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من نحن    رسالة اجلامعة 

من نحن
أنشئت اجلامعة مبوجب القرار الوزاري رقم )55( بترخيص من وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي بتاريخ 22 مجاد اآلخرة 1415هـ املوافق 24 ديسمرب 1994م.
تتبىن جامعة األندلس شعار )القيمة الكاملة للتعليم( الذي يتضمن اإلعداد الشامل 
للطالب مبا يؤهله لألداء اإلجيايب بعد خترجه من خالل مناهج فاعلة متكاملة 
التربوي  اإلطار  تستوعب  تعليمية  هيئة  عليها  تقوم  واملستويات.  الوسائل  متنوعة 

األوسع للتعليم.
رسالة اجلامعة

إن جامعة األندلس للعلوم والتقنية هي إحدى اجلامعات األهلية اليت أنشئت يف 
اجلمهورية اليمنية لتقدم تعليماً  نوعياً  خيدم العلم واملعرفة والبحث العلمي 

والتطبيقي من خالل: 
بتطبيقاهتا 	  ومتخصصة  العلمية  باملعرفة  مؤهلة  بشرية  كوادر  وإعداد  هتيئة 

املهنية وقادرة على ممارسة مهام حمددة يف ضوء معارفها ومهاراهتا.
تقدمي املعرفة العلمية بصيغة خدمات واستشارات وتدريب وتعليم مستمر.	 
املسامهة يف تطوير وإغناء املمارسات احلضارية يف املجتمع وفق ثوابته.	 
إطار حركة 	  العلمي ويف  البحث  العلمية من خالل  املعرفة  إثراء  املسامهة يف 

التعاون العلمي بني املؤسسات واملراكز العلمية املحلية والدولية.
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أهداف اجلامعة
هتدف اجلامعة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها ما يلي: 

تأهيل خرجيي التعليم الثانوي ملتطلبات سوق العمل يف التخصصات املهنية العليا من 	 
خالل برامج حديثة للتعليم العايل.

االقتصاد 	  روافد  أهم  من  باعتبارها  اليمنية  واملهنية  الفنية  الكفاءات  مستوى  رفع 
اليمين من خالل التعليم املتوسط لتكون ماهرة متخصصة عالية الدخل.

خمتلفة 	  وتعليمية  تثقيفية  برامج  ضمن  املجتمع  أوساط  يف  واملعرفة  الثقافة  نشر 
الوسائل ومتعددة املستويات.

الكفاءة 	  بني  جتمع  جديدة  أمناط  إبداع  خالل  من  األهلي  العايل  التعليم  تطوير 
واملصداقية التعليمية واألسس االقتصادية الناجحة.

أهداف  اجلامعة
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االنتظام 	 
التعلم عن بعد	  نظام التعليم

نظام الدراسة يف اجلامعة نظام فصلي حيث ينقسم العام اجلامعي إىل فصلني دراسيني )الفصل األول والفصل الثاين(. نظام الدراسة

 مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس كحد أدىن أربع سنوات )مثانية فصول دراسية( لكل الكليات. 
مدة الدراسة  مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم كحد أدىن سنتان )أربعة فصول دراسية( 

الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعة
متنح اجلامعة درجة البكالوريوس جلميع أقسام الكليات يف اجلامعة.- 
متنح اجلامعة درجة الدبلوم يف األقسام التالية:- 
كلية اآلداب )الدراسات اإلسالمية – اللغة العربية – اللغة اإلجنليزية(.	 
كلية العلوم اإلدارية )املحاسبة – إدارة األعمال – التسويق – نظم املعلومات(.	 

تفصل الطالبات عن الطالب يف مبىن خاص تتوافر فيه مجيع اخلدمات التعليمية.
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برامج البكالوريوس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية العلوم اإلدارية كلية اهلندسة وتقنية املعلومات

قسم علوم القرآن  قسم املحاسبة  قسم شبكات احلاسوب 
قسم الدراسات اإلسالمية قسم إدارة األعمال  قسم تقنية املعلومات 

قسم اللغة العربية  قسم نظم املعلومات قسم هندسة مدنية 
قسم اللغة اإلجنليزية  قسم التسويق

قسم اإلعالم
قسم الشريعة والقانون

برامج  الدبلوم
دبلوم اآلداب والعلوم اإلنسانية دبلوم العلوم اإلدارية 

دبلوم الدراسات اإلسالمية دبلوم املحاسبة 
دبلوم اللغة العربية دبلوم إدارة األعمال 

دبلوم التسويق دبلوم اللغة اإلجنليزية
دبلوم نظم املعلومات اإلدارية واملحاسبة

الربامج  الدراسية
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شروط القبول 
حيدد جملس اجلامعة نسب النجاح املقبولة يف اجلامعة من خرجيي الثانوية العامة أو ما يعادهلا للقبول يف أقسام وكليات اجلامعة بداية كل عام 	 

جامعي ووفق املعايري املعتمدة من التعليم العايل. 
يشترط يف قيد الطالب باجلامعة يف أي من كلياهتا للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل )البكالوريوس أو الدبلوم( ما يلي:	 

أن يكون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا. - 
أن يكون معدله يؤهله لاللتحاق بالكلية املناسبة له.- 
أن يتقدم للتسجيل خالل فترة القبول والتسجيل املعلن عنها.- 

يقدم الطالب الراغب يف االلتحاق باجلامعة ملف حيتوي على الوثائق التالية: 	 
أصل استمارة الثانوية العامة. - 
صورة طبق األصل الستمارة الثانوية العامة مصادقاً  عليها من وزارة التربية والتعليم. - 
أصل الشهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج اجلمهورية اليمنية مصدقاً  عليها من وزارة التربية والتعليم ووزارة اخلارجية وسفارة بالدنا - 

يف الدولة الصادر منها الشهادة ومصدقاً  عليها من وزارة اخلارجية اليمنية + صورة طبق األصل للطالب غري اليمنيني.
صورة من البطاقة الشخصية للطالب اليمنيني )جواز السفر لغري اليمنيني( - 
تقدمي )8( صور شخصية حديثة )6x4( خبلفية بيضاء.- 
الوثائق الصادرة باللغة غري اللغة العربية تترجم يف مكتب معتمد للترمجة ويصادق عليها يف اجلهات الرمسية )وزاريت التربية والتعليم - 

واخلارجية وسفارة اجلمهورية اليمنية يف الدولة الصادر منها الوثيقة واخلارجية اليمنية والتعليم العايل(للطالب غري اليمنيني .
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ميلئ الطالب الراغب يف االلتحاق باجلامعة الوثائق التالية:	 
استمارة القبول والتسجيل - 
تعهد من الطالب أو ويل أمره بدفع الرسوم اليت حتددها اجلامعة طوال دراسته يف اجلامعة يف املواعيد املحددة واستكمال أي وثائق - 

ناقصة وااللتزام بأنظمة ولوائح اجلامعة.
يقدم الطالب أوراقه كاملة إىل إدارة القبول والتسجيل باجلامعة يف املواعيد املحددة للتنسيق والقبول ويتم:	 

القبول املبدئي للطالب خالل الفترة املسموح هبا يف اإلعالن ويسلم الطالب صورة استمارة استالم ملف.- 
القبول النهائي للطالب بعد استيفاء كافة الوثائق يف ملف الطالب ودفع رسوم التسجيل والرسوم اجلامعية و 25% من الرسوم الدراسية - 

للفصل األول واستالم البطاقة اجلامعية. 

شروط القبول للطالب غري اليمنيني
أن يقدم الطالب أصل الوثائق الدراسية مصدقاً  عليها من وزاريت التربية والتعليم واخلارجية للدولة الصادر منها املؤهل ومصادقاً  عليه 	 

من سفارة اجلمهورية اليمنية بنفس الدولة ومصادقاً  عليها من وزارة اخلارجية اليمنية.
الدرجات 	  العربية للشهادة األصل مع كشف  باللغة  الطالب وثيقة مترمجة  العربية يقدم  اللغة  بلغة غري  الشهادة صادرة  يف حال كون 

مصدقا ً عليه من وزاريت التربية والتعليم واخلارجية للدولة الصادر منها املؤهل ومصادقا ً عليه من سفارة اجلمهورية اليمنية بنفس 
الدولة ومصادقاً  عليها من وزارة اخلارجية اليمنية وأن يسلم الطالب جواز السفر مع إقامة سارية املفعول وتسليمه للجامعة لالحتفاظ 

به ومنحه بطاقة جامعية للتعريف بالطالب.
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الرسوم الدراسية 
حتدد اجلامعة سنويا ً  الرسوم الدراسية املقررة على الطالب وفق الكليات واألقسام 	 

ووفق نظام التعليم وتتمثل بالتايل: 
رسوم التسجيل.- 
رسوم جامعية.- 
الرسوم الدراسية.- 
رسوم البطاقة اجلامعية.- 
رسوم أخرى )وقف قيد – فتح قيد- إفادة – شهادة قيد- حتويل من كلية إىل - 

كلية أخرى أو من قسم إىل قسم آخر – رسوم املقاصة - رسوم دخول االمتحان 
التكميلي – رسوم طلب إقامة – رسوم طلب منح تأشرية دخول – رسوم طلب منح 
تأشرية خروج – رسوم خترج – رسوم إفادة خترج – رسوم صور طبق األصل – 

رسوم سحب امللف...اخل(.
بشيك 	  أو   ً نقدا  عام جامعي  كل  للجامعة  واملستحقة  املقرة  الرسوم  كامل  يتم سداد 

مقبول السداد من بنك معتمد لدى اجلامعة وميكن تسديد الرسوم على أقساط وفق 
آلية تنظمها اجلامعة. 

االمتحانات 	  تأدية  أو  العملية  والتطبيقات  املحاضرات  حضور  طالب  ألي  يسمح  ال 
نظام  وفق  الدراسية  الرسوم  تسديد  باستكمال  إال  النهائية  واالمتحانات  الفصلية 

األقساط املعتمد يف كل عام جامعي.

الرسوم  الدراسية
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يف حال ترفع الطالب إىل مستوى أعلى وتبقى عليه مقررات دراسية عليه إعادة امتحاهنا وحيمل رسوم امتحان املقررات وفق الئحة الرسوم اخلاصة. 	 
الطالب الباقي لإلعادة بنفس املستوى حتتسب الرسوم الدراسية عليه حباصل قسمة: 	 

إمجايل الرسوم الدراسية للدفعة املتبقي معها والناتج يضرب يف عدد املقررات املتبقية على الطالب.

نظام االنسحاب من اجلامعة بعد التسجيل 
حيق للطالب سحب امللف من اجلامعة من أي مستوى دراسي بعد التسجيل مباشرة وفق اإلجراءات التالية: 	 

يستكمل إجراءات إخالء الطرف وفق النموذج املعتمد.- 
أن يرفق الطالب بالطلب البطاقة اجلامعية.- 
يتم احتساب الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والرسوم اجلامعية على الطالب املنسحب بعد التسجيل كما يلي: - 

للطالب املنتظمني: 
ال ترد رسوم التسجيل ورسوم املقاصة عند االنسحاب من اجلامعة.	 
االنسحاب من اجلامعة بعد مضي األسبوع األول والثاين من بدء الدراسة يف الفصل األول ترد الرسوم الدراسية املدفوعة.	 
االنسحاب من اجلامعة بعد مضي ثالثة أسابيع إىل أربعة من بدء الدراسة يف الفصل األول ال ترد الرسوم اجلامعية وحيمل الطالب 25% من الرسوم 	 

الدراسية للفصل األول.
االنسحاب من اجلامعة بعد مضي األسبوع اخلامس من بدء الدراسة يف الفصل األول ال ترد الرسوم اجلامعية وحيمل الطالب 50% من الرسوم 	 

الدراسية للفصل األول.
االنسحاب من اجلامعة بعد األسبوع السادس وما فوق من بدء الدراسة يف الفصل األول والرسوم اجلامعية وحيمل الطالب 100% من الرسوم الدراسية 	 

للفصل األول.
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يطبق نفس اإلجراءات على الطالب يف حال انسحابه من اجلامعة يف الفصل الثاين بعد سداد كافة الرسوم عن الفصل األول.	 

للطالب املسجلني بنظام التعلم عن بعد: 
ال ترد للطالب رسوم التسجيل ورسوم املقاصة عند اإلنسحاب من اجلامعة.	 
يستكمل إجراءات اإلنسحاب من اجلامعة وفق االجراءات املعتمدة.	 
ال حتتسب على الطالب رسوم دراسية إذا رغب يف االنسحاب خالل الفصل األول.	 
حتتسب على الطالب رسوم سحب امللف املقرر من مرفق الالئحة من الفصل الثاين.	 

االنسحاب العام 
حيق للطالب سحب امللف من اجلامعة من أي مستوى دراسي وفق االجراءات التالية: 	 

أن يسدد الطالب كافة الرسوم الدراسية املقررة عليه .- 
حتتسب الرسوم الدراسية لعام سحب امللف وفق ما ورد يف البند السابق. - 
تستكمل إجراءات إخالء الطرف )سحب ملف( وفق النموذج املعتمد.- 
ال حيق للطالب الراغب يف سحب ملفه مطالبة اجلامعة بإعادة ما دفعه إليها من مبالغ مالية.- 
يسدد الطالب رسوم سحب امللف املقررة وفق الئحة الرسوم اخلاصة. - 
تلغى اإلقامة الصادرة بكفالة اجلامعة للطالب املنسحب من غري اليمنيني.- 
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طلب التخصص
يتم تسجيل التخصص يف األسبوع األول والثاين من الفصل األول.	 
يتم تسجيل التخصص وفق النموذج املعتمد لدى إدارة القبول والتسجيل.	 

كلية اهلندسة وتقنية املعلومات

املستوى األول والثاين عام جلميع األقسام عدا قسم اهلندسة املدنية.	 
التخصص من املستوى الثالث جلميع األقسام 	 
التخصصات يف قسم اهلندسة املدين من املستوى األول.	 

كلية العلوم اإلدارية 
املستوى األول والثاين عام جلميع األقسام عدا قسم نظم املعلومات يف التخصصات من 	 

املستوى األول 
كلية األداب والعلوم االنسانية

التخصصات يف مجيع األقسام من املستوى األول 	 
قسم اإلعالم املستوى األول والثاين عام 	 
تبدأ التخصصات من املستوى الثالث. 	 

التخصص
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طلب التخصص
يتم تسجيل التخصص يف األسبوع األول والثاين من الفصل األول.	 
يتم تسجيل التخصص وفق النموذج املعتمد لدى إدارة القبول والتسجيل.	 

نظام التحويل
التحويل من جامعة أخرى إىل جامعة األندلس: 

حيق للطالب الراغب يف التحويل من جامعة أخرى معترفا هبا إىل جامعة األندلس 	 
وفق ما يلي: 

تقدمي طلب التحاق باجلامعة وفق النموذج املعتمد. - 
يكون التحويل يف املواعيد املحددة للقبول والتسجيل - 
يكون الطالب مستوفياً  لشروط القبول يف الكلية اليت يرغب التحويل إليها.- 
يكون التحويل بنفس الكلية اليت درس فيها أو يف ختصص مماثل. - 
يكون لديه إفادة من اجلامعة السابقة تفيد عدم اختاذ أي عقوبة تأديبية يف حقه - 

خالل دراسته لديهم.
تقدمي بيان بالدرجات مصدقا ً عليه من اجلامعة أو املعهد املحول منه ومصادقا ً - 

عليه من وزارة التعليم العايل 
حتويل الطالب لعمادة الكلية إلجراء املقاصة وفق اإلجراءات الواردة يف الئحة شئون - 

الطالب ونظام التجسري املعمم من التعليم العايل.
تسديد رسوم إجراء املقاصة وفق الئحة الرسوم اخلاصة.- 

نظام  التحويل
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التحويل داخل جامعة األندلس: 
حيق للطالب التحويل من كلية إىل كلية أخرى أو من قسم إىل قسم آخر داخل اجلامعة إذا توافرت الشروط التالية:	 

توافر الشروط اخلاصة بالقبول يف الكلية أو القسم الذي يرغب التحويل إليه. - 
تقدمي طلب خطي إىل إدارة شئون الطالب وفق النموذج املعتمد خالل الشهر األول من الفصل الدراسي األول. - 
 موافقة الكلية والقسم املحول إليه الطالب.- 
تسديد رسوم التحويل املقررة.- 
يف حال التحويل من كلية أو كلية أخرى داخل اجلامعة جترى للطالب مقاصة يف املواد اليت درسها.- 
تسديد رسوم املقاصة الداخلية وفق الئحة الرسوم اخلاصة.- 
جيب استيفاء كافة اإلجراءات اخلاصة بالتحويل وفق النموذج املعتمد.- 
جيب أال يتجاوز حتويل الطالب مرتني خالل سنوات دراسته يف اجلامعة.- 
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نظام وقف القيد
يتقدم هبا إىل مدير شئون 	  القيد ألسباب  وقف   ًً يوكله رمسيا  أو من  للطالب  حيق 

الثاين وفق  أو الفصل  الدراسة للفصل األول  الطالب خالل الشهر األول  من بدء 
أو  األول  الفصل  امتحانات  وقبل  املنتظمني،  للطالب  القيد  لوقف  املعتمد  النموذج 

الفصل الثاين بشهر لطالب التعلم عن بعد. 
احلد األعلى لوقف القيد سنتان دراسيتان )عامان جامعيان( أو أربعة فصول دراسية 	 

دراسيان(  )فصالن  جامعي  عام  أو  البكالوريوس  يف  املسجل  للطالب  دراسته  خالل 
للطالب املسجل يف الدبلوم.

ال حيق وقف القيد للطالب يف احلاالت اآلتية: 	 
إذا مضى أسبوعان من الدراسة يف الفصل الدراسي األول للطالب املنتظمني.- 
الطالب املسجل باملستوى األول وكذا الطالب املحول من جامعة أخرى.- 
الطالب الوافد الذي منح إقامة عن طريق اجلامعة.- 
الطالب احلاصل على املنحه لوقف قيد.- 
الطالب املنقطع عن الدراسة.- 
تستكمل إجراءات وقف القيد من الطالب وفق اآليت: - 
كتابة حافظة توريد لرسوم وقف القيد وتوجيه الطالب للصندوق.- 
استالم صورة من سند قبض وقف القيد من الطالب.- 

نظام وقف القيد    نظام فتح القيد 
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كتابة الطالب طلب وقف القيد وفق النموذج املعتمد.- 
سداد الطالب كافة املستحقات املالية للجامعة.- 
استكمال الوثائق الناقصة يف ملف الطالب.- 
استكمال كافة اإلجراءات وقف منوذج وقف القيد.- 
تسليم أصل منوذج وقف القيد إلدارة القبول والتسجيل وصورة للشئون املالية وصورة مللف الطالب وصورة للطالب وصورة للتعليم عن بعد - 

إذا كان الطالب عن بعد. 
ال حتتسب فترة وقف القيد ضمن املدة القانونية حلصول الطالب على املؤهل اجلامعي.- 
الطالب الذي أوقف قيده ال حيق له دخول االمتحانات الفصلية أو النهائية يف عام وقف القيد.- 

نظام فتح القيد 
حيق للطالب فتح القيد بعد انتهاء فترة وقف القيد السابقة خالل إسبوعني كحد أقصى من بداية الفصل الدراسي التايل النتهاء وقف القيد 	 

ويقوم باالجراءات التالية: 
يقدم الطالب طلب فتح قيد وفق النموذج املعتمد.- 
يسدد الطالب كافة املستحقات املالية للجامعة.- 
استكمال الوثائق الناقصة يف ملف الطالب.- 
استكمال كافة اإلجراءات وفق منوذج  فتح القيد.- 
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تسليم أصل منوذج وقف القيد إلدارة القبول والتسجيل وصورة للشئون املالية وصورة مللف الطالب وصورة للطالب وصورة للتعليم عن - 
بعد إذا كان الطالب عن بعد. 

إذا مل يعد الطالب قيده بعد انتهاء فترة وقف القيد السابقة بشهر على األكثر ميد وقف القيد للعام التايل وحيمل الطالب رسوم وقف - 
قيد.

إجراءات منح وثائق رسمية من اجلامعة للطالب اليمنيني وغري اليمنيني
مينح الطالب وثائق رمسية من اجلامعة تثبت انتسابه للجامعة وفق اإلجراءات التالية: 	 

تقدمي طلباً  كتابيا باسم مدير شئون الطالب.- 
التأكد من استمرارية الطالب يف الدراسة باجلامعة.- 
إفادة من األرشيف باستكمال كافة الوثائق يف ملف الطالب ومصادقا عليها من اجلهات الرمسية.- 
التأكد من تسليم الطالب الوافد )غري اليمين( وثيقة اجلواز مع إقامة سارية املفعول.- 
إفادة من الشئون املالية بسداد الطالب كافة الرسوم .- 
التوجيه بطبع الوثيقة املطلوبة للطالب باسم اجلهة الرمسية واستكمال إجراءات التوثيق والتوقيع عليها واخلتم.- 
تسليم الوثيقة ملندوب اجلامعة إلجناز املعاملة ويف حالة إكمال املعاملة يف اجلوازات يسلم اجلواز وفق إجراءات استالم وتسليم رمسية - 

وإعادهتا لشئون الطالب.
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نظام التوكيل
حيق للطالب توكيل من ينوب عنه إلكمال معامالت حمددة أو مفتوحة له أو استالم وثائق رمسية من اجلامعة على أن يكون التوكيل صادراً  من 	 

جهات رمسية خمولة بإصدار التوكيل وأن يكون التوكيل أصل.
بالنسبة للتوكيل الصادر من خارج اجلمهورية اليمنية جيب التصديق عليه من سفارة اجلمهورية اليمنية يف البلد الصادر منها التوكيل.	 
على الوكيل إثبات شخصيته مبوجب البطاقة الشخصية أو جواز السفر ساري املفعول.	 
على الوكيل سداد كافة االلتزامات املالية والعهد املدونة على املوكل.	 

ضوابط متابعة حضور وغياب الطالب
حضور الطالب حماضرات كل مقرر دراسي شرط أساسي على الطالب املنتظمني وجيب أن ال تقل نسبة احلضور عن 75% من الساعة املحددة لكل 	 

مقرر.
حيرم الطالب من دخول اختبار مقرر معني إذا تغيب 25% فأكثر من الساعات املحددة للمقرر بدون عذر مقبول.	 
حرمان الطالب يكون يف املقرر الذي تغيب عن حضور حماضراته وفق اجلداول املعلنة وال يقتضي حرمانه من سائر املقررات األخرى.	 
مينح الطالب إذن من غياب بعض املحاضرات وفق اآللية التالية:	 

حيق ملدرس املقرر منح الطالب إذن من حماضرة إىل حماضرتني خالل الفصل الدراسي وفقاً  لتقديرات املدرس يف قبول املربر من الطالب.- 
حيق لعميد الكلية منح الطالب إذن من يوم إىل أسبوع وفق النموذج املعتمد من شئون الطالب.- 
على الطالب تعميم اإلذن على مدرسي املقررات العتماده واعتباره مستأذن وعدم الرفع بالطالب غياب إىل شئون الطالب.- 
على الطالب تسليم صورة  استمارة اإلذن للشئون األكادميية ويتم التعامل إلثبات اإلذن بوضع رمز )م( قرين اسم الطالب املستأذن يف كشف متابعة - 

حضور وغياب الطالب لدى مدرسي املقررات.
يسلم أصل استمارة اإلذن لشئون الطالب مع خالصة الغياب اليومي أو األسبوعي.- 



19

يف حالة تقدم الطالب بطلب إذن ملدة أكثر من اسبوع فتتخذ اإلجراءات التالية: 	 
يتقدم الطالب بطلب اإلذن إىل عميد الكلية موضحاً  األسباب ويقدم الوثائق الرمسية لتربير طلبه.- 
يدرس عميد الكلية الطلب والوثائق املرفقة ويعرض املوضوع على جملس الكلية  الختاذ ما يراه مناسباً  شريطة أن ال تتجاوز الفترة %30 - 

من عدد الساعات املعتمدة للفصل.
يف مجيع احلاالت السابقة ال يعفى الطالب من درجات أعمال الفصل مهما كانت األسباب وميكن تكليف الطالب بأعمال وأنشطة واحباث - 

مرتبطة بكل مقرر. 
االنقطاع عن الدراسة 

يعد الطالب منقطعاً  عن الدراسة يف احلاالت التالية:	 
إذا غاب فصلني دراسيني متتاليني دون أن يوقف قيده رمسياً  وفق منوذج وقف القيد.- 
إذا مل يعد الطالب قيده بعد انتهاء فترة وقف القيد السابق بشهر.- 
يف احلالتني السابقتني فقرة )1 و 2( يعترب الطالب مفصواًل من اجلامعة بسبب االنقطاع.- 
ال يسمح للطالب املنقطع دخول االمتحانات إال بعد معاجلة موضوع االنقطاع وسداد الرسوم املقررة وفق الالئحة.- 

جيوز للطالب مواصلة دراسته باجلامعة بعد انقطاعه عنها لعام جامعي أو أكثر وفق اإلجراءات التالية:	 
حتميل الطالب املنقطع عن الدراسة غرامة مالية قدرها )15%( من الرسوم الدراسية عن كل عام دراسي.	 
املعلنة للطلبة 	  القبول  توافرت عليه شروط  إذا  املستجدين  كافة اإلجراءات للطالب  التسجيل كطالب مستجد وجترى عليه  إجراءات  إعادة 

املستجدين.
إلزام الطالب على دراسة أي مقررات دراسية إضافية أو إعادة دراسة أي مقرر دراسي حيدده جملس الكلية.	 
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نظام االمتحانات والتقومي
جترى االمتحانات هناية كل فصل جامعي )هناية الفصل األول – هناية الفصل الثاين(.	 
الدرجة النهائية لكل مقرر )100( درجة والدرجة الصغرى للنجاح )50( درجة.	 
توزع درجات املقرر الدراسي للطالب املنتظمني كالتايل:	 
أعمال الفصل وهلا )40( درجة لكل مقرر ويتضمن أعمال الفصل ما يلي:	 

حضور وغياب الطالب.- 
مشاركة الطالب وفعاليته يف املحاضرة. - 
االختبارات التحريرية اليت جيريها املدرس.- 
الدروس العملية.- 
األعمال واألنشطة املكلف هبا الطالب خالل الفصل.- 
البحوث املشاريع املصغرة.- 

امتحان هناية الفصل وله )60( درجة لكل مقرر 	 
يصحح للطالب من 100 درجة يف احلاالت التالية: 	 

امتحان مقرر بالدور التكميلي أو االمتحان االستثنائي حبسب النظام.- 
إعادة امتحان مقرر بسبب التأجيل الرمسي ومبوجب وثائق رمسية.- 

نظام  االمتحانات  والتقومي
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الرمز املعدل التقدير
م من 90% إىل %100 ممتاز

جـ جـ  من 80% إىل أقل من %90  جيد جدا
جـ  من 65% إىل أقل من %80 جيد 
ل من 50% إىل أقل من %65 مقبول 
ض أقل من %50 راسب 
غ  غ  غائب 
غ ب غائب بعذر غائب بعذر مقبول 
مح حمروم حمروم 

املعدل الفصلي توّزع التقديرات لكل مقرر وفق التصنيف التايل: 
هو مقياس يدل على مستوى التحصيل العلمي للطالب يف الفصل 

الدراسي الواحد وحيسب كالتايل: 

يف  مقرر  لكل  الدراسية  الساعات  عدد  ضرب  حاصل  إمجايل 

الفصل × نتيجته
إمجايل عدد الساعات الدراسية يف الفصل

املعدل الرتاكمي 
هو مقياس يدل على مستوى التحصيل العلمي للطالب يف مجيع 

الفصول الدراسية وحيسب كالتايل: 

يف  مقرر  لكل  الدراسية  الساعات  عدد  ضرب  حاصل  إمجايل 

الفصول الدراسية × نتائجها
إمجايل عدد الساعات الدراسية يف الفصول الدراسية
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نظام النجاح والرسوب وإعادة السنة 
يعترب الطالب ناجحاً  يف املقرر الدراسي إذا حقق 50% من املجموع الكلي للمقرر الدراسي. 	 
يرفع الطالب إىل املستوى األعلى إذا تبقت عليه أربعة مقررات دراسية. 	 
يعترب الطالب راسباً  يف املقرر الدراسي يف احلاالت التالية: 	 

إذا مل حيقق الدرجة الصغرى للنجاح وهي 50% من املجموع الكلي للمقرر الدراسي. - 
إذا تغيب عن املحاضرات 25% فأكثر من الساعات املقررة للمحاضرات بدون عذر مقبول.- 
إذا تغيب عن أداء االمتحان ملقرر أو أكثر.- 
إذا ضبط متلبساً  حبالة غش أو شارعاً  فيه أو مساعداً  غريه عليه أو ساحماً  لغريه من انتحال شخصيته يف قاعة االمتحان.- 

 	.)x( املقرر الذي غاب الطالب عن امتحانه بدون عذر يسجل أمامه عالمة
 	.)x( املقرر الذي يغيب عن امتحانه الطالب عن طريق التأجيل الرمسي لالمتحان ووفق النموذج املعتمد ال تسجل أمام املقرر عالمة الـ
يعيد الطالب الدراسة يف نفس املستوى إذا رسب يف أكثر من أربعة مقررات.	 

يلزم الطالب املتبقي يف مستواه الدراسي بسبب الرسوب أو االنقطاع أو توقف القيد باخلطط الدراسية اجلديدة املعتمدة للدفعة اليت - 
رحل إليها.

على الطالب الذي عليه مقررات ختلف من مستويات أدىن التسجيل ألداء االمتحان فيها قبل شهر من موعد االمتحان.- 
يف مجيع احلاالت عند إعادة الطالب امتحان مقرر  دراسي عليه سداد الرسوم املقررة لدخول االمتحان.- 
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نظام التظلمات 
يتقدم الطالب بتظلم لدى مدرس املقرر أو عميد الكلية يف حال حدوث خطأ يف رصد الغياب أو يف رصد درجات أعمال الفصل، وقبل 	 

تسليم الكشوف إىل إدارة االمتحانات.
تشكل جلنة للتظلمات اخلاصة بغياب ودرجات الطالب بقرار يصدر من رئيس اجلامعة قبل موعد امتحان الفصل بأسبوعني لدراسة 	 

تظلمات الطالب واختاذ القرارات بشأهنا خالل الفترة الزمنية املحددة بالقرار.
حيق للطالب التظلم لدى إدارة شئون الطالب لتعديل خطأ أو رد حق من حقوقه يف خمتلف أنشطة اجلامعة وفق لوائح وأنظمة اجلامعة. 	 
يتقدم الطالب بتظلم وفق النموذج املعتمد إىل جلنة التظلمات ملراجعة الدرجات أو لعدم رصد درجة االمتحان النهائي للفصل أو لعدم 	 

رصد درجات أعمال الفصل خالل الفترة الزمنية املحددة بعد فتح باب التظلمات ووفق الضوابط واالجراءات املعلن عنها.
ال ينظر يف التظلمات إال بعد سداد الرسوم املقررة ومبوجب سند قبض رمسي.	 
ال جيوز التظلم يف أكثر من ثالث مقررات دراسية يف الفصل الدراسي.	 
تعلن جلنة التظلمات نتائج النظر يف التظلمات يف لوحة اإلعالنات الرمسية بقسمي الطالب والطالبات. 	 
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االمتحان التكميلي
يعقد االمتحان التكميلي للطالب اخلرجيني املتبقية عليهم من )1-4( مقررات فقط يف املوعد املحدد بقرار التقومي اجلامعي.	 
تنظم اجلامعة االمتحان التكميلي بنفس اإلجراءات اليت تتم يف امتحانات هناية الفصل األول أو الثاين.	 
يعلن للطالب مبوعد االمتحان التكميلي مبختلف الوسائل املتاحة للجامعة.	 
تفرض رسوم لدخول االمتحان التكميلي على مجيع الطالب.	 
إجراءات دخول االمتحان التكميلي وفق اآليت: 	 

تسجيل املقررات  اليت يرغب الطالب بأداء االمتحان التكميلي فيها يف النموذج اخلاص بذلك. -   
يسدد الطالب الرسوم الدراسية املتبقية يف حسابه وتقدمي إفادة كتابية من املالية بذلك. -   
حترر حافظة توريد برسوم التكميلي عن كل مقرر وتوجيه الطالب للصندوق. -   

استالم صورة من سند القبض الرمسي.	 
إرفاق سند القبض الرمسي مع استمارة دخول االمتحان التكميلي. 	 
يوجه مدير شئون الطالب إدارة القبول والتسجيل بتسجيل الطالب واملواد اليت سيؤدي االمتحان فيها بعد سداد ما عيله من 	 

رسوم.
حفظ استمارة دخول االمتحان التكميلي + سند القبض الرمسي.	 
تسليم الطالب تصريح دخول االمتحان التكميلي ملقرر أو جلميع املقررات.	 
التنسيق مع قسم االمتحانات لعقد االمتحان التكميلي وآلية دخول الطالب االمتحان. 	 
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االمتحان االستثنائي
تعقد االمتحانات االستثنائية بناًء على موافقة من عميد الكلية بالتنسيق مع شئون الطالب وإدارة االمتحانات بسبب غياب طالب 	 

بناًء على عذر مقبول وبوثائق رمسية المتحان مقرر أو مقررين فقط كحد أعلى وبصورة مجاعية أو فردية. 
يسدد الطالب رسوم االمتحان االستثنائي عن دخول امتحان كل مقرر بالدور االستثنائي يورد للصندوق بسند قبض رمسي.	 
حيدد موعد زمين لتنفيذ االمتحان االستثنائي بالتنسيق بني الكلية املعنية وشئون الطالب وإدارة االمتحانات.	 
تتويل الكلية املعنية تكليف مدرسي املقررات إلعداد مناذج االسئلة واإلجابات النموذجية وتسليمها إلدارة االمتحانات.	 
تتويل إدارة االمتحانات تنظيم االمتحان االستثنائي واإلشراف عليه.	 
يتوىل عميد الكلية املعنية تكليف املدرسني للتصحيح خالل فترة زمنية حمددة.	 
تستكمل اإلجراءات لدخول الطالب االمتحان االستثنائي وفق النموذج املعتمد لدى شئون الطالب وبعد سداد الطالب كافة الرسوم 	 

الدراسية.
يسدد الطالب الرسوم الدراسية املتبقية يف حسابه وتقدمي إفادة من املالية بذلك.	 
حتدد املواد اليت  يرغب الطالب امتحاهنا استثنائي يف االستمارة.	 
حترر حافظة توريد برسوم االمتحان االستثنائي.	 
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طلب تأجيل إمتحان مقرر دراسي 
حيق للطالب تأجيل امتحان مقر إىل مقررين فقط يف الفصل الواحد باتباع اإلجراءات التالية:  	 

يتقدم الطالب بطلب تأجيل امتحان املقرر إىل مدير شئون الطالب وفق النموذج املعتمد مرفقا ً باإلثباتات الرمسية اليت - 
تربر التأجيل. 

يتم التأكد من احلالة األكادميية للطالب واملقررات املتبقية عليه من مستويات سابقة. - 
املواد املؤجلة للطالب حتتسب من ضمن عدد مواد الرسوب اليت تبقى الطالب لإلعادة.- 
يوجه الطالب حبافظة توريد رمسية لإلدارة املالية لسداد رسوم تأجيل امتحان مقرر دراسي.- 
حييل عميد الكلية الطلب يف حال املوافقة إىل الكنترول الستكمال اإلجراءات وفق الالئحة.- 
يرفق الطالب صورة سند القبض الرمسي اخلاص برسوم تأجيل مقرر أو مقررين مع استمارة التأجيل.- 
يسجل يف برنامج شئون الطالب )تأجيل( أمام املقرر املؤجل.- 
حيتفظ بأصل استمارة التأجيل لدى  الكنترول  وترسل صورة إلدارة االمتحانات و صورة مللف الطالب. - 

احتساب األوائل 
يتم احتساب أوائل الطالب آلياً  وفق برامج شئون الطالب ووفق نظام التعليم كالتايل: 	 

األوائل وفق املعدل الفصلي لنتائج الفصل الدراسي وفق الكليات واألقسام واملستويات.- 
األوائل وفق املستوى الدراسي )هناية الفصل الثاين( يكون وفق املعدل التراكمي.- 
األوائل للخرجيني وفق املعدل التراكمي وفق الكليات واألقسام. - 
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حفل التخرج ونظام تكرمي الطالب 
نظام 	  املختلفة  واألقسام  الكليات  من  اخلرجيني  لطالهبا  خترج  حفل  اجلامعة  تنظم 

البكالوريوس ونظام الدبلوم هناية شهر أبريل من كل عام جامعي أو كل عامني. 
حتديد رسوم مالية عن كل طالب خريج تسمى رسوم التخرج مقابل )حفل التخرج + 	 

شهادة التخرج + التصديق على الوثائق يف التعليم العايل + رسوم صورتني طبق األصل 
من الشهادة والسجل األكادميي( تسديد مبوجب سند قبض رمسي باسم رسوم التخرج. 

تشكل جلنة لإلعداد والتجهيز والتنفيذ حلفل التخرج بقرار من رئيس اجلامعة بداية 	 
الفصل الدراسي الثاين من كل عام من األكادمييني وموظفي شئون الطالب والعالقات 
ومن ترى إدارة اجلامعة مقدرهتم على اإلعداد والتنفيذ حلفل التخرج ويستعان بلجان 

فرعية من املوظفني ومن جملس النشاط الطاليب ومن اخلرجيني واخلرجيات.
يكرم أوائل الطالب يف االحتفاالت اليت تقيمها اجلامعة بالشهادات التقديرية واجلوائز 	 

العينية وفق املعايري التالية:
يكّرم الطالب/ الطالبات الثالثة األوائل من اخلرجيني واحلاصلني على تقدير ممتاز - 

التراكمي ووفق األقسام لكل كلية ووفق برناجمي  املعدل  فقط وفق   ً أو جيد جدا 
البكالوريوس والدبلوم كل على حده إذا زاد عدد طالب القسم عن )10( عشرة طالب.

يّكرم األول والثاين من اخلرجيني واحلاصلني على تقدير ممتاز أو جيد جداً  فقط - 
وفق املعدل التراكمي ووفق األقسام  لكل كلية ووفق برناجمي البكالوريوس والدبلوم 

كل على حده إذا كان عدد طالب القسم بني )5 إىل 10( طالب. 

حفل  التخرج 
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يكرم األول فقط من اخلرجيني واحلاصلني على تقدير ممتاز أو جيد جدا ً وفق املعدل التراكمي ووفق األقسام لكل كلية إذا قل عدد - 
طالب القسم عن )5( طالب. 

يكرم الطالب األول فقط احلاصل على تقدير )جيد( وفق املعدل التراكمي لألقسام اليت مل يتحصل طالهبا على تقدير ممتاز أو جيد - 
جداً . 

يكرم الطالب املبدعني واملوهوبني واملتميزين يف األنشطة املختلفة يف االحتفاالت اليت تقيمها اجلامعة بالشهادات التقديرية واجلوائز - 
العينية. 

يف حال التكرمي خلرجيي عامني تتم اإلجراءات التالية:	 
إصدار كشوف الطالب اخلرجيني للعام اجلامعي السابق وفق األقسام للكليات لنظام البكالوريوس ووفق الترتيب التراكمي. - 
إصدار كشوف الطالب اخلرجيني للعام اجلامعي السابق وفق األقسام للكليات لنظام الدبلوم ووفق الترتيب التراكمي. - 
استخراج األوائل من كل قسم من أقسام الكليات وفق الترتيب التراكمي بالنسبة لنظام البكالوريوس والدبلوم وفق املعايري املعتمدة. - 

بالنسبة للطالب املتوقع تخريجهم يتم:  

إصدار كشوف األوائل من نتائج املعدل التراكمي حىت الفصل السادس او السابع للطالب املتوقع خترجهم وفق األقسام للكليات لنظام 	 
البكالوريوس والدبلوم. 

استخراج األوائل من كل قسم من أقسام الكليات وفق املعدل التراكمي بالنسبة لنظام البكالوريوس والدبلوم وفق املعايري املعتمدة. 	 
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نظام التخرج ومرتبة الشرف
إذا أكمل بنجاح دراسة مجيع املقررات الدراسية املقررة عليه لذلك الربنامج وكان معدله 	  يعترب الطالب متخرجا ً من اجلامعة يف برناجمه 

التراكمي ال يقل عن %50. 
مينح الطالب مرتبة الشرف وفق الشروط التالية: 	 

حصول الطالب على تقدير جيد جداً  على األقل يف كل الفصول الدراسية.- 
أن ال يكون قد حصل الطالب على تقدير مقبول يف أي مقرر دراسي. - 
أن ال يكون الطالب قد رسب أو حرم أو غاب بدون عذر مقبول يف إمتحان مقرر دراسي خالل دراسته يف اجلامعة. - 
أال يكون قد اختذ يف حقه أي عقوبات أو قرارات تأديبية. - 
أن يكون الطالب قد درس يف القسم املتخرج منه ما ال يقل عن 75% من متطلبات التخرج بالنسبة للطالب املحولني من جامعات أو كليات - 

أخرى. 
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اخلريجني
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ف لضيو ا
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األنشطة الطالبية 
خمتلف  ملمارسة  املالئمة  الظروف  توفري  إىل  الطالب  شئون  بإدارة  ممثلة  اجلامعة  تسعى 
األنشطة العلمية والثقافية والرياضية واالجتماعية من خالل إعداد وتنفيذ املخطط السنوي 
والفصلي والربامج الزمنية لألنشطة الطالبية املختلفة وفيما يلي عرض ألهم األنشطة اليت 

ميارسها طالب اجلامعة:
األنشطة الثقافية والعلمية: 	 

تتمثل هذه األنشطة بالتايل: 
عقد املحاضرات والندوات العلمية والثقافية والدينية - 
تنظيم األمسيات الشعرية - 
تنظيم املسابقات العلمية والثقافية والدينية بني طالب كليات اجلامعة.- 
إصدار املجالت الثقافية والعلمية.- 

األنشطة الرياضية: 	 
تتوافر يف اجلامعة البنية التحتية واألدوات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ األنشطة الرياضية 

املختلفة وتنظم اجلامعة املسابقات الرياضية املختلفة مثل: 
دوري كرة القدم. - 
دوري كرة الطائرة. - 
دوري تنس الطاولة. - 
اليمنية -  اجلامعات  بعض  تنظمها  اليت  املختلفة  الرياضية  األنشطة  يف  املشاركة 

احلكومية واألهلية.

األنشطة



33

األنشطة االجتماعية: 	 
تنفذ اجلامعة جمموعة من االنشطة االجتماعية تتمثل باآليت: 

عقد حفالت السمر التربوي للطالب. - 
إقامة املعارض. - 
إقامة االحتفاالت املختلفة. - 
إقامة الرحالت العلمية والتارخيية والترفيهية للطالب والطالبات. - 
الزيارات إىل جامعات ومعاهد علمية.  - 
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اخلدمات الطالبية 
تسعى اجلامعة إىل تقدمي أفضل اخلدمات اليت حيتاجها الطالب خالل دراسته يف اجلامعة 

وتتمثل هذه اخلدمات فيما يلي: 
معامل علمية وتكنولوجيا خمتلفة .	 
بريد إلكتروين لكل طالب. 	 
عقد دورات يف اللغة اإلجنليزية واحلاسوب. 	 
ختصيص مكتبة الكترونية تيسر مواد املعرفة احلديثة مع تدريب الطالب على 	 

استخدامها. 
توفري الكتب واملراجع والدورات الورقية خلدمة أعضاء هيئة التدريس والطالب 	 

من خالل املكتبة اجلامعية. 
توفري جمموعة من اخلدمات العلمية والتعليمية من خالل مركز خدمة الطالب 	 

كالتصوير وكتاب الطالب الدراسي وكل متطلبات الطالب من املواد القرطاسية. 
قبول خرجيي الثانوية العامة من نفس العام.	 
منح دراسية تنافسية للطالب املتفوقني يف الثانوية العامة.	 
بوفية لتقدمي الوجبات واملشروبات. 	 
مالعب وأدوات رياضية وساحات. 	 

اخلدمات  الطالبية 
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حقوق الطالب 
يعد حصول  الطالب على العلم  واملعرفة  أهم حق من حقوقهم ويرافق ذلك جمموعة من احلقوق متيز شخصية الطالب اجلامعيي من 
غريه ويعترب مجيع الطالب متساوون يف احلقوق والواجبات ، وحيق للطالب املطالبة مبا تكفله النصوص واللوائح النافذة يف اجلامعة ومن 

هذه احلقوق :
احلصول على البطاقة اجلامعية باعتبارها الوثيقة اليت تثبت هوية الطالب داخل مبىن اجلامعة. 	 
تكرمي الطالب املتفوق أكادميياً  وأخالقياً  وإعالن امسه على لوحة الشرف باجلامعة. 	 
االشتراك يف اجلمعيات العلمية واإلسهام يف تكوينها والعمل ضمن أنشطتها وفق اللوائح املنظمة لذلك. 	 
استخدام املكتبة مبا حتويه من مراجع لالطالع أو االعارة حسب اللوائح املنظمة لذلك. 	 
استخدام املعامل اخلاصة باجلامعة إلثبات جتاربه وإبداعاته ولتطوير مداركه العلمية. 	 
املشاركة يف األنشطة املختلفة اليت تتبناها اجلامعة كاألنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية. 	 
استفسار مدرسيه داخل اجلامعة ومناقشتهم املناقشة العلمية الالئقة وطلب املزيد من توضيح ما مل يدركه من العلوم واملعارف، وال رقابة 	 

عليه أو عقوبة يف ذلك ما مل خيل باللوائح واألنظمة النافذة واآلداب العامة.  
التظلم أو طلب إعادة النظر يف قرارات اجلامعة الصادرة بشأهنم. 	 
احلصول على الوثائق اليت متنحها اجلامعة مبا يف ذلك منحه الدرجة العلمية بعد استكمال متطلبات التخرج من اجلامعة وفق اإلجراءات 	 

اإلدارية واملالية. 
احلصول على سند قبض رمسي لكل ما يدفعه خلزينة اجلامعة واسترداد ما دفعه بالزيادة للجامعة وفق اللوائح املنظمة لذلك. 	 
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احلفاظ على حمتويات ملفه داخل مبىن اجلامعة مبكان آمن وأيد أمينة وعدم تسليم أي منها إال للطالب نفسه أو من يوكله رمسياً ، 	 
بعد استكمال اإلجراءات املالية واإلدارية اخلاصة بسحب امللف. 

عدم نشر الصور الشخصية للطالب والطالبات. 	 
حقه يف تقدمي طلبات النقل والتحويل ووقف القيد وإعادته واالنسحاب من اجلامعة والتظلم من نتائج االختبارات وغريها من احلقوق 	 

اليت تضمنتها الئحة شئون الطالب.
ال يتم التعامل بالنيابة عنه من قبل أي طرف آخر إال بتوكيل رمسي منه معتمد لدى اجلهات الرمسية املخولة بذلك. 	 
عدم تسليم أي وثيقة من الوثائق أو التغيري يف حالته الدراسية إال حبضوره شخصياً  أو من يوكله رمسياً . 	 
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واجبات الطالب 
جيب على الطالب االلتزام بالقواعد التالية: 

االختبارات 	  ,وأداء  املحاضرات  حضور  من  اجلامعة،  ولوائح  قوانني  يف  ورد  ما  كل 
واملثابرة للتفوق والنجاح. 

االلتزام بالقواعد واآلداب العامة وتقاليد وقيم املجتمع اليمين. 	 
دفع املبالغ املالية املقررة سواء كانت رسوم دراسية أو رسوم أنشطة أو رسوم خاصة 	 

الستخراج  وثائق أو إجناز معاملة داخل اجلامعة أو غرامات أو غري ذلك. 
االمتناع عن محل أي نوع من أنواع السالح مبا يف ذلك السالح البيض داخل اجلامعة 	 

ميثل  اليت  املهام  ويف  االمتحانات(  قاعات  يف  أو  العملية  والدروس  املحاضرات  )يف 
اجلامعة فيها. 

احلضور إىل اجلامعة بالزي املناسب الذي يكفل االحترام الالئق به. 	 
عدم حماولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك أو االمتناع املدبر عن حضور 	 

الدروس واملحاضرات واألعمال اجلامعية األخرى اليت تقضي اللوائح باملواظبة عليها. 
عدم قول أو فعل ما يتناىف مع الدين اإلسالمي أو الشرف أو الكرامة أو حسن السري 	 

والسلوك ما ميس مسعة اجلامعة يف الداخل واخلارج.
التقيد بنظام االمتحانات واهلدوء التام فيها وعدم حماولة الغش أو الشروع فيه أو 	 

املساعدة عليه. 

الطالب  واجبات 
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املحافظة على منشآت و ممتلكات وأجهزة وكتب اجلامعة وإرجاع ما استعري منها يف الوقت املحدد بدون أي تبديد أو إتالف.	 
عدم تنظيم اجلمعيات داخل اجلامعة أو االشتراك فيها دون ترخيص مسبق من اجلهات املختصة يف اجلامعة. 	 
عدم توزيع النشرات أو إصدار صحف حائطية أو نشر وإعالن أي منها أو مجع أموال بدون ترخيص من اجلهات املختصة يف اجلامعة.	 
 احلرص على تقدير واحترام املدرسني واملعيدين واملوظفني باجلامعة وزمالئهم وعدم اإلساءة هلم أو اهانتهم بالقول والفعل.	 
عدم حماول التغيري يف الوثائق الرمسية الصادرة عن اجلامعة أو غريها وكذلك عدم حيازهتا بطرق غري مشروعة. 	 
االمتثال للعقوبة اليت توقع عليه من اجلهات املختصة يف اجلامعة. 	 
متثيل اجلامعة يف املهام املكلف هبا متثياًل حسناً  مبا ينسجم ومكانتها العلمية واألكادميية.	 
االطالع على كل ما تنشره اجلامعة من لوائح وإرشادات مبا يف ذلك ما ينشر يف لوحات اإلعالنات باجلامعة وعدم جواز االحتجاج 	 

جبهله مبا ينشر فيها. 
االبتعاد عن كل ما يتعلق بالعمل احلزيب سواًء كان قواًل أو فعاًل أثناء تواجده داخل مبىن اجلامعة. 	 
الوفاء بكل ما التزم به بعقد تكون اجلامعة طرفاً فيه.	 
االلتزام باألمانة العلمية برد املعارف ملصادرها من نتائج البحوث وأفكار اآلخرين.	 
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التأديب والعقوبات
مجيع الطالب املقيدين باجلامعة خيضعون للنظام التأدييب  و الالئحة. 	 
وعلى 	  اجلامعة  يف  واألعراف  والتقاليد  األنظمة  من  خروج  كل  تأديبية  خمالفات  تعترب 

األخص: 
األعمال املخلة بنظام اجلامعة، أو املكتبة، أو املنشآت اخلاصة ألنشطة اجلامعة. 	 
االمتناع املتعمد عن حضور املحاضرات والتمرينات والدروس العلمية واالنشطة املختلفة. 	 
كل فعل ميس الشرف والكرامة، أو خيل حبسن السرية والسلوك داخل اجلامعة أو خارجها. 	 
كل إخالل بنظام االمتحان أو اهلدوء الواجب له مثل )الغش أو حماولة الغش- إتالف 	 

دفتر اإلجابة أو اخلروج به – التهديد اللفظي أو حماولة االعتداء على أي من املالحظني 
أو املراقبني أو املشرفني على سري االمتحانات – انتحال الشخصية...اخل( 

التزوير يف وثائق رمسية مثل )تزوير الوثائق و االستمارات – البطاقة اجلامعية – تصريح 	 
دخول االمتحان...اخل(

كل إتالف أو حماولة إتالف للمنشآت واألجهزة، أو املواد أو الكتب اجلامعية وتبديدها. 	 
كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة بدون ترخيص من رئيس اجلامعة. 	 
إصدار النشرات أو توزيعها، أو مجع أموال أو توقيعات، قبل احلصول على ترخيص من 	 

مدير شئون الطالب. 
كل سلوك ينم عن سوء أدب مع أعضاء هيئة التدريس أو العاملني يف اجلامعة. 	 
االنتماء أو تأييد وترويج أفكار ومبادئ مجاعات أو أحزاب أو مؤسسات مينع النظام الرئيسي 	 

للدولة االنتماء هلا. 
التأديب  والعقوبات
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العقوبات التأديبية
التنبيه والتوجيه الشفهي للطالب. 	 
اإلنذار الكتايب. 	 
احلرمان من حضور دروس إحدى املقررات مدة ال تتجاوز شهر.	 
الغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكثر. 	 
حرمان الطالب من دخول االمتحان يف دور واحد أو أكثر.	 
حرمان الطالب من دخول االمتحان يف مقرر واحد أو أكثر. 	 
الفصل املؤقت من اجلامعة ملدة ال تتجاوز شهر.	 
الفصل املؤقت من اجلامعة ملدة فصل دراسي واحد أو أكثر.	 
الفصل النهائي من اجلامعة.	 
اجلزاءات النهائية من اجلامعة. 	 
 	 + املواصالت  أجر   + املتلفة  املواد  قيمة  عن  املالية  اجلزاءات 

الغرامة املحددة 

الفصل من اجلامعة
يعترب الطالب مفصواًل من اجلامعة يف احلاالت التالية: 

املستوى 	  الطالب عامني جامعيني متتاليني يف  يف حال رسوب 
الواحد فمجلس الكلية التوصية مبنح الطالب فرصة أخرية إذا 

توافرت املربرات املوضوعية. 
يف حال رسوب الطالب ثالثة أعوام يف املستوى النهائي ملجلس 	 

الكلية التوصية مبنح الطالب فرصة أخرية إذا توافرت املربرات 
املوضوعية. 

إذا اختذ يف حق الطالب قرارات تأديبية بالفصل النهائي من 	 
اجلامعة. 

ال يعد الفصل النهائي من اجلامعة نافذاً  إال بعد اعتماده من 	 
جملس اجلامعة.
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مراكز  و وحدات اجلامعة 



42

مراكز ووحدات اجلامعة 
مركز التعلم عن بعد: 

إن هذا العصر يعرف بعصر التقنية واملعلوماتية، نظراً  للتطور الكبري يف وسائل االتصاالت مبختلف أنواعها. 
وجامعة األندلس للعلوم والتقنية يف إطار حرصها على أن تقدم خدمة متكاملة من أجل االرتقاء مبستوى طلبتها إىل مكانة علمية مرموقة قامت 
بإنشاء مركز التعلم عن بعد من أجل إتاحة الفرصة أمام أكرب عدة من الطلبة يف اجلمهورية اليمنية وخارجها واالستفادة من فرص التعليم 
نظرا ً لظروف اجتماعية وعملية تعوقهم عن ذلك وقد وفرت اجلامعة كل اإلمكانيات التقنية والعليمة، ووفقا ًً ملا هو معمول به يف اجلامعات 
املتطورة خلدمة طالهبا املسجلني يف مركز التعليم عن بعد، فهناك موقع خاص للمركز على شبكة االنترنت )www.andalusuniv.net( وفيه جيد 
الطالب كل اإلجابات على األسئلة اليت ترد على ذهنه فما عليه سوى الدخول إىل املوقع فهناك ميكننه االطالع على كليات اجلامعة بأقسامها 
املختلفة، واملقررات الدراسية وشروط القبول وبذلك ميكنه التسجيل من خالل املوقع دون احلضور إىل مبىن اجلامعة وكذلك ميكنه أخذ نسخة 
من املحاضرات التعليمية عرب الربيد االلكتروين ، وال ختتلف شروط القبول يف اجلامعة يف هذا املركز عن شروط االلتحاق باجلامعة بالتعليم 

النظامي. 
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تلفون الفروع 
املركز الرئيسي - صنعاء 675568  -  675567

771868677 مشال األمانة - صنعاء
771599361 حتارش /هنم - صنعاء
777886392 املكال - حضرموت
771166064 الشحر- حضرموت
الغيل- حضرموت 771266177
777863384 سيئون- حضرموت

700435736 - 713484622 - 777057036 القطن- حضرموت
777384220 - 736239359 عدن + حلج
771267839 - 713568783 الضالع

بعد  عن  التنسيق  ومكاتب  الفروع 

تلفون الفروع 
733682015 يافع
733088722 ابني /لودر
777375100 تعز
771809936 إب
773236276 ذمار
772010266 وصابني
713216203 عمران
773928967 املحويت

771534002 – 777468748 -  07220155 حجة
733233334 اجلوف ومارب

 حتت التأسيس  )احلديدة - عبس - السدة - النادرة (

مركز خدمة املجمع وتأهيليه لفئات عديدة من املجتمع.  �
معهد اللغة العربية للناطقني بغريها  �
مركز تقنية املعلومات والتوثيق. �
وحدة ضمان اجلودة واالعتماد.  �

برنامج السيسكو. �
برنامج دبلوم أبو غزالة كامربدج ملهارات تقنية املعلومات  �

.)CAMBRIDGE(
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