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املقدمة
ت،ل ذقصصفل صص لتقمشصصاعالتقر ليميصصجل2019-2018يلخصصالتقريريصصرلتق صصم إلجاصصتلومشصصاتتال ممصصاخاالتقشام صصجلخصص  لتق صصاتلتقشصصام  ل

جل  صص لجممصصخجل تألكاديميصصجل تقخ ةيصصجل تيدتريصصجل تقةلصص لتق لمصص ل تقماقيصصجل تقةميصصجلتقرلريصصجل خدمصصجلتقمشرمصصال تق   صصاالتق خميصصجل تقد قيصص

.للر تيتلتقصم دلتق خم ل  لم تشهجلتق د تنل غيراا

التع صررتريشيجل ييدتلتقريريرلتلصائياال مؤمرتال ةياماال جمكا ل ر  تلةياميج،ل م ل ماالرظهرلشه دلتقشام صجل ص لرلييصؤلرؤيرهص

ةص لللص  لةصاتلجنلرصةحلضمنلج ض لخمسلشام اال خميجلررميصتل ص لم ةيصجلتقر لصيتل تقةلص لتق لمص ل خدمصجلتقمشرمصال "لتقمرمثلجل  

ت،ل  لك لملص رلمصنلملصا رلتقخخصجل2018/2019كمالييدتلتقريريرلم ةجلتعمشاتل  لجممخجلتقخخجلتقرمغيليجلخ  لتق اتل،لل"ت2023

 تترةلت،ل تقر لرر ت ؤلتقىللدلكةيرلمالملا رل ةما ينلمم ذجلتقريريرلتقم لدلتقم دلمصنل ةص لتقص2023-2019تع ررتريشيجلقلشام جل

الةلصصىلتقم صصر  لقر صصهي لةمليصصجلتقرلليصص ل تقميارمصصجلةصصينلجدت،لتقشام صصاا،لل تقر صصرملةلصصىلشصصديرهال مصصصدت يرهال صص ل صصةي لر تيصصتلمكامرهصص

يجلقلشام صصج،ل جاصصتلتق صصاقم ،ل يةصصرتلتقريريصصرلتقصصص  ةاال ج صصاقيللتقرغلصصللةليهصصا،ل ييصصدتلجاصصتلتقرخل صصاالتقم صصريةلج تقصص خم لج لتع ليمصص ل

.تقر صياالقل تترةل



ت،ل تأل  لممصذلتمصهارلخخرهصالتع صررتريشيجل2014 ي دلاذتلتقريريصرلتق صم إلاص لتقخصامسلةاقم صةجلقشام صجلتقصرتتإ،لممصذلتممصائهالةصاتل

ترةلقشام صجلت،ل رأر لاذهلتقخخ ةلتقمةاركجلمنل ة ل يادةل تترةلتقر ليتلتق اق ل تقةل لتق لم لكخدمجلشليلجلريدمهالتقص ت2019-2023

ريريصرلتق صم إلتقرتتإلةلىل شهلتقخص ا،لر اةداال  لريييتلمد لريدمهالمل لرلييصؤلرؤيرهصالتع صررتريشيج،ل ق ص لتعةرمصادلةلصىلتق

اليصصصدترلتلكصصاتلم ضصص ةيجلقلرصصصميم،ل قكمصصهل كصصرةلتةدتةيصصجلر صصرلؤلتعمصصادةل تقريصصدير،ل اصص ل  اةلصصجلقلرل صصينل يصصخل صصدلعليكصص نلكا يصصا

رلث ثصجلمصر خل تقرخ ير،ل ر  رللقل تترةلتقكثيرلمنلتق  ال تقشهدل تقتيارتالتقميدتميج،ل ركر صللاصذهلتق ثييصجلجاميصجلخاصصجللوذتلرص  

:ج ا يجلا 

.جنلتقم ل ماالتقملددةل  لمم ذجلتقريريرلر كسلتقمؤمرتالتقم رمدةلقلرصميم•

ملص رلمصنلجنلتعمشاتتالتقر ليرضصممهالتقريريصرليمكصنلركميمهصا،ل جنلامصافلمقيصجلم ضص ةيجل ج تتنلم صةيجلقم صةجلتعمشصاتل ص لكص •

.لللملا رلتقريارير

.جنلتقم ل ماالتق تردةل  لتقريريرلرر تلةاقد جل تقمصدت يج•



رضليمةغص ل قهصذتلتقغص.ل ي كسلتقمرخانلتأل  ل تقثام لمصدت يجل م ض ةيجل مفا يجل متتاجلتقشهجلتقمخ قجلةإصدترلجلكاتلتقرصميم

اتةلقريصديتلكص لتألدقصجلجنليك نلقديهالدقي لقلريييت،ل ي كسلتقمرخلتقثاق لمصدت يجلتقشام جلتقميدمجلقلريرير،ل قذتل إنلةليهالجنلرك نلشا

الةلصىلجنل تقم تادلتقر لرخلللممهالقلرليؤلمنلد جل صلجلتقةياماالتق تردةل  لتقريارير،ل قهصذتلتقغصرضل صإنلشام صجلتقصرتتإللرصص

 مؤرمصصفجتلمصصصل ةالةاألدقصصجل تقمصص تادلم ثيصصجل2018/2019ركصص نلشميصصالتقةيامصصاالتقكميصصجل تقكيفيصصجلتقصص تردةل صص لريريراصصالتق صصم إل

ا،لمظصاتلتقكرر ميال  ر يال يمكنلتق صص  لتقيهصال تقرليصؤلممهصالة صه قجل ي صر،ل اصذتلي كصسلر شهصاالمشلصسلتعممصا،لةاقشام صج،لير ص

 صصدلذقصصفلمؤ  ص لي رمصصدلمةصادحلتقل كمصصج،ل ليمكصنلمصصنلتقلكصتلةلصصىلمصصد لريصدتلتقشام صصجلملص لرلييصصؤلرؤيرهصالتع صصررتريشيج،ل تمخ  هصالة

.قلمما  جلت ليميال د قيا

" يرضاه ائلينلهللالةتل ش لجنلي  يمالقماليلةهل"

رئيس جامعة الرازي

.                                                                          مجيل غالب الربيعي/ د م     2019يونيو  20–صنعاء  



 نبذة عن اجلامعة

رخريجتقىاد اتقخة تقر ليتمشا   مرخصصجم رمدةر ليميجكمؤ  جت2009ةات  تقرتتإكليجةإ ترأ  اخاصجيمميجشام جتقرتتإشام ج

تقرتتإشام جتقىتقكليجرل ي رتت2013تق ات   .تقصليجتقخدماات ض ريديت    ااماتقمشرماتلرياشااقرلةيجتقمرخصصجتقخةيجتقك تدر رأاي 

 ةمدت،تقدرت يجتقممااج كذت م ام  اةاامنتق تمج تقةمريجتقرلريجتقةميج  راتقشام ج أنذقف قرلييؤ.تعخر تقدرت يجتقةرتمج  قلر  ا ذقف

تلد  ورةاعليميجتقر تق مليج  تق اقيج تقكفا،تاتقخةرتاذ إ منتق لياتقمهادتالملجمنتقةرتمجقمخرلمردريسايئج جةضا،تع  ات رؤ ا،تقكلياا

.تقمرشددتقلدي تقر ليتقركم ق شياتقم تكل,تقم ري تقشام  تقر ليت خرق  ائ 

: تقرخصصااتقكلياا

.شيجة رغذيج–خةي  ة ج-مشرماصلج- ةاقج-رمريض-مخرةرتا-صيدقج-رخدير:تقراقيجتقرخصصااةلى رلر إ:تقخةيجتق ل تكليج

.ودتريجم ل ماامظت-م ل مااريميج-لا  لةل ت:تقراقيجتقرخصصااةلى رلر إ:تقم ل ماا ريميجتقلا  لكليج

.صليجودترة–ر  يؤ– مصر يجماقيجةل ت-جةما ودترة-ملا ةج:تقراقيجتقرخصصااةلى رلر إ: تيم اميجتيدتريجتق ل تكليج

. ةائياا-ةامجصلج–جةما ودترة:تقراقيجتقرخصصااةلى رلر إ:تق لياتقدرت اا





فريق جامعة الرازي



تقرؤيجل تقر اقج

Vision
شام جلتقصرتتإلضصمنلت ضص لخمصسل

ر لصيتلشام اال خميجلررميتلةم ةيجلتق

. تقةل لتق لم ل خدمجلتقمشرما

Mission
ريصصدتلخدمصصجلر ليميصصجل ةلثيصصج,لشام صصجلتقصصرتتإلشام صصجلجاليصصج

تدلرر ت صصصؤلمصصصالمرخلةصصصاالتعةرمصصصادلتألكصصصاديم ،ليةصصصد,لمرميصصصتة

ال  ال ةمليصصصا ال ةلثيصصصا الخصصصريشينلذ إلكفصصصا،ةلةاقيصصصجلةلميصصصا ,لمهميصصصا

ميصصجل صصادرينلةلصصىلتقمما  صصجل صص ل صص قلتق مصص ،ل تي صصهاتل صص لرم

. خدمجلتقمشرما



تألادتم

م صاييرلرل ينلتقيدرةلتقمؤ  صيجلقلشام صجلةمصالير ت صؤلمصا

.تعةرمادلتألكاديم 

تق ليصالتقر  التقم رمرل  لتقةصرتمجلتقشام يصجل تقدرت صاا

.ةمالير ت ؤلمالتلرياشاال  قلتق م 

ينلرمميجل درتال مهصارتالجةضصا،لايئصجلتقرصدريسل رل ص

.تقخدماالتقميدمجلقهت

يرلتقشص دةلرأاي لتقةميجلتقرلريجلقلشام جلقل ص  لوقىلم اي

. تعةرمادلتق خميج

. قلتق م رل ينلتقيدرةلتقرما  يجلقخلةجلتقشام جل  ل 

.رأ يسلمظاتلش دةلدتخل ل  ا 

أقيملرمميصجل صدرتالتقشام صجل ص لتقةلص لتق لمص ل تقرصص

. تقممرل تقررشمج

اظرةلةما،لمرتكجلمرميتةلمالمؤ  صاالر ليميصجلممص

.ملليجل ت ليميجل ةاقميج

.تقرميتل  لتقم ئ قيجلتقمشرم يج

تقمرتكجلمالتقمؤ  االتقمماظرة







 ملخص إحصاءات اجلامعة

:ولصائياالتقخلةجل تقخريشين 
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:ولصائياالتقخلةجل تقخريشين

بكالوريوس

ماجستير

Content  Here

406174

اناثذكور
1203

اناثذكور

تقخلةجلتقم رشدين



:ولصائياالتقخلةجل تقخريشين

بكالوريوس

ماجستير

Content  Here

780253

اناثذكور

تقخلةجلتقملرليينل



:ولصائياالتقخلةجل تقخريشين

بكالوريوس

ماجستير

Content  Here

160120

اناثذكور

تقخريشينتقخلةجل



خ  ل(ل ا دينتقمر) غيرلتقمرفرغينلج ل(لتقثاةرين) ص لةددلجةضا،لايئجلتقردريسلتقمرفرغينلج ل

ةضصص لمرفصصر ل(ل48)ةضصص لايئصصجلرصصدريس،لمصصمهتل(ل196)تلوقصصىل2019-2018تق صصاتلتقشصصام  ل

يجل تقشصد  لتقرصاق لي ضصحلةإيشصاتلرخص رلجةضصا،لتقهيئصجلتقردري ص(ل%24) يمثل نلم ةجل(لمثةا)

جلتق لميصجلمر صؤلشصد عالةأةضصا،لتقهيئصجلتقردري صيجلةل صللتقدرشص)خ  لتقث  ل صم تالتقماضصيجل

(. تقي صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتل تقكليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصج

ملخالولصا،تالتقشام ج

:تقهيئجلتقردري يجولصائياال



(دكر رتة)ولصائياالتقهيئجلتقردري يجل

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Content  Here
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1704

اناثذكور
2105

اناثذكور
2510

اناثذكور

تقمرفرغينلت لتقثاةرين



(دكر رتة)ولصائياالتقهيئجلتقردري يجل

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Content  Here

You can simply 

impress your 

audience and add a 

unique zing and 

appeal to your 

Presentations. 

5619

اناثذكور
5224

اناثذكور
6229

اناثذكور

غيرلتقمرفرغينلت ل

تقمر ا دين



(ماش رير)ولصائياالتقهيئجلتقردري يجلتقم اةدةل

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Content  Here

0704

اناثذكور
0604

اناثذكور
1107

اناثذكور

تقثاةرينتقمرفرغينلت ل



(ماش رير)ولصائياالتقهيئجلتقردري يجلتقم اةدةل

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Content  Here

1405

اناثذكور
1711

اناثذكور
2413

اناثذكور

تقثاةرينتقمرفرغينلت ل



(م يد)ولصائياالتقهيئجلتقردري يجلتقم اةدةل

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Content  Here

0302

اناثذكور
0404

اناثذكور
0302

اناثذكور

غيرلتقمرفرغينلت ل

تقمر ا دين



)....(لتلوقصىل2019-2018 ص لةددلجةضصا،لتقهيئصجلتيدتريصجل تق ماقيصجلخص  لتق صاتلتقشصام  ل

ا،ل تقشد  لتقرصاق لي ضصحلةإيشصاتلرخص رلجةضص)....ل%(لودترإليمثل نلم ةجل)....(لةض ،لممهتل

املينلةل للمر ؤلشد عالةايدتريينل تق )تقهيئجلتيدتريجل تق ماقيجلخ  لتقث  ل م تالتقماضيجل

(.تقمؤا ل تيدترةل تقلاقجلتق ظيفيج

ملخالولصا،تالتقشام ج

:تقهيئجلتيدتريجولصائياال



ولصائيجلتقهيئجلتعدتريجل تق ماقيج

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Content  Here

You can simply 

impress your 

audience and add a 

unique zing and 

appeal to your 

Presentations. 

1910

اناثذكور
2212

اناثذكور
2715

اناثذكور

تيدتري نلتقثاةر ن
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تقمؤ  يجتقيدرة

تعكاديميجتقةرتمج

جةضا،لايئجلتقردريس

تقخلةج

تقش دة

حماور اخلطة اإلسرتاتيجية



70%

70%

60%

90%

80%

06

07

08

09

10

تقرلريجتقةميج

تق لم تقةل 

تقمؤ  ااتق   جلما

تقم ؤ قيجلتقمشرم يج

تع ردتمجلتقماقيج



تقرير سري العملية التعليمية: أواًل



:للت2019-2018تقري يتلتألكاديم لقل اتلتقشام  ل

:للت2019-2018تقري يتلتألكاديم لقل اتلتقشام  ل



تق مليجل
جتقر ليمي

 ريرإ

م مل 

مظرإ

اسم الكليةم
سي تاريخ بداية الفصل الدرا

األول

تاريخ نهاية الفصل 

الدراسي األول

ي تاريخ بداية الفصل الدراس

الثاني

ي تاريخ نهاية الفصل الدراس

الثاني

ت2/7/2019ت22/1/2019ت15/1/2019ت15/9/2018كليجلتق ل تلتقخةيج

جلكليجلتقلا  لل ريمي

تقم ل ماا
ت2/7/2019ت22/1/2019ت15/1/2019ت15/9/2018

كليجلتق ل تلتيدتريجل

 تيم اميج
ت2/7/2019ت22/1/2019ت15/1/2019ت15/9/2018

م لتقري يتلتألكادي
قل اتلتقشام  ل

2018-
:للت2019

مراة جلجكاديميج

تيارتالةلميج



ليميج يرلتق مليجلتقر ولصائيج



ريريرل يرلتق مليجلتقر ليميج

.تنفيذ املتابعة األكادميية
متابعة سري التدريب  

.امليداني

إعداد الدليل العملي 
LOG BOOK لقسم  

–التخدير –املختربات : 

–الصيدلة –القبالة 
صحة  –العالج الطبيعي 

–التمريض –اجملتمع 
.التغذية العالجية

:إعداد دليل االمتياز 
–املختربات –الصيدلة 

.التخدير

برنامج االختبار  إدخال 
الشامل خلرجيي التخدير 

.واملختربات
أسبوع  16تنفيذ 

.للمحاضرات  

تكليف الطلبة بسمنارات  
ويتم تنفيذ اختبارات  

quiz
.تنفيذ زيارات علمية





ريريرل يرلتق مليجلتقر ليميج

مظرإ

م مل 



ريريرل يرلتق مليجلتقر ليميج



ريريرل يرلتق مليجلتقر ليميج



ريريرل يرلتق مليجلتقر ليميج



ريريرل يرلتق مليجلتقر ليميج

 ريرإ



لـب  تولي كلية العلوم الطبية باجلامعة اهتمامًا كبريًا بالتدريب السريري احلقلي كونه  من أهم اجلوانـب الـت تكسـب الطا   

مـن خـالل مراكـز التـدريب  وبنـاء عليـه تعا ـدت         باحلاالتاملهارات العملية ومتكنه من ربط املعلومات النظرية  باحلاالت 

.هااجلامعة مع عدة أماكن ومراكز للتدريب حكومية وأهلية كاملستشفيات واملختربات واملراكز الصحية ومصانع األدوية وغري

تقردريللتق ريرإ





هيئة مستشفى  
الثورة العام 
النموذجي

هيئة املستشفى  
اجلمهوري التعليمي

مستشفى الكويت 
اجلامعي

مستشفى زايد بن 
سلطان 

مستشفى السبعني 
لألمومة والطفولة

مستشفى الدكتور  
عبدالقادر املتوكل

مستشفى االمل  
للطب النفسي

مستشفى الشرطة  
النموذجي

مركز االطراف 
للعالج الطبيعي

املركز الوطين 
ملختربات الصحة 

العامة

املركز الوطين لنقل  
الدم وأحباثه

املستشفى اليمين  
االملاني مستشفى سيبالس عامل الصيدلة جممع معني الصحي

سبتمرب  26مركز 
الطيب

جممع صيدليات ابن 
حيان 

نقابة مالك  
صيدليات اجملتمع

جةرتلمرتكتلتقردريللتقمر ا دةلم هالتقشام ج



الشركة اليمنية  
املصرية للصناعات  

الدوائية

الشركة الدوائية 
احلدية

الشركة العاملية 
لصناعة االدوية شركة سباء فارما شفاكوشركة   

للصناعات الدوائية

مركز التثقيف  
الوطين

مصنع امسنت 
عمران 

مركز مكافحة  
مصنع البفكاملالرياء

مركز مكافحة  
الدرن

مركز مكافحة  
البلهارسيا مصانع املياه

مشاريع مياه 
الريف مركز و اية النبات مركز صحة البيئة 

الرتصد الوبائي صحة احليوان 
املؤسسة احمللية للمياه  

والصرف الصحي

جةرتلمرتكتلتقردريللتقمر ا دةلم هالتقشام ج



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

تقرمريضةرمامج

األطفالالطوارئالعيادات
التمريض 
الباطني 
الجراحي

النساء 
والتوليد

العمليات 
والعناية 
المركزة

الصحة 
النفسية 
وصحة 
المجتمع



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

تقيةاقجةرمامج

قبالة مجتمع

يدعمليات النساء والتول

النساء والتوليد غرفة الوالدة

حديثي الوالدة

الطوارئ التوليدية عيادات تنظيم األسرة

دعيادة النساء والتولي



تقصيدقياال

تأل  اتلتق ريريجلةاقم رمفياال

مصامالتعد يجل

تقرمريضلتقةاخم لتقشرتل لل

تألخفا ل

  تلتقصيدقجللل

  تلتقليالاال

تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

تقرخديرةرمامج

أقسام 
الباطنية 

العمليات 
بجميع 
أقسامها

الطوارئ
أقسام 
الجراحة

العناية 
المركزة



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

تق  جلتقخةي  ةرمامج

ةاخميجل
تعةصال

تق ظاتل
تقشرتلجل
تق امج

  تل
تعخفا 

شرتلجل
تقمفاص ل
 تعةصالل

العضالت 
الهيكلية

المعالجة 
ةاإللكتروني



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

تقمخرةرتا  ت

  تلتقدتلتق اتل  تلتقخفيلياال  تلتقمماةجل تعمصا 

ج  تلتقكيميا،لتقلي ي   تلتعليا،لتقد ييجل
  تلتقهرم ماال
 تقفير  اا

ال  تلت ريةا لتق يما ريةقسم الكيمياء السري  تلةمفلتقدتل



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

صلجلتقمشرماةرمامج

تقصلجل تق  مجل
تقمهميج

صلجلتقةيئج الوبائيات الحقلية

ا لتقرثييمل تعرص
تقصل 

غيرلتعمرتضل
تقم ديجل

تعمرتضلتقم ديج

تقصلجلتيمشاةيجل
 صلجلتقخف 

تقصلجلتقمدر يج الصحة العقلية



تأل  اتلتقر ليردرلل يهالتقخلةجل  لتقمرتكتل تقم رمفياال

تقرغذيجلتق  شيجةرمامج

تقمخاةت رغذيجلمشرما
ة مراكز التغذية العالجي

والحميات

تقمدترسل مصامالتألغذيج
ج  اتلتقرغذيجل
ةاقم رمفياا

ر التغذية الوريدية وعب
القساطر بالعنايات 

المركزة
م ام لرلضيرلتقغذت، المقاييس التغذوية

















:للت2019-2018تقخلةجلخ  لتق اتلتقشام  ل ر  لل غيالم ةجلمشاح
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:كليجلتق ل تلتقخةيجلةل للتقرخصا
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:للت2019-2018تقخلةجلخ  لتق اتلتقشام  ل ر  لل غيالم ةجلمشاح

:كليجلتق ل تلتقخةيجلةل للتقم ر  



75%

80%

85%

90%

95%

100%

تعدرتةلتقصليجتقماقيجل تقمصر يجتدترةلتعةما تقملا ةج
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:للت2019-2018تقخلةجلخ  لتق اتلتقشام  ل ر  لل غيالم ةجلمشاح

:كليجلتق ل تلتعدتريجلةل للتقرخصا
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:للت2019-2018تقخلةجلخ  لتق اتلتقشام  ل ر  لل غيالم ةجلمشاح

:كليجلتق ل تلتعدتريجلةل للتقم ر  
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مظتلم ل مااةل تللا  لريميجلم ل ماا
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مشاح غيال ر  ل

:للت2019-2018تقخلةجلخ  لتق اتلتقشام  ل ر  لل غيالم ةجلمشاح

:كليجلتقلا  لل ريميجلتقم ل ماالةل للتقرخصا
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:للت2019-2018تقخلةجلخ  لتق اتلتقشام  ل ر  لل غيالم ةجلمشاح

:كليجلتقلا  لل ريميجلتقم ل ماالةل للتقم ر  



ميررلاال
تقم تشهج
رحلتقرم يؤلةينلتقشام االتقيمميجلقف
درت االةليال  لمخرلمل

تقرخصصاالقر  يضلتقميال  ل
.ايئجلتقردريس

جنليك نلمر مهل  لتقري يتلتقمخر حل
منلتق تترةلمالدرت جلتيشاتتال

تي رثمائيجل تقمركررة

ةم لةرمامجلري يجل رلضيرلقلخلةج
 ة لتقدرت جل

تةر ا لمدر ينلقلدرت جل  ل
تقرخصصاالتقمادرة

ر هي لت ريدتتلجةضا،لايئجلردريسل
جشامللمنل ة لتق تترةل تقلك مج

خرقلتقرغلللةليها

تقر ا دلمالجةضا،لايئجلردريسل
.ةأش رلمررف ج

رلمي لجةضا،لايئجلتقردريسل
.تقمر تشدينلةل،لردريسلجكةر

وضا جلج ة علقر  يضلتقملاضرتال
تقمر ثرةلة ةللتعشاتتال تأل ةالل

.تق ارضج

ةم لةرمامجلري يجل رلضيرلقلخلةج
 ة لتقدرت جل

د الجش رلمررف جلألةضا،لايئجل
تقردريس

تقر ا دلمالجةضا،لايئجلردريسلملليج

تقص  ةاال تقرلدياا

اشرةلجةضا،لايئجلتقردريسل
تقمرخصصين

كثرةلتعشاتتال تقمما ةاا

ض ملم ر ياالمخرشاالتقثام يجل
تق امج

مدرةلجةضا،لايئجلتقردريسل  لة ضل
.تقرخصصاالتقد ييج

ةدتلتقيدرةلةلىلت ريدتتلجةضا،لايئجل
.ردريسلجشامل



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:لل يرلتق لميجلتقر ليميجمل ر  لمل رل

ضاءأعمعالمستمربالتواصلالعلميةلألقساماالكاديميةالشؤونتقوم
سببلالحضورتعذروعندالمحاضرات،بمواعيدوتذكيرهمالتدريسهيئة
ليتسنىالمحاضرةمنساعة(24)قبلاالكاديميةالشؤونابالغيتمما

موعدلتبديلآخرتدريسهيئةعضومعوالتنسيقالطلبة،ابالغ
الشؤونتقومالمحاضراتبعضتعثرحالوفيأمكن،اذاالمحاضرة
التعليميةيةالعملسيرلتصحيحتعويضيةلمحاضراتبالتنسيقاالكاديمية

.تعثربهايحصلالتيالمقرراتفي



أعضاء هيئة التددريسهجرة
المتخصصين

كثرة االجازات والمناسبات
ندرة أعضاء هيئة التدريس
في بعض التخصصات 

.الدقيقة

عدم القدرة على استقدام 
.أعضاء هيئة تدريس أجانب

تسرب أعضاء هيئة 
التدريس نتيجة للحصول
.على فرص عمل خارجية

تقرلدياا/تقص  ةاا



التعاقددد مددع أعضدداء هيئددة تدددريس
.بأجور مرتفعة

س تحميل أعضاء هيئة التدري
المتواجدين عبء تدريس 

.أكبر

إضافة أسبوع لتعويض 
ب المحاضرات المتعثرة بسب

.االجازات واألسباب العارضة

اعطاء امتيازات خاصة 
للتخصصات النادرة ومنحهم

بدل ندرة

االعتماد على أعضاء هيئة 
م تدريس يمنيين، وتحميله
فوق طاقتهم االستيعابية

ال يتم اخالء طرف أي عضو 
ديل هيئة تدريس قبل ايجاد الب

المناسب 

خرقلتقرغللل

ةليها



فددتح التنسدديق بددين الجامعددات اليمنيددة ل
ات دراسات عليا فدي مختلدف التخصصد

.سلتعويض النقص في هيئة التدري

تأهيددددل أعضدددداء هيئددددة تدددددريس فددددي 
التخصصات النادرة الدقيقة

افتتدددددددداد بددددددددرام  دراسددددددددات عليددددددددا 
.للتخصصات المطلوبة

وزارة تبني سياسات مناسبة من قبل ال
.تحد من هجرة وتسرب العقول

ميررلاال

تقم تشهج



والقيادة احلوكمةتقرير : ثانيًا

تقيدرةلتقمؤ  يج











 تألدقجلتقل تئحل تألمظمجل

وةدتدااتقر لرتل



تقمظاتلتأل ا  ل
قلشام ج

تق ئلجلتقدتخليجل
قلشام ج

عئلجلمؤنلتقخلةج
عئلجلمشاقسل
تقكلياال تع  ات

عئلجلتقدرت اال
تق ليا

تق ئلجلتقماقيجل
قلدرت االتق ليا

عئلجلتقةل لتق لم 
مظاتلتةضا،لايئجل
تقردريسل م اةديهت

دقي لريييتلجةضا،ل
ايئجلتقردريس

مقيجلوخريارلجةضا،ل
ايئجلتقردريس

عئلجلتقمراة جل
تعكاديميج

عئلجلتقمكرةاا
عئلجلتقمؤنل
تعكاديميج

تق ئلجلتقممظمجل
ق خرةارتا

اادقي لريييتلتعمرلام

عئلجلتقدةتلتعرمادل
تعكاديم 

عئلجلركم ق شيال
تقم ل ماا

عئلجلتقمرتش جل
 تقرد يؤلتقدتخل 

دقي لتةدتدل رمفيذل
تقم تتمج

عئلجلتقدتخليجلقمركت
تقش دةل تعةرمادل

تألكاديم 



دقي للقمركتلتقش دةل
 تعةرمادلتألكاديم 

دقي لتقريييتلتقذتر 

دقي لر صيملتقةرتمجل
تألكاديميجل تقميررتال

قلةكاق ري سل
 تقماش رير

دقي لريييتلتقةرتمجل
 تقميررتا

دقي لوةدتدلتقخخجل
تي ررتريشيج

تلدقي لتقمراة جل تقرييي
قلخخجلتع ررتريشيج

دقي لتق صملتق ظيف 
دقي لجخ  ياالةض ل

ايئجلتقردريس
دقي لتقرمميجلتقمهميجل
ق ض لايئجلتقردريس

دقي لشائتةلتقرميت

دقي لريييتلتقكرالل
تقشام  

دقي لرأقيملتقكرالل
تقشام  

دقي لتقدرت االتق ليادقي لتقررشمجل تقممر
دقي لكراةجلر ائ ل

تقماش رير

دقي لكراةجلجةلا ل
تقرخرج

مظاتلتيمرتملةلىل
تقر ائ لتقشام يج

دقي لكراةجلممر علخخجل
ر اقجلتقماش رير

دقي لتقل كمجلتيصدترل
تأل  ل تقثام 

جدقي لريييتلتألمامجلتق ام



دقي ل يا جلتقم تردل
تقةمريج

دقي لتقم ظملتقمثاق دقي لريييتلتألدت،
دقي لريييتلتقةرتمجل

تقردريةيج
دقي لريييتلتقرضال

تق ظيف 

دقي لريييتلتقخدماال
تقشام ج

دقي لريييتلتقخدماال
تقمكرةيج

دقي لتق   االتق امجدقي لتقر ثيؤلتية م 
دقي لوةدتدل كراةجل

تقريارير

مد مجلتق ل فلتقخاقلدقي لتقخدماال تقصيامج
عئلجلمركتلتقردريلل

 تقرخ ير
دقي لتقردريللتقليل ل
قةرمامجلتقمخرةرتا

دقي لتقردريللتقليل ل
قةرمامجلتق  جل

تقخةي  

دقي لتقردريللتقليل ل
قةرمامجلتقرمريض

دقي لتقردريللتقليل ل
قةرمامجلتقيةاقج

دقي لتقردريللتقليل ل
قةرمامجلتقصيدقج

دقي لتقردريللتقليل ل
تقرغذيجلتق  شيج

دقي لتعمرياتلقةرمامجل
تقرخدير

دقي لتقمهارتالقةرتمجلتقلا  لل
 ريميجلتقم ل ماا

دقي لت رخدتتلتقةريدلتيقكرر م 



رتلتقل تئحل تألمظمجلتقشديدةلج لتقر 
رلديثها

.عئلجلتقدرت االتق ليا

.ةاقشام جتقل كمجعئلجلمشاقسل

.تق ئلجلتقماقيج

.عئلجلمركتلتقش دة

.عئلجلتعمرلاماا



ظيفيجلتقهياك لتقرمظيميجل تقر صيفاالتق 
تقر لتمشتا

1.تقهيك لتقرمظيم لقلشام ج

دةلتقهيك لتقرمظيم لقمركتلتقش 
. تعةرمادلتعكاديم 

2

تق صملتق ظيف لقك لتق ظائمل
3.ةاقشام ج



جممخجلتقرخخيخلتع ررتريش 

.ت(2023-2019)وةدتدلتقخخجلتع ررتريشيجل

.ومهارلتقخخجلتع ررتريشيج

.ممرلتقرؤيجل تقر اقجل تألادتملةمخرلملتق  ائ 

.م خجلمنلملخالتقخخجلتع ررتريشيج(ل1000)ر تيال

.وةدتدلمقيجلريييتلتقخخجلتع ررتريشيج

.تلممريجلمنلتقخخجلتع ررتريشيج2018/2019وةدتدلتقخخجلتقرمغيليجل



جممخجلتقرخخيخلتع ررتريش 

.وةدتدلةخائؤلمهريجلقمراة جلرمفيذلتقخخجلتقرمغيليج

.ريييتلتقةخائؤلتقمهريجلد ريا

.جرمفيذلد رتالردريةيجل  رشلةم لقلر ريملةاقخخجلتع ررتريشيجل مقيارهالتقرمفيذي

.وةدتدلتقريريرلتقخرام لقلخخجلتع ررتريشيجلخ  لتق مجلتأل قى

رلدي لتقرؤيجل تقر اقجل تعادتملتع ررتريشيجلةلىلم ر  لكلياالتقشام ج

.ام جرلدي لتقرؤيجل تقر اقجل تعادتملتع ررتريشيجلةلىلم ر  للشميالتأل  اتلةكلياالتقش



تقيدرةلتقمؤ  يج

تقرخخيخل
تع ررتريش 

جتقةميجلتقرمظيمي

تألرمرجينتقريييتل تقرل 

تقر يينل



وةدتدلتقخخجل
تع ررتريشيجل

.ت(2019-2023)

ومهارلتقخخجل
.تع ررتريشيج

ممرلتقرؤيجل تقر اقجل
 تألادتملةمخرلمل

.تق  ائ 

(لل1000)ر تيال
م خجلمنلملخال
.تقخخجلتع ررتريشيج

وةدتدلمقيجلريييتلتقخخجل
.تع ررتريشيج

وةدتدلتقخخجلتقرمغيليجل
تل2018/2019

ممريجلمنلتقخخجل
.تع ررتريشيج

وةدتدلةخائؤلمهريجل
قمراة جلرمفيذلتقخخجل

.تقرمغيليج

ريييتلتقةخائؤلتقمهريجل
.د ريا

د رتالردريةيجل
  رشلةم لقلر ريمل
ةاقخخجلتع ررتريشيجل
. مقيارهالتقرمفيذيج

وةدتدلتقريريرلتقخرام 
قلخخجلتع ررتريشيجل
.خ  لتق مجلتأل قى

تقرخخيخلتي ررتريش 



رلدي لتقهيك ل
.تقرمظيم لقلشام ج

رلدي لدقي لتق صمل
.تق ظيف 

وةدتدلم اييرل
م ض ةيجلعخريارل
.تقييادتالتعكاديميج

وةدتدلمقيجلتقرمكينل
تعدترإلقلم عل
.تعشرماة ل رمفيذاا

رلدي لق تئحل
تقمشاقسلتقرمظيميجل

.ةاقشام ج

مرتش جلتألدقجل
.تقشااتةل و رتراا

وةادةلرمكي لمشلسل
.جمما،لتقشام ج

وةادةلرمكي ل
.تقمشاقسلتقرمظيميج

تمرظاتلمشاقسل
ةددل.ل)لتقشام ج

(تقمشاقسل

تمرظاتلمشاقسل
ةددل.ل)لتقكلياا

(تقمشاقسل

تمرظاتلمشاقسل
ةددل.ل)لتع  ات

(تقمشاقسل

يميجتقةميجلتقرمظ



وةدتدلمقيجلقرخ يرلجممخج
 خدماالتق   االتق امجل

. رمفيذاا

تةدتدلم اييرل
قيياسلش دةلجممخجل
 خدماالتق   اال

.تق امج

تةدتدلمقيجلقرخ يرل
تعة تلتقشام  ل

.ل رمفيذاا

تةدتدلم اييرل
قيياسلش دةل
.تعة تلتقشام  

 ياسل ريييتلرضال
تقم ظفينل جةضا،ل

.لايئجلتقردريس

وةدتدلمؤمرتال
ريييتلتق املينل
. رمفيذاا

تقريييتل

 تقرل ين



تدخا لخدمجلتقةريدل
 OUTتعقكرر م ل
LOOKقممر ة ل

.تقشام ج

ردريللممر ة ل
تقشام جلةلىل
 OUTت رخدتتل

LOOK
.قلمرت  التقدتخليج

ودخا لمظاتل
ERB كمظاتل

تقكرر م لقرخخيخل
.م تردلتقمؤ  ج

ردريللك تدرل
تقشام جلةلىل
ت رخدتتلمظاتل

ERB.

ودخا لمظاتلتقةصمجل
.جتعقكرر ميجلقلخلة

رصميتل رمفيذلتقة تةجل
تعقكرر ميجلل
ألةضا،لايئجل
تقردريسل

رصميتل رمفيذلمظاتل
.جتقمكرةجلتعقكرر مي

اتلرصميتل رمفيذلمظ
تعةارةلقكرلل

.تقمكرةج

اتلرصميتل رمفيذلمظ
.تعخةارل تقف اقياا

ودخا لمظاتلتقمركام ل
.جةلسلقلمؤ نلتقماقي

ودخا لمظاتل
تقمرت  التقدتخليجل

CHAT.

مظاتلودترةلتقردريلل
.تق ريرإ

تألرمرج



(6):ل يادتالجكاديميج (تدتريينل8:ل)لتدتريينل

تقييادتار يين



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:لل  لمل رلريريرلتقل كمجل تقييادة

لجامعةلاالستراتيجيةالخطةمحاورطليعةفيوالقيادةالحوكمةمحوريعد
القدرةتحسين"علىينصوالذيلها،األولاالستراتيجيوالهدف

نوضمااالكاديمياالعتمادمعاييرمعيتوافقبماللجامعةالمؤسسية
للعامتشغيليةخطةثمتنفيذيةخطةالىترجمتهوتم،"الجودة

.(%90)المحورهذافياالنجازنسبةوبلغت،م2018/2019



بعض أعضاء مجالس االقسدام مدن
تكددرر غيددر الثددابتين بالقسددم، ولددذا ي

تغيددبهم عددن حضددور المجددالس فددي
.مواعيدها المحددة

ضعف مشاركة بعض 
.الجهات في التقييم

تسرب أعضاء المجالس 
ة، القسم، والكلي) بالجامعة 

(والجامعة

ي ضعف وعي بعض  منسوب
.الجامعة باللوائح واألدلة

ضعف االلتزام باألنظمة 
ض واللوائح من قبل مقبل بع
.منسوبي الجامعة

تقرلدياا/تقص  ةاا



تكييددف مواعيددد جلسددات المجددالس
بحسددددب ظددددروف االعضدددداء غيددددر 

.الثابتين

بذل المزيد من الجهود 
للحصول على تقييمات من

.فئات أوسع

تحديث تشكيل أعضاء 
.مجالس الجامعة سنويا

ح ورش عمل للتعريف باللوائ
واألدلة الجديدة، والتي تم 

.تحديثها

توجيه انذارات شفوية ثم 
خطية ثم جزاءات، ثم 

.االستغناء
خرقلتقرغلللةليها



فددتح التنسدديق بددين الجامعددات اليمنيددة ل
ات دراسات عليا فدي مختلدف التخصصد

.سلتعويض النقص في هيئة التدري

تأهيددل أعضدداء هيئددة تدددريس فددي
التخصصات النادرة الدقيقة

يدا افتتاد برام  دراسدات عل
.للتخصصات المطلوبة

ل تبندددي سياسدددات مناسدددبة مدددن قبددد
الددوزارة تحددد مددن هجددرة وتسددرب 

.العقول

ميررلاال

تقم تشهج



التقرير األكادميي: ثالثًا



1ااماش ريرل ةائي–كليجلتق ل تلتقخةيجل

–كليجلتق ل تلتيدتريجل تيم اميجل
.ماش ريرلودترةلجةما 

2

/تةرمادلةرتمجل
كلياا/لت  اتل

شديدة

أبرز جهود اجلامعة يف اجلانب األكادميي



ةرتمجلميدمجل
ق ةرمادلمنل
تل تترةلتقر لي
تق اق ل

ال تقريريرلتألكاديم :لثاقثا

1.ةكاق ري سلخلل شرتلجلتقفتل تع مان–كليجلخللتع مانل

.ةكاق ري سلريم لتع مان–كليجلخللتع مانل

ماش ريرلصلجلةامج–كليجلتق ل تلتقخةيجل

.ةكاق ري سل ام ن–كليجلتق ل تلتيدتريجل تيم اميجل

.ماش ريرلملا ةج–كليجلتق ل تلتيدتريجل تيم اميجل

2

3

4

5



رخ يرلةرتمجل ائمجل

كليجلتق ل تل
:لتقخةيج

تقصيدقج

تقيةاقج

تقرمريض

صلجلتقمشرما

تقمخرةرتا

كليجلتق ل تل
تيدتريجل
 تيم اميجل

 ام ن

ودترةلتعةما 

تقملا ةج

تق ل تلتقماقيجل
 تقمصر يج

ودترةلتقخدماالتقخةيجل
 تقم رمفياا

كليجلخلل
تأل مان

خلل شرتلجلتقفتل
 تأل مانل

ريم لج مان

كليجلتقلا  لل
 ريميجل
تقم ل ماا

ةل تلتقلا  لل

ريميجلتقم ل ماال

مظتلتقم ل ماا



لاقجلر صيملتقةرتمجل ميررترها

15

برنام 

1

غير موصف

14

موصف



4

3

46

2

تقصيدقج

55

45

201

8

72

52

201

7

201

8
تقمخرةرتا

تقرخدير2018

تقرمريض

صلجلتقمشرما

2018

تقةرتمجل

تقم صفج

 ميررترهالتقدرت يج(لتقةكاق ري س)ملخاللاقجلر صيملتقةرتمجلتقشام يجل

 مجلتقر صيم
ةددلتقميررتا



4

3

47

2

تقيةاقج

49

45

201

8

49

48

201

8

201

7
تق  جلتقخةي  

تقرغذيجلتق  شيج2017

ودترةلتعةما 

تقملا ةج

2018

تقةرتمجل

تقم صفج

 ميررترهالتقدرت يج(لتقةكاق ري س)ملخاللاقجلر صيملتقةرتمجلتقشام يجل

 مجلتقر صيم
ةددلتقميررتا



4

3

2

تق ل تلتقماقيجل

 تقمصر يج

48

47

48

51

201

8

201

7
ةل تلتقلا  ل

ريميجلتقم ل ماا2018

مظتلتقم ل ماا
2018

تقةرتمجل

تقم صفج

 ميررترهالتقدرت يج(لتقةكاق ري س)ملخاللاقجلر صيملتقةرتمجلتقشام يجل

 مجلتقر صيم
ةددلتقميررتا



ت2019-2018تقرر يــاالتألكاديميجلخ  لتق اتلتقشام  ل

3

ايئجلردريسلمنلةض (ل1)
.م يدلوقىلمدرس

جةضا،لايئجلردريسلمنلمدرسلوقىل(ل2)
.ج راذلم اةد

الرصصتلرمصصكي لتقمشلصصسلتألكصصاديم للصص ديثا

ت،ل اص ل2020/ل2019خ  لتق صاتل

.تقمشلسلتقم م لةاقرر ياا

الةرلصصدي لع ئلصصجلريصص تلتقشام صصجللاقيصصا

تقرر يصصصصاا،ل مراة صصصصجلجةضصصصصا،لايئصصصصج

مصر خلتقردريسلتقذينلركرم لقصديهتلتق

شام صجلتقمخل ةجلقلرر يج،لكمالر م لتق

رلةلصصىلرمصصشيالجةضصصائهالةلصصىلتقممصص

،ل ذقصفلتق لم ل رر قىلركاقيملتقممر

قرهيئصصصصصجلةصصصصصددلمصصصصصنلجةضصصصصصا،لايئصصصصصجل

االتقرصصصدريسلقللصصصص  لةلصصصىلتقرر يصصص

.تق لميج



تقةرتمجلتألكاديميج

ميجتقمراة جلتألكادي

االرلدي لر صيف
تقةرتمجل
 تقميررتال
تقدرت يج

تعمرلاماا
تمجلتقر  ال  لةر
.تقةكاق ري س

تمجلتقر  ال  لةر
تقدرت االتق ليا



مراة جل يرلتق مليجل
تقر ليميجل  لتقكلياا

 تأل  اتلةل للمم ذجل
تقمراة جلتألكاديميجل
.مهريال  صليا

مراة جل يرلتقردريل
تقميدتم لةل للتقخخج

.تقدرت يج

وةدتدلتقدقي لتق مل ل
LOG BOOKللقي تل:

–تقرخدير–تقمخرةرتال
–تقصيدقجل–تقيةاقجل

لجلص–تق  جلتقخةي  ل
–تقرمريضل–تقمشرمال

.تقرغذيجلتق  شيج

 لوةدتدلدقي لتعمرياتلقك
:منلتع  ات

–تقمخرةرتا–تقصيدقجل
.تقرخدير

تدخا لةرمامجلتعخرةار
يرلتقمام لقخريش لتقرخد
ضمنلمرخلةاالتقرخرج
.منل ة لقشمجلملايدة

تدخا لةرمامجلتعخرةار
تقمام لقخريش ل
تقمخرةرتالضمنل
.مرخلةاالتقرخرج

يجتقمراة جلتعكاديم

أبرز جهود اجلامعة يف اجلانب األكادميي



:رلصصصصصدي لر صصصصصصيفاالةصصصصصرتمج
يضلتقرمر–تقيةاقجل–تقصيدقجل

–صصصصصصصصصصصصصصلجلتقمشرمصصصصصصصصصصصصصال–
.تقمخرةرتا

ر صصصصصيملةصصصصرتمجل ميصصصصررتال
كليصصصصصصصصصجلتق لصصصصصصصصص تلتيدتريصصصصصصصصصجل

–ودترةلتعةما ل:ل)ل تعم اميج
تق لصصصصص تلتقماقيصصصصصجل–تقملا صصصصصةجل
(. تقمصر يج

ر صصصصيملةصصصرتمجلل ميصصصررتال
:ل)لكليصصصصصصصجلةلصصصصصصص تلتقلا صصصصصصص ل
–ةرمصصصصامجلةلصصصص تلتقلا صصصص لل
–ةرمصصصصامجلريميصصصصجلتقم ل مصصصصاال

(ل.ةرمامجلمظتلتقم ل ماا

ر صصصصصصصيملةرمصصصصصصامجلتقيصصصصصصام نل
هل ميررترصصهلتقدرت صصيجل ميررترصص

تقدرت يج

جلر صيملةرمامجلخلل شرتل
تقفصصصصصصتل تأل صصصصصصمانل ميررترصصصصصصهل

تقدرت يج

 سلر صصصيملةرمصصامجلةكصصاق ري
ت يجريم لج مانل ميررترهلتقدر

رلدي ل

ر صيفاا

تقةرتمجل

 تقميررتال

.تقدرت يج

أبرز جهود اجلامعة يف اجلانب األكادميي



رلصصصصصصصصصصصصصدي لعئلصصصصصصصصصصصصصجل
.تعمرلاماا

وةصصصصصدتدلم صصصصصاييرلرييصصصصصيتل
 لتق ر صصجلتعمرلاميصصجل ةصص

.خةاةرها

وةصصصصصدتدلم صصصصصاييرلرييصصصصصيتل
نلتق مليصصجلتعمرلاميصصجلمصص

. ة لتقخلةج

وةصصصصصدتدلم صصصصصاييرلرييصصصصصيتل
تعمرلامصصاالقكصص لميصصرر

.درت  

وةصصدتدلمؤمصصرتالمشصصاحل
 ر صصصص للتقخلةصصصصجل صصصص ل
شميصصصصصصصصصصصصصالتع  صصصصصصصصصصصصصاتل

.ج تقم ر ياالتقدرت ي

تعمرلاماا

أبرز جهود اجلامعة يف اجلانب األكادميي



وةصصصدتدلدرت صصصجلع ررصصصاحلةرمصصصامج
تقيصصصصصام نل ر صصصصصصيملتقةرمصصصصصامج

. ميررترهلتقدرت يج

وةصصصدتدلدرت صصصجلع ررصصصاحلةرمصصصامج
خصصلل شرتلصصجلتقفصصتل تع صصمان،ل
هل ر صصصيملتقةرمصصامجل ميررترصص

.تقدرت يج

وةصصصدتدلدرت صصصجلع ررصصصاحلةرمصصصامج
ةكصصصصصصصاق ري سلريمصصصصصصص لج صصصصصصصمان،ل
هل ر صصصيملتقةرمصصامجل ميررترصص

.تقدرت يج

تقر  ال  

ةرتمجل

تقةكاق ري س

أبرز جهود اجلامعة يف اجلانب األكادميي



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:لل  لمل رلتقريريرلتعكاديم 

وثانيةللجامعاالستراتيجيةللخطةالرئيسيةالمحاورأحداالكاديميالمحوريعد
البرام فيالمستمرالتوسع"علىينصوالذي،االستراتيجيةأهدافها
ذاهترجمةتمو،"العملسوقاحتياجاتيلبيبماالعلياوالدراساتالجامعية
تقييمنسبةوبلغتم،2018/2019للعامتشغيليةخطةالىاالستراتيجيالهدف
.(%83)المحورهذافياالنجاز

"علىالثالثاالستراتيجيالهدفينصالتدريسهيئةبأعضاءيتعلقوفيما
،"هملالمقدمةالخدماتوتحسينواالداريينالتدريسهيئةأعضاءقدراتتنمية
وبلغتم،2018/2019للعامتفصيليةتشغيليةخطةالىالهدفهذاترجمةوتم
(%62)المحورهذافياالنجازنسبة



تعقيددددددد اإلجددددددراءات والمعددددددامالت 
الالزمة الفتتاد برام  جديدة

ت ندرة أعضاء هيئة في تخصصا
عديدة لها طلب في سوق العمل

ضعف قدرات بعض أعضاء هيئة
التدريس في توصيف المقررات
بحسب النماذج المعتمدة من 

.مجلس االعتماد

بب صعوبة الترقيات العلمية بس
ندرة أعضاء هيئة التدريس من 
الرتبة العلمية أستاذ وأستاذ 
.مشارك في أكثر التخصصات

وبة صعوبة توفير المعايير المطل
لالعتماد للبرام  المطلوب 

.افتتاحها

ا الصعوبات المالية التي تواجهه
الجامعة بسبب العدوان والظروف

.العامة في البلد

تقرلدياا/تقص  ةاا



بددذل كددل الجهددود الالزمددة الفتتدداد 
البددددددرام  المسددددددتوفية للشددددددروط 

.المطلوبة

ة، تأجيل افتتاد البرام  المطلوب
س حتى يتوفر أعضاء هيئة تدري

.لتلك التخصصات

تم تدريب أعضاء هيئة التدريس
المكلفين بتوصيف المقررات 
الدراسية، وتمت المراجع من قبل

.مركز الجودة

تم تأجيل الترقيات العلمية حتى ي
ن استقطاب أعضاء هيئة تدريس م
ك رتب علمية أستاذ واستاذ مشار

في بعض التخصصات

تى تأجيل فتح البرام  المطلوبة ح
ير تتمكن الجامعة من توفير المعاي

المطلوبة

تأجيل الكثير من البرام  التي
تتطلب تكاليف مالية ال يمكن 

. توفيرها حاليا  

خرقلتقرغلللةليها



تسهيل اجراءات ومعامالت 
بل فتح البرام  الجديدة من ق

.الوزارة

تبني خطة تأهيل متوسطة 
م المدى لتغطية العجز القائ

.والمتوقع

سب تبني برام  تدريبية بح
طة االحتياجات الفعلية وفق خ

.  مزمنة
ميررلاالتقم تشهج



العليا  تقرير الدراسات: رابعًا
والبحث العلمي



تقدرت االتق ليا

تقةل لتق لم 

01

02

ال تق ليال تقةل لتق لم ريريرلتقدرت اا:لرتة ا



توصيف برامج ومقررات  
الوبائيات ماجستري 1ماجستري إدارة أعمالو

5

4

2

3

اصدار العددين الثالث والرابع من  
.جملة جامعة الرازي للعلوم الطبية

  ونشر ثقافة البحث بناء القدرات البحثية
العلمي

.االشرتاك يف جمالت علمية حمكمة

حمرك البحث الشبكي  االشرتاك يف
لوزارة التعليم العالي، ونشر أحباث  

.اجلامعة يف احملرك

اجلهود الت 
بذلت لتطوير 
الدراسات العليا 
والبحث العلمي 

ال تق ليال تقةل لتق لم ريريرلتقدرت اا:لرتة ا



6.احملكمةلة اجملبالوزارة احلصول على اعرتاف  

10

9

7

8

منا شة رسالة املاجستري األوىل باجلامعة يف ختصص  
.احلاالت احلرج

إ امة املؤمتر العلمي األول للسالمة  
.الدوائية يف اليمن

إ امة املؤمتر السنوي األول ملنا شة أحباث 
.التخرج

حبث يف جمالت دولية حمكمة ذات معامل ( 17)نشر 
.تأثري مرتفع من  بل أعضاء هيئة التدريس

الجهود التي 

بذلت لتطوير 

الدراسات العليا 
والبحث العلمي 

ال تق ليال تقةل لتق لم ريريرلتقدرت اا:لرتة ا



إعداد خارطة حبثية ألحباث التخرج لطلبة البكالوريوس
11.باملشاركة مع سوق العمل 

15

 عقد دورات تدريبية يف منهجيات البحث العلمي  
14.والتحليل اإلحصائي 

12

13.اعتماد موازنة خاصة بالدراسات العليا والبحث العلمي

إ امة ورشة املشروع االسرتاتيجي لبناء رأس مال  
بشري نوعي يليب تطلعات الرؤية الوطنية لبناء  

.الدولة اليمنية احلديثة
اجلهود الت بذلت 
لتطوير الدراسات 
العليا والبحث 

العلمي 

ال تق ليال تقةل لتق لم ريريرلتقدرت اا:لرتة ا



نشر البحوث العلمية

اجملالت العلمية احملكمة

 املؤمترات العلمية 
والورش والندوات

طلبة لأحباث التخرج ل

 التأليف والنشر

االشرتاكات يف جمالت 
علمية

تقةل لتق لم 

17

01

31

06

21

01

14

االتفا يات والعضويات

 والتأهيل اإلبتعاث

03



جةلا لتقمشلجلتق لميجلتقملكمج

جةلا لكليجلتق ل تلتقخةيج

جةلا لكليجلتق ل تلتيدتريجل

جةلا لكليجلتقلا  ل

نشر البحوث العلمية

133

3 10



































تقمش التق لميجلتقملكمج



تقمؤرمرتالتق لميجل

 تق رشل تقمد تا

  اقياال
 ةرتمجل
ردريةيج

08

مد تا

09

 رش

11

مؤرمرتا

04































06 05 04 03 02

تفعيـــــــل 
البحـــــــث 
ــي يف  العلمــ
جمـــــــــال 
ــالمة  الســــ

.الدوائية

ــل دور  تفعيـ
ــاء و  األطبــ
الصـــيادلة و 
 املمرضــني يف
ــق  تطبيـــــ
ــاد   مبــــــ
ــالمة  الســــ

.الدوائية

ــز دور  تعزيــــ
ــركات  الشــــــ
ــة و  اليمنيـــــ
مصانع األدويـة  
احملليـــــــة يف 
 حتقيق السالمة

.الدوائية

ــد دور  تأكيــ
ا اهليئة العلي
ــة يف  لألدويـ
ــالمة  الســــ

.الدوائية

تعزيز الشراكة 
ــات ــني املؤسس  ب
االكادمييــــــة 
واجلهـــات ذات 
العال ــــــة يف 
جمــال الســالمة 

.الدوائي

01

التعريــــف 
ــوم  مبفهــــ
ــالمة  الســــ
ــة و  الدوائيـ

.أهميتها

:جادتملتقمؤرمر



.تق  مجلتقد تئيجلتقمفاايتل لتقمةادح

.م  دةلميثاقلمرملتقدةايجلتقد تئيجل تقرمري االتقصيدعميج

.م  دتالتقي تئتلتق خميجلقألد يج

.تقرختينلتقشيدلقألد يجل لتقم رلتماالتقخةيج

.تع رخدتتلتألمث لقلمةاراالتقخةيج

.در سلم رفادةلمنلرشارللماشلجل  لرلييؤلتق  مجلتقد تئيج

.رلدياالتق  مجلتقد تئيجل  لتقيمنل  ة لتقرغلللةليها

:تقمؤرمرملا ر



.تق  مجلتقد تئيجلتقمفاايتل لتقمةادح

.م  دةلميثاقلمرملتقدةايجلتقد تئيجل تقرمري االتقصيدعميج

.م  دتالتقي تئتلتق خميجلقألد يج

.تقرختينلتقشيدلقألد يجل لتقم رلتماالتقخةيج

.تع رخدتتلتألمث لقلمةاراالتقخةيج

.در سلم رفادةلمنلرشارللماشلجل  لرلييؤلتق  مجلتقد تئيج

.رلدياالتق  مجلتقد تئيجل  لتقيمنل  ة لتقرغلللةليها

:تقمؤرمرملا ر



  مجلتقمرضىلررليؤلةاق  مجلتقد تئيجل تق  مجلتقد تئيجلررليؤلةاقرةايجلتقصيدعميجل تقرةايجل-1
.لتقصليج

يجلرأاي لتقك تدرلتقصيدعميجل  لتقصيدقجلتقصماةيجل تقرصميالتقد تئ لتقشيدل رمشيالتقصماةجلتقد تئ-2
تق خميجل

رأاي لتقك تدرلتقصليجل  لتق صفاالتقخةيجل تعارماتلةرخةيؤلتقممار جلتقصيدقيجلتقشيدة-3

تألخذل  لتعةرةارلم ل ماالتقمريضل ه لمريفل  لتق  جل شت،لمنلم ل ماالتق  مجلتقد تئيجل-4

رمشيالتألةلا لتق لميجلتقد تئيجل  لرخ يرل صمل صرملتقد ت،لل تع رخدتتلتقمم ذش للقألد يجل-5
 تق  ايجلمنلتألخخا،لتقد تئيجل

رلضيرل ر تيالتألد يجل لم اقشجلتألخخا،لتقد تئيجل لكراةج:للرخةيؤلركم ق شيالتقم ل ماال  لتقراق -6
تق صفاالتقخةيجل لر ليماال مراة جلتقمريضلقرلييؤلتع رخدتتلتألمنلقلد ت،

مخرشاالتقمؤرمرلتق لم لتأل  لقل  مجلتقد تئيجل  لتقيمن

تقر ليتل تقردريللتقم رمرلقلك تدرلتقخةيجل خلةجلتقكلياالتقخةيجلةلىلتق  مجلتقد تئيجل-7

:المؤتمرمخرجات



جاميجلتقم رلضرتالتقمةاريجل تألةمالل  لتق  مجلتقد تئيج

تقمراة جل تقر اةجلتقد تئيجلةلىلشميالتألد يجلقكمملتألد يجلتقمغم مجل  لتق  قلتقد تئيجل-9

درت جلتقخرقلتقمما ةجلقلفظل رختينلتألد يجللقضمانلممرشاالد تئيجل  يالقلم اييرل-10

ومما،لمرتكتلدرت اال لجةلا للمرخصصجللةاقم ل ماال تق  مجلتقد تئيجلل تقر ا نلةينلتقشهاالتقمخرصجلل  ل تترةلتقصلجل-11
 كلياالتقصيدقجل مصامالتألد يجل تقهيئاالتقمخرصجلةاقد ت،لتقملليجل تق اقميجل

. لومما،لمرتكتل  مجلتقمريضلةاقر ا نلةينلتقشهاالتقمخرصجل تقكلياالتقخةيجلل تقم رمفياا

 لرخةيؤلتقةرتمجلتع رةا يجلقل  مجلتقد تئيجلقلريلي لمنلمدةلتقخخرل لتقريلي لمنلركرترلتقفم لل تقتيادةل  لكمملتقفم-12

مراة جلك لشديدل يماليخالتق  مجلتقد تئيجل تقرلدي لتقم رمرلقلم ل ماال  يالقماليرتلتقر ص لوقيهل  ل-13 WHO  FDA 
 FIP  ل لك لتقمرتكتلتقم رمدةلةاقميال لتقمرخصصجلةاق  مجلتقد تئيجل تقرييظلتقد تئ.

م ص لشميالتقمؤ  االتقر ميجل تقيخاعلتقخاال تقشهاالذتالتق   جل شميالتقشام اال تقمؤ  االتألكاديميجلةرف ي ل-14
.مخرشاالتقمؤرمرلتق لم لقل  مجلتقد تئيجل  لتق خنل

:المؤتمرمخرجات









  لض ،لر شهاالتقرؤيجلتق خميجلمل ل(لصيدعم ل د ت،ل..لتعمنلتقد تئ ل)مد ةلرلالةم تنلل

تقي تلتق اقم لقلصيدقجرلييؤلتعمنلتقد تئ ل ةمما ةج
تلل2019 ةرمةرل/25

للتدريب الصيدالني ترايننظمتها اجلامعة بالتعاون مع مكتب فارما 



”  تقم ؤ قيجلتقمشرم يجل يمجلوم اميجل تقرتتتلجخ   ” مد ةل
 ةرمةر25تقي تلتق اقم لقلم ؤ قيجلتعشرماةيجلةمما ةجل

تلل2019 ةرمةرل/25

نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع اجلامعة



 رمجلتق م لتقخاصجلةمما مجلتقممر علتع ررتريش لقةما،لرجسلما لةمرإلي تكللتقرؤيجل
تق خميجلقةما،لتقد قجلتقيمميجلتقلديثج

تلل2019ي قي ل/18

نظمتها اجلامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واهليئة العامة لالستثمار



د رةلردريةيجلألخةا،لتق ي نل  لت ا ياالتقةل لتق لم ل لل
تقةرمامجلتعلصائ لتل2019 ةرمةرل/28 SPSS 



ت2019/2018تقمؤرمرلتق م إلقمما مجلجةلا لتقرخرجل

خصصت اجلامعة مؤمتر علمي ملنا شة أحباث التخرج لطلبة البكالوريوس ومت دعوة وإشراك القطاع احلكومي واخلاص يف املنا شة



 رمجلتقرخخيخلتع ررتريش لقليخاةاالتألرةالتق تةدةلق ددلمنلممثل لتقشهاالتقلك ميجل تقيخاعلتقخاالرمفيذتل
قلرؤيجلتق خميجلقةما،لتقد قجلتقيمميجلتقلديثجل

ت2019جغ خسل/ل3

نظمتها اهليئة العامة لالستثمار بالتعاون مع اجلامعة



  لمش الةلميجلتيمررتكاا

ملكمج

كليجلتق ل تلتيدتريجل

04

كليجلتق ل تلتقخةيج

02



  لمش الةلميجلتيمررتكاا

ملكمج



  لمش الةلميجلتيمررتكاا

ملكمج



أحباث التخرج

كليجلتق ل تل
تيدتريجل

05

كليجلتقلا  لل
 ريميجلتقم ل ماا

07

كليجلتق ل تل
تقخةيج

02
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تقةل  لتقممم رةلدتخليا

تقةل  لتقممم رةلخارشيا
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: املركزم، حبسب القسم العلمي أو2018/2019عدد البحوث العلمية املنشورة عام 



6

1

  تلتقصيدقج

0
3

0
3

4

5

خارجيًاداخليًاخارجيًاداخليًا

:  عدد البحوث العلمية املنشورة، حبسب القسم العلمي

  تلتقمخرةرتا

2يييج  تلتق ل تلتقخةيجلتقرخة 4

2  تلريميجلم ل ماا 0

1 0  تلةل تلتقلا  ل

1 0  تلودترةلتألةما 

2   تلتقملا ةج0

15 تشماق لتقشام ج13



م وعدد البحوث املنشورة فيها، حبسب اجملال 2018/2019عدد جمالت اجلامعة احملكمة الت صدرت عام -أ
:العلمي، واللغة، وجنسية الباحث

  تلتق ل تلتقخةيجلتقرخةيييج

  تلتقمخرةرتا4

5  تلتقصيدقج

4
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AlRaziجملة جامعة الرازي للعلوم الطبية  University Journal for Medical Science 

شم يجلتقةالثينتقلغجتقمشا لتق لم تقممم رهةددلتقةل  ل



م بواسطة طلبة الدراسات العليا يف 2018/2019عدد رسائل املاجستري والدكتوراة املنجزة عام 
: اجلامعة، حبسب التخصص الد يق، والقسم والكلية

م ارمل ممار االممرض لتق مايصجلتقمركصتةلرشصاهلتق  ايصجلمصنلتعقرهصال

 امجلةمديمصجلتقرئ إلتقمصالللقشهاتلتقرمفسلتقصماة ل  لتقم رمفياالتق

صم ا،لــلتقيمن ر صصصصصاقجلماش صصصصصريرل صصصصص ل

رخصصصصصصصصصصالتقلصصصصصصصصصاعال

  صصصتلتق لصصص تل–تقلرشصصصجل

كليصصجل–تقخةيصصجلتقرخةيييصصجل

للتق لصصص تلتقخةيصصصج،لقلخاقصصص

.ةةدتقفراحلتقشرتدإ



:عدد مراكز البحوث يف اجلامعة، وجماالت اهتماماتها-أ

.مماخلتقةل لتق لم لقلشام جل جةضا،لايئرهالتقردري يج•

.جةلا ل مماريالرخرجلخلةجلتقةكاق ري س•

.تقر ائ لتق لميجلقخلةجلتقماش رير•

.تصدترلتقمش التق لميجلتقملكمج•

.تعمررتفل  لمش الةلميجلد ريجلملكمج•

.و امجلتقمؤرمرتال تقمد تالتق لميج•

.رمميجل درتالجةضا،لايئجلتقردريسل  لتقةل لتق لم •

.رمشيال رةايجلرأقيملتقكرللتقشام يج•

.رف ي لتقررشمج•

.تقمماركجل  لتقمؤرمرتالتق لميجلدتخليال خارشيا•

.للتقرم يؤلمالتقمرتكتلتقةلثيجلتقمماظرةلدتخليال خارشيا•

مركز 
البحث 
العلمي

 يهرتلةــ



(:تأليف كتب، تعريب، ترمجة)أي انتاج فكري أو معريف 

نلكرصصاللة مصص ت
ل كمصصصصصصصصصصصصصصصجل"

"تقمركاا

تأليف
ررشمصصصصصجلقصصصصص تئحل
 جدقصصصصجل جدةيصصصصاال
تقشام جل ممراا
 صصصصصصصص لتقم  صصصصصصصصال
تعقكرر مصصصصصصصصصصصصصص ل

.قلشام ج

ترمجة



تقةل ل
تق لم 

ةما،لتقيدرتال
تقةلثيج

ممرلثيا جلتقةل 
تق لم 

تقممرلتق لم 

تقمؤرمرتالتق لميج
 (مماركج–رمظيتل

 )تةلا لتقرخرج

-رمظيتل)لتقمد تال
(مماركج

جتقمش التق لميجلتقملكم



.م جتمما،لصمد قلتقةل لتق لم لةاقشا

يجلتةدتدلدقي لر ائ لتقماش ريرلةكل
.تق ل تلتقخةيج

يجلوةدتدلدقي لر ائ لتقماش ريرلةكل
.لتق ل تلتيدتريجل تعم اميج

تقيدرتاةما،

تقةلثيج



ردريللجخةا،لتق ي نل  لمهارتال
.تقةل لتق لم لقمدةلةمرةلجيات

. رمجلةلميجلل  لممكلجلتقةل لتق لم 

ةرمامجلردرية لل  لمهارتالتقةل لتق لم ل
يالقمدةلألةضا،لايئجلتقردريسل خلةجلتقدرت االتق ل

.ت ة ةين

ممرلثيا جل

تقةل لتق لم 



ميجل  لمش الةلجرتلممرلتةلا لةلميجلةا تلتقشام 
:ملكمجلد قيج،لرر تعلةل للتقكلياالكاآلر 

.ةل لةلم 11:للكليجلتق ل تلتقخةيجل

.للتةلا لةلميج3:لكليجلتقلا  لل

نلةلثي:للكليجلتق ل تلتيدتريجل تعم اميج
.ةلميين

تقممر

تق لم 



 لرمظيتلتقمؤرمرلتق لم
تأل  ل  لتق  مجل
.تقد تئيجل  لتقيمن

رمظيتل رمجلةم لتقممر عل
رإلتع ررتريش لقةما،لرجسلما لةم
ميجلم ة ليلة لرخل االتقرؤيجلتق خ

.ت2030قةما،لتقد قجلتقيمميجلتقلديثجل

جلرمظيتل رمجلةمما ة
 قيجلتقي تلتق اقم لقلم ؤ
.تقمشرم يج

قمؤرمرلتأل  لقدةتلتقمماركجل  لت
ر جلمظمرهلتقغ)ريادةلتعةما لقلمةالل

تقرشاريجل تقصماةيجلةأمامجل
(.تق اصمج

ا،لتقمماركجل  ل  اقيجلةلميجلألخة
مظمهلةمف)تقيللل تأل ةيجلتقدم يجل
(.تقد ت،لتقيمم 

تقمؤرمرتال

تق لميج
(مماركج-رمظيتل)



ل لرتلتةدتدلث ثينلة
تلصائيجل)رخرجل

ةلىلم ر  ل
 تةمدةل(للتع  ات

.ةياميج

تلتةدتدلت رمارةلرييي
تعمرتملةلىل
.جةلا لتقرخرج

تةدتدلدقي لكراةجل
.جةلا لتقرخرج

قمما مجلجةلا  يممار(ل30)
لميجللتقرخرجلمنل ة لتقلشانلتق 
مرل ة لت ر رتضهال  لتقمؤر

.تق م إ

  لرمظيتلتقمؤرمرلتق م إلتأل
ةلقمما مجلجةلا لتقرخرجلقمد
نلي مينل،لةمماركجلممثلينلة

.  قلتق م 

ابحاث 

التخرج



تقمد ةلتق لميجلل  
 ةا،لتقك قيرتل  

.تقيمن

رمظيتلتقمد ةلتق لميجلل  ل
جلتعرشاااالتقم اصرةلقريمي
تقم ل ماال جثراالةلىل
.يمنم رية لتقصماةاال  لتق

رمظيتلتقمد ةلتق لميجلل  ل
 كيفيجBتقرهاللتقكةدلتق ةائ ل
.تق  ايجلممه

جلتقمماركجل  لتقمد ةلتق لمي
ل  لمفاايتلتعخخا،لتقخةيجل

.لل   مجلتقمرضى

تقمماركجل  لتقمهرشانل)ل
مظمرهل)لتقيمم لقلررشمجل

.(شام جلصم ا،لكليجلتقلغاا

تقمد تا
(مماركج-رمظيتل)ل



تقمش التق لميج
تقملكمج

وصدترلتق ددينل
تقثاق ل تقرتةا
منلمشلجلشام جل
تقرتتإلقل ل تل

تقخةيج



كليجلتق ل تلتقخةيج

Journal of 
Epidemiology & 

Community Health  
مشلجلتق ةائياال صلجل

ةلتقصادر.لتقمشرمالةريخاميا
خةيجلةنلتقشم يجلتقةريخاميجلتق

.قمدن

European 
Journal of 

Epidemiology 
تقمشلجلتأل رةيجل
قل ةائياال

تعمررتفل  

مش الةلميج

ملكمج

يجرتيدتكليجلتق ل تل
 تيم اميج

مشلجلكليجل
تقرشارةلشام جل

.صم ا،

تقمشلجلتق رةيجل
قل ل تلتعدتريجل

.لتقك يا



تقر ائ ل
تق لميج

مما مجل و رترلرت
ر اقجلماش ريرل
/ةلميجلقلةال ل

إتقشرتدةةدتقفراحل



ررشمجل ثائؤ
 م رمدتال
تقشام جلةم ةجل

50.%

ررشمجلملر ياال
يجلتقم  التعقكرر م
.للقلشام ج

تقررشمج



ل كمج"تصدترلكراللة م تنل
".تقمركاا

.روةدتدلدقي لتقرأقيمل تقمم

وةدتدلم اييرلش دةلتقكرالل
.تقشام  

تقرأقيم



ر ليؤل يادةلتقشام جل
  لمل رلتقدرت االتق ليال تقةل لتق لم 

رلديدترةيمماتعكاديم تقمل رضمنتق لياتقدرت اارصميمرت
شام جتقت ررتريشيجضمنتق لم ةاقةل خاات ررتريش ادم

تقةل   تقشام ج درتارمميجخةلى يما،ت2019-2023
اذت  تعمشاتم ةج ةلغا" تقررشمج تقممر تقرأقيمتق لم 
جتقرمغيليتقخخج  تقدرشجتعممخجتشماق من(%70)تقمل ر
.ت2018/2019قل ات



 صعوبة فتح برامج دراسات
عليا جديدة بسبب 

ــوزارة    ــجيع ال ــعف تش ض
.للدراسات العليا

تو ـــف اتفا يـــة التوأمـــة   
والشـراكة مـع جامعـات عربيـة     
وإ ليميــة يف جمــال الدراســات 

.العليا والبحث العلمي

ضعف ا بال الطلبـة علـى   
بــرامج الدراســات العليــا، 
ــبب اشــرتات التوفــل    بس

.للدراسات العليا

نـــدرة أعضـــاء هيئـــة   
التـــدريس مـــن الرتبـــة 
العلميـــة أســـتاذ وأســـتاذ 

.مشارك

ــاء   ــاركة أعض ــعوبة مش ص
هيئـــــة التـــــدريس يف 
ــة  ــؤمترات العلميـــ املـــ
اخلارجية بسبب العدوان

ــؤمترات  ــة م صــعوبة إ ام
 علمية داخليا بسبب ضعف
ــاحثني   ــتجابة البـــ اســـ

.للمشاركة بأحباث علمية

ــني   ــراكة بـ ــعف الشـ ضـ
اجلامعات والقطاع اخلـاص  
ــؤمترات   ــة م ــبين إ ام لت

.علمية

ــة   ــام احلكوم ــعف اهتم ض
ــبين   ــاع اخلــاص بت والقط

.متويل األحباث العلمية

 صعوبة اسـتقطا  بـاحثني  
هم دوليني للمشاركة بأحباث

ــة   ــؤمترات العلميـ يف املـ
.ةواجملالت العلمية احملكم

عدم وجـود بـرامج دكتـوراه يف    
ــل   ــة لتأهيـ ــات اليمنيـ اجلامعـ
ـ  ة الكوادر العلمية داخليا لتغطي

العجز احلـاد يف أعضـاء هيئـة    
التدريس

تقرلدياا/تقص  ةاا



تأجيل فـتح بـرامج الدراسـات    
.العليا

 جتميد اتفا يات التوأمة حتى
يتو ف العدوان

ــة    ــة يف اللغـ ــل الطلبـ تأهيـ
اإلجنليزية مبركـز التـدريب   

.باجلامعة

 تأجيل برامج الدراسات العليـا 
الــت ال يتــوافر بهــا أســاتذة 

.وأساتذة مشاركني

إ امة مؤمترات علمية داخليا ت تفعيل املشاركة يف املـؤمترا 
.العلمية اخلارجية أونالين

تأجيل املؤمترات العلمية عـن  
.مواعيدها احملددة

 التواصل مع اجلهات احلكومية
ــوتهم   ــاع  اخلــاص ودع والقط
ــاث   ــة االحبـ ــور منا شـ حلضـ
ــة  ــة ذات العال ــــ العلميــــ
مبؤسساتهم، ودعوتهم رمسيـا  
لطرح مشـاكلهم واحتياجـاتهم   
البحثيــــة لتبنيهــــا ضــــمن 

.اخلارطة البحثية للجامعة

. تشجيع الباحثني احملليني ــدا    ــدود ج ــدد حم ــاث ع ابتع
للتأهيل خارج البلد

ــدا    ــدود ج ــدد حم ــاث ع ابتع
للتأهيل خارج البلد

خرقلتقرغللل

ةليها



ــة    ــات األهلي ــوزارة للجامع ــجيع ال تش
للدراسات العليا، مبا ال خيـل باملعـايري   
. املطلوبة

ــل   ــة لتفعي إجيــاد التســهيالت البديل
ــني اجلامعــات     ــراكة ب ــاون والش التع
الوطنيـــة واجلامعـــات اإل ليميــــة   

.الدولية

، تبين معايري حملية لربنـامج التوفـل  
وحتديد معاهد معتمدة للحصول علـى  
ــة   عــــدد مــــن الــــدورات يف اللغــ

.اإلجنليزية

تشـــجيع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 
املســاعدين للحصــول علــى الرت يــات 
ــة   ــرتة الالزم ــيض الف ــة، وختف العلمي

.للرت يات من مخس إىل ثالث سنوات

ــهيل   ــدة بتسـ ــم املتحـ ــدة األمـ مناشـ
اإلجــراءات الالزمــة لســفر البــاحثني 
ــة   ــؤمترات العلميـ ــاركة يف املـ للمشـ

.اخلارجية

تنمية القدرات البحثية لـد  أعضـاء   
.هيئة التدريس

رات منح الباحثني املشـاركني يف املـؤمت  
.العلمية مزيدا من االمتيازات

تبين سياسات فاعلة من  بـل الـوزارة   
ــني   ــة بـ ــراكة البحثيـ ــز الشـ لتعزيـ
اجلامعـــات واملؤسســـات احلكوميـــة   

.واخلاصة

أن تتبنـــى الـــوزارة التنســـيق بـــني 
ــرامج    ــاح ب ــة الفتت ــات اليمني اجلامع
ــدريس   ــوادر الت ــل الك ــوراه لتأهي دكت
ــة،    ــة واألهليـ ــات احلكوميـ باجلامعـ

.وتغطية العجز

أن تتبنـــى الـــوزارة التنســـيق بـــني 
ــرامج    ــاح ب ــة الفتت ــات اليمني اجلامع
ــدريس   ــوادر الت ــل الك ــوراه لتأهي دكت
ــة،    ــة واألهليـ ــات احلكوميـ باجلامعـ

.وتغطية العجز ميررلاالتقم تشهج



تقرير التطوير وضمان اجلودة: خامسًا



-2018أنشطة تنمية املهارات أو بناء القدرات للكادرين األكادميي واالداري خالل العام اجلامعي 
:م2019

د رةلردريةيجلل  ل
.ثجت ررتريشياالتقردريسلتقلدي

د رةلردريةيجلل  ل
.ت ررتريشياالتقريييت

د رةلردريةيجلمكثفجل  ل
مهارتالتقةل لتق لم لقمدةل

.ج ة ةين

 رمجلةم لقر ريملجةضا،ل
ايئجلتقردريسلةاقخخجل
.تع ررتريشيجلقلشام ج

د رةلردريةيجلقر ريملجةضا،
ايئجلتقردريسلةا رخدتتلتقة تةجل
تعقكرر ميجليدخا لدرشاال
. تقلض رل تقغياللمقيا

د رةلردريةيجلةر صيفاال
تقميررتالتقدرت يجلةل لل
  تقللمشلسلتعةرمادل

.تألكاديم 

د رةلردريةيجل  لمهارتال
.تقريييتلتقذتر 

تقد رةلتقردريةيجلتقخاصجل
قم ظف لةخدمجلتق م ،
تقشام ج

د رةلردريةيجلة م تنلكيفيجل
ت رخدتتلتقةريدلتيقكرر م لةةرل

 Outlookةرمامجل

تقشام جلتقد رةلتقردريةيجل
تقمرص رل)لتقخاصجللل

(لتقملررم

 رمجلتق م لتقر ريفيجلل  ل
تقرل  لتقر م لةا رخدتتلتمظمج

 ERPرخخيخلتقم ترد

د رتالردريةيجلمكثفجل  ل
تقةل لتق لم مهارتال

د رةلردريةيجليةدتدلتقخخخل
تقرمغيليجلةماَ،لةلىلتقخخجل
االتع ررتريشيجلقلشام جلقلكلي
.ل تق لدتالتعدتريج

د رةلردريةيجلقلكادرلتعكاديم 
ل  لترمرجلتقمراة جلتألكاديميج





:م2019-2018أنشطة التطوير خالل العام اجلامعي 

حتــديث توصــيفات 
ــربامج   ــع الــ مجيــ
واملقررات الدراسـية  

.باجلامعة

إدخال نظام ختطـيط  
ــة   ــوارد املؤسســ مــ

ERP  ــة ألمتتــــ
ــل اإلداري  العمــــــ

.باجلامعة

ـ  ة إفتتاح كلي
.طب األسنان

ــة  ــذ املرحلـ تنفيـ
األوىل من اخلطـة  

.اإلسرتاتيجية

إ امة ورشة عمل إ رار 
ــوم   ــة العل ــرامج كلي ب
الطبيــــة مبشــــاركة 
ــوق   ــن سـ ــثلني عـ ممـ

.العمل

إ امة ورشة عمل إ ـرار  
بـــرامج كليـــة العلـــوم 
اإلداريـــة واالنســـانية 
مبشــاركة ممــثلني عــن 

.سوق العمل

إ امة ورشة عمل إ رار 
بـرامج كليــة احلاســو   
ــات   ــة املعلومــ وتقنيــ
مبشــاركة ممــثلني عــن 

.سوق العمل



:  م2019-2018أنشطة ضمان اجلودة خالل العام اجلامعي 

ريييتلجدت،لجةضا،
ايئجلتقردريسل

تةدتدلرياريرلرللي ل
ا،لمرائجلريييتلجةض
.ايئجلتقردريس

تةدتدلم اييرلتخريارل
جةضا،لايئجل
.تقردريس

تةدتدلت رمارتال
ريييتلتقممر ينلةلىل

.جةلا لتقرخرج

وةدتدلم اييرلريييت
تق ر جلتعمرلاميجل
. ة لخةاةرها

وةدتدلم اييرلريييتل
تق مليجلتعمرلاميجل
.منل ة لتقخلةج

وةدتدلم اييرلريييتل
تعمرلاماالقك ل
.ميررلدرت  

وةدتدلمؤمرتال
مشاحل ر  لل
تقخلةجل  لشميال
تع  اتل تقم ر ياال

.تقدرت يج

وةدتدل رلدي لةددل
.منلتقل تئحل تألدقج

رخةيؤلريييتلتألدت،ل
.قل املينلتيدتريين

رمفيذلمظاتلتقمراة جل
.تألكاديميج

ريييتلجدت،لتق مدت،ل
. رؤ ا،لتأل  ات

رمميجل درتال
جةضا،لايئجل

تقردريسل تقكادرل
تألدتر



:  م2019-2018أنشطة ضمان اجلودة خالل العام اجلامعي 

ة تحديث استمارات تقييم اعضاء هيئ
.التدريس من قبل الطلبة

ة تحديث استمارات تقييم أعضاء هيئ
.التدريس من قبل أنفسهم

ة تحديث استمارات تقييم أعضاء هيئ
.التدريس من قبل رؤساء االقسام

اعداد بطاقة مالحظة لتقييم أعضاء 
.هيئة التدريس

اعداد استمارات تقييم ملفات أعضاء 
.هيئة التدريس والمفاضلة بينهم

تطبيق تقييم جميع أعضاء هيئة 
التدريس بجميع الكليات خالل 

.الفصلين األول والثاني

استبيان ( 8000)تحليل أكثر من 
لتقييم أعضاء هيئة التدريس خالل 

تلخيص نتائ  .       )الفصل األول
(.التحليل

استبيان ( 8000)تحليل أكثر من 
لتقييم أعضاء هيئة التدريس خالل 

. الفصل الثاني



.منلرؤ ا،لتأل  ات-منل ة لجمف هتل-تقخلةجل:لريييتلجةضا،لايئجلتقردريسلمنل ة 

.ريييتلتقردريللتق مل لمنل ة لتقخلةج

.ريييتلتقردريللتقميدتم لمنل ة لتقخلةج

.ريييتلتقخدماالتقمكرةيجلمنل ة لتقخلةج

.ريييتلتقخدماالتقشام يجلمنل ة لتقخلةج

.ريييتلتق مليجلتعمرلاميجلمنل ة لتقخلةج

جممخجلريييتلتألدت،ل



.ريييتلتعمرلاماالمنل ة لمركتلتقش دة

.ريييتلملفاالجةضا،لايئجلتقردريسلمنل ة لمركتلتقش دة

.ريييتلجدت،لشميالتق املينلةاقشام جلمنل ة لجمف هت

.ريييتلجدت،لشميالتق املينلةاقشام جلمنل ة لتقرؤ ا،لتقمةامرين

.ريييتلةرمامجلت ريةا لتقخلةجلتقم رشدين

.ريييتلمؤرمرلتق  مجلتقد تئيجلمنل ة لتقمماركين

.ريييتلخدماالتعرمادلتعكاديم لمنل ة لتقخلةج

.ريييتلة ضلتقميررتالتقدرت يجلمنل ة لتقخلةج

جممخجلريييتلتألدت،ل



ريييتلتقخلةجلقش دةلتقشام جل
  لمخرلملتقمشاعا

جممخجلريييتلتألدت،ل



 صاتلتقشصام  لرتلريييتلش دةلجةضا،لايئجلتقرصدريسلمصنل ةص لتقخلةصجلخص  لكص لمصنلتقفصصلينلتأل  ل تقثصام لقل•
لصصىلريصصديرتالجةضصصا،لايئصصجلتقرصصدريسلةتقرصصاق لت،ل يرضصصمنللخم صصجلملصصا ر،ل يةصصينلتقشصصد  ل2018/2019

: ذقفلكاآلر (ل5)م ر  لتقشام جلكك ،لةلمالةأنلتقدرشجلتقكليجلقلمر  خلتقل اة لا ل

التقدير اللفظيالنسبة المئويةالمتوسط الحسابيالمحــــــــــاور

عال جدا%4.2581شخصية أستاذ المقرر

عال%4.0777عرض المحاضرة

عال%4.1278تعامل المحاضر مع الطلبة

عال%4.1078األنشطة والتقييم

عال%4.0476اتجاهات الطلبة نحو المحاضر

عال%4.1278المتوسط اإلجمالي 

:تقييم جودة أعضاء هيئة التدريس: أوال



ت2018/2019ريييتلش دةلجةضا،لايئجلتقردريسلمنل ة لتقخلةجلخ  لتق اتل

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

مخصيجلج راذل
تقميرر

ةرضل
تقملاضرة

ر ام لتقملاضرل
مالتقخلةج

ترشاااالتقخلةجليتتألممخجل تقريي
مل لتقملاضر

تقمر  خل
تيشماق ل

4.254.074.124.14.044.12

"لل،لةريديرل2018/2019ييدرلريييتلش دةلجةضا،لايئجلتقردريسلمنل ة لتقخلةجلةلىلم ر  لتقشام جلكك لخ  لتقفصلينلتأل  ل تقثام لقل اتل
(.78%) م ةجلمئ يجل(ل4.12)ةمر  خل"لةا 



ت،ل رضصصممالتألدتةلث ثصصجل2019/ل2018رصصتلرييصصيتلشصص دةلتقخصصدماالتقمكرةيصصجلمصصنل شهصصجلمظصصرلتقخلةصصجلقل صصاتل•
:ملا ر،ل يةينلتقشد  لتآلر لتقمر  خاالتقل اةيجلقش دةلتقخدماالتقمكرةيجلكاآلر 

تقييم الخدمات المكتبية:ثانيا

المحور
المتوسط 

الحسابي
التقديرالنسبة المئوية

ةا %3.5865الخدمات االدارية

ةا %3.5263المصادر التعليمية

ةا %3.6366المناخ واالثاث والتجهيزات

ةا %3.5864المتوسط االجمالي



ت2018/2019ريييتلتقخلةجلقش دةلتقخدماالتقمكرةيجلةلىلم ر  لتقشام جللقل اتل

الش دةلتقخدماالتيدتريج،ل جخيرتالش دةلتقمصادرلتقر ل يميجيأر لريييتلش دةلتقمماخل تعثا ل تقرشهيتتال  لتقمررةجلتأل قى،ل ثاميا



ت2018/2019ريييتلتقخلةجلقش دةلتقخدماالتقمكرةيجلةلىلم ر  لتقشام جللقل اتل

الش دةلتقخدماالتيدتريج،ل جخيرتالش دةلتقمصادرلتقر ل يميجيأر لريييتلش دةلتقمماخل تعثا ل تقرشهيتتال  لتقمررةجلتأل قى،ل ثاميا



  لرصصصتلرييصصصيتلشصصص دةلتق ملصصصجلتعمرلاميصصصجلمصصصنل ةصصص لتقخلةصصصجلخصصص  لتقفصصصصلينلتأل  ل تقثصصصام لمصصصنلتق صصصاتلتقشصصصام•
مرصائجل تألرص،ل يةصينلتقشصد  ل(قيكرا)ت،ل رضمنلث ثجلملا ر،لةا رخدتتلتقردريجلتقخما  ل2018/2019

:تقريييتل ذقفلةلىلتقمل لتآلر 

تقييم جودة العملية االمتحانية: ثالثا

التقديرالنسبة المئويةالمتوسط الحسابيالمحور

ةا %3.9975جودة االجراءات االمتحانية

ةا %3.8571جودة أسئلة االمتحان

ةا %3.5163جودة الخدمات المقدمة من الكنترول

ةا %3.7870المتوسط االجمالي



ت2018/2019ريييتلش دةلتق مليجلتعمرلاميجللةاقشام جلمنل ة لتقخلةجلخ  لتق اتل

مجلتقميدااليأر لريديرلتقخلةجلقش دةلتعشرت،تالتعمرلاميجل  لتقمررةجلتأل قى،لثتلش دةلج ئلجلتعمرلانل  لتقمررةجلتقثاميج،ل جخيرتالش دةلتقخدم
.منلتقكمرر  



نلتقشصد  لرتلريييتلتقخدماالتقشام يجلمنل ة لةيمجلمنلخلةجلتقشام ج،ل رك مالتألدتةلمنلثمانلملا ر،ل يةي•
:تقمر  خاالتقل اةيجل تعملرت االتقم ياريجلقمرائجلتقريييت،ل ذقفلةلىلتقمل لتآلر تألر 

تقييم الخدمات الجامعية: رابعا

التقديراالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمحور

ةا 0.83 3.64البنية التحتية

مر  خ1.04 3.36موظفي إدارة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة

مر  خ1.06 3.32موظفي االقسام والكليات

ةا 1.04 3.47خدمات القبول والتسجيل

ةا 0.96 3.53الخدمات العامة

مر  خ0.87 3.17االنشطة الطالبية

ةا 1.11 4.03الصورة الذهنية للجامعة

ةا 1.1 3.91التنمية الشخصية

عال0.74 3.56المتوسط االجمالي



ت2018/2019ريديرتالخلةجلتقشام جلقش دةلتقخدماالتقشام يجلةاق اتل

ال:لتلكاآلر 2018/2019يأر لررريللملا رلريييتلش دةلتقخدماالتقشام يجلمنل ة لتقخلةجلخ  لتق اتل ج علش دةلتقص رةلتقذاميجلقلشام ج،لثاميا
الش دةل الش دةلخدماالتقية  ل تقر شي ،ل اد ا الش دةلتقخدماالتق امج،لخام ا الش دةلتقةميجلتقرلريج،لرتة ا ف م ظش دةلتقرمميجلتقمخصيج،لثاقثا

اللش دةلم ظف لتع  اتل تقكلياا،ل جخيرتلش دةلتعممخجلتقخ ةيج .مؤ نلتقخ ل،ل اة ا



س،لشص دةلش دةلجةضا،لايئجلتقرصدلريص:ليلخالتقشد  لريييماالتقخلةجلقش دةلتقشام جل  لتقمشاعالتعرة ج•
:تقخدماالتقمكرةيج،لش دةلتق مليجلتعمرلاميج،لش دةلتقخدماالتقشام يج،ل ذقفلةلىلتقمل لتآلر 

تقييم الجودة الكلية من قبل الطلبة: خامسا  

التقديرالنسبة المئويةالجامعةالمحور

ةا %4.1278جودة أعضاء هيئة التدريس

ةا %3.7970جودة العملية االمتحانية

ةا %3.5865جودة الخدمات المكتبية

ةا %3.5664جودة الخدمات الجامعية

ةا %3.7669المتوسط االجمالي



ت2018/2019ريييتلتقخلةجلقش دةلتقشام جل  لمخرلملتقمشاعالخ  لتق اتل

ا،لثتلش دةلتقخدماالتقمكرةيجلثا ا،ل رأر لشرأر لريييتلش دةلجةضا،لايئجلتقردريسل  لتقمررةجلتأل  ،لثتلش دةلتق مليجلتعمرلاميجلثاميا  دةلتقخدماالقثا
.تقشام يجل  لتقمررةجلتألخيرة

(.ل69%)جإلةم ةجل(ل3.76)تل2018/2019 ةم مالةلغلمر  خلريييتلتقخلةجلقش دةلتقشام جلكك لخ  لتق اتل



 ائمة بأمساء الربامج األكادميية امُلقيمة ذاتًيا، مع إرفاق التقرير اخلاصة بذلك، وخطته التطويرية  
:  م2019-2018خالل العام اجلامعي 

:تم تنفيذ التقييم الذاتي مبدئي للبرام  التالية

.تقصيدقج .تقرمريض .تقمخرةرتا

للبرام  المقيمة ذاتياتحسينوتم عمل خطة 



الجودة

جلممرلثيا 
تقش دة

مظاتلش دةل
جةضا،لايئجل
تقردريس

مظاتلش دةل
تق مليجل
تعمرلاميج

ش دةلتقم تردل
تقةمريجل
قلشام ج

مظاتلش دةلتقةرتمجل
تعكاديميجل
 تقميررتال
.للتقدرت يج

مظاتلش دةل
تمصادرلتقر ل

تقريييماا



رمفيصصصصذل رمصصصصجلةمصصصص ل
قر ريصصصصصصملممر صصصصصصة 
تقشام صصصصصصصجلةمفصصصصصصصاايتل

.تقش دة

رمفيذلقيا،تالد ريجلمال
رؤ ا،لتع  اتل تقمؤ نل

.تعكاديميج

رمفيذل رمر لةم ل  ل
م لر صيملتقةرتمجلتعكادي
ةل لل  تقللمشلسل
.تعةرمادلتعكاديم 

رمفيذل رمر لةم ل  ل
يجلر صيملتقميررتالتقدرت 
ةل لل  تقللمشلسل
.تعةرمادلتعكاديم 

د رةلردريةيجل  لمهارتا
.تقريييتلتقذتر 

ممرلثيا جلتقش دة



الرلدي لت رمارت
رييصصصصصصصيتلتةضصصصصصصصا،ل
نلايئجلتقردريسلم

. ة لتقخلةج

ييتلرلدي لت رمارتالري
جةضا،لايئجلتقردريس

.منل ة لجمف هت

ييتلرلدي لت رمارتالري
جةضا،لايئجلتقردريس
.تمنل ة لرؤ ا،لتع  ا

تةدتدلةخا جلم لظجل
قريييتلجةضا،لايئج

.تقردريس

تلتةدتدلت رمارتالرييي
ملفاالجةضا،لايئجل
تقردريسل تقمفاضلج

.ةيمهت

الرخةيؤلريييتلشمي
جةضا،لايئجلتقردريس
ةشميالتقكلياالخ  
.ام تقفصلينلتأل  ل تقث

رللي لجكثرلمنل
يييتلت رةيانلقر(ل8000)

جةضا،لايئجلتقردريس
.للللللللخ  لتقفص لتأل  

رلخيالمرائجل)
(.تقرللي 

رللي لجكثرلمنل
يييتلت رةيانلقر(ل8000)

جةضا،لايئجلتقردريس
.للللللللخ  لتقفص لتقثام 

رلخيالمرائجل)
(.تقرللي 

تةدتدلرياريرلرللي 
ايئجلمرائجلريييتلجةضا،
.تقردريس

تةدتدلم اييرلتخريارل
.جةضا،لايئجلتقردريس

تلتةدتدلت رمارتالرييي
 لتقممر ينلةلىلجةلا

.تقرخرج

مظاتلش دةلجةضا،ل

ايئجلتقردريس



اميجلمنلرلدي لت رمارتالريييتلتق مليجلتعمرل
. ة لتقخلةج

تةدتدلت رمارتالريييتلتعمرلاماالةلىل
.م ر  لك لميررلدرت  

جل رللي لمنل ة لتقخلةتعمرلاميجريييتلتق مليجل
االتقمرائجل تظهارلتقفر قلةل للتقرخصص
. تقم ر ياالتقدرت يجل تقم علتعشرماة 

مظاتلش دةل

تق مليجل

تعمرلاميج



ل للتةدتدلةخائؤلريييتلتق املينلةاقشام جلة
,ةخائؤلتق صملتق ظيف 

تةدتدل رخةيؤلمصف  جلجدت،لرؤ ا،
.تع  اتلتعكاديميج

.سريييتلملفاالجةضا،لايئجلتقردري

ش دةلتقم تردل

م جتقةمريجلقلشا



تعمرتملةلىلرلدي ل
ل تلر صيفاالةرتمجلكليجلتق 

هالتعدتريجل تعم اميجل ميررتر
.تقدرت يج

تعمرتملةلىلرلدي ل
ر صيفاالةرتمجلكليجل

تقلا  لل ريميجلتقم ل ماا
. ميررترهالتقدرت يج

تعمرتملةلىلرلدي 
ر صيفاالةرمامجل
تقيام نل ميررترهل

.تقدرت يج

تعمرتملةلىلرلدي ل
ر صيفاالةرمامجلخل
 شرتلجلتقفتل تع مانل
. ميررترهلتقدرت يج

تعمرتملةلىلرلدي ل
ي سلر صيفاالةرمامجلةكاق ر
ريم لج مانل ميررترهل

.تقدرت يج

تلرلدي لت رمارتالرييي
تقميررلتقدرت  لمنل ة 

.تقخلةج

رلدي لت رمارتال
. ريريرلتقميررلتقدرت 

مجلت رمارتالريييتلتقةرت
تألكاديميجلةاقشام جلمنل

.خير ة لخلةجلتقم ر  لتأل

مجلت رمارتالريييتلتقةرت
تألكاديميجلةاقشام جلمنل
 ة لجةضا،لايئجل

.تقردريس

مجلت رمارتالريييتلتقةرت
تألكاديميجلةاقشام جلمنل
قل ة لتقخريشينل  ل  

.تق م 

مجلت رمارتالريييتلتقةرت
تألكاديميجلةاقشام جلمنل

. ة لجرةاللتق م 

مظاتلش دةل

تقةرتمجل

تعكاديميجل

 تقميررتال

.للتقدرت يج



دماالرلدي لت رمارتالريييتلتقخ
.تقمكرةيج

ريييتلش دةلتعرمادل
.تعكاديم 

.اميجتعمرلريييتلتق مليجل

مظاتلش دةل

مصادرل

تقر لت



يجلمنلريييتلتقخدماالتقمكرة
 ة لتقخلةج،ل تظهارل
تقفر قلةل لل
االتقرخصصاال تقم ر ي
. تقم علتعشرماة 

ريييتلتقخدماال
جلتقشام يجل تعممخ

.تقخ ةيج

ريييتلتقمؤرمرتا
 تقف اقياال
.ةاقشام ج

 لريييتل رشلتق م
 تقد رتال
.تقردريةيج

تقريييماا



جةضا،لايئجل
تقردريس

تع ريةا 

رمميجلتقيدرتالتقمهميجل
 تقةلثيجلألةضا،لايئجل

تقردريس

تعخريارل
 تقر يين

تقرأاي ل
 تعةر ا 



ةرمصصصصصصصصصصامجلرهيئصصصصصصصصصصجل
جةضصصصصصصصصصصا،لايئصصصصصصصصصصجل
تقرصصصصصصصصصدريسلقل صصصصصصصصصاتل

/لت2018تقشصصصصصام  ل
.ت2019

رأاي لتةضا،لايئجل
تقردريسل  لةرتمجل
تقماش ريرلةاقشام ج

تةدتدلدقي لتقرمميجل
تقمهميجلألةضا،لايئجل

.تقردريس

وةدتدلدقي لجخ  ياال
.جةضا،لايئجلتقردريس

 لال مرتش جل
 رلدي لملفاالجةضا،ل

.ايئجلتقردريس

تع ريةا 



د رةلردريةيصصصصصصصجللصصصصصصص  ل
يسلت صصصررتريشياالتقرصصصدر

.تقلديثج

شياالد رةلردريةيجلل  لت ررتري
.تقريييت

رتالد رةلردريةيجلمكثفجل  لمها
.تقةل لتق لم لقمدةلج ة ةين

 رمجلةم لقر ريملجةضا،ل
ايئجلتقردريسلةاقخخجل
.تع ررتريشيجلقلشام ج

ا،لد رةلردريةيجلقر ريملجةض
 تةجلايئجلتقردريسلةا رخدتتلتقة

تعقكرر ميجليدخا لدرشاال
. تقلض رل تقغياللمقيا

د رةلردريةيجللةر صيفاا
تقميررتالتقدرت يجلةل لل
  تقللمشلسلتعةرمادل

.تعكاديم 

يييتلد رةلردريةيجل  لمهارتالتقر
.تقذتر 

د رةلردريةيجل  لمهارتال
م اقشجلتقةياماالةا رخدتتل

.SPSSةرمامجل

رمميجلتقيدرتا

يجلتقمهميجل تقةلث

ألةضا،لايئجل

تقردريس



:لدكرصص رتهل
(ل10)

:لللماش رير
(لل4)

:لتقم يدينل
(10)

تعخريارل

 تقر يين



تةصصدتدلخخصصجلرأايصص ل
 تةر صصصصصا لقكصصصصص تدرل

.لتقشام ج

رأاي لم يدلةاقشام جل  ل
ةرمامجلماش ريرلتقلاعال

تقلرشجل

خاقلل خاقةجلل  (ل4)رأاي ل
.ام جماش ريرلتق ةائيااللةاقش

خاقلل خاقةجل  (ل8)رأاي لل
.ماش ريرللودترةلجةما 

جةضا،لايئجل3تةر ا ل
ردريسلم اةدينلقةرمامجل
قجلتقدكر رتهل  لمشا لتقصيد

.خارجلتق خن

تةر ا لمدرسلةاقشام جل
قةرمامجلتقدكر رتهل  ل
.لتقملا ةجلةشمه ريجلتقهمد

تقرأاي ل

 تعةر ا 



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:لل  لمل رلتقرخ يرل ضمانلتقش دة

تع ررتريشيجتقخخجملا رجاتجلدتقش دةضمانمل ري د
يسرأ "ةلىتقخامستع ررتريش تقهدم يمات،2019-2023
)رتقمل اذت  تعمشاتم ةجةلغا  د،"  ا دتخل ش دةمظات
تقل اتقرمغيليجتقخخج  تقمدرشججممخرهتشماق من(80%

.ت2018/2019



م ضعف ثقافة الجودة لددى الدبعض وعدد
مالتفاعل بجدية مع استمارات التقيي

ضعف مهارات وخبرات بعض 
ين أعضاء هيئة التدريس المكلف
بتوصيف البرام  والمقررات

.الدراسية

اء قصور في التزام بعض أعض
هيئة التدريس بتوصيف 

.المقررات الدراسية

يم صعوبة تطبيق اجراء التقي
.الذاتي والتقدم لالعتماد

عدم جاهزية الكثير مدن البدرام 
االكاديميددددددة إلجددددددراء الدراسددددددة 

الذاتية
تقرلدياا/تقص  ةاا



و تلدك اسدتبعاد اسدتمارات التقيديم الناقصدة أ
.التي تفتقر الى المصداقية

عملت الجامعة على تدريب اللجان
المكلفة بتوصيف البرام ، 
ن وأعضاء هيئة التدريس المكلفي

.بتوصيف المقررات

، المتابعة االكاديمية االسبوعية
ولفت نظر أعضاء هيئة التدريس
عند االنحراف عن التوصيف 

.المطلوب

يم تشكيل لجان متخصصة للتقي
.الذاتي على مستوى كل برنام 

رار تأجيل الدراسة الذاتية واالستم
في تبني خطط التحسين حتى
.استيفاء المعايير المطلوبة

خرقلتقرغلللةليها



جودةاالستمرار في أنشطة لنشر ثقافة ال

وجود مركز تدريب في 
ات توصيف البرام  والمقرر

.لكل التخصصات

قييم تفعيل دور الطلبة في ت
مدى التزام أعضاء هيئة 
التدريس بتوصيف 

.المقررات

أن يتبنى مجلس االعتماد
االكاديمي عمليات تدريب 

.فرق التقييم الذاتي

البدء بالدراسة الذاتية 
للبرام  الجاهزة، 

وتضمينها ضمن خطة 
الجامعة لهذا العام

ميررلاالتقم تشهج



الطلبة ومصادر التعليم والتعلمتقرير: سادسًا



عدد األوعية 
األخر  

412

رسائل ماجستري 
اليكرتونيه 

132
5

دوريات 
اليكرتونيه 

198

عدد الكتب 
اإلليكرتونية 

12300

عدد 
األحباث 

98

عدد 
الدوريات

300

عدد 
العناوين

197
0

:الجامعةفيالمركزيةللمكتبةالعامةاإلحصائيات-أ

:م2018/2019وضع املكتبة خالل العام اجلامعي 



الخدمات المكتبية

515

2

4

3

213

2

2216

1645

156
9

تخ ع

 رت،ة

تقمكرةجلتيقكرر ميج

تقمكرةجل

تقمركتيج

 م خرص يرل

وةارة



عدد 
األوعية 
األخر  

318

رسائل ماجستري 
اليكرتونيه 

102
5

دوريات 
اليكرتونيه 

93

عدد الكتب 
اإلليكرتونية 

563

عدد 
األحباث 

53

عدد 
الدوريات

109

عدد 
العناوين

521

 :عدد أوعية املعلومات الت مت إدخاهلا إىل املكتبة



: عدد أوعية املعلومات الت مت إدخاهلا إىل املكتبة ( 

0

200

400

600

800

1000

1200

عدد العناوين مع 
النسخ  

عدد الدوريات  عدد األبحاث  عدد الكتب 
اإلليكترونية 

ه دوريات اليكتروني رسائل ماجستير 
اليكترونيه  

الحاسوب  األدرية  الطبية  المجموع



: حوسبة املكتبة ( ج

رة تزويد محرك المكتبة التابع لوزا
التعليم العالي  ببيانات الكتب

التقليدية 

يوجد لدى المكتبة نظام الكتروني
اإلعارة 

مكتبة يتوفر في  موقع الجامعة
الكترونية لجميع التخصصات

توي يوجد نظام مكتبه االلكترونية تح
كتاب الكتروني 14119على عدد 

لكل التخصصات 



:المكتباتعلمفيالمتخصصينالموظفينعدد( د

1

:اإللكترونيةالمكتبات( ه

1

:واألقسامالكلياتمكتبات( و

1



:م، حبسب الكلية والقسم2018/2019 ائمة باألنشطة الصفية للطلبة خالل العام اجلامعي 

تيارتال
ةلميج

رخ يرل
مهارتال
تقخلةجل
ةد رتال
ردريةيج

ورمادل
جكاديم 

رت يدل
تقخلةجل
ةد رتال
تقرلضيرل
قلر   

رت يدل
تقخلةجل
ةمهارتال
تقةل ل
تق لم 

ركليمل
تقخلةجل
ة م ل
 ممارتا
 ةر ض

.



م، حبسب الكلية  2018/2019 ائمة باألنشطة الالصفية للطلبة خالل العام اجلامعي  
 :والقسم

أنشطة 
طالبية

رياضيج

تشرماةيج

ثيا يج

ةلميج

 خميج

تلرفاعالرخرج



التاريخنوعهعنوان النشاط

2019جةري ل٧مماخةجميل الربيعي رئيس جامعة الرازي يدشن دوري ابطال جامعة الرازي لكرة الطائر/ الدكتور

2019جةري ل٢٧مماخختام دوري ابطال جامعة الرازي لكرة الطائرة

ت2019جةري ل٢٢رللجمةالرحلة الثقافية الترفيهية الثالثة لطالبات الجامعة الى مزرعة فاملي بارك امانة العاص

20/7/2019رللجمركز الرازي للتدريب والتأهيل ينظم الرحلة الترفيهية لطالب البرنام  الصيفي

ية و في اطار انشطتها العلمالثالسيمياجامعة الرازي تنظم زيارة للجمعية اليمنية لمرضى 

المجتمعية واالنسانية
2019 ةرتيرل٢١خدمجلمشرم يج

2019مارسل١٠خدمجلمشرم يج(.وكيفية الوقاية منه Bالندوة العلمية للتوعية بالتهاب الكبد الوبائي )جامعة الرازي تنظم 

ت2019 ةرتيرل5مماخمنتخب جامعة الرازي يتغلب على منتخب جامعة تونتك بأربعة اهداف مقابل هدف واحد



التاريخنوعهعنوان النشاط

ة جامعة الرازي تعقد اللقاء التشاوري مع مندوبي الطالب في مختلف التخصصات الطبي

واالدارية وعلوم الحاسوب
2019 ةرتير28مماخلتشرماع

جامعة الرازي تنظم حملة توعوية في االوساط الطالبية للتبرع بالدم

لملجلر ة يج

خدمجلمشرم يج
·مارسل١٤

الة جامعة الرازي تدشن البرنام  التدريبي لتنمية مهارات القيادة المعد من قبل فريق الزم

.االلفية العالمي التابع لألمم المتحدة

ردريل

خدمجلقألثرلتعكاديم 
13/9

جدين جامعة الرازي تواصل برنامجها الخاص بعملية االعداد والتهيئة الستقبال الطالب المست

م2020_2019
6/10مماخ

20/7/2019رللجمركز الرازي للتدريب والتأهيل ينظم الرحلة الترفيهية لطالب البرنام  الصيفي









احتفاالت التخرج 



خللص رلتقخريشينلد  هلمش تل  ل ما،لتق

ت2019

قجلقل اتلقأل  اتلتقرمريضل تقمخرةرتال تقيةا

2019-2018تقشام  ل

دإلتقرل)لف لرخرجل  تلتقرمريضلد  جل

ىلمنلم ظف لايئجلم رمف(لرغتلتقص ال

ام جتقث رةلتق اتل تقذينلرتلرأايلهتل  لتقش

د  جل)لف لرخرجل  م لتقرمريضل تقيةاقجل

) فرت،لتقخل

ت2017/2018قل اتلتقشام  ل



 مااللف لرخرجلتقد  جلتقثاميجلريميجلم ل

د  ج

(future of technology  ) 

ت2017/2018قل اتلتقشام  ل

لف لر ديالخريش لتقد  جلتقثاميجل

ةكاق ري سلجدترةلتةما ل

(د  جلتدتري لمهضجل خن)

يضلتقرمرةكاقري سلف لر ديالخريش ل

 تقمخرةرتال تقيةاقج

(للمش تل  ل ما،لتقخل)



لف لرخرجل  تلتقصيدقجلد  ج

(لل صفجللياة)

خريجل خريشج(ل110)ق ددل

ل مااللف لرخرجلتقد  جلتقثاقثجللريميجلم 

د  ج

(للريمي نلمهضجل خنلل)

لف لرخرجل  تلتقرخديرلد  ج

(للر تدلتقرخدير)



تقخلةج

ةرمامجلت ريةا ل
نتقخلةجلتقم رشدي

تقية  ل
 تقر شي 

تعقرلاق

تعكاديم تعرمادلتقرخرج

تمرتفلتقخلةجل  ل
تقريييت

ةرتمجلتقري يجل  لتقلغجل
.تعمشليتيج



دلوةدتدلةرمامجلت ريةا لقلخلةجلتقشد
:قمدةلت ة عليرضمن

–تقر ريملةاقل تئحل تعمظمجل
–ج ا ياالتقلغجلتعمشليتيجل

–مهارتالتقرف قلقلخاقللتقشام  ل
.مد مجلتق ل فلقلخاقللتقشام  ل

ينل  للف لت ريةا لتقخلةجلتقم رشد
.مهايجلتقةرمامج

شهجلريييتلةرمامجلتع ريةا لمنل 
.للمظرلتقخلةجلتقم رشدين

ةرمامجل

ت ريةا ل

تقخلةجل

تقم رشدين



.تةدتدلدقي لتعرمادلتعكاديم 
رمفيذلشل االتعرمادل

.تعكاديم 

تةدتدلمؤمرتالقيياسلش دةل
.تعرمادلتعكاديم 

ل فلر ريملتقخلةجلةمد مجلتق 
.تعخ  يجلقلخاقللتقشام  

تعرمادل

تعكاديم 



جةضا،لايئجل
.تقردريس

تقميررتال
.تقدرت يج

.تقردريللتق مل 

.جتقخدماالتقمكرةي.تقردريللتقميدتم 
تقخدماالتقشام يجل
.ج تألممخجلتقخ ةي

.جتق مليجلتعمرلامي
تمرتفلتقخلةجل  لتقريييت



 لد رةلردريةيجل 22رتلرمفيذل
مامجلتقلغجلتعمشليتيجلضمنلةر
كلير لتقرلضيرلقلر   لقخلةج

تق ل تلتقخةيجل تقلا  لل
.مشاما

ةرتمجلتقري يجل  لتقلغجل
.تعمشليتيج

ردريللتقخلةجل  لمهارتال
.  قلتق م 

تقتيارتالتق لميجرمفيذل

تعممخجلتقخ ةيج

تلرفاعالرخرجل10و امجل
.لقخلةجلتقم ر ياالتألخيرة

منل%ل60تمشاتلجكثرلمنل
.مهادتالتقخريشينلتقمر ثرة

.رل ينلتقخدماالتقخ ةيج



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:  لمل رلتقخلةجل مصادرلتقر ليتل تقر لت

تع ررتريشيجتقخخج  تأل ا يجتقملا رجاتجلدتقخلةجمل ري د

تقيدرةنرل ي"ةلىقلشام جتقخامستع ررتريش تقهدم يماقلشام ج،

اذت  اتتعمشم ةجةلغا  د،"تق م   ق  تقشام جقخلةجتقرما  يج

تقرمغيليجتقخخج  تقمدرشجتممخرهتشماق من(%82)تقمل ر

.ت2018/2019



للطلبدة صعوبة تنفيذ الرحالت الترفيهية
بسبب االوضاع االمنية السائدة

تدني مستويات خريجي 
.الثانوية العامة

ضعف مشاركة بعض 
.يماالقسام في عمليات التقي

عدم توافر مساحات 
ذ للمالعب بالجامعة لتنفي
.االنشطة الرياضية

ة توقف إقامة معارض سنوي
للكتاب الجامعي بسبب 
العدوان والحصار

تقرلدياا/تقص  ةاا



االكتفددداء بدددبعض الدددرحالت الدددى
.أماكن قريبة من أمانة العاصمة

اعداد دورات تقوية في 
.المهارات االساسية

تهم تعريف الطلبة بأهمية مشارك
في التقييم، والقرارات التي
يمكن أن تبنى في ضوء 

.  تقييماتهم

استئجار مالعب جاهزة بأمانة 
العاصمة لتنفيذ االنشطة 
.الرياضية لطلبة الجامعة

م توفير مصادر الكترونية لدع
.مكتبة الجامعة

.نيةاالشتراك في مكتبات الكترو
توجيه الطلبة للبحث عن 
.  المصادر االلكترونية خرقلتقرغلللةليها



توقيدددددف الدددددرحالت الطالبيدددددة للمنددددداطق 
.البعيدة، حرصا على سالمتهم

ية تكثيف المقررات الدراسية المعن
بالمهارات األساسية خالل السنة 

رية واعتبارها كسنة تحضي) األولى 
)

ميع أتمتة عمليات التقييم، والزام ج
تسهيل الطلبة بالتقييم االلكتروني، و

مشاركة الطلبة في التقييم 
.الكترونيا

ندية توجيه المستثمرين الى تجهيز أ
وصاالت رياضية يتم تأجيرها 
شطة للجامعات الراغبة في تنفيذ األن

.  الرياضية

كة لكل تكوين مكتبة الكترونية مشتر
م الجامعات تحت رعاية وزارة التعلي

.العالي
ميررلاالتقم تشهج



تقرير  : سابعًا
احلرم اجلامعي



 اعات اجلامعة

31 اعة 

1922 m2



2املساحة مالقاعةالدورم

67 اعه الندواتاالول1

53 اعة الدراسات العلياالثاني2

20136الثاني3

20267الثاني4

20336الثاني5

20436الثاني6

20567الثاني7

20636الثاني8

20753الثاني9

20853الثاني10

30153الثالث11

30253الثالث12

30367الثالث13

30467الثالث14

40153الثالث15



2املساحة مالقاعةالدورم

40253الرابع16

40367الرابع17

40467الرابع18

50136الرابع19

50253اخلامس20

50367اخلامس21

50453اخلامس22

50536اخلامس23

50667اخلامس24

50753اخلامس25

50853اخلامس26

50953اخلامس27

51053اخلامس28

51167السادس29

51267السادس30

280 اعة املؤمترات والندواتالسادس31

   1922



مكاتب اجلامعة

مكتب  20

633 m2



املساحةعدد املكاتباملكاتبم
االمجالية

املساحةعدد املكاتباملكاتبم 

440امناء املعامل واملكتبات11 136رئيس جملس االمناء1

125مركز التدريب والتطوير12 136رئيس اجلامعة2

134.8الشئون املالية  13 120.5نائب رئيس اجلامعة3

122.9حسابات الطلبة14 118مدير مكتب رئاسة اجلامعة4

125الكنتــــرول15 120.5االمني العام5

118وحدة نظم املعلومات16 361.5عميد الكلية6

120التدريب السريري17 561.5رئيس القسم  7

136الدراسات العليا18 171أعضاء هيئة التدريس8

130ة  املسجل العام وشؤون الطلب9
 

120املوارد البشرية19

10
مركز اجلودة واالعتماد  

136االكادميي
 



معامل اجلامعة

معمل  14

885 m2













مرت،لجرضلمشا رةلقللرتلتقشام  لةم الجل•
.مررلمرةا 1100

2860مرت،لجرضل  لل لتقمهضجلةم الجل•
.مررلمرةا

:ت2018/2019تألرتض لتقشديدةلتقر لرتلرملكهالخ  لةاتل1



 املرافق اجلامعية اجلديدة الت مت اضافتها أو الت مت تنفيذها

انشاء  اعة 
املؤمترات 
.وتأثيثها

إضافة مخس 
. اعات دراسية

إضافة معمل 
التغذية 
.العالجية

إضافة معمل 
.احلاسو 

البدء يف 
جتهيز معامل  
كلية  طب 
االسنان

.العيادات.معمل الفانتوم
معمل صناعة 

.االسنان
معمل 
.معمل االشعة.اجلبسيات

معمل النحت معمل التعقيم .معمل اخلزف
إضافة مو ف 

.سيارات
عمل مصلى 
.للطالبات



 املرافق اجلامعية اجلديدة الت مت اضافتها أو الت مت تنفيذها

حتسني الكفترييا مو ف سيارات
.واخلدمات الطالبية

البدء بتجهيز كلية 
.طب األسنان

تسوير األرض 
اجملاور للجامعة

استكمال جتهيزات 
 اعة املؤمترات

استحداث  اعات 
دراسية

إضافة معامل 
وجتهيزها



 م2019-2018أبرز التجهيزات الت مت إضافتها خالل العام اجلامعي 

.شراء ميكروسكوبات

شراء اربعه ميزان 
.حساس

شراء ميازين أطفال  
.ملعامل التمريض

.شراء جهاز اشعة اسنان

شراء كراسي معامل عدد 
(50.)

شراء األرض اجملاورة  
.ملبنى اجلامعة

.شراء جهاز عالج طبيعي

شراء جهاز شد متحرك 
.للعالج الطبيعي

(.2)شراء دمى اإلنعاش 

هواء ملعمل  ماطورشراء 
.األسنان

شراء أجهزة  ياس 
.الضغط

عمل بنشات ملعامل 
.املختربات

جتهيز وحدة تقدير 
.الربوتني

 HDشراء شاشات 
.للقاعات الدراسية

.شراء بروجكرت جديد
إضافة نقات أكادميية 

.جديدة

إضافة  اعات جديدة يف 
.الدور السادس

شراء طفايات حريق 
.جديدة

شراء كامريا سوني 
(.فيديو)جديدة

عمل مظالت يف حوش 
.اجلامعة



 م2019-2018أبرز التجهيزات الت مت إضافتها خالل العام اجلامعي 

إضافة معمل جديد 
(.مطبخ)للتغذية 

شراء دراجة نارية ملسؤول  
.املشرتيات

.شراء دواليب زجاجية للمكاتب

.شراء دواليب جديده للمعامل

.إضافة معمل حاسو  جديد
إضافة أجهزة بصمة لدخول  

.الطال 

.شراء مكاتب جديده

شراء كراسي جلوس خاصة  
.بالطال 

توفري كتب لكلية العلوم 
.الطبية

توفري كتب لكلية علوم 
.احلاسو 

توفري كتب لكلية العلوم 
.اإلدارية

.توفري كتب للدراسات العليا

ادخال خطوت تلفون جديده 
.ملبنى اجلامعة

.طباعة كتب احلوكمة

توفري كراسي جديده السرتاحة  
(.احلوش)الطال   ( األثاث+ املعامل )األسنان 

.شراء أجهزة جديدة للمعامل  
.شراء كامريات مرا بة

تأثيث مكاتب القيادات  
االكادميية الت مت تعيينها 

.م2018/2019خالل العام 

.شراء كامريا فيديو



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:تقلرتلتقشام  مل ر  لمل رل

المحاوراحدويعدالتحتية،البنيةمحوريقابلهالجامعيالحرممحور
الهدفوينصم،2023-2019االستراتيجيةالخطةفياالساسية

الىولللوصللجامعةالتحتيةالبنيةتأهيل"علىالرابعاالستراتيجي
فيازاالنجنسبةبلغتوقد،"الوطنيةاالكاديميواالعتمادالجودةمعايير
التشغيليةالخطةفيالمدرجةانشطتهضمن(%70)المحورهذا

.م2018/2019



ارتفاع قيمة االراضي 
في أمانة العاصمة 

. بأسعار خيالية

عدم توافر مساحات كافية 
داخل أمانة العاصمة تلبي 
المساحات المطلوبة لالعتماد

صعوبة استيراد أجهزة 
ان ومعامل حديثة نتيجة للعدو

.والحصار

تم منحنا أرض من الدولة لكن
.لم نستطيع الحصول عليها

ا ارتفاع تكاليف البناء، بم
.يفوق قدرة الجامعة

بة صعوبة توفير مباني قري
نى تتوافر فيها مواصفات المب

.الجامعي الجيد

تقرلدياا/تقص  ةاا



االستمرار في استئجار 
. المباني الجامعية

ون استئجار مباني يتك
.من سبعة طوابق

استئجار مالعب 
.رياضية

تأجيل االستيراد، 
والعمل على صيانة 
.واستخدام المتوافر 

ال تزال الجامعة تبذل 
. جهود كبيرة للمتابعة

.تأجيل البناء

العمل على االستغالل
فر االمثل للمبنى المتوا

.حاليا  

البحث المستمر عن 
يه مبنى جديد تتوافر ف
.المواصفات المناسبة

خرقلتقرغلللةليها



ثامنًا تقنية املعلومات واإلعالم



ر تلم  التقشام جلتيقكرر م لةلىلتقم ر  لتق رة ل تق اقم 

ةددلت ترلم  التقشام جلتيقكرر م لخ  لتق ات



 رةيصصجلرمرلصصفلشام صصجلتقصصرتتإلم  صصالوقكرر مصص لمرميصصتلةصصاق تشهرينلتقلغصصجلتق

تق صاتل تيمشليتيجل قهلظه رلمرميتلشدتالةلىلملركاالتقةل ل ليؤلتقم  الخص  

يكسلتلم صصر  لمرميصصتل صص لتقرصصصميملتق صصاقم لتق ية مصصارر2018/2019تقشصصام  ل

تقم ت صصالةاقميصصال ملليصصال ةرةيصصالمظصصرتلعقرتتمصصهلةم صصاييرلتقرصصصميمل م صصاييرلشصص دة

.SEOتيقكرر ميجلتق اقميجل م اييرلت ل

كصسلكص ل ي رةرلم  التقشام صجلتيقكرر مص ل تشهجتقشام صجل ص لمصةكجلتيمررمصال ي 

 لودترتالجممخجلتقشام جل يرضمنلملر  لشيصدل ص لشميصالرة يةارصهلتقم ةصرةلةصنلكص

.تقشام ج

نلةاقشام صجل ي  رلتق ديدلمنلتقخدماالتيقكرر ميجلقك لجصلاللتقمصللجلتقمررةخي

تلتق صاق ل تترةلتقر لصي–تقةصالثينل–ج قيا،لجم رل–ايئجلجكاديميجل ودتريجل–خلةجل)

(.للتقمشرما-  قلتق م ل–تقشام االتألخر ل–

تقشام صجل يرضمنلمخا اال رةيجلقك لكليصجل قلمشلصجلتق لميصجلتقملكمصجل قمظصاتلودترة

ERPقلمؤرمرلتق لم لتأل  لقل  مهلتقد تئيجل  ريةالقةا  لتيدترتالل 

مةذهلةنلمماخل   اقيجلم  التقشام جلتيقكرر م لخ  لتق ات

http://alraziuni.edu.ye/



:ت2018/2019تقخدماالتيقكرر ميجلتقميدمجلةةرلم  التقشام جلتيقكرر م لخ  لةاتل

المكتبة اإللكترونية بوابة الطالب

ايميالت كادر الجامعة اإلداري 
مجلة الجامعة العلميةواألكاديمي 

نظام تخطيط موارد 
ونيةنظام االستبيانات اإللكترالمؤسسة 



:ت2018/2019تألمظمجلتقلا  ةيجل تقم ل ماريجلتقر لجضيفالقل م لتقشام  لخ  لةاتل



:ت2018/2019  تةدلتقةياماال تقم ل ماالتقمر  رةللرىلةاتل

 اةدةلةياماالمظاتلتقشام جل
تألكاديم ل

SQL database 

مظاتلتقمركام  اةدةلةياماال
.ةلسلتقماق 

ORACLE database

نظام المكتبة  اةدةلةياماال
.اإللكترونية

SQL database 

نظام اإلعارة منقاعدة بيانات 
.مكتبة الجامعة

SQL database 

نظام التدريب اةدةلةياماال
.السريري

SQL database 

نظام األرشفة اةدةلةياماال
.والتوثيق اإللكتروني

SQL database 

ERPمظاتل اةدةلةياماال
 يضتلك لةياماال م ل ماا)

(تقشام ج

Maria DB

قاعدة بيانات الموقع 
اإللكتروني للجامعة 

نظام المستودع الرقميقاعدة 
والتي ستضم نتاج الجامعة

بحث علمي وتأليف )
قيد (: )وإصدارات الجامعة 

.(اإلنشاء

نظام إدارة قاعدة بيانات 
.الفعاليات واألخبار

SQL database 











:وة تلتقشام ج

:للت2018/2019تلصائيجلةنلتقف اقياال تعممخجلتقر لرتلرغخيرهالةةرلتقصفلجلتعخةاريجلتعقكرر ميجلقلشام جلخ  لةاتل-ج

مصدفوفة ي وثقت الجامعة جميع الفعاليات واألنشطة التدي تدم تغطيتهدا فدي موقدع الجامعدة اإللكتروندي وفدي صدفحاتها االجتماعيدة فد

فعاليددات يوضددح اسددم الفعاليددة ونوعهددا وتدداريخ انعقادهددا وصددور الفعاليددة باإلضددافة إلددى توثيقهددا فددي نظددام إدارة التوثيددق إعالمددي

:واألخبار وكانت إحصائيات الفعاليات واألنشطة التي تم تغطيتها في موقع وصفحات الجامعة اإللكتروني كما يلي

ة فةةرلتقفي  ةةرلتقم  ا

200 

فعالية 

ونشاط 

337 

فعالية 

ونشاط 



:وة تلتقشام ج

:للت2018/2019تلصائيجلةنلتقف اقياال تعممخجلتقر لرتلرغخيرهالةةرلتقصفلجلخ  لةاتل-ج

تم تغطية بعض الفعاليات الكبيرة في صحف ومواقع أخبار محلية رسمية وغير رسمية

26
  اقيج

7جكثرلمنل
صلمل م ت ال
وخةاريجلملليج

تيذتةاا

5

ائيجتقيم تالتقفض

3

 كاقجل ةأ

صلمل ر يجل
ر ميجل خاصج

4



تقمماخ/لت تلتقف اقيج
مكانلتقرغخيجلتية ميج

القنوات الفضائيةاإلذاعاتالصحف والمواقع اإلخبارية

تقمؤرمرلتق لم لتأل  لقل  مجلتقد تئيج
تقمشلجل- ةرمةرل26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

.م  ال صفلاال تترةلتقر ليتلتق اق -م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليجل-تقخةيجل

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تقه يج

تقيمنلتقي ت

 ةأ

 رمجلرجسلتقما لتقةمرإلتقم ة 
م  ال- ةرمةرل26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

.م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليج- صفلاال تترةلتقر ليتلتق اق ل

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تيارةلد قجلرئيسلتق ترت،ل م اق لتق ترت،

قلشام ج

م  ال- ةرمةرل26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

.م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليج- صفلاال تترةلتقر ليتلتق اق ل

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تقه يج

تقيمنلتقي ت

 ةأ

  اقيجلوليا،لتقي تلتق اقم لقلم ؤ قيج

ق اق تقمشرم يجلةاقر ا نلمال تترةلتقر ليتلت

م  ال- ةرمةرل26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

.م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليج- صفلاال تترةلتقر ليتلتق اق لشلجلتقخةيجل

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تقه يج

تقيمنلتقي ت

 ةأ

:وة تلتقشام ج

:للت2018/2019خ  لةاتلتقصلمل تقم ت التيخةاريجل تيذتةاال تقيم تالتقفضائيجتلصائيجلةنلتقف اقياال تعممخجلتقر لرتلرغخيرهالةةرل-ج



يادلة فعالية إحياء اليوم العالمي للص

دوية بحضور رئيس الهيئة العليا لأل

وشركات األدوية

26صحيفة -أكتوبر 14صحيفة -صحيفة الثورة -وكالة سبأ اإلخبارية 

.معظم المواقع اإلخبارية المحلية-المجلة الطبية -سبتمبر 

اإلذاعة الرسمية

إمإفيمن 

إمإفإرام

صوت اليمن

اليمن الفضائية

الهوية

اليمن اليوم

سبأ

م فعالية زيارة معالي وزير التعلي

العالي ونوابه للجامعة

26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

خةاريجلم ظتلتقم ت التي-م  ال صفلاال تترةلتقر ليتلتق اق ل- ةرمةرل

.تقملليج

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

فعالية زيارة وكالء ومستشاري 

وزير التعليم العالي

26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

خةاريجلم ظتلتقم ت التي-م  ال صفلاال تترةلتقر ليتلتق اق ل– ةرمةرل

.تقملليج

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تقه يج

تقيمنلتقي ت

 ةأ

فعالية زيارة دولة نائب رئيس 

الوزراء لشؤون الخدمات للجامعة

26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

.م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليج- ةرمةرل

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تقه يج

تقيمنلتقي ت

 ةأ

ي فعالية ورشة وزارة التعليم الفن

لتطوير مناه  كليات المجتمع

26صليفجل-جكر ةرل14صليفجل-صليفجلتقث رةل- كاقجل ةألتيخةاريجل

ر ليتلم  ال صفلجل تترةلتق–م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليجل- ةرمةرل

.تقفم 

تيذتةجلتقر ميج

وتوميمنل

وتومورتت

ص التقيمن

تقيمنلتقفضائيج

تقه يج

تقيمنلتقي ت

 ةأ

تقمماخ/لت تلتقف اقيج
مكانلتقرغخيجلتية ميج

القنوات الفضائيةاإلذاعاتالصحف والمواقع اإلخبارية

:وة تلتقشام ج

:للت2018/2019خ  لةاتلتقصلمل تقم ت التيخةاريجل تيذتةاال تقيم تالتقفضائيجتلصائيجلةنلتقف اقياال تعممخجلتقر لرتلرغخيرهالةةرل-ج



فعالية إحياء المولد النبوي 

الشريف

صحيفة -أكتوبر 14صحيفة -صحيفة الثورة -وكالة سبأ اإلخبارية 

.معظم المواقع اإلخبارية المحلية  -المسيرة نت –سبتمبر 26

فعالية الدورة التدريبية في

البحث العلمي ألطباء العيون

.م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليج

فعالية إحياء اليوم العالمي 

اللتهاب الكبد

.م ظتلتقم ت التيخةاريجلتقملليج

تقمماخ/لت تلتقف اقيج
مكانلتقرغخيجلتية ميج

اإلذاعاتالصحف والمواقع اإلخبارية
القنوات 

الفضائية

:وة تلتقشام ج

:للت2018/2019خ  لةاتلتقصلمل تقم ت التيخةاريجل تيذتةاال تقيم تالتقفضائيجتلصائيجلةنلتقف اقياال تعممخجلتقر لرتلرغخيرهالةةرل-ج



:وة تلتقشام ج

:لللت2018/2019خ  لةاتلقلشامجمةذةلةنل  اقيجل  ائخلتقر تص لتعشرماة ل

52643 
 متابعات

52185 
 إعجابات

6778 

 رسائل 
337   

 منشور خالل العام

8000

 تعليق



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:ريميجلتقم ل ماال تية تمل ر  لمل رل

ا  تقمؤ  يجتقيدرةقمل رتقفرةيجتعادتمكألد تعة تتقم ل مااريميجمل ريمدرج

جممخجةرمفيذتقمر لؤتقشامل   ذقفت،2023-2019تع ررتريشيجقلخخجتع  تقمل ر

تقمل رتاذ  تعمشاتم ةجةنتقلدي  ةؤ  دتقشام  ، تعة تتقم ل ماا ريميجتعرمرج

تقشاملذتا يمث  تعة تتقم ل مااقريميجتقماديجتقيدرتاةةما،مر لؤشامل اماف،(90%)

اذت  تعمشاتم ةجةنكذقفتقلدي  ةؤ  دتقرلريجتقةميجقمل رتقفرةيجتعادتمجلد

.تقمل ر



، فددددي الدددديمنالنددددتسددددرعةضددددعف
. وارتفاع تكاليف االتصال

مقاومة الكثير من أعضاء هيئة 
التدريس الستخدام البرام  
رها االلكترونية التي تقوم بتطوي
.  وحدة تقنية المعلومات

من ERPمقاومة تطبيق نظام 
.قبل العاملين بالجامعة

صعوبة تحديث البنية المادية 
مات والبرمجية لوحدة تقنية المعلو

بما يمكنها من مواكبة البرمجيات
.الحديثة

خدام صعوبة استجابة الطلبة الست
البرام  االلكترونية التي 

. متخصصها الجامعة للتواصل معه

صعوبة االرشفة االلكترونية 
.لجميع وثائق واجراءات الجامعة

تقرلدياا/تقص  ةاا



.التكيف مع الوضع القائم
اءالعضتنفيذ دورات تدريبية 

ام  هيئة التدريس الستخدام البر
.االلكترونية

تكثيف الدورات التدريبية 
دام للعاملين بالجامعة على استخ

ERPوتطبيق نظام 

رصد موازنة الحتياجات 
ومتطلبات وحدة تقنية 

المعلومات ضمن الموازنة 
.السنوية للجامعة

اللقاءات الدورية مع الطلبة 
وتوجيههم لالستفادة من 
دمها الخدمات االلكترونية التي تق

.الجامعة

تدريب كوادر الجامعة على 
عانة االرشفة االلكترونية، واالست
بهم جميعا كل فيما يخص 

.ادارته

خرقلتقرغلللةليها



ال تقريريرلتقماق :لرا  ا



النفقات

1550000 $

اإليرادات

1491000 $



بنود نفقات اجلامعة•

املرتبات واألجور•
مواصالت وتنقالت•
اجيارات•
ضيافة•
النظافة والبستنة•
اتصاالت وانرتنت•
املياه والصرف الصحي•
كهرباء وبديل الطا ة•
 رطاسية ومطبوعات واحبار•
انشطة طالبية•
دعاية واعالن•
متطلبات املعامل•
رسوم تعميد وثائق خترج•

م صيانة•
تراخيص •
تسهيالت•
رسوم سنوية تراخيص •
اتعا  مراجعة احلسابات•
ضرائب •
مساعدات•
زكاة•
مصروفات اخر •
مصروفات التأمينات االجتماعية •
مصروفات صندوق تنمية املهارات•
الدراسات العليا والبحث العلمي•
املناهج  واألدلة  •
املكتبة•
املعامل•
التطوير واجلودة والشراكة وخدمة اجملتمع•
•



مررةاالتقهيئجلتعدتريج
مررةاالتقهيئجل
تعكاديميجلتقمرفرغج

تش رلمما مجلتةلا ل
تقرخرج

تش رل اةاالتقردريسل
قلهيئجلتعكاديميجلتقغيرل

مرفرغه

تش رلرصليحل
تعمرلاماا

تش رلمرت ةين
تش رللض رل
تعمرلاماا

تش رلتةدتدلمماذجل
تعمرلاماا

مكا آا تش رلةم لتضا   تش رلردريلل ريرإ ةد لشل اا

تش رلةما لتقمظا ج



رمي الدتخليج م تص ا تيشارتا ضيا ج مظا ج

ة رمج
ررت  لتقم خياال
ةةرلتقمؤ  ج

رلف ماا تمررما مياهلتق تيراا

مياهل صرملصل  مياهلتعدترة تقكهرةا،لتق م ميج ديت لقلم قدتا تي القلم قدتا

 رخا يجلمخة ةاال
 تلةار

تممخجلخ ةيج لف لرخرج دةايجل لتة ن
م رلتمالالخةيجل

م تدلم مليجل)
(ل تشهتهل راثي 

ر  تلر ميدل ثائؤل
رخرج



مصر ملصيامجل
مةام 

صيامجلتشهتةل معا صيامجلجثا  صيامجلتقمظاتلتعق  ررتخيا

ركاقيملقشان ر هي ا
ر  تل م يجل
ررتخيا

تر اللمرتش جل
تقل اةاا

ضرتئللتقمررةاال
(صمنلتقمررةاا)

ضرتئللتق يارتا م اةدتا تكاة تخر 
ةد ل)خدماالتمميجل
(لارس

تش رل)ملاماهل
(ملامين

RYر  تلم رردهل مصر  االرااي ل
مصاريمللي قل
مهايهلخدمج

ةد لتشاتة

مصر  اال
تقرأميماالتعشرماةيجلل

9%



مصر  االصمد قل
رمميجلتقمهارتال

1%

تشرت،ل ممرل
تقةل  ل رأقيمل

تقكرل

تمما،لمشلجلشام جل
تقرتتإل ممراال
 ر يال تقكرر ميا

تعمررتفل  ل
تقد رياالتق لميج
 ر يال تقكرر ميا

مرخلةاالتشرت،ل
تقةل لتق لم ل

. تقممر

و امجلمؤرمرتال
ةلميج

رأاي ل ردريلل
تقكادرلتعكاديم ل ل

تعدترإل
تعةر ا 

تةدتدل رلدي 
تقممااجلل تألدقجل

مرت،لتقكرلل
 تقمرتشال تق  ائ ل

تقر ليميجل

.رشهيتتالتقمكرةج مرت،لجشهتة
رمديدتال  ةاكجل
 كهرةا،ل ما،

ةما،لم ام ل ةمماا

رشهيتتالم ام ل
م تدلت ره كيجل

قلم ام 
وةدتدلخخجل
ت ررتريشيج

مفياالخدمجل
تقمشرما

رخ يرلتألمظمج

تقر جمجلمال
تقشام اا

رشهيتل اةجل
تقمؤرمرتا

رلدي لتقمةمى



االستدامةمحورم2023-2019االستراتيجيةالخطةفيالماليالمحوريقابل
الماليةاالستدامةضمان"علىالمحورلهذااالستراتيجيالهدفوينصالمالية،
انشطتهاجماليمن(%80)المحورهذافياالنجازنسبةبلغتوقد،"للجامعة
.م2018/2019للعامالتشغيليةالخطةفيالمدرجة



صعوبة الحصول على 
تمويل لبناء الحرم الجامعي 

.بالمواصفات المطلوبة

فرض جمارك باهظة على 
ة االجهزة واألدوات التعليمي
التي يتم شراءها من 

.الخارج

عر ارتفاع سعر الدوالر بأضعاف الس
م المعتمد في الجامعات، وارتفاع حج

.ر جداالنفقات التشغيلية بشكل كبي

ي تزايد الضغوطات المالية الت
تواجهها الجامعات، جعلها 
ها تتخلى عن الكثير من طموحات

.التطويرية

صعوبة الحصول على 
ية اعفاءات ضريبية وجمرك
.حسب قانون االستثمار

ارتفاع كلفة الشحن عند 
عار استيراد أجهزة تعليمية بأس

.كبيرة جدا

فرض الجمارك مرتين وبنسب
ة كبيرة، ضاعفت قيمة األجهز

.التعليمية
تقرلدياا/تقص  ةاا



تأجيل البناء حتى 
توافر التمويل 

.المناسب

االضطرار الى الدفع، على 
حساب تأجيل اصالحات 

.ضرورية بالجامعة

تأجيل الكثير من مشاريع 
.التطوير بالجامعة

تأجيل الكثير من مشاريع 
.التطوير بالجامعة

.االضطرار للدفع

.االضطرار للدفع .االضطرار للدفع

خرقلتقرغلللةليها



ريريرلتقر ا نل تقمرتكجل خدمجلتقمشرما:لةامرتال



 لةاتلةددل م علتعرفا ياالج لمذكرتالتقرفااتلتقر لرتلر  ي هالةلىلتقم ر  لتقملل لت لتق خم لت لتقد ق لخ 
:ت2018/2019

26

اتفا ية

تنسيق 
وتعاون 
علمي

تدريبجمتمعية



لإلتفاقالهدف العام ةاسم الجامعة أو المنظمة أو المؤسسة الموقعة معها االتفاقي
غير / مفعلة )اإلتفاقيةحالة 

(مفعلة

ن متوسط عدد المستفيدي

اإلتفاقيةمن 

174مف لهرم يؤل ر ا نل  لمشا لتقردريلالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

1403مف لهرم يؤل ر ا نل  لمشا لتقردريلهيئة مستشفى الثورة العام

500مف لجرم يؤل ر ا نلةلم الشرطة العاممشتشفى

1403مف لهرم يؤل ر ا نل  لمشا لتقردريلمستشفى الشرطة النموذجي

1300مف لجرم يؤل ر ا نلةلم الجمهوريالمشتشفى

مستشفى السبعين

900مف لجرم يؤل ر ا نلةلم المستشفى اليمني األلماني

1403مف لهرم يؤل ر ا نل  لمشا لتقردريلالنموذجي48مستشفى 

1061مف لهرم يؤل ر ا نلةلم جامعة العلوم والتكنولوجيا 

200مف لجترفا يجلمشرم يججمعية خذ بيدي للمعاقين

200مف لجرم يؤل ر ا نلةلم مركز الزبيري الصحي

1200مف لجرم يؤل ر ا نلةلم مستشفى عبدالقادر المتوكل

50مف لجرم يؤل ر ا نلةلم مركز األطراف للعالج الطبيعي

تعرفا ياالج لمذكرتالتقرفااتلتقر لرتلر  ي هالةلىلتقم ر  لتقملل لت لتق خم لت لتقد ق 



لإلتفاقالهدف العام ةاسم الجامعة أو المنظمة أو المؤسسة الموقعة معها االتفاقي
غير / مفعلة )اإلتفاقيةحالة 

(مفعلة

ن متوسط عدد المستفيدي

من االتفاقية

200مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم عالم الصيدلة

454مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم جامعة حجة

215مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس

116مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء

400مف لجرم يؤل ر ا نلةلم بنك الدواء اليمني 

112مفعلةمفعلبرنام  األثر األكاديمي التابع لألمم المتحدة

مفعلةعضويةاتحاد الجامعات العربية

70مفعلةمذكرة تفاهمكواليونيس-اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 

90مفعلةمذكرةلرفااتالمصنع اليمني المصري

90مفعلةمذكرةلرفااتلمصنع العالمية والدوائية 

200مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم مجمع معين الصحي

200مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم للصناعات الدوائيةشفاكومصنع 

50مفعلةرم يؤل ر ا نلةلم المركز الوطني لعالج األورام

تعرفا ياالج لمذكرتالتقرفااتلتقر لرتلر  ي هالةلىلتقم ر  لتقملل لت لتق خم لت لتقد ق 



:للت2018/2019ةددل م علتقخدماالتقر ل دمرهالمرتكتلتقشام جلتقخدميجللخ  لةاتل

القطاعات املستفيدة/اجلهاتعددهانوع اخلدمات املقدمةاسم املركز

ــدريب   ــرازي للتـ ــز الـ مركـ
14برامج تدريبيةوالتطوير

خرجيي الثانوية العامة•
خمتلف شرائح اجملتمع•
مجعيات ومبادرات ومنظمات•

مركـــز اجلـــودة واالعتمـــاد 
األكادميي

استشـــارات وتـــدريب يف 
ــرتاتيجي   ــيط االس التخط

واحلوكمة
8

اهليئة العليا لألدوية•
 طــاع البنــاء،  طــاع   :اهليئـة العامــة لالســتثمار •

.الدواجن،  طاع التعدين،  طاع الصناعات الغذائية
هيئة املساحة واجليولوجيا•
وزارة الصناعة والتجارة•
نقابة املقاولني اليمنيني•
موظفي وزارة التعليم العالي•

مركز البحث العلمي 

  تدريب يف منهجية البحث
العلمـــــي والتحليـــــل  
اإلحصــــائي باســــتخدام 

SPSSبرنامج الـ 

5

أعضاء هيئة التدريس من خمتلف اجلامعات•
طلبة املاجستري من خمتلف اجلامعات•
أطباء العيون يف اليمن•
موظفي وزارة التعليم العالي•



07 تنفيذ مشاريع جمتمعية

تقديم ختفيضات يف الرسوم 
 الدراسية

1541

88 تقديم مقاعد جمانية

22 تنظيم فعاليات جمتمعية

رعاية برامج تدريبية  وندوات 
 وورش للمجتمع

35

ــطة    ــوع األنشـ ــدد ونـ عـ
ــذتها   ــت نف ــة ال اجملتمعي

 وخارجها اجلامعة داخلها





88 تقديم مقاعد جمانية 73000 $



1541 تقديم ختفيضات يف الرسوم الدراسية 502000 $



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 الفعاليــات اجملتمعيـــة
رةايج-مماركجل–رمفيذل



 عضوية جامعة الرازي يف برنامج األثر االكادميي التابع لألمم املتحدة



جليهدملتقىلم ت،مصجلمؤ  صاالتقر لصيتلتق صاق لمصالتألمصتلتقمرلصدةلةهصدملتقصدةتل تقممصارك•
تقفاةلجل  لرلييؤلجادتملتألمتلتقمرلدة

تل2010 صص لمصص  مةرلجخلصصؤلتألمصصينلةصصانلكصص لمصص نل،تق صصاتلقألمصصتلتقمرلصصدةلاصصذهلتقمةصصادرةل•
تقر تص لمالمؤ  االتقر ليتلتق اق قرخ يرل ر تيت

مصصصةكجللي يصصصجل مرم ةصصصجلمصصصنلتقخصصص ل،ل تألكصصصاديميين،ل تق لمصصصا،،ل تقةصصصالثين،ل مرتكصصصت•
تقر ليميصجل مؤ  صاالتقر لصيتلتقم صرمر،ل تعرلصادتاتألةلا ،ل مؤ  االتقر ليتلتق اق ،

  :

د قج130جكثرلمنل•

مؤ  جل  لتقر ليتلتق اق 1500•

 برنامج األثر االكادميي



:ةم لرلفلتقمؤ  االتقر ليميج•

ج كار،ل مخررةاا،ل لل  لشديدةلق ددلمنلتقرلدياالتق اقميج•

خصص للةةصصرتقم ل مصصاالمصصنلخصص  لمةصصادرتال ممصصاخاالتألمصصتلتقمرلصصدة،ل مصصنلممصصر•
قمصصادرلرةصخل رةصاد لتأل كصار،ل تقةلص  ،ل ت ص لتقشام اا،ل تألكصاديميين،ل تقةصالثين،ل

.منلجش لرخ يرلم ردتتلألادتملتألمتلتقمرلدة

 برنامج األثر االكادميي



االيخلصصؤلةرمصصامجلتألثصصرلتعكصصاديم ل صص لكصص لةصصاتلمخصصيتلتقتماقصصجلتعقفيصصجلقخلةصصجلتقشام صص•
تألةضا،ل

جممخجلتقمخيتل•

ممصصاريالخ ةيصصجلرصصدةمهالتقشام صصاالتألةضصصا،لرلصصالمظلصصجلتاصصدتملتقرمميصصجلتقم صصردتمجل•
(17)

 خميم الزمالة االلفية التابع لربنامج األثر االكادميي



Sustainable Development Goals (SDGs) 



 جامعة الرازي ضمن خميم الزمالة االلفية لألمم املتحدة

تق ليدةلةلىلم ر  لتقيمنل

شام االةرةيج3ضمنل

شام جلت ي يا12ضمنل

شام جلةاقميا69ضمنل

80خاقةال خاقةجلمنلشام جلتقرتتإلمنلتشماق ل14رتل ة  ل
خاقةال خاقةجلريدم تلقلمخيت



الزمالة   مقر
طلبة خميم   تاريخ النشأة االلفية

 البلدان املتقدمة اجلامعات املتقدمة 2019

نيويورك  
االمم   منظمة

 املتحدة

 مقبولون متقدمون مقبولون متقدمون مقبولون متقدمون

2015 700
0 

109
2 

120
9 69 135 16 

  املتقدمون للقبول يف برنامج الزمالة االلفية على مستو  العامل



 املستفيدين املشاريع اجلامعات البلدان  الطلبة

1069 16 69 816 978,400 

 زونــائـالف



 مو ع جامعة الرازي يف الزمالة االلفية

 عامليا اسيويا عربيا حمليا

 69 12 3 الوحيدة



 مشاريع تدريب

جمتمعية ضمن اهداف التنمية  مهارات القيادة
 املستدامة

 برنامج الزمالة االلفية للمشاركني



•Alaa Altaher

• Ammar Al Lihem

• Arzaq Al-Kohlany

•Hanin Al_Nasiry

• Hanin Alsabri

•Kholoud Al-Abyadh

•Mizer Almorish

• Sally Alshrjabi

•

 أمساء طلبة جامعة الرازي املقبولني

•Mohammed Al 
Ahmadi 

•Mohammed Al-Tyar

•Omima Al-Qubati

•Orjuwan Al-Shaibi

•Rafa Mohammed 
Adbulhakim

•Reema Altaher









 للض رللف لردمينلتقمخيتلتق اقم لةةرلممصجلةاقميجلمارفل  لتقلف•

م ؤ ق نل  لتألمتلتقمرلدةل مخصياالةاقميجلمنلد  لمخرلفج

رمفيذلمماريالمشرم يج•

(للWebinars)مماركجل ريؤلشام جلتقرتتإل  لتق ديدلمنلتقليا،تالةةرلتقما•

ردتمجل تقلدي لمالمخصياالكةيرةلمنلتعمتلتقمرلدةلخةيرةل  لتقرمميجلتقم 

فريؤلتقممارفلرمفيذلةرمامجلردرية لةاقم ل  لرمميجلتقمهارتالتقيياديجلتقماةجلقل•

ةةرلممصجلردريللةاقميج

 انشطة خميم الزمالة االلفية لألمم املتحدة



 صور من حفل تدشني املخيم العاملي للزمالة االلفية أونالين









 مشاريع فريق الرازي يف خميم الزمالة االلفية العاملي

 التابع لألثر األكادميي لألمم املتحدة 



 مشروع دعم االطفال املهمشني لاللتحاق بالتعليم األساسي
 



 ر ل  لمديريجلتقخ رلةم ل7
 يسللشج

 مشروع التوعية للو اية من املالريا

لل

 





مواقع على األقل مكتظة بالقمامة 4

تم تنظيفها وتغييرها الى مناظر مشجرة جميلة

 مشروع النظافة والتشجري





مصصنلتع صصرةلتقماتلصصجل صص لصصصم ا،لمصصنل200ت صصرهدتمل•
مماخؤلتقصرتعل تع رلتقفييرة

ر  يرلتقرةايجلتقصليجلقشميالت رتدلتع رة•

 مشروع الرعاية الصحية لألسر النازحة والفقرية 



تمرجةلمنلتقفئاالتقمهممج100ت رهدتمل❖

ردريللتقم رهد اال  لتقرثييملتقصل ل❖

 مشروع تأهيل النساء املهمشات يف التثقيف الصحي

ل

للل

 



 أونالين -مواضيع حلقات التدريب عرب إدارة برنامج األلفية 



 صور من احللقات التدريبية





قلتقشام االري تلودترةلمخيتلتقتماقجلتعقفيجل  لتألمتلتقمرلدةلةريييتلجدت،ل ر•
تقمماركجل

شام االةاقميجل  لتمشاتل4رصدرالشام جلتقرتتإلضمنلت ض لل•
:جممخجلمخيتلتقتماقجل ا لكاقراق 

 جامعة( 69)تقييم أنشطة اجلامعات املشاركة يف املخيم 



• Indraprastha College for Women, India

• Al-Razi University, Yemen.

•University of Sydney, Australia

• EARTH University, Costa Rica



Indraprastha College for Women, India



Al-Razi University, Yemen.



University of Sydney, Australia



EARTH University, Costa Rica



 ما حققته جامعة الرازي خالل عضويتها يف برنامج األثر االكادميي

نشر ثقافة المشاركة فدي االعمدال اإلنسدانية 
لخدمة المجتمع 

مشاركة الجامعة في تحقيدق اهدداف التنميدة 
المستدامة لألمم المتحدة

تدددريب قيددادات شددابة علددى مهددارات القيددادة 
ليصددبحوا مدددربين علددى المسددتوى المحلددي 
والدولي

انفتدداد الجامعددة علددى الثقافددات العالميددة مددن 
خدددالل مشددداركة الطلبدددة فدددي مخددديم الزمالدددة 
االلفية العالمي

لجنة الزمالة االلفية ترشح مشروع مكافحدة 
5المالريدددا المنفدددذ مدددن قبدددل الطلبدددة ضدددمن 

مشددداريع عالميدددة  سددديتم تمويلهدددا مدددن قبدددل 
المانحين من المنظمات الدولية 

تخصددددددص نظددددددم )حصددددددول احددددددد الطلبددددددة 
مددددن المشدددداركين فددددي الزمالددددة ( معلومددددات

مسددئول بيانددات )االلفيددة علددى فرصددة عمددل 
فددي األمددم المتحدددة للمشدداركة فددي ( وتصددميم

لجنة تحقيق دولية في جرائم بورما ميانمار





حفل خترج طلبة اجلامعة املشاركني يف خميم الزمالة االلفية  
 اونالين







ماقصصجلةلصصىلمخيمصصاالتقتق مصصرتممركصصتللقةرمصصامجلتألثصصرلتعكصصاديم لر رةصصرل•
ةص تتل ص لتعتعقفيجللجإلشام االجخر لملليجلرمصارفل ص لتقمخصيتلتق صم إ

تقيادمج

تلمصصملهتلي رةصصرلتقخلةصصجلتقممصصاركينل يصصادتالمصصاةجلةلصصىلم صصر  لتق صصاقتل يصصر•
 ل صصصرالقلممصصصاركجل صصص لجإلجممصصصخجلت ل  اقيصصصاالقةرمصصصامجلتألثصصصرلتعكصصصاديم

ملليال ةاقميام رية 

لصصص  لتقشام صصجلةلصصىلمميصصتتالةاقميصصجلرمملهصصالودترةلتألثصصرلتعكصصاديم ل صص •
مشا لتقرمميجلتقم ردتمج

 مستقبل جامعة الرازي يف برنامج األثر االكادميي



ر ليؤل يادةلتقشام جل
:  لمل رلتقر ا نل تقمرتكجل خدمجلتقمشرما

الخطةفيمناظرينمحورينالمجتمعوخدمةوالشراكةالتعاونمحوريقابل
ذاتالمؤسساتمعالعالقةمحور:يسمىأحدهمام،2023-2019االستراتيجية

يزةمتمشراكاتبناء"علىالمحوربهذاالخاصاالستراتيجيالهدفوينصالصلة
الصلةذاتالجهاتومعوعالميةواقليميةمحليةمناظرةتعليميةمؤسساتمع

المحوريسمىبينما،(%60)المحورهذافياالنجازنسبةبلغتوقد"بالجامعة
"لىعالمحورلهذااالستراتيجيالهدفوينصالمجتمعيةالمسؤوليةمحور:الثاني
(%90)المحورهذافياالنجازنسبةبلغتوقد"المجتمعيةالمسؤوليةفيالتميز
.م2018/2019التشغيليةالخطةفيالمدرجةانشطتهاجماليمن



صعوبة بناء عالقات تعاون 
مع المؤسسات الحكومية 
ذات الصلة بتخصصات 

.الجامعة

تفاقم حجم الصعوبات 
والمعاناة التي يواجهها 
المجتمع نتيجة للعدوان 

والحصار الجائر

عدم تجاوب مؤسسات 
القطاع الحكومي والخاص 
في بناء شراكة بحثية مع

.الجامعة

تعاون صعوبة تفعيل اتفاقيات
الجامعة مع جامعات خارجية

صعوبة اقامة عالقات توأمة 
مع جامعات اقليمية وعالمية

صعوبة تفعيل عالقات 
التعاون مع الجامعات 
.المحلية والمراكز البحثية

تقرلدياا/تقص  ةاا



تحمل منح ومقاعد مجانية 
مقابل تبادل الخدمات مع 

.تلك المؤسسات

تبني أنشطة مجتمعية في 
حدود طاقة الجامعة 

.وامكاناتها

استضافة ممثلي مؤسسات القطاع 
الحكومي والخاص ذات الصلة في 
ح الفعاليات التي تقيمها الجامعة، وفت
لك قنوات للتواصل وتبادل الزيارات مع ت

.الجهات

تجميد االتفاقيات حتى
.توقف العدوان

تجميد تنفيذ االهداف 
.ةواالنشطة المتعلقة بالتوأم

بناء عالقات أخوية مع بعض
الجامعات المحلية لتفعيل 

التعاون والشراكة

خرقلتقرغلللةليها



 تقرير أنشطة تعزيز الصمود الوطين ومواجهة العدوان: إحد  عشر



شام ج  تقمريمتقمة إتقم قدوليا،  اقياا
 مخصيااتق تترة يادتاةلض رتقرتتإ
.  شااااتشرماةيج



تتق اتعرلادماةاقر ا نتقرتتإشام جمظما
ئيستقرمأثرل  مد ة"تقخاصجتقمشرماقكلياا
ج تق يا يتقمضاقيج جد ترهتقصمادتقمهيد

امةاقرتتمن تعشرماةيج تقفكريج تقيياديج
ع رمهادهتأل قىتقذكر 
ت2019تةري /30



جلتخ قلم ارلتقرئيسلتقصمادلةلىلد  
تلد لد الشام جلتقرتتإل

"يدلرةم ل يدلرلم "د  جل
ت2019  تلتقمخرةرتال



كرللمظمالتق لخجلتقملليجلةمديريجلم ينل م
تقمئ نلتعشرماةيجل تق م لةاقمديريجل

يا يجل ةاقر ا نلمالشام جلتقرتتإلتقف اقيجلتقث
 تقفميجلةمما ةجلمر رلجرة جلجة تتلمنل
تقصم دل

2019مارسل/ل21







ر ليؤل يادةلتقشام جل
:  لمل رلر تيتلتقصم دلتق خم ل م تشهجلتق د تن

جيةاالستراتيالخطةفييقابلهالعدوانومواجهةالوطنيالصمودتعزيزمحور
المسؤوليةمحورضمنالفرعيةاالهدافمنعددم،2023-2019للجامعة

)تبلغوالتيالمحورهذافياالنجازنسبةعنالحديثسبقوقدالمجتمعية،
للجامعةاالستراتيجيةالخطةفيالمدرجةالمحورانشطةاجماليمن(90%

.م2018/2019



المخاوف األمنية التي تصاحب 
اقامة االنشطة والفعاليات 
الرامية الى تعزيز الصمود 

.الوطني

همجية العدوان واستهدافه 
.للمنشآت التعليمية

انشغال الطلبة بالمحاضرات 
وضعف تفاعل البعض مع 
الفعاليات الرامية لتعزيز 

.الصمود الوطني

يجة تسرب الكثير من الطلبة نت
للظروف االقتصادية السيئة

.التي خلفها العدوان

تقرلدياا/تقص  ةاا

توخي الحذر، واالستعانة 
باألجهزة األمنية لتأمين تلك 

. الفعاليات

.التوكل على هللا

التوعية بدور الطالب الجامعي 
في تعزيز الصمود ومواجهة 
العدوان ضمن أنشطة االرشاد 

.االكاديمي

مراعاة ظروف الطلبة وااللتزام 
عر بتوجيهات الوزارة في اعتماد س

االعفاءات ,لاير( 250)الدوالر 
سوم للطلبة وتخفيض نسبة من الر

.الدراسية

خرقلتقرغلللةليها



زيارة اجلهات وكبار الشخصيات للجامعة

















تفعيل دور جملس االعتماد االكادميي وضمان اجلودة ملساعدة اجلامعات على جتويد براجمها واحلصول على 
.االعتماد

.التنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم لتحسني خمرجات الثانوية العامة

.التعاون فيما بني اجلامعات الوطنية الفتتاح برامج دراسات عليا لتأهيل كوادرها

.تبين سياسات حكومية للحد من هجرة العقول األكادميية، وتوفري بيئة جاذبة هلم

.تسهيل إجراءات التوسع يف الربامج االكادميية الت تليب احتياجات التنمية وسوق العمل

.تسهيل اجراءات املصاد ة على شهائد اخلرجيني، واملعامالت األخر  مع الوزارة

.تبين برامج متويلية ملساعدة الطالب اجلامعي

تقر صياا

2019-2018تقريريرلتق م إلقشام جلتقرتتإل 407



  مراعاة  الضغوت اال تصادية الكبرية الت تتعرض هلا اجلامعات األهلية، ومساعدتها على التطور والنمو والتحسني
.املستمر

.رعاية التنسيق بني اجلامعات الوطنية إل امة املؤمترات العلمية

التعامل مع اجلامعات األهلية بأنها تؤدي خدمة جمتمعية توفر فرص تعليمية ختفف الضغوت االجتماعية على  
.اجلامعات احلكومية، وليست مؤسسات استثمارية

منح اجلامعات األهلية امتيازات خاصة مقابل التزامها حبسا  الرسوم الدراسية بسعر البنك املركزي، ومقابل 
.التخفيضات يف الرسوم واملنح اجملانية

يذ  تشجيع التعاون مع املنظمات الدولية واال ليمية املتخصصة، لالستفادة من امكاناتها وخرباتها يف تصميم وتنف
.برامج تعليمية متطورة تواكب املستجدات العاملية

افق مع مساعدة اجلامعات األهلية للحصول على منح متويلية متكنها من التوسع يف البنية التحتية واألكادميية مبا يتو
.املعايري املطلوبة لإلعتماد األكادميي وضمان اجلودة

تقر صياا

2019-2018تقريريرلتق م إلقشام جلتقرتتإل 408
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