فهر�س حمتويات الدليل
4

المحتويـات
المحتوى

فهرس محتويات الدليل.
نبذة تعريفية عن الجامعة.
كلمة رئيس الجامعة.
مقدمة.
الكليات والبرامج الدراسية بالجامعة.
التنسيق والقبول.
نظام الدراسة ،ووقف وإلغاء القيد.
االمتحانات والتقييم.
التحويل.
الرسوم الدراسية.
النشاط الطالبي.
اإلنسحاب ،والفصل من الجامعة.
قواعد السلوك الطالبي.
إرشادات عامة.

w w w .y j u -e d u .o r g

الصفحة
4
5
7
8
9
11
15
20
31
35
38
40
43
49

�أن�شئت اجلامعة اليمنية الأردنية ،بناء ًا على مذكرة التفاهم املوقعة بني حكومتي اجلمهورية
اليمنية ،واململكة الأردنية الها�شمية ،و�إ�ستناد ًا �إىل موافقة جمل�س الوزراء رقم ( )65
ل�سنة 2005م ،وموافقة املجل�س الأعلى للجامعات ،واملجل�س الأعلى لتخطيط التعليم يف
�إجتماعهما امل�شرتك بتاريخ 2006/2/16م  ،و قرار وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
رقم ( )0790ل�سنة 2008م ،ب�إن�شاء اجلامعة.

نبذة تعريفية عن اجلامعة

نبذة تعريفية عن الجامعة

�إن �إن�شاء اجلامعة اليمنية الأردنية ي�أتي من�سجم ًا مع التوجه العام للتو�سع يف التعليم
العايل ،ويف �إطار التجديد يف نوعية اجلامعات ،بالرتكيز على اجلامعات التطبيقية،
التي ت�سهم يف تطوير الإنتاج على �أ�س�س علمية ،وحتقق التوازن بني الدرا�سات النظرية،
والإهتمام بالتطبيقيات العملية ،والتدريب امليداين ،و�إعطائها وزن ًا �أكرب يف املناهج
الدرا�سية ،ل�ضمان ت�أدية اخلريجني �أعما ًال منتجة ،ولإتاحة تعليم متنوع وحديثُ ،يهيئ
الفرد واملجتمع ،للتعامل مع حقائق وتطورات ع�صر جديد .
ُت ْع َنى اجلامعة بت�أهيل كوادر كف�ؤة ،وعلى درجة عالية من الإعداد ،وتتمتع مبهارات
تطبيقية لتلبية احتياجات ومتطلبات �سوق العمل ،املحلي والإقليمي .و�ستتفرد اجلامعة
ب�إيالء �إهتمام خا�ص بالتخ�ص�صات الدقيقة ،حتى ال تكون ن�سخة مكررة من �أي جامعة
حكومية �أو �أهلية قائمة حاليا ،وت�ساهم يف تهيئة بيئة منا�سبة ،وم�شجعة ال�ستقطاب
اال�ستثمارات التي تخلق فر�ص عمل جديدة وواعدة ،وتقل�ص ب�صورة فاعلة حجم البطالة،
وحتقق عائد ًا حقيقي ًا وملمو�س ًا.
وبالتايل �ست�شكل اجلامعة �إ�ضافة نوعيه مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،تن�سجم وتتكامل يف
وجودها وعطائها مع متطلبات املرحلة ،وت�ساهم يف حتقيق �أهداف التعليم العايل
وتطويره ،مبا ي�ؤمن جتاوبه مع االحتياجات امللحة وامل�ستقبلية للتنمية.
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�أهداف اجلامعة

أهداف الجامعة

تهدف اجلامعة اليمنية الأردنية� ،إىل خدمة املجتمع اليمني والعربي والإقليمي ،بتقدمي
برامج تطبيقية متميزة ،مواكبة ملتطلبات املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية  ،وتلبية �إحتياحات
�سوق العمل ،وخدمة برامج ومتطلبات التنمية الطموحة.
تتمثل �أهداف اجلامعة الرئي�سية مبا يلي :
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.1

�1إتاحة فر�ص التعليم اجلامعي املتو�سط والعايل ،للح�صول على درجة جامعية
متو�سطة ،و درجة جامعية �أوىل يف خمتلف املجاالت.

.2

�2إعداد وت�أهيل كوادر قادرة على ت�سخري منافع العلوم احلديثة خلدمة التنمية،
وتلبية �إحتياجات �سوق العمل املحلية والإقليمية .

.3

3توجيه الطالب على تنمية قدرات التفكري التمحي�صي  ،ومهارات التعلم لديهم،
مبا يخدم تطورهم الذهني وال�شخ�صي.

.4

4الإفادة من نتاج التطور التكنولوجي وا�ستخداماته التطبيقية يف جماالت العلوم
املختلفة ،ومتابعة كل جديد يف هذا املجال ،وامل�شاركة يف عملية التطوير.

.5

5تقدمي خدمات التعليم عن بعد ،والتعليم الإليكرتوين مل�ساعدة املواطنني من
خمتلف الأعمار والفئات على متابعة التح�صيل.

.6

6دعم ال�صالت مع امل�ؤ�س�سات الإنتاجية ،وخدمة املجتمع من خالل تنمية،
وت�شجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات �سوق العمل وتقدمي اال�ست�شارات
واخلدمات لهذه امل�ؤ�س�سات.

.7

7توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اجلامعات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل..
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لقد كرم اهلل بني الب�شر ،وبعث فيهم النبيني بر�سائل �سماوية ،لهدايتهم �إىل
احلق ،وال�صالح ،و�إعمار الأر�ض ،وحثهم على العمل ،وطلب العلم ،والإ�ستزادة من
املعارف ،فالعلم واملعرفة �أ�سا�س تقدم وتطور ال�شعوب.

كلمة رئي�س اجلامعة

كلمة رئيس الجامعة

ومن هذا املنطلق ف�إن اجلامعة اليمنية الأردنية تعتمد التميز خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا
لأداء ر�سالتها ،وحتقيق �أهدافها ،و ا�ستيعاب املتغريات العاملية ،ومواكبة التطورات
التكنولوجية ،وترجمتها خلدمة الإن�سانية.
�إن التميز الذي نن�شده يف اجلامعةُ ،يحتَّم علينا ت�سخري �إمكانياتها املادية والب�شرية،
لتجذير املعرفة ،وتعميقها لدى منت�سبي اجلامعة ،ب�إعتبارها �أ�سا�س التطور ،و�شرط
للبقاء والنماء والرقي.
�إنَّ خ�صو�صية بيئة العمل الأكادميي التي تتميز بها اجلامعة ،مرتبطة باالن�ضباط
التام ،والإلتزام بالقوانني واللوائح ،والأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجبها،
والقدرة على توظيف احلرية الأكادميية ،للدفع بعجلة منو هذه امل�ؤ�س�سة ،لتحقيق
مزيد ًا من االزدهار والنماء.
لقد وفرت اجلامعة بيئة تعليمية مالئمة ،و�أعدت خطط ًا درا�سية توائم بعقالنية
بني الدرا�سات النظرية ،واملهارات التطبيقية ،وا�ستقطبت نخبة متميزة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س امل�ؤهلني.
�إمياننا كبريبقدراتكم  ،ونعمل جاهدين لتلبية �إحتياجاتكم ،لتبدعوا ،وتقدموا
الأف�ضل ،و�ضعوا ن�صب �أعينكم ب�أن العلم �أمانة ،والعمل م�س�ؤولية ،و�سيادة القانون
مبد�أ مقد�س ،والآداب العامة موروث ح�ضاري ،وقيم �إن�سانية يجب االلتزام بها،
واملحافظة عليها ،فتحلوا باملُ ُثل العليا لت�صبحوا دوم ًا القدوة ملن بعدكم.
رئـــــــــي�س اجلامعـــــــــة
�أ.د /م�صطفى ح�سني املتوكل
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مقــــــــــــــــــــــدمـــة

مقـــــــــــــــــــــدمة
الطالب والطالبات !

ت�ستقبل اجلامعة اليمنية الأردنية عام ًا درا�سي ًا جديد ًا ،بر�ؤى جديدة ،وتطلعات
�إىل م�ستقبل ُم َب َّ�شر باخلريللجميع ،ويف طليعتهم الطالب ،والطالبات الذين تنتظرهم
كليات اجلامعة ب�أق�سامها ،وتخ�ص�صاتها املختلفة ،بوابتهم �إىل امل�ستقبل الواعد.
ولت�سيري وت�سهيل �إدارة �ش�ؤونكم �أ�صدرت اجلامعة هذا الدليل ،الذي جتدون
فيه معظم ما حتتاجون �إليه من املعلومات ،املتعلقة بقواعد ونظم ،و�إجراءات التن�سيق
والقبول ،وخطوات الت�سجيل ،وكل ما يتعلق بالر�سوم الدرا�سية.
كما ي�سلط هذا الدليل ال�ضوء على نظام الدرا�سة و املواظبة ،والإمتحانات،
وقواعد ال�سلوك الطالبي ،وغريها من الأمور .كما �ستجدون فيه �إجابات على الكثري من
الإ�ستف�سارات والأ�سئلة التي قد تطر�أ يف �أذهانكم.
الطالب والطالبات!!

�أنتم ملزمون بالإطالع على هذا الدليل ،وقراءته بتمعن ،ليوفر عليكم الكثري من
العناء ،واجلهد والوقت ،ويجنبكم الوقوع يف الأخطاء واملخالفات.
ومع كل ذلك فلن يغنيكم هذا الدليل� ،أو يعفيكم من الإطالع على الئحة �ش�ؤون
الطالب ،املتعلقة بنظام الدرا�سة ،والإمتحانات وغريها من الإجراءات ،والتي �ستجدون
فيها عمق ًا ،و�إ�سهاب ًا �أكرث ،وتفا�صي ًال �أو�ضح ،يف عر�ض الق�ضايا التي ُتهم الطالب منذ
دخوله اجلامعة ،وحتى حلظة تخرجه من اجلامعة.
ميكنكم الإطالع على الئحة �ش�ؤون الطالب يف املوقع الإليكرتوين اخلا�ص باجلامعة
� www.yju-edu.orgأويف مكتبة اجلامعة
8
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الكليات والربامج الدرا�سية يف اجلامعة
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ي�شرتط لت�سجيل الطالب يف اجلامعة للح�صول على الدرجة اجلامعية الأوىل �أو
املتو�سطة �أو الدبلوم ما يلي:
�أن يتقدم الطالب الراغب الإلتحاق باجلامعة ،يف املواعيد املحددة للقبولوالت�سجيل ،واملعلن عنها.
�أن يكون الطالب حا�ص ًال على م�ؤه ًال مقبو ًال باجلامعة وفق �شروط التن�سيقوالقبول باجلامعة والكلية.

التن�سيق والقبول

التنسيق والقبول

�أن ي�سلم الطالب كافة الوثائق الأ�صلية ،املطلوبة لت�سجيله وقيده باجلامعةو�إ�ستيفاء بقية املتطلبات .
�أن يجتاز �إمتحان القبول  ،و�إمتحان القدرات ( للحاالت اخلا�صة ).�أن يدفع الطالب ر�سوم التن�سيق والقبول مرة واحدة عند بدء التن�سيق.ي�شرتط يف امل�ؤهالت التي يقدمها الطالب عند الت�سجيل� ،أن ال تكون الفرتة من تاريخ
احل�صول عليها ،قد جتاوزت الفرتة امل�سموح بها من وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي للقبول.
ي�شرتط يف امل�ؤهالت ال�صادرة من خارج اليمن ،امل�صادقة عليها من اجلهات املخت�صة،
يف بلد الإ�صدار واليمن ،وعر�ضها على اللجنة املخت�صة باجلامعة �إذا اقت�ضت احلاجة
لذلك.
يجوز �أن يلتحق باجلامعة من يحمل م�ؤه ًال ال تقل مدته عن عامني درا�سيني  ،ملا
بعد الثانوية العامة �أو مايعادلها � ،أو كان منقو ًال ،من م�ؤ�س�سة تعليمية ،معرتف
بها (كلية جمتمع  ،معهد �صحي� ،أو تقني� ،أوغريها ) ،مع ا�ستيفاء معايري القبول
املت�ضمنة النجاح يف �إجتياز �إختبارالقدرات ،و �إمتحانات لتحديد امل�ستوى يف حزمة
من املقررات الدرا�سية التي تحُ َّد ْد وفق ًا للتخ�ص�ص و القواعد ،وذلك وفق ًا للخطط
الدرا�سية للكليات املعنية.
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التن�سيق والقبول

على الطالب �إ�ستكمال الإجراءات وجتهيز الوثائق املطلوبة ،وعلى النحو التايل:
�أو ًال .للطالب اليمنيني .
�1 .1أ�صل �إ�ستمارة الثانوية العامة .
�2 .2صورة ُمع ّمدة طبق الأ�صل لإ�ستمارة الثانوية العامة.
� 3 .صورة من البطاقة ال�شخ�صية  /العائلية .
4 .4ثمان �صور فوتوغرافية (� )6×4أمامية  ،وملونة بخلفية بي�ضاء .
5 .5تعبئة البيانات يف �إ�ستمارة طلب الإلتحاق باجلامعة ( يتم �إ�ستالمها من �ش�ؤون
الطالب باجلامعة ).
ثاني ًا :للطالب غري اليمنيني.
�1 .1صورة من اجلواز  ،مع �إبراز �أ�صل اجلواز للمقارنة  ،و�إعتماد ال�صورة مبوجبه .
� 2 .صورة من الإقامة.
�3 .3أ�صل �إ�ستمارة الثانوية العامة ،و�صورة طبق الأ�صل للإ�ستمارة ،وكلتاهما
ُمع ّمدتان من اجلهات ذات العالقة يف بلد الإ�صدار ،و�سفارة اجلمهورية اليمنية
يف الدولة ال�صادرة منها ،بالإ�ضافة �إىل تعميدها من وزارتي الرتبية والتعليم
واخلارجية.
4 .4ثمان �صور فوتوغرافية (� )6×4أمامية وملونة  ،وبخلفية بي�ضاء .
 5 .تعبئة البيانات يف �إ�ستمارة طلب الإلتحاق باجلامعة ( يتم �إ�ستالمها من �ش�ؤون
الطالب باجلامعة ).
ثالث ًا  :منت�سبوا ،وخريجوا كليات املجتمع واملعاهد ال�صحية والتقنية� ،أو املحولني منها.
�1 .1صورة ُمع ّمدة طبق الأ�صل من ا�ستمارة الثانوية العامة.

12
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�3 .3صورة من البطاقة ال�شخ�صية  /العائلية .
�4 .4صورة ُمع َّمدة طبق الأ�صل من ك�شف الدرجات ( ال�سجل الأكادميي ).
5 .5ثمان �صور فوتوغرافية (� )6×4أمامية وملونة بخلفية بي�ضاء .

التن�سيق والقبول

2 .2وثيقة ّْ
تخرج ( �أ�صل � +صورة طبق الأ�صل ) �أو �إفادة.

6 .6تعبئة البيانات يف �إ�ستمارة طلب الإلتحاق باجلامعة ( يتم �إ�ستالمها من �ش�ؤون
الطالب باجلامعة ).
يتم �إجراء مفا�ضلة بني املتقدمني للإلتحاق باجلامعة يف احلاالت التالية:
أ-أ�إذا ق�ضت اللوائح والأنظمة يف الكليات �إجراء عملية املفا�ضلة.
ب-ب�إذا جتاوزت �أعداد الطلبة املتقدمني يف �أي تخ�ص�ص �أو برنامج درا�سي ،للأعداد
املقرة من جمل�س اجلامعة� ،أو للطاقة الإ�ستيعابية.
يتم �إجراء املفا�ضلة بني املتقدمني وفق ًا للوائح و�أنظمة الكلية املعنية ،واملعايري التالية:
أ-أالن�سب املئوية للم�ؤهالت احلا�صلني عليها الطالب.
ب-بنتائج اختبارات القبول العامة �أو اجلزئية.
ت-تنتائج �إجتياز �إمتحان املهارات والقدرات .
ث-ثنتائج املقابلة ال�شخ�صية.
ج-جيجوز اجلمع بني املعايري ال�سابقة ،كما ميكن �إ�ضافة معايري �أخرى تقرتحها
الكليات ،و مبا يحقق النتيجة الأف�ضل ،و ي�ضمن العدالة وت�ساوي الفر�ص بني
املتقدمني.
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التن�سيق والقبول

إجراءات التنسيق

على الطالب القيام باخلطوات التالية:
1.1بعد تعبئة �إ�ستمارة طلب الإلتحاق باجلامعة (الن�سختني) ،يتم ت�سليمهما مع ملف
يت�ضمن الوثائق املطلوبة �إىل املخت�ص يف مكتب التن�سيق والقبول ،والذي �سيمنح
الطالب �إذن ًا بدفع ر�سوم التن�سيق.
 2.ت�سليم �إذن دفع ر�سوم التن�سيق ،مع الر�سوم لأمني ال�صندوق ،الذي بدوره �سيقوم
ب�إ�ستالم الر�سوم و�إعادة �إذن الدفع بعد تعبئته ،مع �إي�صال الإ�ستالم النقدي
(�سند القب�ض) باملبلغ املدفوع.
�3.3إعادة ت�سليم �إذن دفع ر�سوم التن�سيق� ،إىل املخت�ص يف مكتب التن�سيق والقبول،
الذي بدوره �سيقوم مبنح الطالب �سند ًا با�ستالم امللف وحمتوياته� ،إ�ضافة �إىل
ن�سخة من �إ�ستمارة طلب الإلتحاق باجلامعة بعد تعبئتها.
4.4يحتفظ الطالب بن�سخة من �سند اي�صال اال�ستالم النقدي (الن�سخة البي�ضاء)،
�إ�ضافة �إىل ن�سخة من �إ�ستمارة طلب الإلتحاق باجلامعة.
ال يعد الطالب م�سج ًال يف اجلامعة  ،مامل ي�ستكمل الوثائق املطلوبة ،وفق ًا ل�شروط
و�ضوابط القبول ،ودفعه كافة الر�سوم املقررة ،والوفاء بالتعهدات التي قطعها بهذا
ال�ش�أن .
يمُ نح الطالب رقم قيد يف الكلية املعنية � ،أو املعهد � ،أو املركز  ،ويحفظ يف �إر�شيف
اجلامعة � ،أو الكلية �أو املعهد �أو املركز ،ملف الطالب ،و كافة الوثائق املتعلقة بالطالب
الدرا�سية منها �أو املالية  ،و ُت َد َّونْ جميع بيانات الطالب و�أحواله الدرا�سية ،ونتائجه يف
ال�سجالت الر�سمية للكلية� ،أو املعهد� ،أو املركز ،يف احلا�سب الآيل ،خالل مدة درا�سته
يف �أي منها .

14
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�أو ًال  :نظام الدرا�سة

لغة الدرا�سة الأ�سا�سية يف اجلامعة هي اللغة العربية  ،ولغة الدرا�سة امل�ساندة هي
اللغة االجنليزية  ،ما مل تقت�ضي طبيعة �أي مقرر درا�سته باللغة الإجنليزية �أو لغة
�أخرى.
الدرا�سة يف اجلامعة نظامية ،و ُي�شرتط املواظبة واحل�ضور جلميع
املحا�ضرات،واملناق�شات ،والدرو�س العملية،والتدريب امليداين  ،بح�سب ال�ساعات
املعتمدة لكل مقرر يف اخلطة الدرا�سية.

نظام الدرا�سة ،ووقف و�إلغاء القيد

نظام الدراسة ،ووقف وإلغاء القيد

حتدد مدة الدرا�سة باجلامعة ،وفق ًا للتخ�ص�ص،وبح�سب اخلطط الدرا�سية ،ويف كل
الأحوال يجب �أن ال تقل الفرتة عن ثمانية ف�صول درا�سية ( �أربع �سنوات ) ،للح�صول
على الدرجة اجلامعية الأوىل  ،و�أن ال تقل عن �أربعة ف�صول درا�سية (�سنتان)
للح�صول على ال�شهادة اجلامعية املتو�سطة .
نح اجلامعة ال�شهادات ،والدرجات العلمية التالية :
 مَت ْ
 .أدبلوم ملا بعد الثانوية العامة ،ال تقل مدته عن �سنتني.
 .بالبكالوريو�س  /اللي�سان�س ،وال تقل مدة كل منها عن �أربع �سنوات.
ُ تط ِّبق اجلامعة نظام ال�ساعات املعتمدة يف تنفيذ اخلطط الدرا�سية:
أ-أتتكون ال�سنة الدرا�سية من ف�صلني درا�سيني ،وف�صل �صيفي �إختياري.
ب-بيبد�أ الف�صل الدرا�سي الأول يف �شهر �سبتمرب� /أكتوبر من كل عام� ،أو ح�سب
التقومي الأكادميي ،ومدته � 16أ�سبوع ًا.
ت-تتحُ دد �إجازة نهاية الف�صل الدرا�سي الأول ب�أ�سبوعني فقط.
ث-ثيبد�أ الف�صل الدرا�سي الثاين يف �شهر فرباير /مار�س من كل عام� ،أو ح�سب
التقومي الأكادميي ،ومدته � 16أ�سبوع ًا.
w w w .y j u -e d u .o r g
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نظام الدرا�سة ،ووقف و�إلغاء القيد

ج-جيبد�أ الف�صل ال�صيفي يف �شهر يوليو� ،أو ح�سب التقومي الأكادميي من كل عام ،وال
تقل مدته عن � 8أ�سابيع.
ُ يراعى يف مقررات الف�صل ال�صيفي ما يلي:
أ-أحاجة الكلية والق�سم الأكادميي ،وم�صلحة الطالب امل�ستقبلية ،و ت�سهيال لتتابع
املقررات يف الف�صول الدرا�سية التالية.
ب-باحلد الأق�صى لعدد الطالب لت�سجيل مقررات درا�سية يف �أي برنامج �صيفي هو
 50طالب ًا ،واحلد الأدنى( )15طالب ًا .
ت-تاحلد الأعلى للمقررات التي يدر�سها الطالب يف الف�صل ال�صيفي ثالثة مقررات،
�شريطة �أال تزيد عن ع�شر �ساعات معتمدة.
ث-ثال يعترب الف�صل ال�صيفي من �ضمن املدة املقررة لإنهاء الربامج الأكادميية التي
تقدمها اجلامعة.
يقر جمل�س اجلامعة يف نهاية كل عام درا�سي التقومي الأكادميي للعام الدرا�سي الذي
يليه ،والذي ينظم مواعيد القبول والت�سجيل والدرا�سة والإمتحانات والإجازات.
احلذف والإ�ضافة للمقررات الدرا�سية:

يجوز للطالب تعديل جدوله الدرا�سي ب�إ�ضافة �أو حذف بع�ض املقررات الدرا�سية (وفق
النموذج املعد لذلك) خالل فرتة حتدد يف التقومي الأكادميي ال تتجاوز �أ�سبوعني من
بدء الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول والثاين ،وخالل الأ�سبوع الأول يف الف�صل
ال�صيفي ،وفق ال�شروط التالية:
احلذف

•عدم الإخالل باحلد الأدنى للعبء الأكادميي امل�سموح به للت�سجيل ( � 12ساعة
معتمدة ).
16
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الإ�ضافة

•عدم جتاوز احلد الأعلى للعبء الأكادميي امل�سموح به للت�سجيل( � 22ساعة
معتمدة ).
•عدم وجود تعار�ض يف اجلدول الدرا�سي.
•وجود �إمكانية للت�سجيل يف �أحد الأق�سام للمقرر الدرا�سي املراد �إ�ضافته.

نظام الدرا�سة ،ووقف و�إلغاء القيد

•�إذا كان املقرر املراد حذفه متطلبا متزامنا مع مقرر �آخر ،فال يحق له حذفه
�إال بحذف املقررين معا� ،أو �إبقائهما معا.

شروط التعديل واإللغاء واالنسحاب من المقررات الدراسية

يحق للطالب تغيري مقررات �سجل فيها ب�أخرى (وفق النموذج املعد لذلك) خالل
�أ�سبوعني منذ بدء الدرا�سة وال ي�سري ذلك على الف�صل ال�صيفي.
يحق للطالب االن�سحاب من املقرر خالل ثمانية �أ�سابيع على الأكرث من بداية
الدرا�سة يف الف�صلني الأول و الثاين ،وخالل �أربعة �أ�سابيع على الأكرث يف الف�صل
ال�صيفي  ،وعليه �سداد الر�سوم الدرا�سية لذلك الف�صل �إذا مل ي�سددها ،وال
ي�سرتد الطالب �أى ر�سوم �سددها لأي �سبب كان.
تعريف حالة الطالب
كلما �أكمل الطالب ما ن�سبته م�ساوية لعدد ال�ساعات الدنيا يف الربامج العادية من
متطلبات التخرج يعترب منتقال من م�ستوي �إيل م�ستوي �أعلى منه ،وال يتطلب ذلك
حتديد نوعية �أو م�ستوي املقررات التي �أكملها الطالب ،ويعترب ذلك نوعا من تعريف
حلالة قيد الطالب بالكلية مقارنة بحالة الطالب فى الربامج العادية.
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نظام الدرا�سة ،ووقف و�إلغاء القيد

تعامل حاالت غياب الطالب على النحو التايل:
أ-أ�إذا تغيب الطالب عن املحا�ضرات �أو املناق�شات �أو الدرو�س العملية ن�سبة تتجاوز
( )%15من ال�ساعات املخ�ص�صة للمقرر ،يعترب الطالب حتت الإنذار.
ب-ب�إذا تغيب الطالب عن املحا�ضرات �أو املناق�شات �أو الدرو�س العملية ن�سبة تتجاوز
( )%25من ال�ساعات املخ�ص�صة للمقرر ،بدون عذر مقبول ،يحرم الطالب من
دخول الإمتحان النهائي للمقرر الدرا�سي  ،ويعد را�سب ًا فيه ،وتر�صد له درجة
(غائب) ،و�إذا تقدم بعذر مقبول يحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي
للمقرر الدرا�سي  ،وتر�صد له درجة (غائب بعذر) .
ت-تالطالب املنتقل �إىل م�ستوى �أعلى مبقررات متبقية عليه من امل�ستويات الأدنى،
يلزمه �إعادة درا�سة املقررات املتبقية عليه ،وح�ضور املحا�ضرات فيها ،ويف حال
تخلفه عن احل�ضور يتم تطبيق قواعد الغياب املن�صو�ص عليها يف البنود ( �أ ،
ب).
ث-ثيعترب الطالب متغيب ًا عن الدرا�سة بدون عذر� ،إذا بد�أ الف�صل الدرا�سي ،ومل يكن
الطالب منتظم ًا بالدرا�سة� ،أو مقدم ًا لطلب وقف قيده لذلك الف�صل.
ج-جيعترب الطالب متغيب ًا عن الدرا�سة بدون عذر �إذا انتهت فرتة وقف قيده ،ومل
يتقدم بطلب �إعادة القيد.
ثانياً :وقف و�إلغاء القيد

يجوز للطالب (�أو من ُيوك َّل ُه ر�سمي ًا) �أن يتقدم بطلب كتابي لوقف قيده �إىل نيابة
�شئون الطالب ،وفق ًا ملا يلي:
أ.أ ُي َق َّدم الطلب �إىل �ش�ؤون الطالب  ،وفق ًا لنموذج خا�ص ،بعد ا�ستكمال �إجراءات
جتديد القيد للعام الدرا�سي ب�أ�سبوعني،وينطبق ذلك على الف�صل ال�صيفي،
ويقدم الطلب مع �إبداء �أ�سباب وقف القيد  ،وتقدمي الوثائق امل�ؤيدة.
ب.بال يجوز وقف القيد للطالب امل�ستجد �أو املحول من جامعة �أخرى � ،إال بعد م�ضي
18
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ت.تال يجوز �إيقاف القيد للطالب الذي �أوقف قيده بعقوبة �صادرة من جمل�س اجلامعة.
ث.ثال يجوز �إيقاف القيد للطالب الباقي للإعادة يف �أحد امل�ستويات.
ج.جاملدة الق�صوى لإيقاف القيد هي ف�صالن درا�سيان مت�صالن � ،أو �أربعة ف�صول درا�سية
منف�صلة ،ويجوز لرئي�س اجلامعة �أو عميد الكلية املوافقة على وقف قيد الطالب لأكرث
من �أربعة ف�صول درا�سية منف�صلة بعد تقدمي الطالب لعذر مقبول.

نظام الدرا�سة ،ووقف و�إلغاء القيد

ف�صل درا�سي واحد على الأقل منذ التحاقه باجلامعة  ،ولرئي�س اجلامعة حق
الإ�ستثناء �إذا ر�أى مربر ًا لذلك.

ح.حال حتت�سب فرتة �إيقاف القيد �ضمن املدة املقررة للتخرج.
خ.خيجوز للطالب وقف قيده حتى نهاية الأ�سبوع الثاين من بداية الف�صل الدرا�سي.
د.دوقف القيد ال يعفي الطالب من �سداد الإلتزامات املالية امل�ستحقة عليه ،و ال�سابقة
لطلب وقف القيد.
يلغى قيد الطالب يف الأحوال التالية:
أ-أ�إذا ان�سحب الطالب من اجلامعة برغبته ال�شخ�صية.
ب-ب�إذا ات�ضح بعد �إعادة قيده �أنه �سبق ف�صله ،ب�سبب عقوبة �صادرة من جمل�س اجلامعة.
ت-ت�إذا انقطع الطالب عن الدرا�سة مدة ف�صل درا�سي دون تقدمي طلب لوقف قيده
باجلامعة.
يجوز للطالب الذي �أُلغي قيده �أن يتقدم بطلب كتابي �إىل رئي�س اجلامعة ب�إعادة قيده،
برقمه ،و�سجله قبل �إلغاء القيد ،وفق ًا ملا يلي:
أ.أ�أن يتقدم الطالب بطلبه خالل �أربعة ف�صول درا�سية من تاريخ �إلغاء القيد ،وملجل�س
اجلامعة املوافقة على جتاوز هذه املدة.
ب.ب�أن يوافق جمل�س الكلية و الق�سم املعني ،واجلهات ذات العالقة باجلامعة على الطلب.
w w w .y j u -e d u .o r g
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االمتحانات والتقييم

االمتحانات والتقييم

تجُ رى الإمتحانات النهائية حتريري ًا نهاية كل ف�صل درا�سي �أو �صيفي ،ما مل يرى
�أ�ستاذ املقرر غري ذلك ،بعد موافقة جمل�سي الق�سم ،والكلية.
يتوىل �أ�ستاذ كل مقرر درا�سي (�أو من يكلفه الق�سم املعني عند ال�ضرورة) �إعداد
منوذجني لالمتحانات ،وو�ضعهما يف مظروف مغلق ،مدون عليه (�إ�سم املقرر ،وعدد
ال�ساعات املعتمدة ،والفرتة الزمنية للإمتحان ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى ،وعدد
الطالب يف امل�ستوى ،و�إ�سم �أ�ستاذ املقرر) و ُي�س َّلم لرئي�س الق�سم املعني �أو جلنة
الكنرتول.
ُ يعقد �إمتحان الدور الثاين لطالب امل�ستوى النهائي ،وملن تبقى على تخرجهم ما ال
يزيد على ثالث مقررات درا�سية  ،وذلك يف املوعد املحدد بالتقومي الأكادميي.
تتم عملية الت�صحيح للإمتحانات النهائية يف جميع الكليات بنظام ترقيم دفاتر
�إجابات الطالب بالأرقام ال�سرية.
توزيع درجات املقررات الدرا�سية:
أ.
ب.

بتتكون الدرجة النهائية من جمموع درجات الأعمال الف�صلية ،ودرجات
الإمتحان النهائي.
تيعد الطالب ناجح ًا يف املقرر �إذا ح�صل على ( )%50من الدرجة النهائية
فمافوق.

ث.

ث�إذا ر�سب الطالب يف �أحد جزئي املقرر ،اجلزء النظري �أو اجلزء العملي يعد
را�سب ًا يف املقرر  ،ويف حال كان الطالب باقي ًا للإعادة يف امل�ستوى الدرا�سي عليه
�إعادة درا�سة املقرر ،وح�ضور حما�ضراته ،وتطبيقاته العملية و�إمتحاناتها .

ت.
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أتحُ �سب الدرجة النهائية لكل مقرر من مائة  ،وت�سجل باحلروف .
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أ.أالإمتحانات الدورية ،التي يحددها �أ�ستاذ املقرر ،على �أن ال يقل عددها عن �إمتحان
دوري واحد  ،خالل الف�صل الدرا�سي الواحد.
ب.باالمتحانات العملية والتطبيقية.

االمتحانات والتقييم

تتكون الأعمال الف�صلية للمقرر الدرا�سي الواحد على النحو املبني �أدناه :

ت.تالأعمال الف�صلية الأخرى (احللقات النقا�شية  -البحوث وامل�شروعات -وغريها ).
ُ توزَّع الدرجات لكل مقرر درا�سي كما يلي:
املقررات النظرية البحتة
أ-أ ُير�صد للإمتحانات الدورية،وامل�شاركة،والأعمال الف�صلية الأخرى%30 ،
من الدرجة النهائية.
ب-ب ُير�صد للإمتحان النهائي  %70من الدرجة النهائية.
املقررات النظرية التي تت�ضمن جزء ًا عملي ًا
أ-أ ُير�صد للم�شاركة ال�صفية والإمتحان العملي الف�صلي %10 ،من الدرجة
النهائية.
ب-ب ُير�صد للإمتحانات الدورية الف�صلية %10 ،من الدرجة النهائية.
ت-ت ُير�صد للإمتحان العملي النهائي %20من الدرجة النهائية.
ث-ث ُير�صد للإمتحان النظري النهائي% 60من الدرجة النهائية.
املقررات العملية البحتة
أ-أ ُير�صد للإمتحانات الدورية ،والأعمال الف�صلية والأن�شطة  %40من الدرجة
النهائية.
ب-ب ُير�صد للإمتحان العملي الف�صلي  %20من الدرجة النهائية.
w w w .y j u -e d u .o r g
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االمتحانات والتقييم

ت-ت ُير�صد للإمتحان النهائي العملي  %40من الدرجة النهائية.
يجوز ملجل�سي الق�سم �أو الكلية �إعادة توزيع الدرجات الواردة �أعاله ،بناء ًا على تو�صية
�أ�ستاذ املقرر.
ُ تعلن نتائج الأعمال الف�صلية قبل موعد الإمتحان النهائي ب�أ�سبوع على الأقل ،لت�صحيح
الأخطاء التي قد حت�صل قبل ت�سليمها لل�ش�ؤون الأكادميية �أو ل�ش�ؤون الطالب.
ال يجوز تعديل نتائج الأعمال الف�صلية بعد ت�سليمها ،مامل يكن هناك خط�أ مادي
وا�ضح� ،أو قدم تظلم ًا ح�سب الأ�صول املتبعة  ،عندها يتم التعديل مبعرفة عميد الكلية
يحق للطالب احل�صول على ن�سخة من �سجله الأكادميي يف نهاية كل ف�صل درا�سي
بعد دفع ر�سوم �إ�صدار الوثيقة .
يف حالة �إكت�شاف �أية �أخطاء يف ال�سجل الأكادميي للطالب ،يتم �إ�شعار نيابة �شئون
الطالب بذلك مبا�شرة.
تحُ �سب التقديرات لنتائج �إمتحانات املقررات الدرا�سية،على النحو التايل:
الرمز
م()E
جـ جـ ( ) VG
جـ) G ( //
ل()A
ض()F
ض جـ ( ) VF
غ ()W
غـ ب ()WE
مح ()WF
ع ()R
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الدرجة
 90وحتى 100
 80وحتى (أقل من )90
 65وحتى (أقل من )80
 50وحتى (أقل من )65
أقل من 50
أقل من 40
صفر
صفر
*50

التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد//
مقبول
ضعيف
ضعيف جداً
غائب
غائب بعذر
محروم
إعادة اإلمتحان

*يف حالة الر�سوب �أو الغياب بدون عذر .
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الرمز
م) +E ( +
م()E
جـ جـ) +VG ( +
جـ جـ ( ) VG
جـ) +G ( //+
جـ) G ( //
ل) +A ( +
ل()A
ض()F
ض جـ ( ) VF
غ ()W
غـ ب ()WE
مح ()WF
ع ()R

الدرجة
 95وحتى 100
 90وحتى (أقل من )95
 85وحتى (أقل من )90
 80وحتى (أقل من )85
 75وحتى (أقل من )80
 65وحتى (أقل من )75
 60وحتى (أقل من )65
 50وحتى (أقل من )60
أقل من 50
أقل من 40
صفر
صفر
*50

التقدير
ممتاز مرتفع
ممتاز
جيد جدا مرتفع
جيد جدا
جيد مرتفع//
جيد//
مقبول مرتفع
مقبول
ضعيف
ضعيف جداً
غائب
غائب بعذر
محروم
إعادة اإلمتحان

االمتحانات والتقييم

ُ يح�سب التقديرالعام يف املعدالت الف�صلية والرتاكمية،على النحو التايل:

*يف حالة الر�سوب �أو الغياب بدون عذر .

تقرب ك�سور درجات الطالب النهائية لكل مقرر لأقرب رقم �صحيح ل�صالح الطالب،
وال يجوز تطبيق هذه القاعدة عند ح�ساب املعدل الرتاكمي /الف�صلي  /ال�سنوي.
يجوز للجنة الإ�شرافية على الإمتحانات ،وبالتن�سيق مع �أ�ستاذ املقرر ،النظر يف
حت�سني و�ضع الطالب من خالل ما يلي:
َ −م ْن ِحه ( )%2من الدرجة النهائية للمقرر �إذا احتاجها الطالب للنجاح يف
املقرر.
َ −م ْن ِحه ( )%1من الدرجة النهائية للمقرر �إذا احتاجها الطالب لتح�سني التقدير
يف ذلك املقرر.
w w w .y j u -e d u .o r g
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االمتحانات والتقييم

َ −م ْن ِحه ( )%5من الدرجة النهائية ملقرر واحد فقط يف التخ�ص�صات الطبية �إذا
كان ذلك املقرر هو الوحيد لإ�ستكماله للتخرج.
َ −م ْن ِحه ( )%10من الدرجة النهائية ملقرر واحد فقط ،يف بقية التخ�ص�صات �إذا
كان ذلك املقرر هو الوحيد لإ�ستكماله للتخرج.
ُ يق َّيم م�ستوى الطالب من خالل املعدل الف�صلي /ال�سنوي ،واملعدل الرتاكمي ،واملعدل
العام للتخرج ،يف املقررات التي در�سها الطالب جناح ًا �أو ر�سوب ًا ،وعلى النحو التايل:
أ-أ ُيح�سب املعدل الف�صلي /ال�سنوي للمقررات التي در�سها الطالب خالل الف�صل/
العام الدرا�سي كالتايل:
جمموع نقاط املقررات التي ح�صل عليها الطالب خالل الف�صل الدرا�سي �أوالعام
املعدل الف�صلي /ال�سنوي =
جمموع النقاط النهائية للمقررات التي در�سها الطالب خالل الف�صل الدرا�سي �أو العام

حُت�سب نقاط املقرر كما يلي:
نقاط املقرر = الدرجة احلا�صل عليها الطالب م�ضروبة يف (×) عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر يف اخلطة الدرا�سية.

ب-ب ُيح�سب املعدل الرتاكمي على �أ�سا�س النتائج التي حققها الطالب يف جميع
املقررات الدرا�سية جناح ًا �أو ر�سوب ًا منذ التحاقه باجلامعة ,ويح�سب تقدير
تخرج الطالب تراكميا ,وذلك بجمع النقاط التي ح�صل عليها يف كل املقررات،
وق�سمة الناجت على جمموع النقاط النهائية لتلك املقررات.
جمموع نقاط املقررات التي در�سها الطالب منذ �إلتحاقة باجلامعة
املعدل الرتاكمي =
جمموع النقاط النهائية للمقررات التي در�سها الطالب منذ �إلتحاقة باجلامعة

حُت�سب نقاط املقرر كما يلي:
نقاط املقرر = الدرجة احلا�صل عليها الطالب يف املقرر م�ضروبة يف ( × )عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر يف اخلطة الدرا�سية.

ت-ت ُيح�سب املعدل العام للتخرج (املعدل الرتاكمي للتخرج) بنف�س الطريقة التي يتم
�إعتمادها حل�ساب املعدل الرتاكمي.

24
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يحدد التقدير ال�سنوي العام للطالب كما يلي :
أ.أيح�سب التقدير للطالب الناجح يف جميع املقررات الدرا�سية وفق املعدل الذي
ح�صل عليه.

االمتحانات والتقييم

ال يجوز التقريب عند ح�ساب املعدل الف�صلي /ال�سنوي� ،أو املعدل الرتاكمي� ،أو املعدل
العام للتخرج.

ب.بيكتب للطالب الباقي للإعادة يف �أحد امل�ستويات ،بد ًال عن التقدير ال�سنوي لفظ
( باقي للإعادة ).
ت.تيكتب للطالب املنقول مبقررات درا�سية ،بد ًال عن التقدير ال�سنوي لفظ
( منقول مبقرر ،مبقررين.)...،
يحق للطالب التقدم بطلب تظلم �إىل دائرة �شئون الطالب  ،خالل �أ�سبوعني من �إعالن
نتيجة الإمتحان لأي مقرر درا�سي ،لإعادة النظر يف نتيجة �إمتحان املقررمقابل مبلغ
( ٌيح َّدد �سنوي ًا ) عن كل مقرر.
أ.أيقت�صر احلق يف التظلم من نتيجة الإمتحان على الك�شف عن دفرت الطالب ،
ومراجعة ر�صد الدرجات � ،أو جمعها فقط ،و�إذا �أت�ضح �أن �إجابة �أي من الأ�سئلة
مل ت�صحح � ،أو مل تو�ضع لها درجات  ،في�ستدعى �أ�ستاذ املقرر ( �أو من يكفله
الق�سم بالت�صحيح ) لعر�ض احلالة عليه  ،وت�صويب اخلط�أ �إن وجد  ،وتثبت كل
هذه احلاالت مبحا�ضر ر�سمية معتمدة.
ب.بتعلن نتيجة التظلمات خالل مدة �أق�صاها �شهر من تاريخ التظلم .
ت.تيحق للطالب �إ�ستعادة الت�أمني عن كل مقرر درا�سي تظلم يف نتيجته  ،عند
�إ�ستفادته فقط من نتيجة التظلم .

w w w .y j u -e d u .o r g
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االمتحانات والتقييم

ث.ثيحق للطالب التقدم بطلب تظلم �إىل دائرة �شئون الطالب ،لإعادة النظر يف
نتيجة تظلم �أي مقرر ،ويف هذه احلالةُ ،ي�ش ِّكل عميد الكلية جلنة خا�صة  ،مكونة
من اثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س  ،ملراجعة نتائج �أعمال الف�صل ،ومراجعة
دفرت الإجابة ،من قبل كل ع�ضو فيها ب�صورة م�ستقلة  ،على �أال يكون �أ�ستاذ املقرر
املعني ع�ضو ًا يف اللجنة ،ف�إن مل يتفقا على نف�س النتيجة ُ ،ي�س َّلم دفرت الإجابة ،
ونتائج �أعمال الف�صل �إىل ع�ضو ثالث يرجح �أحدهما.
−تعتمد اللجنة توزيع الدرجات املقدم من �أ�ستاذ املقرر.
−ترفع اللجنة تقريرها �إىل رئي�س الق�سم الأكادميي خالل �أ�سبوع من ت�شكيلها.
−يف حالة تعديل الدرجة بناء ًا على تقرير اللجنة،فيتم �إعتمادها من قبل
رئي�س الق�سم الأكادميي ،وعميد الكلية املعنيني  ،و ُي�س َّلم التقرير �إىل دائرة
�ش�ؤون الطالب لر�صد الدرجة املعدلة يف �سجل الطالب.
ُ −يب َّلغ الطالب املتظلم بالنتيجة من قبل �ش�ؤون الطالب.
−ال يحق للطالب �إعادة طلب التظلم يف نتيجة املقرر الذي مت النظر فيه من
قبل اللجنة  ،ويعترب قرار اجلنة حا�سم ًا وبات ًا.

26
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على جميع الطالب ،التقيد بالنظم  ،والقوانيني ذات ال�صله  ،والتعليمات الواردة �أدناه :
أ.

أمينع الطالب من دخول اللجان الإمتحانية ما مل يكن م�ستكم ًال دفع كافة ر�سومه
الدرا�سية وغري الدرا�سية املقررة لذلك الف�صل�،أو ال�سابقة �إن وجدت.

ب.

بيمُ نع الطالب من دخول قاعات الإمتحانات ،ما مل يكن حام ًال للبطاقة اجلامعية .

ت.

تمينع دخول الطالب اللجان الإمتحانية بالكتب �أو املالزم �أو �أية متعلقات درا�سية،
�إال �إذا �أو�صى �أ�ستاذ املقرر بغري ذلك.

ث.

ثمينع منع ًا بات ًا دخول جلان الإمتحانات بالهاتف املحمول� ،أو الزي ال�شعبي �،أو
حمل الأ�سلحة من �أي نوع كان.

ج.

جال ي�سمح لأي طالب بدخول قاعة الإمتحان ،بعد م�ضي �أكرث من  %25من الوقت
املخ�ص�ص للإمتحان.

ح.

حعلى الطالب الت�أكد من ت�سجيل �إ�سمه على دفرت الإجابة  ،و على �أع�ضاء اللجنة
مطابقة الإ�سم يف الك�شف املخ�ص�ص للتوقيع .

خ.

املحد ْد
خال ي�سمح لأي طالب باخلروج من قاعة االمتحان قبل م�ضي ن�صف الوقت ً
للإمتحان .

االمتحانات والتقييم

ضوابط اإلمتحانات النهائية

−يعترب الطالب من�سحب ًا من املقرر الدرا�سي� ،إذا مل يتمكن لعذر قهري يقبله عميد
الكلية  ،من ح�ضور الإمتحان النهائي لذلك املقرر  ،،وميكن ال�سماح له بح�ضور
الإمتحان مع جمموعة �أخرى �إن �أمكن ذلك  ،و يعقد للطالب اخلريج امتحان ًا
بدي ًال خالل مدة ال تتجاوز نهاية الف�صل الدرا�سي التايل ،ويلزم لذلك تقدمي
الطالب العذر لعميد الكلية خالل مدة �أق�صاها �أ�سبوعان من تاريخ عقد الإمتحان.
�−إذا مل يتمكن الطالب لعائق �صحي مينعه من ت�أدية �إمتحان حتريري نهائي
w w w .y j u -e d u .o r g
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االمتحانات والتقييم

الكتابة بنف�سه يف �أي من املقررات  ،جاز اختياره لأي �شخ�ص توافق عليه جلنة
الإمتحانات للح�ضور معه  ،والكتابة نيابة عنه بح�ضور جلنة خا�صة.
يف حال فقدان دفرت الإجابة لأي طالب  ،يف �أي مقرر ،بعد ت�سلم دفاتر الإجابة ر�سمي ًا
من قبل جلنة املراقبة  ،وبعد ثبوت توقيعه يف �سجالت احل�ضور والغياب ،يتم �إجراء
حتقيق يف املو�ضوع ملحا�سبة املت�سببني  ،وعند ثبوت عدم ت�سبب الطالب يف عملية
خي الطالب بني �إعادة �إمتحان املقرر �أو احل�صول على الدرجة الدنيا
الفقد ُ ،ي ًرّ
للنجاح يف ذلك املقرر.
تحُ فظ دفاتر الإجابة للإمتحانات النهائية ب�أر�شيف الكنرتول  ،فرتة ال تقل عن ثالث
�سنوات ،وللجامعة بعد ذلك احلق يف التخل�ص من تلك الدفاتر وفق حما�ضر ر�سمية.
يف حال �إجراء �أي تعديل يف اخلطط الدرا�سية  ،ي�سرى على الطالب املتبقي مبقررات
درا�سية ذلك التغيري� ،إبتداء ًا من الف�صل الدرا�سي الذي تبقى فيه بتلك املقررات .
يبقى الطالب يف نف�س امل�ستوى الدرا�سي �إذا كان را�سب ًا يف �أكرث من ثالثة مقررات
درا�سية ،من نف�س امل�ستوى� ،أو امل�ستويات ال�سابقة.
أ-أ�إذا توقف تخرج طالب على مقرردرا�سي واحد (�إختياري �أو �إجباري) من
متطلبات الق�سم � ،أو الكلية ،فلمجل�س اجلامعة �أن يوافق على �إ�ستبداله مبقرر
�آخر ُيحدِّ ده جمل�س الكلية بناء ًا على تو�صية الق�سم � ،شريطة �أن يكون مماث ًال
للمقرر الدرا�سي امل�ستبدل من حيث م�ستواه  ،و عدد �ساعاته املعتمدة ،وال يح�سب
املقرر الإختياري ال�سابق �ضمن املعدل الرتاكمي للطالب.
ب-بال يجوز اجلمع بني �إعطاء الطالب مقرر ًا بدي ًال ،وزيادة العبء الدرا�سي عليه
عن ال�ساعات املعتمدة يف ف�صل التخرج �إال �إذا كان هذا الف�صل هو �آخر ف�صل له
�ضمن احلد الأعلى ل�سنوات التخرج.
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أ-أ�أن يجتاز بنجاح جميع املقررات املطلوبة للتخرج.
ب-ب�أن يحقق املعدل الرتاكمي العام املطلوب للتخرج.
ت-ت�أن يحقق يف مقررات التخ�ص�ص معد ًال تراكمي ًا ،ال يقل عن املعدل الرتاكمي
العام املطلوب للتخرج.

االمتحانات والتقييم

كي يتمكن الطالب من التخرج يف �أي برنامج �أكادميي يتعني عليه ما يلي :

ث-ثق�ضاء املدة الدنيا املطلوبة للح�صول على الدرجة  ،وعدم جتاوز املدة الق�صوى.
ج-جاحل�صول على �إخالء طرف من اجلامعة ،و دفع كافة الر�سوم املقررة عليه
يمُ نح الطالب عند تخرجه مرتبة ال�شرف وفق القواعد التالية:
�إذا ح�صل على تقدير تراكمي جيد جد ًا على الأقل ،يف امل�ستويات الدرا�سيةاملختلفة� ،شريطة عدم ح�صوله على تقدير مقبول يف �أي من املقررات
التخ�ص�صية.
�أال يكون قد ر�سب �أو حرم� ،أو غاب بدون عذر مقبول يف �أي مقرر درا�سي خاللفرتة درا�سته يف اجلامعة �أو يف جامعة �أخرى.
�أن يكون قد �أكمل كافة متطلبات التخرج ،خالل احلد الأدنى من ال�سنواتاملحددة للتخرج ما مل يكن قد �أوقف قيده �أو غاب بعذر مقبول.
�أن يكون قد در�س يف التخ�ص�ص الذي تخرج منه ما ال يقل عن  %50من املقرراتالدرا�سية.
�-أال يكون قد �صدرت �ضده �أية عقوبة ت�أديبية.
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االمتحانات والتقييم
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يحق للطالب احل�صول على بدل فاقد لوثيقة تخرجه وفق القواعد التالية:
أ-أ�أن يتقدم الطالب ببالغ ر�سمي عن فقدانه لتلك الوثيقة ب�أحد مراكز ال�شرطة.
ب-ب�أن ين�شر الطالب �إعالن ًا عن فقدانه لتلك الوثيقة ب�إحدى ال�صحف الر�سمية.
ت-ت�أن يدفع الطالب الر�سوم املقررة.
ث-ثيمُ نح الطالب بدل فاقد لوثيقة تخرجه،بعد مرور ماال يقل عن �أربعة �أ�سابيع من
تاريخ البالغ والإعالن عن فقدان الوثيقة .
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التحويل من برنامج �أو ق�سم �أكادميي �إىل �آخر داخل الكلية

يجوز للطالب املقيد يف �إحدى كليات اجلامعة� ،أن يتقدم بطلب كتابي �إىل نيابة
�شئون الطالب ،لتغيري تخ�ص�صه (التحويل) �إىل تخ�ص�ص �آخر ،وفق ًا لأ�س�س
القبول املعمول بها ،بالإ�ضافة �إىل ما يلي:

التحـــــــــويـــــل

التحويل

أ.أ�أن يكون امل�ؤهل احلا�صل عليه الطالب مقبو ًال ،وم�ستوفي ًا لل�شروط اخلا�صة
للإلتحاق بالتخ�ص�ص اجلديد.
ب.ب�أن يكون لدى الق�سم الأكادميي املطلوب التحويل �إليه �شواغر ،لإ�ستيعاب �أعداد
جديدة من الطالب ،ولديه ما يكفي من التجهيزات ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س .
ت.ت�أن يدفع الطالب الر�سوم الدرا�سية ،وفارق الر�سوم الدرا�سية �إن وجدت.
فت الكليات التحويل �إليها.
ث.ثال ُتقبل طلبات التحويل �إىل الربامج التي �أَو َق ْ
ج.جال يحق للطالب التحويل من برنامج �أكادميي �إىل �آخر ،اذا كان حتت و�ضع الإنذار
الأكادميي.
ح.حال يحق للطالب املف�صول التحويل �إىل برنامج �أكادميي �آخر (يف الكلية نف�سها �أو
كلية �أخرى).
تحُ دِّ د نيابة �شئون الطالب الفرتة التي يجوز للطالب �أن يتقدموا فيها بطلبات
حتويلهم �إىل التخ�ص�صات الأخرى ،وتتوىل عملية ت�س َّلم طلبات التحويل ،وتوزيع
الطالب ح�سب ال�شروط العامة للتحويل.
ُ يـرتك لكل ق�سم �أكادميي حتديد �أعداد املقبولني من الطالب للتحويل �إليه.
الإجراءات العامة للتحويل
−يتم احت�ساب املعدل الرتاكمي للطالب يف التخ�ص�ص املحول �إليه �،إبتداء ًا من
تاريخ التحويل.
w w w .y j u -e d u .o r g
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 −يتم حتويل الطالب باملقررات التي اجتازها (�إذا كان لها مثيل يف التخ�ص�ص
املح ُّول �إليه ،وحتت�سب درجاتها يف معدله الرتاكمي العام ،دون احت�ساب درجات
املقررات الأخرى غري املماثلة.
−حتت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف التخ�ص�ص الذي انتقل منه �ضمن املدة
امل�سموح بها للح�صول على ال�شهادة اجلامعية.
−يطبق نظام الإنذار والف�صل الأكادميي على جميع الطلبة املحولني �إبتداء ًا من
الف�صل الدرا�سي الذي مت التحويل فيه.
−يحق للطالب التحويل من برنامج �أكادميي �إىل �آخر �سواء يف نف�س الكلية �أو يف
كلية �أخرى مرة واحدة فقط طوال فرتة درا�سته.
ُ −يلغى حتويل الطالب �إذا مل ي�ستكمل �إجراءات التحويل خالل الفرتة املحددة من
قبل نيابة �شئون الطالب.
�−إذا تخرج طالب من �إحدى الكليات  ،يف تخ�ص�ص معني  ،ورغب يف درا�سة
تخ�ص�ص جديد (يف الكلية نف�سها �أو كلية �أخرى) ،حت�سب له املقررات الدرا�سية
من تخ�ص�صه ال�سابق ،والتي تدخل يف اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص اجلديد،
�شريطة �أن ال يكون قد انق�ضى على تخرجه �أكرث من ثالث �سنوات.
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يجوز للطالب املقيد يف �إحدى كليات اجلامعة �أو اجلامعات الأخرى� ،أويف امل�ؤ�س�سات
التعليمية املعرتف بها (كليات املجتمع  ،معاهد �صحية  ،معاهد تقنية  ،وغريها
) �أن يتقدم بطلب كتابي للتحويل �إىل �أي كلية يف اجلامعة للح�صول على الدرجة
اجلامعية الأوىل �أو الدبلوم �شريطة ما يلي:

التحـــــــــويـــــل

التحويل من كلية �إىل �أخرى داخل اجلامعة �أو من م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى �إىل
اجلامعة

�−أن يكون امل�ؤهل احلا�صل عليه الطالب مقبو ًال ،وم�ستوفي ًا لل�شروط اخلا�صة
للإلتحاق بالتخ�ص�ص الذي يرغب التحويل �إليه.
�−أن ال يكون الطالب مف�صو ًال من �أحد برامج اجلامعة � ،أو امل�ؤ�س�سة التعليمية
املحول منها ب�سبب �إجراء ت�أديبي.
�−أن ال يكون الطالب منقطعا عن الدرا�سة يف جامعته الأ�صلية لأكرث من عام درا�سي
واحد ،للتخ�ص�صات املعملية �أو عامني درا�سيني للتخ�ص�صات غري املعملية عند
تقدمي طلب التحويل.
�−أن يقدم الطالب �سج ًال �أكادميي ًا معتمد ًا حديث الإ�صدار.
−ال ي�سمح بالتحويل للطالب اخلريج من �أحد برامج الدبلوم ،والذي ال ي�ؤهله معدله
الرتاكمي لاللتحاق بربامج البكالوريو�س.
−يقبل الطالب املح ّول للدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الذي ُقبل فيه ،ويتم �إلغاء
قبوله يف اجلامعة يف حالة عدم �إنتظامه يف ذلك الف�صل.
−تتم معادلة املقررات مرة واحدة فقط قبل بدء الف�صل الدرا�سي الذي قبل فيه
حتويل الطالب.
−يخت�ص الق�سم املعني بالتن�سيق مع ال�ش�ؤون الأكادميية بالنظر يف تقييم ال�سجل
الأكادميي للطالب وبيان املقررات التي يتوجب على الطالب درا�ستها � ،أوميكن
�إعفا�ؤه منها ،وفق �شروط معادلة املقررات.
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التحـــــــــويـــــل

−يتم احت�ساب املعدل الرتاكمي للطالب يف التخ�ص�ص املحول �إليه ابتداء من تاريخ
التحويل.
−حت�سب املدة التي ق�ضاها الطالب يف الكلية املنتقل منها �ضمن املدة الق�صوى
امل�سموح بها للح�صول على ال�شهادة اجلامعية للتخ�ص�ص املحول �إليه.
ال يجوز للطالب امللتحقني مبنح درا�سية نقل القيد �أوالتحويل �إال بعد موافقة
اجلهة املانحة.
جترى عمليات املعادلة ( املقا�صة ) للمقررات يف حاالت التحويل من برنامج
�أكادميي �إىل �آخر ،داخل اجلامعة �أو من كلية �أو جامعة �أو م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى،
�إىل �أي كلية من كليات اجلامعة وفق �شروط و�ضوابط معادلة املقررات  ،ور�ؤية
الأق�سام املعنية ويف كل الأحول ال يعفى الطالب من �أية مقررات درا�سية يف امل�ستوى
النهائي .
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ُ ت�ستوفى الر�سوم اجلامعية من كل طالب ي�سجل لنيل الدرجة اجلامعية الأوىل � ،أو
املتو�سطة وعلى النحو التايل :
أ-أر�سوم ت�ستوفى من الطالب �أثناء �إجراءات التن�سيق و القبول ،وت�شمل ر�سوم
طلب الإلتحاق والقبول (ر�سوم التن�سيق) تدفع مرة واحدة فقط .

الر�سوم الدرا�سية

الرسوم الدراسية

ب-بر�سوم ت�ستوفى بداية كل ف�صل درا�سي و�صيفي  ،منذ �إلتحاق الطالب يف
اجلامعة  ،وحتى التخرج منها ،وت�شمل ما يلي :
 %50على الأقل من الر�سوم الدرا�سية ال�سنوية لكل برنامج.ر�سوم عن كل مقرر �إ�ضايف  ،يزيد عن اخلطة الدرا�سية املعتمدة يف اجلامعةللطالب اخلا�ضع للمعادلة�،أو الطالب امل�سجل بنظام ال�ساعات املعتمدة � ،أو
ر�سوم مقابل درا�سة مقررات ر�سب الطالب فيها  ،و�أعادها درا�سة و�إمتحان ًا .
ر�سوم مكتبة.ت-تر�سوم ت�ستوفى عند التخرج وت�شمل:
ر�سوم الكتاب ال�سنوي .ر�سوم �شهادة التخرج لنيل الدرجة اجلامعية الأوىل �أو املتو�سطة.ر�سوم ت�أمني للروب اجلامعي (م�سرتدة)ث-ث ر�سوم وثائق وت�شمل :
ر�سوم ا�ستخراج �شهادة التخرج �أو ك�شف الدرجات باللغة الإجنليزية.ر�سوم ا�ستخراج �أي وثيقة من وثائق الإثبات املختلفة.ر�سوم ت�صديق �أي وثيقة.w w w .y j u -e d u .o r g
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ر�سوم بدل فاقد للبطاقة اجلامعية.ج-جر�سوم �إ�ضافية �أخرى وت�شمل :
ر�سوم �إمتحان حتديد امل�ستوى.ر�سوم ت�أخري ت�سجيل الطلبة عن املوعد املحدد يف كل ف�صل درا�سي.ر�سوم التظلم يف نتيجة �أي مقرر.ر�سوم ت�أمني التظلم يف نتيجة �أي مقرر ( ي�سرتد يف حال ا�ستفاد الطالب منالتظلم).
ر�سوم �إعادة الإمتحان لأي مقرر درا�سي دون ح�ضور املحا�ضرات.يحق للطالب �إ�سرتجاع الر�سوم يف احلاالت التالية :
ي�سرتد الطالب  %100من ر�سوم طلب الإلتحاق والقبول (ر�سوم التن�سيق)،يف حال مل يتم فتح الربنامج نتيجة عدم و�صول عدد الطالب �إىل الن�صاب
املطلوب واملحدد يف خطة اجلامعة.
ي�سرتد الطالب  %100من ر�سوم طلب الإلتحاق والقبول (ر�سوم التن�سيق ) ،خم�صوم منها مقابل وثائق التن�سيق والقبول عند تقدمي الطالب لطلب
االن�سحاب قبل بدء الدرا�سة.
ي�سرتد الطالب  %100من الر�سوم الدرا�سية عند تقدميه طلب الإن�سحاب قبلبدء الدرا�سة،والطالب ملزم بدفع ما عليه من الر�سوم الدرا�سية  ،و�إن مل يكن
قد دفع تلك الر�سوم لأي �سبب من الأ�سباب.
ي�سرتد الطالب  %50من الر�سوم الدرا�سية عند تقدمي الطالب لطلب االن�سحابيف الأ�سبوع الأول �أوالثاين من بدء الدرا�سة  ،والطالب ملزم بدفع ما عليه من
الر�سوم ،و�إن مل يكن قد دفع تلك الر�سوم لأي �سبب من الأ�سباب .
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ال ي�سرتد الطالب �أي جزء من ر�سوم طلب الإلتحاق والقبول ( ر�سوم التن�سيق )بعد بدء الدار�سة .
ال ي�سرتد الطالب �أي جزء من الر�سوم الدرا�سية �أو غريها من الر�سوم ،عندتقدمه بطلب الإن�سحاب يف الأ�سبوع الثالث ،والطالب ملزم بدفع الر�سوم
الدرا�سية � ،إن مل يكن قد دفعها م�سبق ًا لأي �سبب من الأ�سباب .

الر�سوم الدرا�سية

اليحق للطالب �إ�سرتجاع الر�سوم يف احلاالت التالية :

ال ي�سرتد الطالب �أي جزء من ر�سوم �أي مقرر عند الإن�سحاب من املقرر  ،يف �أيف�صل درا�سي مبا يف ذلك الف�صل ال�صيفي.
ال ي�سرتد الطالب �أي جزء من الر�سوم عند وقف القيد،بعد �إنتهاء الفرتةاملح َّددة لوقف القيد ،وعليه دفع الر�سوم بالكامل ،و �إن مل يكن قد دفع تلك
الر�سوم لأي �سبب كان.
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الن�شاط الطـــــالبي

النشاط الطالبي

تكفل اجلامعة لطالبها احلق يف ممار�ستهم للن�شاط الأكادميي يف �إطار اجلمعيات
العلمية الطالبية بفروعها املختلفة ،وتدعم هذه الأن�شطة ،وتر�صد اجلامعة لذلك
مبالغ �ضمن موازنة الأن�شطة الطالبية ،بح�سب اللوائح املالية املتبعة باجلامعة.
تن�ش�أ يف اجلامعة اجلمعيات العلمية الطالبية ،والتي تهدف �إىل حتقيق الغايات
التالية:
أ-أت�شجيع الن�شاط العلمي والإبداعي بني طلبة الربامج الدرا�سية املختلفة.
ب-بتنمية الن�شاطات الثقافية والإجتماعية والريا�ضية والفنية.
ت-تتوثيق العالقات بني طلبة الق�سم  /الربنامج الدرا�سي �أنف�سهم وبني العاملني يف
الربنامج من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.
ُ ي ْ�ص ِد ْر رئي�س اجلامعة اللوائح التنظيمية للجمعيات العلمية الطالبية.
للطالب يف �أي ق�سم من الأق�سام العلمية حق ت�أ�سي�س جمعية علمية واحدة ،كما يحق
لق�سمني �أو �أكرث ت�أ�سي�س جمعية علمية واحدة  ،بعد احل�صول على موافقة عميد الكلية
ورئا�سة اجلامعة ،وت�ؤ�س�س كل جمعية علمية باالنتخاب املبا�شر ب�شكل دوري ملدة عام
 ،ويكون مركزها حرم اجلامعة.
تعمل اجلمعيات العلمية الطالبية على حتقيق �أهدافها من خالل الآتي:
أ-أتنظيم الندوات واملحا�ضرات وحلقات النقا�ش العلمية ذات العالقة برباجمهم
الدرا�سية.
ب-بن�شر البحوث اخلا�صة بالطالب ،و�إ�صدار الن�شرات واملجالت اجلدارية ذات
الطابع العلمي.
ت-تتنظيم الن�شاطات الريا�ضية والثقافية ،واملعار�ض ،واحلفالت على م�ستوى الق�سم
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ث-ثتنظيم الرحالت العلمية ب�إ�شراف مبا�شر من قبل الكلية ،والق�سم املخت�ص ونيابة
�شئون الطالب.
ج-جتكرمي املتفوقني واخلريجني من الطالب ،وتنظيم لقاءات الرتحيب بالطالب
اجلدد وتوديع اخلريجني.

الن�شاط الطـــــالبي

 /الكلية  /اجلامعة� ،أو باال�شرتاك مع طالب اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأخرى.

ح-ح�إ�ست�ضافة الأ�ساتذة الزائرين ،واملتخ�ص�صني لإلقاء املحا�ضرات ذات العالقة
بالربامج الدرا�سية.
ُ ي َ
ح�ضر على �أي جمعية علمية طالبية ممار�سة �أي من الأن�شطة املذكورة يف املادة
ال�سابقة  ،دون التن�سيق مع الكلية ،والق�سم املخت�ص  ،و�أخذ الت�صاريح الالزمة من
قبل اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة.
تلتزم اجلمعيات العلمية الطالبية بالأهداف املذكورة  ،ومتار�س �أن�شطتها ،مبا
ال يتعار�ض مع نظام اجلامعة والتعليمات ال�صادرة ،و�أي تعليمات �أخرى ت�صدرها
اجلهات ذات العالقة.
يتوىل نائب رئي�س اجلامعة ل�شئون الطالب �أو من ينوبه ،م�س�ؤولية الإ�شراف العام على
�أن�شطة اجلمعيات العلمية الطالبية ،كما تتوىل نيابة �شئون الطالب م�س�ؤولية التنظيم
بني �أن�شطة اجلمعيات العلمية املختلفة داخل اجلامعة ،و ُي ْ�ص ِد ْر رئي�س اجلامعة اللوائح
التنظيمية للجمعيات العلمية الطالبية.
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اإلنسحاب ،والفصل من الجامعة
�أو ًال  :الإن�سحاب

يجوز للطالب (�أو من يوكله ر�سمي ًا) �أن يتقدم بطلب �إن�سحاب من الدرا�سة �إىل
نيابة �ش�ؤون الطالب  ،وفق ًا ملا يلي :
أ.أت�سديد ما عليه من ر�سوم درا�سية وغريها  ،و�أية التزامات مالية ،وعينية
للجامعة.
ب.ب�إخالء عهدته من اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة ،وفق النموذج املعد لذلك.
ت.تتعبئة النموذج اخلا�ص بطلب الإن�سحاب من الدرا�سة .
ُ ت�سلم للطالب املن�سحب جميع وثائقه  ،التي تقدم بها للجامعة  ،ويختم عليها بختم
“من�سحب” ويدون عليها تاريخ الإن�سحاب ،بعد �سداد الر�سوم الدرا�سية  ،والوفاء
بكافة �إلتزاماته املالية للجامعة  ،و�إخالء طرفه من اجلامعة  ،وحتفظ جميع
الوثائق الأخرى يف ملفه يف اجلامعة مبا فيها �أ�صل ا�ستمارة الإن�سحاب.
يحق للطالب املن�سحب احل�صول على وثيقة ر�سمية  ،حتدد نتائج املقررات التي
در�سها الطالب يف اجلامعة ،بعد دفع ر�سوم �إ�صدار الوثيقة ،وت�سديد ما عليه من
�إلتزامات مالية للجامعة.
ُ ت�شعر اجلهة الداعمة للطالب (�إن وجدت ) ب�إن�سحاب الطالب من اجلامعة ،
�إذا كان ان�سحاب الطالب بعد ح�صوله على �أية وثيقة من اجلامعة  ،متكنه من
احل�صول على �أية امتيازات.
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يف�صل الطالب من اجلامعة يف احلاالت التالية:
أ.أ�صدور قرار من رئي�س اجلامعة بف�صل الطالب ،كعقوبة ت�أديبية ،بناء ًا على تو�صية
جمل�س الكلية نتيجة �إنقطاعه عن الدرا�سة ب�صورة غري مربرة � ،أو�إ�ستناد ًا �إىل
قرار من جلنة ت�أديب الطلبة.
ب.بعند ا�ستنفاد الطالب املدة الق�صوى لإنهاء الربنامج الأكادميي املقيد فيه ،ومبا
ال يتعار�ض مع �أي من بنود الئحة �شئون الطالب.

الإن�سحاب ،والف�صل من اجلامعة

ثاني ًا  :الف�صل من اجلامعة

ت.ت�إذا ح�صل الطالب على ثالثة �إنذارات متتالية على الأكرث ،النخفا�ض معدله
الرتاكمي .وملجل�س اجلامعة بناء ًا على تو�صية جمل�س الكلية منح فر�صة �أخرية،
ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بدرا�سته للمقررات املتاحة.
ث.ث�إذا انقطع الطالب عن الدرا�سة مدة ف�صل درا�سي ،دون تقدمي طلب وقف قيده
يف اجلامعة ،ولرئي�س اجلامعة �إعادة قيد الطالب �إذا انقطع عن الدرا�سة ملدة
�أقل� ،أو تقدم بعذر مقبول .
ج.ج�إذا تكرر غ�ش الطالب �أكرث من مرة يف الدورة الإمتحانية الواحدة.
يحق للطالب املف�صول بعد �سداد ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة ،و
�إخالء عهدته من اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة ،وفق النموذج املعد لذلك،
احل�صول على جميع وثائقه التي تقدم بها للجامعة ،على �أن تختم جميعها بختم
“مف�صول” ويدون عليها تاريخ الف�صل ،وحتفظ جميع الوثائق الأخرى يف ملفه
مبا فيها �أ�صل قرار الف�صل.
يحق للطالب املف�صول احل�صول على وثيقة حتدد نتائج املقررات التي در�سها
يف اجلامعة بعد دفع ر�سوم �إ�صدار الوثيقة ،وت�سديد ما عليه من �إلتزامات مالية
للجامعة.
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ُ ي�صدر رئي�س اجلامعة قرار الف�صل ،بناء ًا على تو�صيات نيابة �ش�ؤون الطالب،
وجمل�س الكلية املعني� ،أو جلنة ت�أديب الطلبة.
يعترب بقاء الطالب ْ�ضعف املدة الدنيا للتخرج ،يف �أي برنامج �أو تخ�ص�ص حد ًا
�أق�صى لبقائه يف الكلية ،ويتم ف�صله بعد ذلك من الكلية.
يتحمل الطالب م�سئولية معرفة ومتابعة نظام الدرا�سة  ،والإطالع على اللوائح املنظمة
لها ،مبا يف ذلك متطلبات التخرج ،كما يجب عليه �أن يكن متفهما لتعليمات منح
ال�شهادة العلمية بدقة و�شمول ،و�أن ي�سعى با�ستمرار للإملام مبا ي�ستجد من �أنظمة
ولوائح يف اجلامعة ،من خالل املتابعة امل�ستمرة  ،ملا ين�شر يف املوقع اخلا�ص باجلامعة
على ال�شبكة  ، www.yju-edu.orgوقراءة الأدلة واللوائح والإعالنات التي
ُت�صدرها اجلامعة .
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على كل طالب التقيد بالنظم والقواعد ال�سارية يف اجلامعة مبا يف ذلك :
أ-أالإلتزام ب�سداد الر�سوم الدرا�سية يف بداية كل ف�صل درا�سي و�صيفي بعد �سداد
ر�سوم التن�سيق.

قواعــد ال�سلوك الطــــالبي

قواعد السلوك الطالبي

ب-بااللتزام التام بالدرا�سة ،واملواظبة وح�ضور املحا�ضرات  ،والتطبيقات العملية
وال�سريرية  ،وكذا �إجتياز التدريب امليداين ،ب�شكل منتظم ويف املواعيد املحددة.
ت-ت�إجناز الفرو�ض الدرا�سية  ،وامل�شاريع يف مواعيدها املحددة  ،باالعتماد على
اجلهود الذاتية.
ث-ثاملحافظة على الأجهزة واملعدات  ،والو�سائل التعليمية اخلا�صة باجلامعة ،
وا�ستخدامها ب�شكل �صحيح.
ج-جامل�شاركة الفاعلة يف الأن�شطة التعليمية والثقافية.
ح-حاملحافظة على النظافة العامة  ،واحلفاظ على البيئة ال�سليمة والآمنة يف اجلامعة،
والتقيد بكافة قواعد ال�سالمة يف املعامل واملختربات والور�ش وغريها من املواقع .
خ-خح�سن الت�صرف مع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،و عند التعامل مع الزمالء والعاملني
يف اجلامعة .
د-دح�ضور الإمتحانات يف مواعيدها  ،وا�ستيفاء كافة متطلبات الربنامج الدرا�سي .
ذ-ذتقدمي �أو طلب امل�ساعدة الالزمة عند ال�ضرورة.
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المخالفات والعقوبات التأديبية

يخ�ضع الطالب امل�سجل يف اجلامعة للأحكام والعقوبات الت�أديبية النافذة عند �إخالله
بالقوانني واللوائح و القررات والقيم اجلامعية ،خ�صو�ص ًا املخالفات والعقوبات
الت�أديبية املن�صو�ص عليها بالئحة �شئون الطالب.
�أو ًال :املخالفات

أ-أالإ�ضراب �أوالدعوة �أو التحري�ض على الإ�ضراب �أو التظاهر �أو امل�شاركة فيها لأي
�سبب كان.
ب-باالمتناع املدبر عن ح�ضور املحا�ضرات والأن�شطة ،التي تق�ضي الأنظمة ،واللوائح
املواظبة عليها ،وكذا احلث �أو التحري�ض على هذا االمتناع �أوامل�شاركة فيه.
ت-تالإخالل بالهدوء ،وقواعد ال�سلوك الطالبي الواجب توفرها يف احلرم اجلامعي.
ث-ثالغ�ش� ،أو حماولة الغ�ش يف االمتحان �أو الإخالل بنظام الإمتحان �أو عدم االلتزام
بالهدوء الواجب توفره يف قاعات الإمتحانات .
ج-ج�إرتكاب �أي فعل من �ش�أنه الإ�ساءة �إىل �سمعة اجلامعة � ،أو العاملني فيها داخل �أو
خارج احلرم اجلامعي  ،مبا يف ذلك ما يلي :
ال�سرقة.حمل الأ�سلحة النارية والآالت احلادة داخل حرم اجلامعة.الإ�ساءة �،أو حماولة االعتداء على �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س � ،أو العاملني،�أو الطلبة يف اجلامعة.
التدخني داخل القاعات الدرا�سية � ،أ واملختربات �أ واملعامل �أو الور�ش،�أواملكتبة � ،أوالأماكن الأخرى التي متنع نظم اجلامعة التدخني فيها .
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خ-خا�ستخدام مباين اجلامعة ومرافقها وملحقاتها لغري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها
دون �إذن م�سبق.
د-د�إ�صدار الن�شرات واجلرائد  ،و الإعالنات احلائطية وتعليق اليافطات � ،أو جمع
التوقيعات �أو التربعات دون احل�صول على ترخي�ص من اجلهة املخت�صة� ،أو
�إ�ساءة ا�ستخدام الرتاخي�ص املمنوحة ملمار�سة الأن�شطة املذكورة.

قواعــد ال�سلوك الطــــالبي

ح-حاال�شرتاك يف �أي ن�شاط جماعي �أو فردي يخل بالقواعد التنظيمية والأعراف
الأكادميية يف اجلامعة والتعليمات ال�صادرة مبوجبها.

ذ-ذ�إتالف �أو الت�سبب يف �إتالف ممتلكات اجلامعة املنقولة وغري املنقولة.
ر-رالتزوير يف وثائق اجلامعة �أو ا�ستعمال �أي وثائق مزورة �أخرى .
ز-ز�إ�ساءة ا�ستعمال �أي وثائق ت�صدرها اجلامعة لغري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها.
س-سالإدالء مبعلومات كاذبة للم�س�ؤولني ،والعاملني يف اجلامعة،
ش-ش�إنتحال ال�شخ�صية ،ك�أن يوقع عن طالب �آخر � ،أو يقدم امتحان ًا عنه .
ص-ص�صدور حكم ق�ضائي على الطالب بجناية �أو جنحة.
ض-ضالإ�ساءة �إىل �سمعة اجلامعة بالقول �أو الفعل �أو التحري�ض �ضدها� ،أو نقل �أو
الت�صريح مبعلومات كاذبة للآخرين عن اجلامعة  ،ت�ضر مب�صالح اجلامعة ،
و ُت�سيء ل�سمعتها ب�أي �شكل من الإ�شكال ..
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ثانياً :العقوبات الت�أديبية
�إذا �أرتكب الطالب �أيا من املخالفات امل�شار �إليها �آنف ًا �أو غريها توقع عليه العقوبات
وعلى الأخ�ص مايلي :

أ-أالتنبيه اللفظي .
ب-بالتنبيه الكتابي .
ت-تالإنذار مبختلف درجاته .
ث-ثحرمان الطالب من ح�ضور بع�ض �أو كل حما�ضرات مقرردرا�سي �أو �أكرث  ،واعتباره
غائب ًا عنه  /عنها غياب ًا غري مربر ًا .
ج-جاحلرمان ملدة حمددة من الإ�ستفاده من اخلدمات التي يقدمها مرفق �أو �أكرث من
مرافق اجلامعة.
ح-حالف�صل ملدة �أ�سبوع من الدرا�سة  ،و�إعتبار غيابه غياب ًا غري مربر ًا .
خ-خاحلرمان ملدة حمدودة من ممار�سة ن�شاط �أو �أكرث من الأن�شطة الطالبية.
د-دتغرمي الطالب كلفة �إ�صالح �أو �إ�ستبدال ما �أتلفه� ،أو م�ضاعفة تلك الكلفة.
ذ-ذالف�صل من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث� ،أو الف�صل النهائي .
ر-ر�إلغاء قرار منح ال�شهادة ،وك�شف الدرجات امل�سلمة للطالب �،إذا تبني �أن هناك
عملية تزوير �أو �إحتيال يف �إجراءات منحها.
ز-ز�إلغاء نتائج امتحانات مقرر درا�سي �أو �أكرث .
س-سيجوز اجلمع بني عقوبتني ت�أديبيتني من العقوبات املن�صو�ص عليها �سابق ًا .
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اجلهات املخت�صة بتوقيع العقوبات

قواعــد ال�سلوك الطــــالبي

−تكون جميع العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات (�أ  ،ب ،ج ) من العقوبات
الت�أديبية نهائية �أما العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات (د  ،ه  ،و  ،ز  ،ح،ط،ي،
ك) فيحق للطالب طلب اال�ستئناف فيها ملجل�س الكلية  /اجلامعة .

أ-أجمل�س اجلامعة .
ب-برئي�س اجلامعة .
ت-تنائب رئي�س اجلامعة ل�شئون الطالب �أو من ينوبه.
ث-ثجمل�س الكلية .
ج-جعميد الكلية .
ح-حاللجنة الإ�شرافية على الإمتحانات.
خ-خجلنة ت�أديب الطلبة .
د-د�أع�ضاء هيئة التدري�س وم�ساعدوهم .
ذ-ذال يعاقب الطالب على املخالفة الواحدة من �أكرث من جهة ت�أديبية.
جلنة ت�أديب الطلبة

أ-أي�شكل يف اجلامعة  ،جلنة ت�أديب الطلبة برئا�سة النائب ل�شئون الطالب وع�ضوية
مدير ال�ش�ؤون القانونية� ،أو �أحد اقدم �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وامل�سجل العام
�أمين ًا لل�سر.
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ب-بي�شكل يف كل كلية  ،جلنة ت�أديب الطلبة برئا�سة النائب ل�شئون الطالب وع�ضوية
�إثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س (رئي�س الق�سم املعني و�أحد اع�ضاء هيئة
التدري�س)  ،وم�سجل الكلية �أمين ًا لل�سر ،ويف حال عدم ت�شكيل جلنة ت�أديب الطلبة
يف �أي كلية  ،حتل حملها جلنة ت�أديب الطلبة يف اجلامعة.
ت-تتخت�ص جلنة ت�أديب الطلبة ب�إجراء التحقيق يف الق�ضايا املحالة �إليها ،والرفع
لعميد الكلية ،ورئي�س اجلامعة بتوقيع العقوبة املنا�سبة وفق القوانني واللوائح و
القررات ،و الأحكام املبينة بالالئحة.
ث-ثتنظر جلنة ت�أديب الطلبة يف الق�ضايا املحالة �إليها من رئي�س اجلامعة � ،أو من
عميد الكلية �،أو من ينوبه �أثناء غيابه .
ج-جتكون تو�صيات وقرارات جلنة ت�أديب الطلبة ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين من
�أع�ضائها ،ويف حال عدم وجود �أغلبية يرجح ر�أي اجلانب الذي فيه رئي�س اللجنة.
ح-حيتم �إ�ستدعاء الطالب املحال للتحقيق خطي ًا من قبل جلنة الت�أديب ،ويف حالة
رف�ض الطالب املثول �أمام اللجنة �أو التخلف عن املثول �أمامها  ،يتم �إجراء
التحقيق يف غيابه والتوجيه بالعقوبات املنا�سبة .
لعميد الكلية �أو امل�سجل العام �أن يتوىل اخت�صا�صات جلنة الت�أديب يف حالة حدوث
ا�ضطراب �أو �إخالل بالتعليمات ،ينتج عنه عدم انتظام الدرا�سة� ،أو وقوع حالة ُتهدِّ د
بذلك ،الأمر الذي ي�ستدعي البت ال�سريع ،و ُيب ِّلغ رئي�س اجلامعة بقراره الذي ي�صدره
يف هذه احلالة.
تحُ فظ قرارات توقيع العقوبات الت�أديبية يف ملف خا�ص بالعقوبات وحتفظ ن�سخة
منها يف ملف الطالب ،وتبلغ اجلهة املخت�صة بتوقيع العقوبة واجلهة املوفدة �إن
وجدت ،و ُتع ِّلق �صورة منها يف لوحة الإعالنات.
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الإعالن يف لوحة الإعالنات يف اجلامعة �أو املوقع الإليكرتوين �أو الربيد الإليكرتوين
للطالب (�إن وجد ) هي و�سائل الإت�صال الأ�سا�سية  ،فاحر�ص عزيزي الطالب على �أن
ت ََّط ِلع با�ستمرار على املل�صقات يف لوحات الإعالنات  ،واملتابعة امل�ستمرة للإعالنات
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يف اجلامعة يف املوقع الإليكرتوين  ،www.yju-edu.orgوت�صفح بدريك
الإليكرتوين ( �إن وجد ).
املعلومات والإعالنات ال�صادرة عن اجلامعة هي املعتمدة  ،و�إغفالها �أو عدم �إطالع
الطالب عليها ال يعفى الطالب من حتمل امل�س�ؤولية .
على الطالب مراجعة �أية ق�ضية ُّ
تخ�ص ُه  ،وعدم الإ�ستعانة بالغري حتى ال ت�صل �إليه
املعلومات عن طرق النقل لأنها يف الغالب قد تكون غري دقيقة � ،أو مبالغ فيها � ،أو غري
�صحيحة ،و تذك َّر عزيزي الطالب دائم ًا �أن اجلهل بالقانون ولوائح و�أنظمة اجلامعة
ال يعفيك من حتمل التبعات.
�إجعل ال�سلوك احل�ضاري عنوان تعاملك مع الغري من الطالب واملوظفني  ،و�إبتعد عن
الغمو�ض واجلفاء والغلظة .
امل�شاركة يف اال�ضرابات �،أو االعت�صامات � ،أو الدعوة لها� ،أو دعمها ب�أي �شكل من
الأ�شكال � ،أو الإ�ساءة لأع�ضاء هيئة التدري�س � ،أو ت�شويه �سمعة اجلامعة � ،أو �أي من
كلياتها  ،يعر�ضك عزيزي الطالب للف�صل من اجلامعة.
لكل ع�ضو هيئة تدري�س �ساعات مكتبية حمدودة  ،وخم�ص�صة ملراجعة الطالب ،
ف�أ�ستفد قدر الإمكان منها .
w w w .y j u -e d u .o r g
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البطاقة اجلامعية و املكتبية مهمتان وحتتاجهما با�ستمرار .
ال ي�سمح لأي طالب بتعليق �إعالن �أو مل�صق يف املمرات �أوجدران املباين  ،و يعلق
الإعالن يف لوحة الإعالنات فقط بعد دون موافقة �ش�ؤون الطالب وبوا�سطتهم .
جميع موظفي الكلية والعاملني فيها يف خدمة الطلبة يف �إطار القوانني والأنظمة
والتعليمات.
عند تقدمك للح�صول على �أية وثيقة من مكتب القبول والت�سجيل �أو طلب �أي م�ساعدة
 ،كن مو�ضوعي ًا  ،و�أعط املعلومات الدقيقة وال�صحيحة  ،وتقيد باملالحظات املكتوبة
يف النماذج املخ�ص�صة لذلك.
دائرة �ش�ؤون الطالب دائم ًا يف خدمتك فراجعهم عند مواجهتك لأي م�شكلة .
كل طالب ُملزم بقراءة وا�ستيعاب الئحة �ش�ؤون الطالب  ،وفهم بنودها و�أحكامها.
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�إذا مل جتد �ضالتك يف هذا الدليل �أو الئحة �ش�ؤون الطالب املعمول بها
يف اجلامعة  ،ومل حت�صل على �إجابات �شافية  ،لأ�سئلة تدور يف ذهنك،
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عزيزي الطالب

ف�إن دائرة �ش�ؤون الطالب على ا�ستعداد دائم للإجابة على ا�ستف�ساراتك
 ،فال ترتدد يف طلب امل�ساعدة  ،وكن على ثقة ب�أن اجلميع قريبون منك ،
و�ستجد منهم كل الدعم وامل�ساندة.

الإعداد و الإ�شراف
دائرة �شئون الطالب
اجلامعة اليمنية الأردنية

www.yju-edu.org
�صنعاء  -اليمن
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