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2021 

    

 ؤالر ة الوطنية 
خطة 

 اس  اتيجية
رئاسة ا   و ة  2019 ر

 نقانو نقانو ا  امعات 
ن  ة الشؤ ا وو ر ز

 لقانونيةا
2009 

 نقانو نقانو ا  دمة املدنية 
ن  ة الشؤ ا وو ر ز

 القانونية
1995 

رمؤشــــرات التعلـــــيم با   و ـــــة اليمنيـــــة 
 م2014 ح   2010لألعوام من  

نظام 

 إلك  و ي

املجلس  ع   

 لتخطيط التعليم
2010_2014 

 النظام  لك  و ي سار
نظام 

 الك  و ي
 2020 جامعة صنعاء

 معة صنعاء نظام ا  رج ن بجا
نظام 

 الك  و ي
 2020 جامعة صنعاء

اسات العليا   رنظام الد
نظام 

 الك  و ي
 2020 جامعة صنعاء

 2006 جامعة صنعاء الئحة نالئحة شو الطالب 

اسات العليا   2006 جامعة صنعاء الئحة رالئحة الد

 2019 جامعة صنعاء تقر ر ا  ساب ا  تامي 

 2019 جامعة صنعاء تقر ر 2019تقر ر ا  امعة للعام 

 2019 جامعة صنعاء خطة ا  طة  س  اتيجية   امعة صنعاء 

 نقانو نالقانو املا  
ن  ة الشؤ ا وو ر ز

 القانونية
2007 

ن  نقانو نقانو املناقصات  ة الشؤ ا وو ر  2007ز
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 القانونية

د و ســـتخدامات   امعـــة  رالئحـــة املـــوا
 صنعاء

 2019 جامعة صنعاء الئحة

ألعمــــــــــــال املجلــــــــــــس الالئحــــــــــــة املنظمــــــــــــة 
   اديمي 

 2003 جامعة صنعاء الئحة

 2010 جامعة القا رة خطة ا  طة  س  اتيجية   امعة القا رة 

 2010 جامعة  دمشق خطة ا  طة  س  اتيجية   امعة دمشق 

 2007 جامعة القصيم خطة ا  طة  س  اتيجية   امعة القصيم 

ن  ة العامــــــــــــــة للــــــــــــــشؤ وإحــــــــــــــصائية  دا ر
ن  دا ة   ادي رمية والشؤ  و

 2020 جامعة صنعاء تقر ر

رالئحـــــــــــة التـــــــــــد ب والتأ يـــــــــــل   امعـــــــــــة 
 صنعاء 

 2005 جامعة صنعاء الئحة

تحليـل الوضـع الــرا ن   امعـة صــنعاء 
/ نـــــــــــــوفم   (م   امعـــــــــــــة صـــــــــــــنعاء 2020
 )م2021

 2020 جامعة صنعاء تقر ر
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ئــــــدة يف التعلــــــيم العــــــايل  جامعــــــة صــــــنعاء إحــــــدى اجلامعــــــات احلكوميــــــة اليم نيــــــة الرا

-1970باجلمهوريـــة اليمنيـــة وذات مكانـــة تارخييـــة وعلميـــة، وقـــد تـــم إنـــشاؤها يف العـــام
وهـي أول جامعــة يف ، م16/6/1970الـصادر يف ) 42(م بموجـب القـرار رقــم 1971

اليمن إضافة إىل جامعـة عـدن هبـدف اسـتيعاب اجلـزء األكـرب مـن خمرجـات التعلـيم العـام 
 وتــأهيلهم التأهيــل اجليــد يف خمتلــف التخصــصات العلميــة ليــصبحوا مــؤهلني وإعــدادهم

: حيــث بــدأت عنــد افتتاحهــا بكليتــني. يمكــن االعــتامد علــيهم يف تنفيــذ خمططــات التنميــة
م  تــم تعــديل اســـم 1972-1971ويف العــام)   كليــة الرتبيــة-كليــة  الــرشيعة والقــانون (

م 1973-1972والعلــــــوم، ثــــــم يف العــــــامكليــــــة الرتبيــــــة لتــــــصبح كليــــــة الرتبيــــــة واآلداب 
 كليـــــة -  كليـــــة اآلداب -كليـــــة الرتبيـــــة : (انقـــــسمت هـــــذه الكليـــــة إىل ثـــــالث كليـــــات هـــــي

 و يف نفـــــس العـــــام افتتحـــــت شـــــعبة التجــــارة واالقتـــــصاد ضـــــمن كليـــــة الـــــرشيعة ،)العلــــوم
م صـدور القـرار رقـم 1974ًوالقانون ؛ متهيدا ألن تصبح كليـة مـستقلة، كـام تـم يف العـام 

ًم تم قبول اجلامعة عضوا 1974بإصدار أول قانون جلامعة صنعاء، ويف فرباير ) 118(
م انفــــــــصلت شـــــــعبة التجــــــــارة 75/76ًفـــــــاعال يف احتـــــــاد اجلامعــــــــات العربيـــــــة، ويف العـــــــام 

وهبـــذا أصـــبحت ، واالقتـــصاد عـــن كليـــة الـــرشيعة والقـــانون لتـــصبح كليـــة مـــستقلة بـــذاهتا
د مـــن التـــرشيعات والقـــوانني املنظمـــة اجلامعـــة تـــضم مخـــس كليـــات، وقـــد أ جـــزت العديـــ

القـرار اجلمهـوري بالقـانون رقـم : للمهام اإلدارية واألكاديمية يف جامعـة صـنعاء ومنهـا 
، والقانون رقم )قانون اجلامعات اليمنية(م، بشأن اجلامعات اليمنية 1995لسنة ) 17(
رقــــم م بــــشأن الوظــــائف واملرتبــــات واألجـــور، والقــــرار اجلمهــــوري 2005لـــسنة ) 43(
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ومنـذ البـدايات  ة،يـم بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمن2007لسنه )  32(
األويل قامت اجلامعة بتكوين عالقات جيدة مع جامعتي عني شمس والقـاهرة يف مجيـع 
املجـــاالت األكاديميـــة واإلداريـــة واالســـتفادة مـــن خـــربهتام الطويلـــة يف تلـــك املجـــاالت، 

  . من كوادرمهاًوأ ضا االستعانة بعدد 

 
 عــرب كلياهتـــا )خدمـــة املجتمــع، البحــث العلمــي، التعلـــيم(تــؤدي اجلامعــة وظائفهــا 

الطـــــب البـــــرشي، العلـــــوم الطبيـــــة : كليـــــة هـــــي) 20(ومراكزهـــــا املختلفـــــة البـــــالغ عـــــددها 
 التطبيقيــة، وطــب األســنان، والــصيدلة، واهلندســة، والزراعــة، الرتبيــة صــنعاء، اللغــات،

اإلعــــالم، احلاســــوب، التجــــارة، الــــرشيعة، العلــــوم، اآلداب والعلــــوم اإلنــــسانية، الطــــب 
رد الطبيعيــــة، الرتبيــــة والعلــــوم اإلنــــسانية والتطبيقيــــة خــــوالن،  البيطــــري، البــــرتول واملــــوا
الرتبيــــة املحويــــت، الرتبيــــة والعلــــوم التطبيقيــــة أرحــــب، الرتبيــــة الرياضــــية، وتــــضم هــــذه 

كــــام يتبــــع اجلامعــــة مستــــشفى الكويــــت اجلــــامعي كمستــــشفى ًبرناجمــــا، ) 129(الكليــــات 
 وهـــي اجلامعـــة احلكوميــة الوحيـــدة التـــي لـــدهيا مستـــشفى تعليمـــي ،تعليمــي لكليـــة الطـــب

  .يتبعها تبعية كاملة

 
مركـز التطـوير وضـامن اجلـودة، مركـز  : ًمركـزا  وهـي) 21(بلغ عدد مراكز اجلامعـة 

ز احلاسوب، مركز الرتمجة وخدمات املجتمع، مركز االستشارات التعليم عن بعد، مرك
القانونيـــة، مركـــز اإلرشـــاد النفـــيس، املركـــز االستـــشاري اهلنـــديس، مركـــز تطـــوير اإلدارة 
العامـــــة، مركـــــز إدارة األعـــــامل، مركـــــز العلــــــوم الـــــسياسية واالســـــرتاتيجية، مركـــــز النــــــوع 
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ز حقـوق اإلنــسان، مركـز امليــاه االجتامعـي، مركـز املكفــوفني، مركـز الـصم والــبكم، مركـ
 مركز املناعة واحلساسية، ، مركز التاريخ والرتاث،والبيئة، مركز البيئة املحمية الزراعية

مركز العلوم والتكنولوجيا، مركز االستشعار عن  بعد، مركز األصـول الوراثيـة، وأهـم 
يتناسب كوادر  و،ما يميز تلك املراكز أهنا تسعى للخدمة املجتمعية التخصصية الدقيقة

كـذا تـصدر .  بشكل أفضلتلك املراكز مع أهدافها مما يساعد يف عملية خدمـة املجتمـع
  . بكل مركزأغلب مراكز اجلامعة جمالت علمية جملة خاصة

 
1ة هـو مــؤرش أهـم املــؤرشات الدوليـة املتاحـ

جودة التعليم وهو مؤرش مركب من عدد من املـؤرشات الفرعيـة منهـا مـؤرش االلتحـاق 
دولة تناوهلا تقريـر ) 141(من أصل ) 114(بالتعليم العايل حيث حققت اليمن املرتبة 

  .م2017يف العام ) 116( مقارنة باملرتبة م2018 التنافسية العاملية للعام
2) واخلــرجيني –امللتحقــني( 

  .م2020/2021م إىل العام 2011/2012ونموهم من  العام  



   م يف ضوء الرؤية الوطنية للجمهورية اليمنية2021حتليل الوضع الراهن جلامعة صنعاء  12

  

1
2011201220202021 

 
 


 



 


 


 


 




 


 




 


 




 

2012/2011 73877  14256  10475  814  2014  36.7 

2013/2012 72810 -1.44 14530 1.9 8124 -22.4 1062 30.5 2014 0.0 36.2 

2014/2013 74020 1.66 17641 21.4 7981 -1.8 1055 -0.7 2553 26.8 29.0 

2015/2014 75452 1.93 14026 -20.5 7794 -2.3 1027 -2.7 2767 8.4 27.3 

2016/2015 76576 1.49 14077 0.4 7148 -8.3 487 -52.6 2767 0.0 27.7 

2017/2016 77159 0.76 15417 9.5 7877 10.2 986 102.5 2767 0.0 27.9 

2018/2017 78106 1.23 14521 -5.8 7980 1.3 810 -17.8 1967 -28.9 39.7 

2019/2018 83357 6.72 12174 -16.2 6161 -22.8 709 -12.5 1967 0.0 42.4 

2020/2019 81997 -1.63 13359 9.7 6300 2.3 349 -50.8 1967 0.0 41.7 
2021 / 
2020 88684 8.16 14436 8.1 6845 8.7 1054 202.0 1967 0.0 45.1 

معدل النمو السنوي 
  لألعوام الدراسية

   م2012 / 2011من 
 م2021 / 2020إلى 

2.23 0.14 -3.85 3.28 -0.26  
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ء اجلدول السابق يتضح ما يأيت  : وباستقرا
، )73877(م كــان 2012 – 2011لبــة البكــالوريوس للعــام الــدرايس أن عــدد ط

، بمعــدل نمــو ســنوي )88684(م أصــبح عـددهم 2021 – 2020ويف العـام الــدرايس 
 2011يف عدد طلبة البكالوريوس خالل األعوام اجلامعية للفرتة الزمنيـة مـن ) 2.23(
  م2021 – 2020م إىل 2012 –

، ويف العـام )14256(م 2012 – 2011ايس فيام كان عدد امللتحقـني للعـام الـدر
يف عـــدد الطلبـــة ) 0.14(، بمعـــدل نمـــو ســـنوي )14436(م 2021 – 2020الـــدرايس 

 – 2020م إىل 2012 – 2011امللتحقــني خـــالل األعـــوام اجلامعيـــة للفـــرتة الزمنيـــة مـــن
  .م2021

، ويف )10475(م 2012 – 2011وبالنسبة لعدد الطلبة اخلرجيني للعام الدرايس 
يف عــــدد ) 3.85-(، بمعــــدل نمــــو ســــنوي )6845(م 2021 – 2020م الــــدرايس العــــا

م إىل 2012 – 2011الطلبـــــة امللتحقـــــني خـــــالل األعـــــوام اجلامعيـــــة للفـــــرتة الزمنيـــــة مـــــن
  .م2021 – 2020

 – 2011فيام كان عدد الطلبـة امللتحقـني بـربامج الدراسـات العليـا للعـام الـدرايس 
، بمعدل نمو سنوي )1054(م 2021 – 2020، ويف العام الدرايس )814(م 2012

 – 2011يف عدد الطلبـة امللتحقـني خـالل األعـوام اجلامعيـة للفـرتة الزمنيـة مـن) 3.28(
  م2021 – 2020م إىل 2012

، ويف )2014(م 2012 – 2011وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس للعام الدرايس 
 يف عـــــدد )0.26-(، بمعــــدل نمـــــو ســــنوي)1967(م 2021 – 2020العــــام الـــــدرايس 

م إىل 2012 – 2011الطلبـــــة امللتحقـــــني خـــــالل األعـــــوام اجلامعيـــــة للفـــــرتة الزمنيـــــة مـــــن
  .م2021 – 2020
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يتبـــــني مـــــن املـــــؤرشات الـــــسابقة أن نـــــسبة الطلبـــــة املـــــستمرين يف الدراســـــة بربنـــــامج 
ًالبكــــالوريوس أخــــذت بالزيــــادة ســــنويا مــــن حيــــث األعــــداد وبخاصــــة خــــالل الــــسنوات 

بــني الــسنوات مــن حيــث نــسبة الزيــادة الــسنوية بــني الزيــادة األخــرية، مــع وجــود تفــاوت 
والنقـــصان، وقـــد يعـــزى هـــذا التفـــاوت إىل طبيعـــة الظـــروف التـــي متـــر هبـــا الـــبالد وأ قـــت 

  بظالهلا عىل االستقرار الدرايس لدى الطلبة، 
ًوكـذلك األمـر ينطبـق عـىل أعـداد ونـسبة النمـو الـسنوي للطلبـة امللتحقـني ســنويا يف 

يـد لاللتحـاق بجامعـة صـنعاء،وريوسبرنامج البكال مـع .  وهو مـا يـشري إىل اإلقبـال املتزا
انخفـــاض ملحـــوظ يف املعـــدل العـــام لاللتحـــاق، عـــىل العكـــس بالنـــسبة ملـــؤرشات الطلبـــة 
ًاخلرجيني إذ يالحظ وجود تراجع يف عدد ونسبة اخلرجيني سـنويا ليـصل إىل الـسلبية عـىل 

 وعـىل مـستوى مـؤرش املعـدل العـام للفـرتة مستوى املقارنة النسبية بـني بعـض الـسنوات،
  .الزمنية ككل

كذلك بالنسبة للمؤرشات اخلاصة بالطلبة امللتحقني يف برنامج الدراسات العليا، 
واملؤرشات اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس، إذ يالحظ مـن املقارنـة بـني نـسبة النمـو عـىل 

نيـــة املحـــددة، وجـــود مـــستوى الـــسنوات، وعـــىل مـــستوى معـــدل النمـــو العـــام للفـــرتة الزم
تراجع واضح ومعظمها باالجتاه السالب وبخاصة عىل مستوى املقارنـة بـني الـسنوات، 

م 2021 / 2020مع وجود حتسن ملحوظ يف عدد الطلبة امللتحقني يف العام الدرايس 
ًومن املالحظ أن نسبة عدد الطلبـة لكـل عـضو هيئـة تـدريس تزيـد سـنويا، وهـو مـا يؤكـد 

ً الراهنة أ رت سلبا عىل سري العملية التعليمية يف اجلامعة والتي تزيد حقيقة أن األوضاع
  .ًتفاقام مع استمرار هذه األوضاع

إن مــــا يمكــــن استخالصــــه مــــن حتليــــل هــــذه املــــؤرشات هــــو أن اجلامعــــة بحاجــــة إىل 
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 وإجــراءات جديــدة ومناســبة آ يــاتتطــوير خطتهــا االســرتاتيجية لرتكــز عــىل اســتحداث 
ء هذه األوضاع واحلد من تفاقمها ومن آثارها السلبيةللتحسني املستمر، و   .احتوا

3 

ًحتظى جامعة صنعاء بقبول واسع لدى الطالب نظرا  ا تتمتع به من سمعة طيبة بني 
  تها، ًالوسط الشعبي، وتضم طالبا من مجيع أ حاء اجلمهورية ساعد اجلامعة عىل تنوع ثقاف

2 
20192020 

 عدد الطالب  عدد ال  امج  اسم ال لية املجال

 5002 3  لية الطب والعلوم ال  ية

 1582 2  سنان لية طب 

 288 5  لية العلوم الطبية التطبيقية 

 42 1 ي لية الطب البيطر

العلوم 
 الطبية 

 1473 1  لية الصيدلة

 8387 12  جما   

 4187 8  لية ال ندسة

 2996 3  لية ا  اسوب وتكنولوجيا املعلومات

د الطبيعية  165 5 ر لية الب  ول واملوا

اعة  1702 11 و غذية والب ئة ر لية الز

العلوم 
ال ندسية 
 والتطبيقية

 1850 7  لية العلوم

 10197 34  جما  
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 12495 1 ن لية الشر عة والقانو

 197 1  لية ال  بية الر اضية

 11429 16  لية ال  بية صنعاء

 6288 16  لية  داب والعلوم   سانية

ة و قتصاد  20748 7 ر لية التجا

 1870 3  لية  عالم

 1223 10  املحو ت لية ال  بية

حب  3732 10 ر لية ال  بية والعلوم التطبيقية أ

 2942 6  لية اللغات

 
العلوم 

  سانية 
 و جتماعية

 لية ال  بية والعلوم   سانية والتطبيقية 
 خوالن

13 2074 

 62998 83  جما   

 82582 129  جما   العام  

مج تطبيقيــة بلــغ عــ ددها وقــد تنوعــت الــربامج يف كليــات جامعــة صــنعاء مــا بــني بــرا
 فيام بلغ عـدد الـربامج ،ًطالبا،) 15، 744(ًبرناجما بلغ فيها عدد الطلبة امللتحقني ) 44(

  .ًطالبا) 66، 550(ًبرناجما التحق هبا ) 84(النظرية 
  يوضح أعداد الربامج والطلبة يف جامعة صنعاء) 1(شكل  بياين رقم 
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حلة البكالوريوس يوضح عدد الربامج وعدد املقررات الدراسية ملر): 3(جدول 
  بكليات اجلامعة

 املركز/ اسم ال لية م
عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  ∗رعدد املقر

 60 يالطب ال شر
 40 مخت  ات
 40 تمر ض

1 
الطب والعلوم 

 ال  ية
3 

ا140  جما    ر مقر
 50  ندسة النفط والغاز

 50  يةالعلوم البي-
 50 ا  يولوجيا ال ندسية

 56 العلوم ا  يولوجية-
 50 رال  وة املعدنية وال  و

2 
د  ر لية الب  ول واملوا

 الطبيعية
5 

 ار مقر256  جما  
 78 صيدلة

 1 الصيدلة 3
ا78  جما    ر مقر
 63 يطب بيطر

 1 يالطب البيطر 4
ا 63  جما    رمقر

 49 طب أسنان
 2 طب  سنان 5 63 تق   أسنان
 ار مقر112  جما  

 41 اللغة  نجل  ية
 44 اللغة الفر سية
اسات إسالمية  50 رد
 43 اللغة العر ية
 41 علم اجتماع

 داب والعلوم  6
   سانية

16 

 42 ا  دمة  جتماعية

                                                       
  .حدة عند احتساب اإلمجايل مل يتم احتساب املقررات املشرتكة بني أكثر من برنامج يف إطار الكلية الوا ∗ 
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 املركز/ اسم ال لية م
عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  ∗رعدد املقر

 آثار قديم
 آثار وسياحة
 آثار إسالمية

91 

 42 مكتبات
 42 النفسعلم 

 43 فلسفة
 )التخطيط والتنمية(ا  غرافيا 

د  را  غرافيا الب ئة واملوا
ماتكس(ا  غرافيا   )را  يونفو

90 

 41 رتا خ
ا 610  جما    رمقر
 65 الكيمياء
 57 الف  ياء
 50 واملايكر

 47 ر اضيات حاسوب
 43 ر اضيات بحتھ

 53  حياءعلم 
 48 نبات كيمياء

 7 العلوم 7

ا363   جما    ر مقر
 68 برنامج  ندسة مدنية
 64 ربرنامج  ندسة معما ة
 65 برنامج  ندسة املي انيك

نيكس  60 وبرنامج  ندسة املي اتر
 58 ىبرنامج  ندسة القو و الت

برنامج  ندسة  تصاالت 
 شب اتوال

56 

 8  لية ال ندسة 8

برنامج  ندسة ا  اسبات 
 والتحكم

61 
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 املركز/ اسم ال لية م
عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  ∗رعدد املقر

برنامج  ندسة  ج زة الطبية 
 وا  يو ة

64 

ا496  جما    ر مقر
برنامج ال  افة وال شر 

  لك  و ي
44 

 44 نبرنامج  ذاعة والتلفز و
 44 برنامج العالقات العامة

 3  لية  عالم 9

ا132  جما    ر مقر
اعية  ربرنامج ال ندسة الز

 والعلوم ا  ديثة
59 

ا   والتنمية  ربرنامج  شاد الز ر
 الر فية

59 

نبرنامج  قتصاد والتعاو 
ا    رالز

59 

 61 برنامج ال س نة وتقنيا  ا
 59 برنامج ال  وة ا  يوانية
 63 برنامج وقاية النبات

 61 برنامج علوم  غذية والتغذية
 58 برنامج علوم املحاصيل واملرا  

11 

ا    واملياه والب ئة  58 ربرنامج  
اثة وتر ية النبات تحت  58 ربرنامج الو

اعية   شاء ة  عمال الز ربرنامج إدا  59 ر

10 
اعة و غذية  ر لية الز

 والب ئة

ا654  جما    11  ر مقر
 50 ال سو ق
ة  50 ر دا

 50  قتصاد
 49 املحاسبة

ة  11 ر لية التجا
 و قتصاد

7 

 50 السياسة
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 املركز/ اسم ال لية م
عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  ∗رعدد املقر

 50  حصاء
 50 املصرفية
ا349  جما    ر مقر

 52 نل سا س الشر عة والقانو
 1 ن لية الشر عة والقانو 12

ا52  جما    ر مقر
 48 اللغة العر ية
 48 اللغة  نجل  ية
 46 اللغة الفر سية
 46 اللغة  ملانية
سية  46 راللغة الفا

 46 ال  جمة

 6  لية اللغات 13

ا280  جما    ر مقر
 45 علوم ا  اسوب
 47 نظم املعلومات
 45 تقنية املعلومات

 3  لية ا  اسوب 14

ا137  جما    ر مقر
 42 ة وا  مياتالتغذية العالجي

 42 التخدير 
 شعة والتصو ر الط   

 ال   ي   
42 

 41 السمع والنطق
 45 العالج الطبي  

15 
 لية العلوم الطبية 

 التطبيقية
5 

ا212  جما    ر مقر
 53 الطفولة املبكرة
 58 اللغة العر ية
 58 اللغة  نجل  ية

 55  حياء

 16  لية ال  بية صنعاء 16

 52 الر اضيات
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 املركز/ اسم ال لية م
عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  ∗رعدد املقر

 64 الف  ياء
 58 الكيمياء

 54 معلم الصف أثناء ا  دمة
 54 معلم الصف إعداد
 54 معلم مجال العلوم

 54 معلم مجال الر اضيات
 53 رالتا خ
 69 ا  غرافيا

 65 القرآن الكر م
اسات  سالمية وطر  قالد ر

 رتد س ا
58 

 57 معلم ا  اسوب
ا916   ا   جم  ر مقر

 63 ال  بية الر اضية
 1  لية ال  بية الر اضية 17

ا63  جما    ر مقر
 60 القرآن الكر م وعلومھ

 59 اللغة العر ية
 55 رالتا خ

 60 اللغة  نجل  ية
 61 الكيمياء
 65 الف  ياء

 58 الر اضيات
 55 معلم علوم ا  ياة
 57 معلم حاسوب
 50 اللغة العر ية
 53 اللغة  نجل  ية
 48 رالتا خ

 لية ال  بية والعلوم  18
  سانية والتطبيقية 

 خوالن

13 

 47 علوم ا  اسوب
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 املركز/ اسم ال لية م
عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  ∗رعدد املقر

ا728  جما    ر مقر
 59 القران الكر م
 58 اللغة العر ية
 59 اللغة  نجل  ية
 54 الر اضيات
 64 الف  ياء
 58 ا  غرافيا
 53 رالتا خ

 55 معلم حاسوب
 59 الكيمياء
 55  حياء

 10  لية ال  بية املحو ت 19

ا574  جما    ر مقر
 61 قسم الر اضيات
 69 قسم الف  ياء

 61 ا  ياةالكيمياء وعلوم 
 47 (IT) علوماتتقنية امل

 64 اللغة  نجل  ية
 57 اللغة العر ية
 64 القران الكر م

اسات  سالمية  62 رالد
 62 رالتا خ
 61 ا  غرافيا

20 
 لية ال  بية والعلوم 
حب  رالتطبيقية أ

10 

ات608  جما    ر مقر
ا6823  جما   129 20عدد ال ليات   ر مقر
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 مرحلة -ي تم توصيفها يوضح عدد الربامج واملقررات الدراسية الت): أ3(جدول 
  مراكز اجلامعة/ الدراسات العليا بكليات

 م
/ اسم ال لية
 املركز

عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  رعدد املقر

 10 ماجست   العالقات العامة و عالن
 10 نماجست    ذاعة والتلفز و

ماجست   ال  افة وال شر 
  لك  و ي

 3  لية  عالم 1 10

ا30 ا   جم  ر مقر
يماجست   أدب إنجل    10 

يماجست   علم اللغة إنجل    10 
اسات    ال  جمة رماجست   د  10 

 10 ماجست   أدب عر ي
 10 ماجست   علم اللغة عر ي

 5  لية اللغات 2

ا50  جما    ر مقر
 10 ماجست    ندسة  تصاالت

 10 رة مشا ع  ندسيةرماجست   إدا
ماجست    ندسة ا  اسبات 

 والتحكم
10 

 10 ىماجست    ندسة القو و الت
نيكس  10 وماجست    ندسة املي اتر
 10 ماجست    ندسة املي اني ا
 10 ماجست    ندسة إ شاءات
 10 ماجست   املياه والب ئة
اه فلسفة معما ة ردكتو  10 ر

 9  لية ال ندسة 3

ا90 ا   جم  ر مقر
 لية الب  ول  4 10 برنامج ماجست   العلوم البي ية

د الطبيعية  رواملوا
2 

 10 ربرنامج ماجست   علوم  ض
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 م
/ اسم ال لية
 املركز

عدد 
 ال  امج

ات اسم ال  نامج  رعدد املقر

ا20  جما    ر مقر
 10 ماجست      ال  بية الر اضية

5 
 لية ال  بية 
 الر اضية

1 
ات10  جما    ر مقر

 11 ال  رة والالجئ نماجست      
6 

مركز ال  رة 
 والالجئ ن

1 
ا11  جما    ر مقر

ماجست   التنمية الدولية والنوع 
 )يإنجل  ( جتما   

10 

ماجست   التنمية الدولية والنوع 
 )عر ي( جتما   

10 

ماجست   التنمية الدولية والنوع 
 )يإنجل  ( دبلوم تكمي   - جتما  

10 

ماجست   التنمية الدولية والنوع 
 )العر ية(دبلوم تكمي   – جتما   

10 

7 
اسات     رمركز د
 النوع  جتما  

4 

ا40  جما    ر مقر
 10 ماجست      مجال خدمة الطالب

8 
املركز ا  ام   
   دمة الطالب

1 
ات10  جما    ر مقر

 10 ماجست      ال  جمة و عليم اللغات
9 

مركز ال  جمة 
 و عليم اللغات

1 
ات10  جما    ر مقر

اسات  رماجست      مجال الد
 ر س شا ة

10 
10 

اسات  رمركز الد
 ر س شا ة

1 
ات10  جما    ر مقر

ماجست      مجال  طراف 
 الصناعية

10 
11 

مركز  طراف 
 الصناعية

1 
ات10  جما    ر مقر

ا291  جما   29 6 واملراكز 5عدد ال ليات   ر مقر
ل  امج    مرحل   إجما   ا

اسات  رالب الو وس والد ر
 العليا

اسية 158 ات الد رإجما   املقر ا7114 ر ً مقر  ر
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 :يتضح اآليت) أ3(و) 3(من اجلدول 
برناجمـــا، املوصـــف منهـــا ) 129(بلـــغ إمجـــايل الـــربامج يف مرحلـــة البكـــالوريوس .  1

%) 95(نسبة ًمقررا وب) 6468(وبإمجايل مقررات دراسية %) 94(برناجما بنسبة ) 121(
  .م2021مقررا لعام ) 6823(من إمجايل عدد املقررات الدراسية البالغة 

جمهــــــا ومقرراهتـــــــا 8هنــــــاك .  2 مج أكاديميــــــة ستـــــــستكمل عمليــــــة توصــــــيف برا  بــــــرا
  . م2022الدراسية يف العام 

مج مرحلــة الدراسـات العليــا املوصـفة .  3 ) 26(برناجمــا منهــا ) 29(بلـغ إمجــايل بـرا
ٍبرنــــاجمني دبلــــوم عــــال، وبرنــــامج دكتــــوراه واحــــد خــــالل العــــام ) 2(برنــــامج ماجــــستري، 

  .م2021
مجــــايل الــــربامج املوصــــفة للمــــرحلتني البكــــالوريوس والدراســــات العليــــا إبلــــغ .  4

ًمقـــــررا وبنـــــسبة ) 6759(وبإمجـــــايل مقـــــررات دراســـــية %) 95(برنـــــامج وبنـــــسبة ) 150(
  .م2021لعام %) 95(

اصــــــــة بعمليــــــــة توصــــــــيف الــــــــربامج وبــــــــالرجوع إىل إحــــــــصائيات ورش العمــــــــل اخل
م تبــني أن اجلامعــة ومــن مركــز 2020م و2019األكاديميــة ومقرراهتــا الدراســية لعــامي 

عضو هيئـة ) 1805(ورشة عمل شارك فيها ) 72(التطوير وضامن اجلودة قامت بعقد 
  .يوضح ذلك) 4(تدريس، واجلدول رقم 
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قررات الدراسية يوضح عدد ورش توصيف الربامج األكاديمية وامل) 4(جدول 
  م2020_-2019وعدد املستفيدين من كل الورش املقامة خالل عامي 

 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

شة تدش ن  رو
إعداد مواصفات 
 ال  امج   اديمية

12-
 م13/1/2019

15 2 
رأعضاء  يئة التد س من 

مية جميع ال  امج   ادي
 بال لية

شة ا  تامية  رالو
إلقرار ال  امج 
   اديمية

اللغة العر ية : برامج  1 28 م24/8/2019
سية  رو ملانية والفا

شة ا  تامية  رالو
إلقرار ال  امج 
   اديمية

ي نجل   وال  جمة :  برامج 1 34 م25/8/2019
 والفر سية

 اللغــات 1

شة تدش ن  رو
إعداد توصيفات 

ات وال   امج راملقر
   اديمية

رأعضاء  يئة التد س من  2 35 م8-9/9/2019
 جميع ال  امج   اديمية

إعداد اس  اتيجية 
 ال لية

 1 34 م26/9/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
ؤإعداد ر ة 

سالة وأ داف  رو
  قسام العلمية

 1 42 م27/9/2019
رعضاء  يئة التد س من أ

جميع ال  امج   اديمية 
 بال لية

شة توصيف  رو
 1 36 ال  امج   اديمية

رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
 )قسم املحاسبة( 

 م14/10/2019

   

شة توصيف  رو
 1 28 ال  امج   اديمية

رأعضاء  يئة التد س من 
 ال  امج   اديمية جميع

 بال لية
ة (  رقسم  دا

 )و قتصاد

 م17/10/2019

   

2 
ة  رالتجــا
 و قتصاد

شة توصيف  رو
 1 32 م19/10/2019 ال  امج   اديمية

رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

قسم السياسة ( 
    )و حصاء

مناقشة وثيقة 
اه  ربرنامج الدكتو

للفلسفة    
  قتصاد

 1 20 م15/3/2020

ن  ئ س ا  امعة للشؤ ونائب  ر
  اديمية وأعضاء  يئة 
ساء  ؤالتد س و عض ر ر

  قسام
تحديث توصيف 

ال  امج   اديمية 
لتواكب مخرجات 

NARS 

27-
 م29/7/2019

50 2 
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية

تكو ن وتطو ر 
ال  امج ال ندسية 

ب  ع  اف لتواك
العاملي 

لتخصصات 
 ABETال ندسة 

 1 55 م7/8/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية

تكو ن وتطو ر 
ال  امج ال ندسية 
لتواكب  ع  اف 

العاملي 
لتخصصات 

 ABETال ندسة 

 1 55 م7/8/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية

 ال ندسـة 3

تطو ر مواصفات 
برامج ال ندسة 

لتواكب 
 NARSمخرجات

3/8 ،21-
 3 40 م22/8/2019

رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية

4 

الطــب 
والعلوم 

ال  ية  
والعلـوم 
 الطبية  
 التطبيقية

ة حياة ال  امج  ردو
    ال لية

22-
 م23/9/2019

50 2 
رأعضاء  يئة التد س من 

ل  امج   اديمية جميع ا
 بال لية

 الصيدلـة 5
تدش ن توصيف 
 ال  امج   اديمية

 1 35 م21/8/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

تدش ن توصيف 
 ال  امج   اديمية

 1 30 م4/9/2019
ممثل ن من أعضاء  يئة 
رالتد س    ال لية  

إعداد ا  طة 
 اتيجية  س 

 لل لية
عميد ال لية ونوابھ و عض  1 20 م22/2/2020

ساء    قسامؤمن ر

استكمال إعداد 
ا  طة 

 س  اتيجية 
 لل لية

عميد ال لية ونوابھ و عض  1 20 م23/2/2020
ساء    قسامؤمن ر

توصيف ال  امج 
نواب عميد ال لية و عض  1 20 م25/2/2020   اديمية

ساء  قسام لل ل  يةؤر
توصيف ال  نامج 

نواب عميد ال لية و عض  1 15 م29/2/2020   اديمي
ساء  قسام لل لية  ؤر

ؤإقرار الر ة 
والرسالة لل لية 

 الشر عة
 1 50 م2/3/2020

ة  ا رئ س ا  امعة وممثل و زر
التعليم العا   والقضاء 

والنيابة ونواب عميد ال لية 
ؤساء  قسام لل لية  رو

 الشر عـة 6

شة لتوصيف  رو
اسية ات الد راملقر نواب عميد ال لية و عض  1 15 م14/3/2020 ر

ساء    لل لية قسامؤر
شة عمل إلعداد  رو
مواصفات برنامج 
اه  رالدكتو

 1 21 م4/3/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
فتح برنام   

ا  رافيكس و من 
 السي  ا ي

 1 11 م9/9/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 ا  اسوب 7 بال لية
مراجعة خطة 

ال  امج ا  الية 
وخطة دبلوم نظم 

املعلومات ملركز 
 ا  اسوب

 1 10 م15/9/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 
 بال لية واملركز

شة التحض    رو
ات  رلتوصيف املقر

اس  يةرالد
20/08/2019 50 1 

رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
8 

 -ال  بيـة 
 صنعاء

شة افتتاح قسم  رو
 الطفولة املبكرة

رأعضاء  يئة التد س من  1 50 م26/8/2019
جميع ال  امج   اديمية 
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

 بال لية
شة املعاي    رو

الوطنية ل ليات 
ال  بية    

 را  م و ة اليمنية

31/08/2019 50 1 
رعضاء  يئة التد س من أ

 عض  ليات ال  بية 
 ربا  م و ة

شة التطو ر ة  رالو
لتحديث وثيقة 
  لية ال  بية

 1 50 م9/10/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
شة تد  ية  رو ر

لحو وثيقة 
مواصفات خر ج 
ال لية وال  امج 

   اديمية

12/11/2019 20 1 
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية

شة تد  ية  رو ر
ؤحو إعداد ر ة  ل
سالة وأ داف  رو

 ال لية

 1 20 م14/11/2019
رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية

شة تكميلية  رو
للمناقشة 

واستخالص 
والنتائج الغايات 
 و  داف

   ان ا  ودة بال لية 1 20 م16/11/2019

إقرار ا  طة 
 س  اتيجية 

 لل لية
 1 20 م18/11/2019

رأعضاء  يئة التد س من 
جميع ال  امج   اديمية 

 بال لية
استعراض 

ومناقشة متطلبات 
ال لية ومخرجات 
 ال  امج

14-
 2 15 م16/12/2019

ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

  عــالم 9

شة تد  ية  رو ر
لحو توصيف 

اسية  ات الد راملقر ر
 ب لية  عالم

 1 30 م8/1/2020
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

اعــة 10  رالز
تطو ر الب ية 

  اديمية واملادية 
ؤساء  1 60 م13/10/2019 رعميد ال لية ونوابھ و

 قسام وعدد من أعضاء 
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

رئة التد س ي لل لية  

إجراءات إعداد 
 1 20 م26/10/2019 مخرجات التعلم

ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س
ؤإعداد ر ة 

سالة ال لية  رو
وأ داف ا 
  س  اتيجية

 1 20 م31/10/2019
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

ش ة العلمية رالو
ا  اصة بتوصيف 

ات برامج  رمقر
الدبلوم ا  ام   

اعة  ر   العلوم والز
 .التطبيقية

 1 30 م27/1/2020

اعة وعميد  رنائب و ر الز ز
ؤساء  رال لية ونوابھ و

 قسام وعدد من أعضاء 
 ر يئة التد س

مناقشة سنة 
التخصص    
 قسام وفتح 

تخصصات جديدة 
    ال لية

 1 20 م14/11/2019
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

آلية لتوصيف 
ال  امج   اديمية 

ات  رواملقر
اسية  رالد

 1 20 م21/11/2019
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

شة التعليمية  رالو
العامة بتطو ر 

وتحديث 
 توصيفات ال  امج

 1 40 م9/3/2020
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

آلية لتوصيف 
ال  امج   اديمية 

ات  رواملقر
اسية  رالد

 1 25 م17/3/2020
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س

إعداد 
 س  اتيجية 

 وال  امج   اديمية
 1 39 م16/3/2020

ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

 ر يئة التد س
ؤساء  1 14 م21/3/2020إعداد مخرجات  رعميد ال لية ونوابھ و
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

ومواصفات 
ثيقة  وا  ر ج و
 برامج  قسام

 قسام وعدد من أعضاء 
 ر يئة التد س

شة تحليل  رو
SWOT 

 1 12 م19/11/2019
عميد عميد ال لية ونواب ال

ؤساء  قسام العلمية  رو
 بال لية

 1 12 م20/11/2019 اس  اتيجية ال لية
عميد ال لية ونواب العميد 

ؤساء  قسام العلمية  رو
 بال لية

إعداد خصائص 
 1 12 م21/11/2019 خر ج ال لية

عميد ال لية ونواب العميد 
ؤساء  قسام العلمية  رو

 بال لية
تحديد املعاي   

  ر ج الوطنية 
 لية  داب 

 والعلوم   سانية

26-
 2 32 م27/11/2019

نواب عميد ال لية ومدير 
ساء  ؤوحدة ا  ودة وجميع ر
 قسام و عض أعضاء  يئة 

 رالتد س

  داب 11

توصيف املساقات 
  اديمية بال لية 
 - داب صنعاء

 خوالن

 1 14 م15/2/2020

ئ س ا  امعة ن  رنائب  وللشؤ
 وعميد ال لية   اديمية

ؤساء  قسام وعدد  رونوابھ و
 رمن أعضاء  يئة التد س

ؤإقرار الر ة 
والرسالة 

و  داف والقيم 
وتوصيف ال  امج 
ات بال لية  رواملقر

 1 45 م11/3/2020
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و

 وعدد من أعضاء  قسام
ر يئة التد س  

 العلــــوم 12
ؤاستكمال الر ة 

والرسالة 
 والقيم و  داف

وتوصيف ال  امج 
ات بال لية  رواملقر

 1 30 م14/3/2020
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و

 وعدد من أعضاء  قسام
 ر يئة التد س

13 
ال  بيـــة 
ؤبناء الر ة  الر اضية

والرسالة 
و  داف والقيم 

وا  طة 
 س  اتيجية 

عميد ال لية ونوابھ وعدد من  1 15 21/03/2020
ساء  ل لية وعدد  ل قسامؤر

رمن أعضاء  يئة التد س  
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

 لل لية
وثيقة  املعاي   

  اديمية 
املرجعية الوطنية 
ومواصفات خر ج 

 لية ال  بية 
 الر اضية

 1 15 م22/3/2020
عميد ال لية ونوابھ وعدد من 

ساء   لل لية وعدد  قسامؤر
 رمن أعضاء  يئة التد س

وثيقة  املعاي   
  اديمية 

املرجعية الوطنية 
واصفات خر ج وم

 لية ال  بية 
 الر اضية

 1 15 م23/3/2020
عميد ال لية ونوابھ وعدد من 

ساء   لل لية وعدد  قسامؤر
 رمن أعضاء  يئة التد س

  سنـــان 14

توصيف برنامج 
طب  سنان 

اتھ  رومقر
اسية  رالد

 1 30 م7/12/2019
ؤساء  رعميد ال لية ونوابھ و
 قسام وعدد من أعضاء 

  سر يئة التد

ؤإقرار الر ة 
والرسالة 

و  داف والقيم 
وتوصيف ال  امج 
ات بال لية  رواملقر

 1 20 م15/3/2020

ن  ئ س ا  امعة للشؤ ونائب  ر
  اديمية وعميد ال لية 
وعدد من أعضاء  يئة 
رالتد س وخب   التد ب ر  

استكمال إقرار 
ؤالر ة والرسالة 

 لل لية
عميد ال لية ونوابھ وعدد من  1 20 م17/3/2020

 رأعضاء  يئة التد س

استكمال إقرار 
ؤالر ة والرسالة 

 لل لية
عميد ال لية ونوابھ وعدد من  1 17 م22/3/2020

 رأعضاء  يئة التد س

اس  اتيجية ال لية 
وأقسام ا 

وتوصيف ال  امج 
  اديمية 
ات  رواملقر
اسية  رالد

لية ونوابھ وعدد من عميد ال  1 20 م1/4/2020
 رأعضاء  يئة التد س

15 
الب  ول 
د  رواملوا
 الطبيعية

د    ال  امج و  عميد ال لية ونوابھ وعدد من  1 27 م6/4/2020رما و
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 رالتا خ   شطة ال لية م
عدد 

 املستفيدين
عدد 
ش  رالو

 الفئة املستفيدة

ال  امج املماثلة 
روالتد ب ع   

ات  رتوصيف املقر
اسية  رالد

رأعضاء  يئة التد س بال لية 
قوممثل ن عن سو العمل من 

خارج ال لية مرتبط ن 
د الطبيعية  ربالب  ول واملوا

استكمال إش ار 
سالة  رر ة و ؤ
 وأ داف ال لية

 1 45 م16/3/2020

عميد ال لية ومس شار 
التعليم العا   وفر ق أ اديمي 
وممثلو منظمة الفاو الدولية 

 16  تحادية
الطب 
 يالبيطر

را  لسة التد  ية 
ات  رلتوصيف املقر
اسية ل  نامج  رالد

 1 10 م4/4/2020
عميد ال لية ونوابھ وعدد من 

راء  يئة التد س ومن أعض
ج ا  رخا

  72 1805 املجموع

ومن أجل حتسني مهارات أعضاء هيئة التدريس يف اسرتاتيجيات التعليم والتعلم 
ًواسرتاتيجيات التقييم بناء عىل وثيقة توصيف الـربامج األكاديميـة ومقرراهتـا الدراسـية 

عـضو هيئـة ) 718 (ورشـة تدريبيـة شـارك فيهـا) 24(أقام مركز التطوير وضـامن اجلـودة 
  .تدريس من خمتلف كليات اجلامعة

يوضح عدد الورش التدريبية اخلاصة باسرتاتيجيات التعليم والتعلم ) 5(جدول 
كز اجلامعة للعام    م2021والتقييم وبناء االختبارات التحصيلية بكليات ومرا

شــــــة اســــم ال ليـــة م  الفئة املستفيدة ـــــــخرالتا ــ عـــــدد املشارك ن رنــــــوع الو
شة  رو

اس  اتيجيات 
 رالتد س

89 
الس ت 

 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

1 
ال  بية صنعاء 
ع ا  وو عض فر

شة  رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 حد  161
 م29/8/2021

ؤساء عميد  رال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

ة 2  رالتجــا
شة  ؤساء الس ت  30رو رعميد ال لية ونواب العميد و
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شــــــة اســــم ال ليـــة م  الفئة املستفيدة ـــــــخرالتا ــ عـــــدد املشارك ن رنــــــوع الو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

 قسام العلمية بال لية وأعضاء  م28/8/2021
 ر يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 ليةالتحصي

 حد  32
 م29/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

44 
الس ت 

 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

 ال ندسـة 3
شة  رو

اس  اتيجيات 
قو م و ناء الت

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 حد  35
 م29/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

49 
الس ت 

 م28/8/2021

عمداء ال ليات ونواب العمداء 
ؤس اء  قسام العلمية بال ليات رو

 روأعضاء  يئة التد س

4 

صيدلة + الطب 
+ يطب بيطر + 

علوم طبية     
 أسنان+ 

شة  رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

44 
 حد 

 م29/8/2021

عمداء ال ليات ونواب العمداء 
ؤساء  قسام العلمية بال ليات  رو

 روأعضاء  يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

15 
الس ت 

 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة  ا  اسوب 5 رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

15 
 حد 

 م29/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة  رو
جيات اس  اتي

 رالتد س
44 

الس ت 
 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 العلــــوم 6 ر يئة التد س
شة  رو

اس  اتيجيات 
 حد  47

 م29/8/2021
ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و

 قسام العلمية بال لية وأعضاء 
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شــــــة اســــم ال ليـــة م  الفئة املستفيدة ـــــــخرالتا ــ عـــــدد املشارك ن رنــــــوع الو
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 ر س يئة التد

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

22 
الس ت 

 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة   عــالم 7 رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 حد  24
 م29/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
لمية بال لية وأعضاء  قسام الع

 ر يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

80 
الس ت 

 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

8 
اعــة  رالز
 والب  ول

شة  رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 حد  84
 م29/8/2021

ؤساء عميد  رال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

100 
الس ت 

 م28/8/2021

ؤساء  رعميد ال لية ونواب العميد و
 قسام العلمية بال لية وأعضاء 

 ر يئة التد س

شة   داب 9 رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 ةالتحصيلي

الس ت  102
 م4/9/2021

ؤساء  قسام  رنواب العميد و
العلمية بال لية وأعضاء  يئة 

 رالتد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

61 
الس ت 

 م28/8/2021

عمداء ال ليات ونواب العمداء 
ؤساء  قسام العلمية بال ليات  رو

  سروأعضاء  يئة التد

10 

ال  بية 
 +الر اضية

الشر عة 
+ نوالقانو 
 املراكز

شة  رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 حد  39
 م29/8/2021

عمداء ال ليات ونواب العمداء 
ؤساء  قسام العلمية بال ليات  رو

 روأعضاء  يئة التد س

 -ال  بية  11
شة   ننائب العميد لشئو ا  ودة وعدد ر  عاء 37رو
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شــــــة اســــم ال ليـــة م  الفئة املستفيدة ـــــــخرالتا ــ عـــــدد املشارك ن رنــــــوع الو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

 رمن أعضاء  يئة التد س م1/9/2021

 املحو ت
شة  رو

اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

ا  م س  33
 م2/9/2021

ننائب العميد لشئو ا  ودة وعدد 
 رمن أعضاء  يئة التد س

شة  رو
اس  اتيجيات 
 رالتد س

الس ت  30
 م10/9/2021

ؤساء  قسام  رعميد ال لية ونوابھ و
 رأعضاء  يئة التد سوعدد من 

حب-ال  بية  12 شة  ر أ رو
اس  اتيجيات 
التقو م و ناء 

ات  ر ختبا
 التحصيلية

 حد  30
 م11/9/2021

ؤساء  قسام  رعميد ال لية ونوابھ و
 روعدد من أعضاء  يئة التد س

   718 إجمالـــي املشاركيــن

 
1  املـؤرشات املحليـة للبحـث  واإلنتـاج والنـرش العلمـي جلامعـة

  .ًصنعاء حمليا
  ). م2021(توزيع اإلنتاج العلمي جلامعة صنعاء حتى ) :  6(جدول  

 م
فئات 
 الباحث ن

 الفئات ج ة املنح ج ة التوثيق
املجموع 
 العام

ة من ال ليات  .1   4368 زالرسائل املجا
 إنتاج داخ   .2

ة من املراكز   417 زالرسائل املجا
3. 

 طلبة
اسات  رالد
 العليا

 نيابة
اسات  رالد
 1917 الرسائل املمنوحة ملبتع   ا  امعة ر خا   إنتاج العليا

أعضاء   يئة  .4
 رالتد س

ن  والشؤ
   اديمية

 شر مح   
 ودو  

ة   4061 رأبحاث ومؤلفات م شو

 10763  جما  
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2Scopus 

ء قواعـد البيانــات الدوليـة يتــضح أن جامعـة صـنعاء هــي املؤسـسة اجلامعيــة  باسـتقرا
ًاألكثر إنتاجا ونرشا يف اليمن، ووفقا لقاعدة سكوبس  ً م تصدرت جامعة صنعاء 2021ً

تنادا واس.  املرتبة الثانيةاجلامعات اليمنية؛ حيث جاءت يف املرتبة األوىل وجامعة تعز يف
ئـدة يف الــيمن، إنتاجــا  إىل هـذه النتيجــة يتـضح أن جامعــة صــنعاء ال تـزال هــي اجلامعــة الرا

، عىل الرغم من التحديات واملعوقات التي تواجهها  .ونرشا

 
https://www.topuniversities.com/search/universities#q=sana   

3 
 م2021تقرير يوليو  (webmatrics)ويب مرتيكس . أ

 جامعــة يمنيــة حكوميــة وأهليــة 46حــصلت جامعــة صــنعاء عــىل املرتبــة األوىل مــن 
 درجة مقارنة 1567م اجلامعة ً عامليا مما يبني تقد4312دخلت التصنيف، وعىل املرتبة 

، وكــــذلك جــــاءت حمليــــا يف املرتبــــة األوىل يف معيــــاري االنفتاحيــــة 2020بتــــصنيف عــــام 

https://www.topuniversities.com/search/universities#q=sana
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  ). التأ ري(والتميز ويف املرتبة الثامنة يف معيار  رتبة النرش 
تصنيف اجلامعـات يف الـيمن ترتيبـا عامليـا و حمليـا للجامعـات لـدى ): 7(جدول 

  م2021للعام )  يكسويب مرت(التصنيفات العاملية 
ال  ت ب 
 املح  

ال  ت ب 
 العاملي

 ا  امعة
رتبة 
 ال شر

رتبة 
  نفتاح

مرتبة 
 التم  

1 4312 (1) Sana'a University 17579 3497 3210 
2 5327 Taiz University 19037 5663 3440 
3 5811 Hodeidah University 13180 6492 4391 
4 5991 University of Aden 15325 6492 4187 
5 6084 Dhamar University / Thamar University 25013 4343 4187 
6 6274 Hadhramout University 21392 4944 4762 
7 7378 Ibb University 25220 5463 4281 

8 12908 
University of Science and Technology 

Yemen 
25948 6492 4655 

9 13569 Al Razi University 12797 6409 6650 
10 14609 Al Adel University 13163 6492 6650 
11 15406 Al Nasser University 14146 6492 6650 
12 16729 Queen Arwa University 15765 6492 6650 
13 16853 Al Ahgaff University 15899 6492 6650 
14 19199 Saba University 18600 6492 6650 

15 19672 
Al Andalus University for Science & 

Technology 
19137 6492 6650 

16 20463 Future University Yemen 20023 6492 6650 

17 22612 National University Yemen 25614 6492 6216 

18 24057 University of Modern Sciences Sana'a 23880 6492 6650 

19 24940 Al Saeeda University 24817 6492 6650 

20 25024 International University of Technology 
Twintech Yemen 

24904 6492 6650 

21 25131 Yemen University 25013 6492 6650 

22 25814 
(3) Future University Yemen Open 

Learning College 
25721 6492 6650 

23 25814 Emirates International University Sana'a 25721 6492 6650 
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ال  ت ب 
 املح  

ال  ت ب 
 العاملي

 ا  امعة
رتبة 
 ال شر

رتبة 
  نفتاح

مرتبة 
 التم  

24 26264 Arabian University Sana'a 26186 6492 6650 
25 26375 Sana'a Community College 26306 6492 6650 
26 27171 Al Jazeera University Ibb 27131 6492 6650 
27 27412 Albaydaa University 27377 6492 6650 
28 27652 Yemenia University 27617 6492 6650 

29 28350 
Alqalam University for Humanities and 

Applied Sciences 
28325 6492 6650 

30 28350 University of Rayan 28325 6492 6650 
31 29073 Civilization University 29060 6492 6650 
32 29079 Al Saeed University 29066 6492 6650 

33 29194 
(3) University of Aden Faculty of 

Engineering 
29181 6492 6650 

34 29419 University of the Union 29404 6492 6650 
35 29419 Yemeni University of Jordan 29404 6492 6650 

36 29538 
21 September University of Medical and 

Applied Sciences 
29523 6492 6650 

37 29538 Ibn Khaldoun University 29523 6492 6650 
38 29538 Hajjah University 29523 6492 6650 

39 29751 
Knowledge & Modern Sciences 

University 
29737 6492 6650 

40 30079 Alhikma University 30073 6492 6650 
41 30155 Yemeni Academy of Graduate Studies 30151 6492 6650 

42 30704 
Al-Ataa University for Science and 

Technology 
30700 6492 6650 

43 30918 
Jibla University for Medical and Health 

Sciences 
30916 6492 6650 

44 30954 Azal University of Human Development 30953 6492 6650 

45 30958 
Aljanad University for Science & 

Technology 
30957 6492 6650 

46 30991 Dar Al Salam International University for 
Science and Technology Sana'a 

30991 6492 6650 

 

https://www.webometrics.info/en/Asia/Yemen   

https://www.webometrics.info/en/Asia/Yemen
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 scimago institutions rankingsاملوقع العاملي  . ب
 جامعــة 21م عـىل املرتبــة األوىل حمليــا ضــمن 2021حـصلت جامعــة صــنعاء للعــام 

حيـــث  scimago institutions rankingsدخلــت التـــصنيف حـــسب التـــصنيف العـــاملي  
حــث يقـوم هــذا املوقـع بتــصنيف املؤســسات واجلامعـات التــي تــرتبط ارتباطـا مبــارشا بالب

مـــن خـــالل اســـتخدام مــــؤرش مركـــب جيمـــع بـــني جمموعــــة مـــن املتغـــريات املتعلقـــة بثالثــــة 
ويــتم قيــاس ) تلبيــة ســوق العمــل(البحــث، االبتكــار، التــأ ري املجتمعــي : جمــاالت رئيــسة

التــأ ري املجتمعــي مــن خــالل النظــر يف مــدى ظهــور مواقــع الويــب أو موقــع اجلامعــة عــىل 
  .امعةاإلنرتنت أو وصول أشخاص ملوقع اجل

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=YEM  

 

 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=YEM
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ري تعليم متميز للطالب اجلامعي من خالل االرتقاء بالتعليم تعمل اجلامعة عىل توف

ج طالــب  اجلــامعي بمرحلــة البكــالوريوس وا اجــستري والــدكتوراه ممــا يمكنهــا مــن إخــرا
ًجــامعي مؤهــل ومعــد إعــدادا جيــدا أكاديميــا، وقــادرا عــىل خدمــة املجتمــع واملــسامهة يف  ً

يــا وعربيــا وعامليــا، وتقــديم تقــديم خدمــة متميــزة ومتكنــه مــن متطلبــات ســوق العمــل حمل
مج تعليميــــة متنوعــــة تنــــتج  أ ـــشطة تعليميــــة تعلميــــة عــــىل مــــستوى الــــوطن مــــن خــــالل بــــرا

  .خمرجات تلبي احتياجات التنمية وإعداد األ حاث والدراسات التي ختدم املجتمع
 

مج تعليميـة متنوعـة تواكـب املـستجدات التكنولوجيـة ومتطلبـات  تقدم اجلامعة برا
ق العمـــل املحليـــة واإلقليميـــة، وذلــــك مـــن خـــالل الكـــوادر األكاديميـــة املتخصــــصة ســـو

  .يف خمتلف املجاالت العلمية) 1967(والبالغ عددهم 

 

طبيــــة (تقــــدم اجلامعــــة جمموعــــة مــــن بــــرامج الــــدبلوم وا اجــــستري والــــدكتوراه، النوعيــــة 
دراسات واأل حاث واملؤلفـات باإلضافة إىل نرش العديد من ال) وهندسية وإدارية وإنسانية

واملخطوطـــــات والرتمجـــــات وإصـــــدار العديـــــد مـــــن املجـــــالت العلميـــــة وإقامـــــة العديـــــد مـــــن 
كـــام تـــسهم اجلامعـــة يف تقـــديم عـــدد مـــن ..) املـــؤمترات، والنـــدوات وورش العمـــل(األ ـــشطة 

  .األ شطة والفعاليات يف خمتلف اجلوانب الرياضية والثقافية واالجتامعية

 
ر اجلامعـــة خـــدمات جمتمعيـــة مـــن خـــالل كلياهتـــا ومراكزهـــا البحثيـــة والتعلميـــة، تـــوف
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التدريبية واالستشارية واخلدمية كام تعمل اجلامعة وكلياهتا عىل إقامة األ شطة الرياضية 
والثقافية وإقامة املعارض اخلريية يف خمتلف الكليات واملشاركة يف الندوات واأل ـشطة 

    ؤسسات العامة واخلاصة يف اليمن، املجتمعية التي تقيمها امل

 
يمكـن إيــضاح  نقـاط القــوة والـضعف والفــرص والتهديـدات جلامعــة صــنعاء يف 

  :اجلدول اآليت
يوضح أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات جلامعة ): 8(جدول رقم 

  صنعاء
 أ م نقاط الضعف     ا  امعة لقوة     ا  امعةأ م نقاط ا

تــوفر تــرشيعات وقــوانني ولــوائح وقــرارات  -
  .وأدلة

توفر كادر أكاديمي وإداري مؤهل ومتنـوع  -
اخلـــــــربات واملهـــــــارات حيملـــــــون مـــــــؤهالت 

  .علمية ختصصية
وجود توجه رئـايس بتعيـني أوائـل اخلـرجيني  -

  . يف مرحلة البكالوريوس
تميـــزة يف عـــدد لـــدى اجلامعـــة بيئـــة تـــدريب م -

  . من الكليات واملراكز
بعــــــض العمليــــــات اإلداريــــــة وا اليــــــة تــــــدار   -

  .إلكرتونيا 
ــــــــــــرامج  - كــــــــــــز وب اســــــــــــتحداث كليــــــــــــات ومرا

 و بعض القوانني بحاجـة اهلياكل التنظيمية  -
  .إىل حتديث وتطوير

ضـــــعف االســـــتفادة مـــــن الكـــــوادر  البـــــرشية  -
األكاديميـــة واإلداريـــة املتـــوفرة يف الكليـــات 

  واملراكز، 
تـــــــــــرسب العديـــــــــــد مـــــــــــن كـــــــــــوادر اجلامعـــــــــــة  -

األكاديميـــــة واإلداريـــــة إىل القطـــــاع اخلـــــاص 
واملـنظامت وإىل دول اجلـوار بـسبب احلــرب 

  . وانقطاع املرتبات
تامد درجــــــات وظيفيــــــة أكاديميــــــة عــــــدم  اعــــــ -

وذلـــــك . وفنيـــــة وإداريـــــة وخدماتيـــــة دوريـــــة
ـــــــــة مـــــــــن احلكومـــــــــة يف  زن لعـــــــــدم وجـــــــــود موا
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 أ م نقاط الضعف     ا  امعة لقوة     ا  امعةأ م نقاط ا
  .أكاديمية متنوعة

رضــا كافيــة وموقعــا متميــزا  أمتتلــك اجلامعــة  -
يـــــساعد عـــــىل تــــــوفري بيئـــــة تعليميـــــة وبحثيــــــة 

  .مالئمة
تعتمــــــد اجلامعــــــة عــــــىل مواردهــــــا الذاتيــــــة يف  -

خـــــــــــدماهتا التعليميـــــــــــة وفـــــــــــق إدارة تقـــــــــــديم 
  .األولويات

توجــــــــه قيــــــــادة اجلامعــــــــة نحــــــــو  أمتتــــــــة مجيــــــــع  -
يـــــــــــات، بـــــــــــاالعتامد عـــــــــــىل لاأل ـــــــــــشطة والعم

التجهيــــزات ا اديــــة والــــشبكات والــــربامج 
  .واأل ظمة وقواعد البيانات املتوفرة

تعـد اجلامعـة أحـدى أهـم بيـوت اخلـربة التــي  -
متتلـــــــــــــك كـــــــــــــوادر متخصـــــــــــــصة يف أغلـــــــــــــب 

  .املجاالت
ع أ ظمــــة القبــــول وااللتحــــاق باجلامعــــة تنــــو -

زي–عــــام ( ممـــــا يتـــــيح )  نفقـــــة خاصــــة- مـــــوا
إعطاء فرص لاللتحـاق يف ضـوء إمكانيـات 

  .وقدرات الطالب
لدى اجلامعـة توصـيف للـربامج واملقـررات  -

  .بام ُحيسن من جودة اخلدمات التعليمية
لــــدى اجلامعــــة إصــــدارات وجمــــالت علميــــة  -

  .املرحلة الراهنة
وجــــود معوقـــــات داخـــــل اجلامعـــــة حتـــــد مـــــن  -

  .حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص
عــــــــــدم تعيــــــــــني أوائــــــــــل اخلــــــــــرجيني ملرحلــــــــــة  -

زنــــــة مــــــن  البكــــــالوريوس لعــــــدم وجــــــود موا
، ممــــــا ســــــوف احلكومــــــة يف املرحلــــــة الراهنــــــة

  .يوثر مستقبال 
زنــــــة خمصــــــصة للتـــــــدريب  - عــــــدم وجــــــود موا

  . والتأهيل 
حاجـــة اجلامعــــة إىل بنيــــة حتتيــــة تتناســــب مــــع  -

  .الكليات والربامج األكاديمية املستحدثة
 جديــــدة ختصــــصية جديــــدة مطلوبــــة لــــسوق  -

  .العمل
قلــــــــــة املـــــــــــساكن اخلاصـــــــــــة بأعـــــــــــضاء هيئـــــــــــة  -

  .التدريس والطالب
يــــــة للجامعــــــة عــــــدم اســــــتغالل املــــــوارد الذات -

  .بالشكل األمثل لتنفيذ أعامهلا
ضــعف تــوفري األجهـــزة والــشبكات بـــشكل  -

  .يغطي مجيع الكليات واملراكز
ضــعف التنــسيق بــني اجلامعــة وســوق العمـــل  -

  . أدى إىل زيادة البطالة بني أوساط اخلرجيني
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 أ م نقاط الضعف     ا  امعة لقوة     ا  امعةأ م نقاط ا
ضــــــــــــعف النــــــــــــرش العلمــــــــــــي وعــــــــــــدم إدراج  - .حمكمة متنوعة

املجـــالت العلميـــة ضـــمن القواعـــد الدوليـــة 
 ).isi(مثل 

 ال  ديدات لفرصا
التنـــسيق مـــع الرؤيـــة الوطنيـــة للـــبالد وتنفيـــذ  -

  . فيها يف جانب التعليم  ما 
وجود العديد مـن القـوانني يمكـن االسـتفادة  -

  .منها يف تطوير أداء املوارد البرشية
ثقـــــة املجتمـــــع املحـــــيل واخلـــــارجي بجامعـــــة  -

  .صنعاء
يمكن للجامعة االستفادة مـن متويـل بعـض  -

والقطـــاع اخلـــاص يف املؤســـسات اإلنتاجيـــة 
حالـــــــــة تــــــــــم تـــــــــسويق اخلــــــــــدمات اجلامعيــــــــــة 

  .واملرشوعات البحثية بشكل جيد
االســـتفادة مـــن تطـــور التقنيـــة يف تطـــوير أ ظمـــة  -

التعلــــــــيم اإللكــــــــرتوين والتعلــــــــيم عــــــــن بعــــــــد، 
وتوظيفهـــــــــــــا  يف مجيـــــــــــــع األعـــــــــــــامل اإلداريـــــــــــــة 

  .واألكاديمية
حاجـــة مـــنظامت األعـــامل والقطـــاع اخلـــاص  -

االستــــــــــــشارات لبيــــــــــــوت اخلــــــــــــربة لتقــــــــــــديم 
 .والدراسات املختلفة

  .استمرار احلرب واحلصار عىل اليمن  -
توقــف املــرشوعات املمولــة مــن اخلــارج بــام  -

تقلـــــــيص . فيهــــــا املـــــــنح الدراســــــية للخـــــــارج
ــــــــــة التــــــــــشغيلية احلكوميــــــــــة إىل احلــــــــــد  زن املوا

  .األدنى
ٍعــدم وجـــود متويــل حكـــومي كــاف للتعلـــيم  -

م بــسبب 2014والبحــث العلمــي منــذ عــام 
  .عىل بالدناالعدوان 

ضـــــــــــعف خمرجـــــــــــات التعلـــــــــــيم الثـــــــــــانوي ال  -
تتناســـــــــــــــــب مــــــــــــــــــع إمكانيــــــــــــــــــات اجلامعــــــــــــــــــة 

  .الستيعاهبم
زيادة خمرجات التعلـيم الثـانوي ال تتناسـب  -

 .مع إمكانيات اجلامعة الستيعاهبم
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  .حمليا ودوليااستكامل إجراءات احلصول عىل االعتامد األكاديمي  -
متكني اجلامعة من االستقالل ا ايل واإلداري بحسب قانون اجلامعات اليمنية،  -

رد واالســتخدامات، والئحــة الدراســات العليــا،  واســتكامل إصــدار الئحــة املــوا
  .والئحة شئون الطالب من اجلهات املعنية

رد البـــرشية لتحقيـــق األهـــداف وحتـــس - ني تنميـــة مهـــارات الكـــوادر العلميـــة واملـــوا
األداء املؤســـــيس مـــــن خـــــالل الـــــربامج والـــــدورات التدريبيـــــة  وصـــــوال لتحقيـــــق 

 .اجلودة واالعتامد األكاديمي
 . تطوير اجلوانب املؤسسية املختلفة إداريا وماليا وماديا وتعليميا وتقنيا -
زنـــة الســـتكامل بنـــاء كليـــات  -  وكليـــة البـــرتول - واإلعـــالم-الـــصيدلة( تـــوفري موا

رد الطبيعيـــة، وكل يـــة العلـــوم التطبيقيـــة، وكليـــة الطـــب البيطـــري، والـــصالة واملـــوا
 .الرياضية املغلقة، وسكن أعضاء هيئة التدريس، ونادي أعضاء هيئة التدريس

اســـتكامل مبـــاين األوقـــاف للجامعـــة واســـتكامل تـــوفري البنيـــة التحتيـــة مـــن قاعـــات  -
 .ومعامل وأ اث وجتهيزات

بـــام ينـــسجم مـــع التحـــول اســـتكامل أمتتـــة اجلامعـــة ضـــمن قاعـــدة بيانـــات واحـــدة   -
 .الرقمي للتعليم اجلامعي

زنة سنوية  للجامعة -  .رصد موا
 . اعتامد درجات وظيفية للكادر األكاديمي والفني واإلداري- -
 .تأسيس وحدة تسويق اخلدمات اجلامعية واملرشعات العلمية والبحثية -
 .تأسيس مركز النرش العلمي -
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وضـــع الـــراهن يف اجلهـــات  حتليـــل ال–الـــسياسات والتـــرشيعات) 3 -4(نمـــوذج 
  املركزية

  


4:0  

هنــاك دقــة ووضــوح جيــد يف القــوانني مكــن  3 الوضوح/ الدقة
 .اجلامعة من تسيري إعامهلا بشكل جيد

ات املالءمة مع توجه
 تطوير اجلهة

هنـــاك مالءمـــة جيـــدة بـــالقوانني ســـاعد عــــىل  3
 .تطوير اجلامعة

 كفاية القوانني واللوائح 3 الكفاية/ االكتامل

توجـــد مرونـــة يف تعـــديل بعـــض املـــواد لكـــن  3 املرونة
 .اإلجراءات تأخذ وقتا طويال

القوانني 
ولوائحها 
  التنفيذية

والترشيعات 
األخرى 

كالقرارات 
 اجلمهورية

وجــــــــود تعــــــــارض بــــــــني قــــــــانون اجلامعــــــــات  1 االزدواجية/التعارض
 . وقانون اخلدمة املدنيةوالقانون ا ايل

دقيقــــة وواضــــحة وهــــي بحاجــــة إىل حتــــسني  3 الوضوح/ الدقة
 .وتطوير

املالءمة مع توجهات 
 .جيدة وقابلة للتطوير 3 تطوير اجلهة

ــــــــــت بحاجــــــــــة إىل تطــــــــــوير  3 الكفاية/ االكتامل ــــــــــة ومــــــــــا زال كافي
 .وحتديث

 .مرنة إىل حد كبري 3.5 املرونة

اللوائح 
  اإلدارية
  واألدلة

 

 .ال يوجد تعارض وازدواجية 0 االزدواجية/التعارض
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4:0  

  25.5 إمجايل درجات توفر املعايري
  2.55 متوسط درجة توفر املعايري
 نقاط الضعف  نقاط القوة 

وجـــود رؤيـــة ورســــالة وقـــيم وأهـــداف اســــرتاتيجية  -
  .واضحة للجامعة

 .توفر ترشيعات وقوانني ولوائح وقرارات وأدلة -
ات واللـــــوائح والقـــــرارات وضـــــوح ودقـــــة التـــــرشيع -

ــــت كــــوادر اجلامعــــة مــــن أداء دورهــــا بالــــشكل  مكن
 .املطلوب

قـــسم، كليـــة، جملـــس دراســـات (مـــشاركة املجـــالس  -
عليــــا، جملــــس شــــئون الطــــالب، جملــــس املكتبــــات، 
ـــــــة شـــــــئون املـــــــوظفني، جلنـــــــة  جملـــــــس اجلامعـــــــة، جلن

 .  ، يف صناعة واختاذ القرار)املناقصات واملزايدات

مني الرؤيــــة  ضــــعف اإلعــــالن عــــن مــــضا -
والرســـــــــــــــــــــالة والقـــــــــــــــــــــيم واألهــــــــــــــــــــــداف 

  . االسرتاتيجية للجامعة ملنتسبيها
القــــوانني واللــــوائح والقــــرارات واألدلــــة  -

  . بحاجة إىل حتديث وتطوير
ــــــــــأخر يف تطبيــــــــــق بعــــــــــض القــــــــــرارات  - الت

املتخذة يف املجالس املعنيـة والقـوانني يف 
 .اجلانبني اإلداري واألكاديمي

 ال  ديدات الفرص

  . العدوان عىل اليمناستمرار -  .ة الوطنية للتخطيط االسرتاتيجي توجه الرؤي
 الوضـــــــــــــع الـــــــــــــسيايس اســـــــــــــتقرارعـــــــــــــدم  -

  .واالقتصادي
 ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 
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   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–البناء التنظيمي للجهة) 3 -5(نموذج 
 




4:0 
 

مالءمـــــــــة اهليكـــــــــل التنظيمـــــــــي ألهـــــــــداف 
 3 اجلامعة ومسؤولياهتا 

وجــــود هيكــــل تنظيمــــي مناســــب 
ومـــــــــــا زال بحاجـــــــــــة إىل حتـــــــــــسني 

 .وتطوير
وضـــــــــــــوح األمهيـــــــــــــة النـــــــــــــسبية للمهـــــــــــــام 
واأل ـــــــــــــــــــــــــشطة يف املــــــــــــــــــــــــــستوى اإلداري 

نـــسبة الوظــائف األساســـية (املناســب هلــا 
 )ةإىل الثانوي

3 

املهــــــام واالختــــــصاصات حمــــــددة 
لكافــــــــــة الوظــــــــــائف األكاديميــــــــــة 

  .واإلدارية بشكل جيد
 

يوجــد لــدى اجلامعــة العديــد مـــن  3 توفر الئحة تنظيمية للجهة
 .اللوائح التنظيمية املناسبة

ـــــــــــــني  2.5 تتناسب الصالحيات مع املسئوليات وجـــــــــــــود تناســـــــــــــب جيـــــــــــــد ب
 .الصالحيات واملسئوليات

يب التنـــــــــــــسيق كفايـــــــــــــة وفعاليـــــــــــــة أســـــــــــــال
وجـــود تنـــسيق وتكامـــل مناســـب  3 والتكامل بني الوحدات املختلفة

 . بني الوحدات

وضـــــــــــوح وكفايـــــــــــة األدلـــــــــــة اإلرشـــــــــــادية 
اخلاصــة بالتوصــيف الــوظيفي للوظــائف 

 الرئيسة
2 

واضــــــــــــــــحة وحمــــــــــــــــددة بقـــــــــــــــــانون 
اجلامعـــــــــــــات اليمنيـــــــــــــة وقـــــــــــــانون 

اخلدمــة املدنيــة، والقــانون ا ــايل،  
 ولكنها مل خترج بشكل أدلة،

كفــــــــــاءة وفعاليــــــــــة تفــــــــــويض الــــــــــسلطات 
 2 الالزمة لتنفيذ املهام واأل شطة

يوجد تفويض للـسلطات لتنفيـذ 
املهـــام و األ ــــشطة بـــشكل جيــــد، 
وضــــــعف التفــــــويض يف اجلانــــــب 
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 .ا ايل 
مالءمـــــــــــــــــــة نطـــــــــــــــــــاق اإلرشاف وعـــــــــــــــــــدد 

نطــــــاق اإلرشاف مالئــــــم بــــــشكل  3.5 املستويات اإلدارية
 .كبري وعدد املستويات مناسب 

  22  درجات توفر املعايريإمجايل

   2.75 متوسط درجة توفر املعايري
 

  
   يوجد هيكل تنظيمي مالئم ومرن-
 اهليكــــــل التنظيمــــــي يغطــــــي الوظــــــائف -

  .الرئيسة والثانوية
 يوجــد تنــسيق بــني الوحــدات اإلداريــة -

  .باجلامعة
 يوجـــــــــــد مـــــــــــرشوع لعمـــــــــــل توصـــــــــــيف -

  .وظيفي
قــــع  تــــوفر كــــادر مؤهــــل يف-  خمتلــــف املوا

  .الوظيفية للهيكل التنظيمي
 .توفر لوائح وأ ظمة مطبقة يف اجلامعة -

 اهليكـــــــــــل التنظيمـــــــــــي بحاجـــــــــــة إىل حتـــــــــــديث -
  .وتطوير 

 قلـــة األدلـــة اإلرشــــادية التـــي توضـــح طريقــــة -
   .تنفيذ املهام

 ضـــــــعف تفـــــــويض الـــــــصالحيات يف بعـــــــض -
  -.املهام وخاصة يف اجلانب ا ايل

ل بالتوصـــــــــــــــيف  عـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتكامل العمـــــــــــــــ-
  .-الوظيفي

 املطبقــة يف واأل ظمـة حتـديث بعـض اللــوائح -
 .اجلامعة

يف كل ) 0.25-0.50- 0.75( يمكن  يف التقييم استخدام أجزاء الواحد :مالحظة
  .اجلدول

يتم احتساب متوسط درجة توفر املعايري من خالل قسمة اإلمجايل عىل عدد عنارص 
  .املعايري
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 ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 

رد البرشية) 3 -6(نموذج    حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–املوا
 :املؤهالت املتوفرة واملطلوبة يف اجلهة: أوال

  
  

 
  - 1208 1208 دكتوراه
  - 235 235 ماجستري

  - 23 23 دبلوم بعد اجلامعة
  -  1262 1262 ليسانس/ بكالوريوس

  - 73 73 دبلوم بعد الثانوية
  - 183 183 ثانوية
 فعالية إدارة املوارد البرشية/ كفاءة: ثانيا

 



4:0 

 

يـــــتم (مـــــدى كفايـــــة املـــــوظفني املـــــؤهلني 
باالعتامد عـىل نتيجـة املـؤهالت املتـوفرة 

 )واملطلوبة يف اجلهة
 يوجد عدد جيد، 3

وضـــــــــــــــوح إجـــــــــــــــراءات 
االستقطاب واالختيـار 

 والتعيني
واضـــحة وحمـــددة بقـــانون اجلامعـــات  4

 .اليمنية احلكومية
وجــود وتطبيــق وصــف 

 .فيتوقف استكامل الوصف الوظي 2 وظيفي

التخطيط 
االسرتاتيجي 

للموارد 
 البرشية

ال يوجــــــــد أي خطــــــــة لالحتياجــــــــات  1خطــــــــــــــــــة احتياجــــــــــــــــــات 
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ـــــــــة مـــــــــن  وظيفية زن نظـــــــــرا لعـــــــــدم اعـــــــــتامد موا
 .احلكومة

دراســــــــــــــــة ســــــــــــــــلوكيات 
 ال توجد 1 العاملني ودوافعهم

مالءمـــــــــــــــــــــة األجـــــــــــــــــــــور 
 2 والتعويضات

ال تتالءم األجور والتعويـضات مـع 
الوظيفــــــة بــــــسبب انقطــــــاع املرتبــــــات 

زنــة  مــن احلكومـــة، وعــدم اعــتامد موا
ومـــا يـــتم رصفـــه مـــن أجـــور ســـاعات 
بحــــسب اجلــــدول التدريــــيس يواجــــه 

حتفيز  .من املوارد الذاتية للجامعة
 العاملني

 2 التأديب/ نظم احلوافز

احلـــــوافز والتأديــــــب ينظمهــــــا قــــــانون 
اجلامعـــــــــــــــــات اليمنيـــــــــــــــــة والئحتـــــــــــــــــه 

. التنفيذيـــة، وقــــانون اخلدمــــة ا اليــــة 
كـــــــــام يوجـــــــــد آ يـــــــــة لـــــــــرصف أجـــــــــور 

زمني الـــــــــساعات التدريـــــــــسية للملتـــــــــ
باملحـــــــــــــــارضات نظـــــــــــــــرا النقطــــــــــــــــاع 

وبــدل . املرتبــات مــن املــوارد الذاتيــة
 .مواصالت شهرية لإلداريني

يوجـــد خطـــة تدريبيـــة لتنميـــة أعـــضاء  3 إعداد خط تدريبية
 .هيئة التدريس من املوارد الذاتية

الدقــــــــــــــــــــــــة يف حتديــــــــــــــــــــــــد 
 .يوجد دقة يف حتديد االحتياجات 3 االحتياجات

كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة 
وفعاليــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 التدريب

يـــــتم اختيـــــار األشـــــخاص املناســـــبني  3ختيــــــــــــار األشــــــــــــخاص ا
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 .بحسب التخصص املناسبني للتدريب

كـــــــــــــــــــــز / اختيـــــــــــــــــــــار املرا
 4 املعاهد املتخصصة

كــــــــــز تــــــــــدريب  متتلــــــــــك اجلامعــــــــــة مرا
وتأهيــــل متخصــــصة وجمهــــزة بكافـــــة 

 .التجهيزات
متابعــة وتقــويم العمليــة 

يـــــــــــــتم متابعـــــــــــــة وتقـــــــــــــويم العمليـــــــــــــة  4 التدريبية
 . أوال بأولالتدريبية أن وجدت

 يتم تقييم األداء إلكرتونيا وورقيا 4 تقييم األداء

النقـــــــــــــــــــــــل، الرتقيـــــــــــــــــــــــة، 
 االنتداب

  
2 

النقــــل موقـــــف بحــــسب تعمـــــيم  -
  .وزارة اخلدمة املدنية

تـتم الرتقيـات أكاديميـا ومل تنفـذ  -
زنــة مــن  ماليــا بــسبب عــدم اعــتامد موا

 .احلكومة
 .االنتداب موقف -

متابعة تقدم 
 املوظفني

متوقــــــــف بنـــــــــاء عـــــــــىل تعمـــــــــيم وزارة  1 دخطط التقاع
 .اخلدمة املدنية

 .متوفرة لكنها غري مكتملة 3 نظم املعلومات

دراســـــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــدالت 
الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ودوران 

 العمل
4 

تـــــــــتم دراســــــــــة معــــــــــدالت احلــــــــــضور 
والغيــاب بحــسب التقــارير الــشهرية 
املرفوعـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن إدارة الــــــــــــــــــشئون 

 .األكاديمية

القيام 
ببحوث 
املوارد 
مــــل الرضــــا دراســــة عو البرشية ا

 1 وإنتاجية املوظف
تتــــوفر دراســــات ولكنهــــا مــــن إنتــــاج 
طلبــة الدراســات العليــا مــن منتــسبي 

 .اجلامعة
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  46 إمجايل درجات توفر املعايري

  2.55 متوسط درجة توفر املعايري

 نقاط الضعف نقاط القوة
  مؤهـل ومتنـوع وإداريـةتوفر كادر أكاديمي  -

اخلـــــــــربات واملهـــــــــارات حيملـــــــــون مـــــــــؤهالت 
  .علمية ختصصية

وجود مرشوع للتنميـة املهنيـة ألعـضاء هيئـة  -
  .التدريس

 للحـــــوافز والتـــــامني وأ ظمـــــةوجـــــود لـــــوائح  -
الـــــــــصحي واالجتامعـــــــــي والئحـــــــــة لتـــــــــسكني 

  . هيئة التدريسأعضاء
وجــود توجــه رئــايس بتعيــني أوائــل اخلــرجيني  -

يف مرحلــــــــــــــة البكــــــــــــــالوريوس وا اجــــــــــــــستري 
  .والدكتوراه

اب وجــــــــود إجــــــــراءات واضــــــــحة لالســــــــتقط -
 ).ملوارد البرشية(ا. والتوظيف

غيــــــــاب التخطــــــــيط يف جانــــــــب املـــــــــوارد  -
نية   .البرشية يف ظل عدم اعتامد ميزا

ضــــعف تفعيـــــل بعـــــض اللـــــوائح بـــــسبب  -
عــــــــــدم اســـــــــــتقرار األمـــــــــــن النـــــــــــاتج مـــــــــــن 

  .العدوان
عــــــدم تعيــــــني أوائــــــل اخلــــــرجيني ملرحلــــــة  -

البكـــالوريوس وا اجـــستري والـــدكتوراه 
زنــــــة مـــــن احلكومــــــة يف  لعـــــدم وجـــــود موا

  .املرحلة الراهنة
توقــــــــف تقيـــــــــيم األداء بـــــــــسبب انقطـــــــــاع  -

  .املرتبات
 .توقف عملية التوظيف والتعيينات -

  التهديدات  الفرص
يوجد العديد من القـوانني يمكـن االسـتفادة  -

 .منها يف تطوير أداء املوارد البرشية
االســـــتفادة مـــــن جتـــــارب الـــــدول املتقدمـــــة يف  -

 الكـــــــادر األكـــــــاديمي واإلداري أداءتطـــــــوير  
 .والفني

تــــــرسب العديــــــد مـــــــن املــــــوارد البـــــــرشية  -
األكاديميــة إىل الــداخل واخلــارج بــسبب 

 .انقطاع املرتبات
ارتفـــــاع ضـــــغوط عـــــبء التـــــدريس عـــــىل  -

أعــــــــــــضاء هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس يف بعــــــــــــض 
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الكليات مما يؤثر عىل مهامهم العلمية و  
 .البحثية 
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   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–الثقافة التنظيمية ) 3 -7(نموذج 

 




4:0 
   

زنــــة  نــــسبة مــــا ينفــــق مــــن املوا
عىل تطوير قدرات القيـادات 

 .واملوظفني
2 

يوجـــــــد  تـــــــدريب حمـــــــدود لـــــــبعض 
ظــــــرا لعــــــدم الــــــربامج األكاديميــــــة ن
زنة للتدريب  .رصد موا

فعاليـــة بـــرامج تنميـــة / كفـــاءة
 . القدرات

يوجــــــــد كــــــــادر متخــــــــصص يقــــــــوم  2
 . بتنفيذ برامج تنمية القدرات

نوعيــــــة / مــــــستوى التــــــشجيع
احلـــــــــــــــوافز التـــــــــــــــي يتلقاهـــــــــــــــا 

تفوقـــــــــــــــــــــــون يف بـــــــــــــــــــــــرامج امل
 .التدريب/ التأهيل

تقــــــــدم اجلامعــــــــة حــــــــوافز معنويـــــــــة  2
 .تتمثل يف شهادات تكريم

ثامر
است

ضل 
ن أف

نسا
اإل

 )
وال
ان أ

إلنس
ا

(  

ـــــة  ـــــادات اإلداري حـــــضور القي
ـــــــــــة  يف املناســـــــــــبات االجتامعي

 .للموظفني

3 
 .حضور جيد

وجــــــــــود نقابــــــــــة للمــــــــــوظفني 
ومدى الثقـة والتواصـل التـي 
ــــــادة  ــــــل قي حتظــــــى هبــــــا مــــــن قب

 .اجلهة

2 
نقابتـــــــــــان إال أن أعامهلــــــــــــام يوجـــــــــــد 
 .متوقفة

رتام
الح

ا
 /

لثقة
ا

 

رية 
جلوه

ا
)

رى
ألخ

يم ا
ع الق

 مجي
منها

لق 
 تنط

لتي
سية ا

ألسا
ا

( 
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4:0 
   

مـستوى الـشفافية واملــشاركة 
يف حــــــل املــــــشكالت واختــــــاذ 

 .القرارات
2.5 

توجـد جمـالس خمتـصة وكـذلك يــتم 
تشكيل جلـان حلـل املـشاكل واختـاذ 

 .القرار بشكل مجاعي
احلـرص عـىل تطبيـق القـوانني 
ــــــــــــــــع  واأل ظمــــــــــــــــة عــــــــــــــــىل مجي
املـــــــــــــــــــــوظفني وإعطــــــــــــــــــــــائهم 

 .حقوقهم

2 
 للقـــوانني واأل ظمـــة يوجـــد تطبيـــق

وإعطــــــــــــائهم حقـــــــــــــوقهم بنـــــــــــــسب 
 .متفاوتة

وضـــع معـــايري عادلـــة لتوزيـــع 
املكافـــــــــــــــــــــــــآت واحلـــــــــــــــــــــــــوافز 
وتطبيقهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــىل مجيـــــــــــــــــع 

 .املوظفني

2 

فز،  توجـــــد الئحــــــة خاصــــــة بــــــاحلوا
ونظـــــــرا لعــــــــدم وجــــــــود اعــــــــتامدات 
ــــــة يــــــتم رصف مبــــــالغ شــــــهرية  مالي
بـــسيطة لـــبعض الوظـــائف بحـــسب 

  .طبيعة اإلعامل

دالة
الع

 /
اواة

املس
 

ــــــــــي مفــــــــــاهيم أســــــــــاليب / تبن
 2 .اجلودة الشاملة

ـــــــــادئ  تـــــــــسعى اجلامعـــــــــة لتبنـــــــــى مب
اجلــــــــــودة تـــــــــــدرجييا حتــــــــــى تـــــــــــصل 

 .للجودة الشاملة
وجـــــــــــــــــــــــود إدارة  خلدمـــــــــــــــــــــــة 
اجلمهـــــور، وكفـــــاءة وفعاليـــــة 

 .اخلدمات التي يقدمها
2 

رة خلــدمات اجلمهـــور يف يوجــد إدا
فـــق اجلامعـــة إال  مجيـــع كليـــات ومرا

 .  بالشكل الصحيحةأهنا غري مفعل
ـــــــــــــــة   إرشـــــــــــــــاديةوجـــــــــــــــود أدل

 وملــــصقات إرشــــاديةتوجــــد أدلــــة  2.5للجمهــــــــــــــــــــــــور لتوضــــــــــــــــــــــــيح 
ــــــة باإلضــــــافة إىل  ولوحــــــات إعالني

ودة
اجل

 

سية 
ألسا

ا
)

هاز
 اجل
متيز
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اخلـــــــــــدمات التـــــــــــي يقـــــــــــدمها 
اجلهـــــــــاز وطـــــــــرق احلـــــــــصول 

 .عليها بسهولة ويرس

 .ونية عدد من املواقع اإللكرت

وجــود صــندوق للــشكاوى، 
ـــــة مـــــن  والتعامـــــل معـــــه بجدي

 .قبل القيادات اإلدارية
2 

توجــــــــــد العديـــــــــــد مــــــــــن صـــــــــــناديق 
 أهنـــــا غـــــري مفعلـــــة، إالالـــــشكاوى، 

وحتـــــــرص قيـــــــادات اجلامعـــــــة عـــــــىل 
 .متابعة الشكاوى التي تقدم إليها

ـــري  3.5 .االلتزام بمواعيد الدوام هنـــاك التـــزام بالـــدوام بـــشكل كب
 رغم عدم رصف الراتب

نسبة مـن يـداوم مـن املـوظفني 
مـــــــــــن إمجـــــــــــايل املـــــــــــسجلني يف 

 .كشوف املرتبات
3 

شـــــــــعور لـــــــــدى املـــــــــوارد البـــــــــرشية 
بـــــــاالنتامء املؤســــــــيس واألخالقــــــــي 

 .بشكل جيد

زام
اللت
ا

 

 عــىل بنــود غــري اإلنفــاقنــسبة 
 ال يوجد  3 ) كالوالئم(رضورية 

 0 .ىل املوارداحلرص ع
يوجد حرص عـىل املـوارد ا اديـة، 
وضـــــــعف احلـــــــرص عـــــــىل املـــــــوارد 

 .البرشية
غــرس روح العمـــل اجلامعـــي 

بنــاء فـرق العمــل : مـن خـالل
ــضم خمتلــف املهــارات  التــي ت

مــــــن قــــــيم اجلامعــــــة العمــــــل بــــــروح  3
 .الفريق الواحد

فاءة
الك

 

ائية 
البن

)
ابقة

الس
قيم 

ت ال
رجا

خم
( 
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والتخصــــــــــــــصات تـــــــــــــــشجيع 
وتبنـــي أســـلوب فـــرق العمـــل 

 .ذاتية اإلدارة

   ايل درجات توفر املعايريإمج 38.5 

   متوسط درجة توفر املعايري 2.26 
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 إدارةتبنــــــــــي اجلامعــــــــــة إلدارة برنــــــــــامج  -
اجلـــــودة الـــــشاملة واالعتامديـــــة، وتـــــوفر 

  .مركز التطوير   وضامن اجلودة
امــــــتالك ثقافــــــة اجلــــــودة لــــــدى منتــــــسبي  -

 .اجلامعة
كـــــــــــز التـــــــــــدريب والتأهيـــــــــــل  - تـــــــــــوفر مرا

 .شاراتواالست
متتلــــــــــك اجلامعــــــــــة الكــــــــــوادر اإلداريــــــــــة  -

  .واألكاديمية املؤهلة 
التـــزام منتـــسبي اجلامعـــة بالـــدوام رغــــم  -

 .الظروف الراهنة
متتلك اجلامعة موارد ماديـة وبنيـة حتتيـة  -

  .جيدة
تــوفر املجـــالس املختــصة لتعزيـــز ثقافـــة  -

مـــشاركة العـــاملني يف حـــل املـــشكالت 
  .واختاذ القرار

 ألعـــضاء هيئـــة تـــوافر نقـــابتني باجلامعـــة -
 .التدريس واملوظفني

زنـــــــــة خمصـــــــــصة للتـــــــــدريب  - عـــــــــدم وجـــــــــود موا
  .والتأهيل

احلــــــــــــــوافز املمنوحــــــــــــــة للكــــــــــــــوادر اإلداريـــــــــــــــة  -
واألكاديميـــــة غـــــري مناســـــبة وتعـــــد غـــــري كافيـــــة 
نظــرا للوضــع الــراهن والظــروف االســـتثنائية 

  .للبالد
عدم وجود استقرار وظيفي ومعييش للكـادر  -

د درجــــات األكــــاديمي واإلداري لعــــدم اعــــتام
  .وظيفية 

 قــصور يف االســـتثامر األمثــل للكـــادر اإلداري  -
 .واألكاديمي

عـــــــدم االســـــــتغالل األمثـــــــل للمـــــــوارد ا اديـــــــة  -
  .للجامعة

تفتقــــر بعــــض املجــــالس املختــــصة يف اجلامعــــة  -
ــــــــــشكل  إىل عقــــــــــد االجتامعــــــــــات الدوريــــــــــة وب

  .منتظم 
ضعف فعالية النقابتني يف السنوات االخـرية،  -

 .و توقف العمل النقايب
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التوجــه املحـــيل والعـــاملي لتبنـــي اجلـــودة  -
  .واالعتامد األكاديمي

تـــــــوفر بـــــــرامج تدريبيـــــــة متكاملـــــــة عـــــــىل  -
ــــت وإمكانيــــة االســــتفادة  شــــبكة اإلنرتن

  .منها
توافر الـدعم الفنـي مـن جملـس االعـتامد  -

  .األكاديمي
االســــــــــتفادة مــــــــــن جتــــــــــارب وخـــــــــــربات  -

ئـــــــــدة حمليـــــــــا وإقليميـــــــــا  اجلامعـــــــــات الرا
  .ودوليا

ئــــــــــدة جلامعــــــــــة  - ــــــــــة التعليميــــــــــة الرا املكان
 .صنعاء عىل املستوى املحيل

ضــعف تفهــم املؤســسات ا اليــة احلكوميــة يف  -
ًالــــيمن للجــــودة واحتياجاهتــــا نظــــرا لـــــصعوبة  

  .األوضاع احلالية
عــدم تـــوافر االســـتقرار الـــسيايس يف الـــيمن ممـــا  -

أ ـــر عـــىل اجلـــودة وثقافتهـــا واجلـــودة التعليميـــة 
  .بشكل عام

  .ت اإلنرتنت وبنيتها التحتيةضعف شبكا -
هجــرة الكــوادر املؤهلــة واملدربــة مــن اجلامعــة  -

  .نظرا للظروف الراهنة التي تواجهها اليمن
اســـــــــــتقطاب الكـــــــــــادر اإلداري واألكـــــــــــاديمي  -

املتميــــــــز مــــــــن قبــــــــل ســــــــوق العمــــــــل الــــــــداخيل 
 .واخلارجي

 ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 

   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–العمليات ) 3 -8(نموذج 
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وضــــــــوح دورة إجــــــــراءات العمليــــــــات 
يوجـــــــد وضـــــــوح جيـــــــد إلجــــــــراءات  3.5 التشغيلية

 .العمليات التشغيلية

 3.5  عدم وجود تداخل يف العمليات
 العمليـــــات ال يوجـــــد أي تـــــداخل يف

اإلداريـــــــة لوجـــــــود هيكـــــــل تنظيمـــــــي 
) أكـــــــــــاديمي(وتوصـــــــــــيف وظيفـــــــــــي 
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وخطـــــة دراســـــية، ووجـــــود مـــــرشوع 
 .لتوصيف وظيفي إداري

كفايــــــــــة وفعاليــــــــــة أدوات أو أســــــــــاليب 
التنــــــــسيق والتكامــــــــل بــــــــني الوحــــــــدات 

 املختلفة املنفذة للعمليات
3 

يوجــــــــــــــد تنــــــــــــــسيق وتكامــــــــــــــل بــــــــــــــني 
 .الوحدات املختلفة

داء العمليات  جيري مراجعة وتطوير أ
 3.5 .سنوات) 3:5(كل فرتة زمنية 

تـــــتم مراجعـــــة وتطـــــوير العديـــــد مـــــن 
العمليات بحـسب متطلبـات العمـل 

 .أوال بأول
 مــستوى اهلــدر يف اســتخدام مــدخالت 

تتمتع العمليات يف اجلامعة باملرونة  1 العمليات لتقديم خدمات اجلهة
 .والسهولة يف تقديم اخلدمات

  14.5 عايريإمجايل درجات توفر امل
  2.90  متوسط درجة توفر املعايري

 نقاط الضعف  نقاط القوة 
  .وضوح دورة إجراءات العمليات التشغيلية -
كفاية وفعالية أدوات وأساليب التنسيق  -

  .والتكامل بني مجيع الوحدات املختلفة
يتم مراجعة وتطوير العمليات من وقت إىل  -

  .آخر
 تدار أغلب العمليات اإلدارية وا الية -

 .إلكرتونيا

هناك ضعف يف بعض  -
  .اإلجراءات التشغيلية

عدم استكامل أمتتة مجيع قواعد  -
البيانات لتشمل مجيع مرافق 

  .اجلامعة
 

  ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 
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  حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–البنية ا ادية) 3 -9(نموذج 
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توجد مساحة كافية للحرم اجلامعي يف  4 الكفاية
 .املدى املنظور

إمكانية  األرض
التوسع 
لتطوير 
 العمل

توجد مساحة كافية للتوسع وتطوير  4
 العمل

 الكفاية

ٍما زالت اجلامعة بحاجة إىل مبان  3
الصيدلة، اإلعالم، وكلية : لكليات

البرتول واملوارد الطبيعية، وكلية العلوم 
التطبيقية وكلية الطب البيطري،  
والصالة الرياضية وسكن للطالب 

 .وكذلك للمراكز العلمية والبحثية

مة وما زالت اجلامعة املباين احلالية مالئ 3 اجلاهزية
 .بحاجة إىل بعض  املباين والتجهيزات

 الصيانة
زنة من احلكومة، وما يتم  3 عدم وجود موا

حاليا من صيانة عرب املوارد الذاتية التي 
 .ال تغطي مجيع االحتياجات الرضورية

، مكاتب:  املباين
قاعات 

اجتامعات، 
مواقف 

للسيارات، أماكن 
ستقبال ال

 املراجعني

إمكانية 
 التطوير

هناك إمكانية للتطوير إذا توفرت  2
 .االعتامدات ا الية احلكومية

عدم كفاية وسائل النقل املتوفرة نظرا  2 الكفاية: وسائل النقل
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لتوسع اجلامعة  وطبيعة مهامها العلمية 
 .والعملية

ضعف كفاية الصيانة نظرا لعدم وجود  3 الصيانة
 سيارات باصات، . اعتامدات مالية من وزارة ا الية

إمكانية 
 التطوير

يمكن التطوير إذا توفرت االعتامدات  2
 . الية احلكوميةا

 .كافية إىل حد ما  3 الكفاية
املالءمة مع 
احتياجات 

 العمل

مالئمة لتسيري األعامل يف الوقت  3
 .الراهن

مستلزمات 
مكاتب، : العمل

طاوالت 
كمبيوترات، 

  طابعات،
تلفونات، 
 فاكسات

 الصيانة
هناك صيانة جيدة للمعدات من  3

 .اإليرادات الذاتية

توجد قاعات ومعامل كافية لتسيري  3 الكفاية
 .مستلزمات التدريب

أغلب القاعات جمهزة بمستلزمات  3 اجلاهزية
 .التدريب 

مستلزمات 
  :التدريب
قاعات، 

طاوالت، 
يتم صيانة أغلب القاعات واملستلزمات  3 الصيانة بروجكرتات

 .من املوارد الذاتية

  44 إمجايل درجات توفر املعايري
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  2.93 عايريمتوسط درجة توفر امل
 

  
متتلك اجلامعة أرضا كافية وموقعـا  -

متميزا يساعد عىل توفري بيئة تعليميـة 
  .وبحثية مالئمة

ــــاين  - متتلــــك اجلامعــــة مــــساحات ومب
يف عــــدد مــــن املحافظــــات مثــــل كليــــة 

  .أرحب، املحويت، خوالن
إمكانيـــة التوســــع مـــستقبال لوجــــود  -

عــــة مـــساحات كبـــرية مـــن أرض اجلام
ســـــــواء يف منطقــــــــة مـــــــذبح أو منطقــــــــة 

 ضبوة 
ـــــــة  - ني متتلـــــــك اجلامعـــــــة مـــــــزارع حيوا

ء   .ونباتية ومساحات خرضا
ــــــــشآت رياضــــــــية  متتلــــــــك اجلامعــــــــة من

  . وصحية
وجــــود عــــدد مــــن املعــــدات واآلالت 
ثـــــات  والباصـــــات والـــــسيارات واحلرا

  واألجهزة والتقنيات
  متتلك اجلامعة مدارس آزال  -
) مطــــــابع للنــــــرش(متتلــــــك اجلامعــــــة  -
تمثلــــــــــة بـــــــــــدار جامعــــــــــة صـــــــــــنعاء وامل

  .للطباعة والنرش

وجـود بعـض املـشكالت العالقــة داخـل احلـرم اجلــامعي  -
مــــع بعــــض املــــواطنني واهليئــــات املــــدعني مللكيــــة األرض 

  .واملطالبني بالتعويض
حاجــــة اجلامعــــة إىل مبــــان إضــــافية تتناســــب مــــع طبيعــــة  -

ختصصها يف استحداث كليات ختصـصية جديـدة مطلوبـة 
 لسوق العمل

 .قلة املساكن اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس والطالب -
عــــــــدم اســــــــتكامل املــــــــرشوع الــــــــسكني ألعــــــــضاء هيئــــــــة  -

 )مباين األوقاف(التدريس 
ــــادة الطاقــــة احلاجــــة إىل توســــيع املعامــــل -  والقاعــــات لزي

 . االستيعابية
 حمدوديــة إمكانيــة تطــوير وتأهيـــل البنيــة التحتيــة بـــشكل -

  .عام نظرا لعدم توفر
ـــــة مـــــن احلكومـــــة واعـــــتامد اجلامعـــــة عـــــىل -  اعـــــتامدات مالي

  املوارد الذايت
  . عدم استكامل املنشآت الرياضية والصحية-
  قلة وسائل النقل وتقادمها، -
زنتها التشغيليةضعف فاعلية مطاب -   .ع اجلامعة وقلة موا
املراجــع العلميــة احلديثــة غــري متــوفرة وقاعــدة البيانــات  -

  .للمكتبات يدوية وليست إلكرتونية
  .عدم توافر قاعدة بيانات إلكرتونية للمكتبة -
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متتلــــــــك اجلامعــــــــة مكتبــــــــة مركزيــــــــة  -
ومكاتب فرعيـة للمكتبـة يف كـل كليـة 

  من الكليات واملراكز
ـــــــشفى  - ـــــــدى اجلامعـــــــة مست يوجـــــــد ل

 .جامعي حتت التأ يث

ـــــات والـــــدوريات  - عـــــد املكتب ضـــــعف التواصـــــل مـــــع قوا
  .العلمية العربية والعاملية

زه يف املـــستقبل القريـــب حمدوديـــة املـــوارد ا اليـــة إلنجـــا -
 .العتامد اجلامعة عىل املوارد الذاتية

 ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 

   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–املوارد ا الية)3 -10(نموذج 

  



4:0 

 

 0 الكفاية
عـــدم كفايـــة املبـــالغ املرصـــودة مـــن وزارة 
ا الية وما يـرصف هـو مبلـغ سـتة ماليـني  

زنة ب .ريال فقط ال تغطي نفقات النظافة  نود املوا

 0 املرونة
ـــــــاك  ـــــــة لكـــــــي يكـــــــون هن زن  ال توجـــــــد موا

 .مرونة
زنــــة التــــشغيلية  نــــسبة املوا
زنة االستثامرية  إىل املوا

زنة  0 املالءمة  ال توجد موا

ـــــــــاب األول إىل  ـــــــــسبة الب ن
 األ واب األخرى

زنة  0 املالءمة  ال توجد موا

زنــــــــــــات املرصــــــــــــودة  املوا
للبحـــــــــــــــــث، التطـــــــــــــــــوير، 
ـــــــــدريب، املـــــــــؤمترات،  الت

زنة    0 الكفاية  ال توجد موا



   م يف ضوء الرؤية الوطنية للجمهورية اليمنية2021حتليل الوضع الراهن جلامعة صنعاء  66

  

  



4:0 

 

 الورش 
زنة 0 الكفاية زنــــة   ال توجد موا نـــسبة الزيــــادة يف املوا

خـالل اخلمـس الـسنوات 
 ا اضية

زن  التوا
يف توزيع 

 ودالبن
زنة 0  ال توجد موا

 3 التوفر

يوجــــد لــــدى اجلامعــــة مــــوارد ذاتيــــة تلــــك 
املحـــصلة مـــن رســـوم الطـــالب، وبعـــض 

بوفيـات ( األماكن املؤجرة للمـستفيدين 
 ).أكشاك تصوير-

مرونة 
الترصف 
هبا وفقا 
الحتياجا
 ت اجلهة

4 
حـــــــــــــــــسب االحتياجـــــــــــــــــات ومواجهـــــــــــــــــة 

ة باملهـام االلتزامات احلتمية لقيام اجلامع
 .املوكلة  

 موارد ذاتية أخرى

إمكانية 
 تطويرها

3 

يمكــن تطويرهــا عــرب  فــتح بــرامج حديثــة 
ســـــــــــــواء يف مرحلـــــــــــــة البكـــــــــــــالوريوس أو 
الــــديبلومات، وا اجــــستري والــــدكتوراه، 
كــــام يمكــــن أن تــــستثمر اجلامعــــة موقعهــــا 
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مــــــن خـــــــالل بنـــــــاء حمـــــــالت جتاريـــــــة عـــــــىل 
 .أسوارها

 التوفر منح، قروض خارجية
دود مـــــــن قبـــــــل بعـــــــض هنـــــــاك دعـــــــم حمـــــــ 0.25

 .املنظامت والوزارات

  10.25 إمجايل درجات توفر املعايري

  0.93 متوسط درجة توفر املعايري
 

  
  .توجد قوانني وقرارات ولوائح تنظم العمل ا ايل -
 .وجود رقابة ومراجعة مالية داخلية وخارجية -
حاسبي احلكومي اجلمهورية تطبق اجلامعة النظام امل -

داهتا ومرصوفاهتا زناهتا وإيرا   اليمنية يف إعداد موا
  .وجود نظام حتصيل ورصف مايل إلكرتوين -
تعتمد اجلامعة عىل مواردها الذاتية يف تقديم  -

  خدماهتا التعليمية وفق إدارة األولويات

عدم كفاية املوارد الذاتية للجامعة  -
  لتنفيذ مهامها وأعامهلا،

وارد املخصصة لدعم غياب امل -
  .أ شطة البحث العلمي
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يمكن للجامعة االستفادة من  -
احلصول عىل متويل من 

املؤسسات اإلنتاجية والقطاع 
اخلاص يف حالة تم تسويق 

اخلدمات اجلامعية 
واملرشوعات البحثية بشكل 

  .جيد
إمكانية احلصول عىل دعم  -

الربنامج اإلنامئي (خارجي من 
لدعم اهلدف )  املتحدةلألمم

الرابع من أهداف التنمية 
 .املستدامة وهو التعليم

توقف املرشوعات املمولة من اخلارج بام فيها املنح  -
  .الدراسية للخارج

ٍعدم وجود متويل حكومي كاف للتعليم والبحث  -
 .م بسبب العدوان عىل بالدنا 2014العلمي منذ عام 

زنة  احلكومية  التشغيلية -  احلد إىل  للجامعة تقليص املوا
 .األدنى

ٍعدم وجود متويل حكومي كاف للتعليم والبحث  -
 .م بسبب العدوان عىل بالدنا2014العلمي منذ عام 

 .كثرة القضايا يف املحاكم ضد اجلامعة ذات األ ر ا ايل -
الفارق الكبري بني السعر الرسمي وسعر السوق يف  -

الكليات العلمية، حيث يتم توريد رسوم الطالب  
ء مستلزمات العملية  بسعر البنك بينام يتم رشا

 .التعليمية بسعر السوق السوداء
 ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 
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   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–التقنية املستخدمة )3 -11(نموذج 

 
4:0  

مــــــــستوى تــــــــوفر التجهيــــــــزات 
متــــــوفر بــــــشكل جيــــــد مــــــع احلاجــــــة إىل الــــــصيانة  3 ا ادية والشبكات 

 وإعادة تأهيل بعض التجهيزات والربامج
مــــــــــــستوى تــــــــــــوفر الربجميــــــــــــات 
لــدى اجلامعـــة العديـــد مـــن الربجميـــات واأل ظمـــة  3 واأل ظمة وقواعد البيانات

 .وقواعد البيانات وبحاجة إىل حتديث وتطوير

الوصـــــول إىل شـــــبكة اإلنرتنـــــت حمـــــدودة داخـــــل  2  الوصول لشبكة االنرتنت
 بعض مرافق اجلامعة 

مالءمــــــــــة التقنيــــــــــات لطبيعــــــــــة 
وحجـــم األ ـــشطة التـــي تقـــوم 

 هبا اجلهة
مالئمـة إىل حـد مـا يف مجيـع األ ـشطة، ومـا زالــت  3

 . اجلامعة بحاجة إىل عدد من األجهزة

تـــــــــــــوفر القــــــــــــــدرات البــــــــــــــرشية 
 .ر لدى اجلامعة كوادر فنية متخصصة يتوف 3 إلدارهتا

مـــــــــــستوى احلاميـــــــــــة املتـــــــــــوفرة 
 . مستوى احلامية جيد 3 لبيانات اجلهة

التقنيــــــــــــــــة املتاحــــــــــــــــة تــــــــــــــــدعم تقــــــــــــــــديم 
ئــح  3 خدمات اجلهة للمستفيدين مبارشة نظــم العمــل املؤمتتــة تــدعم كافــة فئــات ورشا

 .املستفيدين، وكذا موقع اجلامعة اإللكرتوين
هــة وجــود خطــة واضــحة للج

وتطــوير اســتخدام / إلدخــال 
 التقنية 

3 
توجد العديد من اخلطط املقدمة مـن الوحـدات 
اإلداريــة  املختــصة  إلدخــال وتطــوير اســـتخدام 

 .التقنية
 23  

 2.88  
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قيــــــــادة اجلامعـــــــــة نحــــــــو أمتتــــــــة مجيـــــــــع  توجــــــــه -

  .طة والعميات األ ش
توفر جتهيزات مادية وشـبكات والربجميـات  -

  .واأل ظمة
يتــــــــــوفر لـــــــــــدى اجلامعـــــــــــة وكلياهتـــــــــــا موقـــــــــــع  -

 .إلكرتوين رسمي يقدم خدمات للجمهور
تعمــــــل اجلامعــــــة بنظــــــام التقنيــــــة الربجميــــــة يف  -

 بعض األ شطة
تعمل اجلامعة عىل تطوير وحتـديث الـربامج  -

  وصيانتها
ختلــــف تــــوفر   الكــــوادر البــــرشية مؤهــــل  بم -

  .االختصاصات

تقادم بعض األجهزة احلاسـوبية وعـدم  -
  .صيانتها وحتديثها

ال توجــد قاعــدة بيانــات رئيــسة موحــدة  -
  .جلميع أ شطة اجلامعة

عـدم كفايـة  الكــوادر الفنيـة املتخصــصة  -
بالتقنيــــــة، ال ســـــــيام يف أعــــــداد املربجمـــــــني 

  وحمليل النظم،
حمدوديـــــــــة األجهـــــــــزة التقنيـــــــــة احلديثــــــــــة  -

الت التعلـــــــــــــــــيم املـــــــــــــــــستخدمة يف جمـــــــــــــــــا
 .والتعلم

ضــعف معرفـــة غالبيــة منتـــسبي اجلامعـــة  -
  .باستخدام تقنية احلاسوب يف العمل 

  
االستفادة من تطور التقنية يف تطـوير أ ظمـة  -

  .التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
 اإلعـــــاملتوظيـــــف التقنيـــــة احلديثـــــة يف مجيـــــع  -

  .اإلدارية واإلدارية
ز تقنيـــــة املعلومـــــات يف االســـــتفادة مـــــن مركـــــ -

  .وزارة التعليم العايل
االســـتجابة ملعـــايري جـــودة التعلـــيم عـــن بعـــد  -

  .الصدارة عن احتاد اجلامعات العربية
التوجــــــه احلــــــايل الســــــتثامر املعرفــــــة العلميــــــة  -

 وتوظيفها  يف املجال التكنولوجي

  .ضعف شبكة اإلنرتنت -
ق األ ظمــــــة والــــــربامج  - احتامليــــــة اخــــــرتا

  ).معيار احلاميةمع .  (اإللكرتونية
تـــــرسب العديـــــد مـــــن الكـــــوادر املؤهلـــــة  -

 .ًإلكرتونيا
صـــــعوبة مواكبـــــة التطـــــور التكنولـــــوجي  -

 .بسبب وضع البالد
 

4 3210 
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   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–حتليل املستفيدين) 3 -12(نموذج 


  

4:0 



 


 

تأثير 
المستفيد على 

 الجهة
3 

–تعليمية
تدريبية  
 استشارية

عالقة مباشـرة تمكـن المـستفيد مـن       
الحـــصول علـــى  التعلـــيم، التــــدريب،    

 وخدمة مجتمع، إكسابه االستشارات،
 قدرات العمل ومهارات التعلم 

تفاعل الجهة 
 –نوعية  3 مع المستفيد

 كسب مهارات
عالقة شراكة تمكن المستفيد من      
ــدمات تدريبيـــة أو     ــى خـ ــصول علـ الحـ

 .بحثية أو استشارية

 أفرد

حجم النمو 
 تعليمية 0.25 المستفيد

حجم النمو ضعيف بـسبب عـدم تـوفر      
ــن كــاد    ر تعليمــي متطلبــات التوســع م

 . ومعامل 

تأثير 
المستفيد على 

 الجهة
3 

مخرجات 
عمليات 
 –التعليم
 -والتدريب

 واالستشارات

 عالقة تكاملية تبادلية 
/ الوزارات

األجهزة 
/ الحكومية
/ المؤسسات
الهيئات 
تفاعل الجهة  العامة

 3 مع المستفيد
 –تعليمية 
 –تدريبية 
 استشارية

 .تفاعلية بصورة تكاملية

تأثير 
المستفيد على 

 الجهة
3 

 –خدمية 
 -استشارية

وتدريبية 
 وبحثية

عالقة شراكة تمكن المستفيد من      
ــدمات تدريبيـــة أو     ــى خـ ــصول علـ الحـ

 .علمية أو استشارية

تفاعل الجهة 
 3 مع المستفيد

 –خدمية 
 -استشارية
 -تدريبية
 بحثية

عالقة شراكة تمكن المستفيد من      
ــدم   ــى خـ ــصول علـ ات تدريبيـــة أو  الحـ

 .علمية أو استشارية

منظمات 
المجتمع 
 المدني

حجم النمو 
 -تعليمية 2 المستفيد

 متوسطة تشاركية
/ المانحون

المنظمات 
الدولية 

 الحكومية
تأثير 

المستفيد على 
 الجهة

 –خدمية 3
 -استشارية
 بحثية

عالقــة تعاونيــة تحــصل فيــه الجامعــة 
ــات   أو تمويــــل عينيــــة أوعلــــى معلومــ

ى نقدية مقابل حـصول المـستفيد علـ       
 أو تدريبية أو بحثية أوخدمة تنموية 
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4:0 



 


 
 .استشارية

تفاعل الجهة 
 –خدمية 3 مع المستفيد

  بحثية-استشارية

عالقة تعاونيـة تحـصل فيهـا الجامعـة         
ــات أو تمويــــل عينيــــة أو   علــــى معلومــ
نقدية مقابل حـصول المـستفيد علـى        
خدمة تنموية أو بحثية أو تدريبية أو 

 .استشارية
حجم النمو 
 0 المستفيد

+ تعليمية
+ تدريبية
 استشارية

ضـــعف النمـــو المـــستفيد فـــي الوقـــت   
 على البالد. الراهن بسبب العدوان

تأثير 
المستفيد على 

 الجهة
3 

عالقة شراكة تحـصل فيهـا الجامعـة       
المـستفيد   علـى تمويـل مقابـل حـصول    

ــال   ( ــات األعم ) لقطــاع الخــاص ومنظم
ــة   ــى خـــدمات علميـ أو بحثيـــة أو   علـ

لحــل مــشاكل . يبيــة أو استــشاريةتدر
كمـا يمكـن بنـاء     .تواجه المـستفيد 

ــرفين   ــراكة بـــــين الطـــ عالقـــــات شـــ
لممارســـة أنـــشطة اســـتثمارية تعـــود     

 .بالنفع على الطرفين
تفاعل الجهة 
 3 مع المستفيد

عالقة شراكة تمكن المستفيد من       
ــدمات تدريبيـــة أو     ــى خـ ــصول علـ الحـ

 .بحثية أو استشارية

/ شركات 
 قطاع خاص

حجم النمو 
ضعيف بسبب العدوان وضـعف الجانـب         1 دالمستفي

 .االقتصادي للقطاع الخاص
تأثير 

المستفيد على 
 الجهة

- 
  

تفاعل الجهة 
 : أخرى تذكر   - مع المستفيد

حجم النمو 
   - المستفيد

   33.25 إجمالي درجات توفر المعايير

   2.38 متوسط درجة توفر المعايير
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 نقاط الضعف   نقاط القوة
جلامعــــة أحــــد أهــــم بيــــوت اخلــــربة التــــي متتلــــك كــــوادر تعــــد ا -

  .متخصصة يف شتى املجاالت
متتلـــــــك اجلامعـــــــة إمكانـــــــات ماديـــــــة مـــــــشجعة لتبنـــــــي أ ـــــــشطة  -

  .استثامرية
  .وجود برامج نوعية ختدم سوق العمل -
زي–عـــام (تنــوع أ ظمـــة القبـــول وااللتحـــاق باجلامعـــة  -  - مـــوا

ــــيح إعطــــاء فــــرص لاللتحــــاق يف ضــــوء ) نفقــــة خاصــــة ممــــا يت
 .مكانيات وقدرات الطالبإ

تساهم اجلامعة يف جمال املسئولية االجتامعيـة يف تقـديم املـنح  -
بة اإللكرتونية للتعليم العايل  .الداخلية ضمن البوا

عدم وجود آ ية لتقييم خمرجات  -
اجلامعـــــــــــة لـــــــــــدى املؤســـــــــــسات 
. واملنظامت احلكومية واخلاصة

ورفـــــد اجلامعـــــات باملعلومـــــات 
  ).التغذية الراجعة(املرتدة 

ــــــسيق بــــــني اجلامعــــــة  - ضــــــعف التن
وســوق العمــل ســاهم يف زيــادة 
  .البطالة بني أوساط اخلرجيني

 

 التهديدات الفرص
حاجـــــة مـــــنظامت األعـــــامل والقطـــــاع اخلـــــاص  -

لبيـــــــــــــوت اخلـــــــــــــربة لتقـــــــــــــديم االستــــــــــــــشارات 
  .والدراسات املختلفة

االعــــتامد عـــــىل اجلامعــــة يف تـــــوفري احتياجـــــات  -
ؤهلـة ومتطلبات سـوق العمـل مـن الكـوادر امل

 .واملدربة
كــــــــة واتفاقيــــــــات حمليــــــــة ودوليــــــــة  - وجــــــــود رشا

 .للجامعة
إمكانيــة التواصــل مــع القطــاع اخلــاص لتــوفري  -

 .فرص عمل خلرجيي اجلامعات
ـــــــة  - االســـــــتفادة مـــــــن أ ـــــــشطة املـــــــنظامت الدولي

 ). البنك الدويل-اليونسكو(

  .ضعف خمرجات التعليم العام -
زيادة خمرجات التعليم الثانوي ال تتناسب مع  -

 .نيات اجلامعة الستيعاهبمإمكا
ــــسبب احلــــرب واهلجــــرة  - ــــد النمــــو الــــسكاين ب  تزاي

 .الداخلية مما يؤدي إىل زيادة الطلب عىل اجلامعة
ــــــــشها  - ــــــــي يعي ــــــــشية الــــــــصعبة الت الظــــــــروف املعي

ــــــرسب العديــــــد مــــــن  املــــــواطن ممــــــا يــــــؤدي إىل ت
 .الطالب باجلامعة

توقـــف وعـــدم جتديــــد العديـــد مـــن االتفاقيــــات  -
 . بسبب العدوان

توظيــــــــــــــــف البحــــــــــــــــوث العلميــــــــــــــــة ضــــــــــــــــعف  -
 .واالستشارات خلدمة املجتمع وتطوره

  ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عال) 4: (درجة توفر املعيار 
يف حال احتساب متوسط درجة توفر املعايري يتم مجع الدرجات والقسمة عىل عدد : مالحظة 

عىل ) -(ن السابقني يتم عمل املؤرشات ويف حال عدم وجود خدمات ال تستهدف املستفيدي
 .وال يضم املؤرش  كعدد عند القسمة عىل عددها عند حساب املتوسط) 0(املؤرش بدل 
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   حتليل الوضع الراهن يف اجلهات املركزية–أ شطة اجلهة / أداء خدمات)3 -13(نموذج 
1

 




2
 




3
 

 

جة توفر املعاير  جة توفر  )4:0(رد رد
 )4:0(املعاير 

جة توفر  رد
 )4:0(املعاير 





 

 

حمــــــــــــــــددة يف أهــــــــــــــــداف  3.33 3 3 4 الدقة يف حتديد أهداف اخلدمة
 اجلامعة 

الدقـــة يف حتديـــد املـــستهدفني مــــن 
/ اجلــــنس/ مـــرالع: مثــــل: اخلدمـــة

جـــــــدهم / رغبـــــــاهتم/ منـــــــاطق توا
 آرائهم 

3 3 3 3 

يوجـــــــــــــــــــــــــــد حتديـــــــــــــــــــــــــــد 
للمــــــــــــــــستهدفني مـــــــــــــــــن 
خدمة اجلامعة بحسب 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤهالهتم 
ءات املتبعــــــــة  واإلجــــــــرا

 .لتقديم اخلدمة
إمكانيـــــــة تطـــــــوير جـــــــودة تقـــــــديم 

إذا تــــــــــــوفرت املـــــــــــــوارد  4 4 4 4 خلدمة
 .الالزمة لذلك 

ءات  الوضـــوح يف وســـائل وإجـــرا
 4 4 4 4 تقديم اخلدمة

توجــــــــــــــــــــد الوســــــــــــــــــــائل 
ءات  املناســـبة  واإلجـــرا
الواضـــــــــــــــحة لتقـــــــــــــــديم 

 .اخلدمات اجلامعية
تــــــوفر أدلـــــــة إرشـــــــادية ومـــــــستوى 

 3.33 2 4 4 جودهتا / كفايتها
تتـــــــوفر أدلـــــــة إرشـــــــادية 
ملعظـــــــــــــــــم اخلــــــــــــــــــدمات 

 .واأل شطة باجلامعة
/ درجـــــــــــــة االلتـــــــــــــزام بـــــــــــــالقوانني

 2.67 2 3 3 اللوائح
تلتـــــــــــــــــــــــــزم اجلامعـــــــــــــــــــــــــة 
بــــــــــالقوانني واللـــــــــــوائح 

 فذةالنا

كفـــــــاءة ( تـــــــوفر املـــــــوارد البـــــــرشية
 3 3 3 3 لتقديم اخلدمة) وفعالية

توجــــــد لــــــدى اجلامعــــــة 
كـــــــوادر بـــــــرشية تتميــــــــز 
بــــــــــــــــاخلربة والكفــــــــــــــــاءة 

 .لتقديم اخلدمات

 2 2 2 2 توفر اإلمكانات ا الية

ال يوجـــــــــــــــــــــد اعـــــــــــــــــــــتامد 
حكـــــــــــــــــــومي بـــــــــــــــــــسبب 
العــــــــــــــــدوان، وتـــــــــــــــــسري 
خـــــــــــــــدمات وأ ـــــــــــــــشطة 
اجلامعـــــــة مـــــــن املــــــــوارد 

 .الذاتية
تتــــــــــــــــــــوفر جتهيـــــــــــــــــــــزات  2 1 2 3مستلزمات توفري /زاتتوفر جتهي
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2
 




3
 

وسائل ، أ اث: مثل: اخلدمة
 أجهزة، اتصال 

مناســـبة لتـــسيري أ ــــشطة 
وخـــــــــدمات اجلامعـــــــــة، 

  دبلـوم -بكالوريوس(
) دكتـوراه–ماجـستري -

ويوجـــــــــــــد ضـــــــــــــعف يف 
خـــــــــــــــــدمات البحـــــــــــــــــث 

 . العلمي
قيـــــــــــــــــــــــــــــاس النتـــــــــــــــــــــــــــــائج 

 2.33 2 3 2 )مستويات األداء(
فـــــــــــــات  معرفـــــــــــــة االنحرا
الــسلبية وحتديــد أســـباهبا 

 وكلفتها
 كفاءة وفعالية التغذية العكسية 2 2 2 2

معرفــــة البـــــدائل املتاحـــــة 
 2 2 2 2 وكلفتها واملفاضلة بينها

  33.67 30 35 36  إمجايل درجات توفر املعايري
  2.81 2.50 2.92 3 متوسط توفر املعايري

ىاملتوسط ع   مستو 
 2.81 مجموع ا  دمات 

 

 

 قاط الضعف ن نقاط القوة 
حــــــــــــــدد قـــــــــــــــانون اجلامعــــــــــــــات واخلطـــــــــــــــة  -

االســـــرتاتيجية للجامعـــــة أهـــــداف اخلدمـــــة 
  .التعليمية بدقة وقابليتها للتطوير

ـــــــــــــدى اجلامعـــــــــــــة توصـــــــــــــيف للـــــــــــــربامج  - ل
واملقــــررات بـــــام يرفــــع مـــــن جــــودة اخلدمـــــة 
التعليميـــة بـــام يتـــواءم مـــع متطلبـــات ســـوق 

  .العمل
ـــــــــة  - ـــــــــرشية إداري رد ب ـــــــــدى اجلامعـــــــــة مـــــــــوا ل

ـــك الكفـــاءة لتقـــديم وأكاديميـــة متميـــزة  متتل
  .اخلدمات بفعالية

 ضــعف التجهيــزات واملــستلزمات اخلاصــة بخدمــة  -
  .بالبحث العلمي وخدمة املجتمع

 ضـعف بـرامج تقيـيم األداء عـىل املـستوى املؤسـيس  -
ـــــــاس مـــــــستوى األداء  والفـــــــردي لالســـــــتفادة مـــــــن قي

ــــــــدائل املتاحــــــــة ومعرفــــــــة االنحر فــــــــات وحتديــــــــد الب ا
  .وكلفتها لتفعيل التغذية العكسية

ضــعف االســتفادة مــن نتــائج الدراســات والبحــوث  -
  .التي تنتجها كليات ومراكز اجلامعة

تراجــع عــدد الطــالب املــسجلني بالدراســات العليــا  -
 بشكل كبري
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ـــــــــة  - كـــــــــز البحثي وجـــــــــود العديـــــــــد مـــــــــن املرا
 .والتدريبية والعلمية

 ضــــــعف النــــــرش العلمــــــي وعــــــدم إدراج املجـــــــالت  -
 .isi)( العلمية ضمن القواعد الدولية مثل 

 
  . تفضيل سوق العمل خلرجيي جامعة صنعاء -
احتيـــــاج ســـــوق العمـــــل لـــــبعض التخصـــــصات  -

 .العلمية ملخرجات اجلامعة
هنـــــاك توجـــــه دويل  وحمـــــيل نحـــــو تبنـــــى اجلـــــودة  -

 .واالعتامد األكاديمي  يف التعليم اجلامعي

 
 التوسع يف افتتاح بـرامج أكاديميـة نوعيـة لـدى  -

لعـــايل املحليـــة ممـــا يـــضعف مؤســـسات التعلـــيم ا
 .نسبة اإلقبال

جة توفر املعيار   ال يوجد) 0(ضعيف ) 1(متوسط  ) 2(جيد ) 3 (-عا  ) 4: (رد

 حتليل الوضع الراهن يف –اخلالصة العامة للتقييم يف جامعة صنعاء ) 3 -14(نموذج 
  اجلهات املركزية

 ) 4:0( متوسط توفر املعاي   ناملكو

 2.55 السياسات وال شر عات .1
 2.75 البناء التنظيمي ل   ة .2
د ال شر ة  .3  2.55 راملوا
 2.26 الثقافة التنظيمية .4
 2.90 العمليات .5
 2.93 الب ية املادية .6
د املالية .7  0.93 راملوا
 2.88 التقنية املستخدمة .8
 2.38 ناملستفيدو .9

 2.81   شطة/ أداء ا  دمات .10
 24.94 املجموع
 2.49 ) العدد/املجموع(املتوسط ال  ا ي للتقييم 
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 زأبر التوصيات ال  ديدات/نقاط الضعف الفرص/ نقاط القوة ناملكو
ســـــــــــــالة وقـــــــــــــيم وأ ـــــــــــــداف - ر وجـــــــــــــود ر ـــــــــــــة و ؤ

 .اس  اتيجية وا  ة ل  امعة
ات  تــــــوفر  ــــــشر عات وقــــــوان ن ولــــــوائح- ر وقــــــرا

 .وأدلة مطلو ة
ات - ر وضوح ودقة ال شر عات واللوائح والقرا

رمكنـــــــــــت  ـــــــــــوادر ا  امعــــــــــــة مـــــــــــن أداء دو ــــــــــــا 
 .بالش ل املطلوب

قـــــــسم،  ليـــــــة، مجلـــــــس ( مـــــــشاركة املجـــــــالس -
اســــــــــات عليــــــــــا، مجلــــــــــس شــــــــــئو الطــــــــــالب،  ند ر
مجلــــــس املكتبــــــات، مجلــــــس ا  امعــــــة،   نــــــة 
نشـــــــــــــــــــئو املـــــــــــــــــــوظف ن،   نـــــــــــــــــــة املناقـــــــــــــــــــصات 

 .    صناعة واتخاذ القرار،  )واملزايدات

 ضعف  عالن عن مضام ن -
ؤالر ة والرسالة والقيم 
و  داف  س  اتيجية 

 . ل  امعة ملن س ب  ا
ات - ر القوان ن واللوائح والقرا

و دلة بحاجة إ   تحديث 
 . وتطو ر

 التأخ      تطبيق  عض -
ات املتخذة    املجالس  رالقرا

 ن املعنية والقوان ن    ا  انب
 .ي دار و  ادي  

ة بـــــــدو ا  ا رقيــــــام الــــــو ر ز
 ــــــ  متا عــــــة ا  امعــــــات 
ا   وميــــــــة  ــــــــ  إعــــــــداد 
اللــــــــــــــــــــوائح الداخليــــــــــــــــــــة 
والتنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
رو  اديميـــة و دا ـــة، 
واســــــــتكمال إجراءا  ـــــــــا 
القانونيـــــــــــــــــــــــــة، وفقـــــــــــــــــــــــــا 
للقـــــــــــــــــــوان ن واللـــــــــــــــــــوائح 

 .النافذة

 ال  ديدات الفرص

ت
عا

شر 
وال 

ت 
سا

سيا
ال

 

 .مرار العدوان ع   اليمناست ؤتوجھ الر ة الوطنية للتخطيط  س  اتي  
  عدم استقرار الوضع السيا    و قتصادي-

ناء
الب

 ة
  
ي ل

يم
نظ
الت

 
 

 .نيوجد  ي ل تنظي   مالئم ومر
ال ي ـــل التنظي ـــ   غطـــي الوظـــائف الرئ ـــسية 

 .والثانو ة
ريوجـــــــــــــد ت ـــــــــــــسيق بـــــــــــــ ن الوحـــــــــــــدات  دا ــــــــــــــة 

 .با  امعة
ع لعمل توصيف وظيفي  .ويوجد مشر

لف املواقـع الوظيفيـة توفر  ادر مؤ ل    مخت
 لل ي ل التنظي  

 .توفر لوائح وأنظمة مطبقة    ا  امعة

 ال ي ـل التنظي ـ  بحاجـة إ ـ  -
 .تحديث وتطو ر 

 عـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتكمال العمـــــــــــــــل -
 .بالتوصيف الوظيفي

 اســـــــــــتكمال  عـــــــــــض اللـــــــــــوائح -
و دلــــــــــــــة ا  اصــــــــــــــة ب نظــــــــــــــيم 

 .العمل
 ضــعف تفــو ض الــصالحيات -

 ــــــ   عــــــض امل ــــــام وخاصــــــة  ــــــ  
 . املاليةا  وانب

 تحـــــــــــــــديث  عـــــــــــــــض اللــــــــــــــــوائح -
 .و نظمة املطبقة    ا  امعة

اســــــــــــــــــــــتكمال العمــــــــــــــــــــــل 
بالتوصــــيف الــــوظيفي، 
و تحــــــــــــــــــديث  ال ي ــــــــــــــــــل 
التنظي ــــــــــــ   ل  امعــــــــــــة 
ع ـــــــــــــــ  النحـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي 
 ـــــــــــــسمح باملز ـــــــــــــد مـــــــــــــن 
تفـــــــــــــــو ض الـــــــــــــــسلطات 

فع  سبة  داء  .رو
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 زأبر التوصيات ال  ديدات/نقاط الضعف الفرص/ نقاط القوة ناملكو
ر تــــــــــوفر  ـــــــــــوادر أ اديميـــــــــــة وإدا ـــــــــــة  مؤ لـــــــــــة -

ات يحملـو مـؤ الت ومتنوعة ا    ا نت وامل ـا ر
 .علمية تخصصية

ع للتنمية امل نية ألعضاء  يئة - و وجود مشر
 رالتد س

 وجــــــــود لــــــــوائح وأنظمــــــــة ل  ــــــــوافز والتـــــــــأم ن -
الـــص   و جتمـــا   والئحـــة ل ـــسك ن أعـــضاء 

 .ر يئة التد س
ئا ـ   بتعيـ ن أوائـل ا  ــر ج ن - ر وجـود توجـھ 

ر ــــــــــــــــــ  مرحلــــــــــــــــــة الب ــــــــــــــــــالو وس واملاجــــــــــــــــــست   
 .راهوالدكتو

 وجــــــــــــود إجــــــــــــراءات وا ــــــــــــ ة لالســــــــــــتقطاب -
د ال شر ةا. (والتوظيف  )رملوا

د  - رغيـــــاب التخطـــــيط  ـــــ  جانـــــب املــــــوا
 .ال شر ة    ظل عدم اعتماد م  انية

 ضــعف تفعيــل  عــض اللــوائح  ــس ب -
 النـــــــــــاتج مـــــــــــن  مـــــــــــنعـــــــــــدم اســـــــــــتقرار 

 .العدوان
 عـــدم  عيـــ ن أوائـــل ا  ـــر ج ن ملرحلـــة -

اه رالب ــــــالو وس واملاجــــــست   والــــــد ركتو
نــــة مــــن ا   ومــــة  ــــ   زلعــــدم وجــــود موا

 .املرحلة الرا نة
 توقــــف تقيــــيم  داء  ــــس ب انقطــــاع -

 .املرتبات
  توقف عملية التوظيف والتعي نات-

اســتقطاب ال ــوادر 
الوطنيــــــة امل ــــــاجرة 

 مـــــــــــن و ســـــــــــتفادة
ا  م وخ ــــ ا  م  رم ــــا
 ــــــ  إعــــــادة  عمــــــار 
وتطـــــــــــو ر التعلــــــــــــيم 
ا  ـــــام   وتحقيـــــق 

 مةالتنمية املستدا

 ال  ديدات الفرص

ر ة
 ش

 ال
اد

ملو
ا

ر
 

يوجد العديد من القوان ن يمكن  ستفادة  -
د ال شر ة  .رم  ا    تطو ر أداء املوا

ب الــــدو املتقدمــــة  ــــ   - ل ســــتفادة مــــن تجــــا ر
يار دتطــــــــــــو ر  أداء ال ــــــــــــادر   ــــــــــــادي   و 

 .والف  

د ال ـــــشر ة   اديميـــــة و دا ـــــة   ــــسرب   - ر العديـــــد مـــــن املــــوا ر
 .س ب انقطاع املرتباتإ   الداخل وا  ارج  

تفـــــاع - ر ضـــــغوط عـــــبء التـــــد س ع ـــــ  أعـــــضاء  يئـــــة را
رالتــــــد س  ــــــ   عــــــض ال ليــــــات ممــــــا يــــــؤثر ع ــــــ  م ــــــام م 

 .العلمية والبحثية

ية
يم
نظ

الت
فة 

ثقا
ال

 

ة ا  ـودة الـشاملة بــ  ت  - ر ا  امعـة ل  نـامج إدا
و عتماديــــة وتـــــوفر مركـــــز التطـــــو ر  وضـــــمان 

 . ا  ودة
ى من ـــــــــــــس   امــــــــــــتالك ثقافــــــــــــة ا  ــــــــــــودة لــــــــــــد  -

 .ا  امعة
ات  - رتوفر مراكز التد ب والتأ يل و س شا  .ر
رتمتلــك ا  امعــة ال ــوادر  دا ــة و  اديميــة  -

 .املؤ لة
غـــــــــــم ـالتــــــــــ  - رزام من ـــــــــــس   ا  امعــــــــــة بالـــــــــــدوام 

ف الرا نة  .والظر
د ماديــــة و  يــــة تحتيــــة  - ر تمتلــــك ا  امعــــة مــــوا

 .جيدة
تــــــــــوفر املجـــــــــــالس املختــــــــــصة لتعز ـــــــــــز ثقافـــــــــــة   -

ل ن  ـــ  حــل املـــشكالت واتخـــاذ مــشاركة العـــام
 .القرار

تــــــــــوافر نقــــــــــابت ن با  امعـــــــــــة ألعــــــــــضاء  يئـــــــــــة  -
 .رالتد س واملوظف ن

رقـــــصو  ـــــ   ســـــ ثمار  مثــــــل  -
 .يلل ادر  دار و  ادي  

نـة مخصـصة  - زعدم وجـود موا
 .رللتد ب والتأ يل

ا  ـــــــــوافز املمنوحـــــــــة لل ــــــــــوادر  -
ر دا ـــــــــــة و  اديميـــــــــــة غ ـــــــــــ  
مناســــــــبة و عــــــــد غ ــــــــ   افيــــــــة 

 للوضــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــرا ن نظــــــــــــــــــــرا
ف  ست نائية للبالد  .ووالظر

عـــدم وجــــود اســـتقرار وظيفــــي  -
ومع ــــــــ    لل ــــــــادر   ــــــــادي   
يو دار لعـــــــــــــــــــــدم اعتمـــــــــــــــــــــاد 

جات وظيفية  .رد
عـــــــــــــــدم  ســـــــــــــــتغالل  مثـــــــــــــــل  -

د املادية ل  امعة  .رللموا
 تفتقــــــــــــــــر  عــــــــــــــــض املجــــــــــــــــالس  -

 إ ــــــــ املختـــــــصة  ـــــــ  ا  امعـــــــة 
رعقـــــــد  جتماعـــــــات الدو ـــــــة 

 .و ش ل منتظم 
اليـــة النقــابت ن  ـــ   ضــعف فع -

الـــــــسنوات  خ ـــــــ ة، وتوقـــــــف 
 .العمل النقا ي

اعتمــاد التخطــيط  ـــ   -
 ا  امعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أداء

نـــــــــــــــــات  ضـــــــــــــــــع املوا زو و
املاليــــــــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــــــــسي   

 ا  امعـة و ــ  أ ـشطة
رمقــــــــــــــدم  ا التــــــــــــــد ب 

ات فـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــد رو ، .ر
ال ـــــــــــــــــــــ ام ا  امعــــــــــــــــــــــة 
ربتأ يــــــــــــــــــل  واد ــــــــــــــــــا 
والعمـــــل ع ـــــ  تث ي  ـــــا 
تحقيقـــــــــــا لالســــــــــــتقرار 

 .الوظيفي
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 زأبر التوصيات ال  ديدات/نقاط الضعف الفرص/ نقاط القوة ناملكو
 داتال  دي الفرص

التوجـــــــــھ املح ــــــــــ  والعــــــــــال   لتب ــــــــــ  ا  ــــــــــودة - -
 .و عتماد   ادي  

رتــــــوفر بــــــرامج تد  يــــــة مت املــــــة ع ــــــ  شــــــبكة   -
 . وإم انية  ستفادة م  ات ن  ن

تــــــوافر الــــــدعم الف ــــــ  مــــــن مجلــــــس  عتمــــــاد   -
   ادي  

ب ا   ـــــ ات ا  امعـــــات   - ر ســــتفادة مـــــن تجــــا
 .الرائدة محليا وإقليميا ودوليا

ة التعليميــــــة الرائــــــدة   امعــــــة صــــــنعاء امل انــــــ  -
 ىع   املستو املح  

ياســـتقطاب ال ـــادر  دار و  ـــادي   املتم ـــ  مـــن قبـــل  -
رسو العمل الداخ   وا  ا    .ق

ضــــعف تف ــــم املؤســــسات املاليــــة ا   وميــــة  ــــ  الــــيمن  -
 .ًل  ودة واحتياجا  ا نظرا لصعو ة   وضاع ا  الية

يمن ممــا أثــر ع ــ  عــدم تــوافر  ســتقرار الــسيا     ــ  الــ -
 .ا  ودة وثقاف  ا وا  ودة التعليمية  ش ل عام

 . ضعف شب ات  ن  نت و  ي  ا التحتية -
ر  ــــــرة ال ــــــوادر املؤ لـــــــة واملد ــــــة مـــــــن ا  امعــــــة نظـــــــرا  -

ف الرا نة ال   تواج  ا اليمن  .وللظر

ت
ليا
عم

ال
 

ة إجراءات العمليات ال شغيلية -  .روضوح دو
ت ــــــــسيق  وأســــــــاليب الأدواتكفايــــــــة وفعاليــــــــة  -

 .والت امل ب ن جميع الوحدات املختلفة
يــتم مراجعــة وتطــو ر العمليــات مــن وقــت إ ــ   -

 .آخر
رأغلــــــــــــب العمليــــــــــــات  دا ــــــــــــة واملاليــــــــــــة تــــــــــــدار  -

 .إلك  ونيا

 نـــــــــــاك ضـــــــــــعف  ـــــــــــ   عـــــــــــض  -
 . جراءات ال شغيلية

ع  -  عـدم اســتكمال أتمتــة جميــ
قواعـــــــــــد البيانــــــــــــات ل ــــــــــــشمل 

 .جميع مرافق ا  امعة

اســــــــــــــــــــتكمال أتمتــــــــــــــــــــة  -
اعــــــــــــــــــــــــــد جميــــــــــــــــــــــــــع قو

البيانــــــــــــــــات ل ــــــــــــــــشمل 
جميـــــــــــــــــــــــــــع مرافـــــــــــــــــــــــــــق 

 .ا  امعة

دية
املا

ية 
لب 

ا
 

ضــــــا  افيــــــة - - ر  تمتلــــــك ا  امعــــــة أ
وموقعا متم  ا   ساعد ع   توف   

 . ب ئة  عليمية و حثية مالئمة
 تمتلـــــــــــــك ا  امعـــــــــــــة مــــــــــــــساحات - -

ومبـــا ي  ــــ  عــــدد مــــن املحافظــــات 
حـــــب، املحو ـــــت، : مثـــــل  ليـــــات  رأ

 .خوالن
 إم انيـــــــــــــــة التوســـــــــــــــع مـــــــــــــــستقبال - -

ض ـد مساحات كبـلوجو ر  ة مـن أ
ا  امعــة ســـواء  ــ  منطقـــة مـــذبح 

 أو منطقة ضبوة 
 تمتلــك ا  امعـــة مــزارع حيوانيـــة - -

 .ونباتية ومساحات خضراء
ر تمتلك ا  امعة م شآت  اضية - -

 . و  ية
 وجود عدد من املعدات و الت - -

ات وا  راثــات  روالباصـات والــسيا
 و ج زة والتقنيات

س آ- -  زال ر تمتلك ا  امعة مدا
) مطـا ع لل ـشر( تمتلـك ا  امعـة - -

واملتمثلـــــــة بـــــــدار جامعـــــــة صـــــــنعاء 
 .للطباعة وال شر

 تمتلـــك ا  امعـــة مكتبـــة مركز ـــة - -
وم اتــــب فرعيــــة للمكتبــــة  ــــ   ــــل 

 . لية من ال ليات
 يوجــــــد لــــــدى ا  امعــــــة مس ـــــــشفى -

 .جام   تحت التأث ث

وجــــود  عـــــض املــــشكالت العالقـــــة داخــــل ا  ـــــرم  -
ض املـواطن  ن وال يئـات املــدع ن ا  ـام   مـع  عــ

 .رمللكية  ض واملطالب ن بالتعو ض
ٍحاجـــة ا  امعـــة إ ـــ  مبـــان إضـــافية ت ناســـب مـــع  -

طبيعــــــــــــة تخصــــــــــــص ا  ــــــــــــ  اســــــــــــتحداث  ليــــــــــــات 
 قتخصصية جديدة مطلو ة لسو العمل

رقلـــة املـــساكن ا  اصـــة بأعـــضاء  يئـــة التـــد س  -
 .والطالب

ع الــسك   ألعــضاء  يئــة  - وعــدم اســتكمال املــشر
 ) وقافمبا ي (رالتد س 

ا  اجـــــة إ ـــــ  توســـــيع املعامـــــل والقاعـــــات لز ـــــادة  -
 . الطاقة  س يعابية

محدوديـة إم انيـة تطـو ر وتأ يـل الب يـة التحتيـة  -
عتمـــادات ماليـــة ا ـــش ل عـــام نظـــرا لعـــدم تـــوفر 

د  رمــــــن ا   ومــــــة واعتمــــــاد ا  امعــــــة ع ــــــ  املــــــوا
 .الذا ي

 عدم استكمال امل شآت الر اضية وال  ية -
 قادم ا، قلة وسائل النقل وت -
ن  ـــــا  - زضــــعف فاعليــــة مطــــا ع ا  امعــــة وقلــــة موا

 .ال شغيلية
املراجــــع العلميــــة ا  ديثــــة غ ــــ  متــــوفرة وقاعــــدة  -

 البيانات للمكتبات يدو ة ول ست الك  ونية
 .عدم توافر قاعدة بيانات إلك  ونية للمكتبة -
 ضــــــــــــــعف التواصــــــــــــــل مــــــــــــــع قواعــــــــــــــد املكتبــــــــــــــات  -

 .روالدو ات العلمية العر ية والعاملية
ه  ـــــ  املـــــستقبل محدود - د املاليـــــة إلنجـــــا زيـــــة املـــــوا ر

د الذاتية  .رالقر ب العتماد ا  امعة ع   املوا

تـــــــــــــــــوف   م  انيـــــــــــــــــة  -
ح وميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
السـتكمال الب يـة 
التحتية ل  امعة 
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ية
ملال

د ا
ملوا

ا
ر

 

ات ولـــوائح تـــنظم العمـــل  - ر توجـــد قـــوان ن وقـــرا
 .املا  

قابــــــــــــة ومراجعــــــــــــة ماليــــــــــــة داخليــــــــــــة  - ر وجــــــــــــود 
جية  .روخا

 النظـــام املحاســـ   ا   ـــومي  تطبـــق ا  امعـــة -
نا  ــــــــــا  زا  م و ـــــــــة اليمنيــــــــــة  ـــــــــ  إعــــــــــداد موا ر

فا  ا  .ووإيرادا  ا ومصر
 . وجود نظام تحصيل وصرف ما   إلك  و ي -
د ــــــا الذاتيــــــة  ــــــ   - ر  عتمـــــد ا  امعــــــة ع ــــــ  موا

ة  رتقــــــــــــــديم خــــــــــــــدما  ا التعليميــــــــــــــة وفــــــــــــــق إدا
 . ولو ات

د الذاتيــــــة  - رعــــــدم كفايــــــة املــــــوا
ل  امعــــــــــــة لتنفيــــــــــــذ م ام ــــــــــــا 

 مال ا،وأع
د املخصــــــــــصة  - ر غيــــــــــاب املــــــــــوا

لــــــــــــــــدعم أ ــــــــــــــــشطة البحـــــــــــــــــث 
 .العل  

توف   م  انية ح ومية  -

 ال  ديدات الفرص 

ية
ملال

د ا
ملوا

ا
ر

 

ليمكـن ل  امعـة  ســتفادة مـن ا  ـصو ع ــ   -
تمو ـــــل مـــــن املؤســـــسات  نتاجيـــــة والقطـــــاع 
ا  ــــــــاص  ــــــــ  حالــــــــة تــــــــم  ــــــــسو ق ا  ــــــــدمات 

عات البحثية  ش ل جيد  .وا  امعية واملشر
رانيـــــــة ا  ـــــــصو ع ـــــــ  دعـــــــم خـــــــا   مـــــــن إم  - ل

لــــــــدعم ) ال  نــــــــامج  نمــــــــا ي لألمــــــــم املتحــــــــدة(
 التنميـة املـستدامة أ دافال دف الرا ع من 

 ..و و التعليم

عات املمولـــة مـــن ا  ـــارج بمـــا ف  ـــا املـــنح  - وتوقـــف املـــشر
اسية ل  ارج  .رالد

ٍعــــــدم وجــــــود تمو ــــــل ح ــــــومي  ــــــاف للتعلــــــيم والبحـــــــث  -
 .عدوان ع   بالدنام  س ب ال2014العل   منذ عام 

نـــة  ا   وميـــة  ال ـــشغيلية  ل  امعـــة إ ـــ   - زتقلـــيص املوا
 .ا  د  د ى

 .ك  ة القضايا    املحاكم ضد ا  امعة ذات  ثر املا   -
قالفــــار الكب ــــ  بــــ ن الـــــسعر الرســــ   وســــعر الــــسو  ـــــ   - ق

ســـــوم الطـــــالب   رال ليـــــات العلميـــــة، حيـــــث يـــــتم تو ـــــد  ر
 العمليــــــة  ــــــسعر البنــــــك ب نمــــــا يــــــتم شــــــراء مــــــستلزمات

 .قالتعليمية  سعر السو السوداء
مة

خد
ست

 امل
ية

قن
الت

 
توجـــــــھ قيــــــــادة ا  امعــــــــة نحــــــــو أتمتــــــــة جميــــــــع  -

 . ياتل  شطة والعم
تــــــــــــــوفر تج  ـــــــــــــــ ات ماديـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــشب ات  -

 . وال  مجيات و نظمة
يتــوفر لــدى ا  امعــة و ليا  ــا موقــع إلك  و ــي  -

رس   يقدم خدمات ل  م و  .ر
 موقــع إلك  و ــي يتــوفر لــدى ا  امعــة و ليا  ــا -

رس   يقدم خدمات ل  م و  .ر
 عمـــل ا  امعــــة بنظــــام التقنيــــة ال  مجيــــة  ــــ   -

 . عض   شطة
 عمـــل ا  امعـــة ع ـــ  تطـــو ر وتحـــديث ال ـــ امج  -

 .وصيان  ا
 تــــــوفر   ال ــــــوادر ال ــــــشر ة مؤ ــــــل  بمختلـــــــف  -

 . ختصاصات

تقــادم  عـــض  ج ــزة ا  اســـو ية  -
 .وعدم صيان  ا وتحدي  ا

ئ ـــــسية ال توجـــــد قاعـــــدة بي - رانـــــات 
 .موحدة   ميع أ شطة ا  امعة

عــــــــــدم كفايـــــــــــة  لل ـــــــــــوادر الفنيـــــــــــة  -
املتخصــــــصة بالتقنيــــــة، ال ســــــيما 

 امل ـــــــــ مج ن ومحل ــــــــــ  إعـــــــــداد ـــــــــ  
 النظم،

تحـــــــــــس ن خدمـــــــــــة  -
 ن  نـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــ  

 الوطن
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 ال  ديدات الفرص

 

ر ســــــــتفادة مــــــــن تطــــــــو التقنيــــــــة  ــــــــ  تطــــــــو ر أنظمــــــــة التعلــــــــيم  -
 . لك  و ي والتعليم عن  عد

ر التقنية ا  ديثة    جميع  عمال  دا ة و دا ةتوظيف -  . ر
ة التعليم العا   - ا ر ستفادة من مركز تقنية املعلومات    و  .ز
ة عــن اتحــاد  - ر سـتجابة ملعــاي   جــودة التعلـيم عــن  عــد الـصدا

 .ا  امعات العر ية
التوجــھ ا  ــا   الســ ثمار املعرفـــة العلميــة وتوظيف ــا  ــ  املجـــال  -

 .التكنولو  

 .ضعف شبكة  ن  نت -
 احتماليــــة اخ ـــــ اق  نظمـــــة وال ـــــ امج  -

 ).مع معيار ا  ماية.  ( لك  ونية
 ـــــسرب العديـــــد مــــــن ال ـــــوادر املؤ لــــــة  -

 .ًالك  ونيا
ر صــــــعو ة مواكبــــــة التطــــــو التكنولــــــو   

 . س ب وضع البالد

 عـــد ا  امعـــة أحــــد أ ـــم بيــــوت ا   ـــ ة ال ــــ    -
 .ملجاالتتمتلك  وادر متخصصة    ش   ا

تمتلــــــك ا  امعــــــة إم انــــــات ماديــــــة مــــــ  عة   -
 .رلتب   أ شطة اس ثما ة

 .قوجود برامج نوعية تخدم سو العمل  -
لتنـــــوع أنظمـــــة القبـــــو و لتحـــــاق با  امعـــــة   -

ممــــــا ي ــــــيح )  نفقــــــة خاصــــــة-ي مــــــواز–عــــــام (
إعطـــاء فـــرص لاللتحـــاق  ـــ  ضـــوء إم انيـــات 

ات الطالب  .روقد
 ـــــــــــسا م ا  امعـــــــــــة  ـــــــــــ  مجـــــــــــال املـــــــــــسئولية   -

 جتماعيــة  ــ  تقــديم املــنح الداخليــة ضــمن 
 .البوابة  لك  ونية للتعليم العا  

عــــــــــدم وجــــــــــود آليــــــــــة لتقيــــــــــيم  -
مخرجــــــــــــات ا  امعــــــــــــة لــــــــــــدى 
املؤســــــــــــــــــــــسات واملنظمـــــــــــــــــــــــات 

فـــــــد . ا   وميـــــــة وا  اصـــــــة رو
ا  امعات باملعلومات املرتدة 

 ).التغذية الراجعة(
ضعف الت سيق ب ن ا  امعة  -

زوسو العمل سا م     ادة  ق
طالــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــ ن أوســــــــــــــــــــاط الب

 .ا  ر ج ن

تخفيف الضغط ع    -
ا  امعات من قبل 
ا   ات  شرافية 

وإقامة عالقات تقوم 
ع   الشراكة 

والت امل، باعتبار 
ا  امعات مؤسسات 

افدة     روطنية 
التعليم و قتصاد 
 .وخدمة املجتمع

دو
في

ست
امل

ن  
  ال  ديدات الفرص

 
 حاجـــة منظمـــات  عمـــال والقطـــاع ا  ـــاص  -

ات لبيــــــــــــــــوت ا   ـــــــــــــــــ ة  رلتقــــــــــــــــديم  س ـــــــــــــــــشا
اسات املختلفة  روالد

  عتمــاد ع ــ  ا  امعــة  ــ  تــوف   احتياجــات  -
قومتطلبـات ســو العمــل مـن ال ــوادر املؤ لــة 

 .رواملد ة
وجـــــــود شـــــــراكة واتفاقيــــــــات محليـــــــة ودوليــــــــة   -

 .ل  امعة
نـــــــــــــة املرجعيـــــــــــــة مـــــــــــــع  - ر ســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن املقا

ا  امعـــــــــــــات املعتمـــــــــــــدة لتطـــــــــــــو ر ا  امعـــــــــــــة 
 .يةلوا  صو ع    عتماد

إم انية التواصـل مـع القطـاع ا  ـاص لتـوف    -
 .فرص عمل   ر    ا  امعات

 املنظمــــــات الدوليــــــة أ ــــــشطة ســــــتفادة مــــــن  -
 . البنك الدو   وغ   ما-اليو س و(

 . ضعف مخرجات التعليم العام -
ي  ـــــــــادة مخرجـــــــــات التعلـــــــــيم الثـــــــــانو ال ت ناســـــــــب مـــــــــع  - ز

 .إم انيات ا  امعة الس يعا  م
  ـس ب ا  ــرب وال  ــرة الداخليــة  تزايـد النمــو الــس ا ي -

 .ز  ادة الطلب ع   ا  امعةإ  مما يؤدي 
ف املع ــشية الــصعبة ال ــ   ع ــش ا املــواطن ممــا  - و الظـر

 .يؤدي إ    سرب العديد من الطالب با  امعة
ات   دمة  - ر ضعف توظيف البحوث العلمية و س شا

ه  .راملجتمع وتطو
س ب  توقـــف وعـــدم تجديـــد العديـــد مـــن  تفاقيـــات  ـــ- -

 .العدوان
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 زأبر التوصيات ال  ديدات/نقاط الضعف الفرص/ نقاط القوة ناملكو
ن حـــــــــــــــــــــدد قـــــــــــــــــــــانو ا  امعـــــــــــــــــــــات وا  طـــــــــــــــــــــة  -

 ا  دمــــــــــة أ ــــــــــداف ســــــــــ  اتيجية ل  امعــــــــــة 
 .التعليمية بدقة وقابلي  ا للتطو ر

ات   - رلــــدى ا  امعـــــة توصـــــيف لل ـــــ امج واملقـــــر
بمــا يرفـــع مـــن جــودة ا  دمـــة التعليميـــة بمـــا 

 .قيتواءم مع متطلبات سو العمل
رد  ــــــشر ة إدا ــــــة يتــــــوفر لــــــدى ا  امعــــــة مــــــوا - ر

وأ اديميـــــة متم ـــــ ة تمتلـــــك الكفـــــاءة لتقــــــديم 
 .ا  دمات بفعالية

ر تــوفر العديــد مــن املراكــز البحثيــة والتد  يــة  -
 .والعلمية

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف التج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ات  -
واملـــــــــــــــــــــــــستلزمات ا  اصـــــــــــــــــــــــــة 
بخدمـــــــــــــة بالبحـــــــــــــث العل ـــــــــــــ  

 .وخدمة املجتمع
 ضــــــعف بــــــرامج تقيــــــيم  داء  -

ىع ـــــــــــــ  املـــــــــــــستو املؤســـــــــــــ    
 والفــــــــــــردي لالســــــــــــتفادة مــــــــــــن

ىقيــــــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــــــــستو  داء 
ومعرفــة  نحرافــات وتحديــد 
البـــــــــــــدائل املتاحـــــــــــــة و لف  ــــــــــــــا 

 .لتفعيل التغذية العكسية
ضـــعف  ســــتفادة مـــن نتــــائج  -

اسات و بحاث املنجزة  . رالد
تراجــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــدد الطــــــــــــــــــــــالب  -

اســــات العليــــا  راملـــ  ل ن بالد
 ــــــش ل كب ــــــ  والبحــــــوث ال ــــــ  
ت تج ـــــــــــــــــا  ليــــــــــــــــــات ومراكــــــــــــــــــز 

 .ا  امعة
وعـــدم  ضــعف ال ـــشر العل ــ   -

اج املجـــــــــــــــــــــالت العلميـــــــــــــــــــــة  رإد
ضــمن القواعــد الدوليــة مثــل 

 )(isi . 

تفعيل عملية تقييم   -
 داء بمستو ا  ا 

املؤسسية ( املختلفة 
 ) والفردية

ت
دما
  

ء ا
أدا

 /
طة

 ش
 

 
  ال  ديدات الفرص

 

قتفـــــــــــضيل ســـــــــــو العمـــــــــــل   ر  ـــــــــــ  جامعـــــــــــة  -
 . صنعاء

قاحتياج سو العمل لكث   من  التخصصات  -
 .العلمية ملخرجات ا  امعة

 افتتـــــــــاح بـــــــــرامج التوســـــــــع  ـــــــــ  -
أ اديميــــــــــــــــــة نوعيــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــدى 
مؤســـــــــسات التعلـــــــــيم العـــــــــا   
املحليـــــة ممـــــا يـــــضعف  ـــــسبة 

 . قبال

 

  -   
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  ):نقاط القوة والضعف(حتليل البيئة الداخلية جلامعة صنعاء 
 الضعفنقاط  نقاط القوة

ســالة وقــيم وأ ــداف اســ  اتيجية وا ـــ ة  - روجــود ر ــة و ؤ
 .ل  امعة

ات وأدلة مطلو ة توفر  شر عات وقوان ن ولوائ -  .رح وقرا
ات مكنت  ـوادر  - روضوح ودقة ال شر عات واللوائح والقرا

 .ر دو ا بالش ل املطلوبأداءا  امعة من 
اســات عليـــا، (مــشاركة املجــالس  - رقـــسم،  ليــة، مجلـــس د

نمجلــــــــس شـــــــــئو الطـــــــــالب، مجلـــــــــس أ ـــــــــادي  ، مجلـــــــــس 
ناملكتبـــــات، مجلـــــس ا  امعـــــة،   نـــــة شـــــئو املـــــوظف ن، 

 ،    صناعة واتخاذ القرار  )زايدات  نة املناقصات وامل
 .نيوجد  ي ل تنظي   مالئم ومر -
 .ال ي ل التنظي    غطي الوظائف الرئ سة والثانو ة -
 .ريوجد ت سيق ب ن الوحدات  دا ة با  امعة -
ع لعمل توصيف وظيفي -  .ويوجد مشر
تـــوفر  ـــادر مؤ ــــل  ـــ  مختلـــف املواقــــع الوظيفيـــة لل ي ــــل  -

 .التنظي  
 . مطبقة    ا  امعةمةوأنظتوفر لوائح  -
  مؤ ــــــــل ومتنــــــــوع ا   ــــــــ ات يوإدارتــــــــوفر  ــــــــادر أ ــــــــادي    -

ات يحمل مؤ الت علمية تخصصية  .روامل ا
ع للتنمية امل نية ألعضاء  يئة التد س - روجود مشر  .و
 ل  ـــــــــــــوافز والتـــــــــــــام ن الـــــــــــــص   وأنظمـــــــــــــةوجــــــــــــود لـــــــــــــوائح  -

 .ر  يئة التد سأعضاءو جتما   والئحة ل سك ن 
ي بت -  ا  ـــر ج ن  ــ  مرحلـــة أوائــلعيـــ ن روجــود قـــرار جم ــو

اه رالب الو وس واملاجست   والدكتو  .ر
د (ا.  وا ـ ة لالسـتقطاب والتوظيـفإجـراءاتوجـود  - رملـوا

 )ال شر ة
ة برنــــــــــامج  - ةرتب ـــــــــ  ا  امعـــــــــة إلدا  ا  ـــــــــودة الــــــــــشاملة رإدا

 .و عتمادية
 . توفر مركز التطو ر   وضمان ا  ودة -
ات - رتوفر مراكز التد ب والتأ يل و س شا  .ر
 .رتمتلك ا  امعة ال وادر  دا ة و  اديمية املؤ لة  -
ف الرا نة - غم الظر وال  ام من س   ا  امعة بالدوام   .ر
د مادية و  ية تحتية جيدة -  .رتمتلك ا  امعة موا
تــوفر املجــالس املختــصة لتعز ــز ثقافــة مــشاركة العــامل ن  -

 .   حل املشكالت واتخاذ القرار

 اتيجية   ســ و  ــدافؤ الر ـة والرســالة والقــيم - -
 .ل  امعة غ   معلنة  ملن سب  ا 

ات و دلــة بحاجــة إ ــ  - - ر  القــوان ن واللــوائح والقــرا
 . تحديث وتطو ر

ات املتخــــذة  ــــ  - - ر التــــأخ    ــــ  تطبيــــق  عــــض القــــرا
ياملجــــالس املعنيـــــة والقــــوان ن  ـــــ  ا  ـــــانب ن  دار 

 .و  ادي  
 . ال ي ل التنظي   بحاجة إ   تحديث وتطو ر -  -
 .تكمال العمل بالتوصيف الوظيفي عدم اس- -
 ضــــــعف تفــــــو ض الــــــصالحيات  ــــــ   عــــــض امل ــــــام - -

 .وخاصة    ا  انب املا  
 املطبقــــــة  ـــــــ  و نظمــــــة تحــــــديث  عــــــض اللــــــوائح - -

 .ا  امعة
 نحــــو رو دا ـــة   اديميـــة  ـــسرب  عـــض ال ـــوادر - -

اتب  ليةا  امعات  و نظرا النقطاع الر ً 
د ال ــــ- - شر ة  ــــ  ر غيـــاب التخطــــيط  ــــ  جانــــب املــــوا

 .ظل عدم اعتماد م  انية
ر عدم  عي ن أوائل ا  ر ج ن ملرحلة الب الو وس - -

نــــة مــــن  اه لعــــدم وجــــود موا زواملاجــــست   والــــدكتو ر
 .ا   ومة    املرحلة الرا نة

 . توقف تقييم  داء  س ب انقطاع املرتبات- -
 . توقف عملية التوظيف والتعي نات- -
ير  دار ر قــــــــصو  ــــــــ   ســـــــــ ثمار  مثــــــــل لل ـــــــــاد- - -

 .و  ادي  
نة مخصصة للتد ب والتأ يل- - ر عدم وجود موا  .ز
ر ا  ــــوافز املمنوحــــة لل ــــوادر  دا ــــة و  اديميــــة - -

غ   مناسبة و عت   غ    افية نظرا للوضع الرا ن 
ف  ست نائية للبالد  .ووالظر

 عــــــدم وجــــــود اســــــتقرار وظيفــــــي ومع ــــــ    لل ــــــادر - -
جـات وظيفيـة ي  ادي   و دار لعـدم اعتمـاد  رد

. 
د املادية ل  امعة- -  .ر عدم  ستغالل  مثل للموا
 تفتقــر  عــض املجــالس املختــصة  ــ  ا  امعــة إ ــ  - -

 .رعقد  جتماعات الدو ة و ش ل منتظم 
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راء  يئـــــــــــة التـــــــــــد س تـــــــــــوافر نقـــــــــــابت ن با  امعـــــــــــة ألعـــــــــــض -

 .واملوظف ن
ضا  افية وموقعـا متم ـ ا   ـساعد ع ـ   - رتمتلك ا  امعة ا

 .توف   ب ئة  عليمية و حثية مالئمة
 تمتلـــــــــك ا  امعـــــــــة مـــــــــساحات ومبـــــــــا ي  ـــــــــ  عـــــــــدد مــــــــــن - -

حب، املحو ت، خوالن: املحافظات مثل  ليات  .رأ
إم انيــــة التوســــع مــــستقبال لوجــــود مــــساحات كب ــــ ة مــــن  -

ض ا  امعة سواء   . منطقة ضبوة أو   منطقة مذبح رأ
تمتلــــــــك ا  امعــــــــة مــــــــزارع حيوانيــــــــة ونباتيــــــــة ومــــــــساحات  -

 .خضراء
 . رتمتلك ا  امعة م شآت  اضية و  ية -
ات  - روجـــود عـــدد مـــن املعـــدات و الت والباصـــات والـــسيا

 .وا  راثات و ج زة والتقنيات
ال  - س آ زتمتلك ا  امعة مدا  .ر
ة بــــدار جامعــــة واملتمثلــــ) مطــــا ع لل ــــشر(تمتلــــك ا  امعــــة  -

 .صنعاء للطباعة وال شر
تمتلــك ا  امعــة مكتبــة مركز ــة وم اتــب فرعيــة للمكتبــة  -

     ل  لية من ال ليات
 يوجد لدى ا  امعة مس شفى جام   تحت التأث ث -
ات ولوائح تنظم العمل املا   -  .رتوجد قوان ن وقرا
جية - قابة ومراجعة مالية داخلية وخا روجود   .ر
رحاســــ   ا   ــــومي ا  م و ــــة تطبـــق ا  امعــــة النظــــام امل -

فا  ا نا  ا وإيرادا  ا ومصر واليمنية    إعداد موا  .ز
 .وجود نظام تحصيل وصرف ما   إلك  و ي -
د ــا الذاتيـة  ـ  تقـديم خــدما  ا  - ر عتمـد ا  امعـة ع ـ  موا

ة  ولو ات  .رالتعليمية وفق إدا
توجــــــــھ قيــــــــادة ا  امعــــــــة نحـــــــــو أتمتــــــــھ جميــــــــع   ـــــــــشطة  -

 . والعميات
 . ات مادية وشب ات و ال  مجيات و نظمةتوفر تج    -
سـ   يقـدم  - ريتوفر لدى ا  امعة و ليا  ا موقع إلك  و ـي 

 .رخدمات ل  م و
 عمــــــــل ا  امعــــــــة بنظــــــــام التقنيــــــــة ال  مجيــــــــة  ــــــــ   عــــــــض  -

 .  شطة 
 . عمل ا  امعة ع   تطو ر وتحديث ال  امج وصيان  ا -
 . توفر   ال وادر ال شر ة مؤ ل  بمختلف  ختصاصات -
 بيـوت ا   ــ ة ال ـ  تمتلــك  ــوادر أ ــمعت ـ  ا  امعــة أحـد   -

 .متخصصة    ش   املجاالت

 ضـــعف فعاليــــة النقـــابت ن  ــــ  الـــسنوات  خ ــــ ة، - -
 .وتوقف العمل النقا ي

  ناك ضعف     عض  جراءات ال شغيلية- - -
مال أتمتـــــة جميـــــع قواعـــــد البيانـــــات  عـــــدم اســـــتك- -

 .ل شمل جميع مرافق ا  امعة
 وجـــــود  عـــــض املـــــشكالت العالقـــــة داخـــــل ا  ـــــرم - -

ا  ـــام   مـــع  عـــض املـــواطن ن وال يئـــات املـــدع ن 
 .رمللكية  ض واملطالب ن بالتعو ض

 حاجــة ا  امعــة إ ــ  مبـــا ي إضــافية ت ناســب مـــع - -
 اســــــــــــتحداث  ليـــــــــــــات -طبيعــــــــــــة تخصــــــــــــص ا  ـــــــــــــ  

 .قة مطلو ة لسو العملتخصصية جديد
ر قلـــة املــــساكن ا  اصــــة بأعـــضاء  يئــــة التــــد س - -

 .والطالب
ع الــسك   ألعــضاء  يئـــة - - و عــدم اســتكمال املــشر

 )مبا ي  وقاف(رالتد س 
 ا  اجـــــة ا ـــــ  توســـــيع املعامـــــل والقاعـــــات لز ــــــادة - -

 . الطاقة  س يعابية
 محدوديـة إم انيـة تطــو ر وتأ يـل الب يـة التحتيــة - -

ظـرا لعـدم تـوفر اعتمـادات ماليـة مـن  ش ل عام ن
د الذاتية  .را   ومة واعتماد ا  امعة ع   املوا

 . عدم استكمال امل شئات الر اضية وال  ية- -
 .قلة وسائل النقل وتقادم ا- -
 محدوديــة تطبيــق النظــام  لك  و ــي واحتياجــھ -  -

إ ــــــ  التطــــــو ر والتوســــــع ل ــــــشمل جميــــــع   ــــــشطة 
 .ا  امعية 

رد الذاتيـــــــة ل  امعــــــة لتنفيـــــــذ  عــــــدم كفايـــــــة املــــــوا- -
 م ام ا وأعمال ا،

د املخصـــصة لـــدعم أ ـــشطة البحـــث - - ر غيـــاب املـــوا
 ،العل  

 تقــادم  عــض  ج ــزة ا  اســو ية وعــدم صــيان  ا - -
 .وتحدي  ا

ئ ــــسة موحــــدة   ميــــع - - ر ال توجــــد قاعــــدة بيانــــات 
 .أ شطة ا  امعة

 عــــــــــــدم كفايــــــــــــة  ال ــــــــــــوادر الفنيــــــــــــة املتخصــــــــــــصة - -
  أعــــداد امل ــــ مج ن ومحل ــــ  بالتقنيــــة، ال ســــيما  ــــ

 النظم،
 لتقييم مخرجـات ا  امعـة لـدى آلية عدم وجود - -
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تمتلـــك ا  امعـــة إم انـــات ماديـــة مـــ  عة لتب ـــ  أ ـــشطة  -

 راس ثما ة
 .قوجود برامج نوعية تخدم سو العمل -
 –عــــــــام (لتنــــــــوع أنظمــــــــة القبــــــــو و لتحــــــــاق با  امعــــــــة - -

ممــا ي ــيح إعطــاء فــرص لاللتحــاق )  نفقــة خاصــة-يمــواز
ات الطالب    .ر ضوء إم انيات وقد

 ـــــسا م ا  امعـــــة  ـــــ  مجـــــال املـــــسئولية  جتماعيـــــة  ـــــ  - -
تقديم املنح الداخلية ضمن البوابة  لك  ونية للتعلـيم 

 .العا  
نحـــدد قـــانو ا  امعــــات وا  طـــة  ســـ  اتيجية ل  امعــــة  -

 .أ داف ا  دمة التعليمية بدقة وقابلي  ا للتطو ر
ات بمــا يرفــع مــن لــدى ا  امعــة توصــيف لل ــ امج - ر واملقــر

جـــــودة ا  دمــــــة التعليميــــــة و مــــــا يتــــــواءم مــــــع متطلبــــــات 
 .قسو العمل

د  ـــــشر ة إدا ــــــة وأ اديميـــــة متم ــــــ ة  - رلـــــدى ا  امعـــــة مــــــوا ر
 .تمتلك الكفاءة لتقديم ا  دمات بفعالية

 .روجود العديد من املراكز البحثية والتد  ية والعلمية -

فـد . املؤسـسات واملنظمـات ا   وميـة وا  اصـة رو
 ).التغذية الراجعة(ا  امعات باملعلومات املرتدة 

ق ضـــــعف الت ـــــسيق بـــــ ن ا  امعـــــة وســـــو العمــــــل - -
 .زسا م     ادة البطالة ب ن أوساط ا  ر ج ن

واملــــستلزمات ا  اصـــة بخدمــــة ضـــعف التج  ـــ ات  -
 .بالبحث العل   وخدمة املجتمع

ىضعف برامج تقييم  داء ع   املستو املؤسـ     -
ىوالفــــــردي لالســــــتفادة مــــــن قيــــــاس مــــــستو  داء 
ومعرفـــــــة  نحرافـــــــات وتحديـــــــد البـــــــدائل املتاحـــــــة 

 .و لف  ا لتفعيل التغذية العكسية
اسات العلمية  -  .رضعف  ستفادة من نتائج الد
اســـات العليـــا تراجـــع - ر عـــدد الطـــالب املـــ  ل ن بالد

 ش ل كب  ،و البحـوث ال ـ  ت تج ـا  ليـات ومراكـز 
 .ا  امعة

اجضــــــــــعف ال ـــــــــــشر العل ـــــــــــ  وعـــــــــــدم  -  املجـــــــــــالت رإد
 ).isi( (العلمية ضمن القواعد الدولية مثل 

  ):الفرص والتهديدات(حتليل البيئة اخلارجية جلامعة صنعاء 
 ال  ديدات الفرص

 طنية للتخطيط  س  اتي  ؤتوجھ الر ة الو -
يوجـــــد العديـــــد مـــــن القـــــوان ن يمكـــــن  ســـــتفادة م  ـــــا  ـــــ   -

د ال شر ة  .رتطو ر أداء املوا
ب الــــدو املتقدمــــة  ــــ  تطــــو ر  أداء  - ل ســــتفادة مــــن تجــــا ر

 .يال ادر   ادي   و دار والف  
التوجــــــــــھ املح ــــــــــ  والعــــــــــال   لتب ــــــــــ  ا  ــــــــــودة و عتمــــــــــاد  -

 .  ادي  
يــــــــة مت املـــــــــة ع ــــــــ  شـــــــــبكة  ن  نـــــــــت رتــــــــوفر بـــــــــرامج تد   -

 .وإم انية  ستفادة م  ا
 توافر الدعم الف   من مجلس  عتماد   ادي   -
ب ا   ـ ات ا  امعـات الرائـدة محليــا  - ر سـتفادة مـن تجـا

 .وإقليميا ودوليا
ىامل انــة التعليميـــة الرائـــدة   امعــة صـــنعاء ع ـــ  املـــستو  -

 .املح  
ل ع ــ  تمو ــل مــن يمكـن ل  امعــة  ســتفادة مــن ا  ـصو -

 .استمرار العدوان ع   اليمن -
 .عدم استقرار الوضع السيا    و قتصادي -
د ال ـشر ة   اديميـة إ ـ   - ر  ـسرب العديـد مـن املـوا

 .الداخل وا  ارج  س ب انقطاع املرتبات
دي   املتم ــــ  مــــن ياســــتقطاب ال ــــادر  دار و  ــــا -

رقبل سو العمل الداخ   وا  ا    .ق
عات املمولــــة مــــن ا  ــــارج بمــــا ف  ــــا  - وتوقــــف املــــشر

اسية ل  ارج  .راملنح الد
ٍعــدم وجــود تمو ــل ح ــومي  ــاف للتعلــيم والبحــث  -

م  ـــــس ب العـــــدوان ع ـــــ  2014العل ـــــ  منـــــذ عـــــام 
 .بالدنا

نــة  ا   وميــة  ال ــشغيلية  ل  امعــة  - زتقلــيص املوا
 .د ىإ   ا  د  

ٍعــدم وجــود تمو ــل ح ــومي  ــاف للتعلــيم والبحــث  -
م  ـــــس ب العـــــدوان ع ـــــ  2014العل ـــــ  منـــــذ عـــــام 
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 ال  ديدات الفرص
املؤســـــسات  نتاجيــــــة والقطــــــاع ا  ـــــاص  ــــــ  حالــــــة تــــــم 
عات البحثية  ش ل  و سو ق ا  دمات ا  امعية واملشر

 .جيد
رإم انية ا  صو ع   دعم خا   من  - ال  نامج  نما ي (ل

لـدعم ال ـدف الرا ـع مـن أ ـداف التنميـة ) لألمـم املتحـدة
 ..املستدامة و و التعليم

تقنيـــة  ـــ  تطـــو ر أنظمـــة التعلـــيم ر ســـتفادة مـــن تطـــو ال -
 . لك  و ي والتعليم عن  عد

توظيـــف التقنيـــة ا  ديثـــة  ـــ  جميـــع  عمـــال   اديميـــة  -
 . رو دا ة

ة التعلـــيم  - ا ر ســـتفادة مـــن مركـــز تقنيـــة املعلومـــات  ـــ  و ز
 .العا  

ة عـــن  - ر ســتجابة ملعــاي   جـــودة التعلــيم عــن  عـــد الــصاد
 .اتحاد ا  امعات العر ية

 ا  ــــا   الســــ ثمار املعرفــــة العلميــــة وتوظيف ــــا  ــــ  التوجــــھ -
 .املجال التكنولو  

حاجة منظمات  عمال والقطـاع ا  ـاص لبيـوت ا   ـ ة  -
اسات املختلفة ات والد رلتقديم  س شا  .ر

  عتمــاد ع ـــ  ا  امعـــة  ـــ  تـــوف   احتياجـــات ومتطلبـــات  -
رسو العمل من ال وادر املؤ لة واملد ة  .ق

 .ت محلية ودولية ل  امعةوجود شراكة واتفاقيا -
نة املرجعية مـع ا  امعـات املعتمـدة  - ر  ستفادة من املقا

 .للتطو ر ا  امعة وا  صو ع    عتمادية
إم انية التواصل مع القطاع ا  اص لتوف   فرص عمل - -

 .  ر    ا  امعات
 -اليو ـــــس و( ســـــتفادة مـــــن أ ـــــشطة املنظمـــــات الدوليـــــة  -

 .البنك الدو  
 . ل   ر    جامعة صنعاءقتفضيل سو العم -
قاحتيـــــــاج ســـــــو العمــــــــل لـــــــبعض التخصـــــــصات العلميــــــــة  -

 ملخرجات ا  امعة

 .بالدنا
ك ـ ة القــضايا  ــ  املحـاكم ضــد ا  امعــة ذات  ثــر  -

 .املا  
قالفار الكب   ب ن السعر الرس   وسعر الـسو  ـ   - ق

سـوم الطـالب   رال ليات العلمية، حيث يتم تو ـد  ر
شـراء مــستلزمات العمليــة  ـسعر البنــك ب نمـا يــتم 

 .قالتعليمية  سعر السو السوداء
 .ضعف شب ات  ن  نت و  ي  ا التحتية -
ر   رة ال وادر املؤ لة واملد ة من ا  امعة نظـرا - -

ف الرا نة ال   تواج  ا اليمن  .وللظر
 .ضعف شبكة  ن  نت -
 .   احتمالية اخ  اق  نظمة وال  امج  لك  ونية -
 .م العامضعف مخرجات التعلي -
ي ــــادة مخرجــــات التعلــــيم الثــــانو ال ت ناســــب مــــع  - ز

 .إم انيات ا  امعة ا  الية الس يعا  م
 تزايـــــــد النمـــــــو الـــــــس ا ي  ـــــــس ب ا  ـــــــرب وال  ـــــــرة  -

زالداخليــــــــة ممــــــــا يــــــــؤدي إ ــــــــ   ــــــــادة الطلــــــــب ع ـــــــــ  
 .ا  امعة

ف املع ــشية الــصعبة ال ــ   ع ــش ا املــواطن  - والظــر
ممـــــــــا يـــــــــؤدي إ ـــــــــ   ـــــــــسرب العديـــــــــد مـــــــــن الطـــــــــالب 

 . امعةبا 
توقـــــف  تفاقيـــــات أو عـــــدم تجديـــــد العديـــــد م  ـــــا  -

 .  س ب العدوان
ات  - رضــــعف توظيـــــف البحــــوث العلميـــــة و س ـــــشا

ه  .ر  دمة املجتمع وتطو
التوســــع  ــــ  افتتـــــاح بــــرامج أ اديميـــــة نوعيــــة لـــــدى  -

مؤســــسات التعلــــيم العـــــا   املحليــــة ممــــا يـــــضعف 
 . سبة  قبال
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ســـــــــــــالة وقـــــــــــــيم وأ ـــــــــــــداف  روجـــــــــــــود ر ـــــــــــــة و ؤ
 24 6 4 .اس  اتيجية وا  ة ل  امعة

ؤضـــعف  عـــالن عـــن مـــضام ن الر ـــة 
والرســـــــــــــــــــــــالة والقــــــــــــــــــــــــيم و  ــــــــــــــــــــــــداف 

 . س  اتيجية ل  امعة مل سب  ا
2 5 10 

ات  رتـــــوفر  ــــــشر عات وقـــــوان ن ولــــــوائح وقــــــرا
  4 .وأدلة

8 
 
 2 .عدم استكمال اللوائح و دلة 32

 
7 

 14 

وضـــــــــــــــــوح ودقـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــشر عات واللـــــــــــــــــوائح 
ات مكنـــت كـــوادر ا  امعـــة مـــن أداء  روالقـــرا

 .ا بالش ل املطلوبردو 
 

ات و دلـــة  28 7 4 رالقـــوان ن واللـــوائح والقـــرا
 6 3 2 .بحاجة إ   تحديث وتطو ر

ات
ر ع

 ش
وال

ت 
سا
سيا

ال
قــــــسم،  ليــــــة، مجلــــــس (مــــــشاركة املجــــــالس  

اســـــــات عليـــــــا، مجلـــــــس شـــــــئو الطـــــــالب،  ند ر
مجلـس أ ــاديمي، مجلـس املكتبــات، مجلــس 
نا  امعــــــة،   نــــــة شــــــئو املــــــوظف ن،   نــــــة 

 واتخــاذ ،  ـ  صــناعة)املناقـصات واملزايــدات
 .القرار

5 7 35 
ات  رالتــــــأخ    ــــــ  تطبيــــــق  عــــــض القــــــرا
املتخذة    املجالس املعنية والقوان ن 

 .ي   ا  انب ن  دار و  اديمي
3 5 15 
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ال ي ــل التنظيمــي بحاجــة إ ــ  تحــديث  6 2 3 .نيوجد  ي ل تنظيمي مالئم ومر
 12 4 3 .وتطو ر

 الوظـائف الرئ ــسة ال ي ـل التنظيمـي  غطــي
 .والثانو ة

 
عــــــدم اســــــتكمال العمــــــل بالتوصــــــيف  6 2 3

 4 2 2 .الوظيفي

ريوجـــــــــــد ت ـــــــــــسيق بـــــــــــ ن الوحـــــــــــدات  دا ـــــــــــة 
شـــــــادية ال ـــــــ  تو ــــــــ   15 5 3 .با  امعة. رقلـــــــة  دلـــــــة  

 ة 1 1 1 طر قة تنفيذ امل ام
  
ي ل

يم
نظ
الت

اء 
لبن
ا

 

ع لعمل توصيف وظيفي ضعف تفو ض الصالحيات  ـ   عـض  5 5 1 .ويوجد مشر
 15 5 3 وخاصة    ا  انب املاليةامل ام 

يتـــوفر  ــــادر أ ــــاديمي وإدار  مؤ ــــل ومتنــــوع 
ات يحملــو مـؤ الت علميــة  نا   ـ ات وامل ـا ر

 .تخصصية
توقـــــف تقيــــــيم  داء  ــــــس ب انقطــــــاع  24 8 3

 6 2 3 .املرتبات

ر ة
 ش

 ال
اد
ملو
ا

ر
 

ع للتنمية امل نية ألعضاء  يئة  ووجود مشر
د غيــــــاب التخطــــــيط  ــــــ 35 7 5 .رالتد س ر  جانــــــب املـــــــوا

 6 2 3 .ال شر ة    ظل عدم اعتماد م  انية
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 ل  ــــــــوافز والتــــــــام ن وأنظمــــــــةوجــــــــود لــــــــوائح 
الص   و جتما   والئحة ل سك ن أعضاء 

 .ر يئة التد س
4 5 20 

عــــدم  عيــــ ن أوائــــل ا  ــــر ج ن ملرحلــــة 
اه  رالب ـــالو وس واملاجـــست   والـــدكتو ر
نــة مــن ا  كومــة  ــ   زلعــدم وجــود موا

 .لرا نةاملرحلة ا

4 5 20 

وجــــــــــــود إجــــــــــــراءات وا ــــــــــــ ة لالســـــــــــــتقطاب 
مــن أعــضاء  يئــة % 40لوصــو حــوا    12 4 3 .والتوظيف

 50 10 5 رالتد س إ   مرحلة التقاعد

ئا    بتعيـ ن   ا  ـر ج ن أوائـلروجود توجھ 
توقـــــف تقيــــــيم  داء  ــــــس ب انقطــــــاع  40 10 4 ر   مرحلة الب الو وس واملاجست  

 6 2 3 .املرتبات

ة ا  ــــودة  ة برنــــامج إدا رتب ــــ  ا  امعــــة إلدا ر
الـــشاملة و عتماديـــة وتـــوفر مركـــز التطـــو ر 

 .وضمان ا  ودة
نــــــــــــــة مخصـــــــــــــــصة  32 8 4 زعــــــــــــــدم وجــــــــــــــود موا

الث 32 8 4 .رللتد ب والتأ يل
ية
يم
نظ
الت

فة 
قا

 

 15 5 3 التفاعل مع أ شطة ا  امعة
عـــدم وجـــود اســـتقرار وظيفـــي ونفـــ    

اع يلل ــــــــادر   ــــــــاديمي و دار النقطــــــــ
 .املرتبات

4 8 32 



   ورية اليمنيةم يف ضوء الرؤية الوطنية للجمه2021حتليل الوضع الراهن جلامعة صنعاء  90

  













 

 1
5:1 

2
10:1 


12  1

5:1 
2

10:1 


12 

امـــــــــــتالك ثقافـــــــــــة ا  ـــــــــــودة لـــــــــــدى من ـــــــــــس   
 15 5 3 توقف العمل النقا ي 15 5 3 ا  امعة 

غــــــــــم  رال ــــــــــ ام من ــــــــــس   ا  امعــــــــــة بالــــــــــدوام 
ف الرا نة      15 5 3 .والظر

رتــــــــــــــــــــــــوفر مراكــــــــــــــــــــــــز التــــــــــــــــــــــــد ب والتأ يــــــــــــــــــــــــل 
ات      32 8 4 .رو س شا

     32 8 4 .امتالك ا  امعة فر ق عمل فاعل
تـــــــــوفر املجـــــــــالس املختـــــــــصة لتعز ـــــــــز ثقافـــــــــة 
مـشاركة العــامل ن  ـ  حــل املـشكالت واتخــاذ 

 .القرار
4 8 32     

ة إجراءات العمليات ال شغيلية  نــــــاك ضــــــعف  ــــــ   عــــــض  جــــــراءات  32 8 4 روضوح دو
 12 6 2 .ال شغيلية

كفايـــــة وفعاليـــــة أدوات وأســـــاليب الت ـــــسيق 
 32 8 4 .ختلفةوالت امل ب ن جميع الوحدات امل

عـــدم اســــتكمال أتمتــــة جميــــع قواعــــد 
البيانـــــــــــــات ل ـــــــــــــشمل جميـــــــــــــع مرافـــــــــــــق 

 .ا  امعة
3 4 12 

ات
ملي

لع
ا

 

يتم مراجعة وتطو ر العمليات من وقت إ ـ  
     32 8 4 .آخر
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رأغلـــــــــب العمليـــــــــات  دا ـــــــــة واملاليـــــــــة تـــــــــدار 
     45 9 5 .إلك  ونيا

ضا  افية وموقعا متم ـ  ا رتمتلك ا  امعة أ
 ـــــساعد ع ـــــ  تـــــوف   ب ئـــــة  عليميـــــة و حثيـــــة 

 .مالئمة
4 9 36 

وجود  عض املشكالت العالقة داخل 
ا  ـــرم ا  ـــام   مـــع  عـــض املـــواطن ن 
روال يئـــــــــــــــات املـــــــــــــــدع ن مللكيـــــــــــــــة  ض 

 .واملطالب ن بالتعو ض

3 7 21 

تمتلــك ا  امعـــة مـــساحات ومبـــا ي  ـــ  عـــدد 
حــــــــــــب، : مــــــــــــن املحافظــــــــــــات مثــــــــــــل  ليــــــــــــات رأ

 .املحو ت، خوالن
4 8 32 

حاجـــــة ا  امعـــــة إ ـــــ  مبـــــا ي إضـــــافية 
ت ناســـــــب مـــــــع طبيعـــــــة تخصـــــــص ا  ـــــــ  
اســتحداث  ليـــات تخصــصية جديـــدة 

 قمطلو ة لسو العمل

3 9 27 

إم انيـة التوسـع مــستقبال لوجـود مــساحات 
ض ا  امعـــة ســـواء  ـــ  منطقـــة  ركب ـــ ة مـــن أ

 .مذبح أو منطقة ضبوة
 10 5 2 .قلة وسائل النقل وتقادم ا 32 8 4

التمتلك  س آ زا  امعة مدا عــــدم اســــتكمال امل ــــشئات الر اضـــــية  32 8 4 .ر
 10 5 2 .وال  ية

دية
املا

ية 
لب 
ا

 

تمتلــــــك ا  امعـــــــة مـــــــزارع حيوانيـــــــة ونباتيـــــــة 
قلــة املــساكن ا  اصــة بأعــضاء  يئــة  32 8 4 .ومساحات خضراء

 35 7 5 .رالتد س والطالب



   ورية اليمنيةم يف ضوء الرؤية الوطنية للجمه2021حتليل الوضع الراهن جلامعة صنعاء  92

  













 

 1
5:1 

2
10:1 


12  1

5:1 
2

10:1 


12 

وجود عـدد مـن املعـدات و الت والباصـات 
ات وا  راثات و ج زة   32 8 4 .والتقنياتروالسيا

ع الـــــــــسك    وعـــــــــدم اســـــــــتكمال املـــــــــشر
مبـــــــــــــا ي (رألعــــــــــــضاء  يئـــــــــــــة التـــــــــــــد س 

 ). وقاف
3 6 18 

واملتمثلــــة ) مطــــا ع لل ـــشر(تمتلـــك ا  امعـــة 
ا  اجة إ   توسيع املعامل والقاعات  32 8 4 .بدار جامعة صنعاء للطباعة وال شر

 21 7 3 .لز ادة الطاقة  س يعابية

     24 8 3 رآت  اضية مناسبةتمتلك ا  امعة م ش
يوجـــــــد لــــــــدى ا  امعـــــــة مس ــــــــشفى جــــــــام   

     24 8 3 .تحت التأث ث

د د الذاتيـــة ل  امعـــة  32 8 4 .روجود نظام إلك  و ي لتحصيل املوا رعــدم كفايـــة املـــوا
 27 9 3 .لتنفيذ أعمال ا

ات ولــوائح تـنظم العمــل  رتوجـد قــوان ن وقـرا
 .املا  

4 
د املخصــــــــــــصة لــــــــــــدعم  32 8  رغيــــــــــــاب املــــــــــــوا

 18 6 3 .أ شطة البحث العلمي

قابـــــــــــة ومراجعـــــــــــة ماليـــــــــــة داخليـــــــــــة  روجـــــــــــود 
جية      28 7 4 .روخا

ية
ملال
د ا

ملوا
ا

ر
د ــــا الذاتيــــة  ـــــ    ر عتمــــد ا  امعــــة ع ــــ  موا

ة  رتقــــــــــــديم خــــــــــــدما  ا التعليميــــــــــــة وفــــــــــــق إدا
 ، ولو ات

5 9 45     
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توجــــــھ قيــــــادة ا  امعــــــة نحــــــو أتمتــــــة جميــــــع 
 . شطة والعمليات 

4 
 

8 
 

32 
 

تقـــــــــادم  عـــــــــض  ج ـــــــــزة ا  اســــــــــو ية 
 9 3 3 .وعدم صيان  ا وتحدي  ا

تـــــــــوفر تج  ـــــــــ ات ماديـــــــــة وشـــــــــب ات و ـــــــــرامج 
ئ سة موحدة  32 8 4 .وأنظمة  رال توجد قاعدة بيانات 

 6 2 3 .  ميع أ شطة ا  امعة

 عمـل ا  امعــة بنظــام التقنيـة ال  مجيــة  ــ  
 18 6 3 . ةورجميع   شطة الضر

عــــــــــــــــــدم كفايـــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــوادر الفنيـــــــــــــــــــة 
املتخصــــــــصة بالتقنيــــــــة، ال ســــــــيما  ــــــــ  

 أعداد امل  مج ن ومحل   النظم،
2 2 4 

يتــــــــــــوفر لـــــــــــــدى ا  امعــــــــــــة و ليا  ـــــــــــــا موقـــــــــــــع 
سمي يقدم خدمات ل  م و رإلك  و ي       32 8 4 .ر

 عمل ا  امعة ع   تطو ر وتحديث ال  امج 
     18 6 3 .وصيان  ا

مة
خد

ست
 امل
ية
قن
الت

 

ة التقنيـــــــــــــــــة وجــــــــــــــــود كـــــــــــــــــوادر م رؤ لــــــــــــــــة إلدا
     24 6 4 .املستخدمة

دو
في
ست

امل
ن  

 عــد ا  امعـــة أحـــد أ ـــم بيـــوت ا   ـــ ة ال ـــ  
 45 9 5 .تمتلك كوادر متخصصة    أغلب املجاالت

عــــــدم وجــــــود آليــــــة لتقيــــــيم مخرجــــــات 
ا  امعــة لــدى املؤســسات واملنظمــات 

فد ا  امعات . ا  كومية وا  اصة رو
التغذيــــــــــــــــــــــة (باملعلومـــــــــــــــــــــات املرتــــــــــــــــــــــدة 

 ).راجعةال

3 8 24 
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تمتلــــك ا  امعـــــة إم انـــــات ماديـــــة مـــــ  عة 
 32 8 4 .رلتب   أ شطة اس ثما ة

قضعف الت سيق بـ ن ا  امعـة وسـو 
زالعمــــل ســــا م  ــــ   ــــادة البطالــــة بــــ ن 

 .أوساط ا  ر ج ن
3 6 18 

     28 7 4 .قوجود برامج نوعية تخدم سو العمل

لتنـــوع أنظمــــة القبــــو و لتحــــاق با  امعــــة 
ممـــــا ي ـــــيح )  نفقـــــة خاصـــــة-ي مـــــواز–عـــــام (

إعطــاء فـــرص لاللتحـــاق  ــ  ضـــوء إم انيـــات 
ات الطالب  .روقد

5 10 50     

ســــــــا مت ا  امعــــــــة  ــــــــ  مجــــــــال املــــــــسئولية 
 جتماعيـة  ـ  تقـديم املـنح الداخليـة ضـمن 

 .البوابة  لك  ونية للتعليم العا  
4 10 40     

 طـــــــــــــــــــــة نحـــــــــــــــــــــدد قـــــــــــــــــــــانو ا  امعـــــــــــــــــــــات وا 
 ســــــــ  اتيجية ل  امعــــــــة أ ــــــــداف ا  دمـــــــــة 

 .التعليمية بدقة وقابلي  ا للتطو ر
5 8 40 

ضعف  عض التج   ات واملستلزمات 
ا  اصـــــــــة بخدمـــــــــة بالبحـــــــــث العلمـــــــــي 

 .وخدمة املجتمع
2 5 10 

ات
دم
  
ء ا
أدا

 /
طة

 ش
 

 

ات  رلـــدى ا  امعـــة توصـــيف لل ـــ امج واملقـــر
بمــا يرفــع مــن جــودة ا  دمــة التعليميــة بمــا 

 .العملقيتالءم مع متطلبات سو 

ضــــــــــــعف بــــــــــــرامج تقيــــــــــــيم  داء ع ــــــــــــ   45 9 5
ىاملـــــــــــــــــــــــستو املؤســـــــــــــــــــــــ    والفـــــــــــــــــــــــردي 
ىلالســـتفادة مــــن قيـــاس مــــستو  داء 
ومعرفــة  نحرافــات وتحديــد البــدائل 

3 5 15 
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املتاحــــــــــة و لف  ــــــــــا لتفعيــــــــــل التغذيـــــــــــة 
 .العكسية

د  ـــــــــــــشر ة إدا ـــــــــــــة  رلـــــــــــــدى ا  امعـــــــــــــة مـــــــــــــوا ر
وأ اديميــــة متم ــــ ة تمتلــــك الكفــــاءة لتقـــــديم 

 .فعاليةا  دمات ب
تراجــــــــــــــع عــــــــــــــدد الطــــــــــــــالب املــــــــــــــ  ل ن  28 7 4

اسات العليا  ش ل كب    18 6 3 .ربالد

وجــــــــــــــود العديــــــــــــــد مــــــــــــــن املراكــــــــــــــز البحثيـــــــــــــــة 
 32 8 4 .روالتد  ية والعلمية

ضـــــــــــــــــعف  ســـــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــن نتــــــــــــــــــائج 
اســـــــــات والبحـــــــــوث ال ـــــــــ  ت تج ـــــــــا  رالد

 . ليات ومراكز ا  امعة
3 6 18 

    
اجضــــــعف ال ــــــشر العلمــــــي وعــــــدم   رإد

الت العلميــــــــــة ضــــــــــمن القواعــــــــــد املجـــــــــ
 ).isi(الدولية مثل 

4 7 28 
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وجـــــــــھ القيـــــــــادة للتخطـــــــــيط  ســـــــــ  اتي   ت
 النـاتج مـن و مـنعدم  ستقرار  36 9 4 .ؤ عمل ر ة وطنية للبالد 

 45 9 5 العدوان الغاشم ع   الوطن 

وجــــود شــــراكة واتفاقيــــات محليــــة ودوليــــة 
توقف  تفاقيات أو عدم تجديد  24 8 3 .ل  امعة

 12 3 4 .العديد م  ا  س ب العدوان





 

    
عات املمولـــــة مــــــن توقـــــف املــــــ وشر

اســــية  را  ـــارج بمــــا ف  ـــا املــــنح الد
 .ل  ارج

3 7 21 

ليمكــن ل  امعـــة  ســتفادة مـــن ا  ـــصو 
ع ـــــــ  تمو ـــــــل مـــــــن املؤســـــــسات  نتاجيـــــــة 
والقطــــــاع ا  ــــــاص  ــــــ  حالــــــة تــــــم  ــــــسو ق 
عات  وا  ـــــــــــــــــــدمات ا  امعيـــــــــــــــــــة واملـــــــــــــــــــشر

 .البحثية  ش ل جيد

4 7 28 

ٍعــدم وجــود تمو ــل حكــومي  ـــاف 
م والبحث العلمي منذ عام للتعلي
م  ــــــــــــس ب العــــــــــــدوان ع ـــــــــــــ  2014
 .بالدنا

5 10 50 







رإم انيـــة ا  ـــصو ع ــــ  دعـــم خـــا   مــــن   ل
لـــدعم ) ال  نـــامج  نمـــا ي لألمـــم املتحـــدة(

 التنميـــــــــــة أ ـــــــــــدافال ـــــــــــدف الرا ـــــــــــع مـــــــــــن 
 .املستدامة و و التعليم

ك ــــــ ة القــــــضايا  ــــــ  املحــــــاكم ضــــــد  12 6 2
 18 6 3 .ا  امعة ذات  ثر املا  
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ليمكــن ل  امعـــة  ســتفادة مـــن ا  ـــصو 
ع ـــــــ  تمو ـــــــل مـــــــن املؤســـــــسات  نتاجيـــــــة 
والقطــــــاع ا  ــــــاص  ــــــ  حالــــــة تــــــم  ــــــسو ق 
عات  وا  ـــــــــــــــــــدمات ا  امعيـــــــــــــــــــة واملـــــــــــــــــــشر

 .البحثية  ش ل جيد

4 7 28 

قالفار الكب   ب ن الـسعر الرسـمي 
قوســــــــــــــعر الـــــــــــــــسو  ــــــــــــــ  ال ليـــــــــــــــات 
ســوم  رالعلميــة، حيــث يــتم تو ــد  ر

يــــتم الطــــالب  ــــسعر البنــــك ب نمــــا 
شــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــستلزمات العمليـــــــــــــــــــة 
قالتعليميــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــسعر الــــــــــــــــــــــسو 

 .السوداء

4 8 32 

    

ٍعــدم وجــود تمو ــل حكــومي  ـــاف 
للتعليم والبحث العلمي منذ عام 

م  ــــــــــــس ب العــــــــــــدوان ع ـــــــــــــ  2014
 بالدنا

5 10 50 

 
 

نـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــشغيلية     زتقلـــــــــــــــيص املوا
 50 10 5 ا  كومية إ   ا  د  د ى 

ب خ ـــ ات ا  امعـــات ر ســتفادة مـــن تجــا
 32 8 4 . الرائدة محليا وإقليميا ودوليا

ياســـــــــــــــــــــــــــــتقطاب ال ـــــــــــــــــــــــــــــادر  دار 
قو  ـاديمي املتم ــ  مـن قبــل ســو 

 .رالعمل الداخ   وا  ا  
5 10 50 







رتــوفر بـــرامج تد  يــة مت املـــة ع ــ  شـــبكة  
 45 9 5 . ن  نت وإم انية  ستفادة م  ا

التوســـــــــــــــع  ــــــــــــــــ  افتتـــــــــــــــاح بــــــــــــــــرامج 
ة لـــدى مؤســـسات أ اديميـــة نوعيـــ

التعلــــــــــــيم العــــــــــــا   املحليــــــــــــة ممــــــــــــا 
 .يضعف  سبة  قبال

1 1 1 
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رثقـــــة املجتمـــــع املح ـــــ  وا  ـــــا   بجامعـــــة 
 32 8 4 . صنعاء

ي ـــادة مخرجـــات التعلـــيم الثـــانو  ز
ال ت ناسب مع إم انيات ا  امعة 

 .الس يعا  م
2 5 10 

قتفــــــضيل ســــــو العمــــــل   ر  ــــــ  جامعــــــة 
 18 6 3 .صنعاء

ا ي  ـــــــــــس ب تزايـــــــــــد النمـــــــــــو الـــــــــــس 
ا  ــــــرب وال  ــــــرة الداخليــــــة ممــــــا 
زيـــــــــؤدي إ ـــــــــ   ـــــــــادة الطلـــــــــب ع ـــــــــ  

 .ا  امعة

3 8 24 

 نــــــاك توجـــــــھ دو ـــــــ   ومح ـــــــ  نحـــــــو  تب ـــــــ  
ا  ـــودة و عتمـــاد   ـــاديمي   ـــ  التعلـــيم 

 ا  ام   
4 8 32 

 

   

 عتمــــــــــــــاد ع ـــــــــــــــ  ا  امعــــــــــــــة  ـــــــــــــــ  تـــــــــــــــوف   
قاحتياجــــات ومتطلبــــات ســــو العمــــل مــــن 

 .ةرالكوادر املؤ لة واملد 
4 9 36 

 
   





 

ر ســــتفادة مــــن تطـــــو التقنيــــة  ــــ  تطـــــو ر 
 والتعلـــيم عـــن  لك  و ـــيأنظمـــة التعلـــيم 

 . عد
 32 8 4 .ضعف شبكة  ن  نت 32 8 4
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توظيــــــــــف التقنيــــــــــة ا  ديثــــــــــة  ــــــــــ  جميــــــــــع 
ال  ديـــــــــــــدات املحتملـــــــــــــة الخ ـــــــــــــ اق  32 8 4 . ر عمال  دا ة و  اديمية

 36 9 4 . ونية نظمة وال  امج  لك 

 ســتفادة مـــن مركــز تقنيـــة املعلومــات  ـــ  
ة التعليم العا   ا رو      50 10 5 .ز

الســتجابة ملعــاي   جــودة التعلــيم عــن  عــد 
ة عن اتحاد ا  امعات العر ية  36 9 4 رالصاد

 
   

ب الـدو املتقدمـة  ــ   ل سـتفادة مـن تجـا ر
 15 5 3 . تطو ر أداء ال ادر   اديمي والف  

 
   





 

يوجـــــــــــد العديــــــــــــد مـــــــــــن القــــــــــــوان ن يمكــــــــــــن 
د  ر ســــــــتفادة م  ــــــــا  ــــــــ  تطــــــــو ر أداء املــــــــوا

 .ال شر ة
4 8 32 

 
   

تفـــــــاع  ـــــــسبة النمـــــــو الـــــــس ا ي وال  ـــــــرة  را
 40 8 5 الداخلية

ر ـــادة ظ ـــو ا  امعـــات واملعا ـــد  ز
 والتنــوع ال  ام ــ  الواســع   ليــة

ف  ـــــا واســـــ يعا  ا لعـــــدد كث ـــــ  مـــــن 
 .الطالب

3 2 6 




  عليم و علم إ  تحديث التعليم وتحو لھ  
يم ـــار  عتمـــد ع ـــ   بت ـــار والتكنولوجيـــا 

 .ا  ديثة
3 5 15 

رظ ـــــــو التعلـــــــيم  لك  و ـــــــي ومـــــــا 
يمثلـــــھ مـــــن تحـــــدي أمـــــام التعلـــــيم 

 .التقليدي
4 8 32 
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 شر الو   البي   ملواج ة است  اف 
د الب ئة الدائمة واملتجددة  .رموا

4 9 36 

ادي القــــــــــائم ع ــــــــــ  النمــــــــــو  قتــــــــــص
اقتـــــــــــــــصاديات املعرفـــــــــــــــة والتقـــــــــــــــدم 
ة املعلومــــــــــــــات  رالتكنولــــــــــــــو   وثــــــــــــــو
تباط ــا باإلنتاجيـــة املعتمـــدة ع ـــ   روا
 .  بداع و بت ار والتعليم ا  ديث

4 8 32 

تزايـــد   تمــــام بـــالتعليم  لك  و ــــي ومــــا 
يمثـــل مـــن اســـ  اتيجية فعالـــة  ـــ  تحــــس ن 
وتطــــــــــــو ر وتجو ــــــــــــد العمليــــــــــــة التعليميــــــــــــة 

 .حث العلميوالب
ل  ـــــــرة العقــــــــو   اديميـــــــة مــــــــن  28 7 4

 45 9 5 .البالد

ال  ك ــــــ  ع ــــــ   بت ــــــار  ــــــ  مجــــــال التعلــــــيم 
 لك  و ـــــي ومواءم  ــــــا مـــــع نظــــــم ا  ــــــودة 
ا  ديثـــــة ال ـــــ   عمــــــل ع ـــــ  إنتـــــاج مخــــــرج 
 علــــــم مر ــــــ   أل ــــــ اب العمــــــل وطــــــال   

 .ا  دمة والتوج ات املستقبلية

4 7 28 
اتــــھ ع ــــ  التغ ــــ ات املناخيــــة وتأث  

ا  يـــاة  ــــش ل عـــام عامــــل   ديــــد 
خط   ع    من الغـذا ي وا  يـاة 

 . ش ل عام
4 6 24 

  تمـــــــــــــام باأل ـــــــــــــشطة امليدانيـــــــــــــة املـــــــــــــصاحبة 
اســـــــية  ـــــــ  الب ئـــــــة املحيطـــــــة  رللتخصـــــــصات الد
ات الفعليـــــــة ال ــــــــ   ربا  امعـــــــة الك ـــــــساب امل ــــــــا

 .تخدم  ل تخصص لدى الطالب
4 7 28     

  قق الفرصة أو نقطة القوة  أو حدوث التهديد ونقطة الضعف مدى احتامل حت=الوزن  -
  مدى إمكانية االستفادة من هذه الفرصة أو مدى أ ر هذا التهديد عىل مستوى البلد =التقدير  -
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  لتحديد القضايا احلرجةSWOT موذج حتليل  ن
                                

 الداخليةالب ئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جي  الب ئة  ةرا  ا

 )S(مجاالت القوة 
ات وأدلة  •  .رتوفر  شر عات وقوان ن ولوائح وقرا
ات يحملو أ ادي  توفر  ادر  • ن وإدار مؤ ل ومتنوع ا    ات وامل ا ري

 .مؤ الت علمية تخصصية
ئا    بتعي ن  • ر ا  ر ج ن  ـ  مرحلـة الب ـالو وس أوائلروجود توجھ 

اه  .رواملاجست   والدكتو
 متم  ة    أغلب ال ليات واملراكزريوجد لدى ا  امعة ب ئة تد ب  •
 .ر أغلب العمليات  دا ة واملالية تدار إلك  ونيا •
ضا  افيـة وموقعـا متم ـ ا  ـساعد ع ـ  تـوف   ب ئـة  • رتمتلك ا  امعة أ

 . عليمية و حثية مالئمة
د ـا الذاتيـة  ـ  تقـديم خـدما  ا التعليميـة  • ر عتمد ا  امعة ع ـ  موا

ة  ولو ات  .روفق إدا
 ا  امعــــــة نحــــــو  أتمتــــــة جميــــــع   ــــــشطة والعميــــــات، توجـــــھ قيــــــادة •

 .باالعتماد ع   التج   ات املادية والشب ات وال  امج و نظمة
ســــــ   ل  امعــــــة و ليا  ــــــا يقــــــدم خــــــدمات  • ريوجــــــد موقــــــع إلك  و ــــــي 

 .رل  م و
 عد ا  امعة أحـد أ ـم بيـوت ا   ـ ة ال ـ  تمتلـك  ـوادر متخصـصة  •

 .   اغلب املجاالت
 نفقــــة -ي مــــواز–عــــام (و لتحــــاق با  امعــــة ل القبــــو أنظمــــةتنــــوع  •

ات ) خاصة رمما ي يح إعطاء فرص لاللتحاق    ضوء إم انيات وقد
 .الطالب

ات بمـــــا يرفـــــع مـــــن جـــــودة  • رلــــدى ا  امعـــــة توصـــــيف لل ـــــ امج واملقـــــر
 .ا  دمة التعليمية 

 W(مجاالت الضعف 
ات  • رال يا ــل التنظيميــة والقـــوان ن واللــوائح والقـــرا

 .تحديث وتطو رو دلة بحاجة إ   
د ال ــــشر ة  ـــــس ب ا عـــــدام  • رغيــــاب تخطـــــيط املـــــوا

نة   .زاملوا
رعدم  عيـ ن أوائـل ا  ـر ج ن ملرحلـة الب ـالو وس  •

نــــة مـــــن  اه لعــــدم وجــــود موا زواملاجــــست   والــــدكتو ر
مما سوف يوثر ذلك ،ا   ومة    املرحلة الرا نة 

 مستقبال 
د الذاتيـــــــة ل  امعـــــــة لتنفيــــــــذ  • رعـــــــدم كفايـــــــة املــــــــوا

 .أعمال ا
نة مخصصة للتد ب والتأ يلعد • رم وجود موا  .ز
حاجـــة ا  امعـــة إ ـــ  مبـــا ي إضـــافية ت ناســـب مـــع  •

طبيعة تخصص ا    استحداث  ليات تخصصية 
 .قجديدة مطلو ة لسو العمل

رقلــــة املـــــساكن ا  اصــــة بأعـــــضاء  يئــــة التـــــد س  •
 .والطالب

قضــــــعف الت ــــــسيق بــــــ ن ا  امعــــــة وســــــو العمــــــل  •
 .  ر ج نزسا م     ادة البطالة ب ن أوساط ا

اج املجــــــــــالت  • رضـــــــــعف ال ــــــــــشر العل ـــــــــ  وعــــــــــدم إد
 ).isi(العلمية ضمن القواعد الدولية مثل 
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توجھ القياد للتخطيط  س  اتي    عمل )O(الفرص 
 .ور ة وطنية للبالد

يوجد العديد مـن القـوان ن يمكـن  سـتفادة م  ـا  ـ   •
د ال شر ة  .رتطو ر أداء املوا

 . معة صنعاءرثقة املجتمع املح   وا  ا   بجا •
ليمكن ل  امعة  سـتفادة مـن ا  ـصو ع ـ  تمو ـل  •

من املؤسسات  نتاجية والقطـاع ا  ـاص  ـ  حالـة 
عات  وتــــــــــم  ـــــــــــسو ق ا  ــــــــــدمات ا  امعيـــــــــــة واملـــــــــــشر

 ..البحثية  ش ل جيد
ر ســــــتفادة مـــــــن تطـــــــو التقنيـــــــة  ـــــــ  تطـــــــو ر أنظمـــــــة  •

التعليم  لك  و ي والتعليم عن  عد، وتوظيف ا     
 . و  اديميةرل  دا ةجميع  عما

ة  • ا ر ســـــــتفادة مـــــــن مركـــــــز تقنيـــــــة املعلومـــــــات  ـــــــ  و ز
 .التعليم العا  

حاجـــة منظمـــات  عمـــال والقطـــاع ا  ـــاص لبيـــوت  •
اسات املختلفة ات والد را    ة لتقديم  س شا  .ر

 . ستفادة من القوان ن واللوائح املنظمة لعمل ا  امعة لتحس ن  داء -
ر  اديميــــــة والفنيــــــة و دا ــــــة وتأ يل ــــــا ســــــيؤدي إ ــــــ  املحافظــــــة ع ــــــ  ال ــــــوادر  -

 .تحس ن  داء
اه، –راســـــتكمال إجـــــراءات  عيـــــ ن أوائــــــل الـــــدفع ب ـــــالو وس ماجـــــست    - ر دكتــــــو

 .سيؤدي إ   تحس ن  داء
فد ا بـاألج زة ا  ديثـة سـيؤدي إ ـ   - راملحافظة ع   قاعات التد ب وصيان  ا و ر

 .تحس ن  داء
ر دا ـة وتـد ب العـامل ن عل  ـا سـيؤدي إ ـ  تحـس ن اسـتكمال أتمتـة العمليـات  - ر

 . داء
رافتتاح برامج  عليمية وتد  ية واس شا ة نوعية سيؤدي إ   تحس ن  داء -  .ر
جـود ب يـة تحتيـة وأ اديميـة وفنيـة وإدا ـة  - رتنوع أنظمة  لتحاق  ـ  ا  امعـة و و

 .يؤدي إ   تحس ن  داء
رة وإدا ـة وفنيـة واس ـشا ة وكـذا موقـع  ستفادة من ال ـوادر ال ـشر ة أ اديميـ - ر

را  امعــة ومــساح  ا  ــ  تقــديم ا  ــدمات التعليميــة والتد  يــة و س ــشا ة  ــ   ر
 .تحس ن أداء ا  امعة

،و .تأســـ س جمعيـــات علميـــة لالســـتفادة مـــن خ  ا  ـــا  ـــ  مختلـــف التخصـــصات -
مــــة عنــــد وتز ــــد صــــناع ات الال ز القــــرار بالبيانــــات واملعلومــــات وتقــــديم  س ــــشا ر

 .ا  اجة

 ستفادة من ال وادر  -
ر  اديمية و دا ة    تطو ر 

القوان ن واللوائح وال ي ل 
التنظي   ل  امعة، وتخطيط 

د ال شر ة  .راملوا
قيام ا  امعة ب نفيذ العديد  -

ش  ورمن املؤتمرات والندوات و
 .العمل املجتمعية

ة ا  امعة     - رسيحسن صو
 .قسو العمل

 توظيف التقنيات ا  ديثة    -
مجال البحث و نتاج وال شر 

 . العل  

 )T(ال  ديدات  
 .العدوان الغاشم ع   الوطن  -
د ال ــــــشر ة   اديميــــــة و دا ــــــة إ ــــــ  القطــــــاع  - ر ــــــسرب العديــــــد مــــــن املــــــوا ر

 .لا  اص واملنظمات وإ   دو ا  وار  س ب ا  رب وانقطاع املرتبات
نة ال شغيلية ا   ومية إ   ا  د  د ى -  . زتقليص املوا
م 2014ٍدم وجود تمو ل ح ومي  اف للتعليم والبحث العل   منـذ عـام ع -

 . س ب العدوان ع   بالدنا
عات - اسية ل  ارجوتوقف املشر  .ر املمولة من ا  ارج بما ف  ا املنح الد
ي ـــــــادة مخرجـــــــات التعلـــــــيم الثـــــــانو ال ت ناســـــــب مـــــــع إم انيـــــــات ا  امعـــــــة  - ز

 .الس يعا  م

رشا ع اس ثمار مساحة ا  امعة وموقع ا    م -
 .راس ثما ة، س  فد ا  امعة بمبالغ مالية

 املوجودة    ةرالتد  ي ستفادة من  ا    ات والبي ية  -
د ا  امعية ر ادة تنمية املوا  .ز
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ال شر عات 
 -ان نقو(

ات  رقرا
 )رجم و ة

تمكــــ ن ا  امعــــة مــــن  ســــتقالل املــــا   
نو دار بحـــــــــسب قـــــــــانو ا  امعــــــــــات  ي
اليمنيــــــــة، واســـــــــتكمال إصــــــــدار الئحـــــــــة 
د و ســــــــــــــــــتخدامات، والئحــــــــــــــــــة  راملـــــــــــــــــوا
اســـــــــــات العليـــــــــــا، والئحـــــــــــة شـــــــــــئو  نالد ر

 .الطالب من ا   ات املعنية

اســـ يفاء الب يـــة واملـــصوغات القانونيـــة   √ 
مة ل سي   امل  . ام و عمالزالال

د  رمخالفـــــــــات ناشـــــــــئة و ـــــــــدر للمـــــــــوا
 .املالية

 تطو ر مؤس   
تطـــــو ر ا  وانـــــب املؤســـــسية املختلفـــــة 

رإدا ــــا وماليــــا وماديــــا و عليميــــا وتقنيــــا (
 )  .و شر ا

لا  ـصو ع ـ   عتمـاد العـام وا  ـاص   √ 
 .رالداخ   وا  ا  

ج مــن التــص يفات  قليميــة  وا  ــر
ت والعامليــــة وعـــــدم اعتمــــاد مخرجـــــا

 .ا  امعة إقليميا ودوليا

 الب ية املادية

نـــة لبنـــاء  ليـــات  -الـــصيدلة: (زتـــوف   موا
د -و عــــــــــــالم ر و ليــــــــــــة الب ــــــــــــ ول واملــــــــــــوا

الطبيعيــــة، و ليــــة العلــــوم التطبيقيــــة، 
، والــــــــــــصالة  يو ليــــــــــــة الطــــــــــــب البيطــــــــــــر
الر اضـــــــــية املغلقـــــــــة، وســـــــــكن أعـــــــــضاء 
ر يئــــة التــــد س، ونــــادي أعــــضاء  يئــــة 

ي  وقـــاف رالتـــد س،  واســـتكمال مبـــا 
ل  امعـــــــــــة واســـــــــــتكمال تـــــــــــوف   الب يـــــــــــة 
التحتيــــــة مــــــن قاعــــــات ومعامــــــل وأثــــــاث 

 .وتج   ات

 √  

اســـــــــــــــ يعاب  العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الطـــــــــــــــالب 
ة،  اسة    تخصصات جديـدة ونـاد رللد ر
روا  فـــاظ ع ـــ  أعـــضاء  يئـــة التــــد س 
مـــن ال ـــسرب وتـــوف   ب ئـــة مناســـبة ل ـــم 

فــــــــــع مــــــــــستو  نتاجيــــــــــة . وألســــــــــر م ىو ر
  داء ىالعلميــــــــــــــــة وتحـــــــــــــــــس ن مـــــــــــــــــستو

وتحقيق قدر أع ـ  مـن الرضـا الـوظيفي 
 .والوالء املؤس    و ستقرار النف   

زو ــــــــــادة امل ــــــــــ ة التنافــــــــــسية ل  امعــــــــــة، 
فـــــــــــــع م ان  ـــــــــــــا ضـــــــــــــمن التـــــــــــــص يفات  رو

 .العاملية

رفقــــــدان ا  امعــــــة ل واد ــــــا ســــــواء 
رأعضاء  يئة تـد س أو مـوظف ن أو 

وانخفـــــــــــــــــــاض  نتاجيـــــــــــــــــــة . طــــــــــــــــــالب
العلميــــــــــــــــة والعمليــــــــــــــــة وانخفـــــــــــــــــاض 

ىو  داء وامل ـــــــــ ة التنافـــــــــسية مــــــــست
ل  امعـــــــــــــــــــــة وانخفـــــــــــــــــــــاض الرضـــــــــــــــــــــا 

 .الوظيفي
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عات  ومشر
أتمتة وإدخال 

 تقنية

استكمال أتمتة ا  امعة ضمن 
قاعدة بيانات واحدة  بما ي   م مع 

 .لالتحو الرق   للتعليم ا  ام  
 √  

إم انية عمل محاضرات إلك  ونية 
 19رخاصة مع ظ و جائحة  وفيد 

ة ثانية توف   من ناحية ومن ناحي
الوقت وا   د واملال من خالل 

 .رت سيط  جراءات  دا ة واملالية
ة  رباستخدام أساليب  دا

لو س يل الوصو ا  ر .  لك  ونية
ملصادر املعلومات من خالل 
املستودعات الرقمية واملكتبات 

رو ط محر ات البحث .  لك  ونية
واملجالت العلمية وقواعد البيانات 

 وإقليميا ودوليا، و ذا يرفع من محليا
تص يف ا  امعة، و   يع حركة 
البحث و نتاج وال شر العل   

والتعر ف با  امعة .  لك  و ي
و سو ق خدما  ا و رامج ا ومقوما  ا 
من خالل ال شر ع   املواقع 

 . لك  ونية 

من املر   توقف العملية 
التعليمية    حالة ان شار  و ئة 

، 19وم  ا  و اء  وفيد العاملية 
وضعف امل  ة التنافسية ل  امعة 
ىوانخفاض مستو التص يف 

وتأخر ا  امعة عن .العال   ل ا 
مثيال  ا محليا وعر يا وإقليميا 
وعامليا فيما يتعلق بمتطلبات 
لالتحو الرق      التعليم 

يوضعف  تصال  دار . ا  ام  
و  ادي   ب ن من س   ا  امعة 

 ا، إلك  وني

ات  ربناء قد
 ) شر ة(

د  ات ال ـوادر العلميـة واملـوا رتنمية م ا ر
ال ـــــشر ة لتحقيـــــق   ـــــداف وتحـــــس ن 
 داء املؤســــــــ    مـــــــــن خــــــــالل ال ـــــــــ امج 

 √  
رأداء ا  ــــــــدمات التعليميــــــــة والتد  يــــــــة 

رو س ــشا ة و دا ـــة واملاليـــة بكفـــ اءة ر
وفاعليـــــة وتحقيـــــق   ـــــداف واختـــــصار 

ىانخفــــــــــاض مــــــــــستو  داء  ــــــــــس ب 
ات وضـــــعف التــــــد ب  رتقـــــادم امل ـــــا ر
ىوانخفــــــــاض مــــــــستو الرضــــــــا لــــــــدى 
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ات التد  يــــة  وصــــوال لتحقيــــق  روالــــدو ر
 .ا  ودة و عتماد   ادي  

الوقــــــــــــت وا   ــــــــــــد، وتحــــــــــــس ن ســــــــــــمعة  
التعلــيم وا  فــاظ ع ــ  امل انــة الر اديــة 

 .ل  امعة

رمن ــــــــــــــس   ا  امعــــــــــــــة، وشـــــــــــــــعو م 
باإلحبـاط والقلــق، وضـعف التحــاق  

وانخفــــــــــــــاض الطـــــــــــــالب با  امعــــــــــــــة  
ســــــــــمع  ا أمــــــــــام املجتمــــــــــع و ــــــــــسرب 
رال ـــــــــــــــــوادر   اديميـــــــــــــــــة و دا ـــــــــــــــــة 
والفنيــــــة، وقلـــــــة ا  ــــــوافز املرتبطـــــــة 

ات ربالتد ب و ناء القد وانخفاض . ر
ىمـــــــــــــستو الثقــــــــــــــة لــــــــــــــدى من ــــــــــــــس   
ة ع ـــــــــــ   را  امعـــــــــــة وضـــــــــــعف القـــــــــــد

 .املنافسة

 ىأخر تذكر

نة ل  امعة- صد موا ز   .ر
جــــــــــــات وظيفيــــــــــــة لل ــــــــــــادر - ر اعتمـــــــــــاد د

 .يالف   و دار  ادي   و
 تأســــــــ س وحــــــــدة  ــــــــسو ق ا  ــــــــدمات -

ا  امعيــــــــــــــــــــة واملــــــــــــــــــــشرعات العلميـــــــــــــــــــــة 
 .والبحثية

  تأس س مركز ال شر العل   -

ا  فـــــــــاظ ع ـــــــــ  ال ـــــــــوادر املؤ لـــــــــة مـــــــــن    √
 .ال سرب

 ـــسرب ال ـــوادر   اديميـــة والفنيـــة 
 .رو دا ة
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  ايا احلرجة جلامعة صنعاءحتديد القض) 2-4(نموذج 

 
  


30 




40 


30 


123 


 

داء املؤســـــ    حاجـــــة ا  امعـــــة إ ـــــ  تطـــــو ر    التطو ر املؤس   
 3 70 25 30 15 .املب   ع   القيم والتخطيط  س  اتي  

حاجـــــة ا  امعــــــة إ ـــــ  دعــــــم و ـــــ  يع البحــــــث 
 6 85 25 35 25 .العل  

/ أداء ا  دمات
لاســــتكمال إجـــــراءات ا  ـــــصو ع ـــــ   عتمـــــاد    شطة

ًقليميا ودولياإً  ادي   محليا و ً. 30 40 25 95 7 

 ب ئـة أجـل مـن واملرافـق التحتيـة لب يـةا تطـو ر الب ية املادية
 2 65 20 30 15 . عليمية مناسبة

ا  اجة إ   استكمال الب ية لتقنية املعلومات  التقنية املستخدمة
 5 80 25 30 25 .لدعم  داء املؤس   

د املالية د املاديــــــة  ــــــ  ظــــــل ا عــــــدام  راملوا رعـــــدم كفايــــــة املــــــوا
نة ا   ومة  4 75 25 30 20 .زاملوا

 1 60 20 25 15 باملجتمع ا  امعة ر ط نفيدواملست
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 حتليل الوضع –أولويات احتياجات جامعة صنعاء لتعزيز أدائها يف تقديم خدماهتا وتطوير القطاع املعني به) 3 -16(نموذج
  الراهن يف اجلهات املركزية
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ية 
لب 

ا
 

 
 تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ر -

واســتحداث الب يــة 
التحتيــــــة ل  امعــــــة 
بمـــــــــــا يـــــــــــتالءم مـــــــــــع 
 معاي   ا  ودة

 

 
ٍاســــــــــتحداث مبــــــــــان ومرافـــــــــــق .1

 .جديدة با  امعة
 .ةصيانة املرافق املوجود.2
ز ــــــــادة املــــــــساحات ا  ــــــــضراء .3

و  تمــــــــام بال ــــــــ     أمــــــــام 
 .املبا ي

دعــم آليـــات وإجـــراءات  مـــن .4
والـــــــسالمة داخــــــــل ا  امعــــــــة 

 .و ليا  ا ومراكز ا املختلفة

مب ــــــــــ  ل ليـــــــــة ال  بيــــــــــة (تـــــــــوف   مب ــــــــــ  مـــــــــستقل  -1
الر اضـــــــية و ليـــــــة العلـــــــوم الطبيـــــــة التطبيقيـــــــة 

 .داخل ا  رم ا  ام  ) ومس شفى  علي  
ة . 2 جات ل ليــــــة التجــــــا راســــــتحداث قاعــــــات ومــــــد ر

 .و قتصاد
ًتــــوف   مقــــرات بديلــــة للمراكــــز ال ــــ   ــــشغل ح ــــ ا . 3

 .ًكب  ا من مبا ي ال ليات
التوسيع    إ شاء املالعـب والـصاالت الر اضـية . 4

ســة مختلـف   ــشطة التعليميــة  ربال ليـات ملما
 .والر اضية

 .تحديد أماكن املساحات ا  ضراء املستحدثة. 5
حصر احتياجات ال ليات ومرافق ا  امعة من . 6

 .وسائل ومتطلبات  من والسالمة
ئتــــوف   مخــــارج للطــــوار وطفايــــات ا  ر ــــق ب ــــل . 7

 .مب   وقاعة ومعمل
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 عز ز إيرادات 

 .ل  امعة

نة سنو ة . 1 زإعداد موا
 .ل  امعة

تأس س نظام الس ثمار . 2
  امعة وأصول ا أموال ا

الثابتة من خالل فرص 
 س ثمار والتمو ل البديل 
ل مثل والدخو    شرا ات 
اس ثمار مع القطاع العام 

 .وا  اص
 . س ثمار    البحث العل  . 3
إعداد خطة لفتح برامج . 4

رجديدة للب الو وس 
اسات العليا لتلبية  روالد

 .قاحتياجات سو العمل
إعداد خطة سنو ة . 5

امعة لالستفادة من ل  
يالتعليم املواز والنفقة 
د املالية  را  اصة واملوا

 .ى خر

نة و شكيل   ان فرعية  ز شكيل   نة عليا للموا
نة / من  ل  لية زمركز ع   حدة لعمل موا

يحدد ف  ا  يرادات املتوقعة وكيفية 
 .استخدام ا

ة  س ثمار    ا  امعة  .رـ إ شاء وحدة خاصة إلدا
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في

ست
امل

ن  

رتفعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل دو : 1
ا  امعـــــــــــة مـــــــــــن 
خـــــــــــالل تقـــــــــــديم 
بــــرامج وأ ــــشطة 
متنوعـــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــ  
 .خدمة املجتمع

 عز ـــــز الـــــشراكة :  2
 ــــــــــــــــــــ  البحــــــــــــــــــــث 
العل ــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ ن 
ا  امعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والقطاعــــــــــــــــــــــــــــات 
املختلفـــــــــة ع ـــــــــ  
ىاملــستو املح ــ  

 .روا  ا  
 عز ــــــــز الــــــــشراكة :3

 ــــــــــــــــــــ  البحــــــــــــــــــــث 
العل ــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ ن 
ا  امعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والقطاعــــــــــــــــــــــــــــات 
املختلفـــــــــة ع ـــــــــ  
ىاملــستو املح ــ  

 .روا  ا  
ر عز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز دو : 4

ا  امعـــــــــــــــة  ـــــــــــــــ  

طــــــــــــــــــــة بحثيــــــــــــــــــــة . 1 روضــــــــــــــــــــع خا
 .ل  امعة

ابط مــــع .2 و عز ــــز العالقــــة والــــر
املراكــز واملؤســسات البحثيــة 

 .ً ودولياًقليمياإ
بنـــــــــــاء شــــــــــــراكة فاعلــــــــــــة مــــــــــــع . 3

مؤســــــسات املجتمــــــع املح ــــــ  
 .املختلفة

 عز ـــز مــــسا مة ا  امعـــة  ــــ  . 4
ىفع مستو أداء مؤسـسات  ر
املجتمـــــع املح ــــــ  مـــــن خــــــالل 
رتــــــــــــــوف   خــــــــــــــدمات تد  يـــــــــــــــة 
 .رواس شا ة متنوعة ومتم  ة

تقـــــــــــــــــديم أ ـــــــــــــــــشطة نوعيـــــــــــــــــة . 5
 .  دمة املجتمع املح  

نفاق ـــــا ع ـــــ  إ وتحديـــــد م  انيـــــة للبحـــــث العل ـــــ . 1
 . شاطاتھ

طلب الدعم ا   ومي وإشراك القطاع ا  اص . 2
 .   التمو ل

 .قإ شاء صندو البحث العل  . 3
رتحديـــــد  حتياجــــــات التد  يــــــة ألعــــــضاء  يئــــــة . 4

ات البحثية رالتد س    مجال امل ا  .ر
ات تد  ية. 5 ش عمل ودو رو ر  .ر
ق ـــــــ  يع ت ـــــــو ن الفـــــــر العلميـــــــة واملجموعـــــــات .6

 .ى   املستو  قلي   والعال  البحثية ع
تنظــــيم أ ــــشطة توعو ــــة للمجتمــــع  ــــ  مختلـــــف . 7

 .مجاالت ا  ياة
تفعيـــــــــــل   ـــــــــــشطة التبادليـــــــــــة بـــــــــــ ن ا  امعـــــــــــة . 8

واملجتمع     مختلف املجاالت ا  دمية املجال 
ا ــــــــــــــــ  والتعلي ــــــــــــــــ  والــــــــــــــــص    رالر ا ــــــــــــــــ   والز

     .و جتما  
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وتطـــو ر نظـــام بنـــاء 
ة  رإلدا

املعلومــــــــــات  ــــــــــ  
 .ا  امعة

تفعيـــــــــــــل التعلــــــــــــــيم 
 . لك  و ي

ة .1 رفـع مــستو أداء نظــام إدا ىر
 .املعلومات

. تحـــــــــديث قواعـــــــــد البيانــــــــــات. 2
ة  ر لك  ونيــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــصو

 .مت املة
التوســـــــــــــــــع  ـــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــتخدام . 3

 .التعليم  لك  و ي
تطــــــــــــــــو ر شــــــــــــــــبكة  ن  نــــــــــــــــت . 4

 .با  امعة

ة املعلومــــات  ــــ  اســــتكمال الب يــــة التحتيــــة.1 ر إلدا
 .املراكز/ ا  امعة وال ليات

 .توف   برامج نظم معلومات حديثة. 2
ات تد  يــــة لتطــــو ر قواعــــد البيانــــات . 3 رعقــــد دو ر

 .واستخدام ا
رتـــــــد ب أعـــــــضاء  يئـــــــة التـــــــد س ع ـــــــ  إعـــــــداد . 4 ر

 .راملقر  لك  و ي
ات . 5 رإنتـــــــــــــاج أعـــــــــــــضاء  يئــــــــــــــة التـــــــــــــد س ملقــــــــــــــر ر

 . لك  ونية
املراكــز واملكتبـــات / خليــة لل ليــاتر ــط شــبكة دا.6

 .با  امعة
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تطبيق معاي   .1
ا  ودة و عتماد 

  ادي   ع   
 افة ال  امج 

 .  اديمية
ات . 2 رتطو ر م ا

ات الطلبة  روقد
العلمية وا  ياتية 
لتواكب متطلبات 

 .قسو العمل
ىفع مستو جودة .3 ر

 البحث العل  
لتحقيق التنمية 

الشاملة 
 .واملستدامة

تطو ر  داء . 4
  ادي   ألعضاء 
ر يئة التد س    

 .ا  امعة
تطو ر  داء . 5

 ي دار
وتطبيق معاي   

ا  ودة و عتماد 
  ادي   ع   

 افة ال  امج 
 .  اديمية

التطو ر املستمر لل  امج   اديمية . 1
حلية القائمة وفق معاي    عتماد امل

 . والعامليةو قليمية
استحداث برامج أ اديمية نوعية . 2

اسات عليا( رب الو وس ود تل   ) ر
 .قحاجات السو وخطط التنمية

ات . 3 ات وم ا رتحسن مستو قد ر ى
 .مراكز ا  امعة/ خر     ليات

ات أعضاء . 4 ر عز ز التد ب وتنمية قد ر
 .ر يئة التد س    ضوء معاي   ا  ودة

رأعضاء  يئة التد س حل مشكالت . 5
اتب والرعاية  وومعاون  م    دفع الر

 .ال  ية و س ان
إ شاء وتنفيذ نظام تقييم ألداء عضو . 6

ر يئة التد س لتجو د مخرجات 
 .التعليم والتعلم

رتطو ر برامج تد  ية وتأ يلية لتنمية . 7
ات القيادات وال ادر  ات وم ا رقد ر

 .ي دار
ستمر لل ادر    يع التم   والتعلم امل. 8

 .ي دار
تفعيل نظام ا  وافز املادية واملعنو ة . 9

 يلل ادر  دار
التطو ر املستمر لل  امج   اديمية . 10

القائمة وفق معاي    عتماد املحلية 
  والعامليةو قليمية

راملراجعة الدو ة والتقييم املستمر .1
ات  رلل  امج وا  طط واملقر

اسية للتعرف ع   مس توا ا رالد
ات العلمية  رومدى مواكب  ا للتطو

نة بال  امج املناظرة  را  ديثة مقا
 .   ا  امعات العر ية والعاملية

رإجراء مسوحات دو ة للتعرف . 2
 .قع   متطلبات سو العمل

 طالع ع   ال  امج   اديمية    . 3
 .ا  امعات  قليمية والعاملية

 أ اديمية برامج وإقرارإ شاء . 4
ق تل   حاجات السو جديدة

 .وخطط التنمية
توف   آليات لتحديد احتياجات . 5

ات   ر     ات والقد رامل ا ر
 .قا  امعة املطلو ة    سو العمل

ات تد  ية    مجال . 6 رتنفيذ دو ر
  والتكنولوجيا جن يةاللغات 

ات . 7 ات    مجال امل ا رعقد دو ر
 ، يالعامة  االتصال  دار

 .روالتواصل، وتقبل  اء
ضا . 8 رتوف   آليات لقياس مستو  ى

 قسو العمل عن خر    ا  امعة
تطو ر ا  انب التطبيقي لل  امج  -9

  التطبيقية قسام      اديمية
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تتاح كليات وأقسام جديدة يتطلبها التميز  يف نوعية الربامج األكاديمية من خالل اف •

  .سوق العمل
 .توصيف الربامج األكاديمية ومقرراهتا الدراسية بام يواكب احلداثة والتطوير  •
 .متيز ويرس اخلدمة املقدمة من خالل بعض النظم اإللكرتونية •
 .افتتاح العديد من القاعات الدراسية لزيادة الطاقة االستيعابية من الطالب •
ء وحتــــــــديث العديــــــــد مــــــــن الــــــــربامج العمــــــــل بالنظــــــــام •  اإللكــــــــرتوين مــــــــن خــــــــالل رشا

 .اإللكرتونية
 .تفعيل األ شطة الطالبية الرياضية والثقافية إلحياء املناسبات املختلفة •
االهتامم باالبتكار واإلبداع من خالل الورشات السنوية التي تقام بكليات  اجلامعة  •

 .ومراكزها
 .لكرتونية لنرش اإلنتاج العميلالسعي نحو  إصدار املجالت العلمية اإل •
 .تأهيل املعيدين بمنح داخلية عىل حساب اجلامعة يف الدراسات العليا •
أمتتة اختبارات القبول ملرحلة البكالوريوس، وكذا أمتتة اختبارات بعض املقررات  •

 . ًالدراسية وتصحيحها إلكرتونيا

 
نية تشغيليةعدم • ء مرتبات أو ميزا نية سوا   . رصد ميزا
 .التزامات اجلامعة السابقة مما أدى إىل كثرة القضايا •
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نيـة سـنوية مرتبـات  • تـشغيلية، للحفـاظ عـىل كـوادر اجلامعـة مـن التــرسب + رصـد ميزا

  .وكذا لتسيري العملية التعليمية
كاديمي، وعدم ربطهـا بـأي جهـة متكني اجلامعة من االستقالل ا ايل واإلداري واأل •

أخــــرى بــــام يمكنهــــا مــــن حتقيــــق أهــــدافها، بحيــــث تكــــون اجلامعــــة خاضــــعة لألجهــــزة 
 .الرقابية لألرشاف والرقابة

وحتفيــز أعــضاء هيئــة التــدريس والبــاحثني عــىل . إيــالء البحــث العلمــي أمهيــة خاصــة •
 .البحث العلمي والنرش العلمي

األ ــــــشطة والفعاليــــــات والدراســــــات حتــــــديث املوقــــــع اإللكــــــرتوين للجامعــــــة ونــــــرش  •
 . ًوالبحوث إلكرتونيا 

عــــــد البيانــــــات وإصــــــدار األدلــــــة اإلرشــــــادية والفهــــــارس  • االهــــــتامم باملعلوماتيــــــة وقوا
فية وحتديثها بصورة مستمرة  .الببليوغرا

تـــــأمني مـــــصادر التمويـــــل بـــــشكل مـــــستدام ملواجهـــــة املرتبـــــات واحلـــــوافز والنفقــــــات  •
 . أ ناء األزمات والكوارث واألوبئةالتشغيلية يف الظروف الطبيعية و

كة بني اجلامعة واملؤسسات اإلنتاجية احلكومية واخلاصة وسوق العمل  • تعزيز الرشا
 .واملجتمع املحيل واملنظامت واهليئات الدولية املعنية بالتعليم

هتم يف إعــادة  • اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة املهــاجرة واالســتفادة مــن مهــاراهتم وخــربا
 .ر التعليم اجلامعي وحتقيق التنمية املستدامةاإلعامر وتطوي

تنميــة املــسؤولية املجتمعيــة للقطــاعني احلكـــومي واخلــاص واملجتمــع املحــيل حلاميـــة  •
ردها املختلفة أ ناء   .األزماتممتلكات اجلامعة وموا
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 . واالبتكار والتميز العلمي والبحثياإلبداعإنشاء مراكز  •
ة  يف إعـــــداد اللــــوائح الداخليـــــة والتنظيميـــــة قيــــام الـــــوزارة بـــــدورها يف متابعــــة اجلامعـــــ •

ءاهتــــا القانونيــــة، وفقــــا للقــــوانني واللــــوائح  واألكاديميــــة واإلداريــــة، واســــتكامل إجرا
 .النافذة

تتحمــــل وزارة التعلــــيم العــــايل مــــسؤوليتها يف إعــــداد اخلطــــط الــــسنوية التــــي تتــــضمن  •
لـــــربامج العامـــــة وا) أكاديميـــــة، ماليـــــة، إداريـــــة تنظيميـــــة(الـــــسياسات العامـــــة للتعلـــــيم 

للحكومـة وفقــا ملعــايري ضـامن اجلــودة، وتعميمهــا عــىل كافـة اجلامعــات اليمنيــة والتــي 
سوف متكن اجلامعة والوزارة من مراجعة السياسات العامة اخلاصة بالتعليم العايل 

 .والبحث العلمي

 



 


