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 األول : تعريف ابجلامعة : القسم

 
 هداف:أواًل : جامعة العلوم والتكنولوجيا الّنشأة والرؤية والرسالة والقيم واأل

يعترب التعليم اجلاامع  أداد العنا ار األساساية امليفماة   دعام التنمياة البشارية 
  مجيا  أاااء العااحي دياّ أّل التعلاايم اجلاامع  ال ياو ر للفارد امليفاارات األساسااية 
الالزمة لسوق العمال  قا ي وإ اا ياو ر أيداا تادريب جلارورا جلميا  األ اراد علا  

رسا،ي أو أببااءي أو ضرجلا،ي أو ميفندسا،ي أو اختالف ختصصاهتم سواء كاانوا مد
رجال أعمالي أو علماء اجتماعي أو أ حاب أا ميفنة أخرىي ديّ ميكن جلمي  
هؤالء األ راد الذين قد مت تادريبيفم تطاوير ونيسا، القادرات وامليفاارات التحليلياةي 
والاااا  ماااان  ااااأاا د اااا  ع،لااااة االقتصاااااد احمللاااا ي ودعاااام ا تماااا  املااااديني وتعلاااايم 

بفالي ابإلجلا ة إىل زايدة القدرة عل  اختاا  قارارات جلارورية تاؤلر علا  ا تما  األ
 أبكمله.

وماان هنااا ظيفاارت اىلاجااة إىل إنشاااء جامعااة العلااوم والتكنولوجيااا   الصااومالي 
لتسيفم   تقدمي الربامج األكادميية وتو ري الكوادر املؤهلاة أبسالوب داديّ وو ا  

علاوم جامعاة الأنشات  و االعتمااد األكاادمي ي وقاد  أرق  املعايري العاملية   اجلاودة
والثقا ااااة والتعلااااايم العااااا    مجيفورياااااة والتكنولوجيااااا  وجاااااب قاااارار وزارة ال  ياااااة 

 .م09/02/2019تاريخ الصومال الفيدرالية  
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 الرؤية:
 .الرايدة   التعليم والبحّ العلم 

 
 

 الرسالة:
وساااوق العمااال   مجيااا   ختاااريج كاااوادر مؤهلاااة تلاااجمل ادتياجاااات ا تمااا 

 .ا االت
 
 

 القيم:
 اال داع. –املصداقية  –التطوير  –اجلودة 
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 األهداف: 
تنطلاا   لساافة اجلامعااةي ابعتبارهااا مؤسسااة للتعلاايم العااا  والتاادريب والبحااّ  -أ

والعلماا ي ماان إميااااا  رسااالتيفا ووعييفااا لاادورها    ناااء اإلنسااالي وتنميااة ا تماا ي 
 .اىلداراتقدم ال  قيواإلسيفام   ني

 تعمل اجلامعةي   جلوء  لسفتيفاي عل  نيقي  األهداف اآلتية:  -ب 
 تعمي  االنتماء الوبين وترسيخ اهلوية االسالمية. -1
اإلسيفام   الكشف عن القيم العلياا اإلنساانية والعلمياة الا  اثليفاا اىلداارة  -2

 اإلسالميةي واإلنسانية وتعزيزها. 
اجلامعات احمللياةي والعر ياة واألجنبياةي واملؤسساات العلمياة  تولي  التعاول م  -3

 ومراكز البحّ العلم .
اإلسيفام   تنمية  خصية الطالب وموابنتاه الصااىلة وتوجييفاه إيا يااً  دماة  -4

 ا تم .
تااااو ري  اااارم التعلاااايم العااااا  والتاااادريب   عتلااااف  اااااالت املعر ااااة والعلاااام  -5

 والتكنولوجيا.
التعليم املستمر واإلر ااد املياداين   عتلاف ا ااالت النظرياة  تو ري خدمات -6

 والتطبيقية من أجل خدمة ا تم  وتطويره.
مواكبااة التطااورات اىلديثااةي   ميااادين املعر ااة والعلااوم والتكنولوجيااا اىلديثااةي  -7

وعلا  ااارب األمام األخارى   تنظاايم  تمعاهتااي و  تساخري العلام والتكنولوجيااا 
 رد البشرية والطبيعيةي ملصلحة  عوهبا.واملوا
اإلسااايفام   إجاااراء البحاااو  العلمياااة األساساااية والتطبيقياااة املوجيفاااة  دماااة  -8

 ا تم .
 .االرتقاء جبودة ونوعية التعليم العا  -9
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 اثنياً : كليات اجلامعة :
انح درجة البكالوريوس ودرجاة الاد لوم العاا ي  -كليات   لال تدم اجلامعة 

 والكليات ه  :  -املاجستري والدكتوراه   التخصصات املتادة هبا ودرج 

 العلوم االدارية واإلنسانيةكلية 

تقدمي الاربامج   العلاوم وهتدف هذه الكلية إىل  ياجلامعةأتسس  م  أتسيس 
االداريااة واالجتماعيااة واالنسااانية واعااداد الكااوادر املتخصصااة   االدارة واحملاساابة 

لادييفم املعر اة العلمياة ارف والتساوي  واالعاالم واىلقاوق وال  ياة واالقتصااد واملصا
الاا  تلااجمل ادتياجااات ا تماا  ي ومتمكناا، ماان القيااام ابلبحااو  العلميااة وامليفااارات

  ارممج م أكادميية تقادم الناعشارالاللة أقسومتطلبات سوق العملي وتدم الكلية 
 ه :أكادمي  

 الربممج القسم
 يق وإدارة اإلنتاجالتسو  العلوم االدارية

 املصارف والعلوم املالية
 احملاسبة

 ادارة األعمال
 االقتصاد

 ادارة املوارد البشرية
العلوم 
 االجتماعية

 احلقوق
 االعالم )عالقات عامة(

 علم النفس
العلوم 
 االنسانية

 الدراسات اإلسالمية
 اللغة العربية

 التاريخ واحلضارة
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 تكنولوجيا املعلوماتاهلندسة و كلية 

 
هباااادف ختااااريج امليفندساااا، واملتخصصاااا،    ر ااااة اىلاسااااوب أنشاااات  وقااااد 

العمااال واالنتااااجي كاااوادر امليفنياااة القاااادرة علااا  ي وإعاااداد الوتكنولوجياااا املعلوماااات
 )قيد التأسيس(. واالستفادة من التكنولوجيا اىلديثة   العمل

 
 

 علوم الطبية كلية ال

 
ة مان املتمكنالكوادر الطبية املؤهلاة علمياًا وميفنياًا و ختريج ادف هبأنشت  وقد 

تقااادمي ا ااادمات والرعاياااة الطبياااة و ااا  املعاااايري والداااوا   العاملياااةي هبااادف تلبياااة 
 )قيد التأسيس(. ادتياجات ا تم 
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 واملراكز : واالدارات: العمادات اثلثاً 

 

 والبحّ العلم  عمادة الدراسات العليا 

إل ااراف لنشاات  العمااادة أ  اً ألهاادا يفا قاايسااة ونيقيماان وظاااجلف اجلامعااة الرجل   
 . ي والبحّ العلم عل  مجي   رامج الدراسات العليا ابجلامعة

وتعماااال عمااااادة الدراسااااات العليااااا والبحااااّ العلماااا  اإل ااااراف علاااا   اااارامج 
املاجستري والدكتوراه   اجلامعة من عتلف التخصصاتي وه  تسع  لتو ري البيتة 

قياا  أ داال املسااتوايت الاا  نياااك  املعااايري العامليااةي وهتاادف املالجلمااة  ااا يكفاال ني
العمادة عل  توجيه  ارامج الدراساات العلياا و ارامج البحاّ العلما   دماة قداااي 
وادتياجااااات ا تماااا  واسااااتقطاب بلبااااة متمياااازين ومواكبااااة املساااات،دات العلميااااة 

ل جااودة املعا ااره والتطااوير املسااتمر  طاا   اارامج الدراسااات العليااا ونيقياا  جلااما
 . الدراسات العليا ابلتعاول م  الكليات املعنية ال  تطرح هذه الربامج

إجلااا ة إىل تفعياال دور البحاااّ العلماا    تطااوير ا تمااا ي ونيقياا  الااارايدة   
البحاااّ العلمااا  واإل اااداع واال تكاااار   ا ااااالت كا اااةي مااان خاااالل ر ااا  أهاااداف 

مااا  عماااداء الكليااااتي وإ ااادار اجلامعااة ططااا  التنمياااةي وسااابل تنفياااذها ابلتعاااول 
 .املطبوعات وا الت والدورايت ال  تعىن ابلبحو  العلمية املتخصصة
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تعااااىن عمااااادة الااااتعلم اإللكاااا وين والتعلاااايم عاااان  عااااد  كا ااااة أمااااور التعلاااايم 
وأنظمة ي ة ومصادر التعليم اإللك ويناإللك وين   اجلامعة من تو ري للبنية التحتي

التعليم اإللك وىن العامليةي وتو ري التادريب الاالزم علييفاا. وإعاداد وإدخاال أنظماة 
التعلااايم التفاعلياااة املتااازامن الااا  تاااو ر التفاعااال املبا ااار  ااا، الطلباااة ومدرساااييفمي 
والرب ياااات الالزماااة إلعاااداد وتطاااوير املاااواد التعليمياااةي وأنظماااة متطاااورة لتسااا،يل 

وتو ريهااا للطلبااة ديااّ ميكاان تصاافحيفا وإعااادة عرجلاايفا  احملاجلاارات  كا ااة  عالياهتااا
ابستخدام االن ن    أا زمال وكل مكالي والسري قادماً ااو  يتاة تعلام إلكا وين 

 .متكاملة  دمة بلبة اجلامعة او التميز واالرتقاء طدمات اجلامعة األكادميية
 

 القبول والتس،يل ادارة 
جلامعة ودراستيفا و   األنظمة واللواجلح ستقبال بلبات االلتحاق ابالأنشت  

 .منذ قبوهلم دىت خترجيفم ةبنظمة لذلك ي وإااء إجراءات الطلامل
  أقسام االدارة:

 القبول. .1
 التس،يل. .2
 االر يف. .3

  تول ا ري،.
 

 عمادة التعليم االلك وين 
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 :متطلبات القبول والتس،يل: را عاً 

 :)البكالوريوس(متطلبات القبول للمردلة اجلامعية  -أ
 .نوية العامة أو ما يعادهلايقبل خرجيوا الثا -1
 .خيضع الطلبة املتقدمني للتخصصات الطبية الختبار قبول -2
 .تعبئة استمارة التسجيل والتوقيع عليها -3
لتعليمدددات واللدددوامو املعمدددول عدددا ا ا امعدددة أ ندددا  ليتعهدددد الطالدددث لالمتثدددال  -4

 .الدراسة
 علن وقت التقدمي .أن يستوا أي شروط أخرى حيددها جملس ا امعة وت -5

   عض الاربامج   اجلامعاة الختباارات املفاجلالةي  املس،لولخيد  الطالب 
وهااو معيااار للقبااول   اجلامعااةي ويااتم  لااك ماان خااالل نيديااد املسااتوىي واملقا لااة 

 .الشخصية
 

 : الواثجل  املطلو ة
 .تعبتااااااااااااااة  ااااااااااااااو ج بلااااااااااااااب االلتحاااااااااااااااق ابجلامعااااااااااااااة والتوقياااااااااااااا  عليااااااااااااااه -1
مصاااادقة ماااان وزارة ال  يااااة )األ اااال( العامااااة أو مايعادهلااااا  شاااايفادة الثانويااااةال -2

 .والتعليم ووزارة ا ارجية
 .6*4 ورة دديثة واددة خلفية  يداء  -4
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 :)املاجستري(لدراسات العليا متطلبات القبول ل -ب
أل يكول دا اًل عل  الشيفادة اجلامعية من جامعاة معا ف هبااي  تقادير اليقال -1

 عن )جيد( .
 .سن السرية والسلوكأل يكول د-2
ي   التخصصااات الاا  لااه ماان اختبااارات نيريريااة أو  اافويةأل يتاااز مااا ياارى -3

 .حيددها  لس اجلامعة
 
 

 الواثجل  املطلو ة:
 .تعبتااااااااااااااة  ااااااااااااااو ج بلااااااااااااااب االلتحاااااااااااااااق ابجلامعااااااااااااااة والتوقياااااااااااااا  عليااااااااااااااه -1
مصاااادقة ماااان وزارة ال  يااااة )األ اااال( شاااايفادة الثانويااااة العامااااة أو مايعادهلااااا ال -2
 .لتعليم ووزارة ا ارجيةوا
 ااايفادة البكاااالوريوس وكشاااف الااادرجاتي مصااادق مااان وزارة التعلااايم العاااا   -3

 ووزارة ا ارجية.
 .6*4 ورة دديثة واددة خلفية  يداء  -4
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 متطلبات القبول للدراسات العليا )الدكتوراه(: -ج
جامعاة من  األوىلي و يفادة املاجستري أل يكول دا اًل عل  الشيفادة اجلامعية-1

 مع ف هباي  تقدير اليقل عن )جيد( .
 أل يكول دسن السرية والسلوك ي والجلقاً ببياً .-2
ي   التخصصااات الاا  أل يتاااز مااا ياارى لااه ماان اختبااارات نيريريااة أو  اافوية-3

 .حيددها  لس اجلامعة
 

 الواثجل  املطلو ة:
 .تعبتااااااااااااااة  ااااااااااااااو ج بلااااااااااااااب االلتحاااااااااااااااق ابجلامعااااااااااااااة والتوقياااااااااااااا  عليااااااااااااااه -1
مصاااادقة ماااان وزارة ال  يااااة )األ اااال( ادة الثانويااااة العامااااة أو مايعادهلااااا شاااايفال -2

 .والتعليم ووزارة ا ارجية
 ااايفادة البكاااالوريوس وكشاااف الااادرجاتي مصااادق مااان وزارة التعلااايم العاااا   -3

 ووزارة ا ارجية.
  يفادة املاجستري مصدقة من وزارة التعليم العا  ووزارة ا ارجية. -4
 .6*4خلفية  يداء   ورة دديثة واددة -5
 
 
 
 
 

 مالحظة:

ع الننن  ممننننل سجكقمطنننة منننل  نننال  سجننن س     يمكنننل سجيلنننكتر نجكي عبتنننق

(ttp://ustedu.org/registration/.) 
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 ة تول الطلب ادارة  

 
 ؤول الطالب إىل تو ري مجي  الوساجلل املعنياة للطالاب مان  داياة  ادارةتسع  

و ااوله و لااك ماان خااالل تقاادمي الرعايااة هلاام وتنفيااذ االنشااطة املتنوعااة والاا  تااربز 
قااة مااواهبيفم وتنماا  مااداركيفم وتعماال علاا  اااااء اجااراءاهتم ماا  اجليفااات  ات العال

 .ومتا عة أدواهلم ومعاجلة الصعوابت ال  قد تواجيفيفم ألناء دراستيفم
تيفيتة اجلو اجلامع  املناسابي وتاو ري أساباب االساتقرار للطالاب لأنشت  وقد 

لتحقيااا  النماااو األمثااال والتكامااال املنشاااود    خصاااية الطالاااب اجلامعياااةي وتقوياااة 
خاااالل  ةبااالشااااملة للطلا أوا ااار التعاااارف والتعااااول  ااا، الطاااالبي وتاااو ري ا دماااة

 دراستيفم ابجلامعة.
 

 :االدارةومن أ رز األعمال وا دمات ال  تشرف علييفا 
 : ا دمات الطال ية

  البطاقة والس،الت:يتم إ دار البطاقة اجلامعية للطالاب ونياديثيفا سانواي
 ي وإخالء برف الطالب عند إنتيفاء عالقته ابجلامعة .

 
 : التوجيه والنشاط

 ويداام عااددًا ماان املشاار ، املتخصصاا،  ر اااد االجتماااع :التوجيااه واإل
  وا ا ربة ملساعدة الطالب  يما حيتاج إليه اجتماعياً.
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 :ويشاامل النشاااط الثقااا ي واالجتماااع ي والرايجلاا ي والكشااف ي  النشاااط

وتنظايم املساا قات والاردالتي و االة لبلعااب الرايجلاية  يفازة  ختلااف 
اجلامعااااةي ومركااااز تنميااااة امليفااااارات  املعاااادات الرايجلااااية تتناسااااب وبالااااب

إلكساب الطاالب در اًا متنوعاة تعيانيفم علا  ظاروف اىليااة عناد الرجاوع 
 إىل  الدهم .

 
 
 

 والنشر العلم  املكتباتادارة  
 

تو ري  موعة دديثة ومتوازنة و ااملة وقوياة مان  تسع  املكتبة اجلامعية إىل 
اهج الدراسااااية والااااربامج مصااااادر املعلومااااات الاااا  تاااارتب  ارتباباااااً وليقاااااً ابملناااا

األكادمييااة والبحااو  العلميااة اجلاريااة   اجلامعااةي وتسااع  ادارة املكتبااات إىل 
لل،امعااااااات احمللياااااااة   تااااااو ري الكتااااااب الدراسااااااية والوسااااااااجل  املساااااااعدة هلااااااا

 . ا يلجمل ادتياجات العملية التعليمية والبحّ العلم   والبادث، واإلقليمية
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 مركز االستشارات والتدريث
 

يساااع  املركاااز إىل تقااادمي ا ااادمات التدريبياااة واالستشاااارية والدراساااات علااا  
املنظمات واأل اراد معتمادين علا  كفااءات تدريبياة واستشاارية وأسااليب   مستوى

عصاااارية متطااااورة لتلبياااااة متطلبااااات التنميااااة الشااااااملة وادتياجااااات سااااوق العمااااال 
األ يلة ي وقد أنشا   للمسامهة   النيفدة البشرية املتكاملة و   املبادئ و القيم

املركااز ليقااوم  اادوره   خدمااة اجلامعااة وا تماا  ماان خااالل إعااداد وتقاادمي الااربامج 
العلمياااااااةي والاااااااد لوماتي والااااااادوراتي  والتأهيلياااااااةي والتثقيفياااااااةي وور  العمااااااالي 
واحملاجلاارات الاا  تلااجمل داجاااات اجلامعااة وا تماا ي والعمااال علاا  تقاادمي ا ااادمات 

 التالية:
 التدريب . -1
 االستشارات . -2
 الدراسات -3
 تنظيم املؤارات والندوات وور  العمل . -4
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ور اااا  ا ااااري، أتسااااس النااااادا لتقاااادمي ا اااادمات للخااااري،ي والتوا اااال معيفاااامي 
ابجلامعة وتنفيذ انشطة ونشار أخباار ا اري، علا   افحة الناادا. واحملا ظاة علا  

امعةي و تنمية امليفارات التقنية واملعر ياة الالزماة العالقة والتوا ل  ، ا ري، واجل
للمشاااركة الفاعلااة   سااوق العماال ور اا  الفاارد ماا   اارم عماال )تشاامل امليفااارات 
مثاال التوا اال واإلدارة وداال املشااكالت والعماال اجلماااع  وكتا ااة الساارية الذاتيااة 

 ومن ميفامه: والتحدري للمقا التي 
 .  ناء قاعدة  يامت خا ة اب ري، -1 
 التنسي   ، املؤسسات اىلكومية واألهلية وخري  اجلامعة.  -2 
 تزويد خري  اجلامعة  بعض الكتب واملطبوعات املتادة.   -3 
 استقبال رساجلل ا ري، والرد عل  استفساراهتم ودراسة مق داهتم. -4 

 
 مدا املبدع، واملوهو ، 

كتشااااف ا اااداعات الطلباااة يعمااال الناااادا علااا  تنمياااة الوسااااجلل واألسااااليب ال 
املبدع، واملتفوق، ورعاايتيفم مان خاالل ا اراكيفم   التخطاي  لبنشاطة وتنفياذها 

 . ا حيق  النمو املتكامل لشخصياهتم
 
 

 اندي اخلرجيني
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 ادارة الشؤول االدارية واملالية

 يتاة عمال متطاورة تسااعد علا  التخطاي  والرقا اة و االساتخدام تعمل علا  إيااد 
األمثاال للمااوارد املاليااة ي وتقاادمي أ داال ا اادمات والتساايفيالت للعااامل،ي وتداام 

 الوددات التالية:
ودااادة  –ودااادة املاااوارد البشااارية  –ودااادة العالقاااات العامااة  -وداادة الساااكر رية

 وددة اىلساابت. -ا دمات

 ودة وددة النوعية وجلمال اجل

تقوم وددة النوعية وجلمال اجلودة  ساعدة الوددات األكادميية واإلدارياة   
تطوير اس اتي،يات نيس، اجلودةي كل    ال عملهي والتأسيس لعمليات التقومي 
الااذاو واملراقبااة وملتطلبااات إعااداد التقاااريري وتاادريب العااامل،ي ماا  تقاادمي النصااح 

؛ وتقااااادمي النصااااااجلح طصاااااوم اإلجاااااراءات واملسااااااندة كلماااااا اقتدااااا  الدااااارورة 
 .التشغيلية لتخطي  وتنفيذ عمليات اجلودة

 

 الفروع

قدم عل   تح  روع هلا ت   عملت ن درم اجلامعة عل  تقدمي ا دماتانطالقاً م
من خالهلا ا دمات التعليمية والتدريبي ديّ تستقبل الفروع الطلبة الارابب،   

ال القبااااول ومساااااعدهتم   تلقاااا  ا اااادمات االلتحاااااق ابجلامعااااة وتقااااوم ابسااااتكم
 التعليميةي و رامج التعليم املستمر والتدريب.
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 :القسم الثاين: أنظمة وإجراءات هتمُّ الطالب
 

 تعريفات
  اإلنذار األكادمي : 

اإل ااعار الااذا يوجااه للطالااب  ساابب  ا فاااا معدلااه  ال اكماا  عاان اىلااد  هااو 
 ( .5من 2األدىن وهو )

 صلية : درجة األعمال الف 
الدرجااة املمنودااة لبعمااال الاا  تباا، نيصاايل الطالااب خااالل  صاال دراساا  ها  

 من اختباراتي وحبو  وأنشطة تعليمية تتصل ابملقرر الدراس .
  :  املعدل الفصل 

دا ل قسمة  موع النقاط ال  دصال علييفاا الطالاب علا   ماوع الودادات 
اساا ي ونيسااب النقاااط املقااررة جلمياا   املقااررات الاا  درساايفا   أا  صاال در 

 درب الوددة املقررة   وزل التقدير الذا دصل علياه   كال مقارر درساه 
 الطالب. 

 :  املعدل ال اكم 
دا ل قسمة  موع النقاط ال  دصال علييفاا الطالاب   مجيا  املقاررات الا  

 درسيفا منذ التحاقه ابجلامعة عل   موع الوددات املقررة لتلك املقررات.
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 دراسةنظام ال
 . الساعات املعتمدةنظام  تسري الدراسة   املردلة اجلامعية  -أ
 عاد يتدرج الطالب   الدراسة والن،اح   مقاررات املساتوايت الدراساية  -ب

 .لخطة الدراسية للربممج الدراس و قاً لااوز املتطلبات السا قة هلاي 
   تطبااا  علااا  بلباااة الدراساااات العلياااا األدكاااام ا ا اااة هبااام واملعتمااادة -ج

 اجلامعة.
 

 :القواعد التفصيلية املنظمة لالنتقال من مستوى إىل آخر 
الطالب الاذين ح يتعثاروا  سابب الرساوب   املقاررات ياتم تسا،يليفم    )أواًل(

مقاااررات املساااتوى التاااا  ابلتااادرج  ااادءًا مااان املساااتوايت الااادنياي و ااا  
 ا ط  الدراسية املعتمدة.

 يعاااد تساا،يليفم   مقااررات الرسااوبي ويااتم الطااالب املتعثاارول دراسااياً  )اثنياااً(
 تس،يليفم   مقررات املستوايت التاليةي و   الدوا   التالياة : 

ي واىلاااد سااااعة معتمااادة( 12اىلاااد األدىن مااان العااابء الدراسااا  هاااو ) (1
 .ساعة معتمدة( 18األعل  منه )

ته   الفصاول يلازم ععاادة دراساأا مقارر دراسا ي  ( إ ا رسب الطالب  2 
 . ةالتالي

 ما يل  : يراع    تس،يل املقررات الدراسية( 3   
 ) أ( عدم التعارا   اجلدول الدراس .      
 )ب( استيفاء املتطلبات السا قة للمقرر أو املقررات املراد تس،يليفا.     
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 املواظبة واالنقطاع عن الدراسة

 
  علااا  الطالاااب دداااور احملاجلاااراتي والااادروس العملياااةي وحيااارم مااان دخاااول

%( من احملاجلارات 75ختبار النيفاجل   ييفا إ ا قل  نسبة ددوره عن )اال
والدروس العملية احملددة لكل مقرر خالل الفصل الدراس ي ويعد الطالاب 
الذا درم من دخول االختبار  سابب الغيااب راسابًا   املقارري وير اد لاه 

 تقدير حمروم.
  ًا    لااك الطالااب الااذا يتغيااب عاان االختبااار النيفاااجل  تكااول درجتااه  اافر

االختباااري وحيسااب تقااديره    لااك املقاارر علاا  أساااس درجااات األعمااال 
 الفصلية ال  دصل علييفا.

  إ ا ح يتمكن الطالب من ددور االختبار النيفاجل    أا من ماواد الفصال
لعاااذر قيفاااراي جااااز  لاااس الكلياااةي   دااااالت الدااارورة القصاااوىي قباااول 

 شاارط أل يقاادم الطالااب عااذره   عااذرهي والسااماح ععطاجلااه اختبااارًا  اادياًل 
التخلف عن االختبار من وق  نشوء العاذر داىت ااياة األسابوع الثااين مان 
اايااة االختباااراتي ويعطاا  الطالااب التقاادير الااذا حيصاال عليااه  عااد أداجلااه 

 االختبار البديل.
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 وأتجيل الدراسة إيقاف القيد
 
  يعد راسباً إ ا تقدم دراس  دول أل الفصل إيقاف القيد   اليوز للطالب

مااان  داياااة أساااا ي   خاااالل أر عاااة عاااذر مقباااول لااادى  لاااس الكلياااة و لاااك 
 .الفصل الدراس  املوجلح   التقومي اجلامع 

  ياااوز للطالاااب قبااال انتظاماااه   مساااتواه الدراسااا  التقااادم  طلاااب أتجيااال
الدراسااة لعااذر يقبلااه  لااس الكليااة علاا  أال تت،اااوز ماادة التأجياال  صاال، 

لي، أو لاللة  صول دراسية بري متتالية ددًا أقص  بيلة  قاجله دراسي، متتا
  اجلامعةي وال نيتسب مادة التأجيال جلامن املادة الالزماة إلاااء متطلباات 

 التخرج.
  أو املؤجاال السااتتناف الدراسااة   الوقااا   املوقااف قيااادهإ ا عاااد الطالااب

 ذلك.القبول والتس،يل إل دار قرار   مديراحملدد ي يتقدم  طلبه إىل 
  إ ا ح يعد الطالب املعتذر أو املؤجل الستتناف الدراسة   الوق  احملدد ي

 قيده . دفظالقبول والتس،يل قرار  مديرأ در 
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 إعادة القيد

 
  القبااااول  مااااديرقيااااده التقاااادم  طلااااب إعااااادة قيااااده إىل  احملفااااو ميكاااان للطالااااب

 والتس،يل  رقمه وس،له قبل االنقطاع و   الدوا   اآلتية:
القباول والتسا،يل خاالل أر عاة  صاول  ماديرأل يتقدم  طلب إعاادة القياد إىل  )أ (

 دراسية من   ريخ ب  القيد.
أل يوا اااا   لااااس الكليااااة املعنيااااة واجليفااااات  ات العالقااااة علاااا  إعااااادة قيااااد  )ب(

 الطالب.
إ ا مد  عل  ب  قيد الطالب أر عة  صول دراساية  اأكثري  بكمكاناه التقادم  )ج(

تنطبا  علياه  ي و ست،دًا دول الرجوع إىل س،له الدراسا  الساا  لل،امعة بالباً م
 كا ة  روط القبول املعلنة   دينه.

إال  عااذر مقباول يوا اا  عليااه  ال ياوز إعااادة قيااد الطالاب أكثاار ماان مارة واداادة )د(
 . لس الكلية

 ال يوز إعادة قيد الطالب املطوا قيده إ ا كال منذرًا أكادميياً . )ها(
 قيد الطالب   الفصل الذا بوا قيده  يه.ال يعاد  )و(
  ال يوز إعادة قيد الطالب الذا  صل من اجلامعة ألسباب تعليمية أو أتديبيةي

أو الذا  صل من جامعة أخرى ألساباب أتديبياةي وإ ا اتداح  عاد إعاادة قياده 
 أنه سب   صله ملثل هذه األسباب  ي عّد قيده م لغ  من  ريخ إعادة القيد. 
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 االختبارات والتقديرات والتخرج
 ( 30تكااااااول درجااااااة األعمااااااال الفصاااااالية%)  ي ودرجااااااة االمتحااااااال النيفاااااااجل

 .%(30%(ي ودرجة االمتحال النصف  )40)
 (  ماجلاااة درجاااة والدرجاااة الصاااغرى 100الدرجاااة الكاااربى لكااال مقااارر دراسااا )

 درجة. مخسول( 50للن،اح )
 باال موعااد االختبااار  عشاار دقاااجل ي علاا  الطالااب أل يكااول   قاعااة االختبااار ق

وال يساامح  اادخول أا بالااب  عااد توزياا  األسااتلة إال  عااذر يقبلااه املسااؤولول 
 عن إجراء االختبار.

  ال يسااامح للطالاااب  ااادخول االختباااار النيفااااجل   عاااد مدااا  نصاااف سااااعة مااان
 دايتااهي كمااا ال يساامح لااه اب ااروج ماان االختبااار قباال مداا  نصااف ساااعة ماان 

  دايته. 
 لب ألناء االختبار عددا  جل،يج واوه يوجه إليه إنذار   املرة إ ا قام الطا

األوىل  ااك ا تكاارر  لااك منااه أ خااذت ورقااة إجا تااه وأ خاارج ماان قاعااة االختبااار 
 دول إلغاء الختباره.

 يإ ا بش الطالب أو داول الغش أو وجد معه  ا ء لاه  الة  قارر االختباار 
ختباره   املقارر الاذا باش يؤخذ منه ويسلم لل،نة االختبار  حدر ويلغ  ا

 يه وتدم مجي  املستندات املثبتة لذلك م  نساخة مان احملدار إىل ملفاه  اكل 
تكرر منه  لك ألغ  اختباره   مجي  املقررات ال  يدرسيفا    لاك الفصالي 

  كل تكرر  لك منه  صل من اجلامعة ويعلن كل  لك   دينه.
    كاال مقاارر علاا  أساااس أل نيسااب التقااديرات الاا  حيصاال علييفااا الطالااب 

 ( نقاط كما يل :5وزل التقدير من)
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 (5وزل التقدير من ) رمز التقدير  التقدير  الدرجة املتوية 
  5.0 أ+ ضتاز مرتف   100-95

  4.75 أ ضتاز  95إىل أقل من  90 
  4.5 ب+ جيد جدا مرتف   90إىل أقل من  85 
  4.0 ب جيد جدا  85إىل أقل من  80 

  3.5 ج+ جيد مرتف   80إىل أقل من   75
  3.0 ج جيد  75إىل أقل من  70 
  2.5 د+ مقبول مرتف   70إىل أقل من  65 
  2.0 د مقبول  65إىل أقل من  60 

  1.0 ها راسب  60أقل من 
 
  يكااول التقاادير العااام للمعاادل ال اكماا  عنااد ختاارج الطالااب  ناااء علاا  معدلااه

 ال اكم  كاآلو:
 .5.00من  4.50إ ا كال املعدل ال اكم  ال يقل عن (: ضتاز( )1
مان  4.50إىل أقال مان  3.75إ ا كال املعدل ال اكم  من  (:جيد جدا( )2

5.00. 
مااان  3.75إىل أقااال مااان  2.75إ ا كاااال املعااادل ال اكمااا  مااان (: جياااد( )3

5.00. 
ماان  2.75إىل أقاال ماان  2.00إ ا كااال املعاادل ال اكماا  ماان  (:مقبااول( )4

5.00 . 
 ( 4.75انح مرتبة الشرف األوىل للطالب اىلا ل عل  معادل تراكما  مان )

( عند التخرجي وانح مرتبة الشرف الثانياة للطالاب 5.00( من )5.00إىل )
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( 5.00( من )4.75( إىل أقل من )4.25اىلا ل عل  معدل تراكم  من )
 :يل  الشرف األوىل أو الثانية ما عند التخرجي ويش ط للحصول عل  مرتبة

أال يكاااول الطالاااب قاااد رساااب   أا مقااارر درساااه   اجلامعاااة أو   جامعاااة  -أ
 أخرى.

أل يكااول الطالااب قااد أكماال متطلبااات التخاارج   ماادة أقصاااها النااا عشاار  -ب
  صاًل دراسياً.

%( من متطلبات 60أل يكول الطالب قد درس   اجلامعة ما ال يقل عن )-ج
 التخرج. 

 ي  لبات التخرج  ن،ااح دساب ا طاة الدراسايةيتخرج الطالب  عد إااء متط
 عل  أال يقل معدله ال اكم  عن  مقبول.
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  ات العليانظام الدراس

 
  يطبااا  علااا  الدراساااات العلياااا التعليماااات ا ا اااة املعتمااادة مااان عماااادة

 هذا الدليل.يرد  يه نص    العليا والبحّ العلم    كل ما حالدراسات 
  ا طاة الدراساية املعتمادة  م العا : وتشمل دراساة ماواد و ا مردلة الد لو

 .للتخصص
  مردلااة املاجسااتري: تشاامل دراسااة مقااررات و اا  ا طااة الدراسااية املعتماادة

للتخصااااصي وأبرودااااة علميااااة و اااا  جلااااوا   اعااااداد الرساااااجلل العلميااااة   
 اجلامعة والصادرة عن عمادة الدراسات العليا والبحّ العلم .

  تشاااااامل مقااااااررات دراسااااااية و اااااا  ا طااااااة الدراسااااااية مردلااااااة الاااااادكتوراة :
للتخصاااصي وابروداااة و ااا  جلاااوا   اعاااداد الرسااااجلل العلمياااة   اجلامعاااة 

 والصادرة عن عمادة الدراسات العليا والبحّ العلم .
   يوز  قرار من عمادة الدراسات العلياا قباول الطالاب  نظاام الرساالة  قا

 ية   نفس التخصص.ا ا قدم ما يؤيد دصوله عل  خربات علمية وعمل
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 التحويل

 
  داخااال ومااان ختصاااص إىل آخااار ياااوز نيويااال الطالاااب مااان كلياااة إىل أخااارى

 اجلامعة و قاً للدوا   التالية:
 أل توا   الكلية احملول إلييفاي وتنطب  عليه  روط القبول  ييفا.  (1
القبول والتس،يل   مدة ال تت،ااوز  مديرأل يتقدم  طلب التحويل إىل  (2

 الثالّ من  داية الفصل الدراس  .ااية األسبوع 
 ير   م  الطلب ما يل  :  (3
 الس،ل األكادمي  للطالب .  -أ

 ما تطلبه اجليفة التعليمية املربوب التحويل إلييفا للمعادلة. -ب
  ال يتم التحويل إالّ  عاد معادلاة املقاررات الا  درسايفا الطالاب   كليتاه

 ال  د وِّل منيفا.
  خارج اجلامعة و   الدوا   اآلتية:يوز قبول نيويل الطالب من 
 أل يكول الطالب قد درس   كلية أو جامعة مع ف هبا. -1
 أال يكول مفصواًل من اجلامعة احملول منيفا ألسباب أتديبية. -2
% مااان متطلباااات التخااارج   50أل يااادرس الطالاااب مااااال يقااال عااان  -3

 الكلية احملول إلييفا.
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 من اجلامعةالفصل 

 
 :يفصل الطالب من اجلامعة   اىلاالت اآلتية 

إ ا دصااال علااا  لاللاااة إناااذارات متتالياااة ال فااااا معدلاااه  ال اكمااا  عااان  (1
 (.5من  2.0)

املاااادة املقااااررة  جلااااعفإ ا ح ينااااه متطلبااااات التخاااارج خااااالل ماااادة أقصاااااها  (2
 لتخرجه.

إ ا اتداااح عااادم جدياااة الطالاااب  تعماااده الرساااوب وااااوه جااااز  (3
 ب  قيده.   لس الكلية
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  طلبةالأتديب نظام  
 تح  التأديباملخالفات ال  تس 

ي واالمتناااااع عاااان ددااااور ومرا قيفااااااألعمااااال املخلااااة ابلنظااااام   اجلامعااااة  (1)
ابملواظباة  تعليمااتالاجلامعية األخارى الا  تقدا   نشطةألاي أو راتاحملاجل

 . يفا ي
كل قول أو  عل ميس الشرفي والكرامةي أو خيال حبسان السارية والسالوك  (2)

 واالستقامة داخل اجلامعة وخارجيفا.
 م االختبار ي أو ابهلدوء الواجب له عددا  جل،يج واوه .كل إخالل  نظا (3)
ي أو  روع  يهي أو حماولة للغاش ي أو ا اطحاب ماا كل بش   االختبار   (4)

 له  لة ابملقرر ولو ح يستفد منه .
 .االساءة إىل أدد أعداء هيتة التدريس أو العامل، أو الطلبة ابلقول أو الفعل (5)

 العقوابت التأديبية للطالب
 تنبيه.ال  -1
 .املكتوباإلنذار   -2
 اىلرمال من ددور حماجلرات أدد املقررات مدة ال تت،اوز  يفرًا .  -3
 إلغاء اختبار الطالب   مقرري أو أكثر .  -4
 درمال الطالب من دخول االختبار النيفاجل    مقرر أو أكثر .  -5
 الفصل من الكلية ملدة عام دراس ي أو أكثر .  -6
 الفصل النيفاجل  من اجلامعة .  -7

لب أل حيتج  عادم علماه  انظم اجلامعاة ولواجلحيفاا و اا تصادره مان وليس للطا
 تعليمات .
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 هتمكعناوين 

 
 00252634747878 :ةا امعة الرميسي  تتلفوان

00962779116272 
 00252619233333 :مقديشو
 00252634400900 :هرجيسا

 www.ustedu.org :املوقع االلكرتوين

 

 info@ustedu.org االمييل:

https://web.facebook.com/ustedu.uni :صفحة ا امعة على فيسبوك

versity 

 

 https://twitter.com/universityust :حساب ا امعة على تويرت
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