/  مشكلة الفقر والتنمية البشرية في اليمن  حسن علي القفعي. د  محمد سعيد شاهر  -١٢
اتجاهات الخصخصة وواقعها االقتصادي واالجتماعي في الجمهورية   حسن علي القفعي. د  عمر قاسمرنا منير   -١٣

  اليمنية
  م٩/٤/٢٠٠٣

تأثير الصناعة التحويلية على الناتج المحلي اإلجمالي في الجمهورية   احمد محمد احمد مقبل. د  محمد احمد عمر باعمر  ١٤
  اليمنية

  م١٢/٩/٢٠٠٢

 م٢٣/١٠/٢٠٠٢  دور التخطيط االقتصادي في جذب االستثمار األجنبي  حسن احمد الحسني. د  بهيانوفاء ناصر سالم   -١٥
سعاد عثمان عبد الرحيم . د  خالد درويش احمد  -١٦

  يافعي
األوضاع االقتصادية واالجتماعية الراهنة في القطاع الزراعي وإمكانية 

  تجديد التنمية الريفية في وادي تبن
  م١٠/٣/٢٠٠٣

ابتهال احمد حسين   -١٧
  العزاني

ارسالن محمد احمد . د
  عزت

إمكانية إنشاء سوق لبورصة األوراق المالية في اليمن ودورها في 
  تحفيز االستثمار المالي

 م٢٧/١٠/٢٠٠٢

دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية االقتصادية   عبد القادر العلبي. د  نور فضل عبداللة  ١٨
  الجمهورية اليمنيةواالجتماعية في 

  م٧/٤/٢٠٠٣

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤  األفاق المستقبلية لصناعة التحويلية في الجمهورية اليمنية  حسن علي القفعي. د  طاهر علي تابت  -١٩
عبد الصمد أمين عبد   -٢٠

  الواسع
االتجاهات األساسية لتحسين األداء المالي للموازنة العامة للدولة في   محمد احمد باوزير. د

  الجمهورية اليمنية
 م٢٩/١٠/٢٠٠٢

ارسالن محمد احمد . د  منى إبراهيم محمد  ٢١
  عزت

  م٤/٧/٢٠٠٤  السياسة االئتمانية في البنوك التجارية ومخاطر اإلقراض المصرفي

  م١٦/٢/٢٠٠٥  النفط في ظل المتغيرات الجديدة في عصر العولمة  حسن علي القفعي. د  سالم ناصر طالب سريع  -٢٢
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ارسالن محمد احمد . د علي عبداللة مارممحمد   -٢٣
  عزت

االستثمار األجنبي المباشر وحرآة انتقال رؤوس األموال الوافدة إلى 
  اليمن

  م٧/١٠/٢٠٠٣

ارسالن محمد احمد . د  واعد عبداللة بأديب  -٢٤
  عزت

السياسة النقدية وآثارها االقتصادية في الجمهورية اليمنية للفترة من 
  م٩٦/٢٠٠٠

  م١٢/٥/٢٠٠٣

االقتراض الداخلي العام بأسلوب أذون الخزانة وأثارها االقتصادية في   احمد صالح منصر. د  نزار عبد اهللا باصهيب  -٢٥
  الجمهورية اليمنية

  م١٢/٥/٢٠٠٣

 م٢٨/١٢/٢٠٠٤  واقع وأفاق اإلنتاج السمكي في الجمهورية اليمنية عبد القوي محمد الصلح. د  عبد الرحمن عبد دبوان  -٢٦
حسين عبد  حارث  -٢٧

  الرحمن
دور السياسة المالية في إعادة توزيع الدخل القومي في الجمهورية   محمد عبد الوارث احمد. د

  اليمنية
  م٢٠/٥/٢٠٠٦

اقتصاد المعرفة وتاثيرة في تغير البنية االقتصادية في الجمهورية   محمد عبد الوارث احمد. د  اروي ابوبكر بكران  -٢٨
  اليمنية

  م٢٣/٥/٢٠٠٦

ارسالن محمد احمد . د احمد يسلم سعيد العوش  -٢٩
  عزت

دور التسويق المصرفي وأثرة على أنشطة البنوك التجارية اليمنية 
  )دراسة ميدانية(

  م٣/١١/٢٠٠٨

منى عبد السالم علي   -٣٠
  سعيد

محددات القدرة التنافسية للصناعات التحويلية في الجمهورية اليمنية   احمد محمد احمد مقبل. د
  اقتصاد السوقفي ظل 

  م٢٣/٨/٢٠٠٩

بنك ، المخاطر المصرفية ووسائل مواجهتها في الجمهورية اليمنية  جعفر حسين منيعم. د  ماريا محمد إبراهيم  ٣١
  )دراسة حالة(التسليف التعاوني الزراعي 

١٣/٣/٢٠١٠  

احمد يحي عبد اهللا   ٣٢
  شحرة

ارسالن محمد احمد . د
  عزت

  م١٤/٣/٢٠١٠  المشروعات الصغيرةالتمويل المصرفي ودورة في تنمية 
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  م٢٠١٠  تقييم مناخ االستثمار والعوامل المؤثرة علية في الجمهورية اليمنية  محمد حسين حلبوب. د أمين علي حسن المطري  ٣٣
عبد الحكيم عبدةعبداللة   ٣٤

  علي
دور التدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملين بالمؤسسات   محمد عبد الوارث احمد. د

  "جامعة تعز"األآاديمية
  م١١/٣/٢٠١٠

االستثمارات العربية البينية ودورها في تحقيق التكامل االقتصادي   جعفر حسين منيعم. د فائزة احمد سعيد عوض  ٣٥
  العربي

١٣/٣/٢٠١٠  

٣٦          
٣٧          
٣٨          


