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دليل الطالب الجامعي

كلمة رئيس اجلامعة
بسم هللا الرحمن الرحيم

رئيس اجلامعة

هلل سبحانه وتعااىلىل :
قال ااهلل

أ.د /أمحد أمحد العرامي

"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{ }1خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{ }2اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{ }3الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{}4
هلل العظيم [سورة العلق .]5-1
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ { "}5صدق ااهلل
يطيببل لببت البرحيببل بعببم مي ب –أبن ءن ب الط ب
الموافق 2023-2022م فت

 -فببت لط ببع ال ب م الا ب ل ت الا ي ب  1444-1443ه ب )

ل ة البيض ء هذا الصرح ال مت الش لخ س ئ ً المولى أن يا ب اب م ريبر

ا ى وطنن الغ لت ،ح ف ً ب ل ط ء والف ئ ة فت لسيرتعم الب يمية الب مية.
أبن ئت وبن تت الط
حيب تعم فببت

والط لب ت ،إن بمارد اط اعم ا ى هذا ال ليل فهذا ي نت أنعم أل م لرح ة

ي ة فبت

ل ببة البيضب ء ،فياببل ا ببيعم ةببراءة لحببوا ةببراءة يب ة لم رفببة لب يهمعببم ويرافببق حيب تعم

الا ل ية  ،وبهمبعم ال لية سبوة لش ال الحي ة هذا ال م فت

ل بة البيضب ء ،فب لوطن اليبوم ي بوث رايبرا ً

ا يعم فت البن ء والبنمية.
أبن ئت الط

بن تت الط لب ت  ،إن األوط ن ال تبنى إال ب ل م والم رفبة  ،وإيفب ًء بواب ةط نب ا بى أنفسبن

ببح يث الا ل بة  ،والنهبو

ب ل م يبة الب يميبة ،واألر ديميبة  ،ولضبم ن بودة لجر ب ت الب بيم ال ب لت ؛

ن مل ا ى تنمية له رات الط بة فت الب م الذاتت  ،والبحث ال مت  ،والمسؤولية الذاتية وال مل الب ونت.
ونحن ن شن هذا ال م الا ل ت الا ي ناق ببنن

ل بة البيضب ء بالع ن تهب ال ميبة واألر ديميبة وروادرهب

البشببرية  ،رغببم ال ب وان والحصب ر االةبصب د  ،سببب ل ذلببا الصببرح ال مببت اللب در ا ببى إاب اد رببرياين
لؤه ين لب بت لبط ب ت البنمية واحبي ت سوق ال مل.
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كلمة نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب

نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
أ .د .حممد حسني اآلنسي

هلل العظيم [ااجملجملادلة]11 :
الحم هلل الل ئل " {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات} صدق ااهلل
" والص ة والس م ا ى سي ن لحم الل ئل " وإن الم ئعة لبضع أ نحبه لط لل ال م رضب ً بمب نبنع".
أبن ئت وبن تت الط بة نرحل بعم أ مبل ترحيبل فبت

ل بة البيضب ء الفبيبة ونضبع ببين أيب يعم دليبل الط لبل

الا ل ت حبى يبسنى لعبم ل رفبة ال بوائو واألن مبة واا براءات المبب بة فبت الب بيم الاب ل ت البذ يجب ب
ذري ام ت ودتم ا ي فت الم ارس لبن نب حيبت البب ري

والبليبيم ا بى حب سبواء ويببين أيضب حلبوةهم

ووا ب تهم .يل م ال ليل فعرة واضحة ان إ راءات البسبايل واللببوث فبت ر يب ت ول هب الا ل بة ويب بر
الط بببة ا ببى لفب هيم

يب ة لاببل البحويببل ووةب

ضببرورة ةببراءة الب ليل ببببم ن واالحبفب

الليب واالنسببح

وغيرهب  .وفببت هببذا السببي ق أ رب ا ببى

بب رمر ببع يسبببن اليب الط بببة فببت المط لبببة بحلببوةهم ابببر األطببر

الل نونيببببة وتفبببب د المح ببببورات البببببت ةبببب ت رضببببهم ل لوببببب ت لاببببل الحرلبببب ن والبوةيبببب
إنن فت ةي دة

والفصببببل.

ل ة البيض ء نؤلن أنن ل و ن إال لج لة أبن ئن الط ببة وتبذليل الصب وب ت الببت تبوا ههم

فت إط ر االع ني ت المب حة والرةت بهم أر ةي ً وا مي ً وام ي ً بم يحلق آل ث وتط ب ت أسبرهم ول مبيهم
ولابم هم فت المس همة الف ا ة فت بن ء وتل م ورف ة هذا الوطن الحبيل وبم يمعنهم لن المن فسة لح يب ً
وإة يمي ً ودولي ً .لذا أط ل لن أبن ئت وبن تت الط بة بذث ةصب ر
بف ا ية فت ر فة األنشطة الال فية والمابم ية وأن ين ع

هبودهم فبت البحصبيل ال مبت والمشب ررة

ل يب مون فبت الا ل بة فبت سب ورهم وت ب ل هم

رب را الا ل ببة .رمب نؤرب أننب لببن نبهب ون أو نبسب هل فببت حب الت االرب ث باوابب ولبب د وةببيم وأهب ا
الا ل ة.
نسنث هللا لن ال ون والس اد ولعم البوفيق والنا ح والبميز.
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اجلامعة

ل ببة يمنيببة ،حعوليببة ،أنشببل بب للرار الامهببور رةببم  )119لسببنة 2008م وتنسسب

ل ببة البيضب ء

نه ية ال م 2009م.
وت ر ية البربية وال وم– رداع أوث ر يب ت الا ل بة؛ حيبث تنسسب فبت ال ب م الاب ل ت 1993م1994 /م،
ور ن حينه تببع

ل ة نن ء ،ثم ن رت ت ب ة لا ل ة ذل ر فت ال م الا ل ت الب لت ،وفت ال م الاب ل ت

1999 /1998م تم تنسي
االرتبب ط اببن

ل بة البيضب ء ،وفبا

ر ية البربية – البيض ء ،وفت ال ب م 2009م تبم تنسبي

ل ببة ذلب ر ،وأنشببل ر يببة ال ببوم ااداريببة  -البيضب ء فببت ال ب م الاب ل ت 2011 /2010م،

وذلا ب وفت ال م الا ل ت الب لت تم إنش ء ر ية ال وم اادارية -رداع ،ثم أضي

له ةسبم ن بم الم ولب ت

فت ال م الا ل ت 2014 -2013م ،وتبم ت ب يل اسبمه إلبىك ر يبة ال بوم ااداريبة والح سبب ت -رداع ،وفبت
ال م الا ل ت 2021 -2020م تم فبو اللبوث فت ل ه الب يم المسبمر ل وم الصبحية فبت البيضب ء ورداع
دب وم ني لة  -دب وم لجببرات  -دب وم لس ا طبيل) .وفت ال م 2022/2021م تم افببب ح ةسبم البجب ير
فت ل ه الب يم المسبمر برداع .وأةر لا ب

الا ل بة فبت ا بم اب الا لبث ل ب م الاب ل ت 2022/2021م

بب ريخ 2022/6/15م الط ةة االسبي بية فت ر يبت الزرااة والطل تمهي ا الفبب حه فت ال م الاب ل ت هبذا
2023/2022م.
اسرتاتيجية اجلامعة :

أةر لا

الا ل ة االسبراتياية الج نة ب لا ل ة فبت ا بم اب األوث ل ب م 2020/ 2019م المن لب يبوم

الا ث ء الموافق 2019 /3 /12م ا ى النحو اآلتت ك
رؤية اجلامعة

الري دة فت تل يم ر ل ت ت يمية وبحاية ولابم ية ا ى المسبو المح ت وااة يمت.
رسالة اجلامعة

إا اد العوادر البشرية المؤه ة لب بية احبي ت المابمع وسوق ال مل لن ر ث ت يم
الما الت ال مية والبحاية ة ئم ا ى برالج ت يمية لبميزة.
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أهداف اجلامعة

 )1األهداف التعليمية والبحثية التي تضمنها الدستور والتشريعات الجامعية المنصوص عليها في قانون الجامعات
اليمنية والئحته التنفيذية وقانون التعليم العالي.
 )2رفع مستوى التعليم والبحث العلمي لتصل الجامعة إلى المنافسة محليا ً وإقليميا ً.
 )3إعداد جيل مرتبط بتراثه اإلسالمي الحضاري وهويته الوطنية والعربية.
 )4التجديد المستمر للعملية التعليمية على مستوى الدرجة الجامعية األولى والدراسات العليا.
 )5توفير الكوادر المؤهلة علميا ً وأكاديميا ً بما يحقق أهداف الجامعة واحتياجات سوق العمل.
 )6إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع والمشاركة في إيجاد حلول عملية لمشاكله
االجتماعية واالقتصادية.
 )7ربط بحوث ودراسات الجامعة المختلفة بخطط التنمية الشاملة وباالحتياجات المستقبلية للمجتمع.
 )8تطوير الجامعة من خالل الجانب العملي والتكنولوجيا الحديثة.
 )9توفير برامج التعليم والتدريب المستمر لجميع منتسبي الجامعة ومؤسسات المجتمع.
 )10تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في الداخل والخارج.
 )11تطبيق معايير تقييم األداء والجودة الشاملة على المستويين األكاديمي واإلداري.

موقع اجلامعة اإللكرتوني

صفحات اجلامعة على مواقع التواصل االجتماعي
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كليات اجلامعة

أوال ً :كليتي (التربية والعلوم – رداع  ،التربية  -البيضاء)

الرؤية
التطلع إلى تحقيق مكانة متقدمة على مستوى كليات التربية والعلوم في اليمن واستقطاب الطالب في التخصصات
المختلفة

الرسالة

إعداد وتأهيل الكوادر التربوية في مختلف التخصصات وتشجيع البحث العلمي لدعم التنمية.

األهداف
)1
)2
)3
)4
)5
)6

إعداد الطالب علميا ً ومهنيا ً وتخريج معلمين أكفاء ألداء واجب العملية التعليمية في مراحل التعليم العام
على أكمل وجه.
تأهيل المعلمين أثناء الخدمة ورفع قدراتهم.
إعداد مخرجات قادرة على إدارة العملية التعليمية والتعلمية.
إكساب الطالب قدرات توظيف طرق التدريس الحديثة واستراتيجيات التقويم.
تعريف الطالب باالتجاهات التربوية الحديثة والمفاهيم والنظريات وتطبيقاتها.
التطور والتحديث لبرامج البكالوريوس والتوسع في برامج الدراسات العليا.

 - 1كلية التربية والعلوم رداع

 للر الع يةك تلع الع ية فت ل ينة رداع البنسي ك تنسس الع ية ا م 1994/1993م ن م ال راسةك تببع الع ية ن م الفص ين ال راسيين ون م ال راسة فيه أربع سنوات البجصص تك تمنو الع ية در ة البع لوريوس فت البجصص ت اآلتيةك -1ال راس ت ااس لية
 -4الري ضي ت
 -7البربية الري ضية
 -10ل م ح سو

 -2ال غة ال ربية
 -5العيمي ء
 -8ا وم الحي ة
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 -3ال غة اانا يزية
 -6الفيزي ء
-9ل م ن
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 - 2كلية التربية – البيضاء

 للر الع يةك تلع الع ية فت ل ينة البيض ء البنسي ك تنسس الع ية ا م 1999/1998م ن م ال راسةك تببع الع ية ن م الفص ين ال راسيين ون م ال راسة فيه أربع سنوات البجصص تك تمنو الع ية در ة البع لوريوس فت البجصص ت اآلتيةك 1ال غة ال ربية
 -4الري ضي ت

 -2ال غة اانا يزية
 -5ل م ن

 -3ا وم الحي ة
 -6ل م ح سو

ً
ثانيا  :كليتي ( العلوم االدارية  -البيضاء ,والعلوم االدارية واحلاسبات رداع )
الرؤية
الريادة والتميز في مجال تعليم وتعلم العلوم اإلدارية على المستوى الوطني واإلقليمي.

الرسالة
تسعى الكلية الى إعداد وتأهيل كوادر بشرية في حقل المعرفة اإلدارية من خالل تزويدهم بأحدث المعارف
العلمية والبحثية وفقا ً لمتطلبات الجودة واالعتماد المحلية واإلقليمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل ،وبناء
شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في خدمة التنمية المستدامة.

األهداف

 )1تزويد الطلبة بالمعارف المختلفة في المجاالت اإلدارية.
 )2إعداد كوادر وقيادات إدارية ومالية واقتصادية قادرة على التعامل مع متغيرات العصر وتلبي احتياجات سوق
العمل المحلي واإلقليمي.
 )3توفير بيئة أكاديمية مواتية لإلسهام بنشر الوعي والمعارف المختلفة وتطويرها.
 )4توجيه األبحاث والدراسات لمعالجة المشكالت المجتمعية.
 )5بناء شراكة وتعاون مع مؤسسات المجتمع العامة والخاصة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
 )6التطوير والتحديث لبرامج البكالوريوس والتوسع في برامج الدراسات العليا.
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 -1كلية العلوم اإلدارية – البيضاء

 للر الع يةك تلع الع ية فت ل ينة البيض ء البنسي ك تنسس الع ية ا م 2010م البجصص تك تمنو الع ية در ة البع لوريوس فت البجصص ت اآلتيةك -1المح سبة
 -2إدارة أام ث

 -2كلية العلوم اإلدارية والحاسبات – رداع

 للر الع يةك تلع الع ية فت ل ينة رداع البنسي ك تنسس الع ية ا م 2011م البجصص تك تمنو الع ية در ة البع لوريوس فت البجصص ت اآلتيةك -1المح سبة

 -3ن م ل ول ت

-2إدارة أام ث
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ثالثا :معهد التعليم املستمر للعلوم الصحية -رداع و البيضاء
الرؤية
الريادة في إعداد وتدريب الكوادر الصحية بأسلوب علمي وعملي يواكب التطور في كافة الفروع الصحية
المتاحة.

الرسالة
إعداد كفاءات متخصصة في المجال الصحي بما ينعكس ايجابا ً على نوعية وجودة الرعاية المقدمة.

األهداف
 )1رفع مستوى الكفاءات والمعايير التعليمية في مجال الصحة.
 )2تأهيل وتدريب كوادر صحية ورفع كفاءتها العلمية والعملية.
 )3االسهام في نشر الثقافة الصحية في أوساط العاملين الصحيين وأفراد المجتمع بما يساعد في رفع مستوى
الوعي الصحي للمواطنين.
 )4تغطية حاجة المجتمع من خالل تقديم كوادر صحية بكفاءة عالية في الخدمات الصحية

 -1معهد التعليم المستمر للعلوم الصحية  -البيضاء
-1

 مقر المعهد :يقع المعهد في مدينة البيضاء التأسيس :تأسس المعهد عام 2020م التخصصات :يمنح المعهد درجة الدبلوم في التخصصات اآلتية: -1الصيدلة
 -2المختبرات
 -3مساعد طبيب
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 -2معهد التعليم المستمر للعلوم الصحية  -رداع
-2

 للر الم ه ك يلع الم ه فت ل ينة رداع البنسي ك تنس الم ه ا م 2020م البجصص تك يمنو الم ه در ة ال ب وم فت البجصص ت اآلتيةك -1الصي لة
 -2المجببرات
 -3لس ا طبيل
 -4تج ير وان ش
 -5فنت ام ي ت
 -6ةب لة وتولي

رابعا :كلية الزراعة والبيئة

الرؤية
االرتقاء بنوعية التعليم الزراعي وتعزيز قدرة الطلبة على التعلم الذاتي والبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع
في مجال الزراعة بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة.
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الرسالة
تزويد المجتمع بخريجين من ذوي المستوى األكاديمي المتميز في تخصصات العلوم الزراعية النوعية والعلوم
البيئية وتزويدهم بالمعارف والمهارات النظرية والعملية للعمل في تلك المجاالت وتوجيه البحوث الى نواحي
تطبيقية تخدم المزارعين وبما يحقق رسالتها.

األهداف
 )1تأهيل وإعداد المهندسين الزراعيين في مجال العلوم الزراعية على أسس علمية.
 )2تدريس وتمكين الطالب من طرق البحوث العلمية الزراعية وتطبيقاتها بما يسهم في عملية التنمية الزراعية.
 )3إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير اإلنتاج النباتي والحيواني ووقاية المزروعات وحماية المراعي والبيئة.
 )4عقد الدورات التأهيلية والتدريبية للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بما يحقق الترابط بين الكلية
والمجتمع والمساهمة في خدمة البيئة.
 )5تنظيم الندوات العلمية والحلقات الدراسية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية بتقديم البحوث
والدراسات.
 )6تبادل الخبرات والزيارات والبرامج الدراسية واالصدارات العلمية والقيام بالبحوث المشتركة مع كليات
الزراعة وغيرها من المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية في اليمن والوطن العربي والخارج.
 )7تطوير البرامج الدراسية وربط النظرية بالتطبيق في نطاق الزراعة اليمنية واالستفادة من تجارب االخرين
وإدخال الجديد من العلوم والمعارف الزراعية في المناهج الدراسية لرفع الكفاءة العلمية لدى الطالب.
 )8االهتمام بالتنمية الريفية واإلرشاد الزراعي والبيئي بوسائله المختلفة بهدف تطوير اإلنتاج الزراعي.
 )9العمل كمؤسسة علمية متخصصة على تقديم الدراسات واالستشارات الفنية والمتخصصة لمختلف القطاعات
العامة والخاصة والمختلطة ذات العالقة.
)10

إنشاء التخصصات المرتبطة بمتطلبات الزراعة وفقا ألولويات التنمية وبما توفره اإلمكانيات المتاحة.

)11

توفير موارد التمويل الذاتي وتحقيق االعتماد الكامل على الذات بتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص

وتسويق خدمات الكلية التعليمية والبحثية والتطبيقية واالرشادية.
 للر الع يةك تلع الع ية فت ل ينبت البيض ء  ،رداع . البنسي ك تنسس الع ية فت ال م الا ل ت 1444 -1443ه  .الموافق 2023-2022م. البجصص تك تمنو الع ية در ة البع لوريوس فت البجصص ت اآلتيةك -1وة ية النب ت

 -2إنب ا وتربية ال وا ن

 -4إدارة لوارد المي والبيلة

 -3البس تين وتنمية المح نيل
 -5اارش د الزراات والبواية البيلية.

11

2022م

دليل الطالب الجامعي
ً
خامسا :كلية الطب

الرؤية
أن تكون كلية وطنية رائدة في طليعة الكليات المتميزة عالية الجودة معتمدة ومعترف بها دوليا ً في مجال التعليم
الطبي.

الرسالة
االسهام في بناء نظام تعليمي رصين لتخريج أطباء يتميزون بالكفاءة العالية واألمانة في تقديم رعاية طبية كاملة
ومتميزة تخدم المجتمع وتثري البحث العلمي.

األهداف
 )1تخريج أطباء متميزين قادرين على تقديم الرعاية الطبية في المستشفيات وخارجها مع االهتمام الكبير
بالرعاية الصحية األولية.
 )2تطوير المناهج ووسائل التعليم وأساليبه وطرق االختبارات وتأليف الكتب الطبية الجامعية وتنفيذ قواعد ضبط
وتحسين الجودة اعتمادا ً على معايير الجودة العالمية واالعتماد االكاديمي.
 )3االهتمام بالبحوث العلمية لالرتقاء بالكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام.
 )4توفير متطلبات الدراسة التخصصية كمركز دراسي وامتحاني للتخصصات الطبية (البورد).
 )5تبني استراتيجيات التعليم الطبي المستمر والمشاركة في دورات التأهيل والتعليم والتدريب الطبي المستمر.
 )6المشاركة في إنشاء نظام صحي متكامل والعمل على تنمية القوى البشرية.
 )7تبني الشراكة مع الجامعات التي تشجع على تطوير تكنولوجيا جديدة لتقدم الطب.
 )8إجراء برامج بحثية مستمرة موجهة بشكل أساسي لمواجهة المشاكل واالحتياجات الصحية للمجتمع.
 للر الع يةك تلع الع ية فت ل ينة رداع البنسي ك تنسس الع ية فت ال م الا ل ت 1444 -1443ه  .الموافق 2023-2022م. -البجصص تك تمنو الع ية در ة البع لوريوس فت الطل البشر
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مراحل القبول والتسجيل
 .1يقوم الطالب بالتنسيق اإللكتروني عبر البوابة االلكترونية.
 .2الحصول على (دليل الطالب) واستمارة االلتحاق الخاصة بالقبول والتسجيل من مراكز القبول في الكليات/المعاهد
المعنية.
 .3قراءة ( دليل الطالب ) والتأكد أن شروط التسجيل والقبول تنطبق عليه  ،ويستفسر من المختصين في حالة عدم
وضوح بعض الفقرات بالنسبة له.
 .4تعبئة البيانات المطلوبة في استمارة االلتحاق على أن يراعي اآلتي:

أ -يتم تدوين جميع البيانات من واقع المؤهل حرفيا ً وأي بيانات خاطئة تلغي استمارة التسجيل ويتحمل الطالب
رسوم االستمارة الجديدة.
ب -أي خدش أو مسح يلغي معاملة الطالب وعليه استبدال الوثائق الملغاة بوثائق أخرى جديدة.
ت -إلصاق الصورة الشخصية على استمارة االلتحاق.
 .5في حالة تعبئة الطالب أي بيانات غير صحيحة يحرم من القبول في الكلية والدراسة فيها ويعرضه ذلك للمساءلة
القانونية من قبل الجهات المختصة.
 .6تسليم استمارة االلتحاق بعد االنتهاء من تعبئة البيانات وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة وتقوم اللجنة المختصة
بإجراءاتها وتقوم بتقديم األمر للمختص لصرف ملف الطالب الجامعي بعد التأكد من استكماله للشروط.
 .7يسلم الطالب ملفه إلى اللجنة المختصة باستالم الملفات التي ستقوم باآلتي:

أ -المراجعة والتدقيق والتحقق من صحة البيانات والوثائق.
ب -منح الطالب إشعار باستالم الملف يحدد فيه ( بيانات الطالب من واقع مؤهلة – بيانات الكلية – رقم التسجيل )
على أن يكون استالم الملف موقعا ً ومختوما ً فيه على صورة الطالب.
 .8يتم استالم الملفات كما ذكر أعاله بالنسبة للكليات واألقسام التي ال يتطلب القبول فيها اجتياز امتحان قبول أما بالنسبة
للطالب المتقدمين إلى كليات وأقسام يتطلب قبولهم االختبار فيها:

أ -يتم صرف ( دليل الطالب – استمارة االلتحاق – دفع رسوم امتحان القبول ) وإذا لم يكن ضمن الناجحين
يعتبر تنسيقه الغيا ً  ،ويتم تنسيقه طبقا ً لترتيب الرغبات في األقسام التي ال تحتاج امتحان قبول.
ب -الطالب الناجحون في امتحان القبول يجب عليهم استكمال بقية اإلجراءات كاآلتي:
 تقوم اللجنة المختصة بصرف ملف الطالب الجامعي.
 تقوم اللجنة باستالم ملف الطالب بعد المراجعة والتدقيق والتحقق من صحة البيانات والوثائق.
 يمنح الطالب إشعارا ً باستالم الملف يحدد فيه ( بيانات الطالب من واقع مؤهله  -بيانات الكلية أو المعهد
المسجل به  -رقم التسجيل ) على أن يكون استالم الملف موقعا ً ومختوما ً على صورة الطالب.
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الشروط العامة والخاصة بالتسجيل والقبول

أوالً الشروط العامة لتسجيل وقبول الطالب ( اليمنيين والوافدين )
 .1أن يكون الطالب حاصالً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا ً لما هو موضح بالدليل.
 .2أن تكون نسبته في الثانوية العامة او ما يعادلها متفقة مع الحد المطلوب للنسب في كليات ومعاهد الجامعة وتخصصاتها
التي يتم اإلعالن عنها وال يجبر الكسر عند حساب النسبة في المؤهل.
 .3أن ال يكون قد مضى على المؤهل ست سنوات بالنسبة لليمنيين وال أكثر من سنتين بالنسبة للوافدين.
 .4أن يتقدم الطالب في المواعيد المحددة للتسجيل والقبول ويراعي في ذلك الطاقة االستيعابية لكل كلية.
 .5أن يكون الطالب متفرغا ً للدراسة.
 .6أن يدفع الطالب الرسوم المالية المحددة وال يجوز للطالب استعادة الرسوم التي دفعها.
 .7أن يجتاز الطالب امتحان القبول أو المقابلة الشخصية ويخضع للمفاضلة بحسب نظام القبول في الكلية ويعفى الطالب
الوافدون والملتحقون بالنفقة الخاصة بين امتحان القبول.
 .8أن يقدم األوراق والوثائق المطلوبة وهي:

أ -استمارة طلب االلتحاق مع تعبئة االجزاء المطلوبة من الطالب تعبئتها من واقع المؤهل.
ب -أصل مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها مع صورتين معمدتين طبق األصل.
ج -صورتين من البطاقة الشخصية أو العائلية بالنسبة لليمنيين.
د -صورتين من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للمغتربين والوافدين.
ه -ثمان صور شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس (.)6×4
 .9الشهادات الصادرة من خارج اليمن يجب تصديقها من وزارة الخارجية موطن الطالب والسفارة اليمنية في ذلك البلد أو
سفارة ذلك البلد في اليمن.

14

دليل الطالب الجامعي

2022م

الدراسة ووقف القيد واالنسحاب والفصل من الدراسة
الدراسـة
 العام الجامعي ( )32أسبوعاً بواقع ( )16أسبوعاً في الفصل الدراسي وتكون عطلة نصف العام أسبوعين وفقاً للتقويمالجامعي.

 -نظام الدراسة في جميع كليات ومراكز الجامعة ،يقوم على أساس االنتظام ،ويحرم الطالب من دخول االختبار

النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن ( )% 75من المحاضرات النظرية والدروس العملية لكل مقرر بحسب الخطة

الدراسية ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول االختبار النهائي بسبب الغياب راسباً في المقرر.

 يبين دليل الكلية الخطة الدراسية وما تشمله من مقررات دراسية موزعة على فصول أو سنوات دراسية ،ويجب أنتشمل الخطة الدراسية في الدليل – ما يأتي:

 .1رقماً ورم اًز لكل مقرر بحيث يدل على الكلية ،والقسم والشعبة والتخصص والمستوى.

 .2عدد الساعات المحددة لكل مقرر وتوزيعها على جوانبه (النظري – والمعملي – والسريري).
 .3توصيفاً لكل مقرر من حيث األهداف والمحتويات واألنشطة والمراجع وأساليب التدريس والتقويم.

 .4توزيع هذه المقررات على السنوات والفصول والمستويات الدراسية ،ويجب أن تحتوي الخطط الدراسية على
مقررات متطلبات الجامعة والكلية والتخصص.
عد الحد األدنى زائداً
وي ّ
 تبين أدلة الكليات الحد األدنى لمدة الدراسة فيها للحصول على الدرجة الجامعية األولىُ ،نصف مدة الدراسة حداً أقصى لبقاء الطالب في الكلية.

 الطالب المنقول بمقررات أو الباقي لإلعادة في المستوى الدراسي نفسه يعيد في العام التالي مباشرة دراسة المقرراتالتي تبّقى بها ،وإالّ ُعّد غائباً فيها ،وفي حالة إجراء أي تغيير في الخطة الدراسية يسري هذا التغيير على الطالب

الباقي لإلعادة في نفس المستوى
ابتداء من المستوى الدراسي الذي تبّقى فيه.
ً
درس مقررات اختيارية يحق للطالب إذا رسب في أحد هذه المقررات أن يدرس في السنة التالية
 في الكليات التي تُ ّآخر بعد موافقة القسم  ،وال يحسب المقرر االختياري السابق ضمن المعدل التراكمي للطالب.
مقر اًر اختيارياً اً

 ال يجوز للطالب إعادة دراسة مقرر سبق أن نجح فيه. -ال يجوز ألي طالب أن يكون مسجالً في الجامعة لدرجتين علميتين في وقت واحد.
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وقف القيد وعدم أداء االختبارات بعذر
 -يجوز للطالب وقف قيده مؤقتاً وفق القواعد واإلجراءات اآلتية:

 تقديم طلب وقف القيد إلى عميد الكلية في مدة تسبق االختبارات النهائية بأسبوعين على األقل.مسوغاً لوقف القيد.
 أن يرفق بالطلب عذ اًر ّ -ال يجوز وقف القيد في المستوى األول نهائياً وكذا للطالب المنقول أو المحول ال يجوز وقف قيدهما إال بعد أن

يجتاز سنة دراسية على األقل بنجاح ويجوز لمجلس الكلية النظر في بعض الحاالت االستثنائية لوقف القيد بعد

مضي فصل دراسي بنجاح.

 ال يجـوز وقف القيـد للطالب الوافـد إذا كانت لوائح المنح أو القبـول بمقاعد دراسية تشترط ذلك. -ال يحق للطالب الباقي لإلعادة في المستوى نفسه وقف قيده.

 الحـد األعلى لوقف القيد سنتان دراسيتـان أو أربعـة فصول دراسيـة سواء أكانت منفصلة أم متصلة خـالل دراستهللحصـول على الدرجـة الجامعية األولى

 -يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة القيد بناء على طلب يقدمه لعميد الكلية وفق النموذج المعد لذلك في مدة

أقصاها ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي لوقف القيد مباشرة إذا كان نظام الدراسة فصلياً وبداية العام

الجامعي التالي إذا كان نظام الدراسة سنوياً.

عد غائباً بدون عذر مقبول.
 إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد ُي ّ -وقف القيد ال يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد ولكنه يحفظ له حقه فيما يستحقه

من تقديرات نتائج االختبارات .وال تحتسب مدة وقف القيد ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول
على الدرجة الجامعية األولى.

 يجوز لعميد الكلية قبول عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر أو أكثر من مقررات العام الجامعي أو الفصل الدراسيإذا كان سبب الغياب عذ اًر قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من طبيب الجامعة أو الكلية إذا كان العذر بسبب

-

المرض ،على أن تقدم الوثائق الالزمة إلى عمادة الكلية خالل مدة أقصاها أسبوع قبل أو بعد االختبار.
يترتب على قبول عذر الطالب بحسب الدليل ما يأتي-:
أ -ي ون أل م اسم

غ ئل ب ذر) فت الوث ئق والسا ت ر فة.

 ي فى الط لل بن ًء ا ى ذلا لن غرالة الغي .ا -ان إا دة الط لل اربب ر الملرر أو الملررات البت ا ّ فيه غ ئب ً ب ذر تحسل ل النبياة لن ال ر ة النه ئية.
د -إذا ةبِ َل اذر غي
لم ة وة

الط لل فت ميع للررات الفصل ال راست أو ال م الا ل ت فان ذلا ي ضمن الح األا ى

اللي المنصوص ا يه فت ال ليل.
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االنسحاب
 يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة في الجامعة وفق الضوابط اآلتية:أ -أن يبل م الط لل شجصي ً أو لن يور رسمي ً بط ل االنسح

ل مي الع ية.

 -أن يس د الط لل ل ا ي لن البزال ت ل لية واينية ل ا ل ة ،وأن يج ت طرف لن الاه ت ذات ال ةة

فت الا ل ة،

وفق النموذا الم لذلا.

 ال يحق للطالب المنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفعه إليها من مبالغ مالية مالم يكن مستجداً في إحدىالمستويات الدراسية ولم تتجاوز الدراسة شه اًر من بداية العام الجامعي.

 تُسلم للطالب المنسحب وثائقه الخاصة به التي قدمها عند التحاقه بالكلية أو المركز. يحق للطالب المنسحب الحصول على وثيقة بالمواد التي درسها في الجامعة على أن يوضح فيها أنه منسحب منالجامعة وتاريخ االنسحاب.

الفصل من الدراسـة
 .1يفصل الطالب من الدراسة في الحاالت اآلتية:
أ -إذا اتضو أن ةبول ال يبفق لع األحع م ال لة ل لبوث ،أو إذا اتضو ب تحويل الط لل أن سبق فص ألسب

تنديبية

ي ببر ةي ل غي لن ت ريخ ةبوث تحوي ل ا ل ة.
 إذا تغيل ب ون اذر أرار لن  )%50لن الملررات ال راسية فت السنة األولى.ا -إذا تبلى فت المسبو ال راست سنبين دراسيبين ولم ينبلل إلى المسبو األا ى.
د-

إذا تا وز الح األةصى ل م ة الملررة ل راسب ولم يبجرا بم ال يب ر

لع أحع م هذا الن م.

 إذا ن ر ض ةرار ب لفصل ر لوبة تنديبية.و -إذا تعرر غش الط لل أرار لن لرة فت ال ورة االربب رية الواح ة.

 .2يحق للطالب المفصول سحب وثائقه من الجامعة ،على أن يوضح في وثائقه الصادرة عن الجامعة بأنه فصل من
الجامعة ،وأسباب الفصل وتاريخه ،وعلى أن يدفع ما عليه من التزامات مالية أو عينية للجامعة.
 .3ال يحق للمفصولين ألسباب تأديبية االلتحاق بالجامعة مرة أخرى إال بحكم قضائي بات.
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االختبارات والتقويم
االختبار النهائي
 -يحق لمجلس الكلية تشكيل لجنة خاصة تقوم بتسيير أعمال االختبار النهائي ورصد الدرجات.

 يضع مدرس المقرر أسئلة االختبار ،ويجوز عند االقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختارهمجلس الكلية.

 يصحح مدرس المقرر أوراق االختبار النهائي لمقرره ،ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه متخصصاً أوأكثر في التصحيح ،ويجب أن يتم التصحيح خالل المدة المحددة في التقويم الجامعي.

 يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات المعدةلذلك ويوقع عليها ،ثم يصادق عليها رئيس القسم.

 على جميع أساتذة المقررات أن يعلنوا نتائج أعمال الفصل ودرجات الجزء العملي وأسماء المحرومين قبل بدايةاالختبارات النهائية بأسبوعين على األقل معمدة من رئيس القسم.

 ال يجوز أن يدخل مكان االختبار أي طالب بعد مرور نصف ساعة على األكثر من بدء الموعد المحدد لالختبار،كما ال يسمح للطالب بمغادرة مكان االختبار إال بعد مضي نصف زمن االختبار على األقل.

 يلتزم الطالب الباقي لإلعادة بسبب رسوبه أو غيابه بدون عذر أو لحرمانه من دخول االختبارات بأداء الغراماتالمقررة بالجامعة.

 ال يجوز ألستاذ المقرر تعديل أي من بيانات النتائج بعد تسليمها ما لم يكن هناك خطأ مادي واضح تم االطالععليه من قبل عميد الكلية.

 -يحق للطالب التظلم على نتيجة أي مقرر بعد دفع مبلغ مالي كتأمين عن أحقيته في التظلم طبقاً للنظام المالي في

الجامعة وذلك خالل أسبوعين من تاريخ إعالن النتيجة بعدها يسقط حقه في التظلم فإن ثبت أحقيته في التظلم يعاد

إليه مبلغ التأمين.

 -تتم عملية التصحيح لالختبارات النهائية في جميع الكليات باستخدام األرقام السرية.

 يقتصر الحق في التظلم على نتيجة االختبار على الكشف عن كراسات إجابة الطالب ومراجعة رصد الدرجات أوجمعها فقط ،وإذا اتضح أن إجابة أي من األسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات فيستدعي الكنترول المختص
مصحح المقرر خطياً عن طريق عمادة الكلية لعرض الحالة عليه وتصويب الخطأ إن وجد ،وتثبت جميع هذه

الحاالت في محاضر رسمية معتمدة من العميد وتوزع نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العالقة بالجامعة وتعلن
نتيجة التظلم للطالب خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إعالن النتيجة.

 ال يجوز الشطب أو الحذف أو اإلضافة أو التعديل أو التغيير أو استخدام المواد المزيلة في أصول كشوف رصدالدرجات بعد إقرارها.
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 تحفظ كراسات إجابات الطالب بالكلية لمدة عامين جامعيين على األقل ،ويحق للكلية بعد ذلك التخلص منهابموجب محاضر رسمية.

 ُيعقد اختبار الدور الثاني لطالب المستوى النهائي فقط ممن تبّقى على تخرجهم ما ال يزيد عن ثالثة مقررات وذلكفي الموعد الزمني المحدد بالتقويم الجامعي مع مراعاة القواعد الخاصة بكليات العلوم الطبية وبرامج التعليم الموجه
(عن ُبعد).

بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة االختبار التحريري النهائي ،على أال تقل عن
 ُيحدد مجلس الكليةً -ساعة ،وال تزيد عن ثالث ساعات.

 تعاد نتيجة االختبار ألستاذ المقرر إذا أدى االختبار إلى نتيجة غير منطقية (تشوه التوزيع االعتدالي للدرجات) وفيهذه الحالة يعيد أستاذ المقرر النظر في نتيجة االختبار أو يقدم تفسي اًر مقبوالً لها ،يقره مجلس القسم ويعتمده مجلس

الكلية.

 -بغرض تحسين االختبارات وتطوير أساليب التقويم يكلف رئيس الجامعة أو نائبة لشؤون الطالب لجاناً علمية

متخصصة تقوم باختيار عينات عشوائية من االختبارات النهائية تُمثل التخصصات المختلفة في الكليات واألقسام،
وتقوم بتحليلها وتقويمها في ضوء معايير علمية ،وتقدم بشأنها المقترحات المناسبة.

التقديرات
 ممتازجيد جدا
ممتاز
--

التقديرات%
من  %90إلى 100

ويرمز لها (م)

 %من %90
100أقل
 %إلى
من من
80إلى
%90

ويرمز لها (جـ جـ)
ويرمز لها (م)

 جيد جيد جدا مقبول جيد -ضعيف

من  %65إلى أقل من %80
من  %80إلى أقل من %90
من  %50إلى أقل من %65
من  %65إلى أقل من %80
اقل من %50

ويرمز لها (جـ)//
ويرمز لها (جـ جـ)
ويرمز لها (ل)
ويرمز لها (جـ)//
ويرمز لها (ض)

مقبول
--غائب

صفر%65
من  %50إلى أقل من

مقبول
 غائب -بعذرضعيف
 محروم -غائب

 -غائب بعذر مقبول

 -ممتاز

غائب بعذر
اقل من %50

صفر

محروم

ويرمز لها (ل)
ويرمز لها (غ)
(ض)لها (غ ب)
ويرمز لهاويرمز
ويرمز لها (مح)
ويرمز لها (غ)

جدول التقديرات لكلية الطب كالتايل :
غائب بعذر

ويرمز لها (غ ب)

من  %90إلى %100

ويرمز لها (م)

 -جيد جدا

من  %80إلى أقل من %90

ويرمز لها (جـ جـ)

 -جيد

من  %70إلى أقل من %80

ويرمز لها (جـ)//

 -مقبول

من  %65إلى أقل من %70

ويرمز لها (ل)

 -محروم

محروم
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لتحسين وضع الطالب يمنح:
 ( )%2من الدرجة النهائية للمقرر إذا احتاجها للنجاح في المقرر. ( )%1من الدرجة النهائيـة للمقـرر إذا احتاجهـا لتحسيـن التقديـر في ذلك المقرر. ( ) %5من الدرجة النهائية لمقرر واحد في كليات العلوم الطبية إذا كان هذا المقرر الوحيد الستكمال تخرجه والتحسب الدرجة المضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب.
 ( )%10من الدرجة النهائية لمقرر واحد فقط في بقية الكليات إذا كان هذا المقرر الوحيد الستكمال تخرجه أوالترفيع إلى مستوى أعلى وال تحسب الدرجات المضافة ضمن مجموع الدرجات التراكمية لتخرج الطالب.
 تحدد الدرجة النهائية لكل مقرر بحسب الساعات المعتمدة والمخصصة له بواقع خمسين درجة لكل ساعة نظريةمعتمدة ،وكل ساعتين عمليتين تساوي ساعة نظرية واحدة معتمدة.
 تقرب كسور الدرجات الحاصل عليها الطالب في أي مقرر ألقرب رقم صحيح لصالح الطالب. إذا نجح الطالب في مقرر ما بعد اختباره للمرة الثانية أو أكثر فترصد له الدرجة الصغرى للمقرر ( )%65فيكليات الطب و( )%50في الكليات األخرى ،ويكون تقديره مقبوالً ،أما الطالب الغائب بعذر مقبول أو الموقف
قيده فترصد له الدرجات التي حصل عليها كاملة.

الدرجات:
أ  -تحسب درجات أعمال السنة أو الفصل الدراسي للمقرر بواقع ( )%30على األقل من النهاية العظمى لدرجة
المقرر.
ب  -تحسب درجات االختبار النهائي للمقرر بواقع ( )%70من النهاية العظمى لدرجة المقرر.
ج  -ت جمع درجات أعمال السنة أو الفصل الدراسي مع درجة االختبار النهائي لتحسب للطالب الدرجة الكلية التي
يستحقها في ذلك المقرر.
د  -في حالة المقررات التي لها جوانب تطبيقية أو عملية تجمع درجة االختبارات التحريرية مع درجة أعمال
الفصل باإلضافة إلى درجات الجزء التطبيقي والعملي ،ويحدد في ضوء ذلك المجموع الدرجة النهائية
للطالب في كل مقرر على النحو اآلتي:

عد الطالب ناجحاً في المقرر إذا كان المجموع الكلي للدرجتين ال يقل عن ( )%50من النهاية العظمى لدرجات المقرر،
يّوبالنسبة لكليات الطب فيجب أال يقل مجموع الدرجتين عن ( )%65من النهاية العظمى لدرجات المقرر وفي كل األحوال
يشترط أال تقل أي من الدرجتين عن ( )%35من الدرجة الكلية لكل جزء.

عد راسبا في المقرر ،وعليه إعادة الجزء
 إذا رسب الطالب في أحد جزئي المقرر – الجزء العملي أو الجزء النظري  -ي ّالعملي والجزء النظري إذا كان الطالب باقياً لإلعادة في المستوى الدراسي نفسه.
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عد الطالب غائباً في حالة عدم حضور االختبار النهائي للمقرر إال إذا كان قد ُقِب َل عذر ترصد له في كشوفات
 ُي ّالنتائج غياب بعذر.
 ُيحدد عدد المقررات التي يجوز للطالب االنتقال بها إلى مستوى أعلى بثالثة مقررات مع مراعاة القواعد الخاصةبكليات العلوم الطبية التي تشترط عددا أقل من ثالثة مقررات أو تشترط النجاح بجميع المقررات لالنتقال إلى

المستوى األعلى وفي كل األحوال ال يكون االنتقال من مستوى إلى آخر إال في نهاية العام الجامعي (أو بعد نتائج

الدور الثاني)

ُ -يحدد التقدير السنوي للطالب على النحو اآلتي:

 )1الط لل الن و فت ميع الملررات تامع ال ر ت الح نل ا يه  ،وتلسم ا ى لاموع ال ر ت النه ئية ل ملررات ،وتح د
ير الط لل
النسبة الملوية الن تاة ان ذلا تل َ
 )2الط لل المنل وث إلى المسب و األا ى بمل ررات وفق هذا ال ليل تعبل ل ب الً ا ن البل ي ر ر م ة لنلوث) .ويذرر ا د
الملررات المببلت به .

 )3الط لل الب ةت لإلا دة يعبل ل ب الً ان البل ير اب رة ب ق لإلا دة) ويذرر ا د الملررات المببلت به .

 ُيحسب تقدير تخرج الطالب تراكمياً بجمع الدرجات التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية المطلوب منهاجتيازها للتخرج (من المستوى األول حتى المستوى النهائي) ،وقسمة ناتج الجمع على مجموع الدرجات النهائية
للمقررات الدراسية المشار إليها آنفاً.

 ُيقدر نجاح الطالب للحصول على درجة البكالوريوس بإحدى التقديرات اآلتية:ممتاز.
جيد جداً.
جيد.//

مقبول.

بناء على ترتيب التقديرات المذكورة ،وبحسب النسبة المئوية للتخرج وذلك خالل المدة المحددة
يتم إعداد كشوفات التخرج ً
في التقويم الجامعي.
 ُيمنح الطالب عند تخرجه مرتبة الشرف وفق القواعد اآلتية: )1إذا حصل ا ى تل ير ي

ا ً ا ى األةل فت ميع المسبوي ت ال راسية ،وأالّ يعون ة حصل ا ى تل ير للبوث فت أ

لن للررات البجصص ب ءا ً لن المسبو األوث وحبى المسبو النه ئت.
 )2أالً يعون ة رسل أو ح ِرم أو غ

ب ون اذر للبوث فت أ للرر دراست ر ث ل ة دراسب ب لا ل ة.

 )3أن يعون ة أرمل لبط ب ت البجرا ر ث الح األدنى لسنوات ال راسة المح دة فت تجصص ل لم يعن ة أوة
غ

ةي أو

ب ذر للبوث وفل ً لم ورد فت هذا الن م.

 )4أال يعون ة ن رت ض أية الوبة تنديبية.

 تُحدد النظم الداخلية للكليات قواعد التقويم الخاص بالمقررات البحثية أو التربية العلمية أو الوسائل التعليمية أوالتطبيقية أو التدريبية أو المشروعات المعملية بما ال يتعارض مع هذا النظام.
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احلقوق والضوابط التأديبية للطالب
 جميع الطالب المسجلين في الجامعة بمختلف مستوياتهم الدراسية يخضعون للقواعد والضوابط التأديبية المبينة فيهذا النظام.

عد حصول الطالب على العلم والمعرفة أول وأهم حق من حقوقهم ويرافق ذلك مجموعة من الحقوق تميز شخصية
 ُي ّالطالب الجامعي عن غيره ،ومن هذه الحقوق على سبيل المثال – ال الحصر – ما يأتي:
)1

إبداء الرأي والمشاركة الفعالة فيما تقوم به الجامعة من برامج علمية وخطط دراسية وتقييم األداء وفق المعايير

العلمية واألكاديمية واإلدارية.
)2

الحصول على البطاقة الجامعية باعتبارها الوثيقة التي تثبت هوية الطالب داخل الحرم الجامعي.

)3

التكريم إذا كان الطالب ضمن من تنطبق عليه شروط التكريم ،ومن ذلك ظهور اسمه في لوحة الشرف بالجامعة
وفق ما جاء بهذه النظام.

)4

االشتراك في الجمعيات العلمية والمساهمة في تكوينها والعمل ضمن أنشطتها وفق اللوائح المنظمة لذلك.

)5

استخدام المكتبات بما تحتويه من مراجع لالطالع أو اإلعارة وفق النظم المحددة.

)6

استخدام المعامل الخاصة بالجامعة إلثبات تجاربه وإبداعاته ولتطوير مداركه العلمية وفق النظم الخاصة بها.

)7

المشاركة في إقامة األنشطة المختلفة التي تتبناها وترعاها الجامعة كاألنشطة الرياضية أو الثقافية أو االجتماعية.

)8

الرعاية الصحية األولية والرعاية االجتماعية داخل الحرم الجامعي لمساعدته في حل مشكالته التي تعيقه عن
التحصيل العلمي عن طريق المرشد ين والباحثين االجتماعيين بالجامعة وله الحق ألجل ذلك في الحصول على
المساعدة المادية وفق اللوائح المنظمة لها.

)9

التظلم أو التماس إعادة النظر في القرارات الصادرة ضده بناء على ما جاء في هذه النظام.

 )10الحصول على الوثائق التي تمنحها الجامعة بما في ذلك منحه الدرجة العلمية بعد استكمال متطلبات التخرج من
الجامعة.
 )11استفسار مدرسيه داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم المناقشة العلمية الالئقة وطلب المزيد من توضيح مالم يدركه
من العلوم والمعارف وال رقابة عليه أو عقوبة في ذلك مالم يخل بالقوانين واللوائح النافذة واآلداب العامة.
 )12للطالب الحقوق الواردة في هذه الدليل بما في ذلك حق وقف القيد وإعادته واالنسحاب من الجامعة والتظلم في
نتائج االختبارات  ...الخ.
)13

الحصول على سند قبض رسمي لكل ما يدفعه لخزينة الجامعة ،وعدم تسليم أي مبلغ لغير المسؤول المالي ،كما
له الحق في استرداد كل ما دفعة كتأمين لدى المختصين بالجامعة ووفق اللوائح المنظمة لذلك.

 )14المطالبة بحقوقه داخل الحرم الجامعي متمسكا ً بالنصوص واللوائح النافذة في الجامعة وجميع الطلبة متساوون في
الحقوق والواجبات بالجامعة.
 )15الحفاظ على محتويات ملفه داخل الحرم الجامعي بمكان آمن وبشكل منظم وبأيدي أمينة وعدم تسليم أي من
محتوياته (الملف) إال للطالب أو من يوكله رسمياً ،وكذا عدم نشر أي من هذه المحتويات مالم يكن هذا النشر
ناتجا ً عن قرار عقوبة ضد الطالب كما انه من حق الطلبة على الجامعة المحافظة على صورهم الشخصية داخل
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ملفاتهم وعدم إظهارها أو استخدامها إال لما ُخصصت له وبالذات صور الطالبات باعتبار أن هذه الصور من
المحتويات اإللزامية في ملف القبول بالجامعة ،فال بد من ضمان حفظها ونزاهة التعامل بها في الجامعة.
 )16أية حقوق لم ترد في هذا النظام يتم تضمينها بالتعليمات الصادرة من قبل الجامعة.

 جائزة البحث العلمي مسار البكالوريوس
بما أن للجامعات ثالث وظائف هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،فقد حرصت الجامعة على تشجيع
البحث العلمي ،وانعكس ذلك في ادراج البحوث المنشورة لمشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس ضمن " جائزة البحث
العلمي" ،وتم اعتماد مبلغ ثالثمائة ألف ريال ،توزع بين من تنطبق عليهم شروط نيل الجائزة ،و قد تم تدشين
النسخة األولى بتاريخ  2022/6/16م ،وهو اليوم الذي تم تحديده ك" يوم العلم" ،ويوافق تاريخ تأسيس الجامعة.

كل إخالل بالقوانين واللوائح والق اررات والقيم الجامعية ،وعلى األخص:
عد مخالف ًة ُّ
ُ -ي ّ

 )1تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو االمتناع المد َّبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية
األخرى التي يُلزم الطالب بالمواظبة عليها وبما ال يخالف الدستور والقوانين النافذة.

 )2كل فعل يتنافى مع األخالق واآلداب العامة داخل الجامعة.
 )3كل إخالل بنظام االختبارات أو ما يمنع الهدوء الالزم لها.
)4

كل غش في االختبارات أو الشروع فيه أو محاولة القيام بذلك

 )5التخريب المتعمد للممتلكات والمنشآت الجامعية.
)6

إثارة الشغب أو محاولة االعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعي.

)7

توزيع المنشورات والملصقات والمجالت الجدارية أو النشرات بأية صورة في الكليات في غير األماكن
المخصصة لها ودون اذن مسبق من العميد ونائبه لشئون الطالب وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين
النافذة.

 )8جمع التوقيعات التي من شأنها اإلساءة للجامعة وألعضاء هيئة التدريس فيها.
 )9التنظيم أو الدعوة إلى إقامة حفالت أو محاضرات أو ندوات عامة في أي ٍّ من قاعات الجامعة ومبانيها من دون
إذن مسبق من عميد الكلية أو من نيابة رئاسة الجامعة لشئون الطالب.
 )10اقتحام أي ٍّ من المباني أو المكاتب الجامعية أو االجتماعات الرسمية بالجامعة التي ال يحق للطالب أن يكون فيها
أو حضورها.
 )11السعي لتكوين اتحادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
 )12أية إهانة أو إساءة من الطالب ألي ٍّ من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم أو ألي ٍّ من العاملين في الجامعة.
 )13التهديد المباشر باالعتداء على أي ٍّ من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم أو أي ٍّ من العاملين في الجامعة.
 )14اعتداء الطالب جسديا ً على أي ٍّ من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم أو أي من العاملين في الجامعة
والمشرفين والمالحظين في االختبارات بالكلية.
 )15أية إهانة أو إساءة أو اعتداء على طالب آخر في الحرم الجامعي.
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 )16التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الوثائق أو األوراق المزورة في أي ٍّ من األعمال الجامعية.
 )17انتحال الشخصية أثناء االختبارات أو في أي ٍّ من األعمال الجامعية التي تستوجب إثبات الشخصية.
 )18حمل أو حيازة السالح أو إخفائه (أيا ً كان نوعه) داخل الحرم الجامعي.
 )19مخالفة النظم والقواعد المنظمة للنشاط الطالبي داخل الجامعة.

صادر عن نيابة شؤون الطالب
1444-1443ه 2023 –2022 /م
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