
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوحد لشؤوٌ الطالباليظاو 

 الينيية )احلكومية(باجلـامعـات 

 

 



 و4008( لسية 482قزار رئيس دللس الوسراء رقه)

 الينيية )احلكومية(باجلـامعـات  املوحد لشؤوٌ الطالببشأٌ اليظاو 

 
 رئيس مجلس الوزراء:

 .بعد االطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة
م بشان الجامعات الٌمنٌة 7991(لسنة 71الجمهوري بالمانون رلم)وعلى المرار 

 وتعدٌالته.
م بشؤن الالئحة التنفٌذٌة لمانون 4001( لسنة 24جمهوري رلم )المرار وعلى ال

 الجامعات الٌمنٌة.
 .م بتشكٌل الحكومة وتسمٌة أعضائها4001(لسنة 10وعلى المرار الجمهوري رلم)

 العالً والبحث العلمً.وبناًء على عرض وزٌر التعلٌم 
 وبعد موافمة المجلس األعلى للجامعات.

 // قــــــزر //

 الفصل األول

 التسنية والتعاريف وىطاق السزياٌ

ٌسمى هذا النظام بـ )) النظام الموحد لشإون الطالب بالجامعات الٌمنٌة  :(1مادة )

 الحكومٌة(.
عانً المبٌنة إزاء كل منها حٌثما وردت ٌكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه الم (:2مادة )

 فً هذا النظام مالم تدل المرٌنة على خالؾ ذلن:
 وتعدٌالته. الجامعات الٌمنٌةم بشؤن 7991( لسنة 71رلم )مانون ال المانـون:

 .الٌمنٌة المجلس األعلى للجامعات المجلس األعلى: 
 .وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً : الوزارة
 .وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً : الوزٌر

المجلس األعلى لشإون 
 : الطالب

المجلس المتكون من نواب رإساء الجامعات لشإون الطالب/ عمداء شإون 
 .الطالب بالجامعات الٌمنٌة

 حكومٌة تخضع الحكام المانون كل  جامعة ٌمنٌة : الجامعة
 حكومٌة تخضع الحكام المانون.  مجلس كل جامعة ٌمنٌة  :مجلس الجامعة
 رئٌس كل جامعة ٌمنٌة  حكومٌة تخضع الحكام المانون. :رئٌس الجامعة

 مجلس شإون الطالب بكل جامعة ٌمنٌة  حكومٌة تخضع للمانون مجلس شإون الطالب:
 .نائب رئٌس الجامعة لشإون الطالب/عمٌد شإون الطالب :نائب رئٌس  الجامعة

 كل كلٌة أو مركز علمً وأكادٌمً تابع ألي من الجامعات الٌمنٌة  حكومٌة. : الكلٌة أو المركز

 مجلس كل كلٌة أو معهد أو مركز علمً وأكادٌمً ٌتبع الجامعة : مجلس الكلٌة أو المعهد أو المركز
 كل لسم علمً فً الكلٌة أو المركز. المسم: 

 مجلس كل لسم علمً فً كلٌة أو مركز. :مجلس المسم



 

الٌمنٌة الحكومٌة المسجلٌن لنٌل تسري أحكام هذا النظام على طالب الجامعات  (3مادة)

  الدرجة الجامعٌة األولى.

عدد المماعد التً ٌحددها مجلس الكلٌة وٌوافك علٌها مجلس شإون الطالب  :االستٌعابٌةالمدرة 
ومجلس الجامعة والمجلس األعلى لشإون الطالب وٌمرها المجلس األعلى 
للجامعات سنوٌاً للمبول فً كل جامعة وكلٌة وتخصص أو مركز وٌتنافس 

 واعٌد المحددة.على شؽلها المتمدمون الذٌن تنطبك علٌهم الشروط فً الم

المفاضلة بٌن المتمدمٌن لشؽل المماعد المحددة فً أي من الكلٌات أو  :التنسٌك
التخصصات أو المراكز بحسب رؼباتهم ومعاٌٌر المفاضلة المحددة ووفماً 

 لسٌاسة التنسٌك والمبول السنوٌة.
نهائٌة  تسلُّم ملفات الطالب الذٌن استوفوا شروط وإجراءات لبولهم بصورة : المبول

فً كل كلٌة أو تخصص أو مركز وفك أنظمة ومعاٌٌر المفاضلة التً 
 .تحددها سٌاسة التنسٌك والمبول  السنوٌة

 البرنامج الزمنً الذي تنفذ الجامعة بموجبه نشاطاتها خالل  :التموٌم الجامعً
 العام الجامعً وفماً للتموٌم الممر من المجلس األعلى للجامعات.

فترة دراسٌة تتكون من فصلٌن دراسٌٌن فً الكلٌات التً تطبك نظام  :الدراسًالمستوى 
الفصل الدراسً أو من سنة دراسٌة فً الكلٌات التً تطبك نظام السنة  

 الدراسٌة.
الرسوم الدراسٌة 

 والنشاطات:
 المبالػ التً ٌدفعها الطالب سنوٌاً أو لمرة واحدة عند المبول.

الدراسً الذي ٌتم دفع مخصصاته المالٌة من جهة حكومٌة أو خاصة  الممعد :المنحة الدراسٌة
 أو للوافدٌن بموجب البروتوكوالت واالتفالٌات المعمول بها.

كل طالب وطالبة مسجل بؤحد التخصصات فً الكلٌة أو المركز للحصول  الطالب:
على الدرجة الجامعٌة األولى وما ٌزال مواصالً دراسته بحسب النظم 

 الجامعٌة.
االتفالٌات العربٌة أو الدولٌة للتعاون الثمافً والعلمً والتعلٌمً السارٌة  االتفالٌات )البروتوكوالت(:

المفعول وتعدٌالتها التً التزمت بها الجمهورٌة الٌمنٌة، أو كانت أي من 
 الجامعات الٌمنٌة طرفاً فٌها.

النفمة الخاصة للطالب أو بالنظام الموازي أو بالتعلٌم  الدراسة بالجامعة على أنظمة التعلٌم الؽٌر مجانٌة:
 وفك النظم الخاصة بذلن. ،الموجه )عن بُعد(... الـخ

 مرحلة الحصول على درجة البكالورٌوس أو الدبلوم بعد الثانوٌة. المرحلة الجامعٌة األولً:

األطر المحددة لهذه األنشطة الطالبٌة الال صفٌة النً ٌمارسها الطالب عبر  النشاط الطالبً:
األنشطة سواء كان ذلن من خالل االتحاد الطالبً أو الجمعٌات العلمٌة أو 
أسر النشاط الطالبٌة أو أنشطة الجوالة أو من خالل األنشطة الرٌاضٌة و 

 االجتماعٌة والثمافٌة واإلبداعٌة التً ترعاها الجامعة.



 الباب الثاىي

 التيسيق والقبول وىقل القيد والتحويل

 الفصل  األول

 التيسيق والقبول

تحدد سٌاسة المبول بما ٌخدم حاجة الجمهورٌة الٌمنٌة من الكوادر فً مختلؾ   (:4مادة )

وٌري للجامعة وتكافإ الفرص بالدور المعرفً والتن االلتزامالتخصصات مع 
 التعلٌمٌة.

ٌمر مجلس الجامعة سنوٌاً سٌاسة التنسٌك والمبول بناًء على ممترحات مجالس  (:5مادة )

الكلٌات ومجلس شإون الطالب وٌرفعها إلى المجلس األعلى لشإون الطالب وٌتم 
 -اعتمادها من المجلس األعلى للجامعات. وٌجب أن تشمل تلن السٌاسة ما ٌؤتً:

لكل كلٌة أو لسم وتخصص ومركز ووفك كل نظام  االستٌعابٌةالمدرة  -أ 
 دراسً.

الحد األدنى للنسب المئوٌـة فً الثانوٌـة العامـة المطلوبـة للمفاضلـة أو المبول  -ب 
 فً كل كلٌة وتخصص ومركز.

تعٌٌن الكلٌات والتخصصـات والمراكـز التً ٌتطلب المبـول بها إجـراء  -ج 
 ٌن وتحدٌد معاٌٌر المفاضلة.المفاضلة بٌن المتمدم

 تحدٌد مواعٌد التنسٌك والمبول بدءاً وانتهاًء. -د 
 ٌحدد نظام المفاضلة بٌن المتمدمٌن للتنسٌك والمبول فً ضوء المعاٌٌر اآلتٌة: (:6مادة )

 النسب  المئوٌة فً الثانوٌة العامة. -أ 

 اختبارات المبول العامة أو الجزئٌة )فً مواد مختارة(. -ب 
 صٌة.الممابلة الشخ  -ج 

المزج بٌن أي من هذه المعاٌٌر بعضها مع بعض للوصول إلى نظام افضل  -د 
 على أن ٌحمك العدالة والمساواة بٌن جمٌع المتمدمٌن.

مع مراعاة شروط ومتطلبات المبول الخاصة بكل كلٌة وأحكام هذا النظام ٌشترط  (:7مادة )

 -لمبول الطالب بإحدى كلٌات الجامعة الشروط الرئٌسٌة اآلتٌة:
 أن ٌكون حاصـالً على شهـادة الثانوٌـة العامـة أو ما ٌعادلها. -أ 

أن ٌكون عام الحصول على الثانوٌة ضمن األعوام التً ٌمبل الحاصلون على  -ب 
 مإهالت الثانوٌة خاللها وبحٌث ال ٌتجاوز خمسة أعوام.

 أن ٌستوفً الطالب شروط التنسٌك والمبول المحددة بالجامعة. -ج 
فً الكلٌات والتخصصات والمراكز التً تتطلب إجراء اجتٌاز نظام المفاضلة  -د 

 المفاضلة.
: ٌتم تمدٌم طلبات التنسٌك للطالب بالمنح والمماعد الدراسٌة إلى الوزارة لٌتم من (8مادة )

خاللها توزٌع المتمدمٌن على الجامعات إلجراء المبول النهائً وعلى أن ٌتم ذلن لبل 
 بداٌة العام الجامعً.



% من المدرة االستٌعابٌة ألٌة كلٌة 1لبول عدد محدد )ال ٌزٌد عن  ٌجوز (:9مادة )

وتخصص ومركز( من الٌمنٌٌن الحاصلٌن على درجة اللٌسانس  أو البكالورٌوس 
 بكلٌات أو تخصصات أخرى بالشروط اآلتٌة: االلتحاقالراؼبٌن فً 

 أن ٌكون المتمدم خرٌج جامعة معترؾ بها ومعتمدة أكادٌمٌاً. -أ 

لمتمدم كل شروط المبول المطلوبة لإللتحاق بالجامعة فً أن ٌستوفً ا -ب 
بها عدا عام الحصول على شهادة الثانوٌة  االلتحاقالسنة التً ٌرؼب 

العامة فٌحدد بناًء على تارٌخ آخر شهادة جامعٌة حصل علٌها المتمدم إذا 
 لُبل كطالب مستجد.

تخصص فً حالة لبول الطالب فً تخصص أو كلٌة مناظرة للكلٌة أو ال -ج 
السابك بثلث عدد الممررات على األلل تجرى له مماصة علمٌة وٌمنح 

شهادة درجات وتمدٌرات بالممررات التً استكملها بالكلٌة أو التخصص 
 األخٌر.

ال ٌجوز لبول الطالب فً أي من كلٌات الجامعة وتخصصاتها إال إذا كان لد  (:11مادة )

مبول بالكلٌة أو التخصص الذي ٌرؼب درس فً الثانوٌة العامة المواد المإهلة لل
 به. االلتحاقالطالب 

ٌشترط لمبول الشهادة الصادرة من خارج الٌمن التصدٌك علٌها من السلطات  (:11مادة )

المختصة فً بلد اإلصدار وفً الٌمن، وإخضاعها للمعادلة من لجنة المعادالت 
 بالجامعة.

 تسجٌل الطالب: (:12مادة )

لجامعة بعد استٌفاء الوثائك المطلوبة وفماً لشروط وضوابط ٌعد الطالب مسجالً با -أ 
 المبـول ودفـع المبالـػ والرسوم الممررة وٌمنح رلم لٌد فً الكلٌة المعنٌة.

ٌحفظ ملؾ الطالب فً أرشٌؾ التسجٌل بالكلٌة أو الجامعة على أن ٌحتوي الملؾ  -ب 
لب وأحواله على جمٌع وثائك المبول وتضاؾ إلٌه كل الوثائك المتعلمة بالطا

 الدراسٌة والمالٌة خالل مدة دراسته بالجامعة.



 الفصل الثاىي

 ىقل القيد والتحويل

ٌجوز للطالب المسجل فً إحدى كلٌات الجامعة إذا تعثر فً سنته الدراسٌة  (:13مادة )
 األولى نمل لٌده إلى تخصص آخر فً إطار الكلٌة.

ٌة أخرى فً إطار الجامعة مّرة واحدة ٌجوز للطالب التحوٌل من كلٌة إلى كل (:14مادة )

 فمط.
 ٌجوز للطالب أن ٌحول من جامعة  إلى أخرى وفك الشروط اآلتٌة: (:15مادة )

 أن تكون الجامعة المحول منها معترفاً بها ومعتمده أكادٌمٌاً. -أ 
 أال ٌكون الطالب مفصوالً من الجامعة المحول منها ألسباب تؤدٌبٌة. -ب 

المستوى األول على األلل بالجامعة المحول أن ٌكون الطالب لد نجح فً  -ج 
 منها.

أن ٌكون الطالب مستوفٌاً لشروط المبول فً الكلٌة المحول إلٌها فً نفس  -د 
 سنة التحاله بالجامعة المحول منها.

أال ٌكون الطالب لد انمطع عن الدراسة فً الجامعة المحول منها أكثر من  -ه 
من عام جامعً فً الكلٌات عامٌن جامعٌٌن فً الكلٌات النظرٌة أو أكثر 

 المعملٌة.
أي شروط أخرى ٌحددها مجلس الجامعة التً ٌرؼب الطالب التحوٌل  -و 

 إلٌها.
ٌموم  المسم المختص بإجراء المماصة للممررات الدراسٌة التً سبك للطالب أ. ( 16مادة )

)المنمول لٌده أو المحول( النجاح فٌها مع الممررات الدراسٌة فً نظام المسم، 
ال ٌتعارض مع احكام هذا النظام وتحسب على الطالب الممررات التً سبك  بما

أن رسب بها على أنّها ممررات رسوب إن كانت ضمن الخطة الدراسٌة 
ل إلٌه كما تحسب المدة التً لضاها  للتخصص الذي نمل الطالب لٌده أو حوَّ

سة الطالب لبل نمل المٌد أو التحوٌل ضمن المدة المصوى المحددة للدرا
ل إلٌه.  بالتخصص الذي نمل الطالب لٌده أو حوَّ

تثبت فً السجل األكادٌمً للطالب المنمول الممررات التً عودلت له بحسب ب. 
 المماصة العلمٌة.

ال ٌجوز للطالب الممبولٌن على المنح الدراسٌة نمل المٌد والتحوٌل إال بعد موافمة  (:17مادة )

 الوزارة.
 لمٌد أو التحوٌل للفئات اآلتٌة:ال ٌجوز نمل ا (:18مادة )

الطالب المستجد فً المستوى األول اال فً فترة المبول والتسجٌل ولمرة  -أ 
 واحدة.

 ألي سبب من األسباب. -أو جامعة -الطالب المفصول من أٌة كلٌة  -ب 
الطالب الناجح إلى المستوى الثانً فؤعلى إال إذا كان نمل لٌده أو تحوٌله إلى  -ج 

 % على األلل من عدد الممررات.10لسابك بـ تخصص مناظر لتخصصة ا



الطالب الذي تمررت علٌه عموبة تؤدٌبٌة إال بعد انتهاء الفترة الممررة لتنفٌذ  -د 
 العموبة التؤدٌبٌة.

% على 10تجرى المماصة للطالب المحول من جامعة أخرى وٌشترط أن ٌدرس  (:19مادة )
 .األلل من إجمالً الممررات فً الجامعة المحول إلٌها

 الباب الثالث

ً الدراسة  الدراسة ووقف القيد واالىسحاب  والفصل  م

 األول الفصل

 الدراسـة

( أسبوعاً 24ٌبدأ العام الجامعً فً شهر سبتمبر من كل سنة، وتستمر  الدراسة ) (:21مادة )
( أسبوعاً فً  الفصل الدراسً وتكون عطلة نصؾ 71فً العام الجامعً بوالع )

 العام أسبوعٌن وفماً للتموٌم الجامعً.
م، نظام الدراسة فً جمٌع كلٌات ومراكز الجامعة، ٌموم على  أساس اإلنتظا (:21مادة )

% من  11وٌحرم الطالب من دخول اإلختبار النهائً إذا للت نسبة حضوره عن 
المحاضرات النظرٌة والدروس العملٌة لكل ممرر بحسب الخطة الدراسٌة وٌعتبر 

 الطالب الذي حرم من دخول اإلختبار النهائً بسبب الؽٌاب راسبا فً الممرر.
ا تشمله من ممررات دراسٌة موزعة على ٌبٌن دلٌل الكلٌة الخطة الدراسٌة وم (:22مادة )

ما  –فصول أو سنوات دراسٌة، وٌجب أن تشمل الخطة الدراسٌة فً الدلٌل 
 ٌؤتً:

رلماً ورمزاً لكل ممرر بحٌث ٌدل على الكلٌة، والمسم والشعبة والتخصص  -
 والمستوى.

 –عدد الساعات المحددة لكل ممرر وتوزٌعها على جوانبه )النظري  -
 والسرٌري(. –والمعملً 

توصٌفاً لكل ممرر من حٌث األهداؾ والمحتوٌات والنشاطات والمراجع  -
 وأسالٌب التموٌم.

توزٌع هذه الممررات على السنوات والفصول والمستوٌات الدراسٌة،  -
وٌجب أن تحتوي الخطط الدراسٌة على ممررات متطلبات الجامعة والكلٌة 

 .والتخصص
د األدنى لمدة الدراسة فٌها للحصول على الدرجة الجامعٌة :  تبٌن أدلة الكلٌات الح(23مادة )

األولى، وٌُعّد الحد األدنى زائداً نصؾ مدة الدراسة حداً ألصى لبماء الطالب فً 
 الكلٌة. 

الطالب المنمول بممررات أو البالً لإلعادة فً المستوى الدراسً نفسه ٌعٌد فً  (:24مادة )
ت التً تبمّى بها، وإالّ ُعّد ؼائباً فٌها، وفً العام التالً مباشرة دراسة الممررا

حالة إجراء أي تؽٌٌر فً الخطة الدراسٌة ٌسري على الطالب البالً لالعادة فً 
 نفس المستوى ابتداًء من المستوى الدراسً الذي تبمى فٌه.



فً الكلٌات التً تدّرس ممررات اختٌارٌة ٌحك للطالب إذا رسب بؤحد هذه  (:25مادة )

وال  ،ت أن ٌدرس فً السنة التالٌة ممرراً اختٌارٌاً آخر بعد موافمة المسمالممررا
 ٌحسب الممرر اإلختٌاري السابك ضمن المعدل التراكمً للطالب.

 ال ٌجوز للطالب إعادة دراسة ممرر سبك نجاحه فٌه. (:26مادة )
ً ولت ال ٌجوز ألي طالب أن ٌكون مسجالً فً الجامعة لدرجتٌن علمٌتٌن ف (:27مادة )

 واحد.



 الفصل الثاىي

 وقف القيد وعدو أداء اإلختبارات بعذر

 -ٌجوز للطالب ولؾ لٌده مإلتاً وفك المواعد واإلجراءات اآلتٌة: (:28مادة )
تمدٌم طلب ولؾ المٌد إلى عمٌد الكلٌة فً مدة تسبك االختبارات النهائٌة  -أ 

 بؤسبوعٌن على األلل.

 المٌد.أن ٌرفك بالطلب عذراً مسّوؼاً لولؾ  -ب 

ال ٌجوز ولؾ المٌد فً المستوى األول نهائٌاً وكذا للطالب المنمول لٌده أو  -ج 
المحول إال بعد أن ٌجتاز سنة دراسٌة على األلل بنجاح وٌجوز لمجلس الكلٌة 

النظر فً بعض الحاالت اإلستثنائٌة لولؾ المٌد بعد مضً فصل دراسً 
ن على األللتالٌة ممرراً بنجاح بعد ان ب المنمول لٌده او لمٌدئٌة بؤسبوعٌ

 اختٌارٌاً آخر بعد موافمة المسم وعمٌد الكلٌة، وال ٌحسب.
ال ٌجـوز ولؾ المٌـد للطالب الوافـد إذا كانت لوائح المنح أو المبـول بمماعد  -د 

 دراسٌة تشترط ذلن.

 ال ٌحك للطالب البالً لإلعادة فً المستوى نفسه ولؾ لٌده. -ه 

دراسٌتـان أو أربعـة فصول دراسٌـة سواء الحـد األعلى لولؾ المٌد سنتان  -و 
أكانت منفصلة أم متصلة خـالل دراسته للحصـول على الدرجـة الجامعٌة 

 ( من هذا النظام.24األولى مع مراعـاة ما ورد فً الفمـرة )د( من المـادة )
ة ٌجوز للطالب الذي أولؾ لٌده إعادة المٌد بناء على طلب ٌمدمه لعمٌد الكلٌأ.   (29مادة )

وفك النموذج المعد لذلن فً مدة ألصاها ثالثة أسابٌع من بداٌة الفصل الدراسً 
التالً لولؾ المٌد مباشرة إذا كان نظام الدراسة فصلٌاً وبداٌة العام الجامعً 

 التالً إذا كان نظام الدراسة سنوٌاً.

ائباً بدون إذا لم ٌتمدم الطالب بطلب إعادة لٌده بعد انتهاء مدة ولؾ المٌد ٌُعّد ؼب. 
 عذر ممبول.

ولؾ المٌد ال ٌعفً الطالب من أٌة رسوم أو ؼرامات ممررة علٌه لبل ولؾ المٌد  (:31مادة )
 ولكنه 

. وال تحتسب مدة ولؾ االختباراتٌحفظ له حمه فٌما ٌستحمه من تمدٌرات نتائج 
المٌد ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على الدرجة 

 األولى. الجامعٌة
ٌجوز لعمٌد الكلٌة لبول عذر الطالب عن أداء اختبار ممرر أو أكثر من ممررات  (:31مادة )

العام الجامعً أو الفصل الدراسً إذا كان سبب الؽٌاب عذراً لهرٌاً تإكده وثائك 
رسمٌة أو معتمدة من طبٌب الجامعة أو الكلٌة إذا كان العذر بسبب المرض، على 

لالزمة إلى عمادة الكلٌة خالل مدة ألصاها أسبوع لبل أو بعد أن تمدم الوثائك ا
 اإلختبار.

 -( من هذا النظام ما ٌؤتً:27ٌترتب على لبول عذر الطالب بحسب المادة ) (:32مادة )

 ٌدون أمام اسمه )ؼائب بعذر( فً الوثائك والسجالت كافة. -أ 

 ٌعفى الطالب بناًء على ذلن من ؼرامة الؽٌاب. -ب 



ب اختبار الممرر أو الممررات التً ُعّد فٌها ؼائباً بعذر عند إعادة الطال -ج 
 تحسب له النتٌجة من الدرجة النهائٌة.

إذا لُبَِل عذر ؼٌاب الطالب بجمٌع ممررات الفصل الدراسً أو العام  -د 
الجامعً فإن ذلن ٌعد ضمن الحد األعلى لمدة ولؾ المٌد المنصوص 

 لنظام.( من هذا ا48علٌها فً الفمرة )و( من المادة )

 الفصل الثالث

 االىسحاب

 -ٌحك للطالب أن ٌنسحب من الدراسة فً الجامعة وفك الضوابط اآلتٌة: (:33مادة )

 أن ٌتمدم الطالب شخصٌاً أو من ٌوكله رسمٌاً بطلب اإلنسحاب لعمٌد الكلٌة. -أ
أن ٌسدد الطالب ما علٌه من التزامات مالٌة وعٌنٌة للجامعة، وأن ٌخلً طرفه  -ب

 الجهات ذات العاللة فً الجامعة، وفك النموذج المعد لذلن.من 
ال ٌحك للطالب المنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفعه إلٌها من مبالػ مالٌة  (:34مادة )

مالم ٌكن مستجداً فً احدى المستوٌات الدراسٌة ولم تتجاوز الدراسة شهراً من 
 بداٌة العام الجامعً.

تُسلم للطالب المنسحب وثائمه الخاصة به التً لدمها عند إلتحاله بالكلٌة او  (:35مادة )

 المركز.
ٌحك للطالب المنسحب الحصول على وثٌمة بالمواد التً درسها بالجامعة على أن  (:36مادة )

 ٌوضح فٌها أنه منسحب من الجامعة وتارٌخ اإلنسحاب.

 الفصل الزابع

 الفصل مً الدراسـة

 -ل الطالب من الدراسة فً الحاالت اآلتٌة:ٌفص (:37مادة )
إذا إتضح أن لبوله ال ٌتفك مع األحكام العامة للمبول، أو إذا أتضح بعد  -أ 

تحوٌل الطالب أنه سبك فصله ألسباب تؤدٌبٌة ٌعتبر لٌده ملؽٌا من تارٌخ 
 لبول تحوٌله للجامعة.

ة  %( من الممررات الدراسٌة فً السن10إذا تؽٌب بدون عذر أكثر من ) -ب 

 األولى.
إذا تبمى فً المستوى الدراسً سنتٌن دراسٌتٌن ولم ٌنتمل الى المستوى  -ج 

 األعلى مع مراعاة 
 ( من هذا النظام.49المادة )

إذا تجاوز الحد األلصى للمدة الممررة لدراسته ولم ٌتخرج بما ال ٌتعارض  -د 
 مع أحكام هذا النظام.

فً الباب الخامس من  إذا صدر لرار بالفصل كعموبة تؤدٌبٌة بموجب ماورد -ه 
 هذا النظام.

 إذا تكرر ؼش الطالب أكثر من مرة فً الدورة اإلختبارٌة الواحدة. -و 



ٌحك للطالب المفصول سحب وثائمه من الجامعة، على أن ٌوضح فً وثائمه  (:38مادة )

الصادرة عن الجامعة بؤنه فصل من الجامعة، وأسباب الفصل وتارٌخه، وعلى 
 تزامات مالٌة أو عٌنٌة للجامعة.أن ٌدفع ما علٌه من ال

ال ٌحك للمفصولٌن ألسباب تؤدٌبٌة االلتحاق بالجامعة مرة أخرى إال بحكم  (:39مادة )

 لضائً بات.

 الباب الزابع

 االختبارات والتقويه

 الفصل األول

 االختبار اليهائي

النهائً  ٌحك لمجلس الكلٌة تشكٌل لجنة خاصة تموم بتسٌٌر أعمال اإلختبار (:41مادة )

 ورصد الدرجات.
ٌضع مدرس الممرر أسئلة اإلختبار، وٌجوز عند اإللتضاء بناء على إلتراح  (:41مادة )

 رئٌس المسم أن ٌضعها من ٌختاره مجلس الكلٌة.
ٌصحح مدرس الممرر أوراق اإلختبار النهائً لممرره، وٌجوز لرئٌس المسم عند  (:42مادة )

كثر فً التصحٌح، وٌجب ان ٌتم التصحٌح الحاجة أن ٌشرن معه متخصصاً أو أ
 المحددة بالتموٌم الجامعً. ةخالل  المد

ٌرصد من ٌموم بتصحٌح اإلختبار النهائً الدرجات التً ٌحصل علٌها الطالب  (:43مادة )
فً كشوؾ رصد الدرجات المعدة لذلن وٌولع علٌها، ثم ٌصادق علٌها رئٌس 

 المسم.
على جمٌع أساتذة الممررات أن ٌعلنوا نتائج أعمال الفصل ودرجات الجزء  (:44مادة )

العملً وأسماء المحرومٌن لبل بداٌة اإلختبارات النهائٌة بؤسبوعٌن على األلل 
 معتمدة من رئٌس المسم.

ال ٌجوز أن ٌدخل مكان اإلختبار أي طالب بعد مرور نصؾ ساعة على األكثر  (:45مادة )

محدد لإلختبار، كما ال ٌسمح للطالب بمؽادرة مكان اإلختبار إال من بدء الموعد ال
 بعد مضً نصؾ زمن اإلختبار على األلل.

ٌلتزم الطالب البالً لإلعادة بسبب رسوبه  أو ؼٌابه بدون عذر أو لحرمانه من  (:46مادة)

 دخول اإلختبارات بؤداء الؽرامات الممررة بالجامعة.
مرر تعدٌل أي من بٌانات النتائج بعد تسلٌمها ما لم ٌكن هنان ال ٌجوز ألستاذ الم (:47مادة )

( من 10خطؤ مادي واضح تم اإلطالع علٌه من لبل عمٌد الكلٌة وفك  المادة )

 هذا النظام
ٌحك للطالب التظلم من نتٌجة أي ممرر بعد دفع مبلػ مالً كتؤمٌن عن أحمٌته فً  (:48مادة )

ة وذلن خالل أسبوعٌن من تارٌخ إعالن النتٌجة التظلم طبماً للنظام المالً بالجامع
 بعدها ٌسمط حمه فً التظلم فان ثبت احمٌته فً التظلم ٌعاد مبلػ التؤمٌن.

رلام تتم عملٌة التصحٌح لالختبارات النهائٌة فً جمٌع الكلٌات باستخدام األ (:49مادة )

 السرٌة.



الكشؾ عن كراسات إجابة ٌمتصر الحك فً التظلم من نتٌجة اإلختبار على  (:51مادة )

الطالب ومراجعة رصد الدرجات أو جمعها فمط، وإذا إتضح أن إجابة أي من 
األسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات فٌستدعً الكنترول المختص مصحح 

الممرر خطٌاً عن طرٌك عمادة الكلٌة لعرض الحالة علٌه وتصوٌب الخطؤ إن 
ر رسمٌة معتمدة من العمٌد وتوزع وجد، وتثبت جمٌع هذه الحاالت فً محاض

نسخ منها مع المحاضر للجهات ذات العاللة بالجامعة وتعلن نتٌجة التظلم 
 للطالب خالل مدة ألصاها شهر من تارٌخ إعالن النتٌجة.

ال ٌجوز الشطب أو الحذؾ أو اإلضافة أو التعدٌل أو التؽٌٌر أو استخدام المواد  (:51مادة )

 .صد الدرجات بعد إلرارهاالمزٌلة فً أصول كشوؾ ر
تحفظ كراسات إجابات الطالب بالكلٌة لمدة عامٌن جامعٌٌن على األلل، وٌحك  (:52مادة )

 للكلٌة بعد ذلن التخلص منها بموجب محاضر رسمٌة.
ٌعمد إختبار الدور الثانً لطالب المستوى النهائً فمط ممن تبمّى على تخرجهم  (:53مادة )

ررات وذلن فً الموعد الزمنً المحدد بالتموٌم الجامعً ما ال ٌزٌد على ثالثة مم
مع مراعاة المواعد الخاصة بكلٌات العلوم الطبٌة وبرامج التعلٌم الموجه )عن 

 بُعد(.
بناء على توصٌة مجلس المسم المختص مدة اإلختبار  -ٌحدد مجلس الكلٌة (:54مادة )

 ثالث ساعات.التحرٌري النهائً، على أال تمل عن ساعة، وال تزٌد عن 
تعاد نتٌجة االختبار ألستاذ الممرر إذا أدى االختبار الى نتٌجة ؼٌر منطمٌة )تشوه  (:55مادة )

التوزٌع االعتدالً للدرجات( وفً هذه الحالة ٌعٌد أستاذ الممرر النظر فً نتٌجة 
 االختبار أو ٌمدم تفسٌراً ممبوالً لها ٌمره مجلس المسم وٌعتمده مجلس الكلٌة.

بؽرض تحسٌن االختبارات وتطوٌر أسالٌب التموٌم ٌكلؾ رئٌس الجامعة أو نائبة  (:56مادة )

لشإون الطالب لجاناً علمٌة متخصصة تموم باختٌار عٌنات عشوائٌة من 
االختبارات النهائٌة تمثل التخصصات المختلفة فً الكلٌات واأللسام، وتموم 

 ة.ؤنها الممترحات المناسببتحلٌلها وتموٌمها فً ضوء معاٌٌر علمٌة، وتمدم بش

 الفصل الثاىي

 التقديزات

 -تحسب التمدٌرات للممررات، وكذا التمدٌرات السنوٌة على النحو اآلتً: (:57مادة )

 وٌرمز لها )م( %700% إلى 90من  ممتاز -

% إلى ألل من 80من  جٌد جدا -
90% 

 وٌرمز لها )جـ جـ(

% إلى ألل من 11من  جٌد -
80% 

 //(وٌرمز لها )جـ

% إلى ألل من 10من  ممبول -
11% 

 وٌرمز لها )ل(

 وٌرمز لها )ض( %10الل من  ضعٌؾ -

 وٌرمز لها )غ( صفر ؼائب -



 وٌرمز لها )غ ب( ؼائب بعذر ؼائب بعذر ممبول -
 وٌرمز لها )مح( محروم محروم -

 
 عدا كلٌات الطب فتحسب تمدٌراتها على النحو اآلتً:

 وٌرمز لها )م( %700% إلى 90من  ممتاز -

 وٌرمز لها )جـ جـ( %90% إلى ألل من 80من  جٌدجداً  -

 وٌرمز لها )جـ//( %80% إلى ألل من 10من  جٌد -
 وٌرمز لها )ل( %10% إلى ألل من 11من  ممبول -

 وٌرمز لها )ض( %11الل من  ضعٌؾ -

 وٌرمز لها )غ( صفر ؼائب -
 )غ ب(وٌرمز لها  ؼائب بعذر ؼائب بعذر ممبول -

 وٌرمز لها )مح( محروم محروم -

 
 لتحسٌن وضع الطالب ٌمنح: (:58مادة )

 %( من الدرجة النهائٌة للممرر إذا احتاجها للنجاح فً الممرر.4) -

%( من الدرجة النهائٌـة للممـرر إذا احتاجهـا لتحسٌـن التمدٌـر  فً ذلن 7) -
 الممرر.

العلوم الطبٌة إذا كان هذا  %( من الدرجة النهائٌة لممرر واحد فً كلٌات1) -
الممرر الوحٌد الستكمال تخرجه وال تحسب الدرجة المضافة ضمن مجموع 

 الدرجات التراكمٌة لتخرج الطالب.

%( من الدرجة النهائٌة لممرر واحد فمط فً بمٌة الكلٌات إذا كان هذا 70) -
الممرر الوحٌد الستكمال تخرجه وال تحسب الدرجات المضافة ضمن مجموع 

 درجات التراكمٌة لتخرج الطالب.ال
تحدد الدرجة النهائٌة لكل ممرر بحسب الساعات المعتمدة والمخصصة له بوالع  (:59مادة )

خمسٌن درجة لكل ساعة نظرٌة معتمدة، وكل ساعتٌن عملٌتٌن تساوي ساعة 
 نظرٌة واحدة معتمدة.

لرب رلم صحٌح تمرب كسور الدرجات الحاصل علٌها الطالب فً أي ممرر أل (:61مادة )

 لصالح الطالب.
إذا نجح الطالب فً ممرر ما بعد إختباره للمرة الثانٌة أو أكثر فترصد له الدرجة  (:61مادة )

%( فً الكلٌات األخرى، 10%( فً كلٌات الطب و)11الصؽرى للممرر )

وٌكون تمدٌره ممبوال، أما الطالب الؽائب بعذر ممبول أو المولؾ لٌده فترصد له 
 التً حصل علٌها كاملة. الدرجات

%( على 20تحسب درجات أعمال السنة أو الفصل الدراسً للممرر بوالع )  .أ (62مادة )

 األلل من النهاٌة العظمى لدرجة الممرر.
%( من النهاٌة العظمى 10تحسب  درجات اإلختبار النهائً للممرر بوالع )   .ب

 لدرجة الممرر.



تجمع درجات أعمال السنة أو الفصل الدراسً مع درجة اإلختبار النهائً  .   ج
 لتحسب للطالب الدرجة الكلٌة التً ٌستحمها فً ذلن الممرر.

فً حالة الممررات التً لها جوانب تطبٌمٌة أو عملٌة تجمع درجة اإلختبارات  -د
ً التحرٌرٌة مع درجة أعمال الفصل باإلضافة إلى درجات الجزء التطبٌم

والعملً، وتحدد فً ضوء ذلن المجموع الدرجة النهائٌة للطالب فً كل ممرر 
 -على النحو اآلتً:

ٌعد الطالب ناجحاً فً الممرر إذا كان المجموع الكلً للدرجتٌن ال ٌمل عن  -
%( من النهاٌة العظمى لدرجات الممرر، وبالنسبة لكلٌات الطب فٌجب 10)

( من النهاٌة العظمى لدرجات %11أن ال ٌمل مجموع الدرجتٌن عن )
%( من 21الممرر وفً كل األحوال ٌشترط أال تمل أي من الدرجتٌن عن )

 الدرجة الكلٌة لكل جزئً.
الجزء العملً أو الجزء النظري  –إذا رسب الطالب فً أحد جزئً الممرر  -

ٌُعّد راسبا فً الممرر، وعلٌه إعادة الجزء العملً والجزء النظري إذا كان  -
 الطالب بالٌاً لإلعادة فً المستوى الدراسً نفسه.

ٌعد الطالب ؼائباً فً حالة عدم حضور اإلختبار النهائً للممرر إال إذا كان لد  (:63مادة )
( من هذا النظام فترصد له فً كشوفات النتائج 22المادة ) لُبَِل عذر ؼٌابه  بحسب

 ؼٌاب بعذر.
ٌحدد عدد الممررات التً ٌجوز للطالب اإلنتمال بها إلى مستوى أعلى بثالثة  (:64مادة )

ممررات مع مراعاة المواعد الخاصة بكلٌات العلوم الطبٌة التً تشترط عددا ألل 
الممررات لإلنتمال إلى المستوى  من ثالثة ممررات أو تشترط النجاح بجمٌع

األعلى وفً كل األحوال ال ٌكون اإلنتمال من مستوى إلى آخر إال فً نهاٌة العام 
 ( من هذا النظام(.12الجامعً )أو بعد نتائج الدور الثانً بحسب المادة )

 ٌُحدد التمدٌر السنوي للطالب على النحو اآلتً: (:65مادة )

ررات تجمع الدرجات الحاصل علٌها، وتمسم الطالب الناجح فً جمٌع المم -أ 
د النسبةُ المئوٌةُ الناتجةُ عن  على مجموع الدرجات النهائٌة للممررات، وتحّدِ

 ( من هذا النظام.11ذلن تمدٌَر الطالب وفك المادة )
(  مـن هذا 12الطالب المنمـول إلى المستـوى األعلى بممـررات وفـك المادة ) -ب 

ـن التمدٌـر كلمـة )منمول(. وٌذكر عدد الممررات النظام تكتب لـه بـدالً ع
 المتبمً بها. 

الطالب البالً لإلعادة ٌكتب له بدالً عن التمدٌر عبارة )باق لإلعادة( وٌذكر  -ج 
 عدد الممررات المتبمً بها.

ٌحسب تمدٌر تخرج الطالب تراكمٌاً بجمع الدرجات التً حصل علٌها فً جمٌع  (:66مادة )

المطلوب منه إجتٌازها للتخرج )من المستوى األول حتى الممررات الدراسٌة 
المستوى النهائً(، ولسمة ناتج الجمع على مجموع الدرجات النهائٌة للممررات 

( من هذا 18الدراسٌة المشار إلٌها آنفاً، وٌحسب التمدٌر كما ورد فً المادة )

 النظام مع مالحظة عدم جواز التمرٌب.



ٌمدر نجاح الطالب للحصول على درجة البكالورٌوس واللٌسانس بإحدى   (:67مادة )

 -التمدٌرات اآلتٌة:
 ممتاز.

 جٌد جداً.
 جٌد//.
 ممبول.

( من هذا النظام، وٌتم إعداد 18( والمادة )11مع  مراعاة ما ورد فً  المادة )
 كشوفات التخرج بناًء على ترتٌب التمدٌرات المذكورة، وبحسب النسبة المئوٌة

 للتخرج وذلن خالل المدة المحددة فً 
 التموٌم الجامعً.

 -ٌمنح الطالب عند تخرجه مرتبة الشرؾ وفك المواعد اآلتٌة: (:68مادة )

إذا حصل على تمدٌر جٌد جداً على األلل فً جمٌع المستوٌات الدراسٌة،  -أ 
وأالّ ٌكون لد حصل على تمدٌر ممبول فً أي من ممررات التخصص بدءاً 

 المستوى األول وحتى المستوى النهائً.من 

أالً ٌكون لد رسب أو ُحِرم أو ؼاب بدون عذر ممبول فً أي ممرر دراسً  -ب 
 خالل مدة دراسته بالجامعة.

أن ٌكون لد أكمل متطلبات التخرج خالل الحد  األدنى لسنوات الدراسة  -ج 
ا المحددة فً تخصصه مالم ٌكن لد أولؾ لٌده أو ؼاب بعذر ممبول وفماً لم

 ورد فً هذا النظام.

 أال ٌكون لد صدرت ضده أٌة عموبة تؤدٌبٌة. -د 
تحدد النظم الداخلٌة للكلٌات لواعد التموٌم الخاص بالممررات البحثٌة أو التربٌة  (:69مادة )

العلمٌة أو الوسائل التعلٌمٌة أو التطبٌمٌة أو التدرٌبٌة أو المشروعات المعملٌة بما 
 ال ٌتعارض مع هذا النظام.

 لباب اخلامسا

 احلقوق والضوابط التأديبية للطالب

جمٌع الطالب المسجلٌن فً الجامعة بمختلؾ مستوٌاتهم الدراسٌة ٌخضعون  (:71مادة )

 للمواعد والضوابط التؤدٌبٌة المبٌنة فً هذا النظام.
واهم حك من حمولهم وٌرافك ذلن  ٌعد حصول الطالب على العلم والمعرفة اول  (:71مادة )

مجموعة من الحموق تمٌز شخصٌة الطالب الجامعً عن ؼٌره، ومن هذه الحموق 
 -ما ٌؤتً: –ال الحصر  –على سبٌل المثال 

إبداء الرأي والمشاركة الفعالة فٌما تموم به الجامعة من برامج علمٌة  -أ 
 ٌمٌة واإلدارٌة.وخطط دراسٌة وتمٌٌم األداء وفك المعاٌٌر العلمٌة واألكاد

الحصول على البطالة الجامعٌة باعتبارها الوثٌمة التً تثبت هوٌة الطالب  -ب 
 داخل الحرم الجامعً.

التكرٌم إذا كان الطالب ضمن من تنطبك علٌه شروط التكرٌم، ومن ذلن  -ج 
 ظهور اسمه فً لوحة الشرؾ بالجامعة وفك ماجاء بهذه النظام.



ساهمة فً تكوٌنها والعمل ضمن االشتران فً الجمعٌات العلمٌة والم -د 
 أنشطتها وفك اللوائح المنظمة لذلن.

استخدام المكتبات بما تحتوٌه من مراجع لالطالع أو اإلعارة وفك النظم  -ه 
 المحددة.

استخدام المعامل الخاصة بالجامعة إلثبات تجاربه وإبداعاته ولتطوٌر  -و 
 مداركه العلمٌة وفك النظم الخاصة بها.

األنشطة المختلفة التً تتبناها وترعاها الجامعة المشاركة فً إلامة  -ز 
 كاألنشطة الرٌاضٌة أو الثمافٌة أو االجتماعٌة.

الرعاٌة الصحٌة األولٌة والرعاٌة االجتماعٌة داخل الحرم الجامعً  -ح 
لمساعدته فً حل مشكالته التً تعٌمه عن التحصٌل العلمً عن طرٌك 

الحك ألجل ذلن فً  المرشدٌن والباحثٌن االجتماعٌٌن بالجامعة وله
 الحصول على المساعدة المادٌة وفك اللوائح المنظمة لها.

التظلم أو التماس إعادة النظر فً المرارات الصادرة ضده بناء على ما جاء  -ط 
 فً هذه النظام.

الحصول على الوثائك التً تمنحها الجامعة بما فً ذلن منحه الدرجة  -ي 
 لجامعة.العلمٌة بعد استكمال متطلبات التخرج من ا

استفسار مدرسٌه داخل الحرم الجامعً ومنالشتهم المنالشة العلمٌة الالئمة  -ن 
وطلب المزٌد من توضٌح مالم ٌدركه من العلوم والمعارؾ والرلابة علٌه 

 او عموبة فً ذلن مالم ٌخل بالموانٌن واللوائح النافذة واالداب العامة.
حك ولؾ المٌد وإعادته  للطالب الحموق الواردة فً هذه النظام بما فً ذلن -ل 

 .. الخ..واالنسحاب من الجامعة والتظلم من نتائج االختبارات

الحصول على سند لبض رسمً لكل ما ٌدفعه لخزٌنة الجامعة، كما له  -م 
الحك فً استرداد كل ما دفعة كتؤمٌن لدى المختصٌن بالجامعة ووفك 

 اللوائح المنظمة لذلن.

متمسكا بالنصوص واللوائح النافذة  المطالبة بحموله داخل الحرم الجامعً -ن 
 فً الجامعة وجمٌع الطلبة متساوون فً الحموق والواجبات بالجامعة.

الحفاظ على محتوٌات ملفه داخل الحرم الجامعً بمكان آمن وبشكل منظم  -س 
وبؤٌدي أمٌنة وعدم تسلٌم أي من محتوٌاته )الملؾ( إال للطالب أو من ٌوكله 

هذه المحتوٌات مالم ٌكن هذا النشر ناتجاً عن رسمٌاً، وكذا عدم نشر أي من 
لرار عموبة ضد الطالب كما انه من حك الطلبة على الجامعة المحافظة 

على صورهم الشخصٌة داخل ملفاتهم وعدم إظهارها أو استخدامها إال لما 
خصصه له وبالذات صور الطالبات باعتبار أن هذه الصور من المحتوٌات 

ل بالجامعة، فال بد من ضمان حفظها ونزاهة اإللزامٌة فً ملؾ المبو
 التعامل بها فً الجامعة.

أٌة حموق لم ترد فً هذه النظام ٌتم تضمٌنها بالتعلٌمات الصادرة من لبل  -ع 
 الجامعة.



ٌُعّد مخالفةً كلُّ إخالل بالموانٌن واللوائح والمرارات والمٌم الجامعٌة، وعلى  (:72مادة )

 األخص:
رٌض علٌه أو اإلمتناع المدبَّر عن حضور الدروس تعطٌل الدراسة أو التح -أ 

والمحاضرات واألنشطة الجامعٌة األخرى التً ٌُلزم الطالب بالمواظبة علٌها 
 وبما ال ٌخالؾ الدستور والموانٌن النافذة.

 كل فعل ٌتنافى مع األخالق واآلداب العامة داخل الجامعة. -ب 

 الزم لها.كل إخالل بنظام اإلختبارات أو ما ٌمنع الهدوء ال -ج 
 كل ؼش فً اإلختبارات أو الشروع فٌه أو محاولة المٌام بذلن ٌعد مخالفة. -د 

 التخرٌب المتعمد للممتلكات والمنشآت الجامعٌة. -ه 

 إثارة الشؽب أو محاولة اإلعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعً. -و 

أو النشرات بؤٌة صورة  توزٌع المنشورات والملصمات والمجالت الجدارٌة -ز 
فً الكلٌات بؽٌر األماكن المخصصة لها وبما ال ٌتعارض مع الدستور 

 والموانٌٌن النافذة.

 جمع التولٌعات التً من شؤنها اإلساءة للجامعة وألعضاء هٌئة التدرٌس فٌها. -ح 

التنظٌم أو الدعوة إلى إلامة حفالت أو محاضرات أو ندوات عامة فً أّيٍ من  -ط 
عة ومبانٌها من دون إذن مسبك من عمٌد الكلٌة أو من نٌابة لاعات الجام

 رئاسة الجامعة لشئون الطالب.

التحام أّيٍ من المبانً أو المكاتب الجامعٌة أو اإلجتماعات الرسمٌة بالجامعة  -ي 
 التً ال ٌحك للطالب أن ٌكون فٌها أو حضورها.

الموانٌن واللوائح السعً لتكوٌن اتحادات أو هٌئات أو جمعٌات خارج إطار  -ن 
 المنظمة لذلن.

أٌة إهانة أو إساءة من الطالب ألّيٍ من أعضاء هٌئة التدرٌس أو مساعدٌهم أو  -ل 
 ألّيٍ من العاملٌن فً الجامعة.

التهدٌد المباشر باإلعتداء على أّيٍ من أعضاء هٌئة التدرٌس أو مساعدٌهم أو  -م 
 أّيٍ من العاملٌن فً الجامعة.

على أّيٍ من أعضاء هٌئة التدرٌس أو مساعدٌهم أو أي اعتداء الطالب جسدٌاً  -ن 
 من العاملٌن فً الجامعة والمشرفٌن والمالحظٌن فً اإلختبارات بالكلٌة.

 أٌة إهانة أو إساءة أو إعتداء على طالب آخر فً الحرم الجامعً. -س 

التزوٌر فً الوثائك الجامعٌة أو استعمال الوثائك أو األوراق المزورة فً أّيٍ  -ع 
 عمال الجامعٌة.من األ

انتحال الشخصٌة أثناء اإلختبارات أو فً أّيٍ من األعمال الجامعٌة التً  -ؾ 
 تستوجب إثبات الشخصٌة.

 حمل أو حٌازة السالح أو إخفائه )أٌاً كان نوعه( داخل الحرم الجامعً.  -ص 

 مخالفة النظم والمواعد المنظمة للنشاط الطالبً داخل الجامعة. -ق 



 دٌبٌة هً:العموبات التؤ (:73مادة )

 التنبٌه شفاهاً أو كتابة.  -أ
 اإلنذار الكتابً. -ب
 الحرمان من بعض الخدمات أو اإلمتٌازات الطالبٌة. -ج
الحرمان من محاضرات أحد الممررات، أو عدد من المحاضرات على نحو ال  -د

 ٌإثر على وضع الطالب فً اإلختبار.
 إلؽاء إختبار الطالب فً أي ممرر. -هـ
 الحرمان من اإلختبار فً ممرر أو أكثر. -و
الحرمان من نتٌجة إختبارات فصل دراسً أو أكثر، وٌكون بمرار من مجلس  -ز

 شإون الطالب بناًء على توصٌة من مجلس الكلٌة.
الحرمان من الدراسة أو اإلختبار لفصل دراسً أو أكثر، وٌكون بمرار مجلس  -ح

 لس الكلٌة.شإون الطالب بناًء على توصٌة من مج
الفصل النهائً من الجامعة، وٌكون بمرار من رئٌس الجامعة بعد موافمة  -ط

 مجلس الجامعة.
ٌجوز األمر بإعالن المرار الصادر بالفصل النهائً داخل الجامعة وإبالغ الطالب  (:74مادة )

 بذلن وتحفظ المرارات الصادرة بالعموبات التؤدٌبٌة فً ملؾ الطالب.
للطالب عموبة التنبٌه الشفهً أو اإلنذار الكتابً، إذا ارتكب أٌاً من  توجه (:75مادة )

( من 14المخالفات الواردة فً الفمرات )و، ز، ح، ط، ي، ن،ص( من المادة )

هذا النظام وفً حالة تكرار المخالفة تتدرج العموبة وصوالً إلى عموبة الفصل 
 .النهائً

ان من محاضرات أحد الممررات  أو عدد تولع فً حك الطالب عموبة الحرم (:76مادة )

منها إذا ارتكب أٌاً من المخالفات الواردة فً الفمرات  )أ، ل، م، س( من المادة 
 ( من هذا النظام.14)

ل بنظام اإلختبارات داخل لاعة  (:77مادة ) ٌلؽى إختبار الطالب فً ممرر واحد إذا أخَّ

 اللة باإلختبار.اإلختبارات أو خارجها إذا كان ذلن اإلخالل له ع
ٌحرم الطالب من ممرر واحد إذا شرع فً الؽش أثناء اإلختبار، وإذا ارتكب ؼّشاً  (:78مادة )

 فً اإلختبار وضبط متلبّساً به فٌحرم من ممررٌن أو أكثر بحسب طبٌعة الؽش.
ٌعالب الطالب بالفصل النهائً إذا ثبت ارتكابه أٌاً من المخالفات الواردة فً  (:79مادة )

 ( من هذا النظام.14لفمرات )ب، هـ،، ن، ع، ؾ( من المادة )ا
ٌسمط حك الطالب فً ممارسة النشاط الطالبً أو فً الحصول على أي من  (:81مادة )

الخدمات واإلمتٌازات الطالبٌة التً تمدمها الجامعة فً حال لٌامه بؤي فعل أو 
 سلون ٌخالؾ المواعد واللوائح المنظمة للنشاط الطالبً.



 الجهات المختصة بتولٌع العموبات هً: (:81مادة )
( 12أستاذ الطالب: وله حك تولٌع العموبات األربع األولى المبٌنة فً المادة )  -أ

من هذا النظام وذلن عندما ٌمع الطالب فً مخالفات تؤدٌبٌة أثناء الدروس 
 والمحاضرات أو النشاطات الطالبٌة المختلفة المكلؾ بها مع ابالغ رئٌس

 المسم عن العموبات التً ٌتخذها االستاذ.
( من 12عمٌد الكلٌة: وله حك تولٌع العموبات الست األولى المبٌنة فً المادة ) -ب

هذا النظام، على أال تمع العموبتان الخامسة والسادسة  إال بعد إجراء تحمٌك 
 كما ورد فً هذا النظام وبعد موافمة مجلس الكلٌة.

(  بناء 12حك تولٌع جمٌع العموبات المبٌنة فً المادة ) رئٌس  الجامعة: وله -ج

 على توصٌة مجلس تؤدٌب الطالب فً الجامعة..
تُشّكل بمـرار من عمٌـد الكلٌة لجنة للتحمٌك فً جمٌـع المخالفات التً تحدث أ.   (82مادة )

من الطالب داخل الكلٌة وتصدر بشؤنها التوصٌات بالعموبات الالزمة وتتكون 
 من كل من:اللجنة 

ً      نائب عمٌد الكلٌة لشإون الطالب )أو من ٌفوضه(      رئٌسا
 عضواً حمك معه أو ؼالبٌة المحمك معهم  رئٌس المسم العلمً الذي ٌدرس فٌه الم

 عضواً   أحد أعضاء  هٌئة التدرٌس بالكلٌة                    
 وممرراً عضواً   مدٌر شإون الطالب بالكلٌة )مسجل الكلٌة(     

 عضواً     رئٌس فرع اتحاد الطالب بالكلٌة
تُشّكل بمرار من رئٌس الجامعة لجنة للتحمٌك فً المخالفات التً تحدث من ب. 

 لِبَل الطالب داخل الجامعة وتتكون اللجنة من كل من:

 نائب عمٌد كلٌة الشرٌعة والمانون لشإون الطالب أو احد ألدم األساتذة
ً    جد فٌها كلٌة شرٌعة أو حموق فً الجامعات التً ال ٌو  رئٌسا

 عضواً    أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة                   
 عضواً    أحد مختصً الشإون المانونٌة بالجامعة                

 عضواً وممرراً    نائب مدٌر عام المبول والتسجٌل            
 عضواً           أمٌن عام اتحاد طالب الجامعة 

ٌُشّكل بمرار من رئٌس الجامعة مجلس تؤدٌبً فً الجامعة للنظر فً العموبات ج. 
الموصى بها من لبل لجان التحمٌك فً المخالفات التؤدٌبٌة الطالبٌة وترفع 

توصٌات المجلس التؤدٌبً لرئٌس الجامعة وٌتكون المجلس التؤدٌبً فً الجامعة 
 من كل من:

ً     لشإون الطالب/ عمٌد شإون الطالب نائب رئٌس الجامعة   رئٌسا
 عضواً  عمٌد كلٌة الشرٌعة والمانون )الحموق( أو ألدم العمداء         

 عضواً            عضو هٌئة تدرٌس بدرجة أستاذ             
 عضواً وممرراً    مدٌر عام المبول والتسجٌل         

 عضواً                الشإون المانونٌة بالجامعة      مدٌر عام
 عضواً           رئٌس اتحاد الطالب بالجامعة                  



ٌحدد نظام شـإون الـطـالب بالجامعـة اختصاصات هـذه اللجان وإجـراءات  د. 
أعمالها وكـذا إجـراءات التحمٌك والتؤدٌب للطالب  وكـل ما ٌتعلك بـذلن، وال 

ٌك مع الطالب أن ٌكون عضواً  فً ٌجوز للعضو المكلؾ ضمن لجنة التحم
 مجلس التؤدٌب.

تمع العموبات التً ٌشملها هذا النظام عدا العموبات األربع األولى المنصوص هـ. 
( من هذا النظام بتوصٌات مرفوعة من لجان التحمٌك أو 12علٌها فً المادة )

 المجلس التؤدٌبً كل فٌما ٌخصه.
عالن فً لوحة اإلعالنات بالكلٌة للحضور والمثول أمام ٌبلػ الطالب كتابٌاً أو باإل (:83مادة )

لجنة التحمٌك خالل مدة ألصاها ثالثة أٌام من ولوع المخالفة المتهم بها، وٌجب 
على اللجنة سماع ألوال المحمك معه ودفاعه عن نفسه، وتدوٌن ذلن فً محاضر 

بة أو باإلعالن رسمٌة وإذا لم ٌحضر الطالب للتحمٌك فً المواعٌد المبلػ عنها كتا
 فً لوحة اإلعالنات بالكلٌة ٌسمط حمه فً سماع ألواله والدفاع عن نفسه.

ٌجب أن ٌبت فً المخالفة التؤدٌبٌة خالل مدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ  (:84مادة )

 علم الجامعة بها. 
ل وٌجوز للطالب التظلم كتابٌاً إلى رئٌس الجامعة من أي لرار تؤدٌبً وذلن خال 

مدة ال تزٌد عن خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تولٌع العموبة التؤدٌبٌة، وٌحٌل رئٌس 
الجامعة التظلم إلى المجلس التؤدٌبً بالجامعة إذا لم ٌكن هذا المجلس لد أبدى رأٌاً 

 فً هذه المخالفة.
أما إذا كان المجلس التؤدٌبً لد أبدى رأٌاً فً المخالفة، فٌعرض رئٌس الجامعة 

على مجلس الجامعة للنظر فٌه وٌكون لراره نهائٌاً، وال ٌجوز إعادة النظر التظلم 
 فٌه إال أمام المحكمة االستئنافٌة المختصة.

ٌحك للوزٌر بناًء على عرض من رئٌس الجامعة ولؾ الدراسة فً أي جامعة  (:85مادة )

فً حالة حدوث اضطراب أو إخالل بالنظام ٌتسبب عنه أو ٌخشى منه عدم 
على أن ٌعرض األمر على المجلس األعلى للجامعات  االختبارالدراسة أو  انتظام

 خالل أسبوعٌن على األكثر من تارٌخ ولؾ الدراسة.
 الجهل بنظم الجامعة ولوائحها ال ٌُعّد عذرا ٌُعفً من تطبٌك العموبات. (:86مادة )



 الباب السادس

 اليشاط الطالبي

تكفل  الجامعة لطالبها حك ممارسة أنشطتهم الطالبٌة وتكوٌن كٌاناتهم النمابٌة  (:87مادة )
ممثلة باتحاد الطالب وفك المانون الخاص بذلن، وكذا تكوٌن الجمعٌات العلمٌة. 
كما تدعم الجامعة هذه األطر الطالبٌة مادٌاً ومعنوٌاً وترصد الجامعة لذلن مبالػ 

 لطالبٌة تحدد فً اللوائح المالٌة بالجامعة.دعم مالٌة ضمن مٌزانٌة األنشطة ا
تنشؤ فً الجامعة جمعٌات طالبٌة تّسمى الجمعٌات العلمٌة الطالبٌة ٌُبٌن نظام  (:88مادة )

 انتخابهاالجمعٌات بالجامعة أهداؾ )مهام( هذه الجمعٌات وتكوٌنها وإجراءات 
 وسبل لٌامها بتحمٌك أهدافها.

تشجع الجامعة تنظٌم أطر أو لجان نشاط طالبً على مستوى الجامعة  أو الكلٌة  (:89مادة )

ٌكون لاسمها المشترن هواٌات الطالب واهتماماتهم ومٌولهم الثمافٌة والفنٌة 
وعلى أن ٌحدد نظام النشاط الطالبً بالجامعة ما  واالجتماعٌةواألدبٌة والبٌئٌة 

وسبل  انتخابهاها وتكوٌنها وإجراءات ٌتعلك بهذه األطر الطالبٌة من حٌث أهداف
 لٌامها بتحمٌك أهدافها.

ٌختار مجلس  الكلٌة رائداً للشباب من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فً الكلٌة تكون  (:91مادة )

مهمته التنسٌك لألنشطة بٌن الجمعٌات العلمٌة وأطر النشاط الطالبً ومع رواد 
 الجمعٌات فً الكلٌة.

معة فً نفمات الجمعٌات العلمٌة وأطر األنشطة الطالبٌة وفك ما تنص تساهم الجا (:91مادة )

 علٌه النظم الخاصة بذلن.
ٌصدر رئٌس الجامعة النظام الخاص بالجمعٌات العلمٌة وأطر النشاط الطالبً  (:92مادة )

وبما ال ٌخالؾ الموانٌن النافذة  باالنتخاباتبما فٌها اللوائح التنظٌمٌة الخاصة 
 لنظام.وأحكام هذا ا

ٌحك للجامعة وبمرار من رئٌسها إنشاء صندوق أو أكثر لدعم الطالب أو للتكافل  (:93مادة )

الطالبً أو لدعم الطالب المتفولٌن والمبدعٌن وٌتضمن المرار  االجتماعً
 المواعد المنظمة لكل ما ٌتعلك بالصندوق.

ماً لنظامه األساسً ٌنشؤ فً الجامعة إتحاد طالبً طوعً ٌمارس نشاطاته وف (:94مادة )
 الداخلٌة وبما ال ٌتعارض مع الموانٌن واللوائح النافذة. ولوائحه

تنشؤ فً الجامعة عشائر الجّوالة بشكل طوعً تمارس نشاطاتها  وفماً لنظامها  (:95مادة )

 ولوائحها الداخلٌة وبما ال ٌتعارض مع الموانٌن  واللوائح النافذة.
الجامعة على التنسٌك بٌن النشاطات الطالبٌة التً ترعاها تعمل شإون الطالب ب (:96مادة )

 الجامعة.



 الباب السابع

 أحكاو ختامية

ٌتولى مجلس شإون الطالب متابعة ومرالبة تنفٌذ هذا النظام وٌنظر فً كل ما  (:97مادة )
 ٌصدر من لرارات وتوصٌات من مجالس الكلٌات بشؤن لضاٌا الطالب.

ائبه لشإون الطالب وعمٌد شإون الطالب وعمداء الكلٌات رئٌس الجامعة ون (:98مادة )

ورإساء األلسام وكل المختصٌن بالجامعة مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا النظام، كٌل 
 فٌما ٌخصه.

ٌتولى المسم المسجل فٌه الطالب بالتنسٌك مع إدارة المبول والتسجٌل  متابعة  (:99مادة )
مً عام لكل طالب، والتحمك من السٌر األكادٌمً للطالب، وعمل سجل أكادٌ

 لشروط التخرج. استٌفائه
تمر نتائج المتخرجٌن من مجلس الكلٌة بناًء على عرض األلسام المختصة وتمر  (:111مادة )

بشكل نهائً من مجلس الجامعة بالموعد المحدد فً التموٌم الجامعً وتسلم نسخة 
 طبك األصل منها للوزارة.

وٌجوز أن تصدر نسخاً  ،تصدر الجامعة الشهادات للمتخرجٌن باللؽة العربٌة (:111مادة )

 منها باللؽة اإلنجلٌزٌة.
تحدد أدوار التخرج بدورٌن فمط فً السنة وبحسب المواعٌد المحددة فً التموٌم  (:112مادة )

 الجامعً.
على نفمة الطالب( تُعّد النظم الخاصة بؤنظمة التعلٌم الؽٌر مجانٌة بالجامعة  ) (:113مادة )

 جزءاً من هذا النظام.
الطالب الذي لُبَِل بالجامعة على نفمته بؤي من أنظمة التعلٌم الؽٌر مجانٌة ال  (:114مادة )

ٌحك له أن ٌطلب إعفاءه من الرسوم المحددة للدراسة فً الكلٌة أو التخصص 
 الذي لُبَِل فٌه وفك هذا النظام حتى تخرجه 

 المجلس األعلى المرارات المنفذة والمفسرة ألحكام  هذا النظام. ٌصدر رئٌس (:115مادة )
الكلٌات األخذ بمبدأ الدراسة على نظام  التراحٌجوز لمجلس الجامعة بناء على (:116مادة )

التعلٌم عن بعد فً بعض الكلٌات والتخصصات التً تسمح طبٌعة الدراسة فٌها 
بالالئحة الصادرة عن الوزارة  االلتزامبذلن فً داخل وخارج الجمهورٌة شرٌطة 

 التً تنظم التعلٌم عن بعد.
 النهائً. االختبارٌضع مجلس الجامعة التنظٌمات الخاصة بإجراءات (:117مادة )
تسري أحكام هذا النظام على جمٌع الجامعات الٌمنٌة الحكومٌة وكلٌاتها  (:118مادة )

ً لتارٌخ صدور هذا ومراكزها العلمٌة وعلى جمٌع المستوٌات الدراسٌة التال
 النظام وتلؽى أٌة لوائح أو أنظمة أو لواعد أو تعلٌمات تتعارض معها.

 ٌعمل بهذا المرار من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.  (:119مادة )
 برئاسة مجلس الوزراء صدر
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