شئوف الطالب
إدارة القبوؿ كالتسجيل
من الئحة شئون الطالب باجلامعة

العام اجلامعي:
يبدأ العاـ الجامعي في شهر سبتمبر من كل سنة ،كتستمر الدراسة (  )32أسبوعنا في العاـ
الجامعي بواقع ( )16أسبوعنا في الفصل الدراسي كتكوف عطلة نصف العاـ أسبوعين كفقنا
للتقويم الجامعي.
تسجيل الطالب
:
ال با لجامعة بعد استيفاء الوثائق المطلوبة كفقنا لشركط كضوابط القبوؿ
 يعد الطالب مسج نكدفع المبالغ كالرسوـ المقررة كيمنح رقم قيد في الكلية المعنية.
 يجدد الطالب قيدق في الفترة المحددة بداية كل عاـ جامعي ما لم ييع يدٌ غير مسجال. يحفظ ملف الطالب في أرشيف التسجيل بالجامعة على أف يحتوم الملف على جميع كثائقالقبوؿ كتضاؼ إليه كل الوثائق المتعلقة بالطالب ك أحواله الدراسية كالمالية خالؿ مدة
دراسته باؿجامعة.
 على الطالب غير اليمنيين تسليم نسخة من اإلقامة سارية المفعوؿ كمتابعة تجديدهاباستمرار كلما اقتضى األمر ذلك.
 ييعطى للطالب المقبوؿ بالجامعة بطاقة تعريفية تحمل رقم القيد ك اسم الطالب كصورتهالشخصية .كعلى الطالب أف يحمل بطاقته في الحرـ الجامعي كفي أثناء االمتحانات كأف
يبرزها إذا طلبها أحد موظفي الجامعة كعليه تسليم البطاقة عند تخرجه من الجامعة
أكاالنسحاب منها.
نظام الدراسة:
نظاـ الدراسة في جميع كليات كمراكز اؿجامعة يقوـ على أساس االنتظاـ ،كيحرـ الطالب
من دخوؿ االختبار النهائي إذا نقصت نسبة حضورق عن  % 75من المحاضرات النظرية
كالدركس العلمية لكل مقرر بحسب الخطة الدراسية كييع دٌ الطالب الذم حرـ من دخوؿ
االختبار النهائي بسبب الغياب راسبنا في المقرر.
التهسيق والقبول
مع مراعاة شركط كمتطلبات القبوؿ الخاصة بكل كلية كأحكاـ الئحة شئوف الطالب بالجامعة
يشترط لقبوؿ الطالب بإحدل كليات اؿجامعة الشركط الرئيسة اآلتية:
أ  -ييقبل في الجامعة خريجو الثانوية العامة أكما يعادلها ،بنسبة النجاح التي يحددها
سنوينا المجلس األعلى للتعليم العالي كيعتمدها مجلس الجامعة.
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ال يجوز قبوؿ الطالب في أم من كليات الجامعة كتخصصاتها إال إذا كاف قد درس في
الثانوية العامة المواد المؤهلة للقبوؿ باؿ جامعة أك التخصص الذم يرغب الطالب
االلتحاؽ به.
يتم تقديم طلب االلتحاؽ الجامعة إلى إدارة القبوؿ كالتسجيل في المواعيد المحددة من
قبل الجامعة.
أف يستوفي الطالب شركط التنسيق كالقبوؿ المحددة بالكلية التي يرغب االلتحاؽ بها.
على الطالب المتقدـ لاللتحاؽ تقديم كافة الوثائق المطلوبة إلى إدارة القبوؿ
كالتسجيل معمدة من الجهات المعنية.
يشترط لقبوؿ الشهادة الصادرة من خارج اليمن التصديق عليها من السلطات المختصة
كذلك بتعميدها من كزارة التربية كالتعليم ككزارة الخارجية في البلد الصادرة منه
الشهادة ،ككذا سفارة الجمهورية اليمنية في تلك البلد .ثم تعميدها في كزارة
الخارجية ككزارة التربية كالتعليم اليمنية.
أف يتعهد الطالب بدفع الرسوـ الدراسية المقررة للدراسة كالقيد كالتسجيل كااللتزاـ
بأنظمة كلوائح الجامعة النافذة خالؿ فترة دراسته.
أف يكوف الطالب الئقنا صحيان.

احلضور:والغياب
 - 1حضور الطالب محاضرات كل مقرر دراسي شرط أساسي .
 - 2يحسب غياب الطالب منذ أكؿ يوـ من بداية كل فصل دراسي كيعد غائبيا بعذر في الحالتين
اآلتيتين:
أ  -مرض الطالب شريطة أف يقدـ تقريرنا طبيان من مستشفى أك مستوصف أك عيادة
معتمدة.
ب  -الظركؼ القاهرة التي تقدرها عمادة الكلية.
 - 3يحرـ الطالب من دخوؿ االختبار النهائي إذا قلت نسبة حضورق عن  %75من المحاضرات
النظرية كالدركس العلمية لكل مقرر.
 - 4يجوز لعميد الكلية قبوؿ عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر أك أكثر من مقررات العاـ
الجامعي أك الفصل الدراسي إذا كاف سبب الغياب عذرها قهريها تؤكدق كثائق رسمية على أف
تقدـ الوثائق الالزمة إلى عمادة الكلية خالؿ مدة أقصاها أسبوع قبل االختبار أك بعدق.
 - 5يترتب على قبوؿ عذر الطالب اآلتي:
أػ يدكف أماـ اسمه (غائب بعذر) في الوثائق كالسجالت كافة.
ب -يعفى الطالب بنا نء على ذلك من غرامة الغياب.
ج -عند إعادة الطالب اختبار المقرر أك المقررات التي عي ىد فيها غائبنا بعذر تحسب له
النتيجة من الدرجة النهائية.
ل عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي أك العاـ الجامعي فإف ذلك
د ػ إذا قيبً ى
ييعد ضمن الحد األعلى لمدة كقف القيد
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التحويل ونقل القيد:
يجوز ألم طالب مقيد في أحدل كليات الجامعة االنتقاؿ من تخصص إلى آخر كذلك
بعد تعبئة النموذج المعد لذلك ككفق الشركط كاإلجراءات اآلتية :
يتقدـ باإلجراءات خالؿ أسبوعين من التاريخ المحدد لبدء إجراءات تجديد القيد.أف يكوف مستوفينا لشركط االنتقاؿ في التخصص الذم يرغب في االنتقاؿ إليه.أف يكوف مستوفيا نسبة القبوؿ الخاصة بالتخصص الذم يرغب االنتقاؿ إليه في سنةاالنتقاؿ .
يجوز للطالب المسجل في إحدل كليات الجامعة إذا تعثر في سنته الدراسية األكلى نقلقيدق إلى تخصص آخر في إطار اؿجامعة.
يجوز للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرل في إطار اؿجامعة مرة كاحدة فقط.يجوز للطالب أف يحوؿ من جامعة إلى أخرل كفق الشركط اآلتية:أ ػ أف تكوف اؿجامعة المحوؿ منها معترفنا بها كمعتمدة أكاديميان.
ب ػ أال يكوف الطالب مفصوالن من الجامعة المحوؿ منها ألسباب تأديبية.
ج ػ أف يكوف الطالب قد نجح في المستول األكؿ على األقل باؿجامعة المحوؿ منها.
د ػ أف يكوف الطالب مستوفينا لشركط القبوؿ في ا لكلية المحوؿ إليه ا في نفس سنة
التحاقه باؿجامعة.
هػ ػ أف ال يكوف الطالب قد انقطع عن الدراسة في اؿ جامعة المحوؿ منها أكثر من
عامين جامعيين في الكليات النظرية أك أكثر من عاـ جامعي في الكليات المعملية.
ك ػ أم شركط أخرل يحددها مجلس اؿ جامعة أك مجلس اؿ كليةالتي يرغب الطالب
التحويل إليه.
 يقوـ القسم المختص بإجراء المقاصة للمقررات الدراسية التي سبق للطالب (المنقوؿ قيدقأكالمحوؿ) النجاح فيها في المقررات الدراسية في نظاـ القسم ،بما ال يتعارض مع أحكاـ
الئحة شئوف الطالب كتحسب على الطالب المقررات التي سبق أف رسب بها على أنها
مقررات رسوب إف كانت ضمن الخطة الدراسية للتخصص الذم نقل الطالب قيدق أك حوٌؿ
إليه كما تحسب المدة التي قضاها الطالب قبل نقل القيد أك التحويل ضمن المدة القصول
المحددة للدراسة بالتخصص الذم نقل الطالب قيدق أك حوٌؿ إليه.
ال يجوز نقل القيد أك التحويل للفئات اآلتية:أ ػ الطالب المستجد في المستول األكؿ إال في فترة القبوؿ كالتسجيل كلمرة كاحدة.
ب ػ الطالب المفصوؿ من أم كلية ألم سبب من األسباب.
ج ػ الطالب الناجح إلى المستول الثاني فأعلى إال إذا كاف قيدق أك تحويله إلى تخصص
 % )50على األقل من عدد المقررات.
مناظر لتخصصه السابق بػػ(
د ػ الطالب الذم تقررت عليه عقوبة تأديبية إال بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ
العقوبة التأديبية.
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 تجرل المقاصة للطالب المحوؿ من كلية أخرل كيشترط أف يدرس  % 50على األقل منإجمالي المقررات في القسم المحوؿ إليه.
وقف القيد:
يجوز للطالب كقف قيدق مؤقتنا كفق القواعد كاإلجراءات اآلتية:
أ ػ تقديم طلب كقف القيد إلى عميد الكلية في مدة تسبق االختبارات النهائية بأسبوعين على
األقل.
ب ػ أف يرفق بالطلب عذران مسوغنا لوقت القيد.
ج ػ ال يجوز كقف القيد في المستول األكؿ نهائينا ككذا للطالب المنقوؿ قيدق أك المحموؿ
إال بعد أف يجتاز سنة دراسية على األقل بنجاح كيجوز لمجلس الكلية النظر في بعض الحاالت
االستثنائية لوقف القيد بعد مضي فصل دراسي بنجاح.
د ػ ال يجوز كقف القيد للطالب الوافد إذا كانت لوائح المنح أك القبوؿ بمقاعد دراسية
تشترط ذلك.
هػ ػ ال يحق للطالب الباقي لإلعادة في المستول نفسه كقف قيدق.
ك ػ الحد األعلى لوقف القيد سنتاف دراسيتاف أك أربعة فصوؿ دراسية سواء أكانت منفصلة
أـ متصلة خالؿ دراسته للحصوؿ على الدرجة الجامعية األكلى.
 يجوز للطالب الذم أكقف قيدق إعادة القيد بناء على طلب يقدمه لعميد الكلية كفق النموذجالمعد لذلك في مدة أقصاها ثالثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي لوقف القيد
مباشرة إذا كاف نظاـ الدراسة فصلينا كبداية العاـ الجامعي التالي إذا كاف نظاـ الدراسة
سنويان.
 إذا لم يتقدـ الطالب بطلب إعادة قيدق بعد انتهاء مدة كقف القيد ييعدٌ غائبنا بدكف عذرمقبوؿ.
 كقف القيد ال يعفي الطالب من أية رسوـ أك غرامات مقررة عليه قبل كقف القيد كلكنهيحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات نتائج االختبارات ،كال تحسب مدة كقف القيد
ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصوؿ على الدرجة الجامعية األكلى.
االنسحاب:
يحق للطالب أف ينسحب من الدراسة في الجامعة كفق الضوابط اآلتية:
أ -أف يتقدـ الطالب شخصينا أك من يوكله رسمينا بطلب االنسحاب لعميد الكلية كفق النموذج
المعد لذلك.
للجامعة كفقا ألنظمة كقوانين
ب -أف يسدد الطالب ما عليه من التزامات مالية كعينية
الجامعة ،كأف يخلي طرفه من الجهات ذا ت العالقة في اؿ جامعة ،كفق النموذج الميعد
لذلك.
ج -يحق للطالب المنسحب الحصوؿ على كثيقة بالمواد التي درسها بالكلية على أف يوضح فيها
أنه منسحب من اؿجامعة كتاريخ االنسحاب.
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الرسوب وإعادة السهة الفصل مو الدراسة:
أ -الرسوب:
يعد الطالب راسبنا في المقرر الدراسي في إحدل الحاالت اآلتية:
 - 1إذا تغيب عن حضور المقرر بنسبة تتجاكز  %25عن المحاضرات كالدركس النظرية
كالعملية.
 - 2إذا تحصل على نسبة أقل عن  %50من مجموع أعماؿ الفصل كاالختبار النهائي في
المقررات النظرية.
 – 3إذا تحصل على ما ال يقل عن %35من درجة الجزء العملم.
 – 4إذا تغيب من غير عذر مرضي أك قهرم عن االختبار النهائي.
ب -إعادة السنة:

يحدد عدد المقررات التي يجوز للطالب االنتقاؿ بها إلى مستول أعلى بثالثة مقررات ما لم يعيد
السنة.
ج  -احتساب نتيجة الطالب إلعادة السنة:

 يلزـ الطالب الباقي لإلعادة بإعادة استنهاج مقرر الرسوب كذلك بحضور المحاضراتكالجلوس لالختبارات الشهرية كالفصلية كإال عيدٌ غائبا فيها.
 يمنح الطالب في مقررات اإلعادة التي اختبر فيها الدرجة الصغرل (درجة النجاح) منالدرجة الكلية التي تحصل عليها في تلك المقررات.
 في حالة إجراء أم تغيير في الخطة الدراسية أك الرسوـ الدراسية يسرم ذلك علىالطالب الباقي لإلعادة في نفس المستول ابتداء من المستول الدراسي الذم تبقى فيه.
ج  -الفصل من الجامعة:

يتم فصل الطالب في الحاالت اآلتية:
 - 1إذا اتضح أف قبوله ال يتفق مع األحكاـ العامة للقبوؿ أك أنه لم يقدـ الوثائق
الثبوتية المطلوبة.
 - 2إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله ألسباب تأديبية ييعد قيدق ميلغى منذ
تاريخ قبوؿ تحويله إلى الجامعة.
 - 3إذا تغيب عن الدراسة في السنة األكلى بدكف عذر أكثر من (  )%50من المقررات
الدراسية.
 - 4يفصل الطالب إذا بقي ألكثر من سنتين في نفس السنة الدراسية (المستول
الدراسي).
 - 5إذا تجاكز الطالب المدة المسموح بها للدراسة للحصوؿ على الدرجة الجامعية
األكلى كهي مدة الدراسة المحددة في كل كلية مضافاى نصفها (.كيجوز لمجلس
الجامعة منح الطالب سنة إضافية بناء على إلتماس يقدمه الطالب إلى رئيس
الجامعة).
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 - 6إذا مضى على إيقاؼ قيدق أكثر من عاـ دراسي كاحد كلم يتقدـ بإلغاء كقف القيد
أكتجديدق.
 - 7إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدكرة االختبارية الواحدة.
 - 8إذا صدر ضدق قرار بالفصل كعقوبة تأديبية.
املخالفات والضوابط التأديبية للطالب:
ييعػ ٌد مخالفة كل إخالؿ بالقوانين كاللوائح كالقرارات كالقيم الجامعية ،كعلى األخص:االمتناع المدبٌىر عن حضور الدركس
أ ػ تعطيل الدراسة أك التحريض عليه أك
كالمحاضرات كاألنشطة الجامعية األخرل التي ييلزـ الطالب بالمواظبة عليها كبما ال
يخالف الدستور كالقوانين النافذة.
ب ػ كل فعل يتنافى مع األخالؽ كاآلداب العامة داخل الجامعة.
ج ػ كل إخالؿ بنظاـ االختبارات أك ما يمنع الهدكء الالزـ لها.
د ػ كل غش في االختبارات أك الشركع فيه أك محاكلة القياـ بذلك يعد مخالفة.
هػ ػ التخريب المتعمد للممتلكات كالمنشآت الجامعية.
ك ػ إثارة الشغب أك محاكلة االعتداء على أم فرد داخل الحرـ الجامعي.
ز ػ توزيع المنشورات كالملصقات كالمجالت الجدارية أك النشرات بأية صورة في األقساـ
أك المراكز بغير األماكن المخصصة لها كبما ال يتعارض مع الدستور كالقوانين
النافذة.
ح ػ جمع التوقيعات التي من شأنها اإلساءة للجامعة كألعضاء هيئة التدريس فيها.
ط ػ التنظيم أك الدعوة إلى إقامة حفالت أك محاضرات أك ندكات عامة في أم من قاعات
الجامعة كمبانيها من دكف إذف مسبق من رئيس الجامعة.
م ػ اقتحاـ أم من المباني أك المكاتب الجامعية أك االجتماعات الرسمية بالجامعة التي ال
يحق للطالب أف يكوف فيها أك حضورها.
ؾ ػ السعي لتكوين اتحادات أك هيئات أك جمعيات خارج إطار القوانين كاللوائح المنظمة
لذلك.
مٌ
ؿ ػ أية إهانة أك إساءة من الطالب ألمٌو من أعضاء هيئة التدريس أك مساعديهم أك أل و
من العاملين في الجامعة.
ـ ػ التهديد المباشر باالعتداء على أمٌو من أعضاء هيئة التدريس أك مساعديهم أك أمٌو من
العاملين في اؿجامعة.
ف ػ اعتداء الطالب جسدينا على أمٌو من أعضاء هيئة التدريس أك مساعديهم أك أمٌو من
العاملين في الجامعة كالمشرفين كالمالحظين في االختبارات بالكلية.
س ػ أية إهانة أك إساءة أك اعتداء على طالب آخر في الحرـ الجامعي.
ع ػ التزكير في الوثائق الجامعية أك استعماؿ الوثائق أك األكراؽ المزكرة في أمٌو من
األعماؿ الجامعية.
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ؼ ػ انتحاؿ الشخصية أثناء االختبارات أك في أمٌو من األعماؿ الجامعية التي تستوجب
إثبات الشخصية.
ص ػ حمل أك حيازة السالح أك إخفائه (أينا كاف نوعه) داخل الحرـ الجامعي.
ؽ ػ مخالفة النظم كالقواعد المنظمة للنشاط الطالبي داخل الكلية.
التأديبية
العقوبات :
أ ػ التنبيه شفاهنا أك كتابة.
ب ػ اإلنذار الكتابي.
ج ػ الحرماف من بعض الخدمات أك االمتيازات الطالبية.
د ػ الحرماف من محاضرات أحد المقررات ،أك عدد من المحاضرات على نحو ال يؤثر
على كضع الطالب في االختبار.
هػػ إلغاء اختبار الطالب في أم مقرر.
ك ػ الحرماف من االختبار في مقرر أك أكثر.
ز ػ الحرماف من نتيجة اختبارات فصل دراسي أك أكثر ،كيكوف بقرار من مجلس شؤكف
الطالب على توصية من مجلس الكلية.
ح ػ الحرماف من الدراسة أك االختبار لفصل دراسي أك أكثر ،كيكوف بقرار مجلس
شؤكف الطالب بناء على توصية من مجلس الكلية.
ط ػ الفصل النهائي من الكلية ،كيكوف بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس
الجامعة.
يجوز األمر بإعالف القرار الصادر بالفصل النهائي داخل اؿ جامعة كإبالغ الطالب بذلك
كتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
 توجه للطالب عقوبة التنبيه الشفهي أك اإلنذار الكتابي ،إذا ارتكب أيان من المخالفاتالواردة في الفقرات (ك ػ ز ػ ح ػ ط ػ م ػ ؾ ػ ص) المذكورة آنفان .كفي حالة
ال إلى عقوبة الفصل النهائي.
تكرار المخالفة تتدرج العقوبة كصو ن
 توقع في حق الطالب عقوبة الحرماف من محاضرات أحد المقررات أك عدد منهاأكالرسوب فيها إذا ارتكب أيان من المخالفات الواردة في الفقرات (أ ػ ؿ ػ ـ ػ س)
المذكورة آنفان.
 يلغى اختبار الطالب في مقرر كاحد إذا أخل بنظاـ االختبارات داخل قاعة االختباراتأكخارجها إذا كاف ذلك اإلخالؿ له عالقة باالختبار.
 يحرـ الطالب من مقرر كاحد إذا شرع في الغش أثناء االختبار ،كإذا ارتكب غشنا فياالختبار كضبط متلبسنا به فيحرـ من مقررين أك أكثر بحسب طبيعة الغش.
 يعاقب الطالب بالفصل النهائي إذا ثبت ارتكابه أيان من المخالفات الواردة في الفقرات :(أ ػ ب ػ هػ ػ ف ػ ع ػ ؼ) المذكورة آنفان.
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 يسقط حق الطالب في ممارسة النشاط الطالبي أك في الحصوؿ على أم من الخدماتكاالمتيازات الطالبية التي تقدمها اؿ جامعة في حاؿ قيامه بأم فعل أك سلوؾ يخالف
القواعد كاللوائح المنظمة للنشاط الطالبي.

شروط وإجرإءإت إلتنسيق وإلتسجيل وإلقبول في برإمج إلبكالوريوس في جامعة إلريان
في إلعام إلجامعي 2018 -2017م
ششٔطانمجٕلٔانزغغٍم:
ٌُ .1مجم فً انغبيؼخ خشٌغٕ انضبٌَٕخ انؼبيخ أٔ يب ٌؼبدنٓب ،ثُغجخ انُغبػ انزً ٌؾذدْب انًغهظ األػهى نهزؼهٍى انؼبنً
ٔٔصاسحانزؼهٍىانؼبنًٔانجؾشانؼهًًٌٔؼزًذْبيغهظانغبيؼخفًانؼبوانغبيؼً 2018 -2017و.
 .2ػهىانطبنتانًزمذونالنزؾبقرمذٌىكبفخانٕصبئكانًطهٕثخإنىإداسحانمجٕلٔانزغغٍميؼًذحيٍانغٓبدانًؼٍُخ.
ٌ .3زىرمذٌىطهتاالنزؾبقانغبيؼخإنىإداسحانمجٕلٔانزغغٍمفًانًٕاػٍذانًؾذدحيٍلجمانغبيؼخ.
 .4أٌٌزؼٓذانطبنتثذفغانشعٕوانذساعٍخانًمشسحٔاالنزضاوثأَظًخٔنٕائؼانغبيؼخانُبفزحخاللفزشحدساعزّ.
 .5أٌٌكٌٕانطبنتالئكصؾًٍب.

انٕصبئكانًطهٕثخ:
 .1رؼجئخاعزًبسحطهتاالنزؾبقٔانزؼٓذثبالنزضاوثأَظًخٔنٕائؼانغبيؼخ.
 .2شٓبدحانضبٌَٕخانؼبيخاألصمأٔيبٌؼبدنٓب.
 .3صالسَغخطجكاألصميٍشٓبدحانضبٌَٕخانؼبيخأٔيبٌؼبدنٓب.
 .4ثبنُغجخلشٓبدحانضبٌَٕخانؼبيخيٍخبسطانًٌٍٍزىرؼًٍذْبئٍصاسحانزشثٍخٔانزؼهٍىٔٔصاسحانخبسعٍخفًانجهذ
انصبدسح يُّ انشٓبدحٔ ،كزا عفبسح انغًٕٓسٌخ انًٍٍُخ فً رهك انجهذ .صى رؼًٍذْب فً ٔصاسح انخبسعٍخ ٔٔصاسح
انزشثٍخٔانزؼهٍىانًٍٍُخ.
.5
.6
.7
.8

صٕسحيٍانجطبلخانشخصٍخأٔانؼبئهٍخثبنُغجخنهطالةانًٍٍٍٍُ.
صٕسحيٍعٕاصانغفشعبسيانصالؽٍخثبنُغجخنهطالةغٍشانًٍٍٍٍُأٔانًغزشثٍٍ.
َغخخيؼزًذحيٍاإللبيخعبسٌخانصالؽٍخنغٍشانًٍٍٍٍُ.
ػششصٕسشخصٍخيهَٕخيمبط 3 ×2عى.

 .9يهفػاللً

يًٍضادانغبيؼخ:
 .1يُؼشٓبدحانجكبنٕسٌٕطيؼًذحئٍصاسحانزؼهٍىانؼبنًٔانجؾشانؼهًً.
 .2يُؼيغبٍَخنهطالةانًزفٕلٍٍ.
.3
.4
.5
.6

سعٕوعبيؼٍخيخفضخ.
ٍْئخرذسٌظٌخيزخصصخيٍاألعبرزحؽًهخانذكزٕساِرٔيانخجشحفًانؼهٕوانًخزهفخ.
إربؽخانفشصخنزؼهٍىانفزبحيٍخاللانزؼهٍىغٍشانًخزهظفًيجُىٔلبػبددساعٍخيغزمهخ.
انزطٌٕشانًغزًشنهخطظٔانجشايظانذساعٍخٔثًبٌهجًاؽزٍبعبدانغٕقٌٕٔاكتانزطٕسادانؾذٌضخ.

 .7اعزخذاوانزمٍُبدٔانٕعبئمانؾذٌضخفًانزؼهٍى.
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 .8لجٕلطالةانضبٌَٕخانًزخشعٍٍؽذٌضب ً.
 .9رٕفشيجُىعبيؼًًَٕرعًٔيشافكيٍٓأح.
.10لبػبددساعٍخيكٍفخٔيؼبيمؽبعٕةؽذٌضخ.


إعشاءادانزغغٍمفًانغبيؼخ:
 .1انذخٕل ػجش اإلَزشَذ ػهى انجٕاثخ اإلنكزشٍَٔخ نٕصاسح انزؼهٍى انؼبنً ٔانجؾش انؼهًً ػهى ساثظ انزُغٍك ٔانزغغٍم
اَرًٔ www.mohesr-portal.academy / www.mohesr-portal.online :إرجبع انزؼهًٍبد ٔاإلسشبداد
ٔرؼجئخانًؼهٕيبدٔانجٍبَبدانًطهٕثخ.
 .2أٔ انزّمذّو إنى إداسح انمجٕل ٔانزغغٍم ثبنغبيؼخ؛ لنؾصٕل ػهى اعزًبسح طهت االنزؾبق ثبنغبيؼخ ٔرؼجئزٓبٔ ،رغهٍى
انٕصبئكانضجٕرٍخانًطهٕثخخاللاليٕاػٍذانًؾذدحإلعشاءادانزُغٍكٔانزغغٍم.
 .3اإلطالعػهىالئؾخانمجٕلٔانزغغٍميٍخاللالؽصٕلػهىدنٍمانطبنتٔيٍخالليٕلغ انغبيؼخ.
ٌ .4مٕو انطبنت ثذفغ سعٕو اعزًبسح طهت االنزؾبقٔ ،دنٍم انطبنتٔ ،سعٕو انزغغٍم ٔفمب ً نًب ٌزى رؾذٌذِ عٌُٕب ً يٍ
لجمانغبيؼخٔأخزعُذثبالعزالو.
ٌ .5ؾك نخشٌغً انضبٌَٕخ انؼبيخ نُفظ انؼبو انزّمذّو نالنزؾبق ةانغبيؼخ ثؼذ إػالٌ َزبئظ انضبٌَٕخ انؼبيخ يجبششح،
ششٌطخرؼًٍذانُزٍغخيٍيكزتٔصاسحانزشثٍخٔانزؼهٍىثبنًؾبفظخ.
 .6رمٕو إداسح انمجٕل ٔانزغغٍم ثإػذاد يهف خبص نكم طبنت ٌؼدٔي ػهى ٔصبئمّ كبيهخ ٔرؾزفظفٍّ ثكبفخ انمشاساد،
ٔانًؼبيالدٔ ،انًخبطجبد انخبصخ ثبنطبنت خالل فزشح دساعزّ ٔإنى ؽٍٍ رخشعّ ،ؽٍش رٕضغ صٕسح يٍ شٓبدح
رخشعّٔثٍبٌدسعبرّ.
 .7رمٕوإداسحانمجٕلٔانزغغٍمةإػطبءعًٍغانطالةانًكًهٍٍإلعشاءادانزغغٍمٔانمجٕلسلىلٍذعبيؼًنكمطبنت ،
ٔيُؾّانجطبلخانغبيؼٍخ.


لممزيـد من إلمعمـومات
إلمكال  -فوه  -أمام مركز إلفقيد عمي هود باعباد لممؤتمرإت وإلمعارض
هاتف00965362282 / 00965362941 / 00965362940 :
فاكس00965362942 :
إلموقع إاللكترونيwww.alrayan-university.edu.ye :
إلبريد إاللكترونيalrayan@alrayan-university.edu.ye :
https://twitter.com/alrayan_univers
https://www.facebook.com/alrayan.university
telegram.me/alrayan_university
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