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 Republic of Yemen الجمهورية اليمنية
 

 والتعليم الفني والتدريب املهني   وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
Ministry of Higher Education, Scientific Research, Technical 

Education & Vocational Training 

 Division of Academic Affairs  قطاع الشئون التعليمية

 مكتب الوكيل / إدارة معلومات القطاع  

 

    اسم المؤسسة الجامعية>  شعار و 

          >   =        =     =     = 

 والبرامج  البيانات األساسية للمؤسسة الجامعية والمجالس

 2021/2022عام األكاديمي لل

 يانات المؤسسية بال -أولا 

 (       )    العام:         ( : )    : رقم القرار الوزاريللجامعة  الترخيص األولي (1

 البريد االلكتروني:     الرئيس:  العنوان المدينة / 

 :  ( بالنتالموقع الرئيس )         الواتس:

 أية حسابات أخرى في مواقع التواصل / المنصات األخرى: 

 تراخيص الفروع:
 تراخيص البرامج: 

 

      يوجديوجد              ال  للجامعة:   ساسياألنظام ال (2
 

 : المساحة الجمالية للحرم   : يوجد / اليوجد  الجامعي الحرم  (3
 :  عدد المباني المملوكة للجامعة بالحرم 

 )في حالة عدم امتالك حرم جامعي(:  ملكية المباني التدريسيةعدد و
 

 : بالفرع /بالجامعة  العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس (4

 : بالفرع /بالجامعة العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس المساعدة   
 ثابتين:             متعاقدين:  .  بالفرع/بالجامعة العدد الكلي لفنيي المختبرات والمعامل  

 

   :بالفرع/عدد أعضاء هيئة التدريس الموظفين بشكل كامل بالجامعة 
   :بالفرع/عدد   =      هيئة التدريس المساعدة المتعاقدين بالجامعة

 

 جزئياً:   كلياً:     الفرع /بالجامعة تعاقدينالتدريس المعدد أعضاء هيئة 
   جزئياً:  كلياً:     الفرع  / ين بالجامعةمتعاقدال  المساعدة هيئة التدريس =        عدد
 

 تأهيل هيئة التدريس والمساعدة الخاصة بالجامعة: توجد       ال توجد   )ارسال نسخة منها(ل خطة 
 جد      ال توجد    )ارسال نسخة منها(جدد بالجامعة مستقبالً: توخطة لتوظيف أعضاء هيئة تدريس 

 
 )ارسال نسخة منها(   ال توجد   توجد          :  ية للجامعة بحثالخطة ال (5
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 عدد المجالت العلمية الصادرة عن الجامعة،  
 جالت البحثية: رقم التصنيف الدولي، معامل التأثير، المؤشر: معناوين ال 

 
 التي عقدتها الجامعة:    المؤتمرات / /الندوات  ورش العمل   (6

   (الجهات المشتركة و  /ومكان االنعقاد /  تاريخ ندوة( / ، ةورشكل مؤتمر )عنوان )

 )ارسال نسخة منها(  ال توجد   توجد         :  الخطة الستراتيجية للجامعة
 

 اليوجد    يوجد    : بالكليات المتباعدةبالفروع و// توفر وحدة صحية بالحرم    (7

 عدد األطباء ومساعديهم والفنيين بالوحدة الصحية: موظفين بالجامعة:                
 متعاقدين:              
 

 )ارسال نسخة منها(  توجد       ال توجد   : مطبوعات بروشورات تعريفية بالجامعة (8
 وبضمنها دليل الطالب، دليل التنسيق، .. الخ 

 

 غير مسدد جزئياً       /   مسدد كلياً  الضمان البنكي:    (9
 
 الكليات والبرامج / األقسام العلمية   (10

 : كشف بالكليات والبرامج

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ملحوظة: تعبأ البيانات بالبرامج بكل كليات الجامعة 
 

ا   مجالس الجامعة وال قيادة  - ثانيا
 التابعة لها / الوحدات  والهيئات الجامعةرئاسة  .1

 اللقب العلمي:     السم:    . الجامعة رئيس
 ارفاق خطاب التفريغ(: )ضرورة كليا   متفرغ    موظف لدى الجامعة   

     بالتعيين:     القرار الخاص
 

 اللقب العلمي:     السم: رئيس الجامعة    ومساعدو//نائب

 مالحظات  البرامج المرخصة  الكلية  م.

كلية   .  1
 ................ 

  بكالوريوس -1

2-  

2-   

كلية   .2
 ................ 

1  .  

2.  

3.  

كلية   ,3
 ................ 
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ً  متفرغ    موظف لدى الجامعة     : )ضرورة ارفاق خطاب التفريغ(كليا
 القرار الخاص بالتعيين:  

 

 الشهادة:     السم:   ين عام الجامعة:  أم  
 : )ضرورة ارفاق خطاب التفريغ( متفرغموظف لدى الجامعة  /   

     القرار الخاص بالتعيين:   
   

 الشهادة:     السم: .  مسجل عام الجامعة   

 : )ضرورة ارفاق خطاب التفريغ( متفرغ    موظف لدى الجامعة   

 القرار الخاص بالتعيين:   
  

 العلمي: اللقب      السم:    . والتطوير األكاديمي الجودة وحدة مدير عام   
 متفرغ: )ضرورة ارفاق خطاب التفريغ(     موظف لدى الجامعة   

 
 

 لمجالس )مجلس األمناء + مجلس الجامعة + مجالس الكليات + ...( ا .2
 

 مجلس األمناء  1.2

 م: 2021/2022عدد االجتماعات المنعقدة للعام 

 مالحظات  العضوية منذ الجهة  الصفة  االسم م

    رئيس المجلس  

   الجامعة رئيس   عضو  

  =    

  =    

    مقرر  

 

 مجلس الجامعة   2.2

 م: 2021/2022عدد االجتماعات الدورية المنعقدة للعام  

 عدد االجتماعات االستثنائية:  

 مالحظات  العضوية منذ الصفة  االسم م

   رئيس الجامعة/ رئيس المجلس  

   نائب رئيس الجامعة )عضو(   

   الجامعة )عضو( أمين عام   

   عميد كلية ... )عضو(   
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   عميد كلية ... )عضو(   

   عميد كلية ... )عضو(   

   عميد كلية ... )عضو(   

   مسجل عام الجامعة )عضو(   

   مدير الجودة )عضو(   

   مقرر )عضو(   

 

 كليات   لس الامج   3.2

 ...  مجلس كلية  (1

 م: 2021/ 2020  المنعقدة للعامعدد االجتماعات الدورية 

 عدد االجتماعات االستثنائية: 

ثابت / تفرغ   اللقب العلمي  الصفة االسم م
 كامل/ منتدب  

 مالحظات 

عميد الكلية/    
 رئيس المجلس 

)ضرورة ارفاق خطاب    
 التفريغ(

نائب عميد الكلية    
 عضو /

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

أمين الكلية    
 )عضو( 

   

مدير مكتب العميد    
 سكرتير )مقرر(/

   

 

 
 ...  مجلس كلية  (2

 م: 2021/ 2020  عدد االجتماعات الدورية المنعقدة للعام

 عدد االجتماعات االستثنائية: 

ثابت / تفرغ   اللقب العلمي  الصفة  االسم م
 كامل/ منتدب 

 مالحظات 

عميد الكلية/    
 رئيس المجلس

)ضرورة ارفاق خطاب    
 التفريغ(
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نائب عميد   
 الكلية /عضو 

   

رئيس قسم ....    

 ....    )عضو( 
   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

أمين الكلية    
 )عضو( 

   

مكتب مدير   
العميد /سكرتير  

 )مقرر( 

   

 

 ...  مجلس كلية  (3

 م: 2022/ 2021عدد االجتماعات الدورية المنعقدة للعام  

 عدد االجتماعات االستثنائية:  

ثابت / تفرغ   اللقب العلمي  الصفة االسم م
 كامل/ منتدب  

 مالحظات 

عميد الكلية/    
 رئيس المجلس 

)ضرورة ارفاق خطاب    
 التفريغ(

عميد الكلية  نائب    
 عضو /

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

رئيس قسم ....    
 ....    )عضو( 

   

أمين الكلية    
 )عضو( 

   

مدير مكتب العميد    
 سكرتير )مقرر(/

   

 

 مجالس األقسام   4.2

 مجلس قسم  ...  .1

 م: 2022/ 2021  للعامعدد االجتماعات الدورية المنعقدة 

 عدد االجتماعات االستثنائية: 
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ثابت / تفرغ   اللقب العلمي  الصفة  االسم م
 كامل/ منتدب 

 مالحظات 

رئيس القسم/    
 رئيس المجلس

   

    عضو  

  =    

  =    

  =    

سكرتير القسم    
 )مقرر( 

   

 
 مجلس قسم  ...  .2

 م: 2022/ 2021  عدد االجتماعات الدورية المنعقدة للعام

 عدد االجتماعات االستثنائية: 

ثابت / تفرغ   اللقب العلمي  الصفة  االسم م
 كامل/ منتدب 

 مالحظات 

رئيس القسم/    
 رئيس المجلس

   

    عضو  

  =    

  =    

  =    

سكرتير القسم    
 )مقرر( 

   

 

 : مهمة بيانات إضافية -ثالثا 

 مع ذكرها:          المتباعدة:الكليات /عدد فروع الجامعة .1
 فرع  -
 فرع -

  .... 
 ة أخرى(. نلكل فرع ولكل كلية متباعدة )تقع في مدي  ،على حدة ،وثيقةيتم تعبئة هذا المالحظة: 

 
 مكاتب التنسيق للجامعة:   .2

 القائمين عليها أسماء في الداخل: مواقعها و
 =        =        =    في الخارج:
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 اللكتروني / التعليم عن بعد / المفتوح / أونالين / إنتساب ... التعليم  .3

 التوجد توجد        لتعليم عن بعد / المفتوح / ...  ا / مركز كلية
 البرامج المتوفرة بالكلية / بالمركز

 القائمين عليها أسماء مواقعها وفي الداخل:  . فروع الكلية / المركز
  القائمين عليهاأسماء مواقعها وفي الخارج:          

 صور / نسخ )طبق األصل( التراخيص والموافقات: 
 

 لجامعة تقييم ال بيانات أخرى ذات أهمية .4
 أعضاء هيئة التدريس الثابتة من غير ذوي الجنسية اليمنية:  عدد  -
 عدد الطالب من حملة الجنسية غير اليمنية:  -

 أعضاء هيئة تدريسية ومساعدة؟ هل توجد خطة لتوظيف 

 : )عددياً( إلى المساهمين الكادر التدريسي الخاص بالجامعة  نسبة

 : )عددياً( نسبة الكادر التدريسي المساعد الخاص بالجامعة إلى المساهمين

 

 المكتبات:  .5
 وهي      عددها )عدا المكتبة المركزية(: 

 مكتبة كلية             -
-  
 

 المكتبة اللكترونية:  
 المتوفر: 

 االشتراكات والمصادر: 

 
 بيانات إضافية ترى الجامعة ضرورة إيرادها ألهميتها: .6

 

  

 ؤكد على صحة البيانات الواردة أعاله. ن

 

 

 رئيس اجلامعة/ مدير الكلية اجلامعية أو الفرع      أمني عام اجلامعة 

 ع والتوقي/االسم  /      والتوقيع    /االسم /           

 

 )ختم الجامعة(     

 


