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 مركز التطوير و ضمان الجودةلمنشورة ألعضاء بحاث ااال
 

 

 اسم المجلة سنة النشر عنوان البحث أسم الباحث م

 .د.هدى يحيى العمادأ 1

حكمه و أثره  –التطبيع مع العدو االسرائيلي -1

 على الواقع االسالمي.
 م2021

جامعة الناصر 

 (17(العدد)2المجلد)

م 1928االحداث اليمنية البريطانية بعد أحداث -2

 م)بحث مشترك(.1934وحتى معاهدة صنعاء 
 م2014

مجلة االندلس للعلوم 

–االنسانية واالجتماعية 

مجلة علمية محكمة 

 دورية

 (2( العدد)7المجلد )

 االسالميأحكام الطالق البدعي في الفقه -3
 م2014

 يونيو -يناير

جامعة الملكة أروى 

 (12العدد)

مسائل االجماع التي يلزم المجتهد معرفتها  -4

 عند ابن المرتضى

 م2013

 ديسمبر

مجلة جامعة ذمار 

للدراسات والبحوث 

 (18العدد) االنسانية

الوالية في الزواج )دراسة مقارنة ورأي -5

 القانون اليمني(
 م2021

 الحديدة آداب مجلة

 (9العدد)

 ورأي مقارنة دراسة) نفقة دواء الزوجة-6

 (اليمني القانون
 م2021

المجلة الدولية لنشر 

البحوث و الدراسات 

 (20(العدد)2مجلد)

 م2014 مسائل الملقبات في الفرائض-7
( 7مجلة االندلس المجلد)

 (2العدد)

 م2021 المسائل الفقهية عند أئمة الزيدية-8

مجلة االندلس للعلوم 

اإلنسانية و االجتماعية 

 (45( العدد)8المجلد )

العلوم والتطرف و التكفيرفي ميزان الشريعة -9

 االسالمية
 م2017

مجلة كلية التربية للعلوم 

 (العدد7االنسانية المجلد)
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 اسم المجلة سنة النشر عنوان البحث أسم الباحث م

 أ.م.د. أحمد محمد مجاهد  2

واقع أداء رؤساء األقسام األكاديمية بكليات  .1

التربية جامعة صنعاء في ضوء مفهوم 

الجودة الشاملة )كلية التربية صنعاء 

 أنموذجاً(.

 م2017ديسمبر

مجلة دراسات في التعليم 

الجامعي وضمان الجودة 

  (9) العدد( 5) المجلد

 ألعضاء المهنية التدريبية االحتياجات تحديد .2

 ضوء في صنعاء بجامعة التدريس هيئة

 مركز األكاديمي واالعتماد الجودة متطلبات

 (.مشترك بحث) صنعاء، جامعة التطوير،

 م2017ديسمبر

مجلة دراسات في التعليم 

الجامعي وضمان الجودة 

 (9) العدد( 5) المجلد

 في بها المناط بالدور صنعاء جامعة قيام مدى .3

 من ميدانية دراسة) المعرفة مجتمع بناء

 (.التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة

 م2018يونيو 

مجلة دراسات في التعليم 

الجامعي وضمان الجودة 

 ( 10) العدد( 6) المجلد

 اليمنية الجامعات بين تحول التي المعوقات .4

 دراسة) المعرفة مجتمع بناء في ودورها

 (.صنعاء جامعة حالة

  م2019يونيو

مجلة دراسات في التعليم 

الجودة الجامعي وضمان 

 (12) العدد( 7) المجلد

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء التزام مدى .5

 وجهة من التعليم مهنة بأخالقيات صنعاء

 الطالب نظر

 م2020مارس 

 مجلة جامعة الرازي

للعلوم اإلدارية 

(، 1واإلنسانية المجلد)

 (1العدد)

 هيئة ألعضاء األكاديمي األداء تقويم .6

 صنعاء جامعة-أرحب التربية بكلية التدريس
 م2021

المجلة العلمية لجامعة 

 (2المستقبل، العدد )
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 اسم المجلة التي نشر فيها السنة عنوان البحث االسم م

3 
د. خليل محمد 

 الخطيب

تصور  -األكاديمية العربية للقيادة الجامعية  .1

 مقترح في ضوء بعض الخبرات العالمية.
 م2018يناير 

مجلة افاق جديدة في تعليم الكبار،  العدد 

( ، تصدر عن مركز تعليم الكبار 23)

 بجامعة عين شمس، مصر. 

واقع المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات  .2

الجامعية العربية ومتطلبات تنميتها في 

 ضوء التحديات المعاصرة.

24- 25 

يوليو 

 م2019

مجلة جامعة حضرموت عدد خاص 

العلمي الرابع ، جامعة حضرموت، بالمؤتمر 

 اليمن.

طوير أداء المراكز العلمية بجامعة صنعاء ت .3

في ضوء أهدافها ومسؤولياتها االجتماعية 

. 

يونيو  -يناير 

 م2019

مجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان 

، مركز 12( العدد )7الجودة، المجلد )

التطوير وضمان الجودة، جامعة صنعاء، 

 اليمن.

االنتاج والنشر العلمي بالجمهورية  اقعو .4

اليمنية ومقترحات تطويره في ضوء 

 متطلبات التحول الرقمي.

 م2020

موقع منظمة المجتمع العلمي العربي، 

 الدوحة، قطر، متوفر على الرابط:

http://arsco.org/article-detail-

1579-8-0#.XoEeyL7mnvU.email 

واقع البحث العلمي في الوطن العربي  .5

 دراسة وصفية تحليلية.

(2008- 

 م( 2018

موقع منظمة المجتمع العلمي العربي، 

 الدوحة، قطر، متوفر على الرابط:

https://www.arsco.org/article-

detail-1656-8-

0#.Xvgix8Cvbu9.whatsapp 

تحليل االتجاهات الموضوعية للرسائل  .6

تربوي العلمية بقسم اإلدارة والتخطيط ال

 بجامعة صنعاء 

(1997- 

2019) 

(، 24مجلة جامعة الملكة أروى ، العدد )

 جامعة الملكة اروى، اليمن. 

واقع المسؤولية المجتمعية ومقترحات  .7

تأطيرها لدى المؤسسات الحكومية 

والخاصة بالجمهورية اليمنية في ظل تفشي 

 األوبئة.

يونيو  –يناير 

 م2020

العدد الثاني، مجلة المؤتمرات العلمية 

المركز الديمقراطي الدولية، الصادرة عن 

 العربي، المانيا، برلين.

تحليل الرسائل الجامعية المودعة لدى  .8

المركز الوطني للمعلومات بالجمهورية 

 اليمنية.

 م2020

مجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان 

( ، 15 -14( العددين )8الجودة، المجلد )

مركز التطوير وضمان الجودة، جامعة 

 صنعاء اليمن.

تحديات التعليم االلكتروني في دول العالم  .9

 الثالث واليمن وسبل معالجتها
 م2020

مجلة دراسات في التعليم الجامعي وضمان 

( ، 15 -14( العددين )8الجودة، المجلد )

مركز التطوير وضمان الجودة، جامعة 

 صنعاء اليمن.

http://arsco.org/article-detail-1579-8-0#.XoEeyL7mnvU.email
http://arsco.org/article-detail-1579-8-0#.XoEeyL7mnvU.email
https://www.arsco.org/article-detail-1656-8-0#.Xvgix8Cvbu9.whatsapp
https://www.arsco.org/article-detail-1656-8-0#.Xvgix8Cvbu9.whatsapp
https://www.arsco.org/article-detail-1656-8-0#.Xvgix8Cvbu9.whatsapp


 

 
00967 1 535716/7 

adqacsu@gmail.com 

 وضمان الجودةمركز التطوير األكاديمي 
 

 الخبزر  كبيز  يكانتهزا علزى والحفزا  للجايعزة  والخزمي  واإلياري والبحثز  األكزاييم  التميزز تحقيق إلى المركز يسعى: الرسالــة

 .الوطن  العتماي إلى وصولاً الجوي  وضمان الشايل  األياء تطوير خالل ين اليمن  ف  األول

Sana'a,Yemen     |    Tele/Fax : 530838       |    P.O.Box: 1247  

 صنعــاء جايعـة

 األكاييمـ  التطويــر يركــز

 الجــوي  وضمـان

Republic Of Yemen 

Sana'a University 

Academic Development Center 

 Quality Assurance & 

اً األول الخبر  وبي  الرياي :  الرؤيــة  .الجوي  وضمان التطوير يجال ف  وطنيا

 

 المجلة التي نشر فيها السنة عنوان البحث االسم م

 األشول عبدهللا د.حسين 4

 هيئة ألعضاء المهنية التدريبية االحتياجات تحديد-1

 الجودة متطلبات ضوء في صنعاء بجامعة التدريس

 صنعاء، جامعة التطوير، مركز األكاديمي واالعتماد

 (.مشترك بحث)

 يونيو – يناير

 م2017

دراسات في التعليم  الجامعي 

( 5) المجلد-وضمان الجودة

 (9) العدد

 هائل الصالحي حسند. 5

تحديد االحتياجات التدريبية المهنية ألعضاء هيئة -1

التدريس بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات الجودة 

 واالعتماد األكاديمي مركز التطوير، جامعة صنعاء،

يونيو  –يناير 

 م2017

دراسات في التعليم  الجامعي 

( 5) المجلد-وضمان الجودة

 (9) العدد

 صالح الطيبد.عبدهللا  6

تحديد االحتياجات التدريبية المهنية ألعضاء هيئة -1

التدريس بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات الجودة 

 واالعتماد األكاديمي مركز التطوير، جامعة صنعاء

يونيو  –يناير 

 م2017

دراسات في التعليم  الجامعي 

( 5) المجلد-وضمان الجودة

 (9) العدد

 الصرابيحسن د.نبيلة  7

مقترح لتسويق مخرجات البحث العلمي تصور  -1

 بالجامعات اليمنية في ضوء التجارب العربية والعالمية.

24 – 26  

 م2017

تعليم العالي لالمؤتمر الخامس ل

 في اليمن واحتياجات التنمية

واقع جودة العمليات االدارية بجامعة صنعاء وفقاً -2

 .((Six Sigmaلمنهج  

فبراير  4-5

 م2018

المؤتمر العلمي األول للعلوم 

جامعة -اإلنسانية واالجتماعية 

االندلس للعلوم والتكنولوجيا 

 بالجمهورية اليمنية

تطوير المراكز العلمية والبحثية بجامعة صنعاء في  -3

 ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.

28 – 29 

 م2018نوفمبر/

دراسات في التعليم  الجامعي 

 -وضمان الجودة

مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين  -4

 بالجامعات اليمنية.

مارس  3-4

 م2019

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم 

اإلنسانية واالجتماعية )العلوم 

اإلنسانية وتحديات العصر( 

جامعة االندلس للعلوم 

والتكنولوجيا بالجمهورية 

 اليمنية

التنظيمية كما الفساد األكاديمي وأثرة في السمعة  -5

يدركها طلبة الدراسات العليا بكلية التربية جامعة 

 صنعاء.

أكتوبر  20-21

 م2020

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم 

اإلدارية )التنمية المستدامة 

ركيزة لألمن واالستقرار 

والسالم( جامعة االندلس للعلوم 

والتكنولوجيا بالجمهورية 

 اليمنية
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سنة  البحثعنوان  اسم الباحث م

 النشر
 اسم المجلة التي نشر فيها

8 
 مطهر الغني عبد. د

 النور

 جودة تقويم" بعنوان مشترك بحث -1

 التدريس هيئة ألعضاء االكاديمي األداء

 صنعاء جامعة أرحب التربية بكلية

 

 2 العدد المستقبل، بجامعة العلمية المجلة

 الجامعات حوكمة واقع"  مشترك بحث -2

 المجتمع نظر وجهة من اليمنية االهلية

 " االكاديمي

 يوليو-يناير

 م2019

 وضمان الجامعي التعليم في دراسات مجلة

 (12) العدد( 7) المجلد الجودة

1. “The Necessary Teaching 

Efficacy for Mathematics 

Teachers in Middle Schools" 

 م2007

Pakistan Journal of Social 

Sciences 4 (6): 755-761, 2007 

2. “Effect of a Proposal 

Teaching Strategy on the 

Students Common Errors'. 

 م2008
The Social Sciences 3 (8): 587-

593, 2008 

3. “Assessment the Environment 

of the Chemistry Laboratories at 

Huazhong Normal University 

(HZNU) in China and Jordanian 

University (JU) in Jordan as 

Perceived by students".  

 م2008

Pakistan Journal of Social 

Sciences 5 (4): 306-309, 2008 

 

4. Instrument of Primary 

School teacher Competency.   (2011.) Journal of Social Science, 7(4): 

586- 589 

مستوي ممارسة متطلبات أعادة  -4

هندسة العمليات االدارية في منظمات 

 االعمال .

 م2021

المركز –مجلة تنمية الموارد البشرية 

 -برلين–الديمقراطي العربي 

 م2021(14العدد)
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 اسم المجلة التي نشر فيها سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث م

9 
عبدالواسع علي د. 

 ناجي

 في اب الواتس دور"  بعنوان مشترك بحث -1
 الثانوية المرحلة طلبة لدى الوطنية القيم تنمية

 (العصر تحديات ضوء في اليمنية الجمهورية في
 م2019

 للطفولة العربي المجلس مجلة

. العربية مصر – القاهرة والتنمية،

 البحوث جائزة على البحث حاز)

 والتنمية الطفولة قضايا في العلمية

 للطفولة العربي المجلس من

 العربية مصر – القاهرة -والتنمية

بحث بعنوان" تقييم واقع التربية البيئية في  -2
كليات التربية في اليمن في ضوء القيم البيئية 

 الالزم تنميتها لدى الطالب".

 م2014

مجلة كلية التربية االسماعيلية، 
مصر  -جامعة قناة السويس

 العربية

نشر بحث مشترك مع الدكتور عبد الغني  -3
الحاوري بعنوان "دور المعلم في تنمية مهارات 

القرن الحادي والعشرين لدى طلبة المرحلة 
الثانوية بالجمهورية اليمنية"، المجلد الحادي 

 عشر، العدد الحادي والعشرين

 م2020
المجلة الدولية لتطوير التفوق، 

 والتكنولوجياجامعة العلوم 

نشر بحث جماعي بعنوان " تحديد  -4
االحتياجات التدريبية المهنية ألعضاء هيئة 
التدريس بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات 

 (.مشترك بحثالجودة واالعتماد االكاديمي )

يوليو 
 م2017

" مجلة دراسات في التعليم 
مركز  –الجامعي وضمان الجودة 

التطوير االكاديمي وضمان 
 (5 )الجودة، جامعة صنعاء، مجلد

 (9 )العدد

نشر بحث بعنوان فاعلية برنامج مقترح في  -5
التربية البيئية من منظور إسالمي على تنمية 

القيم البيئية لدى الطالب المعلمين في الجمهورية 
 اليمنية".

 م2014

مجلة كلية التربية االسماعيلية، 
مصر  -جامعة قناة السويس

 العربية

 األداء جودة تقويم" بعنوان مشترك بحث -6
 التربية بكلية التدريس هيئة ألعضاء االكاديمي

 صنعاء جامعة أرحب
 م2021

 

 

 المستقبل، بجامعة العلمية المجلة

 (2) العدد
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سنة  عنوان البحث اسم الباحث م

 النشر
 اسم المجلة التي نشر فيها

10 
د. عبده نعمان 

 الشريف

 الشراء عملية في االنترنت دور  -1

 م2018 .  اليمنية البيئة في
 جامعة االنسانية العلوم مجلة

 (35 العدد ذمار)

 الشاملة الجودة ثقافة بين الفجوة  -2

 في التعليمي النظام أداء ومستوى

   اليمنية الجمهورية
 (16 االندلس )العدد جامعة مجلة م2018

 ودورها الشاملة الجودة ثقافة"  -3

 م2014  النظام أداء تحسين في
 لمركز العصر شئون مجلة

 االستراتيجية الدراسات

 كاستراتيجية االلكترونية الحكومة -4

 لمعامالتها والحماية اإلثبات وطرق

  .18 العدد
 م 2008

 االقتصاد كلية العلمية المجلة

الجزائر، )العدد  جامعة والتسيير

18) 

 خدمات تقديم استراتيجية  -5

 م 2010   الموبايل عبر االلكترونية الحكومة
 والتسيير االقتصاد كلية علوم مجلة

 (20  الجزائر) العدد جامعة

11 
د. منير صالح 

 العزاني

 حوكمة واقع"  مشترك بحث-1

 وجهة من اليمنية االهلية الجامعات

 "  االكاديمي المجتمع نظر

-يناير

 يوليو

 م2019

 الجامعي التعليم في دراسات مجلة

 العدد( 7) المجلد الجودة وضمان

(12 ) 

ممارسة متطلبات أعادة  مستوي

هندسة العمليات االدارية في منظمات 

 .االعمال 

 م2021

–مجلة تنمية الموارد البشرية 

–المركز الديمقراطي العربي 

 م2021(14العدد) -برلين
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 المجلة التي نشر فيها السنة عنوان البحث االسم م

 محمد شمالن أ.م.د.علي 12

 بكليات التدريس هيئة لعضو األكاديمي األداء تقويم-1

 يونيو – يناير  معايير الجودة ضوء في صنعاء جامعة التربية

 م2017

 التعليم في دراسات مجلة

 الجودة وضمان الجامعي

( 5) التطوير المجلد مركز

 (8) العدد

 هيئة ألعضاء المهنية التدريبية االحتياجات تحديد-2

 الجودة متطلبات ضوء في صنعاء بجامعة التدريس

 (.مشترك بحث) التطوير، مركز األكاديمي واالعتماد

 يونيو – يناير

 م2017

 التعليم في دراسات مجلة

 الجودة وضمان الجامعي

( 5) التطوير المجلد مركز

 ( 9) العدد

 كلية أساتذة لدى التدريس مهارات جودة تقويم-3

 ورؤساء ونائبيه العميد نظر وجهة من المحويت التربية

  للتربية، العليا الدراسات كلية األقسام

 اكتوبر

 م2015

المجلد -جامعة القاهره

الثالث والعشرون 

 (.4العدد)

التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية من وجهة نظر -4

أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية جامعة صنعاء 

 ودور التعليم الجامعي في مواجهتها، 

يونيو  -ابريل 

 م.2017

مجلة األندلس للعلوم 

اإلنسانية واالجتماعية، 

 (14(، العدد)15المجلد )

 جامعة التربية بكليات المعلم إعداد برامج واقع-5

 -يناير ، العمل سوق متطلبات ضوء في صنعاء

 .م2015يونيو

 صنعاء جامعة مجلة

 التربوية للعلوم

 ،(13)المجلد والنفسية،

 ( 1)العدد

تقويم أداء مدربي برامج التنمية المهنية ألعضاء -6

 -يناير هيئة التدريس من وجهة نظر المدربين  

 م.2015يونيو

مجلة جامعة صنعاء 

للعلوم التربوية 

(، 13والنفسية، المجلد)

 ( 2العدد)

مدى رضا أعضاء مركز التطوير األكاديمي وضمان  -7

الجودة بجامعة صنعاء عن تحقق مؤشرات األداء 

 األكاديمي على مستوى المركز 

 م2020
مجلة المركز الديمقراطي 

 المجلد)   ( العدد

 د.منصرعلي الصباري 13

تحديداالحتياجات التدريبية المهنية ألعضاء هيئة -1

التدريس بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات الجودة 

 واالعتماد األكاديمي مركز التطوير، جامعة صنعاء

يونيو  –يناير 

 م2017

( 9( العدد )5المجلد ) 

 )بحث مشترك(

بحث مشترك مع الدكتور أحمد محمد مجاهد بعنوان -2

" درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بأخالقيات مهنة 

 التعليم من وجهة نظر الطلبة" 

 م2020

مجلة جامعة الرازي العدد 

(1) 

بحث مشترك بعنوان " واقع البحث العلمي في اليمن -3

 كلية الهندسة.-دراسة حالة –
 م2015

صنعاء" الهندسة جامعة 

المؤتمر العلمي الخامس 

كلية  –للبحث العلمي 

 الهندسة جامعة صنعاء
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 سكرتارية الوحدات

 أ.نجالء الجوفي

 المجلة التي نشر فيها السنة عنوان البحث االسم م

 د. حورية الصبري 14
التربية االسرية المطور وفق فاعلية تدريس مقرر 

 م2091 نظرية جولمان ومهارات الحياة
 –مجلة العلوم التربوية 

 جامعة ذمار

 - - اليوجد د.محمد سعيد البيضي 15

 - - اليوجد د.شايف شرف الحكيمي 16


