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 لعــام) 400 (رقــم اجلامعــة رئــيس بقــرار م2006 عــام يف إنــشائه منــذ املركــز سعىيــ

 منتسبي بني اجلودة ثقافة ونرش اجلامعي، التعليم وتطوير خلدمة رسالته أداء إىل م2006
 ،التــــــدريس هيئــــــة أعــــــضاء مــــــن ملدخالتــــــه تطويريــــــة ودورات بــــــرامج وإقامــــــة اجلامعــــــة،

 بنوعيــة واالرتقـاء التحـسني هبــدف ًوتقنيـا ًوإداريـا ًتربويــا لتـأهيلهم والفنيـني واإلداريـني،
 ذات خمرجــات مــن العمــل وســوق املجتمــع حاجــة لتلبيــة اجلــامعي التعلــيم مــن خمرجاتــه

 .أجنبية خربات استقدام تكلفة توفر وبالتايل اسرتاتيجية، ٍدواع متليها معينة ختصصات
ّويعد املركز  األداء وحتسني اجلودة لضامن العاملية التطورات ملواكبة اجلامعة رةإدا ُ

 التنافـــــسية العامليـــــة اجلامعيـــــة البيئـــــة مــــع التعـــــايش اجلامعـــــة لتـــــستطيع اجلـــــامعي التعليمــــي
 العــاملي األكـاديمي االعــتامد عـىل احلـصول وبالتــايل الـذات وحتقيــق التحـديات ومواجهـة
 .املرموقة اجلامعات ضمن

 كخليــة يعمــل مجاعيــة عمــل ورشــة إىل املركــز حتــول م2019 عــامال منتــصف ومنــذ
 وكــذا القيــام األكاديميــة والــربامج الدراســية املقــررات توصــيف عــىل العــزم عاقــد نحــل،

ء عملية التقيـيم الـذايت للـربامج األكاديميـة  لـذلك املعـامل واضـحة خطـة رسـم فـتم ؛بإجرا
 والتقيــيم التوصــيف نحــو امعــةاجل قيــادة توجــه وســط اســرتاتيجية، رؤيــة وفــقعــىل  مبنيــة
 هناية ومع قليميللحصول عىل االعتامد املؤسيس الوطني واإل ً،متهيداًتاما ًتوجها الذايت
 الكليــــات، بجميــــع للتوصــــيف ةيــــالتدريب الـــورش إقامــــة مــــن االنتهــــاء تــــم م2019 العـــام
 املقررات توصيف عام م2020 عام ليكون واملقررات الربامج توصيف بعملية والبدء

م تـم رســم خطــة مزمنــة 2021ومــع بدايــة العــام  بامتيـاز، األكاديميــة والــربامج لدراسـيةا
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ء عمليــة التقيــيم الــذايت للــربامج األكاديميــة يف خمتلــف كليــات اجلامعــة وتــم  إقامــة إلجــرا
 للتقيـــــيم بجميـــــع الكليـــــات، والبـــــدء بعمليـــــة التقيـــــيم الـــــذايت للـــــربامج ةيـــــالتدريب الـــــورش

 الكبــري اإلنجــاز ورغــم. م هــو عــام التقيــيم الــذايت بامتيــاز2021األكاديميــة ليكــون عــام 
 حيـــث ذلـــك عـــىل يقتـــرص مل املركـــز عمـــل أن إالوالتقيـــيم  التوصـــيف بعمليـــة حتقـــق الـــذي
 وقـدم اإلنرتنـت، شـبكة عـىل للمركز موقع عمل وتم ًإصدارا،) 45 (من أكثر عنه صدر

 ًوإقليميـــا ًحمليـــا نـــرشت يالتـــ الرصـــينة العلميـــة األ حـــاث مـــنطيبـــة  إنتاجيـــة األكـــاديميون
ئز عـــىل حـــصل مـــنهم والـــبعض ًودوليـــا،  هبـــدف وذلـــك البحثيـــة، مـــشاركتهم نتيجـــة جـــوا
كبــــة احلثيثــــة للحــــصول عــــىل . األكــــاديمي واالعــــتامد اجلــــودة ضــــامن حتقيــــق ويف ظــــل املوا

كــــاديمي وضــــامن اجلــــودة ممثلــــة االعــــتامد املؤســــيس تــــم التواصــــل مــــع جملــــس االعــــتامد األ
ســـتاذ غالـــب أمحـــد اهلبـــوب ووزارة التعلـــيم العـــايل ممثلـــة بـــالوزير األ.ر دباألســـتاذ الـــدكتو

ئيــــــة لتنفيــــــذ االعــــــتامد املؤســــــيس ساســــــية اإلحــــــسني حــــــازب والبــــــدء باالتفاقــــــات األ جرا
 .للكليات
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 : ومراكزهااجلامعة بكليات الدراسية واملقررات الربامج توصيف •

 واملقـــــررات الـــــربامج توصـــــيف بخـــــصوص االجتامعـــــات مـــــن العديـــــد عقـــــد :ًأوال
  .الدراسية

  . ومراكزهااجلامعة بكليات البكالوريوس مرحلة ومقررات برامج توصيف :ًثانيا
 وبعــــض الكليــــات مجيــــع يف الدراســــية واملقــــررات الــــربامج توصــــيف إقــــرار :ًثالثــــا

  .املراكز
 وما  ومراكزهااجلامعة بكليات العليا الدراسات ومقررات برامج توصيف :ًرابعا

 .البكالوريوس ملرحلة واملقررات الربامج توصيف من بقىت
 :املركز نفذها التي األخرى التدريبية والدورات  الورش •

ئح اسرتاتيجية مراجعة لورشة والتنفيذ واإلعداد التحضري :ًأوال   .املركز ولوا
ــــا   ســــــكوالر غوغــــــل لتطبيــــــق تدريبيــــــة لورشــــــة والتنفيــــــذ واإلعـــــداد التحــــــضري :ًثانيــ

)Google Scholar (اإللكـــــرتوين للتـــــصميم درايـــــف وغوغـــــل لأل حـــــاث 
  .البحث ألدوات

  .)م2026-2022 (صنعاء جلامعة االسرتاتيجية اخلطة ومراجعة إعداد :ًثالثا  
 التــــدريس باســــرتاتيجيات اخلاصــــة للــــورش والتنفيــــذ واإلعــــداد  التحــــضري:ًرابعــــا

  .اجلامعة ومراكز بكليات التحصيلية االختبارات وبناء والتقويم
  .واألرشفة التوثيق بآ ية اخلاصة للورش والتنفيذ واإلعداد التحضري :ًمساخا
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ء اخلاصــة للــورش والتنفيـذ واإلعــداد التحــضري :ًسادسـا  عــضو تقيــيم مقيــاس بـإثرا
  .الطالب قبل من التدريس هيئة

ءمة اخلاصة للورش والتنفيذ واإلعداد التحضري :ًسابعا  الرتبية كليات برامج بموا
  .صنعاء جامعة

 برنــامج مواصــفات وثيقــة بإعــداد اخلاصــة العمــل ورشــة تنفيــذ يف املــشاركة :ًامنــاث
  األسنان فني بكالوريوس

 لكليــات توصـيفها تــم التـي الدراســة واملقـررات للــربامج اللغويـة املراجعــة :ًتاسـعا
 :ومراكزها اجلامعة

جمي الذايت التقييم عملية  تنفيذ •  لـسجم معـايري وفـق اجلامعة ومراكز بكليات الربا
 :اجلودة وضامن األكاديمي االعتامد

 اجلامعـة ملنتـسبي الـذايت التقييم عملية بإجراءات خاصة تدريبية ورشة إقامة :ًأوال
  .واملراكز الكليات يف

  .اجلامعة ومراكزها بكليات الذايت للتقييم التهيئة :ًثانيا
  .الذايت للتقييم املركز كادر ومراجعة متابعة :ًثالثا

 -1970نتاج العلمي للمركز ودليل اإلنتاج العلمي للجامعة  اإلصدارات واإل •
  .م2021

 .صنعاء جلامعة العاملي التصنيف رفع يف  املركز جهود •
  . وا ايلياجلانب اإلدار •
  .املعوقات •
  .املقرتحات •
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ىل اخلطـــــة ًتــــم وضـــــع اخلطــــة االســـــرتاتيجية ملركـــــز التطــــوير وضـــــامن اجلـــــودة بنــــاء عـــــ

  .م2026 - 2022االسرتاتيجية للجامعة 



  م 2021 -2020 ملركز التطوير وضامن اجلودة للعام التقرير السنوي  12

  

 

 
 ًودوليــا ًوإقليميــا ًحمليــا األكــاديمي االعــتامد عــىل واحلــصول التعلــيم جــودة لــضامن   

 فقد واملقررات؛ الربامج توصيف عىل األكاديمي التطوير بمركز ممثلة جلامعةا حرصت
نيــة رصـد تـم  ا اديــة احتياجاتـه وتلبــي التوصـيف أعـامل تــسيري مـن متكنهــا كليـة لكـل ميزا
  أسـبوع كـل مـن األربعـاء يـوم خـصص فقـد التوصـيف ألمهيـة ًونظـرا ويـرس، سهولة بكل

 التـــي واملعوقـــات التحـــديات أهـــم عـــىل لوقـــوفوا بـــأول، ًأوال التوصـــيف عمليـــة ملتابعـــة
جـــه   والـــربامج املقـــررات توصـــيفب هأ ـــ األكيـــد اجلامعـــة قيـــادة إلدراك العمليـــة، تلـــك  توا

 واملهنيـة اجلامعية احلياة بمتطلبات لرتبطه األساسية تهامهار تنمية من الطالب تمكنسي
 واســعة فــاقت وآمهــاراب يتمتــع ًخرجيــا ليــصبح وأدائــه شخــصيته عــىل فتــنعكس والعلميــة

 .للجامعة الظاهرة الثمرة هو اخلريج كون العمل، وسوق املجتمع حاجات تلبي
 املتسارعة التطورات لتواكب األكاديمية والربامج املقررات توصيف عملية وتأيت

 احلديثــــة األســــاليب كأحــــد اجلــــودة ضــــامن عــــىل تعتمــــد والتــــي اجلامعــــات تــــشهدها التــــي
 النظريـة املعرفـة باستخدام التعليم مستوى رفع عىل لتعمل والتعليمية اإلدارية بالعملية

ج مـن اجلامعـة مكنتفتـ املهنيـة، واألخالقيات والقيم يةالعمل واملهارات  خمرجـات إخـرا
   .العمل سوق حاجات تلبي

 ومراكز كليات بمتابعة األكاديمي التطوير ملركز اجلامعة رئيس تكليف وبموجب
 وبـإرشاف املركـز عقـد الدراسـية واملقـررات ربامجالـ توصـيف ومراجعـة ملتابعة اجلامعة
كـــــز ومـــــدراء الكليـــــات عمـــــداء ومـــــشاركة اجلامعـــــة رئـــــيس مـــــن مبـــــارش  مـــــن العديـــــد املرا
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منـة ورشـات لبـدء التنفيذيـة اخلطـط لوضع األساسية االجتامعات  الكليـات مجيـع يف متزا
نية حتديد تم وكذا التوصيف، بخصوص واملراكز  الكليات عجلمي موحدة آ ية وفق امليزا
  .الكليات مجيع يف الربامج مجيع لتوصيف وتزمينها العمل آ ية وتوحيد واملراكز،

 

 

 

    

 مــن العديــد اجلامعــة أقامــت واملقــررات الــربامج توصــيف عمليــة نجــاح أجــل ومــن
 وحـــدات ورؤســـاء الكليـــات قيـــادات خالهلـــا مـــن اســـتهدفت الكليـــات جلميـــع الـــدورات
 توصـــــيف جمــــال يف مهـــــاراهتم تنميــــة هبــــدف بالكليـــــات سالتــــدري هيئـــــة وأعــــضاء اجلــــودة
 وضــــامن التطـــوير مركـــز مـــن مبـــارش بـــإرشاف الدراســـية واملقـــررات األكاديميـــة الـــربامج
  : لآليت ًاوفق وذلك) 1805 (املشاركني عدد وبلغ اجلودة،
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 تـــدريبي يـــوم )200( مـــن ثـــروأك تدريبيـــة ورشـــة) 72 (وتنفيـــذ قـــام املركـــز بإعـــداد

 .الدراسية واملقررات األكاديمية الربامج توصيف الستكامل
 

 

 

 

 

  
 واملقـــررات األكاديميـــة الـــربامج توصـــيف جمـــال يف  املـــشاركني مهـــارات تنميـــة -1

 مقــرراهتم توصــيف عــىل   يــساعدهم وبــام وفاعلــة، صــحيحة بطريقــة الدراســية
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20192020 

  م
 عدد التاريخ  األنشطة  الكلية

 المستفيدين
عدد 
  نالمشاركو الورش

ورشـــــــة تدشــــــــين إعــــــــداد  
مواصـــــــــــــفات البـــــــــــــرامج   

  األكاديمية
 2 15  م12-13/1/2019

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ــة الختاميــــة إلقــــرار    الورشــ

اللغة العربيـة   : برامج   1 28 م24/8/2019 البرامج األكاديمية
 واأللمانية والفارسية

ــة الختاميــــة إل  قــــرار  الورشــ
  البرامج األكاديمية

اإلنجليــــــزي :  بــــــرامج 1 34 م25/8/2019
 والترجمة والفرنسية

  اللغــات  1

ورشـــــــة تدشــــــــين إعــــــــداد  
توصيفات المقررات والبـرامج    

 األكاديمية
 2 35 م8-9/9/2019

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ

 األكاديمية

 1 34 م26/9/2019  إعداد استراتيجية الكلية
هيئة التـدريس  أعضاء  

ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

إعـداد رؤيـة ورسـالة وأهــداف    
 1 42 م27/9/2019 األقسام العلمية

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ورشـــــة توصـــــيف البــــــرامج   

 األكاديمية 
 )قسم المحاسبة ( 

 1 36 م14/10/2019
أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ

يـــــــــــــــــــــــة األكاديم
 بالكلية

ورشـــــة توصـــــيف البــــــرامج   
 األكاديمية 

  قسم اإلدارة واالقتصاد
 1 28 م17/10/2019

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ورشـــــة توصـــــيف البــــــرامج   

 األكاديمية
 قسم السياسة واإلحصاء

 1 32 م19/10/2019
أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ

ألكاديميـــــــــــــــــــــــة ا
 بالكلية

 التجــارة  2

مناقـــــشة وثيقـــــة برنـــــامج    
ــدكتوراه للفلــــسفة فــــي    الــ

 االقتصاد
 1 20 م15/3/2020

نائب رئيس الجامعة للـشؤون    
األكاديمية وأعـضاء هيئـة     
التـدريس وبعــض مــن ورؤســاء  

  األقسام
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  م
 عدد التاريخ  األنشطة  الكلية

 المستفيدين
عدد 
  نالمشاركو الورش

تحــــديث توصــــيف البــــرامج  
ــب   ــة لتواكــــــ األكاديميــــــ

  NARSمخرجات 
 2 50 م27-29/7/2019

عضاء هيئة التـدريس   أ
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ــرامج    ــوير البـــ ــوين وتطـــ تكـــ
الهندســية لتواكــب االعتــراف  
العــالمي لتخصـــصات الهندســـة  

ABET 
 1 55 م7/8/2019

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ــرامج    ــوير البـــ ــوين وتطـــ تكـــ

اكــب االعتــراف الهندســية لتو
العــالمي لتخصـــصات الهندســـة  

ABET 
 1 55 م7/8/2019

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

  الهندسـة  3

ــرامج   تطـــــوير مواصـــــفات بـــ
الهندســــــــــــة لتواكـــــــــــــب  

 NARSمخرجات
 3 40 م21-22/8/2019 ، 3/8

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

4 

  والعلومالطــب
 الصحية 
 والعلـوم
 الطبية

  التطبيقية

ــي    ــرامج فــــ ــاة البــــ دورة حيــــ
  الكلية

م22-23/9/2019  50 2 
أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

ــرامج    الصيدلـة  5 ــيف البــ ــين توصــ تدشــ
  األكاديمية

 1  35 م21/8/2019
أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

ــرامج    يعـةالشر  6 ــيف البــ ــين توصــ تدشــ
  األكاديمية

 1 30 م4/9/2019
ــن أعــــضاء    ــين مــ ممثلــ
هيئـــة التـــدريس فــــي   

  الكلية

ورشة عمل إلعداد مواصـفات    

  برنامج الدكتوراه  
 1 21 م4/3/2019

أعضاء هيئة التـدريس   

ــن جميــــع البــــرامج    مــ

األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

فــتح برنــامجي الجــرافيكس  

 واألمن السبراني
 1 11 م9/9/2019

أعضاء هيئة التـدريس   

ــن جميــــع البــــرامج    مــ

األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

 الحاسوب  7

ــرامج    ــة البـــ ــة خطـــ مراجعـــ

الحاليـة وخطــة دبلــوم نظــم  

 المعلومات لمركز الحاسوب
 1 10 م15/9/2019

أعضاء هيئة التـدريس   

ــن جميــــع البــــرامج    مــ

األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية والمركز
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  م
 عدد التاريخ  األنشطة  الكلية

 المستفيدين
عدد 
  نالمشاركو الورش

ورشــــة التحــــضير لتوصــــيف 
  مقررات الدراسيةال

20/08/2019 50 1 
أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 
 بالكلية

ورشـة افتتـاح قـسم الطفولـة     
 1 50 م26/8/2019 المبكرة

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ورشــــة المعـــــايير الوطنيـــــة  
لكليـــــــات التربيـــــــة فـــــــي  

 الجمهورية اليمنية
31/08/2019 50 1 

أعضاء هيئة التـدريس   
ــات   ــن بعـــــض كليـــ مـــ
 التربية بالجمهورية

 -التربيـة   8
 صنعاء

الورشة التطويريـة لتحـديث     
 1 50 م9/10/2019 وثيقة كلية التربية

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

ورشـة تدريبيـة حـول وثيقــة    
مواصـــفات خـــريج الكليـــة    

  والبرامج األكاديمية
12/11/2019 20 1 

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية
ورشــة تدريبيــة حــول إعــداد  
رؤيـــــــة ورســـــــالة وأهـــــــداف  

 الكلية
 1 20 م14/11/2019

أعضاء هيئة التدريس مـن   
ــرامج   ــع البـــــــــــــ جميـــــــــــــ

 األكاديمية بالكلية
مناقــشة  لورشــة تكميليــة ل  

 الغايــات  والنتــائجواسـتخالص 
 واألهداف

 لجان الجودة بالكلية 1 20 م16/11/2019

إقــرار الخطــة االســتراتيجية  
 1 20 م18/11/2019 للكلية

أعضاء هيئة التـدريس   
ــن جميــــع البــــرامج    مــ
األكاديميـــــــــــــــــــــــة 

 بالكلية

استعراض ومناقـشة متطلبـات     
 2 15 م16/12/2019-14 الكلية ومخرجات البرامج

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 

 هيئـــــة  مـــــن أعـــــضاء  
 التدريس

 اإلعــالم  9

ورشة تدريبية حول توصيف   
المقــررات الدراســية بكليــة 

 عالماإل
 1 30  م8/1/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 التدريس
تطــوير البنيــة األكاديميــة  

  والمادية للكلية
 1 60 م13/10/2019

عميــــد الكليــــة ونوابــــه  
د مـن   ورؤساء األقسام وعـد   
 أعضاء هيئة التدريس

 الزراعــة  10

إجــــراءات إعــــداد مخرجــــات  
 1 20 م26/10/2019 التعلم

عميــــد الكليــــة ونوابــــه  
ورؤساء األقسام وعـدد مـن       

 أعضاء هيئة التدريس
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  م
 عدد التاريخ  األنشطة  الكلية

 المستفيدين
عدد 
  نالمشاركو الورش

إعداد رؤية ورسـالة الكليـة      
 1 20 م31/10/2019 وأهدافها االستراتيجية

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 دريسالت

ــة   ــة الخاصــ الورشــــة العلميــ
بتوصــــيف مقــــررات بــــرامج    
الـدبلوم الجــامعي فـي العلــوم   

 .والزراعة التطبيقية

 1 30 م27/1/2020

نائــــب وزيــــر الزراعــــة  
ــد الكليــــــــة   وعميــــــ
ونوابه ورؤساء األقـسام    
وعدد من أعضاء هيئة     

 التدريس

مناقــشة ســنة التخــصص فــي  
ــصات    ــتح تخصــ ــسام وفــ األقــ

 جديدة في الكلية
 1 20 م14/11/2019

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 التدريس

آليـــــة لتوصـــــيف البــــــرامج   
األكاديميـــــــة والمقـــــــررات 

 الدراسية
 1 20 م21/11/2019

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 التدريس

الورشــــة التعليميــــة العامــــة 
بتطــوير وتحــديث توصــيفات  

 برامجال
 1 40 م9/3/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 التدريس

آليـــــة لتوصـــــيف البــــــرامج   
األكاديميـــــــة والمقـــــــررات 

 الدراسية
 1 25 م17/3/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 التدريس

ــتراتيجية  إ عــــــــــداد االســــــــ
 1 39 م16/3/2020 كاديمية والبرامج األ

عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 
مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    

 التدريس
عــداد مخرجــات ومواصــفات    إ

الخــــــريج ووثيقــــــة بــــــرامج 
 األقسام

 1 14 م21/3/2020
عميــــد الكليــــة ونوابــــه  
ورؤساء األقسام وعـدد مـن       

 أعضاء هيئة التدريس

 1 12 مSWOT  19/11/2019ورشة تحليل 
لكليــة ونــواب عميــد ا

العميــــــــــد ورؤســــــــــاء   
األقــــــــسام العلميــــــــة 

 بالكلية

 1 12 م20/11/2019  الكليةاستراتيجية
عميــد الكليــة ونــواب 
العميــــــــــد ورؤســــــــــاء   
األقــــــــسام العلميــــــــة 

 بالكلية

 اآلداب 11

إعـــــداد خـــــصائص خــــــريج   
 1 12 م21/11/2019 الكلية

ــد الكليــــة ونــــواب    عميــ
ــسام    ــاء األقـ ــد ورؤسـ العميـ

 العلمية بالكلية
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  م
 عدد التاريخ  األنشطة  الكلية

 المستفيدين
عدد 
  نالمشاركو الورش

ــد الم ــة  تحديـ ــايير الوطنيـ عـ
لخريج كلية اآلداب والعلوم  

 اإلنسانية
 2 32 م26-27/11/2019

ــواب عميــد الكليــة    ن
ومــدير وحــدة الجـــودة   
وجميـع رؤسـاء األقـسام    
ــة   ــضاء هيئـ وبعـــض أعـ

 التدريس

توصـــــــــــــيف المـــــــــــــساقات 
كليـــــــة  بال األكاديميـــــــة 
  خوالن-اآلداب صنعاء

 1 14 م15/2/2020

نائــب رئــيس الجامعـــة   
ــشؤ ــوللـ ة ن األكاديميـ

ــد الكليــــــــة   وعميــــــ
ونوابه ورؤساء األقـسام    
وعدد من أعضاء هيئة     

 التدريس

ــالة   ــرار الرؤيــــــة والرســــ إقــــ
ــيم وتوصــيف   واأل هــداف والق

  البرامج والمقررات بالكلية
 1 45 م11/3/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
 وعــدد األقــسامورؤســاء 

مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    
 العلــــوم  12 التدريس

اســتكمال الرؤيــة والرســالة  
ــيم وتوصــيف  ألهــدافوا  والق

 البرامج والمقررات بالكلية
 1 30 م14/3/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
 وعــدد األقــسامورؤســاء 

مـــــن أعـــــضاء هيئـــــة    
 التدريس

بنــــــاء الرؤيــــــة والرســـــــالة   
ــة  واأل ــيم والخطـ هـــداف والقـ

  االستراتيجية للكلية
21/03/2020 15 1 

عميد الكليـة ونوابـه    
ــن ر  ــدد مــــ ــاء وعــــ ؤســــ

ــسام ــة األقـــــ  للكليـــــ
عضاء هيئة  أوعدد من   

 التدريس

ــايير   ــة  المعـــــــــــــ وثيقـــــــــــــ
كاديميــــــة المرجعيــــــة   األ

الوطنيــة ومواصــفات خــريج    
  كلية التربية الرياضية

 1 15 م22/3/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
ــاء    ــن رؤســــ ــدد مــــ وعــــ

ــسام ــة األقـــــ  للكليـــــ
عضاء هيئة  أوعدد من   

 التدريس

التربيـــة   13
 الرياضية

ــايير   ــة  المعـــــــــــــ وثيقـــــــــــــ
عيــــــة  كاديميــــــة المرج األ

الوطنيــة ومواصــفات خــريج    
  كلية التربية الرياضية

 1 15 م23/3/2020

عميد الكليـة ونوابـه    
ــاء    ــن رؤســــ ــدد مــــ وعــــ

ــسام ــة األقـــــ  للكليـــــ
عضاء هيئة  أوعدد من   

 التدريس

توصيف برنامج طب األسـنان      األسنـــان  14
  ومقرراته الدراسية

 1 30 م7/12/2019
عميد الكليـة ونوابـه    
ورؤســاء األقــسام وعــدد 

ــ   ضاء هيئـــــة  مـــــن أعـــ
 التدريس

15  
البترول 
والموارد 
  الطبيعية

ــالة   ــرار الرؤيــــــة والرســــ إقــــ
ــيم وتوصــيف   واأل هــداف والق

  البرامج والمقررات بالكلية
 1 20 م15/3/2020

نائـــــب رئـــــيس الجامعــــــة   
ــشؤ ن األكاديميـــــــة  وللـــــ

مـن   وعميد الكلية وعدد 
أعـــضاء هيئــــة التــــدريس  

 وخبير التدريب
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  م
 عدد التاريخ  األنشطة  الكلية

 المستفيدين
عدد 
  نالمشاركو الورش

ــة   ــرار الرؤيـــ اســـــتكمال إقـــ
 1 20 م17/3/2020  للكليةوالرسالة

عميد الكليـة ونوابـه    
وعدد من أعضاء هيئة     

 التدريس

اســتكمال إقــرار الرؤيــة   
 1 17 م22/3/2020 والرسالة للكلية

ــة   ــد الكليــــ عميــــ
ونوابـــه وعـــدد مـــن   
أعــــــــضاء هيئــــــــة   

 التدريس
اســـــتراتيجية الكليـــــة  

قـــــــــسامها وتوصـــــــــيف أو
ة يــــــكاديمالبــــــرامج األ

 والمقررات الدراسية

 1 20 م1/4/2020
ــة   ــد الكليــــ عميــــ
ونوابـــه وعـــدد مـــن   
أعــــــــضاء هيئــــــــة   

  التدريس

ــرامج و   ــي البـــ ــا ورد فـــ مـــ
ــة   ــرامج المماثلــــــــ البــــــــ
والتــدريب علــي توصــيف    

  المقررات الدراسية

 1  27 م6/4/2020

ــة   ــد الكليــــ عميــــ
ونوابـــه وعـــدد مـــن   
أعــــــــضاء هيئــــــــة   
التــدريس بالكليــة 

ممثلــين عــن ســـوق   و
ــارج  العمــــل ــن خــ  مــ

الكليـــة مـــرتبطين 
ــ بـــالبترول د ارو والمـ

 الطبيعية

استكمال إشهار رؤية ورسالة    
  الكلية وأهداف

م16/3/2020  45 1 

عميـــــــــد الكليـــــــــة   
ومستــــــــشار التعلــــــــيم 
العـــــــــــالي وفريــــــــــــق  
ــو   ــاديمي وممثلـــــ أكـــــ
منظمـة الفـاو الدوليــة   

 االتحادية
 الطب البيطري 16

الجلسة التدريبية لتوصـيف     
 المقررات الدراسية لبرنامج

 1 10 م4/4/2020
بـه  عميد الكليـة ونوا  

وعدد من أعضاء هيئة     
 التدريس ومن خارجها

  ---- 72 1805  ---- ---المجموع

 
 جامعـــة ســـعت التعلـــيم جـــودة لـــضامن واملحـــيل واإلقليمـــي الـــدويل التوجـــه ظـــل يف
 فأولت للتطوير، جادة بخطوات  ودةاجل وضامن األكاديمي التطوير بمركز ممثلة صنعاء
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 وتطويرهــــا  الدراســــية املقــــرراتو األكاديميــــة  الــــربامج بتوصــــيف كبــــرية عنايــــة اجلامعـــة
 عمليــات عــىل بــالرتكيز وذلــك املتغــرية العمــل ســوق متطلبــات مــع يتناســب بــام وحتــديثها
 فكـــري،والت التحليـــل بمهـــارات لرتتقـــي املعرفـــة مـــن العليـــا املـــستويات تتبنـــى التـــي الـــتعلم

 فكـان بـذلك مكانيـاتواإل الطاقـات كـل بحـشد التوصيف عملية استكامل عىل فعكفت
) 121(أكثر من توصيف استكامل املركز واستطاع بامتياز، التوصيف عام م2020 عام

 عـدد يوضح التايل واجلدول ، مقرر درايس)6100 (يتضمن ما يقارب اًأكاديمي اًبرناجم
 التحــــــديث بعــــــد وكلياهتــــــا صــــــنعاء جامعــــــة يف فهاتوصــــــي تــــــم التــــــي واملقــــــررات الــــــربامج

ض ذلك كام ييلجديدة برامج واستحداث    : ويمكن استعرا

 
 توصل ما أحدث وفق املختلفة األكاديمية املجاالت يف املعريف التطور مواكبة -1
 .ملجاالت تلك يف العلم إليه

 ســـوق لـــدخول الالزمـــة واملهـــارات واخلـــربة واملعرفـــة بـــالعلم اخلـــرجيني تزويـــد -2
 .املجاالت كافة يف العمل

 مــــع بنجــــاح التكيــــف عــــىل تــــساعدهم علميــــة وقــــيم باجتاهــــات الطــــالب تزويــــد -3
  .املجتمع ظروف
  .اجلامعة داخل واالعتامد األكاديمي اجلودة منظومة بناء. 4

 
مــن قبــل فريــق املركــز ومراكزهــا قامتهــا كليــات اجلامعــة أت متابعــة الــورش التــي متــ

بخصوص توصيف الربامج واملقررات الدراسية والتي كـان الغـرض منهـا بنـاء قـدرات 
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 لتوصف الربامج واملقررات الدراسية والتي بلغت  أكثر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
ء عملية التوصيف دليل إلعدادإثالثامئة  ورشة، وقد تم ) 300(من   .جرا

ض أهم الورش املنفذة يف الكليات عىل النحو اآليت  :ويمكن استعرا

1-  

م وبـــإرشاف مبـــارش مـــن رئـــيس 2/8/2019عقـــدت كليـــة الرتبيـــة صـــنعاء بتـــاريخ 
والكليـات (كليـة اجلامعة الورشة التحضريية لتوصيف الربامج واملقررات الدراسية بال

وقـــد حـــرض هـــذه الورشـــة عـــدد مــن القيـــادات العليـــا يف الدولـــة ورئـــيس جملـــس ) الفرعيــة
بــــه وعميــــد بــــه الكليـــة االعـــتامد األكــــاديمي ورئــــيس اجلامعـــة ونوا  األقــــسام ورؤســــاء ونوا

 التـدريس بالكليــة هيئـة وأعـضاء اإلداري وممثلـو املركـز والكـادر ونائبهـا املركـز وعميـدة
  . العمل سوق ممثيل من وعدد
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2- 

فــــقعقــــدت كليــــة الرتبيــــة الرياضــــية يــــوم الــــسبت  م وبــــإرشاف 21/2/2020 املوا
مبــارش مــن رئــيس اجلامعــة الورشــة التحــضريية لتوصــيف الــربامج واملقــررات الدراســية 

 يف العليــا القيــادات مــن عــدد الورشــة هــذه حــرض وقــدبالكليــة وقــد حــرض هــذه الورشــة 
بـه اجلامعـة ورئيس األكاديمي االعتامد جملس ورئيس الدولة بـه الكليـة وعميـد ونوا  ونوا

 هيئـة وأعـضاء اإلداري املركـز والكـادر وممثلـو ونائبهـا املركـز وعميـدة األقـسام ورؤسـاء
  .العمل سوق ممثيل من وعدد بالكلية التدريس
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3-  

م وبـإرشاف مبــارش مــن رئــيس اجلامعــة 4/8/2020خ عقـدت كليــة اإلعــالم بتــاري
املقـــررات الدراســـية بالكليـــة وقـــد حـــرض هـــذه و  الـــربامجالورشـــة التحـــضريية لتوصـــيف

القيـــــــادات العليــــــا يف الدولـــــــة عـــــــدد مــــــن الورشــــــة 
بــــهامعــــرئــــيس اجلو بـــــه  ة ونوا وعميــــد الكليــــة ونوا

 وممثلـو ونائبهـا املركـز وعميـدةورؤساء األقـسام  
 التـدريس هيئـة وأعـضاء دارياإل والكادر املركز
   .العمل سوق ممثيل من وعدد بالكلية

4- 

م وبــإرشاف مبــارش مــن رئــيس اجلامعــة 6/8/2019عقــدت كليــة الزراعــة بتــاريخ 
املقـــررات الدراســـية بالكليـــة وقـــد حـــرض هـــذه و  الـــربامجالورشـــة التحـــضريية لتوصـــيف

 وممثلو ونائبها املركز وعميدة   ونوابهامعةاجل القيادات العليا يف الدولة و عدد منالورشة
  .العمل سوق ممثيل من وعدد بالكلية التدريس هيئة وأعضاء اإلداري والكادر املركز
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م وبإرشاف مبارش من رئيس 2/3/2020 بتاريخعقدت كلية الرشيعة والقانون  
اجلامعــــــــــــــــــة الورشــــــــــــــــــة التحــــــــــــــــــضريية 

املقــــــــــــــررات و ربامج الــــــــــــــلتوصــــــــــــــيف
الدراســـية بالكليـــة، وقـــد حـــرض هــــذه 
الورشــــة نائــــب وزيــــر التعلــــيم العـــــايل 

وعميد الكلية   ونوابهامعةاجلورئيس 
بـــــه ورؤســـــاء األقـــــسام  والكـــــادر  ونوا

 اإلداري والكـادر املركـز وممثلو ونائبها املركز وعميدةاإلداري وأعضاء هيئة التدريس 
  .من ممثيل سوق العملوعدد  بالكلية التدريس هيئة وأعضاء

6-  

م وبـإرشاف مبـارش 16/9/2019 بتـاريخ  والعلوم اإلنـسانيةعقدت كلية اآلداب
املقـررات الدراسـية بالكليــة و  الــربامجمـن رئـيس اجلامعـة الورشــة التحـضريية لتوصـيف

 وعميد  ونوابهامعةجلاالقيادات العليا يف الدولة ورئيس عدد من وقد حرض هذه الورشة 
بــه ورؤســاء األقــسام وأعــضاء هيئــة التــدريس   وممثلــو ونائبهــا املركــز وعميــدةالكليــة ونوا

  .العمل سوق ممثيل من وعدد بالكلية التدريس هيئة وأعضاء اإلداري والكادر املركز
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7- 

 من رئيس اجلامعة م وبإرشاف مبارش16/3/2020 بتاريخ طب األسنانعقدت 
املقـــررات الدراســـية بالكليـــة وقـــد حـــرض هـــذه و  الـــربامجالورشـــة التحـــضريية لتوصـــيف

بهامعةاجل القيادات العليا يف الدولة ورئيس  عدد منالورشة به وعميد الكلية   ونوا ونوا
 ورؤساء األقـسام وأعـضاء هيئـة التـدريس وعميـدة املركـز وعـدد مـن الكـادر األكـاديمي

   .العمل سوق ممثيل من وعدد باملركز

      
8-  
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فـقعقدت كلية الصيدلة يوم األربعـاء  م وبـإرشاف مبـارش مـن 21/8/2019 املوا
املقـررات الدراسـية بالكليـة وقـد و الـربامجرئيس اجلامعة الورشة التحضريية لتوصيف 

القيادات العليـا عدد من حرض هذه الورشة 
بــــه ونامعــــةاجليف الدولــــة ورئــــيس  وعميــــد  وا

بـــــه ورؤســـــاء األقـــــسام والكـــــادر  الكليـــــة ونوا
اإلداري وأعــــضاء هيئــــة التــــدريس وعميــــدة 

  بـاملركزاملركز وعدد مـن الكـادر األكـاديمي
  .العمل سوق ممثيل من وعدد

9-  

رد الطبيعيةعقدت كلية البرتول م وبإرشاف 5/5/2021 املوافق يوم األحد  واملوا
ملقــررات الدراســية وا  الــربامجبــارش مــن رئــيس اجلامعــة الورشــة التحــضريية لتوصــيفم

  ونوابهامعةاجل القيادات العليا يف الدولة ورئيس  عدد منبالكلية وقد حرض هذه الورشة
به ورؤساء األقسام والكادر اإلداري وأعضاء هيئة التدريس وعميدة  وعميد الكلية ونوا

  . العمل سوق ممثيل من وعدد  باملركزكاديمياملركز وعدد من الكادر األ

  

  

  
10-  

  



  م 2021 -2020 ملركز التطوير وضامن اجلودة للعام التقرير السنوي  28

  

م 5/9/2019 املوافقثنني  يوم اإل وتكنولوجيا املعلوماتعقدت كلية احلاسوب
املقــررات و الـربامجوبـإرشاف مبــارش مـن رئــيس اجلامعـة الورشــة التحـضريية لتوصــيف 

نائـــب وزيـــر التعلـــيم العـــايل ورئـــيس جملـــس   الورشـــةالدراســـية بالكليـــة وقـــد حـــرض هـــذه
بـــــهامعـــــةاجلاالعــــتامد ورئـــــيس  بـــــه ورؤســـــاء األقـــــسام  والكـــــادر   ونوا وعميـــــد الكليـــــة ونوا

  بــاملركزاإلداري وأعــضاء هيئــة التــدريس وعميــدة املركــز وعــدد مــن الكــادر األكــاديمي
  .العمل سوق ممثيل من وعدد

  

  

  
11-  

م وبـإرشاف مبـارش مـن رئـيس 3/10/2019 بتـاريخ طب البيطري العقدت كلية
املقـررات الدراسـية بالكليـة وقـد حـرض و الـربامجاجلامعة الورشة التحضريية لتوصـيف 

بــهامعــةاجلنائــب وزيـر التعلــيم العــايل ورئـيس جملــس االعــتامد ورئـيس  هـذه الورشــة   ونوا
به ورؤساء األقسام  والكادر اإلدار ي وأعضاء هيئة التدريس وعميدة وعميد الكلية ونوا

  .العمل سوق ممثيل من وعدد  باملركز وعدد من الكادر األكاديمي ونائبهااملركز
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فـقعقدت كلية الطب البرشي يوم األحد  م وبـإرشاف مبـارش 22/9/2019 املوا
ت الدراسـية بالكليــة املقـرراو  الــربامجمـن رئـيس اجلامعـة الورشــة التحـضريية لتوصـيف

اجلامعة نائب وزير التعليم العايل ورئيس جملس االعتامد ورئيس  وقد حرض هذه الورشة
به به ورؤساء األقسام والكادر اإلداري وأعضاء هيئة التدريس  ونوا وعميد الكلية ونوا

  .العمل سوق ممثيل من وعدد  باملركزوعميدة املركز وعدد من الكادر األكاديمي

      
13-  

فــق يــوم األحـــد  واالقتــصادعقــدت كليــة التجـــارة م وبـــإرشاف 25/9/2019 املوا
املقــررات الدراســية و  الــربامجمبــارش مــن رئــيس اجلامعــة الورشــة التحــضريية لتوصــيف

بالكليــــة وقــــد حــــرض هــــذه الورشــــة نائــــب وزيــــر التعلــــيم العــــايل ورئــــيس جملــــس االعــــتامد 
بـــــهامعـــــة اجلورئـــــيس  بـــــه ورؤســـــاء األقـــــسام  والكـــــادر اإلداري  ونوا وعميـــــد الكليـــــة ونوا
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 وعدد باملركز األكاديمي الكادر من عدد ونائبها املركز وعميدةوأعضاء هيئة التدريس 
   .العمل سوق ممثيل من
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فــق اللغــات كليــة  اجلامعــة رئــيس مــن مبــارش وبــإرشاف م13/9/2019-12 املوا
 هـــذه حـــرض وقـــد بالكليـــة الدراســـية واملقـــررات الـــربامج لتوصـــيف ةالتحـــضريي الورشـــة
به اجلامعة ورئيس االعتامد جملس ورئيس العايل التعليم وزير نائب الورشة  وعميد ونوا
بــــه الكليــــة  وعميــــدة التــــدريس هيئــــة وأعــــضاء اإلداري والكــــادر  األقــــسام ورؤســــاء ونوا
  .العمل سوق ممثيل من عددو باملركز األكاديمي الكادر من عدد ونائبها املركز
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 اجلامعـــة رئـــيس مـــن مبـــارش وبـــإرشاف م25/9/2019 املوافـــق العلـــوم كليـــة عقـــدت
 الـــــــــــربامج لتوصـــــــــــيف التحـــــــــــضريية الورشـــــــــــة
 هـذه حـرض وقـد بالكليـة الدراسية واملقررات
 ورئــــيس العــــايل التعلــــيم وزيــــر نائــــب الورشــــة
بــــــــهو اجلامعــــــــة ورئــــــــيس االعــــــــتامد جملــــــــس  نوا
بــــــــه الكليــــــــة وعميــــــــد   األقــــــــسام ورؤســــــــاء ونوا
 التــــــدريس هيئــــــة وأعــــــضاء اإلداري والكــــــادر
 الكـــــــادر مـــــــن دونائبهـــــــا عـــــــد املركـــــــز وعميـــــــدة
  .العمل سوق ممثيل من وعدد باملركز األكاديمي

16-  

 رئـــيس مــن مبـــارش وبــإرشاف م29/9/2019-27 بتـــاريخ اهلندســة كليـــة عقــدت
 حـرض وقـد بالكليـة الدراسـية واملقـررات الـربامج لتوصـيف رييةالتحض الورشة اجلامعة

بــه اجلامعــة ورئـيس االعــتامد جملــس ورئـيس العــايل التعلــيم وزيـر نائــب الورشــة هـذه  ونوا
بـــــه الكليــــة وعميــــد  التـــــدريس هيئــــة وأعـــــضاء اإلداري والكــــادر  األقـــــسام ورؤســــاء ونوا
  .العمل سوق ممثيل من وعدد زباملرك األكاديمي الكادر من عدد ونائبها املركز وعميدة
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17 

 وبــإرشاف مبــارش مــن رئـــيس م23/9/2019-22عقــدت كليــة اإلعــالم بتـــاريخ 
املقـررات الدراسـية بالكليـة وقـد حـرض و  الـربامجاجلامعة الورشة التحضريية لتوصـيف

بــهامعـرئــيس اجلالقيــادات العليـا يف الدولـة وعــدد مـن هـذه الورشـة  وعميـد الكليــة  ة ونوا
به ورؤساء األقسام    وأعضاء اإلداري والكادر املركز وممثلو ونائبها املركز وعميدةونوا

  .العمل سوق ممثيل من وعدد بالكلية التدريس هيئة

 
 

  عدد المقررات  اسم البرنامج  عدد البرامج  اسم الكلية  م
  60  الطب البشري

  3  والعلوم الصحيةالطب   1  40  مختبرات

  40  تمريض

  140  ـــ  3  اإلجمالي
  50  هندسة النفط والغاز

  50  العلوم البيئية

  50  لجيولوجيا الهندسيةا

  56  الجيولوجيةالعلوم 

  5   البترول والموارد الطبيعية  2

  50  الثروة المعدنية والصخور

  256  ---  5  جمالياإل
  78  صيدلة  1  الصيدلة  3

  78  ـــ  1  جمالياإل
  63  بيطرة  1  البيطريالطب   4

  63  ــــ  1  جمالياإل

  2  سناناألطب   5  49  سنانأبكالوريوس 
  63  نانأتقني 

  112  ـــ  2  جمالياإل
  41  نجليزيةاللغة اإل  16  آلدابا  6
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  عدد المقررات  اسم البرنامج  عدد البرامج  اسم الكلية  م
  44  اللغة الفرنسية

  50  سالميةإدراسات 

  43  اللغة العربية

  41  علم اجتماع

  42  الخدمة االجتماعية

  ثار قديمآ
  ثار وسياحةآ
  ثار إسالميةآ

91  

  42  مكتبات

  42  علم النفس

  43  فلسفة

  90  )التخطيط والتنمية(الجغرافيا 

    البيئة والمواردالجغرافيا 
    )الجيوانفورماتكس(الجغرافيا 

  41  تاريخ

    ثار وسياحةآ
    ثار إسالميةآ

  42  مكتبات

  42  علم النفس

  43  فلسفة

  )التخطيط والتنمية(الجغرافيا 
  الجغرافيا البيئة والموارد

  )الجيوانفورماتكس(الجغرافيا 

90  

  

  41  تاريخ

  610  ــــ  16  جمالياإل

  65  الكيمياء

  57  الفيزياء

  50  المايكرو

  47  رياضيات حاسوب

  43  رياضيات بحته

  53  حياءعلم األ

  7  العلوم  7

  48  نبات كيمياء

  363  ـــ  7  اإلجمالي

  68  برنامج هندسة مدنية

  64  برنامج هندسة معمارية

  8  الهندسة  8

  65  الميكانيكبرنامج هندسة 
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  عدد المقررات  اسم البرنامج  عدد البرامج  اسم الكلية  م
  60  برنامج هندسة الميكاترونيكس

  58  برنامج هندسة القوى واآلالت

  56  برنامج هندسة االتصاالت والشبكات

  61  برنامج هندسة الحاسبات والتحكم

  64  الطبية والحيوية هندسةالبرنامج 

  496  ــــ  8  جمالياإل

  44  لكترونيبرنامج الصحافة والنشر اإل

  3  اإلعــالم  9  44  برنامج اإلذاعة والتلفزيون

  44  برنامج العالقات العامة

  132  ــــ  3  اإلجمالي

  59  برنامج الهندسة الزراعية والعلوم الحديثة

  59  رشاد الزراعي والتنمية الريفيةج اإلمبرنا

  59  برنامج االقتصاد والتعاون الزراعي

  61  برنامج البستنة وتقنياتها

  59  برنامج الثروة الحيوانية

  63  برنامج وقاية النبات

  61  برنامج علوم األغذية والتغذية

  58  برنامج علوم المحاصيل والمراعي

  58  برنامج األراضي والمياه والبيئة

  58  برنامج الوراثة وتربية النبات

  11  غذية والبيئةالزراعة واأل  10

  59  عمال الزراعيةألبرنامج إدارة ا

  654  ـــ  11  اإلجمالي

  50  التسويق

  50  اإلدارة

  50  االقتصاد

  49  المحاسبة

  50  السياسة

  50  حصاءاإل

  7  التجارة واالقتصاد  11

  50  المصرفية

  349  ـــ  7  جمالياإل
  52  برنامج ليسانس الشريعة والقانون  1  الشريعة والقانون  12

  52  ـــ  1  جمالياإل
  48  اللغة العربية  6  اللغات  13
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  عدد المقررات  اسم البرنامج  عدد البرامج  اسم الكلية  م
  48  نجليزيةاللغة اإل

  46  اللغة الفرنسية

 46  لمانيةاللغة األ
 46  اللغة الفارسية

 46  الترجمة
  280  ـــ  6  جمالياإل

  53  الطفولة المبكرة

  58  اللغة العربية

  58  اللغة اإلنجليزية

  55  حياءاأل

  52  الرياضيات

  64  الفيزياء

  58  الكيمياء

 54  معلم الصف أثناء الخدمة
 54  معلم الصف إعداد
 54  معلم مجال العلوم

  54  معلم مجال الرياضيات

  53  التاريخ

  69  الجغرافيا

  65  القرآن الكريم

  58  سالمية وطرق تدريسهاالدراسات اإل

  16  صنعاء– التربية  14

  57  معلم الحاسوب

  916  ـــ  16  جمالياإل

  45  علوم الحاسوب

  3   وتكنولوجيا المعلوماتالحاسوب  15  47  نظم المعلومات

  45  تقنية المعلومات

  137  ـــ  3  جمالياإل
  63  التربية الرياضية  1  التربية الرياضية  16

  63  ـــ  1  اإلجمالي

 60 ومهالقرآن الكريم وعل
 59  اللغة العربية

 55  التاريخ
 60  نجليزيةاللغة اإل

  13   خوالن–التربية   17

 61  الكيمياء
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  عدد المقررات  اسم البرنامج  عدد البرامج  اسم الكلية  م
 65  الفيزياء

  58  الرياضيات

 55  معلم علوم الحياة
 57  معلم حاسوب
 50  اللغة العربية

 53  نجليزيةاللغة اإل
 48  التاريخ

 47  علوم الحاسوب
  728 ـــ  13  اإلجمالي

 59  القران الكريم
 58  اللغة العربية

 59  اللغة اإلنجليزية
 54  الرياضيات
 64  الفيزياء
 58  الجغرافيا
 53  التاريخ

 55  معلم حاسوب
 59  الكيمياء

  10   المحويت-التربية   18

 55  األحياء
 574 ـــ  10  اإلجمالي

  41  لسمع والنطقا

  42  عة والتصوير الطبي التشخيصياألش

  42  التخدير

  45  العالج الطبيعي

  42  التغذية العالجية والحميات

  6  العلوم الطبية التطبيقية  19

  43  طراف الصناعية والتعويضيةاأل

 255 -  6  اإلجمالي
 61  قسم الرياضيات
 69  قسم الفيزياء

 61  حياةالالكيمياء وعلوم 
 IT(  47(تقنية المعلومات
 64  اللغة اإلنجليزية

 57  اللغة العربية
 64  القران الكريم

  10   أرحب-التربية   20

 62  الدراسات اإلسالمية
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  عدد المقررات  اسم البرنامج  عدد البرامج  اسم الكلية  م
 62  التاريخ

 61  الجغرافيا
  608  -  10  اإلجمالي

  6866  -  130  اإلجمالي العام

 : 
وضـامن  برئاسـة  اجلامعـة ومركـز التطـوير ًبعـد جهـد كبـري بذلتـه جامعـة صـنعاء ممـثال

وعــــــامدة الكليـــــات وفــــــرق توصــــــيف الـــــربامج واملقــــــررات الدراســـــية مــــــن اهليئــــــة اجلـــــودة 
نــــصف العــــام الــــدرايس أعلنــــت رئاســــة  فــــرتة جتــــاوزت التدريــــسية وجلــــان املراجعــــة ويف

م بأهنــا قــد أهنــت عمليــة توصــيف الــربامج واملقــررات 25/11/2020 امعــة بتــاريخاجل
  .مقرر درايس )6100(  وما يقارببرنامج) 121( وعرشين مائة من الدراسية ألكثر

وبذلك أقام املركز ورشة إلقرارها يف مجيـع الكليـات وبعـض املراكـز العلميـة بحـضور 
ائبهـا ومـدراء املراكـز وعـدد مــن ومــديرة املركـز ون الكليـات ونـواهبم رئـيس اجلامعـة وعمـداء

 بالكليــات واملراكــز واملنتفعــني، ونتيجــة لــذلك أعلنــت جامعــة صــنعاء االنتهــاء األكــاديميني
  . من عملية توصيف الربامج واملقررات الدراسية يف أغلب كليات ومراكز اجلامعة
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 الـــربامج توصــيف مــن تبقــى ومــا العليــا الدراســات ومقــررات بــرامج توصــيف تــم

وقد تم مراجعة ما ، ًحديثا افتتاحها تم   التي للكليات البكالوريوس ملرحلة واملقررات
) 291(برنامج و) 28(ت واملراكز ما يقارب تم إنجازه من عملية التوصيف يف الكليا

  :اآليت النحو عىل ذلك عرض ويمكنمقرر درايس، 

 
للمرحلة اجلامعية األوىل   البرتول واملوارد الطبيعيةكلية برامج مراجعة وثائق -1

  :وبرامج الدراسات العليا
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 اجلامعيــــة لــــةللمرح الدراســــية واملقــــررات البــــرتول كليــــة بــــرامج وثــــائق  مراجعــــة-
 مديرة وبحضور اجلامعة رئيس برعاية.م1/4/2021 العليا الدراسات وبرامج األوىل
  .املركز

 الطبيعية واملوارد البرتول كلية أقامت العليا الدراسات برامج توصيف ظل  ويف-
  م1/4/2021 بتاريخ وذلك. ومقرراهتا العليا الدراسات برامج لتوصيف ورشة

  .ماجستري العلوم البيئية ومقرراته الدراسيةبرنامج وثيقة   مراجعة-
  .ومقرراته الدراسية  ماجستري علوم األرضبرنامجوثيقة  مراجعة -

 :برامج ا اجستري بكلية اهلندسة  مراجعة وثائق-2
 بـــرامج توصـــيف ظـــل ويف ونائبهـــا املركـــز مـــديرة وبحـــضور اجلامعـــة رئـــيس برعايـــة
 الدراســـات بـــرامج ومقـــررات توصـــيفورش ل اهلندســـة كليـــة أقامـــت العليـــا الدراســـات

  : عىل النحو اآليت مراجعتها هي والربامج التي تم العليا
 .ماجستري هندسة االتصاالت برنامج -
 .هندسية مشاريع ماجستري إدارة برنامج -
 .والتحكم احلاسبات ماجستري هندسة برنامج  -
 .القوى واآلالت ماجستري هندسة برنامج  -
  .دسة امليكاترونيكسماجستري هن برنامج  -
 .امليكانيكاماجستري هندسة  برنامج -
  .إنشاءات ماجستري هندسة برنامج  -
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  .البيئة واملياه ماجستري برنامج ماجستري -
  .معامرية فلسفة دكتوراه برنامج -
  :برامج ا اجستري بكلية اللغات  مراجعة وثائق-3

 بـــرامج توصـــيف ظـــل ويف ونائبهـــا املركـــز مـــديرة وبحـــضور اجلامعـــة رئـــيس برعايـــة
 الدراســـات بـــرامج ومقـــررات ورش لتوصـــيف اللغـــات كليـــة أقامـــت العليـــا الدراســـات

  : عىل النحو اآليت مراجعتها هي والربامج التي تم العليا
   إنجليزيأدبماجستري  برنامج -

  لغة إنجليزيعلم الماجستري برنامج  -

  رتمجةال  يف ماجستري دراساتبرنامج -

   عريبدبأماجستري  برنامج -

  لغة عريبعلم الماجستري  برنامج -

 :برامج ا اجستري بكلية اإلعالم  مراجعة وثائق-4
 بـــرامج توصـــيف ظـــل ويف ونائبهـــا املركـــز مـــديرة وبحـــضور اجلامعـــة رئـــيس برعايـــة
 الدراســـات بـــرامج ومقـــررات ورش لتوصـــيف اإلعـــالم كليـــة أقامـــت العليـــا الدراســـات

  : عىل النحو اآليت هي مراجعتها والربامج التي تم العليا
  العالقات العامة ماجستري برنامج -
 ماجستري الصحافة والنرش اإللكرتوين برنامج -
 نفزيوياإلذاعة والتل برنامج -
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   :الرتبية الرياضيةكلية ل  ا اجستريبرنامجوثيقة   مراجعة-5
ونائبهـــا ورئـــيس وحـــدة التـــدريب  املركـــز مـــديرة وبحـــضور اجلامعـــة رئـــيس  برعايــة

ية القدرات ويف ظل توصيف برامج الدراسات العليا أقامت كلية الرتبيـة الرياضـة وتنم
  .م9/5/2021وذلك بتاريخ . ورشة لتوصيف برامج الدراسات العليا ومقرراهتا

 
كــز لــشئون اجلامعــة رئــيس مــساعد وبحــضور اجلامعــة رئــيس برعايــة  ومـــدراء  املرا

كـــز وكـــذا كـــز ويف األكــــاديمي والكـــادر هـــاونائب املركــــز مـــديرة املرا  توصــــيف ظـــل يف املرا
كــــز العلميــــة  واملقــــررات الــــربامج توصــــيف تــــم العليــــا الدراســــات بــــرامج يف بعــــض املرا
 وذلك املراكز، للربامج يف التوصيف عملية من إنجازه تم ما مراجعة تم وقد، باجلامعة

  :اآليت النحو عىل
    ا اجستري ملركز اهلجرة والالجئنيبرنامج - 1
 .   ا اجستري ملركز األطراف الصناعيةبرنامج -2
  ا اجستري ملركز الدراسات االستشارية  برنامج -3
  . ا اجستري للمركز اجلامعي خلدمة الطالببرنامج -4
  . ا اجستري  والدكتوراه ملركز النوع االجتامعيبرامج -5
  .  ملركز الرتمجة وتعليم اللغاتا اجستريبرنامج  -6
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 يف توصـــيفها تـــم التـــي الدراســـية واملقـــررات الـــربامج عـــدد يوضـــح اجلـــدول التـــايلو

 التحديث ومرحلة البكالوريوس بعد ومراكز اجلامعة بكليات مرحلة الدراسات العليا
   .جديدة برامج واستحداث

 

  م
 / اسم الكلية
  المركز

عدد 
  البرامج

عدد البرامج 
  الموصفة

  عدد المقررات  اسم البرنامج

 10 عالنماجستير العالقات العامة واإل
 10 ماجستير اإلذاعة والتلفزيون

  3 3 كلية اإلعالم  1 10 ماجستير الصحافة والنشر اإللكتروني

   مقرر30  اإلجمالي

 10 ماجستير أدب إنجليزي
 10 ماجستير علم اللغة إنجليزي

 10 ماجستير دراسات في الترجمة
 10 ماجستير أدب عربي

 10 ماجستير علم اللغة عربي

  5  5  ة اللغاتكلي  2

   مقرر50  اإلجمالي

  10  ماجستير هندسة االتصاالت

 10  ندسيةماجستير إدارة مشاريع ه
 10  ماجستير هندسة الحاسبات والتحكم

 10  ماجستير هندسة القوى واآلالت
 10  ماجستير هندسة الميكاترونيكس

 10  ماجستير هندسة الميكانيكا
 10  ماجستير هندسة إنشاءات

  9  9  كلية الهندسة  3

 10  ماجستير المياه والبيئة
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  م
 / اسم الكلية
  المركز

عدد 
  البرامج

عدد البرامج 
  الموصفة

  عدد المقررات  اسم البرنامج

 10  دكتوراه فلسفة معمارية
   مقرر90  ياإلجمال

  10  برنامج ماجستير العلوم البيئية

  4  10  برنامج ماجستير علوم األرض
كلية البترول 

والموارد 
  الطبيعية

2  2  

   مقرر20  اإلجمالي

  10  الرياضية ماجستير في التربية
 التربية كلية  5

  الرياضية
1  1  

   مقررات10  اإلجمالي

  11  ر في الهجرة والالجئينماجستي
ــرة    6 ــز الهجـــ مركـــ

  والالجئين
1  1  

   مقرر11  اإلجمالي
ماجـــستير التنميـــة الدوليــــة والنـــوع االجتمــــاعي    

 10 )إنجليزي(

ماجـــستير التنميـــة الدوليــــة والنـــوع االجتمــــاعي    
 10 )عربي(

ــاعي   ــوع االجتمـ ــة والنـ ــة الدوليـ  -ماجـــستير التنميـ
 10 )إنجليزي(دبلوم تكميلي 

–ماجــستير التنميـــة الدوليــة والنـــوع االجتمـــاعي   
 10 )العربية (دبلوم تكميلي 

مركز دراسات في     7
  النوع االجتماعي

4  4  

   مقرر40  اإلجمالي

  10  خدمة الطالبفي مجال ماجستير 
8  

مركــز الجــامعي ال
ــب  ــة الطالــ  لخدمــ

   اإلعاقةذوي
1  1  

   مقررات10  اإلجمالي

 10 ال الدراسات االستشاريةماجستير في مج
ركـــز الدراســـات م  10

  االستشارية
1  1  

   مقررات10  اإلجمالي

  10   األطراف الصناعيةفي مجالماجستير 
ــراف    11 ــز األطـ مركـ

  الصناعية
1  1  

   مقررات10  اإلجمالي

 5عدد الكليات 
  6والمراكز 

   مقرر291  اإلجمالي  29  29

إجمالي البرامج في 
مرحلتي البكالوريوس 

  والدراسات العليا
   مقررا5010ً  جمالياإل  119  122
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  عباس عقد مركز التطـوير وضـامن اجلـودةحتت رعاية رئيس اجلامعة القاسم حممد
ب العمــداء بالكل يــات لــشئون اجلــودة وكــادر املركــز ورشــة حــرضهتا عميــدة املركــز ونــوا

ئح اســـــرتاتيجية راجعـــــةملوذلـــــك  م 2020 لـــــسنة  )16(وفقـــــا للقـــــرار رقـــــم املركـــــز  ولـــــوا
 األربعــاء يـوم اديمي وضـامن جـودة التعلــيم العـايلوخمرجـات ورش جملـس االعـتامد األكــ

املركز ولوائحه من قبل   اسرتاتيجية وقد تم مراجعة.م2020/ أغسطس /19  املوافق
  .وفقهاعىل تم مجع املالحظات  للتعديل و يناحلارض

-Google 
Scholar 

 التطـــوير مركــز أقـــام عبــاس حممـــد القاســم الـــدكتور األســتاذ اجلامعـــة رئــيس برعايــة
فــــق األربعــــاء يــــوميف  اجلــــودة وضــــامن  ألعــــضاء تدريبيــــة ورشــــة م،2021 /3 / 31 املوا

 غوغل تطبيق عملية وإجراءات بخطوات تعريفهم هبدف) وأكاديميني/إداريني (ركزامل
 وقــــــد. البحــــــث ألدوات اإللكــــــرتوين للتــــــصميم درايــــــف وغوغــــــل لأل حــــــاث ســــــكوالر

 مـن اهلـدف كـان وقـد بيـة،تدري سـاعات) 3 (بواقـع وذلـك واحـدا ًيوما الورشة ستمرتا
  :اآليت الدورة
 حمـــرك عـــرب أ حـــاثهم نـــرش عـــىل صـــنعاء بجامعـــة التـــدريس هيئـــة أعـــضاء مـــساعدة.1

 أ حــــاث بنـــرش يعنــــى والـــذي ،)Google Scholar (ســـكوالر جوجــــل العلمـــي الباحـــث
    .للجميع وإتاحتها اإلنرتنت شبكة عىل األكاديمية وبياناهتم األعضاء

 مــــن واإلفــــادة والتواصــــل صــــنعاء بجامعــــة التــــدريس هيئــــة أعــــضاء كفــــاءة رفــــع.2
  .وعامليا وعربيا حمليا بينهم فيام األساتذة تواصل يف املعريف للرقي العاملية اخلربات
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  . العاملية التصنيفات يف صنعاء جامعة تصنيف رفع. 3
 مـــصادر عـــىل حيتـــوي نـــهإ حيـــث ، يريــده مـــا ىلإ  الباحـــثوصـــول للباحـــث سهلتــ.4
   .العلمي الباحث يشملها هلا حرص ال ومراجع

  . والفكري العلمي إنتاجه ونرش حرص عىلتساعد الباحث .5
قــــــع عــــــىل الــــــدخول.6  العــــــامل، دول خمتلــــــف يف اجلامعــــــات لعــــــرشات الرســــــمية املوا

  .املواقع هذه عىل منشورة علمية ومقاالت متخصصة، أ حاث عىل واالطالع
 اإللكـــــرتوين يمالتـــــصم عـــــىل صـــــنعاء بجامعـــــة التـــــدريس هيئـــــة أعـــــضاء مـــــساعدة.7
   .أ حاثهم ألدوات

  

  

  
-20222026  

 القاســــم حممــــد عبــــاس كلفــــت  األخ األســــتاذ الــــدكتورحتـــت رعايــــة رئــــيس اجلامعــــة
 اخلطـة  وتعـديل ومراجعـة عميدة املركز فريقا مـن الكـادر األكـاديمي واإلداري إلعـداد

م  2021/ 10)/25 -1 (الفرتة خالل ،)2026-2022 (صنعاء جلامعة يجيةاالسرتات
  :بشكل متواصل شارك فيها جمموعة من الكادر األكاديمي باملركز وذلك من خالل

لتحديــــد نقــــاط القــــوة والــــضعف ) ســــوات(  خاصــــة بتحليــــلنــــامذجعــــداد ثامنيــــة إ -
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  .كو تم النزول ملعظم كليات اجلامعة لتنفيذ ذلومقرتحات التحسني 
  . تعديل وتصحيح املحتوى العام للخطة-
  . تعديل وإضافة املرجعيات املناظرة لبعض اجلامعات-
طن القـــــوة والـــــضعف ومقرتحـــــات التحـــــسني بنـــــاء عـــــىل املـــــؤرشات -  صـــــياغة مـــــوا

  .املرفوعة من الكليات
  . القيام بتعديل الغايات واألهداف االسرتاتيجية وعمل أهداف خاصة-
طن القوة والضعف(  عىل  عمل خطة تنفيذية بناء- واملرجعيـات ، والغايـات، موا
  ).املناظرة
  .  تصحيح اجلداول املختلفة الناجتة عن حتليل الوضع الراهن-

التوصــل إىل الــصورة  الفريــق مــن خــالل التــصحيح والتعــديالت الــسابقة واســتطاع
   .لالسرتاتيجيةالنهائية 
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:  

 مركــز قــام عبــاس حممــد القاســم  األخ األســتاذ الــدكتوراجلامعــة رئــيس رعايــة حتــت
 التوثيـــــــق بآ يــــــة اخلاصــــــة للورشــــــة والتنفيــــــذ واإلعــــــداد بالتحــــــضري األكــــــاديمي التطــــــوير

جمــــي لالعــــتامد الــــذايت التقيــــيم لتقريــــر واألرشـــفة كــــز كليــــات يف الربا  صــــنعاء جامعــــة ومرا
 عميـدة حـرضهتا م2021 /كتـوبرأ / 6 بتـاريخ اجلـودة وضامن التطوير مركز يف ةاملنعقد
بوبعض عمداء الكليات املركز  املراكز ومدراء اجلودة لشئون بالكليات العمداء  ونوا
   .املركز وكادر للجودة ونواهبم

  

  

  
 

 

 األكــــاديمي التطـــوير مركـــز قـــام عبـــاس حممــــد القاســـم اجلامعـــة رئـــيس رعايـــة حتـــت
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ء اخلاصة للورش والتنفيذ واإلعداد بالتحضري  التـدريس هيئـة عـضو تقيـيم مقياس بإثرا
بوبعــــض عمــــداء الكليــــات املركــــز عميــــدة الطــــالب حــــرضهتا قبــــل مــــن  العمــــداء  ونــــوا

كـــز ومـــدراء اجلـــودة لـــشئون بالكليـــات  يـــوموذلـــك املركـــز،  وكـــادر للجـــودة ونـــواهبم املرا
مـشاركا ) 30(م، وكـان عـدد املـشاركني واحلـضور، 2021 نوفمرب 28 املرافق األربعاء

   .من الكليات واملراكز

  

  

  
:  

 التطوير مركز قام عباس حممد القاسماألستاذ الدكتور  اجلامعة ئيسر رعاية حتت
ءمة اخلاصة للورش والتنفيذ واإلعداد بالتحضري األكاديمي  الرتبيـة كليـات بـرامج بموا
 للــــــشئون  ونــــــواهبم كليــــــات الرتبيــــــة عمــــــداءو املركــــــز عميــــــدة حــــــرضهتا صــــــنعاء جامعــــــة

كـز ومـدراء األكاديمية واجلـودة  ورؤسـاء األقـسام بكليـات الرتبيـة  ةللجـود ونـواهبم املرا
   .م2021 ديسمرب 1 املرافق األربعاء يوم وذلك املركز وكادر
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ركـز القاسـم حممـد عبـاس عقـد ماألسـتاذ الـدكتور   األخحتت رعاية رئـيس اجلامعـة

بالتحــــــضري واإلعــــــداد والتنفيــــــذ للورشــــــة اخلاصــــــة بإعــــــداد وثيقــــــة التطــــــوير األكــــــاديمي 
سـنان وقـد أقيمـت الورشـة مواصـفات برنـامج بكـالوريوس فنـي األسـنان بكليـة طـب األ

  م2021أكتوبر/20ربعاء املوافق يوم األ

  

  
تم تشكيل فريق من أعـضاء هيئـة التـدريس ملراجعـة الـربامج واملقـررات الدراسـية 

لفريـق برئاسـة األخ الـدكتور التي تم توصيفها يف كليات ومراكز اجلامعـة وقـد قـام هـذه ا
  .وجه أكملالرمحن الصعفاين بإنجاز املهام عىل  عبد

 واإلمالئيــــة جلميــــع توصــــيفات بــــرامج ام الفريــــق بمهمــــة املراجعــــة اللغويــــةوقــــد قــــ
مائــة أ ــف ) 100,000( الكليــات واألقــسام العلميــة يف اجلامعــة التــي بلغــت قريبــا مــن 

  .صفحة باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية والفارسية واأل انية
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 مركــــز اهتاممــــات ظــــل ويف عبــــاس ر القاســــمالــــدكتو صــــنعاء جامعــــة رئــــيس برعايـــة
 ا اجـــــــــستري مرحلتــــــــي يف العليــــــــا الدراســــــــات لطـــــــــالب األكــــــــاديمي بالتأهيــــــــل التطــــــــوير

 املكتبــــة بأمانـــة املخطوطـــات دار أقــــام املخطوطـــات حتقيـــق جمــــال يف ســـيام ال والـــدكتوراه
 البحــــث ومبــــادئ ســــس أ يف مكثفــــة دورة التطــــوير مركــــز مــــع بالتعــــاون الكبــــري باجلــــامع

 األستاذو املركز عميدة العامد عيل هدى.د.ا من ًكال نفذها املخطوطات وحتقيق لميالع
  .الدولة  حممدعيلستاذ األو الرشيف  إسامعيلاهللا عبد
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القاســم حممــد عبـاس قــام مركــز  األخ األســتاذ الـدكتور حتـت رعايــة رئـيس اجلامعــة 
 باســــــرتاتيجيات اخلاصــــــة للـــــورش والتنفيــــــذ واإلعــــــداد التطـــــوير األكــــــاديمي بالتحـــــضري

 من واملنعقدة اجلامعة ومراكز بكليات التحصيلية االختبارات وبناء والتقويم التدريس
ها رئـــيس اجلامعــة وعميـــدة املركـــز حـــرض م2021 /ســبتمرب / 2 – أغـــسطس28 الفــرتة

عــىل والعمــداء بالكليــات والكــادر التدريــيس، وقامــت وحــدة التــدريب بتوزيــع املــدربني 
  : هو موضح يف اجلدول التايلالكليات واملراكز كام

  م
اســــم 
  الكليـــة

نــــــوع 
  الورشــــــة

عـــــدد 
  المشاركين

  ــاتمـــالحظـــــ  التاريـــــــــخ

صـنعاء   التربية  1
  وبعض فروعها

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
89  

 السبت
م28/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارات  االختبـــــــــ

  التحصيلية

161  
 األحد

م29/8/2021

ــد     ــد الكليــة ونــواب العمي ورؤســاء األقــسام العلميــة    عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

  التجــارة  2
ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
30  

 السبت
م28/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية
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  م
اســــم 
  الكليـــة

نــــــوع 
  الورشــــــة

عـــــدد 
  المشاركين

  ــاتمـــالحظـــــ  التاريـــــــــخ

    

 ورشــــــــــــــــــــــــــــــــة
 اســـــــــــــتراتيجيات

التقــــــويم وبنــــــاء 
االختبـــــــــــــــــارات  

  التحصيلية

32  
 األحد

م29/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

  الهندسـة  3
ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
44  

 السبت
م28/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارا ت االختبـــــــــ
  التحصيلية

35  
 األحد

م29/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

4  

 + الطب
 طب + صيدلة
 علوم + بيطري
  أسنان   + طبية

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
 السبت 49

م28/8/2021

 العلميــة األقــسام ورؤســاء العمــداء ونــواب الكليــات عمـداء 
  التدريس هيئة وأعضاء كلياتبال

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارات  االختبـــــــــ

  التحصيلية

44  
 األحد

م29/8/2021

 العلميــة األقــسام ورؤســاء العمــداء ونــواب الكليــات عمـداء 
  التدريس هيئة وأعضاء بالكليات

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
44  

 السبت
م28/8/2021

ــد الكليــة ونــوا   ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة    عمي ب العمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

 ورشــــــــــــــــــــــــــــــــة  العلــــوم  6
 اســـــــــــــتراتيجيات

التقــــــويم وبنــــــاء 
االختبـــــــــــــــــارات  

  التحصيلية

47  
 األحد

م29/8/2021
ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي

   وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

  اإلعــالم  7
ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
22  

 تالسب
م28/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارات  االختبـــــــــ

  التحصيلية

24  
 األحد

م29/8/2021
ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي

   وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

 الزراعــــــــــــــــــة  8
  بترولوال

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
80  

 السبت
م28/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارات  االختبـــــــــ

84  
 األحد

م29/8/2021
ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي

  وأعضاء هيئة التدريسةبالكلي
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  م
اســــم 
  الكليـــة

نــــــوع 
  الورشــــــة

عـــــدد 
  المشاركين

  ــاتمـــالحظـــــ  التاريـــــــــخ

  التحصيلية

  اآلداب  9
ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
100  

 السبت
م28/8/2021

ــد ورؤســاء األقــسام العلميــة        ــد الكليــة ونــواب العمي عمي
  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارات  االختبـــــــــ

  التحصيلية

102  
 األحد

م29/8/2021
ــد و    ــد الكليــة ونــواب العمي رؤســاء األقــسام العلميــة    عمي

  وأعضاء هيئة التدريسبالكلية

1
0  

التربيــــــــــــــــــة 
  +الرياضية

ــشريعة  الــــــــــــــ
+ والقـــــــــــــانون 

  المراكز

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
61  

 السبت
م28/8/2021

 ورؤســاء األقــسام العلميــة داء ونــواب العمــاتالكليــداء عمـ 
 ات وأعضاء هيئة التدريسبالكلي

    

 ورشــــــــــــــــــــــــــــــــة
 اســـــــــــــتراتيجيات
ــا ء التقــــــويم وبنــــ

االختبـــــــــــــــــارات  
  التحصيلية

39  
 األحد

م29/8/2021
 العلميــة األقــسام ورؤســاء العمــداء ونــواب الكليــات عمـداء 

  التدريس هيئة وأعضاء بالكليات

1
1  

 - التربيــــــــــــــة
  المحويت

 ورشــــــــــــــــــــــــــــــــة
 اســـــــــــــتراتيجيات

  التدريس
37  

األربعاء 
  م1/9/2021

ــودة    ــد لـــشئون الجـ ــة   نائـــب العميـ ــن أعـــضاء هيئـ وعـــدد مـ
  التدريس

    

 ورشــــــــــــــــــــــــــــــــة
 اتيجياتاســـــــــــــتر

التقــــــويم وبنــــــاء 
االختبـــــــــــــــــارات  

  التحصيلية

33  
الخميس 

  م2/9/2021
ــد نائـــب ــودة لـــشئون العميـ ــة   الجـ ــن أعـــضاء هيئـ  وعـــدد مـ

  التدريس

1
2  

 -التربية 
  أرحب

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 اســـــــتراتيجيات

  التدريس
30  

 السبت
م10/9/2021

عميــد الكليــة ونوابــه ورؤســاء األقــسام وعــدد مــن أعــضاء   
 هيئة التدريس

    

ــة  ورشــــــــــــــــــــــ
 ياتاســـــــتراتيج

ــاء  التقـــويم وبنـ
ــارات  االختبـــــــــ

  التحصيلية

30  
 األحد

م11/9/2021
عميــد الكليــة ونوابــه ورؤســاء األقــسام وعــدد مــن أعــضاء   

  هيئة التدريس

 718  
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 التطـــوير مركــز أقـــام عبــاس حممـــد القاســم الـــدكتور األســتاذ اجلامعـــة رئــيس برعايــة

كـــز الكليـــات يف امعـــةاجل ملنتـــسبي تدريبيـــة ورشـــة اجلـــودة وضـــامن  هبـــدف املختلفـــة واملرا
كـــز بالكليـــات الـــذايت التقيـــيم عمليـــة وإجـــراءات بخطـــوات تعـــريفهم  ًوفقـــا وذلـــك واملرا
ردة الثامنيـة للمعايري . اجلـودة وضـامن األكـاديمي االعـتامد ملجلـس التعريفـي بالـدليل الـوا

) 3 (بواقـع وذلـك ،م2021 /إبريـل / 7 – 3 الفتــــرة يف أ ام) 5 (الورشة ستمرتا وقد
  . ًيوميا تدريبية ساعات

 
 اجلامعة ومراكز كليات يف الذايت التقييم فرق مساعدة إىل التدريبية الورشة هدفت

 :اآليت حتقيق خالل من
  .لدهيم املعريف اجلانب تنمية.1
  . الذايت بالتقييم املتعلقة املصطلحات تعريف.2
 .معوقاته من احلد وكيفية الذايت قييمالت متطلبات حتديد.3
 .االعتامد جملس معايري وفق الذايت التقييم خطوات تطبيق.4
 وتبـــــادل التعـــــاوين والعمـــــل املـــــشاركة خـــــالل مـــــن اجلامعـــــي العمـــــل روح تنميـــــة.5
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  . بينهم اخلربات
 .الذايت التقييم لعملية مزمنة حتسني خطة تصميم.6
    . يتالذا للتقييم النهائي التقرير كتابة.7

 
 :مها أساسيني حمورين التدريبية الورشة تضمنت

 .الذايت التقييم عملية وإجراءات بخطوات التعريف :األول املحور.1
 اخلاصـة األكـاديمي االعتامد جملس ومؤرشات بمعايري التعريف: الثاين املحور.2
رد تطبيقها عىل والتدرب الذايت التقييم بعملية  .لذلك املعد بالدليل ةوالوا

 
كــــز ومــــدراء الكليــــات عمــــداء: املــــستهدفة الفئــــة تــــضمنت  ومــــسؤويل ونــــواهبم املرا

كـــز الكليـــات وأمنـــاء اجلـــودة  ا ـــاليني واملـــدراء اجلامعـــة برئاســـة اإلدارات ومـــدراء واملرا
  .  واملراكز بالكليات واإلداريني

 
 الكليات من ومشاركة مشارك) 100 (من أكثر الورشة يف املشاركني عدد نتضم
                .اجلامعة رئاسة وإدارات واملراكز

 
حيث أقيم عىل جمموعات جلميع  واملدربني التدريبية ا ادة الزمني الربنامج شمل

  :التايل باجلدول موضح هو امك داريةالكليات واملراكز والكوادر اإل
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  الزمن  المادة التدريبية  المدرب  اليوم

  
  السبت

  :الجلسة االفتتاحية: أوال
   كلمة رئيس الجامعة-1

  . كلمة عميدة المركز-2
-  9- 10  

  :التدريب: ثانيا  
  أحمد مجاهد / د .م . ا
  علي شمالن/ د .م . أ
  عبد الواسع ناجي. د

  12- 10  التقييم الذاتي

  األحد
  علي شمالن/ د .م . أ
  عبد الواسع ناجي. د

  المعيار األول
  المعيار الثاني

9- 10:30  

11 – 12:30  

  اإلثنين
  عبد الغني النور. د
  هالل القباطي/ د .م . أ

  المعيار الثالث
  المعيار الرابع

9- 10:30  

11 – 12:30  

  الثالثاء
  د صالح حميد.م . أ
  منير العزاني . د

  المعيار الخامس
  السادسالمعيار 

9- 10:30  

11 – 12:30  

  األربعاء
  منير العزاني. د
  عبد الغني النور. د

  المعيار السابع
  المعيار الثامن

9- 10:30  

11 – 12:30  

 
 :الزمني الربنامج

  :تم تقسيم املشاركني يف ثالث قاعات  هي
  .قسام األعمداء الكليات ونواهبم ورؤساء: وىلالقاعة األ-
  .داريني يف الكلياتمناء واإل األ: القاعة الثانية-

  . أمناء وموظفي املراكز وأكاديميي مركز التطوير:القاعة الثالثة
 :باآليت واتسم ًزمنيا له خطط ما وفق التدريبي الربنامج ساروقد 

  .والنشاط الفاعلية.1
 .الواحد الفريق بروح العمل.2
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 تنفيـــذ عـــىل الـــزمن مـــع يتناســـب بـــام التدريبيـــة شـــةالور تكييـــف تـــم حيـــث املرونـــة.3
  .التدريبية الورشة

 
 :باآليت التنظيم متيز

 .واملسبق اجليد والتخطيط اإلعداد.1
 .بأول ًأوال واملستلزمات املتطلبات توفري.2
 الورشــة أهــداف حيقــق بــام التــدريب لــضبط التنفيــذ فــرتة طيلــة والتنــسيق التنظــيم.3

  .ةالتدريبي

 
 :مثل التدريبية األساليب من العديد الدورة تضمنت   
 . الذهني العصف -1
  . واملناقشة احلوار -2
    . واألقران املجموعات إطار يف العمل -3
 .العرض أسلوب-4
 .األدوار تبادل -5

 
 :اآليت وشملت

 عـــىل الغاشـــم العـــدوان ظـــل يف إجيابيـــة ذاتـــه حـــد يف ُيعـــد التدريبيـــة الورشـــة إقامـــة.1
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 .بالدنا
 من املسبق والتنسيق والتحضري اإلعداد يف والتفاين واإلخالص املبذول اجلهد.2

  . باملركز الورشة عىل القائمني قبل
 ومــدراء الكليــات وعمــداء اجلامعــة رئاســة قيــادات التدريبيــة الورشــة اســتهداف.3

 .واإلداريني ا اليني دراءوامل اإلدارات ومدراء واألمناء املراكز
  عمــلسـري إلنجـاح الـصعوبات تـذليل يف ركـزامل قيـادة قبـل مـن اإلجيـايب التفاعـل.4

  .التدريبية الورشة
 .املشاركني حتياجاتال التدريبية الورشة تلبية.5
 .للورشة اليومي باحلضور والتزامهم اإلجيابية، ومشاركتهم املشاركني تفاعل.6
 .املشاركني قبل من اآلخر والرأي الرأي املدربني تقبل.7
 .التدريب أ ناء املدربني بني فيام والتنسيق التعاون.8
ء وخطوات مهارات املشاركني كسابإ.9  .الذايت التقييم إجرا

 .ٍكاف وبشكل واملشاركني القاعة قرطاسية توفري .10
ء واملداخالت البناء احلوار.11  .بالنقاش املواضيع وإثرا
  .شاركنيللم بوفية توفري.12

 
 . األ شطة لتنفيذ للورشة التدريبي اليوم زمن يف النظر إعادة يتم.1



  م2021 -2020لتقرير السنوي ملركز التطوير وضامن اجلودة للعام ا 61

 

 .الذايت التقييم تنفيذ يف الكليات متابعة.2
 .للمشاركني تقييم واستامرة عمل وأوراق أ شطة إعداد وجوب.3
 . االعتامد جملس معايري يف النظر إعادة يتم.4

 
 :اآليت  الورشة خمرجات تضمنت   
 .الذايت التقييم عملية لتنفيذ القانونية األطر حتديد-
 .الذايت التقييم معوقات حتديد -
 .األكاديمية للربامج الذايت التقييم خطوات تطبيق-
 .SWOT الرباعي التحليل مهارات معرفة -
جمي الذايت التقييم عملية لتنفيذ بآ ية اخلروج-  .واملراكز الكليات مجلربا الربا
  .الذايت التقييم بيانات مجع مهارات املشاركني إكساب-
 .الذايت للتقييم النهائي التقرير إعداد مهارات إكساهبم-
  .الذايت التقييم نتائج عىل بناء التحسني خطة بناء بكيفية تعريفهم-

 

اجلامعة وبتكليف عميدة املركز لوحدة التدريب وتنمية القدرات تم  برعاية رئيس 
كــز اجلامعــة  التحــضري واإلعــداد والتنفيــذ للــورش اخلاصــة بــالتقييم الــذايت بكليــات ومرا

م يف مركــــز التطــــوير 2021 ســــبتمرب2 – أغــــسطس 28والتــــي تــــم عقــــدها يف الفــــرتة مــــن 
كــز وإدارات رئاســة مــن الكليــات) 99(ملــشاركني وضــامن اجلــودة وتــضمن عــدد ا  واملرا

للمركـــز مـــع  ا دوريــا بعقـــد أكثــر مـــن عــرشين اجتامعـــاملركــزقامــت عميـــدة وقـــد  .اجلامعــة
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 بخصوص إعداد آ ية لتنفيذ التقييم الـذايت رؤساء وحدات اجلودة يف الكليات واملراكز
ييل وفيام  .الم وثائق التقييم والتقارير اخلاصة بذلكستاومتابعته يف الكليات واملراكز و

   : وهي عىل النحو اآليت املنفذةلورشلالجتامعات وا الصور التوثيقية جمموعة من

      
:  

 التقيــــيم عمليــــة بمتابعــــة م2021 لــــسنة) 79 (رقــــم اجلامعــــة رئــــيس قــــرار بموجــــب
جم الذايت مـن خـالل توزيـع كـادر  املتابعـة متـت بالكليـات التقيـيم فريـق به قام الذي يالربا

كــز، وقامــت هــذه اللجـــان  املركــز كلجــان متابعــة لفــرق التقيــيم الــذايت يف الكليــات واملرا
ء بـدورها املتمثــل يف إرشــاد وتوجيــه فــرق التقيـيم الــذايت يف  يــة التقيــيم،  كــذلك عملإجــرا

 االعـــتامد جملـــس دليـــل ر التـــي أعـــدهتا هـــذه الفـــرق وفـــقمراجعـــة وثـــائق التقيـــيم والتقـــاري
واألدلـة ، وقــد تـم توزيـع كـادر املركــز  الـشواهد اسـتامرة وفــق وكـذا للكليـات األكـاديمي

  : عىل الكليات لإلرشاف واملتابعة عىل عملية التقييم كام باجلدول التايل
  

  الرتبية الرياضية
  اللغات

  أمحد حممد جماهد. د.م.أ
  لواسع عيل ناجيعبد ا. د
  البرتول واملوارد الطبيعية  وجيدة ابراهيم األغربي. أ

  أمحد حممد جماهد. د.م.أ  الطب والعلوم الصحية
  الصيدلة  عبد الواسع عيل ناجي. د
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  منرصعيل الصباري. د
  العلوم الطبية التطبيقية   الكبيسإسامعيلنسيم . أ

   جماهدأمحد حممد. د.م.أ
  منرص عيل الصباري. د
  وجيدة األغربي. أ

  اهلندسة

  عبد الواسع ناجي. د  العلوم
  حورية عبدالرقيب الصربي. د
  الرتبية أرحب  أمحد قائد عبدالوهاب. أ

  منرص عيل الصباري. د
  حسني عبدالله األشول. د
  عبدالله اجلويف نجالء. أ

  كلية احلاسوب

  منرص عيل الصباري. د
  الله األشولحسني عبد. د
  نارصحممد قاسم. أ

  اإلعالم

  عبد اهللا الطيب صالح. د  التجارة
يب. د   نبيلة حسن الرصا
  الرشيعة  نجالء عبدالله اجلويف. أ

  الزراعة
  األسنان

  عبد الغني مطهر النور. د
ين. د   منريصالح العزا

  الطب البيطري  نارصحممد قاسم
  عيل حممد شمالن. د.م.أ  الرتبية صنعاء

 يشائف رشف احلكيم.د
  الرتبية املحويت  عادل حممدالقباطي.أ

  اآلداب  حممد سعد البييض. د
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  فتحية حممد اهلمداين. د
  الرتبية خوالن  القباطي عادل حممد.أ

  
  
  

 
الكلية من تاريخ تكليفهم هبدف ب  عملية التقييم الذايتقام الفريق املكلف بمتابعة

 االعـــتامد جملـــس  املعـــد مـــن قبـــلدليلللـــ اة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــمـــشاركة ومـــساعد
  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي

  

  

 هبدف تكليفهم تاريخ من بالكلية الذايت التقييم عملية بمتابعة املكلف الفريق قام
 االعـــتامد جملـــس قبـــل مـــن املعـــد للـــدليل وفقـــا بالكليـــة التقيـــيم فريـــق ومـــساعدة مـــشاركة

   .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي



  م2021 -2020لتقرير السنوي ملركز التطوير وضامن اجلودة للعام ا 65
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:  

الكلية من تاريخ تكليفهم هبدف ب  عملية التقييم الذايتقام الفريق املكلف بمتابعة
 االعـــتامد جملـــس  املعـــد مـــن قبـــلدليلللـــ امـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــ

  .واألدلة الشواهد رةواستام األكاديمي

  

:  

الكلية من تاريخ تكليفهم هبدف ب  عملية التقييم الذايتقام الفريق املكلف بمتابعة
 االعـــتامد جملـــس  املعـــد مـــن قبـــلدليلللـــ امـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــ

  . واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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الكلية من تاريخ تكليفهم هبدف ب  عملية التقييم الذايتملكلف بمتابعةقام الفريق ا

 االعـــتامد جملـــس  املعـــد مـــن قبـــلدليلللـــ امـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــ
  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي

:  

ة من تاريخ تكليفهم هبدف الكليب  عملية التقييم الذايتقام الفريق املكلف بمتابعة
 االعـــتامد جملـــس  املعـــد مـــن قبـــلدليلللـــ امـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــ

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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الكلية من تاريخ تكليفهم هبدف ب  عملية التقييم الذايتقام الفريق املكلف بمتابعة
 االعـــتامد جملـــس  املعـــد مـــن قبـــلدليلللـــ اعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــمـــشاركة ومـــسا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي

  

  

  
 :  

قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 
 االعـــتامد جملـــس د مـــن قبـــلللـــدليل املعـــ مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 

 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا
  .واألدلة لشواهدا واستامرة األكاديمي

  

  

  

 
قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 

 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا
  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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:  

قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 
 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي

  

  

  
  

 بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت
 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 

 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل دة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــامـــشاركة ومـــساع
  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي

  

  

  
 

قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 
 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 

 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا
  .واألدلة الشواهد رةواستام األكاديمي

  

  

  
:  

قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 
 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف 

 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا
  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي

  

  
. 

ملية التقييم الذايت بالكلية من تاريخ تكليفهم هبدف قام الفريق املكلف بمتابعة ع
 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

 .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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.  

ريخ تكليفهم هبدف قام الفريق املكلف بمتابعة عملية التقييم الذايت بالكلية من تا
 االعـــتامد جملـــس للـــدليل املعـــد مـــن قبـــل مـــشاركة ومـــساعدة فريـــق التقيـــيم بالكليـــة وفقـــا

  .واألدلة الشواهد واستامرة األكاديمي
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 بالنزول امليداين للكليات واملراكز برفقة قامت األستاذة الدكتورة هدى عيل العامد
أمــــــني املركــــــز وعــــــدد مــــــن الكــــــادر األكــــــاديمي واإلداري وذلــــــك استــــــشعارا باملــــــسئولية  

 بنجــاح عمليـة التقيــيم ارصــها واهتاممهـدى حيـة الكبـرية للتقيــيم الـذايت وعكــسا ملـواألمه
  .الذايت لكليات ومراكز جامعة صنعاء
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ض الكليـــات التـــي ســـلمت وثـــائق التقيـــيم الـــذايت للمركـــز و تقـــوم  ويمكـــن اســـتعرا

ملـــــف بــــوكس كـــــام هـــــو ) 1126(برنـــــامج و) 129(الفــــرق بمراجعتهـــــا والتـــــي تتــــضمن 
  :موضح باجلدول التايل
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  √  115  8  اهلندسة  1
 √  48  6  اللغات  2
 √  8  1  الرتبية الرياضية  3
 √  24  5  البرتول واملوارد الطبيعية  4
  √  14  3  الطب والعلوم الصحية  5
 √  9  1  الصيدلة  6
 √  41  6  العلوم الطبية التطبيقية  7
 √  14  2  طب األسنان  8
  √  8  1  البيطريالطب   9

 √  85  7  التجارة واالقتصاد  10
 √  19  1  الرشيعة والقانون  11
 √  30  3  احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات  12
  √  27  3  اإلعالم  13
 √  63  7  العلوم  14
 √  179  16  اآلداب  15
 √  72  11  الزراعة  16
  √  136  16  الرتبية صنعاء  17
 √  80  10  الرتبية أرحب  18
 √  104  13  نالرتبية خوال  19
 √  80  10  الرتبية املحويت  20

  -  1126  130  املجموع
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-
 

ـــــــادة مركـــــــز التطـــــــوير األ ـــــــة مـــــــن قي كـــــــاديمي والكـــــــادر األكـــــــاديمي مـــــــن خـــــــالل اجلهـــــــود املبذول
ـــــيم  كـــــز مـــــن إنجـــــاز التقي ـــــيم متكنـــــت أغلـــــب الكليـــــات واملرا واإلداري وعمـــــداء الكليـــــات وفـــــرق التقي

  .الذايت وقامت بتسليم وثائق التقييم املتضمنة للشواهد واألدلة وكذلك تقرير التقييم الذايت
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 ملركـــز التطـــوير األكــــاديمي زيـــارةد القاســـم حممــــد عبـــاس ب.اجلامعـــة أقـــام رئـــيس    
 ادتوقـد أفـ االعـتامد ملجلـس لرفعهـا ًمتهيـدا الـذايت التقيـيم معـايري مراجعـة عمليـة ملتابعة

 العامد عميدة املركز أن املركز وعمداء الكليات يقومون بجهود جبارة يف  عيلد هدى.أ
جمــي  للتقــدم ملجلــس االعــتامدةســبيل إنجــاز التقيــيم الــذايت والتهيئــ  بغــرض االعــتامد الربا

   .واملؤسيس
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ء الدراســـات والبحـــوث التـــي هتـــدف إىل تطـــوير املامرســـات ســـاهم  املركـــز يف إجـــرا

الرتبوية والتطوير األكاديمي يف اجلامعة وإعداد كتيبات ونرشات علمية بغرض التنوير 
باالجتاهـــات احلديثـــة واملـــستجدات يف جمـــال البحــــوث العلميـــة والتطـــوير اجلـــامعي، كــــام 

 خـالل عــامني باإلضـافة إىل إنجــاز  اً إصــدارسـاهم يف نــرش ثقافـة اجلــودة بـأكثر مــن أربعـني
، كـــذا دليـــل اإلنتــــاج العديـــد مـــن املقـــاييس واألدلـــة اخلاصـــة بــــاجلودة والتعلـــيم اجلـــامعي

  .م2021 -1970العلمي جلامعة صنعاء 
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  :تطوير ما ييل املرحلة هذه يف تم
كـــز علميـــة جملـــة لتأســـيس مقـــرتح تـــصور تقـــديم -1  متـــت وقـــد كافـــة، العلميـــة للمرا

 .العلمية بشأهنا املراكز لشئون اجلامعة رئيس مساعد موافقة
ئز حرص -2  .اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء عليها حصل التي اجلوا
 احلديثـــــــــة باالجتاهــــــــات التنــــــــوير بغــــــــرض علميــــــــة ونــــــــرشات كتيبــــــــات، إعــــــــداد -3

 .اجلامعي العلمية والتطوير البحوث جمال يف واملستجدات
ء -4  الرتبويــــــة املامرســــــات تطــــــوير إىل هتــــــدف التــــــي والبحــــــوث الدراســــــات إجــــــرا

  .اجلامعة يف األكاديمي والتطوير
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 م2014  المسائل الملقبات في الفرائض-1
ــة  ــدلسمجلـــــ  للعلـــــــوم  األنـــــ

ــسانية ــة اإلنــــ – واالجتماعيــــ
  مجلة علمية محكمة دورية

 )2(العدد) 7(المجلد 
ــه     -2 ــي الفقـ ــدعي فـ ــالق البـ ــام الطـ أحكـ

 اإلسالمي
  م2014

  يونيو-يناير
جامعـــــــــــة الملكـــــــــــة أروى   

 )12(عددال
 التـــي يلـــزم المجتهـــد اإلجمـــاع مــسائل  -3

 معرفتها عند ابن المرتضى
  م2013

 ديسمبر
ــار للدراســات     ــة ذم ــة جامع مجل

 )18( العدداإلنسانيةوالبحوث 
 حكمـه  – اإلسرائيليالتطبيع مع العدو    -4

 .اإلسالميو أثره على الواقع 
 )2المجلد(جامعة الناصر م2021

دراسـة مقارنـة ورأي    (الوالية في الـزواج     -5

 )القانون اليمني
 مجلة آداب الحديدة م2021

دراسـة مقارنـة ورأي     (نفقة دواء الزوجة    -6

 )القانون اليمني
المجلة الدولية لنـشر البحـوث       م2021

 األردن )2(و الدراسات المجلد

 م2021 القواعد  الفقهية عند أئمة الزيدية-7
ــة  ــدلسمجلـــــ  للعلـــــــوم  األنـــــ

 جتماعيــــــــةاإلنــــــــسانية و اال
 اليمن) 5(المجلد 

1 















ــي ميــزان     -8 ــر ف ــو والتطــرف و التكفي الغل

 اإلسالميةالشريعة 
 م2017

ــوم    مجلــة كليــة التربيــة للعل
   )7(المجلد  اإلنسانية

 العراق
واقــــع أداء رؤســــاء األقــــسام األكاديميــــة 
بكليات التربية جامعـة صـنعاء فـي ضـوء          

ــشام   كليــة التربيــة  (لة مفهــوم الجــودة ال
  ).صنعاء أنموذجاً

2017ديسمبر
  م

ــيم   مجلــــة دراســــات فــــي التعلــ
الجامعي وضمان الجودة المجلد 

  ) 9(العدد ) 5(

ــة    تحديــد االحتياجــات التدريبيــة المهني
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في    
ضـــــــوء متطلبـــــــات الجـــــــودة واالعتمـــــــاد 
ــة    ــوير، جامعــ ــز التطــ ــاديمي مركــ األكــ

  ). مشتركبحث(صنعاء، 

2017ديسمبر
  م

ــيم   مجلــــة دراســــات فــــي التعلــ
الجامعي وضمان الجودة المجلد 

  )9(العدد ) 5(

2 















  

مدى قيام جامعة صنعاء بالدور المناط بها 
دراسـة ميدانيـة   (في بناء مجتمع المعرفـة     

ــيم    م2018يونيو  مجلــــة دراســــات فــــي التعلــ
مجلد الجامعي وضمان الجودة ال
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   )10(العدد ) 6(  ).من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ــات     ــين الجامعــ ــول بــ ــي تحــ ــات التــ المعوقــ
اليمنيـة ودورهــا فـي بنــاء مجتمـع المعرفــة    

  ).دراسة حالة جامعة صنعاء(
  م2019يونيو

ــيم   مجلــــة دراســــات فــــي التعلــ
الجامعي وضمان الجودة المجلد 

  )12(العدد ) 7(

مدى التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة   
 التعليم مـن وجهـة   صنعاء بأخالقيات مهنة  

  نظر الطالب
  م2020مارس 

مجلـــة جامعـــة الـــرازي للعلـــوم  
ــسانية   ــة واإلنـــــــــــ اإلداريـــــــــــ

  )1(، العدد)1(المجلد

ــة     تقــويم األداء األكــاديمي ألعــضاء هيئ
جامعــة -التــدريس بكليــة التربيــة أرحــب

  صنعاء
  م2021

المجلــــــة العلميــــــة لجامعــــــة  
  )2(المستقبل، العدد 

 -األكاديميـة العربيــة للقيــادة الجامعيــة  
ــرات    تـــصور مقتـــرح فـــي ضـــوء بعـــض الخبـ

 .العالمية

يناير 
 م2018

مجلـــة افــــاق جديـــدة فــــي   
تعلـــــيم الكبـــــار،  العـــــدد 

، تــصدر عــن مركـــز   ) 23(

تعليم الكبار بجامعة عين  
  . شمس، مصر

واقـــــع المـــــسؤولية االجتماعيـــــة لـــــدى     
المؤســسات الجامعيـــة العربيــة ومتطلبـــات   

 .يتها في ضوء التحديات المعاصرةتنم

24- 25 

يوليو 
 م2019

ــة جامعـــة حـــضرموت    مجلـ
عـــــدد خــــــاص بــــــالمؤتمر  
ــع ، جامعــــة    ــي الرابــ العلمــ

  .حضرموت، اليمن

طـــوير أداء المراكــــز العلميــــة بجامعــــة  ت
صـــنعاء فــــي ضـــوء أهــــدافها ومــــسؤولياتها   

 .االجتماعية 

 -يناير 
يونيو 

 م2019

مجلــة دراســات فــي التعلــيم  
ــامعي  ــودة،  الجـ ــمان الجـ وضـ
، 12(العـــــدد ) 7(المجلـــــد 

ــمان   مركــــز التطــــوير وضــ
الجـــودة، جامعــــة صــــنعاء،  

  .اليمن

 والنــشر العلمــي بالجمهوريــة   اإلنتــاجاقــعو
ــة ومقترحـــات تطـــويره فـــي ضـــوء      اليمنيـ

 .متطلبات التحول الرقمي
 م2020

موقــع منظمــة المجتمــع العلمــي  
العربي، الدوحـة، قطـر، متـوفر       

  :على الرابط
http://arsco.org/article-

detail-1579-8-
0#.XoEeyL7mnvU.email  

3 















واقـــع البحـــث العلمـــي فـــي الـــوطن العربـــي  
 .دراسة وصفية تحليلية

)2008- 

 م) 2018

ــع    ــة المجتمــ ــع منظمــ موقــ
العلمــي العربــي، الدوحـــة،   

  :وفر على الرابطقطر، مت

http://arsco.org/article
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https://www.arsco.org/arti
cle-detail-1656-8-

0#.Xvgix8Cvbu9.whatsapp  

تحليـــل االتجاهـــات الموضـــوعية للرســـائل  
العلمية بقـسم اإلدارة والتخطـيط التربـوي        

 نعاء بجامعة ص

)1997- 

2019( 

مجلة جامعة الملكة أروى   
ــة )24(، العـــــــدد  ، جامعـــــ

  . الملكة اروى، اليمن

واقـــع المـــسؤولية المجتمعيـــة ومقترحـــات 
تأطيرهــــا لــــدى المؤســــسات الحكوميــــة  
والخاصــة بالجمهوريـــة اليمنيـــة فـــي ظـــل  

 .تفشي األوبئة

 –يناير 
يونيو 

 م2020

العــــــدد الثــــــاني، مجلـــــــة   
ــة   ــؤتمرات العلميــــــــ المــــــــ

ــن  ال ــصادرة عـــ ــة، الـــ دوليـــ
ــديمقراطي   ــز الـــــ المركـــــ

  .العربي، المانيا، برلين

تحليــل الرســائل الجامعيــة المودعــة لــدى   
ــوطني للمعلومــات بالجمهوريــة    المركــز ال

 .اليمنية
 م2020

مجلــة دراســات فــي التعلــيم  
ــودة،   ــمان الجـ ــامعي وضـ الجـ

 -14(العــددين ) 8(المجلــد 

ــوير  ) 15 ــز التطـــــ ، مركـــــ

ــودة، جامعــــة   ــمان الجــ وضــ
  .صنعاء اليمن

ــديات التعلـــيم االلكترونـــي فـــي دول     تحـ
  العالم الثالث واليمن وسبل معالجتها

  م2020

مجلــة دراســات فــي التعلــيم  
ــودة،   ــمان الجـ ــامعي وضـ الجـ

 -14(العــددين ) 8(المجلــد 

ــوير  ) 15 ــز التطـــــ ، مركـــــ

ــودة، جامعــــة   ــمان الجــ وضــ
  .صنعاء اليمن

4 





















 المهنية لتدريبيةا االحتياجات تحديد-1

 في صنعاء بجامعة التدريس هيئة ألعضاء
 واالعتمـــــــاد الجـــــــودة متطلبـــــــات ضـــــــوء

ــاديمي ــز األكــ ــوير، مركــ ــة التطــ  جامعــ
  ).مشترك بحث (صنعاء،

 – يناير
  م2017 يونيو

دراســات فــي التعلــيم  الجــامعي  
ــمان الجـــودة  ) 5 (المجلـــد -وضـ

  )9 (العدد

5 
















تدريبية المهنية  تحديد االحتياجات ال  -1

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في    
ضـــــــوء متطلبـــــــات الجـــــــودة واالعتمـــــــاد 
ــة    ــوير، جامعــ ــز التطــ ــاديمي مركــ األكــ

  صنعاء،

 –يناير 
  م2017يونيو 

دراســات فــي التعلــيم  الجــامعي  
ــمان الجـــودة  ) 5 (المجلـــد -وضـ

  )9 (العدد

https://www.arsco.org/arti
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6 


















نية تحديد االحتياجات التدريبية المه    -1

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في    
ضـــــــوء متطلبـــــــات الجـــــــودة واالعتمـــــــاد 
ــة    ــوير، جامعــ ــز التطــ ــاديمي مركــ األكــ

  صنعاء

 –يناير 
  م2017يونيو 

دراســات فــي التعلــيم  الجــامعي  
ــمان الجـــودة  ) 5 (المجلـــد -وضـ

  )9 (العدد

تصور مقتـرح لتـسويق مخرجـات البحـث        -1

ــوء   العلمــــي بالجام ــات اليمنيــــة فــــي ضــ عــ
 .التجارب العربية والعالمية

24 – 26  

  م2017

ــامس ل  ــؤتمر الخـــ ــيم لالمـــ تعلـــ
العــالي فــي الــيمن واحتياجــات   

  التنمية

واقــع جــودة العمليــات االداريــة بجامعــة   -2

  .)(Six Sigmaصنعاء وفقاً لمنهج  

 فبراير 4-5

  م2018

المـــؤتمر العلمـــي األول للعلـــوم 
ــة  ــسانية واالجتماعيــــ - اإلنــــ

ــوم    ــدلس للعلــــ ــة االنــــ جامعــــ
ــا بالجمهوريــــة   والتكنولوجيــ

  اليمنية
ــة     -3 ــة والبحثيـ ــز العلميـ ــوير المراكـ تطـ

بجامعة صنعاء فـي ضـوء متطلبـات اقتـصاد      
 .المعرفة

28 – 29 

/نوفمبر
  م2018

دراســات فــي التعلــيم  الجــامعي  
  -وضمان الجودة

ــدى     -4 ــة ل ــاة الوظيفي مــستوى جــودة الحي

 .يمنيةالعاملين بالجامعات ال
 مارس 3-4

  م2019

المــؤتمر العلمــي الثــاني للعلــوم 
ــسانية واالجتماعيــــــــة   اإلنــــــ

ــديات  ( ــسانية وتحـ العلـــوم اإلنـ
جامعـــــة االنـــــدلس   ) العـــــصر 

ــا   ــوم والتكنولوجيــــــــ للعلــــــــ
  بالجمهورية اليمنية

7 


















الفــساد األكــاديمي وأثــرة فــي الــسمعة   -5

التنظيمية كما يدركها طلبة الدراسـات      
 .معة صنعاءالعليا بكلية التربية جا

20-21 

أكتوبر 
  م2020

المــؤتمر العلمــي الثــاني للعلــوم 
التنميـة المـستدامة    (اإلدارية  

ــتقرار    ــن واالســـ ــزة لألمـــ ركيـــ
ــسالم ــدلس  ) والــ ــة االنــ جامعــ

ــا   ــوم والتكنولوجيــــــــ للعلــــــــ
  بالجمهورية اليمنية

8 


















 اب الـواتس  دور " بعنـوان  مـشترك   بحث -1

 طلبـــة لـــدى الوطنيـــة القـــيم تنميـــة فـــي
 اليمنيـة  الجمهوريـة  في الثانوية المرحلة

  )العصر تحديات ضوء في

 للطفولة العربي المجلس مجلة  م2019
 مـــــصر – القـــــاهرة والتنميـــــة،
ــاز. (العربيـــة ــث حـ ــى البحـ  علـ
ــائزة ــوث جـ ــة البحـ ــي العلميـ  فـ
 مــن والتنميــة الطفولــة قــضايا

 للطفولـــــة العربـــــي المجلـــــس
 مــــصر  – القــــاهرة  -والتنميــــة 
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  العربية
ــوان -2 ــث بعنـ ــة   "  بحـ ــع التربيـ ــيم واقـ تقيـ

البيئية في كليات التربية في الـيمن فـي          
ضــوء القــيم البيئيــة الــالزم تنميتهــا لــدى   

  ".الطالب

  م2014
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــــة  
ــاة   ــماعيلية، جامعــــة قنــ االســ

   مصر العربية-السويس

نشر بحث مـشترك مـع الـدكتور عبـد            -3

ــوان   ــاوري بعنـ ــي  "الغنـــي الحـ ــم فـ دور المعلـ
تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى    
ــة    ــة الثانويــــة بالجمهوريــ طلبــــة المرحلــ

، المجلـــد الحـــادي عـــشر، العـــدد "اليمنيــة 
  الحادي والعشرين

  م2020
المجلــــــة الدوليــــــة لتطــــــوير 
ــوم   ــوق، جامعـــــــة العلـــــ التفـــــ

  والتكنولوجيا

تحديـــد " نـــشر بحـــث جمـــاعي بعنـــوان   -4

االحتياجــات التدريبيــة المهنيــة ألعــضاء  
هيئــة التــدريس بجامعــة صــنعاء فــي ضــوء  
متطلبــات الجـــودة واالعتمـــاد االكـــاديمي  

  ).مشترك بحث(

  م2017يوليو 

ــيم  "  ــات فـــي التعلـ مجلـــة دراسـ
 –الجـــــامعي وضـــــمان الجـــــودة  

مركـــز التطـــوير االكـــاديمي 
وضمان الجودة، جامعة صنعاء،  

  )9 ( العدد)5 (مجلد

نشر بحث بعنوان فاعلية برنامج مقترح     -5

تربية البيئية من منظور إسالمي على في ال
تنميــــة القــــيم البيئيــــة لــــدى الطــــالب      

  ".المعلمين في الجمهورية اليمنية

  م2014
مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــــة  
ــاة   ــماعيلية، جامعــــة قنــ االســ

   مصر العربية-السويس

ــشترك  بحــث-6 ــويم "بعنــوان م  جــودة تق

 التدريس هيئة ألعضاء االكاديمي األداء
 صنعاء جامعة أرحب التربية بكلية

  م2021
 بجامعــــــة العلميــــــة المجلــــــة
  2 العدد المستقبل،

ــشترك  بحــث-1 ــويم "بعنــوان م  جــودة تق

 التدريس هيئة ألعضاء االكاديمي األداء
 صنعاء جامعة أرحب التربية بكلية

  
 بجامعــــــة العلميــــــة المجلــــــة
  2 العدد المستقبل،

ــث-2 ــشترك  بحـــ ــع " مـــ ــة واقـــ  حوكمـــ

 نظـر  وجهـة  مـن  اليمنيـة  االهلية لجامعاتا
   "االكاديمي المجتمع

 يوليو-يناير
  م2019

ــيم فــــي دراســــات مجلــــة  التعلــ
 المجلد الجودة وضمان الجامعي

  )12 (العدد) 7(

9 


















3. A. A. Mutahar, G.Y. Xiang, F. 
Abudhim and Al Ati Ali.  The 
Necessary Teaching Efficacy for 
Mathematics Teachers in Middle 

  م2007

Pakistan Journal of Social 
Sciences 4 (6): 755-761, 

2007  
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Schools"  

4. Alnoor Abdulghani Mutahar, Guo 
yuanxiang, Feras abudhim and Sheriff 
Ghali.  Effect of a Proposal Teaching 
Strategy on the Students Common 

Errors'. 

  م2008
The Social Sciences 3 (8): 

587-593, 2008 

5. Feras Abudhim, Guo Yuanxiang and 
Alnoor Abdulghani Mutahar. 
 Assessment the Environment of the 
Chemistry Laboratories at Huazhong 
Normal University (HZNU) in China 
and Jordanian University (JU) in 

Jordan as Perceived by students".   

  م2008

Pakistan Journal of Social 
Sciences 5 (4): 306-309, 
2008 
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 الجامعات حوكمة واقع " مشترك بحث-1

 المجتمـع  نظـر  وجهـة  مـن  اليمنيـة  األهلية
   " األكاديمي

 يوليو-يناير
  م2019

ــيم فــــي دراســــات مجلــــة  التعلــ
 المجلد الجودة وضمان الجامعي

  ) 12 (لعددا) 7(

1
1 

. د.م.أ
الن

شم
د 
حم
ي م

عل
 

تقــويم األداء األكــاديمي لعــضو هيئــة   -1

التدريس بكليات التربيـة جامعـة صـنعاء     
 في ضوء معايير الجودة 

ــاير   –ينــــــــــــ
 م2017يونيو 

ــيم   مجلــــة دراســــات فــــي التعلــ
الجامعي وضمان الجودة مركز     

 )8(العدد ) 5(التطوير المجلد 
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ية المهنية  تحديد االحتياجات التدريب  -2

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في    
ضـــــــوء متطلبـــــــات الجـــــــودة واالعتمـــــــاد 

بحـــــث (األكـــــاديمي مركـــــز التطـــــوير، 
 ).مشترك

ــاير )   –ينــــــــ
 م2017يونيو 

ــيم   مجلــــة دراســــات فــــي التعلــ
الجامعي وضمان الجودة مركز     

 ) 9(العدد ) 5(التطوير المجلد 

ــدى    -3 ــدريس لـ ــارات التـ ــودة مهـ ــويم جـ تقـ

كلية التربية المحويت من وجهـة    أساتذة  
نظر العميد ونائبيه ورؤساء األقسام كلية 

اكتــــــــــــوبر  الدراسات العليا للتربية، 
 م2015

المجلد الثالـث   -جامعة القاهره 
 ).4(والعشرون العدد

ــة   -4 ــه الثقافــــ ــي تواجــــ ــديات التــــ التحــــ

ــة      ــة نظــر أعــضاء هيئ اإلســالمية مــن وجه
التدريس بكليات التربيـة جامعـة صـنعاء     

 دور التعليم الجامعي في مواجهتها، و
 - ابريــــــــــــــل

ــو  يونيــــــــــــــــ
 .م2017

ــدلس للعلـــــــوم    ــة األنـــــ مجلـــــ
ــة  ــسانية واالجتماعيـــــ ، اإلنـــــ

 )14(، العدد)15(المجلد 

ــات     -5 ــم بكليـ ــداد المعلـ ــرامج إعـ ــع بـ واقـ

التربية جامعة صـنعاء فـي ضـوء متطلبـات          
ــاير ، سوق العمل  -ينــــــــــــــ

م2015يونيــو

. 

مجلـــة جامعـــة صـــنعاء للعلـــوم 
والنفـــــــــــــسية، التربويــــــــــــة  

 ) 1(، العدد)13(المجلد
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تقــــويم أداء مــــدربي بــــرامج التنميـــــة    -6

المهنية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة       
ــاير نظر المدربين    -ينــــــــــــــ

م2015يونيــو

. 

مجلـــة جامعـــة صـــنعاء للعلـــوم 
التربويــــــــــــة والنفـــــــــــــسية،  

 ) 2(، العدد)13(المجلد

 مــــدى رضــــا أعــــضاء مركــــز التطــــوير  -7

دة بجامعة صـنعاء    األكاديمي وضمان الجو  
عن تحقق مؤشرات األداء األكاديمي علـى      

مجلـــة المركـــز الـــديمقراطي   م2020 مستوى المركز 
 العدد(   ) المجلد

تحديداالحتياجات التدريبيـة المهنيـة     -1

ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في    
ضـــــــوء متطلبـــــــات الجـــــــودة واالعتمـــــــاد 

ــز ال  ــاديمي مركــ ــة  األكــ ــوير، جامعــ تطــ
 صنعاء

ــاير   –ينــــــــــــ
 م2017يونيو 

بحـث  ) (9(العـدد  ) 5( المجلـد  

 )مشترك

1
2 
.د 13

ري
صبا

 ال
لي
رع
ص
من

 

بحث مشترك مع الدكتور أحمد محمد -2

درجة التزام أعضاء هيئة " مجاهد بعنوان   
التـــدريس بأخالقيـــات مهنـــة التعلـــيم مـــن  

 م2020 " وجهة نظر الطلبة

 )1(مجلة جامعة الرازي العدد 
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 واقـــع البحـــث "بحـــث مـــشترك بعنـــوان -3

كليــة - دراســة حالــة–العلمــي فــي الــيمن 
 .الهندسة

 م2015

ــنعاء   ــة صـــ ــة جامعـــ " الهندســـ
المؤتمر العلمي الخامس للبحث  

 كليــــة الهندســـــة  –العلمــــي  
 جامعة صنعاء

 الخــــــدمات لتــــــسويق مقتــــــرح تـــــصور  -1

 ضـــــوء فـــــي صـــــنعاء بجامعـــــة الجامعيـــــة
  والعالمية  العربية االتجاهات

  م2017

ــي"  ــة فــــــ ــات مجلــــــ  الدراســــــ
ــوم جامعــة -االجتماعيــة   العل

) 23 (المجلــد والتكنولوجيــا،

  ).3 (العدد ،

 اإلنتــــاج آليـــة  لتطـــوير  مقتـــرح  تـــصور -2

 التنميــة ضــوء فــي صــنعاء بجامعــة العلمــي
  .المستدامة

24 /4 /

ــى 2017  الـــــــ

ــرة / 25 الفتــــ

    م2017/ 4

ــشور   العلمـــي  المـــؤتمر  فـــي  منـ
وزارة  العـــالي للتعلـــيم الخـــامس

  التعليم العالي

















 فـي  الفكري المال رأس تنمية متطلبات-3

ــنعاء جامعــــة ــوء فــــي صــ  إدارة مــــدخل ضــ
  "المعرفة

 مـــــــــــارس/ 4

  م 2019

ــشور  العلمـــي  المـــؤتمر  فـــي  منـ
ــاني ــوم الثــــ ــسانية للعلــــ  اإلنــــ

  األندلس جامعة  واالجتماعية
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 التربــوي االعــالم لتطــوير مقتــرح تـصور -4

 العولمـة  ضـوء  فـي  اليمنيـة  الجمهورية في
  .الثقافية

 مـــارس / 4 -3

  م 2019

ــشور  العلمـــي  المـــؤتمر  فـــي  منـ
ــاني ــوم الثــــ ــسانية للعلــــ  اإلنــــ

  األندلس جامعة واالجتماعية

14 





















فعاليـــة تـــدريس مقـــرر التربيـــة االســـرية  
ــق نظريــــة جولمــــان لتنميــــة   المطــــور وفــ
ــاة لــدى      ــارات الحي ــذكاء الوجــداني ومه ال

  مجلة جامعة ذمار  م2019  . جامعة صنعاءطلبة كلية التربية

 فـــي الـــشراء عمليــة  فـــي االنترنــت  دور  -1

   . اليمنية البيئة

 جامعـة  االنسانية العلوم مجلة  م2018
15  )35 العدد (ذمار 


















 الـــشاملة الجـــودة ثقافـــة بـــين الفجـــوة  -2

ــام أداء ومــــــستوى ــي التعليمــــــي النظــــ  فــــ
    اليمنية الجمهورية

 العـدد (االنـدلس    جامعة مجلة  م2018
16(  
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 فـــي ودورهـــا الـــشاملة الجـــودة ثقافـــة"  -3

   النظام أداء تحسين

 لمركـــز العـــصر شـــئون مجلـــة  م2014
  االستراتيجية الدراسات

 االلكترونيـــــــــــــــــة الحكومـــــــــــــــــة -4

 والحمايــة اإلثبــات وطــرق كاســتراتيجية
   .18 العدد لمعامالتها

  م 2008
 كليـــــــة العلميــــــة  المجلــــــة 

 جامعــــة والتــــسيير تــــصاداالق
  )18العدد (الجزائر، 

 الحكومة خدمات تقديم استراتيجية  -5

    الموبايل عبر االلكترونية

  م 2010
 االقتــصاد كليــة علــوم مجلــة

ــسيير ــة والتــ ــر جامعــ ( الجزائــ
  )20  العدد

 
ات اإلنتــــاج وتــــم يف هــــذه املرحلــــة تطــــوير الــــدليل يف نــــسخته األوىل باســــتكامل بيانــــ

ء أكان رسائل علمية أم أ حاث ترقية يف الكليات واملراكز وعناوين رسائل  ًالعلمي سوا
  : العلمي يف شكلنياإلنتاجم ليقدم 2021مبتعثي جامعة صنعاء حتى هناية العام

كتــــاب يــــشتمل عــــىل كــــل البيانــــات مــــع إحــــصاءاهتا وحتليلهــــا وكــــشافني بأســــامء  -1
 .اثاملؤلفني وعناوين الرسائل واأل ح
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ىل موقع اجلامعة ليستفيد منها الباحثون واملتابعون ويف ما إصيغة تفاعلية ترفع  -2
 :ييل جمموعة من الصور اخلاصة  باإلصدارات واإلنتاج العلمي
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 لميةالدرجة الع

  الكلية اإلجمالي الكلي ماجستير دكتوراه
 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني

 39 38 1 34 33 1 5 5 0  عدد
  الصحية والعلوم الطب

 %100.0 %100.0 %100.0 %87.2 %86.8 %100.0 %12.8 %13.2 %0.0  %نسبة 
 21 21   21 21  0 0   عدد

 األسنان طب
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %بة نس

 2 2  2 2  0 0   عدد
  الصيدلة

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 1 1  1 1  0 0   عدد

 الهندسة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 27 27  21 21  6 6   عدد

 العلوم
 %100.0 %100.0  %77.8 %77.8  %22.2 %22.2   %نسبة 
 6 6  6 6  0 0   عدد

 الزراعة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 99 99  90 90  9 9   عدد

 التربية
 %100.0 %100.0  %90.9 %90.9  %9.1 %9.1   %نسبة 
 10 9 1 10 9 1 0 0 0  عدد

 واالقتصاد التجارة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 99 98 1 51 51 0 48 47 1  عدد

 اإلنسانية والعلوم اآلداب
 %100.0 %100.0 %100.0 %51.5 %52.0 %0.0 %48.5 %48.0 %100.0  %نسبة 
 14 14  14 14  0 0   عدد

 الحاسوب
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 43 43  17 17  26 26   عدد

 اللغات
 %100.0 %100.0  %39.5 %39.5  %60.5 %60.5   %نسبة 
 7 7  7 7  0 0   عدد

 اإلعالم
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 14 14  14 14  0 0   عدد

 الرياضية التربية
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
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 لميةالدرجة الع
  الكلية اإلجمالي الكلي ماجستير دكتوراه

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني
 11 11  11 11  0 0   دعد

 والقانون الشريعة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 393 390 3 299 297 2 94 93 1  عدد

 اإلجمالي
 %100.0 %100.0 %100.0 %76.1 %76.2 %66.7 %23.9 %23.8 %33.3  %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

  القسم جمالي الكلياإل ماجستير دكتوراه
 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمنيغير يمني

 8 7 1 8 7 1 0 0   عدد
 الدقيقة حياءاأل

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0   %نسبة 
 8 8  6 6  2 2   عدد

 الباطنية
%100.0%100.0  %75.0 %75.0  %25.0 %25.0   %نسبة 
 1 1  1 1  0 0   عدد

 التمريض
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 1 1  1 1  0 0   عدد

 العامة الجراحة
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 6 6  6 6  0 0   عدد

 الطفيليات
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 7 7  7 7  0 0   عدد

 الحيوية الكيمياء
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 1 1  1 1  0 0   عدد

 األطفال طب
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 3 3  0 0  3 3   عدد

 المجتمع طب
%100.0%100.0  %0.0 %0.0 %100.0%100.0   %نسبة 
 3 3  3 3  0 0   عدد

 والمداواة األدوية علم
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 1 1  1 1  0 0   عدد

 طبية مختبرات
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 39 38 1 34 33 1 5 5   عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0 %87.2 %86.8%100.0 %12.8 %13.2   %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 اإلجمالي الكلي ماجستير دكتوراه
  القسم

غير  إجمالي يمني غير يمني
غير  إجمالي يمني يمني

 إجمالي يمني يمني

 1 1  1 1      عدد
 الصناعية االستعاضة

%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 
 4 4  4 4      عدد

 التحفظي العالج
%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 
 7 7  7 7      عدد

 األسنان تقويم
%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 
 5 5  5 5      عدد

 والفكين الوجه جراحة
%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 
 والطب األطفال أسنان طب 3 3  3 3      عدد

%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة  قائيالو
 اللثة وأمراض الفم طب 1 1  1 1      عدد

%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة  الفم وأشعة والتشخيص
 21 21  21 21      عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 اإلجمالي الكلي ماجستير دكتوراه
  القسم

 إجمالي يمني غير يمني
غير 
 يمني

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني

 2 2  2 2      عدد
 العقاقير

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 اإلجمالي 2 2  2 2      عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
  القسم اإلجمالي الكلي

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني
 1 1  1 1      عدد

المدنية الهندسة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 1 1  1 1      عدد

 اإلجمالي
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
غير 
غير  إجمالي يمني يمني

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني يمني

 10 10  10 10  0 0   عدد
 الفيزياء

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 2 2  2 2  0 0   عدد

 الكيمياء
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 علوم 15 15  9 9  6 6   عدد

 %100.0 %100.0  %60.0 %60.0  %40.0 %40.0   %نسبة  الحياة
 27 27  21 21  6 6   عدد

 اإلجمالي
 %100.0 %100.0  %77.8 %77.8  %22.2 %22.2   %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
غير 
 يمني

 إجمالي يمني
غير 
 يمني

 إجمالي يمني
غير 
 يمني

 إجمالي يمني

 1 1  1 1      عدد
 والمياه األراضي

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %ة نسب

 واإلرشاد االقتصاد 1 1  1 1      عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة  الزراعي

 2 2  2 2      عدد
 الزراعية الهندسة

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 وتقنية علوم 2 2  2 2      عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة  األغذية

 6 6  6 6      عدد
 اإلجمالي

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
  القسم اإلجمالي الكلي

 إجمالي يمنيغير يمني إجمالي يمنيغير يمني إجمالي يمنيغير يمني
 9 9  9 9  0 0   عدد

 التربية أصول
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 10 10  6 6  4 4   عدد

 التربوي والتخطيط الدارة
%100.0%100.0  %60.0 %60.0 %40.0%40.0   %نسبة 
 7 7  7 7  0 0   عدد

 وعلومه القران
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 14 14  14 14  0 0   عدد

 التعليم تكنولوجيا
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 3 3  3 3  0 0   عدد

 التربوي النفس علم
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 6 6  6 6  0 0   عدد

 اإلسالمية التربية تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 الدراسات تدريس وطرق مناهج 3 3  1 1  2 2   عدد

%100.0%100.0  %33.3 %33.3 %66.7%66.7   %نسبة  االجتماعية
 13 13  13 13  0 0   عدد

 الرياضيات تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 18 18  16 16  2 2   عدد

 العلوم تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0  %88.9 %88.9 %11.1%11.1   %نسبة 
 2 2  1 1  1 1   عدد

 االنجليزية اللغة تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0  %50.0 %50.0 %50.0%50.0   %نسبة 
 14 14  14 14  0 0   عدد

 العربية اللغة تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0 %100.0%100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 99 99  90 90  9 9   عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0  %90.9 %90.9  %9.1 %9.1   %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمنيمنيغير ي إجمالي يمنيغير يمني

 3 3  3 3      عدد
 األعمال إدارة

 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 4 3 1 4 3 1     عدد

 االقتصاد
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 3 3  3 3      عدد

 السياسية العلوم
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 10 9 1 10 9 1     عدد

 اإلجمالي
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
  القسم اإلجمالي الكلي

 إجمالي يمني غير يمني ليإجما يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني
 اآلثار 10 10  3 3  7 7   عدد
 %100.0 %100.0  %30.0 %30.0  %70.0 %70.0   %نسبة 
 التاريخ 12 12  4 4  8 8   عدد
 %100.0 %100.0  %33.3 %33.3  %66.7 %66.7   %نسبة 
 الجغرافيا 9 9  6 6  3 3   عدد
 %100.0 %100.0  %66.7 %66.7  %33.3 %33.3   %نسبة 
 اإلسالمية الدراسات 52 51 1 29 29  23 22 1  عدد
 %100.0 %100.0 %100.0 %55.8 %56.9  %44.2 %43.1 %100.0  %نسبة 
 االنجليزية اللغة 4 4  3 3  1 1   عدد
 %100.0 %100.0  %75.0 %75.0  %25.0 %25.0   %نسبة 
 العربية اللغة 3 3  3 3  0 0   عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 االجتماع علم 7 7  1 1  6 6   عدد
 %100.0 %100.0  %14.3 %14.3  %85.7 %85.7   %نسبة 
 النفس علم 2 2  2 2  0 0   عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 اإلجمالي 99 98 1 51 51  48 47 1  عدد
 %100.0 %100.0 %100.0 %51.5 %52.0  %48.5 %48.0 %100.0  %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
  القسم اإلجمالي الكلي

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني
 المعلومات تكنولوجيا 6 6  6 6      عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 الحاسوب علوم 8 8  8 8      عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 اإلجمالي 14 14  14 14      عدد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
  القسم اإلجمالي الكلي

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمنيغير يمني إجمالي يمنيغير يمني
 االنجليزية اللغة 9 9  6 6  3 3   عدد
 %100.0 %100.0  %66.7 %66.7  %33.3  %33.3   %نسبة 
  والترجمةالعربية اللغة 34 34  11 11  23 23   عدد
 %100.0 %100.0  %32.4 %32.4  %67.6 %67.6   %نسبة 
 اإلجمالي 43 43  17 17  26 26   عدد
 %100.0 %100.0  %39.5 %39.5  %60.5 %60.5   %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمنيغير يمني إجمالي يمنيغير يمني

 3 3  3 3      عدد
 والتلفزيون ذاعةاإل

 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 1 1  1 1      عدد

 الصحافة
 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 3 3  3 3      عدد

 العامة العالقات
 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 7 7  7 7      عدد

 اإلجمالي
 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني
 14 14  14 14      عدد

 الرياضية التربية
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 14 14  14 14      عدد

 اإلجمالي
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي يمني  يمنيغير إجمالي يمني غير يمني إجمالي يمني غير يمني
 2 2  2 2      عدد

 اإلسالمية الشريعة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 2 2  2 2      عدد

 الخاص القانون
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 7 7  7 7      عدد العام القانون
 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة  

 11 11  11 11      دعد اإلجمالي
 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة  
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 الدرجة العلمية
 ماجستير دكتوراه

 اإلجمالي الكلي
  الكلية

 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى
 39 19 20 34 14 20 5 5 0  عدد

 الصحية والعلوم الطب
 %100.0 %100.0 %100.0 %87.2 %73.7 %100.0 %12.8 %26.3 %0.0  %نسبة 
 21 10 11 21 10 11 0 0 0  عدد

 األسنان طب
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 2 1 1 2 1 1 0 0 0  عدد

 الصيدلة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 1 1  1 1  0 0   عدد

 الهندسة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0  %0.0 %0.0   %نسبة 
 27 16 11 21 13 8 6 3 3  عدد

 العلوم
 %100.0 %100.0 %100.0 %77.8 %81.3 %72.7 %22.2 %18.8 %27.3  %نسبة 
 6 2 4 6 2 4 0 0 0  عدد

 الزراعة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 99 38 61 90 34 56 9 4 5  عدد

 التربية
 %100.0 %100.0 %100.0 %90.9 %89.5 %91.8 %9.1 %10.5 %8.2  %نسبة 
 10 8 2 10 8 2 0 0 0  عدد

 واالقتصاد التجارة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 99 55 44 51 23 28 48 32 16  عدد

 اإلنسانية والعلوم اآلداب
 %100.0 %100.0 %100.0 %51.5 %41.8 %63.6 %48.5 %58.2 %36.4  %نسبة 
 14 5 9 14 5 9 0 0 0  عدد

 الحاسوب
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 43 19 24 17 4 13 26 15 11  عدد

 اللغات
 %100.0 %100.0 %100.0 %39.5 %21.1 %54.2 %60.5 %78.9 %45.8  %نسبة 
 7 5 2 7 5 2 0 0 0  عدد

 اإلعالم
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 14 11 3 14 11 3 0 0 0  عدد

 الرياضية التربية
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 11 9 2 11 9 2 0 0 0  عدد

 والقانون الشريعة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 393 199 194 299 140 159 94 59 35  عدد

 اإلجمالي
 %100.0 %100.0 %100.0 %76.1 %70.4 %82.0 %23.9 %29.6 %18.0  %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 8 3 5 8 3 5 0 0   عدد
 الدقيقة األحياء

%100.0%100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0   %نسبة 
 8 6 2 6 4 2 2 2   عدد

 الباطنية
%100.0%100.0%100.0 %75.0 %66.7 %100.0 %25.0 %33.3   %نسبة 
 1  1 1  1 0    عدد

 التمريض
%100.0 %100.0 %100.0  %100.0 %0.0    %نسبة 
 1  1 1  1 0    عدد

 العامة الجراحة
%100.0 %100.0 %100.0  %100.0 %0.0    %نسبة 
 6 2 4 6 2 4 0 0   عدد

 ياتالطفيل
%100.0%100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0   %نسبة 
 7 4 3 7 4 3 0 0   عدد

 الحيوية الكيمياء
%100.0%100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0   %نسبة 
 1  1 1  1 0    عدد

 األطفال طب
%100.0 %100.0 %100.0  %100.0 %0.0    %نسبة 
 3 3  0 0  3 3   عدد

 المجتمع طب
%100.0%100.0  %0.0 %0.0  %100.0 %100.0   %نسبة 
 3 1 2 3 1 2 0 0   عدد

 والمداواة األدوية علم
%100.0%100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0   %نسبة 
 1  1 1  1 0    عدد

 طبية مختبرات
%100.0 %100.0 %100.0  %100.0 %0.0    %نسبة 
 39 19 20 34 14 20 5 5   عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0 %87.2 %73.7 %100.0 %12.8 %26.3   %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي كرذ أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 1  1 1  1     عدد
 الصناعية االستعاضة

100.0 %100.0  %100.0     %نسبة 
%  100.0

% 
 4 2 2 4 2  2     عدد

 التحفظي العالج
100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 

% 
100.0

% 
100.0

% 
 7 4 3 7 4 3     عدد

  األسنان تقويم
100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 

% 
100.0

% 
100.0

% 
 5 4 1 5 4 1     عدد

 والفكين الوجه جراحة
100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 

% 
100.0

% 
100.0

% 
 3  3 3  3     عدد

 الوقائي والطب األطفال أسنان طب
100.0 %100.0  %100.0     %نسبة 

%  100.0
% 
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 1  1 1  1     عدد
 الفم وأشعة والتشخيص اللثة وأمراض الفم طب

100.0 %100.0  %100.0     %نسبة 
%  100.0

% 
 21 10 11 21 10 11     عدد

 اإلجمالي
100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 

% 
100.0

% 
100.0

% 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي ذكر أنثى اليإجم ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى
 2 1 1 2 1 1     عدد

 العقاقير
 %100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 2 1 1 2 1 1     عدد

 اإلجمالي
 %100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 ي الكلياإلجمال

  القسم

 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى
 الهندسة 1 1  1 1      عدد

 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة  المدنية
 1 1  1 1      عدد

 اإلجمالي
 %100.0%100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى
 10 6 4 10 6 4 0 0 0  عدد

 الفيزياء
 %100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 2 1 1 2 1 1 0 0 0  عدد

 الكيمياء
 %100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 

 15 9 6 9 6 3 6 3 3  عدد الحياة علوم
 %100.0%100.0 %100.0 %60.0 %66.7 %50.0 %40.0 %33.3 %50.0  %نسبة  

 27 16 11 21 13 8 6 3 3  عدد
 اإلجمالي

 %100.0%100.0 %100.0 %77.8 %81.3 %72.7 %22.2 %18.8 %27.3  %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 1  1 1  1     عدد
 والمياه األراضي

 %100.0  %100.0 %100.0  %100.0     %نسبة 
 1 1  1 1      دعد

 الزراعي واإلرشاد االقتصاد
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 2 1 1 2 1 1     عدد

 الزراعية الهندسة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 2  2 2  2     عدد

 األغذية وتقنية علوم
 %100.0  %100.0 %100.0  %100.0     %نسبة 
 6 2 4 6 2 4     عدد

 اإلجمالي
 %100.0%100.0%100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 9 5 4 9 5 4 0 0 0  عدد
 التربية أصول

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 10 3 7 6 0 6 4 3 1  عدد

 التربوي والتخطيط اإلدارة
%100.0%100.0%100.0 %60.0 %0.0 %85.7%40.0%100.0%14.3  %نسبة 
 7 4 3 7 4 3 0 0 0  عدد

 وعلومه القران
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 14 4 10 14 4 10 0 0 0  عدد

 التعليم تكنولوجيا
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 3 1 2 3 1 2 0 0 0  عدد

 التربوي النفس علم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 6 5 1 6 5 1 0 0 0  عدد

 سالميةاإل التربية تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 3  3 1  1 2  2  عدد

 االجتماعية الدراسات تدريس وطرق مناهج
%100.0 %100.0 %33.3  %33.3%66.7 %66.7  %نسبة 
 13 4 9 13 4 9 0 0 0  عدد

 الرياضيات تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 18 6 12 16 6 10 2 0 2  عدد

 العلوم تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0%100.0 %88.9%100.0 %83.3%11.1 %0.0%16.7  %نسبة 
 2 1 1 1 0 1 1 1 0  عدد

 االنجليزية اللغة تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0%100.0 %50.0 %0.0%100.0%50.0%100.0 %0.0  %نسبة 
 14 5 9 14 5 9 0 0 0  عدد

 العربية اللغة تدريس وطرق مناهج
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0 %0.0 %0.0 %0.0  %نسبة 
 99 38 61 90 34 56 9 4 5  عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0 %90.9 %89.5 %91.8 %9.1 %10.5 %8.2  %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثىإجماليذكرأنثى
 3 3  3 3      عدد

 األعمال إدارة
%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 
 4 3 1 4 3 1     عدد

 اداالقتص
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة 

 3 2 1 3 2 1     عدد السياسية العلوم
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة  

 10 8 2 10 8 2     عدد اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة  

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 10 8 2 3 2 1 7 6 1  عدد
 اآلثار

%100.0%100.0%100.0 %30.0 %25.0 %50.0%70.0 %75.0%50.0  %نسبة 
 12 8 4 4 2 2 8 6 2  عدد التاريخ

%100.0%100.0%100.0 %33.3 %25.0 %50.0%66.7 %75.0%50.0  %نسبة  
 9  9 6  6 3  3  عدد الجغرافيا

%100.0 %100.0 %66.7  %66.7%33.3 %33.3  %نسبة  
 52 32 20 29 17 12 23 15 8  عدد اإلسالمية الدراسات

%100.0%100.0%100.0 %55.8 %53.1 %60.0%44.2 %46.9%40.0  %نسبة  
 4 2 2 3 2 1 1 0 1  عدد االنجليزية اللغة

%100.0%100.0%100.0 %75.0%100.0 %50.0%25.0 %0.0%50.0  %نسبة  
 3  3 3  3 0  0  عدد العربية اللغة

%100.0 %100.0%100.0 %100.0 %0.0  %0.0  %نسبة  
 7 5 2 1 0 1 6 5 1  عدد االجتماع علم

%100.0%100.0%100.0 %14.3 %0.0 %50.0%85.7%100.0%50.0  %نسبة  
 2  2 2  2 0  0  عدد النفس علم

%100.0 %100.0%100.0 %100.0 %0.0  %0.0  %نسبة  
 99 55 44 51 23 28 48 32 16  عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0 %51.5 %41.8 %63.6%48.5 %58.2%36.4  %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 6 2 4 6 2 4     عدد
 المعلومات تكنولوجيا

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 8 3 5 8 3 5     عدد حاسوبال علوم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة  
 14 5 9 14 5 9     عدد اإلجمالي

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة  

 
 الدرجة العلمية

 يرماجست دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى
 9 4 5 6 2 4 3 2 1  عدد

 االنجليزية اللغة
 %100.0 %100.0 %100.0 %66.7 %50.0 %80.0 %33.3 %50.0 %20.0  %نسبة 
 34 15 19 11 2 9 23 13 10  عدد

 العربية اللغة
%100.0%100.0%100.0%32.4%13.3%47.4 %67.6%86.7 %52.6  %نسبة 
 43 19 24 17 4 13 26 15 11  عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0%39.5%21.1%54.2 %60.5%78.9 %45.8  %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم

 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى
 3 2 1 3 2 1     عدد

 والتلفزيون اإلذاعة
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 1 1  1 1      عدد

 الصحافة
 %100.0 %100.0  %100.0 %100.0      %نسبة 
 3 2 1 3 2 1     عدد

 العامة العالقات
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة 
 7 5 2 7 5 2     عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة 
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 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 اإلجمالي الكلي

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 14 11 3 14 11 3     عدد
 الرياضية التربية

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 14 11 3 14 11 3     عدد

 اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة 

 
 الدرجة العلمية

 ماجستير دكتوراه
 كلياإلجمالي ال

  القسم
 إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى إجمالي ذكر أنثى

 2 1 1 2 1 1     عدد
 اإلسالمية الشريعة

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0     %نسبة 
 2 2  2 2      عدد

 الخاص القانون
%100.0%100.0 %100.0%100.0      %نسبة 

 7 6 1 7 6 1     دعد العام القانون
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة  

 11 9 2 11 9 2     عدد اإلجمالي
%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0     %نسبة  

 

 
 

 المركز الدرجة
 ستيرماج

Total 

 13 13 عدد
 والتنمية االجتماعي النوع ودراسات أبحاث

% 100.0% 100.0% 
 10 10 عدد

 السكانية الدراسات
% 100.0% 100.0% 

 4 4 عدد
 والبيئة المياه

% 100.0% 100.0% 
 27 27 عدد

Total 
% 100.0% 100.0% 
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  القسم

 اردللمو المتكاملة اإلدارة المركز
 المائية

 والنوع الدولية التنمية
 االجتماعي

 الدراسات
 السكانية

Total 

 االجتماعي النوع ودراسات أبحاث 13 0 13 0 عدد
%100.0 %0.0 %100.0 %0.0 % والتنمية

 10 10 0 0 عدد
 السكانية الدراسات

% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
 4 0 0 4 عدد

  والبيئة المياه
% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

 27 10 13 4 عدد
Total 

% 14.8% 48.1% 37.0% 100.0%

 
 الجنس

 ذكر أنثى
Total 

 القسم المركز

 % عدد % عدد % عدد
%100.0 13 %100.0 6 %100.0 7 االجتماعي والنوع الدولية التنمية والتنمية االجتماعي النوع ودراسات أبحاث

%100.0 10 %100.0 8 %100.0 2 السكانية الدراسات السكانية ساتالدرا
%100.0 4 %100.0 4   المائية للموارد المتكاملة الغدارة والبيئة المياه

 Total 9 100.0% 18 100.0% 27 100.0%
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 الدرجة

  إجمالي وبورد زمالة ماجستير دكتوراه
  النوع  النوع  النوع  النوع

 د الدراسةبل

 أنثى ذكر
  إجمالي

 أنثى ذكر
  إجمالي

أنثىذكر
إجمالي

 أنثى ذكر
  إجمالي

 3  3    2  2 1   1  عدد
 السودان

%100.0 %100.0    %66.7  %66.7 %33.3  %33.3 %النسبة 
 5 2 3    1 1 0 4 1 3  عدد

 الصين
%100.0%100.0%100.0    %20.0 %50.0 %0.0 %80.0 %50.0%100.0 %النسبة 
 2  2    1  1 1  1  عدد

 العراق
%100.0 %100.0    %50.0  %50.0 %50.0  %50.0 %النسبة 
 1  1    1  1 0  0  عدد

 ألمانيا
%100.0 %100.0   %100.0 %100.0 %0.0  %0.0 %النسبة 
 2  2    0  0 2  2  عدد

 لهندا
%100.0 %100.0    %0.0  %0.0%100.0 %100.0 %النسبة 
 1  1    1  1 0  0  عدد

 أمريكا
%100.0 %100.0   %100.0 %100.0 %0.0  %0.0 %النسبة 
 1  1    1  1 0  0  عدد

 اندنوسيا
%100.0 %100.0   %100.0 %100.0 %0.0  %0.0 %النسبة 
 1  1    1  1 0  0  عدد

 اكستانب
%100.0 %100.0   %100.0 %100.0 %0.0  %0.0 %النسبة 
 1 1     1 1  0 0   عدد

 تركيا
%100.0%100.0    %100.0%100.0  %0.0 %0.0  %النسبة 
 1  1    0  0 1  1  عدد

 ماليزيا
%100.0 %100.0    %0.0  %0.0%100.0 %100.0 %النسبة 
 12 2 10    2 0 2 10 2 8  عدد

 صرم
%100.0%100.0%100.0    %16.7 %0.0 %20.0 %83.3%100.0 %80.0 %النسبة 
 30 5 25    11 2 9 19 3 16  عدد

  إجمالي
%100.0%100.0%100.0    %36.7 %40.0 %36.0 %63.3 %60.0 %64.0 %النسبة 

 
  الدرجة

 وبورد زمالة ماجستير دكتوراه
  إجمالي

 عامال

 %نسبة   عدد%نسبة   عدد %نسبة   عدد %نسبة   عدد
2020 10 71.4% 4 28.6%   14 100.0% 

 %100.0 16   %43.8 7 %56.3 9 التخرج عام محدد غير
 %100.0 30   %36.7 11 %63.3 19  إجمالي
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 الدرجة

  إجمالي وبورد زمالة ماجستير دكتوراه
 النوع النوع النوع النوع

 العام

 أنثى ذكر
  إجمالي

 أنثى ذكر
  إجمالي

أنثىذكر
إجمالي

 أنثى ذكر
  إجمالي

 14 5 9    4 2 2 10 3 7  عدد
2020 

%100.0%100.0%100.0   %28.6%40.0%22.2%71.4%60.0%77.8 %النسبة 
 16  16    7  7 9  9  عدد

 التخرج عام محدد غير
%100.0 %100.0   %43.8 %43.8%56.3 %56.3 %النسبة 
 30 5 25    11 2 9 19 3 16  عدد

  إجمالي
%100.0%100.0%100.0   %36.7%40.0%36.0%63.3%60.0%64.0 %النسبة 

 
 

 
 النوع

 أنثى ذكر
Total 

 الكلية

 % عدد % عدد % عدد
 %100.0 8 %0.0 0 %100.0 8 اإلعالم

 %100.0 9 %0.0 0 %100.0 9 الطبيعية والموارد البترول
 %100.0 8 %0.0 0 %100.0 8 التجارة

 %100.0 10 %0.0 0 %100.0 10 المحويت - التربية
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 الرياضية التربية
 %100.0 20 %20.0 4 %80.0 16 صنعاء التربية

 %100.0 29 %10.3 3 %89.7 26 اإلنسانية والعلوم التربية
 %100.0 26 %11.5 3 %88.5 23 أرحب - التطبيقية والعلوم التربية

 %100.0 26 %0.0 0 %100.0 26 المعلومات وتقنية الحاسوب
 %100.0 12 %0.0 0 %100.0 12 الزراعة

 %100.0 2 %0.0 0 %100.0 2 والقانون الشريعة
 %100.0 33 %30.3 10 %69.7 23 الصيدلة

 %100.0 142 %37.3 53 %62.7 89 الصحية والعلوم الطب
 %100.0 78 %37.2 29 %62.8 49 العلوم
 %100.0 18 %22.2 4 %77.8 14 اللغات
 %100.0 16 %18.8 3 %81.3 13 الهندسة

 %100.0 14 %0.0 0 %100.0 14 األسنان طب
 %100.0 53 %30.2 16 %69.8 37 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 والنفسي التربوي اإلرشاد مركز
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 السكانية والدراسات التدريب مركز

 %100.0 10 %0.0 0 %100.0 10 واالستشارات الدراسات مركز

 الكلية

 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 اإلنسان حقوق مركز
Total 403 76.3% 125 23.7% 528 100.0% 
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 النوع

 أنثى ذكر
Total 

  القسم / الكلية
 %  عدد %  عدد %  عدد

 %100.0 2   %100.0 2 والتلفزيون اإلذاعة
 القسم

 إلعالما %100.0 6   %100.0 6 العامة العالقات
Total 8 100.0%   8 100.0% 
 %100.0 6   %100.0 6 البيئية العلوم

 القسم
 الطبيعية والموارد البترول %100.0 3   %100.0 3 األرض علوم
Total 9 100.0%   9 100.0% 
 %100.0 2   %100.0 2 أعمال إدارة
 القسم %100.0 3   %100.0 3 السياسية العلوم

 %100.0 3   %100.0 3 المحاسبة
 ةالتجار

Total 8 100.0%   8 100.0% 
 %100.0 2   %100.0 2 والنفسية التربوية العلوم

 %100.0 2   %100.0 2 وعلومه القرآن
 %100.0 3   %100.0 3 إلنجليزيةا اللغة

 القسم

 %100.0 3   %100.0 3 العربية اللغة

 المحويت - التربية

Total 10 100.0%   10 100.0% 
 الرياضية التربية %100.0 3   %100.0 3 النظري المواد القسم

Total 3 100.0%   3 100.0% 
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 اإلسالمية الدراسات

100.0 4 %0.0 0 ضياتالريا
% 4 100.0% 

 %100.0 6 %0.0 0 %100.0 6 هوعلوم الكريم القرآن
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 العربية اللغة

 القسم

 %100.0 4 %0.0 0 %100.0 4 التعليم تكنولوجيا

 صنعاء التربية

Total 16 80.0% 4 20.0
% 20 100.0% 

 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 التاريخ
 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 التربوية العلوم

 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 هوعلوم الكريم القران
 %100.0 4 %0.0 0 %100.0 4 الكيمياء

 %100.0 8 %0.0 0 %100.0 8 العربية اللغة

 القسم

50.0 3 %50.0 3 تربوية علوم
% 6 100.0% 

 اإلنسانية والعلوم التربية

Total 26 89.7% 3 10.3
% 29 100.0% 

50.0 3 %50.0 3 التاريخ
% 6 100.0% 

 %100.0 4 %0.0 0 %100.0 4 الرياضيات
 %100.0 10 %0.0 0 %100.0 10 والنفسية التربوية العلوم

 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 العربية اللغة

 القسم

 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 فيزياء

 - التطبيقية والعلوم التربية
 أرحب

Total 23 88.5% 3 11.5
% 26 100.0% 

 %100.0 13   %100.0 13 المعلومات تكنولوجيا
 القسم %100.0 7   %100.0 7 الحاسوب علوم
 %100.0 6   %100.0 6 معلومات نظم

 المعلومات وتقنية الحاسوب

Total 26 100.0%   26 100.0% 
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 النوع
 أنثى ذكر

Total 
  القسم / الكلية

 %  عدد %  عدد %  عدد
 %100.0 5   %100.0 5 الزراعي االقتصاد

 القسم
 الزراعة %100.0 7   %100.0 7 والتغذية األغذية لومع

Total 12 100.0%   12 100.0% 
 والقانون الشريعة %100.0 2   %100.0 2 العام القانون القسم

Total 2 100.0%   2 100.0% 

30.3 10 %69.7 23 والتحليلية الدوائية الكيمياء القسم
% 33 100.0% 

 الصيدلة
Total 23 69.7% 10 30.3

% 33 100.0% 

100.0 5 %0.0 0 الطبية الدقيقة اإلحياء
% 5 100.0% 

22.2 8 %77.8 28 العامة ةالباطني
% 36 100.0% 

100.0 5 %0.0 0 التمريض
% 5 100.0% 

 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 الجراحة
 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 الشرعي الطب

 %100.0 9 %0.0 0 %100.0 9 حيويةال الكيمياء

38.5 10 %61.5 16 والتوليد النساء
% 26 100.0% 

15.8 3 %84.2 16 العيون وجراحة أمراض
% 19 100.0% 

 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 مجتمع صحة

72.0 18 %28.0 7 األطفال طب
% 25 100.0% 

 القسم

100.0 4 %0.0 0 األمراض علم
% 4 100.0% 

 الصحية والعلوم الطب

Total 89 62.7% 53 37.3
% 142 100.0% 

 %100.0 4 %0.0 0 %100.0 4 الرياضيات

57.1 16 %42.9 12 الكيمياء
% 28 100.0% 

 %100.0 8 %0.0 0 %100.0 8 األرض علوم
 القسم

34.2 13 %65.8 25 الحياة علوم
% 38 100.0% 

 العلوم

Total 49 62.8% 29 37.2
% 78 100.0% 

 %100.0 6 %0.0 0 %100.0 6 الترجمة

57.1 4 %42.9 3 اإلنجليزية اللغة
 القسم 100.0% 7 %

 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 العربية اللغة
 اللغات

Total 14 77.8% 4 22.2
% 18 100.0% 

 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 المدنية الهندسة
 القسم %100.0 8 %0.0 0 %100.0 8 المعمارية الهندسة

100.0 3 %0.0 0 والبيئة المياه ةشعب
 الهندسة 100.0% 3 %

Total 13 81.3% 3 18.8
% 16 100.0% 

 %100.0 5   %100.0 5 األطفال أسنان وطب التقويم
 القسم

 األسنان طب %100.0 9   %100.0 9 والفكين هالوج جراحة
Total 14 100.0%   14 100.0% 
 %100.0 13 %0.0 0 %100.0 13 والسياحة راآلثا

 %100.0 5 %0.0 0 %100.0 5 الجغرافيا
 القسم اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية

71.4 10 %28.6 4 اإلسالمية الدراسات
% 14 100.0% 
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 النوع
 أنثى ذكر

Total 
  القسم / الكلية

 %  عدد %  عدد %  عدد
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 العربية اللغة

50.0 3 %50.0 3 وآدابها الفرنسية اللغة
% 6 100.0% 

 %100.0 6 %0.0 0 %100.0 6 المكتبات
 %100.0 3 %0.0 0 %100.0 3 االجتماع علم

100.0 3 %0.0 0 النفس علم
% 3 100.0% 

Total 37 69.8% 16 30.2
% 53 100.0% 

 والنفسي التربوي اإلرشاد مركز %100.0 3   %100.0 3 تربية أصول القسم
Total 3 100.0%   3 100.0% 

 والدراسات التدريب مركز %100.0 3   %100.0 3 باحث القسم
 Total 3 100.0%   3 100.0% السكانية

 واالستشارات الدراسات
 القانونية

3 100.0%   3 100.0% 

 %100.0 5   %100.0 5 باحث
 القسم

 %100.0 2   %100.0 2 خاص قانون

 واالستشارات الدراسات مركز

Total 10 100.0%   10 100.0% 
 %100.0 3   %100.0 3 باحث

 القسم
 اإلنسان حقوق مركز %100.0 2   %100.0 2 اإلنسان حقوق
Total 5 100.0%   5 100.0% 

Total 403 76.3% 125 23.7
% 528 100.0% 
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  لرفع التصنيف العاملي جلامعة صنعاء وذلك لوضع آ يةًيبذل املركز جهودا كبرية

حتسني  وامعةيل وخطة مزمنة ملتابعة ذلك والذي من شأ ه تطوير اجل وضع دلمن خالل
قــــدت العديــــد مــــن ُ مــــن رئــــيس اجلامعــــة ع والبحثيــــة وبرعايــــة كريمــــةالعمليــــة التعليميــــة

كـــــز اللقــــاءات واالجتامعــــات  بأعــــضاء املركــــز وعمــــداء الكليــــات ونــــواهبم ومــــدراء املرا
  . التصنيف العاملي للجامعة هبدف إجياد آ ية لرفعورؤساء وحدات اجلودة بالكليات

    

 تـــصنيف ًعامليـــا وفـــق ًمرتبـــة) 373 (صـــنعاء ونتيجـــة هلـــذه اجلهـــود تقـــدمت جامعـــة
 الــصادر  تـصنيفال  هـذاأعلـن ، حيـثللجامعـات العـاملي) Webometris(ويبـوميرتكس

 وأظهــرتم 2020للعــام  التــصنيف نتــائج بإســبانيا العلمــي للبحــث العــايل املجلــس عــن
 إىل) 5145 (املرتبــــة مــــن تقــــدمت حيــــث مرتبــــة،) 373 (صــــنعاء جامعــــة تقــــدم نتــــائجال

 اجلامعـة وحلـت العـامل، حـول جامعـة أ ـف 30 مـن أكثر بني من ًعامليا،) 4772 (املرتبة
 . ًعربيا) 218 (باملرتبة

 حيـث وأشـملها للجامعـات األكاديمية التصنيفات أشهر من الويبوميرتكس ّويعد
 هيتم وهو العامل، حول أكاديمية ومؤسسة امعةج أ ف ثالثني  من أكثر التصنيف يشمل

 اإللكـرتوين، موقعهـا طريـق عن نرتنتاإل شبكة عىل لوجودها ًوفقا اجلامعات بتصنيف
 أو لباحثيهــا املنـشور العلمــي البحـث متيـز وكــذلك نرتنـت،اإل عـىل ًرقميــا أعامهلـا وانتـشار

 العــايل التعلــيم يــدووجت حتــسني هبــدف وذلــك كليــة، بــصورة اجلامعــة لتقيــيم بــه املستــشهد
 املفتـــوح، الوصـــل بطريقـــة املحكمـــة العلميـــة املقـــاالت نـــرش وتـــشجيع العلمـــي والبحـــث
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 لكي لدهيا ما لعرض نرتنتاإل من باالستفادة اجلامعات اللتزام امؤرش التصنيف ويعد
 خـــالل مـــن اجلامعـــات أداء قيـــاس عـــىل ويعتمـــد اآلخـــرين، قبـــل مـــن منـــه االســـتفادة تـــتم

 ).واأل ر البحث، وخمرجات احلجم، (معايري ضمن نيةاإللكرتو مواقعها
 مـن امعـةاجل تـشهده مـا ظـل يف العـاملي التـصنيف  هـذايف  جامعـة صـنعاءتقدم ويأيت

 قيــادة وتوجــه اإللكــرتوين العمــل إىل اليــدوي العمــل مــن االنتقــال خــالل مــن تقنيــة ثــورة
 ثــامر أول وكــان ،نهائيـة واالختبــارات الاإلداريــة األعـامل مجيــع أمتتــة نحـو بجديــة اجلامعـة

 اإللكرتونيـــة القبـــول متحانـــاتا عمليـــة يف صـــنعاء جامعـــة نجـــاح هـــو التقنيـــة الثـــورة هـــذه
 ونتيجتــه االمتحــان قاعـة خيــرج كـل طالــب مــن  حيــث ،م2020 عـام املتقــدمني للطـالب
 األعـــــامل مـــــن الكثـــــري ســـــهل  الـــــذيلكـــــرتويناإل "ســـــار "نـــــامجربب العمـــــل وكـــــذلك معـــــه،

ه وما  ،بأول ًأوال النتائج الإدخ يتم حيث للطالب ورصد درجات كل مستوى بمستوا
 أن برشط وثائقه تصدرو إن يتخرج حتى تكون كل درجاته خالل كل السنوات جاهزة

 جامعــة موقــع حتــديثوباإلضــافة إىل مــا ســبق فقــد تــم  ا اليــة، اإلجــراءات اســتكامل يــتم
 خطـة عمـل من ًمؤخرا االنتهاء تم وقد .والتصميم والشكل املحتوى حيث من صنعاء
 دخلــتقـد و ًعامليـا، اجلامعـة تـصنيف رتبـة لرفــع صـنعاء جلامعـة إرشـادي ودليـل تفـصليه
 .اجلامعة رئيس عباس حممد القاسم الدكتور قبل من ٍمستمرة بمتابعة التنفيذ حيز

 خطـــــت  واألكـــــاديمي العلمـــــي بمجهودهـــــا اجلامعـــــة أن اجلامعـــــة رئـــــيس أكـــــدقـــــد و
كبـــة والتقنيـــة العلميـــة النـــشاطات لتحـــديث آ يـــة ووضـــع خـــالل مـــن حثيثـــة خطـــوات  ملوا
 للجهـــــود نتيجـــــة جـــــاء  اجلديـــــدالتـــــصنيف وأن العامليـــــة، اجلامعـــــات يف احلاصـــــل التطـــــور
 صــــــورهتا إظهــــــار يف واإلداري األكــــــاديمي بكادرهــــــا ممثلــــــة اجلامعــــــة إدارة مــــــن املبذولــــــة
 نحو السري يف كبرية اجهود تبذل اجلامعة أنإىل  ًمشريا اإللكرتوين، موقعها عىل احلقيقية
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  .ًعامليا اجلامعة تصنيف رفعاملزيد من 
قـــع فـــضلأ عـــىل االطـــالع مـــن خـــالل   التقيـــيم عمليـــة يف  واملتخصـــصة العامليـــة املوا

ً نقدم تقريرا موجزا بذلك عىل النحواجلامعات ملواقع العاملي   :يتاآل ً
 AD )وىل حسب تصنيفم عىل املرتبة األ2022حصول جامعة صنعاء للعام  -1

scientific index ).  
وهـــذا التـــصنيف يعتـــرب تـــصنيف  ADوهـــذا خـــاص بـــالعلامء والبـــاحثني املتميـــزين 

اخلاصة بربنامج  h-index ىل جمموع نتائجإيستند هذا التصنيف  الفهرس العلمي ملؤرش
 .Google الباحث العلمي من

 100000فضل أفضل العلامء والباحثني للمؤسسة ضمن قائمة أحيث تم اختيار 
 . عامل

يف اجلامعــة  h عــىل مــؤرشأكــاديمي صــاحب عــالوة عــىل ذلــك يــتم عــرض اســم األ
 .املعنية مع التصنيف العاملي

يكــشف هــذا التــصنيف كفــاءة املؤســسات عامليــا مــن حيــث العلــامء وجــذب العلــامء 
  .املتميزين وقدرة اجلامعات عىل تشجيع التقدم للعلامء واألكاديميني

  https://www.adscientificindex.com/?country_code=ye :املوقع 

  
 

https://www.adscientificindex.com/?country_code=ye
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 جامعـة يف 21م املرتبـة األوىل حمليـا ضـمن 2021حصول جامعة صنعاء للعام -2
 scimago institutions rankings  اليمن حسب التصنيف العاملي

املؤســـسات واجلامعــات التـــي تـــرتبط ارتباطـــا مبـــارشا يقــوم هـــذا التـــصنيف برتتيـــب 
بالبحــث ويــصنفهم باســتخدام مــؤرش مركــب جيمــع بــني جمموعــة مــن املتغــريات املتعلقــة 

 :بثالث جماالت رئيسية
  .البحث -1
 . االبتكار -2
 . )سوق العملتلبية (التأ ري املجتمعي  -3

 او موقـع يتم قياس التأ ري املجتمعي من خالل النظر يف مدى ظهور مواقع الويب
    .شخاص ملوقع اجلامعة أو وصول أاجلامعة عىل االنرتنت 

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

ليـــا حـــسب التــــصنيف  املرتبـــة األوىل حم2021حـــصول جامعـــة صــــنعاء للعـــام  3-
يتناول مؤرشات   جامعة حملية حيث هذا التصنيف ال21ضمن  QS اتالعاملي للجامع

اول مقومات اجلامعة ويقوم بتحليل هذه املقومات للجامعة والذي من بل يتن ،سطحي
خاللـــه يـــتم تقيـــيم مـــستوى التعلـــيم الـــذي تقدمـــه اجلامعـــة وجـــودة بحـــوث هـــذه اجلامعـــة 

 ضا يتم التـصنيف أو،  املعامل البحثية للجامعة ية والتطبيقية التي يتم عملها يفساساأل
 .ساسية والدراسات العليا يف املراحل األة خالل اخلرجيني للمؤسسمن

  topuniversities.com/search/universities#q=sanaاملوقع  
  

 عــــامليحــــصول جامعــــة صــــنعاء عــــىل املرتبــــة األوىل حمليــــا حــــسب التــــصنيف ال4-
webmatrics. 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=YEM
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حيــــث يعتمــــد هــــذا التــــصنيف بنــــاء عــــىل املعلومــــات مــــن اجلامعــــة مــــن خــــالل نــــرش 
معلومـــــات اجلامعـــــة يف موقـــــع اجلامعـــــة والنـــــشاطات التـــــي تـــــتم فيهـــــا حيـــــث يـــــستند هـــــذا 

 : ربعة معايريأالتصنيف عىل 
معيـار احلجـم وهـو عـدد صـفحات موقـع اجلامعـة اإللكـرتوين التـي يـتم تـداوهلا  -١
 .كات البحث مثل جوجل ،ياهو،وغريهعرب حمر
معيار الرؤية وهو عدد الروابط اخلارجية من ضمنها البحوث العلمية التي هلا  -٢

 .رابط عىل موقع اجلامعة
 بأ واعهـــا اإللكرتونيـــةمعيـــار امللفـــات الغنيـــة حيـــث يـــتم حـــساب عـــدد امللفـــات -٣

 Google  عرب حمرك البحثاجلامعةاملختلفة والتي تنتمي ملوقع 
معيـــــار األ حـــــاث حيـــــث يـــــتم حـــــساب عـــــدد األ حـــــاث والدراســـــات والتقـــــارير -٤

 Google scholar املنشورة الكرتونيا حتت نطاق موقع اجلامعة والتي يأخذها من
  https://www.webometrics.info/en/Asia/Yemenاملوقع 

  

https://www.webometrics.info/en/Asia/Yemen
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والــذي كــان ) يبــومرتيكس(تقــدم جامعــة صــنعاء يف التــصنيف العــاملي للجامعــات 
درجة ) 353( فيه حيث تقدمت اجلامعة يف مؤرشي الرؤية بمقدارأسايسز دور للمرك

درجة )286(درجة بينام تراجعت يف مؤرش االنفتاح بمقدار)782(و يف التميز بمقدار 
 ) الرتاجع بالتفصيلأسبابموضح (وهذا ليس من اختصاص املركز 

  webomatrics االطــــــالع عــــــىل موقــــــع التــــــصنيف العــــــاملي للجامعــــــات مــــــن خــــــالل
قــــــــع م2022، وينــــــــاير م2021لــــــــشهري يوليــــــــو  ، واملتخــــــــصص يف عمليــــــــة التقيــــــــيم ملوا

اجلامعــــات والــــذي يعتمــــد بــــشكل أســــايس عــــىل معلومــــات اجلامعــــة التــــي يــــتم نــــرشها يف 
موقعها اخلاص وكذا األ شطة التي تقام فيها، ومن خـالل ذلـك لـوحظ حـصول جامعـة 

 م2022 ، و م2021العاملي، للعامني ًصنعاء عىل املرتبة األوىل حمليا حسب التصنيف 
 جــاءدرجــة كــام ) 117(عــىل التــوايل، إال أهنــا تراجعــت يف التــصنيف بــشكل عــام بمقــدار 

  :التالينيالتصنيف بجدويل 
Arab World » Yemen , July 2021 

Ranking 
 World Rank University Impact 

Rank* 
Openness 

Rank* 
Excellence 

Rank* 

1 4312 (1) Sana'a University 17579 3497 3210 

 

Arab World » Yemen, January 2022 

Ranking World 
Rank University Impact 

Rank* 
Openness 

Rank* 
Excellenc
e Rank* 

1 4429 (1) Sana'a University 17186 3783 2428 

 يًومـن خـالل االطـالع عـىل النتــائج يف اجلـدولني نالحـظ أن هنـاك تقـدما يف مــؤرش
  : ويمكن توضيح ذلك فيام ييلمؤرش االنفتاحً وتراجعا يف  الرؤية، والتميز،التصنيف
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درجة ) 353 (م2022تقدمت اجلامعة هذا العام  :تقدم اجلامعة يف مؤرش الرؤية -
ًم، وهـــذا املـــؤرش يرتكـــز أساســـا عـــىل عامـــل التـــأ ري 2021عـــن التقيـــيم يف العـــام ا ـــايض 

)Impact( والــذي يعطــى لوحــده وزنــا نــسبيا قــدره ،ً وهــو . مــن قيمــة املــؤرشات%) 50(ً
يض، وذلــك مــن  ًيعتمــد عــىل تــأ ري جــودة حمتويــات موقــع اجلامعــة بنــاء عــىل اســتفتاء افــرتا

ابط اخلارجيــة التــي يــستقبلها املوقــع اإللكــرتوين للجامعــة مــن خــالل حــساب عــدد الــرو
، وهو ما يمثل )Majestic SEO و (Ahrefsمواقع أخرى، ال سيام حمركات البحث منها 

فـــا بمكانـــة اجلامعـــة واألداء األكـــاديمي وقيمـــة املعلومـــات وفائـــدة اخلـــدمات بـــسب  اعرتا
   .إدراجها يف هذه املواقع

ر الكبــري الــذي قــام بــه مركــز التطــوير وضــامن اجلــودة وهــذا يــشري بوضــوح إىل الــدو
باجلامعة بضخ معظم الفعاليات واأل شطة إىل موقع اجلامعة والذي أدى إىل زيادة عـدد 
صــــفحات موقــــع اجلامعــــة اإللكــــرتوين بامللفــــات الثريــــة التــــي يــــتم تــــداوهلا عــــرب حمركــــات 

فــذها املركــز يف  وغريهــا، وبخاصــة تلــك األ ــشطة التــي نGoogle ،Yahooالبحــث مثــل 
خمتلف كليات ومراكز اجلامعة املتمثلة بالورش والدورات التدريبية اخلاصـة بتوصـيف 

ا اجـستري (الربامج واملقررات الدراسية يف مرحلتي البكـالوريوس والدراسـات العليـا 
، وكــــذا يف عمليــــة التقيــــيم الــــذايت يف خمتلــــف الكليــــات، باإلضــــافة إىل إقامــــة )والـــدكتوراه
 الورش والدورات التدريبية يف جمال التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف العديد من

  .اجلامعة املتمثلة باسرتاتيجيات التدريس والتقويم وبناء االختبارات وغريها
ًالـذي يعطـى وزنـا نـسبيا قـدره  :تقدم اجلامعة يف مؤرش التميـز - ، تقـدمت %)35(ً

درجـة عــن التقيـيم يف العــام ) 782( بفـارق م2022اجلامعـة يف مـؤرش التميــز هـذا ا لعــام 
م، وهــو الــذي خيــتص بالبحــث يف جــودة األوراق العلميــة املنــشورة مــن 2021ا ــايض 
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وهــذا يعنــي أن اجلامعــة ارتفعــت يف رتبتهــا يف جمــال عــدد األ حــاث . قبــل أســاتذة اجلامعــة
ًا هاما يفراملنشورة يف الدوريات الدولية عالية التأ ري، والتي تلعب دو  ترتيب اجلامعات ً

نتـاج العلمــي وفـق هـذا التـصنيف، حيـث حيـسب املــؤرش لأل حـاث املتميـزة فقـط، أي اإل
  . للجامعة

ًالذي يعطى وزنا نسبيا قدره  :تراجع اجلامعة يف مؤرش االنفتاح ، تراجعت %)15(ً
درجـة عـن العـام ا ـايض ) 286(م بمقـدار 2022اجلامعة يف مؤرش االنفتـاح هـذا العـام 

وهـــو الـــذي خيـــتص بمـــدى توجـــه اجلامعـــة لإلســـهام يف بنـــاء املحتـــوى املعـــريف م ، 2021
العاملي، عرب إقامة مستودعات بحث مؤسساتية يف شكل مكتبات رقمية، كام هـو احلـال 

 .Google Scholarمع املكتبة اإللكرتونية ملحرك البحث الشهري 
نعاء فحـسب  إىل أن الرتاجع يف التـصنيف مل يـشمل جامعـة صـويمكن اإلشارة هنا

بل شمل معظم اجلامعات اليمنية، والدليل عىل ذلك أن جامعة صنعاء ما زالت حمافظة 
  .   عىل التوايل2022، 2021عامني عىل املركز األول عىل املستوى املحيل لل

 فإن هناك أسباب أخرى ربام أدت إىل تراجع اجلامعة يف      وباإلضافة إىل ما سبق
 منهـــا أن هنـــاك جامعـــات عربيـــة وأســـيوية مـــن املؤكـــد أهنـــا التـــصنيف العـــاملي للجامعـــات

حدثت مواقعها اإللكرتونيـة وحـسنت أوضـاعها التعليميـة والبحثيـة ممـا أدى إىل تقـدمها 
  .يف التصنيف العاملي للجامعات متخطية بذلك جامعة صنعاء

  Yemen | Ranking Web of Universities: Webometrics ranks     :املوقع
https://www.webometrics.info › Yemen  

https://www.webometrics.info
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عــىل اجلامعــة حتــديث املوقــع اإللكــرتوين للجامعــة  ــا لــه مــن دور كبــري يف رفــع  -1
 .التصنيف العاملي للجامعة

 .ًمتابعة كل األ شطة والفعاليات ونرشها باملوقع أوال بأول وبشكل مستمر -2
اجلامعـــــة إىل العمـــــل رضورة االنتقـــــال مـــــن العمـــــل اليـــــدوي يف حـــــرص بيانـــــات  -3

اإللكـرتوين عـرب موقـع اجلامعـة هبـدف تـسهيل تقـديم خـدمات اجلامعـة لألفـراد 
واجلهات ذات العالقة بشكل أفضل، والذي يعمل عىل حتسني سمعة اجلامعة 

  . وبالتايل الرفع من التصنيف العاملي هلا
كة مع هيئات دولية او جامعات دولية  -4 حتتل إقامة مؤمترات علمية دولية بالرشا

تب األوىل عامليا   . .ًاملرا
تفعيــل إدارة البحـــث العلمــي بحيـــث ال يــتم قبـــول أي رســالة علميـــة تقــدم مـــن  -5

الباحث إال بعد نـرشها باسـم اجلامعـة وعـرب الربيـد الرسـمي للجامعـة املمنـوح 
 .للباحث

العمـل عـىل  تكــريس جهـود اإلدارة العامــة للبحـث العلمــي يف توعيـة البــاحثني  -6
ًملؤمترات واملجالت الدولية لنرش أ حاثهم فيها، وذلك نظرا وتعريفهم بأهم ا

 ـــا ملعيـــار جـــودة البحـــث العلمـــي مـــن النـــصيب األكـــرب يف التـــصنيفات العامليـــة 
  %.60حيث تعطي معظمها هلذا املعيار نسبة أعىل من 

 للجامعـــة عـــىل املـــستويني الـــوطني األكـــاديميالـــسعي للحـــصول عـــىل االعـــتامد  -7
  . امت واهليئات الدوليةوالدويل من قبل املنظ
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بط الـــشبكي بـــني اجلامعـــة واجلامعـــات األخـــرى والـــذي  -8 العمـــل عـــىل دعـــم الـــرتا
  .يساعد عىل التبادل املعلومايت بينها وبني تلك اجلامعات

توفري تفاصيل دقيقـة عـن كـل ختـصص درايس عـىل مواقعهـا اإللكرتونيـة ونـرش  -9
لبــــة إىل تلـــــك تلــــك املعلومــــات عـــــىل شــــبكة اإلنرتنـــــت، ممــــا يــــسهل وصـــــول الط

 .املعلومات
 إعـــادة النظـــر يف التعلـــيم اجلـــامعي وإعـــادة توجيهـــه بـــام يناســـب ســـوق العمـــل  -10

املتميز بالتقنية والتكنولوجية، وعدم اتباع أساليب تدريس ومناهج غري فعالة 
  . لسوق العمل احلايلةوالتي مل تعد مناسب

البحــوث إجيــاد إجــراءات وسياســات تعمــل عــىل توجيــه البــاحثني نحــو كتابــة  -11
  .باللغة اإلنجليزية ونرشها يف جمالت عاملية رصينة

كـــات وبروتوكـــوالت وحتالفـــات مـــع اجلامعـــات العامليـــة املرموقـــة،  -12  بنـــاء رشا
 .والعمل عىل وضع ترشيعات وقوانني تسهل تلك الرشاكات

 مـسؤولة وتكـون التـصنيف بـإجراءات ختـتص باجلامعـة  جديـدة إدارة  إنشاء -13
  .ًوإصداره ومتابعته أوال بأول له بةاملطلو البيانات مجع عن
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  اجلامعـةكليـاتميـع جل داري للنـزولللكادر األكاديمي واإل عمل تكاليف تم -1

  . التقييم الذايت ملتابعة عملية
 والــورش بــالنزول اخلاصــة التــدريس هيئــة أعــضاء تقــارير مجيــع وجتهيــز إعــداد -2

   .للكليات
اخلاصــــــة  واملقــــــررات األكاديميــــــة الــــــربامج توصــــــيف اســــــتامرات مجيــــــع هيــــــزجت -3

  .بالدراسات العليا وتسليمها للكليات
االستامرات املتعلقة باألدلة والوثائق اخلاصة بعملية التقييم الذايت  مجيع جتهيز -4

  .وتوزيعها عىل مجيع الكليات
 قالب سبح (للتوصيف اخلاص بالدراسات العليا  املؤرشات مجيع استقبال -5

  .وحتليلها ومراجعتها) العايل التعليم
اخلاصـة باألدلـة والوثـائق املتعلقـة بعمليـة ) البوكـسات(استقبال مجيع امللفات  -6

  .التقييم الذايت
القيام بعملية املراجعة مـع الكـادر األكـاديمي للوثـائق واألدلـة جلميـع الـربامج  -7

ردة والتي تم اسـتالمها مـن الكليـات وذلـك بحـسب معـايري التقيـ يم الـذايت الـوا
  .بدليل جملس االعتامد
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 وجتهيــز وتــصوير طباعــة مــن بــاملركز اخلاصــة الروتينيــة األعــامل بجميــع القيــام -8
 .املركز عمل الستمرار يلزم ما وكل مذكرات

ردة مـــا بـــني -9  املركـــز واإلدارة العامـــة وكليـــات متابعـــة املـــذكرات الـــصادرة والـــوا
 .ومراكز اجلامعة

الكليات واملراكز من قبل رؤساء وحدات اجلودة تم جتهيز كشوفات جلميع  -10
ًبأســــامء املوصــــفني للــــربامج واملقــــررات وتــــسليمها ورقيــــا وإلكرتونيــــا وعمــــل  ً

 .شهادات تقديرية جلميع املشاركني
تــم إعــداد كــشوفات بأســامء املتــدربني بورشــة التنميــة املهنيــة الســرتاتيجيات  -11

 لكــــل ورشــــة وعمــــل التــــدريس والتقــــويم وإعــــداد التقــــارير والــــصور اخلاصــــة
 .شهادات تقديرية

تم عمل ملف خـاص بـاملراجع الرئيـسة واملراجـع املـساندة لـبعض الكليـات  -12
 ).word-Pdf(من وثيقة التوصيف وجتميعها وتسليمها 

تــم جتهيــز ملــف خــاص بالــسري الذاتيــة جلميــع األعــضاء األكــاديميني بــاملركز  -13
 . )Pdf وword(وتسليمه 

حـــاث والكتـــب والرســـائل التـــي نـــرشت تـــم جتهيـــز ملـــف خـــاص بجميـــع األ  -14
 .)word -Pdf(عضاء األكاديميني باملركز وتسليمهجلميع األ

تــــــم النــــــزول للكليــــــات ملتابعــــــة األدلــــــة والــــــشواهد اخلاصــــــة بــــــالتقييم الــــــذايت  -15
بالـــصور وكتابـــة مجيـــع املالحظـــات وحـــرص مجيـــع املرفقـــات الناقـــصة  والتوثيـــق

 .يف الزيارة التاليةالتي مل يتم توافرها ومتابعة مدى استكامهلا 
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 .ًتم كتابة التقارير وسحبها ورقيا لكل نزول وتوثيقها بالصور -16
ســـبوعي خـــاص بـــالتقييم الـــذايت جلميـــع الكليـــات وســـحبه أيـــتم إعـــداد تقريـــر  -17

 .ًورقيا ومراجعته
تــم مراجعــة مجيــع بوكــسات الــشواهد واألدلــة للكليــات التــي قامــت بتــسليم  -18

 .خماطبة عميد كل كلية الستكامهلاملفاهتا وإرفاق النواقص باالستامرة و
 .تم مراجعة الدليل اخلاص بمركز التطوير وضامن اجلودة -19
 .جدا جيد  بدرجة كان العام هلذا باملركز الوظيفي االنضباط -20

 
 الوســـيطة واحلـــسابات بـــاملركز اخلــاص للحـــساب الـــشهرية الكـــشوفات عــدادإ -1

  .وترحيلها املدة حساب وكذلك العمليات وصفحة
 الــــــذايت التقيــــــيم لفريــــــق امليــــــداين النــــــزول جلــــــان مــــــستحقات مــــــن% 50 رصف -2

  .باملركز اخلاص للكليات
 حتــى املحاســبية العمليــات لكافــة املحاســبية بــالقيود اخلاصــة التــسويات عمــل -3

  .العام هناية إىل الرتحيل وتم مارس شهر
 األمانـة م إىل2021 ابريـل شـهر مـن ا ـايل باجلانـب الترصف صالحية نقل تم -4

   .املركز حساب من الرصيد وسحب ا الية للشؤون العامة
 وكــــذلك العامــــة اإلدارة مــــن للمركــــز الــــشهرية ةالتــــشغيلي النفقــــة مواجهــــة تــــم -5

 صـندوق أمـني باسـم ماليـة عهد برصف وذلك األخرى وااللتزامات النفقات
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  .األمانة
 للمركــز يف امةاملــستد العهــد جــرد بعمليــة للقيــام اســتعدادا اجلــرد قــوائم إعــداد -6

  .العام هناية
  .اختصاصه حسب كل باملركز اخلاصة الروتينية األعامل بجميع القيام -7
 األكــــاديمي الكــــادر بجانــــب الكليـــات إىل للنــــزول اإلداري الفريــــق توزيــــع تـــم -8

  .للكليات الذايت التقييم بعملية للقيام
 يعةالـــرش لكليــة أمينــا وتكليفــه ســيف عبــده بـــسام الــسابق املركــز أمــني نقــل تــم -9

  .والقانون
 الصادر للقرار وفقا للمركز أمينا الوهاب عبد أمحد قائد األستاذ تكليف تم -10

  .م24/3/2021 بتاريخ) 174 (رقم اجلامعة رئيس من
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ــث التـــرشيعات   1  -الالئحـــة الداخليـــة (عـــدم اســـتكامل تأســـيس مركـــز التطـــوير وضـــامن اجلـــودة مـــن حيـ
  ) .مهامهو  مقر واسع حيقق أهدافه–سبة جتهيزات املكاتب املنا

عــــدم وجــــود خمـــصص مـــايل يدعــــم البحـــث العلمـــي والفريـــق الـــذي يقـــوم بـــالبحوث اجلامعيـــة ويعمـــل   2
  .عىل إنجازها باملركز

 املركز إىل عضوية جمالس اجلامعة لعـرض القـضايا املتـصلة بـضامن اجلـودة واالعـتامد عميدعدم ضم   3
  .األكاديمي

ــاب الربو  4 ــة غيــ ــادل ) االتفاقيــــات(توكــــوالت اإلداريــ ــأهنا حتــــسني وتبــ ــة التــــي مــــن شــ ــة واإلقليميــ املحليــ
جمه   .اخلربات ومساندة املركز وبرا

ك كادر املركز يف الندوات واملؤمترات والورش عىل املستويني املحيل واخلارجي  5   .عدم إرشا
6  

  
ــاك  ءاتقـــــصور يف هنــ ــرا ــة وإجــ ــا تـــــسبب يف عـــــدم   الـــــروتني املطـــــول يف املتابعــــات ا اليـــ الـــــصعوبات ممــ

  .إنجاز املعامالت يف الوقت املحدد

7  

  :بعملية التقييم الذايت متمثلة بااليتمعوقات خاصة 
  .الذايت التقييم عمليةعدم جتاوب بعض الكليات مع ممثيل املركز يف استكامل إجراءات 

  .الذايت التقييم مليةع وعدم االلتفات إىل موضوع األخرى انشغال بعض العامدات بشئون الكلية 
ــة  ــرص عمليـــ ــيمحــ ــذايت التقيــ ــة التـــــدريسالـــ ىل عـــــدد قليــــل مـــــن أعــــضاء هيئـــ ــ ــض الكليـــــات عــ  ويف    يف بعــ

 . معظم أعامل التقييم وضعفاإلداريني وحتميل  وحدة اجلودةمسؤولمقدمتهم 
 . بصورة إجيابية مع ممثيل املركزات بالكليفرق التقييم عدم تفاعل بعض أعضاء 

ــكرتارية لكـــــل وحـــــدة عــــدم وجـــــود مكا ــض الكليـــــات وعـــــدم وجــــود ســـ ــب لوحـــــدات اجلــــودة يف بعـــ تـــ
 .لتسهيل عملها

 ممـا سـبب عرقلـة التقيـيم الـذايت لعمليـة ليـةعـدم متابعـة عـامدات بعـض الكليـات ملتابعـة املتطلبـات ا ا 
ء عملية البدء يف    .قييمالتإجرا
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  .راكز وتفعيل وحدات اجلودة يف بقية كليات اجلامعةاستكامل إنشاء وحدات اجلودة يف امل  1

2  
ــث التـــــرشيعات  ــ ــــن حيــ ــــودة مـ ــــامن اجلــ ــــوير وضـ ــــز التطــ ــــيس مركـ ــتكامل تأســ ــ ــة (اسـ ــ ــة الداخليــ ــ   -الالئحــ

ــب املناســـبة  ــب مـــع ) مهامـــهه و مقـــر واســـع حيقـــق أهدافـــ–جتهيـــزات املكاتـ ــك قاعـــات تتناسـ بـــام يف ذلـ
  .العدد الكبري

 االســرتاتيجية وحــدات اجلــودة يف الكليــات للقيــام بإعــداد اخلطــط اعــتامد خمصــصات ماليــة ملــساعدة  3
  .وحتقيق التقييم الذايت واالعتامد األكاديمي

در األكاديمية باملشاركة يف الربامج التدريبية اخلاصة بالتنمية املهنية التـي يقيمهـا املركـز   4 م الكوا إلزا
  . ومتابعة ذلكوتطبيقها كرشط من رشوط الرتقية

م ا  5 در اإلداريــة باملــشاركة يف الــربامج التدريبيــة اخلاصــة بالتنميــة املهنيــة التــي يقيمهــا املركــز إلــزا لكــوا
  . الوظيفيةوتطبيقها كرشط من رشوط الرتقية

  .إقامة دورة التنمية املهنية للكادر اإلداري باجلامعة  6
  .استحداث إدارة للجودة يف األمانة العامة للجامعة  7

الـرئيس ُ يعد بمثابـة الـدعم  فهوة قيادات اجلامعة وإدراكهم لألدوار املنوطة هبمقناعالسعي إلجياد   8
  .لتحقيق اجلودة

ــــل  9 ىل العمــ ــ ــ ــة عــ ــ ــام وإدارة إقامــ ــ ــــرتوين نظــ ــــوى إلكــ ــــي للمحتــ ــــي يف التعليمــ ــــق والبحثــ ــــات  يف التوثيــ كليــ
    .اجلامعة ومراكزها

ىل العمــــل  10 ــ ــام إدخــــال عــ ــفة نظــ ــة األرشــ ــ يف اإللكرتونيــ ــا بـــــشكل التوثيــــق يف كليــ ــة ومراكزهــ ات اجلامعــ
  .واسع

  .استكامل إنشاء وحدات اجلودة يف املراكز وتفعيل وحدات اجلودة يف بقية كليات اجلامعة  11



 


