
 و7002(نسُة        لزار رئيس يجهس انىسراء رلى)

ُية )انحكىيية ٌ انطالب بانجـايؼـات انًي ًىحذ نشؤو ُظاو ان ٌ ان  (بشأ

 :رئيس مجمس الوزراء

 . بعد االطالع عمى دستور الجميورية اليمنية

ـ)  .ـ بشاف الجامعات اليمنية وتعديالتو7991(لسنة 71وعمى القرار الجميوري بالقانوف رق

ـ )وعمى  ـ بشأف الالئحة التنفيذية لقانوف الجامعات 3001( لسنة 23القرار الجميوري رق
 .اليمنية

ـ)  . ـ بتشكيؿ الحكومة وتسمية أعضائيا3001(لسنة 10وعمى القرار الجميوري رق

ـ العالي والبحث العممي  .وبناءً عمى عرض وزير التعمي

 .وبعد موافقة المجمس االعمى لمجامعات

ـزر // ــ ــ  // لـ

 انفصم االول

 انتسًية وانتؼاريف وَطاق انسزيٌا

ـ الموحد لشؤوف الطالب بالجامعات اليمنية  :(7مادة ) ـ بػ )) النظا يسمى ىذا النظا
 .(الحكومية

يكوف لمكممات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كؿ منيا حيثما وردت في  :(3مادة )
ـ تدؿ القرينة عمى خ ـ مال  :الؼ ذلؾىذا النظا



 ـ بشأف الجامعات اليمنية وتعديالتو.7991( لسنة 71القانوف رـق ) وف:ػناالق

 المجمس األعمى لمجامعات اليمنية. المجمس األعمى: 

ـ العالي والبحث العممي : الوزارة  . وزارة التعمي
ـ العالي والبحث العممي : الوزير  . وزير التعمي

جمس المتكوف مف نواب رؤساء الجامعات لشؤوف الطالب/ عمداء شؤوف الم : المجمس األعمى لشؤوف الطالب
 . الطالب بالجامعات اليمنية

 تخضع الحكـا القانوف حكوميةجامعة يمنية   كؿ الجامعة: 
ـ القانوف. حكومية  مجمس كؿ جامعة يمنية : مجمس الجامعة  تخضع الحكا

ـ القانوف.تخضع ال حكومية رئيس كؿ جامعة يمنية  :رئيس الجامعة  حكا

 تخضع لمقانوف حكومية مجمس شؤوف الطالب بكؿ جامعة يمنية  مجمس شؤوف الطالب:

 .نائب رئيس الجامعة لشؤوف الطالب/عميد شؤوف الطالب :الجامعة  نائب رئيس
 .حكومية  كؿ كمية أو مركز عممي وأكاديمي تابع ألي مف الجامعات اليمنية الكمية أو المركز: 

 مجمس كؿ كمية أو معيد أو مركز عممي وأكاديمي يتبع الجامعة ة أو المعيد أو المركز: مجمس الكمي

 كؿ قسـ عممي في الكمية أو المركز. :  القسـ

 مجمس كؿ قسـ عممي في كمية أو مركز. :مجمس القسـ

عدد المقاعد التػي يحػددىا مجمػس الكميػة ويوافػؽ عمييػا مجمػس شػؤوف الطػالب  :القدرة االستيعابية
ومجمػػس الجامعػػة والمجمػػس األعمػػى لشػػؤوف الطػػالب ويقرىػػا المجمػػس األعمػػى 
لمجامعات سنوياً لمقبوؿ في كؿ جامعػة وكميػة وتخ ػص أو مركػز ويتنػافس عمػى 

ـ الشروط في المواعيد المحددة.  شغميا المتقدموف الذيف تنطبؽ عميي

لكميػػات أو التخ  ػػات المفاضػػمة بػػيف المتقػػدميف لشػػغؿ المقاعػػد المحػػددة فػػي أي مػػف ا :التنسيؽ
ـ ومعػػػػايير المفاضػػػػمة المحػػػػددة ووفقػػػػاً لسياسػػػػة التنسػػػػيؽ  أو المراكػػػػز بحسػػػػب رمبػػػػاتي

 والقبوؿ السنوية.

ـ ب ػورة نيائيػة فػي  : القبوؿ تسمُـّ ممفات الطػالب الػذيف اسػتوفوا شػروط واءجػراءات قبػولي
كػػؿ كميػػة أو تخ ػػص أو مركػػز وفػػؽ أنظمػػة ومعػػايير المفاضػػمة التػػي تحػػددىا 

 . السنوية التنسيؽ والقبوؿ  سياسة
 البرنػػػػػػػػػاما الزمنػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذي تنفػػػػػػػػػذ الجامعػػػػػػػػػة بموجبػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػاطاتيا خػػػػػػػػػالؿ  :التقوـي الجامعي

 العـا الجامعي وفقاً لمتقوـي المقر مف المجمس األعمى لمجامعات.

ـ الف ػػؿ  :المستوى الدراسي فتػرة دراسػػية تتكػػوف مػػف ف ػميف دراسػػييف فػػي الكميػػات التػي تطبػػؽ نظػػا
 الدراسية.  أو مف سنة دراسية في الكميات التي تطبؽ نظـا السنةالدراسي 

 المبالغ التي يدفعيا الطالب سنويًا أو لمرة واحدة عند القبوؿ. :الرسـو الدراسية والنشاطات



ـ عمى طالب الجامعات اليمنية الحكومية المسجميف لنيؿ  (2مادة) ـ ىذا النظا تسري أحكا
  .الدرجة الجامعية األولى

َي  انباب انثا

َمم ا ُسيك وانمبىل و  نميذ وانتحىيمانت

 األول  انفصم

ُسيك وانمبىل  انت

ـ حاجة الجميورية اليمنية مف الكوادر في مختمؼ   :(4)مادة  تحدد سياسة القبوؿ بما يخد
 .التخ  ات مع اإللتزـا بالدور المعرفي والتنويري لمجامعة وتكافؤ الفرص التعميمية

ؿ بناءً عمى مقترحات مجالس يقر مجمس الجامعة سنوياً سياسة التنسيؽ والقبو :(5)مادة 
الكميات ومجمس شؤوف الطالب ويرفعيا إلى المجمس األعمى لشؤوف الطالب ويـت اعتمادىا 

 -:مف المجمس األعمى لمجامعات. ويجب أف تشمؿ تمؾ السياسة ما يأتي

ـ دفػع مخ  ػاتو الماليػة مػف جيػة حكوميػة أو خا ػة  المنحة الدراسية: المقعد الدراسػي الػذي يػت
 وكوالت واالتفاقيات المعموؿ بيا.أو لموافديف بموجب البروت

كؿ طالب وطالبػة مسػجؿ بأحػد التخ  ػات فػي الكميػة أو المركػز لمح ػوؿ عمػى  :الطالب
 الدرجة الجامعية األولى وما يزاؿ موا الً دراستو بحسب النظـ الجامعية.

السػػػارية المفعػػػوؿ  والتعميمػػػياالتفاقيػػػات العربيػػػة أو الدوليػػػة لمتعػػػاوف الثقػػػافي والعممػػػي  :االتفاقيات )البروتوكوالت(
وتعديالتيا التي التزمت بيا الجميورية اليمنية، أو كانت أي مف الجامعات اليمنية 

 طرفاً فييا.

ـ  الدراسػػة بالجامعػػة عمػػى النفقػػة الخا ػػة لمطالػػب :أنظمة التعمـي الغير مجانية ـ المػػوازي أو بػػالتعمي أو بالنظػػا
 خا ة بذلؾ.، وفؽ النظـ ال الموجو )عف بُعد(... الػخ

ـ بعد الثانوية. المرحمة الجامعية األولي:  مرحمة الح وؿ عمى درجة البكالوريوس أو الدبمو

األنشػطة الطالبيػػة الػال  ػػفية النػػي يمارسػيا الطػػالب عبػػر األطػر المحػػددة ليػػذه  النشاط الطالبي:
األنشطة سواء كاف ذلؾ مف خالؿ االتحاد الطالبي أو الجمعيػات العمميػة أو أسػر 
النشاط الطالبية أو أنشطة الجوالة أو مف خالؿ األنشطة الرياضية و االجتماعية 

 والثقافية واإلبداعية التي ترعاىا الجامعة.



ـ وتخ ص وم        -أ                                    ركز ووفؽ كؿ نظـا القدرة اإلستيعابية لكؿ كمية أو قس
 .دراسي

الحد األدنى لمنسب المئويػة في الثانويػة العامػة المطموبػة لممفاضمػة أو       -ب                                 
 .القبوؿ في كؿ كمية وتخ ص ومركز

القبػوؿ بيا إجػراء  تعييف الكميات والتخ  ػات والمراكػز التي يتطمب       -ج                                 
 .المفاضمة بيف المتقدميف وتحديد معايير المفاضمة

 .تحديد مواعيد التنسيؽ والقبوؿ بدءاً وانتياءً         -د                                  

ـ المفاضمة بيف المتقدميف لمتنسيؽ والقبوؿ في ضوء المعايير اآلتية6مادة )  :(: يحدد نظا

 .المئوية في الثانوية العامة  النسب                 -أ

 .(اختبارات القبوؿ العامة أو الجزئية )في مواد مختارة             -ب

 .المقابمة الشخ ية              -ج

ـ افضؿ عمى أف                -د المزج بيف أي مف ىذه المعايير بعضيا مع بعض لمو وؿ إلى نظا
 .جميع المتقدميف يحقؽ العدالة والمساواة بيف

ـ يشترط  :(7)مادة  ـ ىذا النظا مع مراعاة شروط ومتطمبات القبوؿ الخا ة بكؿ كمية وأحكا
 -:لقبوؿ الطالب بإحدى كميات الجامعة الشروط الرئيسية اآلتية

 .أف يكوف حا ػالً عمى شيػادة الثانويػة العامػة أو ما يعادليا        -أ                       

ـ التي يقبؿ الحا موف عمى       -ب                      ـ الح وؿ عمى الثانوية ضمف األعوا أف يكوف عا
 .مؤىالت الثانوية خالليا وبحيث ال يتجاوز خمسة أعوـا

 .أف يستوفي الطالب شروط التنسيؽ والقبوؿ المحددة بالجامعة              -ج                                           

ـ المفاضمة في الكميات والتخ  ات والمراكز التي تتطمب إجراء                 -د                                              اجتياز نظا
 .المفاضمة



ـ مف  :(8)مادة  يـت تقدـي طمبات التنسيؽ لمطالب بالمنح والمقاعد الدراسية إلى الوزارة ليت
ـ ذلؾ قبؿ بداية  خالليا توزيع المتقدميف عمى الجامعات إلجراء القبوؿ النيائي وعمى أف يت

ـ الجامعي  .العا

% مف القدرة االستيعابية ألية كمية 1يجوز قبوؿ عدد محدد )ال يزيد عف  :(9)مادة 
أو البكالوريوس الرامبيف في  وتخ ص ومركز( مف اليمنييف الحا ميف عمى درجة الميسانس 

 :خرى بالشروط اآلتيةاإللتحاؽ بكميات أو تخ  ات أ

ـ خريا جامعة معترؼ بيا ومعتمدة أكاديمياً         -أ                         .أف يكوف المتقد

ـ كؿ شروط القبوؿ المطموبة لإللتحاؽ بالجامعة في السنة التي       -ب                      أف يستوفي المتقد
ـ الح وؿ عمى شيادة الثانوية العامة فيحدد بناًء عمى تاريخ آخر  يرمب اإللتحاؽ بيا عدا عا

ـ اذا ُقبؿ كطالب مستجد  .شيادة جامعية ح ؿ عمييا المتقد

في حالة قبوؿ الطالب في تخ ص أو كمية مناظرة لمكمية أو التخ ص السابؽ        -ج                     
جات وتقديرات بثمث عدد المقررات عمى األقؿ تجرى لو مقا ة عممية ويمنح شيادة در 

 .بالمقررات التي استكمميا بالكمية أو التخ ص األخير

ال يجوز قبوؿ الطالب في أي مف كميات الجامعة وتخ  اتيا إال إذا كاف قد  :(10)مادة 
درس في الثانوية العامة المواد المؤىمة لمقبوؿ بالكمية أو التخ ص الذي يرمب الطالب 

 .اإللتحاؽ بو

ؿ الشيادة ال ادرة مف خارج اليمف الت ديؽ عمييا مف السمطات يشترط لقبو :(11)مادة 
 .المخت ة في بمد اإل دار وفي اليمف، واءخضاعيا لممعادلة مف لجنة المعادالت بالجامعة

 :(: تسجيؿ الطالب73مادة )

لشروط وضوابط  يعد الطالب مسجالً بالجامعة بعد استيفاء الوثائؽ المطموبة وفقاً         -أ                        
ـ قيد في الكمية المعنية ـ المقررة ويمنح رق  .القبػوؿ ودفػع المبالػغ والرسو

يحفظ ممؼ الطالب في أرشيؼ التسجيؿ بالكمية أو الجامعة عمى أف يحتوي       -ب                      
الدراسية  الممؼ عمى جميع وثائؽ القبوؿ وتضاؼ إليو كؿ الوثائؽ المتعمقة بالطالب وأحوالو

 .والمالية خالؿ مدة دراستو بالجامعة



 انفصم انثاَي

 َمم انميذ وانتحىيم

(: يجوز لمطالب المسجؿ في إحدى كميات الجامعة إذا تعثر في سنتو الدراسية 72مادة )
 .األولى نقؿ قيده إلى تخ ص آخر في إطار الكمية

 .إطار الجامعة مرّة واحدة فقط(: يجوز لمطالب التحويؿ مف كمية إلى كمية أخرى في 71مادة )

 :الى أخرى وفؽ الشروط اآلتية  (: يجوز لمطالب أف يحوؿ مف جامعة71مادة )

 .أف تكوف الجامعة المحوؿ منيا معترفاً بيا ومعتمده أكاديمياً         -أ                        

 .المحوؿ منيا ألسباب تأديبيةأال يكوف الطالب مف والً مف الجامعة       -ب                      

 .أف يكوف الطالب قد نجح في المستوى االوؿ عمى االقؿ بالجامعة المحوؿ منيا       -ج                      

أف يكوف الطالب مستوفياً لشروط القبوؿ في الكمية المحوؿ الييا في نفس سنة         -د                       
 .ؿ منياالتحاقو بالجامعة المحو

أال يكوف الطالب قد انقطع عف الدراسة في الجامعة المحوؿ منيا أكثر مف عاميف       -ِ                      
ـ جامعي في الكميات المعممية  .جامعييف في الكميات النظرية أو أكثر مف عا

 .لطالب التحويؿ إليياأي شروط أخرى يحددىا مجمس الجامعة التي يرمب ا       -و                       

  :(76مادة )

ـ المختص بإجراء المقا ة لممقررات الدراسية التي سبؽ لمطالب   يقـو         - أ                                   القس
ـ، بما ال يتعارض  ـ القس )المنقوؿ قيده أو المحوؿ( النجاح فييا مع المقررات الدراسية في نظا

ـ وت ـ ىذا النظا حسب عمى الطالب المقررات التي سبؽ أف رسب بيا عمى أّنيا مقررات مع احكا
رسوب إف كانت ضمف الخطة الدراسية لمتخ ص الذي نقؿ الطالب قيده أو حوَّؿ إليو كما 
تحسب المدة التي قضاىا الطالب قبؿ نقؿ القيد أو التحويؿ ضمف المدة الق وى المحددة 

 .و حوَّؿ إليولمدراسة بالتخ ص الذي نقؿ الطالب قيده أ



تثبت في السجؿ األكاديمي لمطالب المنقوؿ المقررات التي عودلت لو        - ب                                
 .بحسب المقا ة العممية

(: ال يجوز لمطالب المقبوليف عمى المنح الدراسية نقؿ القيد والتحويؿ إال بعد موافقة 71مادة )
 .الوزارة

 :نقؿ القيد أو التحويؿ لمفئات اآلتية (: ال يجوز71مادة )

 .الطالب المستجد في المستوى األوؿ اال في فترة القبوؿ والتسجيؿ ولمرة واحدة        -أ                        

 .سبابألي سبب مف األ -أو جامعة -الطالب المف وؿ مف أية كمية              -ب                                            

إلى الطالب الناجح إلى المستوى الثاني فأعمى إال إذا كاف نقؿ قيده أو تحويمو        -ج                      
 .% عمى األقؿ مف عدد المقررات10تخ ص مناظر لتخ  ة السابؽ بػ 

لفترة المقررة لتنفيذ الطالب الذي تقررت عميو عقوبة تأديبية إال بعد انتياء ا        -د                       
 .العقوبة التأديبية

% عمى 10(: تجرى المقا ة لمطالب المحوؿ مف جامعة اخرى ويشترط اف يدرس 79مادة )
 .االقؿ مف اجمالي المقررات في الجامعة المحوؿ إلييا

 انباب انثانث

َسحاب  ٍ انذراسة  وانفصم انذراسة وولف انميذ واال  ي

 انفصم األول

 انذراسـة

ـ الجامعي في شير سبتمبر مف كؿ سنة، وتستمر  :(20)مادة   (23الدراسة ) يبدأ العا

ـ الجامعي بواقع ) الف ؿ الدراسي وتكوف عطمة ن ؼ العـا  ( أسبوعاً في 76أسبوعاً في العا
ـ الجامعي  .أسبوعيف وفقاً لمتقوي

ـ عمى  :(21)مادة  ـ الدراسة في جميع كميات ومراكز الجامعة، يقو ـ، أساس اإلنت نظا ظا
ـ الطالب مف دخوؿ اإلختبار النيائي إذا قمت نسبة حضوره عف  مف المحاضرات  % 11ويحر



ـ مف  النظرية والدروس العممية لكؿ مقرر بحسب الخطة الدراسية ويعتبر الطالب الذي حر
 .دخوؿ اإلختبار النيائي بسبب الغياب راسبا في المقرر

وما تشممو مف مقررات دراسية موزعة عمى يبيف دليؿ الكمية الخطة الدراسية  :(22)مادة 
 :ما يأتي –ف وؿ أو سنوات دراسية، ويجب أف تشمؿ الخطة الدراسية في الدليؿ 

ـ والشعبة والتخ ص والمستوى       -  .رقماً ورمزاً لكؿ مقرر بحيث يدؿ عمى الكمية، والقس

 –والمعممي  – عدد الساعات المحددة لكؿ مقرر وتوزيعيا عمى جوانبو )النظري       -
 .(والسريري

 .تو يفاً لكؿ مقرر مف حيث األىداؼ والمحتويات والنشاطات والمراجع وأساليب التقويـ       -

توزيع ىذه المقررات عمى السنوات والف وؿ والمستويات الدراسية، ويجب أف تحتوي        -
 . الخطط الدراسية عمى مقررات متطمبات الجامعة والكمية والتخ ص

تبيف أدلة الكميات الحد األدنى لمدة الدراسة فييا لمح وؿ عمى الدرجة   :(23)دة ما
الجامعية األولى، ويُعّد الحد األدنى زائداً ن ؼ مدة الدراسة حداً أق ى لبقاء الطالب في 

  .الكمية

الطالب المنقوؿ بمقررات أو الباقي لإلعادة في المستوى الدراسي نفسو يعيد في  :(24)مادة 
ـ التالي مباشرة دراسة المقررات التي تبقّى بيا، واءالّ ُعّد مائباً فييا، وفي حالة إجراء أي ال عا

تغيير في الخطة الدراسية يسري عمى الطالب الباقي لالعادة في نفس المستوى ابتداءً مف 
 .المستوى الدراسي الذي تبقى فيو

لمطالب إذا رسب بأحد ىذه في الكميات التي تدّرس مقررات اختيارية يحؽ  :(25)مادة 
ـ ، وال يحسب المقرر  المقررات أف يدرس في السنة التالية مقرراً اختيارياً آخر بعد موافقة القس

 .اإلختياري السابؽ ضمف المعدؿ التراكمي لمطالب

 .(: ال يجوز لمطالب إعادة دراسة مقرر سبؽ نجاحو فيو36مادة )

الً في الجامعة لدرجتيف عمميتيف في وقت (: ال يجوز ألي طالب أف يكوف مسج31مادة )
 .واحد



 انفصم انثاَي

 ولف انميذ وػذو أداء االختبارات بؼذر

 -:(: يجوز لمطالب وقؼ قيده مؤقتاً وفؽ القواعد واإلجراءات اآلتية31مادة )

ـ طمب وقؼ القيد إلى عميد الكمية في مدة تسبؽ االختبارات        -أ                         النيائية  تقدي
 .بأسبوعيف عمى األقؿ

 .أف يرفؽ بالطمب عذراً مسّوماً لوقؼ القيد      -ب                      

ال يجوز وقؼ القيد في المستوى األوؿ نيائياً وكذا لمطالب المنقوؿ قيده أو        -ج                      
جوز لمجمس الكمية النظر في بعض المحوؿ إال بعد أف يجتاز سنة دراسية عمى األقؿ بنجاح وي

 .الحاالت اإلستثنائية لوقؼ القيد بعد مضي ف ؿ دراسي بنجاح

ال يجػوز وقؼ القيػد لمطالب الوافػد إذا كانت لوائح المنح أو القبػوؿ بمقاعد دراسية         -د                       
 .تشترط ذلؾ

 .لباقي لإلعادة في المستوى نفسو وقؼ قيدهال يحؽ لمطالب ا      -ِ                      

الحػد األعمى لوقؼ القيد سنتاف دراسيتػاف أو أربعػة ف وؿ دراسيػة سواء أكانت        -و                       
ـ مت مة خػالؿ دراستو لمح ػوؿ عمى الدرجػة الجامعية األولى مع مراعػاة ما ورد  منف مة أ

 .( مف ىذا النظـا23في الفقػرة )د( مف المػادة )

 :(39مادة )

يجوز لمطالب الذي أوقؼ قيده إعادة القيد بناء عمى طمب يقدمو لعميد الكمية         -أ                       
وفؽ النموذج المعد لذلؾ في مدة أق اىا ثالثة أسابيع مف بداية الف ؿ الدراسي التالي لوقؼ 

ـ الدراسة ف  ـ الدراسة القيد مباشرة إذا كاف نظا ـ الجامعي التالي إذا كاف نظا مياً وبداية العا
 .سنوياً 

ـ الطالب بطمب إعادة قيده بعد انتياء مدة وقؼ القيد يُعّد مائباً       -ب                      إذا ـل يتقد
 .بدوف عذر مقبوؿ



ـ أو مرامات مقررة عميو قبؿ و 20مادة ) قؼ القيد (: وقؼ القيد ال يعفي الطالب مف أية رسو
 ولكنو 

يحفظ لو حقو فيما يستحقو مف تقديرات نتائا اإلختبارات. وال تحتسب مدة وقؼ القيد ضمف 
 .الحد األعمى لمدة الدراسة المسموح بيا لمح وؿ عمى الدرجة الجامعية األولى

يجوز لعميد الكمية قبوؿ عذر الطالب عف أداء اختبار مقرر أو أكثر مف مقررات  :(31)مادة 
ـ الجامعي أو الف ؿ الدراسي إذا كاف سبب الغياب عذراً قيرياً تؤكده وثائؽ رسمية أو العا

ـ الوثائؽ  معتمدة مف طبيب الجامعة أو الكمية إذا كاف العذر بسبب المرض، عمى أف تقد
 .الالزمة إلى عمادة الكمية خالؿ مدة أق اىا أسبوع قبؿ أو بعد اإلختبار

ـ ما يأتي27الطالب بحسب المادة ) (: يترتب عمى قبوؿ عذر23مادة )  -:( مف ىذا النظا

ـ اسمو )مائب بعذر( في الوثائؽ والسجالت كافة        -أ                         .يدوف أما

 .يعفى الطالب بناءً عمى ذلؾ مف مرامة الغياب      -ب                     

اختبار المقرر أو المقررات التي ُعّد فييا مائباً بعذر تحسب  عند إعادة الطالب       -ج                     
 .لو النتيجة مف الدرجة النيائية

ـ الجامعي         -د                       إذا قُِبَؿ عذر مياب الطالب بجميع مقررات الف ؿ الدراسي أو العا
فقرة )و( مف المادة فإف ذلؾ يعد ضمف الحد األعمى لمدة وقؼ القيد المن وص عمييا في ال

 .( مف ىذا النظـا31)

 انفصم انثانث

َسحاب  اال

 -:(: يحؽ لمطالب أف ينسحب مف الدراسة في الجامعة وفؽ الضوابط اآلتية22مادة )

ـ الطالب شخ ياً أو مف يوكمو رسمياً بطمب اإلنسحاب لعميد الكمية -أ  .أف يتقد

ية لمجامعة، وأف يخمي طرفو مف الجيات أف يسدد الطالب ما عميو مف التزامات مالية وعين -ب
 .ذات العالقة في الجامعة، وفؽ النموذج المعد لذلؾ



ال يحؽ لمطالب المنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفعو إلييا مف مبالغ مالية  :(34)مادة 
ـ تتجاوز الدراسة شيراً مف بداية العـا  ماـل يكف مستجداً في احدى المستويات الدراسية ول

 .معيالجا

(: تُسـم لمطالب المنسحب وثائقو الخا ة بو التي قدميا عند إلتحاقو بالكمية او 21مادة )
 .المركز

يحؽ لمطالب المنسحب الح وؿ عمى وثيقة بالمواد التي درسيا بالجامعة عمى  :(36)مادة 
 .أف يوضح فييا أنو منسحب مف الجامعة وتاريخ اإلنسحاب

 انفصم انزابغ

ٍ انذراسـة  انفصم ي

 -:(: يف ؿ الطالب مف الدراسة في الحاالت اآلتية21مادة )

ـ العامة لمقبوؿ، أو إذا أتضح بعد تحويؿ         -أ                        إذا إتضح أف قبولو ال يتفؽ مع األحكا
 .الطالب أنو سبؽ ف مو ألسباب تأديبية يعتبر قيده ممغيا مف تاريخ قبوؿ تحويمو لمجامعة

%( مف المقررات الدراسية في 10إذا تغيب بدوف عذر أكثر مف )      -ب                     
 .األولى  السنة

ـ ينتقؿ الى المستوى األعمى        -ج                      إذا تبقى في المستوى الدراسي سنتيف دراسيتيف ول
 مع مراعاة 

 .( مف ىذا النظـا31المادة )

ـ يتخرج بما ال يتعارض مع         -د                       إذا تجاوز الحد األق ى لممدة المقررة لدراستو ول
ـ ىذا النظـا  .أحكا

إذا  در قرار بالف ؿ كعقوبة تأديبية بموجب ماورد في الباب الخامس مف ىذا       -ه                     
 .النظـا

 .أكثر مف مرة في الدورة اإلختبارية الواحدةإذا تكرر مش الطالب        -و                      



يحؽ لمطالب المف وؿ سحب وثائقو مف الجامعة، عمى أف يوضح في وثائقو  :(38)مادة 
ال ادرة عف الجامعة بأنو ف ؿ مف الجامعة، وأسباب الف ؿ وتاريخو، وعمى أف يدفع ما عميو 

 .مف التزامات مالية أو عينية لمجامعة

ـ قضائي (: ال يحؽ لم29مادة ) مف وليف ألسباب تأديبية اإللتحاؽ بالجامعة مرة أخرى إال بحك
 .بات

 انباب انزابغ

 االختبارات وانتمىيى

 انفصم األول

ُهائي  االختبار ان

(: يحؽ لمجمس الكمية تشكيؿ لجنة خا ة تقـو بتسيير أعماؿ اإلختبار النيائي 10مادة )
 .ور د الدرجات

ة اإلختبار، ويجوز عند اإلقتضاء بناء عمى إقتراح رئيس (: يضع مدرس المقرر أسئم17مادة )
ـ أف يضعيا مف يختاره مجمس الكمية  .القس

ـ عند  :(42)مادة  ي حح مدرس المقرر أوراؽ اإلختبار النيائي لمقرره، ويجوز لرئيس القس
ـ الت حيح خالؿ المده   الحاجة أف يشرؾ معو متخ  اً أو أكثر في الت حيح، ويجب اف يت

ـ الجامعيالمحدد  .ة بالتقوي

ـ بت حيح اإلختبار النيائي الدرجات التي يح ؿ عمييا الطالب  :(43)مادة  ير د مف يقو
ـ ي ادؽ عمييا رئيس القسـ  .في كشوؼ ر د الدرجات المعدة لذلؾ ويوقع عمييا، ث

عمى جميع أساتذة المقررات أف يعمنوا نتائا أعماؿ الف ؿ ودرجات الجزء العممي  :(44)مادة 
أسماء المحروميف قبؿ بداية اإلختبارات النيائية بأسبوعيف عمى األقؿ معتمدة مف رئيس و 

 .القسـ



ال يجوز أف يدخؿ مكاف اإلختبار أي طالب بعد مرور ن ؼ ساعة عمى األكثر  :(45)مادة 
مف بدء الموعد المحدد لإلختبار، كما ال يسمح لمطالب بمغادرة مكاف اإلختبار إال بعد مضي 

 .اإلختبار عمى األقؿ ن ؼ زمف

ـ الطالب الباقي لإلعادة بسبب رسوبو :(16مادة) أو ميابو بدوف عذر أو لحرمانو مف   يمتز
 .دخوؿ اإلختبارات بأداء الغرامات المقررة بالجامعة

ال يجوز ألستاذ المقرر تعديؿ أي مف بيانات النتائا بعد تسميميا ما ـل يكف  :(47)مادة 
ـ  مف ىذا  (50)المادة   اإلطالع عميو مف قبؿ عميد الكمية وفؽىناؾ خطأ مادي واضح ت

 النظـا

ـ مف نتيجة أي مقرر بعد دفع مبمغ مالي كتأميف عف أحقيتو  :(48)مادة  يحؽ لمطالب التظم
ـ المالي بالجامعة وذلؾ خالؿ أسبوعيف مف تاريخ إعالف النتيجة بعدىا  في التظـم طبقاً لمنظا

ـ فاف ثبت ـ يعاد مبمغ التأميف يسقط حقو في التظم  .احقيتو في التظم

ـ االرقـا 19مادة ) ـ عممية الت حيح لالختبارات النيائية في جميع الكميات باستخدا (: تت
 .السرية

ـ مف نتيجة اإلختبار عمى الكشؼ عف كراسات إجابة  :(50)مادة  يقت ر الحؽ في التظم
ذا إتضح أف ـ ت حح  الطالب ومراجعة ر د الدرجات أو جمعيا فقط، واء إجابة أي مف األسئمة ل

أو ـل توضع ليا درجات فيستدعي الكنتروؿ المختص م حح المقرر خطياً عف طريؽ عمادة 
الكمية لعرض الحالة عميو وت ويب الخطأ إف وجد، وتثبت جميع ىذه الحاالت في محاضر 

معة وتعمف رسمية معتمدة مف العميد وتوزع نسخ منيا مع المحاضر لمجيات ذات العالقة بالجا
ـ لمطالب خالؿ مدة أق اىا شير مف تاريخ إعالف النتيجة  .نتيجة التظم

ـ المواد  :(51)مادة  ال يجوز الشطب أو الحذؼ أو اإلضافة أو التعديؿ أو التغيير أو استخدا
تحفظ كراسات إجابات  :(13المزيمة في أ وؿ كشوؼ ر د الدرجات بعد إقرارىا .مادة )

اميف جامعييف عمى األقؿ، ويحؽ لمكمية بعد ذلؾ التخمص منيا بموجب الطالب بالكمية لمدة ع
 .محاضر رسمية



ـ 12مادة ) (: يعقد إختبار الػدور الثػاني لطػالب المسػتوى النيػائي فقػط ممػف تبّقػى عمػى تخػرجي
ـ الجػامعي مػع  ما ال يزيد عمى ثالثة مقررات وذلؾ في الموعد الزمنػي المحػدد بػالتقوي

 بكميات العمـو الطبية وبراما التعمـي الموجو )عف بُعد(. مراعاة القواعد الخا ة

ـ المخػػتص مػػدة اإلختبػػار  -(: يحػػدد مجمػػس الكميػػة11مػػادة ) بنػػاء عمػػى تو ػػية مجمػػس القسػػ
 التحريري النيائي، عمى أال تقؿ عف ساعة، وال تزيد عف ثالث ساعات.

لػػى نتيجػػة ميػػر منطقيػػة (: تعػػاد نتيجػػة االختبػػار ألسػػتاذ المقػػرر إذا أدى االختبػػار ا11مػػادة )
)تشػوه التوزيػع االعتػػدالي لمػدرجات( وفػػي ىػذه الحالػة يعيػػد أسػتاذ المقػػرر النظػر فػػي 
ـ تفسيراً مقبوالً ليا يقره مجمس القسـ ويعتمده مجمس الكمية.  نتيجة االختبار أو يقد

ـ يكمػؼ رئػيس الجامعػة أو نائبػة16مػادة )  (: بغػرض تحسػيف االختبػارات وتطػوير أسػاليب التقػوي
ـ باختيػػػار عينػػػات عشػػػوائية مػػػف  لشػػػؤوف الطػػػالب لجانػػػاً عمميػػػة متخ  ػػػة تقػػػو
ـ بتحميميػا  ـ، وتقػو االختبارات النيائية تمثؿ التخ  ات المختمفة فػي الكميػات واألقسػا

ـ بشأنيا المقترحات المناسبة.  وتقويميا في ضوء معايير عممية، وتقد

 انفصم انثاَي

 انتمذيزات

 -:ممقررات، وكذا التقديرات السنوية عمى النحو اآلتي(: تحسب التقديرات ل11مادة )

( %700% إلى 90مف  ممتاز -  ويرمز ليا ـ)

% إلى أقؿ مف 10مف  جيد جدا -
90% 

 ويرمز ليا )جػ جػ(

% إلى أقؿ مف 61مف  جيد -
10% 

 ويرمز ليا )جػ//(

% إلى أقؿ مف 10مف  مقبوؿ -
61% 

 ويرمز ليا )ؿ(

 يا )ض(ويرمز ل %10اقؿ مف  ضعيؼ -

 ويرمز ليا )غ(  فر مائب -

 ويرمز ليا )غ ب( مائب بعذر مائب بعذر مقبوؿ -

 ويرمز ليا )مح( محرـو محرـو -



 :عدا كميات الطب فتحسب تقديراتيا عمى النحو اآلتي

( %700% إلى 90مف  ممتاز -  ويرمز ليا ـ)

% إلى أقؿ مف 10مف  جيدجداً  -
90% 

 ويرمز ليا )جػ جػ(

% إلى أقؿ مف 10مف  جيد -
10% 

 ويرمز ليا )جػ//(

% إلى أقؿ مف 61مف  مقبوؿ -
10% 

 ويرمز ليا )ؿ(

 ويرمز ليا )ض( %61اقؿ مف  ضعيؼ -

 ويرمز ليا )غ(  فر مائب -

 ويرمز ليا )غ ب( مائب بعذر مائب بعذر مقبوؿ -

 ويرمز ليا )مح( محرـو محرـو -

 :(: لتحسيف وضع الطالب يمنح11مادة )

 .مف الدرجة النيائية لممقرر إذا احتاجيا لمنجاح في المقرر (2%)       -

 .في ذلؾ المقرر مف الدرجة النيائيػة لممقػرر إذا احتاجيػا لتحسيػف التقديػر  (1%)       -

ـ الطبية إذا كاف ىذا المقرر  (5%)       - مف الدرجة النيائية لمقرر واحد في كميات العمو
الوحيد الستكماؿ تخرجو وال تحسب الدرجة المضافة ضمف مجموع الدرجات التراكمية لتخرج 

 .الطالب

مف الدرجة النيائية لمقرر واحد فقط في بقية الكميات إذا كاف ىذا المقرر  (10%)       -
الوحيد الستكماؿ تخرجو وال تحسب الدرجات المضافة ضمف مجموع الدرجات التراكمية لتخرج 

 .لبالطا

تحدد الدرجة النيائية لكؿ مقرر بحسب الساعات المعتمدة والمخ  ة لو بواقع  :(59)مادة 
خمسيف درجة لكؿ ساعة نظرية معتمدة، وكؿ ساعتيف عمميتيف تساوي ساعة نظرية واحدة 

 .معتمدة



ـ  حيح 60مادة ) (: تقرب كسور الدرجات الحا ؿ عمييا الطالب في أي مقرر ألقرب رق
 .ل الح الطالب

إذا نجح الطالب في مقرر ما بعد إختباره لممرة الثانية أو أكثر فتر د لو الدرجة  :(61)مادة 
%( في الكميات األخرى، ويكوف تقديره مقبوال، 10%( في كميات الطب و)61ال غرى لممقرر )

 .أما الطالب الغائب بعذر مقبوؿ أو الموقؼ قيده فتر د لو الدرجات التي ح ؿ عمييا كاممة

 (:63ة )ماد

%( عمى األقؿ مف 20تحسب درجات أعماؿ السنة أو الف ؿ الدراسي لممقرر بواقع )  -أ
 .النياية العظمى لدرجة المقرر

%( مف النياية العظمى لدرجة 10درجات اإلختبار النيائي لممقرر بواقع )  تحسب -ب
 .المقرر

النيائي لتحسب لمطالب تجمع درجات أعماؿ السنة أو الف ؿ الدراسي مع درجة اإلختبار  -ج
 .الدرجة الكمية التي يستحقيا في ذلؾ المقرر

في حالة المقررات التي ليا جوانب تطبيقية أو عممية تجمع درجة اإلختبارات التحريرية مع  -د
درجة أعماؿ الف ؿ باإلضافة إلى درجات الجزء التطبيقي والعممي، وتحدد في ضوء ذلؾ المجموع 

 -:في كؿ مقرر عمى النحو اآلتي الدرجة النيائية لمطالب

مف  (%50)يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا كاف المجموع الكمي لمدرجتيف ال يقؿ عف  -
النياية العظمى لدرجات المقرر، وبالنسبة لكميات الطب فيجب أف ال يقؿ مجموع الدرجتيف عف 

تقؿ أي مف الدرجتيف عف  %( مف النياية العظمى لدرجات المقرر وفي كؿ األحواؿ يشترط أال61)
 .%( مف الدرجة الكمية لكؿ جزئي21)

يُعّد راسبا في المقرر،  - الجزء العممي أو الجزء النظري –إذا رسب الطالب في أحد جزئي المقرر  -
وعميو إعادة الجزء العممي والجزء النظري إذا كاف الطالب باقياً لإلعادة في المستوى الدراسي 

 .نفسو



الطالب مائباً في حالة عـد حضور اإلختبار النيائي لممقرر إال إذا كاف قد  يعد :(63)مادة 
ـ فتر د لو في كشوفات النتائا مياب 23بحسب المادة )  قُِبَؿ عذر ميابو ( مف ىذا النظا

 .بعذر

يحدد عدد المقررات التي يجوز لمطالب اإلنتقاؿ بيا إلى مستوى أعمى بثالثة  :(64)مادة 
ـ الطبية التي تشترط عددا أقؿ مف ثالثة مقررات مع مراعاة  القواعد الخا ة بكميات العمو

مقررات أو تشترط النجاح بجميع المقررات لإلنتقاؿ إلى المستوى األعمى وفي كؿ األحواؿ ال 
ـ الجامعي )أو بعد نتائا الدور الثاني  يكوف اإلنتقاؿ مف مستوى إلى آخر إال في نياية العا

 .(ا النظـا( مف ىذ12بحسب المادة )

 :(: يُحدد التقدير السنوي لمطالب عمى النحو اآلتي61مادة )

ـ عمى    -أ                 الطالب الناجح في جميع المقررات تجمع الدرجات الحا ؿ عمييا، وتقس
مجموع الدرجات النيائية لممقررات، وتحدِّد النسبُة المئويُة الناتجُة عف ذلؾ تقديَر الطالب وفؽ 

 .( مف ىذا النظـا11المادة )

مػف ىذا النظـا  ( 61الطالب المنقػوؿ إلى المستػوى األعمى بمقػررات وفػؽ المادة ) -ب              
  .تكتب لػو بػدالً عػف التقديػر كممػة )منقوؿ(. ويذكر عدد المقررات المتبقي بيا

بارة )باؽ لإلعادة( ويذكر عدد الطالب الباقي لإلعادة يكتب لو بدالً عف التقدير ع -ج              
 .المقررات المتبقي بيا

يحسب تقدير تخرج الطالب تراكمياً بجمع الدرجات التي ح ؿ عمييا في جميع  :(66)مادة 
المقررات الدراسية المطموب منو إجتيازىا لمتخرج )مف المستوى األوؿ حتى المستوى النيائي(، 

ئية لممقررات الدراسية المشار إلييا آنفاً، وقسمة ناتا الجمع عمى مجموع الدرجات النيا
ـ جواز التقريب61ويحسب التقدير كما ورد في المادة ) ـ مع مالحظة عد  .( مف ىذا النظا

(: يقدر نجاح الطالب لمح وؿ عمى درجة البكالوريوس والميسانس 61مادة )
 -:التقديرات اآلتية بإحدى 

 ممتاز.

 جيد جداً.

 جيد//.



 مقبوؿ.

ـ إعػػداد 61( والمػػادة )11المػػادة )  ا ورد فػػيمراعػػاة مػػ  مػػع ـ، ويػػت ( مػػف ىػػذا النظػػا
كشػػوفات التخػػرج بنػػاءً عمػػى ترتيػػػب التقػػديرات المػػذكورة، وبحسػػب النسػػبة المئويػػػة 
 لمتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 التقوـي الجامعي.

 -:(: يمنح الطالب عند تخرجو مرتبة الشرؼ وفؽ القواعد اآلتية61مادة )

إذا ح ؿ عمى تقدير جيد جداً عمى األقؿ في جميع المستويات الدراسية، وأاّل         -أ                       
يكوف قد ح ؿ عمى تقدير مقبوؿ في أي مف مقررات التخ ص بدءاً مف المستوى األوؿ 

 .وحتى المستوى النيائي

ـ أو ما      -ب                      ب بدوف عذر مقبوؿ في أي مقرر دراسي خالؿ أاًل يكوف قد رسب أو ُحِر
 .مدة دراستو بالجامعة

األدنى لسنوات الدراسة المحددة   أف يكوف قد أكمؿ متطمبات التخرج خالؿ الحد       -ج                     
ـ يكف قد أوقؼ قيده أو ماب بعذر مقبوؿ وفقاً لما ورد في ىذا النظـا  .في تخ  و مال

 .أال يكوف قد  درت ضده أية عقوبة تأديبية        -د                      

ـ الخاص بالمقررات البحثية أو التربية  :(69)مادة  ـ الداخمية لمكميات قواعد التقوي تحدد النظ
العممية أو الوسائؿ التعميمية أو التطبيقية أو التدريبية أو المشروعات المعممية بما ال يتعارض 

 .مع ىذا النظـا

 ب انخايسانبا

 انضىابظ انتأديبية نهطالبانحمىق و

ـ الدراسية يخضعوف 10مادة ) (: جميع الطالب المسجميف في الجامعة بمختمؼ مستوياتي
 .لمقواعد والضوابط التأديبية المبينة في ىذا النظـا

ـ ويرافؽ ذلؾ   :(71)مادة  ـ حؽ مف حقوقي ـ والمعرفة اوؿ واى يعد ح وؿ الطالب عمى العم
ف الحقوؽ تميز شخ ية الطالب الجامعي عف ميره، ومف ىذه الحقوؽ عمى سبيؿ مجموعة م
 -:ما يأتي –ال الح ر  –المثاؿ 



إبداء الرأي والمشاركة الفعالة فيما تقـو بو الجامعة مف براما عممية وخطط         -أ                        
ـ األداء وفؽ المعايير العممية واألكاديمية  .واإلدارية دراسية وتقيي

الح وؿ عمى البطاقة الجامعية باعتبارىا الوثيقة التي تثبت ىوية الطالب داخؿ       -ب                     
ـ الجامعي  .الحر

ـ، ومف ذلؾ ظيور        -ج                      ـ إذا كاف الطالب ضمف مف تنطبؽ عميو شروط التكري التكري
 .وفؽ ماجاء بيذه النظـا اسمو في لوحة الشرؼ بالجامعة

االشتراؾ في الجمعيات العممية والمساىمة في تكوينيا والعمؿ ضمف أنشطتيا         -د                      
 .وفؽ الموائح المنظمة لذلؾ

ـ المحددة      -ه                      ـ المكتبات بما تحتويو مف مراجع لالطالع أو اإلعارة وفؽ النظ  .استخدا

بداعاتو ولتطوير مداركو        -و                       ـ المعامؿ الخا ة بالجامعة إلثبات تجاربو واء استخدا
ـ الخا ة بيا  .العممية وفؽ النظ

المشاركة في إقامة األنشطة المختمفة التي تتبناىا وترعاىا الجامعة كاألنشطة        -ز                      
 .فية أو االجتماعيةالرياضية أو الثقا

ـ الجامعي لمساعدتو في        -ح                      الرعاية ال حية األولية والرعاية االجتماعية داخؿ الحر
حؿ مشكالتو التي تعيقو عف التح يؿ العممي عف طريؽ المرشديف والباحثيف االجتماعييف 

 .ادية وفؽ الموائح المنظمة ليابالجامعة ولو الحؽ ألجؿ ذلؾ في الح وؿ عمى المساعدة الم

ـ أو التماس إعادة النظر في القرارات ال ادرة ضده بناء عمى ما جاء في        -ط                       التظم
 .ىذه النظـا

الح وؿ عمى الوثائؽ التي تمنحيا الجامعة بما في ذلؾ منحو الدرجة العممية       -ي                     
 .ؿ متطمبات التخرج مف الجامعةبعد استكما

ـ المناقشة العممية الالئقة        -ك                       ـ الجامعي ومناقشتي استفسار مدرسيو داخؿ الحر
ـ والمعارؼ والرقابة عميو او عقوبة في ذلؾ  وطمب المزيد مف توضيح ماـل يدركو مف العمو

 .لعامةماـل يخؿ بالقوانيف والموائح النافذة واالداب ا



لمطالب الحقوؽ الواردة في ىذه النظـا بما في ذلؾ حؽ وقؼ القيد واءعادتو        -ل                      
ـ مف نتائا االختبارات ... الخ  .واالنسحاب مف الجامعة والتظم

و الحؽ الح وؿ عمى سند قبض رسمي لكؿ ما يدفعو لخزينة الجامعة، كما ل        -م                      
 .في استرداد كؿ ما دفعة كتأميف لدى المخت يف بالجامعة ووفؽ الموائح المنظمة لذلؾ

ـ الجامعي متمسكا بالن وص والموائح النافذة في        -ن                       المطالبة بحقوقو داخؿ الحر
 .الجامعة وجميع الطمبة متساووف في الحقوؽ والواجبات بالجامعة

ـ الجامعي بمكاف آمف وبشكؿ منظـ      -س                     الحفاظ عمى محتويات ممفو داخؿ الحر
ـ أي مف محتوياتو )الممؼ( إال لمطالب أو مف يوكمو رسمياً، وكذا  ـ تسمي وبأيدي أمينة وعد
ـ نشر أي مف ىذه المحتويات ماـل يكف ىذا النشر ناتجاً عف قرار عقوبة ضد الطالب كما  عد

ـ وعـد  انو مف حؽ ـ الشخ ية داخؿ ممفاتي الطمبة عمى الجامعة المحافظة عمى  ورى
إظيارىا أو استخداميا اال لما خ  و لو وبالذات  ور الطالبات باعتبار اف ىذه ال ور مف 
المحتويات اإللزامية في ممؼ القبوؿ بالجامعة، فال بد مف ضماف حفظيا ونزاىة التعامؿ بيا 

 .في الجامعة

ـ يـت تضمينيا بالتعميمات ال ادرة مف قبؿ        -ع                       ـ ترد في ىذه النظا أية حقوؽ ل
 .الجامعة

ـ الجامعية، وعمى األخص13مادة )  :(: يُعّد مخالفًة كؿُّ إخالؿ بالقوانيف والموائح والقرارات والقي

اإلمتناع المدبَّر عف حضور الدروس  تعطيؿ الدراسة أو التحريض عميو أو        -أ                        
ـ الطالب بالمواظبة عمييا وبما ال يخالؼ  والمحاضرات واألنشطة الجامعية األخرى التي ُيمز

 .الدستور والقوانيف النافذة

 .كؿ فعؿ يتنافى مع األخالؽ واآلداب العامة داخؿ الجامعة      -ب                     

ـ اإلختبارات أو ما يمنع اليدوء الالـز ليا       -ج                        .كؿ إخالؿ بنظا

ـ بذلؾ يعد مخالفة        -د                        .كؿ مش في اإلختبارات أو الشروع فيو أو محاولة القيا

 .التخريب المتعمد لمممتمكات والمنشآت الجامعية      -ه                     



ـ الجامعي       -و                        .إثارة الشغب أو محاولة اإلعتداء عمى أي فرد داخؿ الحر

توزيع المنشورات والمم قات والمجالت الجدارية أو النشرات بأية  ورة في        -س                       
 .الكميات بغير األماكف المخ  ة ليا وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانييف النافذة

 .جمع التوقيعات التي مف شأنيا اإلساءة لمجامعة وألعضاء ىيئة التدريس فييا       -ح                      

ـ أو الدعوة إلى إقامة حفالت أو محاضرات أو ندوات عامة في أيٍّ مف        -ط                        التنظي
و مف نيابة رئاسة الجامعة قاعات الجامعة ومبانييا مف دوف إذف مسبؽ مف عميد الكمية أ

 .لشئوف الطالب

اقتحـا أيٍّ مف المباني أو المكاتب الجامعية أو اإلجتماعات الرسمية بالجامعة       -ي                      
 .التي ال يحؽ لمطالب أف يكوف فييا أو حضورىا

ت خارج إطار القوانيف والموائح السعي لتكويف اتحادات أو ىيئات أو جمعيا       -ن                       
 .المنظمة لذلؾ

ـ أو        -ل                        أية إىانة أو إساءة مف الطالب أليٍّ مف أعضاء ىيئة التدريس أو مساعديي
 .أليٍّ مف العامميف في الجامعة

يئة التدريس أو مساعديـي التيديد المباشر باإلعتداء عمى أيٍّ مف أعضاء ى        -م                      
 .أو أيٍّ مف العامميف في الجامعة

أو أي اعتداء الطالب جسدياً عمى أيٍّ مف أعضاء ىيئة التدريس أو مساعديـي        -ٌ                       
 .مف العامميف في الجامعة والمشرفيف والمالحظيف في اإلختبارات بالكمية

ـ الجامعي أية     -س                       .إىانة أو إساءة أو إعتداء عمى طالب آخر في الحر

التزوير في الوثائؽ الجامعية أو استعماؿ الوثائؽ أو األوراؽ المزورة في أيٍّ مف        -ع                       
 .األعماؿ الجامعية

مف األعماؿ الجامعية التي  انتحاؿ الشخ ية أثناء اإلختبارات أو في أيٍّ       -ف                      
 .تستوجب إثبات الشخ ية



ـ الجامعي     -ص                      .حمؿ أو حيازة السالح أو إخفائو )أياً كاف نوعو( داخؿ الحر

ـ والقواعد المنظمة لمنشاط الطالبي داخؿ الجامعة      -ق                        .مخالفة النظ

 :بية ىي(: العقوبات التأدي12مادة )

 .التنبيو شفاىاً أو كتابة  -أ

 .اإلنذار الكتابي -ب

 .الحرماف مف بعض الخدمات أو اإلمتيازات الطالبية -ج

الحرماف مف محاضرات أحد المقررات، أو عدد مف المحاضرات عمى نحو ال يؤثر عمى  -د
 .وضع الطالب في اإلختبار

 .إلغاء إختبار الطالب في أي مقرر -ىػ

 .اإلختبار في مقرر أو أكثر الحرماف مف -و

الحرماف مف نتيجة إختبارات ف ؿ دراسي أو أكثر، ويكوف بقرار مف مجمس شؤوف الطالب بناًء  -ز
 .عمى تو ية مف مجمس الكمية

الحرماف مف الدراسة أو اإلختبار لف ؿ دراسي أو أكثر، ويكوف بقرار مجمس شؤوف  -ح
 .الطالب بناءً عمى تو ية مف مجمس الكمية

 .الف ؿ النيائي مف الجامعة، ويكوف بقرار مف رئيس الجامعة بعد موافقة مجمس الجامعة -ط

يجوز األمر بإعالف القرار ال ادر بالف ؿ النيائي داخؿ الجامعة واءبالغ الطالب  :(74)مادة 
 .بذلؾ وتحفظ القرارات ال ادرة بالعقوبات التأديبية في ممؼ الطالب

التنبيو الشفيي أو اإلنذار الكتابي، إذا ارتكب أياً مف  توجو لمطالب عقوبة :(75)مادة 
ـ وفي  (13المخالفات الواردة في الفقرات )و، ز، ح، ط، ي، ؾ،ص( مف المادة ) مف ىذا النظا
 . حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة و واًل إلى عقوبة الف ؿ النيائي



أو عدد منيا  ت أحد المقررات توقع في حؽ الطالب عقوبة الحرماف مف محاضرا :(76)مادة 
ـ، س( مف المادة ) إذا ارتكب أياً مف المخالفات الواردة في الفقرات  ( مف ىذا 13)أ، ؿ، 

 .النظـا

ـ اإلختبارات داخؿ قاعة  :(77)مادة  يمغى إختبار الطالب في مقرر واحد إذا أخَّؿ بنظا
 .اراإلختبارات أو خارجيا إذا كاف ذلؾ اإلخالؿ لو عالقة باإلختب

ذا ارتكب مّشاً  :(78)مادة  ـ الطالب مف مقرر واحد إذا شرع في الغش أثناء اإلختبار، واء يحر
ـ مف مقرريف أو أكثر بحسب طبيعة الغش  .في اإلختبار وضبط متمبّساً بو فيحر

يعاقب الطالب بالف ؿ النيائي إذا ثبت ارتكابو أياً مف المخالفات الواردة في  :(79)مادة 
 .( مف ىذا النظـا13ػ،، ف، ع، ؼ( مف المادة )الفقرات )ب، ى

يسقط حؽ الطالب في ممارسة النشاط الطالبي أو في الح وؿ عمى أي مف  :(80)مادة 
الخدمات واإلمتيازات الطالبية التي تقدميا الجامعة في حاؿ قيامو بأي فعؿ أو سموؾ يخالؼ 

 .القواعد والموائح المنظمة لمنشاط الطالبي

 :يات المخت ة بتوقيع العقوبات ىي(: الج17مادة )

مف ىذا  (73)أستاذ الطالب: ولو حؽ توقيع العقوبات األربع األولى المبينة في المادة   -أ
ـ وذلؾ عندما يقع الطالب في مخالفات تأديبية أثناء الدروس والمحاضرات أو النشاطات  النظا

ـ عف العق  .وبات التي يتخذىا االستاذالطالبية المختمفة المكمؼ بيا مع ابالغ رئيس القس

ـ، 12عميد الكمية: ولو حؽ توقيع العقوبات الست األولى المبينة في المادة ) -ب ( مف ىذا النظا
ـ وبعد  العقوبتاف الخامسة والسادسة  عمى أال تقع إال بعد إجراء تحقيؽ كما ورد في ىذا النظا

 .موافقة مجمس الكمية

بناء عمى تو ية   (73) العقوبات المبينة في المادة الجامعة: ولو حؽ توقيع جميع  رئيس -ج
 ..مجمس تأديب الطالب في الجامعة

 :(13مادة )



تُشّكؿ بقػرار مف عميػد الكمية لجنة لمتحقيؽ في جميػع المخالفات التي تحدث         -أ                       
مة وتتكوف المجنة مف كؿ مف الطالب داخؿ الكمية وت در بشأنيا التو يات بالعقوبات الالز 

 :مف

 رئيساً                             نائب عميد الكمية لشؤوف الطالب )أو مف يفوضو(

ـ العممي الذي يدرس فيو المحقؽ معو أو مالبية المحقؽ معـي  عضواً                 رئيس القس

 عضواً                                            ىيئة التدريس بالكمية  أحد أعضاء

 عضواً ومقرراً                                      مدير شؤوف الطالب بالكمية )مسجؿ الكمية(

 عضواً                                                                رئيس فرع اتحاد الطالب بالكمية

امعة لجنة لمتحقيؽ في المخالفات التي تحدث مف قَِبؿ تُشّكؿ بقرار مف رئيس الج      -ب                     
 :الطالب داخؿ الجامعة وتتكوف المجنة مف كؿ مف

ـ األساتذة  نائب عميد كمية الشريعة والقانوف لشؤوف الطالب أو احد أقد

 رئيساً       في الجامعات التي ال يوجد فييا كمية شريعة أو حقوؽ                    

 عضواً                                              التدريس بالجامعةأحد أعضاء ىيئة 

 عضواً                                         أحد مخت ي الشؤوف القانونية بالجامعة

ـ القبوؿ والتسجيؿ  عضواً ومقرراً                                                 نائب مدير عا

ـ اتحاد طال  عضواً                                                                ب الجامعةأميف عا

يُشّكؿ بقرار مف رئيس الجامعة مجمس تأديبي في الجامعة لمنظر في العقوبات        -ج                     
المجمس المو ى بيا مف قبؿ لجاف التحقيؽ في المخالفات التأديبية الطالبية وترفع تو يات 

 :التأديبي لرئيس الجامعة ويتكوف المجمس التأديبي في الجامعة مف كؿ مف

 رئيساً                نائب رئيس الجامعة لشؤوف الطالب/ عميد شؤوف الطالب



ـ العمداء  عضواً                   عميد كمية الشريعة والقانوف )الحقوؽ( أو أقد

 عضواً                                         عضو ىيئة تدريس بدرجة أستاذ

ـ القبوؿ والتسجيؿ  عضواً ومقرراً                                               مدير عا

ـ الشؤوف القانونية بالجامعة  عضواً                                    مدير عا

 عضواً                                             رئيس اتحاد الطالب بالجامعة

ـ شػؤوف الػطػالب بالجامعػة اخت ا ات ىػذه المجاف         -د                       يحدد نظا
وكػؿ ما يتعمؽ بػذلؾ، وال يجوز  أعماليا وكػذا إجػراءات التحقيؽ والتأديب لمطالب  واءجػراءات 

 .التأديبفي مجمس  لمعضو المكمؼ ضمف لجنة التحقيؽ مع الطالب أف يكوف عضواً 

ـ عدا العقوبات األربع األولى المن وص       -ه                      تقع العقوبات التي يشمميا ىذا النظا
ـ بتو يات مرفوعة مف لجاف التحقيؽ أو المجمس 12عمييا في المادة ) ( مف ىذا النظا

 .التأديبي كؿ فيما يخ و

وحة اإلعالنات بالكمية لمحضور والمثوؿ يبمغ الطالب كتابياً أو باإلعالف في ل :(83)مادة 
ـ مف وقوع المخالفة المتـي بيا، ويجب عمى  ـ لجنة التحقيؽ خالؿ مدة أق اىا ثالثة أيا أما
ذا ـل  المجنة سماع أقواؿ المحقؽ معو ودفاعو عف نفسو، وتدويف ذلؾ في محاضر رسمية واء

عالف في لوحة اإلعالنات يحضر الطالب لمتحقيؽ في المواعيد المبمغ عنيا كتابة أو باإل
 .بالكمية يسقط حقو في سماع أقوالو والدفاع عف نفسو

(: يجب أف يبت في المخالفة التأديبية خالؿ مدة ال تتجاوز ثالثيف يوماً مف تاريخ 11مادة )
ـ الجامعة بيا   .عم

ـ كتابياً إلى رئيس الجامعة مف أي قرار تأديبي وذلؾ خالؿ مدة ال   تزيد ويجوز لمطالب التظم
ـ إلى  عف خمسة عشر يوماً مف تاريخ توقيع العقوبة التأديبية، ويحيؿ رئيس الجامعة التظم

ـ يكف ىذا المجمس قد أبدى رأياً في ىذه المخالفة  .المجمس التأديبي بالجامعة إذا ل

ـ عمى  أما إذا كاف المجمس التأديبي قد أبدى رأياً في المخالفة، فيعرض رئيس الجامعة التظم
ـ المحكمة مجمس ا لجامعة لمنظر فيو ويكوف قراره نيائياً، وال يجوز إعادة النظر فيو إال أما

 .االستئنافية المخت ة



يحؽ لموزير بناًء عمى عرض مف رئيس الجامعة وقؼ الدراسة في أي جامعة  :(85)مادة 
ـ الدراسة أ ـ إنتظا و في حالة حدوث اضطراب أو إخالؿ بالنظـا يتسبب عنو أو يخشى منو عد

اإلختبار عمى أف يعرض األمر عمى المجمس األعمى لمجامعات خالؿ أسبوعيف عمى األكثر مف 
 .تاريخ وقؼ الدراسة

ـ الجامعة ولوائحيا ال ُيعّد عذرا ُيعفي مف تطبيؽ العقوبات16مادة )  .(: الجيؿ بنظ

 انباب انسادس

ُشاط انطالبي  ان

ـ النقابية الجامعة لطالبيا حؽ ممارسة أنشطت  تكفؿ :(87)مادة  ـ الطالبية وتكويف كياناتي ي
ممثمة باتحاد الطالب وفؽ القانوف الخاص بذلؾ، وكذا تكويف الجمعيات العممية. كما تدعـ 
ـ مالية ضمف  الجامعة ىذه األطر الطالبية مادياً ومعنوياً وتر د الجامعة لذلؾ مبالغ دع

 .عةميزانية األنشطة الطالبية تحدد في الموائح المالية بالجام

تنشأ في الجامعة جمعيات طالبية تّسمى الجمعيات العممية الطالبية يُبيف نظـا  :(88)مادة 
( ىذه الجمعيات وتكوينيا واءجراءات إنتخابيا وسبؿ قياميا  الجمعيات بالجامعة أىداؼ )ميـا

 .بتحقيؽ أىدافيا

ـ أطر أو لجاف نشاط طالبي عمى مستوى الجامع :(89)مادة  أو   ةتشجع الجامعة تنظي
ـ الثقافية والفنية واألدبية  ـ وميولي الكمية يكوف قاسميا المشترؾ ىوايات الطالب واىتماماتي
ـ النشاط الطالبي بالجامعة ما يتعمؽ بيذه األطر  والبيئية واإلجتماعية وعمى أف يحدد نظا
 .الطالبية مف حيث أىدافيا وتكوينيا واءجراءات إنتخابيا وسبؿ قياميا بتحقيؽ أىدافيا

الكمية رائداً لمشباب مف بيف أعضاء ىيئة التدريس في الكمية   يختار مجمس :(90)ادة م
تكوف ميمتو التنسيؽ لألنشطة بيف الجمعيات العممية وأطر النشاط الطالبي ومع رواد 

 .الجمعيات في الكمية

ـ الجامعة في نفقات الجمعيات العممية وأطر األنشطة الطالبية وفؽ ما 97مادة ) (: تساى
ـ الخا ة بذلؾ  .تنص عميو النظ



ـ الخاص بالجمعيات العممية وأطر النشاط الطالبي  :(92)مادة  ي در رئيس الجامعة النظا
ـ ىذا  بما فييا الموائح التنظيمية الخا ة باإلنتخابات وبما ال يخالؼ القوانيف النافذة وأحكا

 .النظـا

ـ الطالب أو لمتكافؿ يحؽ لمجامعة وبقرار مف رئيسيا إنشاء  ندوؽ  :(93)مادة  أو أكثر لدع
ـ الطالب المتفوقيف والمبدعيف ويتضمف القرار القواعد المنظمة لكؿ  اإلجتماعي الطالبي أو لدع

 .ما يتعمؽ بال ندوؽ

ينشأ في الجامعة إتحاد طالبي طوعي يمارس نشاطاتو وفقاً لنظامو األساسي  :(94)مادة 
 .نيف والموائح النافذةولوائحة الداخمية وبما ال يتعارض مع القوا

وفقاً لنظاميا  تنشأ في الجامعة عشائر الجّوالة بشكؿ طوعي تمارس نشاطاتيا  :(95)مادة 
 .والموائح النافذة ولوائحيا الداخمية وبما ال يتعارض مع القوانيف 

(: تعمؿ شؤوف الطالب بالجامعة عمى التنسيؽ بيف النشاطات الطالبية التي ترعاىا 96مادة )
 .عةالجام

 انباب انسابغ

 أحكاو ختايية

ـ وينظر في كؿ ما  :(97)مادة  يتولى مجمس شؤوف الطالب متابعة ومراقبة تنفيذ ىذا النظا
 .ي در مف قرارات وتو يات مف مجالس الكميات بشأف قضايا الطالب

رئيس الجامعة ونائبو لشؤوف الطالب وعميد شؤوف الطالب وعمداء الكميات  :(98)مادة 
، كٌؿ فيما يخ وورؤساء األ ـ ىذا النظـا ـ وكؿ المخت يف بالجامعة مكمفوف بتنفيذ أحكا  .قسا

ـ المسجؿ فيو الطالب بالتنسيؽ مع إدارة القبوؿ والتسجيؿ  :(99)مادة  متابعة  يتولى القس
السير األكاديمي لمطالب، وعمؿ سجؿ أكاديمي عـا لكؿ طالب، والتحقؽ مف إستيفائو لشروط 

 .التخرج

ـ المخت ة  :(100)مادة  تقر نتائا المتخرجيف مف مجمس الكمية بناًء عمى عرض األقسا
ـ نسخة طبؽ  ـ الجامعي وتسم وتقر بشكؿ نيائي مف مجمس الجامعة بالموعد المحدد في التقوي

 .األ ؿ منيا لموزارة



(: ت در الجامعة الشيادات لممتخرجيف بالمغة العربية ، ويجوز أف ت در نسخاً 707مادة )
 .المغة اإلنجميزيةمنيا ب

(: تحدد أدوار التخرج بدوريف فقط في السنة وبحسب المواعيد المحددة في التقوـي 703مادة )
 .الجامعي

ـ الغير مجانية بالجامعة 702مادة ) ـ الخا ة بأنظمة التعمي )عمى نفقة الطالب(  (: تُعّد النظ
 .جزءاً مف ىذا النظـا

ـ الغير مجانية ال يحؽ الطالب الذي قُبَِؿ بالجام :(701مادة ) عة عمى نفقتو بأي مف أنظمة التعمي
ـ المحددة لمدراسة في الكمية أو التخ ص الذي قُبَِؿ فيو وفؽ ىذا  لو أف يطمب إعفاءه مف الرسو

ـ حتى تخرجو   النظا

 .ىذا النظـا (: ي در رئيس المجمس األعمى القرارات المنفذة والمفسرة ألحكـا 701مادة )

ز لمجمس الجامعة بناء عمى إقتراح الكميات األخذ بمبدأ الدراسة عمى نظـا يجو:(106)مادة 
ـ عف بعد في بعض الكميات والتخ  ات التي تسمح طبيعة الدراسة فييا بذلؾ في داخؿ  التعمي

ـ عف بعد ـ التعمي ـ بالالئحة ال ادرة عف الوزارة التي تنظ  .وخارج الجميورية شريطة اإللتزا

 .الجامعة التنظيمات الخا ة بإجراءات اإلختبار النيائي(:يضع مجمس 701مادة )

ـ عمى جميع الجامعات اليمنية الحكومية وكمياتيا  :(108)مادة  ـ ىذا النظا تسري أحكا
ـ وتمغى أية  ومراكزىا العممية وعمى جميع المستويات الدراسية التالي لتاريخ  دور ىذا النظا

 .ض معيالوائح أو أنظمة أو قواعد أو تعميمات تتعار 

 .يعمؿ بيذا القرار مف تاريخ  دوره وينشر في الجريدة الرسمية  :(709مادة )

 صدر برئاسة هجلس الوزراء
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