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 الريادة والتميز في تقدمي أجود اخلدمات واألنشطة الطالبية محليا وإقليميا. 


تلتـــزم نيابة رئاســـة اجلامعة لشـــئون الطلبة بجامعة تعـــز بتأهيل طلبـــة اجلامعة  وبناء 
شـــخصياتهم املتوازنة, وتنمية قدراتهـــم ومواهبهم العلمية واإلبداعيـــة باعتبارهم كوادر 
وطنية ينبغي اســـتثمارها على املدى القريب والبعيد, وذلك من خالل بيئة جامعية جاذبة 
زة وداعمـــة, حتقق معايير اجلودة , وتؤصل لدى  , وبرامج وأنشـــطة إثرائية وتدريبية محفّ
نهم من املشـــاركة في حتقيق التنمية  الطلبة القيم األخالقية والســـلوكيات الفاضلة, ومتكّ
الشاملة للوطن بروح الفريق الواحد باســـتخدام أحدث الوسائل التكنولوجية و مبا يحقق 

رسالة وأهداف اجلامعة في تلبية حاجات اجملتمع وتطلعاته الراهنة واملستقبلية.


< بناء الشـــخصية املتوازنـــة واملتكاملة لدى طلبة اجلامعة في مختلـــف اجلوانب العلمية 

والفكرية والثقافية  واملهنية والنفسية  والبدنية والعقلية  واالجتماعية .
< تنميـــة املهـــارات احلياتيـــة لـــدى طلبة اجلامعـــة في مختلـــف اجملـــاالت والتخصصات 

اإلنسانية واإلدارية والتطبيقية.
< دعم اكتســـاب الطلبة للمعارف واخلبرات احلديثة واملتجددة في كافة اجلوانب العلمية 

واملهنية.
ة املتميزة لدى طلبة اجلامعة. < تنمية القيم األخالقية والسلوكيات القيميّ

< توعية طلبة اجلامعة وتنمية وتدعيم مبدأ الوالء واالنتماء الوطني لديهم.
< اكتشـــاف مواهـــب الطلبـــة وقدراتهم , وتنميتهـــا وصقلها وتوظيفها مبـــا يخدم الطالب 

واجلامعة واجملتمع.
< توفير فرص التدريب الداخلي واخلارجي لتحقيق الشـــراكة الطالبية واحمللية والدولية 
التي تسهم في رفع مستوى استعداد الطلبة لاللتحاق بسوق العمل احمللي والدولي واملنافسة 

الفاعلة فيه ، وتلبية متطلباته.
< توفيـــر الرعاية العلمية  والثقافية  واالجتماعية  والصحية والرياضية للطلبة ليكونوا 

بنات فاعلة في جامعاتهم ومجتمعاتهم. لَ
< تقدمي اخلدمات املتخصصـــة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة وفقا للتوجهات العاملية 

ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية.
< بناء الوعي الوطني لدى الطلبة وتعزيز والئهم للوطن وقيادته.
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< توفير اخلدمات الطالبية املتميزة مبختلف جوانبها بحدود االمكانيات املتاحة.
< تعزيز قدرات الطلبة القيادية والريادية وتهيئتهم لسوق العمل.

< تعزيـــز ثقافة العمل التطوعي ملا من شـــأنه خلق روح التعـــاون والتكافل االجتماعي بني 
الطالب.

< تعزيز الشراكات االستراتيجية مع اجملتمع اخلارجي من خالل تبادل فرص التدريب بني 
اجلامعات العربية واالقليمية.

< تنمية قدرات الطلبة املوهوبني وصقل مواهبهم
< تنمية املوارد املالية الذاتية لنيابة رئاسة اجلامعة لشئون الطلبة حتى تستطيع تقدمي 

خدمة متميزة وفاعلة لطالب اجلامعة.


> العمل اجلماعي.

> اجلــــودة.

> املبــــادرة.
> اإلبــــداع.
> اإلجنــــاز.
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لنيابة شـــئون الطلبة في جامعة تعز ، شأنها في ذلك شـــأن نظيراتها في اجلامعات األخرى ، العربية 
منها واألجنبية، مكانة خاصة ، ودور متميز تنفرد به عن الكليات وبقية اجلهات األخرى في اجلامعة ، 
وترجع هذه املكانة ، وذلك الدور إلى طبيعة الوظائف واملهام  واألعباء التي تتوالها، وتقوم بتنفيذها.

فنيابة رئاســـة اجلامعة لشـــئون الطلبة ومن خالل خدماتها وبرامجها التي تبدأ منذ قيامها بقبول 
وتســـجيل الطلبة في بداية كل عام ، مروراً بالنشاطات والفعاليات التي تعدها وتنظمها تعنى بجميع 
جوانب شخصية الطالبـ/ ـة اجلسمية واالجتماعية والنفسية واالنفعالية ، وتسعى لصقل شخصيته 
وتنميتها ، والكشـــف عن مواهبه ، وتطوير قدراته وإمكاناته وتقدمي اخلدمات اخملتلفة والدعم املادي 

واملعنوي بحسب اإلمكانات املتاحة ، انتهاءً بتسليمه وثائقه وشهادات التخرج من اجلامعة. 
حيـــث تتبع نيابة رئاســـة اجلامعة لشـــئون الطلبة املســـتويات االدارية التاليـــة وجميعها تصب في 

خدمة الطالب منذ التحاقه باجلامعة وحتى التخرج :
١

تعد اإلدارة العامة للقبول والتســـجيل املســـتوى اإلداري املســـؤول عن تنفيذ القـــرارات وتطبيق 
األنظمـــة واللوائح في مجـــال القبول والتســـجيل وكل ما يتعلـــق بالطالب منذ التحـــاق الطالب 

باجلامعة وحتى تخرجه.
٢

تعد اإلدارة العامة املســـتوى اإلداري املســـؤول عن تنفيذ القرارات وتطبيـــق األنظمة واللوائح في 
مجـــال اخلدمات الطالبيـــة مبا يؤدي إلى تهيئة مناخ جامعي مناســـب للطـــالب وذلك برعايتهم 

ذهنياً ومهارياً وتوفير أقصى قدر ممكن من اخلدمات الطالبية.
٣

تعد اإلدارة العامة لألنشـــطة الطالبية املســـتوى اإلداري املســـؤول عن تنفيـــذ القرارات وتطبيق 
األنظمة واللوائح في مجال األنشـــطة الطالبية مبا يؤدي إلى تهيئة مناخ جامعي مناسب للطالب 

. وذلك برعايتهم ذهنياً ومهارياً
٤

تعـــد اإلدارة العامة اخملتصة بتقدمي الرعاية الصحية والوقائية جلميع منتســـبي اجلامعة من 
طالب وموظفني وأعضاء هيئة تدريس وأسرهم :

وهناك ادارة بالكليات واملراكز تقوم على تقدمي خدمات متنوعة للطالب وهذه االدارات هي :
< ادارة القبول والتسجيل بالكليات واملراكز.

< إدارة االنشطة واخلدمات الطالبية بالكليات واملراكز .
< عيادات اخلدمات الطبية بالكليات واملراكز.
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م
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الــقــســم
طب عام وجراحة
طب الفم واألسنان

الصيدلة
مختبرات طبية

متريض عالي
هندسة االتصاالت واحلاسوب

الهندسة الصناعية ونظم التصنيع
تكنولوجيا املعلومات

امليكاترونيات والروبوتات
هندسة البرمجيات

هندسة شبكات احلاسوب والنظم املوزعة
علوم احلاسوب

الكيمياء الصناعية
امليكروبيولوجي

اجليولوجيا 
الفيزياء

الرياضيات
الكيمياء العامة

العلوم البيولوجية
النفظ والتعديــــــن
الفيــزياء الطبيــــــة
رياضيــات/ حاسوب

احملاسبة
إدارة األعمال

العلوم املالية واملصرفية
التسويق
االقتصاد

السياحة وإدارة الفنادق
علوم البيانات وتكنولوجيا املعلومات

اللغة اإلجنليزية وآدابها
اإلعالم وعلوم االتصال

الفنون اجلميلة
اللغـة العربية 

الدراسات اإلسالمية
التاريخ والعلوم السياسية

اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافيا
علم االجتماع واخلدمة االجتماعية

اللغة الفرنسيـة وآدابها
علم النفس العام

الكـلـيــة

الطب والعلوم الصحية

السعيد للهندسة
وتقنية ملعلومات

العلوم التطبيقية

العلوم االداريــــة

اآلداب

الــدرجــةمـدة الدراسة
الـعـلـمـيـة

ست سنوات
خمس سنوات
خمس سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات

خمس سنوات
خمس سنوات
خمس سنوات
خمس سنوات
خمس سنوات
خمس سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات
أربع سنوات

بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
ليسانس
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م

6

7

8

9

10

11

12

13

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2

الــقــســم
الدراسات العربية

الدراسات اإلجنليزية
علوم القرآن
علوم احلياة

الكيمياء
الفيزياء

الرياضيات
رياض األطفال
اإلرشاد النفسي
التربية اخلاصة

معلم صف / تعليم اساسي
دراسات إجنليزية / تعليم اساسي

علوم قرآن / تعليم اساسي
علوم / تعليم اساسي

رياضيات / تعليم اساسي
التربية الرياضية والبدنية

حقـــوق عام
الدراسات العربية

الدراسات اإلجنليزية
علوم القرآن

الفيزياء
الرياضيات

معلم حاسوب
الدراسات اإلسالميــة

اللغة اإلجنليزية وآدابها
احملاسبة

إدارة األعمال
التسويق

مختبرات طبيــة
متريض عالي

علوم احلاســوب
تكنولوجيا املعلومات

علوم القرآن
الدراسات اإلجنليزية

الكـلـيــة

التربية

احلقوق

التربية بالتربة

اآلداب بالتربة

اإلدارة ونظم املعلومات
بالتربة

العلوم الطبية والصحية
بالتربة

احلاسبات وتقنية املعلومات
بالتربة

التربية شعبة اخملالف

الــدرجــةمـدة الدراسة
الـعـلـمـيـة

اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات

خمس سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات
اربع سنوات

بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

ليسانس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

ليسانس
ليسانس

بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
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١) مركز التدريب والتأهيل واالستشارات وفروعه ، ويحتوي على التخصصات التالية :

٢) مركز احلاسوب وتقنية املعلومات ، ويحتوي على التخصصات التالية :

٣) مركز خدمة اجملتمع بالتربة ، ويحتوي على التخصصات :

٤) مركز التأهيل والتطوير التربوي :
ويقوم هذا املركز بتأهيل حملة الدبلوم التربوي مبختلف التخصصات التربوية وتأهيلهم لنيل درجة 

البكالوريوس .

مــــــــدة الـقــســــمم
الدراســــة

الدرجة 
العلـمـيـة

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

فني صيدلــة
مساعد طبيب عام

مساعد طبيب اسنان
مختبرات طبية

احملاسبة
إدارة األعمال

التسويق
اللغة اإلجنليزية

ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم

مــــــــدة الـقــســــمم
الدراســــة

الدرجة 
العلـمـيـة

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

صيدلــة
مساعد طبيب عام

مختبرات طبية
احملاسبة

إدارة األعمال
التسويق

اللغة اإلجنليزية

ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم

مــــــــدة الـقــســــمم
الدراســــة

الدرجة 
العلـمـيـة

١
٢
٣
٤
٥
٦

علوم احلاسوب
تقنية معلومات

الشبكات والدعم الفني
هندسة احلاسوب

السيسكو
تكنولوجيا التعليم

سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
دبلوم
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رسوم أنشطة وخدمات تدفع سنوياً جلميع املستويات مبا فيها املستوى األول مستجدين موزعة 

على النحو اآلتي:

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

رسوم حكومية

رسوم تسجيل

رسوم فحص طبي

رسوم تقنية املعلومات

رسوم امتحانات

رسوم البطاقة اجلامعية

رسوم املعامل

رسوم التدريب

رسوم انشطة ال صفية

رسوم الرعاية الطبية

رسوم االحتاد الرياضي

رسوم اجلمعيات واالحتادات

رسوم املكتبات

رسوم دعم البحث العلمي

رسوم مركز االرشاد

رسوم مركز املرأة

رسو النظام اآللي الشامل

رسوم صندوق التكافل

اإلجمالي

٥٠٠٠
١٠٠٠
٢٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٣٠٠
٦٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٣٠٠
١٠٠
١٠٠
٤٠٠
١٠٠
٢٠٠
١٠٠
١٠٠
٣٠٠

١٠٤٠٠

٣٥٠٠
١٠٠٠
٢٠٠
٥٠٠
٦٠٠
٣٠٠

٠
٢٠٠
٣٠٠
٣٠٠
١٠٠
١٠٠
٤٠٠
١٠٠
٢٠٠
١٠٠
١٠٠
٣٠٠

٨٣٠٠

تدفع ملرة واحدة 

تدفع ملرة واحدة 

مالحظاتأقسام أدبيةأقسام علميةالبيـــــــــــــــــــــان
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بعد االطالع على دستور اجلمهورية اليمنية.

وعلى القـــرار اجلمهوري بالقانون رقم(١٧)لســـنة ١٩٩٥م بشـــان اجلامعات اليمنية 
وتعديالته.

وعلى القرار اجلمهوري رقم (٣٢) لســـنة ٢٠٠٧م بشـــأن الالئحـــة التنفيذية لقانون 
اجلامعات اليمنية.

وعلى القرار اجلمهوري رقم (٥٠)لسنة ٢٠٠٧م بتشكيل احلكومة وتسمية أعضائها.
وبناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد موافقة اجمللس األعلى للجامعات.






مادة (١): يسمى هذا النظام بـ (( النظام املوحد لشؤون الطالب باجلامعات اليمنية احلكومية).
مادة (٢): يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة إزاء كل منها حيثما وردت في هذا النظام 

مالم تدل القرينة على خالف ذلك:
القانـون:

اجمللس األعلى: 
الوزارة: 
الوزير: 

اجمللس األعلى لشؤون الطالب: 

اجلامعة: 
مجلس اجلامعة: 

رئيس اجلامعة:
مجلس شؤون الطالب:
نائب رئيس  اجلامعة:

الكلية أو املركز: 

مجلس الكلية أو املعهد أو املركز: 
القسم: 

القانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٥م بشأن اجلامعات اليمنية وتعديالته.
اجمللس األعلى للجامعات اليمنية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اجمللـــس املتكون من نواب رؤســـاء اجلامعات لشـــؤون الطالب/ عمداء 
شؤون الطالب باجلامعات اليمنية.

كل  جامعة مينية حكومية تخضع الحكام القانون
مجلس كل جامعة مينية  حكومية تخضع الحكام القانون.
رئيس كل جامعة مينية  حكومية تخضع الحكام القانون.

مجلس شؤون الطالب بكل جامعة مينية  حكومية تخضع للقانون
نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب/عميد شؤون الطالب.

كل كليـــة أو مركـــز علمي وأكادميـــي تابع ألي من اجلامعـــات اليمنية  
حكومية.

مجلس كل كلية أو معهد أو مركز علمي وأكادميي يتبع اجلامعة
كل قسم علمي في الكلية أو املركز.
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مجلس القسم:
القدرة االستيعابية:

التنسيق:

القبول: 

التقومي اجلامعي:

املستوى الدراسي:

الرسوم الدراسية والنشاطات:
املنحة الدراسية:

الطالب:

االتفاقيات (البروتوكوالت):

أنظمة التعليم الغير مجانية:

النشاط الطالبي:                األنشطة الطالبية الال صفية الني ميارسها الطالب عبر األطر احملددة 
لهذه األنشطة سواء كان ذلك من خالل االحتاد الطالبي أو اجلمعيات العلمية أو أسر النشاط الطالبية 
أو أنشطة اجلوالة أو من خالل األنشطة الرياضية و االجتماعية والثقافية واإلبداعية التي ترعاها 

اجلامعة.
الدرجة  لنيل  املسجلني  اليمنية احلكومية  النظام على طالب اجلامعات  مادة(٣): تسري أحكام هذا 

اجلامعية األولى. 

مجلس كل قسم علمي في كلية أو مركز.
عدد املقاعد التي يحددها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس شؤون 
الطـــالب ومجلس اجلامعة واجمللـــس األعلى لشـــؤون الطالب ويقرها 
اجمللـــس األعلـــى للجامعـــات ســـنوياً للقبول فـــي كل جامعـــة وكلية 
وتخصص أو مركـــز ويتنافس على شـــغلها املتقدمـــون الذين تنطبق 

عليهم الشروط في املواعيد احملددة.
املفاضلة بني املتقدمني لشـــغل املقاعد احملددة فـــي أي من الكليات أو 
التخصصـــات أو املراكز بحســـب رغباتهـــم ومعاييـــر املفاضلة احملددة 

ووفقاً لسياسة التنسيق والقبول السنوية.
م ملفات الطالب الذين استوفوا شروط وإجراءات قبولهم بصورة  تسلُّ
نهائية فـــي كل كلية أو تخصص أو مركز وفق أنظمة ومعايير املفاضلة 

التي حتددها سياسة التنسيق والقبول  السنوية.
البرنامج الزمني الذي تنفذ اجلامعة مبوجبه نشاطاتها خالل 
العام اجلامعي وفقاً للتقومي املقر من اجمللس األعلى للجامعات.

فترة دراسية تتكون من فصلني دراسيني في الكليات التي تطبق نظام 
الفصل الدراســـي أو من ســـنة دراســـية في الكليات التـــي تطبق نظام 

السنة  الدراسية.
املبالغ التي يدفعها الطالب سنوياً أو ملرة واحدة عند القبول.

املقعد الدراسي الذي يتم دفع مخصصاته املالية من جهة حكومية أو 
خاصة أو للوافدين مبوجب البروتوكوالت واالتفاقيات املعمول بها.

كل طالـــب وطالبة مســـجل بأحد التخصصـــات في الكليـــة أو املركز 
للحصول علـــى الدرجة اجلامعيـــة األولى وما يزال مواصالً دراســـته 

بحسب النظم اجلامعية.
االتفاقيـــات العربية أو الدولية للتعاون الثقافـــي والعلمي والتعليمي 
الســـارية املفعول وتعديالتها التي التزمت بها اجلمهورية اليمنية، أو 

كانت أي من اجلامعات اليمنية طرفاً فيها.
الدراســـة باجلامعة على النفقة اخلاصة للطالب أو بالنظام املوازي أو 

عد)... الـخ، وفق النظم اخلاصة بذلك. بالتعليم املوجه (عن بُ
مرحلة احلصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم بعد الثانوية.
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مـــادة (٤) : حتـــدد سياســـة القبول مبا يخـــدم حاجة اجلمهوريـــة اليمنية من الكـــوادر في مختلف 
التخصصات مع اإللتزام بالدور املعرفي والتنويري للجامعة وتكافؤ الفرص التعليمية.

مادة (٥) : يقر مجلس اجلامعة سنوياً سياسة التنسيق والقبول بناءً على مقترحات مجالس الكليات 
ومجلس شـــؤون الطالب ويرفعها إلى اجمللس األعلى لشـــؤون الطالب ويتم اعتمادها من اجمللس األعلى 

للجامعات. ويجب أن تشمل تلك السياسة ما يأتي:-
 أ- القدرة اإلستيعابية لكل كلية أو قسم وتخصص ومركز ووفق كل نظام دراسي.

 ب- احلد األدنى للنسب املئويــــة في الثانويـة العامـة املطلوبـة للمفاضلـة أو القبول في كل 
كلية وتخصص ومركز.

 ج- تعيني الكليات والتخصصــــات واملراكــــز التي يتطلب القبــــول بها إجــــراء املفاضلة بني 
املتقدمني وحتديد معايير املفاضلة.

.  د- حتديد مواعيد التنسيق والقبول بدءاً وانتهاءً
مادة (٦): يحدد نظام املفاضلة بني املتقدمني للتنسيق والقبول في ضوء املعايير اآلتية:

 أ- النسب  املئوية في الثانوية العامة.
 ب- اختبارات القبول العامة أو اجلزئية (في مواد مختارة).

 ج- املقابلة الشخصية.
 د- املـــزج بني أي من هـــذه املعايير بعضها مع بعـــض للوصول إلى نظام افضـــل على أن يحقق 

العدالة واملساواة بني جميع املتقدمني.
مادة (٧): مع مراعاة شـــروط ومتطلبات القبول اخلاصة بكل كلية وأحكام هذا النظام يشترط لقبول 

الطالب بإحدى كليات اجلامعة الشروط الرئيسية اآلتية:-
 أ- أن يكون حاصـالً على شهـادة الثانويـة العامـة أو ما يعادلها.

 ب- أن يكـــون عـــام احلصول على الثانوية ضمن األعوام التـــي يقبل احلاصلون على مؤهالت 
الثانوية خاللها وبحيث ال يتجاوز خمسة أعوام.

 ج- أن يستوفي الطالب شروط التنسيق والقبول احملددة باجلامعة.
 د- اجتياز نظام املفاضلة في الكليات والتخصصات واملراكز التي تتطلب إجراء املفاضلة.
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مادة (٨): يتم تقدمي طلبات التنســـيق للطالب باملنح واملقاعد الدراســـية إلى الوزارة ليتم من خاللها 
توزيع املتقدمني على اجلامعات إلجراء القبول النهائي وعلى أن يتم ذلك قبل بداية العام اجلامعي.

مـــادة (٩): يجـــوز قبول عدد محدد (ال يزيد عـــن ٥٪ من القدرة االســـتيعابية ألية كلية وتخصص 
ومركز) من اليمنيني احلاصلني على درجة الليسانس  أو البكالوريوس الراغبني في اإللتحاق بكليات أو 

تخصصات أخرى بالشروط اآلتية:
.  أ- أن يكون املتقدم خريج جامعة معترف بها ومعتمدة أكادميياً

 ب- أن يستوفي املتقدم كل شروط القبول املطلوبة لإللتحاق باجلامعة في السنة التي يرغب 
آخر  تاريخ  على  بناءً  فيحدد  العامة  الثانوية  شهادة  على  احلصول  عام  عدا  بها  اإللتحاق 

بل كطالب مستجد. شهادة جامعية حصل عليها املتقدم إذا قُ
السابق بثلث  التخصص  أو  للكلية  أو كلية مناظرة  الطالب في تخصص   ج- في حالة قبول 
عدد املقررات على األقل جترى له مقاصة علمية ومينح شهادة درجات وتقديرات باملقررات 

التي استكملها بالكلية أو التخصص األخير.
إذا كان قد درس في  الطالب في أي من كليات اجلامعة وتخصصاتها إال  مادة (١٠): ال يجوز قبول 

الثانوية العامة املواد املؤهلة للقبول بالكلية أو التخصص الذي يرغب الطالب اإللتحاق به.
مادة (١١): يشترط لقبول الشهادة الصادرة من خارج اليمن التصديق عليها من السلطات اخملتصة في 

بلد اإلصدار وفي اليمن، وإخضاعها للمعادلة من جلنة املعادالت باجلامعة.
مادة (١٢): تسجيل الطالب:

وضوابط  لشروط  وفقاً  املطلوبة  الوثائق  استيفاء  بعد  باجلامعة  مسجالً  الطالب  يعد   أ- 
القبـول ودفـع املبالـغ والرسوم املقررة ومينح رقم قيد في الكلية املعنية.

 ب- يحفظ ملف الطالب في أرشيف التسجيل بالكلية أو اجلامعة على أن يحتوي امللف على 
واملالية  الدراسية  وأحواله  بالطالب  املتعلقة  الوثائق  كل  إليه  وتضاف  القبول  وثائق  جميع 

خالل مدة دراسته باجلامعة.
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مادة (١٣): يجوز للطالب املســـجل في إحدى كليات اجلامعة إذا تعثر في ســـنته الدراسية األولى نقل 
قيده إلى تخصص آخر في إطار الكلية.

ة واحدة فقط. مادة (١٤): يجوز للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى في إطار اجلامعة مرّ
مادة (١٥): يجوز للطالب أن يحول من جامعة  إلى أخرى وفق الشروط اآلتية:

.  أ- أن تكون اجلامعة احملول منها معترفاً بها ومعتمده أكادميياً
 ب- أال يكون الطالب مفصوالً من اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية.

 ج- أن يكون الطالب قد جنح في املستوى األول على األقل باجلامعة احملول منها.
 د- أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول في الكلية احملول إليها في نفس سنة التحاقه 

باجلامعة احملول منها.
 ه- أال يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في اجلامعة احملول منها أكثر من عامني 

جامعيني في الكليات النظرية أو أكثر من عام جامعي في الكليات املعملية.
 و- أي شروط أخرى يحددها مجلس اجلامعة التي يرغب الطالب التحويل إليها.

مادة (١٦) : 
أ. يقوم  القسم اخملتص بإجراء املقاصة للمقررات الدراسية التي سبق للطالب (املنقول قيده 
أو احملول) النجاح فيها مع املقررات الدراســـية في نظام القسم، مبا ال يتعارض مع احكام هذا 
ها مقررات رسوب إن كانت  النظام وحتســـب على الطالب املقررات التي سبق أن رسب بها على أنّ
ل إليه كما حتسب املدة التي  ضمن اخلطة الدراسية للتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حوَّ
قضاها الطالب قبل نقل القيد أو التحويل ضمن املدة القصوى احملددة للدراســـة بالتخصص 

ل إليه. الذي نقل الطالب قيده أو حوَّ
ب. تثبت في السجل األكادميي للطالب املنقول املقررات التي عودلت له بحسب املقاصة 

العلمية.
مادة (١٧): ال يجوز للطالب املقبولني على املنح الدراسية نقل القيد والتحويل إال بعد موافقة الوزارة.

مادة (١٨): ال يجوز نقل القيد أو التحويل للفئات اآلتية:
 أ- الطالب املستجد في املستوى األول اال في فترة القبول والتسجيل وملرة واحدة.

 ب- الطالب املفصول من أية كلية - أو جامعة- ألي سبب من األسباب.
 ج- الطالب الناجح إلى املستوى الثاني فأعلى إال إذا كان نقل قيده أو حتويله إلى تخصص 

مناظر لتخصصة السابق بـ ٥٠٪ على األقل من عدد املقررات.
 د- الطالب الذي تقررت عليه عقوبة تأديبية إال بعد انتهاء الفترة املقررة لتنفيذ العقوبة 

التأديبية.
مادة (١٩): جترى املقاصة للطالب احملول من جامعة أخرى ويشترط أن يدرس ٥٠٪ على األقل من 

إجمالي املقررات في اجلامعة احملول إليها.
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مادة (٢٠): يبدأ العام اجلامعي في شهر سبتمبر من كل سنة، وتستمر  الدراسة (٣٢) أسبوعاً في العام 
اجلامعي بواقع (١٦) أســـبوعاً في  الفصل الدراســـي وتكون عطلة نصف العام أســـبوعني وفقاً للتقومي 

اجلامعي.
مـــادة (٢١): نظام الدراســـة في جميـــع كليات ومراكز اجلامعـــة، يقوم على  أســـاس اإلنتظام، ويحرم 
الطالب من دخول اإلختبار النهائي إذا قلت نســـبة حضوره عن ٧٥ ٪ من احملاضرات النظرية والدروس 
العملية لكل مقرر بحســـب اخلطة الدراســـية ويعتبر الطالب الذي حرم من دخـــول اإلختبار النهائي 

بسبب الغياب راسبا في املقرر.
مادة (٢٢): يبني دليل الكلية اخلطة الدراســـية وما تشـــمله من مقررات دراسية موزعة على فصول أو 

سنوات دراسية، ويجب أن تشمل اخلطة الدراسية في الدليل – ما يأتي:
- رقماً ورمزاً لكل مقرر بحيث يدل على الكلية، والقسم والشعبة والتخصص واملستوى.

- عدد الساعات احملددة لكل مقرر وتوزيعها على جوانبه (النظري – واملعملي – 
والسريري).

- توصيفاً لكل مقرر من حيث األهداف واحملتويات والنشاطات واملراجع وأساليب التقومي.
- توزيع هذه املقررات على السنوات والفصول واملستويات الدراسية، ويجب أن حتتوي 

اخلطط الدراسية على مقررات متطلبات اجلامعة والكلية والتخصص.
مادة (٢٣):  تبني أدلة الكليات احلد األدنى ملدة الدراسة فيها للحصول على الدرجة اجلامعية األولى، 

عدّ احلد األدنى زائداً نصف مدة الدراسة حداً أقصى لبقاء الطالب في الكلية.  ويُ
مادة (٢٤): الطالب املنقول مبقررات أو الباقي لإلعادة في املســـتوى الدراســـي نفســـه يعيد في العام 
دّ غائباً فيها، وفي حالة إجراء أي تغيير في اخلطة  ى بها، وإالّ عُ التالي مباشرة دراسة املقررات التي تبقّ
الدراسية يسري على الطالب الباقي لالعادة في نفس املستوى ابتداءً من املستوى الدراسي الذي تبقى 

فيه.
س مقررات اختيارية يحق للطالب إذا رســـب بأحد هذه املقررات أن  مادة (٢٥): فـــي الكليات التي تدرّ
يدرس في السنة التالية مقرراً اختيارياً آخر بعد موافقة القسم، وال يحسب املقرر اإلختياري السابق 

ضمن املعدل التراكمي للطالب.
مادة (٢٦): ال يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر سبق جناحه فيه.

مادة (٢٧): ال يجوز ألي طالب أن يكون مسجالً في اجلامعة لدرجتني علميتني في وقت واحد.
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مادة (٢٨): يجوز للطالب وقف قيده مؤقتاً وفق القواعد واإلجراءات اآلتية:-
 أ- تقدمي طلب وقف القيد إلى عميد الكلية في مدة تســـبق االختبارات النهائية بأســـبوعني 

على األقل.
غاً لوقف القيد.  ب- أن يرفق بالطلب عذراً مسوّ

 ج- ال يجوز وقف القيد في املســـتوى األول نهائياً وكذا للطالب املنقول قيده أو احملول إال بعد 
أن يجتاز ســـنة دراســـية على األقل بنجـــاح ويجوز جمللـــس الكلية النظر فـــي بعض احلاالت 
اإلســـتثنائية لوقف القيد بعد مضي فصل دراســـي بنجاح بعد ان ب املنقول قيده او لقيدئية 
بأسبوعني على األقلتالية مقرراً اختيارياً آخر بعد موافقة القسم وعميد الكلية، وال يحسب.

 د- ال يجــــوز وقف القيــــد للطالب الوافــــد إذا كانت لوائح املنح أو القبــــول مبقاعد دراســـية 
تشترط ذلك.

 ه- ال يحق للطالب الباقي لإلعادة في املستوى نفسه وقف قيده.
 و- احلـد األعلى لوقف القيد سنتان دراسيتـان أو أربعـة فصول دراسيـة سواء أكانت منفصلة أم 
متصلة خــــالل دراسته للحصـول على الدرجــــة اجلامعية األولى مع مراعـاة ما ورد في الفقـرة 

(د) من املـادة (٣٢) من هذا النظام.
مادة (٢٩):

 أ.  يجـــوز للطالـــب الذي أوقف قيده إعـــادة القيد بناء على طلب يقدمـــه لعميد الكلية وفق 
النموذج املعد لذلك في مدة أقصاها ثالثة أســـابيع من بداية الفصل الدراســـي التالي لوقف 
القيد مباشرة إذا كان نظام الدراسة فصلياً وبداية العام اجلامعي التالي إذا كان نظام الدراسة 

. سنوياً
عدّ غائباً بدون عذر  ب. إذا لـــم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُ

مقبول.
مادة (٣٠): وقف القيد ال يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد ولكنه 

يحفـــظ له حقه فيما يســـتحقه من تقديرات نتائج اإلختبارات. وال حتتســـب مدة وقف القيد ضمن 
احلد األعلى ملدة الدراسة املسموح بها للحصول على الدرجة اجلامعية األولى.

مـــادة (٣١): يجـــوز لعميد الكلية قبول عذر الطالـــب عن أداء اختبار مقرر أو أكثـــر من مقررات العام 
اجلامعي أو الفصل الدراسي إذا كان سبب الغياب عذراً قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من طبيب 
اجلامعـــة أو الكلية إذا كان العذر بســـبب املرض، على أن تقدم الوثائـــق الالزمة إلى عمادة الكلية خالل 

مدة أقصاها أسبوع قبل أو بعد اإلختبار.
مادة (٣٢): يترتب على قبول عذر الطالب بحسب املادة (٣١) من هذا النظام ما يأتي:-

 أ- يدون أمام اسمه (غائب بعذر) في الوثائق والسجالت كافة.
 ب- يعفى الطالب بناءً على ذلك من غرامة الغياب.

دّ فيها غائباً بعذر حتســـب له النتيجة   ج- عند إعادة الطالب اختبار املقرر أو املقررات التي عُ
من الدرجة النهائية.

لَ عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراســـي أو العام اجلامعي فإن ذلك يعد  بِ  د- إذا قُ
ضمـــن احلد األعلـــى ملدة وقف القيد املنصـــوص عليها في الفقرة (و) من املـــادة (٢٨) من هذا 

النظام.
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مادة (٣٣): يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة في اجلامعة وفق الضوابط اآلتية:-
أ- أن يتقدم الطالب شخصياً أو من يوكله رسمياً بطلب اإلنسحاب لعميد الكلية.

ب- أن يسدد الطالب ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة، وأن يخلي طرفه من 
اجلهات ذات العالقة في اجلامعة، وفق النموذج املعد لذلك.

مادة (٣٤): ال يحق للطالب املنسحب مطالبة اجلامعة بإعادة ما دفعه إليها من مبالغ مالية مالم يكن 
مستجداً في احدى املستويات الدراسية ولم تتجاوز الدراسة شهراً من بداية العام اجلامعي.

سلم للطالب املنسحب وثائقه اخلاصة به التي قدمها عند إلتحاقه بالكلية او املركز. مادة (٣٥): تُ
مادة (٣٦): يحق للطالب املنســـحب احلصول على وثيقة باملواد التي درســـها باجلامعة على أن يوضح 

فيها أنه منسحب من اجلامعة وتاريخ اإلنسحاب.




مادة (٣٧): يفصل الطالب من الدراسة في احلاالت اآلتية:-
 أ- إذا إتضـــح أن قبولـــه ال يتفق مع األحكام العامة للقبول، أو إذا أتضح بعد حتويل الطالب أنه 

سبق فصله ألسباب تأديبية يعتبر قيده ملغيا من تاريخ قبول حتويله للجامعة.
 ب- إذا تغيب بدون عذر أكثر من (٥٠٪) من املقررات الدراسية في السنة  األولى.

 ج- إذا تبقى في املستوى الدراسي سنتني دراسيتني ولم ينتقل الى املستوى األعلى مع مراعاة 
املادة (٢٩) من هذا النظام.

 د- إذا جتاوز احلد األقصى للمدة املقررة لدراســـته ولم يتخـــرج مبا ال يتعارض مع أحكام هذا 
النظام.

 ه- إذا صدر قرار بالفصل كعقوبة تأديبية مبوجب ماورد في الباب اخلامس من هذا النظام.
 و- إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة اإلختبارية الواحدة.

مادة (٣٨): يحق للطالب املفصول ســـحب وثائقه من اجلامعة، على أن يوضح في وثائقه الصادرة عن 
اجلامعة بأنه فصل من اجلامعة، وأسباب الفصل وتاريخه، وعلى أن يدفع ما عليه من التزامات مالية أو 

عينية للجامعة.
مادة (٣٩): ال يحق للمفصولني ألسباب تأديبية االلتحاق باجلامعة مرة أخرى إال بحكم قضائي بات.

 



19







مادة (٤٠): يحق جمللس الكلية تشـــكيل جلنة خاصة تقوم بتســـيير أعمال اإلختبـــار النهائي ورصد 
الدرجات.

مادة (٤١): يضع مدرس املقرر أســـئلة اإلختبار، ويجوز عند اإلقتضاء بناء على إقتراح رئيس القسم 
أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

مادة (٤٢): يصحح مدرس املقرر أوراق اإلختبار النهائي ملقرره, ويجوز لرئيس القسم عند احلاجة أن 
يشـــرك معه متخصصاً أو أكثر فـــي التصحيح, ويجب ان يتم التصحيح خـــالل  املدة احملددة بالتقومي 

اجلامعي.
مـــادة (٤٣): يرصد من يقـــوم بتصحيح اإلختبار النهائـــي الدرجات التي يحصـــل عليها الطالب في 

كشوف رصد الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها, ثم يصادق عليها رئيس القسم.
مادة (٤٤): على جميع أســـاتذة املقررات أن يعلنوا نتائج أعمال الفصل ودرجات اجلزء العملي وأسماء 

احملرومني قبل بداية اإلختبارات النهائية بأسبوعني على األقل معتمدة من رئيس القسم.
مـــادة (٤٥): ال يجوز أن يدخـــل مكان اإلختبار أي طالب بعد مرور نصف ســـاعة على األكثر من بدء 
املوعد احملدد لإلختبار، كما ال يسمح للطالب مبغادرة مكان اإلختبار إال بعد مضي نصف زمن اإلختبار 

على األقل.
مادة(٤٦): يلتزم الطالب الباقي لإلعادة بســـبب رســـوبه  أو غيابه بدون عـــذر أو حلرمانه من دخول 

اإلختبارات بأداء الغرامات املقررة باجلامعة.
مادة (٤٧): ال يجوز ألســـتاذ املقرر تعديل أي من بيانات النتائج بعد تســـليمها ما لم يكن هناك خطأ 

مادي واضح مت اإلطالع عليه من قبل عميد الكلية وفق  املادة (٥٠) من هذا النظام
مـــادة (٤٨): يحق للطالـــب التظلم من نتيجة أي مقـــرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمـــني عن أحقيته في 
التظلـــم طبقاً للنظام املالي باجلامعة وذلك خالل أســـبوعني من تاريخ إعالن النتيجة بعدها يســـقط 

حقه في التظلم فان ثبت احقيته في التظلم يعاد مبلغ التأمني.
مادة (٤٩): تتم عملية التصحيح لالختبارات النهائية في جميع الكليات باستخدام األرقام السرية.

مـــادة (٥٠): يقتصر احلق في التظلم من نتيجة اإلختبار على الكشـــف عن كراســـات إجابة الطالب 
ومراجعة رصد الدرجات أو جمعها فقط، وإذا إتضح أن إجابة أي من األســـئلة لم تصحح أو لم توضع لها 
درجات فيستدعي الكنترول اخملتص مصحح املقرر خطياً عن طريق عمادة الكلية لعرض احلالة عليه 

 



20

وتصويب اخلطأ إن وجد، وتثبت جميع هذه احلاالت في محاضر رسمية معتمدة من العميد وتوزع نسخ 
منها مع احملاضر للجهات ذات العالقة باجلامعة وتعلن نتيجة التظلم للطالب خالل مدة أقصاها شـــهر 

من تاريخ إعالن النتيجة.
مادة (٥١): ال يجوز الشـــطب أو احلذف أو اإلضافة أو التعديل أو التغيير أو اســـتخدام املواد املزيلة في 

أصول كشوف رصد الدرجات بعد إقرارها.
مـــادة (٥٢): حتفظ كراســـات إجابات الطالب بالكلية ملدة عامني جامعيـــني على األقل، ويحق للكلية 

بعد ذلك التخلص منها مبوجب محاضر رسمية.
ى على تخرجهم ما ال  مادة (٥٣): يعقد إختبار الدور الثاني لطالب املســـتوى النهائـــي فقط ممن تبقّ
يزيـــد على ثالثة مقـــررات وذلك في املوعـــد الزمني احملدد بالتقـــومي اجلامعي مع مراعـــاة القواعد 

عد). اخلاصة بكليات العلوم الطبية وبرامج التعليم املوجه (عن بُ
مادة (٥٤): يحدد مجلس الكلية- بناء على توصية مجلس القســـم اخملتص مدة اإلختبار التحريري 

النهائي, على أال تقل عن ساعة, وال تزيد عن ثالث ساعات.
مـــادة (٥٥): تعاد نتيجة االختبار ألســـتاذ املقـــرر إذا أدى االختبار الى نتيجة غير منطقية (تشـــوه 
التوزيـــع االعتدالي للدرجات) وفي هذه احلالة يعيد أســـتاذ املقرر النظر في نتيجة االختبار أو يقدم 

تفسيراً مقبوالً لها يقره مجلس القسم ويعتمده مجلس الكلية.
مادة (٥٦): بغرض حتسني االختبارات وتطوير أساليب التقومي يكلف رئيس اجلامعة أو نائبة لشؤون 
الطـــالب جلانـــاً علمية متخصصة تقـــوم باختيار عينات عشـــوائية مـــن االختبـــارات النهائية متثل 
التخصصات اخملتلفة في الكليات واألقســـام، وتقوم بتحليلها وتقوميها في ضوء معايير علمية، وتقدم 

بشأنها املقترحات املناسبة.
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مادة (٥٧): حتسب التقديرات للمقررات، وكذا التقديرات السنوية على النحو اآلتي:-

عدا كليات الطب فتحسب تقديراتها على النحو اآلتي:

مادة (٥٨): لتحسني وضع الطالب مينح:
- (٢٪) من الدرجة النهائية للمقرر إذا احتاجها للنجاح في املقرر.

- (١٪) من الدرجة النهائيـة للمقـرر إذا احتاجهـا لتحسيـن التقديـر  في ذلك املقرر.
- (٥٪) مـــن الدرجـــة النهائيـــة ملقرر واحد فـــي كليات العلوم الطبيـــة إذا كان هـــذا املقرر الوحيد 
الستكمال تخرجه وال حتسب الدرجة املضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب.

- (١٠٪) مـــن الدرجـــة النهائيـــة ملقرر واحد فقـــط في بقية الكليـــات إذا كان هذا املقـــرر الوحيد 
الســـتكمال تخرجـــه وال حتســـب الدرجات املضافـــة ضمن مجمـــوع الدرجـــات التراكمية لتخرج 

الطالب.

- ممتاز
- جيد جدا

- جيد
- مقبول
- ضعيف

- غائب
- غائب بعذر مقبول

- محروم

من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪
من ٨٠٪ إلى أقل من ٩٠٪
من ٦٥٪ إلى أقل من ٨٠٪
من ٥٠٪ إلى أقل من ٦٥٪

اقل من ٥٠٪
صفر

غائب بعذر
محروم

ويرمز لها (م)
ويرمز لها (جـ جـ)
ويرمز لها (جـ//)

ويرمز لها (ل)
ويرمز لها (ض)

ويرمز لها (غ)
ويرمز لها (غ ب)
ويرمز لها (مح)

- ممتاز
- جيدجداً

- جيد
- مقبول
- ضعيف

- غائب
- غائب بعذر مقبول

- محروم

من ٩٠٪ إلى ١٠٠٪
من ٨٠٪ إلى أقل من ٩٠٪
من ٧٠٪ إلى أقل من ٨٠٪
من ٦٥٪ إلى أقل من ٧٠٪

اقل من ٦٥٪
صفر

غائب بعذر
محروم

ويرمز لها (م)
ويرمز لها (جـ جـ)
ويرمز لها (جـ//)

ويرمز لها (ل)
ويرمز لها (ض)

ويرمز لها (غ)
ويرمز لها (غ ب)
ويرمز لها (مح)
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مادة (٥٩): حتدد الدرجة النهائية لكل مقرر بحســـب الساعات املعتمدة واخملصصة له بواقع خمسني 
درجة لكل ساعة نظرية معتمدة، وكل ساعتني عمليتني تساوي ساعة نظرية واحدة معتمدة.

مـــادة (٦٠): تقرب كســـور الدرجـــات احلاصل عليها الطالـــب في أي مقرر ألقرب رقـــم صحيح لصالح 
الطالب.

مادة (٦١): إذا جنح الطالب في مقرر ما بعد إختباره للمرة الثانية أو أكثر فترصد له الدرجة الصغرى 
للمقرر (٦٥٪) في كليات الطب و(٥٠٪) في الكليات األخرى، ويكون تقديره مقبوال، أما الطالب الغائب 

بعذر مقبول أو املوقف قيده فترصد له الدرجات التي حصل عليها كاملة.
مادة (٦٢) : 

أ.  حتســـب درجات أعمال الســـنة أو الفصل الدراسي للمقرر بواقع (٣٠٪) على األقل من النهاية 
العظمى لدرجة املقرر.

ب. حتسب  درجات اإلختبار النهائي للمقرر بواقع (٧٠٪) من النهاية العظمى لدرجة املقرر.
ج. جتمع درجات أعمال الســـنة أو الفصل الدراســـي مع درجة اإلختبار النهائي لتحسب للطالب 

الدرجة الكلية التي يستحقها في ذلك املقرر.
د. في حالة املقررات التي لها جوانب تطبيقية أو عملية جتمع درجة اإلختبارات التحريرية مع 
درجة أعمـــال الفصل باإلضافة إلى درجـــات اجلزء التطبيقي والعملـــي، وحتدد في ضوء ذلك 

اجملموع الدرجة النهائية للطالب في كل مقرر على النحو اآلتي:-
- يعـــد الطالب ناجحاً في املقرر إذا كان اجملموع الكلي للدرجتني ال يقل عن (٥٠٪) من النهاية 
العظمـــى لدرجات املقرر، وبالنســـبة لكليات الطـــب فيجب أن ال يقل مجمـــوع الدرجتني عن 
(٦٥٪) من النهاية العظمى لدرجات املقرر وفي كل األحوال يشـــترط أال تقل أي من الدرجتني 

عن (٣٥٪) من الدرجة الكلية لكل جزئي.
عدّ راســـبا في  - إذا رســـب الطالـــب في أحد جزئي املقـــرر – اجلزء العملي أو اجلزء النظري - يُ
املقـــرر، وعليه إعادة اجلزء العملي واجلزء النظري إذا كان الطالب باقياً لإلعادة في املســـتوى 

الدراسي نفسه.
لَ عذر  بِ مادة (٦٣): يعد الطالب غائباً في حالة عدم حضور اإلختبار النهائي للمقرر إال إذا كان قد قُ

غيابه  بحسب املادة (٣٣) من هذا النظام فترصد له في كشوفات النتائج غياب بعذر.
مادة (٦٤): يحدد عدد املقررات التي يجوز للطالب اإلنتقال بها إلى مســـتوى أعلى بثالثة مقررات مع 
مراعاة القواعد اخلاصة بكليات العلوم الطبية التي تشـــترط عددا أقل من ثالثة مقررات أو تشـــترط 
النجاح بجميع املقررات لإلنتقال إلى املستوى األعلى وفي كل األحوال ال يكون اإلنتقال من مستوى إلى 

آخر إال في نهاية العام اجلامعي (أو بعد نتائج الدور الثاني بحسب املادة (٥٣) من هذا النظام).
حدد التقدير السنوي للطالب على النحو اآلتي: مادة (٦٥): يُ

 أ- الطالـــب الناجـــح في جميع املقـــررات جتمع الدرجـــات احلاصل عليها، وتقســـم على مجموع 
د النســـبةُ املئويةُ الناجتةُ عن ذلك تقديرَ الطالب وفق املادة  ّ الدرجات النهائية للمقررات، وحتدِ

(٥٧) من هذا النظام.
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 ب- الطالب املنقــــول إلى املستــــوى األعلى مبقـررات وفـق املادة (٦٤)  مــــن هذا النظام تكتب لـه 
بـدالً عـن التقديـر كلمـة (منقول). ويذكر عدد املقررات املتبقي بها. 

 ج- الطالب الباقي لإلعادة يكتب له بدالً عن التقدير عبارة (باق لإلعادة) ويذكر عدد املقررات 
املتبقي بها.

مادة (٦٦): يحسب تقدير تخرج الطالب تراكمياً بجمع الدرجات التي حصل عليها في جميع املقررات 
الدراســـية املطلوب منه إجتيازها للتخرج (من املســـتوى األول حتى املســـتوى النهائي)، وقســـمة ناجت 
، ويحسب التقدير كما ورد  اجلمع على مجموع الدرجات النهائية للمقررات الدراســـية املشـــار إليها آنفاً

في املادة (٦٨) من هذا النظام مع مالحظة عدم جواز التقريب.
مـــادة (٦٧): يقدر جناح الطالـــب للحصول على درجة البكالوريوس والليســـانس بإحدى  التقديرات 

اآلتية:-
ممتاز.

جيد جداً.
جيد//.
مقبول.

مع  مراعاة ما ورد في  املادة (٥٧) واملادة (٦٨) من هذا النظام، ويتم إعداد كشـــوفات التخرج بناءً على 
ترتيب التقديرات املذكورة، وبحســـب النســـبة املئوية للتخرج وذلك خالل املـــدة احملددة في التقومي 

اجلامعي.
مادة (٦٨): مينح الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف وفق القواعد اآلتية:-

 أ- إذا حصـــل على تقدير جيد جداً على األقل في جميع املســـتويات الدراســـية، وأالّ يكون قد 
حصل على تقدير مقبول في أي من مقررات التخصص بدءاً من املســـتوى األول وحتى املســـتوى 

النهائي.
م أو غاب بدون عذر مقبول في أي مقرر دراســـي خالل مدة دراسته  رِ  ب- أالً يكون قد رســـب أو حُ

باجلامعة.
 ج- أن يكـــون قـــد أكمـــل متطلبات التخرج خـــالل احلد  األدنى لســـنوات الدراســـة احملددة في 

تخصصه مالم يكن قد أوقف قيده أو غاب بعذر مقبول وفقاً ملا ورد في هذا النظام.
 د- أال يكون قد صدرت ضده أية عقوبة تأديبية.

مـــادة (٦٩): حتـــدد النظم الداخلية للكليات قواعـــد التقومي اخلاص باملقـــررات البحثية أو التربية 
العلمية أو الوســـائل التعليمية أو التطبيقية أو التدريبية أو املشروعات املعملية مبا ال يتعارض مع هذا 

النظام.
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مادة (٧٠): جميع الطالب املســـجلني في اجلامعة مبختلف مســـتوياتهم الدراسية يخضعون للقواعد 
والضوابط التأديبية املبينة في هذا النظام.

مادة (٧١):  يعد حصول الطالب على العلم واملعرفة اول واهم حق من حقوقهم ويرافق ذلك مجموعة 
من احلقوق متيز شـــخصية الطالب اجلامعي عن غيره، ومن هذه احلقوق على سبيل املثال – ال احلصر 

– ما يأتي:-
 أ- إبداء الرأي واملشاركة الفعالة فيما تقوم به اجلامعة من برامج علمية وخطط دراسية وتقييم 

األداء وفق املعايير العلمية واألكادميية واإلدارية.
 ب- احلصول على البطاقة اجلامعيـــة باعتبارها الوثيقة التي تثبت هوية الطالب داخل احلرم 

اجلامعي.
 ج- التكـــرمي إذا كان الطالب ضمن من تنطبق عليه شـــروط التكرمي، ومن ذلك ظهور اســـمه في 

لوحة الشرف باجلامعة وفق ماجاء بهذه النظام.
 د- االشـــتراك في اجلمعيات العلمية واملســـاهمة في تكوينها والعمل ضمن أنشطتها وفق اللوائح 

املنظمة لذلك.
 ه- استخدام املكتبات مبا حتتويه من مراجع لالطالع أو اإلعارة وفق النظم احملددة.

 و- استخدام املعامل اخلاصة باجلامعة إلثبات جتاربه وإبداعاته ولتطوير مداركه العلمية وفق 
النظم اخلاصة بها.

 ز- املشاركة في إقامة األنشـــطة اخملتلفة التي تتبناها وترعاها اجلامعة كاألنشطة الرياضية أو 
الثقافية أو االجتماعية.

 ح- الرعايـــة الصحية األوليـــة والرعاية االجتماعية داخل احلرم اجلامعي ملســـاعدته في حل 
مشـــكالته التـــي تعيقه عن التحصيـــل العلمي عن طريق املرشـــدين والباحثـــني االجتماعيني 

باجلامعة وله احلق ألجل ذلك في احلصول على املساعدة املادية وفق اللوائح املنظمة لها.
 ط- التظلم أو التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة ضده بناء على ما جاء في هذه النظام.
 ي- احلصـــول علـــى الوثائـــق التي متنحهـــا اجلامعة مبا في ذلـــك منحه الدرجـــة العلمية بعد 

استكمال متطلبات التخرج من اجلامعة.
 ك- استفســـار مدرسيه داخل احلرم اجلامعي ومناقشتهم املناقشة العلمية الالئقة وطلب املزيد 
من توضيح مالم يدركه من العلوم واملعارف والرقابة عليه او عقوبة في ذلك مالم يخل بالقوانني 

واللوائح النافذة واالداب العامة.
 ل- للطالب احلقوق الواردة في هذه النظام مبا في ذلك حق وقف القيد وإعادته واالنسحاب من 

اجلامعة والتظلم من نتائج االختبارات... الخ.
 م- احلصول على سند قبض رسمي لكل ما يدفعه خلزينة اجلامعة، كما له احلق في استرداد كل 

ما دفعة كتأمني لدى اخملتصني باجلامعة ووفق اللوائح املنظمة لذلك.

 



25

 ن- املطالبـــة بحقوقه داخل احلرم اجلامعي متمســـكا بالنصوص واللوائـــح النافذة في اجلامعة 
وجميع الطلبة متساوون في احلقوق والواجبات باجلامعة.

 س- احلفاظ على محتويات ملفه داخل احلرم اجلامعي مبكان آمن وبشكل منظم وبأيدي أمينة 
، وكذا عدم نشـــر أي من  وعدم تســـليم أي من محتوياته (امللف) إال للطالب أو من يوكله رســـمياً
هذه احملتويات مالم يكن هذا النشـــر ناجتاً عن قرار عقوبة ضد الطالب كما انه من حق الطلبة 
على اجلامعة احملافظة على صورهم الشـــخصية داخل ملفاتهم وعدم إظهارها أو استخدامها إال 
ملـــا خصصه له وبالذات صور الطالبات باعتبار أن هذه الصـــور من احملتويات اإللزامية في ملف 

القبول باجلامعة، فال بد من ضمان حفظها ونزاهة التعامل بها في اجلامعة.
 ع- أية حقوق لم ترد في هذه النظام يتم تضمينها بالتعليمات الصادرة من قبل اجلامعة.

عدّ مخالفةً كلُّ إخالل بالقوانني واللوائح والقرارات والقيم اجلامعية، وعلى األخص: مادة (٧٢): يُ
ر عـــن حضور الـــدروس واحملاضرات   أ- تعطيـــل الدراســـة أو التحريـــض عليـــه أو اإلمتنـــاع املدبَّ
لزم الطالـــب باملواظبـــة عليها ومبا ال يخالف الدســـتور  واألنشـــطة اجلامعيـــة األخرى التـــي يُ

والقوانني النافذة.
 ب- كل فعل يتنافى مع األخالق واآلداب العامة داخل اجلامعة.

 ج- كل إخالل بنظام اإلختبارات أو ما مينع الهدوء الالزم لها.
 د- كل غش في اإلختبارات أو الشروع فيه أو محاولة القيام بذلك يعد مخالفة.

 ه- التخريب املتعمد للممتلكات واملنشآت اجلامعية.
 و- إثارة الشغب أو محاولة اإلعتداء على أي فرد داخل احلرم اجلامعي.

 ز- توزيـــع املنشـــورات وامللصقات واجملـــالت اجلدارية أو النشـــرات بأية صورة فـــي الكليات بغير 
األماكن اخملصصة لها ومبا ال يتعارض مع الدستور والقوانيني النافذة.

 ح- جمع التوقيعات التي من شأنها اإلساءة للجامعة وألعضاء هيئة التدريس فيها.
ّ من قاعات اجلامعة   ط- التنظيم أو الدعوة إلى إقامة حفالت أو محاضرات أو ندوات عامة في أيٍ

ومبانيها من دون إذن مسبق من عميد الكلية أو من نيابة رئاسة اجلامعة لشئون الطالب.
ّ مـــن املباني أو املكاتب اجلامعية أو اإلجتماعات الرســـمية باجلامعة التي ال يحق   ي- اقتحـــام أيٍ

للطالب أن يكون فيها أو حضورها.
 ك- السعي لتكوين احتادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار القوانني واللوائح املنظمة لذلك.

ّ من  ّ من أعضاء هيئـــة التدريس أو مســـاعديهم أو أليٍ  ل- أيـــة إهانة أو إســـاءة من الطالـــب أليٍ
العاملني في اجلامعة.

ّ من العاملني  ّ من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم أو أيٍ  م- التهديد املباشر باإلعتداء على أيٍ
في اجلامعة.

ّ من أعضاء هيئة التدريس أو مســـاعديهم أو أي من العاملني   ن- اعتداء الطالب جســـدياً على أيٍ
في اجلامعة واملشرفني واملالحظني في اإلختبارات بالكلية.
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 س- أية إهانة أو إساءة أو إعتداء على طالب آخر في احلرم اجلامعي.
ّ من األعمال   ع- التزويـــر فـــي الوثائـــق اجلامعية أو اســـتعمال الوثائـــق أو األوراق املزورة فـــي أيٍ

اجلامعية.
ّ من األعمال اجلامعية التي تســـتوجب إثبات   ف- انتحال الشـــخصية أثناء اإلختبارات أو في أيٍ

الشخصية.
 ص- حمل أو حيازة السالح أو إخفائه (أياً كان نوعه) داخل احلرم اجلامعي.

 ق- مخالفة النظم والقواعد املنظمة للنشاط الطالبي داخل اجلامعة.
مادة (٧٣): العقوبات التأديبية هي:

أ-  التنبيه شفاهاً أو كتابة.
ب- اإلنذار الكتابي.

ج- احلرمان من بعض اخلدمات أو اإلمتيازات الطالبية.
د- احلرمـــان مـــن محاضرات أحد املقررات، أو عـــدد من احملاضرات على نحـــو ال يؤثر على وضع 

الطالب في اإلختبار.
هـ- إلغاء إختبار الطالب في أي مقرر.

و- احلرمان من اإلختبار في مقرر أو أكثر.
ز- احلرمان من نتيجة إختبارات فصل دراسي أو أكثر، ويكون بقرار من مجلس شؤون الطالب بناءً 

على توصية من مجلس الكلية.
ح- احلرمان من الدراســـة أو اإلختبار لفصل دراســـي أو أكثر، ويكون بقرار مجلس شؤون الطالب 

بناءً على توصية من مجلس الكلية.
ط- الفصل النهائي من اجلامعة، ويكون بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة مجلس اجلامعة.

مـــادة (٧٤): يجوز األمـــر بإعالن القرار الصادر بالفصل النهائي داخـــل اجلامعة وإبالغ الطالب بذلك 
وحتفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.

مـــادة (٧٥): توجه للطالب عقوبة التنبيه الشـــفهي أو اإلنـــذار الكتابي، إذا ارتكب أيـــاً من اخملالفات 
الـــواردة في الفقـــرات (و، ز، ح، ط، ي، ك،ص) من املادة (٧٢) من هذا النظـــام وفي حالة تكرار اخملالفة 

تتدرج العقوبة وصوالً إلى عقوبة الفصل النهائي.
مـــادة (٧٦): توقع في حق الطالب عقوبة احلرمان من محاضرات أحد املقررات  أو عدد منها إذا ارتكب 

أياً من اخملالفات الواردة في الفقرات  (أ، ل، م، س) من املادة (٧٢) من هذا النظام.
ل بنظام اإلختبارات داخل قاعة اإلختبارات أو  مادة (٧٧): يلغى إختبار الطالب في مقرر واحد إذا أخَّ

خارجها إذا كان ذلك اإلخالل له عالقة باإلختبار.
ـــاً في  مـــادة (٧٨): يحـــرم الطالب من مقرر واحد إذا شـــرع في الغش أثنـــاء اإلختبار، وإذا ارتكب غشّ

ساً به فيحرم من مقررين أو أكثر بحسب طبيعة الغش. اإلختبار وضبط متلبّ

 



مـــادة (٧٩): يعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ثبت ارتكابه أياً من اخملالفات الواردة في الفقرات (ب، 
هـ، ن، ع، ف) من املادة (٧٢) من هذا النظام.

مادة (٨٠): يســـقط حق الطالب في ممارســـة النشـــاط الطالبي أو في احلصول على أي من اخلدمات 
واإلمتيازات الطالبية التي تقدمها اجلامعة في حال قيامه بأي فعل أو سلوك يخالف القواعد واللوائح 

املنظمة للنشاط الطالبي.
مادة (٨١): اجلهات اخملتصة بتوقيع العقوبات هي:

أ- أســـتاذ الطالب: وله حق توقيع العقوبات األربع األولـــى املبينة في املادة (٧٣) من هذا النظام 
وذلـــك عندما يقـــع الطالب فـــي مخالفات تأديبيـــة أثناء الـــدروس واحملاضرات أو النشـــاطات 

الطالبية اخملتلفة املكلف بها مع ابالغ رئيس القسم عن العقوبات التي يتخذها االستاذ.
ب- عميد الكلية: وله حق توقيع العقوبات الســـت األولى املبينة في املادة (٧٣) من هذا النظام، 
على أال تقع العقوبتان اخلامسة والسادسة  إال بعد إجراء حتقيق كما ورد في هذا النظام وبعد 

موافقة مجلس الكلية.
ج- رئيـــس  اجلامعة: وله حق توقيـــع جميع العقوبات املبينة في املـــادة (٧٣)  بناء على توصية 

مجلس تأديب الطالب في اجلامعة..
مادة (٨٢) :

ل بقــــرار من عميــــد الكلية جلنة للتحقيق في جميـع اخملالفات التي حتدث من الطالب  شكّ أ.  تُ
داخل الكلية وتصدر بشأنها التوصيات بالعقوبات الالزمة وتتكون اللجنة من كل من:

رئيساً نائب عميد الكلية لشؤون الطالب (أو من يفوضه)  
عضواً رئيس القسم العلمي الذي يدرس فيه احملقق معه أو غالبية احملقق معهم 
عضواً أحد أعضاء  هيئة التدريس بالكلية    

عضواً ومقرراً مدير شؤون الطالب بالكلية (مسجل الكلية)                          
عضواً رئيس فرع احتاد الطالب بالكلية    

ل الطالب  بَ ل بقرار من رئيس اجلامعة جلنة للتحقيق في اخملالفـــات التي حتدث من قِ شـــكّ ب. تُ
داخل اجلامعة وتتكون اللجنة من كل من:

نائب عميد كلية الشريعة والقانون لشؤون الطالب أو احد أقدم األساتذة
رئيساً في اجلامعات التي ال يوجد فيها كلية شريعة أو حقوق   
عضواً أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة                                    
عضواً أحد مختصي الشؤون القانونية باجلامعة                                

عضواً ومقرراً نائب مدير عام القبول والتسجيل                                    
عضواً أمني عام احتاد طالب اجلامعة     
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ل بقرار من رئيس اجلامعة مجلـــس تأديبي في اجلامعة للنظر في العقوبات املوصى بها  شـــكّ ج. يُ
من قبل جلـــان التحقيق في اخملالفـــات التأديبيـــة الطالبية وترفع توصيـــات اجمللس التأديبي 

لرئيس اجلامعة ويتكون اجمللس التأديبي في اجلامعة من كل من:
رئيساً نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب/ عميد شؤون الطالب                 
عضواً عميد كلية الشريعة والقانون (احلقوق) أو أقدم العمداء                  

عضواً  عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ                                
عضواً ومقرراً مدير عام القبول والتسجيل                                       

عضواً مدير عام الشؤون القانونية باجلامعة                                     
عضواً رئيس احتاد الطالب باجلامعة                                            

د. يحدد نظام شــــؤون الـطــــالب باجلامعـة اختصاصات هـذه اللجان وإجــــراءات  أعمالها وكـذا 
إجـراءات التحقيق والتأديب للطالب  وكـل ما يتعلق بـذلك، وال يجوز للعضو املكلف ضمن جلنة 

التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً  في مجلس التأديب.
هـ. تقع العقوبات التي يشملها هذا النظام عدا العقوبات األربع األولى املنصوص عليها في املادة 
(٧٣) من هذا النظام بتوصيات مرفوعة من جلان التحقيق أو اجمللس التأديبي كل فيما يخصه.
مـــادة (٨٣): يبلغ الطالب كتابيـــاً أو باإلعالن في لوحـــة اإلعالنات بالكلية للحضـــور واملثول أمام جلنة 
التحقيق خالل مدة أقصاها ثالثة أيام من وقوع اخملالفة املتهم بها، ويجب على اللجنة سماع أقوال احملقق 
معه ودفاعه عن نفسه، وتدوين ذلك في محاضر رسمية وإذا لم يحضر الطالب للتحقيق في املواعيد املبلغ 

عنها كتابة أو باإلعالن في لوحة اإلعالنات بالكلية يسقط حقه في سماع أقواله والدفاع عن نفسه.
مـــادة (٨٤): يجب أن يبـــت في اخملالفة التأديبية خـــالل مدة ال تتجاوز ثالثني يومـــاً من تاريخ علم 

اجلامعة بها. 
 ويجـــوز للطالب التظلم كتابيـــاً إلى رئيس اجلامعة من أي قرار تأديبي وذلـــك خالل مدة ال تزيد عن 
خمســـة عشـــر يوماً من تاريخ توقيع العقوبة التأديبيـــة، ويحيل رئيس اجلامعـــة التظلم إلى اجمللس 

التأديبي باجلامعة إذا لم يكن هذا اجمللس قد أبدى رأياً في هذه اخملالفة.
أما إذا كان اجمللس التأديبي قد أبدى رأياً في اخملالفة، فيعرض رئيس اجلامعة التظلم على مجلس اجلامعة 

، وال يجوز إعادة النظر فيه إال أمام احملكمة االستئنافية اخملتصة. للنظر فيه ويكون قراره نهائياً
مـــادة (٨٥): يحق للوزير بنـــاءً على عرض من رئيس اجلامعة وقف الدراســـة في أي جامعة في حالة 
حدوث اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إنتظام الدراسة أو اإلختبار على أن 

يعرض األمر على اجمللس األعلى للجامعات خالل أسبوعني على األكثر من تاريخ وقف الدراسة.
عفي من تطبيق العقوبات. عدّ عذرا يُ مادة (٨٦): اجلهل بنظم اجلامعة ولوائحها ال يُ
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مادة (٨٧): تكفل  اجلامعة لطالبها حق ممارسة أنشطتهم الطالبية وتكوين كياناتهم النقابية ممثلة 
باحتـــاد الطالب وفق القانون اخلاص بذلك، وكذا تكويـــن اجلمعيات العلمية. كما تدعم اجلامعة هذه 
األطـــر الطالبية ماديـــاً ومعنوياً وترصـــد اجلامعة لذلك مبالـــغ دعم مالية ضمن ميزانية األنشـــطة 

الطالبية حتدد في اللوائح املالية باجلامعة.
بني نظام  ـــمى اجلمعيـــات العلمية الطالبيـــة يُ مـــادة (٨٨): تنشـــأ في اجلامعـــة جمعيات طالبية تسّ
اجلمعيات باجلامعة أهداف (مهام) هذه اجلمعيات وتكوينها وإجراءات إنتخابها وسبل قيامها بتحقيق 

أهدافها.
مادة (٨٩): تشـــجع اجلامعة تنظيم أطر أو جلان نشـــاط طالبي على مستوى اجلامعة  أو الكلية يكون 
قاســـمها املشـــترك هوايـــات الطـــالب واهتماماتهـــم وميولهـــم الثقافية والفنيـــة واألدبيـــة والبيئية 
واإلجتماعية وعلى أن يحدد نظام النشاط الطالبي باجلامعة ما يتعلق بهذه األطر الطالبية من حيث 

أهدافها وتكوينها وإجراءات إنتخابها وسبل قيامها بتحقيق أهدافها.
مادة (٩٠): يختار مجلس  الكلية رائداً للشباب من بني أعضاء هيئة التدريس في الكلية تكون مهمته 

التنسيق لألنشطة بني اجلمعيات العلمية وأطر النشاط الطالبي ومع رواد اجلمعيات في الكلية.
مادة (٩١): تساهم اجلامعة في نفقات اجلمعيات العلمية وأطر األنشطة الطالبية وفق ما تنص عليه 

النظم اخلاصة بذلك.
مادة (٩٢): يصدر رئيس اجلامعة النظام اخلاص باجلمعيات العلمية وأطر النشـــاط الطالبي مبا فيها 

اللوائح التنظيمية اخلاصة باإلنتخابات ومبا ال يخالف القوانني النافذة وأحكام هذا النظام.
مـــادة (٩٣): يحـــق للجامعة وبقرار من رئيســـها إنشـــاء صنـــدوق أو أكثـــر لدعم الطالـــب أو للتكافل 
اإلجتماعـــي الطالبي أو لدعم الطـــالب املتفوقني واملبدعني ويتضمن القـــرار القواعد املنظمة لكل ما 

يتعلق بالصندوق.
مادة (٩٤): ينشـــأ في اجلامعة إحتاد طالبي طوعي ميارس نشاطاته وفقاً لنظامه األساسي ولوائحة 

الداخلية ومبا ال يتعارض مع القوانني واللوائح النافذة.
الة بشكل طوعي متارس نشاطاتها  وفقاً لنظامها ولوائحها  مادة (٩٥): تنشـــأ في اجلامعة عشائر اجلوّ

الداخلية ومبا ال يتعارض مع القوانني  واللوائح النافذة.
مـــادة (٩٦): تعمل شـــؤون الطـــالب باجلامعة على التنســـيق بني النشـــاطات الطالبيـــة التي ترعاها 

اجلامعة.
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مادة (٩٧): يتولى مجلس شـــؤون الطالب متابعـــة ومراقبة تنفيذ هذا النظام وينظر في كل ما يصدر 
من قرارات وتوصيات من مجالس الكليات بشأن قضايا الطالب.

مـــادة (٩٨): رئيس اجلامعة ونائبه لشـــؤون الطالب وعميد شـــؤون الطالب وعمداء الكليات ورؤســـاء 
األقسام وكل اخملتصني باجلامعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام، كلٌ فيما يخصه.

مادة (٩٩): يتولى القســـم املســـجل فيه الطالب بالتنســـيق مع إدارة القبول والتسجيل  متابعة السير 
األكادميي للطالب، وعمل سجل أكادميي عام لكل طالب، والتحقق من إستيفائه لشروط التخرج.

مادة (١٠٠): تقر نتائج املتخرجني من مجلس الكلية بناءً على عرض األقســـام اخملتصة وتقر بشـــكل 
نهائي من مجلس اجلامعة باملوعد احملدد في التقومي اجلامعي وتسلم نسخة طبق األصل منها للوزارة.
مادة (١٠١): تصدر اجلامعة الشهادات للمتخرجني باللغة العربية، ويجوز أن تصدر نسخاً منها باللغة 

اإلجنليزية.
مـــادة (١٠٢): حتـــدد أدوار التخرج بدورين فقط في الســـنة وبحســـب املواعيد احملـــددة في التقومي 

اجلامعي.
عدّ النظم اخلاصة بأنظمة التعليم الغير مجانية باجلامعة  (على نفقة الطالب) جزءاً  مـــادة (١٠٣): تُ

من هذا النظام.
لَ باجلامعة على نفقته بأي من أنظمة التعليم الغير مجانية ال يحق له  بِ مادة (١٠٤): الطالب الذي قُ
لَ فيه وفق هذا النظام  بِ أن يطلب إعفاءه من الرســـوم احملددة للدراســـة في الكلية أو التخصص الذي قُ

حتى تخرجه 
مادة (١٠٥): يصدر رئيس اجمللس األعلى القرارات املنفذة واملفسرة ألحكام  هذا النظام.

مادة (١٠٦): يجوز جمللس اجلامعة بناء على إقتراح الكليات األخذ مببدأ الدراســـة على نظام التعليم 
عـــن بعد في بعض الكليات والتخصصات التي تســـمح طبيعة الدراســـة فيها بذلك فـــي داخل وخارج 

اجلمهورية شريطة اإللتزام بالالئحة الصادرة عن الوزارة التي تنظم التعليم عن بعد.
مادة (١٠٧): يضع مجلس اجلامعة التنظيمات اخلاصة بإجراءات اإلختبار النهائي.

مادة (١٠٨): تســـري أحكام هذا النظـــام على جميع اجلامعات اليمنية احلكوميـــة وكلياتها ومراكزها 
العلمية وعلى جميع املســـتويات الدراسية التالي لتاريخ صدور هذا النظام وتلغى أية لوائح أو أنظمة أو 

قواعد أو تعليمات تتعارض معها.
مادة (١٠٩):  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.


١٤٢٩١١
٢٠٠٨١٢
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دار جامعة تعز للطباعة والنشر
تلفون : ٢٤٨٠٧١ ٠٤ - ٢٤٨٠٧٢  ٠٤

 


