كلًة احلقىق
قشه القاىىن اخلاص

قائمة باإلنتاج العلمً
الكلٌة  :الحقوق

االسم :عبدالوهاب عبدهللا أحمد المعمري

القسم :الخاص

أوالًال :البحوث المنشورة :
م

عنوان البحث

اسم المجلة

1

الشراكة بٌن القطاعٌن العام
والخاص فً القانون الٌمنً
ودورها فً تجاوز التحدٌات
المعاصرة

مجلة الدراسات
االجتماعٌة ()JSS
جامعة العلوم
والتكنولوجٌا  -الٌمن

2

Knowledge, attitudes and
practice of healthcare ethics
among resident doctors in
Islamic Hospital, Jordan.

Yemeni Journal
Medical Science

3

الحماٌة القانونٌة للمرأة العاملة –
دراسة حالة الٌمن واألردن

4

التكٌٌف القانونً للعقود اإلدارٌة
الحدٌثة

5

أحكام اندماج الشركات فً الفقه
والقانون وأثرها على تطوٌر
الصناعة المالٌة

مجلة القانون الدستوري
والعلوم اإلدارٌة ،مجلة
محكمة صادرة عن
المركز الدٌمقراطً
العربً  -ألمانٌا
دللة دراسات علىو
الشريعة والقاىىن
 اجلامعة األردىًةمجلة الدراسات
االجتماعٌة ()JSS
جامعة العلوم
والتكنولوجٌا  -الٌمن

م نشور فً مجلة مؤتمر
التحدٌات القانونٌة لتنمٌة الموارد
رابطة تنمٌة الموارد
 6البشرٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة
البشرٌة فً رحاب
مقارنة بمخرجات الحوار الوطنً
جامعة ابن زهر –
الشامل
المغرب
مجلة الدراسات
الحماٌة القانونٌة للعالمات التجارٌة
االجتماعٌة
 7لمؤسسات التعلٌم العالً فً القانون
()JSSجامعة العلوم
الٌمنً واالتفاقٌات الدولٌة
والتكنولوجٌا  -الٌمن
المجلة العربٌة لضمان
حقوق المؤلفٌن من أعضاء هٌئة
 8التدرٌس فً الجامعات فً القانون جودة التعلٌم الجامعً-
اتحاد الجامعات العربٌة
والمواثٌق الدولٌة
حجٌة المحررات اإللكترونٌة فً المجلة العربٌة للتعلٌم
9
األعمال األكادٌمٌة واإلدارٌة فً المفتوح -جامعة العلوم
والتكنولوجٌا -الٌمن
الجامعات المفتوحة
دور منظمة التجارة العالمٌة فً مجلة الدراسات
10
االجتماعٌة
تسوٌة المنازعات التجارٌة الدولٌة
()JSSجامعة العلوم
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حالة النشر
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*

2019م
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2014م
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*

*

المجلد -19
2013م
العدد  13عام
2013م
العدد  1المجلد - 1
2013م
2010م

*

*

*

مقبىل
لليشر
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والتكنولوجٌا -الٌمن

ثننث ًا :الكتب المطبوعة المنشورة :
م

عنوان الكتاب

الناشر

حالة النشر
مشترك
منفرد

تارٌخ النشر

مالحظات
كتاب

1

كتاب القاىىن التجارٍ ()1
:

2

كتاب القاىىن التجارٍ ()2
:

3

كتاب التشريعات املالًة
:

مركز جامعة العلىو
والتليىلىجًا لللتاب

2015و

*

2016و

*

ذلله
علنًاً
كتاب

مركز جامعة العلىو
والتليىلىجًا لللتاب

ذلله
علنًاً
كتاب

واملصرفًة

4

كتاب القانون التجاري
:
لطلبة العلوم اإلدارٌة
والمحاسبٌة

5

كتاب الثقافة اإلسالمٌة
:

6

كتاب اآلثار االقتصادٌة
:
واالجتماعٌة الندماج
الشركات التجارٌة

دار اللتاب اجلامعٌ

ط2010 1م
ط2016 2م

ذلله

*

علنًاً

مركز جامعة العلىو
والتليىلىجًا لللتاب

كتاب

ط2009 1م،
ط2010 2م،

ذلله

*

ط2013 3م

علنًاً
كتاب

7

8
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كتاب :أحكام اندماج
الشركات التجارٌة متعددة
الجنسٌات دراسة فقهٌة
قانونٌة مقارنة
كتاب :جرائم االختطاف
دراسة مقارنة بٌن القانون

مركز جامعة العلىو

ط،2012 1

والتليىلىجًا لللتاب

ط2014 2م

دار الكتب القانونٌة -
القاهرة
دار الكتب القانونٌة –
القاهرة
المكتب الجامعً
الحدٌث – االسكندرٌة

*

ذلله
علنًاً

2012م
*

2009م

*

ط 006 1م ،ط2

*

رسالة
دكتىراه
رسالة
دكتىراه
رسالة
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والفقه اإلسالمً

ودار الكتب القانونٌة –
القاهرة

2009م

ثل ث ًا :الندوات والمؤتمرات العلمنة:
عنوان الندوة
 1المشاركة ببحث  :تشرٌعات التجارة االلكترونٌة ودورها
فً التبادل التجاري أثناء الصراعات

2

3

4

5

6

مكثن االنعقثد
المؤتمر العلمً المحكم الدولً الرابع
لكلٌة الحقوق – جامعة عجلون الوطنٌة–
االردن " تشرٌعات التجارة االلكترونٌة
ومدى امكانٌة تجاوز عوائقها وتطوٌرها"
المؤتمر الدولً الرابع :بعنوان مبدأ سٌادة
المشاركة ببحث" :آفاق الدولة المدنٌة الحدٌثة فً
القانون الطرٌق للدولة المدنٌة فً الدول
مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً الشامل فً الجمهورٌة
العربٌة -كلٌة الحقوق– جامعة اإلسراء -
الٌمنٌة" ،بحث محكم
االردن
مؤتمر المرأة العربٌة فً منظومة الموارد
المشاركة ببحث بعنوان :المعوقات القانونٌة لتمكٌن
البشرٌة ،جامعة القدس المفتوحة فً
المرأة ومشاركتها فً سوق العمل فً الجمهورٌة الٌمنٌة،
رحاب الجامعة األردنٌة عمان – االردن
بحث منشور
جامعة اسطنبول
ورقة علمٌة بعنوان "النظام التعلٌمً فً الٌمن فً عهد
( اسطنبول)
العثمانٌٌن" ورقة مقدمة إلى المؤتمر العلمً
العالمً البالد العربٌة فً العهد العثمانً
ورقة علمٌة بعنوان " :التحدٌات القانونٌة لتنمٌة الموارد مؤتمر تحدٌات تنمٌة الموارد البشرٌة فً
الوطن العربً فً القرن الواحد
البشرٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة "
والعشرٌن ،جامعة ابن زهر المغرب.
ندوة التموٌل اإلسالمً جامعة انسٌف
ورقة علمٌة حول :التموٌل اإلسالمً فً قانون بنك
المالٌزٌة وجامعة العلوم والتكنولوجٌا
األمل
صنعاء

7
8
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ورقة علمٌة بعنوان "تطوٌر قوانٌن التعلٌم العالً بعد
ثورات الربٌع العربً"
ورقة علمٌة بعنوان " دراسة فً قانون بنك األمل
للتموٌل األصغر فً الجمهورٌة الٌمنٌة"

املاجشتري

تثرنخ االنعقثد
30 – 29
نٌسان 2019م
 19 – 18ابرٌل
2018 -م

16 – 15
أكتوبر 2017م
/12/6-4
2015م
12/16 – 15
دٌسمبر 2014م
2013/11 /2م

جامعة بنها – جمهورٌة مصر العربٌة

2013/7/2-1م

ملتقى صفاقس الدولً الثانً حول المالٌة
االسالمٌة" :الرؤٌة االسالمٌة لمقاومة

-27
2013/6/29م
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9

10

الفقر والبطالة عن طرٌق الزكاة واألوقاف
والتموٌل األصغر" ،جامعة صفاقستونس
مؤتمر دور التعلٌم المفتوح فً التنمٌة
ورقة علمٌة بعنوان " مساهمة التعلٌم المفتوح والتعلم عن
بعد بجامعة العلوم والتكنولوجٌا فً التنمٌة البشرٌة التعلٌم البشرٌة فً مصر والعالم العربً المنعقد
بجامعة بنً سوٌف
للمغتربٌن"
برعاٌة وزارة التعلٌم العالً والبحث
ندوة " الرؤى المستقبلٌة فً التعلٌم المفتوح والتعلم عن
العلمً فً الٌمن ،جامعة صنعاء
بعد-تجارب محلٌة وعالمٌة"
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-14
2012/5/15م
2007/8/5-4م

