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 واملؤســسات الــدول وأ ظــار اهــتامم حمــط للجامعــات العامليــة التــصنيفات صــبحتأ

 ألن؛ التعليمـــــي بالـــــشأن املهتمـــــني وكــــل والطـــــالب والبـــــاحثني واألكـــــاديميني التعليميــــة
تــــب  التقــــدم مــــستوى كبــــري حــــد إىل تعكــــس املــــصنفة اجلامعــــات عليهــــا حتــــصل التــــي املرا

 التوجه من البد فكان صنعاء جامعة تواجهه التي التحديات ضوء لبلداهنا،ويف لميالع
 يف للجامعة املستقبلية الرؤية تتسم وأن خططها، عىل والعاملي الدويل البعد إضفاء نحو

 جمتمـــع بنـــاء يف ويـــسهم الريـــادة، عـــىل ينـــافس جـــامعي تعلـــيم عـــىل االســـرتاتيجية خططهـــا
  .والبيئية واالجتامعية االقتصادية يةالتنم متطلبات ويلبي املعرفة

 ترتيب إجياد عن اجلامعات من كغريها ناآل  صنعاء جامعة تسعى السياق هذا ويف
 الرامية جراءاتاإل من حزمة وضع خالل من للجامعات، العاملية التصنيفات يف متقدم

 راءاتجاإل حتديد إىل هتدف تنفيذية خطة  شكل عىل عكسها تم ، التطلع هذا حتقيق إىل
 تـسرتشد سـوف التـي البوصـلة ليمثـل صـنعاء جامعـة تصنيف لتحسني املطلوبة الرئيسية

  .للجامعة العاملي التصنيف لرفع للجامعة التابعة داريةاإل الوحدات مجيع به
  اخلطة عدادإ جلنة
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   .اجلامعة موقع وتطوير حتديث -1
 .املجتمع خدمة -2
 .ونرشها جامعةلل التطبيقي البحثي داءاأل وتطوير دعم -3
 . األكاديمي واالعتامد اجلودة -4
 .العاملية التصنيفات وفق صنعاء جلامعة التصنيف معايري حتقيق -5
 ربــــط كيفيــــة تنــــاول( العمــــل بــــسوق وربطهــــا صــــنعاء جامعــــة خمرجــــات حتقيــــق -6

 خيــــرج وكيـــف ســـنه ولأ مــــن واملؤســـسات بالـــرشكات العمــــل بـــسوق الطالـــب
  ).ختصصه من متمكن مؤهل الطالب
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 الجامعــــة بيانــــات تحــــديث

ــز والكليــــــــات  والمراكــــــ
 لكترونــــــــياإل بـــــــالموقع 
 .للجامعة

ــال - ــات إدخـ ــدى المتـــوفرة  البيانـ  المركـــز  لـ
 عــــن نبــــذة - النــــشأة(  بالجامعــــة اصــــةالخ

 – القـــــيم– الرســـــالة – الرؤيـــــة– الجامعـــــة
ــداف ــشطة -األهـــ ــة أنـــ ــساحة - الجامعـــ  مـــ
 عـــــــــدد- القاعـــــــــات عـــــــــدد -الجامعـــــــــة

 المكتبــات عــدد المعامــل، المكاتب،عــدد
  )الخضراء المساحة - والكتب

ــال - ــات إدخـ ــة البيانـ ــات الخاصـ ــل بالكليـ  مثـ
ــشطة ــاالت الخاصــة األن ــشات باالحتف  ومناق

 مـشاريع  ومناقشة هودكتورا ماجستير سائلر
 للبـرامج  بالتوصـيفات  خاصـة  وأنشطة تخرج
  .وغيرها

 بــالمراكز  الخاصــة  البيانــات  بقيــة  إدخــال  -
ــشأة( ــذة - النـ ــز عـــن نبـ ــة–  المركـ  – الرويـ

 األنــــشطة  -األهــــداف  – القــــيم – الرســــالة 
 -الدراسية المقررات -  األكاديمية البرامج

 )أخرى تبيانا أية - المجالت -بحاثاأل

 تلك نشر
 على البيانات
 في الموقع
 يناير شهر

 .م2021

 العامة اإلدارة
 لنظم
 / المعلومات
 مركز
  التطوير
 وضمان
 الجودة

  
  
 يناير شهر خالل

2021 

 قصيرة
 المدى

دة
جو

 
وى
حت
لم
ا

 اآلتية البيانات تحديث  
 إعداده يتم قالب بموجب
 وتحليها وتفريغها لجمعها

 نافذة في إدخالها ثم
 حديثهات يتم بحيث الموقع
  :سنويا

   .بالجامعة الطالب عدد -
 التدريس هيئة أعضاء عدد -

 أســــتاذ أســــتاذ،( بالجامعـــة 
ــشارك، ــتاذ مـ ــساعد، أسـ  مـ
  )معيد مدرس،

ــسبة -   هيئــة  أعــضاء عــدد  ن

 عدد بفصل الطالب ونؤش الئحة تطبيق -1
 كثر ال الدراسة عن المنقطعين لطالبا

   سنوات ثالث من
 العامة باإلدارة الكتروني برنامج عمل -2

 بيانات وإدخال األكاديمية للشؤون
 الرسمين( التدريس هيئة أعضاء اإلخوة

  )بالساعات والعاملين
 المعلومات لجمع فريق تشكيل -3
 مرفق( البيانات لجمع نماذج تصميم -4

  )النموذج
 مناقشتها بعد اذجالنم تلك اعتماد -5
 الكليات على النماذج تلك توزيع -6

 تلك نشر
 على البيانات
 في الموقع
 شهر نهاية
 2021 مارس

 مركز
 التطوير
 وضمان
 الجودة،

 العامة اإلدارة
 لنظم
 .المعلومات

  
  المدة خالل

 )مارس – يناير(

 قصيرة
 المدى
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  .الطالب إلى التدريس
  اإلداريــين المــوظفين عــدد -

  . بالجامعة والفنين
ــسبة -  هيئــة  أعــضاء عــدد  ن

 الساعات عدد إلى التدريس
 مقرراتلل المعتمدة

 العليـا  الدراسات برامج عدد -
ــوم(  -ماجـــــــــستير – دبلـــــــ

 . )دكتوراه
 الدراسات برامج عدد نسبة -

 مجمـوع  إلى المعتمدة العليا
 فـــي األكاديميـــة البـــرامج
 .الجامعة

ــسبة -  هيئــة  أعــضاء عــدد  ن
 إلـــــى األجانـــــب التـــــدريس
 عـــــضاءأل الكلـــــي العـــــدد
 التدريس هيئة

 األجانب الطالب عدد نسبة -
 لطالبل الكلي العدد إلى

   الجامعة وفعاليات  أنشطة -
  .والحوكمة الجودة -
 للبحــــث  نفاقــــه إ يــــتم  مــــا  -

  والتطوير
ــيحية الــــصور نــــشر -  التوضــ

  وغيرها للجامعة
 واألدلـة  واللوائح  والقوانين -

ــة ــسير المنظمـ  إجـــراءات  لـ
  البيئـــــــة داخـــــــل العمـــــــل

 والعلميــــــــــة التعليميــــــــــة
 .والخدمية واإلدارية

  .الكترونيا لتعبئتها
  البيانات تلك تفريغ -7
 .ومناقشتها البيانات تحليل -8
  .الموقع إلى المعلومات إدخال -9

 حديثة، ديجتال كأميرة شراء -10
 .حديثة فيديو وكأميرة

 والمراكز الكليات مواقع تصوير -11
 .الجامعة مرافق وجميع

 . الموقع إلى الصور إدخال -12
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 الخاصـــة البيانــات  تحــديث 
 وإدخالهــــــــــا بــــــــــالخرجين

   :اآلتي النحو على بالموقع
 خريجـــــي عـــــدد نـــــسبة -

 بجوائز الفائزين الجامعة
ــة ــى عالميــــ ــدد إلــــ  العــــ
  للخريجين الكلى

ــسبة - ــدد نـ ــريجين عـ  الخـ
 مناصــــب تقلــــدوا الــــذين

 مؤســـــسات فـــــي كبــــرى 
 إلـــــى وعالميـــــة محليـــــة
 للخريجين الكلى العدد

ــف عـــــدد نـــــسبة -  توظيـــ
ــريجين ــى الخــ ــدد إلــ  العــ
 لخريجـــــــــــي الكلـــــــــــي
 .الجامعة

 ضمن من ويكون الخريجين منتدى تصميم -
ــنعاء جامعـــة موقـــع ــوي صـ ــور علـــى يحتـ  صـ
 يــــــشغلوها التــــــي والمناصــــــب يجينالخــــــر

 يكـون  وأيـضا  بهـا  ايعملـو  التي والتخصصات
 إلــى ١٩٧٢ عــام مــن بتــداءا األعــوام بحــسب
 م٢٠٢٢

 على الحصول
 من %50 نسبة

 بيانات
 الخريجين

 رئاسة نيابة
 الجامعة
 لشؤون
 / الطالب
 العامة اإلدارة

 لنظم
 المعلومات

-2020فبراير(
 )2022 فبراير

 متوسطة
 المدى

ــات تحـــــديث  البحـــــث بيانـــ
  :التالية العلمي

 الكلـــــي العـــــدد حـــــصر -
  العلمية بحاثلأل

ــاثاأل عـــــدد نـــــسبة -  بحـــ
 المنــــــــــشورة العلميـــــــــة 
 العــــــدد إلــــــى للجامعــــــة
 الهيئتين عضاءأل الكلي

  والبحثية التدريسية
ــاثاأل عـــــدد حـــــصر -  بحـــ

 أبحـــاث ونـــشر العلمـــي للبحـــث نافـــذة عمـــل 1
   فيها الجامعة

 هيئـة  أعـضاء  بيانات تشمل استمارة تصميم 2
 بحـــاثاأل – الشخــصية  البيانـــات( التــدريس 
ــشورة ــر المنــ ــشورة وغيــ ــؤتمرات – المنــ  المــ
 أعــضاء  تقلــدوها التــي المناصــب – العلميــة
 المحليـة  لعلميـة ا الجوائز – التدريس هيئة

 مرفــــق )البيانـــات  مــــن وغيرهـــا  والدوليـــة، 
  .االستمارة

ــط 3 ــا  االســتمارة تلــك رب  بموقــع  الكتروني

 تلك نشر
 على البيانات
 الجامعة موقع

 العامة اإلدارة
 لنظم

 المعلومات،
 العامة اإلدارة

 للشؤون
 األكاديمية،

 رئاسة نيابة
 الجامعة
 للدراسات
 العليا

  -2021 مارس(
 )2022 مارس

 متوسطة
 المدى
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 مجـــــالت فـــــي المنــــشورة 
  كبرى عالمية

ــدد - ــة األوراق عـــ  البحثيـــ
 وقـــــائع  فـــــي  المنـــــشورة 
ــؤتمرات  عالميــــــــــة مــــــــ

  مةمحك
ــاثاأل عـــــدد نـــــسبة -  بحـــ

 العـدد  إلى دولياً المنشورة
   بحاثلأل الكلي

ــاثاأل عـــــدد نـــــسبة -  بحـــ
 العـدد  إلى دولياً المنشورة
 الهيئتين عضاءأل الكلي

  والبحثية التدريسية
 األوراق عـــــــدد حـــــــصر   -

 مــع المــشتركة العلميــة
ــاحثين ــب بـ ــد( أجانـ  واحـ

   )األقل على
ــسبة -  العلميــة  األوراق عــدد ن

ــشتركة ــع المـــ ــاحث مـــ  ينبـــ
 )األقــل  علــى  واحــد ( أجانــب
ــى  العلميــة  األوراق مجمــوع  إل

 للجامعة المنشورة
 العلميـــة المجـــالت عـــدد -

ــة  والمفهرســـة  المحكمـ
 الجامعة تصدرها التي

 هيئـة  أعـضاء  عدد نسبة -
 علـى  الحاصـلين  التدريس

 .األكاديمية الشؤون وبرنامج الجامعة
 على وإلزامهم التدريس هيئة أعضاء متابعة 4

 . االستمارة تعبئة
ــغ لتحليــــل فريــــق تــــشكيل 5  تلــــك وتفريــ

  البيانات
  .ةالجامع بموقع البيانات تلك نشر 6
ــشر 7 ــالمجالت قائمــة ن ــة العلميــة ب  األجنبي

 ISI Thomson-reuiters ضمن المصنفة
ــشر 8 ــالمجالت قائمــة ن ــة العلميــة ب  األجنبي

 Scopus ضمن المصنفة
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 إلـــى الــدكتوراه  درجــات 
ــضاءأل الكلـــي العـــدد  عـ
 التدريس هيئة

ــين عـــدد نـــسبة -  الملتحقـ
 مهنيـة ال التنمية بدورات

 هيئـــــــة  أعـــــــضاء  مـــــــن 
 .التدريس

 هيئـة  أعـضاء  عدد نسبة -
 علـى  الحاصـلين  التدريس
ــات ــة درجــــ ــن علميــــ  مــــ
 مرموقـة  عالمية جامعات

 الكلــــــي  العــــــدد  إلــــــى 
 التدريس هيئة عضاءأل

ــراءات عـــدد - ــراع بـ  االختـ
 عالمياً أو محلياً المسجلة

 بــــالمجالت قائمــــة نــــشر -
 األجنبيـــــــــة العلميـــــــــة
 قواعــد  ضــمن المــصنفة

 ISI :لــ  بعـة التا البيانـات 
Thomson reuiters و 

Scopus 
 ودقة المسؤولية، 

 العرض وأسلوب المعلومات،
  .للموقع الزائرين عدد تحدد نافذة إضافة -1
 على للقائمين االلكتروني البريد تحديد -2

 .الموقع
 للجامعة العليا اإلدارة بيانات إدخال -3

 . وتحديثها
 )نصية –فيديو – صوتية( الملفات تعدد -4

 النوافذ وجود
 الموقع على

 العامة اإلدارة
 لنظم

 المعلومات،
 مركز
 التطوير
 وضمان

 قصيرة )ابريل – يرافبر(
 المدى
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 .الموقع ريطةخ عمل -5
 يعمل مركز / كلية بكل مختص تعيين -6

 بيانات وتحديث إدخال على
 وجميع بالموقع بأول أوال المركز/الكلية
 .المرتبطة االجتماعي التواصل وسائل

  المركزية بالمكتبة الموقع ربط -7
 التي المختلفة الروابط من العديد إضافة -8

 من غيرها مع الجامعة بربط تختص
 ذات والمنظمات  ةالتعليمي المؤسسات
 الداخلية البيئتين مستوى على الصلة

 وتوضيح  المعرفة انتشار لزيادة والخارجية
 .بينها فيما التعاون مجاالت

 الجودة

 اللغات تعدد
 والثقافة

  االنجليزية اللغة  ماستخدا
 الموقع محتويات كل في

 وخاصة االلكتروني
 وليس العلمية، الوثائق
 الصفحات على قصراً

 كمرحلة فقط، الرئيسية
 انتشار لسعة نظرا أولى

 عالمية لغة وكونها
 .عليها متعارف

 اللغات  مركز من متخصص فريق تشكيل -1
 وبياناته الموقع محتوى جميع لترجمة
   يةاالنجليز باللغة

 باللغة البيانات إلدخال موظف تعيين -2
  االنجليزية

 المناقشات إعالن فيها يتم بوابة تصميم -3
 مع الدكتوراه وطالب الماجستير لطالب
 باللغة العلمية للرسالة ملخص وضع

 لطالب االنجليزية واللغة العربية
 يتم بالمثل..... والدكتوراه الماجستير

 االلكتروني الموقع في بوابة عمل
 للطالب المناقشات إنزال فيها يتم جامعةلل

 المناقشة لجان مع العليا للدراسات
 باللغة مدقق تكليف وغيرها.... والحكم

 الموقع توفر
 باللغة بأكثر

 اإلنجليزية
 من وخلوها

 األخطاء
  اللغوية

 

 ةالعام اإلدارة
 لنظم

 المعلومات،
 اللغات مركز

 والترجمة

 – مايو(
 )2021ديسمبر

 متوسطة
 المدى
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  .العربية واللغة االنجليزية،
 حاليا المتواجدين للزوار نافذة عمل -4

 .ومواقعهم
 الفرنسية اللغة استخدام
 كل في ثانية كمرحلة
 الموقع محتويات

 وخاصة االلكتروني
 .العلمية الوثائق

 كل من متخصص فريق تشكيل -1
 الموقع محتوى جميع لترجمة اللغات
   االنجليزية باللغة وبياناته

 باللغة البيانات إلدخال ظفمو تعيين -2
 االنجليزية

 الموقع توفر
 باللغة
 الفرنسية
 من وخلوها

 األخطاء
 اللغوية

 العامة اإلدارة
 لنظم

 المعلومات،
 اللغات مركز

 والترجمة

 – يناير من
 2022 ديسمبر

 طويلة
 المدى

 تصميم تجويد
 الموقع

   وتنظيمه

 ب الخاصة المواصفات وضع
 جودة التصميم، جودة(

 سهولة جودة  يم،التنظ
  )التعامل
 يوضح كشف( مرفق

 بمعايير الخاصة الموصفات
 )الموقع جودة

ــة اإلدارة مــن فريــق تــشكيل -1  العام
 التجويــد  عمليــة  لبــدء  المعلومــات  للــنظم 

   .والتنظيم
 )$500( الـــسنوية االستـــضافة رســـوم دفـــع -2

 بــالموقع الخــاص الــسيرفر لتحــديث وذلـك 
 – التخزينيــة الــسعة( ميــزة علــى للحــصول

 – والحمايـــة األمـــان شـــهادة علـــى لحـــصولا
 خــدمات علـى  الحـصول  -بالتـصفح  الـسرعة 
  )أخرى

 ذات الجامعـــات مــع  مرجعيــة  مقارنــة  عمــل  -3
 .المتقدم العالمي التصنيف

 .لذلك موازنة عمل -4
 بعــدم والمراكــز للكليــات تعمــيم إصــدار -5

 إطــار خــارج خارجيــة جهــات أي مــع التعامـل 
 . الجامعة موقع

ــد -6 ــه دورة عقـ ــ تدريبيـ  الكليـــات  صيلمختـ
 الخـاص  المحتـوى   إلدارة وذلـك  والمراكز

 الموقع اتصاف
 بالجاذبية،

 الصور وجمال
 لحركاتوا

 مركز
 التطوير
 وضمان
 الجودة،

 العامة اإلدارة
 لنظم

 المعلومات

 قصيرة )مارس – يناير(
 المدى
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  .والمراكز بالكليات
 بكل  الموقع لموافاة إعالمي مسؤول تعيين -7

 وغيرهـا  ونـدوات  فعاليـات  مـن  جديـد  هـو  ما
  .الجامعة داخل

 االجتماعي التواصل صفحات جميع توقيف -8
 .الجامعة بموقع المرتبطة غير

  الترويج
   للموقع

  

 على للموقع الترويج
 والعربي المحلي المستوى
 .والعالمي

 الجامعة موقع رابط  بإضافة تعميم إصدار -1
 مجـالت  – كتب( الجامعة اتإصدار بجميع

  . بعةوالمتا )رسمية مذكرة –
 .العالمية البحث بمحركات الموقع ربط -2
 عالميـة  مواقـع  لعـدة  الجامعـة  موقـع  إرسال -3

  موقع ألف ستين إلى يصل
 التـي  المختلفـة  الروابط من العديد إضافة -4

ــتص ــربط تخـ ــة بـ ــع الجامعـ ــا مـ ــن غيرهـ  مـ
 المشابهة والمنظمات  التعليمية المؤسسات
ــادة  ؛ بالمنطقـــــة ــشار لزيـــ   المعرفـــــة انتـــ
 بينها فيما التعاون مجاالت وتوضيح

 عدد زيادة
 الزائرين
 للموقع

 العامة اإلدارة
 لنظم

 المعلومات

 قصيرة 2020  مايو

  

 جائزة إنشاء
جامعة صنعاء  

في اإلبداع 
واالنجاز 
 الوطني

رصد جوائز مغرية لبراءات 
االختراع المنتسبين 

 هيئة أعضاءطالب ـ (
 )نين ف-التدريس ـ موظفين
 دولية أوسوآ كانت محلية 

  .  تكليف لجنة لعمل الئحة للجائزة -1
 . الالئحة من مجلس الجامعةإقرار -2
تـــشكيل لجنـــة علميـــة لتقيـــيم بـــراءات  -3

 .االختراع
 عمل موازنة للجائزة  -4

تكريم 
 الفائزين

رئاسة 
 الجامعة

 ديسمبر –مايو (
2021( 

متوسطة 
 المدى
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 يتم تسجيل أن، على 
االختراع باسم المخترع 

 .والجامعة

ــالن -5  عـــن فـــتح بـــاب الترشـــح للفـــوز      اإلعـ
 .بالجائزة

  حفل تكريم وإقامةالفائزين ،  باإلعالن -6

  وتفعيل إقامة
عالقة تبادل 
بين الجامعة 

والمؤسسات 
االقتصادية 
 واإلنتاجية
والقطاعات 
 .الحكومية

تقدم الجامعة خبرات 
واستشارات مقابل استفادة 
الجامعة من الدعم المادي 

 . المؤسساتمن تلك

اإلشــراك الفعــال لممثلــي القطــاع الخــاص   -1
ــي مجــالس الجامعــة ومجــالس الكليــات      ف

  .واألقسام العلمية بالجامعات
توقيع اتفاقيات تفاهم وعالقات مع الغرفة  -2

التجارية والصناعية بأمانة العاصمة على     
ــشارات   تقـــديم الجامعـــة للخـــدمات واالستـ

ــاثواأل ــصادر    بحـ ــى مـ ــصول علـ ــل الحـ  مقابـ
ــالب  تمويـــــل ، ــسماح للطـــ  وكـــــذلك الـــ

بـالتطبيق العملـي بالـشركات والمؤســسات    
 .والمصانع 

  ) تـدريب  -استـشارات –خـدمات   (فتح  قسم     -3
 أنبجميع المراكز البحثيـة التـي يمكـن      

تقدم خدمات واستشارات لجميع المؤسسات 
والهيئـــــــــات الخاصـــــــــة والحكوميـــــــــة    

 . والمختلطة
عمــــل حملــــة تــــسويق لتلــــك المراكــــز    -4

 والحكوميــــــــة بالقطاعـــــــات الخاصــــــــة 

عقد 
االتفاقيات ، 
 وإشراك

القطاع الخاص 
 بالمجالس

رئاسة 
/ الجامعة 
 المراكز

 ديسمبر –فبراير (
2021( 

متوسطة 
 المدى
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 .والمختلطة

  

جودة البحث 
  العلمي

 

زيادة عدد االستشهادات 
شورة  المنبحاثالعلمية لأل

للجامعة في كبرى 
 & SCOPUSالمجالت مثل

ISI) ( ومحرك البحث
الباحث (جوجل سكوالر
 )العلمي

عمل دليـل يحـدد خطـوات الـدخول لمجلـة         -1
وجوجـل سـكوالر   ) (SCOPUS & ISIفـي  

ونشر رابـط الـدخول بنافـذة البحـث العلمـي          
  .بموقع الجامعة

ــع     -2 ــديو توضـــيحي للـــدخول للموقـ عمـــل فيـ
SCOPUS & ISI) ( كوالر وجوجـــل ســـ

 .ونشره بالموقع الخاص بالجامعة
 & SCOPUSعمل دليل لمعايير النشر في  -3

ISI)( 
 العامـــة للبحـــث اإلدارة وحـــدة ضـــمن إنـــشاء -4

 هيئــة التــدريس أعــضاءالعلمــي   لمــساعدة 
الراغبين فـي النـشر الـدولي يتـولى تحديـد        
المجالت الدولية األساسية في كل مجال،      

ي ومــساعدة البــاحثين فــي االتــصال بمحــرر  

عدد 
االستشهادات 

العلمية 
 نهاية بحاثلأل

 2021العام 

 العامة اإلدارة
 للبحث العلمي

-2021يناير(
 )2022ديسمبر

طويلة  
 المدى
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 .هذه المجالت
 هيئة التدريس الذين عضاءرصد جوائز  أل    -5

:  في كبرى المجـالت مثـل     أبحاثهمينشرون  
SCOPUS & ISI) (  وفقــــا للمــــستويات

)Q1،Q2،Q3،Q4 (  ووفقـــا لمعــــايير تحــــدد
 .بالئحة

 هيئـــة التــــدريس  عــــضاءرصـــد جـــوائز  أل   -6
 أعـضاء  باالشـتراك مـع   أبحـاثهم الناشـرين   

ير ،وضـم   هيئة تـدريس دوليـين وفقـا لمعـاي        
  .ذلك لالئحة

تحديث الئحة البحث العلمـي بحيـث تـشمل       -7
معايير النشر بالمجالت العالمية ، والجوائز      

  المخصصة لذلك  
تفعيل بوابـة فـي الموقـع الرسـمي للجامعـة          -8

ــوي علـــى المجـــالت العلميـــة الخاصـــة    يحتـ
 هيئـة التـدريس    أعـضاء بالكليات وتشجيع   

 النشر فيها
ــش    -9 ــد النـ ــه لقواعـ ــل دورات تدربيـ ــي عمـ ر فـ

SCOPUS & ISI) ( ، وكيفية الدخول لها
الباحـث  (ومحرك البحـث جوجـل سـكوالر    

 .)العلمي
يتم نشر موقع الجامعة فـي محركـات البحـث العالميـة       -10

 يـتم التمويـل للموقـع االلكترونـي عبـر البطاقــة      وأيـضا 
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 visa -master card  اآلليااللكترونية للصراف 

 يــتم عمــل تمويــل لموقــع الجامعــة فــي   -11
google ads   مــن خاللــه يــتم ظهــور موقــع جامعــة
ــي   ــنعاء فـ ــع أيصـ ــفحة  أيوأ موقـ ــان أو أ صـ ي مكـ

 .مرتبط باالنترنت
  

ــط ترقيــة    هيئــة أعــضاءرب
ثين علـى  حالتدريس بنشر ب  

 المجالت العالمية قل فياأل
 SCOPUSالمـضمنة فـي     

& ISI)(   ونــــشر بقيــــة ، 
 بجوجل اسـكوالر     بحاثاأل

ــى شــهادة     ، مــع الحــصول عل
ــة    االلتحــاق بــدورات التنمي

 المهنية

ــة     - ــشروط الخاصــ ــح الــ ــة توضــ ــل الئحــ عمــ
قـل فـي   بالبحث، بحيث بنشر بحثين علـى األ  

 SCOPUSالمجالت العالمية المضمنة في 
& ISI)(  بجوجـل   بحـاث األ ، ونشر بقية

  شهادة االلتحـاق  إبرازاسكوالر ، وكذلك    
  .بدورات التنمية المهنية

 قرار الالئحة من الجهات المختصة إ -
 قــــرار بتـــشكيل اللجنــــة العلميــــة  إصـــدار  -

ــص اإل ــاج العلمــــي ألبفحــ  هيئــــة عــــضاءنتــ
التــــــدريس المتقــــــدمين للحــــــصول علــــــى   

 .الترقيات

 بحــاثاألعــدد 
  المنشورة ب

SCOPUS & 
ISI)( جل ،وجو

 اسكوالر 

نيابة الشؤون   
 األكاديمية

-2022ينـــــــــــاير (
 )  2023ديسمبر

طويلـــــــــــــة 
 المدى 

ــات البحثيـــــة     دعـــــم المجموعـــ
والتـــي تعنـــى بالعمـــل البحثــــي    
ــن     ــددٍ مـــ ــين عـــ ــشترك بـــ المـــ

 أبحـاث الباحثين، من أجل إنجاز      
متميزة كماً ونوعاً وذات فائـدة      
للمجتمع ،بحيث يتعهدون بنـشر     

ــاث) 5(  فــــــي المجــــــاالت   أبحــــ
  )(SCOPUS & ISIعالمية ال

 قـرار بتـشكيل لجنـة لعمـل الئحـة      إصـدار  .1
  .تنظيم أعمال المجموعات البحثية

 . الالئحة من مجلس الجامعةإقرار .2
النظــر فـــي مــشاريع المجموعـــات البحثيـــة    .3

 . المقدمة للتمويل والتوصية بشأن تمويلها
ــل المجموعـــات      .4 ــرامج عمـ ــط وبـ ــع خطـ وضـ

  .ومتابعة تنفيذها

عدد 
المجموعات 

البحثية نهاية 
 م2022

 العامة رةاإلدا
 للبحث العلمي

 -2021 أغسطس(
 )2022ديسمبر

طويلة 
 المدى
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لمشروعات المجموعات اقتراح المحكمين  .5
  .البحثية

إكمــال اإلجراءات اإلدارية والماليــة وفقا     .6
لالئحة تنظيم أعمال المجموعات البحثية    

.  
ــة والمراكــز     .7 عمــل ورش وســمنارات للجامع

ــوم المجموعــــات     ــة لترســــيخ مفهــ البحثيــ
 هيئـــة أعـــضاءالبحثيـــة وســـط البـــاحثين و

 .التدريس
 إشــــــراك
 فــي الطلبــة
العلمـي   البحـث 

ــالل    ــن خـــــ مـــــ
ــشاء ــدة إنــ  وحــ

البحــث العلمــي 
بالكليـــــــــــات 

 .والمراكز

ــشاء ــات  إنــ ــدة بالكليــ  وحــ
والمراكــــز تتكــــون مــــن    

ــساعدي  ( ــن مـــــ عـــــــدد مـــــ
   يقوم بمساعدة )الباحثين

ــة   ــاحثين مـــــــن طلبـــــ البـــــ
يوس الماجستير والبكالور  

 بـصورة  أبحـاثهم  إخـراج فـي  
  .ممتازة 

 

 الوحــدة مــع  إنــشاءب قــرار مجلــس الجامعــة  إصــدار -1
  . تحديد مهام تلك الوحدة

تعيين رئيس للوحدة وعـدد مـن مـساعدي بـاحثين        -2
مــؤهلين بالكليــات يعملـــون بــدوام كامــل علـــى     
مـــــساعدة البـــــاحثين مــــــن طلبـــــة الماجــــــستير    

  بـصورة ممتـازة    أبحاثهم إخراجوالبكالوريوس في   
 بموقــع الجامعـة ومحركــات  بحـاث ونـشر تلــك األ 
 .البحث العلمي

ــه لرؤســاء الوحــدات ومــساعدي    -3 عمــل دورات تدربي
 . الباحثين

 أبحاثعدد 
طالب 

البكالوريوس 
والماجستير 

المنشورة 
بجوجل 
 اسكوالر

 العامة اإلدارة
للبحث العلمي 

، كليات 
ومراكز 
 الجامعة

 -2021ابريل (
 )2021ديسمبر 

 متوسط

جامعــة جــائزة 
صنعاء  للبحـث    

 العلمي 

ــشاء قــرار بإصــدار  جــائزة إن
جامعة صنعاء ألفضل بحـث    

ــ   – هيئـة تــدريس  أعــضاء(لـ
ــستير   ــالب ماجـ ــالب –طـ  طـ

ــنعاء  للبحـــث    -1 تحـــديث  الئحـــة جامعـــة صـ
ن تتضمن شروط  نشر المتقدم أالعلمي على 
تـدريس  بمجلـة    هيئـة ال أعـضاء للبحث مـن   

SCOPUS & ISI) (  ونــشر طــالب ،

 الفائزين إعالن
بجائزة جامعة 
صنعاء للبحث 

 العلمي

ابة رئاسة ني
الجامعة 
للشؤون 
، األكاديمية

 –فبراير (
  )2021ديسمبر

متوسطة 
 المدى
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 فــي كافــة   )بكــالوريوس
المجــــــــــــاالت العلميــــــــــــة 

 .نسانيةواإل

ــاثهمالبكـــــالوريوس والماجـــــستير أل   بحـــ
  . بجوجل اسكوالر

 . عمل موازنة للجائزة -2
 . تشكيل اللجنة العلمية -3
 .عالن فتح باب التقدم للترشح للجائزة إ -4
 .عالن الفائزين وعمل حفل تكريم لهم إ -5

والدراسات 
العليا ، 
وشؤون 
 الطالب

إقامة 
ثالثة  
مؤتمرات 
علمية 
سنويا 

بالجامعة 
بالتعاون مع 
القطاعات 
الخاصة 
لدعم 
ورعاية 
تلك 
 .المؤتمرات

إقامة المؤتمر العلمي 
الدولي  للجودة 
ي واالعتماد األكاديم

 عبر الزوم

  اعتماد شعار للمؤتمر .1
  اعتماد محاور وبرامج المؤتمر  .2
ــعار      .3 ــم وشـ ــؤتمر اسـ ــورات المـ ــة بروشـ طباعـ

شــعار اليوبيــل الــذهبي للجامعــة  / المــؤتمر 
تمهيــد ، / مــدة ومكــان المــؤتمر ، مقدمــة  

أهميــة ، محــاور المــؤتمر ، شــروط  / أهــداف 
المشاركة ، مواعيد تلقي ملخصات البحـث    

ــسليم  ــاوين  ، مواعيـــــد التـــ ــائي ، عنـــ  النهـــ
ــات    ــسارات ، الجهـــــ ــالت ، االستفـــــ المراســـــ

  )الراعية
  اعتماد نماذج استمارات التسجيل  .4
 اعتماد موازنة للمؤتمر  .5
  اإلعالن والتسويق للمؤتمر .6
تخصيص قاعـة فـي جامعـة صـنعاء رسـمية        .7

للمــؤتمرات العلميــة التــي تقيمهــا الجامعــة   
 القاعــة منظمــة ومرتبــة وفــق  هتكــون هــذ

مخرجات 
 المؤتمر

ينظم 
المؤتمر 
مركز 

التطوير 
وضمان 
الجودة 
بالتعاون 

مع اإلدارة 
العامة 
لنظم 
 المعلومات

  -2021يناير(
 )2022ير افبر

متوسطة 
  المدى
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يــة تــتم فــي القاعــة إقامــة    المعــايير الدول
تجهيز  . المؤتمرات العلمية للكليات فيها
 مكان انعقاد المؤتمر الكترونيا 

 افتتاح المؤتمر  .8
ــؤتم  ــة مـــ ــي إقامـــ ر طبـــ

ومعــــــــــرض لألدويــــــــــة 
 والمعدات الطبية

يـــــتم تحديـــــد مجـــــال وعنـــــوان المـــــؤتمر   .1
بالتنسيق مع عمداء الكليات الطبية، وبما 
يضمن اإلعداد والتحضير للجوانب العلميـة    

  .والفنية بشكل الئق
التنـــــسيق مـــــع اتحـــــاد مـــــصنعي األدويـــــة   .2

 .والشركات الدوائية
  المؤتمرإقامة إجراءاتمرفق  .3

ــات  مخرجــــ
 المؤتمر

تـــــــشاور  ال
ــين  بـــــــــــــ
الكليـــات 

 الطبية 

 –مــــــــــــــارس  (
أغــــــــــــــسطس  

2021  ( 

متوسطة 
 المدى 

ــي   ــؤتمر علمــ إقامــــة  مــ
ــالي   حــــول التعلــــيم العــ

الواقــــــــع ومتطلبــــــــات (
 ).التطوير

  المؤتمرإقامة إجراءاتمرفق 

مخرجات 
 المؤتمر

ينظمه 
مركز 
تطوير 
اإلدارة 
العامة 
ومركز 

إدارة 
 .األعمال

 –ابريل (
 )2021اكتوبر

متوسطة 
 المدى
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ــؤتمر هندســـي   إقامـــة مـ
ــرض   يــــــــــصاحبه معــــــــ
 لالبتكارات الهندسية 

  المؤتمرإقامة إجراءاتمرفق 

مخرجات 
 المؤتمر

كلية 
الحاسوب 

كلية –
 الهندسة

 –ابريل (
 )برمنوف

متوسطة 
 المدى

:  

الحصول على 
شهادة ضمان 

الجودة 
  واالعتماد

 

تحديث  الخطط 
 .اتيجية للجامعةاالستر

عمـل الخطـة االســتراتيجية للجامعـة علــى     .1
مدى العشر السنوات القادمة يقـوم بإعـداد         

 هويـــتم وضـــع هـــذ   ...االســـتراتيجة فريـــق   
  الخطة بموقع الجامعة

جمــع المعلومـــات عــن الجامعـــة مــن خـــالل     .2
توضيح المهمة التنظيمية وقيمها، وإجـراء     
تحليـــل كامـــل ألصـــحاب المـــصالح ومـــدى  

يرهم وتأثرهم على الجامعة،   عالقتهم وتأث 
ــة     ــة التنظيميـ ــي تحديـــد المهمـ ــدء فـ والبـ
للجامعــة مــن خــالل تحديــد األهــداف التــي  

 .وجدت من أجلها
تحليل البيئة الداخليـة مـن خـالل تحديـد           .3

ــة   ــشر الحطــ نــ
االســتراتيجية  

 بالموقع 

مركز تطوير 
اإلدارة العامة  
، مركـــــــــــــز 
ــوير  التطـــــــــــ
ــمان  وضــــــــــــــ

  الجودة

ــايو (  –مـــــــــــــــــــــــ
 )2021اغسطس

 قصيرة
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 لمأمولا
 الخروج بالقضايا االستراتيجية  .6
 .عمل األهداف االستراتيجية  .7
 .صياغة الخطة االستراتيجية .8
نشر الخطة االستراتيجية للجامعـة بموقـع       .9

  الجامعة

ــيف  البـــــــــــــرامج  توصـــــــــــ
ــة ــررات األكاديميـــ  والمقـــ

 الدراسية

 األكاديميــــــة توصــــــيف البــــــرامج إســـــقاط 
ــع      ــع الجــامع م ــى موق والمقــررات الدراســية عل

 .االحتفاظ بالحقوق الفكرية 

نـــــشرها علـــــى 
 الموقع

 العامة  اإلدارة
لـــــــــــــــــــنظم 

/ المعلومـــــات 
ــز  مركــــــــــــــ
ــوير  التطـــــــــــ
ــمان  وضــــــــــــــ

 الجودة

قــــــــــــصيرة   ) ابريل-يرافبر(
 المدى

 عمـــــل مــــــشروع للتقيــــــيم 
الذاتي وفقا لمعايير مجلـس     

  األكــــــــاديمياالعتمــــــــاد 
والبــدء بالتنفيـــذ الفعـــال ،  
ــى    ــصول علــــ ــدف الحــــ بهــــ

  . األكاديمياالعتماد 

تشكيل لجنة لعمل المشروع ، وعمل قالب -1
  التقييم الذاتي 

  المشروع وإقرارمناقشة -2
 تشكيل لجان للتقييم الذاتي -3
النــزول الميــداني للكليــات لعمــل التقيــيم   -4

 الذاتي 
 .وضع المعالجات لتطوير الكليات والمراكز -5
 .نشر المشروع  بموقع الجامعة-6

االنتهاء من 
عملية 

التقييم  
 الذاتي

مركز 
التطوير 
وضمان 
 الجودة

طويلـــــــــــــة  عام 
 المدى 
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ــاء نظــام جــودة داخليــة     بن
للجامعة فعال وفق متطلبات    
مجلــــــــــــــس االعتمــــــــــــــاد 

 . األكاديمي

  : دلة التاليةعمل األ
ــي لتإ دليــل  -1 ــة الجــودة   جرائ ــق ومراجع طبي

 –بـرامج  (للبنية األكاديمية في الجامعـة     
   ) رئاسة الجامعة– كليات –قسام أ
ــل  -2 ــة البنيــة    إ دلي ــق ومراجع ــي لتطبي جرائ

– أقـــسام –بـــرامج (التنظيميـــة واإلداريـــة 
 .)رئاسة الجامعة–كليات 

 دليــل أجرائــي  لتطبيــق ومراجعــة البنيــة    -3
– أقـــسام –بـــرامج (الماديـــة فـــي الجامعـــة 

 .) رئاسة الجامعة–ليات ك
 لحساب الطاقة االسـتيعابية     إجرائي دليل   -4

– أقـــسام  –بـــرامج  (وفـــق معـــايير الجـــودة    
 ..) رئاسة الجامعة–كليات 

 دليــل أجرائــي لتطبيــق ومراجعــة الجــودة لفــتح       -5
 . األكاديميةوأعداد وتطوير وتحسين البرامج 

ــي دليــل  -6 ــة الجــودة   إجرائ ــق ومراجع  لتطبي
  ميوقتللنظام ا

  لتطبيــق ومراجعــة الجــودة  إجرائــي  دليــل -7
  .ألنظمة المعلومات داخل الجامعة

  لتطبيــق ومراجعــة الجــودة   إجرائــي دليــل  -8
  للبحث العلمي والنشر 

  لتطبيــق ومراجعــة الجــودة  إجرائــي دليــل  -9

االنتهاء من 
عملية 

التقييم  
 الذاتي

مركز 
التطوير 
وضمان 
 الجودة

-2021مايو (
 )م2022ديسمبر 

طويلة 
 المدى
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  .لخدمة المجتمع
الخطة التنفيذية للجودة داخـل الجامعـة     -10

 .ومبادرتها وفقاً ألولويات التطبيق
ــل  ــةوكـ ــوف األدلـ ــام    سـ ــاملة نظـ ــون شـ تكـ

ــيم والمتابعــــــة    ــا والتقيــــ التطبيــــــق والياتهــــ
 .والتحسين ومؤشراتها المرجعية 



 


