جملة جامعة اجلزيرة
علمية – محكمة – دورية
تصدر عن جامعة الجزيرة – الجمهورية اليمنية – محافظة إب

المجلد األول  -العدد األول – يناير – 8102م  -السنة األولى

توجه جميع المراسالت إلى مدير التحرير على العنوان اآلتي:
المركز الرئيس :الجمهورية اليمنية – مدينة إب – مثلث المواصالت
ت – 66941-6673144 :موبايل /واتس أب66941- 113689119 :
66941- 116161167 :

اإليميلjs.university2018@gmail.com :

َ
األحباث املنشورة يف اجمللة تعرب عن اراء أصحابها
وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة أو اجلامعة





االفتتاحية وقواعد النشر

مجلة جامعة الجزيرة

جملة جامعة اجلزيرة
علمية – حمكمة – دورية
اإلشراف العام

د /عبد الـرقيب علي صبيح
رئيس التحرير

أ.د /أمحد غالب اهلبوب
مدير التحرير

د /حممد أمني اهلمام
هيئة التحرير
ًّ
منسقا ومراجعا لغويا (لغة عربية)
ًّ
مراجعا لغويا (لغة إجنليزية)

د /فـهـد درهم الغـامني
د /عبد امللك منصور صاحل

سكرتري التحرير

أ /أسامة عبد الكريم احلارثي
أ /أمين عبد اللطيف ياسني

مجلة جامعة الجزيرة
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الـهـيئـة االستشارية
أ .د /عبد اللطيف حيدر احلكيمي

أ .د /أحـمـد علي الـحـاج

أ .د /عبد الوهاب صاحل العوج

أ .د /حممد عبد اهلل عبد العزيز

أ .د /أنــيسة حممد عـــبــود

أ .د /عبد اهلل حممد الفالحي

أ .د /عبد الغني حييى اهلتار

أ .د /سـفـيـان عثمان املـقـرمـي

أ .د /علي عبده مطري

أ .د /عارف عبد اهلل الـصباحي

أ .د /ابراهيم سليمان حيدرة

أ .د /مـحـمـد أمحد الــحــدأ

أ .د/عبد السالم علي الـفـقـيه

أ .د /نـعـمـان أمحد فـيـروز

أ .د /حممد محود الزهريي

أ .د /حبيب حمبوب العريقي

أ .د /عبد القوي علي الـفـقيه

أ .د /مــحمد علي الـجرادي

د /صادق عبد الكريم اليوسفي

أ .د /فيصل سيف الكمايل

د/عبد امللك أمحد العصري

د /ســــلـطان حسن احلاملي

د /حـفـظ اهلل حييى سكـران

يبيب

د /حممد منصور عبد امللك
د /مجا حممد احلبيشي

د /عبد اهلل حممد األصبحي

اهليئة املساعدة
املسؤو املايل

أ /عبد الواحد أمحد آ قاسم

العالقات العامة

أ /مالك عبده الشجاع

المركز الرئيس -الجمهورية اليمنية – مدينة إب – مثلث المواصالت
تلفون - 66936-1- 146633 :فاكس66936-1- 146444 :

موبايل66941- 113689119 :

مجلة جامعة الجزيرة

/
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اواًل :شروط النشر العامة بالمجلة:

 عدم تعارض المادة العلمية المقدمة للنشر مع قيم ومعتقدات وأعراف المجتمع اليمني والعربي.

خطيا يفيد بأن بحثه عمل أصيل له ولم يسبق نشره ولن يقدم لغرض النشر
 يقدم الباحث للمجلة إقرًا
ار ً
في أي جهة علمية أخرى قبل انتهاء إجراءات التحكيم.
 تنشر المجلة األبحاث األصلية التي تناقش قضايا وموضوعات في العلوم اإلنسانية والتطبيقية.

 أن تعتمد األصول العلمية المتبعة في قواعد النشر العلمية العالمية المتعارف عليها في إعداد األبحاث.
 تلتزم المجلة بإعالم الباحث بتسلم بحثه وتسجيله فور وصوله ،وبعد اجتياز البحث المقدم للنشر لمرحلة
المراجعة المبدئية ،والتحكيم من قبل هيئة التحكيم تقوم إدارة المجلة بإخطار الباحث بقرار صالحية

البحث للنشر من عدمه خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تسليم نسخة أصلية رقمية من البحث
الى إدارة تحرير المجلة.


في حال احتياج البحث إلى بعض التعديالت الشكلية أو الجوهرية تقوم إدارة المجلة بإرسال البحث

الكترونيا مع مالحظات المحكمين إلى الباحث ليتم التعديل.
ً
 في حال عدم قبول البحث للنشر م ن قبل هيئة التحكيم ترسل إدارة المجلة خطاب اعتذار عن عدم

علما بأن البحوث التي ترسل للمجلة ال تعاد أو ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
النشر ً
 تعرض البحوث والدراسات للتحكيم العلمي على نحو سري ولضمان السرية الكاملة يجب عدم ذكر اسم
الباحث في أي صفحة من صفحات البحث أو أي إشارة تكشف عن هوية الباحث.

 يكتب في ورقة مستقلة ،باللغتين العربية واإلنجليزية ،عنوان البحث واسم الباحث وصفته العلمية وجهة
عمله وعنوانه ورقم الهاتف والفاكس (إن وجد) والبريد اإللكتروني.

 البحوث التي ال تُعد وفق قواعد النشر وشروطه ال ينظر فيها وال تعاد إلى أصحابها.
 ال يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي من رئيس تحريرها.
 تعبر المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها فقط.

اعيا لقواعد الضبط ودقة الرسوم واألشكال حسب معايير المجلة
 أن يكون البحث
مكتوبا بلغة سليمة ،ومر ً
ً
ومطبوعا ببنط ( )41للمتن41( ،عريض) للعناوين الفرعية ،و(41عريض) للعناوين
وبشكل رقمي،
ً

الرئيسة )41( ،للحواشي ،وبخط  Simple Arabicللنص العربي Time New Romans ،للنص

اإلنجليزي.

 تؤول جميع حقوق النشر للمجلة.

ملتزما بدقة التوثيق ،وحسن استخدام المصادر والمراجع ،وتثبيتها في نهاية البحث ويتم
 أن يكون البحث
ً
التوثيق وفق إحدى الطرق المعتمدة في التوثيق وبحسب التخصص العلمي.
 تحتفظ المجلة بحقها في إخراج البحث وابراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في النشر.
مجلة جامعة الجزيرة
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 ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية التي تم مناقشتها واجازتها في حقول
العلوم اإلنسانية والتطبيقية ،على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.

ثانيا :طلب النشر في المجلة:
ا

ترسل الطلبات الى بريد المجلة االلكتروني على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

 طلب النشر في المجلة.

 سيرة ذاتية مختصرة للباحث  /الباحثين.
 ملخص باللغة العربية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  451كلمة.

 ملخص باللغة اإلنجليزية للبحث ال يتعدى صفحة واحدة وال يزيد عن  451كلمة.
 كلمات مفتاحية أسفل صفحة المختصر أو الموجز.

ثال اثا :إجراءات النشر:

ترس للل البح للوث والد ارس للات وجمي للع الم ارس للالت المتعلق للة بالمجل للة إل للى مجل للة جامع للة الجزيللرة عل للى

العنوان اآلتي:

 الجمهورية اليمنية ل مدينة إب:
جامعة الجزيرة – مجلة جامعة الجزيرة.

 هاتف 11913-1-147311 :ل فاكس11913-1- 143141 :

البريد اإللكتروني الخاص بالمجلةjs.university2018@gmail.com :

ابعا :رسوم النشر في المجلة:
ر ا

تتقاضى المجلة مقابل نشر البحوث المحكمة والمقبولة الرسوم اآلتية:

يكيا.
 المرسلة من خارج الجمهورية اليمنية ( )$411مائة وعشرين دو ًا
الر أمر ً

 المرسلة من داخل الجمهورية اليمنية ( )410111اثنا عشر ألف ريال يمني.
مجانا.
 المقدمة من باحثي جامعة الجزيرة ً

اء تم قبول البحث للنشر أم لم يتم.
 هذه الرسوم غير قابلة لإلرجاع سو ً

خامسا :رسوم اًلشتراك:
ا

 لألفراد في اليمن مبلغ وقدره ( )41111عشرة ألف ريال يمني.

 االشتراك السنوي للمؤسسات في اليمن مبلغ وقدره ( )41111اثنا عشر ألف ريال يمني.

مجلة جامعة الجزيرة
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اًلفتتاحية:

بقلم
أ.د /أحمد غالب الهبوب
رئيس الجامعة  -رئيس التحرير

الحمد هلل رب العالمين القائل { يَرْفَعِ اللََّهُ الََّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالََّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}[ المجادلة ]11 :والصالة
والسالم على معلم البشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد:
يسلعدني أن أقلدم هلذه الكلملة االفتتاحيلة للعلدد األول مللن مجللة جامعلة الجزيلرة ،وهلي مجللة علميللة

لدارها م رلر فتين فللي السلنة ،لتكلون واجهلة الجامعلة واحللدى قنواتهلا البحثيلة لنشلر الد ارسللات
محكملة تق رلرر إص ُ
األكاديمية الرصينة ،ونأمل أن تمثل إضافة نوعية لمسيرة البحوث االكاديمية.
ر
إن إصللدار جامعللة الجزي لرة لهللذه المجلللة البحثيللة المحكمللة لهللو خيللر دليللل علللى اهتمامهللا بالبحللث
العلمي ،بوصفها أحد أهم الركائز األساسية ،التي ترتقي بالجامعة نفسها وبمجتمعها ،فقد ارتبطت سلمعة

يادتهللا
الجامعللات بمقللدار وقيمللة إنتاجه لا مللن البحللث العلمللي ،إذ يحللدد البح لث العلمللي تميللز الجامعللة ،ور ه
علللى مسللتوى الجامعللات المحليللة ،بللل إن مكانللة البحللث العلمللي فللي الجامعللات تعللد أحللد أبللرز المؤشلرات
المعتمدة في التصنيفات العالمية لترتيب الجامعات.

وتج للدر اإلش للارة إل للى أن لله ال تس للتطيع أي مجل للة علمي للة ف للي أي بيئ للة أكاديمي للة أن ترس للم مالمحه للا
البحثيللة وتحللدد مكانتهللا األكاديميللة منللذ العللدد األول أو الثللاني مللن إصللداراتها الدوريللة ،لكنهللا تحللاول أن
تق للدم المؤشل لرات األول للى لطموحه للا البحث للي ووجهته للا األكاديمي للة عب للر مس للار البح للث األك للاديمي الطوي للل

والصعب ،وليس من التهويل في شيء إذا قلنا إن اصلدار مجللة أكاديميلة بطملو يتلوخى مكانلة مرموقلة

فللي السللاحة األكاديميللة ،إنمللا هللو دخللول فللي عللالم البحللث العلمللي التللي يمللوج بالعديللد مللن اإلصللدارات

الدورية للمجالت البحثية في الساحة األكاديمية الوطنية.

وم للع التس للليم بوح للدة المعرف للة وتكامله للا ،فإنن للا ف للي مجل للة جامع للة الجزيل لرة نس لللم أيض للا بض للرورة

التخص للص المعرف للي للباح للث وللمجل للة البحثي للة ،فق للد ص للارت المج للالت البحثي للة الرص للينة تس للعى نح للو

التخصص العلمي الدقيق ،إذ نجد الكثير منها تصنف إلى مجالت بحثية علمية تطبيقية وأخرى مجالت

بحثية إنسانية ،بل صارت بعض المجالت البحثية تنزع نحو مزيد من التخصص الدقيق ،وتأسيسا على

ذلك ،فقد انطلقت مجلة جامعلة الجزيلرة ملن الملدخل الشلمولي اللذي يتضلمن البحلوث اإلنسلانية والبحلوث
العلميللة التطبيقيللة ،وتتطلللع مسللتقبال إلللى أن تتخللذ مسللارين مسللتقلين فللي هللذا المنحللى التصللنيفي ،بحيللث

تكون لها نسختان :مجلة جامعة الجزيرة للبحوث اإلنسانية ومجلة جامعة الجزيرة للبحوث التطبيقية.

بهذا التوجه تضيف جامعة الجزيلرة إللى رصليدها األكلاديمي مجللة علميلة لتفلت آفاًقلا رحبلة للبحلث

العلمي في مجاالت علمية متعددة لها أهميتها البالغة في تنمية اللوطن وتقدمله ،وهلي تأملل ملنكم دعمهلا
مجلة جامعة الجزيرة
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واثراءهلا بأبحلاثكم ود ارسللاتكم ،ومقترحلاتكم ،لكلي يكتللب لهلا النجللا واالسلتمرار وتلتمكن مللن القيلام بللدورها

العلمي الذي من أجله كانت.

ولكل للي تكتسل للب قيمتهل للا العلميلللة ومكانتهل للا األكاديميل للة ،فق للد حرصل للت مجلل للة جامعل للة الجزي ل لرة علل للى

المهتملين بشلؤون البحلث
استقطاب الكفاءات البحثية والطاقات
ر
العلمية الواعدة ،ر
وترحب بجميع الباحثين و ر
المختصلين
العلمي األكاديمي من داخل الوطن وخارجه ،كما استعانت الجامعة بنخبة من خيرة األساتذة
ر

علميللا ،كللان للله
مللن داخللل الللوطن وخارجلله لتحكلليم األبحللاث التللي وصلللتها ،والللذين أبللدوا تعاونللا وكرمللا ر
بنوعية األبحاث.
الفضل في االرتقاء
ر
وتجدد أسرة المجرلة دعوتهلا لك رلل البلاحثين والمهتملين فلي البحلث العلملي ملن مختللف التخصصلات
ر
منللا كللل
العلميللة والللدرجات األكاديميللة لاللتفللاف حللول هللذا المنبللر األكللاديمي بمسللاهماتهم العلميللة ،ولهللم ر
التقدير والعرفان ،ونؤكد لهم أن هذه النبتة العلمية اليانعة ستكبر وتصلب دوحلة ظليللة بجهلودهم العلميلة

القيمة ومساهماتهم البحثية الرصينة.
ويطيب لي في الختام أن أقدم خالص الشكر والثناء والتقدير لجميع الذين أسهموا فلي إخلراج هلذا
العمل العلمي إلى حيز الوجود ،وجميع من كان لهم إسهام فلي الفكلرة والملادة العلميلة والتحكليم والتحريلر
والمراجعللة واإلخلراج النهللائي ،وأعضللاء هيئللة التحريللر ،والبللاحثين الللذين شللاركوا بتزويللد المجلللة بد ارسللاتهم

وبحوثهم.

اء ،خدم ل ًة
وكلنللا أمللل أن تتطللور (مجلللة جامعللة الجزي لرة) مللع األيللام بفضللل تفللاعلكم معنللا ً
كتابللا وق لر ً
للبحث العلمي ،ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة اإللكتروني.
وهللا من وراء القصد ،وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

مجلة جامعة الجزيرة
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م
1
2
3
4
5

الصفحة

املوضوع
فقه املوازنات الضابطة للعالقات الدولية
د /صادق عبد الكريم علي أحمد
معوقات التحاق الفتيات بالتعليم العام يف حمافظة احملويت
د /طاهر محمد عمر األهدل
التأصيل النظري ملفهومي اإلدارة والتدبري
د /عبد الملك أحمد العصري
مشكالت إدارة االجتماعات لدى القيادات األكادميية يف جامعة عدن
د /حسان على ناصر المالكي
أثر اسرتاتيجيات إدارة املوارد الششرية يف تنمية اإلبدا التنظيمي م لال
عمليات املعرفة كمتغري وسيط دراسة ميدانية يف الشنوك التجارية اليمنية

45 -11
79 - 47
92 - 11
124 - 93
161 -125

د /عبد الله أحمد العولقي

6
7

درجة تطشيق التخطيط االسرتاتيجي يف جــــامعــة إب م وجهة نظر العاملني فيها
د /نبيل أحمد محمد العفيري
قياس مستوى الشفافية يف القوائم املالية للشركات املدرجة يف سوق الكويت
لألوراق املالية (دراسة حتليلية)

195 -163
224 - 197

د /سلطان حسن محمد الحالمي

1

تقييم جودة العمليات املصرفية يف الشنوك اليمنية (دراسة مقارنة بني الشنوك
اإلسالمية والشنوك التجارية)

245 - 225

د /خالد محمد الجابري

9
11

األضرار النامجة ع بعض برامج األجسام الفضائية (دراسة قانونية)
د /جمال محمد فارع الحبيشي
اخلصائص املكانية للفضاء املعماري يف مساجد مدينيت إب وجشلة
أ .د /عارف عبد الله الصباحي ،أ .د /محمد أحمد الحدأ
الوضع اجليولوجي واالحتمالية النفطية حلوض تهامة الرسوبي -غرب اجلمهورية

 11اليمنية

261 - 247

292 -269
311 -293

أ .د /عبد الوهاب صالح العوج ،وآخرون

مجلة جامعة الجزيرة

9
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