
7من 1 م 1979فهرس بعناوين البحوث المنشورة في مجلة الكلية من العدد األول 

م2019الى العدد الواحد والخمسون 
اسم الباحث عنوان البحث م

1979العدد االول اكتوبر 

حسن احمد غالب. د.أاستكمال مقومات التوحيد في النظام المحاسبي في الجمهورية العربية اليمنية

محمد رشاد ابراخيم الحمالوي. د.أالتحليل المالي في النظام المحاسبي الموحد في الجمهورية العرلية اليمنية

السيد عبد المطلب عبده. د.أحول ضرورة التأمين االجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في الجمهورية العربية اليمنية

محمد فريد حجاب. د(مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء)الرسالة الثانية الخوان الصفاء 

2م1981العدد الثاني مارس 

سلوى سليمان. د.أالحوار االقتصادر العربي: بديل للحوار العربي االوربي

السيد عبد المطلب. د.أدراسة تحليلية لقانون االشراف والرقابة على شركات ووكال التأمين

محمد زباره. داالمانه العامة وقضية الوالء في االمم المتحدة

عبد الرحمن زكي. د.أتقييم استراتيجية التنمية في ظل االعتماد على راس المال االجنبي

فريد حجاب. دمنهجه العلمي وافكاره السياسية: مو نتسكيو

بدوي خليل. أ77/76-67/66حسابات الدخل القومي السعودي 

19823العدد الثالث سبتمبر 

شفيق أمين عثمان. داالشكال القانونية لالستثمار في المشروعات

حسن أحمد غالب. دتوفير النظمة المعلومات المحاسبية شرط لتحقيق فعالية

عباس السيد ابراهيم. دتقدير مرونة الطلب على الغذاء

السيد عبد المطلب عبده. دالتأمين االجتماعي في الجمهورية العربية اليمنية

محمد عبد المطلب المتوكل. أم.ع.دور االعالم في التنمية في ج

عبد الرحمن زكي ابراهيم. دالمشكلة االقتصادية الغذائية في العالم الثالث

ناصر عبدهللا العولقي. دالتكامل الزراعي ودوره في مواجهة مشكلة الغذاء

بدوي خليل مصطفى ابراهيم. أمنهجية تركيب االرقام القياسية ونمط المعيشة

محمد لطفي حسونه. دجوهر حسابك النفقات النقدية والمالية

العدد الخامس 

حسن بازرعة / دنظم االفضليات المعمم وتطبيقاته

السيد عبدالمطلب عبده/ دتخفيض وثائق التأمين على الحياة وتصفيتها بين االسس الفنية والقواعد القانونية

سمير أبو الفتوح صالح/ داستخدام أسعار ظل البرمجة الخطية في تحديد اسعار المنتجات

عرفة المتولي سند/ دالتحليل المالي لتكلفة رأس مال المشروع

عبيد محمد عنان/ دتحليل وتشخيص مشكالت التنمية والتسويق السياحي في الجمهورية العربية اليمنية

بدوى خليل مصطفى ابراهيم/ أتركيب نموذج قياس مبسط للطلب النهائي في المملكة العربية السعودية

العدد السادس 

بشير عبدالعظيم البنا/ داألبعاد االقتصادية السلوكية في قياس الطاقة الضريبية القومية

محمد العربي أحمد/ دترشيد مصادر األموال واستخداماتها كمدخل لتحسين كفاءة األداء في المنظمات االقتصادية

حسن الظاهر/ ددراسة في المفهوم والمبادىء واألصول الفكرية والخصائص المعاصرة: الديمقراطية 

ابراهيم علي ابراهيم عبدربه/ دالتأمينات االجتماعية بين النظرية والتطبيق مع دراسة النظام في الجمهورية العربية اليمنية

كمال خليفة أبو زيدالمراجع- مدخل لتقييم المراجعة الداخلية إطار المراجعة 

العدد السابع 

أحمد عمر بامشموس/د(دراسة مقارنة)ضوابط االيراد في التشريع الضريبي للجمهورية العربية اليمنية 

دراسة مقارنة لعناصر مختارة من النظام المحاسبي الموحد المصري والنظام المحاسبي الموحد اليمني مع 

الفكر المعاصر في المحاسبة المالية
كمال خليفة أبو زيد/ د

ابراهيم حماد حماد محمد/ ددور المراجع في الحد من الضياع من المشروعات
المعاملة الضريبية لنشاط نقل البترول عبر االنابيب في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية 

اليمنية
منصور احمد البديوى/ د

ابراهيم علي ابراهيم عبدربه/ داألسس العلمية لتسعير تأمين السيارات مع التطبيق على الجمهورية العربية اليمنية

أحمد عمر بامشموس/ داالستقرار الضريبي كعامل رئيسي لنمو االقتصاد القومي



7من 2 م 1979فهرس بعناوين البحوث المنشورة في مجلة الكلية من العدد األول 
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العدد الثامن 

كمال خليفة أبو زيد/ دأبعاد جديدة الستخدام نظرية المباريات في المراجعة الخارجية

محمد جالل صالح السيد/ دتنظيم مهنة المراجعة وأثره في التنمية االقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية

ابراهيم ابراهيم عبدربه/ ددراسة لآلثار الحالية والمتوقعة للتضخم على المستوى المعيشي ألصحاب المعاشات

 لسنة 11التقادم المسقط أو المبرئ لللضريبة على االرباح التجارية والصناعية المفروضة بالقانون رقم 

،دراسة مقارنة1972
أحمد عمر بامشموس/ د

Applying Agency Theory Concepts to Managerial Accounting......D.Kamal Eldahrawy

العدد التاسع

منصور عزيز الزنداني/ دسياسة اليمن الخارجية تجاه البحر األحمر

عبدالخالق احمد باعلوي/ دتطرير البناء التنظيمي كمدخل لتنمية الصادرات الزراعية في الجمهورية اليمنية

عبدهللا السنفي/ دبعض العوامل المؤثرة في مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية العاملة في اليمن

حسن سيد سليمان/ د.أمعوقات الوحدة اإلسالمية المعوقات الفكرية والحلول المقترحة

بشري علي منصور/ داستخدام الطرق الكمية في قياس األخطار النووية

العدد العاشر

مطهر عبدالعزيز العباسي / داالقتصاد اليمني والدور المتوقع للبنوك اإلسالمية

سيف مهيوب العسلي/ د.أتعقيب- االقتصاد اليمني والدور المتوقع للبنوك اإلسالمية 

يحيى يحيى المتوكل/ دتقييم عام: إحالل الواردات أم تحفيز الصادرات 

داود أحمد عثمان / داقتصاد السوق وأهمية تطوير السوق المالية

عبدهللا عبدهللا السنفي/ ددراسة تطبيقية : اإلنتاجية في المنشآت الصناعية 

منصور عزيز الزنداني/ دحقوق اإلنسان في السياسة الخارجية األمريكية كوسيلة لتحقيق أهدافها

محمد علي الحزيزي/ دالقيم الفردية والمؤسسية كمدخل لإلصالح اإلداري 

حسن سيد سليمان/ د.أالحرب والسالم بين النظم الغربية واإلسالم 

عبدالباري أحمد الشرجبي / د.أندوه- إمكانية القضاء على الفقر في اليمن

م99مارس- م 98سبتمبر (الحادي عشر والثاني عشر)العددان 

عبد الباري الشرجبي. د.أمسح لالسس النظرية- مهفوم التنمية البشرية وقياسها 

عبد الكريم احمد عامر. د.أاالقتصاد اليمني بين التقليد والعولمة

علي محمد شاطر مثنى. دالتضخم الوظيفي والعمالة الفائضة وإعادة ميكلتها في الجمهورية اليمنية

محمد أحمد االفندي. د.أاآلثار االقتصادية واالجتماعية لتعويم العملة في الجمهورية اليمنية

محمد فضل اإلرياني. دي.تفعيل الدور الرقابي لضمان شفافية النظام االداري والمالي للجهاز الحكومي في ج

عبد الملك حجر. د(مدخل النظام)التطبيق ومتطلبات التطوير - النظام المحاسبي الحكومي في الجمهورية اليمنية 

احمد عامر بامشموس. د.أالطاقة الضريبية واالوضاع التي تحكمها في الضريبة علي دخل االشخاص الطبيعيين

سنان غالب المرهضي. ددراسة مقارنة علي عينة من المنظمات الصناعية في اليمن واالردن والعراق: العالقة بين دورة حياة المنظمة والبناء التنظيمي

محمد محمد مطهر. د. احمد الشامي. دواقع التوصيف الوظيفي والية تنفيذه وتطويره في الجمهورية اليمنية

حكيم عبدالوهاب السماوي. ددراسة مقارنة: عصبة األمم واألمم المتحدة

سالم القحطاني. دالمفهوم والمدخل واالساليب: التطوير اإلداري من خالل التجربة السعودية

سيف مهيوب العسلي. د.أآثر السياسة المالية على الصادرات: ندوة العدد

م 2001م ، مارس 2000سبتمبر - العدد الخامس عشر والسادس عشر 

محمد أحمد األفندي/ د.أ (أفاق األندماج والتكامل )االقتصاد اليمني واالقتصاد العالمي 

أحمد عمر بامشومس/ د.أموازنة بين الظرائب النوعية على دخل االشخاص الطبيعين والضريبة الموحدة على هذا الدخل

منصور ياسين األديمي/ د.أدراسة مقارنة لنظام الضرائب غير المباشرة مع ضريبة القيمة المضافة في الجمهورية اليمنية

عبيد سعد شريم / دالخصخصة ودور مكاتب المحاسبة والمراجعة اليمني في تنفيذها 

Evaluation and Apprasail of the Application of Swast Cost Recovery Schemes in Mukalla, Hodeidah aknd Sanaa Municipal Authorities عبدالعزيز طرموم / د

حسن سيد سليمان / د.أالنظام االقليمي العربي والتحديات الجديدة 
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حكيم عبدالوهاب السماوي/ د.أأزمة كوسوفا والدر الغائب لألمم المتحدة إزائها 

م 2001محتويات العدد السادس عشر مارس 

احمد عمر بامشومس/ د.أالتهرب من الضريبة على الدخل ووسائل مكافحتها 

Evaluating the yemen United Accounting System on the Light of Decree (23) of 1999منصور ياسين االديمي/ د

Review and estimate of Operation and Maintenance Expenditures of the three MAI Agricultural Units based on Programme Budgeting.   عبدالعزيز طرموم / د

خديجة الهيصمي / د حقوق األنسان السياسية 

خالد األكوع / د.دراسة في المفهوم ، األركان المعالم الرئيسية - النظام العالمي الجديد 

قاسم النعيمي / د.المستقبل واالقتصاد في الدراسات المستقبلية 

نجيب أحمد عبدهللا / د.دراسة مقارنة للقانون اليمني ومشروع تعديلة - التنفيذ الجبري على العقار 

العدد السابع عشر 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

م 2002مارس - 2001سبتمبر -العدد الثامن عشر والتاسع عشر 

علي محمد شاطر / د.أرؤية مستقبلية - االقتصاد اليمني 

سيالن جبران العبيدي/ د.أتحديث اإلدارة الجامعية بتنمية المهارات 

خالد محسن األكوع/ دمقومات القوة في النظام العالمي المعاصر

خديجة الهيصمي/ دسياسة اليمن الخارجية تجاة دول مجلس التعاون الخليجي 

عدنان غانم/ محمود محمد طيوب د/ د.أ2000/2001للعام الجامعي - جامعة صنعاء - كلية التجارة واالقتصاد -  لتقييم األداء أعضاء هيئة التدريس CDH والتحليل التجميعي AFCالتحليل العالمي التقابلي - استخدام التخليل االحصائي متعدد المتغيرات 

علي علي المصري/ د(دراسة فقهية مقارنة في ضوء التشريعين المصري واليمني)مدلول الشرطة وتكييف الضبط الوقائي من وظيفتها 

م 2002مارس  (19)العدد 

حبيب إسماعيل / د.أ

سيف العسل/ د.أمدى تناسق السياسات الكلية لبرنامج االصالح االقتصادي وأثرها على النمو االقتصادي في الجمهورية اليمنية 

سيالن جبران العبيدي/ د.أالتوجه االستراتيجي للبحث العلمي التنموي في الجمهورية اليمنية

قاسم النعيمي / دآثار التضخم على االقتصاد اليمني 

محمد غالب حيدر/ ددراسة مقارنة -معايير المراجعة في عدد من الدول العربية 

حكيم عبدالوهاب السماوي/ د.أحالة دراسية لالندماج السياسي المعاصر وجهود تحقيق غايات التنظيم الدولي المثلي: الوحدة اليمنية 

قائد علي الجمرة / دأنماط التوزيع الجغرافي للصناعات الكبيرة في الجمهورية اليمنية 

م 2005- مارس - العدد الثالث والعشرون 

منصور ياسين األديمي / د.أدور جمعية المحاسبين القانونيين في تطوير األداء المهني في الجمهورية اليمنية في ضوء معايير المراجعة الدولية 

محمد عبدالوارث أحمد/ د.أانعكاسات العولمة على االقتصادات النامية 

منصور إسماعيل العريقي / ددراسة تطبيقية في القطاع الصناعي الخاص في اليمن : الالمركزية في صناعة القرار من وجهة نظر المديرين 

علي محمد شاطر/ د.أ (دراسة تحليلية )أسبابها ، نتائجها ، مستقبلها، كيفية السيطرة عليها : الهجرة من الريف إلى الحضر في الجمهورية اليمنية 

حيدر أحمد عباس / دمحاكاة برمجية لعملية امتحانات مؤتمتة 

م 2005سبتمبر - العدد الرابع والعشرون 

محمد محمد مطهر / د.أ+أحمد محمد الشامي/ د.أتقنية المعلومات في وحدات الجهاز اإلداري للدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص 

مصطفى حسين المتوكل / د.أ (م2000-1990)تحليل اتجاهات الموازنة العامة في الجمهورية اليمنية خالل الفترة 

عبدالكريم قاسم السياغي/ ددراسة تحليلية: م 2003القرار االمريكي بشن الحرب على العراق في مارس 
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(دراسة ميدانية)تقييم أوضاع إدارات الرقابة والتفتيش الداخلي في وحدات الجهاز الحكومي للدولة بالجمهورية اليمنية  منصور على أحمد البطاني / د+ عبدهللا عبدهللا السنفي / د.أ

محمد عبدهللا سليمان فالته / دأزمة العالقة بين الدول النامية والمتقدمة 

م2006مارس - العدد الخامس والعشرون 

محمد أحمد الحاوري/ د.أالقطاع الخاص وآفاق المستقبل 

عبدالكريم قاسم السياغي / ددراسة تحليلية : م 2004-1995سوق التأمين في اليمن 

سرحان العتيبي / دالواقع والمستقبل : العالقات السعودية الصينية 

محمد ياسين الرحاحلة / دالخصائص الواجب توفرها في المدقق الداخلي في الشركات الساهمة األردنية والصعوبات التي تواجهه 

عبدالباري الشرجبي/ د.أرسالة ماجستير في االقتصد - (دراسة تحليلية)االدخار ودوره في النمو االقتصادي في الجمهورية اليمنية : مراجعة لــــ

م 2006سبتمبر  (26)محتويات العدد  

حسن ثابت فرحان . د.أالحالة اليمنية أنموذجاً : النشأة والتطور – البنوك اإلسالمية 

سنان غالب المرهضي . د.أم 2005–  (دراسة تحليلية ): المعوقات اإلدارية وأثرها في أداء القطاع الصناعي 

خالد محمد الفهد. د(دراسة في فكر اليمين  الصهيوني )مفهومها ، دوافعها ، مكاسبها ، آثارها : استراتيجية فك االرتباط أحادية الجانب من قطاع غزة 

محمد ياسين رحاحلة . د.  الرقابة على المال العام والتحديات التي تواجهها وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات األردنية 

37م2007مارس  (27)محتويات العدد  

مصطفى حسين المتوكل / د.أالنشاة والتطور واإلمكانيات الكامنة: الهيكل الضريبي اليمني 

منصور ياسين االديمي/ د.أدراسة ميدانية: المتغيرات المرتبطة بشخصية مراجع الحسابات وأثرها في جودة األداء المهني لمراجعة الحسابات 

عبدهللا جير العتيبي/ددراسة مقاررنة للمعضلة األمنية في العالقات الدولية: الواقعية الجديدة والمدرسة البنائية 

مطهر زباره / دالرقابة في االسالم 

عبدالكريم عامر / د.أ................................................................................... 

28م 2007سبتمبر  (28)محتويات العدد  

محمد األفندي. د.أ(م2006 - 2003الفترة )أولويات واتجاهات السياسة المالية والنقدية في اليمن  

منصور األديمي. د.أدراسة ميدانية: مكاتب ومؤسسات المراجعة وأثرها في جودة األداء المهني 

عبدالخالق باعلوي . د.أرضا السائح عن الخدمة السياحية في اليمن

إبراهيم عبدالقدوس مفضل . أمبادىء الشفافية المالية وأثرها في مكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية

Household Electricity Consumption and Income in the GCC Countries: A Cointegration Analysisنصري حرب. د- محمود االرياني . د

29م2008مارس  (29)العدد 

عبدهللا السنفيدراسة تحليلية لتجربة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية : رقابـــــــة األداء بين النظـرية والتطبيق

محمد علي الربيديدراسة حالة عملية- مسؤولية المراجع الخارجي في اإلفصاح عن مقدرة البنوك على االستمرار  

نجاة محمد جمعان.دنموذج للتنبؤ بالفشل االقتصادي لمنظمات القطاع العام في الجمهوريه اليمنيه

الجزائر                    - عنابة   - جامعة باجي مختار-  رجم نصيب . د.     أاستراتيجية المقاولة من الباطن في المنشآت االقتصادية الجزائرية

الجزائر- قسنطينة- جامعة منتوري- سامية غربي.                      داستراتيجية المقاولة من الباطن في المنشآت االقتصادية الجزائرية

The Determinants of Foreign Policy: A Theoretical PerspectiveAbdul Rahman Al-Angari

30م2008سبتمبر   (30)العدد 

منصور ياسين األديمي. د.أ

عبدهللا سعيد حزام. د

أحمد محمد الشامي . د.أإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مصنع إسمنت عمران 

محمد علي الربيدي . د.أدراسة ميدانية- تقييم نظام الرقابة الداخلية في ظل تكنولوجيا المعلومات في مكاتب المراجعة اليمنية

مصطفى ياسين األصبحي . د(دراسة في الفقه اإلسالمي )  أحكام عقود البنوك اإلسالمية ذات الطابع الدولي 

عبداللطيف محمد الكهالي. دانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وآثار االتفاقية العامة لتجارة الخدمات في المصارف اليمنية 

31م2009مارس  - (31)العدد الواحد والثالثون 

محمد علي  الربيدي . د.أمدى االلتزام بمبادئ الشفافية المالية عند إعداد وعرض وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للسلطة المركزية في الجمهورية اليمنية

طه  أحمد الفسيل . دأهمية الشراكة بين الدولة والقطاعين الخاص واألهلي لتحقيق التنمية االجتماعية في الجمهورية اليمنية

مدى كفاءة اختيار عينات المراجعة في البنوك التجارية اليمنية 
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عبدالخالق هادي طواف. أ(دراسة ميدانية)تقييم القدرة المؤسسية لتطبيق موازنة البرامج واألداء  في جهاز الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية 

علي علي المصري. د.أمع التطبيق على الجمهورية اليمنية  (دراسة وصفية تحليلية )ماهية االستراتيجية األمنية ومراحل تنفيذها 

Foreign Policy: A Theoretical Frameworkعبدالرحمن العنقري . د

32م 2009سبتمبر  - (32)العدد  

سنان غالب المرهضي. د.أ(دراسة ميدانية)العالقة بين الرضا الوظيفي وجودةالخدمةالصحية 

حســـــن ثابت فرحـــــــان. د.أالسياسات و اإلجراءات الالزمة لتوفير التمويل لسدّ فجوة الغذاء من الحبوب

عبدهللا عبدالمجيد الزنداني. د

منصور علي البطاني. د.أ

عبدالباري الخــرساني. أ

ناصر محمد ناصر. دم2006االنتخابات الرئاسية والمحلية في الجمهورية اليمنية  سبتمبر

عبدالفتاح زهير العبدالالت.   ددراسة حالة على البنوك العاملة في اليمن: معوقات استخدام  العمالء للبنوك اإللكترونية

33م 2010-مارس  (33)محتويات العدد 

محمد علي الربيدي/ د.أدراسة ميدانية في البنوك العاملة في اليمن: حماية المعلومات المحاسبية في ظل مخاطر التكنولوجيا للعمليات المصرفية االلكترونبية 

محمد علي جبران / ددراسة تحليلية  ((التهّرب الضريبي في اليمن))

عاطف عقيل البواب.  د(دراسة ميدانية)مدى متانة  أنظمة الرقابة الداخلية في الجامعات الخاصة اليمنية 

د عبد الرحمن ناصر العنقريدراسة نظرية في المفاهيم واألبعاد األساسية: المدارس الفكرية للتكامل 

عبداللطيف محمد الكهالي/ داستقاللية البنوك المركزية الحالة اليمنية 

34م 2010سبتمبر  (34)محتويات العدد 

دراسة ميدانية على عينة من الموظفين في المنظمات العامة: أثر نظام الحوافز في إخالقيات الوظيفة العامة  سنان غالب المرهضي/ د.أ   

دراسة حالة: نظام تكاليف على أساس النشاط في الفنادق األردنية  عبير فائز الخوري. أحمد محمد العمري د/ د 

حسين عبدالجليل العليمي/ د دور نظم المعلومات االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات

الهام محمد عبدالملك المتوكل/ دالمجالس المحلية المنتخبة ودورها في اإلدارة الحكومية في الجمهورية اليمنية دراسة تحليلية تطبيقية

أحمد محمد الحضرمي/ د.أالخالف وأثاره على بعض الجوانب التنظيمية في المؤسسة التربوية في اليمن

35م 2011مارس  (35)محتويات العدد 

..................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

36م 2011سبتمبر  (36)محتويات العدد 

سنان غالب المرهضي/ د.أ(2009اليمن )دراسة ميدانية تحليلية على عينة من الموظفين : تقييم إدارة و قياس األداء في منظمات القطاع العام

لطيفة إسماعيل الثور. دالتفاوتات اإلقليمية في التنمية البشرية في اليمن الواقع ـ األسباب ـ سبل العالج

على سيف عبده كليب. د(2009ــ 1990)العوامل المؤثرة في دالة الطلب على النقود في اليمن خالل الفترة 

جمال محمد سرور.ددراسة تطبيقية: مدى دقة تقديرات موازنة مصلحة الضرائب في الجمهورية اليمنية

عاطف  عقيل البواب (بنك سبأ اإلسالمي وفروعه)دراسة حالة : كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في البنوك اإلسالمية 

ناصر محمد ناصر. دم1978-1962البنية االجتماعية والنظام السياسي في الجمهورية العربية اليمنية

37م 2012مارس  (37)محتويات العدد 

محمد علي جبران .      دإدارة المخاطر المصرفية في ظل التحكم المؤسسي  دراسة على البنوك اليمنية

لبنى حسين المسيبلي/دآفاق ومتطلبات االستثمار السياحي في الجزر اليمنية

حمودعلي النجار.   داالستثمار في الوطن العربي واتجاهاته في ظل التغيرات

عدنان ياسين المقطري. عرض دمحمد محسن محمد الحوثي· دور الدولة ووظائفها في ظل التغيرات الجديدة رسالة ماجستير في اإلدارة العامة

تقييم واقع ومشكالت تطبيق دليل األداء الرقابي الشامل بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومدى مالءمته وتوافقه مع معايير المراجعة الدولية 
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38م 2012سبتمبر  (38)محتويات العدد 

لطيفه إسماعيل الثور. دشبكة الحماية االجتماعية ودورها في تحسين مؤشرات التنمية البشرية األساسية في اليمن 

حمود علي النجار.دإشكالية األمن الغذائي العربي وانعكاس المتغيرات االقتصادية العالمية عليه مع إشارة لليمن

علي سيف كليب .ددراسة قياسية: (2011 - 1990)محددات االدخار في الجمهورية اليمنية للفترة 

عبدالرحمن عبدهللا  شمسان. د.أ(م2010-2000انكوتيرمز)دراســة فـــي بيع البضائع المنقولة عبر البحر في القانون التجاري اليمني، وبعض القوانين العربية وقواعد 

39م 2013مارس  (39)محتويات العدد 

حمود النجار/ دعضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية 

فؤاد حسين الحمدي/ محمد عبدالرشيد علي د/ صالح عمر الجريري ددراسة ميدانية: مدى ادارك المديرين في شركة مصافي عدن ألهمية تمكين العاملين 

فؤاد عبده اسماعيل المخالفي / دم2012-2007جيكينز لتحليل السالسل الزمنية في التنبؤ باألرقام القياسية إلسعار المستهلك في الجهورية اليمنية خالل الفترة -استخدام السلوب بوكس 

محمد أحمد دائل / أدور مراجع الحسابات في التأكد من قدرة المنشات على االستمرار في النساط في المعايير االمريكية والبريطانية واالسترالية والدولية 

40م 2013سبتمبر  (40)محتويات العدد 

أحمد محمد الحضرمي . د.أدراسة تطبيقية على المؤسسات العامة  في اليمن : الرضاء واالستقرار الوظيفي للعاملين وعالقته  بالتجديد والتطوير في المنظمات الحكومية 

لبنى حسين المسيبلي.د(م2011-م1990)العالقة السببية بين الناتج المحلي اإلجمالي والعرض النقدي والمستوى العام لألسعار في االقتصاد اليمني للفترة 

أحمد عبد الواحد الزنداني/ ددراسة في األسباب العميقة  لقيام الثورات العربية  : النظام الدولي والعالم العربي

ناصر محمد ناصر . ددراسة تقييمية: م 1948- م1918المعارضة السياسية في شمال اليمن 

41م 2014مارس  (41)محتويات العدد 

سنان غالب المرهضي/ د.أم2013العالقة بين خصائص منظمة التعلم والرأس المال البشري دراسة تحليلية لعينة من األبحاث األكاديمية اليمنية 

عبد الكريم قاسم السياغي/ د.أ(من سورة النمل (18)و  (17)قراءة تحليلية في اآليتين رقم ): الدور الشعبي في التعامل مع  المخاطر  العامة في  المفهوم القرآني 

محمد علي صالح جبران/ ددراسة ميدانية آلراء المراجعين الداخليين والخارجيين: دور المراجعة الداخلية في تطبيق الحوكمة في شركات ومؤسسات القطاع العام والمختلط

سليمان سليم علي / د(دراسة على متاجر األلبسة في مدينة طرطوس  )جودة الخدمة في تجارة التجزئة  وأثرها على رضا العميل 

عمر أحمد محمد/ أ(دراسة ميدانية في البيئة السورية)دور مناقشات فريق التدقيق في تقييم خطر االحتيال 

42م 2014سبتمبر  (42)محتويات العدد 

43م 2015مارس  (43)محتويات العدد 

سنان غالب المرهضي/ د. أ.م2014العالقة بين الثقافة التنظيمية وفاعلية إدارة األزمات دراسة ميدانية على عينة من القيادات اإلدارية في شركة النفط اليمنية 

حسن سعيد الصبري/د.م وتعديـالتـــه علـى تـشـجيـــع االستثمـــار فـــي اليمــــن2001لسـنــة  (19)أثــر قـانـون الضـريبــة الـعــامــة عـلـى المبـيـعـــات رقـــم

فاضل أحمد السنباني/ د.تشكيل األجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في اليمن بين المركزية والالمركزية

أحمد علي أحمد الوذن/ أ.جامعة عدن- دراسة تطبيقية في كلية العلوم اإلدارية:مهارات االتصال غير اللفظي  لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعي

44م  2015سبتمبر  (44)محتويات العدد 

م2012دراسة تحليلية لحوادث المركبات ونتائجها لعام : مخاطر المركبات في اليمن

نجاة  محمد جمعان/ درؤية نظريه ومدخل تطبيقي للشركات العائلية في اليمن: دور المـــرأة فـي الشركـات العائـلــية 

محمد علي جبران/ ددراسة لعينة من منظمات المجتمع المدني في اليمن: اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية

عبدالسالم عبدهللا أبو سرعة. / أدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجمهورية اليمنية في تعزيز مبدأي الشفافية واإلفصاح ــ  دراسة ميدانية

عبدالكريم قاسم السياغي/ د.أ
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45م2016مارس  (45)محتويات العدد 

سنان غالب المرهضي/د.أم2015فبراير-دراسة ميدانية على عينة من المنظمات الصحية في مدينة صنعاء: العالقة بين الثقافة التنظيمية والخصائص االبتكارية

عبدالرحمن شمسان الحّمادي/ د. أدراسة مقارنة: في التشريع اليمني والمصري (اإلعسار )اإلفالس التجاري واإلفالس المدني 

فاضل أحمد السنباني/ ددراسة دستورية مقارنة بالحل في اليمن -حل المجلس النيابي في الدول ذات النظام البرلماني 

ناصر محمد ناصر / د.المعارضة والنظام اإلمامي بين التوظيف واالختراق:م1962- م1948الحركة الوطنية في شمال اليمن  

راجح قائد األسدثقة المستهلك األولية والعوامل المحفزة لها في سياق التجارة اإللكترونية

Doha Development Round of WTO: Could it be the End? Or would it be a Breakthrough?عبدالكريم عامر / د.أ

46م 2016سبتمبر  (46)محتويات العدد 

محمد أحمد الحاوري. د. أ (دراسة قياسية)تحليل تطورالدين الحكومي المحلي وأثره على النمو االقتصادي واالئتمان الموجه للقطاع الخاص في اليمن 

أمين محمد محي الدين. د.أاألساس القانوني للتنمية االقتصادية في اليمن

أفراح يحيى الرزامي. د( م 2013-  م 2012)دراسة تطبيقية على طلبة كليـة التجارة واالقتصاد بجامعة صنعاء : استخدام االختبارات الغير معلميه لقياس مستوى جودة الخدمات واألنشطة الطالبية وأثرها على رضا الطالب

عدنان ياسين المقطري.دم2013-م2003العوامل المؤثرة على الدور الرقابي لمجلس النواب اليمني خالل الفترة 

عبدهللا  محمد العاضي . دتقييم تجربة السياسات االقتصادية في اليمن من منظور اقتصاد السوق االجتماعي البيئي

47م2017مارس  (47)محتويات العدد 

نجاة محمد جمعان. د. أنموذج نظري لتطبيق النظرية العلمية لإلدارة لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية العربية

عبدالعزيز  محمد المخالفي. دمتطلبات تطبيق إدارة المعرفة في جامعة صنعاء

أحمد محمد الماوري. دالتحديات اإلدارية التي تواجه عملية التحول نحو النظام الفيدرالي  في الجمهورية اليمنية 

ناصر محمد ناصر . د.أم1940م ـ 1918التوظيف السياسي للبنية االجتماعية وبناء الدولة في عهد اإلمام يحيى حميد الدين 

مروان طاهرعبده المخالفي   .أ (م2012-2003)دراسة تحليلية للمدة : أذون الخزانة ودورها في تمويل عجز الموازنة العامة في اليمن

48م2017سبتمبر  (48)محتويات العدد 

حسن ثابت فرحان. د. أم2014-1994أسبابهاوتطورها خالل الفترة : ظاهرة البطالة في اليمن

نجاة محمد جمعان.د. أالشراكة بين القطاع الخاصوالحكومة في اليمن تكامل أم صراع

عدنان ياسين المقطري .دم 2010-1990اإلصالح السياسي في اليمن 

صالح ياسين المقطري  .د(جدلية العالقة بين الريعوالفساد السياسي)الحالة اليمنية : االقتصاد السياسي للريع 

49م 2018مارس   (49)محتويات العدد  

حسن ثابت فرحان. د. أتجارب بعض الدول في التحول إلى النظام المصرفي اإلسالمي التجربة الباكستانية كنموذج

فضل محمد ابراهيم المحمودي. د((دراسة استطالعية آلراء عينة من نزالء فندق تاج سبأ بصنعاء ))أثر عناصر المزيج التسويقي الخدمي على رضا الزبائن 

يوسف عبده راشد الرباعي . ددراسة تطبيقية في الجمهورية اليمنية- مزايا الفحص الضريبي بالعينة ومتطلبات نجاحه 

منصور أحمد يحيى العامري. د(م2014-2004)دراسة تحليلية لسوق التأمين اليمني للفترة -أهمية التأمين على السيارات في نمو صناعة التأمين في السوق اليمني 

فائزة محمد عبدالهادي المسني. د"دراسة حالة- "على تخفيض التكاليف  (JIT)واإلنتاج في الوقت المحدد (ABC)أثر تطبيق نظامي التكلفة على أساس النشاط 

50م2018سبتمبر  (50)محتويات العدد 

حسن ثابت فرحان. د. أم كنموذج2008األزمة المالية العالمية - وضع البنوك اإلسالمية في ظل األزمات المالية العالمية

صالح ياسين المقطري. داالتجاه نحو الفيدرالية المالية: اليمن

محسن بابقي عبدالقادر  . د(نموذجان مقترحان للقياس الزكوي)نحو تبسيط إجراءات تحديد وقياس وعاء زكاة عروض التجارة في الشركة المساهمة التجارية 

يوسف عبده راشد الرباعي. دمدى استخدام المعاينة اإلحصائية في الفحص الضريبي في الجمهورية اليمنية

51م 2019مارس   (51)محتويات العدد 

أحمد محمد الماوري. د."بناء القدرات المؤسسية كمدخل لتعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية"

إبراهيم أحمد شريم. د.دراسة تطبيقية على قطاع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية: أثر استخدام القيمة العادلة وحوكمة الشركات على نموذج اإلنذار  المبكر وتقييم األداء

" دراسة نظرية معرفية: المفهوم واألبعاد والعوامل.. االغتراب السياسي خالد أحمد القيداني . د."

" قطاع غزة- العالقة بين األداء المالي وجودة الخدمة في المؤسسات العامة كامل أحمد ماضي. د.

" دراسة حالة جامعة صنعاء: القيم والمشاركة السياسية لدى الشباب الجامعي في اليمن إحسان زيد عيون . أ."


