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المقدمة

الـرؤيـة

الـرسالـة

األهـداف

 أنشئت جامعة حرضموت بالقرار الجمهوري رقم ))45((  لسنة 1993م  متيزت الجامعة بخصوصية علمية إذ     

 جرى الرتكيز فيها عىل التكنولوجيا والتخصصات العلمية التي تحتاج إليها خطط التنمية املعارصة. وقد شهدت

 الجامعة تطوراً واضحاً وطلباً اجتامعياً كبرياً عىل التعليم فبلغ إجاميل الطلبة املقيدين فيها للعام الجامعي

 2017/2016م )14406( من الطالب والطالبات ملرحلة البكالوريوس

 بلغ عدد أعضــاء هيئة التدريـس ومساعديهـــــم للعام الجامعي 2017/2016م ) 805 ( عضواً منهم مينيون )

.793 ( و) 12 ( غري مينيني

 يقع املركز الرئييس للجامعة يف مدينة املكال عاصمة محافظة حرضموت ولها فروع يف مدينة سيئون ومحافظتي

.املهرة وسقطرى

.جودة ومتيز يف التعليم والبحث وتنمية املجتمع

 جامعة متميزة يف برامجها ومخرجاتها األكادميية والبحثية ومرجع أسايس يف برامج التنمية والتطوير التقني عىل

.املستوى الوطني مبا لديها من كفاءات علمية وإمكانات وبنى تحتية متكاملة

 : تستهدف جامعة حرضموت

.تحقيق التميز عىل املستوى الوطني يف تعليم وتطوير العلوم ونقل التقنية 

.تحقيق معايري الجودة واالعتامد األكادميي لربامج الجامعة 

.استكامل الكفاءات األكادميية املتميزة بكافة األقسام العلمية 

.الوصول بالنرش العلمي إىل املستويات املعتمدة عاملياً 

.الريادة يف مجاالت علوم النفط واألحياء البحرية والنحل والنخيل والنباتات الطبية والعامرة الطينية 

.استكامل الحرم الجامعي 



4

كلمة رئيس الجامعة

 جامعة حرضموت هي جامعة حكومية أنشئت مبوجب القرار الجمهوري الصادر يف التاسع عرش من أبريل عام    

 1994م. وقد بدأت بها الدراسة يف نهاية العام الجامعي 1996-1997م يف كليات الهندسة والبرتول والرتبية سيئون

.والبنات باملكال. وتضم حالياً سبع عرشة كلية ويدرس فيها أكرث من ثالثة عرش ألف طالب وطالبة

 وتستقبل جامعة حرضموت خالل العام الجامعي 2017- 2018م أكرث من )3700( طالباً وطالبة يف جميع   

 كليات الجامعة بتخصصاتها املختلفة، وبهذه املناسبة يسعدنا أن نضع بني ايديكم دليل الطالب يف شكله ومحتواه

 الجديدين إذ يحتوي عىل معلومات عن الجامعة وكلياتها وقيادتها والتقويم الجامعي، كام يشتمل الدليل عىل

.لوائح الشئون الطالبية باإلضافة إىل الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب

 إن جامعة حرضموت قد بدأت منذ العام الجامعي املايض إجراءات القبول اإللكرتوين لتسهيل عملية القبول    

 عىل الطالب وميّكن هذا النظام الطالب من تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة من أي بقعة من بقاع العامل. كام

 قامت الجامعة بتسهيل جميع املعامالت للطالب من خالل القاعة املركزية التي افتتحت خالل العام الجامعي

 2015/2014م بديوان رئاسة الجامعة ويف هذا العام تم افتتاح ووحدة شئون الطالب بالحرم الجامعي بالغرف

 بوادي حرضموت ومركز جامعة حرضموت للخدمات الطالبية مبركز املكال مول وسط مدينة املكال 00 يف الفرتة بعد

الدوام الرسمي

أبنايئ الطالب

 أرحب بكم يف مرحلة جديدة من مراحل حياتكم الدراسية التي ستخوضونها يف رحاب جامعة حرضموت متمنياً   

 لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون هذا العام الجامعي 2017- 2018م عاماً حافالً بالعلم والجد والنشاط. كام

.أمتنى لجامعتنا الحبيبة مزيداً من التقدم والرقي

وفق الله الجميع ملافيه الخري

 جامعة حرضموت هي جامعة حكومية أنشئت مبوجب القرار الجمهوري الصادر يف التاسع عرش من أبريل عام    

 1994م. وقد بدأت بها الدراسة يف نهاية العام الجامعي 1996-1997م يف كليات الهندسة والبرتول والرتبية سيئون

.والبنات باملكال. وتضم حالياً سبع عرشة كلية ويدرس فيها أكرث من ثالثة عرش ألف طالب وطالبة

 وتستقبل جامعة حرضموت خالل العام الجامعي 2017- 2018م أكرث من )3700( طالباً وطالبة يف جميع   

 كليات الجامعة بتخصصاتها املختلفة، وبهذه املناسبة يسعدنا أن نضع بني ايديكم دليل الطالب يف شكله ومحتواه

 الجديدين إذ يحتوي عىل معلومات عن الجامعة وكلياتها وقيادتها والتقويم الجامعي، كام يشتمل الدليل عىل

.لوائح الشئون الطالبية باإلضافة إىل الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب

 إن جامعة حرضموت قد بدأت منذ العام الجامعي املايض إجراءات القبول اإللكرتوين لتسهيل عملية القبول    

 عىل الطالب وميّكن هذا النظام الطالب من تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة من أي بقعة من بقاع العامل. كام

 قامت الجامعة بتسهيل جميع املعامالت للطالب من خالل القاعة املركزية التي افتتحت خالل العام الجامعي

 2015/2014م بديوان رئاسة الجامعة ويف هذا العام تم افتتاح ووحدة شئون الطالب بالحرم الجامعي بالغرف

 بوادي حرضموت ومركز جامعة حرضموت للخدمات الطالبية مبركز املكال مول وسط مدينة املكال 00 يف الفرتة بعد

الدوام الرسمي

أبنايئ الطالب

 أرحب بكم يف مرحلة جديدة من مراحل حياتكم الدراسية التي ستخوضونها يف رحاب جامعة حرضموت متمنياً   

 لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون هذا العام الجامعي 2017- 2018م عاماً حافالً بالعلم والجد والنشاط. كام

.أمتنى لجامعتنا الحبيبة مزيداً من التقدم والرقي

وفق الله الجميع ملافيه الخري

أ.د. محمد سعيد خنبش

رئيس الجامعة
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كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب

أبنايئ الطالب وبنايت الطالبات

 بأمل يتجدد كل يوم يف رحاب جامعتنا جامعة حرضموت يرسين الرتحيب بكم، نرباساً لألمل يف غٍد أفضل لبالدنا    

 متمنياً لكم التوفيق والسداد يف حياتكم الجامعية الجديدة ومعرباً لكم عن استعدادي وطاقم نيابة شئون الطالب

 بالجامعة للعمل وفق املتاح من صالحيات وامكانات لتذليل العقبات والصعاب التي ستقف أمامكم، وتيسري ما

 ميكن تيسريه خدمة ملسريتكم األكادميية، كام أعلن لكم أن الباب مفتوح لكل تواصل وتفاعل واقرتاح من شأنه

.خدمتكم، وتطوير الخدمات الطالبية التي تقدمها الجامعة

أبنايئ وبنايت

 إنني آمل من جميع أبنايئ وبنايت الطلبة من منطلق الحرص عىل نجاحهم يف مسريتهم العلمية وتكاملها، أن   

 يطلعوا عىل لوائح الجامعة وأنظمتها وأن يتواصلوا مع كل الجهات املختصة فيها لتسيري أمورهم ولتاليف العقبات

 املحتملة، مع تأكيدنا املستمر أن جامعتنا تضع كل إمكاناتها وما بوسعها خدمة لهم ولتوفري بيئة جامعية محفزة

عىل التحصيل العلمي واملعرفة والقيم واالتجاهات واإلبداع يف كل املجاالت

 وأمتنى كذلك من جميع طلبتنا اإلسهام الفاعل والنشط يف األنشطة والفعاليات التي تنظمها نيابة شئون الطالب

 عىل مستوى الجامعة أو عامدات كليات الجامعة عىل مستوى هذه الكليات

أبنايئ وبنايت

 أجدد التحية والرتحيب بكل أبنايئ وبنايت الطلبة وأمتنى لهم أعواماً دراسية مزهرة بكل خري ونجاح    

 وأسأل الله جل وعال أن يوفقنا أجمعني لتحقيق كل ما نرومه من أحالم وتطلعات عىل املستوى الخاص لنا يف هذه

الجامعة، أوعىل املستوى الوطني لبلدنا الحبيب

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أ.د. سامل مبارك العوبثاين

نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب
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نيابة شئون الطالب

الـرؤيـة

الرسالــة

األهـداف

 قيادة الجامعة

 يشتمل الهيكل التنظيمي للجامعة باإلضافة إىل كليات الجامعة عىل ثالث نيابات منوط بها القيام باملهام     

 األكادميية والتنظيمية للعملية التعليمية للجامعة وهي نيابة الشئون األكادميية ونيابة شئون الطالب ونيابة

 الدراسات العليا والبحث العلمي. وتضم نيابة شئون الطالب ثالث إدارات عامة ترتكز مهامها يف تقديم الخدمات

.الطالبية للطالب املقيدين والخريجني

النهوض بالعمل الطاليب إىل أرقى مستوياته وصوالً للتميز والجودة

 إدارة متميزة يف برامجها لتوفري بيئة مالمئة لخلق حياة جامعية مثىل الستنهاض الجهود الطالبية للعمل الطاليب عىل

كافة أصعدته وإظهار إبداعات الطالب وتنميتها

.توفري أفضل الخدمات الطالبية 

.حل القضايا واملشكالت الطالبية والعمل عىل غرس روح اإلخاء بني الطالب 

.تنظيم برامج تدربيبة وتطبيقية للطلبة والتواصل املتميز مع الخريجني 

.رعاية املواهب الثقافية والفنية والرياضية لدى الطالب وتنميتها 

.إبراز دور الجامعة يف خدمة املجتمع املحيل من خالل تشجيع صالت الطالب باملجتمع وتوثيقها 

رئيس الجامعة:

االسم: أ.د. محمد سعيد خنبش

  الهاتف: 009675/360863 

فاكس:009675/360864

الجوال: 00967/777768815 

 E- mail: president @hu.edu.ye

نائب رئيس الجامعة للشؤون االكادميية:

االسم: أ.د. عبدالله صالح بابعري 

 الهاتف: 009675/360866 

 الجوال: 711609526- 777362322/ 00967 

 : Vpresident_ac@hu.edu.ye

نائب رئيس الجامعة للشؤون الطالب:

االسم: أ.د. سامل مبارك العوبثاين 

 الهاتف: 360862 /009675

الجوال: 777362323 / 00967

: vprsidnt_sa@ hu.edu.ye
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كليات الجامعة والمراكز العلمية
 تضم جامعة حرضموت سبع عرشة كلية متنح درجة البكالوريوس ومدة الدراسه فيها أربع سنوات     

  ماعدا كلية الطب والعلوم الصحية ست سنوات وكلية الهندسة والبرتول خمس سنوات ومتنح كلية الرتبية –املكال

الدبلوم الرتبوي بعد البكالوريوس اضافة إىل برامج املاجستري والدكتوراه يف بعض الكليات وهي عىل النحو اآليت

نائب رئيس الجامعةللدراسات العلية والبحوث العلمية:

االسم: د. هادي سامل الصبان 

الهاتف: 362244 /009675 

الجوال: 777123083/ 00967 

 : Hadisabban@yahoo.com

مساعدنائب رئيس الجامعةلشؤون الطالب:

االسم: أ.م. سعيد محفوظ باطريف 

تليفاكس: 362240 /009675 

الجوال: 771131670/ 00967 

االدارة العامة للقبول والتسجيل 
املسجل العام:                                                                           نائب املسجل العام 

االسم: محمد عاشور باجبري                                                        االسم: أحالم صالح الظفاري 

   تيلفاكس: 009675/362240 تيلفاكس: 009675/362240 

 : M.a.buibear@gmail.com   777350941 :الجوال

 مدير إدارة القبول العام 

االسم: سعيد عبدالله باجري 

الجوال: 777678388 

 : E- mail: saeedbajari@hotmail.com

 

مدير إدارة النظم واملعلومات 

االسم: فوزية محمد باحشوان 

  تيلفاكس: 009675/362240 

:   OASNADRAMOUT @YCIT-HE.ORG

 

 مسجل الكليات االدبية واالنسانية 

االسم: محمد صالح باغفار 

الجوال: 770423890 

 

 :مدير ادارة الخريجني 

 االسم: خالد جامل مؤمن     

الجوال: 771978087 

 

املدير املايل         

االسم: مهدي سعيد بامؤمن

الجوال: 772480576

 

مدير إدارة  التسجيل والتوثيق

االسم: شوقي عوض فغمه

الجوال: 770368366

 

:مسجل الكليات العلمية

االسم: نجاه عوض بابرعوص

  تيلفاكس: 009675/362240  

الجوال: 771977551

 

 :مدير إدارة القبول الخاص 

االسم: أحمد عبدالله باكحيل

الجوال: 771434303
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عمادة الكلية 

 1- كلية الهندسة والبترول
ست كلية الهندسة والبرتول عام 1996م بثالثة تخصصات وهي الهندسة   النشأة والتأسيس: أُسِّ

 الكيميائية والبرتولية وتخصص الهندسة املعامرية والتخطيط البيئي وتخصص علوم الحاسوب ويف العام الجامعي

 1997/1996م استحدث تخصص الهندسة اإللكرتونية ويف العام الجامعي 2006/2005م ثم تطورت الكلية لتضم

.ستة تخصصات علمية

 تخصصات الكلية: تضم كلية الهندسة والبرتول التخصصات اآلتية 

1-الهندسة الكيميائية        2- الهندسة البرتولية         3-  الهندسة املعامرية والتخطيط البيئي

4-هندسة الحاسوب 5- الهندسة اإللكرتونية واالتصـاالت      6- الهندسة املدنية

موقع الكلية: تقع الكلية يف املدينة الجامعية بفلك مديرية مدينة املكال عىل شارع املطار 

  WWW.hucoep.com :موقع الكلية عىل النت    

  عنوان الكلية: ص. ب )50511-50512( تليفاكس: )327375( 009675  

عميد الكلية 

     االسم: د. عامر بدر محمد بن مرضاح 

الهاتف: 009675/360768  الجوال: 770750543 

 : amer0227@yahoo.com

:نائب عميد الكلية لشئون الجودة وخدمة املجتمع 

      االسم: د. مازن احمد محفوظ مهريي 

الجوال: 773716035 

  moherey.mazen@gmail.com

 نائب عميد الكلية للشئون األكادميية 

االسم: د. سعيد عيل سعيد بن عجاج 

                                 الجوال:     711034226

    s_ajjaj@yahoo.com

نائب عميد الكلية لشئون الطالب        

   االسم: د. فهد صالح جوهر   

الجوال: 771422190

 rehwoj@gmail.com 

إدارة القبول والتسجيل بالكلية 
مسجل الكلية 

       االسم: ابوبكر فرج ابوبكر باعامر           

الجوال: 773870118       

     memotop1000@gmail.com
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ادارة القبول والتسجيل بالكلية

عمادة الكلية

2-  كلية التربية بسيئون 
ست كلية الرتبية بسيئون عام 1996م بدأت الدراسة فيها بتخصصني فقط هام   النشأة والتأسيس: أُسِّ

 اللغة العربية والدراسات االسالمية ثم تطورت الكلية حتى أصبحت تضم ستة أقسام علمية. وتَُعّد كلية الرتبية

.سيئون أول كلية جامعية بوادي حرضموت

  تخصصات الكلية: تضم كلية الرتبية بسيئون التخصصات اآلتية 

 3- اللغة اإلنجليزية   4- الفيزياء   5-الرياضيات     1- الدراسات اإلسالمية  2- اللغة العربية

موقع الكلية: تقع الكلية يف منطقة مرمية مديرية سيئون عىل الشارع العام 

  عنوان الكلية: تلفاكس: )401862( 009675 

عميد الكلية:

     االسم: د. عبدالقادر عوض باجبري 

الجوال: 774461611 

Draamb2013@ gmail.com :اإلمييل 

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية:

االسم: د. رياض فرج بن عبدات 

 الجوال: 777454790

  dr.binabdat @ gmail.com                                    

 نائب عميد الكلية لشئون الطالب :   

االسم: د. حسن أحمد بن سميط

الجوال: 770417166

 Hassan_binsumit@ yahoo.com

مسجل الكلية:

       االسم: يوسف سامل بادباه        

الجوال: 773931599 

             Yousuf674@gmail.com
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

 3- كلية البنات - المكال
ست كلية البنات- املكال عام 1996م    النشأة والتأسيس: أُسِّ

 : تخصصات الكلية: تضم كلية البنات- املكال التخصصات اآلتية 

           1- الخدمة االجتامعـية  2- الدراسات اإلسالمية       3- اللغة اإلنـجلـيزيـة           4- رياض األطـفــال

 5- الـتـربـية الفـنية

موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة املكال- فوة حي الصديق – املساكن– )مجمع الكليات 

عنوان الكلية: ت: )05/360764( 009675  ص.ب: )50511- 50512 

عميدة الكلية:

  االسم: أ.د. نجاه أحمد بو سبعة

الهاتف: 05360764   الجوال: 771024045

 amer0227@yahoo.com

نائبة عميدة الكلية:

      االسم: د. فتحية محمد باحشوان 

الجوال: 771100959 

  moherey.mazen@gmail.com

مسجل الكلية:

       االسم: رينا محمد جوبان          

الهاتف: 361012      
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عمادة الكلية

ادارة القبول والتسجيل بالكلية

عميد الكلية:

     االسم: أ.د. عيل محمد بامطرف

الهاتف: 009675/327366  الجوال: 711692233

  AMBATARFI@yahoo.com

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية:

االسم: د. سمري يسلم باعثامن

                                    الجوال:777799442

dr.samir baothman @yahoo.com

 نائب عميد الكلية لشئون الطالب:

   االسم: د. عبدالقادر محمد بايزيد

الجوال: 771779279

 dayazid2002@ hotmail.com

نائب عميد الكلية لشئون الدراسات العليا:

االسم: أ.د. عبدالله سامل بن غوث

                                    الجوال:713963030

   abinghouth2007 @yahoo.com

نائب عميد الكلية لشئون الجودة:

   االسم: د. سامل سعيد بافقري

الجوال: 777799203

 bafageer@ yahoo.com 

مسجل الكلية:

       االسم: سحر سامل العامري

الجوال: 7333253352      

    SAHAR AL AMMARI@yahoo.com

  4- كلية الطب والعلوم الصحية
سـت كليـة الطــب والعلوم الصحية عام 1997م وهي متنح درجـة البكـالـوريوس النشأة والتأسيس: أُسِّ

يف الطب العام والجراحة تخصص طب برشي وتخصص صيدلة رسيرية وتخصص علوم املختربات الطبية 

موقع الكلية: تقع الكلية يف املدينة الجامعية بفلك مديرية املكال عىل الشارع العام

 عنوان الكلية: ص. ب )8892( مبنى الكلية )فوه( تليفاكس:)360814(009675  

مبنى الكلية )فلك( تليفاكس:)327366(009675       

          E- mail: hucom75@hotmail.com
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

5- كلية العلوم اإلدارية
ست كلية العلوم اإلدارية عام 1997م   النشأة والتأسيس: أُسِّ

  تخصصات الكلية: تضم الكلية التخصصات اآلتية 

            1- إدارة األعــمــال          2- املـحــاســبة             3- العلوم املالية واملرصفية

        )4- نظم املعلومات اإلدارية     5- تسويق )موازي

موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة املكال- فوة حي الصديق – املساكن– )مجمع الكليات 

  عنوان الكلية: ت: )360765( 009675  فاكس: )360766( 009675 

عميد الكلية:

     االسم: د. محمد أحمد سامل بلحويصل

الهاتف: 009675/360766  الجوال: 770168387

 juhina2003 @yahoo.com

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية:

االسم: د. ليبيا عبود باحويرث

                                    الجوال:701348885

  Dr.Libya99@outlook.sa.com

 نائب عميد الكلية لشئون الطالب:

االسم: د. محفوظ عبدالكريم املصيل

الجوال: 773049433

 Almusali@ yahoo.com

نائب عميد الكلية لشئون الجودة وخدمة املجتمع:

     االسم: د. خالد محمد الجابري 

الجوال: 775165910

  Dr.aljabrikhaled @ yahoo.com

مسجل الكلية:

االسم: عبدالله عمر بامسعود

الجوال: 777086665  
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إدارة القبول والتسجيل بالكلية
مسجل الكلية:

االسم: أمجد صالح بشهر

الجوال: 770287788

عمادة الكلية

6- كلية العلوم البيئية واألحياء البحرية
ست كلية العلوم البيئية واألحياء البحرية عام 1997م   النشأة والتأسيس: أُسِّ

 تخصصات الكلية: تضم كلية العلوم البيئية واألحياء البحـرية التخصـصـات اآلتيـة 

 1- الــعـلـوم الـبـيـئـية       2- األحياء البحرية    3- تكنولوجيا األغذية واألسمـاك     

موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة املكال- فوة حي الصديق – املساكن– )مجمع الكليات 

  عنوان الكلية: ص. ب )50511( ت: )360768( 009675  فاكس: )360768( 009675 

عميد الكلية:

االسم: أ.د. سامل ربيع سعيد بازار

الهاتف: 360768  الجوال: 773275544

 E- mail: Salem.bazar@yahoo.com

 نائب عميد الكلية للشؤون االكادميية:

االسم: د.عبدالله سامل باوزير

الجوال: 773782176

 نائب عميد الكلية لشؤون الطالب:

االسم: د.عيل محمد باعباد

الجوال: 360768
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

7- كلية العلوم التطبيقية بسيئون

عميد الكلية:

     االسم: د. عبود محمد ساملني العبل

الجوال: 772211463

  aladelabood@gmail.com

ست كلية العلوم التطبيقية بسيئون عام 1997م بقسمي العلوم البيئية والزراعية   النشأة والتأسيس: أُسِّ

 وعلوم الحاسوب مساق الدبلوم ويف عام 2000/1999م استحدث قسم إدارة األعامل، ويف العام الجامعي

2005/2004م بدأت الكلية يف تطوير نظامها التعليمي إىل نظام البكالوريوس

 تخصصات الكلية: تضم كلية العلوم التطبيقية بسيئون التخصصات اآلتية 

1- تكنولوجيا نظم زراعيـة   2- علوم الحاسوب  3- إدارة األعامل       4- املحاسـبة

.موقع الكلية: تقع الكلية يف منطقة الغرف مديرية سيئون عىل الشارع العام الواصل بني مديريتي سيئون وتريم 

  عنوان الكلية: ص. ب )9422( تليفاكس: )411331- 411332( 009675 

  hadr-uni-seiyun@yemen.net.ye  E- mail

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية:

االسم: د. محمد سامل فرج بن وهالن

                                    الجوال:770060668

 moham2007med @yahoo.com

نائب عميد الكلية لشئون الطالب:

   االسم: د. منري رجب عوض عمره

الجوال: 775707257

 amrh2015@gmail.com 

نائب عميد الكلية لشئون خدمة املجتمع:

   االسم: د. حسن عبدالله باسواد

 

مسجل الكلية:

       االسم: عبدالله يسلم سعيد العي

الجوال: 777307260

    alaiabd8@gmail.com
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

 8- كلية التربية بالمكال :

ست كلية الرتبية املكال عام 1974م وكانت تتبع جامعة عدن ومنذ عام 1999م   النشأة والتأسيس: أُسِّ

آلت تبعيتها إىل جامعة حرضموت

 تخصصات الكلية: تضم كلية الرتبية باملكال التخصصات اآلتية 

    1- الرتبية البدنية والرياضية      2- معلم مجال العلوم       3- مـعلم مجال االجتامعـيات

  4- معلم مجال الحاسوب والرياضيات         5-اإلرشاد والتوجيه النفيس والرتبوي    

7- دبلوم يف الرتبية ) التأهيل الرتبوي ( بعد البكالوريوس

موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة املكال وحدة سامي حي 22 مايو 

  عنوان الكلية: ص. ب )8370( 009675  تليفاكس: )352448( 009675 

  Co-Ed-Mu@yemen.Net.ye E- mail

عميد الكلية:

االسم: د. صالح كرامه قمزاوي

الجوال: 772535588

 MAIL: GAMZAWI@HOTMAIL.COM

مسجل الكلية:

االسم: صالح عبدالله الشكل

الجوال: 711489243

نائب عميد الكلية:

االسم: د.عبدالحكيم محمد بن بريك 

الجوال: 734277449 
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

عميد الكلية:

االسم: د. سامل أحمد بافطوم

الجوال: 613275  /009675  -777326616

مسجل الكلية:

االسم: محمد سامل بن ضبيع

الجوال: 711097970

نائب عميد الكليةلشؤون الطالب:

االسم: د.عادل كرامه معييل

الجوال: 711046570-77492369

 akaramah@gmail.com

9- كلية التربية بالمهرة
ست كلية الرتبية باملهرة عام 1998م بقسمني علميني هام: الدراسات االسالمية واللغة  النشأة والتأسيس: أُسِّ

 العربية ويف العام الجامعي 2000/1999م تم افتتاح قسم الرياضيات وقد شهدت الكلية تطوراً يف خطتها

الدراسية يلبي متطلبات هذه املحافظة من الكوادر الرتبوية

 تخصصات الكلية: تضم كلية الرتبية باملهرة التخصصات اآلتية 

1 - اللغة العربية    2-  الرياضيات   3- اللغة اإلنجليزية    4- معلم مجال االجتامعيات   5- علوم القرآن الكريم

  موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة الغيضة محافظة املهرة 

AL-mahra Faculty of Education :املوقع عىل الفيس بوك         

  عنوان الكلية: ص. ب )50511-50512( 009675  تليفاكس: )613275( 009675 
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

10- كلية التربية بسقطرى

عميد الكلية:

 االسم: د. سعد عامر أحمد

 الجوال: 777524237

نائب عميد الكلية:

 االسم: د.حمود أحمد محمد الفقيه

الجوال: 770658680

 D.H.L2014@HOTMAIL.COM

مسجل الكلية:

االسم: أمري عيل عامر الدعرهي         

الجوال: 771957862       

ست كلية الرتبية بسقطرى عام2000م بنظام الدبلوم بتخصصني: الدراسات اإلسالمية واللغة  النشأة والتأسيس: أُسِّ

 العربية ويف العام الجامعي 2007/2006م تم تطوير نظام الدراسة يف الكلية إىل درجة البكالـوريوس ويف الـعــام

 2008/2007م تم افتتاح قسم اللغة اإلنجليزية ويف العام الجامعي 2014/2013م تم افتتاح تخصص معلم مجال

اجتامعيات

 تخصصات الكلية: تضم كلية الرتبية بسقطرى التخصصات اآلتية 

            1-  الدراسات اإلسالمية                2- اللغة العربية               

3- اللغة اإلنجليزية                     4- معلم مجال اجتامعيات               

موقع الكلية: تقع الكلية سقطرى – يف مدينة حديبو شارع 20 
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إدارة القبول والتسجيل بالكلية

مسجل الكلية:

االسم: أ.م. مبارك عمر بومنذر

الجوال: 777351716

عمادة الكلية

11- كـلـيـة اآلداب

ست كلية اآلداب عام 2005م   النشأة والتأسيس: أُسِّ

  تخصصات الكلية: تضم كلية اآلداب التخصصات اآلتية 

1- الدراسات اإلسالمية  2- اللغة العربية  3- اللغة اإلنجليزية      4- الـجغرافيا

5- التاريخ  6- الفلسفة وعلم االجتامع   7- الصحافة واإلعالم    8- إدارة املكتبات واملعلومات

 الجدير باالشارة أن جميع التخصصات أعاله عدا تخصص الدراسات االسالمية والصحافة والعالم      

 وإدارة املكتبات واملعلومات قد تم افتتاحها يف عام 1975م مع تأسيس كلية الرتبية باملكال والتي كانت تابعة

لجامعة عدن

موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة املكال- فوة حي الصديق – املساكن– )مجمع الكليات 

  عنوان الكلية: ت: )05/381258( 009675  ص.ب: )50511- 50512 

               aosama308@ gmail.com         

عميد الكلية:

     االسم: د. محمد عوض بارشيد 

الهاتف: 009675/360787  الجوال: 701777189- 777102431

  aosama 308@ gmail.com

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية:

 االسم: د. عباس أحمد بافرج 

                                 الجوال: 771303101 

  abbass101@ hotmail.com

نائب عميد الكلية لشئون الطالب:

االسم: د. خالد عوض بن مخاشن

الجوال: 772316844

 kbinmukhashin@gmail.com 

نائب عميد الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

االسم: د. حسن صالح الغالم 

                  الهاتف:363001  جوال:777370880 

  h-asa2009 @ hotmail.com

 نائب عميد الكلية لشئون الجودة:

االسم: د. عيل حسني البار

الجوال: 770213474

 alialbar2007@hotmail.com
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إدارة القبول والتسجيل بالكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

13- كـلـيـة الـتـمـريـض

 12- كـلـيـة الـعـلـوم
ست كلية العلوم عام 2005م   النشأة والتأسيس: أُسِّ

 تخصصات الكلية: تضم كلية العلوم التخصصات اآلتية

1- علوم الحاسوب  2– الفيزياء     3- الرياضيات    4- الكيمياء      5- األحياء

 الجدير باالشارة أن جميع التخصصات أعاله عدا تخصص علوم الحاسوب قد تم افتتاحها يف عام    

1974م مع تأسيس كلية الرتبية باملكال والتي كانت تابعة لجامعة عدن

موقع الكلية: تقع الكلية يف مدينة املكال وحدة سامي حتى 22 مايو 

  عنوان الكلية: ص. ب )60010( ت: )303304( 009675فاكس: )314843( 009675 

hufosaa@yahoo.com :الربيد االلكرتوين  

عمادة الكلية

عمادة الكلية

عميد الكلية:

   االسم: أ.د. رائد صالح باطحان

الهاتف: 05314843الجوال: 777723404

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية:

االسم: د. جميل أحمد باغفار

                                 الجوال: 734607798

 نائب عميد الكلية لشئون الطالب:

االسم: د. كامل أحمد باعوم

الجوال: 739700122

مسجل الكلية:

       االسم: آمال أحمد الهندي

الجوال: 773987565      

مسجل الكلية:

االسم: ثريا حاج باسعد

الجوال: 700249248      

    trrty @ho mail.com

سـت كـليـة التمريـض عام 2005م وهي أول كليـة متريـضيـة متخـصصـة يف   النشأة والتأسيس: أُسِّ

الجمهورية اليمنية وهي متنح درجة البكالوريوس يف علوم التمريض. وتضم الكلية تخصص متريض

موقع الكلية: تقع كلية التمريض يف مدينة املكال – فوة – حي ابن سينا 

عنوان الكلية: ص : ب )50230( هاتف )381279( تليفاكس )381279 

عميد الكلية:

االسم: د. نوال سعيد عبدالكريم بانافع

الجوال: 770768484  -736131965

 nawalbanafa@yahoo.com

نائب عميد الكلية:

االسم: د.عبدالله سعيد عبدالله الحنيش

الجوال: 777351652

 alhanshi 88@yahoo.com
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عمادة الكلية

عميد الكلية:

     االسم: أ.د. محمد عاشور الكثريي

الجوال: 777703049

 mohalkatiri@ yahoo.com

نائب عميد الكلية للشئون األكادميية والدراسات العليا:

االسم: د. عبدالقادر صالح الحبيش 

                                  الجوال:771407887 

  Dr.motlag3 @ gmail.com

 نائبة عميد الكلية لشئون الطالبات:

االسم: د. رجاء محمد مطلق

الجوال: 773830088

 raj20_20 @ yahoo.com

إدارة القبول والتسجيل بالكلية
مسجل الكلية:

االسم: محمد برك بريكان

الجوال: 771395445 

     m-brican@hotmail.com

 14- كلية البنات - سيئون

ست كلية البنات- سيئون عام 2009م وهي الكلية األوىل يف وادي حرضموت   النشأة والتأسيس: أُسِّ

خاصة بتعليم الفتاة

تخصصات الكلية:  تضم كلية البنات-سيئون التخصصات اآلتية 

 1- الدراسات اإلسالمية       2- اللغة اإلنجليزية            3- رياض األطفـال     

موقع الكلية: تقع الكلية يف منطقة مرمية مديرية سيئون عىل الشارع العام 

عنوان الكلية: ت:)445366()445368( تلفاكس العميد: )445367( تلفاكس االدارة: )445369 
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عمادة الكلية

إدارة القبول والتسجيل بالكلية

 15- كلية القانون

ست كلية القانون- عام 2012م وهي تضم قسامً واحداً هو )القانون  النشأة والتأسيس: أُسِّ

 وكانت الدراسة قد بدأت بهذا القسم يف العام الجامعي 20011/2010م حني كان القسم تابعاً لكلية  

 العلوم اإلدارية وقد استقبلت الكلية الدفعة األوىل والثانية من طلبة القانون خالل العامني 2011/2010

و 2012/2011م. ويف العام الجامعي 2013/2012م بدأت الدراسة بالكلية مستقلة ويف مبنى خاص بالكلية

 موقع الكلية: تقع كلية القانون مبدينة املكال مبنطقة فوه- مجمع الكليات-حي املستقبل-املترضرين 

الجهة البحرية

عنوان الكلية: ص. ب )50848( تلفون:) 05/328191– 05/328189( تليفاكس: )05/328190 

عميد الكلية:

االسم: د. يارس أحمد القحوم

الجوال: 771004902  -700345464

  yasser_3168@yahoo.com

نائب عميد الكلية:

االسم: د.فائزة أحمد عبيدي

الجوال: 701962770-77492369 

 omshan @gmail.com

مسجل الكلية:

االسم: منى حاج باسعد

الجوال: 777370688
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عمادة الكلية

عمادة الكلية

القائم بأعمال مدير القبول والتسجيل بالكلية

17- كلية التعليم المفتوح

 16- كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
 النشأة والتأسيس: أنشئت كلية الحاسبات وتقنية املعلومات يف العام الجامعي 2017/2016م 

وتظم التخصصات اآلتية

1-هندسة حاسوب: ملدة خمس سنوات   2- علوم حاسوب  3- تقنية املعلومات  ألربع سنوات

موقع املركز: مبدينة املكال يف الحرم الجامعي  مبجمع الكليات بفوه حي املستقبل

عميد الكلية:

االسم: د. محمد عبدالله بامطرف

الجوال: 700009938

 Mbamatraf1@yahoo.com

نائب عميد الكلية:

االسم: د.مكارم محمد بامطرف

الجوال:712137079

 makarembamatraf @yahoo.com

 النشأة والتأسيس: أنشئت هذه الكلية كمركز يف العام الجامعي2005/2004م تحت اسم إدارة التعليم 

 املستمر ويف العام الجامعي2008/2007م تم إنشاء إدارة التعليم عن بعد تابعة لإلدارة العامه للقبول والتسجيل

 ثم إدارة عامه للتعليم عن بعد ويف العام2014م, ويف العام 2017/2016م أنشأت كلية التعليم املفتوح لتقدم

خدماتها التعليمية لوساطة مجموعة من الربامج الدراسية عن بعد وهي

 دراسات إسالمية- لغة عربية-لغة انجليزية-جغرافيا-تاريخ-فلسفة وعلم اجتامع-محاسبة-إدارة أعامل-مالية

ومرصفية-قانون-رياض أطفال.  كام تقدم مجموعة من الربامج الدراسة بطريقة وعىل نظام التعليم املوازي

موقع املركز: مدينة املكال- فوه-  حي املستقبل مجمع الكليات بحي املستقبل 

 عنوان املركز: ص. ب 50512-50511 

عميد الكلية:

 االسم: د. محمد سامل بن جمعان

الجوال: 772263067

 zafan2002@hotmail.com

نائب عميد الكلية:

االسم: د.هاين ساملني بلعفري 

الجوال: 771485525 

 hanibalafair@ hotmail.com

االسم: يارس صالح بلعفري

الجوال: 777317354
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مركز الخدمات الطالبية 
لنيابة شئون الطالب جامعة حضرموت

 خد ماتنا:

التعريف بوحدة شئون الطالب بالوادي

إدارة وحدة شئون الطالب بالوادي

 مكتب خدمي يقدم التسهيالت يف مجموعة الخدمات واملعامالت التي  تقدمها نيابة شئون الطالب جامعة

 حرضموت للطالب املستفيدين من هذه الخدمات يف املركز التجاري )مكال مول( كام يقدم املكتب التعريف

 واالستشارات املتعلقة بالطالب الجامعي

 1.تقديم التسهيالت ملعامالت الطالب يف نيابة شئون الطالب

 2.انجاز املعامالت املختلفة للطالب

 3.تعريف وتوعية الطالب الجامعي بكل ما يخصه أثناء وبعد دراسته الجامعية

 4.القبول والتنسيق االلكرتوين

  لالستفسار والتواصل

351903-  777107355 

 بداية نشأة الوحدة كمركز تنسيق وتسجيل لكليات الوادي مبوجب االمر الداري الصادر من نائب رئيس الجامعة

 لشئون الطالب بتاريخ 2015/12/7م ومن ثم أنشئت الوحدة املركزية لشئون الطالب بوادي حرضمـوت مبوجـب

 قرار رئيس الجامعة رقم )33( لعام 2017م وتتبع لنياىب شئون الطالب بالجامعة، وتقوم مبهام نيابة شون الطـالب

 يف الوادي ومنها التنسيق للقبول يف جميع الكليات واالقسام العلمية وتصديق الوثائق الثبوتية )الشهادات- بيـان

 الرجات( لجميع خريجي كليات الجامعة، وكافة اجرءات القيد والتسجيل وتعميد بيان الدرجات لخريجي كليات

الوادي واالرشاف عىل االنشطة والخدمات الطالبية فيها

موقع الوحدة: الحرم الجامعي مبنطقة الغرف مبنى كلية العلوم التطبيقية-سيئون 

عنوان الوحدة: ص. ب )50511( تليفاكس )411445/05( 00967 

مدير عام وحدة شئون الطالب بالوادي

 االسم: فهيم عبدالله صاالح العفاري

الجوال: 777427866

مدير النظم واملعلومات بالوحدة 

االسم: طالل احمد سامل باغزال 

الجوال: 772095268 
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  التطبيق االلكتروني:

العام الجامعي:

 تسجيل الطالب :

االنسحاب:

االنسحاب لطالب النفقة الخاصةوالتعليم الموازي والتعليم عن ُبعد:

من النظام الموحد لشئون الطالب بالجامعات اليمنية الحكومية

 وهو تطبيق الكرتوين تعريفي  يعمل عىل األجهزة الذكية بنظامي ) االندرويد واألبل ( بإمكان جميع الطالب

 تحميله واستخدامه عىل أجهزتهم الذكية ) تلفون / أيباد ( ومن خالله يستطيع الطالب التعرف عىل كل ما يختص

 به  من لوائح وحقوق وواجبات وكيفية إجراء املعامالت ، وعن طريق هذا التطبيق يستطيع الطالب التعرف عىل

 تعريف كامل بجميع تخصصات الجامعة واملواد التي يتم تدريسها يف كل تخصص كام ميكنه متابعة اإلعالنات

 واإلرشادات التي تهمه  أثناء دراسته بالجامعة

 يبدأ العام الجامعي يف شهر سبتمرب من كل سنة وتستمر الدراسة )32( أسبوعاً يف العام الجامعي بواقع )16(

أسبوعاً يف الفصل الداريس الواحد

 أ - يعد الطالب مسجالً بالجامعة بعد استيفاء الوثائق املطلوبة وفقاً لرشوط وضوابط القبول ودفع املبالغ والرسوم

 املقررة ومينح رقم القيد يف الكلية املعنية . ب -يجدد الطالب قيده يف الفرتة املحددة بداية كل عام جامعي مامل

 يعترب غري مسجال . ج- يحفظ ملف الطالب يف إرشيف التسجيل بالكلية عىل أن يحتوي امللف عىل جميع وثائق

 القبول وتضاف إليه الوثائق املتعلقة بالطالب وأحواله الدراسية واملالية خالل مدة دراسته بالجامعة . د - عىل

 الطالب غري اليمنيني تسليم نسخة من اإلقامة السارية املفعول . ه-  يعطى للطالب املقبول بالجامعة بطاقة

 تعريفية تحمل رقم القيد واسم الطالب وصورته الشخصية  وعىل كل طالب أن يحمل بطاقته يف الحرم الجامعي

 ويف أثناء االمتحانات وأن يربزها إذا ما طلبها أحد موظفي الجامعة املفوضني بذلك وعليه تسليم البطاقة عند

تخرجه من الجامعة أو االنسحاب منها

-: يحق للطالب أن ينسحب من الدراسة يف الجامعة وفق الضوابط اآلتية

 أ - أن يتقدم الطالب شخصياً أو من يوكله رسمياً بطلب االنسحاب لعميد الكلية . ب -أن يسدد الطالب ما عليه 

 من التزامات مالية وعينية للجامعة،وأن يخيل طرفه من الجهات ذات العالقة يف الجامعة ، وفق النموذج املعد

 لذلك . ج-ال يحق للطالب املنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفعه إليها من مبالغ مالية . د-تسلم للطالب

 املنسحب وثائقه الخاصة به التي قدمها عند التحاقه بالكلية أو املركز . ه-يحق للطالب املنسحب الحصول عىل

 وثيقة باملواد التي درسها بالجامعة عىل أن يوضح فيها أنه منسحب من الجامعة وتاريخ االنسحاب

 يف حالة حدوث ظروف طارئة وقاهرة للطالب املستجد املقبول عىل نظام القبول الخاص)النفقة الخاصة والتعليم 

 املوازي والتعليم عن بُعد( متنعه من االستمرار يف الدراسة يُعاد له جزء من الرسوم الدراسية وفق اآليت : - 85% من

 الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة الجامعية بحسب التقويم الجامعي . - 50% من الرسوم الدراسية خالل أسبوعني

 من بدء الدراسة بحسب التقويم الجامعي . - يلغى حقه يف االسرتجاع اذا طلب االنسحاب بعد مرور أسبوعني من

. بدء الدراسة بحسب التقويم الجامعي
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 الغرامات:

رسوم األنشطة والخدمات الطالبية ورسوم القيد:

 الحضور والغياب:

 عىل كل طالب وطالبة تسديد ماعليه من رسوم دراسية يف املواعيد التي تحددها الجامعة وتُفرض عىل الطالب

املتأخرين غرامة مالية بحسب الجدول رقم )1( باإلضافة إىل الرسوم املقررة عليهم

 1-يدفع جميع الطـالب املقبولني يف الجامعة مبلغ 3900 ريـال مينـي لألقسـام العلميـة و2900 ريال ميني لألقسام

 األدبية، مقابل األنشطة الطالبية باإلضافة اىل رسوم تجديد القيد يف كل عام جامعي.  2-يدفع جميع الطالب

 املقبولني يف الجامعة وملرة واحدة فقط مبلغ قدره5000 ريال ميني للكليات املعملية و 3500 ريال ميني للكليات

 غري املعملية ، مقابل رسوم القيد والتسجيل وذلك يف املستوى األول باستثناء الطالب غري اليمنيني املقبولني

 عىل نظام النفقة الخاصة بكلية الطب)200دوالر( وكلية الهندسة والبرتول100دوالر.  3-ال تعاد رسوم األنشطة

 والخدمات الطالبية ورسوم القيد والتسجيل للطالب املنسحبني من الدراسة

 1-حضور الطالب محارضات كل مقرر درايس رشط أسايس  2-يحسب غياب الطالب منذ أول يوم من بداية كل

 فصل درايس ويعد غائباً بعذر يف الحالتني اآلتيتني:- أ- مرض الطالب رشيطة أن يقدم تقريراً طبياً معتمداً من مركز

 الجامعة الطبي .  ب- الظروف القاهرة التي تقدرها عامدة الكلية .  3- يحرم الطالب من دخول االختبار النهايئ

 اذا قلت نسبة حضوره عن 75% من املحارضات النظرية والدروس العملية لكل مقرر . 4- يجوز لعميد الكلية

 قبول عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر أو أكرث من مقررات العام الجامعي أو الفصل الدرايس إذا كان سبب

 الغياب عذراً قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من طبيب الجامعة إذا كان العذر بسبب املرض  عىل أن تقدم

الوثائق الالزمة إىل عامدة الكلية خالل مدة أقصاها أسبوع قبل االختبار أو بعده
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يترتب على قبول عذر الطالب اآلتي:

  أ- الرسوب:

  ب- إعادة السنة:

احتساب نتيجة الطالب إلعادة السنة:

 ج- الفصل من الجامعة:

 الرسوب واعادة السنة والفصل من الدراسة:

1(يدون أمام اسمه )غائب بعذر( يف الوثائق والسجالت كافة

2(يعفى الطالب بناء عىل ذلك من غرامه الغياب

3(عند إعادة الطالب اختبار املقرر أو املفررات التي عّد فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية

 4(إذا قبل عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدرايس أو العام الجامعي فإن ذلك يعد ضمن الحد األعىل

ملدة وقف القيد

 يعد الطالب راسباً يف املقرر الدرايس يف إحدى الحاالت اآلتية

 1- إذا تغيب عن حضور املقرر بنسبة تتجاوز 25% عن املحارضات والدروس النظرية واملعملية

 2- إذا تحصل عىل نسبة أقل عن 50% من مجموع أعامل الفصل واالختبار النهايئ يف املقررات النظرية بإستثناء

يف كلية الطب بنسبة التقل عن %65

 3- إذا تحصل عىل ما اليقل عن 35% من درجة الجزء العميل

 4- إذا تحصل عىل ما اليقل من 50% من الــمــجــمــوع الكيل لدرجة االختبار النهايئ ودرجة أعامل الفصل

 باإلضافة إىل درجات الجزء العميل رشيطة أالّ يقل عدد الدرجات املحصل عليها يف اختبار الجزء العميل عن %35

باستثناء كلية الطب أن ال يقل عن )65%( من املجموع الكيل

 5- اذا تغيب من غري عذر مريض أو قهري عن االختبار النهايئ

 يحدد عدد املقررات التي يجوز للطالب االنتقال بها اىل مستوى أعىل بثالثة مقررات مامل يعيد السنة مع  مراعاة

القواعد الخاصة بكلية الطب والعلوم الصحية

 يلزم الطالب الباقي لإلعادة بإعادة استنهاج مقرر الرسوب وذلك بحضور املحارضات والجلوس لالختبارات -

 الشهرية والفصلية. وإال ُعدَّ غائباً فيها

  ،مينح الدرجة الكلية التي تحصل عليها يف ذلك املقرر-

 يف حالة إجراء أي تغيري يف الخطة الدراسية يرسي ذلك عىل الطالب الباقي لإلعادة يف نفس املستوى ابتداء من

املستوى الدرايس الذي تبقى فيه

  يتم فصل الطالب يف الحاالت اآلتية:

  1. إذا اتضح أن قبوله ال يتفق مع األحكام العامة للقبول أو أنه مل يقدم الوثائق املطلوبة 

2. إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية يَُعّد قيده ُملْغًى منذ تاريخ قبول تحويله

 إىل الجامعة 

.3. إذا تغيب عن الدراسة يف السنة األوىل بدون عذر أكرث من ) 50 %( من املقررات الدراسية 

   4. يفصل الطالب إذا بقَي أكرث من سنتني يف نفس السنة الدراسية املستوى الدرايس 
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 5. إذا تجاوز الطالب املدة املسموح بها للدراسة للحصول عىل الدرجة الجامعية األوىل وهي مدة الدراسة املحددة

 يف كل كلية مضافاً إليها نصفها.) ويجوز ملجلس الجامعة منح الطالب سنة إضافية بناًء عىل التامس يقدمه الطالب

 إىل رئيس الجامعة

  .6. إذا مىض عىل إيقاف قيده أكرث من عام درايس واحد ومل يتقدم بطلب إلغاء وقف القيد أو تجديده   

 7. إذا تكرر غش الطالب أكرث من مرة يف الدورة االختبارية الواحدة .     8. إذا صدر ضده قرار بالفصل كعقوبة  

 تأديبية

 التحويل ونقل القيد:

 اواًل: االنتقال من تخصص إلى آخر في إطار الكلية
تتم عملية النقل والتحويل وفق الضوابط املقرة حسب اآليت:

 يجوز ألي طالب مقيد يف إحدى كليات جامعة حرضموت االنتقال من تخصص إىل آخر ، وذلك بعد تعبئة النموذج

 املعد لذلك، ووفق الرشوط واإلجراءات اآلتية

  1.يتقدم باإلجراءات خالل اسبوعني من التاريخ املحدد لبدء إجراءات تجديد القيد

 2.أن يكون مستوفياً لرشوط االنتقال يف التخصص الذي يرغب يف االنتقال إليه

 3.أن يكون مستوفياً نسبة القبول الخاصة بالتخصص الذي يرغب االنتقال إليه يف سنة االنتقال

 4.أن يكون مستوفيا للرشوط التي تضعها الكلية واملعلنة للطالب وأهمها املقاعد املتاحة ومعايري املفاضلة

 5.يسمح للطالب باالنتقال من تخصص إىل آخر يف إطار الكلية مرة واحدة فقط

 6.تحتسب املدة التي قضاها الطالب يف التخصص املنتقل منه من ضمن سنوات األمد الدرايس بالكلية املنتقل إليها

 7.يقوم القسم العلمي املنتقل إليه الطالب بأجراء الريازة العلمية له ، ويقر املواد التي يعفى منها الطالب اذا

 سبق له النجاح فيها والتي اشتملت عليها خطة التخصص الراغب يف االنتقال إليه

 8.اذا كان الطالب مطالباً بعد الريازة العلمية بأكرث من ثالثة مقررات دراسية – مقررات رسوب ، أو مقررات

 معادله علية استنهاج هذه املقررات واليتم نقله إىل املستوى الالحق

 9.ان ال يكون الطالب قد فصل من الكلية ألسباب تأديبية واملتضمنه يف النظام املوحد لشئون الطالب بالجامعات

 اليمنيه الحكوميه والخاصه

 10.يجوز للطالب الناجح يف املستوى الثاين فأعىل نقل قيده إىل تخصص آخر مناظر لتخصصه رشيطة نجاحه

 بـ)50%( عىل األقل من عدد املقررات الدراسية

  11.ال يجوز للطالب التي صدرت بحقه عقوبة تأديبية باالنتقال إآًل بعد انتهاء املدة لتنفيذ العقوبة التأديبية

 12.ال يجوز للطالب املقبولني عىل املنح الدراسية نقل القيد اىل كلية اوتخصص آخر إال بعد موافقة الوزارة

 13.اليجوز للطالب املقبولني باملستوى االول االنتقال اوالتحويل االبعد استكامل  الدراسة باملستوى االول 14.يتم

 قبول الطالب بحسب نوع نظام القبول الذي قبل به يف التخصص املنتقل منه
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 تانيًا: االنتقال من كلية إلى أخرى في إطار الجامعة

 ثالثًا : التحويل إلى جامعة  حضرموت

 يجوز ألي مقيد يف إحدى كليات جامعة حرضموت االنتقال إىل كلية  أخرى يف إطار الجامعة ، وذلك بعد تعبئة

االستامرة املعدة لذلك وفق الرشوط واإلجراءات اآلتية

 1.أن يكون مستوفياً لرشوط االنتقال التي تضعها الكلية

 2.يسمح للطالب باالنتقال من كلية إىل أخرى مرة واحدة فقط

 3.أن يكون مستوفياً لنسبة القبول يف الكلية املنتقل إليها

 4.أال يكون الطالب مفصوالً من الكلية املنتقل منها

 5.أال يكون الطالب منقطعاً عن الدراسة يف الكلية املنتقل منها اكرث من عام درايس

 6.يقوم القسم العلمي بالكلية املنتقل إليها الطالب بإجراء الريازة العلمية له ويقر املقررات التي يعفى منها

 الطالب اذا سبق له النجاح فيها ، والتي اشتملت خطة التخصص يف الكلية الراغب يف االنتقال إليها

 7.اذا كان الطالب محمل بأكرث من ثالثة مقررات دراسية – مقررات رسوب او مقررات غريمستنهجة عليه استنهاج

 هذه املقررات الدراسية ، وال يتم نقله إىل املستوى الالحق

 8.تحسب املدة التي قضاها الطالب يف الكلية املحول منها من األمد الدرايس املسموح به يف الكلية املنتقل إليها

 وفق ماجاء يف النظام املوحد لشئون الطالب بالجامعات اليمنيه الحكوميه والخاصه

 9.ال يجوز للطالب الذي صدرت بحقه عقوبة تأديبية وفق ماجاء يف النظام املوحد لشئون الطالب بالجامعات

 اليمنيه الحكوميه والخاصه باالنتقال اىل كلية اخرى إال بعد إنتهاء املدة املقررة لتنفيذ العقوبة التأديبية

10.عند طلب االنتقال من كلية إىل اخرى يجب ان يحصل الطالب عىل املوافقه االوليه من الكليه املنتقل اليها

  11.يتم قبول الطالب بحسب نوع نظام القبول الذي قبل به  يف الكلية املنتقل منها

 يتقدم الطالب بطلب لإلدارة العامة للقبول والتسجيل بطلب التحويل اىل جامعة حرضموت

 يجوز تحويل الطالب »إىل جامعة حرضموت وفقاً للرشوط اآلتية

 1.أن يكون الجامعة املحول منها معرتفة بها ومعتمدة اكادميية

 2.اال يكون الطالب مفصوالً من الجامعة املحول منها

 3.ان يكون الطالب ناجحاً يف املستوى األول عىل األقل يف الجامعة املحول منها

   4.ان يكون مستوفياً لرشوط القبول يف الكلية اوالتخصص املحول إليها يف نفس سنه التحاقه يف الجامعة املحول منها

 5.اال يكون منقطعاً عن الدراسة عامني دراسني يف الكليات النظرية او اكرث من عام جامعي يف الكليات املعملية

 6.ان يكون مستوفياً  للرشوط  التي يحددها مجلس الجامعة

 7.ال يجوز تحويل الطالب عىل نظام التبادل الثقايف

 8.يقوم القسم العلمي املنتقل إليه الطالب بإجراء الريازة العلمية للطالب ويقر املقررات التي يعفى منها الطالب

 اذا سبق له النجاح فيها ، والتي اشتملت خطة التخصص يف الكلية والقسم الراغب يف االنتقال إليها

 9.تجري املقاصة للطالب املحول من جامعة اخرى ويشرتط ان يدرس 50% عىل األقل من اجاميل املقررات يف

 الجامعة املحول إليها

 10.اذا كان الطالب محمل بأكرث من ثالثة مقررات دراسية – مقررات رسوب او مقررات غريمستنهجة عليه استنهاج

 هذه املقررات الدراسية ، وال يتم نقله إىل املستوى الالحق

11.يتم قبول الطالب املحول اىل جامعة حرضموت بحسب نوع القبول املقيد بها الطالب بالجامعه املنتقل منها
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 وقف القيد:

 التظلم:

 تحسين وضع الطالب:

  يجوز للطالب وقف قيده مؤقتاً وفق القواعد واإلجراءات اآلتية

  أ- تقديم طلب وقف القيد إىل عميد الكلية يف مدة تسبق االختبارات النهائية بأسبوعني يف األقل

 ب- أن يرفق بالطلب عذراً مسّوغاً لوقف القيد 

 ج- ال يجوز وقف القيد يف املستوى األول نهائياً وكذا للطالب املنقول قيده أو املحول إال بعد أن يجتاز سنة 

 دراسية يف األقل بنجاح ويجوز ملجلس الكلية النظر يف بعض الحاالت االستثنائية لوقف القيد بعد ميض فصل

 درايس بنجاح

 د- ال يجوز وقف القيد للطالب الوافد إذا كانت لوائح املنح أو القبول مبقاعد دراسية تشرتط ذلك 

 هـ- ال يحق للطالب الباقي لإلعادة يف املستوى نفسه وقف قيده 

 و- الحد األعىل لوقف القيد سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية سواء كانت منفصلة أم متصلة خالل مدة

 الدراسة للحصول عىل الدرجة الجامعية األوىل

 ز- يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة القيد بناء عىل طلب يقدمه لعميد الكلية وفق النموذج املعد لذلك يف 

 مدة أقصاها ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدرايس التايل لوقف القيد مبارشة إذا كان نظام الدراسة فصلياً وبداية

 العام الجامعي التايل إذا كان نظام الدراسة سنوياً

 ح- إذا مل يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُعّد غائباً بدون عذر مقبول

 ك- وقف القيد ال يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد ولكْن يحفظ له حقه فيام 

 يستحقه من تقديرات نتائج االختبارات . وال تحتسب مدة وقف القيد ضمن الحد األعىل ملدة الدراسة املسموح

 بها للحصول عىل الدرجة الجامعية األوىل

 1-يحق للطالب التظلم يف نتيجة االختبار يف أي مقرر للكشف عن كراسات إجابته ومراجعة رصد الدرجات

  أو جمعها، خالل فرتة أسبوعني من تاريخ إعالن النتيجة، بعدها يسقط حقه يف التظلم

 2-عىل الطالب املتظلم من نتيجة أي مقرر دفع مبلغ مايل كتأمني عن أحقيته يف التظلم طبقـاً للنظـام املـايل 

بالجامعة فإن ثبتت أحقيته يف التظلم يُعاد مبلغ التأمني.  3-يتم إعالن نتيجة التظلم خالل مدة أقصاها شهر

من تاريخ إعالن النتيجة 

  -:لتحسني وضع الطالب مينح اآليت   

 1-) 2%( من الدرجة النهائية للمقرر إذا احتاج إليها للنجاح يف املقرر

 2-)1% (من الدرجة النهائية للمقرر إذا احتاج إليها لتحسني التقدير يف ذلك املقرر

 3- )5% (من الدرجة النهائية ملقرر واحد فقط يف كليات العلوم الطبية إذا كان هذا املقرر هو الوحيد الستكامل

 تخرجه

 4-)10%(من الدرجة النهائية ملقرر واحد فقط إذا كان هذا املقرر هو الوحيد الستكامل تخرجه يف الكليات األخرى

 ال تحسب الدرجات املضافة املشار إليها يف )3-4( ضمن مجموع الدرجات الرتاكمية لتخرج الطالب
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توزيع التقديرات:

مرتبة الشرف:

 تحسب تقديرات املقررات والتقديرات السنوية لجميع الكليات عدا كلية الطب بحسب اآليت

 وتحسب تقديرات كلية الطب عىل النحو اآليت

 يحسب تقدير الطالب تراكمياً بجمع الدرجات التي حصل عليها يف جميع املقررات الدراسية املطلوب منه

 اجتيازها للتخرج من املستوى األول اىل املستوى النهايئ وقسمة ناتج الجمع عىل مجموع الدرجات النهائية

للمقررات الدراسية املشار اليها آنفاً

 مينح الطالب عند تخرجه مرتبة الرشف وفق القواعد اآلتية

أ -إذا حصل عىل تقدير ) جيد جداً ( يف األقل يف جميع املستويات الدراسية وأال يكون قد حصل عىل تقدير

 مقبول يف أي من مقررات التخصص بدءاً من املستوى األول حتى املستوى النهايئ 

ب - أالّ يكون قد رسب أو حرم أو غاب بدون عذر مقبول يف أي مقرر درايس خالل مدة دراستـه بالجـامعـة

 ج- أن يكون قد أكمل متطلبات التخرج خالل الحد األدىن لسنوات الدراسة املحددة يف تخصصه مامل يكن قد

 أوقف قيده أو غاب بعذر مقبول

 د-  أال يكون قد صدرت ضده أية عقوبة تأديبية
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قرارات لمجلس الجامعة بشأن التظلم وإعادة التصحيح

 آلية إختبارات الدور الثاني:

الحقوق والضوابط التأديبية للطالب:

ميكن فتح ملف إجابة الطالب املتظلم إلعادة التصحيح اذا تحققت الرشوط اآلتية

1.أن تكون نتيجة املقرر املتظلم منها نتيجة شاذة مقارنة مع سجله األكادميي

2.يحق للطالب التظلم يف مقررين إذا ارتأى القسم ذلك ووافق عىل ذلك مجلس الكلية

 3.يدفع الطالب الرسوم املقررة )1000( ريال عن كل مقرر ال  تسرتجع يف حالة عدم االستفادة عىل أن تكون

عملية مراجعة جمع الدرجات هي املرحلة األوىل يف معالجة التظلم ثم تتم عملية مراجعة اعادة التصحيح

 1. يحق للطالب الجلوس الختبارات الدور الثاين  يف حالة رسوبة يف 50%  او اقل من املقررات الدراسية  يف

املستوى املقيد فيه

 2. ال يحق  للطالب املحمل  بأكرث من 50% من مقررات املستوى  الدرايس املقيد فيه  الجلوس اختبارات  الدور

الثاين  وعليه إعادة السنة الدراسية

 3.اليسمح للطالب  املحمل  بأكرث من ثالثة مقررات  دراسية  باالنتقال  اىل املستوى األعىل  بإستثناء كلية الطب

 والعلوم الصحية واملستوى األول من كلية الهندسة والبرتول فأنه تنطبق عليهم اللوائح السارية يف الكليتني

 4. الطالب املحمل مبقررات  دراسية من أعوام سابقة ال يسمح له بالجلوس الختبار هذه املقررات اال يف الدور

 الثاين  التي ستعقد يف كل عام جامعي

 جميع الطالب املسجلني يف الجامعة مبختلف مستوياتهم الدراسية يخضعون للقواعد والضوابط التأديبية املبّينة يف 

. هذا النظام

 يعد حصول الطالب عىل العلم واملعرفة أول وأهم حق من حقوقهم ويرافق ذلك مجموعة من الحقوق متيز 

شخصية الطالب الجامعي عن غريه، ومن هذه الحقوق عىل سبيل املثال – ال الحرص -ما يأيت

 أ- إبداء الرأي واملشاركة الفعالة فيام تقوم به الجامعة من برامج علمية وخطط دراسية وتقييم األداء وفق املعايري

 العلمية واألكادميية واإلدارية

ب- الحصول عىل البطاقة الجامعية باعتبارها الوثيقة التي تثبت هوية الطالب داخل الحرم الجامعي

 ج- التكريم إذا كان الطالب ضمن من تنطبق عليهم رشوط التكريم ومن ذلك ظهور اسمه يف لوحة الرشف

 بالجامعة وفق ما جاء بهذا النظام

د- االشرتاك يف الجمعيات العلمية واإلسهام يف تكوينها والعمل ضمن أنشطتها وفق اللوائح املنظمة لذلك

هـ- استخدام املكتبات مبا تحتويه من مراجع لالطالع أو اإلعارة وفق النظم املحددة

و- استخدام املعامل الخاصة بالجامعة إلثبات تجاربه وإبداعاته ولتطوير مداركه العلمية وفق النظم

 ز- املشاركة يف إقامة األنشطة املختلفة التي تتبناها وترعاها الجامعة كاألنشطة الرياضية أو الثقافية أو االجتامعية

 ح- الرعاية الصحية األولية والرعاية االجتامعية داخل الحرم الجامعي ملساعدته يف حل مشكالته التي تعيقه

 عن التحصيل العلمي عن طريق املرشدين والباحثني االجتامعيني بالجامعة وله الحق ألجل ذلك يف الحصول عىل

 املساعدة املادية وفق اللوائح املنظمة لها

 ط- التظلم أو التامس إعادة النظر يف القرارات الصادرة ضده بناء عىل ما جاء يف هذا النظام



32

 ُيعّد مخالفّة كلُّ إخالل بالقوانين واللوائح والقرارات
: والقيم الجامعية ، وعلى األخص

 ي-الحصول عىل الوثائق التي متنحها الجامعة مبا يف ذلك منحه الدرجة العلمية بعد استكامل متطلبات التخرج 

 الجامعة

 ك- استفسار مدرسية داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم املناقشة العلمية الالئقة وطلب املزيد من توضيح مامل

 يدركه من  العلوم واملعارف وال رقابة عليه أو عقوبة يف ذلك ما مل يخل بالقوانني واللوائح النافذة واآلداب العامة

 ل- الحصول عىل سند قبض رسمي لكل ما يدفعه لخزينة الجامعة ، كام أّن له الحق يف اسرتداد كل ما دفعه

كتأمني لدى املختصني بالجامعة ووفق اللوائح املنظمة لذلك

 م- املطالبة بحقوقه داخل الحرم الجامعي متمسكاً بالنصوص واللوائح النافذة يف الجامعة وجميع الطلبة متساوون

 يف الحقوق والواجبات بالجامعة

 ن- الحفاظ عىل محتويات ملفه داخل الحرم الجامعي مبكان آمن وبشكل منظم وبأيٍد أمينة وعدم تسليم أي من

 محتوياته إال للطالب أو من يوكله رسمياً وكذا عدم نرش أي من هذه املحتويات ما مل يكن هذا النرش ناتجاً عن

 قرار عقوبة ضد الطالب كام أنه من حق الطلبة عىل الجامعة املحافظة عىل صورهم الشخصية داخل ملفاتهم

 وعدم إظهارها أو استخدامها إال ملا خصص لها وبالذات صور الطالبات باعتبار أن هذه الصور من املحتويات

 اإللزامية يف ملف القبول بالجامعة ، فال بد من ضامن حفظها ونزاهة التعامل بها يف الجامعة

 أ- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع املدبَّر عن حضور الدروس واملحارضات واألنشطة الجامعية األخرى

التي يُلزم الطالب باملواظبة عليها ومبا ال يخالف الدستور والقوانني النافذة

 ب- كل فعل يتنايف مع األخالق واآلداب العامة داخل الجامعة

 ج- التخريب املتعمد للممتلكات واملنشآت الجامعية

 د- إثارة الشغب أو محاولة االعتداء أو االعتداء عىل أي من أعضاء هيئة التدريس أو مساعديهم أو أي طالب ، أو

 أي فرد داخل الحرم الجامعي

 هـ- توزيع املنشورات وامللصقات واملجالت الجدارية أو النرشات بأي صورة يف غري األماكن املخصصة لها ومبا 

 يتعارض مع الدستور والقوانني النافدة

 و- جمع التوقيعات التي من شأنها اإلساءة  للجامعة وألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم فيها

 ز- التنظيم أو الدعوة إىل إقامة حفالت أو محارضات أو ندوات عامة يف أي من قاعات الجامعة ومبانيها من دون

 أذن سابق من عميد الكلية أو من نيابة شئون الطالب برئاسة الجامعة

 ح- اقتحام أي من املباين أو املكاتب الجامعية أو قاعات االجتامعات الرسمية بالجامعة التي اليحق للطالب أن

يكون حارضاً فيها

ط- السعي لتكوين اتحادات أو هيئات أو جمعيات خارج إطار القوانني واللوائح املنظمة لذلك

ي – التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعامل الوثائق أو األوراق املزورة يف أي من األعامل الجامعية  

 ك- انتحال الشخصية يف أثناء االختبارات أو يف أي من األعامل الجامعية التي تستوجب إثبات الشخصية ل- حمل

 أو حيازة السالح أو إخفاؤه ) أياً كان نوعه ( داخل الحرم الجامعي

 م- مخالفة النظم والقواعد املنظمة للنشاط الطاليب داخل الجامعة
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 العقوبات التأديبية:

 أواًل: األنشطة الطالبية:
األنشطة والخدمات الطالبية

1.أ- التنبيه شفاهاً أو كتابًة

 2.ب- اإلنذار الكتايب

3.ج- الحرمان من بعض الخدمات او االمتيازات الطالبية

4.د-  الحرمان من أحد املقررات أو عدد من املحارضات عىل نحو ال يؤثر يف وضع الطالب يف االختبار

 5.هـ- إلغاء اختبار الطالب يف أي مقرر

 6.و- الحرمان من االختبارات يف أي مقرر

 7.ز- الحرمان من نتيجة اختبارات فصل درايس أو أكرث ويكون بقرار من مجلس شئون الطالب بناًء عىل توصية

 من مجلس الكلية

 8.ح- الحرمان من الدراسة أو االختبارات لفصل درايس أو أكرث ويكون بقرار من مجلس شئون الطالب بناًء عىل

 توصية من مجلس الكلية

 ط- يلغى اختبار الطالب يف مقرر واحد إذا أخلَّ بنظام االختبارات داخل قاعة االختبارات أو خارجها إذا كان      

ذلك اإلخالل له عالقة باالختبار

  ي- يحرم الطالب من مقرر واحد إذا رشع يف الغش يف أثناء اإلختبار ، وفإذا ارتكب غشاً يف االختبار وضبط      

 متلبساً به فيحرم من مقررين أو أكرث بحسب طبيعة الغش

 ك- الفصل النهايئ من الجامعة ويكون بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة      

 تسعى الجامعة ممثلًة بنيابة شئون الطالب إىل توفري الظروف املالمئة للطالب من أجل مامرسة األنشطة     

 العلمية والثقافية والرياضية واالجتامعية املختلفة ، ويتمثل ذلك يف عدة فعاليات، منها

 مامرسة الجمعيات العلمية واإلبداعية الطالبية أنشطتها الثقافية والعلمية بإرشاف القسم العلمي ، وذلـك

 من خالل إصـدار املجالت الحائطية ،  وعقد الندوات العلمية والثقافية واألدبية وتنظيم املحارضات ، وإجراء

 املسابقات الفكرية والثقافية والرياضية وعقد اللقاءات املفتوحة مع إقامة املعارض املختلفة . ونحو ذلك من

 األنشطة الطالبية املختلفة

 مامرسة األنشطة الرياضية املختلفة بني كليات الجامعة ، وبني طلبة األقسام العلمية يف داخل كل كلية ، وقد -

 أنشأت الجامعة مالعب رياضية لكرة القدم ، كرة السلة ، الكرة الطائرة ، كرة الطاولة ، وصاالت رياضية أللعاب

 القوى للبنني والبنات

 كام ميارس طالب الجامعة أنشطة رياضية مختلفة كألعاب القوى والساحة وامليدان، والنشاطات الكشفية  

 املختلفة من جوالة ومرشدات

 مامرسة األنشطة الثقافية والعلمية واألدبية من خالل املناسبات التي تحتفل بها الجامعة ، كأسبوع الطالب 

الجامعي ، واملناسبات الوطنية  وتنظيم املعارض العلمية والفعاليات االحتفالية املختلفة

 للجامعة حضور ومشاركة يف كثري من األنشطة الطالبية الخارجية ، فهي ترسل ممثليها من الطالب يف املخيامت 

 الصيفية الطالبية التي تقام يف خارج اليمن ، وتشارك يف املؤمترات والندوات الطالبية الخارجية ، وهي عضو يف

 املجلس العريب لتدريب طالب الجامعات العربية واملجلس العريب لألنشطة التابعني التحاد الجامعات العربية
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 ثانيًا : الخدمات الطالبية:

السكن الطالبي الجامعي:

شروط القبول بالسكن الجامعي:

حقوق المنتفع في السكن الجامعي:

 تسعى الجامعة إىل تقديم جملة من الخدمات لطلبة الجامعة من أهمها:

 اضطلعت الجامعة بتوفري سكن مناسب للطالب والطالبات الوافدين إىل مدينتي املكال وسيئون ومحافظة املهرة

 مقابل أجور رمزية لتغطية بعض تكاليف الصيانة . ويوجد سكن خاص بالطالبات يف منطقة فوة تحت إرشاف

الجامعة مقدم من الشيخ املهندس عبدالله بقشان

 1-أن يكون من الطالب املنتظمني املقيدين يف أحد كليات الجامعة

2- أن يكون سكنه األصيل بعيداً عن موقع دراسته, بحيث يتعذر عليه الوصول يومياً

 3-أن يعبئ استامرة طلب لقبوله يف إحدى مراكز السكن الجامعي يف املواعيد املحددة

من قبل نيابة شئون الطالب بالجامعة

 4-أالّ يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية

 5-أالّ يكون مستوى تحصيله العلمي عالياً وأن يكون مساهامً يف األنشطة الطالبية

  6-أن ال يكون قد وقع عىل من سبق له اإلقامة بالسكن الجامعي عقوبة الحرمان أو اإلنذار بالحرمان من اإلقامة

 7-أن يرفق باستامرة الطلب الوثائق اآلتية

أ-بطاقة القبول والتسجيل أو تجديد القيد   

ب-  صورة من بطاقة الهوية     

ج- ثالث صور شمسية      

د-  ملف عالقي تحفظ فيه وثائقه   

 هـ-  بيانات الحالة الدراسية للطالب معتمدة من الكلية       

8- أن يتعهد كتابياً ويوقع عىل التزامه بهذه الالئحة واألنظمة والقوانني النافذة

9- أن يكون الئقاً صحياً وخالياً من األمراض املعدية

10-أن يدفع رسوم السكن والضامن املايل حسب الالئحة

يتمتع الساكن بأحد مراكز السكن الطاليب الجامعي بالخدمات واالمتيازات اآلتية      

 1-التمتع بحقوق اإلقامة واالستفادة من الخدمات املعيشية التي يتم توفريها يف إطار مركز السكن الطاليب

الجامعي بحسب ما تحدده الالئحة

 2-يحق للطالب املنتفع بالسكن املشاركة يف النشاطات والفعاليات التي تقوم بتنفيذها اللجان الثقافية والفكرية

والرياضية والتغذية والنظافة والتي يتم تنظيمها يف مراكز السكن الطاليب الجامعي

 3-يحق للطالب أن يرشح نفسه ألي عمل قيادي ضمن الفعاليات واألنشطة التي تقوم بتنفيذها اللجان الطـالبيـة

داخل السكن الجامعي

 4-تنتهي إقامة الطالب بانتهاء امتحانه بالكلية
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الـمـحـظـورات:

 ثالثًا : الرعاية الصحية:

 رابعًا : الرعاية االجتماعية:

 ويقصد بها جميع األعامل واملامرسات املخلة بهوية السكن الجامعي وباألدوات واملمتلكات العامة والتي تعرض

مرتكبها للعقوبات وهي

 1-إيواء أي شخص يف مركز السكن الطاليب الجامعي إال بترصيح خطي من اإلدارة العامة

 2-حمل أو خزن األسلحة بكافة أنواعها أو تعاطي املواد املسكرة أو املخدرات أو القات أوالتدخني داخل حرم

السكن الطاليب الجامعي

 3-إدخال األدوات الكهربائية

 4-تعليـق الصور أو الرسـوم أو الشعـارات أو توزيع النرشات أو  الكتابة عىل الجدران مهام كانت األسباب من

دون الحصول عىل إذن مسبق من املرشف أو اإلدارة العامة

5-العبث بالشبكة الكهربائية الخاصة باملبنى

  6-اخذ وتناول الوجبات يف غرف النوم إال يف حالة املرض و بإذن مسبق من املرشف

 7-ال يسمح للطالب بالظهور يف الرشفات

 تقدم الجامعة للطالب الخدمة العالجية يف املركز الصحي التابع للجامعة ، الذي يوجد به املخترب والصيدلية

 واألشعة والعيادات التخصصية ألساتذة كلية الطب ، مع العيادة العامة

 تقدم الجامعة الرعاية االجتامعية املطلوبة – عىل وفق اإلمكانات املتاحة – للطالب املحتاجني من خالل إنشاء

 بعض الصناديق الخريية كصندوق دعم تغذية السكن الطاليب، وصندوق التكافل االجتامعي، ملساعدة الطالب

املحتاجني يف سد جزء من متطلبات الدراسة والسكن واملعيشة



36

أسبوع الطالب الجامعي السادس
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إرشـــادات عــامــــة:
 1-اإلعالن هو وسيلة االتصال الرئيسة بني الجامعة والطالب فينبغي االطالع باستمرار عىل لوحات اإلعالن املنترشة

 يف داخل الكلية والحرم الجامعي

 2-الجامعة وحدها هي املصدر املوثوق للمعلومات وال تتحمل مسؤولية ما قد يقع فيه الطالب من أخطاء نتيجة

  للمعلومات التي تصلهم من مصادر أخرى

 3-عىل الطالب أن يكون عىل علٍم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقوانينها فالجهل بالقانون ال يعفي الطالب من

 املسؤولية

4-ينبغي التقيد مبواعيد التسجيل والتقويم الجامعي ومبواعيد املحارضات  بدقة حتى ال يُحرَم الطالب من متابعتها

 5-البطاقة الجامعية مهمة ورضورية وتحتاج إليها باستمرار فحافظ عليها من  التلف أو الضياع واحملها عىل

 الدوام يف الحرم الجامعي ، وأبرزها حني يطلب  منك األستاذ أو املوظف املختص إبرازها

 6-حافظ عىل نظافة الجامعة وجاملها

7-أية مخالفة يرتكبها الطالب تعرضه للمساءلة أمام الجهات املختصة بالجامعة

 8-مينع وضع  أي إعالن أو ملصق عىل مباين الجامعة وجدرانها وتوضع يف لوحة االعالنات بعد موافقة الجهات

 املختصة بالجامعة

 9-املكتبة ثروة وطنية وقومية فحافظ عىل كتبها من التمزيق والتشويه والضياع

 10-حرصاً عىل الصحة العامة وسالمة البيئة مينع التدخني يف  الحرم الجامعي : قاعات الدراسة واملختربات،

 ومكاتب األساتذة، والسكن الطاليب، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ) 214( لعام 1995م الخاص باملحافظة عىل

  صحة املواطنني من أرضار التدخني

. 11-أنظمة الجامعة ولوائحها وقوانينها متجددة عىل الدوام وملزمة لجميع الطالب منذ تاريخ صدورها
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