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 المحتويات

     بالجامعةالقسم األول: تعريف 

o  والرؤية النشأة العلوم والتكنولوجيا جامعة
 واألهدافوالرسالة والقيم 

 

o الكليات  

o  واملراكزواالدارات العمادات  

  القسم الثاني: أنظمة وإجراءات

 تعريفات  

 نظام الدراسة  

 قطاع املواظبة واالن  

 االعتذار والتأجيل  

  إعادة القيد  

 الفصل من اجلامعة  

 االختبارات والتقديرات والتخرج  

 التحويل  

 نظام الدراسات العليا  

 من نظام التأديب   
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 األول : تعريف بالجامعة : القسم

والرؤية  ةالنّشأجامعة العلوم والتكنولوجيا :  أولا 
  :األهدافوالرسالة والقيم و

ترب التعليم اجلامعي أحد العناصرر األساسرية املةمرة ع دعرم التنميرة يع
البشرررية ع عيررا أاررامل العررانّ حيررل أ ا التعلرريم اجلررامعي ال يررو ر للفرررد 
املةارات األساسية الالزمرة لوروا العمرل  قرإّ وإورا يرو ر أييرا تردريب 
 ضروري جلميا األ راد على اختالف ختصصاهتم سوامل كانوا مدرسنيّ أو
أطبرراملّ أو ضرضررنيّ أو مةندسررنيّ أو رجررا  أعمررا ّ أو علمررامل اجتمرراعّ 
أو أصحاب أي مةنة أخرىّ حيل ميكن جلميا هؤالمل األ راد الذين قد 
مت تدريبةم تطوير وحتوني القدرات واملةارات التحليليةّ واليت مرن أرأ ا 
د رررا ع لرررة االقتصررراد ا لررريّ ودعرررم ايتمرررا املرررد ّ وتعلررريم األطفرررا ّ 

ضإلضا ة إ ى زدادة القردرة علرى اختراا قررارات ضررورية ترؤار علرى ايتمرا اب
 أبكمله.

ومرررن هنرررا ظةررررت اناجرررة إ ى إنشرررامل جامعرررة العلررروم والتكنولوجيرررا ع 
الصرروما ّ لتوررةم ع تقرردم الررربامي األكادمييررة وتررو ؤ الكرروادر املؤهلررة 

مرررراد ع اجلررررودة و االعت أبسررررلوب حررررديل وو ررررري أرقررررى املعررررايؤ العامليررررة
علرروم والتكنولوجيررا  وجررب قرررار وزارة جامعررة الأنشرر   ّ وقررد األكررادميي
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تررراري  والثقا رررة والتعلررريم العررراة ع عةوريرررة الصررروما  الفيدراليرررة بالرتبيرررة 
 .م09/02/2019

 
 الرؤية:

 .الردادة ع التعليم والبحل العلمي
 الرسالة:

عيرررا  خترررريي كررروادر مؤهلرررة تلرررجمل احتياجرررات ايتمرررا وسررروا العمرررل ع
 .اياالت
 القيم:

 .االبداع –املصداقية  –التطوير  –اجلودة 
 األهداف: 

تنطلررري  لوررفة اجلامعررةّ ابعتبارهررا مؤسوررة للتعلرريم العرراة والترردريب  -أ
والبحل والعلميّ من إميا را برسرالتةا ووعيةرا لردورها ع بنرامل اضإلنورا ّ 

  عامة.وتنمية ايتماّ واضإلسةام ع حتقيري تقدم ايتما العريب
 تعمل اجلامعةّ ع ضومل  لوفتةاّ على حتقيري األهداف اآلتية:  -ب 

 العربية واالسالمية.وية اهلترسي  و تعميري االنتمامل الوطين  -1
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اضإلسةام ع الكشف عن القيم العليا اضإلنوانية والعلمية الريت ثثلةرا  -2
 انيارة العربية واضإلسالميةّ واضإلنوانية وتعزيزها. 

ّ والعربيرررررررة واألجنبيرررررررةّ ا ليرررررررةتعررررررراو  مرررررررا اجلامعرررررررات توايرررررررري ال -3
 العلمية ومراكز البحل العلمي.واملؤسوات 

اضإلسرررةام ع تنميرررة أخصرررية الطالرررب ومواطنتررره الصرررانة وتوجيةررره  -4
 إجيابياً خلدمة ايتما.

ترررو ؤ  ررررل التعلررريم العررراة والتررردريب ع ةتلرررف  ررراالت املعر رررة  -5
 والعلم والتكنولوجيا.

ؤ خررررردمات التعلررررريم املورررررتمر واضإلرأررررراد امليررررردا  ع ةتلرررررف ترررررو  -6
 اياالت النظرية والتطبيقية من أجل خدمة ايتما وتطويره.

مواكبة التطرورات انديثرةّ ع ميرادين املعر رة والعلروم والتكنولوجيرا  -7
انديثررةّ وعلررى  ررارب األمررم األخرررى ع تنظرريم  تمعاهترراّ وع توررخؤ 

 ا واملوارد البشرية والطبيعيةّ ملصلحة أعوهبا.العلم والتكنولوجي
اضإلسررةام ع إجرررامل البحرروم العلميررة األساسررية والتطبيقيررة املوجةررة  -8

 خلدمة ايتما.
 .االرتقامل جبودة ونوعية التعليم العاة -9
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ا : كليات الجامعة   :ثانيا

ودرجررررة  ثررررنج درجررررة البكررررالوريو  -كليررررات   اررررالمتيررررم اجلامعررررة 
املاجورررتؤ والررردكتوراه ع التخصصرررات املتاحرررة  ودرجررريتةّ الررردبلوم العرررا

 والكليات هي :  -هبا

 العلوم االدارية واإلنسانيةكلية 

تقردم الرربامي وهتردف هرذه الكليرة إ ى  ّاجلامعةأتسو  ما أتسيس 
ع العلرروم االداريررة واالجتماعيررة واالنوررانية واعررداد الكرروادر املتخصصررة 

تصرراد واملصررارف والتوررويري واالعررالم وانقرروا ع االدارة وا اسرربة واالق
ّ ومتمكنرني مرن القيرام ابلبحروم لديةم املعر ة العلمية واملةاراتوالرتبية 
الررريت تلرررجمل احتياجرررات ايتمرررا ومتطلبرررات سررروا العمرررلّ وتيرررم العلميرررة 

 الكلية عشرة ختصصات هي:
 .ادارة األعمال – 1
 .المحاسبة – 2
 المصارف والعلوم المالية. -3
 .التسويق وادارة النتاج – 4
 القتصاد. -5
 الدراسات السالمية. -6
 اللغة العربية. -7
 العالم. -8
 الحقوق. -9

 التربية. -10
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 الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتكلية 

هبرررررردف ختررررررريي املةندسررررررني واملتخصصررررررني ع بر ررررررة أنشرررررر   وقررررررد 
لقررادرة علررى كرروادر املةنيررة اّ وإعررداد الاناسرروب وتكنولوجيررا املعلومررات

العمررل واالنترراجّ واالسررتفادة مررن التكنولوجيررا انديثررة ع العمررلّ وتيررم 
 أربعة ختصصات هي:

 .الهندسة المدنية – 1
 .الهندسة المعمارية – 2
 الهندسة اللكترونية. -3
 علوم الحاسوب. -4
 

 علوم الطبية كلية ال

يررراً خترررريي الكررروادر الطبيرررة املؤهلرررة علميررراً ومةندف هبررر أنشررر  وقرررد 
ة مررن تقرردم اخلرردمات والرعايررة الطبيررة و ررري املعررايؤ واليرروابإ املتمكنررو 

العامليرررةّ هبررردف تلبيرررة احتياجرررات ايتمررراّ وتيرررم الكليرررة التخصصرررات 
 التالية:
 .الطب البشري – 1

 .طب األسنان – 2

 الصيدلة. -3

 التمريض. -4
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ا   والمراكز : والدارات: العمادات ثالثا
 

 والبحث العلمي ياعمادة الدراسات العل 

نشررر   العمرررادة أ  مرررن وظرررامف اجلامعرررة الرميورررة وحتقيررراً ألهررردا ةا    
 . ّ والبحل العلميإلأراف على عيا برامي الدراسات العليا ابجلامعةل

تعمرررل عمرررادة الدراسرررات العليرررا والبحرررل العلمررري اضإلأرررراف علرررى و 
ي برررامي املاجوررتؤ والرردكتوراه ع اجلامعررة مررن ةتلررف التخصصرراتّ وهرر

توعى لتو ؤ البي ة املالممة  ا يكفل حتقيري أ يل املوتودات اليت حتاكي 
املعرررايؤ العامليرررةّ وهتررردف العمرررادة علرررى توجيررره بررررامي الدراسرررات العليرررا 
وبررررامي البحرررل العلمررري خلدمرررة قيرررادا واحتياجرررات ايتمرررا واسرررتقطاب 

تمر طلبررة متميررزين ومواكبررة املوررت دات العلميررة املعاصررره والتطرروير املورر
خلطررإ برررامي الدراسررات العليررا وحتقيررري ضررما  جررودة الدراسررات العليررا 

 . ابلتعاو  ما الكليات املعنية اليت تطرح هذه الربامي

إضرررا ة إ ى تفعيرررل دور البحرررل العلمررري ع تطررروير ايتمررراّ وحتقيررررري 
الرررردادة ع البحرررل العلمررري واضإلبرررداع واالبتكرررار ع ايررراالت كا رررةّ مرررن 

امعررة ططررإ التنميررةّ وسرربل تنفيررذها ابلتعرراو  مررا خررال  ربررإ أهررداف اجل
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عمرردامل الكليرراتّ وإصرردار املطبوعررات وايررالت والرردوردات الرريت تعرر  
 .ابلبحوم العلمية املتخصصة

 
 
 

تع  عمادة التعلم اضإللكرتو  والتعلريم عرن بعرد بكا رة أمرور التعلريم 
للبنيرررررة التحتيرررررة ومصرررررادر التعلررررريم اضإللكررررررتو  ع اجلامعرررررة مرررررن ترررررو ؤ 

اضإللكرتونيررةّ وأنظمررة التعلرريم اضإللكرررتوة العامليررةّ وتررو ؤ الترردريب الررالزم 
عليةرررا. وإعرررداد وإدخرررا  أنظمرررة التعلررريم التفاعليرررة املترررزامن الررريت ترررو ر 
التفاعررررل املباأررررر بررررني الطلبررررة ومدرسرررريةمّ والرب يررررات الالزمررررة ضإلعررررداد 

ظمرررة متطرررورة لتوررر يل ا اضررررات بكا رررة وتطررروير املرررواد التعليميرررةّ وأن
 عالياهتا وتو ؤها للطلبة حيل ميكن تصفحةا وإعادة عرضةا ابسرتخدام 
االنرتن  ع أي زمرا  وكرل مكرا ّ والورؤ قردماً ارو بي رة تعلرم إلكررتو  
متكاملرررة خلدمرررة طلبرررة اجلامعرررة ارررو التميرررز واالرتقرررامل طررردمات اجلامعرررة 

 .األكادميية
 
 

 عمادة التعليم االلكتروني 
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 التسجيلالقبول و ادارة 

سررتقبا  طلبررات االلتحرراا ابجلامعررة اضإلسررالمية ودراسررتةا الأنشرر   
منرررذ  ةبرررنظمرررة لرررذلهن ّ وإ رررامل إجرررراملات الطلو رررري األنظمرررة واللررروامج امل

 قبوهلم حىت خترجةم .
 

 :)البكالوريوس(للمرحلة الجامعية قبول المتطلبات  -أ
 .يقبل خريجوا الثانوية العامة أو ما يعادلها -1

 .طلبة المتقدمين للتخصصات الطبية الختبار قبوليخضع ال -2

 .تعبئة استمارة التسجيل والتوقيع عليها -3

يتعهد الطالب باالمتثاال للاوا و والتعليماات واللاوا و المعماول   -4

 .بها في الجامعة أثناء الدراسة

أن يساتوفي أ  راروأ أخاارد يحاددها مجلااع الجامعاة وتعلاان  -5

 وقت التقديم .

 

املقيررردين ع بعرررم الرررربامي ع اجلامعرررة الختبرررارات  خييرررا الطرررالب
املفاضررلةّ وهررو معيررار للقبررو  ع اجلامعررة ّ ويررتم الررهن مررن خررال  حتديررد 

 .املوتوى ّ واملقابلة الشخصية
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 : الوثائق المطلوبة

 .تعب ررررررررررة وررررررررررواج طلررررررررررب االلتحرررررررررراا ابجلامعررررررررررة والتوقيررررررررررا عليرررررررررره -1

مصردقة مررن وزارة الرتبيررة  لأرةادة الثانويررة العامرة أو مايعادهلررا األصرر -2
 .والتعليم ووزارة اخلارجية

 .6*4صورة حديثة واحدة خلفية بييامل  -4
 :)الماجستير( لدراسات العليامتطلبات القبول ل -ب

ّ معررررتف هبررراأ  يكرررو  حاصررراًل علرررى الشرررةادة اجلامعيرررة مرررن جامعرررة -1
 بتقدير اليقل عن )جيد( .

 طبياً .أ  يكو  حون الوؤة والولوك ّ والمقاً -2
 أ  يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبري هلم تدريوه .-3
 أ  جيتاز ما جيرى له من اختبارات حتريرية أو أفوية .-4

 :الوثائق المطلوبة

 .تعب ررررررررررة وررررررررررواج طلررررررررررب االلتحرررررررررراا ابجلامعررررررررررة والتوقيررررررررررا عليرررررررررره -1

مصردقة مررن وزارة الرتبيررة  أرةادة الثانويررة العامرة أو مايعادهلررا األصررل -2
 .ليم ووزارة اخلارجيةوالتع

أررةادة البكررالوريو  وكشررف الرردرجاتّ مصرردا مررن وزارة التعلرريم  -3
 العاة ووزارة اخلارجية.

 .6*4صورة حديثة واحدة خلفية بييامل  -4
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 :)الدكتوراه( لدراسات العليامتطلبات القبول ل -ج

ّ معررررتف هبررراأ  يكرررو  حاصررراًل علرررى الشرررةادة اجلامعيرررة مرررن جامعرررة -1
 ل عن )جيد( .بتقدير اليق

 أ  يكو  حون الوؤة والولوك ّ والمقاً طبياً .-2
 أ  يقدم تزكيتني علميتني من أساتذة سبري هلم تدريوه .-3
 أ  جيتاز ما جيرى له من اختبارات حتريرية أو أفوية .-4
 

 :الوثائق المطلوبة

 .تعب ررررررررررة وررررررررررواج طلررررررررررب االلتحرررررررررراا ابجلامعررررررررررة والتوقيررررررررررا عليرررررررررره -1

مصردقة مررن وزارة الرتبيررة  لعامرة أو مايعادهلررا األصررلأرةادة الثانويررة ا -2
 .والتعليم ووزارة اخلارجية

أررةادة البكررالوريو  وكشررف الرردرجاتّ مصرردا مررن وزارة التعلرريم  -3
 العاة ووزارة اخلارجية.

 أةادة املاجوتؤ مصدقة من وزارة التعليم العاة ووزارة اخلارجية. -4
 .6*4صورة حديثة واحدة خلفية بييامل  -5
 

 
 



 

 

 

 
13 

 :االدارةأقسام 
 تضم األقسام التالية :

 .القبول .1

 التسجيل. .2

 االرريف. .3

  رئون الخريجين. .4

 

 ةرئون الطلب ادارة  

 

أؤو  الطرالب إ ى ترو ؤ عيرا الوسرامل املعنيرة للطالرب  ادارةتوعى 
مررن بدايررة وصرروله والررهن مررن خررال  تقرردم الرعايررة هلررم وتنفيررذ االنشررطة 

م وتنمي مداركةم وتعمرل علرى ا رامل اجرراملاهتم املتنوعة واليت تربز مواهبة
مررا اجلةررات اات العالقررة ومتابعررة أحررواهلم ومعاجلررة الصررعوابت الرريت قررد 

 .تواجةةم أانامل دراستةم
وترو ؤ أسرباب االسرتقرار  ّتةي ة اجلو اجلامعي املناسربلأنش   وقد 

لتحقيررري النمررو األمثررل والتكامررل املنشررود ع أخصررية الطالررب  لطالرربل
 دمررةتررو ؤ اخلّ و وتقويررة أواصررر التعررارف والتعرراو  بررني الطررالب ّيررةاجلامع

 جلامعة.خال  دراستةم اب ةبالشاملة للطل
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ومن أبرز األعمال والخدمات التي تشرف عليها 
 :الدارة

 : الخدمات الطالبية

  البطاقرررررة والوررررر الت:يتم إصررررردار البطاقرررررة اجلامعيرررررة للطالرررررب
عنرررد إنتةرررامل عالقتررره وحترررديثةا سرررنودا ّ وإخرررالمل طررررف الطالرررب 

 ابجلامعة .

 

 : التوجيه والنشاط

 :وييرررررم عررررردداً مرررررن املشرررررر ني  التوجيررررره واضإلرأررررراد االجتمررررراعي
املتخصصررررني اوي اخلررررربة ملورررراعدة الطالررررب  يمررررا  ترررراج إليرررره 

 اجتماعياً.

  والرداضرررري ّواالجتمرررراعي ّالثقرررراعويشررررمل النشررررا   :النشررررا ّ
لأللعرررراب صررررالة ّ و وتنظرررريم املوررررابقات والرررررحالت ّوالكشررررفي

الرداضرررية  ةررررزة  ختلرررف املعرررردات الرداضرررية تتناسررررب وطالررررب 
متنوعررة  اً مركررز تنميررة املةررارات ضإلكورراب الطررالب حر ررّ و اجلامعرة

 . عند الرجوع إ ى بالدهمظروف انياة تعينةم على 
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 والنشر العلمي المكتباتادارة  

وأرراملة  تررو ؤ  موعررة حديثررة ومتوازنررة تورعى املكتبررة اجلامعيررة إ ى 
وقويررررة مررررن مصررررادر املعلومررررات الرررريت ترررررتبإ ارتباطرررراً وايقرررراً ابملنرررراهي 
الدراسررية والررربامي األكادمييررة والبحرروم العلميررة اجلاريررة ع اجلامعررةّ 
وتوررررررعى ادارة املكتبررررررات إ ى تررررررو ؤ الكتررررررب الدراسررررررية والوسررررررامإ 

 ررررا يلررررجمل   والبرررراحثني لل امعررررات ا ليررررة واضإلقليميررررة  املورررراعدة هلررررا
 .جات العملية التعليمية والبحل العلمياحتيا
 

 مركز االستشارات والتدريب

 

يوررعى املركررز إ ى تقرردم اخلرردمات التدريبيررة واالستشررارية والدراسررات 
املنظمررررات واأل ررررراد معتمرررردين علررررى كفرررراملات تدريبيررررة   علررررى موررررتوى

واستشرررارية وأسررراليب عصررررية متطرررورة لتلبيرررة متطلبرررات التنميرررة الشررراملة 
وا العمررل للموررا ة ع النةيررة البشرررية املتكاملررة و ررري واحتياجررات سرر

ع خدمرررة  يقررروم بررردورهلاملركرررز  أنشررر وقرررد املبررراد  و القررريم األصررريلة ّ 
ي العلميرةّ والردبلوماتّ اجلامعة وايتما من خال  إعرداد وتقردم الرربام

ّ  والتأهيليةّ والتثقيفيرةّ وور  العمرلّ وا اضررات الريت تلرجمل والدورات
 تقدم اخلدمات التالية:ّ والعمل على امعة وايتماحاجات اجل
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 التدريب . -1
 االستشارات . -2
 الدراسات -3
 تنظيم املؤثرات والندوات وور  العمل . -4
 
 

ربررررإ و أتسررررس النررررادي لتقرررردم اخلرررردمات للخرررررجينيّ والتواصررررل معةررررمّ 
علرررى صرررفحة  اخلررررجيني ابجلامعرررة وتنفيرررذ انشرررطة ونشرررر أخبرررار اخلررررجيني

النادي. وا ا ظة على العالقة والتواصل بني اخلررجيني واجلامعرةّ و تنميرة 
املةارات التقنية واملعر ية الالزمة للمشاركة الفاعلة ع سوا العمل وربإ 
الفررررد مرررا  ررررل عمرررل )تشرررمل املةرررارات مثرررل التواصرررل واضإلدارة وحرررل 

ّ تحيؤ للمقابالتاملشكالت والعمل اجلماعي وكتابة الوؤة الذاتية وال
 ومن مةامه: 

 بنامل قاعدة بياانت خاصة ابخلرجيني . -1 
 التنويري بني املؤسوات انكومية واألهلية وخرجيي اجلامعة.  -2 
 تزويد خرجيي اجلامعة ببعم الكتب واملطبوعات املتاحة.   -3 
اسررررررتقبا  رسررررررامل اخلرررررررجيني والرررررررد علررررررى استفورررررراراهتم ودراسررررررة  -4 

 مقرتحاهتم.
 

 ناد  الخريجين
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 د  المبدعين والموهوبيننا 

 
يعمررل النررادي علررى تنميررة الوسررامل واألسرراليب الكتشرراف ابررداعات 
الطلبررة املبرردعني واملتفرروقني ورعررايتةم مررن خررال  اأررراكةم ع التخطرريإ 

 .لألنشطة وتنفيذها  ا  قري النمو املتكامل لشخصياهتم
 
 

 ادارة الشؤون االدارية والمالية

           
بي ررة عمررل متطررورة تورراعد علررى التخطرريإ والرقابررة و تعمررل علررى إجيرراد 

االستخدام األمثل للموارد املالية ّ وتقدم أ يل اخلدمات والتوةيالت 
 للعاملنيّ وتيم الوحدات التالية:

 –وحردة املروارد البشررية  –وحردة العالقرات العامرة  -وحدة الوركرررية
 وحدة انواابت. -وحدة اخلدمات
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 الجودة  وحدة النوعية وضمان

قرروم وحرردة النوعيررة وضررما  اجلررودة  ورراعدة الوحرردات األكادمييررة ت
اضإلداريرررة ع تطررروير اسررررتاتي يات حتورررني اجلرررودةّ كرررل ع  رررا  عملرررهّ و 

والتأسرريس لعمليررات التقرروم الررذاب واملراقبررة وملتطلبررات إعررداد التقرراريرّ 
وتدريب العاملنيّ ما تقردم النصرج واملوراندة كلمرا اقتير  اليررورة   
وتقررررردم النصرررررامج طصرررررول اضإلجرررررراملات التشررررر يلية لتخطررررريإ وتنفيرررررذ 

 .ودةعمليات اجل
 

 

 الفروع

 
 قررد عملرر  علررى انطالقرراً مررن حرررل اجلامعررة علررى تقرردم اخلرردمات 

 رررتج  رررروع هلرررا تقررردم مرررن خالهلرررا اخلررردمات التعليميرررة والتررردريبّ حيرررل 
توررتقبل الفررروع الطلبررة الرررالبني ع االلتحرراا ابجلامعررة وتقرروم ابسررتكما  

املورتمر  القبو  ومواعدهتم ع تلقي اخلدمات التعليميةّ وبرامي التعلريم
 والتدريب.
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 القسم الثاني: أنظمة وإجراءات تهمُّ الطالب
 

 تعريفات
 

 : الوحدة الدراسية 
دقيقرة ّ  أو تورعو  ا اضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدهتا عن 

 . االم ساعاتالدر  العمليّ أو امليدا  الذي ال تقل مدته عن 
  : اإلنذار األكاديمي 

وجرره للطالررب بورربب  اعفررا  معدلرره  الرتاكمرري اضإلأررعار الررذي يهررو 
 ( .5من 2عن اند  األدة وهو )

 
  : درجة األعمال الفصلية 

الدرجة املمنوحة لألعما  الريت تبرني حتصريل الطالرب خرال   صرل هي 
دراسرررري مررررن اختبرررراراتّ وعرررروم وأنشررررطة تعليميررررة تتصررررل ابملقرررررر 

 الدراسي.
  : المعدل الفصلي 

الرريت حصررل عليةررا الطالررب علررى  مرروع حاصررل قوررمة  مرروع النقررا  
الوحدات املقررة جلميا  املقررات اليت درسةا ع أي  صل دراسيّ 
وحتوب النقا  بيرب الوحدة املقررة ع وز  التقدير الذي حصل 

 عليه ع كل مقرر درسه الطالب. 
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 : المعدل التراكمي 
حاصرررل قورررمة  مررروع النقرررا  الررريت حصرررل عليةرررا الطالرررب ع عيرررا 

ررات الررريت درسرررةا منرررذ التحاقررره ابجلامعرررة علرررى  مررروع الوحررردات املقررر
   املقررة لتلهن املقررات.

 نظام الدراسة
 

 توؤ الدراسة ع املرحلة اجلامعية على نظام املوتودات.  -أ

تتكرررو  الدراسرررة ع املرحلرررة اجلامعيرررة مرررن ىانيرررة مورررتودات علرررى  -ب
 األقل.

 تكو  مدة املوتوى الدراسي  صاًل دراسياً. -ج

ج الطالرررررب ع الدراسرررررة والن ررررراح ع مقرررررررات املورررررتودات يتررررردر  -د
 الدراسية و قاً ألحكام االنتقا  من موتوى إ ى آخر.

تطبري على طلبة الدراسات العليرا األحكرام اخلاصرة هبرم واملعتمردة -ه
 ع اجلامعة.
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 :القواعد التفصيلية املنظمة لالنتقا  من موتوى إ ى آخر 
بورررربب الرسرررروب ع املقررررررات يررررتم  او ن يتعثررررر  نب الررررذيالطررررال )أواًل(

ع مقرررررررات املورررررتوى التررررراة ابلتررررردرج بررررردملاً مرررررن  متوررررر يلة
 املوتودات الدنياّ و ري اخلطإ الدراسية املعتمدة.

الب املتعثرو  دراسياً يعاد تو يلةم ع مقرررات الرسروبّ الط )اثنياً(
و ررري اليرروابإ ويررتم تورر يلةم ع مقررررات املوررتودات التاليررةّ 

  التاليرة :
( وحرردة دراسررية ّ 15انررد األدة مررن العرربمل الدراسرري هررو ) (1

 ( وحدة دراسيرة .25واند األعلى منه )
إاا رسررررب الطالررررب  يمررررا  موعرررره انررررد األدة مررررن الوحرررردات  (2 

يلزم إبعادة دراسة مقرررات الرسروب  الدراسيرة املقررة أو أكثر 
  قإ .

دة مررررن إاا رسررررب الطالررررب  يمررررا  موعرررره أقررررل مررررن انررررد األ (3   
يلزم إبعادة التو يل ع مقررات الرسوبّ الوحدات الدراسية 

وابلتو يل ع مقررات أخرى من املوتودات التالية مرا مراعراة 
 ما يلي :
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 أ( عدم التعار  ع اجلدو  الدراسي.  )     
( اسرررررتيفامل املتطلبرررررات الورررررابقة للمقررررررر أو املقرررررررات املرررررراد ب)     

 تو يلةا.
(  أقل يلرزم بدراسرة انرد األدة 2كا  معد  الطالب )إاا  ج(  )     

   . قإ
عدم الوماح بتو يل املقررات إال من املوتوى الذي يلي  ( )د      

موررتواهّ وإاا تعررذر تورر يل انررد األدة مررن العرربمل الدراسرري 
للطالررب مررن املوررتوى الررذي يلرري موررتواه ألي سرربب كررا   ررال 

تالية إال ضإلكما  اند يومج بتو يله ع مقررات املوتودات ال
األدةّ وإاا تعررررررذر إكمررررررا  انررررررد األدة يكتفررررررى ابلوحرررررردات 

 .الدراسية املتوا رة ولو كان  أقل
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 المواظبة واالنقطاع عن الدراسة

  على الطالب املنتظم حيور ا اضراتّ والدرو  العمليةّ و رم
مرررن دخرررو  االختبرررار النةرررامي  يةرررا إاا قلررر  نوررربة حيررروره عرررن 

مرررن ا اضررررات والررردرو  العمليرررة ا رررددة لكرررل مقررررر ( 75%)
خرررال  الفصرررل الدراسررريّ ويعرررد الطالرررب الرررذي حررررم مرررن دخرررو  

 .ّ ويرصد له تقدير حمروماالختبار بوبب ال ياب راسباً ع املقرر
  الطالب الذي يت يب عن االختبار النةامي تكرو  درجتره صرفراً ع

لررررى أسررررا  الررررهن االختبررررارّ و وررررب تقررررديره ع الررررهن املقرررررر ع
 درجات األعما  الفصلية اليت حصل عليةا.

  إاا ن يرررتمكن الطالرررب مرررن حيرررور االختبرررار النةرررامي ع أي مرررن
مواد الفصل لعذر قةريّ جاز يلس الكليةّ ع حاالت اليررورة 

أ   بشرر القصوىّ قبو  عذرهّ والورماح إبعطامره اختبراراً بردياًل 
ن وقررر  نشرررومل يقررردم الطالرررب عرررذره ع التخلرررف عرررن االختبرررار مررر

يعطرررى ّ و العرررذر حرررىت  ايرررة األسررربوع الثرررا  مرررن  ايرررة االختبرررارات
 الطالب التقدير الذي  صل عليه بعد أدامه االختبار البديل.

   عرررذر مقبرررو  مررردة إاا انقطرررا الطالرررب املنرررتظم عرررن الدراسرررة دو
مررن عرردد الوحرردات  %25عشرررين يومرراً متصررلةّ أو مررا  موعرره 

جلامعررةّ ويلررس اجلامعررة طرري قيررد يطرروى قيررده مررن ا املورر لة لرره
 .الطالب إاا انقطا عن الدراسة ملدة أقل
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 االعتذار والتأجيل عن الدراسة

  جيررروز للطالرررب االعترررذار عرررن االسرررتمرار ع دراسرررة  صرررل دراسررري
 ةدو  أ  يعرررد راسرررباً إاا تقررردم بعرررذر مقبرررو  لررردى  لرررس الكليررر

ّ ى األقرلوالهن قبل بداية االختبرارات النةاميرة طمورة أسرابيا علر
 و توب هذا الفصل من املدة الالزمة ضإل امل متطلبات التخرج .

  التقررردم بطلرررب قبرررل انتظامررره ع مورررتواه الدراسررري جيررروز للطالرررب
أتجيررل الدراسررة لعررذر يقبلرره  لررس الكليررة علررى أال تت رراوز مررردة 
التأجيرررل  صرررلني دراسررريني متتررراليني أو االارررة  صرررو  دراسرررية لرررؤ 

بقامرررره ع اجلامعررررةّ وال حتتوررررب مرررردة متتاليررررة حررررداً أقصررررى طيلررررة 
 التأجيل ضمن املدة الالزمة ضإل امل متطلبات التخرج.

   إاا عاد الطالرب املعترذر أو املؤجرل السرت ناف الدراسرة ع الوقر
ا رردد ّ يتقرردم بطلبرره إ ى عميررد القبررو  والتورر يل ضإلصرردار قرررار 

 بذلهن.

 ع  إاا ن يعرررررد الطالرررررب املعترررررذر أو املؤجرررررل السرررررت ناف الدراسرررررة
 قيده . حفظالقبو  والتو يل قرار  مديرالوق  ا دد ّ أصدر 
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 إعادة القيد

  مرررديرإ ى  قيرررده التقررردم بطلرررب إعرررادة قيرررده ا فرررو ميكرررن للطالرررب 
 برقمه وس له قبل االنقطاع و ري اليوابإ اآلتية: القبو  والتو يل

خرررال   إ ى عميرررد القبرررو  والتوررر يلأ  يتقررردم بطلرررب إعرررادة القيرررد  )أ (
 أربعة  صو  دراسية من  رري  طي القيد.

أ  يوا ررري  لررس الكليررة املعنيررة واجلةررات اات العالقررة علررى إعررادة  )ب(
 قيد الطالب.

إاا ميررررى علررررى طرررري قيررررد الطالررررب أربعررررة  صررررو  دراسررررية  ررررأكثرّ  )ج(
 بإمكانرررره التقرررردم لل امعررررة طالبرررراً موررررت داً دو  الرجرررروع إ ى سرررر له 

ليرره كا ررة أرررو  القبررو  املعلنررة ع الدراسرري الوررابري علررى أ  تنطبررري ع
 حينه.

 ال جيوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة. )د(
 ال جيوز إعادة قيد الطالب املطوي قيده إاا كا  منذراً أكادميياً . )هر(
 ال يعاد قيد الطالب ع الفصل الذي طوي قيده  يه. )و(
 ب تعليميرة ال جيوز إعادة قيرد الطالرب الرذي  صرل مرن اجلامعرة ألسربا

 أو أتديبيررةّ أو الررذي  صررل مررن جامعررة أخرررى ألسررباب أتديبيررةّ وإاا
اتيج بعد إعادة قيده أنه سربري  صرله ملثرل هرذه األسرباب  ي عردا قيرده 

 م ل ى من رري  إعادة القيد. 
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 الفصل من الجامعة

 :يفصل الطالب من الجامعة في الحالت اآلتية 
عفرا  معدلره  الرتاكمري إاا حصل علرى االارة إنرذارات متتاليرة ال (1

 .(5من  2.0عن )

إاا ن ينررره متطلبررررات التخررررج خررررال  مرررردة أقصررراها نصررررف املرررردة  (2
 املقررة لتخرجه عالوة على مدة الربانمي.

إاا ن ينررره طالرررب املنحرررة متطلبرررات التخررررج خرررال  مررردة أقصررراها  (3
 ىانية  صو  دراسيةّ ويلس الكلية إعطامل  رصة استثنامية .

ة الطالررب بتعمررده الرسرروب وارروه إاا اتيررج عرردم جديرر (4
 . جاز يلس الكلية طي قيده

 
 

 االختبارات والتقديرات والتخرج
 

 ( مرررررن الدرجرررررة النةاميرررررة %30تكرررررو  درجرررررة األعمرررررا  الفصرررررلية )
 للمقرر.

 ( مامرررة درجرررة والدرجرررة 100الدرجرررة الكرررربى لكرررل مقررررر دراسررري )
 درجة. مخوو ( 50الص رى للن اح )

 عرة االختبرار قبرل موعرد االختبرار بعشرر على الطالب أ  يكو  ع قا
دقررامريّ وال يوررمج برردخو  أي طالررب بعررد توزيررا األسرر لة إال بعررذر 

 يقبله املوؤولو  عن إجرامل االختبار.
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  ال يومج للطالب بدخو  االختبار النةامي بعرد ميري نصرف سراعة
من بدايتهّ كما ال يومج له ابخلروج من االختبار قبرل ميري نصرف 

 ساعة من بدايته. 

  إاا قررام الطالررب أانررامل االختبررار إبحرردام ضرر يي وارروه يوجرره إليرره
الهن منه أ خذت ورقة إجابته وأ خرج ر إنذار ع املرة األو ى  إاا تكر 

 من قاعة االختبار دو  إل امل الختباره.

  إاا لش الطالب أو حراو  ال رش أو وجرد معره أريمل لره صرلة  قررر
وررلم لل نررة االختبررار يؤخررذ منرره وي –ولررو ن يوررتفد منرره –االختبررار 

وتيررررم عيررررا الررررذي لررررش  يرررره  حيررررر ويل ررررى اختبرررراره ع املقرررررر 
املوررتندات املثبتررة لررذلهن مررا نوررخة مررن ا يررر إ ى ملفرره  ررإ  تكرررر 

الرررهن أل ررري اختبررراره ع عيرررا املقرررررات الررريت يدرسرررةا ع الرررهن منررره 
ويعلرن كرل الرهن ع   صرل مرن اجلامعرة إ  تكررر الرهن منره الفصلّ 

 .حينه
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   حتورررب التقرررديرات الررريت  صرررل عليةرررا الطالرررب ع كرررل مقررررر علرررى
 :( نقا  كما يلي5أسا  أ  وز  التقدير من)

 (5وز  التقدير من ) رمز التقدير  التقدير  الدرجة امل وية 

  5.0 أ+ ضتاز مرتفا  100-95

  4.75 أ ضتاز  95إ ى أقل من  90 

  4.5 ب+ جيد جدا مرتفا  90إ ى أقل من  85 

  4.0 ب جيد جدا  85إ ى أقل من  80 

  3.5 ج+ جيد مرتفا  80إ ى أقل من   75

  3.0 ج جيد  75إ ى أقل من  70 

  2.5 د+ مقبو  مرتفا  70إ ى أقل من  65 

  2.0 د مقبو   65إ ى أقل من  60 

  1.0 هر راسب  60أقل من 
 

 نرامل علرى يكو  التقردير العرام للمعرد  الرتاكمري عنرد ختررج الطالرب ب
 معدله الرتاكمي كاآلب:

من  4.50إاا كا  املعد  الرتاكمي ال يقل عن (: ممتاز) (1
5.00. 

إ ى أقرل مرن  3.75إاا كرا  املعرد  الرتاكمري مرن  (:جيد جادا) (2
 .5.00من  4.50

 3.75إ ى أقل من  2.75إاا كا  املعد  الرتاكمي من (: جيد) (3
 .5.00من 

إ ى أقرررل مرررن  2.00الرتاكمررري مرررن إاا كرررا  املعرررد   (:مقباااول) (4
 . 5.00من  2.75
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  ثنج مرتبة الشررف األو ى للطالرب اناصرل علرى معرد  تراكمري مرن
( عنرررررد التخررررررجّ وثرررررنج مرتبرررررة 5.00( مرررررن )5.00( إ ى )4.75)

( 4.25الشرررف الثانيررة للطالررب اناصررل علررى معررد  تراكمرري مررن )
حصو  ويشرت  للّ ( عند التخرج5.00) ( من4.75إ ى أقل من )

 على مرتبة الشرف األو ى أو الثانية ما يلي :
أال يكرررو  الطالرررب قرررد رسرررب ع أي مقررررر درسررره ع اجلامعرررة أو ع  -أ

 .جامعة أخرى
أ  يكررو  الطالررب قررد أكمررل متطلبررات التخرررج ع مرردة أقصرراها  -ب

 .اانا عشر  صاًل دراسياً 
أ  يكررو  الطالررب قررد در  ع اجلامعررة اضإلسررالمية مررا ال يقررل عررن -ج

 ( من متطلبات التخرج. 60%)
  يتخرررج الطالررب بعررد إ ررامل متطلبررات التخرررج بن رراح حوررب اخلطررة

 .ّ على أال يقل معدله الرتاكمي عن  مقبو  الدراسية
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 نظام الدراسة في الماجستير والدكتوراه 
 

  يطبرررري علرررى الدراسرررات العليرررا التعليمرررات اخلاصرررة املعتمررردة مرررن
لعلمرري ع كررل مررا ال يتناسررب عمررادة الدراسررات العليررا والبحررل ا

 معةا من هذا الدليل.

  مرحلة الدبلوم العراة: وتشرمل دراسرة مرواد و رري اخلطرة الدراسرية
 املعتمدة للتخصصص.

  مرحلررة املاجوررتؤ: تشررمل دراسررة مقررررات و ررري اخلطررة الدراسررية
املعتمدة للتخصصّ وأطروحة علمية و ري ضوابإ اعداد الرسامل 

ة عن عمادة الدراسات العليا والبحل العلمية ع اجلامعة والصادر 
 العلمي.

  مرحلررة الرردكتوراة : تشررمل مقررررات دراسررية و ررري اخلطررة الدراسررية
للتخصرررصّ واطروحرررة و رررري ضررروابإ اعرررداد الرسرررامل العلميرررة ع 

 اجلامعة والصادرة عن عمادة الدراسات العليا والبحل العلمي.

 ظرررام جيررروز بقررررار مرررن عمرررادة الدراسرررات العليرررا قبرررو  الطالرررب بن
الرسالة  قإ ااا قدم ما يؤيد حصوله على خربات علمية وعملية 

 ع نفس التخصص.
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 التحويل
  ومررن ختصررص إ ى آخررر جيرروز حتويررل الطالررب مررن كليررة إ ى أخرررى

 داخل اجلامعة و قاً لليوابإ التالية:
 . ّ وتنطبري عليه أرو  القبو   يةاأ  توا ري الكلية ا و  إليةا (1

ع مدة ال القبو  والتو يل  مديرل إ ى بطلب التحوي متقديأ   (2
 من بداية الفصل الدراسي .الثالل تت اوز  اية األسبوع 

 ير ري ما الطلب ما يلي :  (3
 الو ل األكادميي للطالب .  -أ

 ما تطلبه اجلةة التعليمية املرلوب التحويل إليةا للمعادلة. -ب
 طالررب ال يررتم التحويررل إالا بعررد معادلررة املقررررات الرريت درسررةا ال

 ع كليته اليت ح واِّ  منةا.

  جيرروز قبررو  حتويررل الطالررب مررن خررارج اجلامعررة و ررري اليرروابإ
 اآلتية:

 أ  يكو  الطالب قد در  ع كلية أو جامعة معرتف هبا. -1
 أال يكو  مفصواًل من اجلامعة ا و  منةا ألسباب أتديبية. -2
من متطلبات التخرج  %50أ  يدر  الطالب ماال يقل عن  -3

  الكلية ا و  إليةا.ع
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 تأديب الطالب   
 

 المخالفات التي تستحق التأديب 

ّ واالمتنرررراع عررررن ومرا قةررررااجلامعررررة  ع مانظررررلاألعمررررا  املخلررررة اب (1)
ّ أو األعمرررا  اجلامعيرررة األخررررى الررريت تقيررري راتحيرررور ا اضررر

 اللوامج ابملواظبة عليةا .

الورؤة كل قو  أو  عرل ميرس الشررفّ والكرامرةّ أو خيرل عورن  (2)
 داخل اجلامعة وخارجةا. واالستقامة والولوك

كرررل إخرررال  بنظرررام االختبرررار ّ أو ابهلررردومل الواجرررب لررره إبحررردام  (3)
 ض يي واوه .

لل رررش ّ أو حماولرررة أو أرررروع  يرررهّ  ّ أوكرررل لرررش ع االختبرررار    (4)
 اصطحاب ما له صلة ابملقرر ولو ن يوتفد منه .

لني أو الطلبرررة االسررراملة إ ى أحرررد أعيرررامل هي رررة التررردريس أو العرررام (5)
 .ابلقو  أو الفعل
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 العقوبات التأديبية للطالب

 .التنبيه  -1
 .املكتوباضإلنذار   -2

انرمررا  مررن حيررور حماضررررات أحررد املقررررات مرردة ال تت ررراوز   -3
 أةراً .

 . إل امل اختبار الطالب ع مقررّ أو أكثر  -4
 . ع مقرر أو أكثر النةامي حرما  الطالب من دخو  االختبار  -5
 .أكثر  وأدراسيّ  عامملدة الفصل من الكلية   -6
 . الفصل النةامي من اجلامعة  -7

وليس للطالب أ   رتي بعردم علمره برنظم اجلامعرة ولوامحةرا و را تصردره 
 من تعليمات .
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 تهمكعناوين 
 

 00252634747878 الر يسي الجامعة تلفون 

 00252619233333 مقديشو

 00252634400900 هرجيسا

 0025261560077 جرو 

 www.ustedu.org الموقع االلكتروني

 
 info@ustedu.org االيميل:

:web.facebook.com/usthttps// صفحة الجامعة على فيسبوك

edu.university 

 
https://twitter.com/university حساب الجامعة على تويتر

ust 
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