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  38.........................................مصادر مجع البيانات لالسرتاتيجية): 3(شكل 
  

 
ُّتعـــد جامعـــة صـــنعاء م للجامعـــات اليمنيـــة احلكوميـــة واألهليـــة، وهـــذا ًاجلامعـــة األ ،ُ

يلقــي عــىل قيادهتــا عــبء احلفــاظ عــىل دورهــا ومكانتهــا بــني مؤســسات التعلــيم اجلــامعي، 
جــــه العديــــد مــــن الــــصعوبات والتحــــديات الداخليــــة واخلارجيــــة؛ فالتحــــديات  الــــذي يوا

 والتطــور ،التــسارع العلمــي و، تتمثــل يف الثــورة املعرفيــة،متعــددة مــا بــني تغــريات عامليــة
 رضورة تــوفري :أمههــا وحتــديات داخليــة .التكنولــوجي وثــورة املعلومــات واالتــصاالت

رص جامعــة  متطلبــات ســوق العمــل مــن املهــارات والتخصــصات املتنوعــة، ومــا بــني حــ
صنعاء عىل حتسني ورفع جودة خمرجاهتا التعليمية يف ظل الظروف االستثنائية التي يمر 

 املنظور أدركت قيادة جامعة صنعاء أن التخطيط االسرتاتيجي هـو امن هذهبا اليمن، و
جهـة مجيـع التحـديات؛ لـذا سـعت ؛ُخارطة الطريق املـثىل  التـي سـتنطلق منهـا اجلامعـة ملوا

 علمـي فعــال إلعـداد اخلطــة االسـرتاتيجية جلامعــة صـنعاء إىل القيـام بــدور قيـادة اجلامعــة
يف التنميـــــــة الوطنيـــــــة  ق دور اجلامعـــــــةوذلـــــــك لتحقيـــــــ) م2026 -2022(لألعـــــــوام مـــــــن

الـــشاملة، وقـــد تكاتفـــت اجلهــــود إلعـــداد االســـرتاتيجية بنــــاء عـــىل منطلقـــات وتوجهــــات 
تـــــم االسرتشــــــاد بتوجهـــــات االســــــرتاتيجية الوطنيـــــة، وبتجــــــارب بعــــــض  علميـــــة؛ حيــــــث

 التخطـــيط والبنـــاء االســـرتاتيجي يتطلـــب ن بــأًاإيامنـــاجلامعــات العربيـــة اإلقليميـــة، وذلـــك 
 من اخلطوات العلمية، واجلهود العملية من أجـل تـشخيص واقـع البيئـة الداخليـة الكثري

واخلارجيــــــــــة للجامعــــــــــة، وحتديـــــــــــد التحــــــــــديات احلاليــــــــــة واملـــــــــــستقبلية بغــــــــــرض وضـــــــــــع 
االسرتاتيجيات القادرة عىل التعامل مع تلك التحديات بمرونـة عاليـة، والتغلـب عليهـا 
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طـار حـرص جامعـة صـنعاء عـىل حتقيـق ويف إ. لتحقيـق الغايـات املنـشودة ملـستقبل أفـضل
التكامـل والــشمول بــني مجيــع املجــاالت العلميــة التعليميــة يف جامعــة صــنعاء، ولتحــسني 
جــــــــودة األداء املؤســــــــيس اإلداري واألكــــــــاديمي، ورفــــــــع مــــــــستوى جــــــــودة املخرجــــــــات 

بنــاء  تــم ،التعليميــة، وقيــام اجلامعــة بــدورها يف تطــوير البحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع
ســــرتاتيجية جلامعــــة صــــنعاء بحيــــث تعكــــس األهــــداف العامــــة للتنميــــة، وتلبــــي اخلطـــة اال

وليتجسد حرص اجلامعة يف حتسني  طموحات املجتمع املستفيد من خمرجات اجلامعة،
اإلداريـــة واألكاديميـــة، ورفـــع مـــستوى املهـــارات البحثيـــة واألكاديميــــة  مـــستوى اجلـــودة

تالءم مع احتياجات سوق العمل ألعضائها، وتنمية قدرات ومهارات طلبتها بصورة ت
 والتميـز يف ،ومتطلبات العرص، كام يتجىل يف اخلطة حرصها عىل حتقيق الريادة واإلبداع

ًاملجال البحثي بحيث تصبح اجلامعة منارة بحثية للجامعات اليمنيـة، وتقـديم خـدمات 
      .متنوعة للمجتمع، بناء عىل احتياجاته ومتطلباته

  رئيس اجلامعة
  سم حممد عباس القا.د.أ
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يــــــــد بتجويــــــــد التعلــــــــيم اجلــــــــامعي، وباعتبــــــــاره الركيــــــــزة األوىل  يف إطــــــــار االهــــــــتامم املتزا
واألساســـية لعمليـــة التنميـــة الـــشاملة جلميـــع مؤســـسات املجتمـــع، ويف ضـــوء الرؤيـــة الوطنيـــة 

 ،م2026 إىل 2022م تــم إعــداد اخلطــة االســرتاتيجية جلامعــة صــنعاء لألعــوام مــن 2030
وهـــــي تعكـــــس األهـــــداف االســـــرتاتيجية التـــــي تـــــسعى اجلامعـــــة لتحقيقهـــــا خـــــالل الـــــسنوات 

أهـــم  القيـــام بـــدورها يف خدمـــة املجتمـــع، ويتـــضمن امللخـــص التنفيـــذي  بـــام يف ذلـــك،القادمـــة
 :العنارص األساسية التي تم من خالهلا إنتاج اخلطة احلالية، وهي
التــــــي تــــــضمنت مربراهتــــــا، املالمـــــح األساســــــية جلامعــــــة صــــــنعاء، ومنهجيـــــة اخلطــــــة 

مراحلهــــا، وحتليـــل الوضــــع الـــراهن بــــام تـــضمنه مــــن حتديـــد لنقــــاط القــــوة ووافرتاضـــاهتا، 
والـــــضعف والفـــــرص والتحــــــديات، بحيـــــث تـــــم حتديــــــد أهـــــم االحتياجـــــات الــــــرضورية 

 :للمرحلة القادمة، ويف ضوء ذلك تم حتديد التوجهات االسرتاتيجية للخطة
 . والبحث العلمي وخدمة املجتمع التميز يف نوعية التعليم:الرؤية

تلتزم جامعة صنعاء بتقديم خدمات التعليم والبحث العلمي، واإلسهام يف  :الرسالة 
عايري اجلودة والتفاعل مل ًاتنمية املجتمع من خالل رفده بالكوادر البرشية املؤهلة وفق

ًيز واملنافسة حمليا اإلجيايب مع تلبية احتياج سوق العمل من خالل الرتكيز عىل النوعية والتم
 .ًوإقليميا

كة– التميز :القيم   . العمل اجلامعي- الشفافية- الرشا
 : تم حتديد الغايات االسرتاتيجية اآلتية، فقد لرؤية اجلامعة ورسالتهاًاحتقيق

 .رفع كفاءة األداء األكاديمي واإلداري للجامعة بام خيدم العملية التعليمية -
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 .ميةرفع مستوى جودة العملية التعلي -
وإتاحـــة فـــرص االبتكـــار واإلبـــداع بـــام خيـــدم  ،تطـــوير منظومـــة البحـــث العلمـــي -

 .التنمية املستدامة
كة املجتمعية -  .تعزيز الرشا

 احتوت التوجهات االسرتاتيجية عىل أهم األدوار التي ينبغي أن تقوم هبا وبذلك
ن حتسني اجلامعة يف جمال التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، وذلك  ا فيه م

 وبام يتناسب مع تطلعاهتا املستقبلية، كام تم بناء ،جودة اخلرجيني من خمتلف التخصصات
 واأل شطة املرتتبة ،اخلطة التنفيذية لالسرتاتيجية بصورة توضيحية لألهداف الفرعية

 .لعملية تنفيذها

1 

 ،يمن، تقــــع يف العاصــــمة صــــنعاءجامعــــة صــــنعاء هــــي الــــرصح العلمــــي األول يف الــــ
 :هيالتي وتتميز بالعديد من املالمح األساسية 

11 
ئــــدة يف التعلــــيم العــــايل يف  جامعــــة صــــنعاء إحــــدى اجلامعــــات احلكوميــــة اليمنيــــة الرا

تـــــم إنـــــشاؤها يف العـــــام . اجلمهوريـــــة اليمنيـــــة، وحتظـــــى بمكانـــــة تارخييـــــة وعلميـــــة مرموقـــــة
وهـــي أول ، م16/6/1970الـــصادر يف ) 42(القـــرار رقـــم م بموجـــب 1970-1971

جامعـــــة يف الـــــيمن، هـــــدفت إىل اســـــتيعاب اجلــــــزء األكـــــرب مـــــن خمرجـــــات التعلـــــيم العــــــام، 
 ليصبحوا ؛يف خمتلف التخصصات العلمية وإعدادهم وتأهيلهم التأهيل العلمي املتميز
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يــث بــدأت عنــد  وتنفيــذ خمططــات التنميــة؛ ح،لإلســهام يف بنــاء املجتمــع اليمنــي مــؤهلني
 م1972-1971، ويف العـام)كليـة الرتبيـة -الـرشيعة والقـانون  كلية: (افتتاحها بكليتني

-1972تم تعديل اسم كلية الرتبية لتـصبح كليـة الرتبيـة واآلداب والعلـوم، ثـم يف العـام
 كليـــة -كليــة اآلداب  -كليـــة الرتبيــة : (م انقــسمت هــذه الكليـــة إىل ثــالث كليــات1973
ضــــمن كليــــة الــــرشيعة ) التجــــارة واالقتـــصاد(العــــام نفــــسه افتتحـــت شــــعبة ، ويف )العلـــوم

م صــدور القـرار رقــم 1974ألن تــصبح كليـة مـستقلة، كــام تـم يف العـام  ًوالقـانون؛ متهيـدا
ر عــام  املتـضمن إصــدار أول قــانون جلامعــة صــنعاء، ويف) 118( يــ م تــم قبــول 1974فربا

ًاجلامعة عضوا فاعال يف احتاد اجلامعات العربي م انفصلت 1976 - 1975ة، ويف العام ً
شعبة التجارة واالقتصاد عن كلية الرشيعة والقانون لتصبح كلية مـستقلة بـذاهتا، وهبـذا 
س كليــات، وقــد صــدرت العديــد مــن التــرشيعات والقــوانني  أصــبحت اجلامعــة تــضم مخــ

القـــــرار اجلمهـــــوري  :املنظمـــــة للمهـــــام اإلداريـــــة واألكاديميـــــة يف جامعـــــة صـــــنعاء ومنهـــــا
، )قـانون اجلامعـات اليمنيـة(م بـشأن اجلامعـات اليمنيـة 1995لـسنة  )17(القانون رقم ب

م بـــــشأن الوظـــــائف واملرتبـــــات واألجـــــور، والقـــــرار 2005لـــــسنه ) 43(والقـــــانون رقـــــم 
  .م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية2007لسنة  )32(اجلمهوري رقم 

12 
 تــــم تــــصميم اهليكــــل التنظيمــــي، ،ضــــوء التوجهــــات التأسيــــسية جلامعــــة صــــنعاءيف  

بحيــث يتــضمن القطاعــات املختلفــة التــي تــسعى إىل حتقيــق أهــداف اجلامعــة والنهـــوض 
بمـــستوى اخلـــدمات التـــي تقـــدمها للمجتمـــع، وتكـــون اهليكـــل التنظيمـــي مـــن القطاعـــات 

  :اإلدارية املتنوعة، والتي تم توضيحها يف الشكل اآليت
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13: 
 :تتكون جامعة صنعاء من عدد من الكليات واملراكز العلمية عىل النحو اآليت

 : الكليات 3-1-1
 كليـــة الطـــب والعلـــوم الـــصحية، كليـــة طـــب :هـــيكليـــة، ) 21(يبلـــغ عـــدد الكليـــات 

التطبيقيــــة، كليــــة الطــــب البيطــــري، كليــــة الــــصيدلة، كليــــة األســــنان، كليــــة العلــــوم الطبيــــة 
رد الطبيعيـة، كليـة الـرشيعة  اهلندسـة، كليـة احلاسـوب والتكنولوجيـا، كليـة البـرتول واملـوا
والقـانون، كليـة الرتبيـة الرياضـية، كليــة الرتبيـة صـنعاء، كليـة اآلداب والعلـوم اإلنــسانية، 

اإلعـــــالم، كليـــــة الرتبيـــــة  الزراعـــــة، كليـــــةكليـــــة العلـــــوم، كليـــــة التجـــــارة واالقتـــــصاد، كليـــــة 
رحــب، كليــة اللغــات، كليــة الرتبيــة واآلداب أوالعلــوم التطبيقيــة املحويــت، كليــة الرتبيــة 

ًبرناجمــا ) 125( وتـضم مجيعهــا ،والعلـوم خــوالن، كليــة الرتبيـة واآلداب والعلــوم مــأرب
ًعلميـــا، كـــام يتبـــع اجلامعـــة مستـــشفى الكويـــت اجلـــامعي مستـــشفى تعليميـــا  لكليـــة الطـــب، ً

  .وهي اجلامعة احلكومية الوحيدة التي لدهيا مستشفى تعليمي
كز البحثية والعلمية -3-1-2  :املرا

  :وهيًمركزا ) 22( بلغ عدد املراكز البحثية والعلمية يف اجلامعة 
 .مركز التطوير وضامن اجلودة -
 .مركز التعليم عن بعد -
 .مركز احلاسوب -
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 .مركز الرتمجة وخدمات املجتمع -
 .مركز االستشارات القانونية  -
 .اإلرشاد النفيس والرتبوي  مركز -
 .املركز االستشاري اهلنديس -
 .مركز تطوير اإلدارة العامة -
  . مركز إدارة األعامل -
 .مركز العلوم السياسية واالسرتاتيجية -
 . مركز النوع االجتامعي -
 . مركز املكفوفني -
 .مركز حقوق اإلنسان وقياس الرأي العام -
 .اه والبيئة مركز املي -
 .مركز البيئة املحمية الزراعية -
 . مركز التاريخ والرتاث -
 .مركز املناعة واحلساسية -
 . مركز العلوم والتكنولوجيا -
 .مركز اهلجرة والالجئني -
 .مركز األصول الوراثية -
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 .مركز التدريب والدراسات السكانية -
 .مركز املختربات املركزية -

كـــز لقيـــام بإعـــداد البحـــوث والدراســـات  ا: ومـــن األهـــداف األساســـية لتلـــك املرا
  . وتقديم االستشارات التخصصية الدقيقة،العلمية، واخلدمة املجتمعية

  

14:  
األكاديمية هي أهـم مقومـات نجـاح أي جامعـة، وذلـك مـن خـالل دورهـا  الربامج

 ؛ت متنوعةيف مواكبة احتياجات العرص ومتطلبات سوق العمل من مقررات وختصصا
 مــــع أعــــضاء هيئــــة التــــدريس يف خمتلــــف كليــــات أســــهمتلــــذا فــــإن قيــــادة جامعــــة صــــنعاء 

طلبة من خمتلف  الاجلامعة يف عملية حتديث الربامج احلالية للجامعة مما أسهم يف التحاق
 طلبـة وأعـضاء هيئـة ،ًأ حاء اجلمهورية، وأوجد نوعا من التنوع الثقـايف ملنتـسبي اجلامعـة

 .تدريس بشكل عام
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1 
2019

2020 

    
 5002 3 كلية الطب والعلوم الصحية

 1980 2 كلية طب األسنان
 0*1 5 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 42 1 ب البيطريكلية الط
 1473 1 كلية الصيدلة

 

  12 8497 
 4187 8 كلية اهلندسة

 2996 3 كلية احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات
 165 5 كلية البرتول واملوارد الطبيعية

 
 

  16  7348 
 1850 7 كلية العلوم صنعاء

  1702 9 كلية الزراعة
 16 3552 

12495  1 كلية الرشيعة والقانون 

                                                       
  . كلية جديدة*1
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 197 1 كلية الرتبية الرياضية

 11429 16 كلية الرتبية صنعاء
 6288 16 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 20748 7 كلية التجارة واالقتصاد
 1870 3 كلية اإلعالم

 1223 9 كلية الرتبية املحويت
 3732 7 ْأرحبوالعلوم التطبيقية كلية الرتبية 
 2942 6 كلية اللغات

 2074 9 كلية الرتبية واآلداب والعلوم خوالن
 0**1 6 ربأكلية الرتبية واآلداب والعلوم م


 

  81 62998 
 125 82,395 

15 
س مــدى جــودة بــة بــالتعليم اجلــامعييمثــل مــؤرش التحــاق الطل ً مــؤرشا مهــام؛ يعكــ ً

 :كام يأيت لذا تم توضيحه عىل املستويني الدويل واملحيل، ؛اخلدمة التعليمية يف اجلامعات
 : املؤرشات الدولية اللتحاق الطلبة-1 -1-5

 هو مؤرش جودة التعليم، وهو مؤرش مركب من من أهم املؤرشات الدولية املتاحة
                                                       

  .فينا الكلية بأعداد الطالب نتيجة للعدوانا مل تو**1
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 حيث حققـت الـيمن ،ات الفرعية، منها مؤرش االلتحاق بالتعليم العايلعدد من املؤرش
م 2018دولـــة تناوهلـــا تقريـــر التنافـــسية العامليـــة للعـــام ) 141(مـــن أصـــل ) 114(املرتبـــة 

 .م2017يف العام ) 116(مقارنة باملرتبة 
 :  املؤرشات املحلية اللتحاق الطلبة1-5-2

عاء، ونمـوهم مـن العـام يف جامعـة صـن)   واخلـرجيني–امللتحقـني ( تتمثل يف معدل  
  . يوضح ذلك) 2(واجلدول  ،م2020 إىل العام2010

2 
 

201020112019
2020 




 











 











 








 










 








 










 








 








 











 








 






 








 

2011/2010 73274  10265  9323  1181  2039  35.9 
2012/2011 73877 0.82 14256 38.9 10475 12.4 814 31.1 2014 -1.2 36.7 
2013/2012 72810 -1.44 14530 1.9 8124 -22.41062 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 



   م2026-2022 –اء ية جلامعة صنعجاخلطة االسرتاتي 23

 

2019/2018 83357 6.72 12174 -16.2 6161 -22.8709 -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 

 
20102011

2019202 
1.32 3.35 -3.60 -7.83 -0.39  

ء اجلدول السابق يتضح ما يأيت  : باستقرا
 ومعـدل نمـوهم ، خمتلـف املـستوياتبلغ إمجايل أعداد طلبة البكـالوريوس يف -

ا وطالبـــــــــة، ويف العـــــــــام ًطالبـــــــــ )81997 (م2011 – 2010للعـــــــــام الـــــــــدرايس 
ا وطالبة، بمعدل ًطالب )82294(م أصبح عددهم 2020 – 2019الدرايس 

م إىل 2011 – 2010 خالل األعوام اجلامعية للفرتة من )1.32(نمو سنوي 
 .م2020 – 2019

م 2011 – 2010 معدل نموهم للعام الـدرايسبلغ إمجايل عدد امللتحقني و -
) 13359(م 2020 – 2019ًطالبــا وطالبــة، ويف العــام الــدرايس ) 10265(

 خـــالل األعـــوام اجلامعيـــة للفـــرتة )3.35(ًطالبـــا وطالبـــة، بمعـــدل نمـــو ســـنوي 
 .م2020 – 2019م إىل 2011 – 2010الزمنية من 

بلــغ فقــد م 2011 – 2010 وبالنــسبة لعــدد الطلبــة اخلــرجيني للعــام الــدرايس -
غ م بلـــ2020 – 2019 ويف العـــام الـــدرايس ،ًطالبـــا وطالبـــة) 9323(عـــددهم 

 خــــــالل األعــــــوام )-3.60(  بمعــــــدل نمــــــو ســــــنوي،طالــــــب وطالبــــــة) 6300(
 .م2020 – 2019م إىل 2011 – 2010اجلامعية للفرتة الزمنية من 

لــدرايس  للعــام ابلــغ إمجــايل عــدد الطلبــة امللتحقــني بــربامج الدراســات العليــا -
 – 2019ًطالبـــــــا وطالبـــــــة، ويف العـــــــام الـــــــدرايس ) 1181(م 2011 – 2010
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خالل األعوام اجلامعية  )-7.83 (، بمعدل نمو سنوي)349 ( بلغم،2020
 . م2020 – 2019م إىل 2011 – 2010للفرتة الزمنية من 

م 2011 – 2010 خالل العام الدرايس بلغ إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس -
، ًعـــضوا) 1967(م، 2020 – 2019، ويف العـــام الـــدرايس ًاعـــضو) 2039(

م إىل 2011 – 2010 خــالل الفــرتة الزمنيــة مــن )0.39 (بمعــدل نمــو ســنوي
م، وباملقارنــة بــني نــسبة النمــو عــىل مــستوى الــسنوات، وعــىل 2020 – 2019

جع واضح  مستوى معدل النمو العام للفرتة الزمنية املحددة، يالحظ وجود ترا
ًجتاه السالب، وهو ما يؤكد حقيقة أن األوضاع الراهنة أ رت سلبا ومعظمه باال

 .العدوان عىل اليمن عىل سري العملية التعليمية يف اجلامعة مع استمرار
املـــستمرين يف الدراســـة بربنــــامج   أن أعـــداد الطلبــــةيتبـــني مـــن املــــؤرشات الـــسابقة

ل الـــــسنوات ًالبكـــــالوريوس تأخـــــذ بالزيـــــادة ســـــنويا مـــــن حيـــــث األعـــــداد وبخاصـــــة خـــــال
األخــرية، مــع وجــود تفــاوت بــني الــسنوات الــسابقة مــن حيــث نــسبة الزيــادة الــسنوية بــني 

أهنــا الزيــادة والنقــصان، ويعــزى هــذا التفــاوت إىل طبيعــة الظــروف التــي متــر هبــا الــبالد و
أ قت بظالهلا عىل االستقرار الدرايس لدى الطلبة، وهو ما يفرس انخفاض املعدل العام 

ر ينطبــق عــىل أعــداد ونــسبة النمــو الــسنوي عــىل مــستوى ال عــرش الــسنوات، وكــذلك األمــ
ًللطلبــة امللتحقــني ســنويا يف برنــامج البكــالوريوس، مــع ارتفــاع ملحــوظ يف املعــدل العــام 

يد لاللتحاق بجامعة صنعاء   .لاللتحاق، وهو ما يشري إىل اإلقبال املتزا
جع يف عدد  إذ يال؛وعىل العكس بالنسبة ملؤرشات الطلبة اخلرجيني حظ وجود ترا

 ليـــــصل إىل الـــــسلبية عـــــىل مـــــستوى املقارنـــــة النـــــسبية بـــــني بعـــــض ًونـــــسبة اخلـــــرجيني ســـــنويا
إىل الــــسنوات، وعــــىل مــــستوى مــــؤرش املعــــدل العــــام للفــــرتة الزمنيــــة ككــــل، وهــــذا يعــــود 

 .ألوضاع السياسية واالقتصادية التي يمر هبا البلدا
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 ؛ يف برنامج الدراسات العليالتحقنيكذلك بالنسبة للمؤرشات اخلاصة بالطلبة امل
إذ يالحظ من املقارنة بني نسبة النمو عىل مستوى السنوات، وعىل مستوى معدل النمو 

جـــــع واضـــــح  ومعظـــــم املـــــؤرشات باالجتـــــاه ،العـــــام للفـــــرتة الزمنيـــــة املحـــــددة، وجـــــود ترا
 .السالب
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16:  
 اإلنتاجيـــة العلميـــة والبحثيـــة ألعـــضاء هيئـــة ،توضـــح املـــؤرشات املحليـــة والدوليـــة

التــــدريس يف اجلامعــــات اليمنيــــة احلكوميــــة واألهليــــة، وكــــذا طلبــــة الدراســــات العليــــا يف 
 :وذلك عىل النحو اآليت ،داخل جامعة صنعاء واملبتعثني خلارج اجلامعة

161 
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1  3975 
2 

 
 390 

3 

 
 

 
 

  1887 

4 


 
   3533 

 9785 

162 
ء قواعد البيانات الدولية  يتضح أن جامعة صنعاء هي املؤسسة اجلامعية ،باستقرا

ر إنتاجــا ونــرش ًاألكثــ  حيــث تــصدرت اجلامعــة مجيــع اجلامعــات ؛ًودوليــا ًيف الــيمن حمليــا اً
وشــــبكة العلــــوم الــــشهريتني، ففــــي قاعــــدة  ؛ )Scopus(ًاليمنيــــة وفقــــا لقاعــــديت ســــكوبس 

 .جامعة يمنية) 12(يف املرتبة األوىل من بني سكوبس جاءت جامعة صنعاء 
ُتعــد قاعــدة ســكوبس إحــدى قواعــد البيانــات  ):Scopus( مــؤرشات 1-6-2-1
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جــع وأو  إذ يــتم تقييمهـــا ؛اق علميـــة أكاديميــة حمكمـــةرالتــي حتتـــوي عــىل ملخـــصات ومرا
بواسـطة خــرباء يف التخصــصات العلميـة والتقنيــة والطبيــة، وقـد حــصلت جامعــة صــنعاء 

م 2020/ ا لقاعـــدة ســـكوبس يف مـــايوًرتبـــة األوىل مـــن حيـــث النـــرش الـــدويل، وفقـــعـــىل امل
يل %) 32(، وبنــسبة )5814(ًبحثــا، مــن جممــوع ) 1850(بواقــع  ًتقريبــا، يليهــا عــىل التــوا

حرضموت، احلديدة، ب، ذمار، عدن، العلوم والتكنولوجيا ّتعز، إب: (كل من جامعات
  ).جامعة أروى... العلوم والتكنولوجيا 

، institute for scientific information وهو اختصار :)(ISI مؤرشات1-6-2-2
 Web of Scienceوهو معهد املعلومـات املتخـصص يف النـرش األكـاديمي، ويـوفر موقـع 

فــــإن جامعــــة صــــنعاء ) ISI(، وبحــــسب بيانــــات )ISI(قاعــــدة بيانــــات مفهرســــة ملجــــالت 
 إذ حـصلت عـىل املرتبـة األوىل ؛ الـدويلتتصدر مجيع اجلامعات اليمنيـة فـيام يتعلـق بالنـرش

مـن اإلنتـاج %) 34(، وبنسبة تزيد عـن )2,235(ورقة، من جمموع ) 770(ًحمليا بواقع 
 يتـضح أن جامعـة ،إىل هذه النتيجة ً، واستنادا)م2018 -2008: (الكيل لليمن، للفرتة

ئـدة يف الـيمن، إنتاجـا ونـرشا ًصنعاء ال تزال هـي اجلامعـة الرا م مـن التحـديات  عـىل الـرغ،ً
جهها  .واملعيقات التي توا

 وهيدف تـصنيف :Webo matrix"  مؤرشات تصنيف ويبو ماتركس1-6-2-3
 حيــث تــتم عمليــة التقيــيم كــل ســتة ؛ويبــو مــاتركس إىل تــشجيع البحــث العلمــي وتنميتــه

التابعـة ملجلـس البحـوث " Cyber Metrics Labسايربميرتكس "أشهر بواسطة خمتربات 
، وتــتم عمليــة القيــاس هلــذا Spanish National Research Councilين الــوطني اإلســبا

 :املؤرش من خالل أربعة عنارص هي
 ويقــــصد بــــه عـــــدد الــــصفحات يف املوقــــع اإللكــــرتوين الـــــرئيس :الوجــــود الــــشبكي
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ً وذلك وفقا Dynamic، واألخرى الديناميكية،Staticللجامعة شاملة الصفحات الثابتة 
 .ركات البحث الشهرية ا هو مرصود من خالل حم

للـروابط  Virtual Referendum حيث يتم تقييم مـستوى االسـتفتاء الظـاهري :األ ر
اخلاصة باملحتوى املنشور يف املوقع، وذلك من خالل عدد مرات الرجوع هلذه الروابط 

ف املختلفة  .من األطرا
 من خالل ،ي يقيس توجه اجلامعة لإلسهام يف بناء املحتوى املعريف العامل:االنفتاح

 ".جوجل "قياس مشاركة اجلامعة يف املكتبة اإللكرتونية ملحرك البحث الشهري 
 يقـــيس عـــدد األوراق األكاديميــــة املتميـــزة املنـــشورة يف املجـــالت العلميــــة :التميـــز

  .املرموقة
 ضمن التصنيف العاملي للجامعات للعام وفيام يتعلق بتصنيف اجلامعات اليمنية

جامعـــــة يمنيــــة حكوميـــــة وأهليـــــة، وحـــــصلت ) 27(تـــــصنيف ال دخلـــــت يففقــــد  م2020
جامعـــة صـــنعاء عـــىل املركـــز الثـــاين عـــىل مـــستوى اجلامعـــات اليمنيـــة يف معـــايري االنفتاحيـــة 

 .م2021 ماتركس للجامعات يف تقرير يوليو و ضمن التصنيف العاملي ويب،والتميز



   م2026-2022 –اء ية جلامعة صنعجاخلطة االسرتاتي 29

 

  

42021 

 


      

1 4311  13208 16237 5819 3342 

2 4365  381 7389 4800  4748 

3 5327  1562 17160 5819 3628 

4 5991  6728 14645 5819 4331 

5 6084    13620 25207 4481 3898 
6 10621  29059 21689 5819 4064 
7 13082  2282 13116 5819 6626 

7  6274  12839 21554 5819 5379 
9 15130  30408 11549 5819 6626 

10 15783  23478 14293 5819 6626 
11 15809  10370 15510 5819 6626 

12 18517  16324 18253 5819 6626 

13 18645 
 8309 19164 5819 6626 

14 18690 
 ------- ------ ------ ------- 

www.webometrics.info 

http://www.webometrics.info
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17 : 
 من خالل االرتقـاء ،تعمل جامعة صنعاء عىل توفري تعليم متميز للطالب اجلامعي

 ،والرتبويـــة املتنوعـــة امج األكاديميـــةبـــالتعليم اجلـــامعي بمراحلـــه املختلفـــة، وتـــوفري الـــرب
 واإلســــهام يف تقــــديم اخلــــدمات ،القــــادرة عــــىل إعــــداد خــــريج قــــادر عــــىل خدمــــة املجتمــــع

تطلبــات ســوق العمــل املحــيل واإلقليمــي، وتقــديم أ ــشطة تعليميــة عــىل مل اًالتنمويــة وفقــ
 ،تلبــي احتياجــات التنميــة مــستوى الــوطن مــن خــالل الــربامج والــدورات املتنوعــة التــي

وإعــــداد األ حــــاث والدراســــات التــــي ختــــدم املجتمــــع، ويمكــــن إجيــــاز جممــــوع األ ــــشطة 
 :ا  ا يأيتًالتعليمية والبحثية واملجتمعية وفق

تــسهم اجلامعــة يف عمليــة إنتــاج املعرفــة، وجتديــدها،  : املجــال التعليمــي-1-7-1
إىل إعـــداد وختزينهـــا، بواســـطة أعـــضاء هيئـــة التـــدريس والعـــاملني يف اجلامعـــة، كـــام تـــسعى 

رد البـــــرشية املؤهلـــــة كبـــــة ، والقـــــادرة عـــــىل ممارســـــة دورهـــــا يف عمليـــــة التنميـــــة،املـــــوا  وموا
 .املستجدات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل املحلية واإلقليمية

مج الـــــدبلوم  : املجــــال البحثــــي1-7-2 تقـــــدم اجلامعــــة جمموعــــة متقدمـــــة مــــن بــــرا
باإلضـافة ) طبية، وهندسـية، وإنـسانية(النوعية  والبكالوريوس وا اجستري والدكتوراه

 ،إىل نـــــرش العديـــــد مـــــن الدراســـــات واأل حـــــاث واملؤلفـــــات واملخطوطـــــات والرتمجـــــات
املـــــؤمترات، ( وإقامـــــة العديـــــد مـــــن األ ـــــشطة ،وإصـــــدار العديـــــد مـــــن املجـــــالت العلميـــــة

وتشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل القيام بإعداد البحوث  ،)والندوات، وورش العمل
 باعتبـــــار اإلنتاجيــــــة البحثيــــــة أحــــــد رشوط ، الــــــدوريات واملجــــــالت العلميــــــةونـــــرشها يف

 .الرتقيات العلمية
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ع-1-7-3 دمات جمتمعيــة متنوعــة للطلبــة  : جمــال خدمــة املجتمــ تقــدم اجلامعــة خــ
امللتحقـــني باجلامعـــة أو ألفـــراد املجتمـــع مـــن خمتلـــف الفئـــات، وذلـــك مـــن خـــالل كلياهتـــا 

 واخلدميـــــــــة التـــــــــي تـــــــــسعى إىل تقـــــــــديم ،ستـــــــــشاريةومراكزهـــــــــا البحثيـــــــــة والتدريبيـــــــــة واال
االستــشارات التخصــصية ملختلـــف مؤســسات املجتمـــع، وتنفيــذ العديـــد مــن الـــدورات 

يسهم يف حتقيق   وبام،التدريبية لتجديد قدرات ومهارات أ ناء املجتمع بمختلف فئاهتم
ة والثقافيـة عملية التنمية التي يطمح هلا املجتمع، كام تعمل عـىل إقامـة األ ـشطة الرياضـي

واملعــــــارض اخلرييــــــة، وتتــــــيح املجــــــال ملؤســــــسات القطــــــاع احلكــــــومي واخلــــــاص إلقامــــــة 
 .الندوات واأل شطة املجتمعية التي ختدم أهداف اجلامعة

2: 
 :يقدم هذا اجلزء من اخلطة اإلطار العام للخطة االسرتاتيجية وذلك كام يأيت

21 
جــه الكثـــري مــن التحـــديات  متثــل جامعــة صـــنعاء إحــدى اجلامعــات العربيـــة التــي توا

 :واملتمثلة يف ،الداخلية واخلارجية
ا عـــــىل مـــــستوى ًاألمـــــر الـــــذي يـــــنعكس ســـــلب ؛ضـــــعف مـــــستوى التنميـــــة املحليـــــة -

اجلامعة، مما يؤكد حاجتها ا اسة إىل التخطيط االسـرتاتيجي يف ظـل الظـروف 
رد ا اليــةالـصعبة ال ء مــن حيــث عـدم تــوفر املــوا ر هبــا الـيمن، ســوا  أو مــن ،ًتــي متــ

 . اإلقليميةإىل الدولحيث هجرة الكوادر البرشية املؤهلة 
التغريات العاملية والرسيعة عىل املستوى العاملي يف جمال تكنولوجيا االتـصال  -

يم  كـالتعل،م جديدةّ مما فرض عىل اجلامعة استخدام أساليب تعل؛واملعلومات
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 .عن بعد والتعليم اإللكرتوين
 الكمــي ألعــداد ارتفـاع مــستوى التنافــسية بــني اجلامعــات اليمنيـة نتيجــة التطــور -

 .اجلامعات األهلية
 وما صاحب ذلك من ،ّتبني جامعة صنعاء ملدخل إدارة اجلودة كتوجه إداري -

تطــــوير الــــربامج األكاديميــــة، وتــــوفري البنيــــة التحتيــــة املناســــبة، وتنميــــة قــــدرات 
 .عايري أكاديمية حمددةمل اًأعضاء هيئة التدريس وفق

ا بمهـــارات ًعاليـــ ًحاجـــة ســـوق العمـــل اليمنـــي إىل كـــوادر يمنيـــة مؤهلـــة تـــأهيال -
 تتناســـــــب مـــــــع احتياجـــــــات رشكـــــــات القطـــــــاع اخلـــــــاص ،ومعـــــــارف وقـــــــدرات

 .واملؤسسات املحلية واألجنبية يف سوق العمل
 والعمــل ،علميــة واملعرفيــةحاجــة املجتمــع اليمنــي إىل اإلفــادة مــن األ حــاث ال -

ا ملتطلبــــــات التنميــــــة ًعــــــىل تطبيقيهــــــا يف خمتلــــــف القطاعــــــات االســــــتثامرية حتقيقــــــ
 .املستدامة

22 
 :وهيتقوم اخلطة احلالية جلامعة صنعاء عىل العديد من االفرتاضات األساسية 

  . املحيل واإلقليميتعزيز مكانة جامعة صنعاء العلمية عىل املستوى -
 ،التخطـــــيط االســــــرتاتيجي توجــــــه إداري للقيــــــادات اإلداريــــــة العليــــــا للجامعــــــة -

 . واملجتمع املستفيد من قطاع اجلامعات،ويكتمل بالتعاون األكاديمي
تذى به بني اجلامعات اليمنية احلكومية ُجامعة صنعاء النموذج األول الذي حي -
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مج أكاديميـــــة  متنوعـــــة، ونوعيـــــة، وتـــــوفري البيئـــــة واألهليـــــة فـــــيام تقدمـــــه مـــــن بـــــرا
 .التعليمية املناسبة لطلبتها

اخلطـــة احلاليـــة أســـاس لتحـــسني مـــستوى اجلـــودة يف مجيـــع املـــستويات اإلداريـــة  -
 .كلياهتا ويف مجيع واألكاديمية

ًتعـــد اخلطـــة االســـرتاتيجية منهجـــا إداريـــا لتحـــسني مـــستوى األداء املؤســـيس يف  - ً ُ
 .اجلامعة ومجيع كلياهتا

كـة حقيقيـة بـنيـ الذي تسعى إليه جامعة صنعاءإن التقدم - مجيـع   يعتمد عىل رشا
ف اخلارجيــــــة املــــــستفيدة مــــــن   ومجيــــــعـالكــــــوادر األكاديميــــــة واإلداريةــــــ األطــــــرا

 . اخلدمات التعليمية

23: 
حيـث تـم  ؛األسـاليب احلديثـة يف عمليـة التخطـيط  اعتمدت اخلطة عىل العديـد مـن

 :عتامد عىلاال

231: 
ا وحداثـــــة بالنــــــسبة ًيمثـــــل التخطـــــيط االســـــرتاتيجي الـــــنهج اإلداري األكثـــــر تطـــــور 

رد املتاحة، مع إتاحة الفرصة جلميع ؛للجامعات  حيث يقوم بدور فعال الستغالل املوا
ستويات أفـــراد املؤســـسة واملـــستفيدين، والقـــائمني عــــىل العمليـــة التعليميـــة بمختلـــف املــــ

ا بمـشاركة اجلميـع، ًللمشاركة يف عملية التخطيط بحيث تكون طموحات اجلامعة واقع
وذلك يساعد يف حتديد الكيفية للوصول إىل مـا تـسعى إليـه تلـك املؤسـسات، مـع حتديـد 
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ما الذي سـيتم القيـام بـه لعلميـة حتقيـق األهـداف، وذلـك يف إطـار متكامـل لتحليـل البيئـة 
، Weaknessesوالضعف  Strengths جامعة، وحتديد نقاط القوةالداخلية واخلارجية لل

رص  رص Threats والتحــديات Opportunitiesوالفــ ، ومــن ثــم العمــل عــىل تفحــص الفــ
مــــع غايــــات املؤســــسات البحثيــــة  اًاألكثــــر توافقــــ  والعمــــل عــــىل اختيــــار الفــــرص،املتاحــــة

 إىل رفـــع يتؤدفإهنــا ســ، حيــث إذا مــا تــم تطبيقهــا بأســـاليب وطــرق صــحيحةب ،والعلميــة
مستوى اإلنتاج العلمي، وزيادة انسجامه مع ما حتتاجه خطط التنمية لتطوير املجتمـع، 
وحتــسني مــستوى األداء لــدى العــاملني يف خمتلــف املــستويات اإلداريــة لبنــاء اســرتاتيجية 

 وإنـام طـرق علميـة ،ا سـحريةًفـالتخطيط االسـرتاتيجي لـيس عـص ،فعالة لتحقيق أهدافها
ج هـــة احلــارض بـــام يتــضمنه مـــن فـــرص وحتــديات، وتوقـــع مــا حيتاجـــه الوضـــع وعمليــة ملوا

جـــه ًمـــستقبال جهـــة التحـــديات التـــي توا أهـــم   التـــي تعـــد،ك املؤســـساتأو ـــ، وذلـــك ملوا
أسـاس (مؤسسات الدول لبناء املجتمعـات، وذلـك  ـا تقـوم بـه مـن دور يف بنـاء األفـراد 

 .ملتنوعةًالتي تتطلب كثريا من املخرجات اجلامعية ا) التنمية

232 

هو أحد األساليب البحثية التي هتـدف إىل الوصـف الـدقيق للمعلومـات وحتليلهـا، 
 حيــث ؛وتوضــيح العالقــات االرتباطيــة بــني خمتلــف املــصادر اخلاصــة بجمــع املعلومــات

 . واالستفادة منها، وحتليلها،يتم العمل عىل مناقشتها

24 
 :مرت عملية إعداد اخلطة بالعديد من املراحل

 : تشكيل فرق إعداد اخلطة التي تكونت من:  املرحلة األوىل-2-4-1
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ف -   .ّ وتكون من قيادات اجلامعة.فريق اإلرشا
رئيس الــذي تكــون مــن - ز التطــوير وضــامن اجلــودة، وكليــة الطــب، : الفريـق الــ مركــ

 .ةووحدات اجلودة يف كليات اجلامع
جعة النهائية -  .فريق املرا
 : بحيث تم اآليت،التخطيط إلعداد اخلطة االسرتاتيجية:  املرحلة الثانية-2-4-2
 نتائج -تقارير اجلامعة والكليات( وقد تكونت من ،حتديد مصادر مجع البيانات -

 ). مؤرشات التعليم يف اجلامعة-أداة التقييم اخلاصة باالسرتاتيجية
 – الطلبــة -الكليــات والتخصــصات ( مجــع مــؤرشات التعلــيم يف جامعــة صــنعاء -

، واملـــؤرشات املحليـــة للبحـــث واإلنتـــاج ) الـــربامج األكاديميـــة-أعـــضاء هيئـــة التـــدريس
ًامعة صنعاء حمليا ودولياوالنرش العلمي جل ً. 

  .الطالع عىل اسرتاتيجيات اجلامعات اإلقليمية والعربية املناظرةا -
تنفيـــذ حتليـــل ســـوات للبيئــــة الداخليـــة واخلارجيـــة للجامعـــة بنـــاء عــــىل  التخطـــيط ل-

 :وذلك من خاللاألداة اخلاصة بتقييم الوضع الراهن، 
 .بناء االستبانة اخلاصة بعملية تقييم الوضع الراهن للكليات واملراكز •
 .التقييم اخلاصة باالسرتاتيجية عىل الكليات واملراكز) استبانة(توزيع أداة  •
التحليـل واملناقـشة ألدوات مجـع البيانـات مـن تقـارير، : رحلة الثالثـة امل-2-4-3

واســتبانات، ومــؤرشات جامعــة صــنعاء الداخليــة واخلارجيــة اخلاصــة بالبحــث العلمــي، 
 .اإلقليمية والعربية املناظرةواسرتاتيجيات اجلامعات 
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بعة-2-4-4 حتليل إعداد وبناء عنارص اخلطة االسرتاتيجية يف ضوء  : املرحلة الرا
البيئتني الداخلية واخلارجية للجامعة، ومناقشة أدوات مجع البيانات من مؤرشات حملية 

  :عليه تم ما يأيتوبناء وداخلية، 
 . واألهداف للخطة االسرتاتيجية- والرسالة-بناء الرؤية -
 .واألهداف االسرتاتيجية للخطة حتديد الغايات -
 .إعداد مشاريع اخلطة التنفيذية -

بعةاملرحل جعة النهائية للتعديل النهائي:ة الرا جعة النهائية من قبل فريق املرا  . املرا
  تشكيل فريق إعداد اخلطة

  
  التخطيط إلعداد اخلطة االسرتاتيجية

  
  التحليل واملناقشة ألدوات مجع البيانات

  
  بناء اخلطة االسرتاتيجية

  
جعة النهائية للخطة االسرتاتيجية  املرا

 
2 

3: 
 إلعــداد اخلطــة ،، وحتليــل املــضمون(SOWT) اعتمــد الفريــق عــىل أســلوب ســوات 
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 :وذلك عىل النحو اآليتاالسرتاتيجية، 
 :حيث تم اإلعداد لبناء اخلطة من خالل ) SOWT( أسلوب سوات 3-1

نــــــب القــــــوة ،ليــــــل لواقــــــع اجلامعــــــةبنــــــاء وتوزيــــــع أداة خاصــــــة بالتح  S وحتديــــــد جوا
 والتحــديات O يف البيئــة الداخليــة لكليــات اجلامعــة ومراكزهــا، والفــرص Wوالــضعف 
نــب واملحــاور   التــي تــؤثر عــىل فاعليــةTواملخــاطر  األداء، وقــد تكونــت األداة مــن اجلوا

 :اآلتية
البحـث العلمـي، أعـضاء هيئـة التـدريس، الطلبـة، الـربامج األكاديميـة، : املحاور -

 .، اخلدمة املجتمعية)ا ادية(البنية التحتية
نب -  .اإلدارية، ا الية، الترشيعية والقانونية :اجلوا

 وحتديـد نقـاط ،تم مجع البيانات املتعلقة بأ عاد البيئة الداخليـة واخلارجيـة للجامعـة
القـــوة والـــضعف، والفـــرص والتحـــديات والعمـــل عـــىل حتليلهـــا بغـــرض حتديـــد الفـــرص 

 .ملتاحةا
تــم مجــع الوثـــائق واملــؤرشات املتنوعــة واملتــصلة بالعمليـــة :  حتليــل املــضمون3-2

ا، وتـــم مناقـــشتها وحتليلهـــا مـــن خـــالل اجتامعـــات ًا وخارجيـــًالتعليميـــة يف اجلامعـــة داخليـــ
ومناقشات الفريق، كام تم االطالع عىل خطط اسرتاتيجية للعديد من اجلامعات العربية 

لـــــك تــــم حتديــــد الغايـــــات واألهــــداف االســــرتاتيجية والفرعيـــــة واإلقليميــــة، ويف ضــــوء ذ
 :واأل شطة للخطة التنفيذية، وبذلك اعتمدت اخلطة عىل

m جعة تقارير اجلامعة وكلياهتا  .مرا
m جعة مؤرشات جامعة صنعاء داخلي  .ا من حيث اإلنتاج العلميًا وخارجيًمرا
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m وإقليميةدراسة العديد من اخلطط االسرتاتيجية املناظرة جلامعات عربية . 
m يل البيئتني الداخلية واخلارجية جلامعة صنعاء وحتديد نقاط القوة والضعف، لحت

جه جامعة صنعاء  .والفرص والتحديات التي توا

33 

تيجية  عـــــىل العديـــــد مـــــن املـــــصادر جلمـــــع البيانـــــات اعتمـــــد فريـــــق إعـــــداد االســـــرتا
معــة اخلاصـــة بالطلبـــة وأعـــضاء هيئـــة اإلصـــدارات اإلحـــصائية للجا:  وهـــيواملعلومــات،

التــدريس والــربامج األكاديميــة، وتقــارير كليــات اجلامعــة، واملــؤرشات العامليــة للبحــث 
مــــصادر مجــــع املعلومــــات ) 3(ويبــــني الــــشكل .  ونتــــائج حتليــــل الوضــــع الــــراهن،العلمــــي

 .للخطة االسرتاتيجية

 

3 
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34 
 :وهياعتمدت اخلطة عىل العديد من الطرق واألدوات جلمع البيانات 

  .االستبانات -
 .جلسات العصف الذهني لفريق اخلطة -
 .حلقات النقاش لفريق التخطيط االسرتاتيجي -

35 
 :تضمنت اخلطة املحاور اآلتية  

بـة، الـربامج األكاديميـة، البحـث العلمـي، أعـضاء هيئـة التـدريس، الطل: املحاور -
 .، اخلدمة املجتمعية)ا ادية(البنية التحتية 

نب -  .اإلدارية، ا الية، الترشيعية والقانونية :اجلوا

4 
رجيـة للبيئـة الداخليـة واخلا) سـوات(بناء عىل نتائج التحليـل تم بناء اخلطة احلالية 

جلامعــــة صــــنعاء لتحديــــد نقــــاط القــــوة والــــضعف، والفــــرص والتحــــديات، وعــــىل حتليــــل 
مــضمون الوثــائق والتقــارير اخلاصــة باجلامعــة، وبنــاء عليــه تــم تقــديم صــورة واقعيــة عــن 

جهالذيالواقع    :وتم حتديد ذلك يف اآليت جامعة صنعاء، ه توا

41: 

 القـوة التـي تـدعم قـدرهتا لتحـسني مـستوى متتلك جامعـة صـنعاء العديـد مـن نقـاط 
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 :وتتمثل يف ،اجلودة
ء ةملبـــان جديـــدكافيـــة ســـعة احلـــرم اجلـــامعي وتـــوفر مـــساحة  -  ومـــسطحات خـــرضا
 .واسعة
ّتعـــد اجلامعـــة أحــــد أهـــم بيـــوت اخلــــربة التـــي متتلـــك كــــوادر متخصـــصة يف أغلــــب  - ُ

 .املجاالت
 .وجود هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد للجامعة -
 ممـا ،اء هيئـة التـدريس مـن خرجيـي جامعـات عامليـة ومـدارس خمتلفـةأغلـب أعـض -

 .يعزز القدرة لدهيم عىل مواكبة التطورات املختلفة وحتديثها
 .التنوع يف التخصصات والربامج األكاديمية يف اجلامعة -
 ، وســوق العمـــل،تــوفر معظــم التخصــصات؛ لتلبيــة احتياجــات املجتمــع املحــيل -

 .مية للطلبةلتعلياومتطلبات البيئة 
رص للتعلــيم - دمات الطالبيــة وفــ  وجــود أ ظمــة حموســبة للتعلــيم والتــسجيل واخلــ

 .والتعلم اإللكرتوين والتعلم عن بعد
مج اجلامعة لتلبية احتياجات سوق العمل -  .حتديث معظم برا
ًوجد كادر إداري مثبت وظيفيُي -  .ا من املتخصصنيّ
ممــا يتــيح )  نفقــة خاصــة- مــواز–عــام (تنــوع أ ظمــة القبــول وااللتحــاق باجلامعــة  -

 .ص متعددة اللتحاق الطلبةإعطاء فر
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 .توفر األ شطة العلمية والثقافية والرياضية واالجتامعية للطلبة -
  .ّ ذات حمتوى ورقي متنوع،وجود مكتبة مركزية عامة -

42 
جهــا الــيمن العديــد مــن نقــاط ا  جــه اجلامعــة يف ظــل األوضــاع التــي يوا  ،لــضعفتوا

 :والتي تتمثل يف اآليت

 .انقطاع املرتبات وندرة احلوافز املشجعة عىل االستمرار يف الوظيفة -
ضعف توفر احلوافز ا ادية واملعنوية جلذب أعضاء هيئة التـدريس واإلداريـني  -

 .ذوي الكفاءات العالية
 .ندرة أعضاء هيئة التدريس يف بعض التخصصات -
ري اجلـــودة يف العمـــل والتعلـــيم والتـــدريس ضـــعف التطبيـــق الفعـــال واجلـــاد ملعـــاي -

مج تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال التدريس  واإلدارة وبرا
 .وإدارة املقررات الدراسية

 ،ال توجـــد خطـــة تدريبيـــة لتنميـــة قـــدرات ومهـــارات هيئـــة التـــدريس واإلداريـــني -
 . مبنية عىل تلبية االحتياجات التدريبية لكل فئة

 .ت من الطلبة املقبولنيضعف املدخال -
 .قلة الفنيني املؤهلني يف بعض الربامج األكاديمية -
 . يف خمتلف كليات اجلامعة،وجود عجز كمي ونوعي يف التجهيزات -
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 .النقص يف أماكن التدريب العميل يف التخصصات الطبية والصحية والرتبوية -
 .الستيعاب مجيع احتياجات الطلبة قلة مصادر التعليم والتعلم -
 .اب صيانة معدات املختربات والسالمة، واملرافقغي -
رد ا الية للجامعة -  . شحة املوا
 . غياب املشاريع البحثية اجلامعية مع مؤسسات املجتمع املحيل -
 . وجمالس الكليات،غياب مشاركة املجتمع املحيل يف جملس اجلامعة -

43 
 ،رفـــع مـــستوى اجلـــودةأمـــام اجلامعـــة العديـــد مـــن الفـــرص الداعمـــة للتوجـــه العـــام ل

  :وتتمثل يف
زز مــن املنافــسة القويــة للجامعــة  - الــشهرة واملكانــة األكاديميــة جلامعــة صــنعاء تعــ

  .مقارنة باجلامعات املحلية األخرى
 .وقوع اجلامعة يف مدينة صنعاء حيث تركز السكان -
 .استمرار الطلب عىل التخصصات الرافدة لسوق العمل -
مج الدراسـا -  وإمكانيـة إضـافة أقـسام جديـدة يف ،ت العليـاارتفاع الطلب عـىل بـرا

 .ا الحتياجات املجتمعًاملستقبل وفق
 .إمكانية احلصول عىل دعم املنظامت ا انحة لتطوير البنية التحتية يف اجلامعة -
 لتقــديم االستــشارات ،حاجــة مــنظامت األعــامل والقطــاع اخلــاص لبيــوت اخلــربة -
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 .والدراسات املختلفة
نيــة يف تطــوير أ ظمــة التعلــيم اإللكــرتوين والتعلــيم عــن االســتفادة مــن تطــور التق -

 .يف مجيع األعامل اإلدارية واألكاديمية بعد، وتوظيفها

44  
جه اجلامعة العديد من التحديات اخلارجية والداخلية  :والتي تتمثل يف ،توا

 .استمرار العدوان واحلصار عىل اليمن -
ا لألوضــــــاع الــــــسياسية ًجتامعيــــــة نظــــــرالتغــــــريات يف األوضــــــاع االقتــــــصادية واال -

 .واألمنية
 .ترسب وعزوف الكفاءات التدريسية عن العمل يف اجلامعة -
ضـعف مـشاركة أعـضاء هيئـة التـدريس يف املـؤمترات العلميـة، ممـا أ ـر عـىل إنتــاج  -

 .املعرفة ونرش البحوث
 . زمةإلقبال الكبري من الطلبة اجلدد عىل ختصصات علمية تفتقر إىل التجهيزات الالا -
 . انعدام إقبال الطلبة الوافدين عىل اجلامعة بسبب الوضع األمني -
 .إيقاف املنح واالبتعاث الدرايس -
 . توقف املرشوعات املمولة من اخلارج، بام فيها املنح الدراسية للخارج -
 ،م2014 منـذ عـام ،ٍعدم وجود متويل حكومي كاف للتعليم والبحـث العلمـي -

 .بسبب العدوان عىل البالد

45 
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 وبـــــــني تطلعاهتـــــــا ،بتحليـــــــل الفجـــــــوة االســـــــرتاتيجية بـــــــني الواقـــــــع احلـــــــايل للجامعـــــــة
، والقيـــام بمقارنـــة )SWOT(املـــستقبلية، باســـتخدام مـــصفوفة التحليـــل الربـــاعي ســـوات 

يـار الفرص والتحديات اخلارجية بمجاالت القوة والضعف الداخلية، والتوصـل الخت
تــم حتديــد لــسد الفجــوة بــني الواقــع احلــايل، واملــستقبل ا ــأمول،  االســرتاتيجية املناســبة
 :االحتياجات اآلتية

رضورة تــوفري خمصــصات ماليــة كافيــة مــن أجــل حتقيــق تلــك األهــداف وخاصــة  -
 .رواتب أعضاء هيئة التدريس

رد البـــــرشية - كـــــادر  وتنميـــــة املهـــــارات لل،احلاجـــــة ا اســـــة لرفـــــع كفـــــاءة أداء املـــــوا
 .التدرييس واإلداري

 .احلاجة إىل تعيني وتثبيت أعضاء هيئة التدريس ومساعدهيم باألعداد الكافية -
  .احلاجة إىل زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات العلمية -
 .حل مشكلة السكن ألعضاء هيئة التدريس -
 الرياضـــية، لكليـــة الرتبيـــة(التوســـع يف البنيـــة التحتيـــة واســـتحداث مبـــان جديـــدة  -

 ).واملستشفى اجلامعي
تــــوفري بنيــــة حتتيـــــة تراعــــي احتياجــــات الفئـــــات اخلاصــــة مــــن ذوي االحتياجـــــات  -

 . كاملصاعد واحلاممات وغريها،اخلاصة
كـــة مـــع مؤســـسات املجتمـــع  وإجيـــاد ،إجيـــاد مـــصادر متويـــل للبحـــث العلمـــي - رشا

 .املحيل
رات الطلبــــة تنميــــة مهــــا احلاجــــة للتنــــسيق مــــع املــــستفيدين مــــن ســــوق العمــــل يف  -

 .وقدراهتم وإعدادهم لسوق العمل
 .احلاجة لتنمية مهارات الطلبة وقدراهتم وإعدادهم لسوق العمل -
 .أداء مركز التطوير وضامن اجلودةاحلاجة إىل تطوير  -
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  .حتديث خطط البحث العلمي يف خمتلف املجاالت -
 .الرتكيز عىل خدمات احلوكمة اإللكرتونية وخدمات التعليم اإللكرتوين -
  .بأخالقيات املهنة والقيم اجلامعيةخلص احلاجة إىل إصدار دليل  -
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5 
ومعطيــات قيــاس الفجــوة االســرتاتيجية ) SWOT(يف ضــوء نتــائج التحليــل البيئــي 

وحتديد البديل االسرتاتيجي، تم إعادة ترتيب جماالت التحليل يف البيئة الداخلية، التي 
  .تيجية، ورؤية ورسالة اجلامعةستمثل الغايات االسرتا

51 

  . ّالتميز يف نوعية التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع

52 

خدمات التعليم والبحث العلمي، واإلسهام يف تنمية  جامعة صنعاء بتقديم تلتزم
عـــــل عــــايري اجلــــودة والتفامل اًاملجتمــــع مــــن خــــالل رفـــــده بــــالكوادر البــــرشية املؤهلــــة وفقـــــ

اإلجيايب، مع تلبية احتياج سوق العمل من خالل الرتكيز عىل النوعية والتميز واملنافسة 
ًحمليا وإقليميا ً.  

53 
تظــــــل القــــــيم املنطلــــــق الــــــرئيس لــــــسلوكيات العــــــاملني يف اجلامعــــــة مــــــن أكــــــاديميني  

فها يف جمــال التــدريس، والبحــث اوإداريــني هبــدف النهــوض بــدور اجلامعــة وحتقيــق أهــد
  :وتتمثل تلك القيم يف اآليتالعلمي، وخدمة املجتمع، 

 الــــــسعي نحــــــو تــــــسخري اإلمكانيــــــات املتــــــوفرة لتحقيــــــق التفــــــوق يف األداء :التميــــــز
  .األكاديمي واملؤسيس
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كة كة مع مؤسسات املجتمع املختلفة، وإقامة :الرشا  العمل عىل التأكيد عىل الرشا
  .ملستفيدينتعاون وطنية وعربية ودولية؛ لتلبية احتياجات ا

 التعامل بوضوح وعالنية يف مجيع األعامل مـع مجيـع املـستفيدين، وذلـك :الشفافية
  .وفق آ ية واضحة

 العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد، وذلـــك بتـــضافر اجلهـــود وحتـــسني :العمـــل اجلامعـــي
 .أساليب االتصال واحلوار واملشاركة يف حتمل ملسؤولية وتبادل اخلربات

54 
ا إىل نتـائج التحليـل، تـم حتديـد ًلرؤيـة اجلامعـة ورسـالتها وأهـدافها، واسـتنادا ًحتقيق 

  :كام يأيتالغايات االسرتاتيجية للخطة 

1 

رفع مستوى جودة . 2 
 العملية التعليمية

كة املجتمعية. 4    تعزيز الرشا

تطوير منظومة البحث العلمي وإتاحة فرص . 3
  االبتكار واإلبداع بام خيدم التنمية
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55:  
إنـــشاء وحـــدة للتخطـــيط واملتابعـــة، تتبـــع مكتـــب رئاســـة اجلامعـــة إلعـــداد اخلطـــط  -

  .ذها، وإعداد التقارير السنوية  ا يتم تنفيذهومتابعة تنفيالسنوية 
التـــزام صـــانعي القـــرار بتنفيـــذ اخلطـــة االســـرتاتيجية وفـــق اإلطـــار الفنـــي والزمنـــي  -

  .املعد هلا
التأكيــــد عــــىل إعــــالن رؤيــــة ورســــالة اجلامعــــة داخــــل اجلامعــــة وخارجهــــا جلميــــع  -

  .املستفيدين من خدماهتا
اديـة الـرضورية لتنفيـذ اخلطـة االسـرتاتيجية  واإلمكانيـات ا ،توفري الدعم ا ـايل -

ريه التنفيذ   .وضامن استمرا
  .سنوية للخطة االسرتاتيجية ومتابعة ،االلتزام بإصدار تقرير إنجاز -
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57  

ســـيتم متابعــــة تنفيـــذ اخلطــــة االســــرتاتيجية مـــن خــــالل قيـــاس مــــؤرشات األداء الرئيــــسة 
جعة دورية للخطـةوالتقارير  لأل شطة االسـرتاتيجية،  الدورية والسنوية، وكذلك إجراء مرا

وتنفيــذ عمليــة تقيــيم شــاملة ملتابعــة ســري تنفيــذها، وذلــك عنــد االنتهــاء مــن الــسنة الثانيــة مــن 
 .الالزمة وفق نتائج التقييم التصحيحية اإلجراءات عمر االسرتاتيجية، واختاذ

58  

 . املجلس السيايس األعىل–لبناء الدولة اليمنية احلديثة الوطنية  رؤيةال ]1[
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 .م2013 -2012وثائق جملس االعتامد وضامن اجلودة  ]2[
  .م2003الالئحة املنظمة ألعامل املجلس األكاديمي جامعة صنعاء  ]3[
 .م2005الئحة التدريب والتأهيل جلامعة صنعاء  ]4[
 .وطنيةم يف ظل الرؤية ال2020حتليل الوضع الراهن جلامعة صنعاء  ]5[
 .التقارير السنوية املنشورة جلامعة صنعاء ]6[
تقريــــر (اإلداريــــة  اإلدارة العامــــة للــــشؤون األكاديميــــة، والــــشؤون إحــــصائية  ]7[

 .) م2020جامعة صنعاء
 .م2019الئحة جامعة صنعاء  ]8[
 .م 2022- 2018 اخلطة االسرتاتيجية جلامعة بغداد ]9[
 .م2022 – 2018 اخلطة االسرتاتيجية جلامعة قطر ]10[
 .م2024-2014السرتاتيجية جلامعة احلسني بن طالل اخلطة ا ]11[
 .م2020 -2014 مرص –اخلطة االسرتاتيجية جلامعة املنوفية ]12[
 .م2020 -2017 اخلطة االسرتاتيجية جلامعة الزيتونة األردن ]13[
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