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 م2008( لسنة 284) قرار رئيس جملس الوزراء رقم

 اليمنية )احلكومية(باجلـامعـات  املوحد لشؤون الطالببشأن النظام 

 
 رئيس جملس الوزراء:

 .بعد االطالع على دستور اجلمهورية اليمنية

 م بشان اجلامعات اليمنية وتعديالته.1995(لسنة 17وعلى القرار اجلمهوري بالقانون رقم)

 م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية.2007( لسنة 32مهوري رقم )اجلقرار لوعلى ا

 .م بتشكيل احلكومة وتسمية أعضائها2007(لسنة 50وعلى القرار اجلمهوري رقم)

 وبناًء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 وبعد موافقة اجمللس األعلى للجامعات.

 // قــــــرر //

 لفصل األولا

 التسمية والتعاريف ونطاق السريان

 يسمى هذا النظام بـ )) النظام املوحد لشؤون الطالب باجلامعات اليمنية احلكومية(. :(1مادة )

يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة إزاء كل منها حيثما وردت يف هذا النظـام مـا     (:2مادة )

 ف ذلك:تدل القرينة على خال

 وتعديالته. اجلامعات اليمنيةم بشأن 1995( لسنة 17رقم )قانون ال القانـون:

 .اليمنية اجمللس األعلى للجامعات اجمللس األعلى: 

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : الوزارة

 .وزير التعليم العالي والبحث العلمي : الوزير

املتكون مـ  نـواب راسـاء اجلامعـات لشـؤون الطـالبء عمـداء  ـؤون         اجمللس  :  اجمللس األعلى لشؤون الطالب

 .الطالب باجلامعات اليمنية

 القانون ألحكامحكومية ختضع  كل  جامعة مينية : اجلامعة

 القانون. ألحكامحكومية ختضع   جملس كل جامعة مينية  :جملس اجلامعة

 القانون. ألحكامرئيس كل جامعة مينية  حكومية ختضع  :رئيس اجلامعة

 جملس  ؤون الطالب بكل جامعة مينية  حكومية ختضع للقانون جملس  ؤون الطالب:

 .نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالبءعميد  ؤون الطالب :نائب رئيس  اجلامعة

ــة : املركزأو  الكلية ــة     أو  كـــل كليـ مركـــز علمـــي وأكـــادميي تـــابع ألي مـــ  اجلامعـــات اليمنيـ

 حكومية.
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 مركز علمي وأكادميي يتبع اجلامعةأو  معهدأو  جملس كل كلية :  املركزأو  املعهدأو  جملس الكلية

 املركز.أو  كل قسم علمي يف الكلية القسم: 

 مركز.أو  جملس كل قسم علمي يف كلية :جملس القسم

عدد املقاعد اليت حيددها جملس الكلية ويوافق عليها جملس  ؤون الطـالب   :القدرة االستيعابية

ــس ــس األعلــى         وجمل ــى لشــؤون الطــالب ويقرهــا اجملل ــس األعل ــة واجملل اجلامع

مركـز ويتنـافس   أو  للجامعات سنويًا للقبول يف كل جامعة وكليـة وختصـ   

 على  غلها املتقدمون الذي  تنطبق عليهم الشروط يف املواعيد احملددة.

ــا    :التنسيق ــددة يف أي مــــ  الكليــ ــدمني لشــــغل املقاعــــد احملــ ــلة بــــني املتقــ أو  تاملفاضــ

ــاية املفاضــلة احملــددة ووفقــًا       أو  التخصصــات املراكــز بســب رهبــاتهم ومع

 لسياسة التنسيق والقبول السنوية.

تسلُّم ملفات الطالب الذي  استوفوا  روط وإجراءات قبوهلم بصورة نهائيـة يف   : القبول

مركز وفـق أنظمـة ومعـاية املفاضـلة الـيت  ـددها       أو  ختص أو  كل كلية

 .سيق والقبول  السنويةسياسة التن

 الربنـــــــام  الـــــــزما الـــــــذي تنفـــــــذ اجلامعـــــــة  وجبـــــــه نشـــــــاطاتها خـــــــالل   :التقويم اجلامعي

 العام اجلامعي وفقًا للتقويم املقر م  اجمللس األعلى للجامعات.

فرتة دراسية تتكون م  فصلني دراسيني يف الكليات اليت تطبق نظام الفصل  :املستوى الدراسي

 سنة دراسية يف الكليات اليت تطبق نظام السنة  الدراسية.م  أو  الدراسي

 ملرة واحدة عند القبول.أو  املبالغ اليت يدفعها الطالب سنويًا الرسوم الدراسية والنشاطات:

 خاصـة أو  املقعد الدراسي الذي يتم دفع خمصصاته املالية مـ  جهـة حكوميـة    :املنحة الدراسية

 واالتفاقيات املعمول بها. للوافدي   وجب الربوتوكوالتأو 

املركـز للحصـول   أو  كل طالب وطالبة مسجل بأحد التخصصات يف الكليـة  الطالب:

ــته بســـب الـــنظم          ــا يـــزال مواصـــاًل دراسـ ــى الدرجـــة اجلامعيـــة األول ومـ علـ

 اجلامعية.

ــة االتفاقيات )الربوتوكوالت(: ــة للتعـــاون الثقـــايف والعلمـــي والتعل أو  االتفاقيـــات العربيـ ــارية الدوليـ يمـــي السـ

ــة      ــة اليمني ــيت التزمــم بهــا اجلمهوري كانــم أي مــ   أو ، املفعــول وتعــديالتها ال

 اجلامعات اليمنية طرفًا فيها.

بـالتعليم  أو  بالنظـام املـوازي  أو  الدراسة باجلامعة علـى النفقـة اصاصـة للطالـب     أنظمة التعليم الغة جمانية:

 لك.وفق النظم اصاصة بذ، املوجه )ع  ُبعد(... الـخ

 الدبلوم بعد الثانوية.أو  مرحلة احلصول على درجة البكالوريوس املرحلة اجلامعية األولي:
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تسري أحكام هذا النظـام علـى طـالب اجلامعـات اليمنيـة احلكوميـة املسـجلني لنيـل الدرجـة اجلامعيـة            (3مادة)

  األول.

 الباب الثاني

 تحويلالتنسيق والقبول ونقل القيد وال

 الفصل  األول

 التنسيق والقبول

 ـدد سياسـة القبـول  ـا حـدم حاجـة اجلمهوريـة اليمنيـة مـ  الكـوادر يف خمتلـم التخصصـات مـع                (:4مادة )

 بالدور املعريف والتنويري للجامعة وتكافؤ الفرص التعليمية. االلتزام

على مقرتحات جمالس الكليات وجملس  ؤون يقر جملس اجلامعة سنويًا سياسة التنسيق والقبول بناًء  (:5مادة )

الطالب ويرفعها إل اجمللس األعلى لشؤون الطالب ويتم اعتمادها م  اجمللس األعلـى للجامعـات. و ـب    

 -أن تشمل تلك السياسة ما يأتي:

 قسم وختص  ومركز ووفق كل نظام دراسي.أو  لكل كلية االستيعابيةالقدرة  -أ

ـــة يف     -ب ــى للنســب امليفوي ـــة   احلــد األدن ـــة للمفاضل ـــة العامـــة املطلوب ــول يف كــل كليــة   أو  الثانوي القب

 وختص  ومركز.

تعيني الكليات والتخصصـات واملراكـز اليت يتطلب القبــول بهـا إجــراء املفاضـلة بـني املتقـدمني        -ج

 و ديد معاية املفاضلة.

  ديد مواعيد التنسيق والقبول بدءًا وانتهاًء. -د

 ة بني املتقدمني للتنسيق والقبول يف ضوء املعاية اآلتية:حيدد نظام املفاضل (:6مادة )

 النسب  امليفوية يف الثانوية العامة. -أ

 اجلزئية )يف مواد خمتارة(.أو  اختبارات القبول العامة -ب

 املقابلة الشخصية.  -ج

علـى أن حيقــق العدالــة   أفضــلاملـزج بــني أي مـ  هــذه املعـاية بعضــها مــع بعـن للوصــول إل نظـام       -د

 ني مجيع املتقدمني.واملساواة ب

مع مراعاة  روط ومتطلبات القبول اصاصة بكل كلية وأحكـام هـذا النظـام يشـرتط لقبـول الطالـب        (:7مادة )

 -بإحدى كليات اجلامعة الشروط الرئيسية اآلتية:

األنشـطة الطالبيــة الالصــفية الـا ميارســها الطــالب عـرب األطــر احملــددة هلــذه      النشاط الطالبي:

أو  اجلمعيـات العلميـة  أو  األنشطة سواء كان ذلك مـ  خـالل اال ـاد الطالبـي    

مــ  خــالل األنشــطة الرياضــية و  أو  أنشــطة اجلوالــةأو  لطالبيــةأســر النشــاط ا

 االجتماعية والثقافية واإلبداعية اليت ترعاها اجلامعة.
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 ما يعادهلا.أو  أن يكون حاصـاًل على  هـادة الثانويـة العامـة -أ

عــوام الــيت يقبــل احلاصــلون علــى مــؤهالت الثانويــة   أن يكــون عــام احلصــول علــى الثانويــة ضــم  األ   -ب

 خالهلا وبيث ال يتجاوز مخسة أعوام.

 أن يستويف الطالب  روط التنسيق والقبول احملددة باجلامعة. -ج

 اجتياز نظام املفاضلة يف الكليات والتخصصات واملراكز اليت تتطلب إجراء املفاضلة. -د

املنح واملقاعد الدراسية إل الوزارة ليتم مـ  خالهلـا توزيـع املتقـدمني     : يتم تقديم طلبات التنسيق للطالب ب(8مادة )

 على اجلامعات إلجراء القبول النهائي وعلى أن يتم ذلك قبل بداية العام اجلامعي.

% مـ  القـدرة االسـتيعابية أليـة كليـة وختصـ  ومركـز( مـ          5 ـوز قبـول عـدد  ـدد )ال يزيـد عـ         (:9مادة )

ختصصـات  أو  البكالوريوس الراهبني يف اإللتحاق بكلياتأو  درجة الليسانس  اليمنيني احلاصلني على

 أخرى بالشروط اآلتية:

 أن يكون املتقدم خري  جامعة معرتف بها ومعتمدة أكادمييًا. -أ

أن يســتويف املتقــدم كــل  ــروط القبــول املطلوبــة لعلتحــاق باجلامعــة يف الســنة الــيت يرهــب        -ب

 هادة الثانوية العامة فيحدد بناًء علـى تـاريخ رخـر  ـهادة      اإللتحاق بها عدا عام احلصول على

 جامعية حصل عليها املتقدم إذا ُقبل كطالب مستجد.

التخصـ  السـابق بثلـث عـدد     أو  كلية مناظرة للكليـة أو  يف حالة قبول الطالب يف ختص  -ج

يت املقررات على األقل جترى له مقاصـة علميـة وميـنح  ـهادة درجـات وتقـديرات بـاملقررات الـ        

 التخص  األخة.أو  استكملها بالكلية

ال  وز قبول الطالب يف أي م  كليات اجلامعة وختصصاتها إال إذا كان قد درس يف الثانوية العامة  (:10مادة )

 التخص  الذي يرهب الطالب اإللتحاق به.أو  املواد املؤهلة للقبول بالكلية

اليم  التصديق عليها م  السلطات املختصة يف بلد اإلصدار  يشرتط لقبول الشهادة الصادرة م  خارج (:11مادة )

 وإخضاعها للمعادلة م  جلنة املعادالت باجلامعة.، ويف اليم 

 تسجيل الطالب: (:12مادة )
يعـد الطالــب مســجاًل باجلامعــة بعــد اســتيفاء الوةــائق املطلوبــة وفقــًا لشــروط وضــواب  القبـــول ودفـــع    -أ

 رقم قيد يف الكلية املعنية. املبالـغ والرسوم املقررة ومينح

اجلامعة على أن حيتوي امللم علـى مجيـع وةـائق    أو  حيفظ ملم الطالب يف أر يم التسجيل بالكلية -ب

القبــول وتضــاف إليــه كــل الوةــائق املتعلقــة بالطالــب وأحوالــه الدراســية واملاليــة خــالل مــدة دراســته       

 باجلامعة.
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 الفصل الثاني

 نقل القيد والتحويل

 ـوز للطالـب املسـجل يف إحـدى كليـات اجلامعـة إذا تعثـر يف سـنته الدراسـية األول نقـل قيـده إل             (:13مادة )

 ختص  رخر يف إطار الكلية.

  وز للطالب التحويل م  كلية إل كلية أخرى يف إطار اجلامعة مّرة واحدة فق . (:14مادة )

 ط اآلتية: وز للطالب أن حيول م  جامعة  إل أخرى وفق الشرو (:15مادة )

 أن تكون اجلامعة احملول منها معرتفًا بها ومعتمده أكادمييًا. -أ

 أال يكون الطالب مفصواًل م  اجلامعة احملول منها ألسباب تأديبية. -ب

 أن يكون الطالب قد جنح يف املستوى األول على األقل باجلامعة احملول منها. -ج

إليهــا يف نفــس ســنة التحاقــه  أن يكــون الطالــب مســتوفيًا لشــروط القبــول يف الكليــة احملــول  -د

 باجلامعة احملول منها.

أال يكون الطالب قد انقطع ع  الدراسة يف اجلامعة احملول منها أكثر مـ  عـامني جـامعيني     -ه

 أكثر م  عام جامعي يف الكليات املعملية.أو  يف الكليات النظرية

 أي  روط أخرى حيددها جملس اجلامعة اليت يرهب الطالب التحويل إليها. -و

احملول( أو  يقوم  القسم املخت  بإجراء املقاصة للمقررات الدراسية اليت سبق للطالب )املنقول قيدهأ. ( 16ادة )م

هذا النظام و سـب   أحكام ا ال يتعارض مع ، النجاح فيها مع املقررات الدراسية يف نظام القسم

ن كانــم ضـم  اصطــة  علـى الطالـب املقــررات الـيت ســبق أن رسـب بهــا علـى أّنهـا مقــررات رسـوب إ       

حوَّل إليه كما  سب املدة اليت قضاها الطالب قبل أو  الدراسية للتخص  الذي نقل الطالب قيده

أو  التحويل ضم  املدة القصوى احملـددة للدراسـة بالتخصـ  الـذي نقـل الطالـب قيـده       أو  نقل القيد

 حوَّل إليه.

 يت عودلم له بسب املقاصة العلمية.تثبم يف السجل األكادميي للطالب املنقول املقررات الب. 

 ال  وز للطالب املقبولني على املنح الدراسية نقل القيد والتحويل إال بعد موافقة الوزارة. (:17مادة )

 التحويل للفيفات اآلتية:أو  ال  وز نقل القيد (:18مادة )
 دة.الطالب املستجد يف املستوى األول اال يف فرتة القبول والتسجيل وملرة واح -أ

 ألي سبب م  األسباب. -جامعةأو  -الطالب املفصول م  أية كلية  -ب

 ويلـه إل ختصـ  منـاظر    أو  الطالب الناجح إل املستوى الثاني فـأعلى إال إذا كـان نقـل قيـده     -ج

 % على األقل م  عدد املقررات.50السابق بـ  لتخصصه

 ملقررة لتنفيذ العقوبة التأديبية.الطالب الذي تقررت عليه عقوبة تأديبية إال بعد انتهاء الفرتة ا -د

% علـى األقـل مـ  إمجـالي     50جتـرى املقاصـة للطالـب احملـول مـ  جامعـة أخـرى ويشـرتط أن يـدرس           (:19مادة )

 املقررات يف اجلامعة احملول إليها.
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 الباب الثالث

 الدراسة ووقف القيد واالنسحاب  والفصل  من الدراسة

 األول الفصل

 الدراسـة

( أسبوعًا يف العام اجلـامعي  32وتستمر  الدراسة )، العام اجلامعي يف  هر سبتمرب م  كل سنة يبدأ (:20مادة )

 ( أسبوعًا يف  الفصل الدراسي وتكون عطلة نصم العام أسبوعني وفقًا للتقويم اجلامعي.16بواقع )

رم الطالـب مـ    وحيـ ، االنتظـام يقـوم علـى  أسـاس    ، نظام الدراسة يف مجيع كليات ومراكز اجلامعـة  (:21مادة )

% مـ  احملاضـرات النظريـة والـدروس العمليـة       75النهـائي إذا قلـم نسـبة حضـوره عـ        االختباردخول 

النهـائي بســبب   االختبــارلكـل مقـرر بســب اصطـة الدراســية ويعتـرب الطالــب الـذي حـرم مــ  دخـول        

 الغياب راسبا يف املقرر.

سـنوات  أو  له مـ  مقـررات دراسـية موزعـة علـى فصـول      يـبني دليـل الكليـة اصطـة الدراسـية ومـا تشـم        (:22مادة )

 ما يأتي: –و ب أن تشمل اصطة الدراسية يف الدليل ، دراسية

 والقسم والشعبة والتخص  واملستوى.، رقمًا ورمزًا لكل مقرر بيث يدل على الكلية -

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

 توصيفًا لكل مقرر م  حيث األهداف واحملتويات والنشاطات واملراجع وأساليب التقويم. -

و ــب أن  تــوي اصطــ  ، توزيــع هــذه املقــررات علــى الســنوات والفصــول واملســتويات الدراســية   -

 .الدراسية على مقررات متطلبات اجلامعة والكلية والتخص 

وُيعّد احلد ، ملدة الدراسة فيها للحصول على الدرجة اجلامعية األول:  تبني أدلة الكليات احلد األدنى (23مادة )

 األدنى زائدًا نصم مدة الدراسة حدًا أقصى لبقاء الطالب يف الكلية. 

الباقي لععـادة يف املسـتوى الدراسـي نفسـه يعيـد يف العـام التـالي مبا ـرة         أو  الطالب املنقول  قررات (:24مادة )

ويف حالـة إجـراء أي تغـية يف اصطـة الدراسـية      ، وإاّل ُعـّد هائبـًا فيهـا   ، ّقـى بهـا  دراسة املقررات اليت تب

 يف نفس املستوى ابتداًء م  املستوى الدراسي الذي تبقى فيه. لععادةيسري على الطالب الباقي 

يف  يف الكليات اليت تـدّرس مقـررات اختياريـة حيـق للطالـب إذا رسـب بأحـد هـذه املقـررات أن يـدرس           (:25مادة )

الســابق ضــم   االختيــاريوال حيســب املقــرر ، الســنة التاليــة مقــررًا اختياريــًا رخــر بعــد موافقــة القســم 

 املعدل الرتاكمي للطالب.

 ال  وز للطالب إعادة دراسة مقرر سبق جناحه فيه. (:26مادة )

 د.ال  وز ألي طالب أن يكون مسجاًل يف اجلامعة لدرجتني علميتني يف وقم واح (:27مادة )
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 الفصل الثاني

 وقف القيد وعدم أداء اإلختبارات بعذر

 - وز للطالب وقم قيده مؤقتًا وفق القواعد واإلجراءات اآلتية: (:28مادة )

 تقديم طلب وقم القيد إل عميد الكلية يف مدة تسبق االختبارات النهائية بأسبوعني على األقل. -أ

 أن يرفق بالطلب عذرًا مسّوهًا لوقم القيد. -ب

احملــول إال بعــد أن  أو   ــوز وقــم القيــد يف املســتوى األول نهائيــًا وكــذا للطالــب املنقــول قيــده   ال  -ج

 تاز سنة دراسية على األقل بنجاح و ـوز جمللـس الكليـة النظـر يف بعـن احلـاالت اإلسـتثنائية        

 لوقم القيد بعد مضي فصل دراسي بنجاح.

 القبـول  قاعد دراسية تشرتط ذلك.أو  املنح ال  ـوز وقم القيـد للطالب الوافـد إذا كانم لوائح -د

 ال حيق للطالب الباقي لععادة يف املستوى نفسه وقم قيده. -ه

أربعـــة فصــول دراسيـــة ســواء أكانــم منفصــلة أم أو  احلـــد األعلــى لوقــم القيــد ســنتان دراسيتـــان -و

 الفقــرة )د(  متصلة خـالل دراسته للحصــول علـى الدرجــة اجلامعيـة األول مـع مراعــاة مـا ورد يف       

 ( م  هذا النظام.32م  املـادة )

 وز للطالب الذي أوقم قيده إعادة القيد بناء على طلـب يقدمـه لعميـد الكليـة وفـق النمـوذج املعـد        أ.   (29مادة )

لذلك يف مدة أقصاها ةالةة أسابيع م  بداية الفصل الدراسي التالي لوقم القيد مبا ـرة إذا كـان   

 وبداية العام اجلامعي التالي إذا كان نظام الدراسة سنويًا.نظام الدراسة فصليًا 

 إذا   يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقم القيد ُيعّد هائبًا بدون عذر مقبول.ب. 

 هرامــات مقــررة عليــه قبــل وقــم القيــد ولكنــه     أو  وقــم القيــد ال يعفــي الطالــب مــ  أيــة رســوم     (:30مااادة )

يستحقه م  تقديرات نتائ  اإلختبارات. وال  تسب مدة وقم القيد ضـم  احلـد    حيفظ له حقه فيما

 األعلى ملدة الدراسة املسموح بها للحصول على الدرجة اجلامعية األول.

أو  أكثـر مـ  مقـررات العـام اجلـامعي     أو   وز لعميد الكلية قبول عذر الطالب ع  أداء اختبار مقرر (:31مادة )

معتمــدة مــ  طبيــب  أو  ان ســبب الغيــاب عــذرًا قهريــًا تؤكــده وةــائق ر يــة   الفصــل الدراســي إذا كــ 

علـى أن تقـدم الوةـائق الالزمـة إل عمـادة الكليـة       ، الكلية إذا كان العذر بسبب املـرض أو  اجلامعة

 بعد اإلختبار.أو  خالل مدة أقصاها أسبوع قبل

 -النظام ما يأتي:( م  هذا 31يرتتب على قبول عذر الطالب بسب املادة ) (:32مادة )

 يدون أمام ا ه )هائب بعذر( يف الوةائق والسجالت كافة. -أ

 يعفى الطالب بناًء على ذلك م  هرامة الغياب. -ب

املقررات اليت ُعّد فيها هائبـًا بعـذر  سـب لـه النتيجـة مـ        أو  عند إعادة الطالب اختبار املقرر -ج

 الدرجة النهائية.
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العـام اجلـامعي فـإن ذلـك يعـد      أو  ات الفصل الدراسـي إذا ُقِبَل عذر هياب الطالب جبميع مقرر -د

( مـ  هـذا   28ضم  احلد األعلى ملـدة وقـم القيـد املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )و( مـ  املـادة )        

 النظام.

 الفصل الثالث

 االنسحاب

 -حيق للطالب أن ينسحب م  الدراسة يف اجلامعة وفق الضواب  اآلتية: (:33مادة )

 م  يوكله ر يًا بطلب اإلنسحاب لعميد الكلية.أو  أن يتقدم الطالب  خصيًا -أ

وأن حلـي طرفـه مـ  اجلهـات ذات     ، أن يسدد الطالب ما عليه م  التزامات مالية وعينيـة للجامعـة   -ب

 وفق النموذج املعد لذلك.، العالقة يف اجلامعة

غ مالية ما  يك  مستجدًا يف ال حيق للطالب املنسحب مطالبة اجلامعة بإعادة ما دفعه إليها م  مبال (:34مادة )

 املستويات الدراسية و  تتجاوز الدراسة  هرًا م  بداية العام اجلامعي. إحدى

 املركز.أو  ُتسلم للطالب املنسحب وةائقه اصاصة به اليت قدمها عند إلتحاقه بالكلية (:35مادة )

ا باجلامعـة علـى أن يوضـح فيهـا أنـه      حيـق للطالـب املنسـحب احلصـول علـى وةيقـة بـاملواد الـيت درسـه          (:36مادة )

 منسحب م  اجلامعة وتاريخ اإلنسحاب.

 الفصل الرابع

 الفصل من الدراسـة

 -يفصل الطالب م  الدراسة يف احلاالت اآلتية: (:37مادة )

إذا أتضح بعد  ويل الطالب أنـه سـبق   أو ، أن قبوله ال يتفق مع األحكام العامة للقبول أتضحإذا  -أ

 بية يعترب قيده ملغيا م  تاريخ قبول  ويله للجامعة.فصله ألسباب تأدي

 %( م  املقررات الدراسية يف السنة  األول.50إذا تغيب بدون عذر أكثر م  ) -ب

 إذا تبقـــى يف املســـتوى الدراســـي ســـنتني دراســـيتني و  ينتقـــل ال املســـتوى األعلـــى مـــع مراعـــاة   -ج

 ( م  هذا النظام.29املادة )

مــدة املقــررة لدراســته و  يتخــرج  ــا ال يتعــارض مــع أحكــام هــذا   إذا جتــاوز احلــد األقصــى لل -د

 النظام.

 إذا صدر قرار بالفصل كعقوبة تأديبية  وجب ماورد يف الباب اصامس م  هذا النظام. -ه

 إذا تكرر هش الطالب أكثر م  مرة يف الدورة اإلختبارية الواحدة. -و

على أن يوضح يف وةائقه الصادرة عـ  اجلامعـة بأنـه     ،حيق للطالب املفصول سحب وةائقه م  اجلامعة (:38مادة )

عينيـة  أو  وعلـى أن يـدفع مـا عليـه مـ  التزامـات ماليـة       ، وأسـباب الفصـل وتارحـه   ، فصل م  اجلامعـة 

 للجامعة.
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 ال حيق للمفصولني ألسباب تأديبية االلتحاق باجلامعة مرة أخرى إال بكم قضائي بات. (:39مادة )

 الباب الرابع

 والتقويماالختبارات 

 الفصل األول

 االختبار النهائي

 حيق جمللس الكلية تشكيل جلنة خاصة تقوم بتسية أعمال اإلختبار النهائي ورصد الدرجات. (:40مادة )

و وز عند اإلقتضاء بناء على إقرتاح رئيس القسـم أن يضـعها مـ     ، يضع مدرس املقرر أسيفلة اإلختبار (:41مادة )

 حتاره جملس الكلية.

يصحح مدرس املقرر أوراق اإلختبار النهائي ملقرره، و وز لرئيس القسم عند احلاجـة أن يشـرم معـه     (:42) مادة

 احملددة بالتقويم اجلامعي. ةأكثر يف التصحيح، و ب ان يتم التصحيح خالل  املدأو  متخصصًا

طـالب يف كشـوف رصـد    يرصد مـ  يقـوم بتصـحيح اإلختبـار النهـائي الـدرجات الـيت حيصـل عليهـا ال          (:43مادة )

 الدرجات املعدة لذلك ويوقع عليها، ةم يصادق عليها رئيس القسم.

على مجيع أساتذة املقررات أن يعلنوا نتـائ  أعمـال الفصـل ودرجـات اجلـزء العملـي وأ ـاء احملـرومني          (:44مادة )

 قبل بداية اإلختبارات النهائية بأسبوعني على األقل معتمدة م  رئيس القسم.

ال  وز أن يدخل مكان اإلختبار أي طالب بعد مرور نصم ساعة على األكثر م  بدء املوعد احملدد  (:45مادة )

كما ال يسمح للطالب  غـادرة مكـان اإلختبـار إال بعـد مضـي نصـم زمـ  اإلختبـار علـى          ، لعختبار

 األقل.

رمانه م  دخول اإلختبـارات بـأداء   حلأو  هيابه بدون عذرأو  يلتزم الطالب الباقي لععادة بسبب رسوبه  (:46مادة)

 الغرامات املقررة باجلامعة.

ال  وز ألستاذ املقرر تعديل أي م  بيانات النتائ  بعد تسليمها ما   يكـ  هنـام خطـأ مـادي واضـح       (:47مادة )

 ( م  هذا النظام50مت اإلطالع عليه م  قبل عميد الكلية وفق  املادة )

نتيجـة أي مقـرر بعـد دفـع مبلـغ مـالي كتـأمني عـ  أحقيتـه يف الـتظلم طبقـًا             حيـق للطالـب الـتظلم مـ      (:48مادة )

للنظام املالي باجلامعة وذلك خالل أسبوعني م  تـاريخ إعـالن النتيجـة بعـدها يسـق  حقـه يف الـتظلم        

 يف التظلم يعاد مبلغ التأمني. أحقيتهفان ةبم 

 رقام السرية.الكليات باستخدام األتتم عملية التصحيح لالختبارات النهائية يف مجيع  (:49مادة )

يقتصر احلق يف التظلم م  نتيجة اإلختبار على الكشم ع  كراسات إجابة الطالب ومراجعة رصد  (:50مادة )

  توضــع هلــا درجــات أو  أن إجابــة أي مــ  األســيفلة   تصــحح أتضــحوإذا ، مجعهــا فقــ أو  الـدرجات 

طريــق عمــادة الكليــة لعــرض احلالــة عليــه  فيسـتدعي الكــنرتول املخــت  مصــحح املقــرر خطيــًا عـ   

وتثبـم مجيـع هـذه احلـاالت يف  اضـر ر يـة معتمـدة مـ  العميـد وتـوزع           ، وتصويب اصطأ إن وجـد 
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نسخ منها مع احملاضر للجهات ذات العالقة باجلامعة وتعل  نتيجة التظلم للطالب خالل مدة أقصاها 

  هر م  تاريخ إعالن النتيجة.

اسـتخدام املــواد املزيلـة يف أصــول   أو  التغــيةأو  التعـديل أو  اإلضـافة أو  احلــذفأو  لشـطب ال  ــوز ا (:51مااادة )
 .كشوف رصد الدرجات بعد إقرارها

وحيـق للكليـة بعـد ذلـك     ،  فظ كراسات إجابات الطالب بالكلية ملدة عامني جامعيني على األقـل  (:52مادة )

 التخل  منها  وجب  اضر ر ية.

بار الدور الثاني لطالب املستوى النهائي فق  مم  تبّقى على خترجهم ما ال يزيـد علـى ةالةـة    يعقد إخت (:53مادة )

مقــررات وذلــك يف املوعــد الــزما احملــدد بــالتقويم اجلــامعي مــع مراعــاة القواعــد اصاصــة بكليــات    

 العلوم الطبية وبرام  التعليم املوجه )ع  ُبعد(.

وصية جملس القسم املخت  مدة اإلختبـار التحريـري النهـائي، علـى     بناء على ت -حيدد جملس الكلية (:54مادة )

 أال تقل ع  ساعة، وال تزيد ع  ةالث ساعات.

نتيجـة هـة منطقيـة )تشـوه التوزيـع االعتـدالي        إلتعاد نتيجـة االختبـار ألسـتاذ املقـرر إذا أدى االختبـار       (:55مادة )

يقدم تفسةًا مقبواًل هلا يقـره  أو  نتيجة االختبار للدرجات( ويف هذه احلالة يعيد أستاذ املقرر النظر يف

 جملس القسم ويعتمده جملس الكلية.

نائبـة لشـؤون الطـالب    أو  بغرض  سـني االختبـارات وتطـوير أسـاليب التقـويم يكلـم رئـيس اجلامعـة         (:56مادة )

صــات جلانــًا علميــة متخصصــة تقــوم باختيــار عينــات عشــوائية مــ  االختبــارات النهائيــة  ثــل التخص    

وتقــدم بشــأنها  ، وتقــوم بتحليلــها وتقوميهــا يف ضــوء معــاية علميــة   ، املختلفــة يف الكليــات واألقســام 

 ة.املقرتحات املناسب
 الفصل الثاني

 التقديرات

 -وكذا التقديرات السنوية على النحو اآلتي:،  سب التقديرات للمقررات (:57مادة )

 ويرمز هلا )م( %100% إل 90م   ممتاز -

 ويرمز هلا )جـ جـ( %90% إل أقل م  80م   جدا جيد -

 ويرمز هلا )جـءء( %80% إل أقل م  65م   جيد -

 ويرمز هلا )ل( %65% إل أقل م  50م   مقبول -

 ويرمز هلا )ض( %50اقل م   ضعيم -

 ويرمز هلا )غ( صفر هائب -

 ويرمز هلا )غ ب( هائب بعذر هائب بعذر مقبول -

 يرمز هلا )مح(و  روم  روم -
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 عدا كليات الطب فتحسب تقديراتها على النحو اآلتي:

 ويرمز هلا )م( %100% إل 90م   ممتاز -

 ويرمز هلا )جـ جـ( %90% إل أقل م  80م   جيدجدًا -

 ويرمز هلا )جـءء( %80% إل أقل م  70م   جيد -

 ويرمز هلا )ل( %70% إل أقل م  65م   مقبول -

 ويرمز هلا )ض( %65م  اقل  ضعيم -

 ويرمز هلا )غ( صفر هائب -

 ويرمز هلا )غ ب( هائب بعذر هائب بعذر مقبول -

 ويرمز هلا )مح(  روم  روم -

 

 لتحسني وضع الطالب مينح: (:58مادة )
 %( م  الدرجة النهائية للمقرر إذا احتاجها للنجاح يف املقرر.2) -

 احتاجهـا لتحسيـ  التقديـر  يف ذلك املقرر. %( م  الدرجة النهائيـة للمقـرر إذا1) -

ــد        5) - ــوم الطبيــة إذا كــان هــذا املقــرر الوحي ــات العل %( مــ  الدرجــة النهائيــة ملقــرر واحــد يف كلي

 الستكمال خترجه وال  سب الدرجة املضافة ضم  جمموع الدرجات الرتاكمية لتخرج الطالب.

ــد    %( مــ  الدرجــة النهائيــة ملقــرر واحــد فقــ  يف بقيــة     10) - الكليــات إذا كــان هــذا املقــرر الوحي

ــة لتخــرج        ــدرجات الرتاكمي الســتكمال خترجــه وال  ســب الــدرجات املضــافة ضــم  جممــوع ال

 الطالب.

 دد الدرجة النهائية لكل مقرر بسب الساعات املعتمدة واملخصصة له بواقع مخسني درجة لكل  (:59مادة )

 ساعة نظرية واحدة معتمدة.وكل ساعتني عمليتني تساوي ، ساعة نظرية معتمدة

 تقرب كسور الدرجات احلاصل عليها الطالب يف أي مقرر ألقرب رقم صحيح لصاحل الطالب. (:60مادة )

أكثـر فرتصـد لـه الدرجـة الصـغرى للمقـرر       أو  إذا جنح الطالب يف مقرر ما بعـد إختبـاره للمـرة الثانيـة     (:61مادة )

أما الطالب الغائـب  ، ويكون تقديره مقبوال، خرى%( يف الكليات األ50%( يف كليات الطب و)65)

 املوقم قيده فرتصد له الدرجات اليت حصل عليها كاملة.أو  بعذر مقبول

%( على األقل م  النهاية العظمى 30الفصل الدراسي للمقرر بواقع )أو   سب درجات أعمال السنة  .أ (62مادة )

 لدرجة املقرر.

 %( م  النهاية العظمى لدرجة املقرر.70ي للمقرر بواقع ) سب  درجات اإلختبار النهائ   .ب

الفصل الدراسي مع درجة اإلختبـار النهـائي لتحسـب للطالـب الدرجـة      أو  جتمع درجات أعمال السنة .   ج

 الكلية اليت يستحقها يف ذلك املقرر.
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ريريــة مــع درجــة  عمليــة جتمــع درجــة اإلختبــارات التح أو  يف حالــة املقــررات الــيت هلــا جوانــب تطبيقيــة   -د

و دد يف ضوء ذلك اجملموع الدرجة ، أعمال الفصل باإلضافة إل درجات اجلزء التطبيقي والعملي

 -النهائية للطالب يف كل مقرر على النحو اآلتي:

%( مـ  النهايـة   50يعد الطالب ناجحًا يف املقرر إذا كان اجملموع الكلي للدرجتني ال يقـل عـ  )   -

ــات الطــب فيجــب أن ال يقــل جممــوع الــدرجتني عــ       ، العظمــى لــدرجات املقــرر  وبالنســبة لكلي

%( م  النهاية العظمى لدرجات املقـرر ويف كـل األحـوال يشـرتط أال تقـل أي مـ  الـدرجتني        65)

 %( م  الدرجة الكلية لكل جزئي.35ع  )

ــي  –إذا رســب الطالــب يف أحــد جزئــي املقــرر     - ُيعــّد راســبا يف   -اجلــزء النظــري  أو  اجلــزء العمل

وعليه إعادة اجلزء العملي واجلـزء النظـري إذا كـان الطالـب باقيـًا لععـادة يف املسـتوى        ، املقرر

 الدراسي نفسه.

يعـد الطالـب هائبـًا يف حالـة عـدم حضـور اإلختبـار النهـائي للمقـرر إال إذا كـان قـد ُقِبـَل عـذر هيابـه                 (:63مادة )

 لنتائ  هياب بعذر.( م  هذا النظام فرتصد له يف كشوفات ا33بسب املادة )

حيـدد عـدد املقـررات الـيت  ـوز للطالـب اإلنتقـال بهـا إل مسـتوى أعلـى بثالةـة مقـررات مـع مراعـاة                (:64مادة )

تشـرتط النجـاح   أو  القواعد اصاصة بكليات العلوم الطبية اليت تشرتط عددا أقل مـ  ةالةـة مقـررات   

حوال ال يكون اإلنتقال م  مستوى إل رخر جبميع املقررات لعنتقال إل املستوى األعلى ويف كل األ

 ( م  هذا النظام(.53إال يف نهاية العام اجلامعي )أو بعد نتائ  الدور الثاني بسب املادة )

 ُيحدد التقدير السنوي للطالب على النحو اآلتي: (:65مادة )

الـدرجات   وتقسم علـى جممـوع  ، الطالب الناجح يف مجيع املقررات جتمع الدرجات احلاصل عليها -أ

( م  هذا 57و دِّد النسبُة امليفويُة الناجتُة ع  ذلك تقديَر الطالب وفق املادة )، النهائية للمقررات

 النظام.

(  مــ  هـذا النظـام تكتـب لــه بــداًل       64الطالب املنقـول إل املستـوى األعلى  قـررات وفـق املادة ) -ب

 ملتبقي بها. عـ  التقديـر كلمـة )منقول(. ويذكر عدد املقررات ا

الطالب الباقي لععادة يكتب لـه بـداًل عـ  التقـدير عبـارة )بـاق لععـادة( ويـذكر عـدد املقـررات            -ج

 املتبقي بها.

حيسب تقدير خترج الطالب تراكميًا جبمع الدرجات اليت حصل عليهـا يف مجيـع املقـررات الدراسـية      (:66مادة )

وقسـمة نـات  اجلمـع علـى     ، تـى املسـتوى النهـائي(   املطلوب منه إجتيازها للتخـرج )مـ  املسـتوى األول ح   

وحيسـب التقـدير كمـا ورد يف املـادة     ، جمموع الدرجات النهائية للمقررات الدراسية املشار إليها رنفًا

 ( م  هذا النظام مع مالحظة عدم جواز التقريب.68)
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 -التقديرات اآلتية:يقدر جناح الطالب للحصول على درجة البكالوريوس والليسانس بإحدى   (:67مادة )

 ممتاز.

 جيد جدًا.

 جيدءء.

 مقبول.

ويـتم إعـداد كشـوفات التخـرج بنـاًء      ، ( مـ  هـذا النظـام   68( واملـادة ) 57مع  مراعاة ما ورد يف  املـادة ) 

 وبســـب النســـبة امليفويـــة للتخـــرج وذلـــك خـــالل املـــدة احملـــددة يف  ، علـــى ترتيـــب التقـــديرات املـــذكورة

 التقويم اجلامعي.

 -مينح الطالب عند خترجه مرتبة الشرف وفق القواعد اآلتية: (:68مادة )

وأاّل يكون قـد حصـل   ، إذا حصل على تقدير جيد جدًا على األقل يف مجيع املستويات الدراسية -أ

 على تقدير مقبول يف أي م  مقررات التخص  بدءًا م  املستوى األول وحتى املستوى النهائي.

بــدون عــذر مقبــول يف أي مقــرر دراســي خــالل مــدة دراســته  هــاب أو  ُحــر مأو  أاًل يكــون قــد رســب -ب

 باجلامعة.

أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج خالل احلد  األدنى لسنوات الدراسة احملـددة يف ختصصـه    -ج

 هاب بعذر مقبول وفقًا ملا ورد يف هذا النظام.أو  ما  يك  قد أوقم قيده

 أال يكون قد صدرت ضده أية عقوبة تأديبية. -د

الوسائل أو  الرتبية العلميةأو   دد النظم الداخلية للكليات قواعد التقويم اصاص باملقررات البحثية (:69مادة )

 املشروعات املعملية  ا ال يتعارض مع هذا النظام.أو  التدريبيةأو  التطبيقيةأو  التعليمية

 الباب اخلامس

 احلقوق والضوابط التأديبية للطالب

ملسـجلني يف اجلامعـة  ختلـم مسـتوياتهم الدراسـية حضـعون للقواعـد والضـواب          مجيـع الطـالب ا   (:70مادة )

 التأديبية املبينة يف هذا النظام.

يعد حصول الطالب على العلم واملعرفة اول واهم حق م  حقوقهم ويرافق ذلـك جمموعـة مـ  احلقـوق       (:71مادة )

مــا  –ال احلصـر   –ل املثــال ومـ  هــذه احلقـوق علــى سـبي   ،  يـز  خصــية الطالـب اجلــامعي عـ  هــةه   

 -يأتي:

إبداء الرأي واملشاركة الفعالة فيما تقوم به اجلامعة مـ  بـرام  علميـة وخطـ  دراسـية وتقيـيم        -أ

 األداء وفق املعاية العلمية واألكادميية واإلدارية.

ــة الطالــب داخــل احلــرم             -ب ــيت تثبــم هوي ــة اجلامعيــة باعتبارهــا الوةيقــة ال احلصــول علــى البطاق

 اجلامعي.
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ومـ  ذلـك ظهـور ا ـه يف     ، التكريم إذا كان الطالب ضم  م  تنطبق عليه  روط التكـريم  -ج

 لوحة الشرف باجلامعة وفق ماجاء بهذه النظام.

اال ــرتام يف اجلمعيــات العلميــة واملســاهمة يف تكوينهــا والعمــل ضــم  أنشــطتها وفــق اللــوائح     -د

 املنظمة لذلك.

 اإلعارة وفق النظم احملددة.أو  عاستخدام املكتبات  ا  تويه م  مراجع لالطال -ه

اسـتخدام املعامـل اصاصـة باجلامعـة إلةبـات جتاربـه وإبداعاتـه ولتطـوير مداركـه العلميـة وفــق            -و

 النظم اصاصة بها.

أو  املشاركة يف إقامة األنشـطة املختلفـة الـيت تتبناهـا وترعاهـا اجلامعـة كاألنشـطة الرياضـية         -ز

 االجتماعية.أو  الثقافية

ة األولية والرعاية االجتماعية داخل احلرم اجلامعي ملساعدته يف حل مشكالته الرعاية الصحي -ح

اليت تعيقه ع  التحصيل العلمي ع  طريق املر دي  والباحثني االجتماعيني باجلامعة وله احلق 

 ألجل ذلك يف احلصول على املساعدة املادية وفق اللوائح املنظمة هلا.

 لقرارات الصادرة ضده بناء على ما جاء يف هذه النظام.التماس إعادة النظر يف اأو  التظلم -ط

احلصول على الوةائق اليت  نحها اجلامعة  ـا يف ذلـك منحـه الدرجـة العلميـة بعـد اسـتكمال         -ي

 متطلبات التخرج م  اجلامعة.

استفسار مدرسيه داخل احلرم اجلامعي ومناقشتهم املناقشـة العلميـة الالئقـة وطلـب املزيـد مـ         -م

عقوبـة يف ذلـك مـا  حـل بـالقوانني      أو  دركه م  العلوم واملعارف والرقابـة عليـه  توضيح ما  ي

 العامة. واآلدابواللوائح النافذة 

للطالـب احلقـوق الـواردة يف هـذه النظـام  ـا يف ذلـك حـق وقـم القيـد وإعادتـه واالنسـحاب مـ                -ل

 .. اخل..اجلامعة والتظلم م  نتائ  االختبارات

كمـا لـه احلـق يف اسـرتداد     ، كل ما يدفعـه صزينـة اجلامعـة   احلصول على سند قبن ر ي ل -م

 كل ما دفعة كتأمني لدى املختصني باجلامعة ووفق اللوائح املنظمة لذلك.

املطالبة بقوقه داخل احلرم اجلامعي متمسكا بالنصوص واللوائح النافذة يف اجلامعة ومجيع  -ن

 الطلبة متساوون يف احلقوق والواجبات باجلامعة.

ى  تويات ملفه داخل احلرم اجلـامعي  كـان رمـ  وبشـكل مـنظم وبأيـدي أمينـة        احلفاظ عل -س

وكذا عدم نشر أي م  ، م  يوكله ر يًاأو  وعدم تسليم أي م   توياته )امللم( إال للطالب

هذه احملتويات ما  يكـ  هـذا النشـر ناجتـًا عـ  قـرار عقوبـة ضـد الطالـب كمـا انـه مـ  حـق              

أو  ة علـــى صــورهم الشخصـــية داخـــل ملفـــاتهم وعـــدم إظهارهـــا الطلبــة علـــى اجلامعـــة احملافظـــ 

اسـتخدامها إال ملـا خصصـه لــه وبالـذات صـور الطالبـات باعتبــار أن هـذه الصـور مـ  احملتويــات          

 فال بد م  ضمان حفظها ونزاهة التعامل بها يف اجلامعة.، اإللزامية يف ملم القبول باجلامعة
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 ا بالتعليمات الصادرة م  قبل اجلامعة.أية حقوق   ترد يف هذه النظام يتم تضمينه -ع

 وعلى األخ :، ُيعّد خمالفًة كلُّ إخالل بالقوانني واللوائح والقرارات والقيم اجلامعية (:72مادة )

اإلمتناع املدبَّر عـ  حضـور الـدروس واحملاضـرات واألنشـطة      أو  التحرين عليهأو  تعطيل الدراسة -أ

 اظبة عليها و ا ال حالم الدستور والقوانني النافذة.اجلامعية األخرى اليت ُيلزم الطالب باملو

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

 ما مينع اهلدوء الالزم هلا.أو  كل إخالل بنظام اإلختبارات -ج

  اولة القيام بذلك يعد خمالفة.أو  الشروع فيهأو  كل هش يف اإلختبارات -د

 واملنشآت اجلامعية.التخريب املتعمد للممتلكات  -ه

  اولة اإلعتداء على أي فرد داخل احلرم اجلامعي.أو  إةارة الشغب -و

ــة   -ز النشـــرات بأيـــة صـــورة يف الكليـــات بغـــة   أو  توزيـــع املنشـــورات وامللصـــقات واجملـــالت اجلداريـ

 األماك  املخصصة هلا و ا ال يتعارض مع الدستور والقوانيني النافذة.

 اإلساءة للجامعة وألعضاء هييفة التدريس فيها.مجع التوقيعات اليت م   أنها  -ح

نــدوات عامــة يف أي  مــ  قاعــات اجلامعــة  أو   اضــراتأو  الــدعوة إل إقامــة حفــالت أو  التنظــيم -ط

 م  نيابة رئاسة اجلامعة لشيفون الطالب.أو  ومبانيها م  دون إذن مسبق م  عميد الكلية

اإلجتماعــات الر يـــة باجلامعــة الــيت ال حيـــق    أو  املكاتـــب اجلامعيــة أو  اقتحــام أي  مــ  املبــاني    -ي

 حضورها.أو  للطالب أن يكون فيها

 مجعيات خارج إطار القوانني واللوائح املنظمة لذلك.أو  هييفاتأو  السعي لتكوي  ا ادات -م

ألي  م  العاملني يف أو  مساعديهمأو  إساءة م  الطالب ألي  م  أعضاء هييفة التدريسأو  أية إهانة -ل

 اجلامعة.

أي  مـ  العـاملني يف   أو  مسـاعديهم أو  لتهديد املبا ر باإلعتداء على أي  م  أعضاء هييفة التدريسا -م

 اجلامعة.

أي مـ  العـاملني يف   أو  مسـاعديهم أو  اعتداء الطالـب جسـديًا علـى أي  مـ  أعضـاء هييفـة التـدريس        -ن

 اجلامعة واملشرفني واملالحظني يف اإلختبارات بالكلية.

 إعتداء على طالب رخر يف احلرم اجلامعي.أو  إساءةأو  أية إهانة -س

 األوراق املزورة يف أي  م  األعمال اجلامعية.أو  استعمال الوةائقأو  التزوير يف الوةائق اجلامعية -ع

ــارات    -ف ــاء اإلختبـ ــية أةنـ ــال الشخصـ ــات      أو  انتحـ ــتوجب إةبـ ــيت تسـ ــة الـ ــال اجلامعيـ ــ  األعمـ يف أي  مـ

 الشخصية.

 )أيًا كان نوعه( داخل احلرم اجلامعي. إخفائهأو  حيازة السالحأو  محل  -ص

 خمالفة النظم والقواعد املنظمة للنشاط الطالبي داخل اجلامعة. -ق
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 العقوبات التأديبية هي: (:73مادة )
 كتابة.أو  التنبيه  فاهًا  -أ

 اإلنذار الكتابي. -ب

 اإلمتيازات الطالبية.أو  احلرمان م  بعن اصدمات -ج

عــدد مــ  احملاضــرات علــى رــو ال يــؤةر علــى وضــع     أو ، املقــرراتاحلرمــان مــ   اضــرات أحــد   -د

 الطالب يف اإلختبار.

 إلغاء إختبار الطالب يف أي مقرر. -هـ

 أكثر.أو  احلرمان م  اإلختبار يف مقرر -و

ويكـون بقـرار مـ  جملـس  ـؤون الطـالب       ، أكثـر أو  احلرمان م  نتيجة إختبارات فصـل دراسـي   -ز

 كلية.بناًء على توصية م  جملس ال

ويكـون بقـرار جملـس  ـؤون الطـالب      ، أكثـر أو  اإلختبار لفصل دراسيأو  احلرمان م  الدراسة -ح

 بناًء على توصية م  جملس الكلية.

 ويكون بقرار م  رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس اجلامعة.، الفصل النهائي م  اجلامعة -ط

هـائي داخـل اجلامعـة وإبـالغ الطالـب بـذلك و فـظ         ـوز األمـر بـإعالن القـرار الصـادر بالفصـل الن       (:74مادة )

 القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية يف ملم الطالب.

إذا ارتكـب أيـًا مـ  املخالفـات الـواردة يف      ، اإلنـذار الكتـابي  أو  توجـه للطالـب عقوبـة التنبيـه الشـفهي      (:75مادة )

ــة    ( مــ  هــذا النظــام  72ص( مــ  املــادة ) ، م، ي، ط، ح، ز، الفقــرات )و ــة تكــرار املخالف ويف حال

 .تتدرج العقوبة وصواًل إل عقوبة الفصل النهائي

عـدد منهـا إذا ارتكـب أيـًا مـ       أو  توقع يف حق الطالب عقوبة احلرمان م   اضـرات أحـد املقـررات     (:76مادة )

 ( م  هذا النظام.72س( م  املادة )، م، ل، املخالفات الواردة يف الفقرات  )أ

خارجهـا إذا  أو  ى إختبار الطالب يف مقرر واحد إذا أخَّـل بنظـام اإلختبـارات داخـل قاعـة اإلختبـارات      يلغ (:77مادة )

 كان ذلك اإلخالل له عالقة باإلختبار.

وإذا ارتكب هّشًا يف اإلختبار وضـب   ، حيرم الطالب م  مقرر واحد إذا  رع يف الغش أةناء اإلختبار (:78مادة )

 أكثر بسب طبيعة الغش.أو  متلّبسًا به فيحرم م  مقرري 

، ن، ، هــ ، يعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ةبم ارتكابه أيًا م  املخالفات الواردة يف الفقرات )ب (:79مادة )

 ( م  هذا النظام.72ف( م  املادة )، ع

ازات يف احلصـول علـى أي مـ  اصـدمات واإلمتيـ     أو  يسق  حـق الطالـب يف ممارسـة النشـاط الطالبـي      (:80مادة )

ســلوم حـالم القواعـد واللـوائح املنظمــة    أو  الطالبيـة الـيت تقـدمها اجلامعـة يف حــال قيامـه بـأي فعـل       

 للنشاط الطالبي.
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 اجلهات املختصة بتوقيع العقوبات هي: (:81مادة )
( مـ  هـذا النظـام وذلـك     73أستاذ الطالـب: ولـه حـق توقيـع العقوبـات األربـع األول املبينـة يف املـادة )          -أ

النشاطات الطالبية املختلفة أو  ما يقع الطالب يف خمالفات تأديبية أةناء الدروس واحملاضراتعند

 .األستاذرئيس القسم ع  العقوبات اليت يتخذها  إبالغاملكلم بها مع 

علـى أال  ، ( م  هذا النظام73عميد الكلية: وله حق توقيع العقوبات السم األول املبينة يف املادة ) -ب

بتان اصامسة والسادسة  إال بعـد إجـراء  قيـق كمـا ورد يف هـذا النظـام وبعـد موافقـة         تقع العقو

 جملس الكلية.

(  بناء على توصية جملس تأديـب  73رئيس  اجلامعة: وله حق توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة ) -ج

 الطالب يف اجلامعة..

تحقيق يف مجيـع املخالفات الـيت  ـدث مـ  الطـالب داخـل      ُتشّكل بقـرار م  عميـد الكلية جلنة للأ.   (82مادة )

 الكلية وتصدر بشأنها التوصيات بالعقوبات الالزمة وتتكون اللجنة م  كل م :

 رئيسًا     نائب عميد الكلية لشؤون الطالب )أو م  يفوضه(                  

 عضوًا          هالبية احملقق معهمأو  رئيس القسم العلمي الذي يدرس فيه احملقق معه

 عضوًا  أحد أعضاء  هييفة التدريس بالكلية                                              

 عضوًا ومقررًا  مدير  ؤون الطالب بالكلية )مسجل الكلية(                          

 عضوًا      رئيس فرع ا اد الطالب بالكلية

 املخالفـات الـيت  ـدث مـ  ِقَبـل الطـالب داخـل        ُتشّكل بقرار م  رئيس اجلامعة جلنـة للتحقيـق يف  ب. 

 اجلامعة وتتكون اللجنة م  كل م :

 احد أقدم األساتذةأو  نائب عميد كلية الشريعة والقانون لشؤون الطالب

 رئيسًا    حقوق أو  يف اجلامعات اليت ال يوجد فيها كلية  ريعة

 عضوًا             أحد أعضاء هييفة التدريس باجلامعة                            

 عضوًا   أحد خمتصي الشؤون القانونية باجلامعة                                    

 عضوًا ومقررًا   نائب مدير عام القبول والتسجيل                                           

 عضوًا           أمني عام ا اد طالب اجلامعة 

تأدييب يف اجلامعة للنظر يف العقوبات املوصى بهـا مـ  قبـل    ُيشّكل بقرار م  رئيس اجلامعة جملس ج. 

جلـان التحقيــق يف املخالفـات التأديبيــة الطالبيـة وترفــع توصـيات اجمللــس التـأدييب لــرئيس اجلامعــة      

 ويتكون اجمللس التأدييب يف اجلامعة م  كل م :

 رئيسًا نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالبء عميد  ؤون الطالب             

 عضوًا أقدم العمداء                 أو  ميد كلية الشريعة والقانون )احلقوق(ع

 عضوًا     عضو هييفة تدريس بدرجة أستاذ                                      
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 عضوًا ومقررًا   مدير عام القبول والتسجيل                                               

 عضوًا                          مدير عام الشؤون القانونية باجلامعة    

 عضوًا           رئيس ا اد الطالب باجلامعة                                          

ـــذا    د.  حيـــدد نظـــام  ــــؤون الـطــــالب باجلامعــــة اختصاصـــات هــــذه اللجـــان وإجــــراءات  أعماهلـــا وكـ

للعضـو املكلـم ضـم  جلنـة      وال  ـوز ، إجـراءات التحقيق والتأديب للطالب  وكـل ما يتعلق بـذلك

 التحقيق مع الطالب أن يكون عضوًا  يف جملس التأديب.

( 73تقع العقوبات اليت يشملها هذا النظام عـدا العقوبـات األربـع األول املنصـوص عليهـا يف املـادة )      هـ. 

 اجمللس التأدييب كل فيما حصه.أو  م  هذا النظام بتوصيات مرفوعة م  جلان التحقيق

بـاإلعالن يف لوحـة اإلعالنـات بالكليـة للحضـور واملثـول أمـام جلنـة التحقيـق          أو  يبلـغ الطالـب كتابيـاً    :(83مادة )

و ب على اللجنة  اع أقوال احملقق معـه  ، خالل مدة أقصاها ةالةة أيام م  وقوع املخالفة املتهم بها

يف املواعيـد املبلـغ    وتدوي  ذلك يف  اضر ر ية وإذا   حيضر الطالب للتحقيق، ودفاعه ع  نفسه

 باإلعالن يف لوحة اإلعالنات بالكلية يسق  حقه يف  اع أقواله والدفاع ع  نفسه.أو  عنها كتابة

 ة بهـا.  ـــــــ ومـًا مـ  تـاريخ علـم اجلامع     ـب أن يبـم يف املخالفـة التأديبيـة خـالل مـدة ال تتجـاوز ةالةـني ي         (:84) مادة

عـة مـ  أي قـرار تـأدييب وذلـك خـالل مـدة ال تزيـد عـ           و وز للطالب التظلم كتابيـًا إل رئـيس اجلام  

ــة      ــة التأديبي ــع العقوب ــتظلم إل اجمللــس    ، مخســة عشــر يومــًا مــ  تــاريخ توقي ــة ال وحييــل رئــيس اجلامع

 التأدييب باجلامعة إذا   يك  هذا اجمللس قد أبدى رأيًا يف هذه املخالفة.

فيعرض رئيس اجلامعـة الـتظلم علـى جملـس     ، أما إذا كان اجمللس التأدييب قد أبدى رأيًا يف املخالفة

وال  ـوز إعـادة النظـر فيـه إال أمـام احملكمـة االسـتيفنافية        ، اجلامعة للنظر فيه ويكون قـراره نهائيـاً  

 املختصة.

 حيق للوزير بناًء على عرض م  رئيس اجلامعة وقم الدراسة يف أي جامعـة يف حالـة حـدوث اضـطراب     (:85مادة )

اإلختبـار علـى أن يعـرض األمـر     أو  حشـى منـه عـدم إنتظـام الدراسـة     أو  ب عنـه إخالل بالنظام يتسبأو 

 على اجمللس األعلى للجامعات خالل أسبوعني على األكثر م  تاريخ وقم الدراسة.

 اجلهل بنظم اجلامعة ولوائحها ال ُيعّد عذرا ُيعفي م  تطبيق العقوبات. (:86مادة )
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 الباب السادس

 النشاط الطالبي

تكفل  اجلامعة لطالبها حق ممارسـة أنشـطتهم الطالبيـة وتكـوي  كيانـاتهم النقابيـة ممثلـة با ـاد          :(87مادة )

وكـذا تكـوي  اجلمعيـات العلميـة. كمـا تـدعم اجلامعـة هـذه         ، الطالب وفق القـانون اصـاص بـذلك   

الطالبية األطر الطالبية ماديًا ومعنويًا وترصد اجلامعة لذلك مبالغ دعم مالية ضم  ميزانية األنشطة 

  دد يف اللوائح املالية باجلامعة.

تنشأ يف اجلامعة مجعيات طالبية تّسـمى اجلمعيـات العلميـة الطالبيـة ُيـبني نظـام اجلمعيـات باجلامعـة          (:88مادة )

 أهداف )مهام( هذه اجلمعيات وتكوينها وإجراءات إنتخابها وسبل قيامها بتحقيق أهدافها.

الكليـة يكـون قا هـا    أو  جلـان نشـاط طالبـي علـى مسـتوى اجلامعـة       أو  أطـر تشجع اجلامعة تنظيم  (:89مادة )

املشرتم هوايات الطالب واهتماماتهم وميوهلم الثقافية والفنية واألدبية والبييفية واإلجتماعية وعلـى أن  

حيدد نظام النشاط الطالبي باجلامعة مـا يتعلـق بهـذه األطـر الطالبيـة مـ  حيـث أهـدافها وتكوينهـا          

 إنتخابها وسبل قيامها بتحقيق أهدافها. وإجراءات

حتار جملس  الكلية رائدًا للشباب م  بني أعضاء هييفة التدريس يف الكلية تكـون مهمتـه التنسـيق     (:90مادة )

 لألنشطة بني اجلمعيات العلمية وأطر النشاط الطالبي ومع رواد اجلمعيات يف الكلية.

ت العلمية وأطر األنشطة الطالبية وفق ما تن  عليه النظم اصاصة تساهم اجلامعة يف نفقات اجلمعيا (:91مادة )

 بذلك.

يصـدر رئـيس اجلامعـة النظـام اصـاص باجلمعيـات العلميـة وأطـر النشـاط الطالبـي  ـا فيهـا اللـوائح               (:92مادة )

 التنظيمية اصاصة باإلنتخابات و ا ال حالم القوانني النافذة وأحكام هذا النظام.

للتكافـل اإلجتمـاعي   أو  أكثـر لـدعم الطالـب   أو  ق للجامعـة وبقـرار مـ  رئيسـها إنشـاء صـندوق      حيـ  (:93مادة )

ــق        أو  الطالبــي لــدعم الطــالب املتفــوقني واملبــدعني ويتضــم  القــرار القواعــد املنظمــة لكــل مــا يتعل

 بالصندوق.

الداخليـة و ـا    لوائحـه وينشأ يف اجلامعة إ اد طالبي طوعي ميارس نشاطاته وفقًا لنظامه األساسـي   (:94مادة )

 ال يتعارض مع القوانني واللوائح النافذة.

تنشأ يف اجلامعة عشائر اجلّوالة بشكل طـوعي  ـارس نشـاطاتها  وفقـًا لنظامهـا ولوائحهـا الداخليـة         (:95مادة )

 و ا ال يتعارض مع القوانني  واللوائح النافذة.

 بني النشاطات الطالبية اليت ترعاها اجلامعة.تعمل  ؤون الطالب باجلامعة على التنسيق  (:96مادة )
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 الباب السابع

 أحكام ختامية

يتول جملس  ؤون الطالب متابعة ومراقبة تنفيـذ هـذا النظـام وينظـر يف كـل مـا يصـدر مـ  قـرارات           (:97مادة )

 وتوصيات م  جمالس الكليات بشأن قضايا الطالب.

ميد  ؤون الطالب وعمداء الكليات وراساء األقسام وكـل  رئيس اجلامعة ونائبه لشؤون الطالب وع (:98مادة )

 كٌل فيما حصه.، املختصني باجلامعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام

يتـول القسـم املسـجل فيـه الطالـب بالتنسـيق مـع إدارة القبـول والتسـجيل  متابعـة السـة األكـادميي              (:99مادة )

 تحقق م  إستيفائه لشروط التخرج.وال، وعمل سجل أكادميي عام لكل طالب، للطالب

تقر نتائ  املتخرجني م  جملس الكلية بناًء علـى عـرض األقسـام املختصـة وتقـر بشـكل نهـائي مـ           (:100مادة )

 جملس اجلامعة باملوعد احملدد يف التقويم اجلامعي وتسلم نسخة طبق األصل منها للوزارة.

 و وز أن تصدر نسخًا منها باللغة اإلجنليزية.، لغة العربيةتصدر اجلامعة الشهادات للمتخرجني بال (:101مادة )

  دد أدوار التخرج بدوري  فق  يف السنة وبسب املواعيد احملددة يف التقويم اجلامعي. (:102مادة )

 .ُتعّد النظم اصاصة بأنظمة التعليم الغة جمانية باجلامعة  )على نفقة الطالب( جزءًا م  هذا النظام (:103مادة )

إعفـاءه  الطالب الذي ُقِبَل باجلامعة على نفقته بأي م  أنظمة التعليم الغة جمانية ال حيق له أن يطلب  (:104مادة )

   التخص  الذي ُقِبَل فيه وفق هذا النظام حتى خترجهأو  م  الرسوم احملددة للدراسة يف الكلية

 فسرة ألحكام  هذا النظام.يصدر رئيس اجمللس األعلى القرارات املنفذة وامل (:105مادة )

 وز جمللس اجلامعة بناء على إقرتاح الكليات األخذ  بـدأ الدراسـة علـى نظـام التعلـيم عـ  بعـد يف        (:106مادة )

بعــن الكليــات والتخصصــات الــيت تســمح طبيعــة الدراســة فيهــا بــذلك يف داخــل وخــارج اجلمهوريــة   

 ظم التعليم ع  بعد. ريطة اإللتزام بالالئحة الصادرة ع  الوزارة اليت تن

 يضع جملس اجلامعة التنظيمات اصاصة بإجراءات اإلختبار النهائي.(:107مادة )

تسري أحكام هذا النظام على مجيع اجلامعات اليمنيـة احلكوميـة وكلياتهـا ومراكزهـا العلميـة       (:108مادة )

 قواعـد أو  أنظمـة أو  وائحوعلى مجيع املستويات الدراسية التالي لتاريخ صدور هذا النظام وتلغى أيـة لـ  

 تعليمات تتعارض معها.أو 

 يعمل بهذا القرار م  تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الر ية.  (:109مادة )

 برئاسة جملس الوزراء صدر
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