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احملتويات





املقدمة
البحن  العاين    أن تتقنمم االكن ر ايلينق لقةنازا ةزالا التعانةا العنال  ة      ( م2020-2019)يسر جامعة الرازي يف استهالل تقريرها السنويي  

 سنبةق االلتقناجب دنيزا التعانةا     حسني حازب، ةمجةع طاقا اليزالا الذين يعيانين ا نق اصنالت ةتينا   يف    / ممثاة مبعال  اليزير االستاذ 

لنب تع ننم بنييز ةبننالاة   اينامع  يف لنق أبننعظ ال نرة  الننب تعطن، انناليطن، حةن  تعننم جبهنة التعاننةا العنال  مننن أهنا ايبهننا  ا        

اةننة التعاةيةننة ةاالجهنناز إليقنا  العي اديننوه الكنعظ الننةيو، ةاسننتيرال العياةنة التعاةيةننة ليننا التحننميا  ةا عنمام ادننيالز، ةاالسننتهما     

كناطها، ةمتااعنة أزاجب ايامعنا     عاةها، إال أ ه ةاالريا من ذلك تسعى قةازا ةزالا التعاةا العال  ةالبحن  العاين  اهينة عالةنة ديابناة       

امهننا ااسننتعرا  اننمأ  النيزالا ااذكنناجب لةا ادوانيسننة انني ايامعننا  الةيوةننة منن صننالل الل   ( م2018/2019)أكثنر مننن ذي قبننق، ةمونذ العننام   

عانى معنايو ةمرانرا     التقرير السويي أمام قةازا النيزالا، لايقني  عانى أهنا االتنازا ، ةتكنقة  ةاقنع ايامعنا  منن صنالل ال كةنل           

ذ القرالا  الالزمة لاتيةةل اني حممزا، مي ن من صالهلا ال ك، عن مياطن القيا ةالضع، ا ق جامعة، ةمبا مي ن قةازا اليزالا من اختا

ايامعا  عاى انذل ادلينم   ايامعا  ةادياضاة اةوها، ةابمال التيجةها  ةالتعاةيا  الالزمة دعاية م امن اخلاق ا ق جامعة، لتحيةل

 .من ايهيز يف حتسني جيزا أزائها يف خمتا، ادسالا 



املقدمة
، ةذلنك طبقنا لاوينيذمل ادعنم منن قبنق ةزالا      2020-2019ةياق  التقرير السويي أهنا إتنازا  ة كناطا  ايامعنة صنالل العنام اينامع         

هلةئنة التمليسنةة ةالعياةنة    التعاةا العال  ةالبح  العاي ، ةنيقا لايحاةل احملمزا، امجبا مبسال القةازا ةالتيجها  االس اتةجةة، ةمسنال ا 

لعاينن ، ةمسننال البوةننة   التعاةيةننة، ةمسننال ال ابننة ةالننمعا ال الانن ، ةمسننال مطننازل التعاننةا ةالننتعاا، ةمسننال الملاسننا  العاةننا ةالبحنن  ا         

  ةضنيان اينيزا ةالتحسنني    التحتةة ةاديالز ادالةة، ةمسال   ا ادعايما  ةالتقوةنا ، ةمسنال ادنيالز البكنرية، ةمسنال الت نيير االكنازمي       

 . ادستير، ةا تهاجب مبسال الكراكة اجملتيعةة ةتعليل الطييز ةمياجهة العمةان

-2019م، ةالثا   موذ ااهال ص تها االسن اتةجةة  2014ةيعم هذا التقرير السويي هي السازس االوسبة يامعة الرازي، موذ ا كائها عام 

م، ةنيقننا خل تهننا التكنناةاةة السننويية 2020/ 2019م، ةتأمننق ايامعننة مننن صننالل هننذا التقريننر أن تنناز أهننا مننا   اتنناز  صننالل العننام  2023

ةة، كينا يقنمم   ، ةيراط التقرير اني حماةل الوييذمل ادعتيم ةحماةل اخل نة االسن اتةج  (م2023-2019)ادوبثقة من اخل ة االس اتةجةة 

يامعة عاى اتنازا  ايامعنة يف   حتاةق لايضع الراهن عاى مستيى كق مسال ثا الطعياا  ةادكاكق ةاحلايل ادق ا، ةتعاةق قةازا ا

 حتقةننق لتيتهننا  كننق مسننال، ةيقننمم التقريننر احطننائةا  ةمراننرا  ةاةا ننا  ةأانن ال ةلسننيم اةا ةننة، ةمعايمننا  ت هننر جهننيز ايامعننة يف           

البح  العاي  ةصممة اجملتيع حبانيل  أن تطبح ضين أنيضق مخم جامعا  ةطوةة تتيةل يف  يعةة التعاةا ة" االس اتةجةة ادتيثاة يف

،"م2023عام 



حقنق منن زقنة ةبنحة البةا نا       ةتعم كق ادعايما  اليالزا يف هذا الملةق مطحياة ااألزلة ةالكياهم، ةمبا مي نن ايهنا  ادعوةنة منن الت    

م مطننحياا ااألزلنننة  2018/2019الننيالزا يف التقننالير، ةهلننذا الاننر  نينننان مجةننع البةا ننا  ال يةننة ةال ةيةننة النننيالزا يف تقريرهننا السننويي           

تيجهنا  لانم االموناجب    ال  ة ةنا ةةلقةنا ةمي نن اليبنيل الةهنا ةالتحقنق موهنا اسنهيلة ةيسنر، ةهنذا يع نم           ةمرلايةةالكياهم ميثقة 

قةق لتيتها االس اتةجةة، ، ة مي ن من احل ا عاى ممى تقمم ايامعة حني حتاحليكيةاايامعة، إللساجب   ام مرسس  يعتيم مبازئ 

ة  م يف تأهةق مخنم جامعنا  ميوةنة لايوانيسن    2030ةمبا يرهاها مبكةئة اهلل أن ت ين يف بمالا ايامعا  الب تايب طييا الرتية اليطوةة 

. ضين قائية أنيضق ايامعا  عاى مستيى اليطن العرا 

"ةيرضا سائاني اهلل عل ةجق أن يينيقوا دا حيبه "

لئةم جامعة الرازي

صاةق سعةم اليجةه                                                                         / ز.أ



 نبذة عن اجلامعة
الطبيالتعليممجاليفمتخصصةمعتمدةتعليميةكمؤسسةم2009عاميفالرازيكليةبإسمتأسستخاصةمينيةجامعةالرازيجامعة

تمم2013لعاماويف.الصحيةالخدماتافضلتقديميفوساهمتاملجتمعاحتياجاتلتلبيةاملتخصصةالطبيةالكوادروتأهيلتخريجاىلهدفت

منالالزمةرشيةوالبالتحتيةالبنيةوفرتالجامعةفأنذلكولتحقيق.االخرىالدراسيةالربامجيفللتوسعوذلكالرازيجامعةاىلالكليةتحويل

ذويومناالعليالشهاداتحملةمنالربامجملختلفتدريسهيئةوأعضاءاالقسامورؤساءالكلياتوعمداءالدراسيةاملناهجوكذاومعاملقاعات

الحديثتعليماللتكنولوجيااملواكب,املستقلالجامعيالتعليموطرقوسائلاحدثوإتباعالتعليميةالعمليةيفالعاليةوالكفاءاتالخربات

.املتجدد

:والتخصصاتالكليات

–الجيةعتغذية–طبيعيعالج-مجتمعصحة-قبالة-متريض-مختربات-صيدلة-تخدير:التاليةالتخصصاتعىلوتحتوي:الطبيةالعلومكلية

.تنفسيةرعاية–الرؤيةوعلومبرصيات

–اصطناعيذكاء–إداريةمعلوماتنظم-معلوماتتقنية-حاسوبعلوم:التاليةالتخصصاتعىلوتحتوي:املعلوماتوتقنيةالحاسوبكلية

.وشبكاتسيرباينأمن

–انونق–صحيةإدارة–تسويق–ومرصفيةماليةعلوم-أعاملإدارة-محاسبة:التاليةالتخصصاتعىلوتحتوي:واإلنسانيةاإلداريةالعلومكلية

.عريب+إنجليزيدوليةأعاملإدارة

.وماتمعلتقنية–محاسبة–الحرجةالحاالتمتريض–وبائيات–عامةصحة–أعاملإدارة:التاليةالتخصصاتعىلوتحتوي:العلياالدراسات



VisionMission





جية   مسار القيادة والتوجهات االسرتاتي: أوالً



المجالس الجامعية 

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي
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المجالس الجامعية 
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إحصائيات بقيادة الجامعة

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

رئيس الجامعة 
ونوابه

عمداء الكليات 
رؤساء األقسام

31
132

40



مساعد للجودة 

والتطوير 

وخدمة املجتمع

النهميمحمود / د

نائب لشؤون 

الطالب

الكحالينعبدالوهاب / د

النائب للشؤون

االكادميية

تريك القباين/ د

نائب للدراسات

العليا والبحث 

العلمي

نبيل الربيعي/ د.أ

رئيس 

الجامعة

خليل الوجيه/ د.أ رئيس 
الجامعة 

ونوابه

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

إحصائيات بقيادة الجامعة



عميد كلية العلوم

ةاإلدارية واإلنساني

محمد الحسيني/ د

عميد كلية طب 

األسنان

أحمد عبيه/ د.أ

عميد كلية العلوم

الطبية

نبيل الربيعي/ د.أ

وب عميد كلية الحاس

توتقنية املعلوما

األشمورييحيى / د

عمداء الكليات 

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

إحصائيات بقيادة الجامعة



رئيس قسم 

صحة املجتمع 

والتغذية

رئيس قسم 

العلوم الطبية

التطبيقية

رئيس قسم 

املختربات

رئيس قسم 

الصيدلة

ب رئيس قسم ط

األسنان

رئيس قسم 

القانون

رئيس قسم 

اإلدارة الصحية

رئيس قسم 

العلوم املالية

واملرصفية

رئيس قسم 

إدارة األعامل

رئيس قسم 

املحاسبة

رؤساء 
األقسام

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

إحصائيات بقيادة الجامعة



رئيس قسم 

نظم املعلومات

رئيس قسم 

علوم الحاسوب

رئيس تقنية

املعلومات

ات رئيس البرصي

وعلوم الرؤية

رئيس قسم 

الرعاية 

التنفسية

ء رئيس قسم الذكا

االصطناعي

رئيس قسم 

الشبكات واالمن 

السيرباين

رؤساء 
األقسام

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

إحصائيات بقيادة الجامعة



ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

التوجهات اإلستراتيجية



ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

التوجهات اإلستراتيجية



14515 403

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

التوجهات اإلستراتيجية
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ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

التعيينات القيادية الجديدة



ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

اللوائح واألنظمة الجديدة أو التي تم تحديثها

دليل الطالب للتعليم اإللكرتوين

دليل املدرس للتعليم اإللكرتوين

دليل استمرارية األعامل يف ظل جائحة كورونا 

دليل تطبيق نظام إدارة الجودة

19-ددليل اإلجراءات اإلحرتازية لعودة التعليم يف الجامعة اثناء جائحة كوفي

دليل وآليات تقييم الربامج األكادميية

دليل املقارنات املرجعية الفتتاح الربامج الجديدة

دليل مراجعة واعتامد التحديثات عىل مستوى الربامج واملقررات



ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

اللوائح واألنظمة واألدلة الجديدة أو التي تم تحديثها

دليل املتابعة األكادميية

الوصف الوظيفي

مصفوفة األقسام العلمية

(املتابعة والتقييم)مصفوفة التقييم 

األدلة العملية لألقسام العلمية الطبية



تحديث الهيكل التنظيمي للجامعة

تحديث الهيكل التنظيمي لكلية العلوم الطبية

وماتتحديث الهيكل التنظيمي لكلية العلوم الحاسوب وتقنية املعل

تحديث الهيكل التنظيمي لكلية العلوم اإلدارية واإلنسانية 

تحديث الهيكل التنظيمي للدراسات العليا

تحديث الهيكل التنظيمي ملركز التطوير وضامن الجودة

ةمسار القيادة والتوجهات االستراتيجي

اللوائح واألنظمة واألدلة الجديدة أو التي تم تحديثها



يوجد مدونة سلوك 
لكافة منتسبي الجامعة

الئحة الرتقيات

جيةمسار القيادة والتوجهات االستراتي



تحليل سوات ملسار القيادة والتوجهات االسرتاتيجية 

نقاط الضعفنقاط القوة

.دااالعباء الوظيفية عىل املوظفني كثرية ج1.وجود خطة اسرتاتيجية للجامعة1

2وجود قيادة أكادميية وإدارية ذات خربات متميزة 2
الوصفدليلتطبيقيفمقاومةوجود

.املوظفنيبعضقبلمنالوظيفي

.همودوافعالعاملنيلسلوكياتدراساتتوجدال3وجود نظام فعال لتقييم األداء3

4وضوح الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي4

.داريةيوجد تفويض كبري يف السلطات االكادميية واال 

التهديداتالفرص املتاحة

ة توجه الرؤية الوطنية نحو تأهيل خمس جامعات ميني

.ضمن أفضل جامعات عربية
استمرار الحصار والعدوان1

امكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع جامعات حكومية 

وأهلية
2

3نيةتوجه وزارة التعليم العايل لتصنيف الجامعات اليم

جيةمسار القيادة والتوجهات االستراتي



لتعليميةمسار الهيئة التدريسية والعملية ا: ثانيا  



:إحصائيات هيئة التدريس(1

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت

33147339

المتفرغون 
أو المثبتون

47

غير 
المتفرغين 

او 
المتعاقدين

112

159المجموع الكلي للدكتوراه 



107147

المتفرغون 
أو المثبتون

17

غير 
المتفرغين او 

المتعاقدين

24

41المجموع الكلي للماجستير 

:إحصائيات هيئة التدريس(1

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت



116159

المتفرغون 
أو المثبتون

17

غير 
المتفرغين او 

المتعاقدين

24

41المجموع الكلي للمعيدين 

:إحصائيات هيئة التدريس(1

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت



العددالبيان

81اجمالي عدد المتفرغين أو الثابتين

160إجمالي عدد غير المتفرغين أو المتعاقدين

241المجموع الكلي

%33.60نسبة المتفرغين من اجمالي أعضاء هيئة التدريس 

:إحصائيات هيئة التدريس(1

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت



مدى انضباط هيئة التدريس(2

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت



عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت

تقرير سير العملية التعليمية
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تقرير سير العملية التعليمية
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تقرير سير العملية التعليمية

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•

تقرير سير العملية التعليمية
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تقرير سير العملية التعليمية



تقرير سير العملية التعليمية



(الحقلي)التدريب السريري 



مراكز التدريب

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

سبتمرب  26مركز جممع معني الصحي
الطيب

جممع صيدليات ابن 
حيان 

نقابة مالك 
صيدليات اجملتمع



مراكز التدريب

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 املالرياء

مصنع البفك

مركز مكافحة الدرن
مركز مكافحة 

البلهارسيا

مصانع املياه

مشاريع مياه الريف

مركز وقاية النبات

صحة احليوان مركز صحة البيئة 

الرتصد الوبائي 

ه  املؤسسة احمللية للميا
والصرف الصحي

املركز الوطين لنقل 
الدم وأحباثه



األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 

النساء والتوليد 

التمريض الباطين اجلراحي

األطفال

الصحة النفسية 

العناية املركزة 

 التمريض برنامج



الطوارئ

رعاية احلوامل

 الوالدة

النساء 

قبل الوالدة

برنامج القبالة  

األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 



الصيدليات 

األقسام السريرية باملستشفيات 

مصانع االدوية 

التمريض الباطين اجلراحي  

األطفال 

قسم الصيدلة   

قسم اللقاحات 

األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 



العملياتالطوارئ

برنامج التخدير 

األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 



قسم االطفال

قسم اجلراحة العامة قسم باطنية االعصاب

قسم العظام 

برنامج العالج الطبيعي 

األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 



قسم الدم العام 

قسم الكيمياء احليوية

قسم املناعة واالمصال

مركز صحة البيئة والتثقيف الصحي 

قسم الطفيليات  

قسم املختربات 

قسم جراحة املفاصل واالعصاب 

األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 



مركز االمومة والطفولة

مراكز االمراض املعدية وغري املعدية 

برنامج صحة اجملتمع 

األقسام اليت يتدرب فيها الطلبة يف املراكز واملستشفيات 



تقرير سير العملية التعليمية

•

•

•

•

•



عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت

تقرير سير العملية التعليمية



10/08 12/12

20192019

11/01 16/04

2020 2020



حملور اهليئة التدريسية وسري العملية التعليمية سواتحتليل 

نقاط الضعفنقاط القوة

ندرة أعضاء هيئة التدريس يف بعض التخصصات1توافر اعضاء هيئة التدريس يف أغلب التخصصات1

2
انتظام العملية التعليمية واستكمال احملاضرات حبسب اخلطط  

الدراسية
ارتفاع معدالت تسرب اعضاء هيئة التدريس2

3
جناح اجلامعة يف استكمال الفصل الدراسي الثاني عرب التعليم  

االلكرتوني
3

ضعف قدرات بعض من اعضاء هيئة التدريس غري املتفرغني  على 
استخدام التعلم االلكرتوني

4اهتمام اجلامعة بتقييم اعضاء هيئة التدريس كل فصل دراسي4

التهديداتالفرص املتاحة

1
امكانية استقطاب اعضاء هيئة تدريس متميزين يف الكثري من 

.التخصصات
.تزايد هجرة اعضاء هيئة التدريس املتميزين1

2
يا  امكانية التنسيق بني اجلامعات الوطنية لفتح برامج دراسات عل

لتأهيل أعضاء هيئة التدريس يف الكثري من التخصصات برعاية  
.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.صعوبة تأهيل أعضاء هيئة التدريس املساعدة يف اخلارج2

3
االستفادة من كوادر اجلامعات احلكومية يف تغطية العجز يف  

.التخصصات باجلامعات األهلية
.صعوبة االوضاع املعيشية ألعضاء هيئة التدريس3

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت



مقرتحات للمعاجلة التحدياتاملشكالت والصعوباتم

ضعف وعي بعض  منسوبي اجلامعة 1
.باللوائح واألدلة

ورش عمل للتعريف باللوائح ضعف االلتزام باللوائح واألدلة
واألدلة اجلديدة، واليت مت 

.حتديثها
ندرة اعضاء هيئة التدريس يف بعض 2

.التخصصات احلديثة
صعوبة فتح برامج حديثة تتواكب مع 

.احتياجات التنمية
تأهيل أعضاء هيئة تدريس يف 

التخصصات النادرة الدقيقة
عدم وجود برامج دراسات عليا يف اجلامعات 3

الوطنية يف أغلب التخصصات  
صعوبة تأهيل اعضاء هيئة التدريس املساعدة 

.داخليا
فتح  التنسيق بني اجلامعات اليمنية ل

ت دراسات عليا يف خمتلف التخصصا
.لتعويض النقص يف هيئة التدريس

استمرار القطيعة بني اجلامعات الوطنية 4
واجلامعات اخلارجية بسبب احلصار 

والعدوان

ة صعوبة ابتعاث أعضاء هيئة التدريس املساعد
للتأهيل يف اخلارج

 

عليميةالهيئة التدريسية والعملية الت





طالبيمسار الطلبة والدعم ال: ثالثا  



الطلبة المستجدون

احصائيات الطلبة

788410
622

بكالوريوس
ماجستير

مسار الطلبة والدعم الطالبي



نسبة اجمالي الطلبة المستجدين

ذكور
56
%

إناث
44
%

مسار الطلبة والدعم الطالبي



الطلبة المقيدون

احصائيات الطلبة

ماجستيربكالوريوس

1103593196

مسار الطلبة والدعم الطالبي



نسبة اجمالي الطلبة المقيدين

ذكور
56%

إناث
44%

احصائيات الطلبة

مسار الطلبة والدعم الطالبي



الطلبة الخريجون

ماجستيربكالوريوس

36014640

احصائيات الطلبة

مسار الطلبة والدعم الطالبي



نسبة اجمالي الطلبة الخريجين

ذكور
56%

إناث
44%

احصائيات الطلبة

مسار الطلبة والدعم الطالبي



7080

مستوى

 أول

مستوى

 ثاني
مستوى

 ثالث
مستوى

 رابع
مستوى

 أول

مستوى

 ثاني
مستوى

 ثالث
مستوى

 رابع

مستوى

 خامس

مستوى

 أول

مستوى

 ثاني
مستوى

 ثالث

مستوى

 رابع

6910109

تخدير

نسبة النجاح

مختبراتصيدلة

89109

مسار الطلبة والدعم الطالبي



مستوى

 أول
مستوى

 ثاني
مستوى

 أول

مستوى

 ثاني
مستوى

 ثالث

مستوى

 رابع

مستوى

 أول

مستوى

 ثاني

مستوى

 ثالث

مستوى

 رابع

مستوى

 ثالث

قبالةتمريضعالج طبيعي

7101079997999

نسبة النجاح

مسار الطلبة والدعم الطالبي



مستوى

 أول
مستوى

 ثاني
مستوى

 أول

مستوى

 ثاني
مستوى

 ثالث

مستوى

 رابع
مستوى

 أول

مستوى

 ثالث

طب وجراحة الفم واألسنانصحة مجتمعتغذية عالجية

899
81010107

نسبة النجاح

مسار الطلبة والدعم الطالبي



توفر نظام إرشاد أكادميي للطلبةة يضةمن اخلصوصةية    
فيمةةا يتعلةةق بتقةةديم املشةةورة والةةدعم األكةةادميي    

 .والنفسي بإشراف قيادة متخصصة

تم إنشاء وحدة الدعم واإلرشاد األكادميي

تم تعيني مسؤول لإلرشاد األكادميي

مان تم تعيني مرشد اكاادميي لكال مساتوى

أعضاء هيئة التدريس

تم إعداد الئحة الدعم واإلرشاد األكادميي

تاام تنفيااذ جلسااات إرشاااد أكااادميي فااردي 

وجامعي

ول وجود نظام إلكرتوني للتسجيل والقب
والكةةونرتول ونظةةام اةعةةارة باملكتبةةة  

 .وقاعدة بيانات خيدم الطلبة

نظااااام االمتياااااز نظااااام 

الكااااااارتوين القباااااااول 

والتسجيل

بةنظام الكرتوين باملكت

 توفر نظام واضح للثواب والعقاب
 .يضمن عدم التمييز بني الطلبة

الئحة شؤون الطالب 

الئحاااااااة املخالفاااااااات 

والعقوبات

نظااام حقااوق وواجبااات 

الطالب

الدعم الطالبي

مسار الطلبة والدعم الطالبي



ح وجود دليل ارشادي للطلبة يوضح اللوائ
ية، والتعليمات املختلفة لألنشطة الطالب

 واخلدمات املتاحة، واجلداول التعليمية،
 .اةمكانات/وحيدد املرافق

وجود دليل الطالب 

يوجود دليل االرشاد االكادمي

وجود دليل لكل تخصص 

وجود هيكل تنظيمي للجنة

االنشطة

فةتوزيع لجان االنشطة املختل

توفر  خطة سنوية لألنشطة الطالبية 
 باجلامعة يستفيد منها طلبة الربنامج

 .ويتم احلرص على تنفيذها

وجود خطه لألنشطة 

الطالبيااااة مفعلااااة 

وياااااتم تنفياااااذها 

بصورة مستمرة

توفر اجلامعة موارد مناسبة لدعم 
 .األنشطة الطالبية

يوجااااد موازناااااة 

لااادعم األنشاااطة 

الطالبية

الدعم الطالبي

مسار الطلبة والدعم الطالبي



توفر أجهزة عرض لغايات تدريسية  
 مبعدل جهاز حاسب آلي وجهار عرض

متوفرة اجهزة عار  

وكذلك شاشات عر 

يف القاعاااااااااااااات 

%80الدراسية بنسبة 

توفر  خطة سنوية لألنشطة الطالبية 
 باجلامعة يستفيد منها طلبة الربنامج

 .ويتم احلرص على تنفيذها

وجود خطه لألنشطة 

الطالبيااااة مفعلااااة 

وياااااتم تنفياااااذها 

بصورة مستمرة

توفر اجلامعة موارد مناسبة لدعم  
 .األنشطة الطالبية

يوجاااد موازناااة 

لدعم األنشاطة 

الطالبية

الدعم الطالبي

مسار الطلبة والدعم الطالبي



مسار الطلبة والدعم الطالبي



مسار الطلبة والدعم الطالبي

:املشكالت والصعوبات والتحديات يف مسار اهليئة التدريسية وسري العملية التعليمية





مسار مصادر التعليم والتعلم: رابعًا



394

2

4

3

126

2

3159

936

1169

اطالع

قراءة

املكتبة 
اإللكرتونية 

املكتبة 
املركزية

ونسختصوير 

إعارة

ية
كتب

 امل
ات

دم
خل

ا

ممسار مصادر التعليم والتعل



عدد األوعية  
األخرى 

رسائل 
ماجستري

عدد 
األحباث 

عدد 
الدوريات

عدد 
العناوين

:م2018/2019وضع املكتبة خالل العام اجلامعي 

اةحصائيات العامة للمكتبة املركزية يف اجلامعة



عدد األوعية  
األخرى 

رسائل  
ماجستري 

اليكرتونيه 

دوريات  
اليكرتونيه 

عدد الكتب 
اةليكرتونية  عدد األحباث 

عدد  
الدوريات عدد العناوين

: عدد أوعية املعلومات اليت مت إدخاهلا إىل املكتبة

ممسار مصادر التعليم والتعل



بة
ملكت

ة ا
سب

حو
 :

كتاب الكرتوين لكل التخصصات 14119يوجد نظام مكتبه االلكرتونية تحتوي عىل عدد 

مكتبة الكرتونية لجميع التخصصاتيتوفر يف  موقع الجامعة

يوجد لدى املكتبة نظام الكرتوين اإلعارة 

تزويد محرك املكتبة التابع لوزارة التعليم العايل  ببيانات الكتب التقليدية

ممسار مصادر التعليم والتعل



مكتبات الكليات ةاملكتبات اةلكرتوني عدد املوظفني يف املكتبة 

مسار مصادر التعليم والتعلم



زيارات علمية

تطوير مهارات 

الطلبة بدورات 

تدريبية

إرشاد أكادميي

تزويد الطلبة 

بدورات التحضري 

للتوفل

تزويد الطلبة 

مبهارات البحث 

العلمي

تكليف الطلبة 

سمناراتبعمل 

.وعرو 

مسار مصادر التعليم والتعلم

ية
صف

ة ال
شط

ألن
ا



مسار مصادر التعليم والتعلم

ية
صف

لال
ة ا

شط
ألن

ا



قائمة باملختربات واملعامل والتجهيزات أو وسائل التعلم

مسار مصادر التعليم والتعلم

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

املختربات واملعامل املضافة 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

التجهيزات

•

•

•

وسائل التعلم



توفر مساحات حقلية للقيام بتنفيذ التجارب احلقلية حبسب طبيعة الربنامج

مسار مصادر التعليم والتعلم



.  توفر مستشفى تعليمي يتضمن االقسام الرئيسة يضمن تنفيذ الطلبة للتدريب الالزم

مسار مصادر التعليم والتعلم

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 
جممع معني عامل الصيدلةسيبالس

الصحي
سبتمرب  26مركز 

الطيب
جممع صيدليات 

ابن حيان 

نقابة مالك 
صيدليات 

اجملتمع



.  توفر مستشفى تعليمي يتضمن االقسام الرئيسة يضمن تنفيذ الطلبة للتدريب الالزم

ممسار مصادر التعليم والتعل

الشركة اليمنية 
املصرية 

للصناعات 
الدوائية

الشركة الدوائية 
احلدية

الشركة العاملية 
شفاكوشركة شركة سباء فارمالصناعة االدوية  

مركز التثقيف الوطينللصناعات الدوائية

مصنع امسنت عمران 
مركز مكافحة 

املالرياء مصنع البفك مركز مكافحة الدرن
مركز مكافحة 

البلهارسيا مصانع املياه

الرتصد الوبائي صحة احليوان مركز صحة البيئة مركز وقاية النباتمشاريع مياه الريف
املؤسسة احمللية للمياه  

والصرف الصحي



لمسار مصادر التعليم والتعلمسواتتحليل 

نقاط الضعفنقاط القوة

ادر توافر مكتبة مركزية بالجامعة تضم العديد من مص1
قرراقتصار أغلب الطلبة على يطرح من قبل استاذ الم1التعلم بحسب تخصصات الجامعة

توافر المعامل والتجهيزات الالزمة لتنفيذ التجارب2
العام تعثر األنشطة الالصفية خالل الفصل الثاني من2المعملية

بسبب جائحة كورونا2019/2020

الل حرص الجامعة على تنفيذ خطط التدريب الحقلي من خ3
ب ضعف تعاون بعض المستشفيات مع طلبة التدري3.يعقود واتفاقيات بين الجامعة وجهات التدريب الحقل

الحقلي

عة محاضرة الكترونية عبر موقع الجام1000تحميل أكثر من 4
مقاومة الكثير من الطلبة للتعليم االلكتروني4م2019/2020خالل الفصل الثاني من العام 

التهديداتالفرص المتاحة

االنفتاح على مصادر التعلم المتاحة في المواقع 1
عزوف الطلبة عن القراءة1االلكترونية

التعاقد توافر العديد من جهات التدريب الحقلي التي يمكن2
زايد تزايد الضغوط على جهات التدريب الحقلي بسبب ت2معها

اعداد الطلبة بالجامعات 

ة امكانية وصول الطالب الى مصادر تعليم الكتروني3
ي ضياع وقت الطالب في البحث عن مصادر التعلم ف3متنوعة سواء كتب أو محاضرات الكترونية 

الشبكة العنكبوتية

4
ر على انتشار برامج محاكاة للتجارب المعملية مما سيوف

الجامعات الكثير من التكاليف الالزمة لشراء أجهزة 
.ومعامل

تمرار تقادم الكتب والمراجع في المكتبات بسبب اس4
ةالحصار والعدوان، وصعوبة الحصول على مراجع حديث

ممسار مصادر التعليم والتعل



مقترحات للمعالجةالتحدياتالمشكالت والصعوباتم

ضعف اهتمام اعضاء هيئة ة صعوبة تأليف كتب جامعي1
امعيةالتدريس بتأليف الكتب الج

اء توفير حوافز مالية تشجع أعض
هيئة التدريس على التأليف

صعوبة حصول الطلبة على2
مصادر التعلم االلكترونية

وبطء التكاليف الباهظة لإلنترنت
االنترنت

مخاطبة وزارة االتصاالت من قبل
وزارة التعليم العالي لتقديم 
تخفيضات خاصة بالمواقع 

التعليمية
تقادم الكتب والمراجع 3

بالمكتبات الجامعية
ف استمرار الحصار والعدوان وتوق
المعارض السنوية للكتاب 

ركة تكوين مستودعات رقمية مشت
بين الجامعات اليمنية

ممسار مصادر التعليم والتعل

:علمالمشكالت والصعوبات والتحديات في مسار مصادر التعليم والت
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(  الداخلي والخارجي)االبتعاث 

امساء من مت ابتعاثهم للدراسة والتأهيل داخليًا وخارجيًا

التخصصاالسةمم
الدرجة املراد
احلصول عليها

اجلامعة املبتعث
إليها

تاريخ االبتعاثالبلد

2020اليمنجامعة صنعاءالدكتوراة لغة اجنليزيةشرف علي حممد شانع1
2020اليمنجامعة صنعاءدكتوراهختطيط تربويامحد قاسم مجال الدين2
 مصردكتوراهمتريض احلاالت احلرجةعبدالفتاح اجلرادي 3

2020اليمنجامعة الرازيماجستري(رعاية تنفسية)متريض احلاالت احلرجة عبداللطيف اجلنيد3

2020اليمنجامعة الرازيماجستريوبائيات  مراد اليوسفي4
2020مصردكتوراه متريض باطين جراحي عبدالناصر القاضي5
2020اليمنوزارة الصحة العامة والسكانماجستريصيدلة صناعيةالفت الفقيه 6
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التخصصاالسةمم
الدرجة املراد
احلصول عليها

اجلامعة املبتعث
إليها

البلد
تاريخ 
االبتعاث

2017اليمنالرازيماجستريوبائياتمكية الفالحي 1
2017اليمنالرازيماجستريوبائياتعمار الظهاري2
2017اليمنالرازيماجستريوبائياتحييى النمري3
2017اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالالنهميحممود  4
2017اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالأسامه املعاينه5 

 2018اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالسحر اجلندي 6
 2017اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالالذيبانيعمار 7 
 2017اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالنبيل األخرم8 

2018اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالعبدالكريم اهلمداني 9
2018اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالكمال الوليدي 10
2018اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالنور الدين اجلماعي11
2018اليمنالرازيماجستريإدارة أعمالجناة امحد علي الغباري12
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األبحاث المنشورة

Knowledge, attitudes, anxiety, and preventive behaviors towards COVID-19 among health care providers in Yemen: an online cross-
sectional survey

العنوان

عامةصحة المجال
Gamil Ghaleb Alrubaiee, Talal Ali Hussein Al-Qalah, Mohammed Sadeg A Al-Aawar الباحث
BMC Public Health المجلة
(2020): 20:1541 المجلد

والعدد
ISI, PubMed, scimago, Scopus, Research gat and Google scholar الفهرسة

Anti-diabetic Activities of Zizyphus spina-christi Seeds Embryos Extract on General Characteristics of Diabetes, Carbohydrate
Metabolism Enzymes and Lipids Profile in Rats. العنوان

مختبرات المجال
Mohammed SA Al-Awar الباحث
Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences المجلة

(2020): 12:2 المجلد
والعدد

PubMed, scimago, Scopus, Research gat and Google scholar الفهرسة
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https://www.researchsquare.com/article/rs-32387/latest.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=19957157&AN=137647446&h=xJd1Z2nb8TdVA/jYcX9DorfZFrNVL56DzAuhM4sSHlBVad8Shymqo9BeSztai5t9SOxyoX9uBxlGtUHr3LQGPw==&crl=c


األبحاث المنشورة

Anti-inflammatory Activities of Different Types of Yemeni honey on Rats العنوان

مختبرات المجال
Mohammed S. A. Al-Awar 1*, Talal Ali Hussein Al-Qalah2, Abduljalil D. S. Ghaleb3 الباحث
North American Academic Research المجلة

(2020): 3:11 المجلد
والعدد

Scopus, Research gat and Google scholar الفهرسة

Review\COVID-19 Pandemic: The Implications for Diabetes Care and Specifics Management العنوان

االمراضعلم المجال
Mohammed Sadeg A Al-Awar, Talal Ali H Al-Qalah, Ammar SA Omer, Faisal A Al-Agme الباحث
Journal of medical & pharmaceutical Sciences المجلة

(2020): 4:3 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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األبحاث المنشورة

Antihypercholesterolemia Activities by Functional Effects of Some Mix Plant Seeds in Rats العنوان

االمراضعلم المجال
Mohammed SA Al-Awar, Mohammed AY Al-Eryani, Adel AA Muaqeb الباحث
Al-Razi University Journal of Medical Sciences المجلة

(2020): 4:2 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Bacterial contamination of mobile phones of medical laboratory workers at Sana’a city, Yemen and their antimicrobial susceptibility العنوان

االمراضعلم المجال
Wadhah Hassan Edrees, Mohammed Sadeq Al-Awar الباحث
Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research المجلة

(2020): 8:6 المجلد
والعدد

Scimago, Scopus, Research gat and Google scholar الفهرسة
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االمراضعلم المجال
Wadhah Hassan Edrees, Mohammed Sadeq Al-Awar الباحث
Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research المجلة

(2020): 8:6 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Knowledge of ICU Nurses Toward Prevention of Ventilator Associated Pneumonia at Public Hospitals in Sana’a, City-Yemen العنوان

تمريض المجال
Abdoulfatah S Al-jaradi, Nabil Ahmed Al-Rabeei, Sadek A Alwsaby, Gamil G Alrubaiee الباحث
Al-Razi University Journal of Medical Sciences المجلة

(2020): 4:1 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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األبحاث المنشورة

Competences of Midwives in Prevention and Management of Postpartum Hemorrhage at Public Hospitals, Sana'a City. العنوان

تمريض المجال
Nabil Ahmed Al-Rabeei, Abdoulfatah S Al-jaradi, Abdulsalam M Dallak الباحث
Al-Razi University Journal of Medical Sciences المجلة

(2020): 4:1 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Competences of Midwives Toward Management of Eclampsia at Public Hospitals in Sana'a City-Yemen العنوان

تمريض المجال
Nabil Ahmed Al-Rabeei, Abdoulfatah S Al-jaradi, Abdulsalam M Dallak الباحث
Al-Razi University Journal of Medical Sciences المجلة

(2020): 4:1 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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األبحاث المنشورة

Nursing Caring Efficacy Among Nurses in Al-Thowrah Hospital in Sana’a City-Yemen العنوان

تمريض المجال
Abdulhameed Ali Al-Thaifani, Mohammed Ali Al-Akmar, Nabil Ahmed Al-Rabeei الباحث
Al-Razi University Journal of Medical Sciences المجلة

(2020): 4:1 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Microencapsulation of Fingered citron extract with gum Arabic, modified starch, whey protein, and maltodextrin using spray drying
العنوان

تغذية المجال
Amer Ali Mahdi, Jalaleldeen Khaleel Mohammed, Waleed Al-Ansi, Abduljalil DS Ghaleb, Qais Ali Al-Maqtari, Mengjiao Ma, Mohamed
Ismael Ahmed, Hongxin Wang الباحث

International journal of biological macromolecules المجلة

(2020): 152 المجلد
والعدد

ISI, PubMed, scimago, Scopus, Research gat and Google scholar الفهرسة
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األبحاث المنشورة
Synergistic effects of amorphous OSA-modified starch, unsaturated lipid-carrier, and sonocavitation treatment in fabricating of
Lavandula angustifolia essential oil nanoparticles العنوان

تغذية المجال
Marwan MA Rashed, Amer Ali Mahdi, Abduljalil DS Ghaleb, Feng Rui Zhang, Du YongHua, Wei Qin, Zhou WanHai الباحث
International Journal of Biological Macromolecules المجلة

(2020): 151 المجلد
والعدد

ISI, PubMed, scimago, Scopus, Research gat and Google scholar الفهرسة

VULVOVAGINAL CANDIDIASIS PREVALENCE AMONG PREGNANT WOMEN IN DIFFERENT HOSPITALS IN IBB, YEMEN العنوان

ميكربيولوجي المجال
Wadhah Hassan Edrees, Amin Abdo Al-Asbahi, Wadee Abdullah Al-Shehari, Eglal Ahmed Qasem الباحث
Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:4 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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Frequency of Intestinal Parasitic Infection Among Schoolchildren in Ibb City-Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال
Mohammed Ali Alshahethi Eglal Ahmed Qasem, Wadhah Hassan Edrees, Wadee Abdullah Al-Shehari الباحث
Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:2 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Prevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus and associated risk factors among hemodialysis patients in Ibb city-Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال
MM Almezgagi, WH Edrees, WA Al-Shehari, K Al-Moyed, RS Al-Khwlany, AB Abbas الباحث
PSM Microbio المجلة

(2020): 5:2 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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األبحاث المنشورة

EFFECT OF MOST COMMON ANTIBIOTICS AGAINST BACTERIA ISOLATED FROM SURGICAL WOUNDS IN ADEN GOVERNORATE
HOSPITALS, YEMEN العنوان

ميكربيولوجي المجال
Mohammed Farhan ALhlale, Abdulrahman Humaid, Abdullah Hazaa Saleh, Khaled Saeed Alsweedi, Wadhah Hassan Edrees الباحث
Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:1 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Seroprevalence of dengue fever virus among suspected patients in Taiz Governorate-Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال
Wadhah Hassan Edrees Qais Yusuf Abdullah, Mohammed Farhan Al-Helali, Anes Al-Mahbashi, Sameh Taha Qaaed الباحث
Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:5 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

مسار الدراسات العليا والبحث العلمي
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Prevalence and Antibacterial Susceptibility of Bacterial Uropathogens Isolated from Pregnant Women in Sana'a, Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال
Wadhah Edrees, Amat Alaleem Anba الباحث
PSM Biological Research المجلة

(2020): 5:4 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

DISTRIBUTION AND RISK FACTORS FOR GIARDIA LAMBLIA AMONG CHILDREN AT AMRAN GOVERNORATE, YEMEN العنوان

ميكربيولوجي المجال
Mohammed Ali Alshahethi, Wadhah Hassan Edrees, Nabil Mohammed Mogalli, Ali Ahmed Al-Halani, Wadee Abdullah Al-Shehari, Alariqi
Reem الباحث

Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:3 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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Study of Effect Spices on Salmonella Contaminated food as Natural Antimicrobial Agents In Yemen’s Food العنوان

ميكربيولوجي المجال
Wadhah Hassan Edrees Abdulrahman A Humaid , Saeed M. Alghalibi , Rihab R. Taha, Yasmin N. Al-Ammari الباحث
International Journal of Nutritional Science and Food Technology المجلة

(2020): 6:2 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Distribution and Risk Factors for Giardia lamblia among Children in Amran Governorate, Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال
Alariqi Reem. Mohammed Ali Alshahethi, Wadhah Hassan Edrees, Nabil Mohammed Mogalli, Ali Ahmed Al-Halani, Wadee Abdullah Al-
Shehari الباحث

Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:3 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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األبحاث المنشورة

Prevalence of Entamoeba histolytica among Children attending Healthcare Centres at Amran Governorate, Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال
Mohammed Ali Alshahethi, Wadhah Hassan Edrees, Nabil Mohammed Mogalli, Ali Ahmed Al-Halani الباحث
PSM Biological Research المجلة

(2020): 5:3 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Prevalence of Rubella IgG Antibodies Among Productive-Age Women in Al-Mahweet Governorate, Yemen العنوان

ميكربيولوجي المجال

Alariqi Reem Amatalkhaliq Gobara'a, Wadhah Edrees, Wadee Al-Shehari, Anwar Al-Madhagi, Khaled Al-Moyed, Maged Almezgagi الباحث

Universal Journal of Pharmaceutical Research المجلة

(2020): 5:4 المجلد
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Research gat and Google scholar الفهرسة



األبحاث المنشورة
SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC ESTIMATION OF CINNARIZINE IN BINARY MIXTURE WITH PIRACETAM IN BULK AND
PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS العنوان

صيدلة المجال
Ahmed MS Al-Ghani, Anes AM Thabit الباحث
World Journal of Pharmaceutical Research WJPR المجلة

(2020): 8:9 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

Formulation and Evaluation of Extemporaneous Oral Suspension of Candesartan Cilexetil العنوان

صيدلة المجال
Anes A.M Thabit, A.M.S. Al-Ghani الباحث
Journal of Clinical Trials & Research المجلة

(2020): 3:2 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة
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صيدلة المجال
Nabil A Albaser, Anes AM Thabit, Ahmed MS AL-Ghani الباحث
World Journal of Pharmaceutical Research WJPR المجلة

(2020): 9:6 المجلد
والعدد

Research gat and Google scholar الفهرسة

PERCEPTION OF COMMUNITY PHARMACISTS AND PHARMACY TECHNICIANS IN SANA`A- YEMEN ABOUT RISKS OF USE OF
HERBAL PRODUCTS DURING PREGNANCY AND BREASTFEEDING العنوان

صيدلة المجال
AAM Thabit, Wedad Mansor Abdulmajeed, N Albaser, AMS. Al-Ghani الباحث
World Journal of Pharmaceutical Research WJPR المجلة

(2020): 9:4 المجلد
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م2019/2020مراكز البحوث المتوفرة في الجامعة خالل العام الجامعي 

مركز البحث العلمي ومجاالت اهتمامه

.التدريسية هيئتها وأعضاء للجامعة العلمي البحث نشاط•
.البكالوريوس طلبة خترج ومشاريع أحباث•
.املاجستري لطلبة العلمية الرسائل•
.احملكمة العلمية اجملالت اصدار•
.حمكمة دورية علمية جمالت يف االشرتاك•
.العلمية والندوات املؤمترات إقامة•

.تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف البحث العلمي•
.تشجيع ورعاية تأليف الكتب اجلامعية•
.تفعيل الرتمجة•
.املشاركة يف املؤمترات العلمية داخليا وخارجيا•
.  التنسيق مع املراكز البحثية املناظرة داخليا وخارجيا•

 :م2019/2020 العام خالل إنشائها مت واليت الرازي جامعة تقدمها اليت العلمي البحث برامج•

 العلمي للنشر التدريس هيئة أعضاء برنامج••
 املشرتك العلمي النشر برنامج••
 العلمي للنشر العليا الدارسات طالب برنامج••
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 اجملتمعية البحوث برنامج•
 العلمية الرتمجة دعم برنامج••
 دراسي كمقرر علمي كتاب تأليف دعم برنامج••
 العلمي البحث لدعم "باحث" برنامج••
 علمي كتاب تأليف دعم برنامج••



الباحثالورقة باللغة االجنليزية /اسم البحثالورقة باللغة العربية/اسم البحث

د نبيل الربيعي.أIntroduction to Epidemiology and Surveillanceأساسيات الوبائيات والرتصد

واخلارطة الوبائية   Covid-19التعريف مبرض  

الراهنة

COVID-19 and The Current Epidemiological Map
د مجيل غالب أمحد

استعراض التجربة الصينية يف مكافحة اجلائحة  
Presenting the Chinese Experience Combating  

the Pandemic.
محود اخلاشب. د

رميا اةرياني/ د Dentistry & Infection Control Policyطب األسنان وسياسة الوقاية من العدوى

الوعي والقلق والسلوكيات الوقائية ملقدمي الرعاية  

19-الصحية حنو كوفيد

Awareness, Anxiety and  Preventive Behavior of 

Healthcare Workers toward  COVID-19.   

طالل القلعة/ د

حممد االعور/ د

أولويات االستجابة الوبائية ودور االتصال يف زمن 

االختطار

Priorities of the Epidemic Response and the Role 

of  Risk Communication املضواحيعلي /د

19-وفيدأوراق العمل والبحوث التي نفذتها الجامعة في ندوة االستجابة لجائحة ك

.االستجابة اإلنسانية والترصد الوبائي: المحور األول



19-وفيدأوراق العمل والبحوث التي نفذتها الجامعة في ندوة االستجابة لجائحة ك

اإلدارة السريرية لحاالت االشتباه واإلصابة: المحور الثاني

الورقة باللغة العربية/اسم البحث
الورقة باللغة االجنليزية /اسم البحث

الباحث

1
إجراءات السالمة لألطر البشرية الصحية والسيطرة على 

العدوى

Safety Procedures for the Infection 

Prevention and Control

 فوز أبو الغيث / د 

جعشانرانيا / د

للحاالت املشتبهة 19-الفحص املخربي لكوفيد2
Laboratory  Testing for COVID-19 in 

Suspected Human Cases
حممد االعور/ د

19-التعامل مع اةصابات التنفسية احلادة ملرض كوفيد3

- Management OF Acute Respiratory 

Infection With Application on COVID-19 عبد الفتاح اجلرادي/ د

4
الربوتوكوالت العالجية الدوائية يف جمال االستجابة ملرض 

19-كوفيد

- Medical Therapy  Protocols for COVID-

19 Response.
اليحويعلي / د



19-وفيدأوراق العمل والبحوث التي نفذتها الجامعة في ندوة االستجابة لجائحة ك

19-عوامل تعزيز المناعة في الوقاية من كوفيد: المحور الثالث

الورقة باللغة العربية/اسم البحث
الورقة باللغة االجنليزية /اسم البحث

الباحث

دور التغذية يف تعزيز جهاز املناعة1

- Role of Nutrition in Immune System 

Enhancement
د عبد اجلليل درهم.أ

أثر الرياضة يف تعزيز جهاز املناعة2

Impact of Sports in Stimulating Immune 

System 
حممد النونو. أ



19-وفيدأوراق العمل والبحوث التي نفذتها الجامعة في ندوة االستجابة لجائحة ك

حةالمحددات االجتماعية للصحة وأثرها على الجائ: المحور الرابع

الباحثالورقة باللغة االجنليزية /اسم البحثالورقة باللغة العربية/اسم البحث

1
دليل استمرارية األعمال يف ظل اجلائحة 

االقتصادي –والبعد االجتماعي 
ةجراءات املكافحة

- Guideline for Work Continuum during the 
Pandemic and the Socio-Economic  
Implications

النهميحممود . ا

أ عادل العقيب

املعاينهأسامه . م

2
مستقبل الصحة والتعليم واحلماية 

االجتماعية خالل مرحلة التعايف وتقييم 
أثر اجلائحة 

Future  of  Health , Education  and Social 
protection During Recovery Phase and 
Evaluating the Pandemic Impact 

تركي القباني. د

تأثري جائحة كورونا على االقتصاد العاملي 
وتداعياتها املستقبلية على االقتصاد اليمين

Impact of the COVID-19 on Global Economy & 
its Future Consequences on Yemeni Economyحسن فران/ أ



19-وفيدأوراق العمل والبحوث التي نفذتها الجامعة في ندوة االستجابة لجائحة ك

تقنية ونظم المعلومات وتعزيز االستجابة: المحور الخامس

الباحثالورقة باللغة االجنليزية /اسم البحثالورقة باللغة العربية/اسم البحث

1
أثر جائحة كورونا على نظم املعلومات 

واالتصاالت أثناء األزمة ومستقباًل

Role of IT and Data Flow Technology in Optimal 
Response  to the Pandemic

غمدان اآلنسي/م 

2
دور وسائل التكنولوجيا يف مكافحة  

اجلائحة وموثوقية مصادر املعلومات 

- Role of Technology Means in Pandemic Combat 
and Documentation of the Data Sources.االمشوريحيي / د

. دور الذكاء االصطناعي قبل وأثناء كورنا3
Role of AI before and during COVID-19 outbreak

هشام حيدر/ د

4
  جهود) كورونا جائحة ظل يف بعد عن األعمال

 يف بعد عن للعمل التقنية الرازي جامعة
(اجلائحة

Distance Business in COVID-19 Pandemic 

( Al-Razi University IT achievements in COVID-19)
املعاينهأسامه / م



حتليل سوات ملسار الدراسات العليا والبحث العلمي

نقاط الضعفنقاط القوة

.ضعف التسويق لربامج الدراسات العليا باجلامعة1توجه اجلامعة حنو التوسع يف برامج الدراسات العليا1

.ضعف القدرات املادية ملركز البحث العلمي2وجود مركز حبث علمي باجلامعة2

3
حرص اجلامعة على الزام أعضاء هيئة التدريس بالنشر 

العلمي يف جمالت ذات معامل تأثري كبري
.ضعف ارتباط البحث العلمي باحتياجات التنمية3

 4وجود جملتني علميتني حمكمتني باجلامعة4

  اهتمام اجلامعة بأحباث التخرج لطلبة مرحلة البكالوريوس5

التهديداتالفرص املتاحة

.تدهور نوعية االحباث العلمية1اهتمام الرؤية الوطنية بالبحث العلمي1

.صعوبة وجود مشرفني يف بعض جماالت الرسائل العلمية2امكانية النشر يف جمالت عاملية2

3
امعة  امكانية اقامة اتفاقيات شراكة وتعاون بني الباحثني باجل

ومؤسسات االعمال
تدهور نوعية امللتحقني بالدراسات العليا3

4ةوجود جهات ميكن أن تتبنى بعض االحباث والرسائل العلمي4
الدراسات العليا متاحة للقادرين ماليا، وغري متاحة للقادرين 

.علميا



مقرتحات للمعاجلة التحدياتاملشكالت والصعوباتم

عدم توفر عدد كايف برتبة استاذ دكتور يف 1
أغلب التخصصات اجلامعية

 صعوبة فتح برامج دراسات عليا يزداد الطلب
على االلتحاق بها

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على 
.التقدم للحصول على الرتقيات العلمية

صعوبة وجود مشرفني لبعض طلبة الدراسات 2
العليا برتبة استاذ دكتور

اىل ( 5)السماح بتوسيع حصة املشرف من تأخر الطلبة يف اجناز رسائل املاجستري 
.رسائل ماجستري( 7)

السماح بإشراف االساتذة املساعدة عند 
توفر الكفاءة وتناسب ختصصاتهم مع 

.  مواضيع رسائل الطالبة
ة انقطاع بعض الطلبة عن مواصلة حتضري رسال3

املاجستري
.توجيه انذارات للطلبة املنقطعنيتعذر حتقيق اهداف برامج الدراسات العليا

دراسة اسباب االنقطاع واقرتاح احللول 
املناسبة

ت ضعف مستويات الطلبة امللتحقني بالدراسا4
العليا

وضع شروط للقبول تضمن جودة تدهور خمرجات الدراسات العليا
.املدخالت

أغلب امللتحقني بربامج الدراسات العليا 5
مرتبطني بأعمال أخرى وغري متفرغني 

.للدراسة

تدني احلصيلة العلمية لطلبة الدراسات 
.العلمية

 تكثيف التكاليف البحثية يف خمتلف
.املقررات الدراسية بالدراسات العليا





ةالمسار المالي والبنى التحتي: سابعا  



املرافق اجلامعية اجلديدة اليت مت اضافتها أو املشاريع األخرى اليت مت تنفيذها

يةالمسار المالي والبنى التحت

.العيادات.معمل الفانتوم
معمل صناعة 

.االسنان

معمل 

.الجبسيات

معمل النحتمعمل التعقيم.معمل الخزفمعمل االشعة

عمل مصىل 

.للطالبات
إضافة موقف سيارات

إضافة معمل 

.الحاسوب

إضافة معمل التغذية

.العالجية

إضافة خمس قاعات 

.دراسية

انشاء قاعة املؤمترات

وتأثيثها



م2020-2019أبرز التجهيزات اليت مت إضافتها خالل العام اجلامعي 

يةالمسار المالي والبنى التحت

HD



م2020-2019أبرز التجهيزات اليت مت إضافتها خالل العام اجلامعي 

يةالمسار المالي والبنى التحت



المسار المالي والبنى التحتية



المسار المالي والبنى التحتية

:م2019/2020كشف ايرادات اجلامعة حبسب النوع واملبلغ خالل العام اجلامعي 

اةيرادات
• 1550000 $

النفقات
• 1491000 $



المسار المالي والبنى التحتية

توفر نظام حماسيب دقيق  متعارف عليه 
 حمليا او إقليميًا، يتم العمل به

يوجد لادى الجامعاة 

نظااام مياان سااوفت 

محاسبي 

  توفر آلية للمراجعة ورقابة لإليرادات واملصروفات وفق نظام مالي
 وحماسيب دقيق مبا يضمن حتقيق أهداف الربنامج األكادميي

يوجد لدى الجامعة وحدة خاصة باملراجعة

يوجد مسؤول للمراجعة

يوجد محاسب قانوين ومدقق داخيل

الجامعاة آلياة للمراجعاة والرقاباة عاىللدىيوجد 

ي املرصوفات واإليرادات من خالل النظام املحاسب



المسار المالي والبنى التحتية



مقترحات للمعالجةالتحدياتالمشكالت والصعوباتم

صعوبة اجراءات الترخيص 1
تأخر بناء الحرم الجامعي.لبناء الحرم الجامعي

العاليالتعليموزارةمخاطبة
اجراءاتبتسهيلالمعنيةللجهات
نيةالبتطويرتراخيصعلىالحصول
.للجامعاتالتحتية

2
صعوبة الحصول على 

ع مساحات كافية تتناسب م
المعايير المتعارف عليها 

استحالة تحقيق الحد األدنى من 
معايير االعتماد الخاصة بالبنية

التحتية

فيالراغبةاألهليةالجامعاتمنح
تمساحاالتحتيةبنيتهاتطوير
الدولةأراضيمنمناسبة

ل صعوبة الحصول على تموي3
.لجامعةلتطوير البنية التحتية ل

ر تأخر بناء الحرم الجامعي، أو تطوي
.البنية التحتية

4
الفجوة بين سعر الدوالر 

المعتمد بالجامعة والسعر 
السائد بالسوق

تدهور الوضع المالي للجامعة، 
.وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها

مؤسساتكأيالجامعاتمعاملة
هيالتتستوفيرأوأخرى،استثمارية
االتزامهمقابلاألهليةللجامعات
منكإعفاءاتالرسميبالسعر

أراضيمنأراضيأوالضرائب،
الدولة،

للجامعةصعوبة تطوير البنية التحتية5

المسار المالي والبنى التحتية





اتمسار نظم المعلومات والتقني: سابعا  



•482

مسار نظم المعلومات والتقنيات

403

14523

251,286



مسار نظم المعلومات والتقنيات

بوابااااااااة الطالااااااااب 

اإللكرتونية
ة نظام املجالت العلمية املكتبة اإللكرتوني

نظاااااام املساااااتودع 

الرقمي 

نظااام تخطاايا مااوارد 

املؤسسة 

ة امييالت كاادر الجامعا

اإلداري واألكادميي 

نظاااااااام التعلااااااايم 

اإللكرتوين 

نظاااااااام الااااااادورات 

نية التدريبية االلكرتو 

:م2019/2020اخلدمات اةلكرتونية املقدمة عرب موقع اجلامعة اةلكرتوني خالل عام 



مسار نظم المعلومات والتقنيات

وين نظام التعليم اإللكرت 
ة نظام الادورات التدريبيا

االلكرتونية

نظام املجالت العلميةنظام املستودع الرقمي

ة نظام املؤمترات العلمي
مدونااااااااة الجامعااااااااة 

اإللكرتونية

:م2019/2020اخلدمات اةلكرتونية املقدمة عرب موقع اجلامعة اةلكرتوني خالل عام 



الموقع اإللكتروني لجامعة الرازي



المستودع الرقمي لجامعة الرازي



نظام تخطيط موارد المؤسسة بجامعة الرازي



مدونة جامعة الرازي اإللكترونية



نادي خريجي جامعة الرازي



نظام المجالت العلمية المحكمة



نظام المؤتمرات العلمية 



مسار نظم المعلومات والتقنيات

 :م2019/2020أنظمة التعليم اةلكرتوني خالل عام 

يوجااد لاادى الجامعااة نظااام ادارة التعلاايم 

ونااإللكرتوين تم تطبيقه اثناء جائحة كور 

توفر الربط الشةبكي واألنظمةة االلكرتونيةة واألجهةزة     
الالزمة لعمةل اجلامعةة مبةا يف ذلةك تةوفري شاشةة لكةل        

 .موظف

يوجااد لاادى الجامعااة ربااا شااب  ملباااين 

الجامعاة ويارتبا بهاا كافاة أجهازة حواسايب 

منتسبي الجامعة 



مسار نظم المعلومات والتقنيات

(املستودع الرقمي)قاعدة بيانات نتاج الجامعة البحثي 

قاعدة بيانات املجالت العلمية املحكمة

قاعدة بيانات املوقع اإللكرتوين 

قاعدة بيانات وثائق الجامعة 

قاعدة بيانات الطالب 

قاعدة بيانات إدارة الجامعة 

:م2019/2020قواعد البيانات واملعلومات املتوفرة حتى عام 



مسار نظم المعلومات والتقنيات

جهود جامعة  
الرازي  
التقنية  

أثناء جائحة  
كورونا

  ERPحتديث نظام ختطيط موارد املؤسسة 
لعمل عليه وتثبيته على سريفر سحابي يف شبكة اةنرتنت ومتكني املستخدمني املوظفني من ا✓

 .من املنزل وتنفيذ كل املهام املكلف بها من خالل النظام

 إعادة هيكلة املوقع اةلكرتوني للجامعة 
 وحتويله إىل منصة إلكرتونية خدمية تفاعلية•

 نظام التعليم اةلكرتوني
 
 OJSنظام إدارة حترير جمالت اجلامعة احملكمة  

  OCSنظام إدارة املؤمترات العلمية احملكمة

 ALUMNIنظام نادي اخلرجيني 

 نظام الدورات التدريبية اةلكرتونية



مسار نظم المعلومات والتقنيات

إجنازات  
أخرى يف 
مسار نظم 
املعلومات  
والتقنيات

الورقي واةلكرتوني جمللة جامعة  ISSNاالشرتاك يف الرقم الدولي املوحد 
 .الرازي للعلوم الطبية

 .تسجيل اجلامعة يف األدلة واملكتبات واملواقع التعليمية والبحثية

 .إنشاء امييالت ألعضاء هيئة التدريس والطلبة

 .إنشاء حسابات للباحثني يف جوجل سكوالر 

  Crossrefيف موقع  DoIاالشرتاك يف رقم املعرف الدولي لألحباث 

 ERPأرشفة وتوثيق مجيع بيانات وأنشطة ووثائق اجلامعة يف 

 .تدريب منتسيب اجلامعة على األنظمة اةلكرتونية والتقنيات

 .إعداد الدلة اةرشادية والتعليمية بكيفية استخدام األنظمة والتقنيات

 .التجهيز التقين للمؤمترات والندوات واحملاضرات اةفرتاضية



مسار نظم المعلومات والتقنيات

املشاكل والصعوبات والتحديات

مقرتحات للمعاجلة التحدياتاملشكالت والصعوباتم

1
ارتفاع اسعار تكاليف خدمات االتصاالت  
افة  وتكنولوجيا املعلومات فيما خيص االستض
آت وتوفري سعات انرتنت وربط شبكي للمنش

 
  صعوبة توفري سعات بيانات للطلبة وأعضاء هيئة

التدريس وصعوبة تطبيق اخلدمات واألنظمة  
االلكرتونية بدرجة كبرية 

دعم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات للجامعات 
وطلبتها مبا يضمن اتصاهلم باألنظمة واخلدمات 

االلكرتونية كالتعليم االلكرتوني واالمييالت 
وغريها

 ارتفاع تكاليف أجهزة تكنولوجيا املعلومات2
احلديثة

  اعفاء اجلامعات من رسوم استرياد األجهزة التقنيةوبةصعوبة تشييد بنية حتتية قوية بالصورة املطل
والضرائب

ارتفاع تكاليف ادخال أنظمة الكرتونية 3
 لكافة أنشطة اجلامعة التعليمية واملالية

واةدارية والبحثية واجلودة

كات ارتفاع األعباء املالية السنوية اليت تدفع للشر
الربجمية مقابل األنظمة والصيانة والنقاط 

اجلديدة للمستخدمني على اجلامعة 

  منح اجلامعة امتيازات وختفيضات واعفاءات مقابل
الكرتونية لكافة جماالت اجلامعة  النظمةإدخاهلا 

ضعف أداء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات املقدمة لقطاع األعمال وخاصة 

املؤسسات التعليمية

معة صعوبة تنفيذ أنشطة تقنية وربط منتسيب اجلا
بأنظمة اجلامعة الكرتونيًا عرب شبكة اةنرتنت  

لالستفادة من اخلدمات االلكرتونية اليت تقدمها  
اجلامعة

 مواكبة مين نت ووزارة االتصاالت للتطور التقين
ية  العاملي يف خدمات االتصاالت واحلوسبة السحاب
وأنظمة اجليل الرابع واخلامس من الشبكات



مسار نظم المعلومات والتقنيات

تعليق قيادة اجلامعة



مسار الموارد البشرية: ثامنا  



الهيئة اإلدارية والعمالية(1

مسار الموارد البشرية

56321602

اإلداريون 
المثبتون

88

العمال  
المتعاقدون

18

106المجموع الكلي المجموع الكلي للهيئة االدارية 



العددالبيان

88اإلداريون المثبتون

18العمال المتعاقدون

106المجموع الكلي للهيئة االدارية

الهيئة اإلدارية والعمالية(1

مسار الموارد البشرية



مسار الموارد البشرية



مسار الموارد البشرية



مسار الموارد البشرية





ستمرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين الم: تاسعا  



–

05

–

مرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين المست



مرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين المست



–

مرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين المست



6

مرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين المست

الترقيات األكاديمية



التطوير األكاديمي

اديميبناء القدرات للكادرين األك/ أنشطة تنمية المهارات 



التطوير األكاديمي

ةتوفر مقر يخصص لمركز التطوير وضمان الجود



التطوير األكاديمي

ج األكاديميةتوفر الجامعة االمكانات المادية والمالية الالزمة لتطبيق نظام تقويم البرام



التطوير األكاديمي

أنشطة ضمان الجودة 



التطوير األكاديمي

أنشطة ضمان الجودة 



التطوير األكاديمي

أنشطة ضمان الجودة 



التطوير األكاديمي

لبرنامج توفر وثيقة خاصة بالتخطيط والتنفيذ لدراسة التقويم الذاتي ل
مجبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة والهيئة اإلدارية في البرنا



أنشطة تطويرية



التطوير األكاديمي

في مجال التقييم الذاتي



التطوير األكاديمي

أنشطة تقييم األداء

•

•

0.82 4.29
0.76 4.04
0.73 3.93
0.74 3.95
0.74 3.95
0.76 4.03



التطوير األكاديمي

أنشطة تقييم األداء

•

•

0.66 3.63

0.60 3.38

0.66 3.65

0.64 3.55



التطوير األكاديمي

أنشطة تقييم األداء

•

•

0.75 3.98
0.66 3.65
0.64 3.55
0.69 3.75



التطوير األكاديمي

أنشطة تقييم األداء

•

•

0.75 3.98
0.66 3.65
0.64 3.55
0.69 3.75



التطوير األكاديمي

أنشطة تقييم األداء
•

•

4.030.76

3.750.69

3.550.64

3.27

3.6566%

:تقييم الجودة الكلية من قبل الطلبة



مرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين المست



مرمسار التطوير وضمان الجودة والتحسين المست





عدوانمسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود ضد ال: عاشرا  
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اتفاقية

تنسيق وتعاون علمي•
جمتمعية•
تدريب•

او الدوليعدد ونوع االتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي تم توقيعها على المستوى المحلي او الوطني

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



07 تنفيذ مشاريع جمتمعية

تقديم ختفيضات يف الرسوم 
 الدراسية

1541

107 تقديم مقاعد جمانية

22 تنظيم فعاليات جمتمعية

رعاية برامج تدريبية  وندوات 
 وورش للمجتمع

35

 عدد ونوع األنشطة اجملتمعية الةيت 
 وخارجها نفذتها اجلامعة داخلها

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



107 تقديم مقاعد جمانية

عدد الطلبة املستفيديناجلهةم

43منحة -وزارة التعليم العالي 1
  2ختفيض -وزارة التعليم العالي2
1وزارة التخطيط 3
2منحة -مستشفى الثورة 4
2ختفيض -مستشفى الثورة 5
1منحة -مستشفى السبعني6
1ختفيض -مستشفى السبعني 7
1منحة -مستشفى الكويت 8
3ختفيض -مستشفى الكويت 9
3مستشفى الشرطة10
2منحه-مستشفى اجلمهوري11
5ختفيض-مستشفى اجلمهوري12
1منحة -مستشفى املتوكل 13
1خنفيض -مستشفى املتوكل 14
1املركز الكندي15
1نادي الوحدة الرياضي16

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



107 تقديم مقاعد جمانية

عدد الطلبة المستفيدينالجهةم

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



 تقديم ختفيضات يف الرسوم الدراسية

الجهةم
عدد الطلبة 

المستفيدين

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



جهود جامعة الرازي المجتمعية 
19-لمواجهة جائحة كوفيد



  كورونا –سارس فريوس لتفشي املواكب العاملي القلق ظّل ويف الصّحي، النظام دعم حنو جهودها إطار يف•
(SARS-COV-2)، الدواء وبنك التنمية لدعم اليمنّية يد مؤّسسة مع بالتعاون الرازي جامعة نّظمت  

.بالدنا يف 19 –كوفيد ملرض االستجابة حول وطنّية ندوة اليمين

  زووم تطبيق طريق عن املباشر البث مع االجتماعي، التواصل وسائط عرب الندوة عقد مّت وقد•
(ZOOM)، يلي ما إىل الندوة هدفت حيث .وخارجه الوطن داخل من تفاعلّية مشاركات مع:  

 

19-دالندوة الوطنية لالستجابة لجائحة كوفي



19-دأهداف الندوة الوطنية لالستجابة لجائحة كوفي

01

02

03

04

، واملعروف COV-SAR2تعزيز اجلهود احلكومية واجملتمعية حنو احملافظة على اليمن خاليًة من فريوس
باسم كورونا

، رفع مستوى الوعي بإجراءات التأهب يف اجلوانب البدنّية والنفسّية واالجتماعّية للتعامةل مةع اجلائحةة   
ومبادرات تغيري السلوك على مستوى اهليئات الرمسّية، واجملتمعات احمللّية

 تهيئة املؤسسات احلكومية واخلاصة لالستجابة للجائحةة، مبةا يشةمل التةدابري االحرتازّيةة، وإجةراءات      
؛االختطارالسيطرة، واالتّصال زمن 

سةيق  اةسهام يف بناء قدرات األطر البشرّية العاملة يف جمال الصّحة يف جمال االستجابة الوبائّيةة، والتن 
القطاعي، ومشاركة اجملتمع؛

05
رسم مسارات التحرك اجلمعي، لتفعيل االستجابة اآلنّية وفق جتةارب الةدول األخةرى، واةعةداد ملرحلةة      

التعايف وما بعدها، وصواًل إىل التقييم والتوثيق ومأسسة التدخالت املبنّية على الرباهني



اشتملت الندوة على عدد •
مةةن أوراق العمةةل، وفةةق  

. مخسةةة حمةةاور رئيسةةّية
وقةةد انعقةةدت النةةدوة  
برعاية كرمية من قبةل  
 األخ األستاذ حممد صاحل
النعيمي، عضةو اجمللةس   
السياسةةةةةي األعلةةةةةى، 
ومبباركة من قبل وزيري 
الصّحة العاّمة والسةّكان،  
والتعلةةةيم العةةةالي، إىل 
 جانب مشاركة األخ رئيس
اهليئةةة العاّمةةة للزكةةاة  
وقةةةد اشةةةتملت حمةةةاور 

  الندوة على التالي

19-محاور الندوة الوطنية لالستجابة لجائحة كوفيد
االستجابة اةنسانّية، والرتّصد الوبائي

أساسيات الوبائيات والرتصد؛
، واخلارطةة الوبائّيةة   19-التعريف مبةرض كوفيةد  

الراهنة؛
استعراض التجربة الصينية يف مكافحة اجلائحة؛

دور نظةةام املعلومةةات، وتقنّيةةة تةةدّفق البيانةةات، يف 
االستجابة املعيارّية للجائحة؛

 أولوّيات االستجابة الوبائية ودور االتصةال يف زمةن  
.االختطار

1

اةدارة السريرّية حلاالت االشتباه واةصابة

، IPCإجراءات السالمة لألطر البشرّية الصةحّية  
والسيطرة على العدوى؛

التعامل مع اةصابات التنفسية احلادة؛
الربوتوكوالت العالجية الدوائية؛

.التشخيص املخربي، وأخذ العّينات، وفحصها

اخلالصة واالختتام

 

:خالصة مناقشات أوراق العمل، وتوصيات اجملتمعني

التّدخالت الرباجمّية

الوقاية واالّتصال واحملّددات االجتماعّية

دور التغذية يف تعزيز اجلهاز املناعي؛
دور وسةةائل التكنولوجيةةا يف مكافحةةة اجلائحةةة،    

وموثوقّية مصادر البيانات؛
دليل استمرارية األعمال يف ظل اجلائحةة، والبعةد   

االقتصةةةةادي ةجةةةةراءات –االجتمةةةةاعي 
املكافحة؛

مستقبل الصةحة والتعلةيم واحلمايةة االجتماعّيةة     
مرحلة التعايف، وتقييم أثر اجلائحة؛

 - كوفيةد املعرفة والسلوكيات الوقائيةة ضةد مةرض    
19.

2

3

4



 لتلبية الوطنية الطوارئ خطة حتديث يف اةسهام
   ةاآلتي املضامني لتلبية الوقائية االستجابة مضامني

 العامة الصحة بقضايا املعنية  اجلهات مع التنسيق
 ويف ودوليًا، وإقليميًا، حمليًا، الوبائية واالستجابة

 واملنظمات والسكان، العامة الصحة وزارة مقدمتها
 مستوى رفع وحركة املتحدة، األمم مظلة حتت املنضوية
 .هلا التابعة األعمال وشبكةSUN التغذية

 بيانات قاعدة وتطوير ، املعلومات تقنية دور تعزيز
 التجارب من يستفيد تطبيقي برنامج وفق وطنية

 . والعاملية اةقليمية

 توبيو والبحثّية، األكادميّية، املؤسسات مشاركة تعزيز
 احلقلّية، والدراسات العلمي، البحث يف اخلربة،

. الوبائّية واالستجابة والرتّصد،

 خالل من املعنّية، احلكومّية للجهات الفين الدعم تقديم
 آلّيات تطوير يف للمساعدة استشارّية، جلنة/هيئة

 وفق األعمال، استمرار آلّية ومن املربهنة، للتدخالت
.عاملّيًا اجلائحة استمرار ظل ويف االجتماعّية، احملددات

 تواجملتمعا الصحيني والعاملني القرار صناع قدرات بناء
 .معتمدة وتوعية تدريبية برامج خالل من احمللية

19-يدتوصيات الندوة الوطنية لالستجابة لجائحة كوف



/  التوعية والتثقيف
بناء القدرات العاملين الصحيين ومتطوعي المجتمع

متطوع  ومتطوعة جمتمعي حول برنامج االدارة اجملتمعية لألوبئة بالتعاون مع بنك الدواء  800تدريب 
 اليمن والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة 

متدرب يف الربنامج التدريب للجان الطوارئ  يف اطار حارات مديرية معني يف امانه العاصمة   1000تدريب 
مة لرفع مستوى الوعي لدى الفرد واجملتمع للتصدي جلائجة كورونا واتي تنفذت يف اجلامعة مع اةدارة العا

للخدمات الطبية واالجتماعية بوزارة الداخلية واجمللس احمللي بنمديرية معني 

 300د الربنامج التدرييب التوعوي ملواجهة فريوس كورونا املستجد لطلبة اجلامعة وتتطوعني جمتمعيني لعد
متدرب

تليجرام   -يوتيوب  -فيس بوك -تنفيذ محالت توعية الكرتونيه عرب مواقع التواصل االجتماعي 



انشاء منصة تدريب الكرتوني للعمل الصحي واجملتمع 

انشاء منصة تدريب الكرتوني للعمل الصحي واجملتمع 

اعداد دليل استمرارية  االعمال باجلامعة واملؤسسات 

استضافة دورات تدريبية ملنظمات جمتمعية 

ة توجيه  الطلبة اخلرجيني للتدريب على كيفية  التعامل مع حاالت كورونا وتطوعهم للعمل يف أماكن رعاي
.املصابني حباالت كرورنا

/  التوعية والتثقيف
بناء القدرات العاملين الصحيين ومتطوعي المجتمع

تقديم االستشارات العلمية والصحية للمجتمع حول فريوس كورونا وكيفية التعامل معه والوقاية منه



19-إنتاج معقمات ومطهرات للوقاية من عدوى كوفيد

كمية املعقمات املصنعة

عدد املستفيدين

درجة تركيز املعقم

70%

كحول

2500

فرد
3000



19-إعداد بحوث علمية حول جائحة كوفيد 

  واالجتاهات املعارف :بعنوان حبث▪
 وباء تفشي حول الوقائية والسلوكيات

 الصحيني العاملني لدى املستجد كورونا
.صنعاء العاصمة يف

 وباء تطور استشراف :بعنوان اخر حبث▪
  .العامل يف املستجد كورونا

صادق حممد الدكتور حبث▪



19-إعداد األدلة واإلرشادات لالستجابة لجائحة كوفيد



19-دإطالق مبادرات شبابية للتوعية للوقاية من فيروس كوفي

 لألمم التابع األكادميي األثر برنامج يف عضوا الرازي جامعة تعترب
 من العديد يف اجلامعة شاركت وقد .عامني من أكثر منذ املتحدة

 التابع األكادميي األثر برنامج ضمن العاملية واألنشطة الفعاليات
 يف وطالبة طالبا 14 مشاركة األنشطة، تلك ضمن ومن .املتحدة لألمم
 خالل جمتمعية مشاريع مخسة تنفيذ ومت 2019 االلفية الزمالة خميم

 املستدامة التنمية اهداف حتقيق اىل هدفت 2019 ديسمرب –سبتمرب
  .املتحدة األمم من املقرة

 
 مبادرة االلفية الزمالة فريق أطلق ،19-كوفيد جائحة مع وتزامنا
 19-كوفيد حول اجملتمع توعية اىل تهدف (واحد كيان) بعنوان شبابية
  .منه الوقاية وطرق

 مدينة داخل والفعاليات األنشطة من العديد املبادرة نفذت حيث
 بامللصقات التوعية ونشر امليدانية الزيارات خالل من وخارجها صنعاء

.اجملتمع فئات مبختلف واللقاءات واحملاضرات



بالتعاون مع بنك الطعام وبنك 
الدواء

م22-9-2020

جامعة الرازي

م25-102020

بالتعاون مع ملتقى الطالب 
الجامعي

م12-12-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



SITEX SITEX 2020) )

بالتعاون مع املؤسسة العامة 
لالتصاالت

م22-12-2020

بالتعاون مع املؤسسة العامة 
لالتصاالت

م18-122020

بالتعاون مع مدرسة صالح الدين

م12-12-2020

 بالتعاون مع بنك الطعام وبنك الدواء

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



برنامج االثر االكادميي التابع لألمم 
املتحدة

م22-12-2020

بالتعاون مع املؤسسة العامة 
لالتصاالت

م18-122020

بالتعاون مع مدرسة صالح الدين

م12-12-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



قسم املختربات

م29-11-2020

بالتعاون مع جامعة العلوم 
والتكنولوجيا

م14-11-2020

بالتعاون مع جامعة العلوم 
والتكنولوجيا

م14-11-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



بالتعاون مع مؤسسة ينابيع الرباط
بالرشكة مع بنك الدواء اليمني

م10-12-2020

بالتعاون مع املؤسسة العامة 
لالتصاالت

م11-12-2020

شؤون الطالب

م31-12-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



ة نقابة الصيادلة اليمنيني والهيئ
ةالعليا لألدوية واملستلزمات الطبي

م25-12-2020

الجودة

م28-11-2020

جامعة صنعاء

م23-11-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



ة نقابة الصيادلة اليمنيني والهيئ
ةالعليا لألدوية واملستلزمات الطبي

م18-11-2020

وزارة -مركز تقنية املعلومات 
التعليم العايل والبحث 

العلمي

م11-11-2020

اإلدارة العامة للرعاية التنفسية يف وزارة
الصحة العامة والسكان

م5-11-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



ة نقابة الصيادلة اليمنيني والهيئ
ةالعليا لألدوية واملستلزمات الطبي

م18-11-2020

بالتعاون مع نقابة مالك صيدليات 
املجتمع واالتحاد الدويل للصيادلة

م26-9-2020

اإلدارة العامة للرعاية التنفسية يف وزارة
الصحة العامة والسكان

م25-9-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



فارماتراينبالتعاون مع مكتب 
للتدريب الدوايئ

م21-9-2020

بالتعاون مع مركز االستشاريون للتدريب
الطبي ومؤسسة يد للتنمية وفريق 

Tidings الطبي

م3-9-2020

العاصمةبامانةمكتب الرتبية والتعليم 

م17-8-2020

خدمة المجتمع



Covid 19))
Covid-19 & CVS 

بالتعاون مع مؤسسة يد لدعم 
التنمية,

م24-7-2020

مؤسسة الخري للتنمية االجتامعية

م23-7-2020

بالتعاون مع بنك الدواء اليمني والغرفة 
.التجارية الصناعية بأمانة العاصمة

م1-7-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



zoom 

–

بالتعاون مع مؤسسة يد لدعم 
الدواءاليمنيالتنمية وبنك 

م22-4-2020

جامعة الرازي 

م23-4-2020

بالتعاون مع بنك الدواء اليمني والغرفة 
.التجارية الصناعية بأمانة العاصمة

م20-4-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



جامعة الرازي

م1-4-2020

جامعة الرازي 

م27-3-2020

بالتعاون مع بنك الدواء اليمني والغرفة 
.التجارية الصناعية بأمانة العاصمة

م28-3-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



جامعة الرازي

م10-10-2020

بالتعاون مع مكتب الرتبية والتعليم 
منطقة معني-العاصمة بامانة

م27-3-2020

إدارة تقنية املعلومات

م28-3-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



جامعة الرازي

م14-3-2020

بالتعاون مع بنك التضامن

م2-3-2020

بالتعاون مع رشكة مين موبايل

م1-3-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



مؤسسة الحمدي

م26-2-2020

بالتعاون مع بنك التضامن

م2020-2-14م16-2-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



H1N1

-مكتب الشؤن االجتامعية والعمل 
العاصمهبأمانه 

م10-1-2020

هيئة مستشفى الجمهوري العام

م2020-2-14م16-2-2020

مسار الشراكة المجتمعية وتعزيز الصمود



فعالية توثيق













تكريم جامعة الرازي ألسر شهداء 
الجيش األبيض من ارتقت أرواحهم
إلى بارئها أثناء أداء واجبهم الوطني
والديني في انقاذ أرواح الناس من 

فيروس كورونا 







 تقرير األثر األكازمي 

جامعة12ةةةعراجامعا ثالثةضينميوةااليحةماالرازيجامعةقبيل
عادةةجامعة80ةاسةيية

 



 تقرير األثر األكازمي 
 :ةطالبةطالظ17قبيل



 تقرير األثر األكازمي 
اليطوةةالومةايفكازمي االاالثرلا ام االليةةاللمالةدقةاالتويةذيادميرنيةجالسامالسةممكالكة

 كيلة ايائحةاالستجااةحيل



 تقرير األثر األكازمي 
 :التالةةادكاليعقبيل



 تقرير األثر األكازمي 
 االليةةلمالةلاالتقرملحيقنيعالةا ضينا ايةالرازيجامعةمكالكة-3



 ختمم اجملتيعاأل ك ة ادويذا من قبق أعضاجب هةئة التمليم اايامعا  ةالب

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



 ةمياجهةماق  اليعالةا  الب   يتها ايامعة يف إطال تعليل الطييز اليطو

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•





يعةة ةتعليل تعاةق قةازا ايامعة يف مسال الكراكة اجملت
 :  الطييز ضم العمةان



 م2019/2020ادبازلا  الت ييرية لاجامعة يف العام ايميم 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ERP

•



 التيبةا 



 التيبةا 



 التيبةا 



 الت اعا  ادستقباةة يامعة الرازي






