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يتزامن إصدار هذا التقرير مع دخヱل جゅمعる صنعゅء عゅمゅヰ الخمسين، ヱاستعداد قيゅدة 
 ゅةةヰヤمةةن أج れالتةةي أنشةةئ るميゅيةةدال لمهةةداف السةةヤتخ るسةةبゅةةذا المنヰل بゅلاحتلةة るمعةةゅالج

بゅلجمヱヰريる اليمنيヱ ،るتدشةينゅل لمرحヤةる  عمヤيる التنميる الجゅمعヱ ..るدヱرهゅ الريゅدي في
نتطヤةع خالヰةゅ إلةس استشةراف  فةゅس المسةتقبل  جديةدة تぼسةس لمبةゅدل الحكةュ الرشةيد،

.るمعゅالج れゅعゅقطヱ れゅيヤبجميع ك るااستراتيجي ゅتنゅعヤبي تطヤ⊥ت るسヱمدر るبتゅث れاヱخطヱ るقبゅبعين ث 

ヤالتع ゅヰء مسةيرتゅصةنع るمعゅج れد، بدأヱعق るفمنذ خمس( عةددヱ يتةينヤبك る2∝0يمية ゅةヰخال れرヱتطةヱ ،るلبةゅطヱ لゅلبةゅط )
مةةن الكヤيةةれゅ  قةةدراتヱ ゅヰإمكゅنيゅتヰةةヱ ゅتヱسةةعれ كヤيゅتヰةةゅ لتتةةヱزم عヤةةس ثةةاي م⊥جمعةةれゅ رئيسةةيる بゅلعゅصةةمる صةةنعゅء ヱعةةدد

 るريةヱヰالجم れゅفيةゅلي فةي العديةد مةن محゅالعة ュةيヤفةي نشةر التع れمヰأسة ゅكمة れゅمعةゅجヤاة لヱنة れالتي أصبحヱ ،るاللرعي
 – ほديる خدمゅتゅヰ التدريسيヱ るالبحثيる في مختヤف المراحل ヱاليرヱف مヰمゅ بヤغれ صعヱبゅتヱ ゅヰح⌒ةدة تعقيةداتヱヱゅヰاصれヤ ت

 ゅةس بادنةヤئر عゅر الجةゅالحصةヱ مجةيヰان الヱمن العد れاヱفي يل خمس سن ゅヰتヱذر れغヤالتي بヱ–  ュヱالية ゅنجةد أنلسةنヱ
ヤةةزمين بゅلحلةةゅي عヤةةس مكゅنتヰةةゅ العヤميةةヱ るاأكゅديميةةヱ るفةةس تقيةةيュ منヰجةةي  ヱمヱضةةヱعي ي⊥راعةةي مصةةゅلحنゅ القヱميةةる م⊥

 るليةةゅالح るمعةةゅالج れゅنةةゅإمكヱ れゅيةةヤجز لكヱفةةي هةةذا التقريةةر اسةةتعرام مةةヱ ،るيヤالمسةةتقبヱ るليةةゅالح るمعةةゅالج れゅجةةゅاحتيヱ
 るمعةゅالج るأنشةطヱ れزاゅإنجة ュيتضةمن أهة ゅكمة ،るالازمة れゅئيゅاححصةヱ れゅنةゅلبيゅم⊥عزز ب ،るالبشريヱ るديميゅاأك ゅヰقدراتヱ

 ュゅ021خةةال العةة∬ゅكمةة ،ュ  れゅعةةゅةةف القطヤاجةة  مختヱالتةةي ت れゅالتحةةديヱ れゅبヱل أبةةرز الصةةعゅيتضةةمن التقريةةر عرضةة
 るاسةتراتيجي るر خطةゅفةي إطة れゅقةヱةع المعヤةس تヤع ゆةヤتغヤل るالازمة れゅالمقترحةヱ ىぼس الرヤء عヱط الضヤيسヱ ،るمعゅلجゅب

ت⊥سةュヰ فةي تحسةين تنسجュ مع الرぼيる الヱطنيる لبنゅء الدヱلる اليمنيる الحديثةヱ ،るينتヰةي بمجمヱعةる مةن التヱصةيれゅ التةي 
.るالتنمي れゅبヤمتطヱ س العملヱس れゅبヤبي متطヤ⊥ي ゅبم るالبحثي れالقدراヱ れراゅヰصيل المほتヱ るمعゅالج れゅم⊥خرج 

يتبين لقゅرل هذا التقرير حجュ التヱسع الةذي تشةヰدا الجゅمعةる فةي عةدد كヤيゅتヰةヱ ゅأقسةゅمヱ ،ゅヰالةذي يتةزامن مةع تヱسةع 
أヱ الدراسةةれゅ العヤيةةヱ ،ゅبصةヱرة متنゅغمةةる مةةع تヱصةةيف لヤبةةراما نةヱعي فةةي البةةراما اأكゅديميةةる لمرحヤةる البكةةゅلヱريヱس 

اأكゅديميヱ るالمقرراれ الدراسيヱ るإنشゅء ヱتحديي لヤمعゅمل ヱالمختبراヱ れالعيゅداヱ ،れتطヱير لطرائةس ヱأدヱاれ التةدريس 
 ヱヱسゅئヤ  التعヤيميヱ ،るذلع لضمゅن تحقيس الجヱدة ヱااعتمゅد اأكゅديمي بゅلجゅمعる عヤس الصعيدين الヱطني ヱالدヱلي.

 るالصةةعب るديゅم ااقتصةةゅضةةヱاأヱ انヱالعةةد れゅةةس الحةةد مةةن تةداعيヤع るمعةةゅدة الجゅقية れةةヤةس الصةةعيد احداري، فقةةد عمヤعヱ
 るالتشريعي るل البنيゅاستكم るاقعيヱ بإقرار خطط عمل れدرゅفب ،るمعゅلجゅب るاحداريヱ るيميヤالتع るيヤس سير العمヤع ゅرهゅث ヱ

 るاحجرائيةة るاأدلةةヱ るنيةةヰاثيةةس العمةةل المヱمヱ るمعةةゅجヤل ュبتحسةةين الحةةر ュゅااهتمةةヱ ،るييس التقييميةةゅالمقةةヱ るديゅاحرشةةヱ
الجゅمعي، ヱإيجةゅد البةدائل لمعゅلجةる المشةゅكل المتعヤقةる بسةير العمヤيةる التعヤميةる بゅلشةكل المطヤةゆヱ كتةヱفير الكヰربةゅء فةي 

يس ヱالمحرヱقةةれゅ، بゅلتنسةة الميةةゅاجميةةع مرافةةس الجゅمعةةる العヤميةةヱ るالخدميةةヱ ،るالسةةعي لتةةヱفير احتيゅجةةれゅ الجゅمعةةる مةةن 
 れゅلتحسةين الخةدم るلةヱالطلヱ るمةヱمعي لممゅء المستشةلس الجةゅإنشةヱ ،るنحةゅالم れゅةヰعل مع عةدد مةن الجゅن اللヱゅالتعヱ
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الصحيる المقدمる لمنتسبي الجゅمعヱ ، るتヱفير مبゅلغ رمزيヱ るعبر احيةراداれ الذاتيةる لヤجゅمعةる لتعيةين الطةゅقュ اأكةゅديمي 
 ヱاحداري في المسゅهمる بゅستمراريる التعヤيュ الجゅمعي.

 ュゅاهتمةة るسةةبヱل الحゅمجةة るمعةةゅدة الجゅقيةة れلةةヱفقةةد أ ،るالطابيةة れゅتحسةةين الخةةدمヱ るمعيةةゅالج るةةدف تعزيةةز البيئةةヰبヱ
 るسةبヱحヱ ،るاحداريةヱ るليةゅالعمةل الم るأنيمةヱ れゅنゅاعد البيヱء قゅل بنゅفي مج るسヱمヤئا مゅنتヱ るعيヱن れنقا れكبيرفحقق

るمعةةゅالج れゅيةةヤفس كゅن لتنةةゅالعنةة れقةةヤأطヱ ،れراゅااختبةةヱ れゅالمكتبةة  ュゅبتلعيةةل نيةة るيميةةヤاحقヱ るيةةヤالمح れゅمعةةゅأفضةةل الج
(SAR)  ء لةن تةدخرゅصةنع るمعةゅن أسةرة جほكد بぼن ゅهنヱ ،るنيヱاحلكتر るالمراقب るانيمヱ ゆن الطاヱير براما شئヱتطヱ

るالتقنيةヱ るميヤالع れراヱدة من التطゅاحفヱ ،لゅعヱنヱ لゅكم るيميヤالتع るيヤلعمゅم بヱヰالنヱ るئمゅالق れゅس التحديヤع ゆヤتغヤدال لヰج 
.るليゅالمヱ るديゅارد المヱمヤاأمثل ل ュااستخداヱ るالبشري れالخبراヱ れقدراヤمل لゅييف الكヱالتヱ ،るرعゅالمتس  

 ゆゅاسةتيع ゅليتسةنس لنة ュالةاز ュالتقيةيヱ るلدراسゅيعنس بヱ ،るزة المعنيヰاأج ュゅل هذا التقرير اهتمゅمل أن ينほفي ااخير نヱ
 أي ماحيれゅ أヱ مقترحれゅ بشほن .

 ، ヱتةذليل الصةعヱبれゅ التةي تヱاجヰヰةヱ،ゅالتقدير لدعュ القيゅدة السيゅسيる جヱヰد تطヱير جゅمعる صةنعゅءヱنتقدュ ببゅلغ الشكر 
ثمر مع خطヱاれ تطヱير  ヱالشكر مヱصヱل لقيゅدة ヱزارة التعヤيュ العゅلي ヱأسرة جゅمعる صنعゅء أمال أن يستمر تلゅعュヰヤ الم⊥

.るيヤالمستقب ゅヰريعゅمشヱ るمعゅالج 

 ヱه المヱفس،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. د / القゅسュ محمد عبゅس

 رئيس جゅمعる صنعゅء
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  صنعゅء جゅمعヱるير ヱتطنشほة 

 るاليمني るميヱالحك れゅمعゅء إحدى الجゅصنع るمعゅج れذاヱ るاليمنية るريةヱヰلجمゅلي بゅالع ュيヤالرائدة في التع
( الصةゅدر 0√) بمヱجةゆ القةرار رقة91ュ ュ∬1-92∬1تュ انشゅءهゅ فةي العةュゅمكゅنる تゅريخيヱ るعヤميヱ ،るقد 

كبةر ف اسةتيعゆゅ الجةزء اأヱهي أヱل جゅمعる في اليمن إضゅفる إلس جゅمعる عدن بヰد ،92ュ∬1/∝/∝1في 
من مخرجれゅ التعヤيュ العヱ ュゅإعدادهヱ ュتほهيュヰヤ التほهيل الجيد في مختヤف التخصصةれゅ العヤميةる ليصةبحヱا 

るالتنمي れゅفي تنليذ مخطط ュヰيヤد عゅين يمكن ااعتمヤهぼم.   

  90ュ∬1-91∬1في العةュゅ ( ヱكヤيる التربيる -الشريعヱ るالقゅنヱن  كヤيる) حيي بدأれ عند افتتゅحゅヰ بكヤيتين
ュゅفي العة ュث ،ュヱヤالعヱ ゆاآداヱ るالتربي るيヤلتصبح ك るالتربي るيヤك ュتعديل اس ュ9∬1-90∬1ت≫ュ  れانقسةم

れゅيヤإلس ثاي ك るيヤهذا الك ( るالتربي るيヤك-  ゆاآدا るيヤك-  ュヱヤالع るيヤك ヱ )اف ュゅتحةتفي نلس العれ  るشةعب
مسةتقるヤ، كمةゅ تةュ فةي العةュゅ ن تصةبح كヤيةる تمヰيةدال أ؛ قتصゅد ضمن كヤيةる الشةريعヱ るالقةゅنヱنالتجゅرة ヱاا

1∬9√( ュر القرار رقヱصد ュ11∫ءゅصنع るمعゅن لجヱنゅل قヱبإصدار أ )ヱ ،9∬1فبراير  في√ ュ ュل تةヱقبة
ュ انلصةةれヤ شةةعبる التجةةゅرة ∝9/∼9العةةヱ  ュゅفةةي حةةゅد الجゅمعةةれゅ العربيةةる،الجゅمعةةる كعضةةヱ فゅعةةل فةةي ات

اصبحれ الجゅمعる تضュ خمس  ヱااقتصゅد عن كヤيる الشريعヱ るالقゅنヱن لتصبح كヤيる مستقるヤ بذاتヱ ،ゅヰبヰذا
れゅيヤك ، るمعةゅفةي ج るديميةゅااكヱ るاادارية ュゅةヰمヤل るانين المنيمةヱالقةヱ れゅالعديةد مةن التشةريع れجدヱ قدヱ

ゅヰمنヱ ءゅالق صنع :( ュن رقヱنゅ1∫)  る1لسن∬∬∽ ュ るاليمنية れゅمعةゅن الجヱنゅقةヱ ،るاليمنية れゅمعةゅن الجゅبش
 ليمينةةヱ ،るقةةゅنヱن الجゅمعةةれゅ اليمنيةةれゅる ابشةةほن الائحةةる التنليذيةةる لقةةゅنヱن الجゅمعةةュ 0229لسةةن  (∼∬1 )

 ヱاأجヱر.الヱيゅئف ヱالمرتبュ れゅ ∼022لسنる  بشほن 

ヱاأ れゅلسمنذ البدايヱ  هرة فةي جميةعゅالقةヱ معتي عين شمسゅجيدة مع ج れゅين عاقヱبتك るمعゅالج れمゅق
تعゅنる يضةゅل ااسةأسةتلゅدة مةن خبرتヰمةゅ الطヱيヤةる فةي تヤةع المجةゅاヱ ،れكゅديميヱ るاحداريةヱ るاحالمجゅاれ اأ

.ゅادرهمヱبعدد من ك 
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 ヱأهداف جゅمعる صنعゅء るاستراتيجي
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1∬. ヵالحمز ヴي يحيヤن د. محسن عゅاأسن ゆط るيヤعميد ك 

 عميد كヤيる التربيる الريゅضيる د. عبد الغني مجゅهد مطヰر .02

 ヱتكنヱلヱجيゅ المعヱヤمれゅعميد كヤيる الحゅسゆヱ  د. نゅجي عヤي الشيبゅني .01

00. .ュ.ぺجゅدم ュسゅق ュركي د. عبدالكريゅتذة المشゅممثل اأسるمعゅس الجヤن في مج 

 عميد كヤيる التربيる المحヱيれ د. محمد عبده الشヤبي .≪0

0√. .ュ.ぺヵلد محسن الجرادゅد. خ ゆرほم ュヱヤالعヱ ゆاآداヱ るالتربي るيヤعميد ك ゆئゅن 

 عميد كヤيる التربيヱ るاآداヱ ゆالعュヱヤ خヱان عبد ه محمد دヱاュ العرشيد. .∼0

 ヱ ゆالعぺ ュヱヤرحゆعميد كヤيる التربيヱ るاآدا محمد الدربيد. محسن  .∝0

09. .ぺ ヵلح الشجرゅين محمد مدهش صヤمゅالع るبゅボرئيس ن 
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 12 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ゅヰهمتゅمسヱ ءゅصنع るمعゅج るحゅمسるيميヤالتع るفي البني 
 

 
 

 

 ュヤدر التعゅمصヱ るبヤالط    
 

 やإحصゅئيや れゅلعゅمる لや るらわムヨヤلゲヨكゴيる و やلや れゅらわムヨلゲヘعيる في やلجゅمعる:   ( أ

د المكتبれゅ من ぺهュ مصゅدر التعヤيヱ ュالتعヱ ュヤلذلヱぺ ポلتゅヰ الجゅمعる مسゅحる كبيرة من ااهتمュゅ منن خنال تنヱفير تع (≓
العدينند مننن المصننゅدر ヱالمراجننة العヤميننヱ るالمجنناヱ れالنندヱريヱ れゅالرسننゅئل العヤميننヱ るالمخطヱطننれゅ فنني مختヤننف 

ا⇔ ヱمرجننة مヱزعننる عヤننヴ ( مصنندر≓80≫73≓جمننゅلي عننددهゅ  إنسننゅنيヱ るالتطبيボيننる حينن  بヤغننれ التخصصننれゅ اإ
 النحヱ اآتي :

≪)   るالمركزي る077.777المكتب ヴإل ⇔るفゅضぺ مصدرヱ ⇔ゅ0730( مرجع ヱ るميヤع るلゅ8380رس .るليヱد るヤمج 

 .ヱمصدر ( مرجعゅ⇔ ≓80≫83فرヱعゅヰ في الكヤيヱ れゅالمراكز   (8
 

 

 خゅلゅヰ إلس المكتبる المركزيるعدد أヱعيる المعヱヤمれゅ بكゅفる اشكゅلゅヰ التي تュ إد

جمنننننゅلي عننننندد إ
 ةــــــالمراج

جمنننننゅلي عننننندد إ
 المراجة عربي

جمنننننننゅلي عننننننندد إ
المراجنننننننننننننننننننننننة 

 زヵـــــانـجヤي

جمنننننننننゅلي عننننننننندد إ
るرسヰالمراجة المف 

جمننننننゅلي عنننننندد إ
 نــــالعنヱゅي

جمنننゅلي عننندد إ
 れالمجنننننننننننننا

 れゅـــヱالدヱري

عنننننننننننننننننننننننندد 
 れゅطنننヱالمخط
 るفرديننننننننننننننننن 

 ヱمجゅمية(
≫2∽2 02≫∬ 1121 ≫2∽2 ≫2∽2 ≫∫√9 0∫√ 

جمنننننゅلي عننننندد إ
るميヤئل العゅالرس 

جمنننننゅلي عننننندد إ
るنيゅاانس ゆالكت 

جمنننننننゅلي عننننننندد إ
 るــالكتゆ التطبيボي

 れゅحゅعننننننندد مسننننننن
 るــヱقゅعれゅ المطゅلع

عننننننندد غنننننننرف 
دارة اإ

 れゅالخننننننننننننننندمヱ
 るـــالمكتبي

عنننننننننننننننننننننننندد 
  نــــالمヱظفي

92∫9 ∽09∝∝2 190≫√2 √ 10 ∽0  

جヰننننننزة ぺعنننننندد 
الحゅسننننゆヱ فنننني 

 るــــالمكتب

 れゅعننندد المكتبننن
 るليننننننننننننننننننننننヱالد

لمرتبطننننる بヰننننゅ ا
 ゅ⇔ ـــالكترヱني

 ゆعنننننننننندد كتنننننننننن
 るمراجننة المكتبننヱ

 るــــاالكترヱني

 ゆسط عدد الكتヱمت
 ュゅرة خال العゅالمع

≪7≒2ュ 

متヱسنننننط عنننننندد 
المسنننتفيدين منننن 
 るالمكتبنن れゅخنندم

ゅيヱسن 

 ュعنندد التنني تنن
شنرائゅヰ خننال 

 ュゅ2≓7≫العュ 
 

11√ 2 2 ∽1∫∫ ≫02∽ 12  

 ュالحر
 الجゅمعي

 るحゅالمس
 るبنヤلゅب
 العشゅري

 るحゅالمس
 الخضراء

れゅعゅالق 
ゆヱسゅمل الحゅمع れالمختبرا れداゅعي 

 الكبيرة るالمتヱسط الصغيرة

ゅعدده ゅヰقتゅط ゅعدده ゅヰقتゅط ゅعدده ゅヰقتゅط ゅعدده ゅヰقتゅط ゅعدده ゅヰقتゅط ゅعدده 

 ∫1 2∬∬≪ ≪≪1 2≪∼1 1∼ 1∫∝√ 1∝ ∫019 ∝∬ ∫0√11 ∝∬1 ∬√∫≪∼ 22∼9∝ احجمゅلي
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ゆ )  るمعيゅلجや يمヤعわلや ケキゅمص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 るالمكتب
 るالمركزي

 れゅيヤالك ゆتゅمكヱ
ヱالمراكز 
 るيميヤالتع
 るالبحثيヱ

 

 

  مصゅدر

 

ュيヤالتع 
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 كヤيれゅ جゅمعる صレعゅء.(≓

   مぽشや れやゲلぼゲيる وやلゲسゅلる وやأهやギف وやلボيم.(≫

 مぽشや れやゲأنるヨヌ وやلやヲヤئح . (≪

 مぽشや れやゲلゅジヨحる وやلゅボعれゅ وやلヨعゅمل. (√

∽).れゅيヤムلや れゅらわムم れやゲشぽم 

 まحصゅئيれゅ هيや るゃلケギわيس. (∝

∵) .るيヨيキゅأكや れゅقيゲわلや 

 مぽشや れやゲلヘドヲヨين やإケやキيين وやلレヘيين.(∫

∬)ケやキإやケキゅムلや يعコヲتヵ  .ネヲレلや بジح れゅيヤムلや في 

≒≡)ヲيケヲلゅムらلゅين بギيボヨلや るらヤトلやサ معゅلجや ュゅلعや ي في≪≡≪≡.ュ 

≒≒) .るابيトلや كنゅジヨلや 

حصゲوスケ مやヲصや れゅヘلらرやゲم  やأكキゅيヨيرる وتヲصريل やلボヨرや れやケゲلやケギسريる وやلジヨرヘわيギين (≫≓
.るشケمن كل و 

≒≫)ゲرررボヨلやم  وやゲرررらلやケ  يギحرررわلや ギبعررر ゅتعرررゅيヤء وكゅعレصررر るمعرررゅفررري ج ゅعヘصررريヲررري ترررم تわلや れや
りギيギم  جやゲب ゐやギحわسやو. 

≒√)ヤムلや ゅعわヨヌي نわلや れやوギレلやل وヨلعや スケوو るيヨヤلعや れやゲشぽヨلや れゅي≪≡≪≡ュ. 

≒∽) ュゅعヤيجين لゲガلや るらヤトلや≪≡≪≡ュ. 
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 ≪1 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 كヤيれゅ جゅمعる صنعゅء 

       ゅلد عنددهゅالبن るفنヤالمخت ゅمراكزهنヱ ゅヰتゅيヤالمجتمة ( عبر ك るمي, خدمヤالبح  الع ,ュيヤالتع  ゅヰئفゅظヱ るمعゅالج ヵدぼت 

 ≪≪ヵالبشننر ゆهنني: الطنن るيننヤن,طنن ,( كゅااسننن ゆ ,るالصننيدل  ,るندسننヰالれゅغننヤال ,るالتربينن ,るعننااإ ,الزراعننゆヱسننゅالح ,ュ 

れゅمヱヤالمع ゅجيヱلヱتكنヱ ,رةゅاا التجヱ دゅقتصるن  , الشريعヱنゅボالヱゆاآدا ,ュヱنヤاا , الع ュヱنヤالعヱるنيゅإنسن ,ヵالبيطنر ゆالطن ,

 るالتربينن るيننヤك ,れيننヱالمح るالتربينن るيننヤان, كヱخنن るالتربينن るيننヤك ,るارد الطبيعيننヱالمننヱ لヱالبتننر るيننヤكぺ るالتربينن るيننヤكヱ ,ゆرحنن

, كمننゅ يتبننة الجゅمعننる ( برنننゅم 3≫≓رゆ, تضننヱほ  ュالعヤننュヱ مننكヤيننる التربيننヱ るاآداゆ  ,يボيننるلريゅضننيヱ ,るكヤيننる العヤننュヱ التطبا

 يتشنفヴ تعヤيمن, ヱهي الجゅمعる الحكヱميる الヱحيدة التي لنديゅヰ مسي لكヤيる الطゆمستشفヴ الكヱيれ الجゅمعي كمستشفヴ تعヤيم

るヤمゅك るتبعي ゅヰيتبع . 

 ≒-れやゲشぽعن ـع مـ るمゅ:れゅيヤムلـや 

 れゅــن الكヤيـる عــゅمـれゅ عـــمعヱヤم

ュ يヤــالكる 

 るــسن
 اافتتゅح

 るــゅدة الكヤيـــقي

 رقュ التヱاصل تゅريخ التعيين الدرجる العヤميる るـــالヱييل ュـــااس

 1-
 ゆヱسゅالح
 ゅجيヱلヱتكنヱ
れゅمヱヤالمع 

0219ュ 

 د. نゅجي عヤي عبده الشيبゅني-1 

 د. عبد المゅجد احمد الخヤيدي-0 

 ≫-ゆح غراヤسس مصヱد .م 

 د .انヱر سيف عبدالحميد الشميري-√ 

 ميد الكヤيるع-1 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 استゅذ مسゅعد-1 
 استゅذ مسゅعد-0 
 استゅذ مسゅعد-≪ 
 استゅذ مسゅعد-√ 

 1-021∬ュ 

 0-021∬ 
 

 1-9991∫0∬12 

 0-99√√√∫2√2 

 ≫-9922√912≫ 
 √-9≫9≫9∬≫∫9 

 0- るالتربي 

 صنعゅء

1∬92ュ 

 أ. د. سعد إبراهيュ العヱヤي

 المندعي أ. د. داヱヱد داヱヱد

 أ. د. داヱヱد داヱヱد المندعي
 أ.ュ .د. خゅلد محسن الجرادي

 أ. د. داヱヱد داヱヱد المندعي

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن 
 √-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 ∽-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 أستゅذ-1 
 أستゅذ-0 

 أستゅذ-≪ 

 أستゅذ مشゅرع-√ 

 أستゅذ-∼ 

 1-021∫ュ 

 0-021∝ュ 

 ≫-021∝ュ 

 √-021∫ュ 

 ∽-021∝ュ 

 1-9990∝∫9∫∝ 

 0-9911900≫∽ 

 ≫-9911900≫∽ 
 √-991∽9≫∽90 

 ∽-9911900≫∽ 

 ≫- ュヱヤالعヱ ゆاآدا
るنيゅاحنس 

1∬92ュ 

 د. عبدالمヤع محمد عيسس-1 
 د. عبدالرحمن الصعلゅني-0 
 ≫-ュشゅد. سكين  أحمد محمد ه 
 د. محمد أحمد ميゅس-√ 

 1-るيヤعميد الك 
 0-ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 ヱحدة الجヱدة بゅلكヤيるرئيس -√ 

 أستゅذ مسゅعد-1 
 أستゅذ مسゅعد-0 
 أستゅذ مشゅرع-≪ 
 أستゅذ مشゅرع-√ 

 1-0210ュ 
 0-0212ュ 
 ≫-022∬ュ 
 √-022∫ュ 

 1-991≫√√√∽∽ 
 0-99100∬11∬ 
 ≫-9900220≫1 
 √-992220101 

 √-ュヱヤ9∬1 الع√ュ 

 د .ابراهيュ غゅلゆ لقمゅن-1 

 د . سعيد منصヱر الغゅلبي.أ 

 0- ヤلح قصيゅلح صゅد. محمد ص 

 د. ヱديع العريقي-≪ 

 1-るيヤعميد الك 
 لヤشヱぼن ااكゅديميるنゅئゆ العميد -0 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 استゅذ مسゅعد-1 
 استゅذ-0 
 استゅذ مسゅعد-≪ 
 استゅذ مشゅرع-√ 

 1-021∬ュ 
 0-021∬ュ 
 ≫-/021∬ュ 
 √-021∫ュ 

 1-991√√√∽∬∫ 
 0-9≫≫∽∫≫110 

 ≫-992∝1∬292 

 √-99990√∬∽2 

 ∽-るندسヰ1 ال∬∫≫ュ 

 د. محمد احمد البخيتي-1 
 0-れゅرس عبده بركゅد. ط 
 ≫-れゅرس عبده بركゅد.  ط 
 √-ヱنヱالن  ゆゅهヱد.  عبدال 
 د.  محمد عبده الجرافي-∼ 

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن اأكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن 
 √-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 رئيس ヱحدة ضمゅن الجヱدة-∼ 

 أستゅذ-1 
 أستゅذ مسゅعد-0 
 أستゅذ مسゅعد-≪ 
 أستゅذ مسゅعد-√ 
 أستゅذ مشゅرع-∼ 

 1-021≫ュ 

 0-021∬ュ 

 ≫-021∬ュ 

 √-0219ュ 

 ∽-021∬ュ 

 1-9991∝1√1∝ 

 0-9999∝√9√√ 
 ≫-9999∝√9√√ 
 √-9≫∽9≫∬2∝∝ 

 ∽-999192∽22 

 ∝-
 るالزراع
 るاأغذيヱ
るالبيئヱ 

1∬∫√ュ 

 أ.ュ .د. عゅدل محمد الヱشヤي-1 
 أ.ュ .د. عدنゅن عبد الヱلي الصنヱي-0 

 د. عدنゅن عبد الヱلي الصنヱي-≪ 
 أ.ュ .د. محمヱد عبد ه الملヤحي-√ 
 د. أمين عبد سليゅن الحكيمي-∼ 
 أ. د. عبد الجヤيل درهュ سعيد-∝ 

 1-るيヤعميد الك 
 0-ゅنるديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئ 
 ≫- ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن

 ヱالبحي العヤمي
 √-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 ∽- るن البيئヱالعميد لشئ ゆئゅن

 ヱخدمる المجتمع

 ∝-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 أستゅذ مشゅرع-1 

 أستゅذ مشゅرع-0 
 أستゅذ مشゅرع-≪ 
 أستゅذ-√ 
 أستゅذ-∼ 

 أستゅذ-∝ 

 1-1∬∬2ュ 
 0-1∬∬≫ュ 
 ≫-1∬∬≫ュ 
 √-01∬∬ュ 
 ∽-1∬∫∫ュ 
 ∝-1∬∫∝ュ 

 1-9≫9∝1∝01∬ 

 0-99919∬211 
 ≫-99919∬211 

 √-999∝∽22∝9 

 ∽-99∽∫00∝√∬ 
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 れゅــن الكヤيـる عــゅمـれゅ عـــمعヱヤم

ュ يヤــالكる 

 るــسن
 اافتتゅح

 るــゅدة الكヤيـــقي

 رقュ التヱاصل تゅريخ التعيين الدرجる العヤميる るـــالヱييل ュـــااس

 9-る1 الصيدل∬∫∫ュ 

 د. احمد محمد عヤي السبゅعي -1 

 ا. د. شذى حسن يゅسين-0 

 ا. د . شذى حسن يゅسين-≪ 

 √-ュمحر ュد. بشرى عبد الكري 

 أ. د.  محمヱد   البريヰي-∼ 

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن 
 شヱぼن الطヤبるنゅئゆ العميد ل-√ 
 رئيس ヱحدة الجヱدة-∼ 

 أستゅذ مسゅعد-1 
 استゅذ مشゅرع-0 
 استゅذ مشゅرع-≪ 
 استゅذ مسゅعد-√ 
 أستゅذ مشゅرع-∼ 

1-1∬∬1ュ 

 

 1-9991∬9∬∫≫ 

 
 

 ∫- ュヱヤالعヱ ゆالط
るالصحي 

1∬∫∬ュ 

 د. حسن محمد حسن المحبشي-1 
 د. عبدالساュ المخافي-0 
 د. عبدالساュ المخافي-≪ 
 √-ゆلゅط ヱطيف يحيس أبヤال るد/ام 
 د. عدنゅن عヤي الرضي-∼ 

 الكヤيる عميد-1 

 0-るديميゅن اأكヱشئヤالعميد ل ゆئゅن 

 ≫- ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن
 ヱالبحي العヤمي

 √-るبヤن الطヱالعميد لشئ ゆئゅن 

 ∽-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 أستゅذ مشゅرع-1 
 أستゅذ مشゅرع-0 
 أستゅذ مشゅرع-≪ 
 أستゅذ مسゅعد-√ 
 أستゅذ مسゅعد-∼ 

 1-0202ュ 

 0-021∬ュ 

 ≫-021∬ュ 

 √-021∬ュ 

 ∽-021∬ュ 

 1-99111∝∫9∫ 

 0-99∽∽∫0√√∫ 

 ≫-99∽∽∫0√√∫ 

 √-99∽√∽9221 

 ∽-99∽0∝299∽ 

 ∬-  ゆ0202 لبيطرياالطュ 

 عبد الرぼف محمد الشヱكゅني-1 
عبد الرقيゆ عヤي عبدالرحمن -0 

 الشゅمي

 صゅلح احمد محمد العميسي-≪ 

عبد الرقيゆ عヤي عبدالرحمن -√ 
 الشゅمي

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 استゅذ مسゅعد-1

 ستゅذ مسゅعدا-0

 استゅذ مسゅعد -≪
 

0202 ュ 

 1-9911≫∽∝1∝ 
 0-99∫√∝∝∽√√ 
 ≫-99∝219∝≫∽ 

 طゆ ااسنゅن-12 

  
1∬∬∫ュ 

 أ.ュ .د. محسن عヤي يحيس الحمزي-1 

 أ.ュ .د. خゅلد عبدالساュ الحداد-0 

 أ.ュ .د. خゅلد عبدالساュ الحداد-≪ 

 √-ゆاد لطف المترぼد. ف. ュ.أ 

 1-るيヤعميد الك 

 0-ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن 
 الطヤبるنゅئゆ العميد لشヱぼن -≪ 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 
 

 أستゅذ مشゅرع-1 

 أستゅذ مشゅرع-0 

 أستゅذ مشゅرع-≪ 

 ستゅذ مشゅرع-√ 

1-021∝ュ 

0-021√ュ 

≫-021√ュ 

√-021∫ュ 

 ــــــــــــــــــــ

 11-

رヱل ـالبت
ヱالمヱارد 
るالطبيعي 

021∬ュ 

 أ.ュ .د. بسيュ شゅئف الخربゅش-1 

 أ.ュ .د. عゅدل محمد المطري-0 

 1-るيヤعميد الك 

 يميるنゅئゆ العميد لヤشئヱن اأكゅد-0 

 أستゅذ المشゅرع-1 

 أستゅذ المشゅرع-0 

1-021∬ュ 

0-021∬ュ 

 
1-99099∬∫22 

0-9929929∝∬ 

 10-

ゅرة ــالتج
 ゅدــヱااقتص

1∬9√ュ 

 د. مشعل أحمد الريلي-1 

 أ . د. عدنゅن يسين المقطري-0 

 د. عبدالمヤع العヱلقي-≪ 

 د. خゅلد المطري-√ 

 د. نゅصر محمد عヤي الطヱيل-∼ 

 1-るيヤعميد الك 
 0- るن خدمヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن

 المجتمع

ゆ العميد لヤدراسれゅ العヤيゅ نゅئ-≪ 
 ヱالبحي العヤمي

 √-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 ∽-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 أستゅذ مسゅعد-1 

 أستゅذ مشゅرع-0 

 أستゅذ مسゅعد-≪ 

 أستゅذ مسゅعد-√ 

 أستゅذ مسゅعد-∼ 

 1-0219ュ 

 0-0219ュ 

 ≫-0219ュ 

 √-021∫ュ 

 ∽-021∽ュ 

 1-999000∽∽∫ 

 0-91109∽9∬∬ 

 ≫-99∽∽9∬999 

 √-99902∽0√∬ 
 ∽-99√≫≫≫∝√∬ 

 1≫-

る ــالشريع
 ヱنــヱالقゅن

1∬92ュ 

 د .محمد سعد نجゅد-1 

 د. عبدالرحمن محمد الضحيゅني-0 

 د. عبدالرحمن محمد الضحيゅني-≪ 

 د. عبدالعزيز سعد النعمゅني-√ 

 د. عبده عヤي اللسيل-∼ 

 1-るيヤعميد الك 

 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن 
 √-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 ∽-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 استゅذ مسゅعد-1 

 ゅذ مسゅعداست-0 
 استゅذ مسゅعد-≪ 
 استゅذ مسゅعد-√ 
 استゅذ مسゅعد-∼ 

1-021∬ュ 

0-1∬∬9ュ 

≫-0220ュ 

√-1∬∬∫ュ 

 1-9991√2122 

 0-99∽1√1√√√ 

 ≫-99∽1√1√√√ 

 √-9990∽∽∝99 

 ∽-9991√2100 

 れゅ 1∬∬9ュــالヤغ-√1 

 د. محمد أحمد النゅصر-1 

 د. عبゅس عبدالمヤع مطヰر-0 

 د. عبゅس عبدالمヤع مطヰر-≪ 
 د. عبدالحميد الشجゅم-√ 

 1-るيヤعميد الك 
 اسれゅ العヤيゅنゅئゆ العميد لヤدر-0 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 استゅذ مسゅعد-1 
 استゅذ مسゅعد-0 
 استゅذ مسゅعد-≪ 
 أستゅذ مشゅرع-√ 

 1-021∫ュ 
 0-021∝ュ 
 ≫-021∝ュ 
 

 ــــــــــ

 9∬∬1 اュـــااع-∼1 

 د. عمر داعر-1 

 د. حسين محمد جغمゅن-0 

 د. حسين محمد جغمゅن-≪ 

 د. عمر احمد داعر-√ 

 د. مヰدي محمد حيدر-∼ 

 1-るيヤعميد الك 
 ゅئゆ العميد لヤدراسれゅ العヤيゅن-0 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 
 ∽-るيヤعميد الك 

 أستゅذ مسゅعد-1 

 أستゅذ مسゅعد-0 

 أستゅذ مسゅعد-≪ 

 أستゅذ مسゅعد-√ 
 أستゅذ مسゅعد-∼ 

 1-021∽ュ 
 0-022√ュ 

 ≫-022√ュ 

 √-021∝ュ 

 ∽-021∝ュ 

 1-99≫1∝∽1∝∽ 
 0-999099∬∬≫ 

 ≫-999099∬∬≫ 

 √-99≫1∝∽1∝∽ 

 ∽-990222∫0∝ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ∼1 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 れゅــن الكヤيـる عــゅمـれゅ عـــمعヱヤم

ュ يヤــالكる 

 るــسن
 اافتتゅح

 るــゅدة الكヤيـــقي

 رقュ التヱاصل تゅريخ التعيين الدرجる العヤميる るـــالヱييل ュـــااس

 1∝-

 るالتربي
るضيゅالري 

022∫ュ 

 عبد الغني مجゅهد مطヰر د.-1 

 د. فぼاد محمد العヱدي-0 

 د. فぼاد محمد العヱدي-≪ 

 د. محمد عヤي الخヱاني-√ 

 

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫- ゅيヤالع れゅدراسヤالعميد ل ゆئゅن

 ヱالبحي العヤمي
 √-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 

 استゅذ مشゅرع-1 

 استゅذ مشゅرع-0 
 استゅذ مشゅرع-≪ 
 استゅذ مشゅرع-√ 

 

 1-021∬ュ 
 0-021∬ュ 
 ≫-021∬ュ 
 √-021∬ュ 

 1-99≫√2≫9≫√ 

 0-999∬9∽292 

 ≫-999∬9∽292 

 √-99≫√19√0√ 

 

 19-

  るالتربي
 ュヱヤالعヱ
 るنيゅاحنس
 るالتطبيقيヱ

ゆارح 

1∬∬√ュ 

 د. محسن محمد عゅيم الدربي-1 

 د. بشرى عヤي يحيس العمゅد-0 

 د. فضل عヤي محمد رفيس-≪ 

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 

 أستゅذ مسゅعد-1 

 0-ゅعدأستゅذ مس 
 أستゅذ مسゅعد-≪ 

 1-021∫ュ 
 0-021∫ュ 
 ≫-021∫ュ 

 1-99∽∫∝9221 

 0-990≫21≫∽9 
 ≫-99∽11√∽≫9 

 1∫-

 るالتربي
れيヱالمح 

1∬∬0ュ 

 محمد عبد ه الشヤبي-1 

 د. عヤي قゅئد عبدا سنゅن-0 
 د. مطヰر عヤي قゅسュ الحمزي-≪ 

 1-るيヤعميد الك 

 0-2 

 ≫-2 

 استゅذ مسゅعد-1 
 استゅذ دكتヱر-0 

 استゅذ مسゅعد-≪ 

 1-0210ュ 

 0-0210ュ 

 ≫-0219ュ 

 1-9929292∝∫ 

 0-9999∽∽9∫1 

 ≫-999∽∝1∝≫≫ 

 1∬-

  るالتربي
 ュヱヤالعヱ
 るنيゅاحنس
 るالتطبيقيヱ 

 خヱان

1∬∬∫ュ 

 1-ュاヱجي دゅد. عبده محمد ن 

 د.  عبدالحميد يحيس الصبري-0 

 د. خゅلد عヤي الجبري-≪ 

 د.  أحمد محمد النヱيヰي-√ 

 1-るيヤعميد الك 
 0-るديميゅن ااكヱぼشヤالعميد ل ゆئゅن 
 ≫-るبヤن الطヱぼالعميد لش ゆئゅن 
 √-るيヤلكゅدة بヱحدة الجヱ رئيس 

 استゅذ مسゅعد-1 

 ゅذ مشゅرعاست-0 

 استゅذ مسゅعد-≪ 

 استゅذ مشゅرع-√ 

 1-022≫ュ 

 0-0222ュ 

 ≫-0212ュ 
 √-0211ュ 

 1-9999√∬0∬∬ 

 0-992∝∝∬21√ 

 ≫-99≫≫∬9∝19 
 √-99≫∽√∫∝∝2 

 

 وやلボيمهやギف やلぼゲيる وやلゲسゅلる وやأれやゲ ـشぽم-≫ 
 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

 ≒- 

لط
ا

ـ
ヤلع
 ヱا

ゆ
ـ

حي
ص
 ال
ュヱ

るـــ
 

عヴ كヤينる الطنゆ تس
 るالصنننحي ュヱنننヤالعヱ
 ヴل النننننننヱصنننننننヱヤل
الريゅدة إقヤيمينゅ⇔ فني 
التعヤننننيュ الطبنننني , 
ヱتحボينننل التنننننゅفس 
دヱلينننゅ⇔ فننني مجنننゅل 
البحننن  العヤمنننني , 
 ヴنندف الننヰي ヵالنذヱ
خدمる المجتمة . 

المسنننننゅهمる فننننني 
 るتعزينننننز صنننننح
المجتمنة ぺヱعننداد 
 るادر طبيننننننヱكنننننن
 ⇔ゅينننننヤمح るنننننヤهぼم
 ュنننديボتヱ ⇔ゅيمينننヤإقヱ
تعヤننننننننيュ طبنننننننني 
مヱاكنننゆ لヤجنننヱدة 

ميヱ るتشجية العゅل
البحنننن  العヤمنننني 
فنننننننننني ぺطننننننننننゅر 
 るفيゅالشنننننننننننننننننننننف
 ュيボلゅبننن ュاالتنننزاヱ
 るاأخاقينننننننننننننننننن
 لヤمجتمة اليمني.

 

 ゅدة ــالボي-≓ 
 ل ــرヱح الفري-≫ 
 る ــالمسئヱلي-8 
 ز  ــالتمي-8 
 ゅرـــاابتك-∼ 
العمننننننننننننننننننننننننننننل  -∝

ي. ـــالجمゅع 

عنننداد افنننراد الفرينننل الصنننحي المنننぼهヤين بゅلمعرفنننる إ -≓ 
 るالصنننحي るينننゅالرع れゅجنننゅبننني احتيヤي ゅبمننن れراゅنننヰالمヱ

 ا⇔ ヱمستボبا⇔. حゅضر
تنميننる اخاقيننれゅ المヰنننヱ るرヱح العمننل الجمننゅعي بننين  -≫ 

 اعضゅء الفريل الصحي. 
عنننداد هيئنننる التننندريس ヱالمتخصصنننين فننني الطنننゆ إ -8 

 .るالصحي ュヱヤالعヱ 
عننداد البننرام  الازمننる لヤتعヤننيュ المسننتمر ヱالدراسننれゅ إ -8 

 .ゅيヤالع 
 ∽- るالتنندريس  تنمين るء هيئنゅمنني فني اعضننヤح البحن  العヱر

ュヰ أجننننراء البحننننヱ  اأكゅديميننننヱ るالطنننناヱ ゆتشننننجيع
ヱالتطبيボيننる مننة إعطننゅء اأヱلヱيننる لヤمشننゅكل الصننحيる فنني 

  ゅヰل るميヤل العヱヤالح ュديボتヱ اليمن 
 ∝-  るالصننننحي れゅالخنننندم  ヱفنننني رفننننة مسننننت るهمゅالمسنننن

بゅلمشゅركる في التخطنيط ヱالتندريヱ ゆالتボينيュ منة ヱزارة 
 الصحる العゅمヱ るالمぼسسれゅ المعنيる اأخر . 

 ريゆ.تنشيط ヱدعュ حركる التع -0 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ∝1 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

 ≪- 

ــط
اأ
 ゆ

نـــس
ــــ
ــ

ゅن
 

ぺ るيننننننヤن كヱن تكنننننن
رائننننننندة متمينننننننزة 
 ゅيميننننننヤإقヱ ゅيننننننヤمح
مطبボنننننる لمعنننننゅيير 
ااعتمننننننننننننننننننننننننゅد 

 اأكゅديمي.

 ゆطنن るيننヤك ュتننزヤت
 –ااسننننننننننننننننゅن 

جゅمعنننる صننننعゅء 
بتخننننري  كننننゅدر 
متمينننننننز قゅبنننننننل 
  ヱر بمستヱتطヤل
عننننゅلي منننننゅفس, 
 るبيننヤت ヴننヤدر عゅقنن
احتيゅجننれゅ سننヱل 
 ュنننننديボتヱ العمنننننل
 れゅخنننننننننننننننننننننندم
مجتمعيننننننる فنننننني 
ぺ ュطننننننننゅر الボنننننننني
ヱالعنننゅداれ التننني 
تخنننندュ المجتمننننة 
منننننننننن خنننننننننال 
تطننヱير البننرام  
 るيميننننننننننننننننننننヤالتع
  ヱننننننننننننننننヰالنヱ
بゅلبحننن  العヤمننني 
 ュننننيヤالتع れゅآليننننヱ

 المستمر.

 ゅدة ـــالボي-≓ 

 ل ــرヱح الفري-≫ 

 る ـــالمسئヱلي-8 

 ز  ــالتمي-8 

 ゅرــاابتك-∼ 

ل ــنننننننننننننننننننننننـالعم-0 
 ي.ـــالجمゅع

 ≒-  ヴطل التميز التي تسعゅمنヱ るيヤبين برام  الك るائمヱالم
.るمعゅالج ゅヰإلي 

 ≪-  るاكبنننヱمヱ ل العمنننلヱسننن れゅجنننゅفننني سننند احتي ュゅヰااسننن
 تغيراته.

 8-  るديمينننゅننندف ااسنننتراتيجي: تحننندي  البنننرام  اأكヰال
.ゅدهゅاعتمヱ 

بنننゅء هيكننل تنظيمنني مننرن لヤكヤيننヱ るتحدينند صنناحيゅته  -8 
 ヱヱحداته.

تعزيننز الボنندراれ المゅليننる لヤكヤيننヱ るإيجننゅد آليننれゅ تسننمح  -∼ 
.るيヤكヤل るليゅالم ュالنظ るنヱبمر 

 ヱالتدريゆ بゅلكヤيる. دعュ منظヱمる الجヱدة -∝ 
بنننゅء جسننヱر التعننヱゅن مننة المجتمننة بجميننة مぼسسننゅته  -0 

.るليヱالد れゅヰمة الج るء شراكゅبنヱ 
 3-  るتنمينننヱ تننندريس متمينننزين るء هيئنننゅعضنننぺ ゆゅطボاسنننت

.るاإبداعي ュヰقدرات 
 2- .ュヰتنمي قدراتヱ るبヤتشجة الط るيميヤتع るفير بيئヱت 

 ≒7- るينننヤالعم るينننヤعゅفヱ ءةゅي جيننند يرفنننة كفنننゅفير مننننヱتننن
 ュヰ في تخري  طبيぺ ゆسنゅن عصرヵ.التعヤيميヱ るيس

 تحボيل التميز اأكゅديمي.-≓≓ 
 تطヱير ヱتشجية البح  العヤمي.-≫≓ 
 ≒8-.るارد الذاتيヱالم るتنميヱ يرヱتط 
بنننننゅء شننننراكれゅ حボيボيننننる مننننة مぼسسننننれゅ المجتمننننة -8≓ 

.るفヤالمخت 
المヱائمننる بننين بننرام  الكヤيننヱ るمنننゅطل التميننز التنني -∼≓ 

.るمعゅالج ゅヰإلي ヴتسع 
 ゅبي.دعュ اإبداع ヱالتميز ヱالتفゅعل اإيج-∝≓ 
 تحボيل معゅيير ااعتمゅد اأكゅديمي ヱالمぼسسي.-0≓ 

يدل -8
ص
ال

るـــ
 

التمينننننز ヱالرينننننゅدة 
 ゅيميننننننヤاقヱ ゅيننننننヤمح
 ュننديボفنني ت ゅلميننゅعヱ
 ュنننيヤالتعヱ るالمعرفننن
المسننننننننتمر فنننننننني 
المجننゅل اأكننゅديمي 
ヱالبحثنننننننني فنننننننني 
 るالصننننيدلي ュヱننننヤالع
 れゅجننننゅاحتي ゅننننボفヱ
سننننننننヱل العمننننننننل 

 لخدمる المجتمة

 るينننننننヤك ヴتسنننننننع
الصننيدلる إعننداد 
نيる كヱادر صيدا

 ⇔ゅلمينننننゅع るنننننヤهぼم 
 ⇔ゅميننヤعヱ ヱぺ خننال

 るليننننننゅع るنيننننننヰم
 ヴننننننヤدين عゅقننننننヱ
 ⇔ゅينننヤمح るفسنننゅالمن 

 ⇔ゅيمينヤاقヱ  ⇔ゅلميننゅعヱ 
من خال برام  
 ゅننننننボفヱ るيميننننننヤتع
لمعنننゅيير الجنننヱدة 
 ュبننني دعنننヤي ゅبمننن
 れゅعゅالصننننننننننننننن
 るطنينヱال るائيヱالد
 れゅجنننننننننننننゅاحتيヱ
سننننننヱل العمننننننل 
 لخدمる المجتمة.

 る.ــالشفゅفي -≓ 
 る.ـــالنزاه -≫ 
 دل.ــــالص -8 

 يداني مぼهل قゅدر عヴヤ المنゅفسる.تほهيل كゅدر ص -≓ 
 ≪-  るمينننヤءة عゅكفننن ヱذ るدلゅننني بصنننيヤل المحヱيننند السنننヱتز

.るنيヰاخال مヱ 
 8- .るالصيدل るنヰء لمゅاكف るدلゅتخري  صي 
امداد المجتمة ヱالمぼسسれゅ الصحيる بصيゅدلる مぼهヤين  -8 

 るاأخاقينن ュننيボالヱ れراゅننヰالمヱ るرف المتخصصننゅلمعننゅب
 العゅليヱ るمゅヰراれ التヱاصل مة المجتمة.
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8- 

ا
دس

ヰن
ل

るــــ
 

 ュنيヤدة فني التعゅالري
الヰندسنني ヱالبحنن  
 ゅينننننننヤمننننننني محヤالع

.ゅيميヤالتميز إقヱ 

 ュننننننننيヤتع ュننننننننديボت
هندسنننني متميننننز 
 ゅاكبنننヱمعتمننند مヱ
 れゅجننننننننننننننゅاحتي
 るالتنمينننننننننننننننننننننننن
ヱمتطヤبれゅ سنヱل 
العمننننل المحヤنننني 

 ヱاإقヤيمي.

 دلــالص -≓ 
 るــاأمゅن -≫ 
 اصــاإخ -8 
 るــالجدي -8 
 るــالشفゅفي -∼ 

ي بمゅ تطبيل ぺسس اإدارة الرشيدة ヱالعمل المぼسس -≓ 
るヤمゅدة الشヱيير إدارة الجゅل معボيح 

تطヱير البرام  التعヤميる لضمゅن التميز المحヤي  -≫ 
ヱاإقヤيمي ヱتطبيل معゅيير ضمゅن الجヱدة لヤحصヱل 

 عヴヤ ااعتمゅد اأكゅديمي المحヤي ヱالعゅلمي.
 8-  ゅヰتنميتヱ るيヤكヤل るارد البشريヱالم れر قدراゅاستثم

.ゅنيヰم 
  العヤمي النヱヰ  ببرام  الدراسれゅ العヤيヱ ゅالبح -8 

لخدمる قضゅيゅ التنميる المستدامヱ るتعزيز الشراكる مة 
 المぼسسれゅ اأكゅديميる المنゅظرة.

إعゅدة تほهيل ヱاستكمゅل البنيる التحتيる لヤكヤيヱ るتطヱير  -∼ 
 نظュゅ تشغيل ヱصيゅنる فعゅل.

تعزيز الشراكる بين الكヤيヱ るمぼسسれゅ المجتمة  -∝ 
.るتفعيل المراكز الخدميヱ ءゅإنشヱ 

 المゅليヱ るااستفゅدة المثヴヤ منゅヰ. تنميヱ るتنヱية المヱارد -0 

 

れゅ
ヱم

ヤمع
 ال
ゅجي

ヱلヱ
تكن

ヱ 
ゆヱ

ゅس
لح
ا

 

 るيننننヤن الكヱن تكننننぺ
 ゅينننننننヤمتمينننننننزة مح
ヱاقヤيميゅ فني مجنゅل 
 ゆヱسنننننننننننننننننننننゅالح
 ゅجينننننننننننننننننヱلヱتكنヱ

れゅمヱヤالمع. 

 ュننننننننيヤتع ュننننننننديボت
ぺكنننゅديمي متمينننز 
من خال برام  
 ゅنننننボفヱ るديمينننننゅكぺ
 るلميننゅير العゅمعننヤل
ヱتشننجية البحنن  
 ュيخند ゅمي بمヤالع
المجتمنننة ヱيヤبننني 

ヤبنننれゅ سنننヱل متط
 العمل.

 ゅدة ــالري.≓ 
 العمل الجمゅعي .≫ 
 るــالشراك.8 
 る ــالشفゅفي.8 
 る ــالمヰني.∼ 
 داعــــااب.∝

 ≒-  ゆヱسنننゅالح れاゅفننني مجننن るادر متخصصنننヱإعنننداد كننن
 るبينヤتヱ المجتمنة るفي تنمي ュヰتس れゅمヱヤالمع ゅجيヱلヱتكنヱ

 ⇔ゅيヤل العمل محヱس れゅبヤمتط  ⇔ゅيميヤاقヱ. 
れ المسゅهمる في تطنヱير المعرفنる اإنسنゅنيる فني مجنゅا -≫ 

الحゅسننヱ ゆヱتكنヱلヱجيننゅ المعヱヤمننれゅ مننن خننال تشننجية 
 برام  البح  العヤمي.

 8- ュديننننـボت れراゅااستشنننن るميننننヤالع  るنيننننボالتヱ るالعاقنننن れذا
るهمゅالمسنـヱ れゅمヱヤالمع ゅجيヱلヱتكنヱ ゆヱسゅالح れاゅبمج 

 الفنيる لボヤطゅعれゅ المختヤفる. الكヱادر تدريـゆ فـي
إقゅمる عاقれゅ مة المぼسسれゅ العヤمينる المننゅظرة لتبنゅدل  -8 

.るالبحثيヱ るميヤالع れاゅفي المج れالخبرا 

∝ 

ヤلع
ا

ـــ
ュヱ

 

الريゅدة إقヤيمينゅ فني 
 ュنヤتعヱ ュنيヤل تعゅمج
 るالبحتننننننن ュヱنننننننヤالع
ヱالتطبيボيننننヱ るفنننني 
البحنننننن  العヤمنننننني 
るخدمنننننヱ النشنننننرヱ 

المجتمة. 

إعننداد رヱاد فنني 
 るالبحتننننن ュヱنننننヤالع
 るيننننننننننننننننボالتطبيヱ
ヱالبحنن  العヤمنني 
 ヴننننننヤدرين عゅقنننننن
 ゅيميننヤإق るفسننゅالمن
من خال برام  
معゅصنننننننننننننننننننرة 

ميننننننننننننننننننننزة ヱمت
ヱااسنننننュゅヰ فننننني 
خدمる المجتمة. 

 اانضبゅط -≓ 
 ااتゅボن -≫ 
 8- るفيゅالشف 
 تكゅفぼ الفرص -8 
 ∽- るالفكري るالحري 
 ∝- るنيヰالم 
 الريゅدة -0 
 العمل الجمゅعي -3 

تطヱير برام  الكヤيる حسゆ معゅيير الجنヱدة ヱالヱصنヱل  -≓ 
 بゅヰ لاعتمゅد اأكゅديمي.

 ≪-  ゅنボفヱ るرينヰالمヱ るمينヤالع るبنヤالط れقدراヱ رفゅمع るتنمي
 صر. لヤمعゅيير ヱبمゅ يヱاكゆ الع

إعداد كヱادر عヤميる حسنゆ احتيゅجنれゅ السنヱل المحヤني  -8 
 ヱااقヤيمي.

 8-  るتنمينننぺ ⇔ゅمينننヤع ュヰعديゅمسنننヱ التننندريس るء هيئنننゅعضننن 
 ⇔ゅنيヰمヱ. 

 ∽-  るمينننヤتع るفير بيئنننヱتنننヱ るينننヤكヤل るالتحتيننن ヴتحننندي  البنننن
.るسبゅمن るبحثيヱ 

جنننننراء البحنننننヱ  العヤمينننننる البحتنننننる إالمسنننننゅهمる فننننني  -∝ 
 ヱالتطبيボيる حسゆ احتيゅجれゅ المجتمة.

لمجتمننة بتボننديュ ااستشننゅراヱ れالتنندريヱ ゆنボننل خدمننる ا -0 
 .るميヤالع るفゅボنشر الثヱ るنيボطين التヱتヱ 

 3-  ゅيننヤمح るالعاقنن れذا れゅسسننぼمننة الم れゅشننراك るمننゅإق
.ゅليヱدヱ 

رعゅيる الطاゆ المتميزين ヱالمتفヱقين ヱتنほهيュヰヤ لヤعمنل  -2 
فننني الكヤينننる لتغطينننる احتيゅجゅتヰنننゅ فننني مجنننゅل التننندريس 

 ヱالبح  العヤمي.
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 ⇔ゅينننننننヤدة محゅالريننننننن
ヱالتميز إقヤيميゅ⇔ فني 
عヤننننننュヱ البتننننننرヱل 
ヱالمننننننننننننننننننننننヱارد 
 ,るالطبيعينننننننننننننننننننننن
ヱاإسنننننننュゅヰ فننننننني 
.るالمستدام るالتنمي 

إعنننننداد كنننننヱادر 
مぼهるヤ في مجゅل 
البتنننننننننننننننننننننرヱل 
ヱالمننننننننننننننننننヱارد 
الطبيعيننる, قننゅدرة 
 るفسننننゅالمن ヴننننヤع
في سنヱل العمنل 
المحヤننننننننننننننننننننننني 
ヱاإقヤيمننني, منننن 
 ュنننننننديボخنننننننال ت
 るيميننヤتع れゅخنندم
 るبحثينننننننننننننننننننننننヱ

عيننننننننننننننننヱ るمجتم
 るبيئننننヱ ,متميننننزة
 ヴننننننヤمحفننننننزة ع
اإبنننننننننننننننننننننننداع 

 ヱاابتكゅر.

اانتمنننننننننننننننننننゅء,  -≓ 
 .الجヱدة

 .المヰنيる, التميز -≫ 
 8-  ,るالنزاهنننننننننننننننننننن

るفيゅالشف. 
الヱضننننننننننننننننヱح,  -8 

 .التعヱゅن
 ∽- るليヱぼالمسننننن 

る, التضننننننننننننننننゅمني
 المسヱゅاة.

 ∝- るالعدالنننننننننننننننننننننن, 
 るالحرينن るءلゅالمسنن

.るديميゅأك 

تボنننديュ تعヤنننيュ عنننゅلي الجنننヱدة يヱاكنننゆ التطنننヱراれ فننني  -≓ 
 د الطبيعيる.مجゅاれ البترヱل ヱالمヱار

تほهيل خريجين ذヱ كفゅءة عゅليる في مجゅاتヱ ュヰقゅدرين  -≫ 
 るيميننننヤاإقヱ るيننننヤال المحヱفنننني اأسنننن るفسننننゅالمن ヴننننヤع

.るلميゅالعヱ 
بنننゅء قنندراヱ れاسننتボطゆゅ كننゅدر تدريسنني متخصننص  -8 

 لارتゅボء بゅأداء التعヤيمي.
 8-  れذا れゅالشننننركヱ れゅسسننننぼمننننة الم るتعزيننننز الشننننراك

.るالعاق 
 ∽- ヱ المجتمنننة るفننني خدمننن ュゅヰااسننن れراゅااستشننن ュنننديボت

.るالفنيヱ るالبحثي れゅالدراسヱ 

3 
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ヱ 
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بيئ
ヱال

るــ
 

الرينننننゅدة ヱالتمينننننز 
 ュヱنننننننننننヤفننننننننننني الع
 るالزراعينننننننننننننننننننننن
ヱالغذائيننヱ るالبحنن  
 るخدمنننننヱ منننننيヤالع
 ⇔ゅينننننヤالمجتمنننننة مح

 ⇔ゅيميヤاقヱ 

تボننننننديュ بننننننرام  
تعヤيميننننる تحボنننننل 
 るالتنمينننننننننننننننننننننننن
 るالمسنننننننننننننننننتدام
 れゅبننننننننننننننننヤمتطヱ
 るتنميننننヱ دةヱالجنننن
 るالبشري れدراボال
إعداد خنريجين 

ヤين لヤهぼعمننننل مننن
فننننننني مختヤنننننننف 
 れاゅالمجننننننننننننننننن
 るالزراعينننننننننننننننننن
 るالغذائينننننننننننننننننننヱ
 ヴنننننヤع るالبيئينننننヱ
  ヱالمسنننننننننننننننننننت
المحヤننننننننننننننننننننننني 
ヱااقヤيمننننننننننننننننني 
  ヱإجنننراء بحنننヱ
 るيننボتطبيヱ るميننヤع
لخدمننる المجتمننة 
ヱدعنننュ التطنننヱير 
المسننننننتمر فنننننني 
إطゅر منن العمنل 
الجمننننننننننننننننننゅعي 
ヱالتميننننننننننننننننننننننز 

.るفيゅالشفヱ 

 ≒-  るيننننننننヤمن كぼتنننننننن
 るالزراعنننننننننننننننننننننن
 るالبيئننヱ るاأغذيننヱ
 ュننننننيボالヱ لمثننننننلゅب
 ヴالنن ヴالتنني تسننع

 ュالعمنننننل احتنننننرا
بننننننرヱح الفريننننننل 
الヱاحنننند ヱتعزيننننز 
رヱح اانتمننننننننننゅء 
ヱالنننヱاء النننヱطني 
ヱاحتننراュ التعゅمننل 
مننة الننزماء مننن 

 -خال: 
 ≪-  るمينننヤالع るننننゅاأم

るالنزاهヱ 
 8-  るفيゅالشنننننننننننننننننننننف

ヱالتكゅمنننننننننننننننننننننل 
 المぼسسي

المبنننننننننننننننننننننゅدرة  -8 
 ヱاابداع

 るميننننヤالع るلشنننراك
ヱヱحننننندة الヰننننندف 
 ヱتكゅفぼ الفرص

عننداد خننريجين مننزヱدين بボنندراれ عヤميننヱ るمヰننゅراれ إ -≓ 
ヤهぼت ュゅヰاإسن ヴنヤدرين عゅقنヱ ل العمنلヱبسن るفسゅمنヤل ュヰ

فنني تطننヱير الボطننゅع الزراعنني ヱالمسننゅهمる فنني تحボيننل 
.るاليمني るريヱヰاامن الغذائي في الجم 

 ≪-  るنヤمنن حم るنヤهぼم るمينヤادر عヱفني تخنرج كن るهمゅالمس
 れゅمعننننゅراه لرفنننند الجヱالنننندكتヱ جسننننتيرゅدتي المゅヰشنننن
 るالزراعينننن れゅلتخصصنننゅب るالعاقننن れذا れゅسسنننぼالمヱ

 يヱ るالبيئيヱ.るالغذائ
 8-  るヤمゅالشنن るفنني التنمينن ュゅヰمنني لفسننヤظيننف البحنن  العヱت

لボヤطننゅع الزراعنني ヱحننل مشننكاته ヱاارتボننゅء بゅلボطننゅع 
 الزراعي  نبゅتي ヱحيヱاني( ヱالغذائي ヱالبيئي.

 8-  るيننヤالك れゅخنندمヱ るنشننطぺ دة منننゅل ااسننتفゅسننية نطننヱت
 ュيخنند ゅبمنن ゅرهゅتصننحيح مسننヱ لتشننمل المجتمننة اليمننني

 るيヱالتنم れゅجゅااحتي.るيヤالمح るالبيئヱ 
 ∽- るسيゅاأس るالبنيヱ るديゅالمヱ るديميゅاأك れدراボال るتنمي 
تحنندي  ヱتطننヱير خطننط الكヤيننヱ るالمراجعننる المسننتمرة  -∝ 

لخطط تطヱير الكヤيヱ るالبرام  ヱترشنيد ヱتطنヱير مننゅي 
 るيمينヤالتع れゅف المخرجنヤدة لمختヱلجゅب ュاالتزاヱ العمل
 れゅاصننننفヱلمゅدا بゅاسترشنننن るيننننヤكヤل るنيننننヰالمヱ るالبحثيننننヱ

 لمرجعيれゅ العゅلميヱ.るا
االتزاュ بمヱاكبる التボدヱ ュالتطヱر العゅلمي في المعゅرف  -0 

 ュمنننة تعظننني るالغذائينننヱ るالزراعيننن れゅنينننボالتヱ るمينننヤالع
تヱظيف تطبيゅボتゅヰ في تنميる قندراれ المجتمنة الزراعني 
 ヴنننヤالنننذاتي ع ュヤتشنننجية اسنننتمرار النننتعヱ تهゅسسنننぼمヱ
المسننننتヱ  الفننننردヱ ヵالجمننننゅعي ヱالمぼسسنننني ببننننرام  

 لخدمれゅ المجتمعيる.التدريヱ ゆا
 るلゅرسننヱ ننل اهنندافボيح ゅعي بمننゅح العمننل الجمننヱر るتنمينن

.るيヤالك 
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 ∬1 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

2- 

ا
ري

يط
 لب
ゆط

ل
 

 ⇔ゅينننننننヤدة محゅالريننننننن
ヱالتميز اقヤيميゅ⇔ فني 
 ュヱننننننننヤل العゅمجنننننننن
.るالبيطري るالطبي 

إعنننننداد كنننننヱادر 
متخصصنننる فننني 
 ヵالبيطننر ゆالطنن
 るبينヤت ヴヤدرة عゅق
 れゅجنننننننننننننننننゅاحتي
المجتمنننننننننننننننننننننة 
 ⇔ゅينヤمح るفسنゅالمنヱ
 ポذلنننヱ ,⇔ゅيمينننヤإقヱ

خال تنヱفير من 
 るيميننننننヤتع るبيئنننننن
 るنيننボتヱ るتدريبيننヱ
ヱبحثيぺヱ るعضゅء 
هيئنننننる تنننننندريس 
متخصصننننننننننヱن 
 るه  دراسننيゅمنننヱ
معゅصنننننننننننننننننننرة 
ヱحديثる, تراعني 
التننننننヱازن بننننننين 
البعنننند المعرفنننني 
 ⇔ゅنننボفヱ  رゅنننヰالمヱ
أحد  المعنゅيير 
المتعننننننننننننننننゅرف 

.ゅヰيヤع 

حتننراュ العننゅداれ إ -≓ 
ヱالتゅボليننننننننننننننننننننننند 
 るاإسنننننننننننننننننننامي
لヤمجتمة ヱالحفنゅظ 
عヤنننننننヴ التنننننننرا  

 اليمني.
ゅظ عヤننننننヴ الحفنننننن -≫ 

 るانيننヱة الحيヱالثننر
المحヤينننننヱ るالتننننني 
تمثننننل المخننننزヱن 
 ヵراثي النننننذヱالننننن
 ヴننننننننننヤع ュヤقほتنننننننننن
ظنننننرヱف النننننيمن 
 れゅمنننننننننننذ مئنننننننننن

 السنين.
 8-  るنننننننننننننننننننننننننゅاأم

ヱاإخننناص فننني 
العمننننننننل ヱفنننننننني 
التعゅمننننننننل مننننننننة 

 ااخرين.
 8-  るليヱぼالعمل بمسن
ヱل إヱنننボح ュحتنننرا
نسننننننننننننننننننننننننゅن اإ

 ヱالحيヱان.

تخري  ぺطبゅء بيطريين ぺكفゅء ヱذヵヱ خبرة في المجنゅل  -≓ 
طرヱ ヵالتي تمكننュヰ منن ぺداء دヱرهنュ الفعنゅل الطゆ البي

 るفسننゅالمن ヴننヤدرة عゅقننヱ المجتمننة るفنني خدمنن ヵヱالحيننヱ
.⇔ゅيميヤاقヱ ⇔ゅيヤمح 

المشゅركる الفゅعるヤ فني التنمينる ااقتصنゅديる عنن طرينل  -≫ 
 مرا .حمゅيる الثرヱة الحيヱانيる من اأ

 8-  ゆالطننن れゅينننヤمنننة ك るمينننヤابط العヱثينننل النننرヱتヱ ュدعننن
ينننننる بنننننゅلثرヱة البيطنننننرヱ ヵالمぼسسنننننれゅ العヤمينننننる المعن

.るانيヱالحي 
 8-  ヵاادارヱ ديميゅل اأكنゅفني المجن るينヤادر الكヱهيل كنほت

 من خال برنゅم  تدريبي ヱتほهيヤي بほحد  الヱسゅئل.
المسنننゅهمる فننني ヱضنننة ヱتنفينننذ اسنننتراتيجيれゅ البحننن   -∼ 

 ヱلتنفيذ البح るسبゅالمن るفير البيئヱتヱ ميヤالع 
 ∝-  るالمجتمعيننن るركゅل المشنننゅفننني مجننن るينننヤر الكヱتفعينننل د

 بيئる المحヤيヱ.るتنميる ال
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 02 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

≒
7- 

ربي
الت

ــــ
ــ

صنع
 る

ゅءـــ
 

 るالتربي るيヤتطمح ك
بجゅمعننننる صنننننعゅء 
أن تكنننヱن ヱاحننندة 
 れゅسسنننننぼمنننننن الم
التربヱيننる المتميننزة 
  ヱالمسننننننت ヴنننننヤع
المحヤننننننننننننننننننننننننننني 
ヱاإقヤيمننننننننننننننننننني, 
ヱلتصننننبح مميننننزة 
كほفضننننننل خيننننننゅر 
لヤطヤبننننる الننننراغبين 
بゅالتحننゅل ببننرام  
إعنننننداد المعヤمنننننين 
ذاれ الجننننننننننننننننヱدة 
العゅليヱ ,るالتي تنفذ 

ぺ るسنننننゅتذة بヱاسنننننط
الكヤيننننる المننننぼهヤين 
النننننذين يكرسنننننヱن 
جヰننننヱدهュ إعننننداد 
معヤمننني المسنننتボبل 
 ュهننぺ ين فننيヤهぼالمنن
 れゅالتخصصنننننننننننننن

るيヱالترب. 

 るينننننننヤك ヴتسنننننننع
 るمعنننゅبج るالتربيننن
صنننننننننننننعゅء أن 
 るسسننننぼن مヱتكنننن
تعヤيمينننる متمينننزة 
تخنننننرج ぺسنننننゅتذة 
منننぼهヤين تنننほهيا⇔ 
جينننندا⇔ يمتヤكننننヱن 
ぺسゅسننゅ⇔ قヱيننゅ⇔ فنني 
 ヵヱل التربنゅالمج
ヱمجنننننننننننننننننننننننゅل 
التخصص, ヱفي 

ヰنننننننننننننننゅراれ, الم
ヱالボيヱ .ュسنتحボل 
 ゅヰلتゅرسنننن るينننヤالك
بتボنننننديュ بنننننرام  
إعداد المعヤمنين 
 ゅنننヰدتヱتتمينننز بج
 るلينننننننننننننننننننننننننゅالع
 るفظننننننننننننゅلمحゅبヱ
عヤنننننننヴ التمينننننننز 
ヱاإبننننننداع فنننننني 
 ュنننيヤالتع れゅينننヤعم
 ュنننديボتヱ ,ュヤالنننتعヱ
 れゅالخننننننننننننننننننندم
 るيميننننننننننننننننننننヤالتع
 るمعنننننننننننننننننننننゅجヤل
ヱالمجتمننننة مننننن 
خننننال الجヰننننヱد 
 るنينننننننننننننننننننヱゅالتع
 るء هيئننننゅأعضنننن
التنننننننننننننننننننندريس 
 るبننننننننننننننننننننننヤالطヱ
ヱالمننننننننننننننヱظفين 

د المجتمة, ぺヱفرا
ヱذلポ فني ضنヱء 
قننننننيュ المجتمننننننة 
 れゅخاقيننننننننننننننぺヱ

るنヰالم. 

 ゅدةــالري.≓ 
 العمل الجمゅعي.≫ 
 るـــالشراك.8 
 るـــالشفゅفي.8 
 るـــالمヰني.∼ 
 داعـــااب-∝ 

تほهيننل المعヤمننين ヱإعنندادهュ قبننل الخدمننヱ ,るذلننポ مننن  -≓ 
 れゅيヱدة, في جمية المستヱالج るليゅبرام  ع ュديボخال ت

.るيヱنゅالمدارس الث ヴل إلゅاأطف  ゅمن ري 
لمسنゅهمる مننة جヰننれゅ ااختصننゅص بتنندريゆ المعヤمننين ا -≫ 

ぺثنننゅء الخدمننる, مننن خننال بننرام  التنميننる المヰنيننる التنني 
 れゅهننننゅااتجヱ ュننننيボالヱ れراゅننننヰير المヱفنننني تطنننن ュヰتسنننن
اايجゅبيننる نحننヱ المヰنننヱ るنحننヱ تعزيننز مبنندぺ الننتعュヤ منند  

 الحيゅة.
المشننゅركる الفعゅلننる فنني صنننة السيゅسننれゅ التعヤيميننる فنني  -8 

نفينننذ, ヱذلنننポ منننن خنننال النننيمن, ヱヱضنننعゅヰ مヱضنننة الت
ااستشننننゅراれ التنننني يボنننندمゅヰ اأسننننゅتذة ヱمننننن خننننال 
 るرش العمننل المخصصننヱヱ れتمراぼفنني المنن るركゅالمشنن

.るيميヤالتع れゅسゅالسي るقشゅلمن 
 8-  れعدة في حل المشنكاゅمسヤل るيヱالترب  ゅأبحゅب ュゅيボال

التربヱيننる التنني تبننرز فنني المينندان ヱالتنني تعيننل تطننヱر 
 التربيヱ るالتعヤيュ في اليمن.

ير الخدمنننる المنゅسنننبる لヤمجتمنننة ممنننثا⇔ بمぼسسنننゅته تنننヱف -∼ 
 れゅمنن خنال تنفينذ الدراسن  ヱمراكنز البحنヱ るيميヤالتع
 れゅرسنゅير الممヱفي تطن ュヰالتي تس れراゅااستش ュديボتヱ
 れاختال في مندخا ヵぺ るلجゅمعヱ في الميدان るيヱالترب

 النظュゅ التعヤيمي ヱعمヤيゅته ヱمخرجゅته.
 ∝- ゆسننゅيتن ゅبمنن ュننヤير بننرام  إعننداد المعヱيير  تطننゅالمعننヱ

العゅلمينننヱ るتヤبينننる احتيゅجنننれゅ المجتمنننة منننن المعヤمنننين 
المنننぼهヤين لتننندريس مختヤنننف التخصصنننれゅ فننني جمينننة 
 るينننننヱالترب れفير الخبنننننراヱتنننننヱ ,るالمراحنننننل الدراسننننني
.ゅヰير برامجヱاأخر  لتط れゅيヤعدة الكゅلمس るبヱヤالمط 

إدخنننゅل التكنヱلヱجينننゅ فننني مجنننゅاれ تほهينننل المعヤمنننين,  -0 
فرص عمنل التكنヱلヱجينヱ  ゅاأبحゅ  التربヱيヱ ,る تعزيز

 ゅمعي ヱ التعヤيュ مゅ قبل الجゅمعي. في التعヤيュ الج
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 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي
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≒
≒- 

ヤلع
 ヱا

ゆا
آد

ا
ـــ

ゅني
نس

اح
 ュヱ

ــــ
ـ

る
 

ぺن تكنننننننヱن منننننننن 
 れゅسسنぼفضل المぺ
العヤميننる فنني مجننゅل 
ضنننننمゅن الجنننننヱدة 
ヱااعتمنننننننننننننننننننننゅد 
اأكنننننゅديمي, منننننن 
خننال التميننـز فنني 
 れゅالخدمننننـ ュديننننـボت
 ,るيميننننننننننننننننننننـヤالتع
 ,るالبحثيننننننننننننننننننننننヱ
 るالمجتمعينننننننننننننننننヱ

ュゅااهتمننヱ  ゆنننゅبج
البحنننننن  العヤمنننننني 
ヱالتمينننننننننز فننننننننني 
 ュゅخريجننني اأقسنننن
 るينぼفل رヱ るميヤالع
ヱطنيننننننる مسننننننتندة 
 ュاإسنننننا ュليゅلتعننننن
 ュيخد ゅبمヱ الحنيف
الننننننيمن ヱالننننننヱطن 
 ュلゅالعنننننヱ العربننننني

 اإسامي.

 ヴال るيヤالك ヴتسع
 ュゅيننننننل نظننننننボتح
تعヤيمنننني متميننننز 
ヱفنننننننننننننننل إدارة 
 ⇔ゅボمتسنننヱ دةヱالجننن
 るاصننننفヱمننننة الم
الدヱليننننننる, مننننننن 
خننننننال إعننننننداد 

بشنريる الكヱادر ال
 るالمدربنننننننننننننننننننننن
 るننننننننننننننننننヤهぼالمヱ
المتヱافボنننننる مننننننة 
حゅجننننれゅ سننننヱل 
العمننننل المحヤنننني 
ヱالنننننندヱلي فنننننني 
مختヤنننننننننننننننننننننننف 
 れゅتخصصننننننننننننن
 ヴتبننننننヱ ,るيننننヤالك
اأفكنننننننننننننننننننننننゅر 
 ,るاإبداعينننننننننننننننن
بヰنننننننندف رفنننننننند 
 れゅسسننننننننننننننぼالم
 るميننننننننننننننننننヱالحك
 るصنننننننننننننننننゅالخヱ
 れهاぼلمゅبنننننننننننننن
 ゅبمنننننヱ ,るمينننننヤالع
 ヴنننننننヤفظ عゅيحنننننن
 るاإسامي るيヱヰال
 るفيننننننننننننننننننننゅボالثヱ

.るطنيヱال 

 اإبداع ヱالتميز. -≓ 
البحنننن  العヤمنننني  -≫ 

ュهنぺ  لرقنني るヤسنيヱ
المجتمنننننننننننننننننننننننة 

 ヱتطヱره.
الجننننننننヱدة فنننننننني  -8 

الكゅدر اأكنゅديمي 
 れゅمخرجننننننننننننننننヱ

.ュヤالتع 

تعزيننز دヱر الجゅمعننる فنني التطننヱر العヤمنني ヱالتボننني فنني  -≓ 
 ュنننيヤتعヤل るمينننヤالع ゅنننヰنتゅيعنننزز مك ゅبمننن ュヱنننヤنننف العヤمخت
 ヱالتدريゆ المتميز عヤي المستヵヱ اإقヤيمي ヱالعゅلمي.

 ≪- ヰتسن るنيゅاإنسن ュヱنヤل العゅإعداد متخصصنين فني مجن ュ
في تحボيل ぺهداف خطط التنميヱ るتヤبني متطヤبنれゅ سنヱل 

ヴヤتعمل عヱ العمل  ヵني النذボالتヱ ديميゅالعمل اأك ュدع
 يعززه البح  العヤمي المヱجه لخدمる المجتمة.

تشننجية إعننداد ヱتنفيننذ البحننヱ  العヤميننる التطبيボيننる عننن  -8 
 るيننヱفنني تعزيننز الخطننط التنم るهمゅنندف المسننヰالننيمن ب

 د.ヱالمشゅرية التنمヱيる في البا
المسننゅهمる فنني تطننヱير المعرفننる العヤميننる فنني مختヤننف  -8 

.るنيゅاإنس れاゅالمج 
 ∽-  ゆاآدا れゅيننننヤمننننة ك ヵرゅمنننني الحضننننヤاصننننل العヱالت

ヱالكヤيれゅ الممゅثるヤ في الヱطن العربي ヱالعゅلヱ ュااطاع 
عヴヤ آخر منゅ تヱصنれヤ إلينه منن إنجنゅزاれ عヤنヴ صنعيد 

 العュヱヤ اإنسゅني.



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 00 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

≒
≪- 

تج
ال

ـــ
ص
اقت

 ヱا
رة
ゅ

ゅدـــ
 

رينننننゅدة التمينننننز ヱال
عヤننننヴ المسننننتヱيين 
المحヤني ヱاإقヤيمنني 
 ュヱنننننننننننヤفننننننننننني الع
 るريننننننننننننننننننننننننゅالتج

.るديゅااقتصヱ 
 

 れゅإعداد مخرجن
 ⇔ゅينننننヤمتمينننننزة مح
ヱإقヤيمينننننننゅ⇔ فننننننني 
بنننننننننننننننننننننننننرام  
البكنننننننننゅلヱريヱس 
 れゅالدراسنننننننننننننヱ
 ュヱنヤفني ع ,ゅيヤالع
 るسننننننننننننننننننبゅالمح

ヱاإدارة 
ヱااقتصنننننننننننننننゅد 
 るسننننننننننننننننننゅالسيヱ
 ゅء بمنننゅاإحصنننヱ
 れゅجنننゅبننني احتيヤي
التنميننننヱ るسننننヱل 
العمنننننننل, منننننننن 
 るخننننننننال بيئنننننننن

ينننヱ るبحثينننる تعヤيم
ヱفننننننل معننننننゅيير 
الجننننヱدة تشننننجة 
اإبنننننننننننننننننننننننداع 
ヱاابتكننننننننننننننننننゅر 
 るتعننزز الشننراكヱ

るالمجتمعي 

 ゅدة ــالري.≓ 
 العمل الجمゅعي .≫ 
 るـــالشراك.8 
 る ــالشفゅفي.8 
 る ــالمヰني.∼ 
 داعــــااب-∝ 

 ≒-  ,⇔ゅنينننヰمヱ ,⇔ゅمعرفيننن ,⇔ゅلينننゅهيا⇔ عほتننن れゅهينننل المخرجنننほت
.⇔ゅخاقيぺヱ ,⇔ゅبحثيヱ 

 ≪- るمينننヤالع れنننرراボالمヱ  ير البنننرامヱتطنننヱ  تحننندي  ゅبمننن
 ゆعヱيسننننتヱ ,ل العمننننلヱسنننن れゅجننننゅافننننل مننننة احتيヱيت

.るجيヱلヱالتكنヱ るميヤالع れراヱالتط 
الヱفنننゅء بمتطヤبنننれゅ الجنننヱدة ヱااعتمنننゅد ヱفボنننゅ⇔ لヤمعنننゅيير  -8 

.るطنيヱال 
 8- るاإدارينヱ るيمينヤالتع ゆاننヱفني الج るينヤالك れゅتمته خندمぺ

 ヱالمゅليヱ るشヱぼن الطاヱ ゆالخريجين.
التヱسننننة فنننني بننننرام  الدراسننننれゅ العヤيننننゅ فنننني جميننننة  -∼ 

.るيヤلكゅب るميヤالع れゅالتخصص 
 ∝-  ヱنحنننن ゅننننヰヰجيヱتヱ ,مننننيヤالبحنننن  الع るنشننننطぺ るيننننゅرع

 るمينヱزة الحكヰعمل اأج るبيئ ゅヰني منゅكل التي تعゅالمش
 ュننديボفنني ت ュヰيسنن ゅل بمننゅاأعمنن れゅشننركヱ れゅسسننぼمヱ
المعゅلجنننヱ れゅالحヤنننヱل لتヤنننポ المشنننゅكل ヱيضنننمن رفنننة 
.れゅالشركヱ れゅسسぼالمヱ زةヰاأداء في اأج  ヱمست 

 0- れゅفير الخننندمヱبننني  تنننヤي ゅبمننن ゆالتننندريヱ るريゅااستشننن
 れゅشننركヱ るيننヤاأهヱ るميننヱالحك れゅسسننぼالم れゅجننゅاحتي

るليヱالدヱ るيヤالمح れゅالمنظمヱ ,لゅاأعمヱ لゅالم. 

≒
8- 

ريع
لش

ا
ـــ

قゅن
ヱال

 る
ــ

ヱن
 

 ≒- ュننننننننننننندボن تتぺ
الكヤينننننる فننننني 

 التميز.
 ≪- ュهゅن تسننننننننننぺ

الكヤينننننる فننننني 
 るضنننننننننننننننننヰن
المجتمنننننننننننننة 

 اليمني.

 るنشنننننر المعرفننننن
 るنيننننننننننننننننننننヱنゅボال
 るالمتخصصننننننننننن
る تحボيボننننゅ⇔ لヤعدالنننن

ヱالمسنننゅهمる فننني 
 るلننننننننヱد دゅإيجنننننننن

 الゅボنヱن.

 ゅدة ـــالري.≓ 
 العمل الجمゅعي .≫ 
 るــــالشراك.8 
 る ـــالشفゅفي.8 
 る ـــالمヰني.∼ 
 داعـــــااب-0 

تكヱين الشخصيる الゅボنヱنينる عنند الطヤبنる بتنمينる النヱعي  -≓ 
.ュヰني لديヱنゅボالヱ الشرعي 

 ≪-  るنيننヱنゅボالヱ るالشننرعي ゅننヰفتゅボمتميننزة بث るعيننヱتخننري  ن
كنننる الفボنننه الشنننرعيヱ る لتكنننヱن فゅعヤنننる فننني تنشنننيط حر

الゅボنヱني ヱالتطبينل العمヤني لボヤنヱانين ヱالمسنゅهمる بشنكل 
.るاليمني れゅير التشريعヱجل تطぺ من ヵヱق 

 8-  れاゅفنني مجنن るمننゅالع るفننゅボلثゅب ュゅااهتمننヱ るد الرغبننゅإيجنن
العヤنننュヱ اإنسنننゅنيる لمヱاكبنننる التطنننヱر العヤمننني ヱالتボنننني 
ヱتヱسننننية المنننندارポ بゅسننننتعمゅل التボنيننننる الحديثننننる فنننني 

ゅボال ゆانヱفني الج るنينヱنゅボال れراヱالتطن るمراجعنヱ ,るنيヱن
.ュلゅء العゅنحぺ ヴشت 

عボنند الننندヱاヱ れالمننぼتمراれ المتخصصننヱ るالتنني تحボننل -8 
ぺهننداف الكヤيننヱ るتسننゅعد عヤننヴ دعننュ المجتمننة المحヤنني 
 ヴني بشنننتヱنゅنننボال ヱ عي الشنننرعيヱخدمتنننه بنشنننر النننヱ

 صヱره.



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ≪0 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

≒
8- 

لヤغ
ا

ــــ
れゅ

 

نحنننヱ الرينننゅدة فننني 
 れゅغننننننننヤال ュننننننننيヤتع
ヱالتヱاصننننننننننننننننننننل 
الحضゅرヵ بحヤنヱل 

≪7≪∽  ヴنننننننننننننننヤع
مسنننننتヱ  النننننヱطن 

 العربي.

 ゅسسننتنぼم ヴتسننع
 るيميننننننننننننننننننننヤالتع
المختヤفنる لتحボينل 
 るيヤالمح るفسゅالمن
ヱاإقヤيميننننる فنننني 
 れゅجننゅاحتي るبيننヤت
المجتمنننننننننننننننننننننة 
 るنيننボالت ュسننتخداゅب
الحديثنننる إعنننداد 
خننننننننننننننري  ヱاع 
يمتヤننポ اكثننر مننن 
 ヴヤمنفتح عヱ るلغ
 ュاامنننننن れゅفننننننゅボث

 اأخر .

 ز ـــالتمي -≓ 
 ヱدة ـــالج -≫ 
 8- ヵヱغヤع الヱالتن 
 る ــــゅناأم -8 
 خدمる المجتمة. -∼ 

 ≒-  るظيفيننヱال ゅننヰرتゅヰمヱ るيننヱغヤال るميننヤرف العゅيننل المعننボتح
 في خري  الكヤيる بمゅ يヤبي احتيゅج سヱل العمل.

 ≪-  れゅغننヤالكيفنني فنني تنندريس الヱ عيヱيننل التميننز النننボتح
ヱخدمنننる المجتمنننة ヱفボنننゅ⇔ لمعنننゅيير الجنننヱدة ヱااعتمننننゅد 

 اأكゅديمي.
 8- ゅヰقننننندرتヱ るينننننヤالك れافنننننل بنننننين مننننندخاヱينننننل التボتح 

 ااستيعゅبيる بمゅ يفضي الヴ تعヤيュ نヱعي.
 8-  れゅبننヤمننة متط るيننヤالك れゅبننين مخرجنن るاءمننヱيننل المボتح

 التنميヱ るسヱل العمل.
زينننゅدة الボننندرة ااسنننتيعゅبيる لكヤينننる الヤغنننれゅ بمنننゅ يヤبننني  -∼ 

.るيヤالك れゅنيゅمة امك ゆسゅيتنヱ ل العملヱج سゅاحتي 

≒
∽- 

عاح
ــــ

ュا
 

 ヴإلنن るيننヤننة الكヤتتط
الريゅدة في تخري  

ن لヤعمننل اإعامينني
اإعامننننننننننننننننننننني 
ヱالبننننننゅحثين فننننننني 
 れゅالدراسننننننننننننننننننننن
 ゅكمنننننن るاإعامينننننن
 ュدعننن ヴإلننن ヴتسنننع
 ゅنننヰدتゅريヱ ゅنننヰنتゅمك
كヱاحدة من ぺعرل 
كヤيれゅ اإعاュ فني 

 العゅلュ العربي.

 ヴالسنننننننعي إلننننننن
 ゅننننヰنتゅتعزينننز مك
فنننننني المجتمننننننة 
مكゅنتヰنننننننゅ فننننننني 
المجتمننننننة مننننننن 
خننننننال اعننننننداد 
 ュヰヤهيほتنヱ ゅヰطاب
اكゅديميننننننゅ لسنننننند 
احتيゅجれゅ النباد 
 れءاゅمنننننن الكفننننن

لヱطنيる لفسنュゅヰ ا
 るفي خطط التنمي
بمختヤنننف حボنننヱل 

.ュااعا 

الرينننننننゅدة مننننننننن  -≓ 
خنننننننال ヱضنننننننة 
 ュنننننندボفسنننننني متゅتن
 れゅينننヤلكゅب るرننننゅボم

 اأخر .
التميينننننننز منننننننن  -≫ 

خننننننال ضننننننمゅن 
 れゅدة المخرجنヱج
 るيننヤالمعم るئيننゅヰالن

.るيميヤالتع 

 ≒-  ゅننن إعنننداد ヱتほهينننل الكنننヱادر اإعامينننぺ るكゅديمينننヱ ⇔ゅمヰني⇔
.ゅ⇔ボدقي ゅ ゅ تほهيا⇔ عヤمي⇔  ヱثゅボفي⇔

 ≪- .るヤهぼادر المヱلكゅب るاإعامي れゅسسぼرفد الم 
 8-  るاإعامين るلゅير الرسنヱتطنヱ ءةゅفي رفة كفن るهمゅالمس

.ゅヰتحديث ヴヤالعمل عヱ るاليمني 
 8- .ゅيヤالع れゅالدراس るヤلمرح るيميヤالتع るيヤعゅءة الفゅرفة كف 
 ∽-  れゅيننننヱلヱほب ゅننننヰربطヱ るميننننヤالع  ヱءة البحننننゅرفننننة كفنننن

 المجمة.

≒
∝- 

ربي
الت

ـــ
るضي

ゅري
 ال
る

 

يننننننゅدة تحボيننننننل الر
 ュヱننヤالتميننز فنني عヱ
 るضننيゅالري るالتربينن
ヱالنشننننゅط البنننندني 
  ヱالمسننننننت ヴنننننヤع
الننننننننننننننننننننننننننヱطني 

 ヱاإقヤيمي.

 るينننننننヤك ヴتسنننننننع
 るالتربينننننننننننننننننننننننن
 るضنننننننننننننننننيゅالري
إعننننداد خننننري  
 ヴنننننننننヤدر عゅقنننننننن
 るنننننننننننننننننننننヰاجヱم
متطヤبنننれゅ سنننヱل 
العمل في مجنゅل 
 るالتربينننننننننننننننننننننننن
 ヴنننヤع るضنننيゅالري
  ヱالمسنننننننننننننننننننت
المحヤي ヱالعربي 
ヱتحسننننين نمننننط 
الحيننゅة مننن اجننل 
اارتボننننゅء بحيننننゅة 

 لمجتمة.الفرد ヱا

تحボيننننل الريننننゅدة  -≓ 
 ュヱنヤالتميز في عヱ
 るضنيゅالري るالتربي
ヱالنشنننゅط البننندني 
  ヱالمسنننننت ヴننننヤع
الننننننننننننننننننننننننヱطني 

 ヱاإقヤيمي, 
ヱاارتボننننننننننننننننننゅء  -≫ 

 ゆلننゅالط  ヱبمسننت
 ⇔ゅخاقينぺヱ ⇔ゅديميゅكぺ

.⇔ゅكيヱヤسヱ 

 ≒-  るاد التربينننヱهينننل مدرسنننين اليمنينننين فننني منننほتヱ إعنننداد
.るفヤالمخت ュيヤمراحل التع れゅجゅاحتي るلتغطي るضيゅالري 

اد ヱتほهينننل ヱتطنننヱير مننندربين ريゅضنننيين لتヤبينننる إعننند -≫ 
 れゅسسぼالمヱ るاأندي るجゅحヱ ゆゅف األعヤمخت れゅجゅاحتي

.るضيゅالري 
إعداد ヱتほهيل كヱادر إداريる في مجゅل الشنبヱ ゆゅإدارة  -8 

.るضيゅالري れゅسسぼالم 
إتゅحننる الفرصننる لمヱاصننるヤ الدراسننれゅ العヤيننヱ ゅالبحنن   -8 

.るضيゅالريヱ るالبدني るل التربيゅمي في مجヤالع 
د ヱنشنننننننر البحنننننننヱ  ヱالدراسنننننننれゅ العヤمينننننننる إعننننننندا -∼ 

.るضيゅالريヱ るالبدني るل التربيゅفي مج るالمتخصصヱ 
 ∝-  るضنيゅالري るلتربيゅب るالمعني れゅيئヰمة ال れدل الخبراゅتب

 في الداخل ヱالخゅرج.
الボينننュゅ بゅأبحنننヱ  ゅالدراسنننれゅ لヤمسنننゅهمる فننني تطنننヱير  -0 

.るضيゅالري るالحرك 
ュ الفヰنننュ الشنننゅمل ヱالننندقيل بほسゅسنننيれゅ اإدارة ヱالتنظننني -3 

 الريゅضي.
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 ュـداف ヱالقيــهヱ るالرسゅلヱ るاأــالرぼي

ュ يヤــالكる يぼـــالرる لゅـــالرسる ــالقيュ دافـــهاأ 

≒
0- 

るني
ゅس

حن
ュ ا

ヱヤع
ヱال

 る
ربي

الت
 

 
رح

る أ
يقي

طب
الت
ヱ

ゆـــ
 

 ゅيتننننننヤن كヱن تكنننننぺ
هنني ヱぺل كヤيننる فنني 
الننننننننيمن تطبننننننننل 
 るلمينننゅيير العゅالمعننن
لヤجننヱدة ヱااعتمننゅد 

 .اأكゅديمي

 るينننننننヤالك ュتنننننننزヤت
بحشنننند المننننヱارد 
 れゅقننゅالط るتعبئننヱ
 るالخدمننننن ュنننننديボلت
التعヤيميننる بجننヱدة 

るليゅع. 

 ゅءةــالكف -≓ 
 ヱدة ـــالج -≫ 
 8- ゅـــفيالشف る 
 るــالمسゅءل -8 

تخري  معヤمين قゅدرين عヴヤ المسゅهمる الفゅعるヤ في احدا  
 るه  الدراسيゅير المنヱتطヱ في التدريس るعيヱن るヤボن

.れゅف التخصصヤفي مخت ュゅالع ュيヤبمراحل التع 

≒
3- 

ربي
الت

ــ
مح

 ال
る

ــ
れي

ヱ
 

 れذاヱ متميزة るيヤك
 るقننننننヱمرم るننننننゅمك
محヤيヱ ⇔ゅاقヤيمينゅ⇔ فني 
التعヤنننننيヱ ュالبحننننن  
る اعヤمننننني ヱخدمننننن

 المجتمة.

 ヴرقننننننぺ فيرヱتنننننن
البننننننننننننننننننننننرام  
 るديميننننننننننننننننゅاأك
الازمننる إعننداد 
 るيヱادر التربヱالك
 ⇔ゅديمينننゅكぺ ⇔اعننندادا
 ,⇔ゅفينننゅボثヱ ⇔ゅنينننヰمヱ
ヱتヱظيف البحن  
العヤمنننننننني فنننننننني 
 るينننヤير العمヱتطننن
التربننننヱ ヵヱحننننل 
 ゅヰمشننننننننننننننننننكات
 ュننننننننننننننننننننننديボتヱ,
 れراゅااستشننننننننننن
 れゅالخنننننننننننننننندمヱ
 るالمتخصصننننننننننن
 ゅنننننヰجゅالتننننني تحت
 れゅسسننننننننننننننぼالم

. るالمجتمعي 

 ≒-  るفيゅالشننننننننننننننننننننف
فنننني ヱالヱضننننヱح 

 るاأنظمنننننننننننننننننننننن
 れゅيمنننننننننننننننヤالتعヱ

.れراراボالヱ 
لتحسنننننننننننننننننننننين  -≫ 

المسنننننننننننننننننننننتمر 
 るفنننゅボثヱ اإبنننداعヱ

 التميز.
 8-  ヴننننヤالتركيننننز ع

رضنننヴ العنننゅمヤين 
ヱالمتعヤمنننين فنننني 

.るيヤالك 
الشننننننراكる مننننننة  -8 

 れゅسسنننننننننننننننننننぼم
 المجتمة المحヤي.

اشراポ العنゅمヤين  -∼ 
 في الボرار.

 ∝-  るليヱالمسننننننننننننننننئ
 るعينننننننننننننننゅااجتم
ヱتعزينننننننننننز دヱر 
 るفنني خدمنن るيننヤالك

 المجتمة.
تعزيننننننننننز رヱح  -0 

ء ヱاانتمننゅء الننヱا
.るمعゅالجヱ るيヤكヤل 

العمننل الجمننゅعي -3 
ヱتنميننننننننننننる رヱح 
 الفريل الヱاحد

 ≒-  れゅجنゅيتفنل منة احتي ゅبمن るينヤالك るانشنطヱ  ير بنرامヱتط
 سヱل العمل بゅلمجتمة ヱالمتغيراれ المعゅصرة.

 ≪-  ゅاهヱفني مسنت ゅمنヱ るمنゅالع るينヱنゅدة الثゅヰالشن るヤإعداد حم
.ュيヤالتع るنヰلم るفヤهد المختゅخريجي المعヱ 

تجゅهننれゅ العヤميننヱ るالبحثيننる لنند  الطنناゆ بمننゅ تنميننる اا -8 
 يمكنュヰ من تطヱير مゅヰراれ البح  العヤمي.

 8-  れゅبننヤلمتط ⇔ゅننボفヱ るالخطننط الدراسننيヱ  اسننتحدا  البننرام
 سヱل العمل ヱمتطヤبれゅ الجヱدة ヱااعتمゅد.

 ∽- .るيヤكヤل るالتحتي るتحسين البني 
 ∝- .ュيヱボالت れاヱادヱ ليبهゅسぺヱ تحسين طرل التدريس 
 0- るنيボالت るتحسين البني .るيヤفي الك ュヤدر التعゅمصヱ 
 3- .るيヤدة في الكヱن الجゅيير ضمゅبتطبيل مع ュاالتزا 
اارتゅボء بمستヱ  اعضنゅء هيئنる التندريس فني المجنゅل  -2 

 اأكゅديمي ヱالمヰني.
 ≒7- )るيヤالعم るالميداني  التربي ゆء ببرام  التدريゅボاارت

.るيヤفي الك 
 تفعيل المشゅركる مة مぼسسれゅ المجتمة المحヤي.-≓≓ 
 ستمراريる اعتمゅد برامجゅヰ.تヰيئる الكヤيる ا-≫≓ 
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≒
2- 
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الت

ـــيـ
ヤلع
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る
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بيق
تط
ヱال

 る
ゅني
نس

اح
 ュヱ

ــيــ
 خ
る

ـــ
ان

ヱ
 

الريننننゅدة ヱالتمييننننز 
 ュننيヤل التعゅفنني مجنن
العنننننゅلي ヱالبحننننن  
 ュヱنヤمي فني العヤالع
 ュヱننヤالعヱ ,るيننヱالترب
 ュヱنヤالعヱ ,るنيゅاإنس
 ヴنننヤع , るينننボالتطبي
المسننتヱ  المحヤنني 

 ヱااقヤيمي.

 るفير بيئننننننننヱتنننننننن
تعヤيمينننる متمينننزة 

ي مجゅل التعヤيュ ف
 れゅخنندمヱ ليゅالعنن
البحنننن  العヤمنننني 
 ュننديボمننن خننال ت
 るبنننرام  دراسننني
متميننننننننننننننننننننننننزة 
ヱمتطنننننننننننننننننヱرة 
منسننننننجمる مننننننة 
متطヤبれゅ الجنヱدة 
 るفي ظل الشراك
 ュゅヰلفسن るطنيヱال
 るد التنميヱヰفي ج

.るヤمゅالش 

 ≒-  るنينヰاأخال الم
ヱضنننننننننننننننننننننننمゅن 
 るاسنننننننننننننننننتمراري
 れزاゅاإنجننننننننننننننننن
 るالفكريننننننننننننننننننننننننن

.るديميゅاأكヱ 
اجنننننال العمنننننل  -≫ 

الجمننننننゅعي مننننننة 
ة شنننننننننننننننفゅفる إدار

 ,るلヱمسنننننننننننننننننننئヱ
 ⇔ゅنننننننボفヱ العمنننننننلヱ
لمبنننゅدل الصنننندل 
ヱالنزاهننننننる فنننننني 
 ゆانننننننننننننننننننننننヱالج
 るديمينننننننننننننننننننゅاأك

.るعيゅااجتمヱ 
تفعيننننننل العمننننننل  -8 

لخدمنننる المجتمنننة 
 れゅجننننゅح ポإدراヱ
 るسنننيゅاأس るبنننヤالط
 ヱالسننننننعي نحننننننヱ

.ゅヰボيボتح 
 8-  ュاالتننننننننننننننننننننننزا

بゅلمبننننننننننننننننننننننゅدل 
 るحريننヤل るسننيゅاأس
 るديمينننننننننننننننننننゅاأك
 るنيゅاإنسننننننننننننننننننヱ
 るكينننヤالم ュاحتنننراヱ

.るالفكري 

ام  تعヤيميる متمينزة ذاれ جنヱدة تسنュヰ بتزヱيند تボديュ بر -≓ 
 ヴننヤع るبننヤالط れقنندرا るتنميننヱ るل المعرفننヱصننほب るبننヤالط
 ゆゅنني أعننداد جيننل مننن الشننبボالمنطヱ ننيヤيヤالتفكيننر التح
 れاゅنننف المجنننヤالمتمينننز فننني مخت ゆヱهنننヱالمヱ المبننندع

るنيボالتヱ るاإداريヱ るميヤالع. 
مヱاكبنننる التボننندュ العヤمننني ヱالتボنننني منننن خنننال تطنننヱير  -≫ 

ヤيميننヱ るالمننゅه  الدراسننيる ذاれ الجنヱدة بمننゅ الخطنط التع
 るفي خدم るهمゅالمس ヴヤدرة عゅادر قヱين كヱفي تك ュヰيس

 .المجتمة
 8-  れゅهنゅء ااتجヱفني ضن るينヤلكゅب るمينヤير البرام  العヱتط

 ュنننيヤط التعゅنمنننぺ ينننةヱبتن ュゅااهتمنننヱ صنننرةゅالمع るمينننヤالع
 るعينننヱتحسنننين نヱ ゅヰنننديمボئل تゅسنننヱヱ ゅنننヰطرقヱ ليゅالعننن

ヱالヱفننゅء بゅلتزامننれゅ العمヤيننる التعヤننيヱ ュتجヱينند مخرجゅتننه 
るيميヤالتع. 

العمل عヴヤ استボطぺ ゆゅعضنゅء هيئنる تندريس متمينزين  -8 
فننني مختヤنننف التخصصنننれゅ العゅمنننヱ るالمعمボنننヱ るتنننヱفير 
 るيننヤبنين الك れゅء شنراكゅبنن ポكننذلヱ ,ュنヰل るسنبゅالمن るالبيئن
 るينننヤاأخنننر  المح れゅمعنننゅالجヱ れゅينننヤمنننن الك ゅغيرهنننヱ

مينる منن ヱالعゅلميる من ぺجنل رفنة مسنتヱ  العمヤينる التعヤي
るهيئن ヱعض ,ゆلゅالط  ゅヰانبヱدة  جمية جゅالتندريس, المن

.)るميヤالع 
تنميننる المヰننゅراれ المعرفيننヱ るالذهنيننヱ るاابتكゅريننる عننند  -∼ 

 れゅمن خال مزي  من الدراس ュヰاصل معヱالتヱ るبヤالط
النظريننヱ るالتطبيボيننる التنني تننぼهュヰヤ إكسننゅبュヰ المعننゅرف 
ヱالتボنيننننれゅ الضننننرヱريヱ るالمヰننننゅراれ التطبيボيننننる التنننني 

ゅتحت れفير مختبنراヱمن خال تن ポذلヱ ل العملヱس ゅヰج
 ヴإلننن るفゅإضنننゅرة, بヱمتطننن るبيヱسنننゅحヱ るبحثينننヱ るمينننヤع

るالحديث れゅنيボلتゅب るالدراسي れゅعゅボيز الヰتج. 
رعゅيننる الطヤبننヱ るااهتمننュゅ بننゅلتكヱين الثボننゅفي ヱالنفسنني  -∝ 

اسننتكمゅل بنننゅء الشخصننيる المتكゅمヤننる لヤطゅلننゆ الجننゅمعي 
يヱ るالريゅضيる لطヤبヱ るااهتمュゅ بゅأنشطる الثゅボفيヱ るالفكر

るيヤボالع ュヰقدرات るتنميヱ るيヤالك. 
 0-  ュゅنظنن れゅآليننヱ ئصゅخصننヱ れゅسننゅسيヱ ييرゅتطبيننل معنن

ضنننمゅن جنننヱدة اأداء الجنننゅمعي عヤنننヴ جمينننة مفゅصنننل 
 ゅمن るالبحثينヱ るيمينヤالتع ゅヰتゅمن اجل ضبط مخرج るيヤالك

 .يكسبゅヰ ثるボ المجتمة ヱالمぼسسれゅ التعヤيميる اأخر 
ヱتنميتヰنゅ منن خنال  تطヱير مゅヰراれ الكゅدر التدريسي -3 

تヱفير تكنヱلヱجيゅ تدريس حديثヱ るدعمュヰ لヤمشنゅركる فني 
 .الدヱراヱ れالمぼتمراれ المحヤيヱ るالدヱليる المتميزة

 2-  ュيخنننند ゅبمنننن るيننننボتطبيヱ るنيゅإنسنننヱ るميننننヤع ュゅقسننننぺ فنننتح
 .المجتمة

 ≒7- ,るヤاأصنننيヱ るالمتخصصننن るمينننヤالع  ヱإعنننداد البحننن
 ゅهننゅالتنني تتبن るمننن خننال الخطننط البحثينن ゅنشننرهヱ

تي تسゅهュ في حل المشゅكل العمヤيヱ るتボنديュ الكヤيヱ るال
ااستشنننゅراヱ れالدراسنننれゅ العヤمينننる لحنننل المشنننゅكل 
 れゅسسننぼالمسننتفيدة مننن الم れゅننヰجヤل るيننヤالعمヱ るالفنينن

るيヤاأهヱ るميヱالحك. 
 ≒≒- れゅمعننゅمننة ج )るمننぺヱالت  ぺتطبيننل مبنند ヴننヤالعمننل ع

 れراヱآخر التط ヴة إلヤتطヤل るلميゅعヱ るعربي れゅيヤكヱ
 .ヱ るالعヤميるفي مختヤف المجゅاれ اأكゅديمي

تحヱيننننل الكヤيننننる إلنننني اإدارة االكترヱنيننننヱ るزيننننゅدة -≫≓ 
 ポمنن المنا るينヤتحفيز منتسنبي الكヱ التميز れاゅمج
التدريسي ヱالمنヱظفين ヱالكنゅدر اإدارヵ نحنヱ مزيند 
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 ≫- れやゲشぽأمやるヨヌئح  نやヲヤلやو 

 

ュ يヤムلやــــる 
 るـــやانるヨヌ وやلやヲヤئح やلやギخヤي
 るــــやسم やلュゅヌレ وやلائح

 ≒-るالصحي ュヱヤالعヱ ゆالط 

 اليمنيる. الجゅمعれゅ قゅنヱن-≓ 
 ≪-るالائح るن التنفيذيヱنゅボل れゅمعゅالج .るاليمني 
 جヱر ヱالمرتبれゅ أعضゅء هيئる التدريس.ائحる اأ-8 
 8-ュزراء رقヱس الヤ38≫  قرار رئيس مج る773≫( لسن れゅمعنـゅلجـゅب ゆن الطناヱぼحند لشنヱالم ュゅن النظほبش ュ

.)るميヱالحك  るاليمني 
 ュ بشほن نظュゅ الدراسれゅ العヤيゅ في الجゅمعれゅ اليمنيる.773≫( لسنる 87مجヤس الヱزراء رقュ  قرار رئيس -∼ 
 ∝-  ュزراء رقヱس الヤ87قرار رئيس مج る773≫( لسن.るاليمني れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 

  ュن رقヱنゅ8≓ق る77≫( لسن∽.るيヤاأه れゅيヤالكヱ ゅيヤهد العゅالمعヱ れゅمعゅن الجほبش ュ  - 0  

 ゅنــسنأاゆ ــط-≫ 

 الائحる الداخヤيる لشئヱن الطاゆ لبكゅلヱريヱس طゆ اأسنゅن-≓ 
 الائحる الداخヤيる لبكゅلヱريヱس فني ぺسنゅن-≫ 
 الائحる الداخヤيる لمゅجستير طゆ اأسنゅن-8 
 الائحる الداخヤيる لヱحدة الجヱدة-8 

 るــالصيدل-≪ 

 اليمنيる. الجゅمعれゅ قゅنヱن-≓ 
 ≪-るالائح るن التنفيذيヱنゅボل れゅمعゅالج .るليمني 
 ر ヱالمرتبれゅ أعضゅء هيئる التدريس.جヱائحる اأ-8 
 8- ュزراء رقヱس الヤ38≫قرار رئيس مج る773≫( لسن れゅمعنـゅلجـゅب ゆن الطناヱぼحند لشنヱالم ュゅن النظنほبشن ュ

.)るميヱالحك  るاليمني 
 ∽-  ュزراء رقヱس الヤ87قرار رئيس مج る773≫( لسن.るاليمني れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 
 ∝-ュزراء رقヱس الヤ87  قرار رئيس مج る773≫( لسن.るاليمني れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 
 0-  ュن رقヱنゅ8≓ق る77≫( لسن∽るيヤاأه れゅيヤالكヱ ゅيヤهد العゅالمعヱ れゅمعゅن الجほبش ュ 

 るـــالヰندس-√ 

 ≒.ラヲقان れاバامイلや .るيレヨليや 
 ≪.るلائحや るيグفيレわلや ラヲانボل れاバامイلや .るيレヨليや 
 ケيس.جやヱ ケヲلゲヨتらاれ أعツاء هيや るゃلギわائحや るأ.≪ 
ュ بゼمنや ラلレاماや ュلヲヨ مギ لゼماや ラヱلبماج بالイاامバمااれ ∫≡≡≫( لジمるレ √∫≫قケ ケやゲئيس مヤイس やلやケコヲء ケقم) .√ 

.)るميヲムلحや  るيレヨليや 
 ュ بゼنラ نااや ュلやケギساや れلヤバيا في やلイامバاや れليレヨيる.∫≡≡≫( لるレジ ≡√قケ ケやゲئيس مヤイس やلやケコヲء ケق)  .∼ 
 لやケギساや れلヤバيا في やلイامバاや れليレヨيュ.る بゼنラ نااや ュ∫≡≡≫( لるレジ ≡√قケ ケやゲئيس مヤイس やلやケコヲء ケق)  .∝ 
 ュ بゼنや ラلイامバاやヱ れلバヨاهや ギلヤバيا やヱلヤムياや れأهヤيる.∼≡≡≫( لるレジ ≪≓قانケ ラヲق)  .∵ 

 ∽-
 ゅجيヱلヱتكنヱ ゆヱسゅالح

 れゅـــالمعヱヤم

قヱاعد ヱضヱابط سنير ヱتنفينذ مヰنぺヱ ュゅنشنطる كヤينる الحゅسنヱ ゆヱتكنヱلヱجينゅ المعヱヤمنヱ れゅاانفنゅل منن المنヱارد -≓ 
)ュゅالع ュゅالنظ  るار. الذاتيヱلدゅب )るصゅالخ るボلل  النفゅب 

 ≪-  ュرق るمعゅالج るسゅرئヱ ゆヱسゅالح るيヤل بين كゅريخ ≓محضر اتفゅلي 8≓7≫/8/0≓( بتゅالمن ュゅالنظن るلجنゅلمع ュ
.るيヤالتشغي るالميزانيヱ ) ئيゅالمس ヱ حيゅالصب ゅヰيボبش   るصゅالخ るボالنف ヱ ュゅالع ュゅالنظ ゆلطا 

 شヰريヱ るالدヱريヱ るالヤجゅن المكヤفヱ るغيرهゅ.مボترح لجنる المヱارد فيمゅ يخص صرف المستحれゅボ ال-8 

 ∝-ヤــالعュヱ 

 ≒-ラヲقان  れاバامイلや .るيレヨليや 
 ≪-るالائح るن التنفيذيヱنゅボل れゅمعゅالج .るاليمني 
 جヱر ヱالمرتبれゅ أعضゅء هيئる التدريس.ائحる اأ-8 
 8- ュزراء رقヱس الヤ38≫قرار رئيس مج る773≫( لسن れゅمعنـゅلجـゅب ゆن الطناヱぼحند لشنヱالم ュゅن النظنほبشن ュ

るاليمني .)るميヱالحك  
 ∽-  ュزراء رقヱس الヤ87قرار رئيس مج る773≫( لسن.るاليمني れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 
 ∝-  ュزراء رقヱس الヤ87قرار رئيس مج る773≫( لسن.るاليمني れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 
 0-   ュن رقヱنゅ8≓ق るي∼77≫( لسنヤالكヱ ゅيヤهد العゅالمعヱ れゅمعゅن الجほبش ュるيヤاأه れゅ 

 ∵-
るاأغذيヱ るالزراع 

 るــヱالبيئ 

 دليل الطゅلゆ لمرحるヤ البكゅلヱريヱس.-≓ 
 ≪-.ゅيヤالع れゅدليل الدراس 

 ∫- ゆيــرلبيطاالط 

 اليمنيる. الجゅمعれゅ قゅنヱن -≓ 
 ≪-るالائح るن التنفيذيヱنゅボل れゅمعゅالج .るاليمني 
 جヱر ヱالمرتبれゅ أعضゅء هيئる التدريس.ائحる اأ-8 
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ュ يヤムلやــــる 
 るـــやانるヨヌ وやلやヲヤئح やلやギخヤي
 るــــやسم やلュゅヌレ وやلائح

 8- ュزراء رقヱس الヤ38≫قرار رئيس مج ) る773≫لسن れゅمعنـゅلجـゅب ゆن الطناヱぼحند لشنヱالم ュゅن النظنほبشن ュ
.)るميヱالحك  るاليمني 

 ∽-  ュزراء رقヱس الヤ87قرار رئيس مج る773≫( لسن.るاليمني れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 
 ∝-  ュزراء رقヱس الヤ87قرار رئيس مج るاليمني773≫( لسن れゅمعゅفي الج ゅيヤالع れゅالدراس ュゅن نظほبش ュ 
 0- ゅق  ュن رقヱ8≓ن る77≫( لسن∽るيヤاأه れゅيヤالكヱ ゅيヤهد العゅالمعヱ れゅمعゅن الجほبش ュ 

 ∬-
البترヱل ヱالمヱارد 

 るــالطبيعي

 ≒-.ゆن الطاヱぼحدة لشヱالم るالائح 
 قゅنヱن التعヤيュ العゅلي.-≫ 
 قゅنヱن الجゅمعれゅ اليمنيヱ るائحته.-8 
 8-. ゅاابتع るائح 
 ائحる الكヤيれゅ بجゅمعる صنعゅء.-∼ 
 ∝-.ヵازヱالم ュゅالنظ るائح 
 ヱن المゅلي.الゅボن-0 
 3-.れالمزايداヱ れゅقصゅن المنヱنゅق 
 الائحる التنظيميる لヱحدة ضمゅن الجヱدة.-2 

 ≒7- ゅヰتゅاستخدامヱ るالذاتي るليゅارد المヱالم るء. –ائحゅصنع るمعゅج 

 ゅءــالتربيる صنع-≡≓ 

 ≒-.るديميゅن اأكヱぼالش るائح 
 ≪-.ゅيヤالع れゅالدراس るائح 
 8-.ゆن الطاヱぼش るائح 
 8-.るليゅالم るالائح 

 ≒≒-
ヤالعヱ ゆـــاآدا ュヱ
 るـــاحنسゅني

 ≒-.るديميゅاأك るالائح 
 ≪-.るليゅالم るالائح 
 8-.るاإداري るالائح 
 ائحる الボبヱل ヱالتسجيل.-8 
 ائحる التخرج.-∼ 

 ゅدـــالتجゅرة ヱااقتص-≫≓ 

 ≒-.ゆن الطاヱぼحدة لشヱالم るالائح 
 قゅنヱن التعヤيュ العゅلي.-≫ 
 قゅنヱن الجゅمعれゅ اليمنيヱ るائحته.-8 
 8-. ゅاابتع るائح 
 ∽-.れゅمヱヤالمع るنيボت るائح 
 عュヱヤ سيゅسيる. -حる التنظيميる لنظュゅ التكميヤي مゅجستير الائ-∝ 
 ائحる الكヤيれゅ بجゅمعる صنعゅء.-0 
 3-.ヵازヱالم ュゅالنظ るائح 
 الゅボنヱن المゅلي.-2 

 ≒7-.れالمزايداヱ れゅقصゅن المنヱنゅق 
 ≒≒-.るيヤفي الك るليゅارد المヱزية المヱبت るيヤس الكヤقرار مج 
 الائحる التنظيميる لヱحدة ضمゅن الجヱدة.-≫≓ 

 جゅمعる صنعゅء. -لذاتيヱ るاستخدامゅتゅヰ ائحる المヱارد المゅليる ا-8≓ 

 ヱنــالشريعヱ るالقゅن-≪≓ 

 ≒- ゆن الطاヱشئ る770≫/227≓ائح.ュ 
 ≪- ゅيヤالع れゅالدراس る778≫/≫77≫ائح. 
 8- るاليمني れゅمعゅجヤحدة لヱالم る773≫الائح.ュ 

 れゅــالヤغ-√≓ 

 ≒-.るن اإداريヱぼالش るائح 
 ≪-.るليゅن المヱぼالش るائح 
 8-.ゆن الطاヱぼش るائح 
 8-.ゅيヤالع れゅالدراس るائح 

 اュــعاح-∼≓ 

 ≒-.ゅيヤالع れゅالدراس るائح 
 ≪-.ゆن الطاヱぼش るائح 
 ائحヱ るحدة ضمゅن الجヱدة.-8 
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ュ يヤムلやــــる 
 るـــやانるヨヌ وやلやヲヤئح やلやギخヤي
 るــــやسم やلュゅヌレ وやلائح

 るــالتربيる الريゅضي-∝≓ 

 ≒-るيヤالك ゅヰتمنح るمعيゅج るميヤع るدرج ュهぺ جستير هيゅالم るتعد درج. 
 لヴ فصヤين دراسيين.إتعتمد الدراسる بゅلكヤيる عヴヤ نظュゅ تボسيュ العュゅ الدراسي -≫ 
 شゅヰدة الثゅنヱيる بボسميゅヰ العヤمي ヱاأدبي.ぺن يكヱن المتボدュ حゅصل عヴヤ ال-8 
 8-.るمعゅالج るائح ゆالمحدد حس るكثر من النسبぺ ヱぺ ヵヱゅتس るيヱنゅدة الثゅヰح في شゅالنج るن نسبヱن تكぺ 
اجتينゅز المتボندュ امتحنゅن قبننヱل يشنمل  الボنヱة, السننرعる, المرヱننる, الرشنゅقる, كنرة الボنندュ, كنرة السنるヤ, الكننرة -∼ 

 طبيる تثبれ سامる المتボدュ(. الطゅئرة, تحمل, مゅボبるヤ شخصيる, شゅヰدة
 ( عゅمゅ⇔.8≫اا يزيد عمر المتボدュ عن  -∝ 
 0-.るمゅالع るيヱنゅالث ヴヤله عヱبعد حص るنيヱنゅボكثر من المدة الぺ ヴمضぺ ن قدヱاا يك 
 3-ュاヱعぺ るخال اأربع るل دراسيヱفص るنيゅثم ゆلゅيدرس الط. 
 2-ゅج ヴح, إلنゅبنجن ゅزهنゅيجتヱ れنرراボالمヱ れゅعゅزه بحن  يستنت  في كل فصنل دراسني عندد منن السنゅإنجن ゆنن

 ( سゅعる معتمدة.∝∝≓تخرج في نゅヰيる السنる الرابعヱ るعヤيる ان يغطي خال دراسته  
تعتمنند الدراسننる عヤننヴ نظننュゅ الدراسننる  العゅمننる فنني المسننتヱ  اأヱل ヱالثننゅني يزヱدهننゅ الطゅلننゆ بゅلمعننゅرف -7≓ 

 ヱالمゅヰراれ اأسゅسيる في عュヱヤ التربيる البدنيヱ るالريゅضيヱ るبع  العュヱヤ اأخر  المسゅعدة.
في المستヱ  الثゅل  ヱالرابة يبدぺ الطゅلゆ فني التخصنص فني ぺحند  التخصصنれゅ المتゅحنる بحين  يختنゅر -≓≓ 

تخصصين كゅن يختゅر تخصص في األعゆゅ الجمゅعيヱ るتخصص في األعنゆゅ الفردينヱぺ る تخصنص فني 
 اإدارة ヱالتنظيュ الريゅضي(.

د الكゅفينる منن ぺعضنゅء هيئنる تحديد التخصصヱ れゅنظュゅ الدراسる يخضة لتボدير إدارة الكヤيヱ るتヱفير اأعدا-≫≓ 
.ゆヱヤالمط るفヤالمخت れاヱゅالمحヱ صゅالتدريس في ااختص 

 ≒∵-

ヤالعヱ るــالتربي ュヱ
 るالتطبيقيヱ るنيゅاحنس

 ゆــرحأ

 ≒-.るيケやإدや ラヱاゼلや るائح 
 ≪-.るليゅن المヱぼالش るائح 
 8-.ゆن الطاヱぼش るائح 

 ヱيれــالتربيる المح-∫≓ 

 ≒- るائحぺ.التدريس るء هيئゅعض 
 ヱن الطاぼ.ゆائحる ش-≫ 
 8- るالشائحぼ.るليゅن المヱ 

 ≒∬-

ヤالعヱ るــالتربي ュヱ
 るالتطبيقيヱ るنيゅاحنس

 ヱانــخ

 ≒-ぺءゅصنع るمعゅائح جヱلヱ るنظم 
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 やحصゅئيる هيや るゃلケギわيس -∝

るيヤムلや 
 キギـــع

ュゅジأقや 
 /شعب

ま るゃء هيゅツعや ليゅヨج
 やلケギわيس

عゅツء هيるゃ أ
 ゲيس غيケギわلや
 やليレヨيين

جゅヨلي هيや ま るゃعゅツء هيや るゃلケギわيس やليレヨيين
 やلケギわيس やليレヨيين

ケヲكク ゐゅنま ليゅヨجま ケヲكク ゐゅنま まليゅヨج 
クゅわسや  クゅわسや

ポケゅمش 
 クゅわسや
ギعゅジم サケギم ギمعي 

ケヲكク ゐゅنま まليゅヨج 
ケヲكク ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま ヲكクケ ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま 

るسギレلعや ∝ ∫√ ∽ ∫∬ ≡ ≡ ≡ ≒≫ - ≒∫ - ≫∫ ≒ ∬ ≒ ∝ ≫ ∫√ ∽ ∫∬ 

ゆやキآや ≒≪ ≒≫≒ ∬∬ ≪≫≡ ≒ ≡ ≒ ≪∵ ≒ ≫≫ ≒≪ ≫∫ ≪≫ ≒≪ ≪≫ ≪≡ √≡ ≒≫≡ ∬∬ ≪≪∬ 
ヅب 
ラゅレاسや 

∝ ∝∬ ∽∵ ≒≪∝ 
- - - - - - - - - - - - - 

∝∬ ∽∵ ≒≪∝ 

れゅغヤلや ∝ √≪ ≪∵ ∝∝ ≒ ≒ ≪ ≫ ≒ ≒≒ ≒ ≒∵ ∝ ∵ ∫ ≫ ≒≡ √≒ ≪∝ ∝∵ 
ゆヲسゅلحや ≫ ∝∵ √∫ ≒≒∽ ≡ ≡ ≡ ≫ ≡ ∽ ≡ ≪≪ ≪ ≒≪ ∬ ≪∽ ≫∵ ∝∵ √∫ ≒≒∽ 
ュاعاや ≫ ≪∵ ≒≒ ≫∫ ≡ ≡ ≡ √ ≡ ∵ ≡ ≒≒ √ ≪ ≪ ≫ ∽ ≪∵ ≒≒ ≫∫ 
りケゅجわلや ∽ ≒√∽ ≫≪ ≒∵∵ ≡ ≡ ≡ ≒≫ ≒ ≫√ √ √∫ √ ≒≡ ≒ √≒ ≪≒ ≒√∽ ≫≪ ≒∵∵ 
 るعやケゴلや
るيグأغやو 

 ゃيらلやــوる 
∬ ≒≪√ ≒∫ ≒√≪ ≡ ≡ ≡ ≫≫ ≡ ≫∽ ≪ ≫≪ ≒ ≒ ≒ ≪≫ ≒√ ≒≪√ ≒∫ ≒√≪ 

ゲわلや るبي
 やلヨحヲيت

∫ ∽≒ ≒≫ ∝√ ≫ ≡ ≫ √ ≡ ≫ ≡ ≪≫ ≪ ≫ ≡ ≒∽ ≒≒ √∫ ≒≫ ∝≒ 

るلギلصيや ≒ ≒∫ ∫ ≪∝ ≡ ≡ ≡ ≫ ≡ √ ≒ ∽ √ ≡ ≪ ∝ ≒ ≒∫ ∫ ≪∝ 
 るبيゲわلや
るضيゅيゲلや 

≒ ≪√ ∝ ≫≡ ≡ ≡ ≡ ∝ ≡ ∵ ≡ ∵ ≒ ≫ ≪ ≒ ≫ ≪√ ∝ ≫≡ 

 るبيゲわلや
 صレعゅء

≒≪ ≒∝√ ≒√≡ ≫≡√ ≡ ≡ ≡ ≒∫ ≫ ≪∵ ∽ ∝≒ ≪≫ ≪∝ √≡ ≪≫ ∝∫ ≒∝√ ≒√≡ ≫≡√ 

トلや ب
ヵゲشらلや 

≒∬ ≒∫≫ ∝√ ≪√∵ ≡ ≡ ≡ ∽≡ - ∝√ ≒≒ ∬≪ ≫≒ ≒≫ ≒≒ ≒√ ≒≒ ≒∫≫ ∝√ ≪√∵ 

ュヲヤلعや ∽ ∝∝ ∽≫ ≒≒∬ ≒ ≡ ≒ ≒≫ - ≪∬ ≒≡ ≒∝ ≒∫ ≒ ≒≪ ∵ ≒≫ ∝∝ ∽≫ ≒≒∬ 
 るيعゲلشや
ラヲنゅボلやو 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 るبيゲわلや
 ュヲヤلعやو
 るيボيらトわلや

 ケحبأ

∬ √≡ ≫≫ ∵≫ ≒ ≪ ≫ ≪ ≡ ≒≡ - ≒∽ ∫ ≪ ∽ ∬ ≒∬ ≫∫ ≫≪ ∵≡ 

 るبيゲわلや
 ュヲヤلعやو
 るنيゅジإنや
 るيボيらトわلやو
ラاヲخ 

≒≒ ∬≪ ≒≫ ≒≡∽ ≒ ≡ ≒ ≒ ≡ ≒≒ - ≫≡ ≫ ≒∝ ≡ ≫≫ ≒≡ ∬≒ ≒≫ ≒≡√ 

 ヴヤع
 ンヲわジم
 るمعゅلجや
 كムل

≒≒∝ ≒≫≪∵ ∝≪∵ ≒∬∽≒ ∫ ≫ ≒≒ ≒∬≫ ∝ ≪∬∫ √∝ √∽∽ ≒≫≒ ≒≒∵ ≒≒∵ ≪≪∬ ≪∝∝ ≒≫≒∬ ∝≪∽ ≒∬√√ 
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∵- るيヨيキゅأكや れゅقيゲわلや 

 

 りギيギلجや るヨヌأنやئح وやヲヤلや ي تمわلや ゅعんيギمعي تحゅلجや ュゅلع メخا≪≡≪≡ュ 

≒)  ( ュبةةرق るمعةةゅجヤييلي لヱصةةيف الةةヱالتヱ التنييمةةيヱ يكةةل احداريヰحعةةداد ال るإصةةدار قةةرار تشةةكيل لجنةة∫√ るلسةةن )
021∬.ュ            

≪)   るالذاتي るليゅارد المヱالم るإصدار قرار ائح( ュقرار رق るمعゅفي الج ゅヰتゅاستخدامヱ∬0 るلسن )021∬   .ュ 

≫)  ( ュاحشراف بقرار رقヱ ط النشرヱيخص شر ゅفيم ゅيヤالع れゅالدراس るدة النير في ائحゅإع る1∼≪تشكيل لجن るلسةن )
021∬ ュ 

√)  ゅجسةتير بゅلبةراما الم るبيゅفةي الةداخل تحديةد القةدرة ااسةتيع ゅيةヤالع れゅدراسヤهيل المعيدين لほت るتشكيل لجنるمعةゅلج 
( ュ0∼≪بقرار رق るلسن )021∬.ュ 

∽)  ( ュقرار رق るليゅالم るالائحヱ ゆن الطاヱشئヱ ゅيヤالع れゅائح الدراسヱلتعديل ل る19√تشكيل لجن るلسن )021∬.ュ 

 اقرار ائحる ااسكゅن أعضゅء هيئる التدريس.  (∝

∵)  .ゆسكن الطا るاقرار ائح 

 (.∝00قرار تشكيل لجنる احسكゅن )  (∫

 ヱحدة لشئヱن الطاゆ.اقرار تعديل الائحる الم  (∬

≒≡)  .ゅيヤالع れゅالدراس るاقرار تعديل لائح 
 

 

 

 

 

 るـــاれ اأكاديميـــالترقي

 ≓∝ يميるالترقياれ اأكاد
 ستゅذألى إالذين تم ترقيتヰم من أستゅذ مشゅرك  استゅذ ≓≓

 لى أستゅذ مشゅركإالذين تم ترقيتヰم من أستゅذ مسゅعد  أستゅذ مشゅرك ≡∼

れالتســـــــــــويا ≫∽ 
 الذين تم تسヱية ヱضعヰم بمヱجゆ مؤهاتヰم )دكتヱراه( أستゅذ مسゅعد 2≫

 )مゅجستير( الذين تم تسヱية ヱضعヰم بمヱجゆ مؤهاتヰم مدرس ≓≓
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 وやلレヘيين نمぽشや れやゲلヘドヲヨين やإケやキيي -∫

るيヤムلや 

ムلやــــヵケやキإや ケキゅ 

やلヘドヲヨين  やلヘドヲヨين やإケやキيين
やلحゅلや  るجゅヨلي やلや ケキゅムلレヘيين

るيヘيドヲلや هلぽヨلや 
ケヲكク
 ゐゅنま
 ネヲヨمج
 

ケヲكク
 ゐゅنま
 ネヲヨمج
 

ケヲكク
 ゐゅنま
 ネヲヨمج
 

ثゅبت
 

م
ギقゅعわ
 ンゲأخ
 ロやケヲわكキ
 ゲيわジجゅم
 
 ュヲヤبキ
عゅلي
 ヲيケヲلゅムب
サ ュヲヤبキ
 

 ュゅع
やو
 

فレي
 るيヲنゅث
فほقل 
 

るسギレلعや ≫≪ ≒≒ √≫ ≪∵ ≡ ≪∵ ∽∬ ≒≒ ∵≡ ∽≡ ≪≡ ≡ ≒ - ≪ ≪≫ ≪≒ ≪≫ 
ゆやキآや  ュヲヤلعやو

るنيゅジإنや ∽∵ ≪∽ ∫≪ - - - ∽∵ ≪∽ ∫≪ ∽≒ ≫≒ ∫ ≒ ≫ ≫√ ≡ ≡ ≪≪ 

ラゅレاسや بヅ ∽√ ≪∽ ∵∬ - - - ∽√ ≪∽ ∵∬ √∬ ≫≡ ≒∵ ≡ ≪ ∽ ≪≡ ≒≡ ≡ 

れゅغヤلや ≒∬ ≒≪ ≫≒ - - - ≒∬ ≒≪ ≫≒ ≪≒ ≒≡ ∽ ≒ ≡ ≡ ≪≪ ≡ ≫ 

ゆヲسゅلحや ≫≪ ≪≫ ∽∽ - - - ≫≪ ≪≫ ∽∽ ≪≫ ≫≪ ≪∵ ≡ ≡ ≪ ≪≫ ≫ ≡ 

ュاعاや ≪≒ ∬ ≫≡ ≒ ≡ ≒ ≪≪ ∬ ≫≒ ≪≡ ≒≒ ∬ ≡ ≪ ≪ ≒∽ ≒ ≪ 

りケゅجわلや キゅصわاقやو ∵∽ ≪∬ ≒≡√ - - - ∵∽ ≪∬ ≒≡√ √≪ ∝≪ ≡ ≡ ∝ ≒ √∽ ≪ ∽≡ 
るيグأغやو るعやケゴلや 

 ゃيらلやــوる ∽≡ ≒∵ ∝∵ - - - ∽≡ ≒∵ ∝∵ ∽∽ ≒≪ ∝≡ ≡ ∵ ≡ ≡ ≡ ≡ 

 ≓≓ ≡ ≡≓ ≫ ≡ ≡ ∝ √≓ ∼≓ ∬≫ - ∬≫ - - - ∬≫ - ∬≫ やلゲわبيや るلヨحヲيت

るلギلصيや ≪≫ ≒∫ √≒ - - - ≪≫ ≒∫ √≒ ≪≡ ≪≒ ≡ ≡ ≡ ≡ ≒∝ ≪ ≪≫ 

るضيゅيゲلや るبيゲわلや ≒≫ - ≒≫ - - - ≒≫ - ≒≫ ≒≪ ≒ ≡ ≡ ≡ ≡ √ ≪ ∵ 

 ≡≓ ≫ ∝≪ ≪ ∫ ≪ ∵ ≪≫ ∵√ ∬∝ √≫ ∼√ - - - ∬∝ √≫ ∼√ やلゲわبيる صレعゅء

ヵゲشらلや بトلや ∬≒ ∝≫ ≒∽√ - - - ∬≒ ∝≫ ≒∽√ ∽√ ≒≡≡ ≡ ≡ ≫ ≫ ∝√ √≪ √≪ 

ュヲヤلعや ≫∽ ≪√ ∽∬ - - - ≫∽ ≪√ ∽∬ √√ ≒∽ ≡ ≡ ≫ ≪ √≪ ≪ ≒≡ 

ラヲنゅボلやو るيعゲلشや ≫∬ ∫ √∵ - - - ≫∬ ∫ √∵ ≫≡ ≒∵ ∵ ≡ ≒ ≡ ≪√ ≪ ≒≫ 
 ュヲヤلعやو るبيゲわلや
 ≪ ≫ ≪≫ √ ≫ ≡ ≡≫ ∫ ∝√ √∼ ∵ ∵√ - - - √∼ ∵ ∵√ やلらトわيボيケや るحب

ヲヤلعやو るبيゲわلや ュ
 るيボيらトわلやو るنيゅジإنや

ラاヲخ 
≫∵ ∽ √≪ - - - ≫∵ ∽ √≪ ≪∵ ≒∽ ∽ ≡ ≡ ≡ ≪∵ ≡ ≒≡ 

ヵゲトيらلや بトلや                   
 コゅلغやو メوゲわらلや

                   يやلらトيع

 るمعゅلجや ンヲわジم ヴヤع
 ∬≫≫ ≓∬ √∬≪ ≡∝ ∵≪ ∝ ≓∵≓ ≫≫√ ∝≡∝ ∵≫≡≓ ≡≡≪ ∵≫∵ ∫≫ ≡ ∫≫ ∬∬∬ ≡≡≪ ∬∬∝ كムل
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 るالزراع
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 るــヱالبيئ 
2 2 888 87∽ 082 28 0≪ ≒∝∝ 7 7 7 8≪3 800 27∽ 

 るالتربي
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 るالتربي
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 るالتربي
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 るالتربي
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 るنيゅاحنس
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 كムل
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عدد 
 المبゅني

دد ــع
 الغرف

المستليدين 
ゆمن الطا 

المستليدين 
れゅلبゅمن الط 

 ゆالمستليدين من طا
 السكن الخشبي

 ゆالمستليدين من طا
 السكن الخيري

المستليدين من 
ュゅالسكن اايت ゆطا 
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 المستليدين
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≒ 

لヤغ
ا

ــــ
れゅ 

 れゅاصلヱتدشين إعداد م るرشヱ
るديميゅالتدريس من جميع  ∬1/021/≪1-10 ∼1 البراما اأك るء هيئゅأعض

るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 
الヱرشる الختゅميる حقرار البراما 

るديميゅ021/∫/√0 ∫0 اأك∬  るنيゅاالم るالعربي るغヤبراما ال
るرسيゅاللヱ 

ゅميる حقرار البراما الヱرشる الخت
るديميゅ021/∫/∼0 √≪ اأك∬  るالترجمヱ يزيヤبراما اانج

るاللرنسيヱ 

 れゅصيلヱتدشين إعداد ت るرشヱ
るديميゅالبراما اأكヱ れالتدريس من جميع أ ∬021/∬/∬-∫ ∼≪ المقررا るء هيئゅعض

るديميゅالبراما اأك 
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≪ 

تج
ال

ــ
رة
ゅ

 
ص
اقت

ヱا
 ゅدــ

ء هيئる التدريس من جميع أعضゅ ∬021/∬/∝0 √≪ عداد استراتيجيる الكヤيるإ
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

عداد رぼيヱ るرسゅلヱ るأهداف إ
るميヤالع ュゅالتدريس من جميع  ∬021/∬/09 0√ اأقس るء هيئゅأعض

るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 
 るديميゅصيف البراما اأكヱت るرشヱ

)るسبゅالمح ュالتدريس من جميع  ∬12/021/√1 ∝≪ )قس るء هيئゅأعض
 ا اأكゅديميる بゅلكヤيるالبرام

 るديميゅصيف البراما اأكヱت るرشヱ
أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ∬19/12/021 ∫0 دارة ヱااقتصゅد()قسュ اح

るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 
 るديميゅصيف البراما اأكヱت るرشヱ

أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ∬12/021/∬1 0≪ )قسュ السيゅسヱ るااحصゅء(
ゅالبراما اأكるيヤلكゅب るديمي 

دس ≪
ヰن
ال

 るـــ

 るديميゅصيف البراما اأكヱتحديي ت
 れゅمخرج ゆاكヱلتNARS 

أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ∬9/021/∬09-0 2∼
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

 るندسيヰير البراما الヱتطヱ ينヱتك  
 れゅلمي لتخصصゅااعتراف الع ゆاكヱلت

 るندسヰالABET 

∽∽ 9/∫/021∬ュ るء هيئゅالتدريس من جميع  أعض
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

 るندسヰبراما ال れゅاصلヱير مヱتط
 れゅمخرج ゆاكヱلتNARS 

√2 ≫/∫  ،01-
00/∫/021∬ 

أعضゅء هيئる التدريس من جميع 
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

√ 

 
 ュヱ

ヤلع
 ヱا

ゆط
ال

るحي
ص
ال

 

るيヤة البراما في الكゅرة حيヱ021/∬/≪0-00 2∼ د∬ュ るء هيئゅالتدريس من جميع  أعض
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

∽ 

 
るدل

صي
ال

 

るديميゅصيف البراما اأكヱ021/∫/01 ∼≪ تدشين ت∬ュ  التدريس من جميع るء هيئゅأعض
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

∝ 

るع
ري
لش

ا
ヱن 

قゅن
ヱال

 
るديميゅصيف البراما اأكヱ021/∬/√ 2≪ تدشين ت∬ュ التدريس ف るء هيئゅين من أعضヤي ممث

るيヤالك 

ゅس ∵
لح
ا

ـــ
ゆヱ 

 れゅاصلヱعمل حعداد م るرشヱ
أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ュ∬021/≪/√ 01 برنゅما الدكتヱراا  

るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 
فتح برنゅمجي الجرافيكس ヱاأمن 

أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ュ∬021/∬/∬ 11 السبراني
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

 るمراجع  るخطヱ るليゅالبراما الح るخط
دبュヱヤ نيュ المعヱヤمれゅ لمركز 

ゆヱسゅالح 
12 1∽/∬/021∬ュ  التدريس من جميع るء هيئゅأعض

 البراما اأكゅديميる بゅلكヤيヱ るالمركز

∫ 

صنع
 るي

رب
الت

 ゅءـــ

  れصيف المقرراヱالتحضير لت るرشヱ
るالتدريس من جميع  ∬021/∫/02 2∼ الدراسي るء هيئゅأعض

 يる بゅلكヤيるالبراما اأكゅديم

أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ヱ ∽2 0∝/∫/021∬ュرشる افتتゅح قسュ الطلヱلる المبكرة 
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

 れゅيヤلك るطنيヱيير الゅالمع るرشヱ
るاليمني るريヱヰفي الجم る021/∫/1≪ 2∼ التربي∬  れゅيヤالتدريس من بعم ك るء هيئゅأعض

るريヱヰلجمゅب るالتربي 
ريる لتحديي ヱثيقる الヱرشる التطヱي

るالتربي るيヤ12/021/∬ 2∼ ك∬ュ  التدريس من جميع るء هيئゅأعض
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 
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∬ 

ــــعحا
ュا

ـ
 

  るثيقヱ لヱح るتدريبي るرشヱ
مヱاصلれゅ خريا الكヤيヱ るالبراما 

るديميゅاأك 
أعضゅء هيئる التدريس من جميع  ∬10/11/021 02

るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

る تدريبيる حヱل اعداد رぼيヱ るرش
るيヤاهداف الكヱ るلゅرسヱ 

02 1√/11/021∬ュ  التدريس من جميع るء هيئゅأعض
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

ヱرشる تكميヤيる لمنゅقشヱ るاستخاص  
 لجゅن الجヱدة بゅلكヤيュ る∬11/021/∝1 02 الغゅيヱ れゅااهداف

るيヤكヤل るااستراتيجي る11/021/∫1 02 اقرار الخط∬ュ ءゅالتدريس من جميع  أعض るهيئ
るيヤلكゅب るديميゅالبراما اأك 

 るيヤالك れゅبヤمتط るقشゅمنヱ استعرام
عميد الكヤيヱ るنヱاب  ヱرぼسゅء اأقسヱ 1∽ 1√-1∝/10/021∬ュ  ュゅمخرجれゅ البراما

 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

≒≡ 

اع
زر

ال
ــ

غذي
اأ
ヱ 
る

 るــ

 
بيئ
ヱال

 るــ

 るديゅالمヱ るديميゅاأك るير البنيヱتط
るيヤكヤ12/021/≪1 2∝ ل∬ュ عم ュゅء اأقسゅسぼرヱ  ابヱنヱ るيヤيد الك

 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

ュヤالتع れゅإعداد مخرج れ12/021/∝0 02 إجراءا∬ュ  ュゅء اأقسゅسぼرヱ  ابヱنヱ るيヤعميد الك
 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

ヱأهدافる  ゅヰإعداد رぼيヱ るرسゅلる الكヤي
る1/12/021≪ 02 ااستراتيجي∬ュ ءゅسぼرヱ  ابヱنヱ るيヤعميد الك  ュゅاأقس

 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

 ュゅالتخصص في اأقس るسن るقشゅمن
るيヤجديدة في الك れゅفتح تخصصヱ 02 1√/11/021∬ュ  ュゅء اأقسゅسぼرヱ  ابヱنヱ るيヤعميد الك

 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

 るديميゅصيف البراما اأكヱلت るلي 
るالدراسي れالمقرراヱ 02 01/11/021∬ュ اヱنヱ るيヤعميد الك ュゅء اأقسゅسぼرヱ  ب

 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

≒≒ 
 

ゆا
آد

ا
 

るني
ゅس

حن
ュ ا

ヱヤع
ヱال

 

عميد الكヤيヱ るنヱاゆ العميد ヱرぼسゅء  ヱSWOT 10 1∬/11/021∬ュرشる تحヤيل 
 قسュゅ العヤميる بゅلكヤيるاأ

るيヤالك る02/11/021 10 استراتيجي∬ュ  ءゅسぼرヱ العميد ゆاヱنヱ るيヤعميد الك
るيヤلكゅب るميヤالع ュゅااقس 

د الكヤيヱ るنヱاゆ العميد ヱرぼسゅء عمي ュ∬01/11/021 10 ئص خريا الكヤيるعداد خصゅإ
 قسュゅ العヤميる بゅلكヤيるاأ

تحديد المعゅيير الヱطنيる لخريجي  ≫≓
るنيゅاانس ュヱヤالعヱ ゆاآدا るيヤ09/11/021-∝0 0≪ ك∬ュ 

نヱاゆ عميد الكヤيヱ るمدير ヱحدة  
ヱجميع رぼسゅء ااقسュゅ  الجヱدة 

 ヱبعم اعضゅء هيئる التدريس

ــط √≓
 ゆ

اأ
ن 
ゅسن

 

تヱصيف برنゅما طゆ ااسنゅن 
るمقررات  الدراسيヱ ≫2 9/10/021∬ュ  ュゅء اأقسゅسぼرヱ  ابヱنヱ るيヤعميد الك

 ヱعدد من أعضゅء هيئる التدريس

まلゅヨكين فــي عـــجケゅشヨلや キギـ スケヲلや ي ≒≒≒∬ 
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 ددــع  ــالبرنゅم ュــاس  البرام  ددـع るـالكヤي ュـاس
れرراボالم 

 السゅعれゅ ددــع
 ------ ∫≪ البشري الطゆ 1 ريــالبش الطゆ المعتمد

 ∼ الطبيعيヱ るالمヱارد البترヱل

- るز النلط هندسゅالغヱ ∽2 1≫9 

- ュヱヤالع る0≪1 2∼ البيئي 

- ゅجيヱلヱالجي るندسيヰ1 2∼ ال≫∝ 

- ュヱヤالع るجيヱلヱ1 ∝∼ الجي≫≫ 

 ∼≪ヱ ∽2 1الصخヱر المعدنيる الثرヱة -

  ∫≪12سゅعる  مقرر ∝∼0  أقسュゅ ∼ ∼ جمゅلياح

 ∫19 ∫9 صيدلる 1 るــالصيدل

 ∫∫1 ≪∝ بيطرة 1 ريــالبيطـゆ الطـ

 سゅعる ∫∫1 مقرر ≪∝ 1 1 جمゅلياح

 ∫∬1 ∬√ أسنゅن بكゅلヱريヱس ゅ 1نــسناأـゆ طـ

 سゅع  141 مقرر 94 1 1 جمゅلياح

ゆاآدا るنيゅاحنس ュヱヤالعヱ 1∝ 

るغヤال るيزيヤ0√1 1√ اانج 
るغヤال る1 √√ اللرنسي√∽ 

れゅدراس る1 2∼ اسامي√√ 
るغヤال る1 ≪√ العربي√∫ 
ュヤم عゅ1√1 1√ اجتم 
るالخدم るعيゅ1 0√ ااجتم√≫ 

 قديュ اثゅر

∬1 
1≫∬ 

 ∬≪ヱ 1سيゅحる اثゅر
 ∝≪1 إساميる اثゅر

れゅ2√1 0√ مكتب 
ュヤ1 √ النلس ع≫∬ 

るسلヤ1 ≪√ ف√∝ 
ゅالجغرافي (التخطيط るالتنميヱ) 

∬2 

1√0 
ゅالجغرافي るارد البيئヱالمヱ 1√0 
ゅالجغرافي (تكسゅرمヱانلヱالجي) 0√1 

 2√1 1√ تゅريخ

 سゅع ∫≪12 مقرر≪∝≪ ∝1 براما 9  جمゅلياح
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ヤــالعュヱ 9 

 ∫√1 ∼∝ الكيميゅء
 ∬√1 9∼ الليزيゅء
ヱيكرゅ1 2∼ الم√∬ 

れゅضيゅري ゆヱسゅ1 9√ ح√∫ 
れゅضيゅ1 ≪√ بحت  ري√∫ 

ュヤء عゅ1 ≪∼ اأحي√∫ 
れゅء نبゅكيمي 

 
√∫ 1√∫ 

 سゅع ∫≪12 مقرر≪∝≪ 9 براما 9  جمゅلياح

 
 
 るــالヰندس

 براما∫
 

 (∝∫1) (∫∝) مدنيる هندسる برنゅما

 (190) (√∝) معمゅريる هندسる برنゅما

 (2∫1) (∼∝) الميكゅنيع هندسる برنゅما

 (199) (2∝) كゅترヱنيكسالمي هندسる برنゅما

 ヱ (∽∫) (19∝)اآاれ القヱى هندسる برنゅما

 ヱ (∽∝) (19√)الشبكれゅ ااتصゅاれ هندسる برنゅما

 ヱ (∝1) (1∫2)التحكュ الحゅسبれゅ هندسる برنゅما

 ヱ (∝√) (1∫2)الحيヱيる الطبيる اأجヰزة هندسる برنゅما

 ∼0√.1 ∝∬√ ∫ براما ∫  جمゅلياح

 ا( برام≪) اュـــعاح
 (∝≪1) (√√) االكترヱني ヱالنشر الصحゅفる برنゅما

 ヱ (√√) (1≫∝)التヤلزيヱن احذاعる برنゅما
 (∝≪1) (√√) العゅمる العاقれゅ برنゅما

 ∫2√ 0≪1 ≪ ≪ جمゅلياح

るالزراع るااغذيヱ ヱ るالبيئ 

 ( براما∬)

 ヱالعュヱヤ الزراعيる الヰندسる برنゅما
る(∬√1) (∬∼) الحديث 

 (≪√1) (∬∼) الريليヱ るالتنميる الزراعي اارشゅد برنゅما

 (≪√1) (∬∼) الزراعي ヱالتعヱゅن ااقتصゅد برنゅما

 ヱ (∝1) (1√∬)تقنيゅتゅヰ البستنる برنゅما

 (∬√1) (∬∼) الحيヱانيる الثرヱة برنゅما

 (0∼1) (≪∝) النبヱ れゅقゅيる برنゅما

 ヱ (∝1) (1√9)التغذيる اأغذيる عュヱヤ برنゅما

 ヱ (∽∫) (1√∫)المراعي ゅصيلالمح عュヱヤ برنゅما

 ヱ (∽∫) (1√∫)البيئヱ るالميゅا اأراضي برنゅما
(0)  れبراما تح

 (∫√1) (∫∼) النبヱ れゅتربيる الヱراثる برنゅما اانشゅء

 (∼√1) (∬∼) الزراعيる ااعمゅل إدارة برنゅما 
 01∝.1 √∼∝ 11 برنゅما11 جمゅلياح



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ∼√ جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ( براما9) ヱااقتصゅد التجゅرة

 (2∼1) (2∼) التسヱيس

 (2∼1) (2∼) احدارة

 (∫√1) (2∼) ااقتصゅد

るسبゅ(9√1) (∬√) المح 

るسゅ(√√1) (2∼) السي 

 (0√1) (2∼) ااحصゅء

る(0√1) (2∼) المصرفي 

 ≪1.20 ∬√≪ 9 9 احجمゅلي

るن الشريعヱنゅالقヱ (1براما ) نヱنゅالقヱ るنس الشريعゅما ليسゅ(∝√1) (0∼) برن 

 ∝√1 0∼ 1 1 احجمゅلي

 ( براما∝) れゅـــــالヤغ

るغヤال る(9≪1) (∫√) العربي 
るغヤال るيزيヤ(9≪1) (∫√) اانج 

るغヤال る(≪≪1) (∝√) اللرنسي 
るغヤال るنيゅ(≪≪1) (∝√) االم 
るغヤال るرسيゅ(9≪1) (√∝) الل 

る(√≪1) (∝√) الترجم 
 るسゅع 11∫ مقرر ∫∬0 ∝ براما∝ ااإجمゅلي

るء - التربيゅصنع 

 ا( برام∝1)

るلヱ(0≪1) (≪∼) المبكرة الطل 
るغヤال る(∝√1) (∫∼) العربي 

 (≪√1) (∼∼) ااحيゅء
れゅضيゅ(∫≪1) (0∼) الري 
 (9≪1) (√∝) الليزيゅء
 (2√1) (∫∼) الكيميゅء

ュヤء الصف معゅأثن る(∫≪1) (√∼) الخدم 

ュヤ(∫≪1) (√∼) إعداد الصف مع 

ュヤل معゅمج ュヱヤ(∝≪1) (√∼) الع 
ュヤلم معゅج れゅضيゅ(∬≪1) (√∼) الري 

 

 (≪√1) (0∼) اانجヤيزيる الヤغる مجゅل

 (191) (≪∼) التゅريخ

ゅ(2∼1) (∬∝) الجغرافي 

 (√∼1) (∼∝) الكريュ القر ن
れゅالدراس るطرس ااساميヱ ゅヰ(0√1) (∫∼) تدريس 

ュヤمع ゆヱسゅ(0√1) (9∼) الح 
 ∬∫0.0 مقرر 12∬ ∝1 برنゅما∝1 احجمゅلي
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 ( براما≪) ゆヱالحゅس

ゆヱسゅالح ュヱヤ(∼≪1) (∼√) ع 

れゅمヱヤالمع ュ(1√1) (9√) ني 

れゅمヱヤالمع る(∼≪1) (∼√) تقني 

 11√ 9√1 ≪ برنゅما≪ احجمゅلي

るالتربي るضيゅما (1) الريゅبرن るضيゅالري る(1≪1) (≪∝) التربي 

 برنゅما11 احجمゅلي
 (1≪1) (≪∝) التربيる الريゅضيる برنゅما (0)

رعيヱ るالكヤيれゅ الل るكヤي ∼1
 اعتمدれ تヱصيف 
 るالرئيسي れゅيヤالك 

( るالتربي-  ュヱヤالع- )ゆاآدا 
 るسゅع∫2∫.0≪ مقرر9∼∼.√ يـــــجمゅلاح برنゅما ∫∫ 

 إحدى عشر برنゅما تュ استحداثヱ ゅヰازالれ تحれ التヱصيف بخاف تヱصيف براما الدراسれゅ العヤيゅ في الكヤيヱ れゅالمراكز
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ュ るيヤムلや るاليバلفや (سや 
 ラاムم
 やلゼヨاケكين やانボバاد
るバامイلや

≒.  るالصحي ュヱヤالعヱ ゆالط 

≒- .るحيダلや نヰヨلや れأخاقيا メヲ  لヨع るشケヱ 
≪- MentorTrainee Relationship and Responsibiliti 

workshop. 
≫- ケギلや れやケゲボヨلや صيفヲفي ت るيらيケギわلや るشケヱ.るسيや 
√- .るيらلبや مجやゲらلや صيفヲわل لヨバلや るشケヱ 
∽- .(ヤバわلやヱ (يヤバわلや るشケヱ 
 تحギيث やلレヨاهج لヤムيや るلبب やヱلや ュヲヤバلダحيる "شや るらバلبب. -∝
ケヱشる لやケギسمヱ るمレاقゼمる مレماهج شمや るらバلヨاらわمや れやゲلبらيمヱ るبバم  مゼماكل  -∵

 やلケギわيس.
∫- .ラاレأسや بヅ るيヤاهج في كレヨلや ゲيヲتب メヲ  るشケヱ 
∬-  ゲيヲبわلや るيイتيやゲわسやيヨأكاديや. 
≒≡-  .メفاヅل لأヨع るشケヱ 
≒≒-  .るيヤムلや れやケゲボاهج مレضع مヲل بヨع るشケヱ 
≒≪-  .るيグغわلや في りゲاصバايا مツق メヲ  لヨع るشケヱ 
ケヱشヱ るضع やاهやギف やلやケギسيヱ るببヰا بالヨاゲجماヅヱ れمゲا やسماليب تボمي)   -≪≓

 やلبالب.
≒√-   るشケヱるらيケギわلや りケヱギلや .(يヤバわبال るلااصや 
 ケヱشる عヨل تبヲيや ゲلレヨاهج لヤムيや るلبب.  -∼≓
≒∝-   やゲイل メヱاや ゲヨاتヨلや.メفاヅاや る 
≒∵-  .るレヰヨلや れخاقياや لヨع るشケヱ 
≒∫-  .ギらムلやヱ يヨツヰلや コاヰイلや チやゲبع أمやゲلや يヨヤバلや ゲヨاتヨلや 
≒∬-  .りادヲلやヱ اءジレلや チやゲأم ヵヲレジلや يヨヤバلや ゲヨاتヨلや 
≪≡-   るゼاقレمァゲاわلや ゐبحاや るバفギヤل≪∬ .ヵゲゼب بヅ 
≪≒-  .メفاヅأや る やゲイلや في るئゲلや れهاヲゼت 
 やلヨاتや ゲヨلبらي やليレヨي やإيبالي.  -≫≫
≪≫-   ギيギلحや (كやゲت.ュギلや لボاتج عن نレلや 
≪√-  .るيらلبや るيヨヤバلや れااボヨلや るابわك 
 ماゲجاや れلヤバわي) やلバالي.  -∼≫
≪∝-  .ラإدماやヱ れやケギاヨلや 
≪∵-  .るيらلبや نヰヨلや れأخاقيا 
 やلヨاتや ゲヨليレヨي やإيبالي.  -∫≫
≪∬-  .れやゲらわاヨلや اهجレم 
 やلبب やلレらヨي عや ヴヤلやゲらهين.  -≡≪
 ュ (.∝≫≡≫-≡≫≡≫عやギد ヱثيや るボلابや るاسやゲわتيイيる لれやヲレジヤ من إ  -≓≪
≫≪-  ヨع るشケヱ メヲ  لOSCE.) 
 やلケヲشや るلヨヤバيる لやケギヤساや れلヤバيا やヱلらحث やلヨヤバي.  -≪≪
≫√-  .りدヲイلや ヴيق إلゲلبや 

 

るيヤالك
 

≒- ≒∽ 
≪- ≫≫ 
≫- ≪∽ 
√- ≪≪ 
∽- ∽≡ 
∝- ≒∽ 
∵- ≒∽ 
∫- ≫≒ 
∬- ≪≪ 
≒≡- ≒≫ 
≒≒- ≒≫ 
≒≪- ≪∵ 
≒≫- ≫≪ 
≒√- ≒∽ 
≒∽- ≫≪ 
≒∝- ≒≒ 
≒∵- ≫∝ 
≒∫- ≒≫ 
≒∬- ≒∝ 
≪≡- ≫≫ 
≪≒- ≫≒ 
≪≪- ∝∝ 
≪≫- √≡ 
≪√- ≫∽ 
≪∽- ≪≪ 
≪∝- √≪ 
≪∵- ≫√ 
≪∫- √≡ 
≪∬- ≒≪ 
≫≡- ≪∵ 
≫≒- ∫≡ 
≫≪- √≡ 
≫≫- ≪≪ 
 

 سنゅنطゆ اأ  .≫
≒- ラاレاسや اءらヅأ メヱاや ゲヨاتヨلや 
≪- ラاレاسや るعやケコ りケヱد るيヤ7≓-≓ الك 

≪-≒8 

8.  るالصيدل 
7 

 
7 7 
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ュ るيヤムلや るاليバلفや (سや 
 ラاムم
 やلゼヨاケكين やانボバاد
るバامイلや

8.  るندسヰال 

≒- .るヤيギらلや るلباقや るヨأنا 
≪- .ンヱギイلや るسやケد دやギإعヱ يقヲジわلや れやケاヰمヱ أسس 
≫- .ヵكزゲヨلや ييفムわلや るヨأنا 
√- .れااダاتや ァやゲي) أبヨダتヱ るسギレه 
لممممや ヴلバヨمممماييゲ إケヱشممممる تحممممギيث تヲصمممميف やلらممممやゲمج やلギレヰسمممميる بااسممممレわاد  -∼

.るيヨاكاديや 
 ケヱشる عヨل تゲバيفيや メヲ  るايらت. -∝
تحممممギيث تヲصمممميف やلらممممやゲمج やヱلボヨممممや れやケゲلやケギسمممميる لヤムヤيممممヨ  るمممملスケヱ ع -∵

 لや ヴلバヨاييや ゲاكاديヨيる.إبااسレわاد 
∫-  ラاヨض りギ ヱ ケاヰل إشヨع るشケヱ.りدヲイلや 
∬- .るسギレヰلや るيヤムل るيレヅヲلや るيイتيやゲわاسや لヨع るشケヱ 
≒≡-  ゲんأك  ュاバلや メيب خاケギتヱ لヨع るشケヱ ラヱゲゼمن ع≪≡≒√/≪≡≒∽. 
≒≒-  ゲんي  أكバامイلや ュاバلや メل خاヨع スケヱ ゲゼمن ع≪≡≒∽/≪≡≒∝. 

るيヤالك 

≒- ≒√ 
≪- ≫≡≡ 
≫- ∝≪ 
√- ≒≡ 
∽- ∝≡ 
∝- ∝∽ 
∵- ∝≡ 
∫- ≫≫ 
∬- ≒≫ 
≒≡- ≪≪ 
≒≒-88 

∽.   ゅجيヱلヱتكنヱ ゆヱسゅالح
れゅمヱヤالمع 

≒- .るسيやケギلや لابطや ゲيヲبわل في لヨع るشケヱ 
 .やلやゲらمج やأكاديヨيケヱるشる عヨل في لヲわصيف  -≫
≫-  るسميやケギلや لابمطや るمバجやゲمヱ れمماヲヤバヨلや جيماヲلヲレムم) تジق  わل لفمヨع るشケヱ

るيヤムヤل 
بムممالケヲيヲت تヲレムلヲجيمما やلヲヤバヨممماケヱ  れشممや るلヨバممل やلااصممる بفممわ  بゲنممامج -√

 عاقや るلバヨジيるأشااや ヵヱク ソإ
كاديヨيヱ るفボما  لバヨماييや ゲاعヨわماد ヱلヴ لわبヲيヱ ゲتحジين やلやゲらمج やأやلابや りヲأ -∼

 ヱضヨاや ラلヲイدや りأكاديヨي
ヱلممヴ مممن تヲصمميف やلボヨممや れやケゲلやケギسمميケヱ るشممる عヨممل لレヨاقゼممや るلヤ ゲヨممや るأ -∝

るيヤムلや لابط 
∵-   ュヲヤع ゲيわジنامج ماجゲب  わل فヨع るشケヱجヲاس 
∫- れماヲヤバجيا مヲلヲレムت ゲيわジنامج ماجゲب  わل فヨع るشケヱ 

るيヤالك 

≒- ≪≒ 
≪- ≪≒ 
≫- ≪≡ 
√- ≪∫ 
∽- ≒∵ 
∝- ≒∽ 
∵- ≒∝ 
∫- ≒≒ 
 

 

∝.  ュヱヤ7 7  الع 

0.  るالبيئヱ るاأغذيヱ るالزراع 

 المヰرجゅن الزراعي ااヱل  -≓
 المヰرجゅن الزراعي الثゅني . -≫
8- . るالشمسي るقゅمعر  الط 
 المぼتمر العヤمي ااヱل لヤخريجين . -8
 في ضヱء متطゅلبれゅ الجヱدة اヱلヴ لتسヱيる منتجれゅ العسل ヱرشる العمل ا -∼
∝- ヵرヱゅء التشゅボヤالعسنل  الヱ ع النحنلゅاجنه قطنヱالتني ت れゅقنヱالمعヱ كلゅالمشن るقشゅلمن

 اليمني.
رぼيه لヤمبゅدره لتفعينل دヱر كヤينる الزراعنる فني التنمينる الزراعينヱ るربطヰنゅ بنほجヰزه  -0

ن التنننرابط ヱالتعنننヱゅن الدヱلننه المعنينننヱ るبنننゅلمجتمة ヱبرجنننゅل ااعمنننゅل فننني حボヤنننه مننن
 ヱالتكゅمل .

 .دヱرة تدريبる حヱل تصنية مستヤزمれゅ نحل العسل -3
2- るيゅع حمヱمش. れゅتمكين المراءه في ظل اازمヱ 
≒7-  るيヱد الجゅر اارصヱدヱ るاهمي.るميヱه=ة اليゅفي الحي 
≒≒- .ゆヱج الحبゅانتヱ るفي تنمي るالزراعي  ヱرالحヱد 
 ر ヱتحين اانتゅج الزراعي تボنيる المشعة الجゅمعي ヱدヱره في التظفي -≫≓

≒-るيヤالك 
≪-るيヤالك 
8- るيヤالك 
 

قゅعる عヤي 
ヱلد زايد 
 るيヤلكゅب 

≒-≒∝ 
≪-≒0 
8-87 
8-≪7 
∽-≪8 
∝-88 
0-∽≪ 
3-88 
2-≪≪ 
≒7-≒8 
≒≒-≪≪ 
≒≪-8∽ 

3.   ゆاالطヵ7 7 7 لبيطر 

2.  るارد الطبيعيヱالمヱ لヱ7 7 7 البتر 
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ュ るيヤムلや るاليバلفや (سや 
 ラاムم
 やلゼヨاケكين やانボバاد
るバامイلや

 التربيる صنعゅء  .7≓

≒- ゲゼمع م れياضياゲلやヱ ュヲヤバلや اهجレم ゲيヲتب るشケヱ.ヵゲわع ما سヱ 
≪- .るياضيゲلや れやケギボلや ياتボس لヨت るشケヱ 
 ケヱشる جヲدや りلヤバわي) やلイامバي やلفや りゲわأヱلや  ヴلボわيي) やلやグتي(. -≪
 ケヱشや るعやギد やاخらわاや れやケلわحダيヤيる أعツاء هيや るゃلケギわيس. -√
∽- .るيレヨليや るيケヲヰヨイلや في るبيゲわلや れياムل るيレヅヲلや ゲاييバヨلや دやギإع るشケヱ 
 ケヱشや るعやギد ヱثيるボ كヤيや るلゲわبيる صバレاء. -∝
∵- .りゲムらヨلや るلヲلبفや (ジق ゥاわわاف るيفيゲバت るشケヱ 
 ケヱشる تゲバيفيる افわわاゥ قジ) مや (ヤバلحاسヲج. -∫

 
るيヤالك 

≒- ≪≡ 
≪- √≪ 
≫- ≒∽≡ 
√- ∽≒ 
∽- ≪∫ 
∝- √∽ 
∵- ∽≪ 
∫- ∝∽ 
 

 77≫ الجゅمعる المヤتヴボ العュゅ الثゅني لヤجغرافيين اليمنيين るــــاآداヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅني  .≓≓

 التجゅرة ヱااقتصゅد  .≫≓

 る لわفバيل やلヨバل やلゲバبي やلポゲわゼヨ".نりヱギ بラやヲレバ "مらادや りケلケヲヰヨイيや るليレヨي -≓
≪-  ギمバما بヨل るيヤらボわمジヨلや ンتゲلمやヱ るلمヱギلや ماءレب メヲم  るاشميボレلや れماボヤلحや ممن るヤジヤس

 ケやヲلحや ゲヨي.ماتレヅヲلや .るيギボن りءやゲق 
≫-  ケやヲلحممや ゲヨمممات ギممバممما ب るيممレヨليや るلممヱギلや لムشممヱ るيممヲه ラやヲممレバب るاشمميボن るممボヤ 

 やلレヅヲي
√- レイلや るميツボلや れاناヨضمヱ メヲمヤ  るمボثيヱ " ラやヲمレバب るاشميボن るボヤ  ممن るممギボヨلや るبيمヲ

."ゲヨبن ع メاヨج りギحわヨلや (امや ゐヲバらم 
∽- .るバيゲゼلやヱ ュإعاやヱ りケاイわلや れياヤムبع لやゲلや りدヲイلや عヲらأس 
∝- .るيヤムبال りدヲイلや りギ ヱ るبゼشين أنギنامج تゲب 
∵-  るمبゼع) أنギماد لمダわاقやヱ りケاイわلや るيヤكヱ ラヲاقらس るكゲبين ش るكやゲゼلや ケاヰشや

.りدヲイلや りギ ヱ 
∫-  スケヱهわヨاء ه أتツأع るيヤムلや れやケاらわخや.يسケギわلや るゃي 
∬-  スケヱهわヨباج. أتヤل るيヤムلや れやケاらわخや 
≒≡- .るيヤムلや るيイتيやゲわسや るصياغ 
≒≒- .るيヨヤバلや ュاジأقや فやギأهヱ るسالケヱ るتيケ دやギإع 
≒≪- .るيヤムلや في るيヨأكاديや مجやゲらلや صيفヲت メヲ  るشケヱ 
≒≫- .るيレヅヲلや るتيゲلや 
 نりヱギ عن やلムヨわين やاقダわادヵ لらゼヤاج. -√≓

るيヤالك 

≒- ≒∬ 
≪- ≫≒ 
≫- ≒∵ 
√- ≪∵ 
∽- √≪ 
∝- ∵≪ 
∵- ∽∵ 
∫- ∽√ 
∬- ≒≪∵ 
≒≡- √≪ 
≒≒- ∽√ 
≒≪- ≫∽ 
≒≫- ≒≒ 
≒√- ∫≡ 
 

 ヱ 7 7 7نـالشريعヱ るالゅボن  .8≓

 れゅـــالヤغ  .8≓
≒- るヨجゲわلや るشケヱ 
≪- りدヲイلや るشケヱ 
≫- りدヲイلや るشケヱ 

るيヤالك 
≒- ≒≡≡ 
≪- ≒∵ 
≫- ∝≡ 

 7 7 7 اュـــعاإ  .∼≓

≒∝.  るضيゅالري る7 7 7 التربي 

≒0.   るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ るالتربي
ゆارح るيボالتطبيヱ 

7 7 7 

≒3.  れيヱالمح る7 7 7 التربي 

≒2.   るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ るالتربي
 ヱالتطبيボيる خヱان

7 
 

7 7 

ゅليゅاحجمれ  ىヱس مستヤع
るمعゅالج 

∫≒  ≫3≫≫≫ 
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るيヤムلや  عدد
ュゅااقس 

 キギم عやゲب 
 البكゅلヱريヱس

るالدراس ュゅني 

ュゅازي عヱئي  مゅازي مسヱم 
)るصゅخ るي )نلقヤلي الكゅااجم 

 مجمヱم إنゅي ذكヱر مجمヱم إنゅي ذكヱر مجمヱم إنゅي ذكヱر مجمヱم إنゅي ذكヱر

るندسヰ00≫ 8∝ 8≓≫ 7 7 7 ∼7≓ 2≫ ∝0 ≫0≓ ∼8 80≓ 0 ∼ ال 
ゆاآدا  ュヱヤالعヱ

ヱاحنるنيゅس - - - - - - - - - - - - - - 

 ≓0≓ 7≓≓ ≓∝ 37 ≓8 82 ≓8 2≫ ≫≓ 7∼ 87 7≓ ≫ ≫ طゆ ااسنゅن

れゅغヤ878 80≫ 0∝ ≓8 87 ≓ ≫ ≓ ≓ ≓0≫ ∝7≫ ∼∝ ∼ ∼ ال 

ゆヱسゅ8≫ ≓≓≓ 87≓ 7 7 7 3≓≓ 88 ∼0 8≫≓ 3∝ ∼∼ 8 8 الح≒ 

ュ28 07 ≫ 7 ≫ ≓8 7≓ ≓≫ 32 ≫8 80 ∝ 8 ااعا ≒≪≪ 

 ヱ ∽ 0 8∽∽ ≒20 ∝∽≪ ≪82 32 883 ∝ ≪ 3 0≒7 ≪33 223ااقتصゅد لتجゅرةا

 るيグأغやو るعやケゴلや
るゃيらلや0≓ 07 ∼7≓ 7 7 7 ∼8 2 ∝≫ 87≓ ≓∝ 02 2 2 و∽ 

 ≓や 0 0 37 2≒ ≒0≒ 7 7 7 7 7 7 37 2≒ ≒0لゲわبيや るلヨحヲيت

るلギلصيや ≒ ≒ - - - - - - - - - - - - 

るضيゅيゲلや るبيゲわلや ≒ ≒ ≪∝ ≪ ≪3 ∝ 7 ∝ 7 7 7 8≪ ≪ 88 

 - - - - - - - - - - - -   やلゲわبيる صレعゅء

ヵゲشらلや بトلや 8 8 ≒≪≪ ≒∽2 ≪3≒ ≒≒3 ≒≒8 ≪8≒ ≪8 8∽ ∽3 ≪∝8 870 ∽07 

ュヲヤلعや ∽ ∽ 
≒88 ≒8≪ ≪0∝ 

7 7 7 
≒8 7 ≒8 ≒83 ≒8≪ ≪27 

ラヲنゅボلやو るيعゲلشや 8 ≒7 8∽7 ≪07 0≪7 ≪87 ≒≪7 8∝7 7 7 7 ∝27 827 ≒737 

 ュヲヤلعやو るبيゲわلや
 や 2 2 ≒∽∽ ≪77 8∽∽ ≒ 7 ≒ 8 8 0 ≒∽2 ≪78 8∝8لらトわيボيケや るحب

 ュヲヤلعやو るبيゲわلや
 るنيゅジإنや

ラاヲخ るيボيらトわلやو 
≒≒ ≒≒ 83≒ ≒≒≒ ∽2≪ 8 ≒ 8 ≪8 ≪ ≪∝ ∽73 ≒≒8 ∝≪≪ 

ヵゲトيらلや بトلや  مستجدا 
 キケやヲヨلやو メوゲわらلや

 مستجدا やلらトيعي
 ンヲわジم ヴヤع
 ∫≓√∼ ≪≫≫≫ ∝≪≫≪ ∝≫≫ √≓≓ ≫≓≓ ≫∵≫≓ √√√ ∫≫∫ ≡≫∬≪ √≫∝≓ ∝∬≫≫ ∝∫ ≫∵ やلجゅمعる كムل
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 .ممぽشや れやゲلぼゲيる وやلゲسゅلる وやأهやギف وやلボي(≓

≪)ゴكやゲヨヤط لトガلやئح وやヲヤلやو るヨヌأنや れやゲشぽم. 

≫)ゴكやゲヨヤمل لゅعヨلやو れゅعゅボلやو るحゅヨلや れやゲشぽم. 

√)ゴكやゲヨلや れゅらわムم れやゲشぽم. 

 .تコヲيع やلや ケキゅムأكキゅيヨي لヤجゅمعる وعキギيゅً ونらジيゅً حジب やلや ヴヨジヨلعヨヤي(∼

∝)ゴكやゲヨヤيين لレヘلやيين وケやキإや ينヘヅヲヨلや يعコヲت. 

∵)ヤلعや ئلゅسゲلや( يヨヤلعや ァゅわإنや يلヤئ  تحゅわنるيヨヤلعや ゴكやゲヨヤل )ゲيわジجゅم( るيヨ.   

∫)ゴكやゲヨلや ゅعわヨヌي نわلや れやوギレلやل وヨلعや スケوو るيヨヤلعや れやゲヨتぽヨلや れやゲشぽم.  

مぽشررررررや れやゲلわムررررررب やلぽヨلヘيررررررる أو やلゲわヨجヨررررررる بやヲسررررررや るトعツررررررゅء هيゃررررررや るلわررررررケギيس (∬
ゴكやゲヨلゅين(بんحゅらلや( 

≒≡)や れやゲشぽل.مヨلعや ベヲع وسヨわجヨلや るمギوخ るكやゲلش 

   .مぽشや れやゲلعاقる مع やلヨجヨわع وسや ベヲلعヨل(≓≓

≒∝)るيケゅشわاسや れゅمギガلや れやゲشぽم.   
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 مやゲكや ゴلجゅمعる : أواً 

        ( るمعゅغ عدد مراكز الجヤهي :00بヱ  مركز )-  عن بعد، مركز ュيヤدة ، مركز  التعヱن الجゅضمヱ يرヱمركز التط
يる، مركز اارشゅد النلسي، المركز الحゅسゆヱ، مركز الترجمヱ るخدمれゅ المجتمع ، مركز ااستشゅراれ القゅنヱن

 ،るااستراتيجيヱ るسيゅالسي ュヱヤل، مركز العゅمركز إدارة ااعم ،るمゅير احدارة العヱندسي، مركز تطヰري الゅااستش
مركز النヱم ااجتمゅعي، مركز المكلヱفين، مركز الصヱ ュالبكュ، مركز حقヱس اانسゅن ،مركز الميゅا ヱالبيئる ، مركز 

عيる ، مركز التゅريخ ヱالتراي ، مركز المنゅعヱ るالحسゅسيる  ، مركز العヱ ュヱヤالتكنヱلヱجيゅ ، مركز البيئる المحميる الزرا
 .يين ヱفااستشعゅر عن  بعد ، مركز المكل

أهュ مゅ يميز تヤع المراكز بほنゅヰ تسعس لヤخدمる المجتمعيる التخصصيる الدقيقヱ ، るيتنゅسゆ كヱادر تヤع المراكز مع 
るخدم るيヤعد في عمゅيس ゅمم ゅヰفضل   المجتمع أهدافぺ بشكل ،ヱلعكذ るمعゅبمراكز الج るصゅخ るヤفير مجヱت. 
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やلやゲヨكゴعゅمる عن  مぽشゅれやゲً: يثゅن

 عن المراكز るمعヱヤمれゅ عゅم

ュ المركز 

 るسن
 اافتتゅح

  ゅدة المركزــــقي
ュااس るييلヱال るميヤالع るريخ التعيين الدرجゅاصل  تヱالت ュرق

≒.  
التطヱير 
ヱضمゅن 
 الجヱدة

≪77∝ュ 
 أ.ュ .د هンギ عヤي يحيや ヴلヨバاد .≓
 د. ギヨ や مイاهや ギلギボسي .≫
 د. عや ギらلغレي やلバزやني .≪

≒.  りゲيギم
 やلゲヨكز

≪.  ゲيギنائب م
 やلゲヨكز

≫.  りギ ヱ ئيسケ
りدヲイلや 

≒. ポケاゼم クاわسや 
≪. ポケاゼم クاわسや 
≫. ギاعジم クاわسや 

≒. ≪≡≒∬ュ 
 
 

≒. ∵∵≒≫∵∵≡≪≡ 
≪. ∵∵≡∬∫∬∝≫∽ 
≫. ∵∵≫≫∬√∫√∵ 
   

≪.   ヵرゅااستش
 الヰندسي

≪≡≡∫ュ 
 د. محギヨ عヤي عヤي نバي) .≓
 لゲムي) やلゲバشيآماメ عやギらد.  .≫
≫. ヵヱاヨジلや ロギらع ギヨ や /أ 

 مギيや ゲلゲヨكز .≓
≪.  ゲيギنائب م

 やلゲヨكز
 やمين やلゲヨكز .≪

≒. ポケاゼم クاわسや 
≪. ギاعジم クاわأس 
≫. りケاイبك/ ت 

≒. ≪≡≒∵ュ  
≪. ≪≡≡∫ュ   
≫. ≪≡≒≪ュ 

≒. ∵∵∵≒∬∵∬∫≫ 
≪. ∵∵∵∬≡≒≫√∝ 
≫. ∵∵∵∵∵≫≫√∫ 
 

إدارة   .≪
 اأعمゅل

≪≡≡∫ュ ≒.  .دりケباコ يسボヤب 
 صالحや るلやヲゼفيد.  .≫

≒.  りゲيギم
 やلゲヨكز

≪.  りギ ヱ ئيسケ
りدヲイلや 

≒. ロやケヲわدك 
 لケヲيヲتبムا .≫

≒-≪7≒2ュ 
≪-≪7≒2ュ  

≒-00∽8887∽∝ 
≪-077≒7∝00≒ 

اأصヱل   .8
るراثيヱال 

≒∬∬∫ュ ≒. ヵدヱد. محمد حميد ااس 
 د. عヤي زيد الゅボسمي .≫

 مدير المركز .≓
نゅئゆ مدير  .≫

 المركز

≒. ポرゅذ مشゅستぺ 
 ぺستゅذ مسゅعد .≫

≒. ≒22≪ュ  
≪. ≪7≒7 ュ   

≒. 000∝∽77≒∽ 
≪. 00≒7077∝∝ 

∽.  

حヱボل 
اانسゅن 

 ヵぺس الرゅقيヱ
ュゅالع 

≪770ュ 
 ي د.  زيد عヴヤ الヱر .≓
 مطヰر عボيدةد.  .≫
 مبゅرポ الفرجد.  .8

 مدير المركز .≓
نゅئゆ مدير  .≫

 المركز
رئيس ヱحدة  .8

 الجヱدة

 دكتヱراه .≓
 دكتヱراه .≫
 دكتヱراه .8

≒. ≪7≒8ュ  
≪. ≪7≒8 ュ  
8. ≪7≒8 ュ  

≒. 00∽≒0∝∝∽≪ 
≪. 08∽2∽∽≪≒8 
 

الثゅボفي   .∝
 لヤمكفヱفين

≪≡≒≡ュ 

≒. りギيボي عヤي عヤع ゲヰمب 
دنيا مダبفヴ عや ギらلゲج  .≫

 やلジらバي
 عロギら عヤي عヤي やلやゲわبي .≪

 مギيや ゲلゲヨكز .≓
 やلゲヨكزやمين  .≫
≫.  りギ ヱ ئيسケ

りدヲイلや 

≒. ロやケヲわدك 
 بムالケヲيヲت .≫
 بムالケヲيヲت .≪

≒. ≪≡≒∬ ュ   
≪. ≪≡≒∵ ュ 

 

≒. ∵∵∽≡≡∝√≫∝ 
≪. ∵∵≫∵∵≡≒≒≒ 
≫. ∵∵∽∵≫√≒≒≒ 
 

0.  るالبيئヱ هゅ222≓ الميュ 
 د. شرف الدين عبد ه احمد .≓
 ぺ. د فضل عヤي النزيヤي .≫
8. 7 

 مدير المركز .≓
نゅئゆ مدير  .≫

 المركز
رئيس ヱحدة  .8

 الجヱدة

≒. ポرゅذ مشゅستぺ 
 استゅذ .≫
 استゅذ .8

≒. ≪7≒3   
≪. ≪7≒8   
8. ≪7≒2   

≒. 000∝∝∽∽0∽ 
≪. 00083≒∝≪0 
8. 00083≒∝≪0 
 

3.  
اارشゅد 
 ヵヱالترب
 ヱالنفسي

≪778ュ 

 د. عヤي سعيد الطゅرل .≓
د. عبدالخゅلل حنده خميس  .≫

ポحيヤب 
8. ヵرヱゅد. عبدالغني الح 

 مدير المركز .≓
نゅئゆ مدير  .≫

 المركز
رئيس ヱحدة  .8

 الجヱدة

≒. ポرゅذ مشゅستぺ 
 استゅذ مسゅعد .≫
 استゅذ مسゅعد .8

≒. ≒22≒ュ   
≪. ≒22∝ュ 
8. 7 

≒. 7 
≪. 0087∝288∝ 
8. 7 
 

بيئる ال  .2
るالمحمي 

≪773ュ 
 محゅسن عヤي منيبゅرヵد.  .≓
 عبد الرحمن عヤي ااريゅنيد.  .≫
 سヤطゅن نゅجي عبده احمد .8

مديرة  .≓
 المركز

نゅئゆ مدير  .≫
 المركز

رئيس ヱحدة  .8
 الجヱدة

≒. ポرゅذ مشゅاست 
 استゅذ .≫
 استゅذ مسゅعد .8

≒. ≪773ュ   
≪. ≪773 ュ  
8.  ≪7≒8 ュ 

≒. 08270≒≪88 
≪. 00≒7≪7≒23 
8. 0078∝77∽∝ 
 

≒7.  
 るدارس
الヰجرة 
 ヱالاجئين

≪772ュ 
 مد عヤي العمゅدد. ぺح .≓
 د. عبده سعيد الكゅنده .≫
 د. عبده الكゅنده .8

 مدير المركز .≓
نゅئゆ مدير  .≫

 المركز
رئيس ヱحدة  .8

 الجヱدة

 استゅذ مسゅعد .≓
 استゅذ مسゅعد .≫
 استゅذ مسゅعد .8

≒. ≪7≒∝ュ  
≪. ≪7≒0ュ   
8. ≪7≒0ュ  

≒. 0077778∽0 
≪. 0008∝0078 
8. 0008∝0078 
 

≒≒.  

 れゅخدم
المجتمة 
 るترجمヤل
れゅغヤال ュيヤتعヱ 

≪778ュ 
 ぺحمد تゅج الدينュ.ぺ. د إبراهيュ نゅجي  .≓
 يحيヴ عبيد صゅلحد.  .≫
 عبゅس عبد المポヤ مطヰرد.  .8

مدير  .≓
 المركز

نゅئゆ مدير  .≫
 المركز

≒. ポرゅذ مشゅستぺ 
 استゅذ مسゅعد .≫
 استゅذ مسゅعد .8

≒. ≪772ュ  
≪. ≪7≒0ュ 
8. ≪773ュ  

≒. 00≒≒≪7278 
≪. 008≒878∽∝ 
8. 0088≒≒≒∝∽ 
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 √∼ جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 عن المراكز るمعヱヤمれゅ عゅم

ュ المركز 

 るسن
 اافتتゅح

  ゅدة المركزــــقي
ュااس るييلヱال るميヤالع るريخ التعيين الدرجゅاصل  تヱالت ュرق

النヱع   .≫≓
 ااجتمゅعي

≒22∝ュ 
 د. حヤيمる عبد ه جحゅف .≓
 د. صゅلح محمد حميد .≫
 د. صゅلح محمد حميد .8

دير م .≓
 المركز

نゅئゆ مدير  .≫
 المركز

رئيس  .8
ヱحدة 
 الجヱدة

 ぺستゅذ مسゅعد .≓
≪. ポرゅذ مشゅستぺ 
8. ポرゅذ مشゅستぺ 

≒. ≪7≒2ュ  
≪. ≪7≒2ュ  
8. ≪7≒8 ュ 

≒. 008≪78707 
≪. 00≒∝78∽23 
8. 00≒∝78∽23 
 

≒≫.  

 れゅالدراس
 れراゅااستشヱ
 るنيヱنゅボال
ュالتحكيヱ 

≪77∝ュ 
≒. ヴツتゲヨلや (يゲムلや ギらد. ع 
 د. فاやد やلヨاافي .≫
≫. ヵギヨحヨلや د. قيس 

≒.  りゲيギم
 やلゲヨكز

ゲ نائب مギي .≫
 やلゲヨكز

ケئيس  .≪
 りギ ヱ
りدヲイلや 

≒. ギاعジم クاわسや 
≪. ギاعジم クاわسや 
≫. ギاعジم クاわسや 

≒. ≪≡≒≒ュ 
≪. ≪≡≒≪ュ 
≫. ≪≡≒√ュ 

≒. ≡ 
≪. ≡ 
≫. ≡ 
 

≒8.   ゆسゅالح
 االي

≒220ュ ≒. يヤيボد. محمد محمد الع 
 ぺ. محمد عبدالرحمن خصرヱف .≫

مدير  .≓
 المركز

رئيس  .≫
ヱحدة 
 الجヱدة

 دكتヱراه .≓
 مゅجستير .≫

≒. ≪7≒2  
≪. 7 

≒. 00∽3∽88∝7 
≪. 00002232 
 

≒∽.  
تطヱير 
اادارة 
るمゅالع 

≪770ュ 
 . يحيヴ محمد مطヰرد .≓
≪. ヵرヱゅد .احمد محمد الم 
 د. عヤي عبد ه العヱاضي .8

مدير  .≓
 المركز

نゅئゆ مدير  .≫
 المركز

رئيس  .8
ヱحدة 
 الجヱدة

 استゅذ مسゅعد .≓
 استゅذ مسゅعد .≫
 استゅذ مسゅعد .8

≒. 7 
≪. 7 
8. 7 

≒. 7 
≪. 00≪∝77∽22 
8. 00008∽∽8 
 

المختبر   .∝≓
ヵالمركز 

قيد 
 اأنشゅء

د مケヲダレ عやギらلحヤي) عヤي  .≓
 やلグبحاني

≒.  ゲيギم
 8ュ 000830382≓7≫ استゅذ مسゅعد やلゲヨكز

≒∵.  

 れゅالدراس
るنيゅالسك 

≒222 
 الحداد محمد د ぺحمد .≓
 غاゆ حسゅن. د .≫
 ثゅبれ مكرد محمد .د .8

مدير  .≓
 المركز

نゅئゆ مدير  .≫
 المركز

رئيس  .8
ヱحدة 
 الجヱدة

 ぺستゅذ .≓
 مسゅعد ぺستゅذ .≫
 مسゅعد ぺستゅذ .8

≒. ≪770ュ 
≪. ≪7≒3ュ 
8. 7 

≒. 08832≒3≪8 
≪. 008∽027∝≒ 
8. 0080032≪3 

 

≒∫.  
 ュヱヤالع

ゅجيヱلヱالتكنヱ 
≪773ュ ≒- لح اゅد محمد ص.ぺليゅヰلك 

≪- ヵاحمد الحد るطمゅد.ف 

مدير  -≓
 المركز

نゅئゆ مدير  -≫
 المركز

 استゅذ  -≓
 استゅذ مسゅعد -≫

≒- ≪7≒7ュ 
≪- ≪7≒≒ュ 

≒- 0883≒∽780 
≪- 0≒≒∝0∽≒88 

 

≒∬.  れゅالدراس 
るريخيゅالت 
るااثريヱ 
るالتراثيヱ 

≪773ュ 
≒- ヵر العمرヰد.حسين بن عبده مط 
≪- ュسゅمحسن ق ヴد.يحي 
 د.احمد محمد يحيヴ مطヰر -8

 المركز مدير.≓
≪.ゆئゅمدير ن 

 المركز
 ヱحدة رئيس.8

 الجヱدة

 استゅذ -≓
 مسゅعد ぺستゅذ -≫
 مسゅعد ぺستゅذ -8

 
≒- ≪773ュ 
≪- ≪7≒2ュ 
8- ≪7≒2ュ 

≒- 088088808 
≪- 00≒∽∝88≪≪ 
8- 0083∽23≪ 

 

التعヤيュ عن   .≡≫
 بعد

7 7 7 7 7 7 

المركز   .≓≫
 الطبي

7 7 7 7 7 7 
7 

≪≪.  ュالبكヱ ュ7 7 7 7 7 7  الص 
7 
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 ∼∼ جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ــــموやلボي やفـــギهوやأ るوやلゲسゅلــ るـــやلぼゲي

 

ュ  كゲヨلやــゴ يぼゲلやـــる لゅسゲلやــる يボلやأ مــやفـــهやギ 

1.  

التطヱير 
اأكゅديمي 

ضمゅن الجヱدة
ヱ

 

الريننゅدة ヱبيننれ الخبننرة 
اأヱل ヱطنينننننننゅ  فننننننني 
مجنننننننننゅل التطنننننننننヱير 

 ヱضمゅن الجヱدة.

 ヴالمركنننننز إلننننن ヴيسننننع
تحボينننننننننننننل التمينننننننننننننز 
اأكننننننゅديمي ヱالبحثنننننني 
ヱاإدارヱ ヵالخنننننننننندمي 
 ヴننヤظ عゅالحفنヱ るمعنゅجヤل

بينننれ الخبنننرة مكゅنتヰنننゅ ك
اأヱل فننني الننننيمن مننننن 
خنننننال تطنننننヱير اأداء 
الشننننننننゅمل, ヱضننننننننمゅن 
  ヴا إلننننヱصننننヱ دةヱالجنننن

 ااعتمゅد الヱطني.

≒. .るفافيゼلや 
≪.  .るكやゲゼلや 
≫. . るعيヲضヲヨلや 
√. .るليヲゃジヨلや 
∽. .るهやزレلや 

≒.  チヲمممヰレلやヱ るمممバامイلや يらمممジわレبمممين م りدヲمممイلや るافمممボث ゲمممゼن
 . بالらわムヨاやヱ れانわاやヱ ァلや ゲゼレلヨヤバي

≪.  ュاممماレل るيイتيやゲわاسمممや لابمممطや ضمممعヱ مممادヨわاعやヱ りدヲمممイلや
 ラاヨممممツل るممممバابわヨلやヱ (يヲممممボわلやヱ るممممバامイلや ي فمممميヨأكمممماديや

 やسやギわمヰわا
≫. るバامイلや في りدヲイلや ラاヨض ュيل نااバتفヱ اءレب. 
بレاء نااや ュعヨわماد أكماديヨي دやخヤمي ヱفボما  لバヨماييや ゲاعヨわماد  .√

るيレヅヲلや. 
∽.  ヴヤع メヲダحヤل るيんحらلや كزهاやゲمヱ اヰياتヤكヱ るバامイلや تنهيل

 .やاعヨわاد やأكاديヨي
∝. ギقمم ゲيヲتبمم れممااイヨلや ممفヤわفممي ما るممバامイヤي لらممジわレم れやケ

るيレボわلやヱ るيケやإدやヱ るيヨأكاديや . 
∵. るバامイلや خلやاهج دレヨلや ゲيヲتبヱ يلヤتحヱ (يヲボわلやヱ ياتボلや . 
∫.  ヴمممヤممماد عヨわاعやヱ りدヲمممイヤاممممل لムわم れمممماヲヤバم ュممماء ناممماレب

るバامイلや ンヲわジم. 
∬.  りدヲممイلや ラاヨضممヱ ケ ضممヨاや ラلヨممケやヲد やلヨاللممや るلムافلممる لわヤبممヲل

 .やヱاعヨわاد

0.  

ااستشゅري 
الヰندسي

نطمننننح لヤتفننننヱل فننننني  
 れゅخننننننننننندم ュنننننننننننديボت
 るهندسنننننني るريゅاستشنننننن
عゅليننる الجننヱدة لتحボيننل 
التمينننننز فننننني مجنننننゅل 
 るندسنيヰال れراゅااستش
عヴヤ المستヱ  المحヤي 

 ヱااقヤيمي

  れゅالخنننننننننندم ュننننننننننديボت
ااستشننننゅريる لヤمجتمننننة 
 れゅالتخصصنن るفننゅفنني ك
 るنيヰمヱ دةヱبج るندسيヰال
عゅليننننヱ るاإسننننュゅヰ فنننني 
تطنننヱير المجتمننننة مننننن 
れءاゅخننننننننننال الكفنننننننننن 
المتميننننزة ذاれ الخبننننرة 
 るاسننننننننعヱال るينننننننボالتطبي
 れゅننننننننننننننننننننننننننننننゅاإمكヱ
 るينننヤالمعم れينننزاヰالتجヱ
 ゅبمنن ,るيننヤلكゅافرة بヱالمتنن
 るالمستدام るل التنميボيح
.るالبيئ ヴヤظ عゅالحفヱ 

 やلギダا .≓
≪. るيギイلや 
≫. ソإخاや 
√. るفافيゼلや 
∽. るأمانや 

لمヴ تボمギي) やلامギماや れاسゼわماケيる إهやギف やلイامや るバلやゲميمる أ .≓
ムلحや れمممماゃيヰلやヱ れمممماジاسヨヤل るسمممميギレヰلや دやゲافممممやヱ るميممممヲ

ソلااや باعボلや れكاゲشヱ 
≪.  れسماケاヨヨلや ヴمヤماء عツボلや ماه) فميジわل れماギلاや りギه ゲゼن

るسيギレヰلや メاヨلأع るئيやヲゼバلや 

≫.  

إدارة اأعمゅل
 

تほسننننيس كヤيننننる رائنننندة 
لヤدراسれゅ العヤيゅ قゅدرة 
عヤننننヴ تボننننديュ  بننننرام  
  ュヰدة , تسننヱالجنن るليننゅع
 るير بيئننننننヱفنننننني تطنننننن
 ⇔ゅيننننننننننヤل محゅاأعمنننننننننن
ヱإقヤيمينننヱ ,ゅبمنننゅ يヤبننني 

ゅجنننننننننننننننننننننننننれゅ ااحتي
 るعيننننننننننننننننننننننننننゅااجتم

 ヱااقتصゅديる لヤيمن

 التطヱير نحヱ التغيير

≒.  りدヲممممممممممممممممممممممممイل や
るيヨأكاديや 

≪. るفافيゼلや 
 やإبやギع やأكاديヨي .≪
√. るهやزレلや 
∽.  ュやゲمممわ اやヱ るمممボんلや

メادらわヨلや 
∝.  メاイヨلや يز فيヨわلや

 やلヨヤバي
∵. るيヨヤバلや るكやゲゼلや 
 や りギ ヱلギヰف .∫
∬.  るليヱمممممممممممممممممماジヨلや

るادلらわヨلや 

≒.  るممゃفممي بي るيممヤيヲحわلやヱ るياديممボلや ケやヱكين لممأدケمماゼヨلや るممゃيヰت
.メاヨأعや 

≪.  メجماゲعي لやギإبمやヱ يイتيやゲわاسمや ゲيمムفわلや れやケاヰم ゲيヲتب
. メاヨأعや 

やإسممヰاュ فممي تبممヲيや ゲلバヨمماケف やヱلاらممや れやゲإدケやيممる فممي  .≪
るليヱギلや メاヨأعや メاイم 

تبヲيや ゲلれやケギボ لわبらيق やلゲバヨفやヱ るلاや りゲらلジわムヨمるら سمابボا  .√
.りギボバヨلや メاヨأعや اياツق るイالバا في مんيギ ヱ 

ヨماや ヅإدヱ りケやبيゃمや るلヨバمل إغレاء やلや ギバらلゲバヨفمي لわبمヲيゲ أن .∼
.れاヨاレヨلや في るياديボلや れياヲわジヨヤل 

∝.  メمماヨباأع るヤممダلや れやク るボممابジلや れやゲممらلاや ゲيヲتبممヱ يمملバتف
. りケやإدやヱ 

 تبヲيゲ مヰاや れやケلヨバل やلفゲدやヱ ヵلヨイاعي. .∵
 تイゼيع やلヤバわي) やلヱ ゲヨわジヨتبヲيや ゲلジヨاや ケلレヰヨي لإفやゲد . .∫
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√.  

るراثيヱل الヱص
اأ

 

يسعヴ مركز اأصヱل 
ز الヱراثينننる إلنننヴ تعزيننن

دヱر الجゅمعنننننننる فننننننني 
خدمنننる المجتمنننة منننن 
 ヴنヤع るفظنゅخال المح
 るراثيننننننヱل الヱاأصنننننن
 るاليمنيننننن るرينننننヱヰجمヤل
 ヵヱالحيننننننن ゅنننننننヰعヱتنヱ
ヱاإسننュゅヰ فنني تحボيننل 
 るزراعينننننننننن るتنمينننننننننن
مسننننننتدامヱ .るيطمننننننح 
المركننز بعنند حصننヱله 
 ゆسننゅالمن ュالنندع ヴننヤع
ぺن يكヱن مركز عヤمي 
تخصصنني متميننز فنني 
مجنننننゅل حفنننننظ ヱإدارة 
المصنننゅدر ヱاأصنننヱل 

るراثينننننヱال  ,るالطبيعيننننن  
ヱان يحボل الريゅدة فني 
 れير الخبنننننننراヱتطننننننن
ヱالمعننننننننننゅرف فنننننننننني 
مجنننننゅاれ المصنننننゅدر 
 ゅヰهندسنننننتヱ るراثينننننヱال
 ヵヱع الحينننننننヱالتننننننننヱ
 るالمسنننننتدام るالتنمينننننヱ
محヤيننننゅ, كمننننゅ يتطヤننننة 
المركنننننننننز إلنننننننننぺ ヴن 

يتسة نطنゅل ぺنشنطته 8
.ゅليヱدヱ ゅيميヤإق 

ي عنننننヴ المركننننز بحفننننظ 
 るراثيننننننننヱل الヱاأصنننننننن
النبゅتيヱ るالحيヱانيる, منن 

ذ عمヤيننننれゅ خننننال تنفينننن
عヤميる طヱيヱ るヤمسنتمرة 
تشنننننننمل ااستكشنننننننゅف 
ヱالحصننننننننر ヱالجمننننننننة 
 ュينننننيボالتヱ صنننننيفヱالتヱ
ヱالحفنننننننننننظ لجمينننننننننننة 
るراثيننننننننヱل الヱاأصنننننننن  
 ゅنننننننننヰحتゅإتヱ るينننننننننヤالمح
 るالبحثيننن れゅلاسنننتخدام

,るيヱالتنمヱ   ヴنヤيعمل عヱ
تحسنننننننننين ヱتطنننننننننヱير 
الخبننننراヱ れالمعنننننゅرف 
لヤكنننヱادر الヱطنينننる فننني 
 ゅجيننننヱلヱالتكن れاゅمجنننن
 るندسنننننننヰالヱ るينننننننヱالحي

يننننننننヱ るتحننننننننヱير الヱراث
 るراثيننننننننヱال れゅالصننننننننف
 ,るديゅصيل ااقتصゅمحヤل
ヱتنفينننننننننننذ البنننننننننننرام  
 ,るينننننボالتطبي  ヱالبحنننننヱ
ヱعボننننند دヱراヱヱ れرش 
 れاヱننننننننننننندヱ عمننننننننننننل
ヱمننننぼتمراれ فنننني هننننذا 
المجنننننننゅل, ヱالتعنننننننヱゅن 
اايجننننゅبي مننننة جميننننة 
 るلنننننننننヱالد れゅسسنننننننننぼم
ヱالボطننننننننゅع الخننننننننゅص 
 るليننننننヱالد れゅالمنظمننننننヱ
  ゅمراكننننننننز اأبحننننننننヱ
 れراゅااستشننننن ュنننننديボتヱ
 るالتخصصننننني るمينننننヤالع

ヰل.ゅ 

الننヱاء ヱاانتمننゅء  .≓
 التعヱゅن 

رヱح الفريننننننننننل,  .≫
التطヱير المسنتمر 

. 
8.  ュاحتننننننننننننننننننننننننننرا

.れゅالتشريع 
8.  るلينننننゅفعヱ ءةゅكفننننن

 اأداء.
∽.  ,るالنزاهنننننننننننننننننننننن

.るفيゅالشف 

≒.  るفممممヤわاヨلや るاتيممممらレلや れمممماレيバヤل るثيممممやケヲلや メヲأصممممや ممممعヨج
 るعيやケコ محاصيل -  れاتاらن ،るヰفاك ،れやヱゲツخ ،るيヲعケ

コ るيレمممヱ るنらاتممماらヅ れيバيمممる( ممممن ماヤわمممف やأقمممالي) やلレヨاخيممم
 れمماヲヤバヨلや يعヨイمع ت  るيレヨليや   るيケヲヰヨイلや في るعيやケلزや
 るيمバيらلبやヱ るيمゃيらلや れمماヲヤバヨلや ヴمヤل عヨمゼي تわلやヱ るفヤわاヨلや
やヱلゼレماや ヅإنジماني  やلاコممる إعمやギد بباقماや れلヲヰيمる لムممل 

.るバヨイم るレعي 
تヲصيف ヱتボيي) ヱتジボي) نらاتي لバヤيレاや れلらレاتيや るلるバヨイヨ فمي  .≫

メاヨムわسمممممや   ممممممن أجمممممل るعمممممケزヨلやヱ امممممملバヨلや  るمممممヅケخا
.るバヨイم るレل عيムل るيヲヰلや るبباقヱ れماヲヤバヨلや 

≫.  ヱأ ケヱグكانت بم ンヲثي سやケヲلや كレらلや في れاレيバلや ログفظ ه 
.ロゲغيヱ ゥاボヤلや جヲら  ヱأ  るاتيらء  نやأجز 

إكんمماや ケأنممやヲع やヱأصممレاف やヱاسممわفادり مヰレمما فممي بممやゲمج  .√
 るعيممやケلزや るاتيمらレلや عやヲأنمやヱ افレثي لأصممやケヲلمや مينジحわلや

るفヤわاヨلや 
∽. レلや ممملムب ュيممماボلや ممميゃيらلや ゲأثمممや るسمممやケدヱ るيمممヨヤバلや れاヅممماゼ

 やヱانやゲイف やلやケヲثي لや ログヰأنやヲع.
إقامや るلヨحヨياや れلبらيバيや ヱ るلحやギئق やلらレاتيمる بالジレわميق ممع  .∝

.るفヤわاヨلや れاヰイلや 
∵.  るثيمممやケヲلや ケمممادダヨلや (يممميボتヱ فمممظ ヱ るسمممやケد ヴمممヤمممل عヨバلや

 やلحيやヲنيやヱ るاسわفادり مヰレا في やلわحジين やلやケヲثي
ي やسممわغاや メلダヨممادケ جヨممع ヱتヲثيممق لゲバヨヤفممや るلヨحヤيممる فمم .∫

 るيمヨレبه في ت グأخや من ギاب ゐヱケヲل مんヨي تわلやヱ るيバيらلبや
.るمやギわジヨلや るعやケلزや 

إقامممる بممやゲمج تケギيらيممヱ るتنهيヤيممる مわاダダممスケヱヱ る عヨممل   .∬
ヵヲلحيや عヲレわلやヱ るثيやケヲلや ケادダヨلや メاイفي م 

≒≡.  ، るفممヤわاヨلや れعمماヲらبヨلやヱ れمماイヨلやヱ れやゲممゼレلや ケやギإصمم
نゼممبや るلゲヨكممز، ヱنわممائج やأبحمماやヱ ゐلやケギسمماや れلボヤバわヨممる بن

るバامイلや لك فيグل るヨاレヨلや  ئやヲヤلや مع チケاバわا ا يヨب 

∽.  

ュゅس الرأي الع
ゅقيヱ نゅس اانسヱحق

 

 ヴالمركنننز النننن ヴيسنننع
رفنند المجتمننة اليمننني 
 るقينننننヱボالح るلمعرفنننننゅب
 るقينننヱボح るفنننゅボء ثゅبننننヱ
قゅئمنننننる عヤنننننぺ ヴسنننننس 
 .るمعرفينننننننヱ るمينننننننヤع
 ュゅالعننن ヵぺس النننرゅقينننヱ
 ゅيゅضنボال ポنヤل بتヤالمتع
 ⇔ゅيننننننننヤل مح ヱننننننننボالحヱ

 ميヱ ⇔ゅدヱليヱ.⇔ゅإقヤي

تتمثنننل رسنننゅلる المركنننز 
فننني النヰنننヱ  بحボنننヱل 
 るفننゅボنشننر الثヱ نゅاأنسنن
 ヱぺ ュينننننننيボتヱ るقينننننننヱボالح
 ュنننننننننننديボتヱ ゅヰعゅضننننننننننن
المشنننننヱرة ヱالمسنننننゅعدة 
الゅボنヱنيننننننننる لمختヤننننننننف 
شننننننننننرائح المجتمننننننننننة 
ヱالمぼسسنننننヱ れゅإعنننننداد 
 れゅالدراسنننننننننننننننننننننننننننننننن

.るالمتخصص 

 
 الصدل .≓
≪. るالجدي 
 اإخاص .8
8. るفيゅالشف 
∽. るنゅاأم 

يممる مバヨわイيممる تボممュヲ عヤممヴ أسممات わ やممュやゲ بレمماء ثボافممヲボ  るق .≓
.ラاジأنや اヲボ  

دやケسممる قツممايا  ボممヲا やإنジمماラ فممي やلヨわイヨممع بالジレわمميق مممع  .≫
.るاقバلや れやク れاヨاレヨلやヱ れاジاسヨلや 

≫.  メヲممم  ュممماバلや ヵأゲلمممや れاهممماイقيق اتギلمممや ممميヨヤバلや يممماتボلや
 ماヤわف やلツボايا やلわي تや (ヰلヨわイヨع .

تバزيز やلや りケギボلヨاسジيる لゲヨヤكز ヱتらمادや メلاらمヱ れやゲبレماء  .√
や るميمヲムلحや  れماゃيヰلやヱ れماジاسヨلやヱ كمزゲヨلや بين るكやゲゼل

 れمماヨاレمヱ るيممんحらلやヱ るيممヨヤバلや كممزやゲヨلや بممينヱ るلااصممやヱ
やلヨわイヨمممع やلヨمممギني عヤمممや ヴلジヨمممや ンヲわلヨحヤمممي や ヱإقヤيヨمممي 

 やヱلヱギلي.
やنわاや ァلゲバヨفや るلヨヤバيる في مイماボ  メمヲا やإنジماヱ ラقيمات  .∼

.ュاバلや ヵأゲلや 
تボممギي) やاسゼわمماや れやケلヨヤバيممや るلわヨاダダممる تイمماロ ماヤわممف  .∝

 ツボايا や れやクلバاقる بحヲボا やإنジاヱ ラقيات やلや ヵやゲلバاやュل



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 9∼ جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

 ــــموやلボي やفـــギهوやأ るوやلゲسゅلــ るـــやلぼゲي

 

ュ  كゲヨلやــゴ يぼゲلやـــる لゅسゲلやــる يボلやأ مــやفـــهやギ 

∝.  

الثقゅفي لヤمكلヱفين
 

ان نكヱن الرائدヱن في 
خدمنننننننننننه الكفينننننننننننف 
  ヱمست ヴヤمعي عゅالج
. るاليمني るريヱヰالجم 

 

المركنننننننننز  الثボنننننننننゅفي 
 ヴفين  , يسنننننعヱمكفنننننヤل
إلنننヴ تほهينننل المكفنننヱفين 
عヤميننننننヱ ゅفكريننننننゅ فنننننني 
  ヴنヤمعي عゅالمجتمة الج
 るرينننننヱヰالجم  ヱمسنننننت

 るاليمنينن れゅننヰبتبننني الج
 ゅيゅضنننننننننボل るالرسنننننننننمي
اإعゅقنننる البصنننريる منننن 
منطヤننننننننننننل العنننننننننننندل 
ヱالمسننヱゅاة عننن طريننل 
 れゅالخنننننندمヱ  البننننننرام
المボدمنننننる لヰنننننュ بتمينننننز 
ヱكفننننننننゅءة  لارتボننننننننゅء 
 ヵالفكنننننننر  ヱلمسنننننننتゅب
لヤكفينننف الجنننゅمعي منننن 
خنننننال كنننننゅدر مぼهنننننل 
متميز  قゅدر عヴヤ البذل 
 るالخدمن ュديボتヱ ءゅالعطヱ
.るليゅءة عゅكفヱ るفيゅبشف 

や りやヱلバممやヱ メギلジヨمما .≓
りفاءムلや 

≪. ヵゲムلفや قيゲلや 
 やابやギع やヱلヨわيز .≪
√.  るمممممممممممممممممممممممفافيゼلや

. るقيやギダヨلやヱ 
 

إكジماج やأعツمماء مヲヤバممماヱ れمヰماやヱ れやケتイاهمماヱ れقممي)  .≓
 (ヰفمي  يمات ゥماイレلやヱ るإعاقمや ヴمヤمب عヤغわلや ه) فميギاعジت

. るيヤヨバلやヱ るيヨヤバلや 
やاهヨわاュ بالイヨماや メأكماديヨي やヱلヨヤバمي لわنهيمل やلムヨفمヲفين  .≫

 (ヰヨيヤバت るヤصやヲم ヴヤع (ヰتギاعジمヱ. اليバلや 
≫.  れسمممماやケギلや مممميレらتヱ مممميヨヤバلや حممممثらلや メمممماイヨب ュمممماヨわاهや

 やヱلらحや ゐヲلわي تاや ュギلムヨفヲفين ヱدمヰイ) في やلヨわイヨع
 تギボي) やاسゼわاやヱ れやケلاギماれ لムヨヤفヲفين やヱلヨわイヨع .√
∽.  ヵヱク ソباأشممماا るمممボヤバわヨلや るنيمممやギيヨلや れسممماやケギلや ممملヨع

るيレヨليや るيケヲヰヨイلや ンヲわジم ヴヤع るاعاقや 

9.  

るالبيئヱ اゅالمي
 

لتمينننننز فننننني تطنننننヱير 
 れゅتنفينننننننذ الدراسنننننننヱ
 るئينننننننゅالم  ヱالبحنننننننヱ
ヱالبيئيننننる فنننني الننننيمن 
ヱالمنطヱ るボالتي تركز 
عヤننヴ تحسننين اانتفننゅع 
البشننرヵ مننن المننヱارد 

るئينننننゅالم  るالبيئينننننヱ
 るالمحيطنننننن るالطبيعينننننن
 ,るتحسنننننين المعيشنننننヱ
  ゅفير اأبحنننننننヱتنننننننヱ
 れゅالخنننننننننننننننننننننننننننندمヱ
 ュنننيヤالتعヱ るريゅااستشننن

ゆالتدريヱ 

 ヴالمركنننننز الننننن ヴيسننننع
تحボينننننننننننننل التمينننننننننننننز 
اأكننننننゅديمي ヱالبحنننننن  
ヱالعヤمننننننني التطبيボننننننني 
المヱجه لخدمる المجتمة 
ヱنشر ثゅボفる ادارة الميゅه 
 ヴننヤظ عゅحفننヤل るننヤمゅالمتك
 المينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننゅه
ヱالبيئる من خال تほهيل 
  ゅتنفيذ اأبحヱ ادرヱالك
 ュننننننننننديボتヱ るننننننننننヰجヱالم
 れراゅااستشنننننننننننننننننننننننننن
ヱالدراسننれゅ فنني مجننゅل 
 るلخدمننن るالبيئنننヱ هゅالميننن
るالزراعヱ هゅع الميゅقط 

るالبيئヱ 

やلヨわيمممز، やلゲわكيمممز  .≓
 عヤممممممや ヴلヨわイヨممممممع

 やلヨحヤي.
やإبمممممممممممممممممممممممやギع،  .≫

 るكケمممممممممممممممممممماゼヨلや
.るيバヨわイヨلや 

やلバわمممممممماラヱ مممممممممع  .≪
 れやク れمممممممممممماヰイلや

.るاقバلや 
√.  ゲيヲبمممممممممممممممممممممممわلや

ゲヨわジヨلや. 

≒.  :るاليわلや れااイヨلや كز فيゲヨلや فやギهや كزゲわت 
≪.  れسمماやケギلやヱ るيケمماゼわاسや ،るيممんحらلや ،るيممらيケギわلや ،るيممヨيヤバわلや

 れانيماムمや ممن りفادわاسやヱ ظيفヲわل メاイم  わل في فんヨわتヱ
るمممバامイين بん ممماらلやヱ يينヨأكممماديや  ゲفيヲاء  فمممي تمممバレصممم

やلゲバヨفمや るلムわヨامヤمる يمや メヲلヨيماやヱ ロلらيゃمる ممن خماや メلヤバわممي) 
 るヤمダلや れやク るيمボيらبわلや ゐヲحمらلや ヴإلم るيب باإضمافケギわلやヱ
لやヲヨجや るヰلわحギياや れلゲئيジميる فمي قبماع やلヨيماロ فمي やلميヨن 

 やヱلレヨبヱ るボكやグ دヱليا. 
يボممや ュギلゲヨكممز خممギماれ عギيممりギ تحممت إヅمماケ إدや りケやلヨممケやヲد  .≪

ゃمممممヱ るمヰレممممما やلヤバわمممممي) やヱلわمممممケギيب やلヨائيمممممヱ るعヤمممممや ュヲلらي
やヱاسゼわمماやヱ れやケلらحممث やلヨヤバممي لボبمماع やلヨيمماロ فممي やلمميヨن 
やヱلレヨبボممヱ るعヤممや ヴلジヨممや ンヲわلممヱギلي، やلヨバممل مممع やلヨわイヨممع 
やلヨممギني مممن خمماメ جバヨيمماれ مジممわاギمي やلヨيمماロ إعممやギد 
ヱتنهيممل ヱتممケギيب كممやヲدケ تジممわبيع إدや りケやلヨيمماヱ ロتゼممغيل 
バわاヱ ラヱصيانや るلレヨاヲماや れلااصる بالヨياや ،ロلやヲわصل やヱل
.るكやゲゼلや أギらم ヴヤع るاقバلや れやク れاヰイلや مع 

 ممل مゼمماكل やلヨيمماやヱ ロلらيゃممやヱ るلزやケعممやヱ るلジレわمميق إعممやギد  .√
 れسمماやケギلやヱ ゐヲحممらلや ممائجわن チゲممバل りゲヨわممジヨلや れやヱギممレلや
ヱسらل تبらيヰボا في يل مゼاكل やلヨياやヱ ロلらيやヱ るゃلزやケعる في 
 りدギمممバわヨلや れやケلزيممماやヱ صممملやヲわلや ،るاقمممバلや れやク れممماヰイلや

る لゲバわヤف عや ヴヤهヨわاماتヱ (ヰهヨمヲمヰ) لヰイヤاや れやク れلバاق
やヱلジレわمميق لヲわقيممع مممグكれやゲ تفمماه) ヱتバمماラヱ بممين やلゲヨكممز 

.れاヰイلや كヤتヱ 
∽. .るゃيらلやヱ ロياヨلや メاイها في مグفيレتヱ يعケاゼحث عن مらلや 
∝.  れمما ゲわボد مやギبحعمم ュيمماボلや ،メヲمميジلやヱ ケأمبمماや ロيمماد ميمماヱ

.るعやケلزやヱ るゃيらلやヱ ロياヨلや メاイيه في مんيع بحケاゼم 
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∫.  

ヱ يヱد التربゅاارش
النلسي

 

مجتمنننننة خنننننゅلي منننننن 
 れゅااضنننننننننننننننننطرابヱ
るعيゅااجتمヱ るالنفسي 

 ュننديボتヱ المجتمننة るعيننヱت
 れゅننننننننف الخنننننننندمヤمخت
النفسيヱ るتحボيل التヱافل 
النفسننننني ヱااجتمنننننゅعي 

ヵヱالتربヱ 

≒. .  るقيやギダヨلや 
≪.  . るفافيゼلや 
 やلヲفاء . .≪
√.  るمヤلفاعや るكケاゼヨلや

 やجヨわاعيا.

مジمماعや りギلبمماج عヤممや ヴلやヲわفممق やلゼاダممي やヱاجヨわمماعي  .≓
 やヱلやケギسي.

 لや るイلヲヤジكياれ غيや ゲلヲらボヨلや るجヨわاعيا  ヱأخاقيا .مバا .≫
≫.  るين همم) فممي  اجممグلممや بمماجヤل るشمماديケإや مجやゲممらلや دやギإعمم

إلممヴ تバممギيل سممヲヤكياتヰ) نحممや ヲأفツممل، ヱإعممادり تゼممムيل 
شاダممياتヰ) بダممりケヲ سممヤيヱ ،るヨتممادヵ إلممヨ  ヴممايヰわ) مممن 

.るكيヲヤジلや れفاやゲانحやヱ るمやギヰلや れやケياわلや 
イامバيممヱ ،るأعツمماء تボممギي) やلゼヨممやヱ りケヲلダレمميحる لممإدや りケやل .√

هيや るゃلわمケギيس، やヱلبماج لحمل やلゼヨماكل やلわمي تんماケ بمين 
.ンゲأخやヱ るレلفيや 

やاهヨわمممماュ بالわヨممممنخゲين دやケسمممميا ، ケヱعممممايヱ ،(ヰわتゼممممイيع  .∼
.(ヰتやケギزيز قバتヱ ،بينヲهヲヨلやヱ قينヲفわヨلや 

∝.  るكيفيمممヱ قمممتヲلや ممممن りفادわاسمممや ヴمممヤلبممماج عや りギممماعジم
فや ヵゲムاسグわكاヱ ،ケتレاي) أヱقاや れلفパやゲ فيヨا يفيや ギلや ヲヨレل

 やヱلボんافي.
∵.  るاعيممممヨわاجやヱ るمممميジفレلやヱ るيممممヲبゲわلや れやケمممماゼわاسや (يギممممボت

 ゲممらع ،るعاممم るممفダممع بヨわイヨلやヱ ،るخاصمم るممفダبمماج بヤل
.るفヤわاヨلや ュإعاや سائلヱ 

∫.  ゲيレي تわلや るافيボんلやヱ るيゲムلفや れやヱギレلやヱ れやゲحاضヨلや (ايレت
.ゲكل خي ヴكه إلヲヤجه سヲتヱ لبالبや لボع 

わممي مممن ツわ やمماラ كممل やلゼレمماヅاや れإبやギعيممや るلヰادفممや ،るل .∬
 るيمممゲムلفや تهやدやギバわسمممや ゲيヲتبمممヱ لبالمممبや ممماءボتケや اヰشمممنن

.るافيボんلやヱ 
≒≡.  るمميジفレلや るممحダبال るممボヤバわヨلや ゐヲحممらلやヱ れسمماやケギبال ュيمماボلや

 れماギخヱ ،るيヤボバلやヱ るيジفレلや チやゲأمやヱ يジفレلや شادケإやヱ
 やلヨわイヨع.

≒≒.  るمميジفレلや るممحダبال ヴممレバت るممヨムمح るيممケヱد るممヤイم ケやギإصمم
るيمممممヤボバلやヱ るممممميジفレلや チやゲأممممممやヱ ،ممممميジفレلや شممممادケإやヱ ،

.るاعيヨわاجや れماギلاやヱ 
≒≪.  るيヲبゲわلや れماヲヤバヨلや ヴヤع ヵヲわتح れاらيわكヱ れやゲゼد نやギإع

やヱلレفジمميやヱ るاجヨわاعيممヱ ،るتボممギيヰヨا ببゲيボممる مジらممبる مممع 
.るيانيらلやヱ るجيクヲヨレلや ュヲسゲلや ュやギاわسや 

تダمممヨي) やأدやヱ れやヱلボヨممماييس やلاコممممる لヤヨバيمممや るإケشممماد  .≪≓
 やلゲわبやヱ ヵヲلレفジي やヱلレヰヨي.

ي شمماや ラヱلبمماج فممي إقامممや るلممや れやケヱギلケギわيらيممる لヨممヲظف .√≓
جامるバ صバレاء やヱلイامバاや れليレヨيる، لヨレわيمる مヰماやケتヰ) فمي 
 るمボんلや ماءレبヱ ،れماギلامや (يギボتヱ ،لباجや فاه) معわلや نジ 

 やلらわヨادلる مヱ ،(ヰバأساليب やلわااヅب やヱلやヲわصل.
تレاممي) やلممれやケヱギ فممي مイمماや メإケشمماد やヱلヲわجيممه やلレفジممي  .∼≓

やヱاجヨわمممماعي ، مممممن قدらممممل やأكمممماديヨيين やلわヨاダダممممين 
ن やヱاجヨわممماعيين فمممي やلヨمممケやギت، بالバわممماラヱ ممممع やلレفジممميي

.るانحヨلやヱ るヨعやギلや れاヨاレヨلやヱ ،るيヲبゲわلや れاジاسヨلや 
تヲثيممق やلممやヱゲبط بممين مゲكممز やإケشمماد やلゲわبممやヱ ヵヲلレفジممي  .∝≓

 るميジفレلやヱ るيمヲبゲわلや ゐヲحمらلや كمزやゲمヱ ،عヨわイヨلや れماギخヱ
 メممادらف تギممヰب ،ァケلامماやヱ خلやギلممや ممع فمميヨわイヨلや れماギخممヱ

.れやゲらلاや 
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∬.  

るالمحمي るالبيئ
 

كヱن لヤبيئる ان ي
المحميる صد  ヱاسة 
في جمية انحゅء اليمن 

حي  هي الヰدف 
 ポاヰاست ゅيヤボحيد لتヱال
الميゅه بجゅنゆ جヱدة 

 اانتゅج .

 ヴالمركنننننز الننننن ヴيسننننع
تحボينننننننننننننل التمينننننننننننننز 
اأكننننننゅديمي ヱالبحنننننن  
ヱالعヤمننننننني التطبيボننننننني 
 المヱجه لخدمる المجتمة 

 
 الصدل .≓
≪. るالجدي 
 اإخاص .8
8. るفيゅالشف 
∽. るنゅاأم 

≒. グفيレت  ケヲكمク عينヲمレلや اج ممنらゼヤيب لケギわلや るبゼنやヱ مجやゲب
 やناゐ عや ヴヤلヲわジヨياや れلヨاヤわفる من やلヤバわي)

≪.  メألك مممن خمماグين بممらغやゲممヤل るيケاヨんわاسممや يعケمماゼヨلや グفيممレت
.るيケاゼわاسや れماギلاや 

 تレفيや グأبحاや ゐلヨヤバيや るلジらيبや れやク るلるヤダ بالゲヨكز. .≪
√.  ァクمماヨレك ギئممゲلや るيケاヨんわاسممや るممبゼانや مممن るعممヲヨイم グفيممレت
 اليヲムبヲنيムا やلحギيるん مヰレا やヱلااصる.ك
∽. .ロياヨلや امل معバわヤا لコケ ケギダヨك ヲه ァاわانや 
∝.  りヲدعمヱ ギيمギイلや るفمゲバヨل ァケلاماや ا فميレئやゲصل مع ناやヲわلや

 やاسヨんわاケيين مヰレ) لاسわفادり من خやゲらته .
やنゼمماء شممや るムらلヱゲわムنيممる خاصممる بمماخや ゲلジヨممれやギイわ عレممギنا  .∵

 ヱفي やلااァケ لاسわفادり مヰレا .

12.  

دارسる الヰجرة
 

ヱالاجئين
 

 れゅدراسنننننننننن ュننننننننننديボت
ヱぺ ننننننننننلヤتتع  ゅبحنننننننننن

 بゅلヰجرة ヱالヤجヱء

  ヱء بمسننننننننتゅننننننننボاارت
العنننننゅمヤين فننننني مجنننننゅل 
الヰجنننننننرة ヱالاجئنننننننين 
ヱالتعゅمننننننننننننل ヱفننننننننننننل 
 れゅقيننننننننننننننننننننننننننننننننゅااتف
るليヱالد れاヱكヱتヱالبرヱ 

やلヨバل عヴヤ ما من  .≓
 チヲمممممヰレلや شمممممانه
 るاقمممバلや ンヲわممジヨب
بممممممين やلاجゃممممممين 
 やヱلゲイヰヨين

やヱاتفاقمماれ ين بممالやヲボنتボممギي) やلやケギسمماや れلボانヲنيممる لゲバわヤيممف  .≓
 やلわي تヤバわق بالやヱ りゲイヰلاجゃين やヱلゲイヰヨين

تゲバيممف やلバممامヤين فممي مイمماや メلイヰممやヱ りゲلイヤممヲء بممالやヲボنين   .≫
 やلレヅヲيやヱ るاتفاقياや れلااصる بالやヱ りゲイヰلヲイヤء.

やقامممや るلممや れやケヱギلわヨاダダممる فممي مイمماや メلイヰممヱ りゲلイヤممヲء  .≪
 لاجゃين やلボヨيヨين في やليヨن.

ヱ りゲلイヤممヲء やقامممや るلممや れやケヱギلわヨاダダممる فممي مイمماや メلイヰمم .√
 لأجヰزや りلヨاるダわ في やليヨن

やلやヲわصل مع やلヨاسジاや れلヨヤバيやヱ るاكاديヨيる محヤيا ヱدヱليا  .∼
 في やلヲヨضヲعاや れلるボヤバわヨ بالやヱ りゲイヰلヲイヤء

تボمممギي) やلやケギسممماや れاكاديヨيمممる لボわمممギي) やلامممギماや れافツمممل  .∝
.るفヤわاヨلや اヰعやヲين بننゲイヰヨلやヱ ينゃلاجや るايヨلح 

ヤمممや ヴلヰレمممチヲ تボمممギي) やلやケギسممماや れلボمممانや ラヲلわمممي تヨバمممل ع .∵
 れاバيゲممゼわلや ギيバصمم ヴممヤع ゲممイヰヨلや ممين فمميゃلاجや ンヲわممジヨب

.るيレヅヲلや 

11.  

れゅغヤال ュيヤتعヱ るترجمヤالمجتمع ل れゅخدم
 

الرينننゅدة ヱالتمينننز فننني 
 ュنيヤتعヱ るل الترجمゅمج
 ヴننننننننننننヤع れゅغننننننننننننヤال
المسنننننتヱيين المحヤننننني 
ヱااقヤيمننننننننني ヱفنننننننننل 
معゅيير الجヱدة بحヤنヱل 

 ュゅ7≫الع≪∽ュ 

 ヴالمركنننننز إلننننن ヴيسننننع
 れゅنيننننننゅظينننننف اإمكヱت

 るدينننننننゅالم るالمعرفينننننننヱ
لفسننننュゅヰ فنننني تطننننヱير 
 るالترجمنننننننننننن るنننننننننننننヰم
 ュننننننننديボتヱ ゅヰتدريسننننننننヱ
بنننننرام  تعヤيمينننننる فننننني 
 れゅغننننヤال ュننننيヤلي تعゅمجننن
 るلينゅدة عヱبج るالترجمヱ
ヱبطنرل عヤمينる متميننزة 
 れراヱتطننننننننن ゆاكنننننننننヱت
 ュسننننننننتخداゅالعصننننننننر ب
 るديميننننننننゅاك るمننننننننヱمنظ
 るننننل بيئننننヤخヱ るننننヤمゅمتك
تعヤيميる محفنزة لببنداع  
بヰننننندف الننننندفة بننننندヱر 
 るسسنننننننぼكم るمعنننننننゅالج

ئنندة تسننュヰ فنني عヤميننる را
 るالتنميننننن るينننننヤعم ュدعننننن
الشنننننننننゅمヱ るヤتطنننننننننヱير 
 るارد البشنننننننننريヱالمننننننننن

 ヱخدمる المجتمة.

 やلヨわيز. .≓
≪. .るهやزレلや 
≫. .るعيヲضヲヨلや 
√.  ラヱمممممممممممممممممممممممماバわلや

.るكやゲゼلやヱ 
∽. .るقيやギダヨلや 
∝. .るفافيゼلや 

≒.  れغمممماヤلや メمممماイفممممي م るيممممらيケギتヱ るيممممヨمج أكاديやゲي) بممممギممممボت
やヱلゲわجヨممる تジممヰ) فممي تحボيممق ケسممالや るلイامバممる فيヨمما يヤバわممق 

レわلやヱ عヨわイヨلや るمギباるيヨ. 
≪.  るاممممممバلや るيヰمممممفゼلやヱ るابيمممممわムلや るمممممヨجゲわلや れماギي) خمممممギمممممボت

  るميممヲムلحや れمماヰイلや ヱ れياヲわممジヨلや ممفヤわاヨل るممダダاわヨلやヱ
 .やヱلااصやヱ るأجらレيヱ るغيゲها

≫.  れغمممماヤلや メمممماイفممممي م れやケمممماゼわاسやヱ れسمممماやケギبال ュيمممماボلや
 るكゲわمゼيع مケماゼفي م メヲخギلやヱ れباعاボلや るافムب るヨجゲわلやヱ

ゲヨكممممز مممممع やلヰイمممماや れやク れلバاقممممる بヨمممما ياممممュギ أهممممやギف やل
るバامイلやヱ. 

دやء やヱلاギماれ في مイاや メلバジي نحヲ تحボيق やلヲイدり في やأ .√
تヤバي) やلヤغاやヱ れلゲわجるヨ من خاや メالわزュや بバヨاييや ゲاعヨわاد 

りدヲイلや ラاヨضヱ يヨأكاديや. 
تイゼيع やلゲわجヨمる ممن ヱإلمや ヴلヤغمや るلゲバبيمる إسمヰاما  فمي نボمل  .∼

やلヱ ュヲヤバتヅヲين やلレボわيる من خاメ تボمギي) بمやゲمج مヲレわعمる فمي 
ヨجゲわلやるんيギلحや れياレボわلや ュやギاわها باسゲغيヱ るダダاわヨلや る. 

∝.  るバامイلや خلやد るاقバلや れやク  るكاف れاヅاゼレلや في るكケاゼヨلや
 .ヱخاケجヰا ヱعや ヴヤلや ンヲわジヨلレヅヲي やヱلااケجي

∵.  るمممバامイلや ケدやヲكممم れやケممماヰم ゲيヲتبمممヱ るيمممヨレفمممي ت ュاヰإسمممや
 るمممヨجゲわلやヱ れغممماヤلや (ممميヤバت メممماイفمممي م るيمممケやإدやヱ るيمممヨأكاديや

 れやク れاヰイلや يق معジレわبالるバامイلや في るاقバلや. 
∫.  メمادらتヱ るバامイلや れياヤكヱ كزゲヨلや بين ラヱاバわلや ゥヱケ زيزバت

るيヨيヤバわلや るيヤヨバلや ينジفي تح (ヰジا يヨب れماギلاやヱ れやゲらلاや. 
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10.  

النヱم ااجتمゅعي
 

نسننننننعヴ أن يصننننننبح 
  ゅبحنننننننننننぺ مركنننننننننننز
ヱدراسننننننれゅ  النننننننヱع 
 るمعゅعي في جゅااجتم
صننننننننننعゅء مننننننننننゅظرا 
 ヴنヤع るヤثゅمراكز الممヤل
المسنننننتヱ  اإقヤيمننننني 

لنننننندヱلي ヱمرتبطننننننヱ ゅا
 るالتنمينننننننننن ゅيゅضننننننننننボب
ヱمتطヤبنننننننれゅ سنننننننヱل 

 العمل

  ゅبحنننぺ مركنننز ヴيسنننع
ヱدراسنننننننننれゅ الننننننننننヱع 
 るالتنمينننننヱ عيゅااجتمننننن
 れءاゅتخننننري  كفنننن ヴإلنننن
 るمتخصصننننن るديمينننننゅاك
من البゅحثين ذاれ جヱدة 
 れاゅفننننني مجننننن るلينننننゅع
النننننننننヱع ااجتمننننننننゅعي 
 ヴننننヤدرة عゅقنننن るالتنميننننヱ
المنゅفسنننننننننヱ ,るتヤبننننننننني 
متطヤبننれゅ سننヱل العمننل 
, るيمينننننヤااقヱ るينننننヤالمح 
  ヰمنننننننن خنننننننال منننننننن
 ュتنننزヤم ュيヤديمي سنننゅاكننن

 بمعゅيير الجヱدة

 やلヨわيز やヱابやギع . .≓
تゼمممممイيع やلらحمممممث  .≫

 やلヨヤバي. 
≫.  . りدヲイلや るافボث 
√.  .るمやギわاسや 
∽. .るكやゲゼلや 

≒.  ゲماييバヨب ュزわヤت るダダاわم るيヨمج أكاديやゲي) بギボيز في تヨわلや
 .やلヲイدやヱ りاعヨわاد やأكاديヨي

≪.  るيمممヨヤバلや れاماヰإسمممやヱ ممميヨヤバلや حمممثらلや れやケممماヰيع مイمممゼت
わاヨلやるفヤ. 
≫.  ケヱزيممز دバわممع لヨわイヨلや ヅسمماヱや فممي るفممゲバヨلやヱ るافممボんلや ゲممゼن

るاعيヨわاجや るليヱاジヨلや في るバامイلや. 
√.  れمماダダاわلや ممفヤわفممي ما るممヤماه れやفمماءムممع بヨわイヨلや ギفممケ

るيヨヤバلや . 
∽.   れيمماヤムلや فممي مممعゲバヨلやヱ مميヨヤバلや ラヱمماバわلや ゲصممやヱや ثيممقヲت

 るبيمゲバلやヱ るيمレヨليや れماバامイلや فمي るヤاثヨヨلや るيヨヤバلや كزやゲヨلやヱ
 .やヱ るلヱギليやヱるاسامي

1≫.  

ュالتحكيヱ るنيヱنゅالق れراゅااستشヱ れゅالدراس
 

التميننننننز فنننننني دمنننننن  
كゅديميる ااعتبゅراれ اأ

ヱالゅボنヱنيننننننる بゅلحيننننننゅة 
るيヤالعم 

 るيميننننヤتع るخدمنننن ュننننديボت
 るتدريبينننننننننヱ るبحثينننننننننヱ
متميننننزة تتمゅشننننヴ مننننة 
تطبيل متطヤبれゅ مجヤس 
ااعتمننننننゅد اأكننننننゅديمي 
 ゅبمنننن ュننننيヤالتع るكمننننヱحヱ
 るفننننننني خدمننننننن ュヰيسننننننن

 المجتمة.
 

هي) ヱقمممممي) دعممممم) مفممممما .≓
やلジわمممممممممام  やヱلバわاممممممممممل 

 やانジاني.
يレらわمممممممممممや ヴلゲヨكمممممممممممز  .≫

やلحヲكヨممممる عممممن ゲヅيممممق 
 れاバيゲمممممممممゼわلや ゲفيヲتممممممممم
 るنيمヲانボلや るافمボんلや زيزバتヱ
 るممممممممヨكやゲわヨلや るيممممممممケやإدや
 ログيمق همらفي تب るاعレボلやヱ
 ュやمممممممممممزわالやヱ るافمممممممممممボんلや

 やأخاقي.
يわヤمممممممممممزや ュلゲヨكمممممممممممز  .≪

بالヨاسジممميる فمممي やلヨバمممل 
やヱلゼمممممممفافيる فمممممممي やادやء 
 ゲمممممムلفや チゲممممバلممممك لクヱ

 ヴヤني عヲانボلや.عヨわイヨلや 
يわヤمممممممممممزや ュلゲヨكمممممممممممز  .√

 ゲيヲبممわلや فممي るكケمماゼヨبال
やلジヨمممممممممゲヨわ لジわレヨمممممممممらي 
 れمممااイヨلや فمممي るممバامイلや

.るنيヲانボلや 
∽.  るيمゲلحや كزゲヨلや ヴレらわي

やأكاديヨيممやヱ るلらحんيممる فممي 
 るممممبゼنممممب أنやヲيمممع جヨج
 るيんحらلやヱ るيヨヤバلや كزゲヨلや

.るيらيケギわلやヱ 
يヱ ヴレらわيバزや コلゲヨكمز  .∝

やلボيممادや りلゲياديممやヱ るلヨバممل 
 بや ゥヱゲلفゲيق

∵. ヨكز بゲヨلや ュزわヤماد  يら
 るاعيممممممممヨわاجや るلممممممممやギバلや
ヱتムافا やلفやヱ ソゲلレわمヲع 
 るأمانممや زيممزバتヱ ممافيボんلや

 わممやヱ ュやゲأخاقيمماやヱ れإ
やلレヰヨيممممممる لممممممンギ جヨيممممممع 

 مらジわレي やلゲヨكز.
∫.  ゲمممらわバكمممز تゲヨلや りケやإد

やلムممممممممممادや ケأكمممممممممماديヨي 
やヱلらحんمممممممي やヱلمممممممヲظيفي 
أسمممات やلイレممماヱ ،ゥلمممグلك 
تわヤمممزュ بバヨامヤمممや るلヨイيمممع 
 るممماء عاقمممレらبヱ ュやゲわ بممما
 ا  ヲヅيや るヤأجل مヱ (ヰバفボم
 るلممممヱギممممل بالヨバلや ラヲممممانボل
ラاジإنや اヲボ  ュやゲわ やヱ 

≒.  るممゃمماء هيツيحفممز أع ゲممヨんي مヨأكمماديヱ مميヨヤممام عレممق مヤخ
やلわممケギيس やヱلらمما んين فممي やلゲヨكممز فممي تحジممين أدやئヰمم) فممي 

 مイاや メلボانやヱ ラヲلفボه やإسامي.
≪. .るバامイلや ゲلغيヱ るバامイヤل るنيヲانボلや れやケاゼわاسや (يギボت 
レاهج ゲヅヱا やلバわاラヱ مع やلヰイاや れやク れلバاقる في تボيي) م .≪

 ヴي إلممバممジلやヱ ラヲممانボلやヱ るバيゲممゼلや れيمماヤيس فممي كケギممわلや
 تبヲيゲها やヱلバジي إلヴ تبヲيゲها.

√.  ゲممميジفمممي تف るヨممماهジヨلやヱ るيمممレヨليや れاバيゲمممゼわلや ءやゲボわسمممや
 れممماヰイلや ヴإلممم るصممميヲわلやヱ るنيمممヲانボلや ソヲمممダレلや يممملヤتحヱ
やلヨاるダわ بنヱجه やلやヱ ケヲダボلバيمヲج やلمケやヲدり فيヰما بヰمギف 

 تギバيヰヤا ヱإصا ヰا.
ع やلツボمماء، ヱإبممや コやゲلفイممりヲ بممين やلヨバممل عヤممヴ تحヤيممل やヱقمم .∼

 クباتاا るصيヲわلやヱ ائيツボلや يقらبわلやヱ るنيヲانボلや ソヲダレلや
やإجやゲءや れやلレヨاسや るらلわمي تヰمギف إلمや ヴلわبらيمق やلダمحي  

.ラヲانボヤل 
∝.  ラヲمممانボلや りسممميادヱ るلمممやギバلや  مممادらزيمممز مバفمممي ت るヨممماهジヨلや

.ラاジإنや اヲボ ヱ 
∵. .るنيヲانボلや るفゲバヨلや يثギتحヱ ァاわنや في るヨاهジヨلや 
∫. ケمماゼヨلやヱ (امميレわلや ممالجバممي تわلや れاليمماバلفや ممفヤわفممي ما るك

 قツايا やلヨわイヨع やليレヨي.
やلジヨمماهるヨ فممي تممヲفيや ゲلحヤممや メヲلヲわفيボيممる لレヨヤاコعمماれ بممين  .∬

.るنيヲانボلや るヅساヲلやヱ (يムحわلや يقゲف ببやゲヅأや 
≒≡.  るيمヤحヨلや れماヰイلや مفヤわمع ما るاقバلや ゲيヲتب ヲي نحバジلや

 るخاصمم るممفダبヱ نيヲممانボلや メمماイفممي م るممヤامバلや るليممヱギلやヱ
やヱ れساやケギلや كزやゲم.るヤاثヨヨلや るنيヲانボلや れやケاゼわاس 
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1√.  

الحゅسゆ االي
 

رتボننننننゅء بننننننゅلمجتمة اإ
معヱヤمゅتيننننゅ لヱヤصننننヱل 
るمجتمة المعرف ヴال 

خنننراج المجتمنننة مننننن إ
ميننننننる التنننننني حゅلننننننる اأ

يعيشنننننゅヰ فننننني مجننننننゅل 
 れゅمنننヱヤالمع ゅجينننヱلヱتكن
 ュننヰلف るننヤボنヱ れゅسننبゅالحヱ
هنننذه التボنينننヱ るالتعゅمنننل 
معゅヰ بمゅ يحボنل الヱلنヱج 

لننننننヴ عصننننننر اليننننننュヱ إ
ستفゅدة من بゅلتعヱゅن ヱاإ

.るヤثゅالمم ゆرゅالتج 

 
 الصدل .≓
≪. るالجدي 
 اإخاص .8
8. るفيゅالشف 
∽. るنゅاأم 

تشننجية ヱتヱボيننる الرغبننる لنند  الجميننة لヤننتعヱ ュヤالتعゅمننل مننة 
تボنيننれゅ الحゅسننヱ ゆヱتكنヱلヱجيننゅ المعヱヤمننれゅ المختヤفننヱ るفننل 

. ゅヰمل معゅتعヤل るالصحيح るالكيفي 

1∽.  

るمゅير اادارة العヱتط
 

ن ぺلنヴ إيسعヴ المركز 
كنننヱن متمينننز ヱرائننندا ي

 れذا れゅخدم ュديボفي ت
 ⇔ゅنننボفヱ るلينننゅدة عヱا  جننن

 ヵدゅافضنننننننننل المبننننننننن
 れゅرسننننننننننننننننننننننゅالممヱ
 るميننننننヤيير العゅالمعننننننヱ

 ゅヰننندمتボفننني مヱ ュالحكننن
الجيننننننننننننننننننند ヱاادارة 

لننننポ فنننني الرشننننيدة ヱذ
 れاゅجميننننننننة المجنننننننن
الخゅصる بإدارة شنئヱن 

るلヱالد 

المسنننننゅهمる فننننني رفنننننة 
 るمنゅتحدي  اادارة العヱ
فنني الننيمن عننل تحボيننل 

ميる الطمヱحننننれゅ الرسنننن
 れاゅفنني مجنن るالشننعبيヱ
 るلنننننヱء دゅبننننننヱ るالتنميننننن

 النظヱ ュゅالゅボنヱن

 
 الصدل .≓
≪. るالجدي 
 اإخاص .8
8. るفيゅالشف 
∽. るنゅاأم 

دケやيる في やاجヰمزや りلحヲムميمる تケギيب ヱتنهيل やلボيادや れやإ .≓
دケやيمやヱ るلヨاسジاや れلバامる من خاや メكジابや (ヰلゲバヨفや るإ
ヨبヲヤبや  るلレاゲيやヱ )るلヰヨاや れやケلわاダダيや  るلわبらيボيや )るل

لاケتボممماء بジヨمممや ンヲわدやئヰممم) ممممع やلゲわكيمممز عヤمممや ヴخمممゲ مممما 
دケやيممや るلレاجحممる فممي إتヲصممヤت やليممや るلゲバヨفممやヱ るلゲイわبممや るا

.るボيギダلやヱ るボيボゼلや メヱギلや 
やلボيممماュ باأبحممماやヱ ゐلやケギسممماヱ れتボمممギي) やاسゼわممماれやケ فمممي  .≫

 るميمヲムلحや りمزヰاجや ماヰらヤمي تبわلや りケやادや نبやヲف جヤわما
.  るامバلや れاジاسヨلやヱ 

 ボヤماや れلヨバمل やヱلヨماتや れやゲヨلヰادفمや るلمヴ قامや るلヱ れやヱギレإ .≪
 るمممヲاレممل فممي مヤلاやヱ ケヲممダボلや نممبやヲممف جヤわما るممゼاقレم
 れماイالバヨلやヱ メヲمヤلحや ضمعヱ ヴمヤل عヨバلやヱ るامバلや りケやادや

. るمコلاや るيヨヤバلやヱ るيイヰレヨلや 
√.  ュやギわمジمヱ ゲمヨんمヱ ي محفمزヨكماديや مامレمق مヤخ ヴヤل عヨバلや

 るفヤわاヨلや れااイヨلや اشبين فيレلや يسケギわلや るゃاء هيツأع
دや りケやلバاممる فمي دやء やإأبヰらヤا عヤヨيケ るفمع مジمや ンヲわلわي ت
 やليヨن.

∽.  るجيمケلااやヱ るيمヤحヨلや れماジاسヨلや يق ممعジレわلや ヴヤل عヨバلや
دや りケやلバاممや るلるヨわヰヨ بヨاヤわف جやヲنمب تヨレيمやヱ るصماや ゥإ

 في やليヨن.
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1∝.  

المختبر المركزي
 

يطمنننننح المركنننننز أن 
 るن المرجعيننننننننヱيكنننننننن
 れاゅفننني مجننن ヴلنننヱاأ
 るيننننننننボالتطبي ュヱننننننننヤالع

 ュنديボمتميزا⇔ بت れゅخندم
 るفي تنمين ュヰتس るعيヱن
ヱتطننننننヱير المجتمننننننة 
 るبحثيننننننن れزاゅإنجنننننننヱ
ابتكゅريننه تجعヤننه رائنندا 
محヤيننننヱ ゅاقヤيميننننゅ فنننني 
مجننゅل البحنن  العヤمنني 
ヱ يسعي الぺ ヴن يكヱن 
 るاحنند المراكننز البحثينن

.⇔ゅلميゅالمعتمدة ع 

مركننننز بحثنننني خنننندمي 
مرجعنننننننننننني يننننننننننننヱفر 
 るعيننننننヱالن れيننننننزاヰالتج
بصنننヱرة مركزينننる منننن 

ぺ ي بحثننيゅننل منننヤجننل خ
فنننننننننننゅءاれ مثمنننننننننننر لヤك

ヱالボنندراれ البحثيننる مننن 
ぺ るيئننننننننننننヰء الゅعضنننننننننننن

 ゆالطننننناヱ るالتدريسننننني
ヱلتحボينننل تكゅمنننل يヤبننني 
 ュيヤير التعヱتط れゅبヤمتط
العゅلي ヱالبحن  العヤمني 
ヱيسュヰ بشكل فゅعل فني 
 れゅالخننننننننننندم ュنننننننننننديボت
 るريゅااستشنننن ,るعيننننヱالن
 るيヤهيほالتヱ るالتشخيصيヱ
لكゅفる قطゅعれゅ المجتمة 
 ゅممننن るصنننゅالخヱ るمنننゅالع
يدعヱ ュيسゅهュ فني تفنرد 

مركنننز بننندヱر رينننゅدヵ ال
 るヤسننننيヱ نヱن يكننننぺ فنننني
هゅمننヱ るاسゅسننيる لتعزيننز 
 ヱ ميヤالبح  الع るعيヱن
تطبيننننننننننل ヱتننننننننننヱطين 
 れゅنيننننننننボلتゅب るالمعرفنننننننن

.るالحديث 

≒.  るيヨأكاديや りدヲイلや
.るيんحらلや るيレヰヨلやヱ 

やلゼفافيやヱ るلムわامل  .≫
 やلヨاسジي

 わمممممممュやゲ فمممممممي やإ .≪
やلバわامل مع やلزماء 

 やヱلわジヨفيギين
√. .るهやزレلや 
∽.  るكやゲمممممممممممممممممممممممゼلや

.ラヱاバわلやヱ 
∝. ゥヱゲمممممممل بمممممممヨバلや 

ギ やヲلや يقゲلفや 
∵.  りケمممممممممممممممممممممممادらヨلや

 やヱإبやギع.
∫.  るيمممヨヤバلや るكやゲمممゼلや

 や りギ ヱ ヱلギヰف.

≒.  れやفمماءムلや اتهمما مممنレبヱ るفيممゲバヨلや りゲممらاヤتنسمميس بيممت ل
 れيمماヤムيس بالケギممわلや るممゃمماء هيツعや مممن るيممんحらلや れやケギممボلやヱ

るバامイبال るيヨヤバلや كزやゲヨلやヱ. 
تヰيゃممる مレممام بحんممي مヨんممヱ ゲمゼممイع لらヤمما んين فممي ماヤわممف  .≫

 .الイامやるバلヤムياやヱ れلやゲヨكز やلヨヤバيる ب
≫.  れسمماやケギلや مجやゲبمヱ るيمヨヤバلや ゐلأبحما るمレيわم りギماد قاعمイإي

 .やلヤバياء
خヤق مゲجバيる عヨヤيる يや (わلゲجヲع やليヰا في عヤヨيる تنسميس  .√

れااイヨلや るفي كاف るيんحらلやヱ るيヨヤバلや れやゲらわاヨلや. 
∽.  れやفمماءムلや اتهمما مممنレبヱ るفيممゲバヨلや りゲممらاヤتنسمميس بيممت ل

 れيمماヤムيس بالケギممわلや るممゃمماء هيツعや مممن るيممんحらلや れやケギممボلやヱ
るバامイبال るيヨヤバلや كزやゲヨلやヱ. 

19.  

るنيゅالسك れゅالدراس
 

ヴالمركز يسع ヴان الن 
 ヱرائننندا متمينننز يكنننヱن
 ذاれ خدمれゅ تボديュ في

 ا ヱفボنننゅ عゅلينننる جنننヱدة
 المبゅدヵ افضل

 التمينننننننننننننز تحボينننننننننننننل
 ヱالبحنننننن  اأكننننننゅديمي
 التطبيボننننننني ヱالعヤمننننننني
 المجتمة لخدمる المヱجه

 صدلال -≓
≪. るالجدي 
 اإخاص .8
8. るفيゅالشف 
∽. るنゅاأم 

≒-  れゅمعゅالج れゅيヤاد التي تدرس في كヱالم れير مفرداヱتط
.るنيゅالسك るلほلمسゅب るヤالص れذا 

 المعヱヤمنれゅ بتنヱفير ヱذلポ السكゅن, عن المعゅرف تحدي  -≫
るالحديث れゅنゅاإمكヱ るء الازمゅأعض るفي التدريس هيئ 

れゅمعゅالج るاليمني ゆطاヱ れゅالدراسن ゅينヤنف فني العヤمخت 
れゅيヤالك. 

 مぼسسننれゅ بننه تボننュヱ الننذヵ المسننح نتننゅئ  مننن ااسننتفゅدة -8
るلヱالد れゅالمنظمヱ るيميヤاإق るليヱالدヱ تنفينذ فني  ゅاأبحن 

れゅالدراسヱ るنيゅالتي السك ュヱボي ゅヰالمركز ب. 
8- るمنننゅإق れضنننراゅالمح るمنننゅالع るالتخصصنننيヱ れاヱالنننندヱ 

 ヱالمعゅهنند الجゅمعننれゅ فنني السننكゅن حننヱل العمننل ヱヱرش
ゅغيرهヱ. 

 ذاヱ れالنشنراヱ れالندヱريれゅ بゅلكتゆ مزヱدة مكتبる إعداد -∼
 الحゅسنننゆヱ أجヰنننزة قゅعنننヱ れゅتنننヱفير بゅلسنننكゅن لصنننるヤا

 .خدمゅتゅヰ من البゅحثين استفゅدة
∝- るمننننゅإق れراヱالنننند るالتدريبينننن るيننننヤهيほالتヱ ينヤمゅعننننヤفنننني ل 

れゅمعゅالج るاليمنين れزاراヱالنヱ لحゅالمصنヱ れゅيئنヰالヱ فني 
るلننヱالد れゅسسننぼمヱ المنندني المتجمننة れゅالمنظمننヱ غيننر 

るميننヱفنني الحك れاゅالمجنن るنيゅالسننك るالصننحヱ るبيننゅاإنج 
ュتنظيヱ اأسرة るالبيئヱ تخطيطヱ  ヱボال るالبشري. 

 قضنゅيゅ مختヤنف فني الميدانينヱ るالدراسنれゅ البحنヱ  تنفيذ -0
 ヱالبيئنني ヱااجتمننゅعي ااقتصننゅدヵ الجゅنننゆ فنني السننكゅن

るالصنننحヱ るبينننゅاإنج ュتنظنننيヱ اأسنننرة ュنننيヤالتعヱ ...إلنننخ 
,ゅغيرهننヱ قنند خننال منننゅالمركننز بننين التع るننヰالجヱ التنني 

 .الدراسる تنفيذ تريد
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1∫.  

ا
ゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤلع

 

تァケギレ ضヨن 
ケتيه جامバه 
 ュغاヤاء لバレص
≪≡≪∽ュ 

 ضمن تندرج
 جゅمعه رسゅله
 لヤغュゅ صنعゅء
≪7≪∽ュ 

 ضمن تندرج
ュمعه قيゅج 

 لヤغュゅ صنعゅء
≪7≪∽ュ 

جمممやゲء やلやケギسممماやヱ れلらحمممや ゐヲلボヤバわヨمممる بムافمممる مイمممااれ إ -≓
 れمممااイヨلや ヴわممما فمممي شمممヰاتボيらتبヱ جيممماヲلヲレムわلやヱ ュヲمممヤバلや

 ヱخギمや るلヨわイヨع.
やلらحんيや るلاギميや るلわヨاるダダ لヨヤاسジاれ  れتヲفيや ゲلاギما -≫

 やلバامやヱ るلااصる في مイااや れلやヱ ュヲヤバلヲレムわلヲجيا.
≫-  メヲممボ  ممفヤわفممي ما るيممヨヤバلや ゐヲحممらلやヱ れسمماやケギبال ュيمماボلや

مممع やلゲわكيممز فممي مイمماやる  れلヤバممや ュヲاساسمميやヱ るلわبらيボيمم
 ュヲمممヤバلや ،るاعレمممダلや ،るعمممやケلزや ،りلحيممماや ،るلباقمممや، るمممゃيらلや

.るنيやヲلحيや りヱゲんلや ،るحيダلや 
ادり من やلباقや るلらحんيمやヱ るلاらمや れやゲلヨヤバيمやヱ るلレボわيمや るاسわف -√

 るاجيممわانや れباعمماボلや るمممギا فممي خヰバضممヱヱ るممバامイلや فممي
لレわفيممممグ خبممممط やلヨレわيممممや るاجヨわاعيممممやヱ るاقダわمممماديる فممممي 

.るيケヲヰヨイلや 
やلヨバل عヴヤ تبمヲيや ゲلらمやゲمج やلヤバわيヨيمやヱ るلやケギسماや れلヤバيما  -∼

جممやゲء やلらحممやヱ ゐヲلやケギسمماれ إفممي やلイامバممる عممن ゲヅيممق 
や れやギイわلヤバمممやヱ ュヲلヲレムわلヲجيممما دやخمممل ヅممماع عヤمممヴ مジمممやإ

 やلヅヲن ヱخاケجه.
∝-  れماギخممممم ゲيヲتبمممممヱ るيمممممヨレيس أتケギمممممわلや るمممممゃممممماء هيツع

 ソヲمダلاや るجمケعمل دヱ るمバامイلや فمي るيレلفや (ヰيギاعジمヱ
 りممممزヰاجや れماやギاわسممممや ヴممممヤع (ヰらيケギي فممممي تممممバممممジلやヱ
やヱلバヨممممや れやギلحギيんممممヱ るتゼممممイيヰバ) عヤممممや ヴلヨバممممل やلヨヤバممممي 

بممممやギع ヱتジممممイيل بممممやゲءり  ممممヰん) عヤممممや ヴإ يやヱلヲレムわلممممヲج
 やゲわع ヨ ヱايる مムヤわヨاتや (ヰلفゲムيや.るاخ
ヱسمماや ヅلヨわイヨممع أنゼمや ゲلممヲعي やلヨヤバممي やヱلヲレムわلمヲجي فممي  -∵

 るダダاわヨلや るيヨヤバلや れاイヨلや ケやギصや يقゲヅ ي عنレヨليや
やゲゼレلやヱれ . نليفわلや يعイゼتヱ るيケヱギلや 

1∬.  

れゅالدراس
 

るريخيゅالت
 

るااثريヱ
 

るالتراثيヱ
 

 يعداد كゅدر اكゅديمإ
متخصص في جمية 
مجゅاれ التゅريخ 

 ترا ثゅر ヱالヱاآ

نشゅء برام  اكゅديميる إ
 るلゅيل رسボفي تح ュヰتس

るمعゅالج 

خヤل منゅي اكゅديمي 
محفز ヱمثمر 
 るء هيئゅأعض

التدريس ヱالبゅحثين 
 ュلمركز في دعゅب
 るطنيヱد الヱヰالج
ヱالتنميヱ るتطヱير 
るارد البشريヱالم 

عツماء هيゃمや るلわمケギيس أやلらヨادりケ في تイゼيع やلバわاラヱ بمين  -≓
 るバامイلや كزやゲف مヤわين في ماヤامバلやヱ. 

≪-  れماヰイلや ممن ゲلغيمやヱ るバامイヤل るيケاゼわاسや れماギلاや (يギボت
. るاقバلや れやク 

≫-  ヴمممヤع スケヲلمممやヱ れやヱギمممレلや دやギبنعممم るكケممماゼヨلやヱ (اممميレわلや
 やلや ンヲわジヨلイامバي やヱلヨحヤي.

 やاسヰاュ في عヤヨيや るنわاや ァلゲバヨفヱ るتحギيヰんا ヱنゲゼها . -√
 تヲボي) やدやء やلやゲヨكز ヱمわابるバ تレفيや グلابط やヱلやゲらمج. -∼
やلボんافيやヱ るلジميا يる بヨما يامュギ  قامる عاقる مع やلヨاسジاれإ -∝

 やلジيا やヱ るاثاケ في やليヨن .
やقاممممる دれやケヱ تケギيらيمممヱ るتゼレممميبيる فمممي مイممماや メلわممماケي   -∵

قامる مバماチケ عمن やلわمや ゐやゲليレヨمي إثاケ مع やヱلやヱ ゐやゲわآ
. るيヱギليや فゲلحや ヴلや るضافや 

02.  

التعヤيュ عن بعد
 

 دمنننننن  فنننننني التميننننننز
れراゅاأ ااعتبるديميゅك 
るنيننننننヱنゅボالヱ ةゅلحيننننننゅب 

るيヤالعم 

 رسنننゅله ضنننمن نننندرجت
 لヤغنننュゅ صننننعゅء جゅمعنننه
≪7≪∽ュ 

 قننننيュ ضننننمن تننننندرج
 ュゅعننلヤ صنننعゅء جゅمعننه
≪7≪∽ュ 

 

o سنننيسほت れخبنننرة بينننヤل るالمعرفيننن ゅهنننぼゅبنヱ منننن れءاゅالكفننن 
れنندراボالヱ るمننن البحثينن ぺءゅعضنن るالتنندريس هيئنن れゅيننヤلكゅب 
 .بゅلجゅمعる العヤميヱ るالمراكز

o るيئننヰي تゅمشننجة مثمننر بحثنني منننヱ حثينゅبننヤننف فنني لヤمخت 
れゅيヤالم الكヱراكز るميヤالع るمعゅلجゅب. 

o دゅعنندة إيجننゅق るمتيننن  ゅلببحنن るميننヤبننرام  العヱ れゅالدراسنن 
 .العヤيゅء

o لヤخ るمرجعي るميヤع ュع يتヱإ الرجゅヰلي         سنننيسほت れخبنننرة بينننヤل るالمعرفيننن ゅهنننぼゅبنヱ منننن れءاゅالكفننن 
れنندراボالヱ るمننن البحثينن ぺءゅعضنن るالتنندريس هيئنن れゅيننヤلكゅب 
 .بゅلجゅمعる العヤميヱ るالمراكز
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 ــــموやلボي やفـــギهوやأ るوやلゲسゅلــ るـــやلぼゲي

 

ュ  كゲヨلやــゴ يぼゲلやـــる لゅسゲلやــる يボلやأ مــやفـــهやギ 
01.  

المركز الط
بي

 

يطمح المركز أن 
 るن المرجعيヱيك
 れاゅفي مج ヴلヱاأ
るيボالتطبي ュヱヤالع 

 ぺ ن مركنننننننننزヱن يكننننننننن
مرجعنننننننننننني يننننننننننننヱفر 
 るعيننننننヱالن れيننننننزاヰالتج
بصنننヱرة مركزينننる منننن 

ぺ ي بحثننيゅننل منننヤجننل خ
 れءاゅكفنننننننننننヤمثمنننننننننننر ل
ヱالボنندراれ البحثيننる مننن 

ぺ るيئننننننننننننヰء الゅعضنننننننننننن
るالتدريسي 

 .لتميز   -≓
≪. るالنزاه. 
8. るعيヱضヱالم. 
 التعننننننننننننننننننننننننヱゅن .8

 .كヱるالشرا
∽. るالمصداقي. 
∝. るفيゅالشف 

  (ヤバわヤيع لヨイلや ンギل るらغゲلや るيヲボتヱ يعイゼت.   れやفممماءムلや اتهممما ممممنレبヱ るفيمممゲバヨلや りゲمممらاヤتنسممميس بيمممت ل
عツمماء هيゃممや るلわممケギيس بالヤムيمماれ أやヱلボممや れやケギلらحんيممる مممن 
るバامイبال るيヨヤバلや كزやゲヨلやヱ. 

التعヤيمي الجゅمعي   .00
ュالبكヱ ュص

ال
 ぺ ن فيヱن الرائدヱن نك

كヱ ュالنننب الصنننュخدمنننه 
  ヱمست ヴヤمعي عゅالج
. るاليمني るريヱヰالجم 

 

 صننننヱ ュالننننبكュ تほهيننننل ال
عヤميننننننヱ ゅفكريننننننゅ فنننننني 
  ヴنヤمعي عゅالمجتمة الج
 るرينننننヱヰالجم  ヱمسنننننت
 れゅننヰبتبننني الج るاليمنينن

るالرسمي 

 
 المشننننゅركる اإبننننداع,
るالمجتمعي. 

 التعュヤ بヤغる اإشゅرة  عヴヤ التركيز التميز,
ゆゅء إكسنننゅاأعضننن れゅمنننヱヤمع れراゅنننヰمヱ れゅهنننゅاتجヱ قنننيヱュ 

ュعدهゅفنني تسنن ゆننヤالتغ ヴننヤع るقننゅح اإعゅالنجننヱ فنني ュヰتゅحينن 
るميヤالع るيヤالعمヱ ي مجتمةヤالمح. 

 

るヨاناや  ئやヲヤلやヱ لابطやヱ 

ュ كزゲヨلや 
るيヤخやギلや  ئやヲヤلやヱ るヨاناや るيヤغيゼわلやヱ るيイتيやゲわاسや るلابや 

るلائحやヱ ュااレلや (سや  لابや عヲنる

 اأكゅديمي التطヱير ≓
 ヱضمゅن الجヱدة

≒. .りギ ヲヨلや كزやゲヨلや るائح 
 ائحや るلケギわيب. .≫
やلائحممممや るلレわايヨيممممる لゲヨكممممز  .≪

 ラاヨضمヱ يヨأكاديや ゲيヲبわلや
.りدヲイلや 

≒. るلابや .りدヲイلや ラاヨضヱ يヨأكاديや ゲيヲبわلや كزゲヨل るيイتيやゲわاسや 

 ااستشゅري الヰندسي ≫

≒. るيレヨليや れاバامイلや ラヲقان 
≪.  ラヲمممممانボل るيمممممグفيレわلや るلائحمممممや

るيレヨليや れاバامイلや 
ائحممる تレايヨيممる لゲヨヤكممز فممي  .≪

 ュمممماバلや≒∬∬≡ (سممممや تحممممت ュ
 ヵケمممممممممممماゼわاسや ممممممممممممبわムヨلや

 やلギレヰسي
 قمممケ ケやゲئممميس やلイامバمممケ るقممم) .√

 ∝≒≡)  るレジلممممممممممممممما≪≡≡∫ ュ
 ヵケممماゼわاسや كمممزゲヨلや ممماءゼنや

 やلギレヰسي
∽.  るيمممヨايレわلや るلائحمممや ケやギصمممや

 やヱلヨاليる لゲヨヤكمز بボمケ ケやゲقم)
سممممممゲヨわら ≪( بわمممممماケي  ≓≓∝ 

≪≡≡∫.ュ 

 استشゅرヵ الヰندسيالخطط السنヱيる لヤمركز ا .≓
 خطる المヱازنる التボديريる السنヱيる لヤمركز لكل عュゅ عヴヤ حده .≫
8.  ュゅعヤمركز لヤل るليゅالم る2≓7≫الخط 
√.  ュゅعヤمركز لヤل るليゅالم る7≫7≫الخط 

 إدارة اأعمゅل ≪

≒. るيヤخやギلや るلائحや. 
≪. るاليヨلや るيヨايレわلや るلائحや. 
やلائحمممや るلレわايヨيمممる لヨヤمممケやヲد  .≪

るيゲゼらلや. 
√.  るيممممممممممممممヨايレわلや るلائحممممممممممممممや

ゲわゼヨヤلれيا. 
يヨممممن  –やلレامممماや ュلヨحاسممممらي  .∼

سمممヲفت ظ ناممماや ュلヨحاسمممらي 
 .لイامるバ صバレاء

≒. メمماヨأعや りケやفممي إد ヵグفيممレわلや ゲيわممジاجヨلや نممامجゲらيل لイممジわلや بمماج  わفمم MBA   るيزيممヤイانや るغممヤبال-  
るバاسわلや るバفギヤل. 

≪. りケやفي إد ゲيわジاجヨلや نامجゲらيل لイジわلや باج  わف  MM  るبيゲバلや るغヤبال - るانيんلや るバفギヤل. 
やヱ ゐلやケギسممممماやヱ れاسゼわمممماや : れやケسمممممヨムわاメ إنゼمممماء ヱ مممممや りギأبحمممماやヱ ゐلやケギسممممماヱ れ ممممや りギأبحمممما .≪

 .やヱاسゼわاれやケ بالゲヨكز
√.  れماヨاレم りギم ヱ ゲيヲتبم : るميヲムلحや ゲغي るميヲムلحや れاヨاレヨلや ي فيジاسヨلや لヨバلや ゲيヲتبヱ يبケギわلや

やلヨわイヨممع やلヨممギني ヱتفバيممل دケヱهمما فممي خギمممや るلヨわイヨممع بゼممムل عمماヱ ュمレاヨمماや れلヨわイヨممع やلヨممギني بゼممムل 
.ソخا 

∽. わلやれكاゲゼلや るヨكヲ  يب فيケギ. 
∝. メمماヨأعや りケやفممي إد ヵグفيممレわلや ゲيわممジاجヨلや نممامجゲらيل لイممジわلや بمماج  わفمم MBA   るيزيممヤイانや るغممヤبال-  

るバاسわلや るバفギヤل. 
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るヨاناや  ئやヲヤلやヱ لابطやヱ 

ュ كزゲヨلや 
るيヤخやギلや  ئやヲヤلやヱ るヨاناや るيヤغيゼわلやヱ るيイتيやゲわاسや るلابや 

るلائحやヱ ュااレلや (سや  لابや عヲنる

√ るراثيヱل الヱاأص 

ائحننننننる مركننننننز اأصننننننヱل  .≓
るراثيヱ7 ال 

حقヱس اانسゅن ヱقيゅس  ∼
ュゅالرأي الع 

الائحنننننる الداخヤينننننる لمركنننننز  .≓
حボننننننヱل اانسننننننゅن ヱقيننننننゅس 

 لعュゅ.الرヵぺ ا
るيヱالتس るالخط. 

 الثقゅفي لヤمكلヱفين ∝

やلائحممممや るلやギخヤيممممる لゲヨヤكممممز  .≓
 るمممバامイفين بヲفمممムヨヤمممافي لボんلや

 صバレاء.

≒.  ュاバヤل るيイتيやゲわاسや るلابや≪≡≒∬ュ 
≪. .るيゲヰゼلや لابطや 

∵ るالبيئヱ اゅالمي 

≒.  ケやゲكزإقゲヨلや اءゼن. 
 やلائحや るلレわفيグيる لゲヨヤكز. .≫
 やلا や るلヨレبيる لやゲヨヤكز. .≪
やلヲثيボممممや るلわنسيジمممميる أنゼمممماء  .√

 やلゲヨكز.
 やلائحや るلレわايヨيる لゲヨヤكز. .∼
 やلائحや るلやギخヤيる لゲヨヤكز. .∝
 やلヰيムل やلレわايヨي لゲヨヤكز. .∵

 .ت) صياغや るسやゲわتيイيや るلゲヨكز عヴヤ أسات ثاثや るتイاهاれ هي .≓
≪. るيヤヨバلや メヲヤلحや ادイإي れやゲらبالا るゃيらلやヱ ロياヨلや قباع ギيヱتز. 
≫. るボبابわヨلや るيヨレわلや زيزバت ヱ يبケギわلやヱ (يヤバわلや メمن خا るمコلاや مع るائيヨلや دケやヲヨヤل るヤامムわヨلや りケやإدや  

(IWRM) . 
 دع) ヱتبヲيゲ قباع やلヨياやヱ ロلらيるゃ بالらحや ゐヲلわبらيボيやヱ るلاギماや れاسゼわاケيる؛ .√
بين やلボباعاやヱ れلやゲゼكاやヱ れلゼヨماケكや  るلヲصメヲ إلや ヴلゲバヨفやヱ るلヲヤバヨماれ من خاや :メلゲبط やلムらゼي .∼

メمممن خمما るيممバヨわイヨلや ゲヨمماتヨلや  れاらاسممレヨلやヱ حافمملヨلやヱ れمماゼاقレヨلやスケヱヱ ،れやヱギممレلや れや  مملヨバلや
 .やلバامヱ ،)るفや  わلヲصメヲ إلや ヴلヲヤバヨماやヱ れلらياناれ سやヲء بااتダاメ باإنゲわنت ヱや بヱギنヰا

اارشゅد التربヱي  ∫
 ヱالنلسي

دりケや إائحる دやخヤيる مりギバ من  .≓
 やلイامるバ عامる لやゲヨヤكز

 خبる سヲレيる لわبヲيゲ عヨل やلゲヨكز ヱتحジين خギماته .≓
 خبる مる ゲわボ لفわ   نامجبや ゲلヨاجわジيゲ في عや (ヤلレفس やاكヤيレيムي .≫
≫. るائيヨレلやヱ るاجيバلやヱ るقائيヲلやヱ るيジفレلや れماギلاや (يギボت 

∬ るالمحمي るالبيئ 

≒.  るممممヨاレヨلや るيممممヤخやギلや るلائحممممや
 るيممممممヨحヨلや るممممممゃيらلや كممممممزゲヨل
 れسممممممممممماやケギヤل るعيمممممممممممやケلزや

 やヱلらحやヱ ゐヲلケギわيب .

 تケギيب ヱتنهيل やلヨزケやعين. .≓
 بحاゐ.عل やأ تケギيب ヱتنهيل やヱشやゲف عヤヨيا   .≫
 .poteramaliysiaسボبゐupm  ンゲ مع مゲكز تケギيب ヱتنهيل やヱبحا .≪
 ケساや メلギヨيヱ ゲكグألك ケئيس やلや りギ ヲإنわاや ァلヴ ماليزيا لケギわヤيب.إ .√
 やلケギわيب في صバレاء やヱلボاهりゲ لムل من やلゲヨكز ヱجامるバ عين شヨس やヱلムバس. .∼

دارسる الヰجرة  ≡≓
 ヱالاجئين

やلائحمممや るلやギخヤيمممる لゲヨكمممز  - .≓
 دやケساや れلやヱ りゲイヰلاجゃين.やلابや るلバامる بゲヨكز  دやケساや れلやヱ りゲイヰلاجゃين.

≒≒ 
خدمれゅ المجتمع 
 ュيヤتعヱ るترجمヤل

れゅغヤال 

やلائحممممや るلやギخヤيممممる لゲヨヤكممممز  .≓
やلりゲボヨ عや ギレانゼاء من قらمل 

 るバامイلや るئاسケ≪≡≡√. 
やلائحمممや るلヨレبيمممる لやゲヨヤكمممز  .≫

やلヨヤバيる بالイامや るバلりゲボヨ من 
 ュعممما るمممバامイلや るئاسمممケ ممملらق

ヱ ュتバمممممممممممممممممممممギياتヰا ∼≡≡≫
≪≡≡∵. 

≫.  るيمممممヨヤバلや كمممممزやゲヨلや るائحممممم
イامやヱ  るバلわي ت) إقケやゲها بال

 ュعممما るمممバامイلや るئاسمممケ ممملらق
≪≡≒∵. 

ائحممる دやخヤيممる لレわاممي) عヨممل  .√
قジممممم) تヤバمممممي) やلヤغممممماれ  تممممم) 
やقケやゲهممما ممممن قらمممل مヤイمممس 

 ュكممز عمماゲヨلや りケやدや≪≡≒∝-
≪≡≒∵.) 

∽.  るلااصممممや るاليممممヨلや るلائحممممや
بヨمممممممケやヲد やلゲヨكممممممممز  تمممممممم) 
やقケやゲهممما ممممن قらمممل مヤイمممس 

 ュكممز عمماゲヨلや りケやدや≪≡≒∝-
≪≡≒∵.) 

 ゲヨヤكز やヱليヰわا やلレわفيグيや るلヨزمや.るレلابや るاسやゲわتيイيる ل .≓
≪. .るレزمヨلや るيグفيレわلや اヰわليやヱ كزゲヨヤل るيイتيやゲわاسや るلابや 
≫. .るيヲレف سダレلや لヨバلや るلابや 
√. .るيヲレف سダレلや لヨバلや るلابや 

 النヱم ااجتمゅعي ≫≓

 やلائحや るلااصる بالゲヨكز. .≓
≪. .るاليヨلや るلائحや 
 やلヲわصيف やلヲظيفي. .≪

 るレジل るيヲレジلや るلابや≪≡≒∫. 

≒≫ 
 れゅالدراس

ستشゅراヱ れاا
ュالتحكيヱ るنيヱنゅالق 

الائحنننننる الداخヤينننننる لمركنننننز 
 れراゅااستشنننننヱ れゅالدراسننننن

るنيヱنゅボال. 
るااستراتيجي るالخط  .るنيヱنゅボال れراゅااستشヱ れゅمركز الدراس 
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るヨاناや  ئやヲヤلやヱ لابطやヱ 

ュ كزゲヨلや 
るيヤخやギلや  ئやヲヤلやヱ るヨاناや るيヤغيゼわلやヱ るيイتيやゲわاسや るلابや 

るلائحやヱ ュااレلや (سや  لابや عヲنる

  ائحる جゅمعる صنعゅء الحゅسゆ االي √≓

≒∽ 

るمゅير اادارة العヱتط 

やاتفاقيممや るلヱギليممる بممين やلمميヨن  .≓
مヤんヨمممممる بمممممや りケやコヲلわابممممميط 

) やلバممممممالي ヱدヱلممممممやヱ るلヤバわممممممي
.ラギه ليバامイب るヤんヨم やギレلヲه 

قمممケ ケやゲئممميس やلイامバمممケ るقممم)  .≫
 ∵ るレジل )≪≡≡∵ ギレわمジヨلやヱ ュ

 るمممممممバامイلや مممممممسヤイم ヴمممممممヤع
بジヤイمممممわه やلボバレヨمممممりギ بわممممماケي  

 دケヱتمممممممممممممي  ≡∝≡≫/∫/≫≓
.)ゲらヨفヲنヱ ゲبヲわكや 

 قمممケ ケやゲئممميس やلイامバمممケ るقممم) .≪
 ≒∬∵ るレممممممممممジء( لやゲبممممممممممحج 

 るلائحمممممممや فمممممممي れياギمممممممバت
 やلやギخヤيる لゲヨヤكز.

.るيヲレジلや كزゲヨلや るخب 

 المختبر المركزي ∝≓

 るبيمممヨレلや るيمممヨايレわلや るلائحمممや

لやゲヨヤكممز ヱمゼمماケيع やلابممط 

 .やلااصる بالやゲヨكز

سممヨムわاメ مわبらヤمماれ تゼممغيل やلバヨممや れやギلらحんيممや るلヲレヨヨ ممる مممن やلحヲムمممる ا تヰイيممز أヱ メヱ ممや れやギلゲヨكممز .≓
るليابانيや. 

 .やسヨムわاや メلヨابباや れلااصる بらヨاني やلゲヨكز .≫
 .やلらحث عن تヲヨيل إنゼاء مらاني やلゲヨكز .≪
 .らحث عن تヲヨيل لヰイわيز やلや れやギ ヲلヨاヤわفる لゲヨヤكزやل .√
 .تヲظيف ヱتنهيل كادケ فレي نヲعي خاソ بالゲヨكز .∼

≒∵ るنيゅالسك れゅالدراس 

الائحنننننる الداخヤينننننる لمركنننننز 
 れゅالدراسنننننننننننヱ ゆالتننننننننننندري

るنيゅالسك 

 

≒∫ ゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع 

 (≓≓≓قمممや ケやゲانゼممماء ケقممم)  

 るレممممジمممممع∫≡≡≫ل ュ ممممهわائح 

るيヨايレわلや . 

や نممامجゲب れやケدヱ خبممط ュعمما グممレمヱ كممزゲヨل≪≡≒≒ュ-≪≡≒∬ るنيممやميز りعممادや ヴممわ  グفيممレわلや るقفممヲわヨلや ュ
 ュاバلや من るقفヲわヨلや るيグفيレわلや كزゲヨلや≪≡≒≒. ياهケتا ヴレ  ュ 

≒∬ れゅالدراس るريخيゅالت 
るااثريヱ るالتراثيヱ 

( ≓≡√نゼممماء ケقممم)  قمممや ケやゲإ

 るレジل≪≡≡∫るلائحや مع ュ  ュاバヤكز لゲヨلや نامجゲب≪≡≒∬ュ 

≪≡ 
 التعヤيュ عن بعد

ゅج るءائحゅصنع るمع  

≪≒ 
 ائحる جゅمعる صنعゅء المركز الطبي

 

≪
≪ ュالبكヱ ュء الصゅصنع るمعゅج るائح  
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 عや キギلヤムيや /るلゲヨكز
ュゅジاقや 

 るゃء هيゅツعや ليゅヨجや
 やلケギわيس

やعゅツء هيや るゃلケギわيس 
やجゅヨلي هيケ  るゃيس やليレヨيينやعゅツء هيや るゃلギわ غيや ゲليレヨيين

 やلケギわيس やليレヨيين

ケヲكク ゐゅنま ليゅヨجま ケヲكク ゐゅنま ليゅヨجま クゅわسや  クゅわسや
ポケゅمش 

 クゅわسや
ギعゅジم サケギم ギمعي ケヲكク ゐゅنま ليゅヨجや 

ケヲكク ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま ケヲكク ゐゅنま 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - や .ュلヲヘムヨفين
ヤيヨي やلجゅمعي لわع

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - لヤصم

 ネヲレلや .ュ
 ∝√ ∫≓ ∫≫ や ≪ ≪∫ ≒∫ √∝ 7 7 7 ∝ ≪ √ ∝ ≒∫ ≒≡ 7 7 7 7اجゅヨわعي

るゃيらلやو ロゅيヨلや .ュ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - や .ュلحゅسب やالي

 ∬ 7 ∬ 7 7 7 7 7 ≪ 7 ≪ 7 ≪ 7 7 7 ∬ 7 ∬ ≓ ارةュ. تطヱير احد

 ≫ ュ ≒ ≪ 7 ≪ 7 7 7 7 7 7 7 ≪ 7 7 7 7 7 ≪ 7. الヰجرة

ュ. حقヱس 
 ≓≓ ≓ ≡≓ 7 7 7 7 ≓ ≡≓ 7 7 7 7 7 7 7 ≓≓ ≓ ≡≓ √ اانسゅن

メゅヨأعや りケやキま .ュ ≒ ≫≫ ∽ ≫∫ ∽ √ ∬ ∵ - ≒∬ ≒ - - ≪ - - - ≪∫ ≒ ≪∬ 
 メヲاصや .ュ
るثيやケヲلや ≒ ∫ ≪ ≒≡ 7 7 7 7 7 ≒ 7 ∝ ≒ 7 ≒ ≒ 7 ∫ ≪ ≒≡ 

 るヨجゲわلや .ュ
れゅغヤلや مヤ7 7 7 √ 7 √ 7 7 7 7 7 ∫∵ ∫√ ≡≪ ≫ وتع ≪≪ √∫ ≫≡ √∫ ∵∫ 

 るゃيらلや .ュ
るيヨحヨلや 7 ∝ ≫ ∬ 7 7 7 ≫ 7 ≫ 7 7 ≒ 7 ≪ 7 7 ∝ ≫ ∬ 

や .ュلケギわيب 
 れゅسやケギلやو
るنيゅムسや 

≒ ∽ ≪ ∵ 7 7 7 7 7 7 7 ∽ ≪ 7 7 7 7 ∽ ≪ ∵ 

 キゅشケاや .ュ
ヵヲبゲわلや - 7 7 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 れやゲらわガヨلや .ュ
るيゴكゲヨلや ≪ 8 7 √ 7 7 7 7 7 ≒ 7 8 7 7 7 7 7 8 7 8 

 ュヲヤلعや .ュ
ゅجيヲلヲレムわلやو - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 れراゅااستش .ュ
るندسيヰ7 ∝≓ 7 7 7 ≫ 7 8≓ 7 7 7 7 7 7 7 ∝1 ≫ 8≓ - ال ≒∝ 

 れゅسやケギلや .ュ
るسيゅيジلや 7 ≒∝ 7 1∝ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ≒∝ 7 ≒∝ 

 れやケゅشわاسや .ュ
るنيヲنゅボلや ≒ ≒2 ≪ 01 7 7 7 7 7 ≒ 7 ≒3 ≪ 7 7 7 7 ≒2 ≪ ≪≒ 

 れゅسやケギلや .ュ
るيガيケゅわلや ∽ ∝ ≒ 9 7 7 7 7 7 7 7 ∝ ≒ 7 7 7 7 ∝ ≒ 0 

 ∼∝0 ∫9 9∫1 ∫√ ≪0 ≪ √ ∫1 ∬∫ 9 ∝≪ 0 ∬1 ∬ √ ∼ √09 √∫ 2∬1 01 يــــまجゅヨل
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ュ ゴكゲヨلや 
やاجゅヨلي やلレヘيين やاケやキيين

 

るيヘيドヲلや るلゅلحや هلぽヨلや 

ク ゐ ليゅヨجや ク ゐ ليゅヨجや بتゅث ギقゅعわم ンゲخや キ ュ ليゅع/キ بك 
/キ 
 فレي

やقل 
るيヲنゅث/ 

≒.  
التطヱير 
ヱضمゅن 
 ةالجヱد

8 8 0 ≒ 7 ≒ ∫ 0 ≒ ≒ ≒ 7 7 ∽ ≒ 7 

≪.   ヵرゅااستش
 الヰندسي

∽ - ∽ 7 7 7 ∽ 8 ≒ 7 7 7 ≒ 8 ≒ 7 

 7 7 ∝ 7 7 ≓ ≓ ∝ ≫ 9 7 7 7 3 8 8 إدارة اأعمゅل  .8

اأصヱل   .8
るراثيヱال 

0 ≒ 0 7 7 7 2 0 7 8 0 7 7 ∽ 7 7 

∽.  
حヱボل اانسゅن 
 ヵぺس الرゅقيヱ

ュゅالع 
≪ ≒ 7 7 7 7 19 7 7 7 7 7 7 ≪ 7 7 

∝.  ボفي الثゅ
 لヤمكفヱفين

8 8 7 7 7 7 ∝ 8 ≪ 7 ≒ 7 ≒ 8 7 7 

0.  るالبيئヱ هゅ7 ≓ ≫ 7 7 ≫ 8 ∝ 7 7 7 ∝ ≓ ∼ المي ≒ ≒ 

3.  
اارشゅد 
 ヵヱالترب
 ヱالنفسي

3 0 ≒∽ 7 7 7 1∽ ≒7 ∽ 7 8 ≪ 7 8 7 8 

2.  るالمحمي る7 7 ∝ ≓ ≓ ≓ 7 8 ∝ 2 7 7 7 2 ≓ 3 البيئ 

دارسる الヰجرة   .7≓
 ヱالاجئين

∽ ≪ 0 7 7 7 9 8 8 ≪ 7 7 7 8 7 ≒ 

≒≒.  

 れゅخدم
المجتمة 

 ュيヤتعヱ るترجمヤل
れゅغヤال 

≒3 ≒2 8≒ 7 7 7 ≫1 ≒≪ ≒2 7 7 ≒ ∝ 0 7 ∽ 

النヱع   .≫≓
 ااجتمゅعي

0 8 ≒≒ 7 7 7 11 8 0 7 7 ≪ 7 3 7 7 

≒8.  
 れゅالدراس
 れراゅااستشヱ
ュالتحكيヱ るنيヱنゅボال 

7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 7 7 7 ≓≓ 7 7 7 7 7 2 7 7 7 ≓≓ ≫ 2 الحゅسゆ االي  .8≓

تطヱير اادارة   .∼≓
るمゅالع 

7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

المختبر   .∝≓
ヵالمركز 

3 8 ≒≪ 7 7 7 10 3 8 ≒ ≒ 7 7 3 7 ≪ 

≒0.   れゅالدراس
るنيゅالسك 

√ ∝ ≒≡ ≡≡   ∵ ≫ ≡ ≡ ≡ √ ∝ 7 7 

≒3.   ュヱヤالع
ゅجيヱلヱالتكنヱ 

∽ ≒ ∝ 7 7 7 2 7 7 7 ≒ 7 ≒ 8 7 ≒ 

≒2.  

 れゅالدراس
 るريخيゅالت
 るااثريヱ
るالتراثيヱ 

≒≒ ≒ ≒≪    10 ≒≪ 7 ≪ 7 ≪ 7 0 7 7 

 7 7 ∝ 7 7 8 7 ≓ ∼ 12 7 7 7 7≓ 8 0 التعヤيュ عن بعد  .7≫
 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 المركز الطبي  .≓≫
≪≪.   ュالصュالبكヱ 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
جゅヨليれゅ عや ヴヤإ

るمعゅلجや ンヲわジم 
102 ∝√ 1∝9 1 2 11∬ 1√9 ∬√ ∽9 12 01 12 0∝ ∫√ ≫ 1√ 
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 るالجنسيヱ مヱالنヱ المركز ゆزيع حسヱالت

 المركز

るالجنسيヱ مヱي النヤلي الكゅااجم 

 انثس ذكر

 اجمゅلي اجنبي يمني اجمゅلي اجنبي يمني اجمゅلي اجنبي يمني

 إدارة مركز  .1
 ااعمゅل

 ∼≪1 √ 1≪1 ∝0 1 ∼0 ∬12 ≪ ∝12 عدد

% ∫2.∬ 9∽.2 ∫2.9 1∬.1 0∽.2 1∬.≫1 122.2 122.2 122.2 

 احدارة مركز  .0
るمゅالع 

 012 2 012 19 2 19 ≪∬1 2 ≪∬1 عدد

% ∬1.∬ 2 ∬1.∬ ∫.1 2 ∫.1 122.2 2 122.2 

 الميゅا مركز  .≪
るالبيئヱ 

 ∬ 0 9 ≪ 1 0 ∝ 1 ∼ عدد

% 91.√ ∽2.2 ∝∝.9 0∫.∝ ∽2.2 ≫≫.≫ 122.2 122.2 122.2 

√.  
 مركز

れゅالدراس 
るنيゅالسك 

 ∫1 2 ∫1 ≪ 2 ≪ ∼1 2 ∼1 عدد

% ∫≫.≫ 2 ∫≫.≫1 1∝.9 2 1∝.9 122.2 2 122.2 

 النヱم مركز  .∼
 ااجتمゅعي

 ∫1 2 ∫1 ∬ 2 ∬ ∬ 2 ∬ عدد

% ∽2.2 2 ∽2.2 ∽2.2 2 ∽2.2 122.2 2 122.2 

ااجمゅليれゅ عヤس 
 عる مستヱى الجゅم

 2∬≪ ∝ √∫≪ ∫∼ 0 ∝∼ 0≪≪ √ ∫0≪ عدد

% ∫∽.√ ∝∝.9 ∫∽.1 1√.∝ ≫≫.≫ 1√.∬ 122.2 122.2 122.2 

 

るالدراس るلغヱ مヱالنヱ المركز ゆزيع حسヱالت 

ュ 
 المركز

 

るالدراس るلغヱ مヱي النヤلي الكゅأنثس ذكر احجم 

るيزي العربيヤاحنجる ليゅإجم るالعربي るيزيヤلي احنجゅإجم るالعربي るيزيヤلي احنجゅإجم 

 إدارة مركز  .≓
 ااعمゅل

 ∼8≓ ∼8≓ 7 ∝≫ ∝≫ 7 72≓ 72≓ 7 عدد

% 7 37.0 37.0 7 ≒2.8 ≒2.8 7 ≒77.7 ≒77.7 

 احدارة مركز  .≫
るمゅالع 

 7≓≫ 7 7≓≫ 0≓ 7 0≓ 28≓ 7 28≓ عدد

% 2≒.2 7 2≒.2 3.≒ 7 3.≒ ≒77.7 7 ≒77.7 

 الميゅا كزمر  .8
るالبيئヱ 

 2 2 7 8 8 7 ∝ ∝ 7 عدد

% 7 ∝∝.0 ∝∝.0 7 88.8 88.8 7 ≒77.7 ≒77.7 

8.  
 مركز

れゅالدراس 
るنيゅالسك 

 3≓ 7 3≓ 8 7 8 ∼≓ 7 ∼≓ عدد

% 38.8 7 38.8 ≒∝.0 7 ≒∝.0 ≒77.7 7 ≒77.7 

 النヱم مركز  .∼
 ااجتمゅعي

 3≓ 3≓ 7 2 2 7 2 2 7 عدد

% 7 ∽7.7 ∽7.7 7 ∽7.7 ∽7.7 7 ≒77.7 ≒77.7 
جمゅليれゅ عヤس اح

 るمعゅى الجヱمست 

 2∬≪ 0∝1 ∫00 ∫∼ ∫≪ 02 0≪≪ √10 ∫02 عدد

% ∬1.0 9∝.∽ ∫∽.1 ∫.∫ 0≫.∽ 1√.∬ 122.2 122.2 122.2 
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 التヱزيع حسゆ المركز ヱالتخصص ヱالنヱم

 التخصص المركز

 أنثس ذكر  النヱم

 أعمゅل إدارة ااعمゅل إدارة ركزم  .1
 ∼≪1 ∝0 ∬12 عدد

% ∫2.9 1∬.≫ 122.2 

 عゅمる إدارة العゅمる احدارة مركز  .0
 012 19 ≪∬1 عدد

% ∬1.∬ ∫.1 122.2 

 ヱالبيئる الميゅا مركز  .≪
 المتكゅمるヤ احدارة

 المゅئيる لヤمヱارد
 ∬ ≪ ∝ عدد

% ∝∝.9 ≫≫.≫ 122.2 

 سكゅنيる دراسれゅ السكゅنيる الدراسれゅ مركز  .√
 ∫1 ≪ ∼1 عدد

% ∫≫.≫ 1∝.9 122.2 

 ااجتمゅعي النヱم مركز  .∼
 اجتمゅعيる نヱم

るتنميヱ るليヱد 
 ∫1 ∬ ∬ عدد

% ∽2.2 ∽2.2 122.2 

 2∬≪ ∫∼ 0≪≪ عددجゅヨليれゅ عヴヤ مや ンヲわジلجゅمعやるإ

% ∫∽.1 1√.∬ 122.2 

 كز ヱسنる المنゅقشヱ るالنヱمالتヱزيع حسゆ المر

ュ المركز るالسن 

 يـــإجمゅل ヱمــالن

 نسبる% عدد أنثس ذكر

 إدارة مركز  .≓

 ااعمゅل

≪772 ≒0 32.∽8 ≪ ≒7.∽  ≒2 ≒77.7  

≪7≒7 8∽ 00.3  ≒7 ≪≪.≪  8∽ ≒77.7  

≪7≒8 ≪3 38.3  ∽ ≒∽.≪  88 ≒77.7  

≪7≒∽ ≒ ≒77.7  7 7.7  ≒ ≒77.7  

≪7≒0 ≒2 02.≪  ∽ ≪7.3  ≪8 ≒77.7  

≪7≒3 ≒ ∽7.7  ≒ ∽7.7  ≪ ≒77.7  

≪7≒2 3 0≪.0  8 ≪0.8  ≒≒ ≒77.7  

 122.21 ∼≪1 1≪.∬1 ∝0 2.91∫ ∬12 احجمゅلي  

 احدارة مركز  .≫

るمゅالع 

≪7≒7 3 ≒77.7  7 7.7  3 ≒77.7  

≪7≒≒ 3 ≒77.7   7 3 ≒77.7  

≪7≒≪ ≪7 2∽.≪  ≒ 8.3  ≪≒ ≒77.7  

≪7≒8 8≒ 2∝.2  ≒ 8.≒  8≪ ≒77.7  

≪7≒8 ≪∝ ≒77.7    ≪∝ ≒77.7  

≪7≒∽ ≒8 2≪.2  ≒ 0.≒  ≒8 ≒77.7  

≪7≒∝ 83 2≪.0  8 0.8  8≒ ≒77.7  

≪7≒0 ≪≒ 0∽.7  0 ≪∽.7  ≪3 ≒77.7  

≪7≒3 ≪≒ 38.7  8 ≒∝.7  ≪∽ ≒77.7  

≪7≒2 0 ≒77.7  7 7.7  0 ≒77.7  

 ゅ 1∬≫ ∬1.∬1 19 ∫.11 012 122.21لي  احجم

 الميゅا مركز  .8

るالبيئヱ 

≪770 8 0∽.7  ≒ ≪∽.7  8 ≒77.78 

≪773 ≒ ∽7.7  ≒ ∽7.7  ≪ ≒77.7  

≪7≒7 ≪ ∝∝.0  ≒ 88.8  8 ≒77.7  

 122.21 ∬ 1≪.≪≪ ≪ 91.∝∝ ∝ احجمゅلي  
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ゲヨلや يعヨلج ネヲレلやو ァゲガわلや れやヲレب سジيع حコヲわلやゴكや 

ュ るレジلや 
レلやــــネヲ لゅヨجまيـــ ゲكク ヴんأن 

キギع %るらジن キギع %るらジن キギع %るらジن 

1.  0229 ≫ 9∽.2 1 0∽.2 √ 122.2 

0.  022∫ 1 ∽2.2 1 ∽2.2 0 122.2 

≫.  022∬ 19 ∫∬.∽ 0 12.∽ 1∬ 122.2 

√.  0212 √∝ 9∬.≫ 10 02.9 ∽∫ 122.2 

∽.  0211 ∫ 122.2 2 2 ∫ 122.2 

∝.  0210 02 ∬∽.0 1 √.∫ 01 122.2 

9.  021≫ ∝0 ∫∬.∬ 9 12.1 ∝∬ 122.2 

∫.  021√ ≫2 122.2 2 2 ≫2 122.2 

∬.  021∽ 1∽ ∬≫.∫ 1 ∝.≫ 1∝ 122.2 

12.  021∝ ≫∫ ∬0.9 ≫ 9.≫ √1 122.2 

11.  0219 √0 9∝.√ 1≫ 0≫.∝ ∽∽ 122.2 

10.  021∫ 0∽ ∫2.∝ ∝ 1∬.√ ≫1 122.2 

1≫.  021∬ 0∽ ∝∬.√ 11 ≫2.∝ ≫∝ 122.2 

れやヲレジلや ليゅヨإجや ≫≫≪ ∫∽3≒ ∽∫ ≒√3∬ ≫∬≡ ≒≡≡3≡ 

 
 
 
 
 

 الدراسれゅ مركز  .8

るنيゅالسك 

≪7≒7 ≒ ∽7.7  ≒ ∽7.7  ≪ ≒77.7  

≪7≒8 8 0∽.7  ≒ ≪∽.7  8 ≒77.7  

≪7≒8 8 ≒77.7    8 ≒77.7  

≪7≒∽ ≒ ≒77.7  7 7.7  ≒ ≒77.7  

≪7≒0 ≪ ∝∝.0  ≒ 88.8  8 ≒77.7  

≪7≒3 8 ≒77.7  7 7.7  8 ≒77.7  

≪7≒2 ≒ ≒77.7  7 7.7  ≒ ≒77.7  

 122.21 ∫1 91.∝1 ≪ 1≪.≪∫ ∼1 احجمゅلي  

 النヱم مركز  .∼

 ااجتمゅعي

≪7≒3 7 7.78 ≒ ≒77.7  ≒ ≒77.7  

≪7≒2 2 ∽≪.2  3 80.≒  ≒0 ≒77.7  

 122.21 ∫1 2.21∼ ∬ 2.21∼ ∬ احجمゅلي  

 122.21 2∬≪ 1∬.√1 ∫∼ 11.∼∫ 0≪≪ جمゅليれゅ عヤس مستヱى الجゅمعるاح
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ュ ليـــتاس المركزゅاللع ュـــる 

 المشゅركين ゅدــمكゅن اانعق

 انゅي ヱرــذك るـــالجゅمع

≒-  

التطヱير 
اأكゅديمي 

ضمゅن الجヱدة
ヱ

 

 المぼتمر العヤمي ااヱل لضمゅن الجヱدة. -≓
طنننる المボنننرر لبنننرام  كヤينننる الطنننゆ دヱرة  مヰنننゅراれ تヱصنننيف ヱإعنننداد خ -≫

 ヱالصيدلヱ るطゆ ااسنゅن(.
8- ゆヱسゅدة الحゅيボء لゅصنع るمعゅج るرخص (. 
 (.SPSSدヱرة  مゅヰراれ التحヤيل اإحصゅئي  -8
 ヱرشる  طرائل التدريس ぺヱسゅليゆ تدريس المجمヱعれゅ الكبيرة(. -∼
 برنゅم  تدريبي لمدرسي كヤيれゅ المجتمة في مجゅل التほهيل لヤتدريس. -∝
 يميる(.دヱرة  اإدارة اأكゅد -0
3-  れゅينننヤكヤالنننذاتي ل ュيヱنننボالت るدراسنننヱ  るديمينننゅالبنننرام  اأك ュيヱنننボرة   تヱد

.)るميヤالع 
 (.SPSSدヱرة  مゅヰراれ التحヤيل اإحصゅئي  -2
≒7- .るاليمني れゅمعゅدة في الجヱبية الجゅسぺ 
≒≒- .)るالدراسي れرراボصيف المヱت  れراヱد 
 ヱرش  تヱصيف البرام (. -≫≓
≒8-  ュゅعنヤل لヱدة اأヱع الجنヱسبぺ≪7≒8  るاليمنين れゅمعنゅلجゅب ュ るمعنゅني لجゅالثن

 صنعゅء( الذぺ ヵقゅمه مجヤس ااعتمゅد اأكゅديمي.
 دヱرة  الخطる ااستراتيجيる لヤمركز (. -8≓
ヱرشنننる  التボنننヱيュ النننذاتي لكヤينننれゅ الطنننヱ ゆالعヤنننュヱ الصنننحيる, ااسننننゅن,  -∼≓

.)るالصيدل 
≒∝- .るمعゅمراكز الجヱ れゅيヤدة في كヱبية الجゅسぺ 
≒0- .るمعゅمراكز الجヱ れゅيヤدة في كヱبية الجゅسぺ 
≒3-  れراゅヰم るرة تنميヱرين.دヰلمدة ش るيزيヤاانج るغヤلゅل بゅااتص 
 .SPSSدヱرة مゅヰراれ التحヤيل اإحصゅئي  -2≓
 ヱرشる  طرائل التدريس ぺヱسゅليゆ تدريس المجمヱعれゅ الكبيرة(. -7≫
 برنゅم  تدريبي لمدرسي كヤيれゅ المجتمة في مجゅل التほهيل لヤتدريس. -≓≫
≪≪- .るاليمني れゅمعゅدة في الجヱبية الجゅسぺ 
≪8- ヱ ゆالطننن れゅينننヤالنننذاتي لك ュيヱنننボالت  るرشنننヱ ,نゅااسنننن ,るالصنننحي ュヱنننヤالع

.)るالصيدل 
≪8-  ゆطنヱ るالصنيدلヱ るالصنحي ュヱنヤالعヱ ゆالطن れゅيヤالذاتي لك ュيヱボالت  るرشヱ

 اأسنゅن (.
مشゅركる الكヤيれゅ في عمヤينる التヱصنيف لヤبنرام  ヱالمボنرراれ عبنر ヱرش  -∼≫

 تدشين

るمعゅالج 
 

≒- ≪77 
≪- ≪8 
8- ≒∝ 
8- 8∽ 
∽- ∽7 
∝- 87 
0- ∽7 
3- ∝7 
2- ≪8 
≒7- 8∽ 
≒≒- ≪80 
≒≪- 38 
≒8- 8∽ 
≒8- 87 
≒∽- 87 
≒∝- ≪≒7 
≒0- ≪≒7 
≒3- 27 
≒2- ≒∝ 
≪7- ∽7 
≪≒- 87 
≪≪- 8∽ 
≪8- 87 
≪8- 87 
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ュ ليـــتاس المركزゅاللع ュـــる 

 المشゅركين ゅدــمكゅن اانعق

 انゅي ヱرــذك るـــالجゅمع

≪-  

ااستشゅري الヰندسي
 

≒-  るنゅالخرسننヱ اد الطننرلヱدة مننヱل ضننبط جننゅندسننين فنني مجننヰالم ゆتنندري
.るحヤالمس 

≪-  れゅنينننボتヱ るヤمゅالشننن れゅنننزة المحطنننヰجぺ لゅندسنننين فننني مجنننヰالم ゆتننندري
 GNSS,GPS.) 

 .GTZدヱرة مسゅحيる لمنتسبي  -8
 دراسる مصゅدر مゅليる لبحヱا  المゅئيる. –دヱرة تボييュ اأثر البيئي  -8
 れゅ ميゅه الشرゆ.دヱرة تصميュ شبكヱ れゅمحط -∼
 دヱرة تصميュ شبكヱ れゅمحطれゅ الصرف الصحي. -∝
 دراسれゅ هيدرヱلヱجيヱ るهيدرヱليكيる لヤسدヱد. -0
 دヱرتين في هندسる السدヱد. -3
2-  れべالمنش るنゅصي¬ .)るريخيゅتヱ るصゅخヱ るمゅع 
≒7- .れべمنشヤل ュدボالمت ュالتصمي 
≒≒- .れべمنشヤالزلزالي ل ュالتصمي 
≒≪- .れべمنشヤل ュدボيل المتヤالتح 
 نصر المحدد.التحヤيل لヤمنشれべ بゅستخداュ الع -8≓
 تصميュ الجدران الحゅمヱ るヤالسゅندة. -8≓
 تحديثれゅ المヱاصفヱ れゅالكヱداれ الجديدة. -∼≓
≒∝- .るنゅالخرس ゅجيヱلヱتكن 
≒0- .)るالطرل الحديثヱ れゅنيボطرل  التヤندسي لヰال ュالتصمي 
≒3- .)るالطرل الحديثヱ れゅنيボاد الطرل  التヱم 
 التصميュ اإنشゅئي لヤطرل. -2≓
 .RMS) Road Management Systemنظュゅ إدارة الطرل  -7≫
 صيゅنる الطرل. -≓≫
≪≪- .るريヱالسير المر るعن حرك ゅヰヤيヤتحヱ れゅمヱヤتجمية المعヱ れゅحヱالمس 
 ぺسس ヱنمゅذج تخطيط النボل. -8≫
≪8-  るヤمゅالش るالمحط れゅنيボتGPS  ヱGIS  ヱRS  .ゅヰتゅボتطبيヱ 
≪∽- .るفヤالمخت るندسيヰرية الゅيل الخرائط في المشヤتحヱ قراءة 
ゅنننゆ تحريننれゅ التربننる فنني المヱاقننة اإنشننゅئيる المختヤفننぺヱ るهميتヰننゅ مننن ج -∝≫

.るفヤالتكヱ نゅاأم 
 هندسヱ るتشييد السدヱد. -0≫
≪3- .るئيゅكل اإنشゅلمشゅب ゅヰعاقتヱ れゅسゅاأسヱ るالترب るهندس 

 المركز
 

  

8-  

إدارة 
اأعمゅل

 

 المركز برنゅم  تدريبي في تعزيز المぼسسي لヤمنظمれゅ المجتمة المدني. -≓
 ≪0  

8-  

صヱل 
اأ

るراثيヱال
 

7 7 7 7 

∽-  

حقヱس 
اانسゅن 
س 

ゅقيヱ
ュゅالرأي الع

 

7 7 7 7 

∝-  

الثقゅفي 
لヤمكلヱفين

 

7 7 7 7 
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ュ ليـــتاس المركزゅاللع ュـــる 

 المشゅركين ゅدــمكゅن اانعق

 انゅي ヱرــذك るـــالجゅمع

0-  

るالبيئヱ اゅالمي
 

≒7 7 7 7 

3-  

اارشゅد 
التربヱي 
ヱالنلسي

 

  7 7 

2-  

 るالبيئ
るالمحمي

 

 7 7 7 

≒7-  

دارسる الヰجرة ヱالاجئين
 

≒. .ゅヰص بゅل الخヱكヱالبرتヱ ءヱجヤال るقيゅتفゅلتعريف بゅب るصゅخ るرة تدريبيヱد 
 ゅص بゅヰ.دヱرة تدريبيる خゅصる بゅلتعريف بゅتفゅقيる الヤجヱء ヱالبرتヱكヱل الخ .≫
8. .ゅヰص بゅل الخヱكヱالبرتヱ ءヱجヤال るقيゅتفゅلتعريف بゅب るصゅخ るرة تدريبيヱد 
8. .ゅヰص بゅل الخヱكヱالبرتヱ ءヱجヤال るقيゅتفゅلتعريف بゅب るصゅخ るرة تدريبيヱد 
دヱرة تدريبيننる خゅصننる بننゅلتعريف بゅتفゅقيننる الヤجننヱء ヱالبرヱتヱكننヱل الخننゅص  .∼

ゅヰب. 
∝. ヱكヱالبرتヱ ءヱجヤال るقيゅتفゅلتعريف بゅب るصゅخ るرة تدريبيヱد.ゅヰص بゅل الخ 
0. .ゅヰص بゅل الخヱكヱالبرتヱ ءヱجヤال るقيゅتفゅلتعريف بゅب るصゅخ るرة تدريبيヱد 
لنヴ مسنゅقれゅ مننヰ  كヤينる الشنريعる إدراج قゅنヱن الヤجنヱء إجヤسる عمل حヱل  .3

 .ヱالゅボنヱن
2.  れاゅح るقشゅعمل لمن るرشヱإ.るالجنسي ュنعدا   

るمعゅالج 

≒- ≒0∝ 
≪- ≒7 
8- 87 
8- ∽7 
∽- ≪7 
∝- ≒77 
0- ∝7 
3- 07 
2- 8∽ 

 

≒≒-  

ヤتعヱ るترجمヤالمجتمع ل れゅخدم
れゅغヤال ュي

 

 ヱل ヱتخري  الدفعる ااヱلヴ من التヱفل.ヱائل اأحفل تكريュ اأ .≓
≪. .るبيゅالكت るالترجم れゅنيボل تヱعمل ح るرشヱ 
8. .るريヱالف るالترجم れゅنيボلت るيボعمل تطبي るرشヱ 
8. .るريヱالف るالترجم れゅنيボلت るيボعمل تطبي るرشヱ 
∽.  るركゅلمركز بمشننゅبنن ゅيننヤالع れゅير بننرام  الدراسننヱل تطننヱعمننل حنن るرشننヱ

صننين مننن كヤيننる الヤغننヱ れゅبほشننراف نيゅبننる الدراسننれゅ العヤيننゅ خبننراء ヱمتخص
.るمعゅلجゅب 

ننندヱة حننヱل المشننرヱع الننヱطني لヤترجمننヱ るالتعريننゆ برعゅيننる دヱلننる رئننيس  .∝
.るفゅボزارة الثヱヱ ليゅالع ュيヤزارة التعヱ ن مةヱゅلتعゅبヱ زراءヱال 

ヱل لヤترجمننる فنني الننيمن, بゅلتعننヱゅن مننة قسننュ الترجمننる بكヤيننる المヰرجننゅن اأ .0
れゅغヤال 

قننة مヰنننる الترجمننる فنني الجمヱヰريننる اليمنيننる بゅلتعننヱゅن مننة ننندヱة حننヱل ヱا .3
 الجゅمعる اليمنيヱヱ るزارة التعヤيュ العゅلي.

المヰرجゅن الثゅني لヤترجمる في اليمن "الترجمる ساح المヱاجるヰ", بゅلتعヱゅن  .2
.れゅغヤال るيヤبك るالترجم ュمة قس 

≒7.  るليヱالمسنننئ ュヱء ينننゅاحيننن るلينننゅة الرسنننميين فننني فعゅحننند الرعنننほك るركゅالمشننن
 لعゅلمي ヱالمنعボد برعゅيる رئゅسる الヱزراء.ااجتمゅعيる ا

≒≒.  るمعゅج るيゅد برعボالمنعヱ لميゅالع  ュالمترج ュヱء يゅاحي るليゅفي فع るركゅالمش
.ゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع 

るمعゅالج 
 
 

≒. ≒∽7 
≪. ≒3 
8. ≒∝ 
8. ≒≪ 
∽. ≒∽ 
∝. 37 
0. ∽7 
3. ≪7 
2. ∽7 
≒7. ≪77 
≒≒. ≪77 
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ュ ليـــتاس المركزゅاللع ュـــる 

 المشゅركين ゅدــمكゅن اانعق

 انゅي ヱرــذك るـــالجゅمع

≒≪-  

النヱم ااجتمゅعي
 

 ( دヱرة التدريゆ في مجゅل النヱع ااجتمゅعي   تヱزية ادヱار النヱع -≓
 عاュ مركز النヱعالتدريゆ عヴヤ  تحヤياれ صヱرة المرぺة في ヱسゅئل اإ دヱرة  -≫
8- るضゅالريヱ ゆゅل الشبゅفي مج ゆرة  التدريヱد 
 دヱرة التدريゆ في مجゅل النボد ヱالتحヤيل الريゅضي -8
 دヱرة في انتゅج  اأفاュ الヱثゅئボيる  من منظヱر النヱع ااجتمゅعي -∼
 نヱع ااجتمゅعيدヱرة  التدريゆ عヴヤ النボد ヱالتحヤيل الدرامي  من منظヱر ال -∝
0- るبرام  ااعاميヤيل لヤالتحヱ هدةゅطرل المش ヴヤع ゆالتدري れراゅヰم 
دヱرة فنني المヰننゅراれ  البحثيننる فنني مجننゅاれ بحヱثننれゅ النننヱع ااجتمننゅعي, طヤبننる برنننゅم   -3

 المゅجستير
2- るالبيئヱ هゅمركز المي , るرير البحثيゅボالت るبゅكت れراゅヰرة في مヱد 
ヱكننذا  يننる لبنرام  المゅجسنتير ヱالندكتヱراهمكゅديتدريبينる فني   تヱصنيف البنرام  اأ  دヱرة -7≓

れゅمعゅالج 
≒≒- るديميゅااك れرراボصيف المヱت  ヴヤع ゆرة في التدريヱد 
≒≪- るريヱالد るميヤالع れاゅفي المج るالمحكم るميヤالع れاゅボمヤل ュالتحكي れراゅヰم 
≒8- れراゅヰعن الم るرة تدريبيヱد るميヤع れاヱندヱ れتمراぼد مボلع るميヤالع 
 الصغيرة ヱااصغر , منظمる العمل الدヱليるدヱرة في مゅヰراれ التدريゆ  عヴヤ المشゅرية  -8≓
 ندヱة حヱل مشكاれ الطゅلゆ الجゅمعي -∼≓
 ندヱة حヱل الفن ヱالجمゅل في العمゅرة اليمنيる مدينる صنعゅء -∝≓
 ندヱة حヱل اسゅヰمれゅ المرぺة في اادゆ اليمني المعゅصر -0≓
 لヤمرぺةندヱة بمنゅسبる اليュヱ العゅلمي  -3≓
≒2- ヱاأند るلゅلعم るمゅالع れゅسゅل السيヱلة حゅل في اليمن بゅن مة مركز   هي (طفヱゅتع 
≪7- るئيゅالنس れゅالدراس ヴヤسسي عぼبة المゅء الطゅفي اضف れゅالتحديヱ حゅل النجヱتمر حぼم 
≪≒- るمعゅالج ゆلطا れゅنゅعن البي ゆيボالتنヱ  البح れراゅヰفي م るرة تدريبيヱد 
 نتゅج فيヱ ュヤثゅئボي عن: المراكز العヤميる بجゅمعる صنعゅءإ -≫≫
≪8- れゅء منسيゅنس 
 る في تحسين الريゅضる النسヱيるفيヱ ュヤثゅئボي عن: دヱر العا قれゅ العゅم -8≫
≪∽- れء رائداゅعط 
بحنヱ  ゅدراسنれゅ المنرぺة ヱالننヱع ااجتمنゅعي فني جゅمعنる صننعゅء ぺركنز تゅريخ مぼسسる م -∝≫

 (ヱ GSSS,ODTرقる عمل نشرれ في مجるヤ دراسれゅ النسヱيヱ るالنヱع ااجتمゅعي 
بحヱ  ゅدراسنれゅ الننヱع ااجتمنゅعي ヱالتنمينヱ るثيボنる " سيゅسنる مسنヱゅاة الننヱع ぺاعد مركز  -0≫

ゅمنة ننيش ااجتم るلشنراكゅب るالمينن れゅمعゅالجヱ ميヤالبح  العヱ ليゅالع ュيヤزارة التعヱعي" ل
 /ュمنني 737/يننヤالبحنن  العヱ ليゅالعنن ュننيヤزارة التعヱ فنني れنندراボء الゅبنننヱ سسننيぼالتعزيننز الم

 ヱمجヤس ااعتمゅد ヱضمゅن الجヱدة
حنننヱ  ゅدراسننننれゅ الننننヱع ااجتمنننゅعي ヱثيボننننる "سيゅسنننる مسنننヱゅاة النننننヱع ぺباعننند مركنننز   -3≫

يننل تنندريبي لنندم  سيゅسننれゅ المسننヱゅاة فنني النننヱع ااجتمننゅعي فنني ヱزارة ااجتمننゅعي" دل
التعヤيュ المヰني ヱالتدريゆ الفني ヱكヤيれゅ المجتمة في اليمن خゅصنる التعヤنيュ المヰنني العنゅلي 

 /ュمننة نننيش /ينن ポاشننتراゅ782ب ュننيヤزارة التعヱ فنني れنندراボء الゅبنننヱ سسننيぼالتعزيننز الم
 التボني ヱالتدريゆ المヰني

جتمゅعي في ヱزارة التعヤيュ العنゅلي ヱالبحن  العヤمني ة النヱع اإدراسる تボييميる حヱل ヱض  -2≫
 782هヱلننندا / يننヱ– / ュالجゅمعننれゅ اليمنيننる نشننر فنني فبرايننر بゅلشننراكる مننة برنننゅم  نننيش 

 التعزيز المぼسسي ヱبنゅء الボدراれ في ヱزارة التعヤيュ العゅلي ヱالبح  العヤمي
 النヱع ااجتمゅعي ヱالتغيير المنゅخي بゅلتعヱゅن مة البنポ الدヱلي -87
8≒-   ヴヤع ュئゅボالعنف ال ゆゅكتぺ المتحندة ュل اامنヱمنة صنند るلشنراكゅعي بゅع ااجتمヱس النゅس

 لヤسكゅن
تボيننيュ المسننتفيداれ عヤننヴ المسننتヱ  الننヱطني لبننرام  المشننゅرية الصننغيرة ヱتمكننين المننرぺة   -≫8

 بゅلشراكる مة البنポ الدヱلي
 كتゆゅ تحヤيل ヱضد ختゅن المرぺة في اليمن بゅلشراكる مة اليヱنيسف  -88
لتجننゅرة ヱالصنننゅعる فنني الننيمن فنني تمكننين المسننヱゅاة بننين الجنسننين كتننゆゅ دヱر غننرف ا  -88

るليヱالعمل الد るمة منظم るلشراكゅب 
8∽-   ヴヤع ュئゅボالعنف ال ゆゅكتぺ فني النيمن れゅنボالمراه れゅالفتين ヴヤعي عゅع ااجتمヱس النゅس るلشنراكゅب

 طفゅل الدヱليるمة منظمる رعゅيる اأ
8∝-  ュゅكسفヱمة  ا るلشراكゅاج المبكر في اليمن بヱالز ゆゅكت 
سننる نヱعيننه حننヱل ااحتيゅجننれゅ الصننحيる لヤمヱالينند الحديثننヱ るاامヰننれゅ بゅلشننراكる مننة درا  -80

 اليヱنيسف
ستゅذة الجゅمعيる في جゅمعる صنعゅء دراسる حゅلる من كヤيる العヤنヱ ュヱكヤينる الطنヱ ゆضة اأ -83

 るمعنゅج  ヱالبحنヱ ゆتندريヤة لぺلمركنز المنر るمينヤالع るヤفي المج れنشر るالصحي ュヱヤالعヱ
 عدن

 المركز

 

 
 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 2∫ جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ ليـــتاس المركزゅاللع ュـــる 

 المشゅركين ゅدــمكゅن اانعق

 انゅي ヱرــذك るـــالجゅمع

≒8-  

 れゅالدراس
ヱااست

 れراゅش
ュالتحكيヱ るنيヱنゅالق

 

≒- ュالتحكيヱ るنيヱنゅボال れراゅااستشヱ れゅالدراس /ュ 
≪- ュالتحكيヱ るنيヱنゅボال れراゅااستشヱ れゅالدراس /ュ 

 
 المركز
 

≒- ≒ 
≪- ≒≒  

≒8-  

 ゆسゅالح
االي

 

    

≒∽-  

تطヱير 
اادارة 
るمゅالع

 ≒- るديボطني .. قراءة نヱار الヱتمر الحぼبعد م ゅلم るيヤبボالمست  ぼالر 
≪-  ゅم るاليمني るلヱشكل الدヱ るيヱطنيهヱار الヱتمر الحぼبعد م 
8- ゅヰالتعريف بヱ るطنيヱال るيぼالر 

 المركز
 

≒- - 
≪- - 
8- 27 

 

≒∝-  

المختبر 
المركزي

 

7 7 7 7 

≒0-  

るنيゅالسك れゅالدراس
 المぼتمر العヤمي الثゅل  أبحゅ  التخرج -≓ 

 المぼتمر العヤمي الرابة أبحゅ  التخرج -≫
 بحゅ  التخرجالمぼتمر العヤمي الخゅمس اأ -8
 رجالمぼتمر العヤمي السゅدس أبحゅ  التخ -8
  المぼتمر العヤمي السゅبة أبحゅ  التخرج -∼
  المぼتمر العヤمي الثゅمن أبحゅ  التخرج -∝

 

≒- ≒2 
≪- ≪≪ 
8- ≪8 
8- 83 
∽- 8∝ 
∝- 8∽ 

 

≒3-   ュヱヤالع
ゅجيヱلヱالتكنヱ

 

ヱرشننه حننヱل تكنヱلヱجيننゅ الطゅقننる المحنندヱدة ヱاسننتخدامゅتゅヰ فنني خヤيننる ميننゅه  -≓
 البحر.

≪- . れゅفヤإدارة المخ るليヱة الدヱالند 
 ゅمل العヤميヱ るرشる المختصين بゅلطヱ ゆسامヱ るصحる المع -8

≒- .るيヤالك 
≪- .ュヱヤالع 
8- ゆالط 

≒- ≒7 
≪- ≪≪ 
8- ≒∽ 

 

≒2-  

 れゅالدراس
 るريخيゅالت
 るااثريヱ
るالتراثيヱ

 

7 7 
 7 7 

≪7-  

التعヤيュ عن 
بعد

  

7 7  

≪≒-  

المركز 
الطبي

 

 
7 
 7  

≪≪-  

 ュيヤالتع
الجゅمعي 

ヤل
 ュص

 

 
7 
 7  
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 المترجمる بヱاسطる اعضゅء هيئる التدريس )البゅحثين( بゅلمركز –ゆ المぼللる الكت

ュ المركز/るيヤالك ゆللين الكتぼالنشرأ الم ュاヱالنشر ع るヰج 

ュما  - القسゅالبرن
 المستليد

التطヱير ヱضمゅن   .≓
 الجヱدة

≒-  れゅجنننゅان "تحديننند ااحتيヱبعنننن るدراسننن
التدريبる المヰنيる أعضゅء هيئنる التندريس 

متطヤبنننれゅ  بجゅمعنننる صننننعゅء فننني ضنننヱء
 الجヱدة ヱااعتمゅد اأكゅديمي".

≪-  るعننن طبيعنن るميدانيننヱ るيننヤيヤتح るدراسنن
れゅبننننヤالمتط  るفننننゅボاأربننننة:  الث るمعيننننゅالج

 るغنننننننヤال ,るالعربيننننننن るغنننننننヤال ,るاإسنننننننامي
.)ゆヱسゅالح ,るيزيヤاإنج 

 كゅدر المركز -≓
 كゅدر المركز -≫

≒- ≪7≒0ュ 
≪- ≪7≒0ュ 

مجるヤ دراسれゅ في  -≓
التعヤيュ الجゅمعي 
 ヱضمゅن الجヱدة

مجるヤ دراسれゅ في  -≫
لتعヤيュ الجゅمعي ا

 ヱضمゅن الجヱدة

 
 るء هيئゅاعض

 التدريس

≪.   ヵرゅااستش
 7 7 7 7 الヰندسي

7 
7 

 7    ا يヱجد إدارة اأعمゅل  .8
8.  るراثيヱل الヱ7 7 7 7 7 اأص 

حヱボل اانسゅن   .∼
ュゅالع ヵぺس الرゅقيヱ ゆゅي حسن  -≓ كتヤد. زيد ع

 الヱري 
≒- ≪7≒2ュ مكتبる نسرヤل ヵرゅعب  

 ا يヱجد ا يヱجد ا يヱجد دا يヱج ا يヱجد الثゅボفي لヤمكفヱفين  .∝

0.  るالبيئヱ هゅالمي 

 المعننゅرف التヤボيديننる إدارة الميننゅه فنني -≓
るديمボء الゅصنع ュشゅボم 

مراجعنننننヱ るتنボنننننيح كتنننننゆゅ المعنننننゅرف  -≫
るيدينننヤボالت  ヵادヱ ي فنننيヤالسننني ヵنننرヤل

れヱحضرم 
دليل حصゅد ميゅه اأمطゅر منن الطنرل  -8

 اليمن في
 دليل حصゅد ميゅه اأمطゅر منن اسنطح -8

 المنゅزل
∽- ヵالنننر るشنننبك るفننني راسننن ヵيننندヤボالت 

 المجيヤيس, زبيد, الحديدة

 ا. د. فضل عヤي النزيヤي -≓
 ュ.ぺ. د. شرف الدين -≫

 عبده احمد
 ュ.ぺ. د. شرف الدين -8

 عبده احمد ヱآخرヱن
 ュ.ぺ. د. شرف الدين -8

 عبده احمد ヱآخرヱن
ュ.ぺ .د. عゅدل محمد  -∼

 ヱآخرヱن الヱشヤي

≒- ≪7≒8ュ 
≪- ≪7≒8ュ 
8- ≪7≒∽ュ 
8- ≪770ュ 
∽- ≪7≒∝ュ 

 مヱقة المركز -≓
ة مヱقة المركز ヱمヱق -≫

 شبكる الرヵ المسيヤي
 مヱقة المركز -8
 مヱقة المركز -8
 مヱقة المركز -∼

 

3.   ヵヱد التربゅاارش
 ヱ 7 7 7 7النفسي

7 
7 

2.  るالمحمي る7 7 7 7 البيئ 
7 
7 

دارسる الヰجرة   .7≓
 ヱ 7 7 7 7الاجئين

7 
7 

≒≒.  
خدمれゅ المجتمة 
 ュيヤتعヱ るترجمヤل

れゅغヤال 

≒-  ュلحمممزや るعاصمممف るمممヰجやヲن فمممي مヨلممميや
 ギممممヤイزيممممز بمممم≓ مバلや ギممممらع ケヲわكギممممヤن ( ل
.ケヲمわら  Undeterred: Yemen in 

the Face of Decisive Storm by 
Dr.Abdul Aziz Bin Habtoor, 
Vol. ≪. Sana’a: Dar Al-Ketab, 

≪≡≒∫ 
≪-  ュلحزや るعاصف るヰجやヲن في مヨليや

 ギヤイزيز بن ≫ مバلや ギらع ケヲわكギヤل )
.ケヲわら  Undeterred: Yemen in 

the Face of Decisive Storm by 
Dr. Abdul Aziz Bin 

Habtoor,Vol. ≒, Sana’a: Dar 
Al-Ketab، 

≫-  ンケاらلحや ァلحاや ヲه やグهThis is 
AlHaj Ali Mohammed 

Alhabbari, Sana’a: Dar Al-
Ketab, ≪≡≒∵. 

د/ إبراهيュ تゅج الدين د/  -≓
عبد الヱهゆゅ المゅボلح د/ 
 ゆヱيぺ /ぺ ュسゅق ゆمجي

ヵااحمد 
د/ إبراهيュ تゅج الدين د/  -≫

عبد الヱهゆゅ المゅボلح د/ 
ぺ ュسゅق ゆمجي ゆヱيぺ /

ヵااحمد 
د/ إبراهيュ تゅج الدين د/  -8

عبد الヱهゆゅ المゅボلح د/ 
 ゆヱيぺ /ぺ ュسゅق ゆمجي

ヵااحمد 

≒- ≪7≒0ュ 
≪- ≪7≒3ュ 
8- ≪7≒0ュ 

≒- ゆゅء: دار الكتゅصنع 
≪- ゆゅء: دار الكتゅصنع 
8- ゆゅء: دار الكتゅصنع 

≒-  るركゅمش
るطنيヱ 

≪-  るركゅمش
るطنيヱ 

الボطゅع        
 الخゅص
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 المترجمる بヱاسطる اعضゅء هيئる التدريس )البゅحثين( بゅلمركز –ゆ المぼللる الكت

ュ المركز/るيヤالك ゆللين الكتぼالنشرأ الم ュاヱالنشر ع るヰج 

ュما  - القسゅالبرن
 المستليد

 النヱع ااجتمゅعي  .≫≓

ュ تضمين قضゅيゅ النسنゅء فني ヱسنゅئل ااعنا -≓
 るمنظم るيزيヤاانجヱ るغتين العربيヤلゅاليمني ب 

 GIZجゅمعる صنعゅء 
النندليل التنندريبي لヤصننحゅفる الحسゅسننる عننن:  -≫

 ュئل ااعنناゅسننヱ ء فننيゅالنسنن ゅيゅتضننمين قضنن
,るاليمني 

, دヱر اإذاعنننننれゅ اليمنينننننる المحヤينننننる فننننني  -8
ترسننيخ مفヰننュヱ الヱحنندة الヱطنيننる, دار غيننداء 

 لヤنشر ヱالتヱزية , ااردن
يمنيننننる فنننني النننندرامゅ , ,صننننヱرة المننننرぺة ال -8

 れゅدراسنヤل ほمركنز سنب ,.るينヤالمح るنيヱيفزيヤالت
 ااستراتيجيる ,صنعゅء 

محヱرヵ  –ااستراتيجيる الヱطنيる لヤمعゅقين  -∼
 -الريゅضننヱ るاإعنناュ, الصننندヱل ااجتمننゅعي
 دراسる مسحيる : مجヤس الヱزراء اليمني,.

الصヱرة النمطيる لヤمرぺة اليمنيる في بنرام   -∝
 .(إذاعる صنعゅء نمヱذجゅ  اأسرة

0-  るاليمنينننن れゅبننننين ااذاعنننن ポالبنننن  المشننننتر
 るيننننヱヰال ヴننننヤظ عゅره فنننني الحفننننヱدヱ るيننننヤالمح
الثゅボفينننننる الヱطنينننننる ,مجヤنننننる عヤنننننュヱ اانسنننننゅن 

 (,  الجزائر , جヱان.ヱ0المجتمة , العدد  
3-  るالدرامينننننن れسنننننناヤهدة المسゅاثننننننر مشنننننن

 るمعينゅة الجゅالفتن ュقني ヴنヤع るالتركين るنيヱفزيヤالت
 れゅلبننننゅط ヴننننヤع るمسننننحي るدراسنننن , るاليمنينننن

 ,عتي صنعゅء ヱالعヱ ュヱヤالتكنヱلヱجيゅ لヤعنュゅجゅم
دراسる مسحيる عヴヤ طゅلبれゅ جゅمعتي صنعゅء 

,ュゅعヤل ゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالعヱ 
2- , ゅفننننني الننننندرام るة اليمنينننننぺرة المنننننرヱصننننن

 ,るعينننゅااجتم るفنننゅボلثゅب ゅنننヰعاقتヱ るنيゅالرمضننن
الجゅئزة السنヱيる  المボدمる منن المعヰند اليمنني 

,. れゅدراسننننننヤالمعنننننند اليمننننننني  اامريكنننننني ل
 كي لヤدراسれゅ,اامري

دヱر ヱسنننゅئل ااتصنننゅل الجمنننゅهيرヵ فننني   -7≓
 ゆゅطني لننند  الشنننبヱعي النننヱالننن るفنننゅボنشنننر ث

طبيボيننننる عヤننننヴ الشننننبゆゅ اليمننننني , دراسننننる ت
 ュ 0≓7≫الجゅمعي

≒≒-   ヴفني تبنن るصゅالخ るيヤالمح れゅر ااذاعヱد
 るبنننヤط ヴنننヤتطبينننل ع ,るة اليمنينننぺالمنننر ゅيゅقضننن

 0≓7≫الجゅمعれゅ, فبراير 
≒≪-  ゅيゅل قضنننヱゅفننني تنننن ュئل اإعننناゅسنننヱ رヱد 

التنميる الريفينる فني النيمن , رسنゅلる مゅجسنتير  
عداد إفي التنميる الدヱليヱ るالنヱع ااجتمゅعي ,

شنننراف مركنننز إالطゅلنننゆ : عمنننゅر الفنننرح , 
ぺ れゅدراسنننننヱ  ゅعي ,  بحنننننゅع ااجتمنننننヱالنننننن

 جゅمعる صنعゅء 
 الزヱاج المبكر  -8≓
 نشر ثゅボفる حヱボل ااطفゅل  -8≓
 الヱضة التعヤيمي لヤفتゅة في اليمن  -∼≓
 ヱع ااجتمゅعيالعنف الゅボئュ عヴヤ الن -∝≓

 ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -≓
≪- 7  
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -8
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -8
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -∼
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -∝
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -0
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -3
  ュ.ぺ. د . صゅلح حميد -2
≒7- 7 
 ュ.ぺ. د .صゅلح حميد, -≓≓
  المركز -≫≓
  المركز -8≓
  المركز -8≓
  المركز -∼≓

≒- ≪7≒2  
≪- ≪7≒2ュ  
8- ≪7≒≒/

≪7≒≪ 
8-  

≪7≒7ュ  
∽- ≪7≒7ュ  
∝- ≒223ュ  
0- ≪7≒8ュ  
3- ≪7≒∽ュ  
2- ≪7≒∝ュ  
≒7- ≪7≒3 
≒≒- ≪7≒0 
≒≪- ≪7≒∝ュ 
≒8- ≪77∽ 
≒8- ≪773 
≒∽- ≪77∽ 
≒∝- ≪7≒7 

≒- GIZ 
≪- GIZ 
 ااردن -8
8-  ほء -مركز سبゅصنع  
ヱزارة الشنننننننننننننننننننننننننننئヱن  -∼

 るعيゅااجتم  
مركننننننننننننننننز الننننننننننننننننننヱع  -∝

  جتمゅعي اإ
0-  れゅالدراسننننننننن るنننننننننヤمج– 

 るمعゅإج ゆ  
3-  るنيゅاانسن ュヱنヤالع るヤمج– 

 الجزائر 
2-  るنيゅاانسن ュヱنヤالع るヤمج– 

 الجزائر
 ヱع ااجتمゅعي مركز الن -7≓
 مركز النヱع ااجتمゅعي -≓≓
 مركز النヱع ااجتمゅعي -≫≓
بحヱ  ゅدراسぺ れゅمركز  -8≓

 النヱع ااجتمゅعي
بحヱ  ゅدراسぺ れゅمركز  -8≓

 النヱع ااجتمゅعي
بحヱ  ゅدراسぺ れゅمركز  -∼≓

 النヱع ااجتمゅعي
بحヱ  ゅدراسぺ れゅمركز  -∝≓

 النヱع ااجتمゅعي

 

≒8.  
 れゅالدراسننننننننننننننننننننننننننن
 れراゅااستشنننننننننننننننننヱ
ュالتحكيヱ るنيヱنゅボال 

مننندخل اادارヵ حヱكمنننる الشنننركれゅ: ال -≓
ヵدゅااقتصヱ نيヱنゅボالヱ  

≪- るااسامي るفゅボالمفيد في الث  
 المدخل لدراسる عュヤ الゅボنヱن  -8
 دليل البゅح  في البح  العヤمي -8

≒-  ヵد/ قيس احمد المحمد  
د/ عبد الرحمن حميد   -≫

  العمゅد
8-  ヵدرゅボرس محمد الゅد/ ف 
8-  ヵدرゅボرس محمد الゅد/ ف 

فبرايننننننننر  -≓
≪7≒2ュ  

≪- ≪7≒2ュ  
8- ≪7≪7ュ 
8- ≪7≒2ュ 

جゅمعننる  دينند( الجيننل الج -≓
ヵالراز 

 مركز الفتح -≫
 مركز الصゅدل -8
8- るمعゅالج 

 

 7 7 7 7 7 الحゅسゆ االي  .8≓
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 المترجمる بヱاسطる اعضゅء هيئる التدريس )البゅحثين( بゅلمركز –ゆ المぼللる الكت

ュ المركز/るيヤالك ゆللين الكتぼالنشرأ الم ュاヱالنشر ع るヰج 

ュما  - القسゅالبرن
 المستليد

تطنننننننننننننننヱير اادارة   .∼≓
るمゅالع 

≒- るمゅدل اادارة العゅمب 
 اادارة العゅمる المعゅصرة -≫
8- ヵد  ااصاح اادارゅمب 
8- ヵااصاح اإدار ゆليゅاس 
∽- るارد البشريヱادارة الم 
∝- るيヤد  اادارة المحゅمب 
 اادارة المحヤيる المعゅصرة -0
 التطヱير التنظيمي -3
2- るمゅالع るسゅد  السيゅمب 
≒7- るمゅالع れゅسゅيل السيヤتح 
≒≒- るمゅالع るليゅالم 

ぺ. د /.خゅلد محسن   -≓
 ااكヱع 

 د .يحيヴ محمد مطヰر   -≫
ぺ. د /.خゅلد محسن   -8

 ااكヱع  
 د .يحيヴ محمد مطヰر  -8
 د .يحيヴ محمد مطヰر  -∼
 د .يحيヴ محمد مطヰر  -∝
 د .يحيヴ محمد مطヰر  -0
 ぺ. د .خゅلد محسن ااكヱع  -3
 ゅلد محسن ااكヱعぺ.د .خ  -2
≒7- ヵرヱゅد. احمد محمد الم 
≒≒-  ゆلゅن غゅد. سن.ぺ

 المرهضي
ぺ. د .خゅلد محسن  -≫≓

 ااكヱع
ぺ. د .خゅلد محسن  -8≓

 ااكヱع
 ぺ. د .مصطفヴ المتヱكل -8≓

 

مركنننز تطنننヱير اادارة  -≓
العゅمننننننننننننる برنننننننننننننゅم  
المゅجسننننننننننننننتير اادارة 

るمゅالع 

 

≒∝.  ヵالمختبر المركز ≒-  )ヵالجزء النظر  れゅالنب 
  النبれゅ  الجزء العمヤي( -≫

≒- ヱني د منصヤع ュيヤر عبندالح
 الذبحゅني ぺヱخرヱن

د منصヱر عبندالحヤيュ عヤني  -≫
 الذبحゅني ヱاحرヱن

≒- ≪7≒7 
≪- ≪7≒7 

ヱزارة التعヤننننننيュ الفننننننني  -≓
 ヱالتدريゆ المヰني

ヱزارة التعヤننننننيュ الفننننننني  -≫
 ヱالتدريゆ المヰني

المعゅهد  -≓
 るنيヰالم

 ,るالزراعي
قسュ اإنتゅج 

 るتي, السنゅالنب
ヴلヱاأ 

 るنيヰهد المゅالمع
 ュقسن ,るالزراعي
ي, اإنتゅج النبゅت
ヴلヱاأ るالسن 

≒0.  るنيゅالسك れゅالدراس 

≒-  ヱ طرلぺ るمゅالع ゆالتدري ゆليゅس 
النヱع ااجتمゅعي في المجتمة العربني  -≫

 ヱ ااسامي
الヱضننننننة ااقتصننننننゅدヱ ヵااجتمننننننゅعي  -8

 ヱالسيゅسي لفئる المヰمشين 
8- ぺن  جゅالسك ュヤع れゅسيゅج≓س+≪) 
∽- るالتنميヱ نゅالسك 
∝-   るالتنميヱ نゅالسك  ゅابح るヤسヤس 
0- るنيゅالسك るفゅボالث 
ヱ るالتنمينننる السيゅسنننيる فننني الفكنننر الدヱلننن -3

 ااجتمゅعي 
 الخصヱبる البشريる في اليمن -2
نتゅج برام  التヱعينる ااعامينる إطرل  -7≓

れمن اضرار المخدرا るيゅقヱヤل 
 ااتصゅل السكゅني -≓≓
ابننن سننمرة الجعنندヵ منヰجننه ヱمننヱاردة  -≫≓

 في كتゅبる طبれゅボ فゅヰボء اليمن

 د.عبدالحميد ぺحمد داヱد.  -≓
 ぺ.د. ぺحمد شجゅع الدين  -≫

 عヱدぺヵ.د. حمヱد ال
 ぺ.د. ぺحمد شجゅع الدين  -8
 مجمヱعる من الدكゅترة  -8
 مجمヱعる من الدكゅترة  -∼
∝-   ゆمننننن الطننننا るعننننヱمجم

 البゅحثين
 مجمヱعる من الدكゅترة  -0
 د. حسين احمد  فرヱان  -3
 د. عゅدل الشرجبي  -2
≒7- れゅبボر عヰحمد مطぺ .د.ぺ 
≒≒- れゅبボر عヰحمد مطぺ .د.ぺ 
د. عبنننننننندالゅボدر ぺحمنننننننند  -≫≓

 نعمゅن الجبヤي

≒- 7≪772 
≪- ≪77∝ 
8- ≪7≒8 
8- ≪778 
∽- ≪778 
∝- ≪7≒≒ 
0- ≪772 
3- ≪7≒7 
2- ≪77≒ 
≒7- ≪773 
≒≒- ≪773 
≒≪- ≪777 

 صنعゅء -مطゅبة المتفヱل   -≓
 جゅمعる صنعゅء  -≫
 جゅمعる صنعゅء  -8
 جゅمعる صنعゅء  -8
 جゅمعる صنعゅء  -∼
 جゅمعる صنعゅء  -∝
 جゅمعる صنعゅء  -0
 صنعゅء -مطゅبة المتفヱل   -3
مطننننننゅبة جゅمعننننننる نننننننゅيف   -2

るاامني ュヱヤعヤل 
 دار الفكر المعゅصر -7≓
≒≒-  れゅمعنننゅجヤدار النشنننر ل- 

 صنعゅء

7 

≒3.  ゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤ7  7 7 7 الع 

≒2.   るريخينゅالت れゅالدراس
るالتراثيヱ るااثريヱ      

 7  7 7 7 التعヤيュ عن بعد  .7≫

 7  7 7 7 المركز الطبي  .≓≫

≪≪.  ュالبكヱ ュ7  7 7 7 الص 
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 دヱليるالشركヱ るخدم  المجتمع ااتلゅقれゅ الヱطنيヱ るال

ュ المركز/るيヤالك 

 ゅヰقع معヱالم るヰالج ュاس
るقيゅااتل 

 حゅلる ااتلゅس الヰدف العュゅ من ااتلゅقيる عュゅ التヱقيع

متヱسط 
المستليدين من 

るقيゅااتل 

≒.  

 التطヱير
 اأكゅديمي
ヱضمゅن 
 الجヱدة

7 7 7 7 7 

≪.   ヵرゅااستش
 الヰندسي

≒-  るننننゅمنننة ام ュهゅتفننن るقينننゅاتف
るصمゅالع 

اتفゅقينننننننる بنننننننين المركنننننننز  -≫
 اشغゅل العゅمヱヱるزارة ا

اتفゅقينننننننる بنننننننين المركنننننننز  -8
 ヱشركる يمن مヱبゅيل

اتفゅقينننننننる بنننننننين المركنننننننز  -8
 ヱشركる يمن مヱبゅيل

≒- ≪7≒8ュ 
≪- ≪7≒0ュ 
8- ≪7≒0ュ 
8- ≪7≒2ュ 

ااسننتعゅنる بننゅلخبراれ الヰندسننيヱ るالكننヱادر  -≓
المぼهヤنننننる بنننننゅلمركز لتنفينننننذ ヱااشنننننراف 
ヱإعننننداد الدراسننننれゅ لننننبع  المشنننننゅرية 

るصゅالع るنゅام ゅالتي تنفذه るعيヱالن 
مヱاصننفれゅ الفنيننる لヤمبننゅني اعننداد قゅئمننる ال -≫

 ヱالطرل ヱالصرف الصحي
8-  ヴء مبنننゅأنشنن るط المرجعيننヱإعننداد الشننر

 مجمة شركる يمن مヱبゅيل
8-  れゅشنركヤل れالمزاينداヱ れゅقصゅيل المنヤتح

لمتボدمننننる ا نشننننゅء مجمننننة شننننركる يمننننن 
 مヱبゅيل

≒- るヤغير مفع 
 منجزة -≫
 منجزة -8
8- るヤمفع 

 

 إدارة اأعمゅل  .8
كヤينننる مゅسنننترخれ لنننفدارة  -≓

 في هヱلندا
≒- ≪770ュ 
≪- ≪7≒0ュ 

  فتح برنゅم  مゅجستير تنفينذヵ فني إدارة  -≓
 تجديد العボد لبرنゅم  مゅجستير-≓ اأعمゅل

فنننننح برنننننゅم  مゅجسننننتير فنننني اإدارة -≫ -≫
るالعربي るغヤلゅب 

≒- るヤمفع 
≪- るヤمفع 

≒- ≒≒8 
≪- ≒77 

اأصنننننننننننننننننヱل   .8
るراثيヱال 

≒-   ゅلببحن  ヵالمركز الكند
 るالتنميヱIDRC 

 Worldالبنننポ النندヱلي  -≫
Bank 

 ヱزارة التخطيط -8
8- るزارة الزراعヱ 
التشننننننننننننجية  صننننننننننننندヱل -∼

 الزراعي ヱالسمكي
∝- IFAD 

≒- ≪770ュ 
≪- ≪772ュ 
8- ≪770ュ 
8- ≪77∝ュ 
∽- ≪772ュ 
∝- ≪770ュ 

≒-  るينヤالمح るيدينヤボالت るالغذائي るاأنظم るدراس
 من الحبヱ ゆヱعاقتゅヰ  بصحる اإنسゅن

تحسننننين ヱراثنننني لعشننننرة ぺصنننننゅف مننننن  -≫
 るهنني الننذرة الرفيعنن るفننヤصننيل المختゅالمح
 ヱ زاءゅالبنن ヱ مننح , الشننعير , العنندسボال,

ュ اأصヱل الヱراثيる جمة  ヱتヱصيف ヱتボيي
ゅيヤボحヱ ゅراثيヱ 

مشنننرヱع تحسنننين المراعننني ヱاأعننناف  -8
 منطるボ صبر محゅفظる تعز نفذ لمدة سنتين

 مكゅفحる تヤボيديる لحشرة خゅرز البن -8
تحヱينننننل مخヤفنننننれゅ المننننندن إلنننننぺ ヴسنننننمدة  -∼

るيヱعض 
بعنن  الدراسننれゅ عヤننヴ المحゅصننيل اأقننل  -∝

 ゅ  الحنゅء ,الفل, الدخن ااصبعي استخدام

 ( 772≫سنヱاれ  ينتヰي  8 -≓
 8≓7≫سنヱاれ ينتヰي  8 -≫
 (773≫سنتين ينتヰي   -8
8-  ヴヰ770≫سنتين   انت ) 
 ( 7≓7≫مヱسمين  ينتヰي  -∼
 ( 772≫سنتين  ينتヰي  -∝

 

∽.  
حヱボل اانسنゅن 
 ヵぺس النننرゅقينننヱ

ュゅالع 

اتفゅقيننる مننة ヱزارة حボننヱل  -≓
 اانسゅن. 

منذكرة تفننゅهュ مننة البرنننゅم   -≫
 ااヱرヱبي لحヱボل اانسゅن

≒- ≪7≒8ュ 
≪- ≪7≒2ュ 7 7 7 

الثボننننننننننننننننننننننゅفي   .∝
 لヤمكفヱفين

≒- るجمعينننن  るيننننゅن لرعゅاامنننن
الكفيفننننれゅ حينننن  تほسننننس 
المركننننز بゅلشننننراكる بننننين 
 るجمعينننヱ ءゅصننننع るمعنننゅج

 اامゅن

≒- ≪773ュ ≒-  فينヱالمكفنننننن ゆلطننننننا れゅالخنننننندم ュننننننديボت
 الجゅمعيين

≒- るヤمفع  

0.  るالبيئヱ هゅ7 7 7 7 7 المي 

3.  
اارشنننننننننننننننننننゅد 
 ヵヱالتربنننننننننننننننننن

 ヱالنفسي
7 7 7 7 7 

2.  るالمحمي るالبيئ 
≒- ゅليزيゅم 
 جゅمعる عين شمس -≫

≒- ≪7≒7ュ 
≪- ≪7≒7ュ 

ين العمننننننل ヱاابحننننننゅ  تطننننننヱير ヱتحسنننننن -≓
るالمشترك 

 تحسين اداء المركز -≫

≒- るヤمفع 
≪- るヤمفع  

دارسる الヰجنرة   .7≓
 ヱالاجئين

7 7 7 7 7 
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≒≒.  

 れゅخنننننننننننننننننننندم
المجتمننننننننننننننننننة 
 るترجمننننننننننننننننننヤل
れゅغヤال ュيヤتعヱ 

≒-  るنننゅن مننة اامヱゅتعنن るقيننゅاتف
るمعゅلجゅب るمゅالع 

اتفゅقيننる شننراكる مننة ヱزارة  -≫
ュيヤالتعヱ るالتربي 

8-  ポن منننة بنننننヱゅتعننن るقينننゅاتف
れيヱالكヱ اليمن 

≒- ≪7≒3ュ 
≪- ≪7≒2ュ 
8- ≪7≒2ュ 

≒- るمعゅمنتسبي الج ゆتدري 
 تدريヱ ゆتほهيل -≫
 ترجمヱ るثゅئل -8

 مفعヤه -≓
≪- ≒∽/2/≪7≒2 
8- るヤمفع 

≒-  れゅفヱكشننن ゆحسننن
مرفヱعنننننننる منننننننن 

るمゅالع るنゅاام 
≪-  れゅفヱكشننن ゆحسننن

مرفヱعنننننننる منننننننن 
 الヱزارة

حسنننننゆ الヱثنننننゅئل  -8
 れراヱالمنشننننننننننننヱ
ポمن البن るدمボالم 

الننننننننننننننننننننننننننヱع   .≫≓
 ااجتمゅعي

7 7 7 7 7 

≒8.  

 れゅالدراسننننننننننننننننن
 れراゅااستشنننننننヱ
 るنينننننننننننننننننننننヱنゅボال

ュالتحكيヱ 

التحكيュ فني الغرفنる  مركز -≓
るعيゅالصنヱ るريゅ2≓7≫ التجュ تنسيلヱ نヱゅتع るヤمفع  

 الحゅسゆ االي  .8≓

 مشرヱع الربط الشبكي -≓
≪- れゅمヱヤالمع ュع نظヱمشر 
8- れاゅلاتص ュゅد العヰالمع 
الرخصنننる الدヱلينننる لボينننゅدة  -8

ゆヱسゅالح 
∽- れراゅヰالم るل تنميヱصند 
∝- れفヱيمن س るشرم 

≒- ≪7≒7ュ 
≪- ≪77∝ュ 
8- ≪7≒8ュ 
8- ≪7≒8ュ 
∽- ≪7≒8ュ 
∝- ≪7≒2ュ 

≒-  れゅمعゅالج るشبكるاليمني 
≪- ゆن الطاヱشئ るانظم 
8- ヱسيسك るديميゅتنفيذ برام  اك 
 icdlتنفيذ برام   -8
∽- ゆد تدريヱボتنفيذ ع 
∝- るسبيゅالمح るاانظم ゆتدري 

≒- るヤمفع 
≪- るヤمفع 
8- るヤمفع 
8- るヤمفع 
∽- るヤمفع 
∝- るヤمفع 

 جゅمعる صنعゅء -≓
 جゅمعる صنعゅء -≫
الجمヰننننننننننننننننننننننヱر  -8

るمعゅالج ゆطاヱ 
الجمヰننننننننننننننننننننننヱر  -8

るمعゅالج ゆطاヱ 
المتنننندربين عبننننر  -∼

 الصندヱل
الجمヰننننننننننننننننننننننヱر  -∝

 عヱるطاゆ الجゅم

تطننヱير اادارة   .∼≓
るمゅالع 

 المجヤس الدنمゅركي -≓
 منظمる اليヱنيسف -≫

≒- ≪7≒3ュ 
≪- ≪7≒2ュ 

 تュ تنفيذ البرنゅم  التدريبي -≓
 تュ تنفيذ البرنゅم  التدريبي -≫

≒- ュت 
≪- ュت 

≒- ≪∽ 
≪- ≪∽ 

المختبنننننننننننننننننننر   .∝≓
ヵالمركز 

الヱكゅلنننる اليゅبゅنينننる لヤتعنننヱゅن  -≓
 (JICA) الدヱلي

≒- ≪772 
≒-  れير المعداヱع تطヱمشر" るمنح るقيゅاتف

ヵمختبننننر المركننننزヤل るالبحثينننن  るمعننننゅبج
 صنعゅء"

≒- るヤمفع )⇔ゅجزئي  ≒-  ⇔ゅليゅح 

≒0.   れゅالدراسنننننننننننننن
るنيゅالسك 

7 7 7 7 7 

≒3.   ュヱننننننننننننننننننننننننヤالع
ゅجيヱلヱالتكنヱ 

7 7 7 7 7 

≒2.  

 れゅالدراسنننننننننننننن
 るريخينننننننننننننننゅالت
 るااثرينننننننننننننننننヱ

るالتراثيヱ 

7 7 7 7 7 

 7 7 7 7 7 التعヤيュ عن بعد  .7≫

      المركز الطبي  .≓≫

التعヤيمنننننننننننننننننني   .≫≫
ュصヤمعي لゅالج 

7 7 7 7 7 

ااجمゅليةةれゅ عヤةةس 
ゅى الجヱمستるمع 
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 لـــる مع المجتمع ヱ سヱس العمــــالعاق

ュ المركز/ るليゅان اللعヱعن 

 ュالمني ュالقس
るليゅلعヤل 

るركゅالمش れゅヰالج 

تゅريخ 
 التنليذ

れゅالمخرج ュاه 

≒. 
 ゲيヲトわلや
やأكキゅيヨي 
 ラゅヨوض
りキヲلجや 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≪.  ヵケゅشわاسや
 やلعギレسي

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≫. メゅヨأعや りケやキま 

برنゅم   -≓
تعزيز 

المぼسسي 
 れゅمنظمヤل
المجتمة 
 المدني

مركز إدارة   -≓
  اأعمゅل

 Social Democratic-المنتد  ااجتمゅعي الديمボراطي  -≓
Forum 

≪-  るبゅالش れداゅيボال るتنمي るسسぼم-Youth Leadership 
Foundation 

8-  るعي الخيريゅفل ااجتمゅالتك るجمعي- Takfoul Social 
Charity Association 

8-  るالتنمي ヱ ュالسا るجمعي- Peace and Development 
Organization 

∽-  るيヱالتنم るعيゅل ااجتمゅالميث るجمعي- Al-Mithaq  
Development Social Association 

 Yemen Center-مركز اليمن لدراسれゅ حヱボل اانسゅن  -∝
For Human Rights Studies 

 Contemporary  -المنتد  الديمボراطي المعゅصر  -0
Democratic Forum 

 Ebhar Foundation -مぼسسる إبحゅر لヤطفヱلヱ る اإبداع  -3
for Childhood and Creativity 

2-  るنヱمほالم るمヱطني لبمヱلف الゅالتح-National Alliance 
for Safe Motherhood 

≒7-  るاأسرة اليمني るيゅرع るجمعي-Yemeni Family Care 
Association 

≒≒-  れゅن المرصد اليمني لدراسゅل اإنسヱボح-Yemeni 
Observatory for the studies of Human 

Rights 
≒≪-   ゅاأبح ヱ れゅدراسヤة لぺمركز المر- Women’s 

Center for Studies and Research اأسرة るجمعي
 るتنميヤل-  Family Association for Development 

≒8-  ヵدゅااقتص ュااعا れゅمركز دارس-  Economic 
Media Studies Center 

≒8-  るتنميヤثر لぺ るسسぼم- Impact Foundation for 
Development 

 House of Light Foundation -مぼسسる بيれ النヱر  -∼≓
 Tamkeen -مぼسسる تمكين شبゆゅ الريف  -∝≓

Foundation for Rural Youth 
≒0-  るتنميヤل れゅكل البن るجمعي-  All Girls Association 

For Development 
 Yemen Women’s Union  -اتحゅد نسゅء اليمن  -3≓
 Life Makers Forum -منتد  صنゅع الحيゅة  -2≓
 Yemen Journalist -نゅボبる الصحفيين اليمنيين  -7≫

Syndicate 
 National -الجمعيる الヱطنيる لمكゅفحる السرطゅن  -≓≫

Foundation for Fighting Cancer 
 YemenPAC -برلمゅنيヱن يمنيヱن ضد الفسゅد  -≫≫
 YCTAC -التحゅلف اليمني لヤشفゅفيヱ る مكゅفحる الفسゅد  -8≫
≪8-  ゅإنم るمنظم- Enma'a Civic Foundation (Efa'a) 
 Resonate Yemen -رنين اليمن  -∼≫
≪∝-  るالخيري るعيゅااجتم るيヱن التنمゅديヱ るجمعي- Wedian 
≪0-  ゆゅشب るبصم- Basmat Shabab 

≒. ≪7≒≪-
≪7≒8ュ 

فヰننننننننننュ  فنننننننننني اإدارة   -≓
:るالتنظيمي 

 ة لرشیدالحوكمる ا  -≫
إدارة في دة لجوانظم    -8

 ية   رلمشゅا
 ارة المゅليる:فュヰ في اإد  -8
 .إدارة المنح  -∼
 لفعゅلるالمゅلیる دارة اإا  -∝
0-  ゅبヤامتطヱ れاستخدゅم れ

 يる   دارإالنظم ا
3-   るعينننننننننننننننヱالت ュنننننننننننننننヰف

:れاゅااتصヱ 
2-  ゅنیボات れゅل ااتصゅللفع 
 لتوعیぺ   るدヱاれ ا  -7≓
 ュ   إعااポ اشرإ -≓≓
≒≪-  れゅسننننننننゅالسي ュنننننننヰف-

 るعيヱالت-:れاゅااتص 
≒8-  れゅسゅالسي ュرس 
 المنゅصرة  -8≓
 ااتصゅل -∼≓
فヰنننننننننننننننュ الننننننننننننننننヱع  -∝≓

دمننننننننゅج ااجتمننننننننゅعي: إ
 النヱع ااجتمゅعي

√.  メヲأصや
るثيやケヲلや 

ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي 

∽. 
 ラゅジانや ベヲボح
 ヵأゲلや サゅوقي

ュゅلعや 
ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي 

やلゅボんفي  .∝
 لヲヘムヨヤفين

ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي ギجヲا ي 

       

∵. るゃيらلやو ロゅيヨلや ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 
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∫. 
 キゅشケاや
 ヵヲبゲわلや
 وやلジヘレي

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

∬. るيヨحヨلや るゃيらلや ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≒≡.  りゲلعجや るسケやキ
 وやلاجゃين

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≒≒. 
 れゅمギخ
やلヨجヨわع 
 るヨجゲわヤل
れゅغヤلや يمヤوتع 

ترجمننننヱ るثننننゅئل  -≓
 التعヤيュ العゅلي  

ترجمننننヱ るثننننゅئل  -≫
 るزارة التربيننننننヱ

 ュيヤالتعヱ 
ترجمننننヱ るثننننゅئل  -8

ヱزارة 
 るرجيゅالخ 

تنننندريゆ كننننヱادر  -8
 るزارة الصنننننحヱ

ゅن العゅالسكヱ るم 
ترجمننننヱ るثننننゅئل  -∼

 بنポ التضゅمن
ترجمننننヱ るثننننゅئل  -∝

 ヱزارة العدل 
ترجمننننヱ るثننننゅئل  -0

 التعヤيュ العゅلي  
ترجمننننヱ るثننننゅئل  -3

 るحヤمصنننننننننننننننننننننن
  るال المدنيヱااح 

ترجمننننヱ るثننننゅئل  -2
بننننننننننポ النننننننننيمن 

れيヱالكヱ 
ترجمヱ るثゅئل  -7≓

بننننننننننポ النننننننننيمن 
れيヱالكヱ 

تنفيننذ برنننゅم   -≓≓
 るغヤءة في الゅالكف
اانجヤيزينننる فننني 
 るمعننننゅج ゆゅرحننن
 るالحديث ュヱヤالع 

تنفيننذ برنننゅم   -≫≓
 るغヤءة في الゅالكف
اانجヤيزينننる فننني 
 るمعننننゅج ゆゅرحننن

 ااندلس 

≒-   るحدة الترجمヱ 
≪-   るحدة الترجمヱ 
8-   るحدة الترجمヱ 
8-  ュيヤتع ュقس

れゅغヤال 
∽-   るحدة الترجمヱ 
∝-   るحدة الترجمヱ 
0-   るحدة الترجمヱ 
3-   るحدة الترجمヱ 
2-   るحدة الترجمヱ 
ヱحننننننننننننننننننننندة  -7≓

  るالترجم 
≒≒-  ュنننننيヤتع ュقسننننن

 れゅغヤال 
≒≪-  ュنننننيヤتع ュقسننننن

 れゅغヤال 

 اد ヱمぼسسれゅافر -≓
 افراد -≫
8- れゅسسぼمヱ افراد 
 فريل الترصد الヱبゅئي -8
∽- ポبنヤل るبعゅالت れاادارا 
 ヱزارة العدل -∝
0- れゅسسぼمヱ افراد 
3- れゅسسぼمヱ افراد 
2- ポبنヤل るبعゅالت れاادارا 
≒7- ポبنヤل るبعゅالت れاادارا 
≒≒-  るالحديث ュヱヤالع るمعゅج るسゅرئ 
 رئゅسる جゅمعる ااندلس  -≫≓

≒- 7 
≪- 7 
8- 7 
8- 7 
∽- 7 
∝- 7 
0- 7 
3- 7≪≡≒∬ 
2- ≪7≒2  
≒7- ≪7≒2 
≒≒- ≪7≒2 
≒≪- ≪7≒2 
≒8- ≪7≒2 

رجمننننننننる المنننننننننぼهاれ ت -≓
 れゅسسنぼدرة عن مゅالص
 るمينヱلي الحكゅالع ュيヤالتع

るصゅالخヱ  
≪-  れهاぼالمننننننننن るترجمنننننننن

الصنننننゅدرة عنننننن ヱزارة 
 ュننننننننننننيヤالتعヱ るالتربينننننننننننن
ゅヰل るبعゅالت れゅسسぼالمヱ  

8-  れهاぼالمننننننننن るترجمنننننننن
 الصゅدرة عن الヱزارة

تدريゆ مヱظفي الترصد  -8
  الヱبゅئي بゅلヱزارة

ترجمヱ るثゅئل البننポ منن  -∼
 れゅقينننننننننننゅاتفヱ دヱنننننننننننボع

 ヱるاヱرال تجゅري
ترجمننヱ るثننゅئل الننヱزارة  -∝

ゅغيرهヱ دヱボمن ع  
0-  れهاぼالمننننننننن るترجمنننننننن

 れゅسسنぼدرة عن مゅالص
 るمينヱلي الحكゅالع ュيヤالتع

るصゅالخヱ  
ترجمننる شننゅヰداれ المننياد  -3

ヱغيرهنننننゅ منننننن الヱثنننننゅئل 
るال المدنيヱلبح るبعゅالت  

ترجمヱ るثゅئل البننポ منن  -2
 れゅقينننننننننننゅاتفヱ دヱنننننننننننボع

るريゅرال تجヱاヱ 
≒7-  ポئل البنننゅثننヱ るترجمنن

 れゅقيننننゅاتفヱ دヱننننボمننننن ع
 ヱرال تجゅريヱるا
تنفيننذ برنننゅم  الكفننゅءة  -≓≓

في الヤغる اانجヤيزيる فني 
 ュヱنننヤالع るمعنننゅج ゆゅرحننن

るالحديث 
تنفيننذ برنننゅم  الكفننゅءة  -≫≓

في الヤغる اانجヤيزيる فني 
 رحゆゅ جゅمعる ااندلس

≒≪.  ネヲレلや
 やاجゅヨわعي

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≒≫. 
 れゅسやケギلや

 れやケゅشわاسやو
 るنيヲنゅボلや
 وやلわحムيم

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

 やلحゅسب やالي .√≓

≒-  るيゅة الحمヱند
ボل الヱボلح るنيヱنゅ

 ヵヱص ذゅااشخ
ااعゅقヱ るاثر 

الحرゆ في الحد 
ゅヰمن  

≒-   れゅالدراسننننننننننننن
るنيヱنゅボال  

≒-  るريヱヰالجم るسゅقين  -رئゅالمع るجمعي–  ヵالراز るمعゅج– 
  مぼسسる مكゅفحる السرطゅن 

≒- ≪7≒2 
≒-   るينننننننننゅلحم れゅصنننننننننيヱت

 المعゅقين
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 0202ュمヱحتس 0221الخدمれゅ ااستشゅريる التي قدمتゅヰ الكヤيる خال اللترة من 

ュ رة المركزゅان ااستشヱعن 

 ヱمقدم
 ااستشゅرة

 المخرجれゅاهュ  الجるヰ المستليدة التゅريخ

≒.  
 التطヱير
 اأكゅديمي

 ヱضمゅن الجヱدة

     

ااستشゅري   .≫
 الヰندسي

≒-  るامممバلや るيمレلفや れصمفاやヲヨلや دやギعمや
 ロيمممممممماヨلやヱ اゲلبممممممممやヱ ممممممممانيらヨヤل

 やヱلゲダف やلダحي
≪-  るيممممヤفممممق كやゲم るع صمممميانヱゲممممゼم

 جامるバ صバレاء -やلبب 
≫-  るياضمميゲلや るبيممゲわلや るيممヤع كヱゲمゼم

 جامるバ صバレاء-
√-  れ مممممممممゼレヨلや (يممممممممميボتヱ るسمممممممممやケد

 るレ تバزやلاゲسانيる لバヤヨب مギي
∽-  ゲاصمممممممممレバلや (يممممممممميボتヱ るسمممممممممやケد

 りギيممممممギلحや ادわإسمممممم るسممممممانيゲلاや
 やلゲياضي

やلやケギسمممممや るإنゼمممممائيる لゼヨمممممヱゲع  -∝
るيケاイわلやヱ るيレムジلや يイバلや ァやゲأب 

إعやギد やلや ヅヱゲゼلゲヨجバيる أنゼاء  -∵
 مヴレら مヨイع شゲكる يヨن مヲبايل

∫-  れやギيمممやزヨلやヱ れممماダاقレヨلや يممملヤ 
لゲゼヤكاれ لギボわヨمる أنゼاء مヨイمع 

 شゲكる يヨن مヲبايل
يる لゼヨمممممヱゲع やلやケギسمممممや るإنゼمممممائ -∬

るيケاイわلやヱ るيレムジلや يイバلや ァやゲأب 

≒-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

≪-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

≫-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

√-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

∽-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

∝-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

∵-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

∫-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

∬-  るゃاء هيツعや
 やلケギわيس

≒- ≪≡≒∵ュ 
≪- ≪≡≒∝ュ 
≫- ≪≡≒∝ュ 
√- ≪≡≒≫ュ 
∽- ≪≡≒≡ュ 
∝- ≪≡≒≪ュ 
∵- ≪≡≒∵ュ 
∫- ≪≡≒∬ュ 
∬- ≪≡≒≪ュ 

≒-  メاشغاや りケやコヱ
るامバلや 

 جامるバ صバレاء -≫
 جامるバ صバレاء -≪
 مバヤب مギيるレ تバز -√
∽- りギيギلحや بバヤم 
∝- りケاイわヤي لイバلや るكゲش 
 شゲكる يヨن مヲبايل -∵
∫- . 
∬- りケاイわヤي لイバلや るكゲش 

≒-  れصفاやヲヨلや りدヲジم コاイنや
るامバلや るيレلفや 

 7 7 7 7 ا يヱجد إدارة اأعمゅل  .≪

≒∽.  りケやキاや ゲيヲトت
るمゅلعや 

لجننننننه تحنننننندي   -≓
الخطننننننننننننننننننننننننط 
 るالدراسنننننننننننننننننننني
ヱانشننننننننننننننننننننننننゅء 
 ديبヱヤمれゅ جديدة 

ريゆ دالتننننننننننننننننننننن -≫
 المجتمعي 

المヰرجننننننننننننننننゅن  -8
 るترجمننヤني لゅالثنن

ゆركن الحس 

≒-  ュヱヤحدة الدبヱ 
≪-  ゆحدة التدريヱ 
 دارة التسヱيلإ  -8

≒- るميヱحكヱ るصゅخ れゅسسぼمヱ れゅشرك 
≪-  ゅヰرجゅخヱ るمعゅافراد من داخل الج 
 طاゆ مركز الヤغヱ れゅزヱار المヰرجゅن -8

≒- ≪7≒2 
≪- ≪7≒2 
8- ≪7≒2 

تحنننننننننننندي  الخطننننننننننننط  -≓
لヤننننننننديبヱヤمヱ れゅانشننننننننゅء 
ديبヱヤمれゅ شبكヱ れゅامنن 

 れゅمننننننننننヱヤمع ュヱننننننننننヤدبヱ
 れゅنننننボتطبيヱ  れاانترنننننن

 المヱبゅيل
≪-  ュヱننننヤتنفينننذ عنننندد منننن دب

 ゆسننننننننゅحヤل るالرخصنننننننن
ポالجرافيヱ 

8-  れゅي  لخنننننننننندمヱالتننننننننننر
 れراヱدヱ ゆسنننننننننننننننننゅالح

るنيヱاالكتر るالترجم 

≒∝.  ゲらわガヨلや
ヵゴكゲヨلや 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≒∵.  れゅسやケギلや
るنيゅムジلや 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≒∫.  ュヲヤلعや
ゅجيヲلヲレムわلやو 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≒∬. ギيم عن بعヤعわلや ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

≪≡. 
 れゅسやケギلや

や るيガيケゅわل
 るيゲاثやو
るثيやゲわلやو 

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ 

 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ やلゲヨكや ゴلらトي .≓≫

 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ やلصم وやلムらم .≫≫
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 0202ュمヱحتس 0221الخدمれゅ ااستشゅريる التي قدمتゅヰ الكヤيる خال اللترة من 

ュ رة المركزゅان ااستشヱعن 

 ヱمقدم
 ااستشゅرة

 المخرجれゅاهュ  الجるヰ المستليدة التゅريخ

√.  るراثيヱل الヱاأص 

やنわاや ァلイヰن ヱتحジين  -≓
 . やأصレاف

≪- わنやるاميゼلや りケグلや نイه ァا 

 やاسヲدヵد. -≓
 

≒- ≪≡≒∫ュ 
≪- ≪≡≒√ュ 

≒-  ァاわإنヱ るيヨレت るジماس
 やلحヲらج

≪-  るامバلや るジاسヨلや
ケヱグらلや ケاんإك 

≒- ゲヨわジم メやコل ماヨバلや 
≪- ゲヨわジم メやコل ماヨバلや 

∽.  
حقヱس اانسゅن 
ヱقيゅس الرأي 

ュゅالع 

تボديュ استشゅراヱ れدراسれゅ حヱل حヱボل 
 اانسゅن

    

الثقゅفي   .∝
 لヤمكلヱفين

 ا يヱجد ا يヱجد ا يヱجد ا يヱجد ا يヱجد

∵.  るالبيئヱ اゅ7 7 7 7 7 المي 

اارشゅد التربヱي   .∫
 ヱالنلسي

7 7 7 7 7 

∬.  るالمحمي るالبيئ 

≒- れやケギボلや ゲيヲتبヱ جヲダلや 
≪- れやケギボلや ゲيヲتب 

ヵケاらيレد. محاسن م 
 

≒- ≪≡≒≡_≪≡≡∬ュ 
≪- ≪≡≒∝_≪≡≒≒ュ 

≒-  ラやヲバس るيバヨج
るعيやケلزや 

ماや ポلヲダج في  -≫
ケباヨلや اヱゲع 

れやケギボلや ゲيヲتب 
 

دارسる الヰجرة   .≡≓
 نヱالاجئي

7 7 7 7 7 

≒≒.  
خدمれゅ المجتمع 
 ュيヤتعヱ るترجمヤل

れゅغヤال 

≒-  れغممممماヤلや (ممممميヤバمج تやゲيمممممي) بمممممボت
 ギاهمممممバممممممن م ギيمممممギバヤل るيمممممらレاجや
 るمانممممや يب فمممميケギممممわلやヱ れغمممماヤلや
れحافااヨلや るيボبヱ るヨاصバلや 

≪-  れغممماヤلや كمممزゲممماء مゼنや عヱゲمممゼم
りギバص るバامイب 

 やدや りケやلゲヨكز -≓
 やدや りケやلゲヨكز -≫

≒-  ≪≡≒∬ュ 
≪-  ≪≡≒∬ュ 

 や りケやコヱلヤバわي) やلفレي -≓
≪- るバجام るئاسケ りギバص 

( بمやゲمج تヤバمي) لغماれ ∝عギد   -≓
 . やجらレيる  ت) تボيي)

تممم) やعمممやギد مゼمممヱゲع مムわاممممل  -≫
أنゼمممماء مゲكممممز لغمممماれ فممممي 
 れممممممماらヤبわヨلや ممممممممع るمممممممバجام

るيゲيギボわلや るفヤムわلやヱ. 

 7 7 7 7 7 النヱم ااجتمゅعي  .≫≓

≒≫.  
 れゅالدراس

 れراゅااستشヱ
ュالتحكيヱ るنيヱنゅالق 

7 7 7 7 7 

 الحゅسゆ االي  .√≓

 مヱゲゼع やلゲبط やلムらゼي -≓
≪- や (ع ناヱゲゼمれماヲヤバヨل 
≫- るافツわسやヱ قعやヲي) مヨダت 
√-  れياناらわاسや يلヤتحspss 
やヱيممゲ –جヲجمل やبムヤيゼمن  やسمレاج  -∼

 لس(
∝- ERP るヨناや لヨع 

 やدや りケやلゲヨكز -≓
 やدや りケやلゲヨكز -≫
≫- れياイمゲらلや りギ ヱ 
√- ュヲヤبギلや りギ ヱ 
∽- ュヲヤبギلや りギ ヱ 
∝- れياイمゲらلや りギ ヱ 

≒- ≪≡≒≪-≪≡≒≡ュ 
≪- ≪≡≒≪-≪≡≒≡ュ 
≫- ≪≡≒∝-≪≡≒≪ュ 
√- ≪≡≒∝-≪≡≒≪ュ 
∽- ≪≡≒∝-≪≡≒≪ュ 
∝- ≪≡≒∝-≪≡≒≪ュ 

≒- バلや (يヤバわلや るバالي/جام
 صバレاء

≪-  るバالي/جامバلや (يヤバわلや
 صバレاء

≫- ソقباع خا れكاゲش 
√-  れساやケギلや اجヅ

 やلヤバيا
∽-  るخاص れكاゲش

るعامヱ 
∝- るخاص れكاゲش 

 تレفيグ مヱゲゼع やلゲبط やلムらゼي -≓
やلジヨمممماهるヨ بレわفيممممグ مゼممممヱゲع  -≫

 نا) شや ラヲゃلباج
 تレفيグ عりギ مやヲقع -≪
√- れياناらلや يلヤتح 
 تケギيب -∼
∝- るヨناや グفيレت 

تطヱير اادارة   .∼≓
るمゅالع 

7 7 7 7 7 

 7 7 7 7 7 مختبر المركزيال  .∝≓

≒∵.   れゅالدراس
るنيゅالسك 

خدمれゅ استشゅريる في مجゅل 
るبيゅاانج るء الصحゅطبぺ ≪7≒7-≪7≒≪ ゆطا るمعゅ7 الج 

≒∫.  

れゅالدراس 
るريخيゅالت 
るااثريヱ 
るالتراثيヱ 

     

≒∬.   ュヱヤالع
ゅجيヱلヱالتكنヱ 

7 7 7 7 7 

 7 7 7 7 7 التعヤيュ عن بعد  .≡≫

 7 7 7 7 7 المركز الطبي  .≓≫

≪≪.  ュالبكヱ ュ7 7 7 7 7 الص 
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 ماحظات عدد اﾝموا د اﾝبرنامج سم ا اﾝمرﾜز م

 مركز إدارة ااعمゅل 1
 )عربي( عمゅلمゅجستير إدارة اأ -1
 )إنجヤيزي( عمゅلمゅجستيرإدارةاأ -0

 ( مゅدة∝1)
  ( مゅدة∬1)

  ( مヱاد12) مゅجستير حقヱس اانسゅن مركز حقヱس اأنسゅن 2

  ( مゅدة0≪) مゅجستير الميゅا مركز الميゅا 3

 مركز النヱم ااجتمゅعي 4
 مゅجستير النヱم ااجتمゅعي )عربي( -1
 النヱم ااجتمゅعي )إنجヤيزي( مゅجستير -0

 ( مゅدة√1)
 ( مゅدة√1)

 

  ( مゅدة∝1) مゅجستير اادارة العゅمる دارة العゅمるمركز اح 5

6 るمركز الترجم るجستير ترجمゅم (اد12ヱم )  

  ( مゅدة11) مゅجستير الヰجرة مركز الヰجرة 7

8 ゆسゅمركز الح 
ュヱヤدب (اد12ヱم )  

  ( مヱاد12) دبュヱヤ جرافيكس

9 るنيゅالسك れゅمركز الدراس ュヱヤدب (دة≪1ゅم )  

11 るنيヱنゅالق れゅمركز الدراس 

1- ュヱヤدب 
0- ュヱヤدب 

 ( مゅدة10)
 ( مゅدة10)

 لغير المتخصصين

 لヤمتخصصين

ュالتحكي ュヱヤدب (دة10ゅم )  

11 るريخيゅالت れゅمركز الدراس 
 دبュヱヤ لヤحرف -1
 دبュヱヤ لヤحرف -0

 ( مヱاد12)
 ( مヱاد12)

るيヱنゅبعد الث ゅلم 

るمعゅبعد الج 

12 るسيゅالسي れゅمركز الدراس  ヱ るليヱالد れゅجستير في العاقゅم
るسيゅمヱヤالدب (دة11ゅم )  

13 るالزراعي るجستير مركز المحميゅم (اد12ヱم )  

 (091) البراما ヱالمヱادإجمゅلي  ( مゅدة0∼0) ( برنゅما∬1) يـــــــجمゅلاح
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≒)ギلや ين فيギيボヨلや ゆاトلや معيゅلجや ュゅعヤل ゅيヤلعや れゅسやケ≪≡≪≡ュ 
≪)や れゅسやケギلや  مゅنゲلب ュゅلع ゅيヤع≡≪≡≪ュ 

≫) ュゅلع ゅيヤالع れゅفي الدراس るحゅ021البراما المت∬ュ 

√)ゅيヤلعや れゅسやケギلや  مやゲصيل بヲت 

∽)ゅيヤلعや れゅسやケギلや ゆاヅ 

∝) れやゲشぽبمや れゅسやケギلや  مやゲلゅيヤع 
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 مقدمة:

ヱقةد  اليمنيةる،سةن  عヤةس إنشةゅء الجゅمعةれゅ  √1مرヱر  ュ بعد√∫∬ゅ1ما الدراسれゅ العヤيゅ بجゅمعる صنعゅء عュゅ نبدأ بر   
ゅلدراسةれゅ العヤيةゅ فةي كヤيةる الشةريعヱ るالقةゅنヱن عةュゅ بヱالعュヱヤ، ثュ تقرر البةدء  ヱاآداゆ، في كヤيる التربيる،أれ البراما بد

التجةゅرة  ،لقةゅنヱنبュヱヤ لكヤيةれゅ الشةريعヱ るاュ ، ثュ تةュ إنشةゅء عمةゅدة لヤدارسةれゅ العヤيةヱ ゅتةュ فةتح برنةゅما الةد∼∫∬1/ √∫
 كヤيる التربيヱヱ .るااقتصゅد، 

   ヱلاتضح من الجدسيヱ المقيدينأعداد  أن ゆالطا  れゅلدراسゅفيب ゅيヤي حيةي تراجع كبير العヱحヤمヱ  فةي ュةغ عةددهヤب
  ュゅ0211/ 0210ع( ュ∫1√  ( ヱشر نمぼبم ゆلゅط )2∬ ،√∽- ュゅفي عヱ ، )021∬   /0202ュغ عددهヤب ュ (≫√∬ )

るليصل نسب ゆلゅط  ゆلゅلسゅب ヱإالنم(1،≪12لس∽ -ュانعةداヱ ، ى دخةل اللةردヱم مسةتゅد انخلةヱهذا يعةヱ ، )  ،ゆاتةヱالر
 .ヱارتلゅم مستヱى الغاء المعيشي النゅتا من استمرار العدヱان ヱالحرゆ عヤس اليمن
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 ≪∬ جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ るـيـヤالمركـــز الـك / 
 الـبـرامـا

 دكتヱراا مゅجستير دبュヱヤ ااجمゅلـي
 る - ∽0 ≫∫ ∬2 ـــالطヱ ゆالعュヱヤ الصحي  .1
 √∫ - √∫  ゅنــسنطゆ اأ  .0
 - - - - るــالصيدل  .≪
√.   れゅمヱヤالمع ゅجيヱヤتكنヱ ゆヱسゅ1√ - 1√ - الح 
 ∝∼ - ∝∼ - るــالヰندس  .∼
 ∼∫ - ∼∫ - ゅد ــالتجゅرة ヱااقتص  .∝
 ∬ヱ - 02∬ - 02ن ـــالشريعヱ るالقゅن  .9
∫.   るنيゅاانس ュヱヤالعヱ ゆ1 ≪∫ - اآدا ∫√ 
∬.  ヤــالعュヱ - ∽∽ - ∽∽ 

 る - 1 1 0 ــاعالزر  .12
 る - 1 - 1ـالتربيる ريゅضي  .11
10.  れゅغヤ90 - 90 - ال 
 ∬√ - √√ ∼ اュـــعحا  .≪1
1√.  るء - التربيゅ0∫0 99 ∫∬1 9 صنع 
1∽.  るنيゅالسك れゅ1 - - ∫1 مركز الدراس∫ 
1∝.  るالبيئヱ ةゅ1 - - √1 مركز المي√ 
19.   る00 - - 00 مركز الترجم 
1∫.  るمゅير اادارة العヱ12 - √12 - مركز تط√ 
 02 - - 02 نヱم ااجتمゅعيمركز ال  .∬1
02.  るنيヱنゅالق れراゅ01 - - 01 مركز ااستش 
 ∼∼ - ∼∼ - مركز الヰجرة ヱالاجئين  .01
00.  るمゅمركز احدارة الع - ∫√ - ∫√ 

 ∫√√1 119 √100 129 يـااجـمـゅلـ
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 0202ュبراما دراسれゅ عヤيゅ جديدة خال العュゅ الجゅمعي  
ュ るـيـヤالمركــز الـكـ / ュヱヤجستير دبゅراا مヱلي دكتゅاجم 
 ∝ゅ 11 9∽ 102 02ءـــالتربيる صنع 1
0 るنيゅاانس ュヱヤالعヱ ゆ119 √0 ≪∬ 2 اآدا 
≫ るالصحي ュヱヤالعヱ ゆ02 ≪ 19 2 الط 
 れゅ 2 19 2 19ـــالヤغ √
 ∼ 2 ∼ 2 التجゅرة ヱااقتصゅد ∼
∝ るن الشريعヱنــــゅالقヱ 102 2 12∝ 00∝ 
9 ヤـــالعュヱ 2 ≫∽ 2 ≫∽ 
 る 2 01 2 01ــالزراع ∫
 る 2 2 2 2ــالصيدل ∬
1 
 
 
 
 
2 

 ゅ 2 2 2 2نــسنطゆ اأ
 ∬る 2 1∬ 2 1ــالヰندس 11
10 れゅمヱヤالمع ゅجيヱلヱتكنヱ ゆヱسゅ00 2 00 2 الح 
 ∼0 2 ∼0 2 اュــــــعاح ≪1
1√ るضيゅالري る2 ≪ 2 التربي ≫ 
 1 2 2 1 مركز الヰجرة ヱالاجئين ∼1
1∝ るنيゅالسك れゅ1 2 2 1 مركز الدراس 
 ≪1 2 2 ≪1 لميゅة ヱالبيئるمركز ا 19
1∫ るنيヱنゅالق れراゅ2 2 ≪≪ مركز ااستش ≫≫ 
 ≪ 2 2 ≪ مركز قيゅس الراي حقヱس اانسゅن ∬1
 2≪ 2 2 2≪ دارةمركز تطヱير اح 02
01 れゅغヤال ュيヤتعヱ る2 2 ≪ مركز الترجم ≫ 
 ∫∝ 2 ∫∝ 2 رة العゅمるدامركز اح 00

 يـــجـمゅلـاح
 
 
 

01∽ √22 0∽≫ ∫∝∫ 
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ゅيヤالع れゅالدراس 
    ュゅال2≓7≫حفل العヱ ゅينヤالع れゅد فني الدراسنヱヰلعديد من الجゅب ュمنن خنال るمعنゅلجゅمني بヤندمين  بحن  العボل المتゅبボاسنت

( 8∼≫دكتننヱراه   ( 877( مゅجسننتير  ∼≓≫ヤيننゅ دبヤننュ  ュヱ لヤدراسننれゅ الع7≫7≫/2≓7≫لヤتنسننيل ヱالボبننヱل لヤعننュゅ الجننゅمعي 
( طゅلبヱ ⇔ゅطゅلبه تュ تヱزيعュヰ عヴヤ الكヤيヱ れゅالمراكز فني مختヤنف التخصصنヱ れゅمتゅبعنる الطヤبنる المتボندمين 3∝3مゅلي  بإج

 ュゅعヤ2≓7≫/3≓7≫ل  ュلد عددهゅالبヱ ュ≒883  ュヰمن るلبゅطヱ ⇔ゅلبゅ70≓( ط ヱ ュヱヤ8≫≫≓( دب ヱ جستيرゅره 0≓≓( مヱدكتن )
 ゅ ュ≪7≒2.ュ( مبتعثين لヤع7≓( منュヰ  32≫ دهュ اضゅفる الヴ متゅبعる اヱضゅع المبتعثين في الخゅرج ヱالبゅلد عد

ヱالعمل عヴヤ حل الكثير من المشكاれ المتراكمる لسنヱاれ سゅبヱ るボالتي كゅنれ تمثل ぺحد معヱقれゅ التطヱير ヱبرغュ مゅ تمر 
 به الباد من عدヱان عبثي بصヱرة عゅمヱ るالجゅمعる عヱ ヴヤجه الخصヱص, اامر الذぺ ヵثر سヤبゅ⇔ عヴヤ مستヱ  اأداء.

لعヤيゅ عヴヤ عمل مراجعる شゅمるヤ لكل برام  الدراسれゅ العヤيヱ ゅلヱائحヱ ゅヰالヱقنヱف عヤنヴ نボنゅط الضنعف ヱعكفれ الدراسれゅ ا
.ゅيرهヱتطヱ ゅヰتحديث ヴヤالعمل عヱ ゅヰه فيヱボالヱ 

 
  0202ュراما الدراسれゅ العヤيゅ لヤعュゅب
 

تنني تヤبنني تنفيننذا⇔ لヤخطننる ااسننتراتيجيる لヤجゅمعننる فボنند حرصننれ قيننゅدة جゅمعننる صنننعゅء عヤننヴ فننتح بننرام  لヤدراسننれゅ العヤيننゅ ال
 احتيゅجれゅ التنميる من خال اآتي:  

 
 0202ュبراما دراسれゅ عヤيゅ جديدة خال العュゅ الجゅمعي  ( أ

 

( برنゅمجنゅ⇔ منن بنرام  الدراسنれゅ العヤينゅ الجديندة ヱالتني تمثنل تطنヱرا مسنبヱقヱ ⇔ゅيعند 0≓في هذا العュゅ استطعنゅ فنتح عندد  
 هي:ヱهذه البرام   لヱヤطن,مفخرة 
 ヱالゅボنヱن قسュ الゅボنヱن العュゅيعゅ るم  دكتヱراه في كヤيる الشرنبر (≓

 ヱالゅボنヱن قسュ الゅボنヱن الخゅص ゅم  دكتヱراه في كヤيる الشريعる نبر  (≫

 ヱالゅボنヱن قسュ الشريعる اإساميゅるم  دكتヱراه في كヤيる الشريعる نبر (8

 قسュ منゅه  طرل تدريس ريゅضيゅ  れゅم  دكتヱراه في كヤيる التربيる صنعゅءنبر (8

 قسュ منゅه  طرل تدريس لغる عربيゅ  るم  دكتヱراه في كヤيる التربيる صنعゅءنبر (∼

 قسュ منゅه  ぺصヱل التربيゅ るم  دكتヱراه في كヤيる التربيる صنعゅءنبر (∝

0)  ュمرا  الدぺ جستير فيゅم  مゅبرنるالصحي ュヱヤالعヱ ゆالط るيヤبك. 

  بكヤيる الطヱ ゆالعュヱヤ الصحيる حيゅء الدقيるボاأبرنゅم  الدكتヱراه في  (3

  عاュبكヤيる اإ قسュ الصحゅفる دكتヱراه في برنゅم  (2

 عاュبكヤيる اإ قسュ اإذاعヱ るالتヤفزيヱن دكتヱراه في رنゅم ب (7≓

 برنゅم  المゅجستير في مركز دراسれゅ الヰجرة ヱالاجئين (≓≓

≒≪)  ュヱヤم  دبゅمتخصصين برنヤلュالتحكيヱ るنيヱنゅボال れراゅااستشヱ れゅفي مركز الدراس  

  في مركز الدراسヱ れゅااستشゅراれ الゅボنヱنيヱ るالتحكيュ دبュヱヤ لغير المتخصصينبرنゅم   (8≓

≒8) ゅبرن るغヤلゅعي  بゅع ااجتمヱجستير في النゅم  الم)るع  العربيヱعي.مركز النゅااجتم 

 العュゅ.نسゅن ヱقيゅس الرヵぺ بمركز حヱボل اإ اإنسゅن,برنゅم  المゅجستير في حヱボل  (∼≓

≒∝)   るالمصرفيヱ るليゅجستير في المゅم  المゅديميبرنゅكぺヱ رةゅالتج るيヤد.ا( بكゅاقتص 

≒0)   るالمصرفيヱ るليゅجستير في المゅم  المゅتبرن ヱ رةゅالتج るيヤبك )ヵدانفيذゅاقتص. 

هذه البرام  تعد انجゅز ヱطني الヴ جゅنゆ انゅヰ تヱفر فرصる كبيرة أبنゅئنゅ الطاヱ ゆخゅصる اإننゅ  لヤدراسنる فني 
أن  الجゅمعنる,الداخل كمゅ تヱفر لخزينる الدヱلる مايين من الدヱاراれ سنヱيゅ إضゅفる الヴ كヱنヰنゅ رافند منن رヱافند 
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ヱا تتヱفر في كثينر منن الجゅمعنヱ れゅفني ذاれ الヱقنれ ضنرヱريヱ るمヤحنる جندا⇔ بع  هذه البرام  نヱعيヱ るنゅدرة 
  .لمヱاكبる احتيゅجれゅ المجتمة

 

ゆ ) ر احعدادبヱراما في ط 
 

هنポゅ برام  استكمれヤ اإجراءاれ اأヱلヴ لゅヰ منن حين  إقゅمنる النヱرش ヱتヱصنيف المボنرراヱ れإقرارهنゅ منن مجنゅلس     
 ءاれ اإقرار ヱااعتمゅد خال الفترة الゅボدمヱ るهي:اأقسヱ ュゅمجゅلس الكヤيヱ れゅلュ يبل سヱ  استكمゅل إجرا

≒) ュالتحكيヱ るنيヱنゅボال れゅني بمركز الدراسヱنゅボير ااداء الヱجستير في تطゅم  المゅع برنヱمشر. 
≪)  ュالتحكيヱ るنيヱنゅボال れゅبمركز الدراس ュجستير في التحكيゅم  المゅع برنヱمشر. 
 .لزراعيヱ るالبيئるمشرヱع برنゅم  المゅجستير في البيئる المحميる بمركز المحميる ا (8
 .مشرヱع برنゅم  الدكتヱراه في ااقتصゅد بكヤيる التجゅرة (8

   .دارة ااعمゅل بكヤيる التجゅرةإمشرヱع برنゅم  المゅجستير اأكゅديمي في  (∼

 .مشرヱع برنゅم  المゅجستير في المحゅسبヱ るالمراجعる بكヤيる التجゅرة (∝
0) ゆヱسゅالح るيヤبك ゆヱسゅراه في الحヱم  الدكتゅع برنヱمشر.  

 

 0202ュعュゅ اما قゅئمる خال بر تطヱيرج( 

    ュゅل العمنل 7≫7≫خال هذا العヱسن れゅبنヤلمتط ゅボفヱ るئمゅボال ゅيヤالع れゅمن برام  الدراس るعヱتحدي  مجمヱ يرヱتط ュت ュ
 ヱهذه البرام  كゅلتゅلي:

 .برنゅم  دكتヱراه في منゅه  العヱ ュヱヤطرل تدريسゅヰ في كヤيる التربيる صنعゅء  (≓

≪) るالعربي るغヤه  الゅراه في منヱم  دكتゅء برنゅصنع るالتربي るيヤفي ك ゅヰطرل تدريسヱ.  

  .برنゅم  دكتヱراه في اإدارة ヱالتخطيط التربヵヱ في كヤيる التربيる صنعゅء (8

  .برنゅم  دكتヱراه في عュヤ النفس التربヵヱ في كヤيる التربيる صنعゅء (8

  .برنゅم  دكتヱراه في منゅه  ااجتمゅعيれゅ في كヤيる التربيる صنعゅء (∼

∝)  るفي مركز الترجم ュヱヤم  الدبゅبرنれゅغヤال ュيヤتعヱ. 

0) ュヱヤالع るيヤجستير في كゅم  مゅبرن. 
 .برنゅم  المゅجستير في ااقتصゅد بكヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد (3

 ا.ــ( برام∫ي البراما التي تュ تحديثゅヰ )ـــجمゅلإ

 

 براما في إطゅر الدراسヱ るالتحديي بゅلجゅمعるد( 
 نعمل حゅليゅ عヴヤ دارسヱ るاعداد اآتي:

 عاقれゅ عゅمる(. -إذاعヱ るتヤفزيヱن  -عاュ  صحゅفる ثاثる برام  مゅجستير في كヤيる اإ (≓

≪) )るالبيئヱ  اأر ュヱヤع  ュヱヤالع るيヤجستير في كゅم  مゅبرن 

 برنゅم  مゅجستير في كヤيる التجゅرة  اقتصゅد( (8
 

ヱ )ュدゅالق ュゅعヤل るقعヱالبراما المت 
≒)   るنيヱنゅボال れゅجستير الدراسゅمجين في مゅبرن 
 برنゅم  الدكتヱراه في ااقتصゅد   (≫
 ستير في إدارة ااعمゅلبرنゅم  المゅج  (8
8)  るسبゅجستير في المحゅم  المゅبرن 
∽)  ゆヱسゅراه في الحヱم  الدكتゅبرن 
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 اــヱم البرنゅمـــن ュ(ـــ) القس التخصص るـــــالكヤي
ュヱヤجستير دبゅراا مヱدكت 

ربي
الت

ـــ
صنع

 る
ــــ

 ゅء

     ريسゅヰمنゅه  التربيる اإساميヱ るطرائل تد
ゅヰطرائل تدريسヱ るالعربي るغヤه  الゅمن      

ゅヰطرائل تدريسヱ るيزيヤاانج るغヤه  الゅمن      
ゅヰطرائل تدريسヱ ュヱヤه  العゅمن      

ゅヰطرائل تدريسヱ れゅضيゅه  الريゅمن      
ゅヰطرائل تدريسヱ れゅعيゅه  ااجتمゅمن      

     الボرآن الكريヱ ュعヱヤمه
ュيヤالتع ゅجيヱلヱتكن     

     نفس التربヵヱعュヤ ال
るل تربيヱصぺ     

ヵヱالتخطيط التربヱ اإدارة     
ュゅفي جمية اأقس ュゅالع ュヱヤالدب     

     الدبュヱヤ التボني

 ュヱ
ヤلع
 ヱا

ゆا
آد

ا
يـــ

سゅن
حن
ا

る 

るاإسامي れゅالدراس      
るالعربي るغヤال      
       عュヤ ااجتمゅع

るيزيヤاإنج るغヤال      
      عュヤ النفس
ゅالجغرافي      
るسفヤالف      
       اآثゅر
      التゅريخ

れゅمヱヤالمع ュヤعヱ れゅالمكتب     
حي
ص
 ال
ュヱ
ヤلع
 ヱا

ゆط
ال

 るـــ

るيヱء الحيゅالكيمي      
      حيゅء الدقيるボ  الميكرヱبيヱلヱجي(اأ

るيヱااد ュヤع     
     النسゅء ヱالتヱليد
るمゅالع るالجراح     
れゅيヤالطفي ュヤع     
るمゅع るصح      
      طゆ المجتمة

 ゆヤボالヱ るطنيゅالب      
るاانسجヱ التشريح     

اأ
 ゆ

ط
ـــسن

 ゅن

るالسني れゅيضヱالتع     
     العاج التحفظي

     جراحる الヱجه ヱالفكين
     سنゅنتヱボيュ اأ

るل السنيヱالنس  حヱ るثヤمرا  الぺ     
ヱ ゆطるااشعヱ التشخيصヱ ュمرا  الفぺ     

ュالف るصحヱ لゅاأطف ゆط     
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اع
زر

ال
ــــ
ـ

る 

   ヱ ュヱヤ  تボنيる اأغذيるع
     اإنتゅج الحيヱاني

れゅالنب るيゅقヱ     
るالبئヱ هゅالميヱ اأراضي     

るالزراعي るندسヰال     
     ااقتصゅد ヱاإرشゅد الزراعي

るصيل الزراعيゅالمح     
れゅبゅالغヱ تينゅالبس      

ヤلع
ا

ــــ
ュヱ 

     الفيزيゅء
      عュヱヤ الحيゅة
      الكيميゅء

  ヱ    البيئる عュヱヤ اأر 
れゅضيゅالري      

تج
ال

ـــ
رة 

ゅ
 

ص
اقت

ヱا
 ゅدـ

     ااقتصゅد
     المゅليヱ るالمصرفيぺ るكゅديمي
ヵتنفيذ るالمصرفيヱ るليゅالم     

るسيゅالسي ュヱヤالع     
     اإحصゅء

)ヵل  التنفيذゅإدارة اأعم     

 
دس

ヰن
ال

 るـــ

るالمدني るندسヰال      
るريゅالمعم るندسヰال     

   ヰ  ربゅئيるالヰندسる الك
るبيئヱ هゅمي るهندس ュヱヤدب     

るع
ري
لش

ا
 

 
ヱن

قゅن
ヱال

 

ュゅن عヱنゅق       
       قゅنヱن خゅص 
るإسامي るشريع       

يدل
ص
ال

 るــ

るليヱء الدゅالكيمي     
れゅالصيداني     

     العゅボقير

اع
ا

ــ
ュا 

       اإذاعヱ るالتヤفزيヱن

るفゅالصح       

るمゅالع れゅالعاق      

 
れゅ

لヤغ
ا

 

  ヱ る    الترجمるالヤغる العربي

るيزيヤاإنج るغヤال      

 ゆ
ヱس

ゅح
ال

 ゅي
ヱج

نヱل
ヱتك

れゅ
ヱم

ヤمع
ال

 

 ゆヱسゅح ュヱヤع     

れゅمヱヤالمع ゅجيヱلヱتكن     

れゅمヱヤالمع ュنظ     

 
ربي

الت
ــ

 る るضي
ゅري

ال
  

るبدني るتربي     
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ز 
رك
م

 れ
ゅس

درا
ال

るني
ゅسك

ال
 

るنيゅالسك れゅالدراس      

 
ز 
رك
م

ゅا 
لمي

ا
るيئ

الب
ヱ

 

      المゅئيる اإدارة المتكゅمるヤ لヤمヱارد

 るم
خد

ز 
رك
م

ع 
جتم

الم
 ュي

ヤتع
ヱ 
るم

رج
لヤت

れゅ
لヤغ
ا

 

     ترجمる  عربي , انجヤيزヵ , انجヤيزヵ عربي(

るريゅني لبغرا  التجヰم ュヱヤدب     

ي 
ゅح
 أب
كز
مر

م 
ヱن
 ال
れゅ

اس
در
ヱ

 るي
تنم

ヱال
ي 

ゅع
جتم

اا
るي
دヱل

ال
 

るيزيヤاإنج るغヤلゅعي بゅع ااجتمヱالنヱ るليヱالد るالتنمي      

   ヱ   ع ااجتمゅعي بゅلヤغる العربيるالتنميる الدヱليヱ るالن

ر 
ヱي
تط
ز 
رك
م

るم
ゅلع
ة ا

دار
اح

 

るمゅير اإدارة العヱتط       

 
ر 
ヱي
تط
ز 
رك
م

   
   

 
رة 

إدا
 

أا
مゅل

ع
 

       إدارة ااعمゅل

 
 れ

ゅرا
تش

اس
ز ا

رك
م

るني
ヱن
ゅلق
ا

 
     دبヱ ュヱヤظيفي في الدراسれゅ الゅボنヱنيる لغير المتخصصين

    ヱ نيるالدبュヱヤ العゅلي الヱظيفي في المゅヰراれ الゅボن

ز 
رك
م

رة 
ヰج

ال
ين
جئ
لا
ヱا

 

     قضゅيゅ الヤجヱء ヱالヰجرة

س 
ヱق
 ح
كز
مر

س 
ゅقي
ヱ 
ゅن
نس

اا
أي

الر
 

 
 

 نسゅنحヱボل اإ
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ゅヰفي るالدراسي れالمقرراヱ ゅيヤالع れゅصيف براما الدراسヱضح تヱل يヱجد 

 

ュ مـــــاسゅالبرن ュصيف اــــヱالت るلゅح 
 سنる التヱصيف / غير مヱصف( )مヱصف

دد ــــع
 れالمقررا
るالدراسي 

دد المقرراれ ــــع
るصلヱالم 

≒ 
 جمية المボرراれ ≓≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف المゅجستير في مركز الヰجرة ヱالاجئين

≪ 
برنゅم  دكتヱراه في كヤيる الشريعヱ るالゅボنヱن قسュ الゅボنヱن 

ュゅصف العヱ3 2≓7≫/3≓7≫ م れرراボجمية الم 

8 
يعヱ るالゅボنヱن قسュ الゅボنヱن برنゅم  دكتヱراه في كヤيる الشر
 جمية المボرراれ 0 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف الخゅص

8 
 るالشريع ュن قسヱنゅボالヱ るالشريع るيヤراه في كヱم  دكتゅبرن

るصف اإساميヱ3 2≓7≫/3≓7≫ م れرراボجمية الم 

∽ 
 جمية المボرراれ ≫≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف دبュヱヤ في مركز ااستشゅراれ الゅボنヱنيる متخصص

∝ 
 جمية المボرراれ ≫≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف شゅراれ الゅボنヱنيる متخصصدبュヱヤ في مركز ااست

0 
 るيヤبك れゅضيゅطرل تدريس الريヱ  هゅمن ュراه في قسヱالدكت

 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف التربيる صنعゅء

3 
 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف الدكتヱراه في قسぺ ュصヱل التربيる بكヤيる التربيる صنعゅء

2 
ュ منゅه  ヱطرل تدريس الヤغる العربيる الدكتヱراه في قس

 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف بكヤيる التربيる صنعゅء

≒7 
ヵぺس الرゅقيヱ نゅل اانسヱボجستير في مركز حゅصف المヱ7≓ 2≓7≫/3≓7≫ م れرراボجمية الم 

≒≒ 
ュاإعا るيヤن بكヱفزيヤالتヱ るاإذاع ュراه في قسヱصف الدكتヱ7≓ 2≓7≫/3≓7≫ م れرراボجمية الم 

≒≪ 
 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف دكتヱراه في قسュ الصحゅفる بكヤيる اإعاュال

≒8 
 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف المゅليヱ るالمصرفيぺ るكゅديمي كヤيる التجゅرة

≒8 
 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف المゅليヱ るالمصرفيる تنفيذヵ كヤيる التجゅرة

≒∽ 
 جمية المボرراれ ∼ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف كヤيる الطゆالدكتヱراه في قسュ ااحيゅء الدقيるボ ب

≒∝ 
ゆالط るيヤبك ュمرا  الدぺ ュجستير في قسゅصف المヱ2≓7≫/3≓7≫ م ≒∝ れرراボجمية الم 

≒0 
 جمية المボرراれ 7≓ 2≓7≫/3≓7≫ مヱصف المゅجستير في مركز النヱع ااجتمゅعي

 --- ∬∝1 برنゅما 19 ااجــــمـــゅلــــي
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 0202ュالداخヤي ヱالخゅرجي خال العュゅ  ابتعゅيا (1

   

 
% ∼ュ أقر مجヤس الجゅمعる منح المعيةدين ヱالمدرسةين مةن الكةゅدر اأكةゅديمي نسةبる∬021اابتعゅي الداخヤي هذا العュゅ  .أ 

فةي كةل قسةヱ ュبヤةغ عةدد المبتعثةين داخヤيةゅل  ينمن الطゅقる ااسةتيعゅبيる مةن كةل تخصةص، ヱبحةد أدنةس معيةدين ヱمدرسة
(122ヱ لゅلبゅط ).るلبゅط 

ゆ .  ュゅرجي هذ العゅي الخゅالتخصةص ∬021اابتعヱ ュلي ااسةゅل التةヱضةح الجةدヱرج يゅالةس الخة ゆي عشرة طةاゅابتع ュت ュ
.ゅヰالمبتعي الي るلヱالدヱ るميヤالع るالدرجヱ 

 ュ∬021دヱل يヱضح المبتعثين لヤخゅرج لヤعュゅ ــــج

ュ ــــااسュالمراد التخصص ـ るالدرج 
ゅヰيヤل عヱالحص 

 الجゅمعる المبتعي
ヰــإليゅ ヤريخ اابتع دــــالبゅيـتゅ 

≒. ヵطرボي احمد محمد المヤقيس ع  ゅجيヱلヱالتكن
 2≓7≫/8/8 الصين جيゅنجنゅن دكتヱراه الحيヱيる لヤغذاء

 2≓7≫/≫/≓≓ مصر عين شمس دكتヱراه لسゅنيれゅ عゅمる عبدالعزيز نゅصر عبヱد الزراعي .≫

 2≓7≫/∼/∼ اندنヱسيゅ ايرانجゅ مゅجستير لغヱيれゅ عヴヤ احمد حزاュ جعヤل .8

حسن يحيヴ حسن ابヱ  انヱر .8
ヵدゅه 

 れاゅااتص るهندس
れゅمヱヤالمعヱ جستيرゅن مゅنヱ2≓7≫/∼/∼ الصين هي 

∽. ヵرボبل عبده الشボمحمد احمد م ュゅان عヱحي ュヤجستير عゅم  ゆحゅص ゅبゅب
 اميبيداكゅر

 2≓7≫/∼/∼ الヰند

منゅه  ヱطرل  حسين حمヱد يحيヴ صゅلح الحنش .∝
الボران الكريヱ ュالعュヱヤ  دكتヱراه تدريس

るدانا ااساميヱ2≓7≫/7≓/87 لس 

 2≓7≫/72/72 مゅليزيゅ لينكヱلن دكتヱراه ادارة امل محمد عヤي عヤي الشرفي .0

 حنゅن عヤي سيف محمد العريボي .3
منゅه  ヱطرل 
تدريس الボران 
 الكريヱ ュعヱヤمه

الボران الكريヱ ュالعュヱヤ  دكتヱراه
るدان ااساميヱ2≓7≫/7≓/∝≓ الس 

2. ヵي عبده احمد العمرヤلح عゅص るليゅم るسبゅجست محゅرة يرمヱ2≓7≫/7≓/∝≓ مصر المنص 

≒7. ュي حزاヤن احمد عゅطヤس ゆヱسゅح ュヱヤراه عヱدكت  ゆحゅص ゅبゅب
 اميبيداكゅر

 2≓7≫/7≓/87 الヰند
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 ゅ021∫ュرج حتس العュゅ ـــس الخــالمヱفدヱن إل

ュ لヱـــــــالدる 
 ヱرااــــدكت رـــمゅجستي

 يـــااجمゅل
 انゅي ذكヱر انゅي ذكヱر

≒. ゅفرنس るريヱヰ8 ≫ 7 ≓ ≓ جم 

≪. るمصر العربي るريヱヰ2 2≓ ∼8 ∼ 2≓ جم∝ 

8. るالمغربي るكヤ8 ∝ ≓ ≓ المم ≒≒ 

8. ゅنيゅالم るريヱヰ7≓ 8 ∼ 7 ≫ جم 

∽. るالمتحدة اأمريكي れゅايヱ7 7 7 ال ≒ ≒ 

∝. ゅنيゅبريط るكヤ7 7 المم ≒ ≒ ≪ 

0. ゅتركي るريヱヰ8≓ 7 8 ∼ 8 جم 

3. るديヱالسع るالعربي るكヤ8 المم ≒ ≒≒ ≒ ≒∝ 

2. るشميゅヰال るاأردني るكヤ7 ∼ 7 المم ≒ ∝ 

 ≫8 ∼ ∝≓ ∼ ∝ لشعبيる الصينجمヱヰريる الصين ا .7≓

≒≒. ゅسيヱر るريヱヰ7 7 7 ≓ جم ≒ 

 ≫≫ ∼ ≓≓ ≓ ∼ جمヱヰريる الヰند .≫≓

 8≓ 8 3 7 ≫ جمヱヰريه السヱدان .8≓

 8 ≓ ≫ 7 7 جمヱヰريる تヱنس .8≓

≒∽. ゅنيゅمヱر るريヱヰ7 7 7 ≓ جم ≒ 

 ≫ ≓ ≓ 7 7 جمヱヰريる كندا .∝≓

≒0. ゅريゅغヤ7 7 7 ≫ ب ≪ 

≒3. ゅليزيゅم るكヤ2≫ ∝ ∝≓ ∼ ≫ مم 

≒2. ゅليゅايط るريヱヰ7 ≓ 7 7 جم ≒ 

 ≫ 7 ≫ 7 7 جمヱヰريる اذربيجゅن .7≫

 ≓ 7 7 7 ≓ جمヱヰريる الجزائر .≓≫

 ≓ ≓ 7 7 7 ممヤكる السヱيد .≫≫

≪8. るبيヱالجن ゅريヱك るريヱヰ7 ≓ 7 ≓ جم ≪ 

≪8. ゅنيسيヱإند るريヱヰ7 7 7 ≓ جم ≒ 

 0 7 ≓ ∝ 7 في الداخل .∼≫

 ∬09 ≪∼ ∬≪1 ∼≪ 0∼ ااجـمـゅلـي
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 ريسعدد الرسゅئل العヤميる المعدة من قبل اعضゅء هيئる التد (0

 

 يـــااجمゅل دد رسゅئل الدكتヱرااــع دد رسゅئل المゅجستيرـــع るـــالكヤي

 √ - √ るـــالヰندس
 ∬ゅ 0∬ - 0نــسنطゆ اأ
 れ 9 1∽ 00ــــゅالヤغ
 ゆヱ ∝ 1 9ــــالحゅس
 √∼ ュ 09 09عــــااا

れيヱالمح る9 ∝≪ 0√ التربي∫ 
 √る 0√ - 0ــــالصيدل

 ∫√ ∬る 0∬ 1ــالتربيる الريゅضي

 ヱ 1∝∫ ∫≫ 0∽0مـــالمجم
 

مぼشراれ برنゅما المゅجستير أ/  

ュ يヤـــالكる 

دد برنゅما ــع
 المゅجستير

 るـــدد الطヤبـــع

 الخريجين المسجヤين في الرسゅئل التمヰيدي

 مجمヱم إنゅي ذكヱر مجمヱم إنゅي ذكヱر مجمヱم إنゅي ذكヱر

1.  るالصحي ュヱヤالعヱ ゆ2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الط 

 2 2 2 01 ≪1 ∫ ≪∝ 1≪ 0≪ ∼ سنゅنأطゆ ا  .0

≫.  る2 2 2 2 2 2 2 2 2 ≪ الصيدل 

√.  るندسヰ0 - 0 ≪1 0 11 ∫∝ ≪ ∼∝ ≪ ال 

∽.   ゅجيヱلヱتكنヱ ゆヱسゅالح
れゅمヱヤالمع 

∝ ∽9 ≫∫ ∬∽ ∫ 1∬ 09 0∽ ≫0 ∽9 

∝.  ュヱヤ2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الع 

9.   るاأغذيヱ るالزراع
るالبيئヱ 

∫ 9 0 ∬ 1√ 19 ≫1 1≫9 ≫0 1∝∬ 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تربيる صنعゅءال  .∫

∬.   ュヱヤالعヱ ゆاآدا
るنيゅاحنس 

10 ∝∽ ∽≫ 11∫ ∽√ √∬ 12≫ ∝9 ≫∬ 12∝ 

 102 ∼1 ∼12 ≪∬ ∬1 √9 ∬11 ∬≪ 2∫ ≪ التجゅرة ヱااقتصゅد  .12

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الشريعヱ るالقゅنヱن  .11

10.  れゅغヤ2≪ ∝≪ 02 ∝1 2∫ ≪0 9∼ 0 ال ≫∝ ∝∝ 

 ∝∼ √0 0≪ 2√ ∫1 00 ∼∝ ≪≪ 0≪ ≪ عاュاح  .≪1

1√.  るضيゅالري る1√ ∬ 0≪ ∫∫ ∼1 ≪9 1 التربي √ ∽ ∬ 
احجمゅليれゅ عヤس 
るمعゅى الجヱمست 

√∝ √∝∫ 0≫9 92∽ 0≫∬ 1∝∝ √2∽ √20 1∫≫ ∽∫∽ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

ヱقفننننる احتجゅجيننننる  ثゅボفي  ≓ 
るسعヱم 

るيゅبرع  ゆحشد الطا ュمعي تゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ヱ るمعゅالج るسゅإرئ るابヱب ヴل
 الجゅمعる في بゅصれゅ الجゅمعる الヴ الヱقفる ااحتجゅجيる الكبر 

れゅボ العندヱان ヱاحتجنゅز سنفن المشنت استنكゅرا لجريمنる اسنتمرار حصنゅر دヱل
ヱعبنر الطناゆ فني حشنヱد هゅئヤنる عنن حجنュ  النفطيヱ るمنة ヱصヱلゅヰ لヤمنヱان 

.るيميヤالتع るيヤقف العمヱدد بヰالتي ت るنيゅاإنس るرثゅالكヱ ةゅنゅالمع 

 ュاأم ュゅمぺ
 المتحدة

≒8/≒7/≪7≒2ュ 
 
/ 8≓المヱافل 
 هـ≓88≓صفر/

ذكننننننر  المヱلنننننند  تزيين  ≫ 
 النبヵヱ الشريف

لجゅمعる قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بゅلبدء في تزيين الكヤينれゅ برعゅيる رئゅسる ا
るمعゅلجゅب れゅيヤمداخل الكヱ المراكزヱ るمعゅالج るسゅرئヱ ュゅالخط العヱ ءゅصنع るمعゅمن  ج≪≒ ヴر  ∼≫الヰش

≒7/≪7≒2ュ 

 8  るليゅلنننننند   فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

 ヴننボتヤمヱ دゅااقتصننヱ رةゅالتجنن るيننヤك れمننゅقぺ ءゅصنننع るمعننゅج るسننゅرئ るيننゅبرع
ي لヤكヤيننる فعゅليننる إحيننゅء ذكننر  المヱلنند النبننヵヱ الشننريف عヤننヴ الطゅلننゆ الجننゅمع

صننゅحبه ヱآلننぺ るفضننل الصنناة ぺヱزكننヴ التسننヤيヱ ュ حضننر الفعゅليننる عنندد مننن 
 ュهنヱ ュرهヱبحضن ゅهينゅب ゅنボنヱر るلينゅالفع ヴنヤا عヱفゅالنذين اضن ュف الكنراヱالضي
كゅلتننゅلي : اأسننتゅذ/ ضننيف ه الشننゅمي ヱزيننر اإعنناヱ ュاأسننتゅذ النندكتヱر / 

ゅس رئيس جゅمعنる صننعゅء ヱاأسنتゅذ الندكتヱر / عヤني شنرف الゅボسュ محمد عب
الدين نゅئヱ ゆزير التعヤيュ العゅلي ヱالبح  العヤمني ヱااسنتゅذ/ صنゅلح الخنヱاني 
نゅئヱ ゆزير ااヱقゅف ヱالدكتヱر/ زيد الヱري  مسゅعد رئيس الجゅمعنる لشنヱぼن 
المراكز ヱالدكتヱر / مشعل الريفي عميد كヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد ヱالندكتヱر/ 

ュابراهي  ゆئنゅي نボلヱالعن ポヤر / عبندالمヱالدكتヱ ديميゅاأك ヴボتヤرئيس الم ュشري
عميد كヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد ヱالدكتヱر / فضل المحمヱدヵ رئيس قسュ إدارة 
 ヵاإدار ヴننننننボتヤالغرسنننننني رئننننننيس الم ュذ/ عبنننننندالكريゅاأسننننننتヱ  لゅاأعمنننننن
 るميننヱالحك れゅمعننゅجヤالطابنني ل ヴننボتヤني رئننيس المゅدر الغربننゅボذ/عبدالゅاأسننتヱ

يس مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي/ مننراد العنسنني ,بゅإضننゅفる لعنندد كبيننر مننن ヱرئن
るالرسنميヱ るطنيヱال れゅالشخصي ヱ  التدريس るء هيئゅعضぺ   ュتن ゅكمنヱ رزةゅالبن

 ュゅعヤل ュゅااقسヱ れゅيヱائل بكل المستヱاا ゆالطا ュتكري ゅ2≓7≫/3≓7≫ايض ュ
. るالذكر  العظيم ヵذヰب ゅجゅヰابت ポذلヱ 

كヤيる التجゅرة 
 ヱ ≪∝/≒7/≪7≒2ュااقتصゅد

 8  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

 ゆヱسننゅالح るيننヤمعي فنني كゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقننぺ るمعننゅالج るسننゅرئ るيننゅبرع
فعゅليる إحيゅء ذكر  المヱلد النبヵヱ الشريف عヴヤ صゅحبه ヱآلぺ るفضل الصاة 

ュيヤالتس ヴزكぺヱ. 
ゆヱسゅالح るيヤ2≓7≫/7≓/0≫ كュ 

 ∽  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

ظمنれ كヤينる الطنヱ ゆالعヤنュヱ الصنحيヱ るمヤتボنヴ برعゅيる رئゅسる جゅمعる صنعゅء ن
الطゅلننゆ الجننゅمعي ヱالمヤتボننヴ اإدارヵ بجゅمعننる صنننعゅء فعゅليننる احتفゅليننる إحيننゅء 
 るعينゅااجتم れゅر عندد منن الشخصنيヱالشنريف بحضن ヵヱلد النبنヱلذكر  الم

.るطنيヱالヱ 
 るينヤبك )るة حسننヱسنぺ  るボبゅن بمسنヱئزゅائل  الفヱاأ ュتكري ュت るليゅالفع ュゅفي ختヱ

ュヱヤالعヱ ゆالط . るالصحي 

るالطبي れゅيヤ2≓7≫/7≓/3≫ الكュ 

 ∝  るليゅلنننننند   فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

برعゅيる رئゅسる الجゅمعる نظمれ كヤيる الزراعヱ るمヤتヴボ الطゅلゆ بجゅمعる صنعゅء 
.ヵヱلد النبヱذكر  الم るسبゅحفا بمن 

حي  كゅن الحضヱر عدد كبير من الشخصيれゅ البゅرزة بゅإضゅفる الヴ رئنيس 
 س مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي .جゅمعる صنعゅء ヱعميد الكヤيヱ るرئي

るالزراع るيヤ2≓7≫/7≓/2≫ كュ 

 0  るليゅلنننننند   فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

 るلينゅمعي فعゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤمヱ るندسヰال るيヤك れمゅقぺ るمعゅالج るسゅرئ るيゅبرع
 ュتكنري るلينゅخنال الفع ュت ゅكمヱ الشريف ヵヱلد النبヱء لذكر  المゅإحي るليゅاحتف

 .ュ 3≓7≫-2≓7≫عي ヱぺائل ヱمنゅديゆ كヤيる الヰندسる لヤعュゅ الجゅم
 

るندسヰال るيヤ2≓7≫/7≓/2≫ كュ 

 3  るليゅلنننننند   فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

 ゆلنننゅالط ヴنننボتヤمヱ るالتربيننن るنننـيヤك れمゅقنننـぺ ءゅصننننع るمعنننゅج  るسنننゅرئ るيゅبرعنننـ
 ヴنヤالشنـريف ,ع ヵヱلد النبنヱذكنر   النـم るسنبゅبمن るلينゅاحتف るلنـيゅمعي  فعゅالج

ュسـاヱ لف صـاةぺ るآل ヴヤعヱ حـبهゅص 
عضヱ المجヤس السيゅسي أنصゅر  / ぺحمد الشゅميヱرヱفي الفعゅليる حضر الدكت

عبده الرازحي  ヱالدكتヱر / محمند العيندرヱس ヱعميند كヤينヱ/  るالدكتヱر..ه
التربيる: د/ سـعد إبراهيュ العヱ ヵヱヤنヱابه ヱالعـديد منن الندكゅترة ヱاأكنゅديميين 
  ヱمسنتヱ ュائل في كل قسヱاا ゆالطا ュتكري ュت ヱ ゅヰطـابヱ るيヤظفي الكヱمヱ

るيヤلكゅب . るالذكر  العظيم ヵمة هذ ゅتزامن 

るالتربي るيヤ2≓7≫/7≓/87 كュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ∫12 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 2  るليゅلنننننند   فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

برعゅيる رئゅسる الجゅمعる نظمれ كヤيる طゆ ااسنゅن  ヱمヤتヴボ الطゅلنゆ الجنゅمعي 
 れاヱヤفضننل الصننぺ るآلننヱ ゅヰحبゅصنن ヴنヤالشننريف ع ヵヱلنند النبننヱالم るليننゅفع  るمنゅإق

ュيヤالتسヱ 
 ヱائل الكヤيヱ.るكمゅ تضم∂نれ∇ الفعゅليる تكريمゅ⇔ أ

ヱاختتمれ الفعゅليる بゅفتتゅح المخيュ الطبي المجゅني بحضヱر∃ ぺكنゅديمي ヱطابني 
 ゅلنヱا الكبيننرا برسننポالتمسنن ヴننヤضننرين عゅكنند جميننة الحぺ قنندヱ , اسننةヱヱ ∃كبيننر

 اأعظヱ ュبほننぺ ゅمる∀ ا تヰボر.

 ゆط るيヤك
 2ュ≓7≫/7≓/87 ااسنゅن

 ≒7  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

ヤمヱ ءゅصنع るمعゅرئيس ج るيゅبرع ュヱنヤيتني العヤك  れمعي احيゅالج ゆلゅالط ヴボت
ヱاآداゆ في قゅعる جمゅل عبدالنゅصنر  فعゅلينる احتفنゅا ヱابتゅヰجنゅ بنذكر  مヱلند 

 سيد الخヤل حي  حضيれ الفعゅليる بحضヱر كبير من محبي رسヱل ه

قゅعる جمゅل 
 るيヤصر بكゅعبدالن

ュヱヤالع 
≪/≒≒/≪7≒2ュ 

 ≒≒  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

جゅمعننれゅ اليمينننる ااهヤيننる نظننュ مヤتボننヴ الطゅلنننゆ برعゅيننる جゅمعننる صنننعゅء ヱال
 れゅغنヤال るينヤك るحゅفني سن るالكبنر  المركزين るلينゅء الفعゅصننع るمعゅمعي جゅالج
 ゆلنゅالط ヴنボتヤع منن قبنل مヱااسنب ュゅاين るنヤطي ゅنヰينز لヰالتجヱ ااعنداد ュحي  ت
الجننゅمعي ヱااخننヱة بゅلヱحنندة الطابيننヱ るتكننゅتف الجميننة إقゅمننる الفعゅليننる حينن  

دد اااف مننن الطنناヱ ゆالطゅلبننれゅ حينن  شننゅركれ كننゅن عنندد الحゅضننرين عنن
 れراボبعد عدد من الف るليゅء الفعゅثنぺ فيヱ ءゅصنع るمعゅج れゅيヤر كل كヱلحضゅب
 るمننゅاق るسنبゅبمن ゆゅثي فنني خطنヱبندر الندين الحن ポヤئند/ عبنندالمゅボطنل السنيد الぺ
 るيننゅヰن ヴالنن ュننヤئنند العゅボال るمننヤضننرين لكゅحينن  اسننتمة كننل الح るليننゅالفع ヵهننذ

. るليゅالفع 

る جヱار كヤي
れゅغヤال 

حد بتゅريخ اأ
8/≒≒/≪7≒2ュ 

 ≒≪  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

 るيننヤك れمننゅمعي اقゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤمヱ ءゅصنننع るمعننゅمننن رئننيس ج るيننゅبرع
   الخヤننل العظننيュ (( حينن  حضننر الفعゅليننる  ااعنناュ فعゅليننる احتفゅليننる بعنننヱان

ااستゅذ/ نصر الدين عゅمر ヱكيل ヱزارة ااعاヱ ュااستゅذ/ حمندヵ الرازحني 
سنتゅذ/ عبندالゅボدر الغربنゅني رئنيس الヱحندة الطابينる ل ヱزارة الثゅボفنヱ るاأヱكي

ぺヱمننين عننュゅ مヤتボننヴ صنننعゅء ااي/ مننراد العنسنني ヱعمينند الكヤيننヱ るعنندد مننن 
 مヱظفين ヱعدد من الدكゅترة ヱالطاゆال

ュااعا るيヤ2≓7≫/≓≓/∼ كュ 

 ≒8  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
 النبヵヱ الشريف

لتربيる الريゅضنيヱ るمヤتボنヴ الطゅلنゆ برعゅيる رئيس جゅمعる صنعゅء ぺقゅمれ كヤيる ا
الجゅمعي فعゅلينる احتفゅلينる إحينゅء ذكنر  المヱلند فني الكヤينる حين  اقيمنれ فني 
سننゅحる الكヤينننる بحضنننヱر عمننゅدة الكヤينننヱ るمヱظفيヰنننヱ ゅطابヰننヱ ゅضنننيヱف منننن 
 れنننراボعنندد مننن الف るليننゅالفع れنننヤヤحينن  تخ るسننيゅسيヱ るعيننゅاجتم れゅشخصنني

.ヵヱلد النبヱل ذكر  المヱح れゅركゅالمشヱ 

يる كヤيる الترب
るضيゅ2≓7≫/≓≓/∝ الريュ 

 ≒8  るليゅلنننننند  فعヱذكننننننر  الم
ヵヱالنب 

 ュゅقنぺ ءゅصننع るمعنゅرئنيس ج るينゅبرعヱ الشريف ヵヱلد النبヱذكر  الم るسبゅبمن
るينボالتطبيヱ るنيゅاانسن ュヱنヤالعヱ るالتربين るينヤمعي بكゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤان -مヱخن

 るيننヤدة الكゅعمننヱ るليننゅء هننذه الننذكر  حينن  حضننر الفعゅأحينن るفيننゅボث るليننゅفع
 الكヤيننヱ るهيئننる التنندريس ヱعنندد كبيننر مننن الطنناゆ بゅإضننゅفる الننヱヴمننヱظفين 

.るسيゅسيヱ るعيゅاجتم れゅشخصيヱ فヱضي 

 るالتربي るيヤبك
 るنيゅاانس ュヱヤالعヱ

るيボالتطبيヱ-
 خヱان

0/≒≒/≪7≒2ュ 

 ≒∽   るقفヱ
るجيゅاحتج 

 ヴننننننヤان عヱالعنننننند
 غزة

اقュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي ヱقفる احتجゅجيる منددة بゅلعدヱان عヴヤ اخヱاننゅ في 
كرة لمننゅ يحنند  مننن الجننرائュ بحننل المسننヤمين هنننヱ ポゅمسننتغربゅ غننزة ヱمسننتن

 لمヰين ヱالتطبية مة العدヱ الغゅصゆ.لヤصمれ العربي ا
るمعゅالج るابヱ2≓7≫/≓≓/0≓ بュ 

 المسゅبるボ العヤميる عヤمي  ∝≓ 
 るسننゅمننن رئ るكريمنن るيننゅمعي برعゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤبم るميننヤالع るجنننヤال れمننゅق

  نمضنني نحننヱ تصننحيح  نالجゅمعننヱ るعمننゅدة الكヤيننる بゅلمسننゅبるボ العヤميننる بعنننヱا
 るعゅل في قヱぺ  ヱمست )るالترجمヱ るيزيヤاانج るغヤسمي  الボر( لゅالمسc≪ 

れゅغヤال るيヤء  كゅالثاث
≒7/≒≪/≪7≒2ュ 

 عヤمي تطبيボي عヤمي  0≓ 
 اقنننュゅ مヤتボنننヴ الطゅلنننゆ الجنننゅمعي بゅلتعنننヱゅن منننة الヰنننال ااحمنننر ヱفرينننل 

TIDINGS  るالتني ستسنمر لمندة خمسنヱ るلينヱاا れゅفゅرة ااسعヱد ュゅل ايヱا
ぺيュゅ 

ゆالط るيヤء كゅالثاث . 
≒2/≒≒/≪7≒2ュ 

 ≒3   るヤرح
るميヤمي عヤع 

  ヱمسننت ゆلطننا るميننヤع るننヤرح  るندسننヰال るيننヤمعي كゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュنظنن
ثゅني قسنュ الヰندسنる المدنينる النヱ ヴادヵ شنرس بمحゅفظنる حجنヱ るذلنポ لتطبينل 

ヵدراسته في النظر ュت ゅي لمヤالعم 
るندسヰال るيヤك  れالسب

0/≒≪/≪7≒2ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ∬12 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 دヱرة تヱボيる عヤمي  2≓ 

 )るالفرنسني るغنヤدة   الゅفني من るمينヤع るينヱボرة تヱمعي دゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅقぺ
ヱذلنننポ لطننناゆ قسنننمي الترجمنننヱ る الヤغنننる اانجヤيزينننる لمسنننتヱぺ  ヱل حيننن  
استمرれ الدヱرة خمسる ايュゅ عヴヤ التヱالي لمدة سゅعتين يヱمينヱ ゅ ذلنポ اسنتفゅدة 

 لヤطاヱ ゆتسヰيا لヱ  ュヰلヤرقي بمستヱاهュ العヤمي.

れゅغヤال るيヤالسب ك れ
0/≒≪/≪7≒2ュ 

 المسゅبるボ العヤميる عヤمي  7≫ 
افتتحننれ الヤجنننる العヤميننる  لمヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي  بكヤيننる ااعنناュ ااسننبヱع 
 ュゅينぺ るربعنぺ لمندة れالتني اسنتمرヱ ヴلنヱاا るجيヰالمن るميヤالع るボبゅضي المسゅالم

るااربع れゅيヱلكل المست ヵازヱالمヱ ュゅمين العゅنظヤل 
ュااعا るيヤك 

 حداأ
≒3 ヤني لゅربية الث ュゅع

 هـ≓88≓

 زيゅرة زيゅرة  ≓≫ 

 ゆطنا ヵالبشنر ゆالطن るينヤضي بكゅع المヱمعي ااسبゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュنظ
 る80الدفعنننن : るليننننゅالت れゅفنننني المستشننننفي ヴجرحننننヤرة لゅبزينننن- れيننننヱالك  - 

ヵرヱヰرة  -الجمヱالث–  ゆقند عبنر الطناヱ ゅندايヰبعن  ال ュنديボمنة ت )るالشرط
 الجرحヱ ヴكヤمゅتュヰ العظيمる عن حبュヰ لثبヱ れゅاستبسゅل

るالطبي れゅيヤالك 
 ااثنين بتゅريخ

≒2  ュゅعヤني لゅربية الث
 هـ≓88≓

 اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  ≫≫ 

تュ عمل اليュヱ الثゅボفي الندヱرヵ بكヤينる التجنゅرة ヱااقتصنゅد النذヵ الボنゅه ااسنتゅذ 
امننين الخننヱاني حينن  ضننュ الطنناヱ ゆااداريننين ヱااكننゅديميين ヱالمننヱظفين 

د لمنゅذا لنヱلュ نجゅهند ヱفاشنれゅ بゅلكヤيる الذヵ تュ فيه عر  فاشれゅ لヤسيد الゅボئ
 ثゅボفيる اخر 

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

 ااثنين
≒7/7≒/≪7≪7ュ 

تننュ اقゅمننる اليننュヱ الثボننゅفي فنني السننكن الخيننرヵ الجننゅمعي لعنندد مننن الطنناゆ  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  8≫ 
るالطابي るجنヤء  الゅاعض ヴال るفゅإضゅب 

 ヵالسكن الخير
 الجゅمعي

 الخميس
≒8/7≒/≪7≪7ュ 

 الشヰيداسبヱع  ثゅボفي  8≫ 
تュ اعداد ヱتصنميュ مجヤنる أسنبヱع الشنヰيد تحنヵヱ صنヱر ヱمボتطفنれゅ لヤشنヰداء 
  ゅنننヰعتゅطبヱ داءヰئننند عنننن الشنننゅボالسنننيد ال ュمنننن كنننا れゅتطفنننボمヱ ュヰتゅتضنننحيヱ

. るمعゅلجゅالمراكز بヱ れゅيヤالك  ヴヤع ゅヰزيعヱتヱ 

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 الجゅمعي

れالسب 
≒≒/7≒/≪7≪7ュ 

 اسبヱع الشヰيد زيゅرة  ∼≫ 

بكヤيる الحゅسゆヱ بゅلزيゅرة لبع  من اسر شヰداء  قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي 
 ゆاجنヱ منن ポذلنヱ るلينゅلد المゅالمبنヱ ゅندايヰبعن  ال ュنヰل ュنديボتヱ ゆヱسゅالح るيヤك
ااهتمننュゅ بゅسننر الشننヰداء ヱاسننتجゅبる لنندعヱ  السننيد الゅボئنند فنني ااهتمننュゅ بゅسننر 

 الشヰداء

ゆヱسゅالح るيヤااثنين ك 
≒8/7≒/≪7≪7ュ 

 ≪∝   るليゅفع
 اسبヱع الشヰيد ヱمعر 

るسゅرئ るيゅبرع  るلينゅء فعゅصننع るمعنゅمعي بجゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤم ュゅقن るمعゅالج
مركزيヱ  るافتتゅح معر   فني  في سنゅحる الشنヰداء بجنヱار السنكن الخشنبي 

 ュゅعヤيد لヰع الشヱاسب るسبゅهـ≓88≓بمن 
 

 الثاثゅء سゅحる الشヰداء
≒8/7≒/≪7≪7ュ 

 اسبヱع الشヰيد زيゅرة  0≫ 
る التجنゅرة  ヱعمنゅدة برعゅيる رئゅسる الجゅمعる قュゅ مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي بكヤين

 ヴرة النゅزينヱ رع الخمسنينゅداء فني شنヰالشن るضنヱر ヴرة الゅرة بزيゅالتج るيヤك
 ضريح الشヰيد الرئيس صゅلح الصمゅد

رヱضる الشヰداء 
ヱضريح الشヰيد 

 الرئيس

 اأربعゅء
≒∽/7≒/≪7≪7ュ 

 اسبヱع الشヰيد ثゅボفي  3≫ 

قュゅ مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي بتصنميュ صنヱر لشنヰداء جゅمعنる صننعゅء ヱعمنل 
ヱتعヤيننل الصننヱر عヤننヴ طننヱل الخننط العننュゅ لヤجゅمعننヱ るعヤننヴ  مننداخل  البراヱيننز

الكヤيヱ れゅمراكز الجゅمعنる بمنゅسنبる اسنبヱع الشنヰيد ヱلتجسنيد عظمنヱ るذكنر  
 الشヰداء في الヱسط الجゅمعي

السبれ  جゅمعる صنعゅء
≒3/7≒/≪7≪7ュ 

 ≪2  るليゅع  فعヱذكننننننر  اسننننننب
 الشヰيد

احمند شنرف قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بتدشين فعゅليる الشヰيد البرヱفيسنヱر /
 الدين بكヤيる الشريعヱ るالゅボنヱن بゅلゅボعる المسمヴ بゅسュ الشヰيد

 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

 الثاثゅء
≪≒/7≒/≪7≪7ュ 

تننュ اقゅمننる اليننュヱ الثボننゅفي النندヱرヵ بسننكن سنننゅن الجننゅمعي بحضننヱر عنندد مننن  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  87 
るالطابي るجنヤلي الヱぼمسヱ ゆالطا 

سكن سنゅن 
 الجゅمعي

ااحد 
≪∝/7≒/≪7≪7ュ 

تننュ عمننل اليننュヱ الثボننゅفي النندヱرヵ  لمヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي لヰヤيئننる ااداريننる  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  ≓8 
 استمゅع الヴ محゅضرة السيد الゅボئدヱالتنفيذيヱ るتュ ا

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 الجゅمعي

 الثاثゅء
≪3/7≒/≪7≪7ュ 

طゅلننヱ ゆتننュ ( 0≫تننュ اقゅمننる اليننュヱ الثボننゅفي فنني كヤيننる ااعنناュ بحضننヱر عنندد   اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  ≫8 
 ااربعゅء كヤيる ااعاュ ااستمゅع لمحゅضرة لヤسيد الゅボئد

≪2/7≒/≪7≪7ュ 

ثゅボفي   88 
قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بヱقفننる احتجゅجيننる تندينندا ヱاسننتنكゅرا لمننゅ قننュゅ بننه  ヱقفる احتجゅجيヱ るديني

السبれ  جゅمعる صنعゅء زعيュ الشر ترامゆ بمゅ يسمヴ    صفるボ الボرن((
7≒/7≪/≪7≪7ュ 

 دヱرヵ كرة ريゅضي  88 

  ヵرヱح النندゅفتتننゅمعي بゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن るمعننゅالج るسننゅمننن رئ るيننゅبرع
الريゅضي ヱالذヵ اطヤل عヤيه اسュ   البنيゅن المرصヱص( ヱحي  تュ البندء فني 
اヱل مبゅراة  كرة الボدヱ  )ュقد افتتحれ بعمنل مبنゅراتين تجريبينる  أربنة فنرل 

 من كل المستヱيれゅ. في كヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد.

كヤيる التجゅرة 
ヱدゅااقتص 

 れالسب
7≒/7≪/≪7≪7ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

مسننゅبるボ الشننطرن   ريゅضي  ∼8 
 ヱالتنس

ヱفنني اسننتمرار النندヱرヵ الريゅضنني تننぺ ュيضننゅ البنندء فنني مسننゅبるボ الشننطرن  
 التجريبيヱ るكذلポ دヱرヵ التنس .

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

 れالسب
7≒/7≪/≪7≪7ュ 

تعزينننننننز العمنننننننل  ثゅボفي  ∝8 
 الثゅボفي

ゅل ذكنر  مヱلند الزهنراء فني تュ التنسيل مة بع  الدكゅترة بゅلكヤيる عヴヤ ادخ
.ゆطاヤل ゅヰشرحヱ ュヰرراتボم ュااعا るيヤء  كゅالثاث

78/7≪/≪7≪7ュ 

 ديني ヱثゅボفي زيゅرة  80 

 るمعنゅترة جゅبع  منن دكن るボبرف ヵالسجن المركز ヴال ュゅل اامين العヱنز ュت
 ゆلمنننن فننني السنننجن حسننن るالدراسننني ゆزينننة عننندد منننن الكتنننヱتヱ ءゅصننننع

ا⇔ لヰنننヱ ュزرع رヱح اامنننل التخصصنننれゅ التننني يدرسنننヱنゅヰ تشنننجيعヱ ⇔ゅتحفينننز
.ュヰط فيゅالنشヱ 

ヵء  السجن المركزゅالثاث
78/7≪/≪7≪7ュ 

 انشطる ريゅضيる ريゅضي   83 
تننュ التنسننيل مننة السننجن المركننزヵ إقゅمننる مبننゅراة كننرة الボنندュ تشننجيعيる  بننين 
المجمヱعる ااヱلヴ بゅلكヤيヱ るفريل ريゅضي في السجن المركزヱ ヵكنゅن الفنヱز 

 لصゅلح فريل كヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

الثاثゅء 
78/7≪/≪7≪7ュ 

 

 ヱرشる ثゅボفيる ثゅボفي  82 
تننュ اقゅمننる الヱرشننる الثゅボفيننる ااسننبヱعيる لヰヤيئننる ااداريننヱ るالتنفيذيننヱ るمسننヱぼلي 
الヤجゅن الفرعيる بゅلكヤيヱ れゅعدد من الطاゆ الجندد منن بعنص الكヤينれゅ حين  

 طゅلゆ 7∝الヴ  87كゅن الحضヱر من 

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 الجゅمعي

ュ 7≫7≫/≫/∼من 
 ヴ7≫7≫/≫/0الュ 

 انشطる ريゅضيる ريゅضي  87 
 るالشننريع るينヤفني ك ュندボل كنرة الゅفني مجن るالتجريبين ヴلنヱاا れゅرينゅالمب れぺبند
 るعننヱهننل فريننل المجمほبت れننヰالتنني انتヱ لヱاا  ヱن بننين فننرل المسننتヱنゅننボالヱ

 ااヱلヴ في المستヱ  ااヱل .

 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

ااربعゅء 
7∽/7≪/≪7≪7ュ 

る تشننننننننكيل لجننننننننن ثゅボفي  ≓8 
るفيゅボث 

 れゅيヱفني كنل المسنت るفينゅボث るع البدء بتشنكيل لجننヱن ه في هذا ااسبヱبع ュت
.れゅعヱالمجمヱ 

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

ربعゅء اأ
7∽/7≪/≪7≪7ュ 

يتュ استボبゅل الطاゆ النراغبين فني المشنゅركる فني الندヱرヵ الريゅضني بゅلكヤينる  النشゅط الريゅضي ريゅضي  ≫8 
 7ュ≫7≫/≫2/7ااحد  كヤيる العュヱヤ لヱポتュ تسجيュヰヤ في الكشヱفれゅ الخゅصる بذ

 ريゅضي   88 
 الدヱرヵ الريゅضي

 るاع اانشنننطヱفنني جميننة اننن るركゅالننراغبين فننني المشنن ゆتسننجيل الطننا ュتنن
 ゅヰيمヤتسنヱ ゆゅرائند الشنبヱ منن قبنل العميند ゅنヰقيعヱت ュتنヱ ュゅボالتي ست るضيゅالري

るل اانشطヱぼمس ヴال 
るندسヰال るيヤااثنين  ك

≒7/7≪/≪7≪7ュ 

 عヤمي   88 
るيヱボرة تヱمنن دゅمعي قゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤبم るميننヤالع るجنننヤال れ ゆلطننا るيننヱボت れضننراゅبمح

ヵヱゅعيل السمゅر/ اسمヱبشرح الدكت )ゆ るسبゅدة  محゅل  في مヱا  ヱمست 
كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

 
الثاثゅء 

≒≒/7≪/≪7≪7ュ 

 8∽  るليゅائل فعヱاا ュتكري 
ل تュ برعゅيる الكヤيヱ るمヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي اقゅمる حفل تكريュ الطاゆ ااヱائن

ュ حينن  حضننر الحفننل عمينند الكヤيننヱ るاامننين 3≓7≫/0≓7≫لヤعننュゅ الجننゅمعي 
ゆالطاヱ ظفينヱالمヱ ديميينゅعدد من ااكヱ ヴボتヤمヤل ュゅالع 

 
るندسヰال るيヤك 

 
ااربعゅء 

≒≪/7≪/≪7≪7ュ 

برعゅيる منن عمنゅدة الكヤينる دشنن مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي الندヱرヵ الريゅضني  الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي  ∝8 
 ة الボدュ تجريبيる في سゅحる الكヤيるالذヵ بدء في مبゅراة كر

 るالتربي るيヤك
 るنيゅاانس ュヱヤالعヱ

 خヱان

الخميس 
≒8/7≪/≪7≪7ュ 

 مسヱぼل اانشطる ريゅضي  80 

تュ اانتゅヰء من الدヱرヵ الريゅضي التجريبي فني كنل الكヤينヱ れゅتشنكيل فرينل 
 ريゅضي يمثل كل كヤيる في كرة الボدヱ ュكرة الطゅئرة

لممثヤننين لヤفننرل الريゅضننيる مننن ヱتننュ اسننتاュ كشننヱفれゅ الطنناゆ المشننゅركين ヱا
れゅيヤلكゅب るلي اانشطヱぼمس 

れゅيヤالخميس  كل الك
≒8/7≪/≪7≪7ュ 

قゅعدة   83 
れゅنゅبي 

 
بيゅنننننننننれゅ اسننننننننر 

 الشヰداء

 ュهنن ュヰنヱكن れゅجننゅااحتيヱ داءヰمنن اسننر الشن ゆالطننا れゅننゅعنندة بيゅجمنة ق ュتن
ュゅين لاهتمボمن المستح ヴلヱاا るالدرج 

 
ゆヱسゅالح るيヤك 

 れالسب
≒∽/7≪/≪7≪7ュ 

 82  るليゅفع 

 
 

بننننننننننننذكر  ヱادة 
  فゅطمる الزهراء(

 るلينゅمعي فعゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤمヱ نヱن るسسぼمヱ ءゅصنع るمعゅج るسゅرئ れمゅاق
 احتفゅليる بذكر  ヱادة السيدة فゅطمる البتヱل الزهراء عヤيゅヰ الساュ بعنヱان 

    فゅطمる الزهراء قدヱتي((

 
 

るالتربي るيヤك 

 
 

 れالسب
≒∽/7≪/≪7≪7ュ 

 ريゅضي  7∼ 
 

 るاانشنننننننننننننننننننننننط
るضيゅالري 

افتتゅح الدヱرヵ الريゅضني البنيゅن المرصنヱص(  لرئゅسنる الجنゅمعي  تュ تدشين
 ゆلゅالط ヴボتヤلم ュゅاامين العヱ るمعゅرئيس الج ゆئゅنヱ るمعゅر رئيس الجヱبحض

.ゆجمة كبير من الطاヱ معيゅالج 

 
 るيヤك ゆعヤم
れゅغヤال 

 
 れالسب

≒∽/7≪/≪7≪7ュ 

  عヤمي  ≓∼ 
るيヱボضرة تゅمح 

 
ゅمعي بمحゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤبم るمينヤالع るجنヤال れمゅدة قゅفني من るينヱボت れضنرا

 المحゅسبぺ  る(  في كヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد
 

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

 
حد اأ

7≪/7≪/≪7≪7ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 ديني  ≫∼ 
 

بننننننننننننذكر  ヱادة 
  فゅطمる الزهراء(

 ヴننボتヤم ュゅر ه اقننゅانصنن るئيゅالنسنن るيئننヰالヱ ءゅصنننع るمعننゅج るسننゅرئ るيننゅبرع
 زهراء عヤيゅヰ الساュالطゅلゆ الجゅمعي فعゅليる احتفゅليる بمنゅسبる مياد فゅطمる ال

سゅحる الشヰداء 
جヱار السكن 
 الخشبي

 
حد اأ

≒∝/7≪/≪7≪7ュ 

تュ اقゅمنる الينュヱ الثボنゅفي الندヱرヵ فني السنكن الخينرヵ الجنゅمعي منة مسنヱぼلي  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  8∼ 
 ااجنحヱ るالغرف ヱعدد من الطاゆ الحゅضرين

 ヵالسكن الخير
 الجゅمعي

ااحد 
≒∝/7≪/≪7≪7ュ 

  ثゅボفي  8∼ 
 اليュヱ الثゅボفي

تュ عمل اليュヱ الثボنゅفي الندヱرヵ فني مبننヴ مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي لعندد منن 
 الヰيئる التنفيذيヱ るبحضヱر ااستゅذ امين الخヱاني

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 الجゅمعي

 ثنيناا
≒0/7≪/≪7≪7ュ 

 اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي  ∼∼ 
تュ عمل اليュヱ الثゅボفي بكヤيる العヤنヱ ュヱالتني اقゅمتヰنゅ دكتنヱرة الصنراع العربني/ 

مヱضヱع في حضヱر عدد من الطاゆ حي  كゅن التحد  عن نヴヰ السامي 
    فゅطمる الزهراء الボدヱة((

ュヱヤالع るيヤء كゅالثاث 
≒3/7≪/≪7≪7ュ 

 ∽∝   るليゅفع 
 るغヤلمي لゅالع ュヱالي

るالعربي るالعربي るغヤلمي لゅالع ュヱء اليゅاحي るليゅفع るمゅاق ュت るمعゅالج るسゅرئ るيゅبرع れゅغヤال るيヤثنين اا ك
≒0/7≪/≪7≪7ュ 

 ديني  0∼ 
 

  ヱادة بننننننننننننذكر
  فゅطمる الزهراء(

 ュسنゅيد قヰالشن るن منة دفعنヱゅلتعنゅب れゅغنヤال るينヤمعي بكゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤم ュゅاق
ュالسا ゅヰيヤلد الزهراء عヱء ذكر  مゅاحي るليゅني فعゅيمヤس 

 
れゅغヤال るيヤك 

الثاثゅء 
≒3/7≪/≪7≪7ュ 

يل فرينل بゅلتنسيل ヱالتعヱゅن مة منゅديゆ الدفة في المستヱيれゅ ااربعる تュ تشك دヱرヵ كرة ريゅضي  3∼ 
れゅغヤال るيヤمة ك るديヱراة الゅعمل المب ュتヱ ضيゅري ュااعا るيヤء  كゅالثاث

≒3/7≪/≪7≪7ュ 

اانشنننننننننننننننننننننننطる  ريゅضي  2∼ 
るضيゅالري 

تننュ اسننتボبゅل فريننل المنتخننゆ اليمننني الننذヵ زار الكヤيننる حينن  تننュ ااسننتボبゅل 
るيヤامين الكヱ معيゅالج ゆلゅالط ヴボتヤف من قبل مヱالضي れゅغヤال るيヤء  كゅااربع

≒2/7≪/≪7≪7ュ 

 ∝7  るليゅفع  るغヤلمي لゅالع ュヱالي
るالعربي 

 るلينゅمعي بفعゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤم ュゅقن るالتربين るينヤمنن عميند ك るكريمن るيゅبرع
خゅصる بゅليュヱ العنゅلمي لヤغنる العربينる تحنれ عننヱان    بヤغتننゅ العربينる نぼصنل 

))るنيゅاايم ゅيتنヱه 
るالتربي るيヤء اأ كゅربع

≒2/7≪/≪7≪7ュ 

 ∝≒  るليゅفع るفيゅボث るليゅفع 
د الكヤيヱ るمشرف مديريる جحゅنる قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجنゅمعي فني برعゅيる عمي

 るنيゅرن الشنيطボال るボلصف ⇔ゅرفضヱ るنيゅاايم るيヱヰصيل الほت るليゅفع るمゅبإق るيヤالك
 ヱاشゅدتゅ⇔ بعمヤيる البنيゅن المرصヱص

 るالتربي るيヤك
 るنيゅاانس ュヱヤالعヱ

 خヱان

الخميس 
≪7/7≪/≪7≪7ュ 

 الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي  ≫∝ 
مبゅراة كرة الボدュ في دヱرヵ   البنيゅن المرصヱص(  مゅ بين تュ البدء في اヱل 

 るينヤز كヱبفن ュتن ヵالنذヱ れゅغヤال るيヤك ゆعヤفي م ュヱヤالع るيヤكヱ نゅااسن ゆط るيヤك
 طゆ ااسنゅن

 ュヱヤيتي العヤك
 ヱطゆ ااسنゅن

الخميس 
≪7/7≪/≪7≪7ュ 

-كヤينننننننる التربينننننننる ثゅボفي  8∝ 
 صنعゅء

 るالتربي るيヤمعي بكゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅا–اق ュヱء الينゅصننع るينヤفي فني الكゅنボلث
ヱتュ ح  كل من حضر عヴヤ التمسポ بゅلヱヰيる اايمゅنيヱ るعدュ اانجرار ヱراء 

.るطヱヤالمغ れゅفゅボالث 
るالتربي るيヤء اأ كゅربع

≪∝/7≪/≪7≪7ュ 

تننュ البنندء بほنشننطる النندヱرヵ الريゅضنني فنني الكヤيننヱ るقنند تننュ البنندء فنني التنننس  الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي  8∝ 
.るيヤالشطرن  داخل الكヱ 

 ゆヱسゅالح るيヤك
れゅمヱヤالمع ュنظヱ 

 れالسب
≪≪/7≪/≪7≪7ュ 

 الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي  ∼∝ 
( منن دヱرヵ البنينゅن المرصنヱص بنين ≫8اقيمれ المبゅراة ااヱلヴ من الندヱر 

るالتربي るيヤلح -فريل كゅراة لصنゅالمبن れنヰقند انتヱ ュヱنヤالع るينヤفرينل كヱ ءゅصننع
.るالتربي るيヤك 

 ュヱヤالع るيヤك
 るالتربي るيヤكヱ–
 صنعゅء

 れالسب
≪≪/7≪/≪7≪7ュ 

فعゅليننننننننる مヱلنننننننند  يدين  ∝∝ 
 الزهراء

قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بكヤيる العュヱヤ بفعゅليる أحينゅء مヱلند بضنعる رسنヱل 
.ュヤسヱ الهヱ يهヤه ع ヴヤه ص 

 ュヱヤيتي العヤك
ゆاآداヱ 

حد اأ
≪8/7≪/≪7≪7ュ 

 دヱرヵ كرة ريゅضي  0∝ 

(  من الدヱرヵ الخゅص بゅلجゅمعる بنين ≫8اقيمれ مبゅراة كرة قدュ  في الدヱر  
بيる خヱان ヱالتربيヱ るفريل كヤيる الحゅسヱ ゆヱنظنュ المعヱヤمنれゅ  فريل كヤيる التر

  るلنتيجゅب れヰقد انتヱ  れゅغヤال るيヤار كヱج るمعゅالج ゆعヤلح فريل ≫-≓بمゅلص )
れゅمヱヤالمع ュنظヱ ゆヱسゅالح るيヤك 

るمعゅالج ゆعヤحد اأ م
≪8/7≪/≪7≪7ュ 

 نزヱل ميداني نزヱل  3∝ 
ゅل الميننداني لعنندة مستشننفيヱلنزゅبنن ュゅيننボلゅل بヱا  ヱمسننت ゆطننا ュゅرة قننゅلزينن れ

الجرحヱ ヴتボديュ بع  المدعュ النفسي لュヰ كヱنュヰ الحنゅميين لヤنباد منن قندمヱا 
. ュヰئゅاعضヱ ュヰاحヱار 

 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

حد اأ
≪8/7≪/≪7≪7ュ 

حد اأ كヤيる الヰندسる تュ افتتゅح دヱرヵ لعبتي الشطرن  ヱالتنس بゅلكヤيる الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي  2∝ 
≪8/7≪/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 دヱرة تヱボيる عヤمي  07 
ヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي فني كヤينる ااعناュ  بゅفتتنゅح الندヱرة التدريبينる فني قュゅ م

مجゅل التحرير الصحفي ヱذلポ لتنمينる المヰنゅراれ فني مجنゅل الصنحゅفヱ るالتني 
ュゅيぺ るلمدة خمس れاستمرヱ  ريヱحسن ال /ゆالمدر ゅヰمゅاق 

 عاュكヤيる اإ

 ثنينمن اأ
≪8/7≪/≪7≪7 ヴال ュ

يュヱ السبれ بتゅريخ 
≪2/7≪/≪7≪7ュ 

 دヱرヵ الريゅضيال ريゅضي  ≓0 
( منن الندヱرヵ الخنゅص بゅلجゅمعنる  بنين ≫8اقيمれ مبゅراة كرة قدュ في الندヱر 

 るالتربي るيヤفريل ك- ゆعنヤبم るارد الطبيعينヱالمنヱ لヱالبتر るيヤفريل كヱ ءゅصنع
るالتربي るيヤلح فريل كゅلص れヰقد انتヱ れゅغヤال るيヤار كヱج るمعゅء -الجゅصنع 

 るالتربي るيヤك–
 るيヤكヱ ءゅصنع
البترヱل 
ヱالمヱارد 

 طبيعيるال

ثنين اأ
≪8/7≪/≪7≪7ュ 

  ريゅضي ≫0
 الدヱرヵ الريゅضي

( لدヱرヵ البنيゅن المرصヱص بين فريل كヤيる ∝≓اقيمれ مبゅره ضمن الدヱر  
 るينヤلح فريل كゅلص るالنتيج れنゅقد كヱ ゆاآدا るيヤفريل كヱ دゅااقتصヱ رةゅالتج

 التجゅرة ヱااقتصゅد

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد
ゆاآدا るيヤكヱ 

 
ثنين اأ
≪8/7≪/≪7≪7ュ 

08  
 الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي

( من دヱرヵ البنينゅن المرصنヱص لكنرة الطنゅئرة ≫8اقيمれ مبゅراة في الدヱر 
るالتربي るيヤفريل كヱ るندسヰال るيヤز -بين فريل كヱراة بفゅالمب れヰقد انتヱ انヱخ

るندسヰال るيヤفريل ك 

 るندسヰال るيヤك
 るالتربي るيヤكヱ–
 خヱان

الثاثゅء 
≪∽/7≪/≪7≪7ュ 

08  
 فني

ظمنننれゅ خفゅينننゅ المن
るليヱالد 

قゅمنننれ الヤجننننる الفنينننる بمヤتボنننヴ الطゅلنننゆ الجنننゅمعي  بكヤينننる ااعننناュ بゅإعنننداد 
)) るليヱالد れゅالمنظم ゅيゅخف    ヱريゅالتنسيل إخراج  سينヱ ュااعا るيヤء  كゅالثاث

≪∽/7≪/≪7≪7ュ 

0∽  
( منننن دヱرヵ البنينننゅن المرصنننヱص لكنننرة ≫8اقيمنننれ مبنننゅراة ضنننمن دヱر   الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي

 ارحゆ –ين فريボي كヤيتي الشريعヱ るلゅボنヱن ヱالتربيる الطゅئرة ب

 るالشريع るيヤك
 るيヤكヱ نヱنゅボالヱ

るالتربي- ゆارح 

ربعゅء اأ
≪∝/7≪/≪7≪7ュ 

0∝  
 ريゅضي

دヱرヵ رئننننننننننننيس 
るمعゅالج 

 البنينننننننننننننننننننننننننゅن 
 المرصヱص(

اقيمれ مبゅراة في دヱرヵ الثمゅنيる من دヱرヵ البنينゅن المرصنヱص بنين كヤيتني 
るندسヰال るيヤكヱ دゅااقتصヱ رةゅالتج 

 ゆمヤع
れゅغヤال るحゅس 

 れالسب
≪2/7≪/≪7≪7ュ 

00  
るليゅفع 

احيゅء ذكر  مヱلد 
 الزهراء

ぺقュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي فعゅليる احيゅء ذكر  مヱلد سيدة النسゅء بعنヱان    
 اليュヱ العゅلمي لヤمرぺة المسヤمる( في قゅعる الشヰيد صゅلح الصمゅد

 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

حد اأ
7≒/78/≪7≪7ュ 

03  
اقيمれ مبنゅراة فني كنره الطنゅئرة امنュゅ فرينل كヤينه الصنيدلヱ るانتヰنれ المبنゅراة  ريゅضيالدヱرヵ ال ريゅضي

るئيゅヰراة  النゅالمب ヴه الヤهほتヱ  るندسヰال るيヤز فريل كヱبف るندسヰال るيヤحد اأ ك
7≒/78/≪7≪7ュ 

تュ اقゅمる اليュヱ الثゅボفي في مبنヴ مヤتヴボ الطゅلنゆ الجنゅمعي لنبع  منن اعضنゅء  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي 02
 اداريヱ るالتنفيذيるالヰيئる ا

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 الجゅمعي

ااثنين 
7≪/78/≪7≪7ュ 

37  
اقيمれ مبゅراة ريゅضيる كرة الボدュ بين فريل كヤيる الطゆ ااسنゅن  ヱفريل كヤيる  الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي

れゅغヤال るيヤز فريل كヱراة بفゅالمب れヰانتヱ  れゅغヤال 

 れゅغヤيتي الヤك
 ゆط るيヤكヱ

 سنゅناأ

ااثنين 
7≪/78/≪7≪7ュ 

3≒  
اقيمれ مبゅراة ريゅضيる كرة الボدュ بين فريل كヤيる الヰندسヱ るفريل كヤيる التربيる  الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي

るندسヰال るيヤز فريل كヱراة بفゅالمب れヰانتヱ るضيゅالري 

 るندسヰيتي الヤك
 るالتربيヱ
るضيゅالري 

ااثنين 
7≪/78/≪7≪7ュ 

3≪  
كヤيる الطゆ البشرヱ  ヵفريل كヤيる  اقيمれ مبゅراة ريゅضيる كرة الボدュ بين فريل الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي

ヵالبشر ゆالط るيヤز فريل كヱراة بفゅالمب れヰانتヱ  ゆヱسゅالح 

 ゆيتي الطヤك
 ヵالبشر
ゆヱسゅالحヱ 

الثاثゅء 
78/78/≪7≪7ュ 

38  
اقننيュ اليننュヱ الثボننゅفي بننゅلكヤيتين  ヱقنند كゅنننれ مننゅدة اليننュヱ الثボننゅفي عبننゅرة عننن  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي

 أهل اليمن( محゅضرة بعنヱان  جمعる رجヱ ゆمゅذا تعني
 ゆيتي اآداヤك
ュヱヤالعヱ 

الثاثゅء 
78/78/≪7≪7ュ 

38  
اقيمれ ندヱة ثゅボفيる بゅلكヤيる تتحد  عن جمعる رجヱヱ ゆاقعヱ ゅヰاثゅرهゅ في حيゅة  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي

 اليمنين

 ゆヱسゅالح るيヤك
 るنيボتヱ
れゅمヱヤالمع 

ااربعゅء 
78/78/≪7≪7ュ 

3∽ 
 
 

 ريゅضي
 الدヱرヵ الريゅضي

الندヱرヵ الريゅضني ヱحين  اقيمنれ المبنゅراة النゅヰئينる تستمر كヤيる الヰندسる فني 
 لヤبطヱلる بين فريل كヤيه الヰندسヱ るفريل كヤيه التجゅرة

 ヱانتれヰ المبゅراة  بفヱز فريل كヤيる  الヰندسヱ  るاخذ البطヱلる  بكل جداره
.るلヱاخذ البطヱ زヱلفゅالعميد الاعبين ب ポرゅراة بゅء المبゅヰبعد انتヱ 

るندسヰال るيヤء اأ كゅربع
78/78/≪7≪7ュ 

3∝  
 ندヱة ثゅボفيる ثゅボفي

るفيゅボة ثヱن ندヱنゅボالヱ るالشريع るيヤمعي بكゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅان اقヱإذ بعنヱ "
 صرفنゅ إليポ نفرا من الجن "

 

 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

ربعゅء اأ
78/78/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

33  
 الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي

るالشنريع るينヤراة بنين كゅمبن れاقيمن るمعنゅلجゅضني بゅالري ヵرヱفي استمرار الد 
 ヱكヤيる التربيる انتれヰ بفヱز الفريل الريゅضي لكヤيる الشريعヱ るالゅボنヱن

 

 るالشريع るيヤك
るالتربي るيヤكヱ 

الخميس 
∽/78/≪7≪7ュ 

32  
تュ إقゅمه الينュヱ الثボنゅفي فني قゅعنる الحميندヵ بمبنني عمنゅده الكヤينる  التني كゅننれ  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي

الثاثゅء  كヤيる العュヱヤ رامゆ(.بعنヱان     التべمر عヴヤ فヤسطين من ヱعد بヤفヱر الي صفるボ ت
≒7/78/≪7≪7ュ 

27  
تュ اقゅمる اليュヱ الثゅボفي في كヤيる ااعناュ فني حضنヱر عندد كبينر منن الطناゆ  اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي

ربعゅء اأ كヤيる ااعاヱ ュالطゅلبヱ れゅالدكゅترة ヱالمヱظفين.
≒≒/78/≪7≪7ュ 

2≒  
الجゅمعي كヤينる الشنريعヱ るالボنゅنヱن الينぺ  ュヱقゅمれ الヤجنる الثゅボفيる لمヤتヴボ الطゅلゆ اليュヱ الثゅボفي ثゅボفي

るيヤلكゅفي بゅボالث 
 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

 
ربعゅء اأ
≒≒/78/≪7≪7ュ 

محゅضننننننننننننننننراれ  عヤمي ≫2
るضيحيヱت 

ぺقيمれ محゅضرة تヱボيる بعد التنسيل مة ヱぺائل المستヱ  الثゅل  العュゅ المゅضي 
ヱننزヱلュヰ الننヴ قゅعننる الصنمゅد الننヴ طنناゆ المسنتヱ  الثゅلنن  إقゅمننる محゅضننرة 

 حيる حヱل المボرر ヱ كيفيる المذاكرةتヱضي

 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

 れالسب
70/78/≪7≪7ュ 

 زيゅرة 28
زينننننゅرة لضنننننريح 
الشننننヰيد الصننننمゅد 
 رヱضる الشヰداء

قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بكヤيる التربيる بإقゅمる نزヱل ميداني زيゅرة لضريح 
السبれ  كヤيる التربيる صゅلح الصمゅد ヱكذلポ رヱضる الشヰداء الشヰيد الرئيس

70/78/≪7≪7ュ 

تュ افتتゅح معر  هندسي مصغر لمشゅرية طاゆ سنる اヱلヴ قسمي  هندسنる  معر  عヤمي عヤمي 28
ااثنين  كヤيる الヰندسる ميكゅنيكيヱ るهندسる ميكゅترヱنكس (

72/78/≪7≪7ュ 

قュゅ مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي بゅلبندء فني  المسنゅبるボ الثゅボفينる بعننヱان   صنمヱد  مسゅبるボ ثゅボفيる ثゅボفي ∼2
الثاثゅء  ゅمعる صنعゅءج ヱانتصゅر((

≒7/78/≪7≪7ュ 

 الدヱرヵ الريゅضي ريゅضي ∝2
 るمنゅاق ュء حين  تنゅصننع るمعنゅص(( فني جヱن المرصنゅالبنين    ヵرヱيستمر د
 るالشننريع るيننヤكヱ دゅااقتصننヱ رةゅالتجنن るيننヤبننين كننا مننن ك ュنندボراة كننرة الゅمبنن

 ヱالゅボنヱن

 るيヤك ゆعヤم
れゅغヤال 

ااربعゅء 
≒≒/78/≪7≪7ュ 

 رحるヤ عヤميる زيゅرة 20
ヤم ュゅمينه قヤنه عヤااعنداد  لرحヱ لتنسنيلゅب ュヱنヤالع るينヤمعي بكゅالجن ゆلنゅالط ヴボت

 GEOلطننناゆ قسنننュ عヤنننュヱ اأر  ヱالبيئنننる المسنننتヱ  الرابنننة لدفعنننه 
FUTURE * ヴال れنゅكヱ)عمران れسمنぺ فظه عمران  مصنةゅمح 

ュヱヤالع るيヤء  كゅااربع
≒≒/78/≪7≪7ュ 

 مسゅبるボ ثゅボفيる عヤمي 23
تصゅد عヴヤ فريل طاゆ كヤينる الヰندسنる تفヱل فريل طاゆ كヤيる التجゅرة ヱااق

نボطる لفريل كヤيる الヰندسنる  88نボطる لفريل كヤيる التجゅرة مゅボبل  87بمجمヱع 
 في المسゅبるボ الثゅボفيる ضمن اأسبヱع الثゅボفي لطاヱ ゆطゅلبれゅ جゅمعる صنعゅء

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

الخميس 
≒≪/78/≪7≪7ュ 

مكゅفحنننننننヱ るبنننننننゅء  خدمي 22
ゅنヱرヱك 

ゅمعي بتدشنننين دヱراれ التثボينننف الصنننحي لヤطننناゆ بننندء مヤتボنننヴ الطゅلنننゆ الجننن
المتطننヱعين لمكゅفحننる فيننرヱس كヱرヱنننヱ ゅتننュ البنندء بヱرشننる التثボيننف الصننحي 
 るالطبين れゅينヤعين منن الكヱالمتطن ゆمنن الطنا ヴلنヱاا るدفعヤع المدني لゅالدفヱ
ュااعا るيヤار كヱج るالتربي れゅعゅق ヴヤع ュヰزيعヱت ュت  ヴلヱاا れゅيヱمن المست 

لعヤننننュヱ الصننننحيる لطنننناゆ المتطننننヱعين مننننن ヱايضننننゅ فنننني كヤيننننる الطننننヱ ゆا
 الخريجين( -ヱالسゅدس -الخゅمس -المستヱيれゅ الرابة

 ぺヱمゅ الطゅلبれゅ فボد تュ تヱزيعュヰ عヴヤ قゅعتゅن في كヤيتي الشريعヱ るالتجゅرة
 ヱاستمر ذلポ يヱمين متتゅلين

 + るالتربي れゅعゅق
 +ゆالط るيヤك
 + るالشريع るيヤك
 كヤيる التجゅرة

من تゅريخ 
8/8/≪7≪7 ヴال ュ

 7ュ≫7≫/8/∝تゅريخ 

 مسゅبるボ الكترヱنيる عヤمي 77≓

 ⇔ゅالكبنر  تزامنن るنينヱاالكتر るボبゅبإعنداد المسن るالمركزين るميヤالع るجنヤال れمゅق
 るボبゅالمسنن れنننゅكヱ るيميننヤالتع るيننヤالعم ゅヰبسننبب れقفننヱالتنني ت ゅنننヱرヱك るئحننゅمننة ج
بعننヱان    مسنゅبるボ الشنヰيد الصنمゅد العヤمينヱ )) るبندれぺ المسنゅبるボ نشنゅطゅヰ فنني 

るيヤاست كヱ るندسヰالュゅيぺ لمدة عشرة れمر 

 ヴボتヤالم れاヱقن
るندسヰال るيヤبك 

من تゅريخ 
≪≒/8/≪7≪7 ヴال ュ

≪2/8/≪7≪7ュ 

المسنننننننننننننننننننننننゅبるボ  عヤمي ≓7≓
るنيヱاالكتر 

قゅمれ الヤجنる العヤميる ببدء المسゅبるボ العヤميる بعننヱان   مسنゅبるボ الشنヰيد الصنمゅد 
ュゅااقسヱ れゅيヱالمست るفゅلك ゆヱسゅالح るيヤفي ك  )るنيヱاالكتر 

 

 ヴボتヤة المゅقن
 ヤيる الحゅسゆヱبك

من تゅريخ 
≒≪/8/≪7≪7 ヴال ュ

≪3/8/≪7≪7ュ 

المسنننننننننننننننننننننننゅبるボ  عヤمي ≫7≓
るنيヱاالكتر 

قゅمれ الヤجنる العヤميる ببدء المسゅبるボ العヤميる بعننヱان   مسنゅبるボ الشنヰيد الصنمゅد 
ュゅااقسヱ れゅيヱالمست るفゅلك るالطبي れゅيヤفي الك  )るنيヱاالكتر 

 ヴボتヤالم れاヱقن
るالطبي れゅيヤلكゅب 

من تゅريخ 
≒2/8/≪7≪7ュ  ヴال

تゅريخ 
≪3/8/≪7≪7ュ 

المسنننننننننننننننننننننننゅبるボ  عヤمي 78≓
るنيヱاالكتر 

قゅمれ الヤجنる العヤميる ببدء المسゅبるボ العヤميる بعننヱان   مسنゅبるボ الشنヰيد الصنمゅد 
ュゅااقسヱ れゅيヱالمست るفゅرة  لكゅالتج るيヤفي ك  )るنيヱاالكتر 

 ヴننننボتヤالم れاヱقننننن
 بكヤيる التجゅرة

مننننننننننننننن تننننننننننننننゅريخ 
≪3/8/≪7≪7 ヴالننننن ュ
∽/∽/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

سنننننننننننننننننننننننゅبるボ الم عヤمي 78≓
るنيヱاالكتر 

るميヤالع るجنヤال れمゅان   قヱبعنن るمينヤالع るボبゅد ببدء المسنゅيد الصنمヰالشن るボبゅمسن
ュゅااقسヱ れゅيヱالمست るفゅن لكヱنゅボالヱ るالشريع るيヤفي ك  )るنيヱاالكتر 

قنゅة المヤتヴボ في 
 るالشريع るيヤك
 ヱالゅボنヱن

من تゅريخ 
3/∽/≪7≪7 ヴال ュ

≒3/∽/≪7≪7ュ 

 جゅئحる كヱرヱنゅ مشゅرية ∼7≓

ヤم ュزارة قنندヱ ヴالنن るعيゅرية صنننゅء مشننゅصنننع るمعننゅمعي جゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボت
نتنゅج كمゅمنれゅ يننت  فني الدقيボنる الヱاحندة إالصنゅعヱ るالتجゅرة  مثنل مشنرヱع ا

 كمゅمる في السゅعる 77∝8ستين كمゅمる بمゅ يعゅدل  
  ヱتنننヱヤبنننه عبنننر الب ュيمكنننن النننتحكヱ  عيゅز تننننفس اصنننطنゅنننヰع جヱمشنننرヱ

るالحديث れゅنヱفヤلتゅب 

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 7ュ≫7≫/∼/7≓ عيالجゅم

 مجるヤ عヤميる عヤمي ∝7≓
 るنヤبإصندار المج ゆالطن るينヤمعي بكゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤلم  るميヤالع るجنヤال れمゅق
 るنヤالمج れننゅكヱ مننه るينゅقヱالヱ ゅنヱرヱس كヱفير るヰاجヱم るلكيفي ヴلヱاا るميヤالع

 بعنヱان    صد  الطゅلゆ الجゅمعي((
ゆالط るيヤ7≫7≫/∼/3 كュ 

 مسゅبるボ ثゅボفيる ثゅボفي 70≓

د لعمننل مسننゅبるボ ثゅボفيننる مننن بدايننる شننヰر رمضننゅن يننتュ انننزال اسننئるヤ تننュ ااعنندا
  るئيゅالفضن れاヱننボال ヴنヤع ゅمينヱئند التني تبن  يゅボالسنيد ال れضراゅمن مح るفيゅボث

المسゅبるボ طيるヤ ايュゅ شヰر ヱ れلヤفゅئز جゅئزة  بゅقる مزايゅ+ كتيゆ  مفيد( ヱاستمر
 رمضゅن

ュヱヤالع るيヤ7≫7≫/8/≓≓ كュ 

 مسゅبるボ ثゅボفيる ثゅボفي 73≓

るسبـゅبمن   ュشنゅان الغヱالعـد ュゅمـぺ نيゅد اليمـヱمـن الصمـ ュاヱعــぺ るر خمسヱمـر
ぺراد مヤتヴボ الطゅلゆ الجنゅمعي ぺن يرسنخ فني نفنヱس الطناゆ بشنゅعる العندヱان 
 ポلنذلヱ ゅبادنن ヴنヤع ュشنゅان الغヱمنن العند ュاヱاعن るسببه لمدة خمس ゅمヱ ュشゅالغ

ヱالـتي قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي  بإطـال مسـゅبるボ * صمــヱد ヱانتـصゅر(* 
تضمـنぺ れسئنـるヤ ثゅボفنـيる  تنュ انزالヰنゅ بشنكل ينـヱمي عヤنヴ شبكنـれゅ الـتヱاصنـل 
ااجتمゅعي ヱتュ اعان الفـゅئـــز بشكل يヱمي ヱحصنـل الفنゅئز عヤنヴ *جゅئـنـزة 

 ゆ ننندرボت *るـنننـديボ7,777≓ن  れゅعبنننر إحنننـد  شركنننـ ゅヰلゅإرسننن ュتنننヱ  ) ل
 れاسننتمر ュثنن ヴلننヱぺ るننヤكمرح ポذلننヱ, るإالصننـرافるنيننゅالث るننヤالمرح ヴهنني  لننヱ

مسننゅبるボ فنني المجنننゅاれ التゅليننる    الرسننュ , الشنننعر , الكتゅبننる , التصنننヱير , 
))ュميゅالتص 

 ゆلゅالط ヴボتヤم
 ヴヤمعي عゅالج
るة الرسميゅنボال 

ュ 7≫7≫/7/8≓من 
ヴال 

≪3/8/≪7≪7ュ 

 مسゅبるボ ثゅボفيる ثゅボفي 72≓

 ヴننボتヤقنف مヱيت ュلنن ゅننヱرヱك るئحنゅج ゆبسننب るيمينヤالتع るينヤقننف العمヱفني ظنل تヱ
النشゅط ヱالعمل ヱاابداع ヱالتほلل من مرحるヤ الぺ ヴخر   الطゅلゆ الجゅمعي عن

فボنند قمنننゅ بإعننداد المسننゅبるボ الثゅボفيننる بعنننヱان    الボنندس درゆ الشننヰداء(( ヱهنني 
عبننゅرة عننن اسننتボبゅل مشننゅركれゅ المبنندعين مننن طنناゆ جゅمعننる صنننعゅء فنني 
مجゅاれ الرسヱ ュالشعر ヱالتصヱير ヱالتصゅميヱ ュلكن شرط المشゅركれゅ تكヱن 

るعبنننر لجننننヱ ننندسボئزة عنننن الゅالجنننヱ ئزゅالفننن ゆلنننゅر الطゅاختيننن ュينننت ュالتحكننني 
 ( ل777.∼ 

مヱاقة التヱاصل 
 ااجتمゅعي

بدれぺ في تゅريخ 
≪0/∽/≪7≪7ュ 

 ندヱة ثゅボفي 77≫
كゅديمي مヱسنة ぺكヤيる التجゅرة ヱااقتصゅد لゅボء  اقيュ في جゅمعる صنعゅء  تحديدا⇔ 
كننゅديميين ヱرئننيس الجゅمعننヱ るعننددا مننن العمننداء ضننュ عننددا مننن المثボفننين ヱاإ

ヱ حヤد لヱヰداف اليヰان  استヱعن れتح ゆاأ -الطاヱ れゅهداف(التداعي 

كヤيる التجゅرة 
 ヱ 87/0/≪7≪7ュااقتصゅد

 ثゅボفي ديني ثゅボفي ≓7≫
 るجينヰالمنヱ るفينゅボالث るボبゅلمسنゅمعي بゅالجن ゆلنゅالط ヴボتヤلم  るميヤالع るجنヤال れمゅق

るالتربي るيヤفي ك るليゅالت ュゅفي ااقس れالتي اقيمヱ  るالتربي るيヤفي ك- ゅءصنع 
 れゅضيゅالري-  るران -اإساميボريخ . -الゅالت 

るالتربي るيヤك- 
 7ュ≫7≫/87/0 صنعゅء

≪7≪ るزة العيد مرابطゅاج 

 ュゅقぺ لヱلنزゅمعي ـ بゅالج ゆلゅالط ヴボتヤء مゅرة إعضゅلزين るدينゅヰاقنة الجヱالم ヴلن
بنرز منن كنゅن ぺفراد في معسكراれ التدريゆ في ينュヱ عيند ااضنحヱ ヴمنن اأ

ستゅذ ゅボدر الغربゅني رئيس الヱحدة الطابيヱ るاأي المجゅهد /عبد المヱجヱدا اأ
 /يمننراد العنسنني امننين عننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي جゅمعننる صنننعゅء ヱاأ /

 محمد المヰدヵ نゅئゆ اامين العヱ ュゅعدد من العゅمヤين ヱااعضゅء .

れゅヰ7≫7≫/3/≓ جبュ 

امتحゅنれゅ تجريبيる  عヤمي 78≫
るنيヱالكتر 

ゅالج ゆلゅالط ヴボتヤلم るميヤالع るجنヤال れمゅن بعمنل قヱنゅنボالヱ るالشنريع るبヤمعي بك
اختبننゅراれ تجريبيننる الكترヱنيننる تحننゅكي ااختبننゅراれ المぼتمتننヱ るانزالヰننゅ فنني 

ゅヰتボطريヱ れراゅااختب ヴヤع ゆلゅد الطヱليتع ュيجراヤتطبيل الت 

 るالشريع るيヤك
 ヱ 0/3/≪7≪7ュالゅボنヱن

 دヱرة تヱボيる عヤمي 78≫

دヱراれ التヱボينる برعゅيる جゅمعる صننعゅء قنュゅ مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي بゅفتتنゅح 
 れقيمنぺ  ء حينゅصنع るمعゅل بجヱبボال れراゅدمين اختبボالمت ゆلطاゅب るصゅالخ

حينゅء( عヤنヴ فتنرتين اأ -ヱل في مゅدتي   الكيميゅء دヱرة التヱボيる في يヱمゅヰ اأ
るلبゅطヱ ゆلゅالفي ط ゆرゅボي ゅر مヱليتين بحضゅمتت 

 

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≒∽/3/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 رة تヱボيるدヱ عヤمي ∼7≫

 ゆلطاゅبن るصゅالخ るيヱボالت れراヱد  るمゅمعي في اقゅالج ゆلゅالط ヴボتヤيستمر  م
 れقيمنぺ  ني حينゅالثن ゅنヰمヱء فني يゅصنع るمعゅل بجヱبボال れراゅدمين اختبボالمت

حيゅء( عヴヤ فتنرتين متتنゅليتين بحضنヱر منゅ اأ –الدヱرة في مゅدتي   الكيميゅء 
るلبゅطヱ ゆلゅالفي ط ゆرゅボي 

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط

  るالشرقي
)るالغربيヱ 

≒∝/3/≪7≪7ュ 

 دヱرة تヱボيる عヤمي ∝7≫

 ゆلطاゅبن るصゅالخ るيヱボالت れراヱد  るمゅمعي في اقゅالج ゆلゅالط ヴボتヤيستمر  م
 ゅننヰمヱفنني ي  るالطبينن れゅيننヤكヤء لゅصنننع るمعننゅل بجヱبننボال れراゅنندمين اختبننボالمت

اانجヤينزヵ(  –حينゅء الثゅل  عヴヤ التヱالي حي  ぺقيمれ الدヱرة في مゅدتي   اأ
 رتين متتゅليتين بحضヱر مゅ يゅボرゆ الفي طゅلヱ ゆطゅلبるعヴヤ فت

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≒0/3/≪7≪7ュ 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي 70≫

 ゆالطا ヴل الヱنزヤل るمعゅلتنسيل مة رئيس الجゅمعي بゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅق
 ヴنヤعنرج ع ゅايضنヱ منيヤل العヱتفنヤد لヰبذل الج ヴヤع ュヰحثヱ れゅيヱرفة المعنヱ

بيننة دヱيヤننる اامننゅراれ مننة كيننゅن العنندヱ الصننヰيヱني الغゅصننヱ ゆاخبننرا حنن  تط
 ゆ الجゅمعي صれヱ الطاヱ ゆمنبر الحلالطاゆ عヴヤ االتحゅل بمヤتヴボ الطゅل

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≒0/3/≪7≪7ュ 

≪73 るقفヱ ز السفنゅاحتج 
جゅجيننる قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بゅلحشنند ヱالمشننゅركる فنني الヱقفننる  ااحت

المنددة بゅسنتمرار تحنゅلف العندヱان فنر  الحصنゅر عヤنヴ سنفن الヱقنヱد التني 
るالنفط اليمني るشرك ュゅام れاقيم 

 7ュ≫7≫/3/3≓ شركる النفط

 دヱرة تヱボيる عヤمي 72≫

 ゆلطاゅبن るصゅالخ るيヱボالت れراヱد  るمゅمعي في اقゅالج ゆلゅالط ヴボتヤيستمر  م
 れゅيننヤكヤء لゅصنننع るمعننゅل بجヱبننボال れراゅنندمين اختبننボالمت ゅننヰمヱفنني ي  るالطبينن

اانجヤينزヵ(  –الرابة عヴヤ التヱالي حي  ぺقيمれ الدヱرة في مゅدتي   ااحينゅء 
るلبゅطヱ ゆلゅالفي ط ゆرゅボي ゅر مヱليتين بحضゅفترتين متت ヴヤع 

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≒3/3/≪7≪7ュ 

 دヱرة تヱボيる عヤمي 7≓≫

لتヱボيる الخゅصる بنゅلطاゆ يستمر  مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي في اقゅمる  دヱراれ ا
 ゅننヰمヱفنني ي  るالطبينن れゅيننヤكヤء لゅصنننع るمعننゅل بجヱبننボال れراゅنندمين اختبننボالمت

الكيمينゅء(  –حينゅء ぺالخゅمس عヴヤ التヱالي حي  ぺقيمれ الدヱرة في مゅدتي   اا
るلبゅطヱ ゆلゅالفي ط ゆرゅボي ゅر مヱليتين بحضゅفترتين متت ヴヤع 

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≒2/3/≪7≪7ュ 

 دヱرة تヱボيる عヤمي ≓≓≫

 ゆلطاゅبن るصゅالخ るيヱボالت れراヱد  るمゅمعي في اقゅالج ゆلゅالط ヴボتヤيستمر  م
 ゅننヰمヱفنني ي  るالطبينن れゅيننヤكヤء لゅصنننع るمعننゅل بجヱبننボال れراゅنندمين اختبننボالمت

كيمينゅء(  –حينゅء السゅدس عヴヤ التヱالي حين  ぺقيمنれ الندヱرة فني منゅدتي   اأ
 ゆ الفي طゅلヱ ゆطゅلبるعヴヤ فترتين متتゅليتين بحضヱر مゅ يゅボر

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≪7/3/≪7≪7ュ 

 دヱرة تヱボيる عヤمي ≫≓≫

 ゆلطاゅبن るصゅالخ るيヱボالت れراヱد  るمゅمعي في اقゅالج ゆلゅالط ヴボتヤيستمر  م
 ゅننヰمヱفنني ي  るالطبينن れゅيننヤكヤء لゅصنننع るمعننゅل بجヱبننボال れراゅنندمين اختبننボالمت

كيميننゅء(  –حيننゅء ヱرة فنني مننゅدتي   اأالسننゅبة عヤننヴ التننヱالي حينن  ぺقيمننれ النند
るلبゅطヱ ゆلゅالفي ط ゆرゅボي ゅر مヱليتين بحضゅفترتين متت ヴヤع 

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط
 るالشرقي 
)るالغربيヱ 

≪≒/3/≪7≪7ュ 

 دヱرة تヱボيる عヤمي 8≓≫

 ゆلطاゅبن るصゅالخ るيヱボالت れراヱد  るمゅمعي في اقゅالج ゆلゅالط ヴボتヤيستمر  م
ゅل بجヱبننボال れراゅنندمين اختبننボالمت ゅننヰمヱفنني ي  るالطبينن れゅيننヤكヤء لゅصنننع るمعنن

كيمينゅء(  –حينゅء ぺالثنゅمن عヤنヴ التنヱالي حين  ぺقيمنれ الندヱرة فني منゅدتي   اا
عヤننヴ فتننرتين متتننゅليتين بحضننヱر منننゅ يボننゅرゆ الفنني طゅلننヱ ゆطゅلبننヱ るهكنننذا 
اسننتمرれ النندヱراれ فنني ايننュゅ متتゅليننه حتننヴ انتヰننれ المرحヤننる ااヱلننヴ بتننゅريخ 

0/3/≪7≪7ュ 

قゅعتي الشヰيد 
 ヵرヱالمحط

  るالشرقي
)るالغربيヱ 

≪≪/3/≪7≪7ュ 

 رحるヤ عヤميる عヤمي 8≓≫
 るاانشنط るلجنن れمعي نظمنゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤمヱ るالتربين るينヤعميد ك るيゅبرع
 ヴالنن るميننヤع るننヤرح るالتربينن るيننヤمعي بكゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤلم るميننヤالع るجنننヤالヱ

.るالطبيعي ュヱヤالعヱ ゅجيヱلヱمتحف الجي 
るالتربي るيヤك れالسب 

≪≪/73/≪7≪7ュ 

ااختبنننننننننننننننننننننننゅر  عヤمي ∼≓≫
 التجريبي

 ヴلنـヱاأ ゅヰـتヤفي مــرح るنيـゅالمج れراヱمعي  الـــدゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュاخـتتـ
بゅمتحننゅن تجـننـريبي ぺقـゅمننـه مヤتننـヴボ الننـطゅلゆ الجゅمعننـي لجمـننـية المヤـتحننـボين 
 ヴننヤع ュヰزيعننـヱتـ ュحـننـي  تننـ )るالطبينن れゅيننヤالك  るنيゅالمجننـ るيヱننـボالت れراヱبننـد

 77∼≫ـكل مننـظュ حين  كنゅن عندد الحضنヱر قـゅعـる دراسـيる بشـن ∝≓عــدد 
 طゅلヱ ゆطゅلبه

 るالتربي れゅعゅق
 るيヤك ュゅام
ュااعا 

れالسب 
≪2/73/≪7≪7ュ 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي ∝≓≫

 るيننヱボت れراヱل بنندゅبボلاسننت  るنيننゅالث るننヤمعي المرحゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤافتننتح م
 るندسننヰال   れゅيننヤنندمين فنني الكボالمت ゆطناヤل– ゆヱسننゅالح-  れنننゅكヱ  )رةゅالتجنن

ヱالد れゅضيゅاد   ريヱء –رة في المゅفيزين-  ヵينزヤانج–  れぺعربني ( حين  بند
るيزيヤاانج るغヤالヱ ءゅدتي فيزيゅضرتين في مゅل بمحヱاا ュヱالي 

قゅعتي 
 ヵرヱالمحط
 るيヤار كヱج
るالتربي 

≪2/3/≪7≪7ュ 

 ذكر  عゅشヱراء ثゅボفي 0≓≫
 ゆرゅنننボي ゅزينننة منننヱمعي بتゅالجننن ゆلنننゅالط ヴنننボتヤم ュゅان              8777قنننヱبعنننن ゆكتيننن

اامヱيين ヱااساヱ ))ュتュ تヱزيعゅヰ في كゅفنる مكゅتنゆ المヤتボنヱ ヴفني مجヤنس    
れゅيヤظفين الكヱلعدد من مヱ れゅيヤعمداء الك るفゅكヱ るمعゅالج るسゅرئ 

ااحد  جゅمعる صنعゅء
87/73/≪7≪7ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي مسننゅبるボ الثゅボفيننる بعنننヱان   عゅشننヱراء ( ヱتكننヱن  مسゅبるボ ثゅボفيる ثゅボفي 3≓≫
حد اأ كヤيる العュヱヤ رس اليヱمي لمヤزمる في ヱحي عゅشヱراء.ااسئるヤ من الد

87/73/≪7≪7ュ 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي 2≓≫
 ゆطنناヤل  るنيننゅالث るننヤمرحヤل るيننヱボت れراヱمعي بنندゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤيسننتمر م

 るندسヰال   れゅيヤدمين في الكボالمت– ゆヱسنゅفني  -الح  れقيمنぺ  رة(  حينゅالتجن
ヱ ءゅدتي فيزيゅضرتين في مゅني محゅالث ゅヰمヱيるيزيヤاانج るغヤال 

قゅعتي 
 ヵرヱالمحط
 るيヤار كヱج
るالتربي 

87/3/≪7≪7ュ 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي 

 ゆطنناヤل  るنيننゅالث るننヤمرحヤل るيننヱボت れراヱمعي بنندゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤيسننتمر م
 るندسヰال   れゅيヤدمين في الكボالمت– ゆヱسنゅفني  -الح  れقيمنぺ  رة(  حينゅالتجن

ゅالريヱ ءゅدتي فيزيゅضرتين في مゅل  محゅالث ゅヰمヱيれゅضي 
ヱهكذا اسنتمرれ دヱراれ المرحヤنる الثゅنينる بゅلترتينゆ لفتنرة اسنبヱعين متتنゅليين 

 ヱ≒8/2/≪7≪7ュانتれヰ بتゅريخ 

قゅعتي 
 ヵرヱالمحط
 るيヤار كヱج
るالتربي 

8≒/3/≪7≪7ュ 

 استボبゅل تدريبي ≓≫≫
قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بゅستボبゅل الطناゆ النراغبين فني تجربنヱ るتطبينل 

لボبنننヱل لヰنننذا العنننヱ ュゅالعمنننل عヤنننヴ الشنننرح النظنننュゅ االكترヱنننني امتحゅننننれゅ ا
ュヰيヤااشراف عヱ るفي التجرب ュヰعدتゅمسヱ ュヰضيح لヱالتヱ 

 ゆヱسゅالح るيヤك
 ゆسゅمركز الحヱ
 るيヤكヱ االي
 るيヤكヱ るندسヰال

るالتربي 

ثنين اا
8≒/73/≪7≪7ュ 

≪≪≪  るقفヱ
るجيゅاحتج 

ا لヤتطبينننننة مننننننة 
 اسرائيل

مثヤين بنـ مヤتボنヴ طاゆ ( م -مヱظفين -ぺقュゅ منتسبي جゅمعる صنعゅء  ぺكゅديميين
ゅسننる جゅمعننる صنننعゅء  صننبゅح يننュヱ دارヱ ヵرئالطゅلننゆ الجننゅمعي ヱالمヤتボننヴ اإ

れر حشننند كبينننر منننن 7≫7≫سنننبتمبر  ∼ السنننبヱجينننه بحضنننゅاحتج るقفنننヱ ュ
 るااسننناميヱ るالعربيننن るاامننن れゅدسنننボننني عنننن مヤالتخ ヱ تطبينننةヤالمسنننتنكرين ل

るسطينيヤالف るضيボال ヴلヱاا るضيボヤل ュヰبيعヱ 

جゅمعる صنعゅء 
るالتربي るيヤك 

れالسب 
∽/72/≪7≪7ュ 

≪≪8 ヵدゅل  ارشヱبننボال れراゅاختبنن
るヤضゅالمفヱ 

قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي  بتヱزية عدد من الطاヱ ゆالطゅلبれゅ من مختヤف 
 るالطبي れゅيヤكヤل لヱبボال れراゅدمين اختبボالمت ゆطاヤل るديゅن ارشゅجヤك れゅيヤالك
 ゆヱسنゅهني مركنز الحヱ رゅالمحنددة لاختبن れゅينヤالك ゆزية حسヱالت ュحي  تヱ

لنني  ヱكヤيننる الحゅسننヱ ゆヱكننذلポ كヤيننる الヰندسننヱ るكヤيننる التربيننヱ るاسننتمر هننذا اا
العمل اارشゅدヵ لمدة اسبヱع طيるヤ ايュゅ امتحゅننれゅ الボبنヱل لヤطناゆ المنسنボين 
 るيننヤين فنني كボالمنسن ゆطنناヤل لヱبنボن الゅفني امتحنن ゅايضننヱ るالطبين れゅيننヤفني الك

. ゆヱسゅالح るيヤفي ك ゅايضヱ るندسヰال 

 ぺيュゅ اامتحゅنれゅ جゅمعる صنعゅء

 ثゅボفي 
ذكننننر  استشننننゅヰد 
النننننننننننننننننننننننندكتヱر 
 عبدالكريュ جدبゅن

 ュر عبدالكريヱد الدكتゅヰذكر  استش るليゅفع ュمعي بتنظيゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅق
 جدبゅن برعゅيる مぼسسる الشヰيد عبدالكريュ جدبゅن.

 قゅعる الدكتヱر
احمد شرف 

 الدين
 7ュ≫7≫/3/2الثاثゅء 

اعنننننننان نتنننننننゅئ   اعامي ∼≫≫
 المボبヱلين

 ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن れゅيننヤفنني الك るヤضننゅالمفヱ لヱبننボئ  الゅمعي بننإعان نتننゅالجنن
المختبننراれ ( بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ -الطبيننる  التمننري  العننゅلي 

المボبヱلين ヱفي الボننゅة الرسنميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزل نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر 
るمعゅلين عبر رابط الجヱبボم 

 るفゅاضنヱ ゆتس اヱلكنل تخصنص فني الن れゅعنヱء مجمゅانشن ュقد تヱ لينヱبنボالم
. ュヰنئتヰتヱ 

حد اأ جゅمعる صنعゅء
≒8/72/≪7≪7ュ 

 اختبゅر تجريبي عヤمي ∝≫≫

 るنينゅالث ゅヰنـتヤفني مــرح るنينـゅالمج れراヱمعي الــنـدゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤم ュخـتتـぺ
بゅمتحننゅن تجـننـريبي  لヤطنناゆ المتボنندمين فنني كヤيننる الヰندسننる لヤعننュゅ الجننゅمعي 

≪7≪7/≪7≪≒ れゅغننヤال るيننヤن فنني كゅاامتحنن ュقننيぺ قنندヱ ュ ュتننـヱ ننطボف ゆطنناヤل
 قـゅعـる دراسـيる 8≓تـヱزيعـュヰ عヴヤ عــدد 

ヱتュ تヱزينة الطゅلبنれゅ فني قゅعنる المحطنヱرヵ جنヱار كヤينる التربينヱ るكنゅن عندد 
 طゅلヱ ゆطゅلبه. 377الحضヱر 

 ヱ れゅغヤال るيヤك
قゅعる الشヰيد 
ヵرヱالمحط 

حد اأ
≒8/72/≪7≪7ュ 

≪≪0  
 عヤمي

 
ااختبنننننننننننننننننننننننゅر 

 التجريبي

ゅمتحゅمعي بゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅيتي اقヤدمين في كボالمت ゆطاヤن تجــريبي  ل
التجنننننゅرة ヱااقتصنننننゅد ヱالحゅسنننننヱ ゆヱنظنننننュ المعヱヤمنننننれゅ, لヤعنننننュゅ الجنننننゅمعي 

≪7≪7/≪7≪≒ るعゅقヱ ゆヱسゅالح ゆلطا れゅغヤال るيヤن في كゅاامتح ュقيぺ قدヱ ュ
 ュتنننـヱ ゆطننناヤرة لゅالتجننن ゆر احمننند شنننرف الننندين لطننناヱفيسنننヱيد البرヰالشننن

ュبشكل منـظ ュヰزيعヱت 
 れゅلبゅزية الطヱت ュتヱ るالتربي るيヤار كヱيتين جヤكヤل ゅヰيボبش ヵرヱالمحط るعゅفي ق

 طゅلヱ ゆطゅلبه. 777≫حي  كゅن عدد الحضヱر 

 
 れゅغヤال るيヤك
ヱقゅعる الشヰيد 
احمد شرف 
 るعゅقヱ الدين
الشヰيد 
ヵرヱالمحط 

 
الثاثゅء 

≒∽/72/≪7≪7ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

اعنننننننان نتنننننننゅئ   اعامي 3≫≫
 المボبヱلين

فゅضننるヤ فنني الكヤيننれゅ قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بننإعان نتننゅئ  الボبننヱل ヱالم
المختبننراれ ( بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ -الطبيننる  التمننري  العننゅلي 

المボبヱلين ヱفي الボننゅة الرسنميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزل نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر 
るمعゅلين عبر رابط الجヱبボم 

ヱقد تュ انشنゅء مجمヱعنれゅ لكنل تخصنص فني النヱتس اヱ ゆاضنゅفる المボبنヱلين 
ュヰنئتヰتヱ 

حد أا جゅمعる صنعゅء
≒8/72/≪7≪7ュ 

اعنننننننان نتنننننننゅئ   اعامي 2≫≫
 المボبヱلين

 るندسننヰفني ال るヤضننゅالمفヱ لヱبنボئ  الゅمعي بننإعان نتنゅالجن ゆالطننا ヴنボتヤم ュゅقن
  ュنراボヤفني التي るة الرسنميゅننボفني الヱ لينヱبنボالم ゆطناヤل るئل نصنيゅل رسゅبإرس

るمعゅلين عبر رابط الجヱبボالغير مヱ لينヱبボئ  المゅانزل نتヱ 
ヱء مجمゅانشن ュقد تヱ لينヱبنボالم るفゅاضنヱ ゆتس اヱلكنل تخصنص فني الن れゅعن

ュヰنئتヰتヱ 

الخميس  جゅمعる صنعゅء
≒0/72/≪7≪7ュ 

 استボبゅل تدريبي 87≫
ュゅتطبينل  قヱ るالنراغبين فني تجربن ゆل الطناゅبボستゅمعي بゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم

النظنننュゅ االكترヱنننني امتحゅننننれゅ الボبنننヱل لヰنننذا العنننヱ ュゅالعمنننل عヤنننヴ الشنننرح 
 التجربヱ るااشراف عヤيヱ ュヰالتヱضيح لヱ ュヰمسゅعدتュヰ في

 ゆヱسゅالح るيヤك
 ゆسゅمركز الحヱ
 るيヤكヱ االي
 るيヤكヱ るندسヰال

るالتربي 

ثنين اا
8≒/73/≪7≪7ュ 

≪8≒ るليゅفع 

ذكنننننننر  ثننننننننヱرة 
 ヵدゅالحنننننننننننننننننننننننننن
ヱالعشنننننرين منننننن 
 سبتمبر الكبر 

اقュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي فعゅليる⇔ احتفゅئي∂る بذكر  ثヱرة الحنゅدヱ ヵالعشنرين 
ة تゅريخننゅ⇔ عظننيュ فنني نفننヱس شننعبنゅ اليمننني ヱ مننن سننبتمبر الكبننر   التنني خヤنند

بي⇔  ヱ ゅطا∂ ぺヱ ゅكゅديمي⇔ ا رسمي⇔ ゅ ممثا⇔ بنゅئヱ ゆزير التعヤنيュ شヰدれ∇ الفعゅليる حضヱر⇔
, . عヤنني شننرف النندين , ヱعضننヱ رابطننる عヤمننゅء الننيمن / خゅلنند مヱسننヴ / د

. الゅボسنュ عبنゅس ヱرئنيس مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي ヱرئيس جゅمعる صنعゅء / د
ボهد /عبدالゅالد المجヱمعي الゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤلم ュゅاأمنين العنヱ نيゅدر الغربنゅ

مننن عمننداء كヤيننれゅ الجゅمعننる  مننراد العنسنني , بゅإضننゅفる إلننヴ عننددسننتゅذ/ اأ
ゅヰطابヱ 

 るركゅالمشنننヱ るヤا منننن اأسنننئ ュ الفعゅلينننる بمسنننゅبるボ∃ طابينننる تضنننم∂نれ عننندد⇔ لت خنننتا
. るالطابي 

 ゆヱسゅالح るيヤك
قゅعる  الشヰيد 
 صゅلح الصمゅد(

حد اأ
≪7/72/≪7≪7ュ 

 دヱراれ تヱボيる اعامي ≫8≫

اعヤننن مヤتボننヴ الطنناゆ الجننゅمعي  عننن بنندء دヱراれ التヱボيننる  المجゅنيننる( فنني 
مرحヤتヰنننゅ الثゅلثنننヱ るهننني لヤطننناゆ المتボننندمين فننني كヤيتننني الشنننريعヱ るالボنننゅنヱن 
ヱالヤغれゅ فني منゅدتي  الヤغنる العربينヱ る الヤغنる اانجヤيزينる ( فني مندرج الشنヰيد 

 الصمゅد خヤف كヤيる التجゅرة

 جゅمعる صنعゅء

 بعゅءراأ
≪8/72/≪7≪7 ュ

ヱتستمر الヴ ااثنين 
≪3/2/≪7≪7ュ 

 اعامي 88≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني  
 ゆヱسنننننゅالح るينننننヤك
れゅمヱヤالمع ュنظ 

 るيننヤفنني  ك るヤضننゅالمفヱ لヱبننボئ  الゅمعي بننإعان نتننゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن
الحゅسننゆヱ نظننュ المعヱヤمننれゅ بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ المボبننヱلين ヱفنني 

التيボヤننراヱ  ュانننزل نتننゅئ  المボبننヱلين ヱالغيننر مボبننヱلين عبننر الボنننゅة الرسننميる فنني 
るمعゅرابط الج 

ヱقد تュ انشنゅء مجمヱعنれゅ لكنل تخصنص فني النヱتس اヱ ゆاضنゅفる المボبنヱلين 
. ュヰنئتヰتヱ 

 الثاثゅء جゅمعる صنعゅء
≪≪/72/≪7≪7ュ 

 دヱراれ تヱボيる عヤمي 88≫

ゅنヰتヤفني مرح )るنينゅالمج  るينヱボالت れراヱمعي  ببندء دゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤم ュゅق 
الثゅلثننヱ るهنني لヤطنناゆ المتボنندمين فنني كヤيتنني الشننريعヱ るالボننゅنヱن ヱالヤغننれゅ فنني 

 مゅدتي  الヤغる العربيヱ る الヤغる اانجヤيزيる ( في
るالتربي るيヤك ゅيヤالع れゅالدراس れゅمدرج 

 れゅمدرج
 ゅيヤالع れゅالدراس
るالتربي るيヤك 

 
ربعゅء اأ
≪8/72/≪7≪7ュ 

 اعامي ∼8≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني  

ヱسنننننゅالح るينننننヤك ゆ
れゅمヱヤالمع ュنظ 

 るيننヤفنني  ك るヤضننゅالمفヱ لヱبننボئ  الゅمعي بننإعان نتننゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن
البترヱل في تخصصれゅ  العュヱヤ البيئيヱ る العュヱヤ الجヱヤ جيる( بإرسゅل رسنゅئل 
نصننيる لヤطنناゆ المボبننヱلين ヱفنني الボنننゅة الرسننميる فنني التيボヤننراヱ  ュانننزل نتننゅئ  

るمعゅلين عبر رابط الجヱبボالغير مヱ لينヱبボالم 
ゆتس اヱلكل تخصص في ال れゅعヱء مجمゅانش ュقد تヱ 

. ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم るفゅاضヱ 

الخميس  جゅمعる صنعゅء
≪8/72/≪7≪7ュ 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي 88≫

يستمر  مヤتヴボ الطゅلゆ الجنゅمعي  فني اقゅمنる  دヱراれ التヱボينる  المجゅنينる( فني 
れゅ مرحヤتヰننゅ الثゅلثننる لヤطنناゆ المتボنندمين فنني كヤيتنني الشننريعヱ るالボننゅنヱن ヱالヤغنن

ヱكゅنننれ محゅضننرتين فنني  مننゅدتي  الヤغننる العربيننヱ る الヤغننる اانجヤيزيننる ( مننن 
 るعゅالس ヴال ゅحゅصب るسعゅالت るعゅ77:≓الس  ゆنظرا لكثرة عدد الطاヱ  راヰظ

 مゅد خヤف كヤيる التجゅرةتュ تغيير المكゅن الヴ مدرج الشヰيد الص

مدرج الشヰيد 
 الصمゅد

الخميس 
≪8/72/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 ∫11 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي ∼8≫

مヤتヴボ الطゅلゆ الجنゅمعي  فني اقゅمنる  دヱراれ التヱボينる  المجゅنينる( فني   يستمر
 れゅغننヤالヱ نヱنゅننボالヱ るيتنني الشننريعヤنندمين فنني كボالمت ゆطنناヤل るلثننゅالث ゅننヰتヤمرح
ヱكゅنننれ محゅضننرتين فنني  مننゅدتي  الヤغننる العربيننヱ る الヤغننる اانجヤيزيننる ( مننن 

ゅالت るعゅالس るعゅالس ヴال ゅحゅصب るرا. 77:≓سعヰظ 

مدرج الشヰيد 
 الصمゅد

حد أا
≪0/72/≪7≪7ュ 

 اعامي ∝8≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني  
كヤينننننننる التجنننننننゅرة 

 ヱااقتصゅد

 るيننヤفنني  ك るヤضننゅالمفヱ لヱبننボئ  الゅمعي بننإعان نتننゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن
التجننゅرة ヱااقتصننゅد بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ المボبننヱلين ヱفنني الボنننゅة 

ينر مボبنヱلين عبنر رابنط الرسميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزال نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغ
るمعゅالج 

ヱقد تュ انشنゅء مجمヱعنれゅ لكنل تخصنص فني النヱتس اヱ ゆاضنゅفる المボبنヱلين 
. ュヰنئتヰتヱ 

ثنين اا جゅمعる صنعゅء
≪3/72/≪7≪7ュ 

 السكنれゅ اعامي 80≫

 ゆطننناヤدة التسننكين لゅمعي عننن تمدينند فتنننرة اعننゅالجننن ゆلننゅالط ヴننボتヤننن مヤيع
بداينる العنュゅ الجنゅمعي سنكن سننゅن الخينرヵ( ل –السゅكنين في السكن الخشبي 

ヱ ュحي  تュ رفة مذكرة الヴ مدير عュゅ ااسكゅن الجゅمعي ヱقند ≓≫7≫/7≫7≫
.ゅヰيヤع るボافヱالم ュت 

ثنين اأ جゅمعる صنعゅء
≪3/72/≪7≪7ュ 

 دヱراれ التヱボيる عヤمي 83≫

يستمر  مヤتヴボ الطゅلゆ الجنゅمعي  فني اقゅمنる  دヱراれ التヱボينる  المجゅنينる( فني 
فنني كヤيتنني الشننريعヱ るالボننゅنヱن ヱالヤغننれゅ  مرحヤتヰننゅ الثゅلثننる لヤطنناゆ المتボنندمين

ヱكゅنننれ محゅضننرتين فنني  مننゅدتي  الヤغننる العربيننヱ る الヤغننる اانجヤيزيننる ( مننن 
 るعゅالس ヴال ゅحゅصب るسعゅالت るعゅرا. 77:≓السヰظ 

مدرج الشヰيد 
 الصمゅد

ثنين اا
≪3/72/≪7≪7ュ 

 

 اعامي 82≫
نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني  

れゅغヤال るيヤك 

ي بإعان نتゅئ  الボبヱل ヱالمفゅضるヤ في  كヤيる الヤغれゅ قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمع
قسننュ  اانجヤيننزヵ( بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ المボبننヱلين ヱفنني الボنننゅة 
الرسميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزال نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر مボبنヱلين عبنر رابنط 

るمعゅالج 
ヱقد تュ انشنゅء مجمヱعنれゅ لكنل تخصنص فني النヱتس اヱ ゆاضنゅفる المボبنヱلين 

. ュヰنئتヰتヱ 

ربعゅء اأ جゅمعる صنعゅء
87/72/≪7≪7ュ 

 اعامي 87≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضننننننる فنننننني 
 ュقسنن るالتربينن るيننヤك

)ヵيزヤاانج  

 るالتربي るيヤفي  ك るヤضゅالمفヱ لヱبボئ  الゅمعي بإعان نتゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅق
قسننュ  اانجヤيننزヵ( بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ المボبننヱلين ヱفنني الボنننゅة 

  ュنراボヤفني التي るلين عبنر رابنط الرسميヱبنボالغينر مヱ لينヱبنボئ  المゅاننزال نتنヱ
 るفゅاضننヱ ゆتس اヱلكننل تخصننص فنني النن れゅعننヱء مجمゅانشنن ュقنند تننヱ るمعننゅالج

ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم 

 جゅمعる صنعゅء
. 

 れالسب
8/≒7/≪7≪7ュ 

مرحヤننننる اسننننتボبゅل  خدمي ≓8≫
ゆالطا 

قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي  بتヱزية عدد من الطاヱ ゆالطゅلبれゅ من مختヤف 
れゅ كヤجننゅن ارشننゅديる مننن ぺعضننゅء مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي فنني عمヤيننる الكヤينن

 ヴننヤع るبننゅااجヱ ュننヰالتسننجيل ل るيننヤيل عمヰتسننヱ لينヱبننボالم ゆل الطنناゅبボاسننت
 ュالتني تنن れゅينヤالتسنجيل فنني عندد منن الك れゅفنヤل مヱحن ゆالطنا  れراゅاستفسن

.るلヱぼن المسゅجヤل ュヰヰجヱتヱ لينヱبボالم ゆل الطاゅبボستゅب ゅヰالبدء في 

 7ュ≫7≫/7≓/8حد اأ جゅمعる صنعゅء

 اعامي ≫8≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني 
 ゆاآدا るينننننننننننننننヤك
るنيゅاانس ュヱヤالعヱ 

كヤيننる اآداヱ ゆالعヤننュヱ اانسننゅنيる عننن قبننヱل  –يعヤننن مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي 
 るعينゅااجتم るالخدمن るليゅالت ュゅلبقسن ュゅالعن ュゅين في النظボالمنس ゆجمية الطا

سننゅل رسننゅئل نصننيる لكننل الطنناゆ الヤغننる الفرنسننيヱ )るتننュ ار –عヤننュ النننفس  –
المنسنボين فني ااقسننュゅ المنذكヱرة  ヱتننュ انشنゅء مجمヱعنれゅ لكننل تخصنص فنني 

. ゆتس اヱال 

 7ュ≫7≫/7≓/8حد اأ جゅمعる صنعゅء

 استボبゅل المボبヱلين خدمي 88≫

جゅمعる صننعゅء  كヤينる التربينる( بتدشنين اヱل اينュゅ -قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي
عنュゅ فني الكヤينヱ るتسنヰيل عمヤينる التسنجيل ااستボبゅل لヤطاゆ المボبنヱلين لヰنذا ال

 ゆالتسننجيل التنني يجنن れゅبننヤمتطヱ れゅفننヤل مヱحنن ュヰراتゅاستفسنن ヴننヤع るبننゅااجヱ
.るليヱاا れااجراءا るفゅك ュゅإتم ゅفرهヱت 

 るالتربي るيヤك
 خヱان

ثنين اا
∽/≒7/≪7≪7ュ 

 ا عامي 
نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني 

れゅغヤال るيヤك 

ينة الطناゆ المنسنボين فني النظنュゅ يعヤن مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي عن قبヱل جم
 るالعربي るغヤال るليゅالت ュゅفي اأقس れゅغヤال るيヤبك ュゅالع–  るالفرنسي るغヤال–  るغヤال

 ュゅين فنني ااقسننボالمنسنن ゆلكننل الطننا るئل نصننيゅل رسننゅارسنن ュتننヱ  )るرسننيゅالف
.ゆتس اヱلكل تخصص في ال れゅعヱء مجمゅانش ュتヱ  رةヱالمذك 

ثنين اأ جゅمعる صنعゅء
∽/≒7/≪7≪7ュ 

 عاميا ∼8≫
نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني  

ゆاآدا るيヤك 

 ゆاآدا るيヤفي  ك るヤضゅالمفヱ لヱبボئ  الゅمعي بإعان نتゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅق
قسننュ  اانجヤيننزヵ( بإرسننゅل رسننゅئل نصننيる لヤطنناゆ المボبننヱلين ヱفنني الボنننゅة 

ヱالغينر مボبنヱلين عبنر رابنط الرسميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزال نتنゅئ  المボبنヱلين 
 るمعننゅالجヱ るفゅاضننヱ ゆتس اヱلكننل تخصننص فنني النن れゅعننヱء مجمゅانشنن ュقنند تنن

. ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم 

 جゅمعる صنعゅء
الثاثゅء 

∝/≒7/≪7≪7ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

 اعامي ∝8≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني 
 るيتنننني الشننننريعヤك
 ゆالطن ヱ نヱنゅボالヱ

ヵالبيطر 

 ュゅين فني النظنボالمنسن ゆل جمينة الطناヱمعي عن قبゅالج ゆلゅالط ヴボتヤن مヤيع
كヤينる الطنゆ البيطنرヱ  )ヵتنュ ارسنゅل  –ヤيる الشنريعヱ るالボنゅنヱن العュゅ بكヤيتي ك

رسننゅئل نصننيる لكننل الطنناゆ المنسننボين فنني الكヤيننる المننذكヱرة  ヱتننュ انشننゅء 
.ゆتس اヱفي ال るيヤلكل ك れゅعヱمجم 

الثاثゅء  جゅمعる صنعゅء
∝/≒7/≪7≪7ュ 

 اعامي 80≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضنننننるヤ فننننني  
 るندسنننننننヰال るينننننننヤك
 るندسنننننننننننننヰال ュقس

るيヱالحي るالطبي 

ュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بننإعان نتننゅئ  الボبننヱل ヱالمفゅضننるヤ فنني  كヤيننる قنن
الヰندسる قسュ  الヰندسる الطبيる الحيヱيる( بإرسゅل رسゅئل نصنيる لヤطناヱ ゆفني 
الボننゅة الرسنميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزال نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر مボبنヱلين عبنر 

るمعゅرابط الج 
ヱ ゆتس اヱلكنل تخصنص فني الن れゅعنヱء مجمゅانشن ュقد تヱ لينヱبنボالم るفゅاضن

. ュヰنئتヰتヱ 

 جゅمعる صنعゅء(
ربعゅء اأ
0/≒7/≪7≪7ュ 

مرحヤننننる اسننننتボبゅل  خدمي 83≫
ゆالطا 

يسننتمر مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي  بتヱزيننة عنندد مننن الطنناヱ ゆالطゅلبننれゅ مننن 
مختヤننف الكヤيننれゅ كヤجننゅن ارشننゅديる مننن ぺعضننゅء مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي فنني 

る التسجيل لヱ ュヰااجゅبる عヴヤ عمヤيる استボبゅل الطاゆ المボبヱلين ヱتسヰيل عمヤي
 ュالتني تنن れゅينヤالتسنجيل فنني عندد منن الك れゅفنヤل مヱحن ゆالطنا  れراゅاستفسن

.るلヱぼن المسゅجヤل ュヰヰجヱتヱ لينヱبボالم ゆل الطاゅبボستゅب ゅヰالبدء في 

 جゅمعる صنعゅء
ربعゅء اأ
0/≒7/≪7≪7ュ 

دヱرة  82≫
るيヱボت れراヱد 

ينる( فني مرحヤتヰنゅ قュゅ مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي  ببندء دヱراれ التヱボينる  المجゅن
الرابعヱ るهي لヤطاゆ المتボدمين في كヤيる  ااعناヱ )ュكゅننれ الندヱرة تتضنمن 

 るمننننゅالع るفننننゅボالث るليゅاد التヱمننننヤل るيننننヱボس تヱدر–  るالعربينننن るغننننヤال–  るغننننヤال
 اانجヤيزيる( حي  تュ اقゅمれ الدヱرة في قゅعる المحضゅر.

ュااعا るيヤك 
 7≫7≫/7≓/8من 

 لヴإ
3/≒7/≪7≪7ュ 

≪∽7 るボبゅل  مسゅبボاسنننننننننننننننننننننننننت
れゅركゅالمش 

 るボبゅفنني المسنن れゅركゅل المشننゅبボمعي عننن بنندء اسننتゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤننن مヤيع
 ュتحكني るتحديند لجنن ュحين  تنヱ ل الخطゅفي مج )るة الحسنヱااس  るنيヱاإلكتر
لتボيننيュ  المشننゅركる التنني حصننれヤ عヤننヴ عنندد اكبننر مننن التصننヱيれ فنني الボنننゅة 

ュراボヤفي التي るالرسمي 

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم

ي بجゅمعる الجゅمع
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

 れالسب
≒7/≒7/≪7≪7ュ 

 اعامي ≓∼≫
نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضننننننる فنننننني 

ュااعا るيヤك 

 るيننヤفنني  ك るヤضننゅالمفヱ لヱبننボئ  الゅمعي بننإعان نتننゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن
  ュننراボヤفنني التي るة الرسننميゅنننボفنني الヱ ゆطنناヤل るئل نصننيゅل رسننゅبإرسنن ュااعننا

مボبنヱلين عبنر رابنط الجゅمعنヱ るقند تنュ انشنゅء  ヱانزال نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر
. ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم るفゅاضヱ ゆتس اヱلكل تخصص في ال れゅعヱمجم 

 جゅمعる صنعゅء
 れالسب

≒7/≒7/≪7≪7ュ 
 

 اعامي ≫∼≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضننننننる فنننننني 
 )ヵازヱالم  ュゅالنظ
 ゆالطنننننننن るيننننننننヤلك

ヵالبشر 

كヤينる الطنゆ   قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بإعان نتゅئ  الボبヱل ヱالمفゅضるヤ في
البشرヵ بإرسنゅل رسنゅئل نصنيる لヤطناゆ المボبنヱلين ヱفني الボننゅة الرسنميる فني 
 ュقند تنヱ るمعゅلين عبر رابط الجヱبボالغير مヱ لينヱبボئ  المゅانزال نتヱ  ュراボヤالتي

. ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم るفゅاضヱ ゆتس اヱفي ال るعヱء مجمゅانش 

 جゅمعる صنعゅء
حد اأ

≒≒/≒7/≪7≪7ュ 

دヱراれ تدريبننننننننる  عヤمي 8∼≫
 عヤيميるت

 るمنゅالتسنجيل إق ゆゅء عن فنتح بنゅصنع るمعゅمعي بجゅالج ゆلゅالط ヴボتヤن مヤيع
 るمعننゅالج れゅيننヤك るفننゅبك ゆلجميننة الطننا るヤمゅشنن )るيميننヤتع , るتدريبينن  れراヱد

 るالبشري るرة  التنميヱر الدヱゅرسميه مح ュヱبرسヱ–  اآلي ゆヱسゅالح ュاستخدا
ゅ مننننن مヰننننゅراれ ااتصننننゅل ヱالتヱاصننننل ヱغيرهنننن –قيننننゅس ヱتボيننننيュ ااداء  –

)れراヱالد 

حد اأ جゅمعる صنعゅء
≒≒/≒7/≪7≪7ュ 

 اعامي 8∼≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضننننننる فنننننني 
 )ヵازヱالم  ュゅالنظ
 ゆالطنننننننن るيننننننننヤلك

  اسنゅن(

 ゆالطن るينヤفي  ك るヤضゅالمفヱ لヱبボئ  الゅمعي بإعان نتゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅق
 اسنゅن( بإرسゅل رسنゅئل نصنيる لヤطناゆ المボبنヱلين ヱفني الボننゅة الرسنميる فني 

ヤالتي ュقند تنヱ るمعゅلين عبر رابط الجヱبボالغير مヱ لينヱبボئ  المゅانزال نتヱ  ュراボ
ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم るفゅاضヱ ゆتس اヱفي ال るعヱء مجمゅانش 

 جゅمعる صنعゅء
حد . اأ

≒≒/≒7/≪7≪7ュ 
 

 اعامي ∼∼≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضننننننる فنننننني 
 )ヵازヱالم  ュゅالنظ
 ゆالطنننننننن るيننننننننヤلك

)るصيدل  

نتننゅئ  الボبننヱل ヱالمفゅضننるヤ فنني النظننュゅ  قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بننإعان
 ゆطناヤل るئل نصنيゅل رسنゅبإرسن )るالصنيدل  ュقس ゆالط るيヤفي  ك )ヵازヱالم 
المボبヱلين ヱفي الボنゅة الرسميる فني التيボヤنراヱ  ュاننزال نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر 
 るفゅاضنヱ ゆتس اヱفني الن るعنヱء مجمゅانش ュقد تヱ るمعゅلين عبر رابط الجヱبボم

. ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم 

 ゅمعる صنعゅءج
الثاثゅء 

≒8/≒7/≪7≪7ュ 
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 102 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

≪∽∝ るボبゅمس 
تكننننريュ الفننننゅئزヱن 
 るボبゅفننننننننني مسننننننننن
)るة الحسنヱااس  

 るボبゅل الخنط فني المسنゅن فني مجنヱئزゅمعي عنن الفنゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤن مヤاع
اإلكترヱنيる  ااسヱة الحسنヱ ) るحي  تュ تكريュ الفゅئزヱن في المسゅبるボ بمبنゅلد 

るليゅم 
 0777الف ل( ヱالترتيゆ الثゅني  7≓‚777الحゅصل عヴヤ الترتيゆ ااヱل  
 الف ل(777∼الف ل( ヱالترتيゆ  الثゅل   

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم
 るمعゅمعي بجゅالج
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

ربعゅء أا
≒8/≒7/≪7≪7ュ 

منننننياد الرسنننننヱل  تزيين 0∼≫
ュااعظ 

قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي برعゅيヱ るدعュ سنخي منن رئゅسنる جゅمعنる صننعゅء 
ين كننل مارفボننヱ れゅكヤيننれゅ الجゅمعننる بゅلزينننる الضننヱئيヱ るالボمゅشننيる احتفننゅء بتننز

ュيヤالتس ュاتヱ れاヱヤاله افضل الصヱ يهヤع ュل ااعظヱلد الرسヱم ュヱدボب ゅفرحヱ 
 7ュ≫7≫/7≓/∼≓من  جゅمعる صنعゅء

 ヴ7≫7≫/7≓/3≫الュ 

بدايننننننننننる العننننننننننュゅ  لゅボء 3∼≫
 الجゅمعي

ة رئنيس جゅمعنる قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي بتنظيュ اجتمゅع منندヱبي الندفة من
 ヴنボتヤامنين مヱ ذ/ قنيس الطنلゅااسنت るفينゅボحندة الثヱر  رئيس الヱء بحضゅصنع

 الطゅلゆ الجゅمعي ااستゅذ/ مراد محمد العنسي.

 るعゅق
ヵرヱالمحط 

 れالسب
≒0/≒7/≪7≪7ュ 

≪∽2 るボبゅل  مسゅبボاسنننننننننننننننننننننننننت
れゅركゅالمش 

 るボبゅفنني المسنن れゅركゅل المشننゅبボمعي عننن بنندء اسننتゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤننن مヤيع
 るنيヱاإلكتر ュتحكني るتحديند لجنن ュحي  تヱ ュل الرسゅفي مج )るة الحسنヱااس 

لتボيننيュ  المشننゅركる التنني حصننれヤ عヤننヴ عنندد اكبننر مننن التصننヱيれ فنني الボنننゅة 
ュراボヤفي التي るالرسمي 

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم
 るمعゅمعي بجゅالج
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

حد اأ
≒3/≒7/≪7≪7ュ 

 عヤمي 7∝≫
دヱراれ تヱボينる فني 

 دسيるالبرام  الヰن
 れراヱالراغبين بتسجيل في الد ゆل الطاゅبボستゅمعي بゅالج ゆلゅالط ヴボتヤم ュゅق

.るندسيヰفي البرام  ال るيヱボالت 
るندسヰال るيヤك 

 れالسب
≒0/≒7/≪7≪7ュ 

 دヱرة تヱボيる عヤمي ≓∝≫
قننننュゅ مヤتボننننヴ الطゅلننننゆ الجننننゅمعي بكヤيننننる الحゅسننننゆヱ بفننننتح دヱرة تヱボيننننる فنننني 

 ゆヱشヱتヱل الفゅمج– ゆヱسنゅح るنゅصني- ゅفنゅيند الجヱ7≓(  لمندة اندر  ヴالن≒≪ 
.ュゅاي 

ゆヱسゅالح るيヤك 
 れالسب

≒0/≒7/≪7≪7ュ 

 اعامي ≫∝≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ヱالمفゅضننننننる فنننننني 
 )ヵازヱالم  ュゅالنظ
ゆヱسゅالح るيヤلك 

 るيننヤفنني  ك るヤضننゅالمفヱ لヱبننボئ  الゅمعي بننإعان نتننゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤم ュゅقنن
الحゅسゆヱ النظュゅ  المヱازヵ( بإرسنゅل رسنゅئل نصنيる لヤطناゆ المボبنヱلين قبنل 

ュヰヤ النتゅئ  من قبل رئゅسる الجゅمعヱ るفني الボننゅة الرسنميる فني التيボヤنراュ  ان تص
ヱانزال نتنゅئ  المボبنヱلين ヱالغينر مボبنヱلين عبنر رابنط الجゅمعنヱ るقند تنュ انشنゅء 

. ュヰنئتヰتヱ لينヱبボالم るفゅاضヱ ゆتس اヱفي ال るعヱمجم 
 

 جゅمعる صنعゅء
حد اأ

≒3/≒7/≪7≪7ュ 

≪∝8 るボبゅمس 
تكننننريュ الفنننننゅئزين 
 るボبゅفننننننننني مسننننننننن

 الحسنる(  ااسヱة

 るボبゅفني المسن ュل الرسنゅن فني مجنヱئزゅمعي عنن الفنゅالجن ゆلゅالط ヴボتヤن مヤاع
اإلكترヱنيる  ااسヱة الحسنヱ ) るحي  تュ تكريュ الفゅئزヱن في المسゅبるボ بمبنゅلد 

るليゅم 
 0777الف ل( ヱالترتيゆ الثゅني  7≓‚777الحゅصل عヴヤ الترتيゆ ااヱل  
 الف ل(777∼الف ل( ヱالترتيゆ  الثゅل   

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم
 るمعゅمعي بجゅالج
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

حد اأ
≒3/≒7/≪7≪7ュ 

دヱاれ تヱボينننる فننني  عヤمي 
るندسيヰالبرام  ال 

قュゅ مヤتヴボ الطゅلنゆ الجنゅمعي بゅلبندء فني اقゅمنる الندヱراれ التヱボينる فني البنرام  
.るندسيヰال るندسヰال るيヤااثنين  ك

≒2/≒7/≪7≪7ュ 

≪∝∽  るヤحم
るفゅف نظゅنظ るヤحمる 

 ヴننボتヤم ュننيボي るصننمゅالع るنننゅن مننة امヱゅالتعننヱ ءゅصنننع るمعننゅج るسننゅرئ るيننゅبرع
الطゅلゆ الجゅمعي حمるヤ نظゅفる تحれ شعゅر  ااسنヱة الحسننる( بمنゅسنبる المヱلند 

 ヱ れゅالمرافل ヱسゅحれゅ جゅمعる صنعゅء.النبヵヱ الشريف لجمية الكヤي
ربعゅء اأ جゅمعる صنعゅء

≪≒/≒7/≪7≪7ュ 

 اعامي ∝∝≫

نتنننننننゅئ  الボبنننننننヱل 
ي ヱالمفゅضنننننるヤ فننننن

كヤينننننننる التجنننننننゅرة 
ヱااقتصننننننننننننننننننゅد 
ヵازヱالم ュゅالنظ 

كヤينる التجنゅرة ヱااقتصنゅد عنن قبنヱل جمينة  –يعヤن مヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي 
الطنناゆ المنسننボين فنني النظننュゅ  المننヱازヱ )ヵتننュ ارسننゅل رسننゅئل نصننيる لكننل 
الطننناゆ المنسنننボين فننني ااقسنننュゅ المنننذكヱرة  ヱتنننュ انشنننゅء مجمヱعنننれゅ لكنننل 

. ゆتس اヱتخصص في ال 

 جゅمعる صنعゅء
لخميس ا
≪≪/≒7/≪7≪7ュ 

≪∝0 るليゅفع 
قゅعنننننる الشنننننヰيد / 
 るيننننننヤد بكゅالصننننننم

 التجゅرة

 ヴننボتヤمヱ دゅااقتصننヱ رةゅالتجنن るيننヤك れمننゅقぺ ءゅصنننع るمعننゅج るسننゅرئ るيننゅبرع
 ヴننヤالشننريف ع ヵヱلنند النبننヱء ذكننر  المゅإحينن るليننゅفع るيننヤكヤمعي لゅالجنن ゆلننゅالط
صننゅحبه ヱآلننぺ るفضننل الصنناة ぺヱزكننヴ التسننヤيヱ ュ حضننر الفعゅليننる عنندد مننن 

الكنراュ النذين اضنゅفヱا عヤنヴ الفعゅلينる رヱنボنゅ بゅهينゅ بحضنヱرهヱ ュهنュ  الضيヱف
 ュذ/ ابننراهيゅر / مشننعل الريفنني ااسننتヱرة النندكتゅالتجنن るيننヤلي :  عمينند كゅلتننゅك
المヤصنني ヱاامننين العننュゅ المヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي / مننراد محمنند العنسنني  
 るطنيننヱال れゅالشخصنني ヱ  التنندريس るء هيئننゅعضننぺ لعنندد كبيننر مننن るفゅإضننゅب,

البゅرزة ヱكمゅ تュ ايضゅ تكريュ الطاゆ ااヱائنل بゅختبنゅراれ الボبنヱل   سميヱるالر
 ゆلننゅالط ヴننボتヤء مゅاعضننヱ るيننヤدبي الكゅمننن ポكننذلヱ رةゅالتجنن るيننヤبك るヤضننゅالمفヱ

. るالذكر  العظيم ヵذヰب ゅجゅヰابت ポذل ヱ るيヤلكゅمعي بゅالج 

احيゅء المヱلد 
 النبヵヱ الشريف

 れالسب
≪8/≒7/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 

 

 

 101 جゅمعる صنعゅء –مركز التطヱير اأكゅديمي ヱضمゅن الجヱدة                    

ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

≪∝3 るليゅفع 

 るعنننننننننننننننننننننننننننننننゅق
 الشヰيد/الصننننننننمゅد
 るالتربيننننن るينننننヤبك- 

 صنعゅء

 るالتربينن るننـيヤك れمゅقننـぺ ءゅصنننع るمعننゅج  るسننゅرئ るيゅبرعننـ-  ヴننボتヤمヱ ءゅصنننع
النـمヱلد النبنヵヱ الشنـريف  فعゅلـيる احتفゅلينる بمنゅسنبる ذكنر   الطゅلゆ الجゅمعي

..ュسـاヱ لف صـاةぺ るآل ヴヤعヱ حـبهゅص ヴヤع, 
منن  ヱالعنـديد عميند الكヤينる/ عヤي شنرف الندين ヱヱفي الفعゅليる حضر الدكتヱر

ヱائنل الدكゅترة ヱاأكゅديميين ヱمヱظفي الكヤيヱ るطـابヱ ゅヰ تュ تكريュ الطاゆ اأ
るالذكر  العظيم ヵمة هذ ゅتزامن るيヤلكゅب  ヱمستヱ ュفي كل قس 

احيゅء المヱلد 
 النبヵヱ الشريف

 れالسب
≪8/≒7/≪7≪7ュ 

≪∝2 るボبゅمس 
تكننننريュ الفننننゅئزヱن 
 るボبゅفننننننننني مسننننننننن
)るة الحسنヱااس  

الفゅئزヱن في مجゅل التصゅميュ في المسنゅبるボ اعヤن مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي عن 
اإلكترヱنيる  ااسヱة الحسنヱ ) るحي  تュ تكريュ الفゅئزヱن في المسゅبるボ بمبنゅلد 

るليゅم 
 0777الثゅني  الف ل( ヱالترتيヱ777‚≒7 ゆل  الحゅصل عヴヤ الترتيゆ اأ

ゆالترتيヱ )ل    الف لゅالف ل(777∼الث 

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم

بجゅمعる  الجゅمعي
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

 れالسب
≪8/≒7/≪7≪7ュ 

≪07 るボبゅمس 
تكننننريュ الفننننゅئزヱن 
 るボبゅفننننننننني مسننننننننن
)るة الحسنヱااس  

اعヤننن مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي عننن الفننゅئزヱن فنني مجننゅل المجسننمれゅ فنني 
المسننゅبるボ اإلكترヱنيننる  ااسننヱة الحسنننヱ ) るحينن  تننュ تكننريュ الفننゅئزヱن فنني 

るليゅلد مゅبمب るボبゅالمس 
 0777الف ل( ヱالترتيゆ الثゅني  7≓‚777ترتيゆ ااヱل  الحゅصل عヴヤ ال

 الف ل(777∼الف ل( ヱالترتيゆ  الثゅل   

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم
 るمعゅمعي بجゅالج
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

حد اأ
≪∽/≒7/≪7≪7ュ 

≪0≒ るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

 ゆيتنني الطننヤك れمننゅقぺ ءゅصنننع るمعننゅج るسننゅرئ るيننゅبرع ヴننボتヤمヱ るالصننيدل ヱ
 ヴننヤالشننريف ع ヵヱلنند النبننヱء ذكننر  المゅإحينن るليننゅفع るيننヤكヤمعي لゅالجنن ゆلننゅالط
صننゅحبه ヱآلننぺ るفضننل الصنناة ぺヱزكننヴ التسننヤيヱ ュ حضننر الفعゅليننる عنندد مننن 
 ュهنヱ ュرهヱبحضن ゅهينゅب ゅنボنヱر るلينゅالفع ヴنヤا عヱفゅالنذين اضن ュف الكنراヱالضي

ゆالطن るينヤعميند ك ヱ نゅشنيب ュر عبندالكريヱلي :  الدكتゅلتゅك  るالصنحي ュヱنヤالعヱ
 るفゅإضنゅب, るينヤعميد الكヱ るالصيدل るيヤعميد كヱ るء هيئنゅعضنぺ لعندد كبينر منن

البننゅرزة ヱكمننゅ تننュ ايضننゅ تكننريュ   الشخصننيれゅ الヱطنيننヱ るالرسننميヱる التنندريس
るيヤديبي الكゅمن 

ااثنين  قゅعる جゅبر
≪∝/≒7/≪7≪7ュ 

≪0≪ るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

ゅمنれ كヤينる العヤنヱ ュヱآداヱ ゆمヤتボنヴ الطゅلنゆ برعゅيる رئゅسنる جゅمعنる صننعゅء ぺق
الجنゅمعي لヤكヤينる فعゅليننる إحينゅء ذكننر  المヱلند النبنヵヱ الشننريف عヤنヴ صننゅحبه 
ヱآلننぺ るفضننل الصنناة ぺヱزكننヴ التسننヤيヱ ュ حضننر الفعゅليننる عنندد مننن الضننيヱف 
الكراュ النذين اضنゅفヱا عヤنヴ الفعゅلينる رヱنボنゅ بゅهينゅ بحضنヱرهヱ ュهنュ كゅلتنゅلي :  

 るيヤعميد عヱ ュヱالع るيヤمعي عميد كゅالجن ゆلنゅالط ヴボتヤلم ュゅاامين العヱ ゆاآدا
 るء هيئنننゅعضنننぺ لعننندد كبينننر منننن るفゅإضنننゅذ/مراد محمننند العنسننني  ,بゅااسنننت

るالرسنميヱ るطنيヱال れゅالشخصي ヱ  التدريس   ュتكنري ゅايضن ュتن ゅكمنヱ رزةゅالبن
ポذل ヱ るيヤلكゅمعي بゅالج ゆلゅالط ヴボتヤء مゅاعضヱ るيヤديبي الكゅمن  ヵذヰب ゅجゅヰابت

. るالذكر  العظيم 

ゅعる جمゅل ق
 عبدالنゅصر

 ااثنين
≪∝/≒7/≪7≪7ュ 

≪08 るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

برعゅيる رئゅسる جゅمعる صنعゅء ぺقゅمれ كヤيる ااعاヱ ュمヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي 
لヤكヤيる فعゅليる إحيゅء ذكر  المヱلد النبヵヱ الشريف عヤنヴ صنゅحبه ヱآلنぺ るفضنل 

يヱف الكننراュ الننذين الصناة ぺヱزكننヴ التسنヤيヱ ュ حضننر الفعゅليننる عندد مننن الضن
 / ュزير ااعاヱ  : ليゅلتゅك ュهヱ ュرهヱبحض ゅهيゅب ゅボنヱر るليゅالفع ヴヤا عヱفゅاض
 / るالحديثن るطنينヱال るينぼن الرヱぼزراء لشヱرئيس ال ゆئゅنヱ ميゅضيف ه الش
 るمعننゅرئننيس جヱ الرازحنني ヵحمنند / るفننゅボزارة الثヱ كيننلヱ ヱ د الجنينندヱمحمنن

لديمボراطيる الفヤسنطينيる /خゅلند صنعゅء/ الゅボسュ عبゅس ヱرئيس الجبヰه الثゅボفيる ا
/ぺ معيゅالج ゆلゅالط ヴボتヤلم ュゅاامين العヱ るيفヤخ  るينヤعميند الكヱ منراد العنسني

 るطنيننヱال れゅالشخصنني ヱ  التنندريس るء هيئننゅعضننぺ لعنندد كبيننر مننن るفゅإضننゅب,
るالرسننميヱ   ヴننボتヤء مゅاعضننヱ るيننヤديبي الكゅمننن ュتكننري ゅايضنن ュتنن ゅكمننヱ رزةゅالبنن

 تゅヰجゅ بヰذヵ الذكر  العظيمる.الطゅلゆ الجゅمعي بゅلكヤيヱ る ذلポ اب

قゅعる الشヰيد/ 
 るيヤد بكゅالصم
ュااعا 

الثاثゅء 
≪0/≒7/≪7≪7ュ 

≪08 るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

 るنيゅاانسنن ュヱننヤالعヱ るالتربينن るننـيヤك れمゅقننـぺ ءゅصنننع るمعننゅج  るسننゅرئ るيゅبرعننـ
 るيننボالتطبيヱ- معيゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤمヱ انヱخنن   るسننبゅبمن るليننゅاحتف るلننـيゅفع

حننـبه ヱعヤننヴ آلننぺ るلننف صننـاة الننـمヱلد النبننヵヱ الشننـريف ,عヤننヴ صゅ ر ذكنن
.ュسـاヱ  عゅطنボء لゅصننع るفظنゅكينل محヱ ヱ るينヤحضنر عميند الك るلينゅفي الفعヱ

التعヤيぺ ュ/ طゅلゆ دحゅن ヱنゅئゆ اامين العュゅ لمヤتヴボ الطゅلゆ الجنゅمعي ぺ/ محمند 
ヵدヰالم ュطـ ابراهيヱ るيヤظفي الكヱمヱ ديميينゅاأكヱ ترةゅالعـديد من الدكヱ ゅヰاب

る تزامننゅ منة هنذヱ ヵ تュ تكريュ الطاゆ ااヱائل في كنل قسنヱ ュمسنتヱ  بゅلكヤين
.るالذكر  العظيم 

بゅボعる الشヱكゅني 
 るالتربي るيヤبك- 
 خヱان

الثاثゅء 
≪0/≒7/≪7≪7ュ 
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ュ م ــنヱ
 نـــالزم ゅطـمكゅن النش ゅطــヱان النشـــعن るــالمنゅسب النشゅط

れاヱالندヱ れゅنゅرجヰالمヱ れゅليゅاللع 

≪0∽ るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

برعゅيる رئゅسる جゅمعنる صننعゅء ぺقゅمنれ كヤيتني الطنゆ ااسننゅن ヱكヤينる البيطنرة 
لطゅلゆ الجゅمعي لヤكヤيる فعゅليる إحيゅء ذكنر  المヱلند النبنヵヱ الشنريف ヱمヤتヴボ ا

عヴヤ صゅحبه ヱآلぺ るفضل الصاة ぺヱزكヴ التسヤيヱ ュ حضنر الفعゅلينる عندد منن 
 ュهنヱ ュرهヱبحضن ゅهينゅب ゅنボنヱر るلينゅالفع ヴنヤا عヱفゅالنذين اضن ュف الكنراヱالضي
 ゆالطن るينヤك ゆئنゅنヱ نيゅكヱف الشنヱぼالبيطرة د/ عبندالر るيヤلي :  عميد كゅلتゅك

سنゅن د/ فぼاد المترゆ ,بゅإضゅفる لعدد كبير من ぺعضゅء هيئる التندريس  ヱ اا
るالرسميヱ るطنيヱال れゅالشخصي   るينヤديبي الكゅمن ュتكري ゅايض ュت ゅكمヱ رزةゅالب

لننポ ابتゅヰجننゅ بヰننذヵ الننذكر  ヱاعضننゅء مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بゅلكヤيننヱ る ذ
.るالعظيم 

 るعゅق ゆالط るيヤك
 الشヰيد/ الصمゅد

الثاثゅء 
≪0/≒7/≪7≪7ュ 

≪0∝ るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

برعゅيる رئゅسる جゅمعる صنعゅء ぺقゅمれ كヤيる البترヱل ヱمヤتヴボ الطゅلنゆ الجنゅمعي 
لヤكヤيる فعゅليる إحيゅء ذكر  المヱلد النبヵヱ الشريف عヤنヴ صنゅحبه ヱآلنぺ るفضنل 
الصناة ぺヱزكننヴ التسنヤيヱ ュ حضننر الفعゅليننる عندد مننن الضنيヱف الكننراュ الننذين 

ヱنゅボ بゅهيゅ بحضヱرهヱ ュهュ كゅلتゅلي :  عميند الكヤينる د/ اضゅفヱا عヴヤ الفعゅليる ر
عゅدل الヱشヤي ヱ اامين العュゅ لمヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي ぺ/ مراد محمد العنسي 
 るطنيننヱال れゅالشخصنني ヱ  التنندريس るء هيئننゅعضننぺ لعنندد كبيننر مننن るفゅإضننゅب,

るالرسننميヱ   ヴننボتヤء مゅاعضننヱ るيننヤديبي الكゅمننن ュتكننري ゅايضنن ュتنن ゅكمننヱ رزةゅالبنن
ゅالج ゆلゅالطるالذكر  العظيم ヵذヰب ゅجゅヰابت ポذل ヱ るيヤلكゅمعي ب 

الثاثゅء  قゅعる زايد
≪0/≒7/≪7≪7ュ 

≪00 るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

 るلينゅمعي فعゅالج ゆلゅالط ヴボتヤمヱ ゆヱسゅالح るيヤك  ュゅقぺ るمعゅالج るسゅرئ るيゅبرع
إحيننゅء ذكننر  المヱلنند النبننヵヱ الشننريف عヤننヴ صننゅحبه ヱآلننぺ るفضننل الصنناة 

ュ بحضヱر نゅئヱ ゆزير التعヤيュ الفني د/ محمند السنゅボف ヱرئنيس ぺヱزكヴ التسヤي
جゅمعる صنعゅء د/ الゅボسنュ محمند عبنゅس ヱعميند الكヤينる ,بゅإضنゅفる لعندد كبينر 

るالرسميヱ るطنيヱال れゅالشخصي ヱ  التدريس るء هيئゅعضぺ من   ゅكمنヱ رزةゅالب
 ヱ るينヤلكゅمعي بゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤء مゅاعضنヱ るينヤديبي الكゅمنن ュتكنري ゅايض ュت

 تゅヰجゅ بヰذヵ الذكر  العظيمるذلポ اب

قゅعる الشヰيد/ 
 るيヤد بكゅالصم
ゆヱسゅالح 

الثاثゅء 
≪0/≒7/≪7≪7ュ 

≪03 るليゅلننننننند  فعヱء المゅاحيننننننن
 النبヵヱ الشريف

 るليننゅالفع れمعي اختتمننゅالجنن ゆلننゅالط ヴننボتヤمヱ ءゅصنننع るمعننゅج るسننゅرئ るيننゅبرع
ااحتفゅليる بمنゅسبる  ذكر  المヱلد النبヵヱ الشريف عヴヤ صنゅحبه ヱآلنぺ るفضنل 

ぺヱزكヴ التسヤيュ بفعゅلينる مركزينる كبنر  حين  حضنر الفعゅلينヱ るزينر الصاة 
التعヤيュ العゅلي ヱالبح  العヤمي ぺ/ حسين حゅزヱ ゆمستشنゅر المجヤنس السيゅسني 
ااعヴヤ لヤشヱぼن ヱااقتصゅد ぺ.د/عبدالعزيز الترヱ ゆنゅئヱ ゆزير التعヤيュ العゅلي 
 ュゅاامين العنヱ سゅعب ュسゅボء د/ الゅصنع るمعゅرئيس ج ヱ ي شرف الدينヤد/ ع
لمヤتヴボ الطゅلنゆ الجنゅمعي ぺ/ منراد محمند العنسني ,بゅإضنゅفる لعندد كبينر منن 

るالرسنميヱ るطنيヱال れゅالشخصي ヱ  التدريس るء هيئゅعضぺ   ュتن ゅكمنヱ رزةゅالبن
 اداريين ヱمنゅديゆ –ايضゅ تكريュ اعضゅء مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي 

قゅعる الشヰيد / 
احمد شرف 

 الدين

ربعゅء اأ
≪3/≒7/≪7≪7ュ 

 تحشيد 02≫
يمينننين تحشنننيد تنظ

 لميدان السبعين

 7∼∝قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بعنند التヱاصننل ヱالحشنند تننュ اسننتボبゅل عنندد 
منظュ لヤمشゅركる في تنظيュ الفعゅليる المركزيる التي اقيمれ فني ميندان السنبعين 

 بمنゅسبる المヱلد النبヵヱ الشريف.
 جゅمعる صنعゅء

الخميس 
≪2/≒7/≪7≪7ュ 

 عヤمي 37≫
 れゅالمنشنننننننننننننننننننننئ
 るندسنننننننننننننننننننننننيヰال

れゅنゅالخرسヱ 

ュゅني  قヤالعم ゆننゅلجゅب ヵالنظنر ゆننゅربنط الج るينヤمعي بعمゅالجن ゆلنゅالط ヴنボتヤم
 التطبيボنني( لطنناゆ كヤيننる الヰندسننる حينن  تننュ انننزال الطنناゆ لヤتطبيننل فنني  
الميدان ヱتポ انزال الطاゆ الヴ مصنة التゅج لヤخرسゅنる لتطبينل. ヱكنذلポ فني 

.るندسيヰبرام  الヤقعي  لヱرة ااشراف المヱد 

مصنة التゅج 
るنゅخرسヤل 

 7ュ≫7≫/7≓/8≫من 
 ヴ7≫7≫/7≓/0≫الュ 

 7ュ≫7≫/≓≓/3حد اأ كヤيる الヤغれゅ قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمعي برفة الزينる الضヱئيる من الكヤيる. رفة الزينる خدمي 32≫

≪27 るボبゅة  مسヱااسننننن るボبゅمسننننن
るالحسن 

قننュゅ مヤتボننヴ الطゅلننゆ الجننゅمعي بننゅإعان عننن الفننゅئزين فنني مسننゅبるボ اأسننヱة 
المヱنتゅج( حي  تュ تكنريュ  الفنゅئزヱن  –ゅبる الكت –الحسنる في مجゅل   الشعر 

( 0777(الف ヱالثنゅني 7,777≓بمبゅلد مゅليる الحゅصل عヴヤ الترتيゆ ااヱل  
(الف ヱحي  سيتュ تكريュ كنل المشنゅركين بشنゅヰيد شنكر 777∼  الف ヱالثゅل 

 ヱتボدير.

 るة الرسميゅنボال
 ゆلゅالط ヴボتヤلم
 るمعゅمعي بجゅالج
 ヴヤء عゅصنع
ュراボヤالتي 

ااثنين 
2/≒≒/≪7≪7ュ 

مسنننننゅبるボ ااسنننننヱة  ندヱة ≓2≫
るالحسن 

قュゅ مヤتヴボ الطゅلゆ الجゅمة بゅقゅمる ندヱة بعنヱان  ااسヱة الحسنヱ )るحي  حضر 
るينヤالك ゆئنゅنヱ ر/ مشنعل الريفنيヱد الندكتゅااقتصنヱ رةゅالتج るيヤة عميد كヱالند  

/ منراد سنتゅذد/ عبدالمポヤ العヱلボي ヱاامين العュゅ لمヤتボنヴ الطゅلنゆ الجنゅمعي اأ
منن الكنゅدر التعヤيمني ヱالطناヱ ゆفني اختتنュゅ النندヱة تنュ محمد العنسني ヱعندد 

 ゆلننゅالط ヴننボتヤم ゅننヰمゅالتنني اق るة الحسنننヱااسنن るボبゅركين فنني مسننゅالمشنن ュتكننري
 الجゅمعي بمنゅسبる المヱلد النبヵヱ الشريف

كヤيる التجゅرة 
 ヱااقتصゅد

ربعゅء اأ
≒≒/≒≒/≪7≪7ュ 



ゅـعヤء لゅصنـع るمعゅجـ れشراぼم ュ0202ュ 
0202 ュ 
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ه بحギヨ تم



 

 

 

 


