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الرحيم الرحمن اهللا بسم

،، الطلبة أبنائي

اإللتحاق الذين يرغبون بأبنائي وبناتي أن أرحب بداية يسعدني
. التخصصات و الكليات مبختلف باجلامعة العام هذا

اإلعداد مرحلة ) الثانوية من املرحلة انتقالكم إن
اإلعدد مرحلة ) اجلامعية املرحلة الى ( للجامعة
التنمية أجل ) من والتهيئة للعمل للتخصص

طموحاتكم. لتحقيق رعاية الدولة على دليل هو كما على تقدمكم دليل لهو اإلقتصادية
كافة في احلديثة واستخدام التكنولوجيا مواكبة على وإزدهارها يعتمد اتمعات إن تطور

للنهوض عظيم واجب عليها تقع التي األساسية الفئة تعتبرون وانتم احلياة، مجاالت
. احلياة مجاالت كافة في باتمع

و اجلهود بذل اجلامعة كليات في امللتحقني الطالب جميع على يتوجب ذلك ولتحقيق
. املكتبات وغيرها وفي الدرس قاعات في املعرفة عن البحث الدراسة و في املثابرة

التخصصات و الكليات إختيار رغباتكم في لتلبية تعمل بجدية اجلامعة بأن التأكيد واود
متقدم كل بها يلم ان البد العوامل من بعدد محكوم ذلك حتقيق ترغبونها، إال أن التي

: هي أهمها لعل
اإللتحاق. وشروط قدراته مع يتناسب مبا التخصص و الكلية إختيار في الطالب واقعية -١

على جميع املعايير تطبق لعدد من يخضع و التخصصات بالكليات اإللتحاق إن -٢
اساسها. على القبول ويتم املتقدمني

وال ميكن اجلامعة مجلس من مقرة محددة إستيعابية طاقة تخصص او كلية لكل ٣-إن
جتاوزها.

يتم وسوف العلوم في سياق تطورها أنشأت كلية أن جامعة عدن الى باإلشارة ويجدر
. ٢٠١٧م /٢٠١٦ العام اجلامعي مرة في فيها ألول القبول

الدليل الذي بني هذا إعداد في جهود كبيرة الطالب شؤون بنيابة ممثلة اجلامعة بذلت وقد
من كليات كلية عن كل كاملة ومعلومات املواعيد و الشروط كافة وجتدون فية أيديكم

باسالمة عبدالرحمن د. حسني أ.
عدن جامعة رئيس بأعمال القائم
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املعلومات لتساعدكم و الشروط املتأنية لتلك القراة و اجليد نأمل اإلطالع ، عدن جامعة
التخصص. أو الكلية إختيار حسن في

العاليني التقدير و أن أقدم خالص الشكر اليسعني اال األخير في
هادي منصور عبدربه الرئيس االخ/ لفخامة

عدن. جلامعة املستمر ودعمهما رعايتهما على الشرعية واحلكومه
حافالً العام عاماً يكون هذا اهللا شاء وإن ، النجاح التوفيق و للجميع نتمنى

النشاط. واجلد و بالعلم

باسالمة عبدالرحمن د. حسني أ.
عدن جامعة رئيس بأعمال القائم
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الرحيم الرحمن اهللا بسم

الطالبات : وبناتي الطلبة أبنائي   
    

بكم وسهالً اهالً وبركاته.. اهللا ورحمة عليكم السالم
في ً حارا عدن ... نرحب بكم ترحيباً جامعة رحاب في
عن كثيراً تختلف اجلامعية واحلياة . عدن جامعة

سوف باجلامعة الدراسة .. الثانوية في الدراسة
تستفيدون جديدة وأساليب طرق تعلمكم
كما املستقبلية  حياتكم  في  كثيراً منها

كل مكتباتها مختبراتها .. كل .. لكم مفتوحة اجلامعة أبواب كل ستجدون
يأخذون سوف واالساتذة من العلماء وهناك العديد ومدرجاتها قاعاتها ..كل
، االنسانية املعرفة وفروع العلوم كثيراً من ويعلمونكم ويبصرونكم بأيديكم
مزودون بكل اجلامعة وانتم من تتخرجون لكي حتتاجونه مبا يزودونكم وسوف

. اجلديدة العملية حياتكم في ماحتتاجونه
في الدراسة عليها تستند التي والنظم اللوائح ومراجعة قراءة منكم امتنى
الدراسة تسير اللوائح التي هذه بكل ومعرفة دراية تكونوا على لكي اجلامعة
كما اتلفة كلياتها اجلامعة وفي في ومتوفرة موجودة وهي أساسها.. على
صفي ال آخر جانبه نشاط يسير إلى اجلامعة في األكادميي الصفي النشاط أن
خطني متوازيني في تسير ان واملدرجات يجب في القاعات الدراسة ان اي ..
واملسابقات الرسم وقاعات واملسارح  املالعب  في الالصفية  النشاطات مع
اختتمنا ايام وقبل الكرمي القرآن وتالوة حفظ  ومسابقات والثقافية األدبية

العبادي موسى أحمد محمد د. أ.
الطالب لشؤون اجلامعة نائب رئيس
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كليات كل كامالً في شهراً استمر الذي عشر التاسع اجلامعي الطالب اسبوع
وحفالت وثقافية أدبية علمية وفنية ومسابقات معارض شهدت التي اجلامعة
هي جامعتنا .. اجلامعي الطالب اسبوع وفكرة رياضية ومباريات موسيقية
وهذة .. ١٩٧٥م منذ العام االسبوع هذا وأقامت فكرت التي اجلامعة الوحيدة
ومن اجلامعة رئاسة من واملساندة والدعم وحتضى بالرعاية حضيت االسابيع

. األقسام ورؤوساء الكليات عمادة
املسيرة واألمتنان لقائد آيات التقدير بأسمى نتقدم أن اخيراً نود

هادي منصور ربة عبد فخامة /الرئيس
بنفسة كلاملراحلواملنعطفاتفي  وقاد اللحظات.. الوطنفياصعب وأدق الذيقاد
ويالت جنب اليمن الذي الشامل الوطني احلوار مؤمتر وأهمها األخيرة السنوات هذة

.. واألقتتال احلرب
ونتمنى ٢٠١٧/٢٠١٦م دفعة .. الطالب اجلدد أبنائنا لكل نقول اهالً وسهالً في األخير

اجلاد. العلمي بالعطاء زاخرة جامعية حياة لهم

وبركاته.. اهللا ورحمة عليكم والسالم

            
                                     أ. د.  محمد أحمد موسى العبادي

    
   نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب
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التخصص الكليةاسم اسم
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الفصل األول
وتكوینھا الجامعة نشأة

اجلامعي في  التعليم عدن لينظم جامعة بشان إنشاء ١٩٧٥م (٢٢) لعام رقم القانون صدر  
ليعيد تنظيم ٩٥م لعام ١٨ بالقانون رقم اجلمهوري القرار صدر ثم اليمن ، يعرف بجنوب كان ما
العلمية واملراكز الكليات من عدن جامعة وتتكون  اليمنية،  اجلمهورية في اجلامعي  التعليم

: التالية
: الكلیات أ)

عدن. – التربية كلية -١
الزراعية. للعلوم ناصر كلية -٢

الصحية. والعلوم الطب كلية -٣
. الصيدلة كلية  -٤

. كلية طب األسنان -٥
كلية العلوم اإلدارية. -٦

كلية االقتصاد. -٧
كلية الهندسة. -٨

احلقوق. كلية -٩
– صبر. التربية ١٠- كلية
زجنبار. – التربية كلية -١١
شبوة. – التربية كلية -١٢

اآلداب. كلية -١٣
واملعادن. النفط كلية -١٤
يافع. – التربية كلية -١٥

الضالع. كلية التربية – -١٦
لودر. – التربية كلية -١٧

ردفان. – التربية كلية -١٨
الباحة. طور – التربية كلية -١٩

احلاسب اآللي. ٢٠- كلية
اللغات. كلية -٢١
العلوم. كلية -٢٢

والتطبقيه االجتماعية العلوم كلية -٢٣
المراكز ب)

الـمـسـتـمـر. والتعليم التدريب مركز -١
الدراسیة البرامج ج)

املوازي بــرنـامـج التعليم - ١
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عدن - التربیة كلیة

: التأسیس
١٩٧٠م. عام في التربية كلية تأسست

: الموقع
عدن. محافظة – مكسر في خور – عدن التربية كلية تقع

التربیة: لكلیات الدراسي النظام
لنظام وفقاً تكاملياً علمياً تأهيالً املعلمني تأهيل أساس على التربية في كليات الدراسة تنظم -١

رئيسي وفرعي. املزدوج، التخصص
سنوات. أربع فيها الدراسة ومدة فصلية دراسية مساقات من الدراسية اخلطط تتألف -٢

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
اللغة العربية. دراسات اسالمية.  ٢- -١

٤- رياضيات. اإلجنليزية. اللغة -٣
أحياء. ٦-كيمياء/ رياضيات.  فيزياء/ -٥

فيه القبول موقف االجتماع. فلسفة/علم -٨ كيمياء. أحياء/ -٧
جغرافيا/تاريخ. جغرافيا.                 ١٠- تاريخ/ -٩
بدنية. تربية تربوي. ١٢- االجتماع/ إرشاد علم -١١

. علوم معلم مجال حاسوب . ١٤- و تربية -١٣
الرياضيات. مجال معلم اجتماعيات.                 ١٦- مجال معلم -١٥
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الزراعیة للعلوم ناصر كلیة

: التأسیس
١٩٧٢م. عام في الزراعة كلية تأسست

: الموقع
م/حلج. احلوطة مدينة الزراعة في كلية تقع

: الدراسة نظام
سنوات. أربع فيها النظام الفصلي. ومدة الدراسة أساس في كلية الزراعة على الدراسة نظام يقوم

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
بساتني. تخصص -١

تخصص محاصيل. -٢
نبات. وقاية تخصص -٣

تخصص إنتاج حيواني. -٤
تخصص الشعبة العامة. -٥

وتكنولوجيا األغذية. تخصص علوم -٦
وبيئة. ومياه تربة تخصص -٧

ريفية. وتنمية زراعي ارشاد تخصص -٨

: تخصص الدبلوم في شهادة متنح الكلية < كما
ريفية. تنمية -

ملحوظة:
حسب  عام من التخصصات كل عدد اختيار ويتم سنويًا، هذه التخصصات تدرس جميع  ال

العمل. سوق واحتياجات التنمية حاجة
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الصحیة م والعلو الطب كلیة

: التأسیس
١٩٧٥م. عام في الطب كلية تأسست

 :  الموقع
عدن. محافظة في مكسر خور مدينة الصحية في والعلوم الطب كلية تقع

: الدراسة نظام
ومدة الدراسة فيها ست  الصحيةعلىأساسالنظام الفصلي، الطب والعلوم   تقوم الدراسة فيكلية
سنواتمبا فيها سنةاالمتيازللطبواجلراحةواربعسنواتلتخصصاتبراتالطبية، ولغةالدراسة فيها

االجنليزية. اللغة

: الكلیة تخصصات
الطب واجلراحة . ١ـ  
طبية . مختبرات  ٢ـ

: متنحها الكلية التي الشهادات
بكالريوس شهادة التخرج متطلبات جميع استكمل الذي الطالب الكلية متنح

عزیزيالطالب..عزیزتيالطالبة
إستمارة التسجيل على على حصولك إحرص

والتدفع من اجلامعة احملددة الرسمية البيع أماكن في
اإلستمارة في احملددة الرسوم من أكثر
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الصیدلة كلیة

: التأسیس
الصحية،  الطبوالعلوم اجلامعي٩٦/٩٥مضمنتخصصاتكلية تخصصالصيدلة فيالعام إنشاء مت
وتنظيم كلية الطبوالعلوم إعادة هيكلة للعام٢٠٠٩مبشأن رئيساجلامعة رقم(٣٨٩) إلىقرار ً واستنادا

الصيدلة.. كلية تسمى الصيدالنية للعلوم بإنشاء كلية مستقلة الصحية

 :  الموقع
والعلوم  الطب كلية (بجوار عدن مبحافظة  خورمكسر مدينة في الصيدلة كلية  تقع 

الصحية).

: الدراسة نظام
ولغة  الدراسةفيها خمسسنوات، الصيدلةعلىأساس النظام الفصليومدة الدراسة فيكلية تقوم  

. االجنليزية. اللغة فيها الدراسة

: الكلیة تخصصات
بنظام الشعبة العامة . اآلن حتى الكلية تسير  

: متنحها الكلية التي الشهادات
الصيدلة. بكالريوس في شهادة التخرج متطلبات جميع استكمل الذي الطالب الكلية متنح
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األسنان طب كلیة

: التأسیس
والعلوم  الطب كلية تخصصات ضمن ٩٨/٩٧م اجلامعي العام األسنان في طب تخصص مت إنشاء
لعام ٢٠٠٩مبشأنإعادةهيكلةوتنظيمكليةالطب رئيساجلامعة رقم(٣٩٠) إلى قرار ً واستنادا الصحية،

طب األسنان. كلية تسمى مستقلة كلية بإنشاء والعلوم الصحية

 :  الموقع
الصحية). والعلوم الطب (بجوار كلية خورمكسر في مدينة طب األسنان تقع كلية

: الدراسة نظام
خمسسنوات  فيها الدراسة ومدة الفصلي، أساسالنظام على طب األسنان كلية في الدراسة تقوم
ولغةالدراسة فيهااللغةاالجنليزية،حيثيدرسفيالثالثالسنواتاألولىمواد العلوماألساسيةوالطبية

التخصصية. والعيادات في املعامل العلمية التطبيقات األخيرة السنوات وفي ، واالكلينيكية

: الكلیة تخصصات
بنظام الشعبة العامة . اآلن حتى الكلية تسير  

: متنحها الكلية التي الشهادات
. األسنان في طب البكالريوس التخرج شهادة متطلبات أستكمل جميع الذي الطالب الكلية متنح



٢٧

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

اإلداریة العلوم كلیة
 

: التأسیس
األولىكلية  واإلدارة فيعام١٩٧٤موانقسمتالكليةإلى كليتنيفي عام٢٠٠٠م(  أنشئتكليةاالقتصاد

بذاتها. مستقلة كلية منهما كل وأصبحت اإلدارية) العلوم كلية والثانية االقتصاد

: الموقع
عدن. مبحافظة الشعب مدينة في اإلدارية العلوم كلية تقع  

: الدراسة نظام
فيها أربع سنوات.  الدراسة الفصلي ومدة النظام أساس الكلية على في يقوم نظام الدراسة   

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
. محاسبة تخصص العلوم اإلدارية في بكالريوس -١
أعمال. إدارة تخصص اإلدارية العلوم بكالريوس في -٢

إحصاء ومعلوماتية. تخصص العلوم اإلدارية في بكالريوس -٣
صحية. إدارة اإلدارية تخصص العلوم في بكالريوس  -٤

(التسويق) املعلومات اإلدارية)و جديدين (نظم تخصصني فتح يتم سوف مالحظة/
االستحداث .  قرار وإصدار اإلجراءات استكمال بعد وذلك الكلية تخصصات ضمن  

عزیزيالطالب..عزیزتيالطالبة

ان . للجامعة تقديــمملفكشخصياً أحرصعلى
لإللغاء يعرض ملفك قد الوسطاء إرسال امللف عبر



٢٨

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

االقتصاد كلیة
: التأسیس

(األولىكلية   أنشئت كليةاالقتصاد واإلدارةفي عام١٩٧٤موانقسمتالكلية إلىكليتنيفيعام٢٠٠٠م
بذاتها. مستقلة كلية منهما كل وأصبحت اإلدارية) العلوم كلية والثانية االقتصاد

: الموقع
عدن. مبحافظة الشعب مدينة في اجلامعي االقتصاد في احلرم كلية تقع  

: الكلیة في الدراسة نظام
سنوات فيها أربع الدراسة ومدة الفصلي النظام أساس على االقتصاد كلية في الدراسة تقوم

ادناة. املوضحة التخصصات في البكالريوس الكلية شهادة ومتنح

: الكلیة العلمیة في التخصصات مختصرة عن نبذة

: قسم اقتصاد أعمال (١)
والتسويقية الفنية اجلدوى كدراسة باملشروعات الصلة ذات  املواضيع بتدريس القسم يختص
في متكني الطالب الى باالضافة االقتصادية ، اإلدارة في احلديثة األساليب واستخدام ، واملالية
اخلاصة االقتصادية باملشروعات الصلة ذات واملالية واحملاسبية والتسويقية االدراية بالعلوم االملام

احلكومية. أو

: والمصرفیة المالیة العلوم قسم (٢)
التخصص مجاالت في الالزمة العلمية والكفاءات باملهارات إعداد الطالب إلى القسم ويهدف
والقطاع الدولة حتتاجها التي بالتخصصات العمل سوق رفد بغرض واملصارف الفرعي للمالية
املصالح وكذلك والضريبية، املالية الشؤون قطاع في الوزارات واملرافق احلكومية كحاجة اخلاص،
وأيضاً الشركات العائلية قطاع إلى املالية باإلضافة واالدارة االقتصاد حقل في العاملة والهيئات
في اليمن قيامها املزمع املالية األوراق وسوق التجارية والبنوك املركزي البنك مثل املصرفي اجلهاز

وغيرها.



٢٩

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

: التنمیة اقتصاد قسم (٣)
من عامة، الكلية لطالب الشاملة االقتصادية املعرفة تقدمي الى التنمية و االقتصاد يهدف قسم
مهارات مستوى رفع في والتي تسهم القسم يقدمها التي االقتصادية والتنموية املعلومات خالل
وحتديات محلية مشكالت من يتضمنه ومبا االقتصادي الواقع حتليل جتاه وقدراتهم الذاتية الطالب
وأجهزة وحدات واملؤهلة سواء في املدربة من الكوادر السوق احتياجات يلبي ومبا ودولية. وإقليمية

. املركزية اتلفة الدولة

: الدولي قسم االقتصاد (٤)
ً استعدادا أكثر وجتعلهم تؤهلهم التي واخلبرات باملهارات الطالب تزويد في القسم هذا يسهم
أعمال مثل الدولية االعمال  إطار في تنضوي التي واملنشأت املؤسسات في بالعمل  لاللتحاق
املتعلقة بتفسير الدولية املالية واعمال ( وتصدير استيراد ) اخلارجية التجارة واعمال التسويق

مختلفة. ونقدية نظم مالية وجود ظل في بني الدول املالية والنقدية التدفقات اسباب وآثار

: والفندقي السیاحي االقتصاد قسم (٥)
والفندقية، السياحية املنشآت  إدارة في للعمل وفنية علمية كوادر إعداد إلى القسم  يهدف
في العمل الكبرى، الصاالت على االشراف السياحية، وااميع الوفود الرسمية والشعبية ومرافق

. الطيران املطارات وشركات في العمل العامة، العالقات مبهام القيام اليمنية، املتاحف



٣٠

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الھندسة كلیة

: التأسیس
١٩٧٨م. عام في الهندسة كلية تأسست

: الموقع
عدن. مبحافظة الشعب في مدينة الهندسة كلية  تقع

: الدراسة نظام
خمس  فيها الدراسة ومدة الفصلي على أساس النظام الهندسة كلية في الدراسة تقوم  
هي اللغة فيها ولغة الدراسة اخلامسة مشروعاً للتخرج السنة نهاية في الطالب ويقدم سنوات،

اإلجنليزية.

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
الكهربائية. الهندسة تخصص -١
امليكانيكية. الهندسة تخصص -٢

تخصص الهندسة املدنية. -٣
. املعمارية الهندسة تخصص -٤

الكمبيوتر. وهندسة علوم تخصص -٥
واالتصاالت. اإللكترونية الهندسة تخصص -٦
املعلومات. وتكنولوجيا الهندسة تخصص -٧

البحرية الهندسة تخصص - ٨



٣١

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الحقوق كلیة

: التأسیس
١٩٧٨م. عام في احلقوق تأسست كلية

  
: الموقع

عدن. مبحافظة الشعب مبدينة اجلامعي احلرم في احلقوق تقع كلية

: الكلیة في الدراسة نظام
الفصلية.  املقررات بعض وجود مع السنوي النظام أساس على احلقوق كلية الدراسة في تقوم

. العامة الشعبة فيها بنظام الدراسة وتسير أربع سنوات فيها الدراسة ومدة

. القانون في بكالريوس الكلية شهادة متنح



٣٢

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

صبر - التربیة كلیة

: التأسیس
١٩٨٠م. عام كلية التربية صبر تأسست

  
: الموقع

م/ حلج. صبر منطقة في صبر التربية كلية  تقع

: الدراسة نظام
أربع سنوات.  فيها الدراسة ومدة الفصلي النظام أساس على تقوم الدراسة  

: التالية في التخصصات البكالريوس شهادات الكلية متنح
العربية. اللغة -١

اإلجنليزية. اللغة -٢
أحياء. كيمياء/ -٣
كيمياء. / أحياء -٤
تاريخ. جغرافيا/ -٥
جغرافيا. تاريخ/ -٦
رياضيات. فيزياء/ -٧

رياضيات. -٨
اجتماعيات معلم - ٩

عزیزيالطالب..عزیزتيالطالبة
قد التقدمي ملف أو وثائق مزورة ضمن بيانات تقدمي ان

اجلامعية، الدراسة من ويحرمك القانونية للمساءلة يعرضك
وبيانات صحيحة وثائق تقدمي على فأحرص



٣٣

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

زنجبار - التربیة كلیة

: التأسیس
١٩٧٩م. عام زجنبار التربية تأسست كلية

: الموقع
أبني. زجنبار م/ مدينة في زجنبار كلية التربية تقع  

: الدراسة نظام
أربع سنوات.  فيها الدراسة ومدة الفصلي النظام أساس على تقوم الدراسة  

: التالية التخصصات في شهادات البكالريوس الكلية متنح
اللغة العربية. -١
اللغة إجنليزية. -٢
أحياء. كيمياء/ -٣
كيمياء. أحياء/ -٤

رياضيات. فيزياء/ -٥
رياضيات. -٦

جغرافيا. تاريخ/ -٧

تاريخ. جغرافيا/ -٨
إسالمية. تربية -٩
. علوم معلم -١٠

. اجتماعيات معلم -١١



٣٤

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

- شبوة كلیة التربیة

: التأسیس
١٩٩٤م. شبوة – التربية كلية تأسست

: الموقع
شبوة. م/ مدينة عتق في شبوة كلية التربية تقع

: الدراسة نظام
سنوات. أربع الدراسة فيها ومدة الفصلي النظام على اساس الدراسة تقوم

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
اللغة العربية/التربية االسالمية. -١

االجنليزية. اللغة -٢
أحياء. كيمياء/ -٣

فيزياء. / رياضيات -٤

تاريخ. جغرافياء/ -٥



٣٥

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

اآلداب كلیة

: التأسیس
١٩٩٥م. عام في اآلداب تأسست كلية

: الموقع
عدن. مبحافظة مكسر خور مدينة في اآلداب كلية تقع  

: الدراسة نظام
سنوات. أربع الدراسة فيها ومدة الفصلي النظام أساس الدراسة على تقوم

: التالية التخصصات في البكالريوس شهادة الكلية متنح
جغرافيا. تخصص -١

تاريخ. تخصص -٢
تخصص علم اجتماع. -٣

فلسفة. تخصص -٤
تخصص لغة فرنسية. -٥

اإلعالم. تخصص -٦
النفس. علم تخصص -٧
عربية. لغة تخصص -٨

آثار. تخصص -٩
االجتماعية. اخلدمة تخصص -١٠

أملانية. ودراسات لغة تخصص -١١
اجنليزي. أدب تخصص -١٢

اجلميلة. الفنون تخصص -١٣



٣٦

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

والمعادن النفط كلیة

التأسیس:
١٩٩٦م. عام في واملعادن النفط تأسست كلية

: الموقع
شبوة. عتق مبحافظة مدينة في واملعادن النفط كلية  تقع

: الدراسة نظام
سنوات. أربع الدراسة فيها ومدة الفصلي النظام أساس الدراسة على تقوم

: التالية التخصصات في البكالريوس شهادة الكلية متنح
هندسية. جيولوجيا تخصص -١

النفط . وإدارة اقتصاديات ٢- تخصص
وغاز. نفط هندسة تخصص -٣

عزیزيالطالب..عزیزتيالطالبة

للتسجيل حتى احملددة باملواعيد تقيد
فرصة االلتحاق باجلامعة من حترم ال



٣٧

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

- یافع كلیة التربیة

: التأسیس
١٩٩٨م. عام في يافع التربية كلية تأسست

: الموقع
مبحافظة حلج. لبعوس مدينة يافع في التربية كلية تقع  

: الدراسة نظام
أربع  فيها الدراسة الفصلي ومدة النظام أساس على يافع التربية كلية الدراسي في النظام يقوم  

. سنوات

: التالية في التخصصات البكالريوس شهادة الكلية متنح
اللغة االجنليزية -١
أحياء/كيمياء -٢

. عربية لغة / اسالمية تربية -٣
فيزياء. رياضيات / -٤
جغرافيا. تاريخ/ -٥



٣٨

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الضالع - التربیة كلیة

: التأسیس
١٩٩٨م. عام في الضالع التربية كلية تأسست

: الموقع
محافظة الضالع. الضالع، مدينة في التربية تقع كلية

: الدراسة نظام
فيها الدراسة ومدة الفصلي النظام أساس على الضالع التربية كلية في الدراسي النظام يقوم

سنوات. أربع

: التالية في التخصصات البكالريوس شهادات الكلية متنح
العربية. اللغة -١
احياء/كيمياء. -٢
كيمياء/أحياء. -٣

فيزياء/رياضيات. - ٤
رياضيات. - ٥

اإلجنليزية. اللغة -٦
تربية إسالمية. -٧

 

عزیزيالطالب..عزیزتيالطالبة
طلب تعبئتك قبل القبول دليل قراءة يجب

نسبة تتناسب مع التي الرغبات واختيار االلتحاق ،
العامة. الثانوية في جناحك



٣٩

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

كلیة التربیة لودر

: التأسیس
١٩٩٨م. عام لودر التربية كلية تأسست

: الموقع
أبني. محافظة لودر مدينة لودر في التربية كلية تقع

: الدراسي النظام
أربع  فيها الدراسة الفصلي ومده النظام أساس على لودر التربية كلية الدراسي في النظام يقوم  

. سنوات

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
إجنليزية. لغة -١

/فيزياء. رياضيات -٢
اللغة العربية/التربية االسالمية. -٣

كيمياء . / ٤- أحياء



٤٠

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

ردفان التربیة كلیة

: التأسیس
١٩٩٨م. ردفان عام كلية التربية تأسست

الموقع:
محافظة حلج. احلبيلني مدينة في ردفان كلية التربية تقع

: الدراسي النظام
. سنوات أربع فيها الدراسة ومدة الفصلي النظام أساس على الكلية في الدراسي النظام يقوم

: التالية التخصصات في شهادة البكالريوس الكلية متنح
إجنليزية. لغة -١
أحياء/كيمياء. -٢

رياضيات. -٣
عربية. لغة - ٤

كيمياء/أحياء. -٥
رياضيات. فيزياء -٦

عزیزيالطالب..عزیزتيالطالبة
الهوية وبطاقة في شهادتك الثانوية البيانات تكون أن يجب

عند عليها تتحصل الشهادة اجلامعية التيسوف بيانات بأن علماً متطابقة.
الهوية وبطاقة الثانوية بيانات بنفس تكون سوف اجلامعة تخرجك من



٤١

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الباحة طور التربیة كلیة

: التأسیس
٢٠٠٠م. عام في الباحة طور التربية كلية تأسست

  
: الموقع

محافظة حلج. الباحة طور مديرية الباحة في طور التربية كلية  تقع

: الكلیة في الدراسة نظام
أربع  فيها الدراسة ومدة الفصلي. النظام الباحة على أساس طور التربية كلية في الدراسة تقوم  

سنوات.

: التالية التخصصات البكالريوس في شهادة متنح الكلية كما
أحياء/كيمياء. -١

فيزياء. / رياضيات -٢
أجتماعيات ». » جغرافيا/تاريخ  -٣
إسالمية. تربية / عربية لغة -٤

إجنليزية. لغة -٥

 



٤٢

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

العلوم كلیة

: التأسیس
رقم  اجلامعة رئيس قرار 7 ديسمبر 2014، استنادا الى في العلوم كلية تأسست

( 2014 لعام 639 )

  
: الموقع

(كلية  العلوم مبنى اقسام في عدن محافظة – خورمكسر مديرية العلوم في كلية تقع  
مؤقتا). – عدن / التربية

: الكلیة في الدراسة نظام
 ، سنوات أربع فيها الدراسة ومدة الفصلي النظام أساس على العلوم كلية في الدراسة  

االجنليزية. اللغة الدراسة ولغة
: التالية التخصصات البكالريوس في شهادة متنح الكلية كما

االحياء البحرية). علم ، علم امليكروبيولوجي علم النبات، احليوان، علم اربع شعب: ) ١-أحياء
2-كيمياء

3-رياضيات
4-فيزياء

 



٤٣

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

العام) (التعلیم القبول امتحانات ومواد التسجیل نسب
٢٠١٧/٢٠١٦ الدراسي للعام

االمتحــــان مـــــواد
٪ القبـول نسب

التخصـــــص الكلیــــــة
أدبـي علمـي

اجنليزية كيمياء-أحياء-فيزياء-لغة - ٨٥ واجلراحه الطب الصحیة والعلوم الطب
اجنليزية كيمياء-أحياء-فيزياء-لغة - ٨٥ الطبية اتبرات
اجنليزية كيمياء-أحياء-فيزياء-لغة - ٨٥ واألسنان الفم جراحة األســــنــــان طــب

اجنليزية كيمياء-أحياء-فيزياء-لغة - ٨٥ صيدلة الــصیـــدلــة

فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ كمبيوتر وهندسة علوم

الھندسة

فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ واتصاالت الكترونية هندسة
فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ معلومات تكنولوجيا

حر فيزياء-رياضيات-إجنليزي-رسم - ٨٠ معمارية هندسة
فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ كهربائية هندسة
فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ هندسة مدنية
فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ هندسة بحرية
فيزياء-رياضيات-إجنليزي - ٨٠ ميكانيكية هندسة

رياضيات ٨٠ ٨٠ مـحــاسـبـة

اإلداریة رياضياتالعلوم ٨٠ ٨٠ إدارة أعمال
رياضيات ٨٠ ٨٠ ومعلومات إحصاء
رياضيات ٨٠ ٨٠ الصحية اإلدارة

العامة الثانوية مبعدل - ٦٠ عام الزراعة

الدستور من والواجبات احلقوق عربية - لغة ٧٥ ٧٥ عام الحقوق



٤٤

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

اقتصاد مبادئ – رياضيات ٧٥ ٧٥ التنمية اقتصاد

االقتصاد
اقتصاد مبادئ – رياضيات ٧٥ ٧٥ ومصرفي مالي
اقتصاد مبادئ – رياضيات ٧٥ ٧٥ أعمال اقتصاد
اقتصاد مبادئ – رياضيات ٧٥ ٧٥ دولي اقتصاد
اقتصاد مبادئ – رياضيات ٧٥ ٧٥ اقتصاد سياحي وفندقي
كيمياء-فيزياء-رياضيات-اجنليزي - ٨٠ هندسية جيولوجيا والمعادن النفط

القبول موقف
العام لھذا

كيمياء-فيزياء-رياضيات-اجنليزي - ٨٠ وغاز نفط
العامة الثانوية مبعدل ٧٥ ٧٥ النفط وإدارة اقتصاديات

لغة عربية – ميني إعالم ٧٠ ٧٠ صحافة وإعالم

اآلداب

اجنليزية لغة ٧٠ ٧٠ اجنليزي أدب
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ علم نفس
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ تاريخ
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ جغرافيا
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ اجتماع علم
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ فلسفة
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ فرنسية لغة
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ اآلثار
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ العربية اللغة
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ اجتماعية خدمة
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ أملانية ودراسات لغة
العامة الثانوية مبعدل ٦٥ ٦٥ الفنون اجلميلة



٤٥

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

لغة عربية / إسالمية تربية ٧٥ ٧٠ دراسات اسالمية

التربیة

عدن

عربية لغة ٧٥ ٧٠ عربية لغة
إجنليزية لغة ٧٥ ٧٠ اجنليزية لغة
فقط رياضيات - ٧٠ رياضيات

رياضيات / فيزياء - ٧٠ رياضيات / فيزياء
أحياء / كيمياء - ٧٠ أحياء / كيمياء
أحياء/كيمياء - ٧٠ كيمياء / أحياء

رياضيات-فيزياء-اجنليزي - ٧٠ وحاسوب تربية
كيمياء / أحياء / فيزياء - ٧٠ معلم مجال علوم

اجتماع علم / تاريخ / جغرافيا ٧٥ ٧٠ مجال اجتماعيات معلم
التخصص في القبول موقف - - إجتماع /علم فلسفة

العامة الثانوية مبعدل ٧٥ ٧٠ ارشاد اجتماع علم
العامة الثانوية مبعدل ٧٥ ٧٠ بدنية

جغرافيا ٧٥ ٧٠ /تاريخ جغرافيا
تاريخ ٧٥ ٧٠ /جغرافيا تاريخ

الرياضيات - ٧٠ رياضيات مجال معلم
لغة عربية / إسالمية تربية ٧٥ ٧٠ اسالمية(زجنبارفقط) دراسات

التربیة

/زنجبار صبر

عربية لغة ٧٥ ٧٠ عربية لغة
إجنليزية لغة ٧٥ ٧٠ اجنليزية لغة
فقط رياضيات - ٧٠ رياضيات

رياضيات / فيزياء - ٧٠ رياضيات / فيزياء
أحياء / كيمياء - ٧٠ أحياء / كيمياء
أحياء/كيمياء - ٧٠ كيمياء / أحياء

تاريخ ٧٥ ٧٠ جغرافيا / تاريخ
جغرافيا ٧٥ ٧٠ تاريخ / جغرافيا

كيمياء / أحياء / فيزياء - ٧٠ معلم مجال علوم
(زجنبارفقط)

اجتماع علم / تاريخ / جغرافيا ٧٥ ٧٠ اجتماعيات مجال معلم



٤٦

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

العامة الثانوية وفقاً ملعدل ٦٠ ٦٠ اسالمية تربية / عربية لغة

التربیة
لودر، شبوة،
الباحة، طور

یافع

اجنليزية لغة ٦٠ ٦٠ (شبوة) اجنليزية لغة

العامة الثانوية وفقاً ملعدل - ٦٠ فيزياء / رياضيات

العامة الثانوية وفقاً ملعدل ٦٠ ٦٠ تاريخ جغرافيا /
طور الباحة) / / يافع (شبوه

كيمياء احياء/ - ٦٠ (شبوة) / كيمياء  أحياء

العامة الثانوية وفقاً ملعدل ٦٠ ٦٠ اسالمية(الضالع دراسات
فقط)

التربیة

ردفان الضالع،

العامة الثانوية وفقاً ملعدل ٦٠ ٦٠ عربية لغة
العامة الثانوية وفقاً ملعدل ٦٠ ٦٠ اجنليزية لغة
العامة الثانوية وفقاً ملعدل - ٦٠ كيمياء / احياء
العامة الثانوية وفقاً ملعدل - ٦٠ أحياء / كيمياء
العامة الثانوية وفقاً ملعدل - ٦٠ رياضيات / فيزياء
العامة الثانوية وفقاً ملعدل - ٦٠ رياضيات
اجنليزي - كمياء - احياء - ٨٥ احياء

العلوم كيمياء - احياء - اجنليزيكلیة - ٨٥ كيمياء
اجنليزي - رياضيات-فيزياء - ٨٥ رياضيات
فيزياء - رياضيات - اجنليزي - ٨٥ فيزياء



٤٧

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الخاصة النفقة نظام

هوالدراسةاجلامعيةللطالباليمنينيوغيراليمنينيالراغبنيفي الدراسةفيكلياتاجلامعةعلىنفقتهم
الطالبالمتحاناتالقبول واليخضع لشروطالتسجيل، وفقاً الصعبة)، بالعملة دراسية (برسوم اخلاصة
بلتتماملفاضلةبنياملتقدمنيبنسبالنجاحفي الثانوية العامة،وتتمالدراسةفيالفترةالصباحيةضمن

املنتظمني. الطالب املطبقة على للوائح املقبولني الطالب ويخضع العام، النظام طالب
النظام تسديدالرسومبدايةكلعامدراسي، واليعاد لهالرسومفي حالالفصل علىالطالباملقبولبهذا

السنة. إعادة أو اإلنسحاب أو

العامة: الشروط
للكلية. التسجيل شهادة الثانوية العامة وإستيفاء نسب على احلصول -١

سنوات. خمس من أكثر عليها مر قد الشهادة ان التكون -٢
اليمنية فيها السفارة وكذا بلد اإلصدار في واخلارجية التربية وزارة مصدقة من الشهادة تكون ان -٣

اليمن). خارج العامة الثانوية على (احلاصلني

المطلوبة: الوثائق
طلب االلتحاق. تعبئة استمارة -١

الثانوية العامة. شهادة وأصل صورة مصدقة -٢
. شمسية حديثة أربع صور -٣

اجلامعة). في موظف األم / كان األب ميالد اذا (شهادة السفر أو جواز البطاقة الشخصية من صورة -٤
الرسوم. وتسديد بااللتزام للوائح تعهد إستمارة تعبئة -٥

التسجیل: مكان
يتم تسجيل الطالب في إدارةالنفقةاخلاصة مببنىنيابةشؤونالطالبالكائنفي مدينةالشعبمحافظة

واألربعاء). يومي املقابالت (األحد وخالل التسجيل فترة وأثناء عدن،

/ ملحوظـــة
العام. نظام التعليم الى اخلاصة من نظام النفقة التحويل الطالبة أو للطالب اليجوز -



٤٨

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الخاصة للنفقة التسجیل نسب
التسجیل مواقع ٪ القبـول نسب التخصـــــص أدبـيالكلیــــــة علمـي

نیابة شؤون الطالب

- ٨٥ وجراحة طب الصحیة والعلوم الطب

- ٨٥ واألسنان الفم جراحة األسنان طب

- ٨٥ صيدلة صیدلة

- ٧٥ كمبيوتر وهندسة علوم

الھندسة

- ٧٥ واتصاالت الكترونية هندسة
- ٧٥ معلومات تكنولوجيا
- ٧٥ معمارية هندسة
- ٧٥ كهربائية هندسة
- ٧٥ هندسة مدنية
- ٧٥ ميكانيكية هندسة
٧٥ ٧٠ محاسبة

اإلداریة العلوم
٧٥ ٧٠ إدارة أعمال
٧٥ ٧٠ ومعلومات إحصاء
٧٥ ٧٠ الصحية اإلدارة
٧٠ ٧٠ عام الحقوق

٧٠ ٧٠ التنمية قــتــصــاد ا

االقتصاد

٧٠ ٧٠ ومصرفي مالي
٧٠ ٧٠ أعمال اقتصاد
٧٠ ٧٠ دولي اقتصاد
٧٠ ٧٠ اقتصاد سياحي وفندقي



٤٩

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

التسجیل مواقع ٪ القبـول نسب التخصـــــص أدبـيالكلیــــــة علمـي

نیابة شؤون الطالب

٧٠ ٦٥ دراسات اسالمية

التربیة

عدن

٧٠ ٦٥ اجنليزية لغة
- ٦٥ أحياء / كيمياء
- ٦٥ كيمياء / أحياء
- ٦٥ رياضيات
- ٦٥ رياضيات / فيزياء
- ٦٥ معلم مجال علوم
٧٠ ٦٥ مجال اجتماعيات معلم
٧٠ ٦٥ بدنية
٧٠ ٦٥ إرشاد اجتماع علم
- - القبول موقف فلسفة

لتخصص
٧٠ ٦٥ عربية لغة
- ٦٥ تربية وحاسوب
٧٠ ٦٥ /جغرافيا تاريخ
- ٦٥ مجال الرياضيات معلم
٧٠ ٦٥ /تاربخ جغرافيا
٦٥ ٦٥ صحافة وإعالم

اآلداب

٦٥ ٦٥ اجنليزية لغة
٦٠ ٦٠ علم نفس
٦٠ ٦٠ تاريخ
٦٠ ٦٠ جغرافيا
٦٠ ٦٠ اجتماع علم
٦٠ ٦٠ فلسفة
٦٠ ٦٠ فرنسية لغة
٦٠ ٦٠ اآلثار
٦٠ ٦٠ العربية اللغة
٦٠ ٦٠ اجتماعية خدمة
٦٠ ٦٠ أملانية ودراسات لغة
٦٠ ٦٠ جميلة فنون
- ٧٥ +جيولوجيا وغاز نفط والمعادن ٧٠النفط ٧٠ اقتصاديات

التخصص او االستيعابية للكلية الطاقة عن طالب املتقدمني عدد زيادة حال في املفاضلة التسجيل فترة بعد الطالب سيخضع
العام. نظام التعليم الى اخلاصة من نظام النفقة التحويل الطالبة أو للطالب اليجوز -

 



٥٠

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

المسائي) (التعلیم الموازي التعلیم

٢٠٠٣م. /٢٠٠٢ اجلامعي البرنامج في العام افتتح التأسیس:

الموازي: التعلیم تعریف
هودراسةنظاميةفي الفترة املسائية لبعضالتخصصاتفيكليات اجلامعةإلعطاءالفرصةملنلم يلتحقوا
إرتباطهم أو لبعضالكليات االستيعابية القدرة بسبباملعدالت أو إما النظامية (الصباحية) بالدراسة

باألعمال.

القبول: شروط
عدد زيادة  حالة في و سنوياً اجلامعة تعلنها التي العامة للشروط  املتقدم  الطالب يخضع
جترى املفاضلة بني املتقدمني. االستيعابية الطاقة عن معني تخصص او كلية اي في املتقدمني

الـرســـوم:
اإلنسحاب أو حالة في الرسوم واليعاد دراسي، عام كل بداية في يسدد الرسوم الدراسية الطالب أن على

السنة. إعادة أو الفصل

. القبول عام نفس خريجي يقبل لن مالحظة/



٥١

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

الموازي للتعلیم القبول نسب

التسجیل مواقع
٪ القبـول نسب

التخصـــــص أدبـيالكلیــــــة علمـي

الهندسة - ٨٠ التخصصات جميع الھندسة

اإلدارية العلوم
٧٥ ٧٠ محاسبة

اإلداریة العلوم
٦٥ ٦٥ ومعلومات احصاء + أعمال إدارة

احلقوق ٦٥ ٦٥ عام الحقوق

واملعادن النفط
- ٧٥ وغاز جيولوجيا + نفط

والمعادن النفط
٧٠ ٧٠ نفط اقتصاديات

اآلداب ٦٠ ٦٠
لغة اجنليزية  + إعالم

فرنسي
إجتماعية خدمة

علم نفس
اآلداب

االقتصاد ٦٥ ٦٥ التخصصات جميع االقتصاد

عدن / التربية ٧٠ ٦٥ التخصصات جميع عدن / التربیة

اآللي احلاسب
- ٧٥ برمجة بكالريوس

اآللي الحاسب
٧٠ ٧٠ دبلوم برمجة

اللغات
٨٠ ٨٠ اجنليزية لغة بكالريوس

اللغات
٨٠ ٨٠ ترجمة بكالريوس



٥٢

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

للتعلیم الموازي نسب القبول یتبع
التسجیل مواقع

٪ القبـول نسب
التخصـــــص أدبـيالمركز العلمي علمـي

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم صبر التربیة

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم زنجبار التربیة

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم الضالع التربیة

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم یافع التربیة

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم لودر التربیة

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم والمعادن النفط

٦٠ ٦٠ / برمجة كمبيوتر دبلوم شبوه التربیة

العلمیة للمراكز القبول نسب
٦٠ ٦٠ محاسبة دبلوم التعلیم المستمر
٦٠ ٦٠ مكتبات دبلوم
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اآللي الحاسب كلیة
       

(٢٩١) رقم اجلامعة مجلس لقرار ووفقاً . ١٩٩٥م عام في سابقاً اآللي احلاسب مركز تأسس التأسیس :
كلية. إلى اآللي احلاسب مركز حتويل مت ٢٠١٢م لعام

/عدن. م مكسر خور مدينة ديوان رئاسة اجلامعة : الموقع
 

التخصصات:
أعوام). أربعة (مدته الكمبيوتر" برمجة "بكالريوس أ-

عامان). (مدته الكمبيوتر" برمجة "دبلوم ب-
قصيرة". "دورات ج-

: والبكالريوس الدبلوم ملساق القبول  شروط
العلمي العامةالقسم الثانوية املرحلة إنهاء الناجحنيفيشهادة الطالب قبول امتحان دون املركز يقبل

واألدبي للدبلوم. العلمي والقسمني للبكالريوس

: ملحوظة
شروط. ألية الدورات امللتحقون في اليخضع  

سنوية. دراسية رسوم مقابل الطالب املركز ويقبل

الدورة أسم الدورة أسم
MAINTENANCE ٦ WINDOWS ١
VISUALBASIC ٧ WORD ٢

INTERNET ٨ EXCEL ٣
NETWORK ٩ ACCESS ٤

السكرتارية ١٠ AutoCAD ٥
مــــــكــــثــفــــة دورة ١١

. القبول عام نفس خريجي يقبل لن مالحظة/
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اللغات كلیة
2013م التأسيس:

يعودتأسيسكليةاللغاتفيجامعةعدنإلى بداية تأسيس معهداللغاتعام1981م،وكانيسمىآنذاك
برقم رئيساجلامعة قرار وفيعام1996مصدر في اجلامعة العليا التربية ويتبعكلية اللغاتاحلية، مركز
ووافق لقرار مجلس اجلامعةفيدورته تأسيسمعهد اللغاتمركزاًمستقالً, لعام1996مبشأن (101)
قرارمجلساجلامعةبذلك املنعقدةفي2012/12/27مبتحويلمعهداللغاتإلىكليةاللغاتوصدور

.2012 لعام (291) رقم حتت
املوقع:

عدن. خورمكسر, / املعال
الدراسة: نظام

سنوات. أربع الدراسة فيها ومدة الفصلي النظام على أساس الدراسة تقوم
التالية: الشهادات الكلية متنح

التخصصات التالية: شهادة البكالوريوس في .1
Business English Bachelor) التجارية االجنليزية تخصص اللغة 1-

.(Degree
English Translation Bachelor) اجنليزية لغة ترجمة تخصص 2-

.( Degree
Business English) التجارية االجنليزية اللغة تخصص الدبلوم في شهادة .2

.(Diploma Degree
English) العليا الدراسات  لطالب  االجنليزية اللغة في الكفاءة شهادة .3

.((Language Proficiency Certificate (ELPC
التالية: الشروط بحسب وذلك

حتديد المتحان اجللوس اإلجنليزية اللغة كفاءة في لدورات املتقدمني على الطالب .1
للمتقدم. املناسب ضوئه يحدد املستوى على والذي املستوى

أربعدوراتفي اللغة إذا حصلالطالب املتقدمعلىاملستوىاألولفعليهدراسةعدد .2
ذلكيجلس وبعد ستة أسابيع دورة كل مدة الرابع إلى األول املستوى من اإلجنليزية
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اإلجنليزية. اللغة في كفاءة شهادة على للحصول الشامل االمتحان ألداء
أو الثاني، الثالث على املستوى املستوى حتديد المتحان املتقدم الطالب حصل إذا .3
الرابع، عليهاستكمالباقيالدورات،قبلاجللوسالمتحانشهادةالكفاءةفياللغة

اإلجنليزية.
االمتحان ألداء اجللوس فعليه الرابع املستوى فوق املتقدمني مستواه ما أحد كان إذا .4
من دون استنهاج أي ( عدن جامعة اإلجنليزية اللغة الكفاءة في شهادة ) الشامل

اجنليزية لغة ماجستير البكالريوس أو شهادة حاملي ذلك الدورات ويشمل
.(Aden University TOEAFL Certificate) التوفل شهادة .5

التالية: الشروط بحسب وذلك
شروطها بجميع االجنليزية في اللغة الكفاءة على شهادة حاصال املتقدم يكون أن .1

.360 عن ألتقل بدرجة في الفقرة (3) املذكورة ومتطلباتها
علىاملتقدملبرنامجالتوفلاستنهاجاملستوىاخلامسوالسادسقبلاجللوسالمتحان .2

الشامل. التوفل
دورة دراسة فعليه السادس املستوى على املستوى حتديد المتحان املتقدم إذا حصل .3
المتحان اجللوس من يعفيه ال ذلك فضال على أن السادس” “املستوى فقط واحدة

االجنليزية. اللغة في الكفاءة شهادة
اللغة في بكالريوس/ماجستير شهادة حاملي الدورات جميع دراسة من يعفى .8
االجنليزيةبشرطحصولهمعلىشهادةالكفاءةوخضوعهمالمتحانالتوفلالشامل.
التوفلمبعدل600درجةموزعةحسب 9. تعتمد درجاتاالمتحانالشامللنيلشهادة

األتي:
درجة. ذلك 150 ويعادل شهادة الكفاءة درجات من إجمالي 25% .1

املستويني اخلامس درجات إجمالي من %75 باحتساب وحتسب 25% .2
درجة. 150 ذلك ويعادل والسادس

درجة. 300 التوفل مبعدل في الشامل االمتحان درجات حتتسب .3
واحلاصلنيعلى اجنليزية ماجستير لغة بكالوريوس/ حتتسبالدرجاتحلاملي شهادة .10
شهادةالكفاءةفي اللغةاالجنليزيةعلىالنحواألتي:50% منمجموع درجاتامتحان
الكفاءةالشاملويعادلذلك 300درجةباإلضافةدرجةامتحانالتوفل(300)ليصبح

درجة. 600 اإلجمالي
الكلية600 الدرجة من درجة مجموعه420 حصلعلىما إذا الطالبناجحا يعد .11

درجة.
: اآلتي الرابط موقعنا على زيارة باإلمكان االمتحانات مناذج على لالطالع

www. Aden-univ.net
اللغات من وغيرها األملانية, االجنليزية,الفرنسية, في اللغة مكثفة دورات شهادات .6
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على (االستمارة, تشمل دراسية رسوم مقابل أسابيع ستة دورة ومدة كل األخرى
أدناه: وبحسب املستويات وغيرها) والسيديهات الكتب, الكاسيتات, الشهادة,

اللغةاللغة
االنجلیزیة

اللغة
الفرنسیة

اللغة
األلمانیة

اللغة
الروسیة

اللغة
العربیة(غیر

الناطقین
بھا)

الرسوم
الدراسیة

املستوى من
إلى التمهيدي

الثامن

املستوى من
إلى األول
اخلامس

من
املستوى
إلى األول
اخلامس

من
املستوى
إلى األول
اخلامس

املستوى من
إلى األول
اخلامس

ريال 9500
ميني لكل
مستوى

دوالر و150
امريكيللغة

العربية
سلسلة
World
View

خاصة كتب
باللغة

الفرنسية

كتب
خاصة
باللغة
األملانية

كتب
خاصة
باللغة
الروسية

خاصة كتب
باللغةالعربية

والدبلوم: البكالوریوس لبرامج القبول شروط

أنيكوناملتقدمقدأنهىاملرحلةالثانويةالعامةبنجاحوحاصلعلىالنسبةاملطلوبةاملبينةفيجدولنسب
للكليات. القبول

الوثائق, جلميع والعكس األجنبية اللغات إلى العربية اللغة من الرسمية الترجمة بإعمال الكلية تقوم
الشهادات,بيانالدرجات,املراسالت,البرتوكوالت,البحوث,ملخصاتالبحوثالعلمية,ودليلاملؤسسات

الوثائق. من وغيرها واخلاصة العامة
املنتسبني). (باستثناء القبول عام نفس خريجي يقبل لن مالحظة:

236477/270731 التالية: ميكن التواصل على األرقام التفاصيل من ملزيد
االنترنت على موقعنا زيارة أو

www. Aden-univ.net
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عدن لجامعة التابعة العلمیة المراكز

المستمر والتعلیم التدریب مركز
         

١٩٩٥م. عام التأسیس :

/عدن. م مكسر خور مدينة جامعة عدن رئاسة الموقع : ديوان
 . 

: التخصصات
عامان". الدراسة "مدة : محاسبة دبلوم
عامان". الدراسة :"مدة مكتبات دبلوم

: القبول شروط
العامة. الثانوية املرحلة إنهاء شهادة في قبول الطالب الناجحني امتحان دون املركز يقبل

. سنوية دراسية الطالب مقابل رسوم ويقبل املركز
 

عدن. جامعة لكلیات القبول امتحانات لمواد تقویة بدورات المركز یقوم كما

(التسويق) اإلدارية) و املعلومات (نظم جديدين تخصصني فتح يتم مالحظة/ سوف
وإصدار قرار االستحداث  اإلجراءات استكمال بعد وذلك املركز تخصصات ضمن  

القبول عام خريجي نفس يُقبل لن
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التطبیقیھ و العلوم االجتماعیة كلیة
لعام (٣٧) اجلامعة رقم رئيس قرار األخ إلى ً إستنادا بُعد عن برامج التعليم جامعة عدن بدأت : التأسيس
عدن بجامعة بعد عن مركز التعليم انشاء مت ٢٠١٢م لعام (١٩٣) رقم اجلامعة مجلس الى قرار وبناء ١٩٩٧م

. بعد التعليم عن ببرنامج يسمى بدالً مما كان
تسمى كلية كلية بعد الى عن مركز التعليم يرفع ٢٠١٤م لعام ( ٢٧٧ ) رقم اجلامعة الى قرار رئيس وبناء

والتطبقية. االجتماعية العلوم
: الدراسي النظام

. سنوات فية اربع الدراسة ومدة السنوي النظام اساس على الدراسة الكلية تقوم
: الكلية أهداف
املركز إلى: ويهدف

اليمنية. اجلمهورية خارج اجلامعة رسالة إيصال - ١
واخلارج. الداخل في للطالب اجلامعي التعليم فرص إتاحة - ٢

اليمنيني. بأخوانهم إسوة العرب للمهاجرين التعليم اجلامعي فرص إتاحة - ٣
الذاتية. موارد اجلامعة تنمية - ٤

: منها البرامج هذه إلجناح تدابير عدة اجلامعة وقد أتخذت
اخلارج. في متثيل اجلامعة مكاتب مع عقد إتفاقيات - ١

للكلية . املنظمة اللوائح إصدار - ٢
: األولى) اجلامعية هذا البرنامج (الدراسة التي تنفذ والتخصصات الكليات (١

: التالية في الكليات اخلارج للدراسة في الطالب املقيمني تسجيل ميكن

التخصص الكلیة
(عام) احلقوق

محاسبة - أعمال إدارة اإلدارية العلوم
اجنليزي -آدب اجتماع علم - إعالم نفس- علم اآلداب

إسالمية تربية عدن / التربية
اعمال -اقتصاد ومصرفي مالي االقتصاد

مراكز التسجيل: (٢
التالية: املراكز في الطالب تسجيل ميكن

بالرياض ) . اليمنية السفارة - جده ) في اليمنية القنصلية مقر في عدن جامعة ١ - مكتب
.(٣٦٠٧٩٤-٠٢) رقم تلفون سابقاً الضيافة دار الكلية موقع في الكلية عبر مباشرة أو - ٢
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التسجيل: فترة (٣
سبتمبر. شهر في سنوياً التسجيل يبدأ

شروط التسجيل: ( ٤
إستيفاء مايلي: املتقدمني على يشترط

احملددة في الكلية لتخصصات املطلوبة النجاح نسبة على حاصالً املتقدم يكون ان  - ١
.(٥٩) صفحة

اإلقامة). في بلد اليمنية والسفارة منجهة اإلصدار تكونمصدقة (على ان العامة الثانوية -صورتنيمنشهادة ٢
شمسية. صور (٨) - ٣

االلتحاق. طلب إستمارة تعبئة - ٤
اجلواز. من صورتني - ٥

واخلارج . في الداخل الراغبني للطالب التسجيل يتم - ٦
الدراسية املقررات من ٪٣٠ يساوي مبا املكثفة للمحاضرات  اجللوس  الطالب وعلى - ٧

الداخل. من الدارسني للطالب اجلامعة كليات في للتخصص
االمتحانات: تقديـم (٥

الكلية. في عام من كل يوليو شهر في جلميع املقررات سنوية جترى امتحانات - ١
( بالرياض اليمنية السفارة - جده ) في اليمنية القنصلية مقر في إجراء االمتحانات - ٢

الكلية. يحددها التي املواعيد في
االستفسارات: من للمزيد (٦

رقم تلفون  على الرسمي الدوام  فترة خالل  سابقاً  الضيافة دار  الشعب مدينة  في الكلية مراجعة ميكن
.(٣٦٠٧٩٤-٠٢)

distance.learning.au@gmail.com

. املاجستير والدكتوراة ملساق برامج هناك : مالحظة
التطبقیة و االجتماعیة العلوم كلیة

الطالب شؤون نيابة
(الرياض) اليمنية السفارة
(جدة) اليمنية القنصلية

٦٥ ٦٥ عام الحقوق

٦٥ ٦٥ محاسبة - أعمال إدارة اإلداریة العلوم

٦٥ ٦٥ إعالم نفس- علم
اجنليزي -آدب اجتماع علم اآلداب

٦٥ ٦٥ اسالمية تربية عدن التربیة

٦٥ ٦٥ اعمال ومصرفي-اقتصاد مالي االقتصاد

العامة. في الثانوية النجاح لنسبه الكسر يتم اعتماد لن  / مالحظة
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الثاني الفصل
عدن جامعة في وضوابطھ التنسیق

أوًال:
: العام للتعلیم القبول شروط

بنجاح. العامة الثانوية شهادة على حاصالً يكون أن -
خريجي  يكون من أعوام وأن خمسة من أكثر الشهادة مر على عمر قد يكون - أال

١٤٣٦/١٤٣٥هـ). حتى (١٤٣٢/١٤٣١هـ ٢٠١٥/٢٠١٤م حتى ٢٠١١/٢٠١٠ عام
للدراسة. الطالب يتفرغ أن -

للتسجيل. احملددة املواعيد في الطالب يتقدم أن -
. بالدراسة التحاقه احملددة عند املالية الطالب الرسوم يدفع أن -

: النحو التالي على وهي األوراق والوثائق الثبوتية املطلوبة كافة يقدم أن -
شمسيتني. صورتني مع االلتحاق استمارة -١

اجلواز. أو الشخصية الهوية بطاقة من صورة -٢
عنها. مصدقة صورة مع العامة األصل الثانوية شهادة -٣

كان موظفاً. إذا لديها يعمل التي العمل جهة وموافقة للدراسة شهادة تفرغ -٤
املطلوب . التخصص أو للكلية املطلوبة النسبة على حاصالً يكون أن -٥

: في الجھاز الحكومي والموظفین (الیمنیین) الشروط الخاصة بالطالب -١
على املوافقة  من املتقدم احلكومييشترطحصول واجلهاز واألمن القواتاملسلحة ملنتسبي بالنسبة -

العمل. جهة
(الطب ذلك كليات ويستثنى من مختلفني تخصصني لكليتني أو رغبتني للطالب اختيار يحق -
في كلمن الكليات املوضحة واحدة اختيار رغبة وكلية الصيدلة) االسنان الصحية وكلية والعلوم
بأن علماً على حدى رغبة فيكل إلمتحانات قبول ويخضع اخرى ثانية في كليات رغبة واختيار اعاله،

بنماذج مختلفة. تكون سوف الطب إمتحانات كلية
: ثانیًا

الوافدین: للطالب القبول شروط
: التالية لإلجراءات وفقاً الوافدين للطالب الشروط احملددة

ً استنادا وذلك اخلارج من الوافدين اليمنيني للطالب غير املنح من عدداً سنوياً اجلامعة تخصص -١
الشقيقة. العربية والبلدان اجلمهورية اليمنية بني العلمية والثقافية البروتوكوالت إلى

الوافد. بلد في العالي التعليم وزارة قبل من الترشيح يتم -٢
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بدورها حتيل أسماء وملفات التي اليمنية العلمي والبحث العالي التعليم الى وزارة الكشف يرفع -٣
املرشحني الى اجلامعة.

تعديل التخصص. واليجوز احملددين والتخصص بالعدد اجلامعة تتقيد -٤
سبتمبر ٢٠١٦م. هو نهاية كاملة امللفات الستالم موعد آخر -٥

القبول للكلية املرغوبة: لنسب األدنى احلد ذلك في مبا شروط القبول كل املتقدم يستوفي ان يجب -٦
للسفر. صاحلاً جواز حامالً يكون أن يشترط أ-

ً وافدا اجلمهورية أو في مقيماً إذا كان وما للدراسة يؤكد تفرغه سفارته من تعريفاً يقدم ان ب-
بها. للدراسة

اليقبل الطالبالوافديناملقيمنيوالذينحصلواعلىالشهادةالثانويةفي اليمنفي نفسعامالقبول . ج-
: ثالثًا

: الخاصة النفقة لطالب القبول شروط
عدن جامعة كليات باحدى للدراسة الراغب الطالب في يشترط -١

: ما يأتي توفر
املرغوبة. لنسب القبول للكلية احلد األدنى ذلك في مبا القبول شروط يستوفي أن -

. اجلامعة املقررة في الرسوم دفع -
وزارة من احملددة املدة االلتحاق خالل طلب اجلامعة كليات بإحدى االلتحاق الراغب في الطالب ٢- يقدم
التعليمالعاليوالبحثالعلميإلىاإلدارةالعامةللقبولوالتسجيلباجلامعة،مشفوعاًبصورةطبق

السفر. جواز الشخصية / من البطاقة العامة وصورة شهادة الثانوية من األصل
عن العدد جتاوز اذا اخلاصة النفقة على املتقدمني للطالب املفاضلة إمتحانات ٣- جترى

. االستيعابية القدرة
استكمال املقبول الطالب وعلى موعد التسجيل، نهاية أسبوعني من خالل املقبولني أسماء تعلن -٤
وإجراءاتالقيد النهائيفي الكلية املعنية ادارة النفقة اخلاصة واحد في أسبوع إجراءاتالقبولخالل

للدراسة. ً مقيدا الطالب اليعتبر مالم
ملزماً. ويكون التعهد على التوقيع -٥

-: الداخلیة المنح لطالب القبول شروط -: رابعًا
عدن مايلي :- بآحدى كليات جامعة الطالب الرغب للدراسة ١- يشترط في

. املطلوبة للرغبات وفقأ املتقدمني ضمن الطالب املنافسة المتحانات الطالب أ-يخضع
العالي التعليم مبوافقة وزارة إال اخر إلى تخصص او اخرى إلى كلية من طلب التحويل ال يحق ب-

االدارة حتددها التي املواعيد حسب اخلاصة النفقة ادارة إلى وثائقة يقدم ان ج-
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: ثانیًا:
معھا: والتعامل الشھادات

كلية: في كل وفق النسب احملددة اآلتية الشهادات عدن جامعة كليات بإحدى لاللتحاق تقبل  
العامة للعلوم الطبيعية. الثانوية + العلمي الثانوية العامة القسم -
االجتماعية. للعلوم العامة الثانوية + األدبي الثانوية العامة القسم -

العام). التعليم بعد سنوات ٣ ) التجارية املهنية الثانوية -
العام). التعليم بعد سنوات الصناعية ( ٣ املهنية الثانوية -

.( العام التعليم بعد سنوات ٣ ) الزراعية الثانوية -
واحدة. جلسة في مواد االجنليزية التي حتمل ست G. C. E. العامة الثقافة شهادة -

للقسم املعدل (بنفس لها املناظرة الكليات في التخصصية الثانويات - شهادة
العلمي).

: التخصصیة معاھد الصادرة من ( بعامین (بعد الثانویة الدبلوم شھادات
املعهد الصحية، للعلوم العالي للمعلمني، املعهد العالي املعهد معهد العلوم اإلدارية، ) مثل

التقني وغيرها
النظام الئحة فان  وبالتالي جامعات من وليست معاهد من صادرة الشهادات من  النوع هذا

مبعادلتها. التسمح الدراسي
في ً جدا جيد عن يقل املعدل ال أن شريطة املعنية الكلية التسجيل في لشهادة الدبلوم اعتماد
أسوة ببقية املفاضلة المتحان الطالب ويخضع . العامة الثانوية وكذلك الدبلوم شهادات

-: مثالً العامة الثانوية خرجي الطالب
: العلمية -الكليات

العامة ٨٠٪  الثانوية و ٪ ٨٥ املعهد عن معدل أن ال يقل الطب كلية  
الثانوية العامة ٧٥٪ ٨٠٪ و عن املعهد اليقل معدل أن الهندسة كلية  

االنسانية: -الكليات
المتحان  ويخضع املعنية كليات في وبحسب شروط القبول الدبلوم مبعدل القبول يعتمد

. القبول
المجتمع: كلیات دبلوم شھادات
.( الثانوية بعد سنوات ثالث ) دبلوم

الطالب ببقية المتحان القبول أسوة اجللوس و املعنية الكلية في القبول لشروط الطالب يخضع
. العامة الثانوية خرجي

قبول امتحان مباشرة بدون األول املستوى في قبولهم يتم األوائل الثالثة ذلك فقط من يستثنى
الوزراء. مجلس قرار حسب
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: الجمھوریة الصادرة من خارج الشھادات
مالم أجنبية أو عربية دولة أي من عليها احلصول  مت التي املقدمة  الشهادة اجلامعة التقبل

: مايلي تستوف
ويعد اجلمهورية اليمنيةفيها واخلارجية فيالبلد املعنيومن سفارة وزارتي التربية أنتكونمصدقة من -
، أما االستغناء عنه ضرورياً الميكن أمراً الشهادة، مصدر بالبلد اخلاص وزارة التربية تصديق وجود
البلد بتصديقسفارة عنهما االستعانة فيمكن عند التعذر لديها وسفارتنا تصديق وزارة خارجيتها
تكونطبقاألصل). ويشترط ان ) اليمنية عليها اخلارجية وزارة اليمنية وتصديق املعنيفي اجلمهورية

االصدار. جهة من
الشهادات.  مبعادلة اجلهة اتصة عربية لدى غير دولة في األجنبية الصادرة الشهادات معادلة تتم أن -

: القبول إجراءات سیر : ثالثًا
األعلى الس من اقرارة التسجيل بعد فتح باب الطالب عن شؤون نيابة عبر اجلامعة ١- تعلن

. اليمنية للجامعات
التنسيق او االنترنيت التنسيق (التنسيق عبر عملية االختيار في املتقدمني للطالب يعطى -٢
آن في املباشر او عبر االنترنيت يقوم بتنسيق ال ان املتقدم ويشترطعلى التسجيل مراكز عبر املباشر

واحد.
واملعلومات الوثائق صحة عن مسئوالً الطالب ويكون الوثائق االصلية مواقع من البيانات تعبئة يتم -٣

يدونها التي
املرغوبة. لتخصصات وفقاً املعنية الكليات إلى املتقدمني الطالب بأسماء كشوفات إنزال -٤

ملواد كلية، ويخضع الطالب كل في املقررة للمواد القبول امتحان بتنظيم مختصة جلنة تقوم -٥
. االمتحان

والعلوم الطب امتحانات تكون مختلفة وان مواعيد وفي كلية االمتحانات لكل جدول اجلامعة حتدد -٦
للجامعة. االعلى الس جدول مع والهنسة متزامنة الصحية

مباشرة. النتائج من االنتهاء بعد املقبولني القبول وأسماء نتائج امتحانات تعلن -٧
عام. من كل سبتمبر شهر من الثاني األسبوع في للدراسة الطالب ينتظم -٨

ص في الفترة احملددة خالل القيد عملية عن إجراء املقبولني الطالب بعض تخلف حالة في - ٩
الترتيب فيها. وبحسب الكشوفات من عنهم بديالً االحالل يتم ،(٧٣)
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: رابعًا
: امتحانات القبول

ذلك الكليات ويستثنىمن املنافسة المتحانات وفروعها عدن كلياتجامعة في املتقدمون يخضع -١
القبول. عام يحددها مجلس اجلامعة في التي والتخصصات
ملا يلي:- وفقاً االمتحان اجتاز إذا إال مقبوالً ال يعتبر الطالب -٢

للكلية. التسجيل إجراءات استكمل قد لالمتحان املتقدم الطالب أن يكون أ-
احلاصل ونوع املؤهل العامة معدل الثانوية ذلك مبا في كل الشروط األخرى يستوفي أن ب-

عليه.
الطب لكلية للمتقدمني القبول امتحان العامة إلى ٥٠٪ من الثانوية نتيجة من ٪٥٠ تضاف ج-

وحتسب بالشكل التالي: الصحية والعلوم
٪٢٠ إجنليزي = ، ٪٢٠ = ، فيزياء ٪٣٠ = أحياء ، ٪٣٠ = كيمياء

درجات من ٪٥٠ من النجاح درجات مجموع لترتيب املتقدمني بني باملفاضلة القبول ٣- يكون
. االستيعابية بحسب الطاقة القبول امتحانات درجات و٥٠٪ من العامة الثانوية

والتسجیل: القید
الذي قبل  التخصص في قيده إجراءات يستكمل أن باجلامعة للدراسة مت قبوله كل طالب على

واحد. تخصص أكثر من اسمه في أن يقيد للطالب وال يجوز للقيد احملددة الفترة به خالل
: يلي ما على يحتوى محدد قيد برقم املقبول للطالب ملف فتح القيد  وتتضمن إجراءات

تنسيق. بطاقة >
الطالب. قبل من تعبئتها تتم قيد استمارة >

العامة . الثانوية لشهادة < نسخة
جواز السفر. أو الشخصية البطاقة صورة من >

املستحقة. الرسوم تسديد سندات >
املعدية. من األمراض وخلوه الصحية يثبت لياقته طبي كشف >

.٦x٤ مقاس شمسيتان صورتان >
دراسية. مرحلة اخر وبيانات الطالبة / للطالب الشخصية البيانات على يحتوي C.D >

صورته عليها تلصق جامعية بطاقة القيد إلجراءات املستوفي  املقبول الطالب الكلية متنح
وتختم الكلية في والتسجيل القبول ومدير نائب العميد لشؤون الطالب الفوتوغرافية يوقعها
اللون يتكرر وال والسنوات الكليات باختالف يختلف خاص لون البطاقة لهذه ويكون بختم الكلية
إال إذا كان أنشطتها بجميع بحضور الدراسة طالب ألي يسمح وال بالكلية الدراسة مدة طيلة

البطاقة. لهذه حامالً
سبتمبر شهر سنوياً خالل آلخر دراسي مستوى من االنتقال لشروط املستوفي الطالب قيد يجدد
في ومساهمته وسلوكه الطالب دراسة بسير مايتعلق كل توثيق يجب كما عام، كل من
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الكلية. في دراسته فترة خالل الشخصي ملفه في الالصفية االنشطة
بإجراء  يسمح وال مباشرة صاحب العالقة غير شخص وجتديده القيد بإجراء يقوم أن يجوز ال

أعاله. احملددة بعد الفترة جتديده أو القيد
الكلیة: نفس في الخر قسم من االنتقـال

قسم به إلى التحق القسم الذي من ينتقل أن إحدى كليات اجلامعة في للطالب املقيد يجوز (١)
يلي:- ما شريطة الكلية نفس في آخر

بنجاح. األول أكمل املستوى يكون قد أن أ-
ب-أن يقدمطلباًكتابياًبذلك إلىعميدالكليةأونائبالعميدلشؤون الطالبفيفترةالتتعدىأسبوعني

الدراسي. العام بدء من
االنتقال إليه. في يرغب الذي لاللتحاق بالقسم خاصة شروط مستوفياً ألي يكون ج- أن
الكلية. مجلس يحددها معايير وفق الكلية في آخر قسم إلى قسم من االنتقال يتم د-

هـ-فيحالة املوافقةعلىالطلبيلتحقالطالبباملستوىالذييحددهالقسمالذي انتقلإليهوفقاًلريازة
الوثائق.

الدراسية. الفترة لنفس مالية إعانة أي على احلصول في املنتقل الطالب يسقط حق و-
للتخرج الطالبفيالقسماملنتقلمنهضمناملدة القصوىاملسموحبها التيقضاها ز- حتتسباملدة

الكلية. من
اخرى: كلیة إلى كلیة من االنتقال

يلي: ما شريطة أخرى كلية إلى كليته اجلامعة االنتقال من كليات في إحدى للطالب املقيد يجوز (١)
بنجاح. األول املستوى استكمل يكون قد أن أ-

الدراسي العام بدء قبل والتسجيل العامة للقبول اإلدارة عام بذلكإلىمدير كتابياً طلباً يقدم أن ب-
األقل. واحد على بشهر

. من األسباب سبب ألي كليته من فصل قد يكون ال أن ج-
دـ-أنيكونمستوفياًلشروط الكليةالتييرغبفي االنتقال إليهاوأيةشروطخاصةبالقسمالذييرغب

به. في االلتحاق
هـ-اليتم االنتقالإالبعدموافقةمجلس الكليةاملنتقلإليها بناءعلىتوصية القسمالذييرغب في

به. االلتحاق
فيحالة املوافقةعلىالطلبيلتحقاملنتقلباملستوىالذيحتددهالكلية التيسوفينتقلإليهابناءعلى (٢)

املعني. قبل القسم من توصية
الدراسية. الفترة لنفس مالية إعانات أي على احلصول املنتقل في الطالب حق يسقط (٣)

عدن: إلى جامعة اخرى من جامعة االنتقال
إلى ينتقل  أن بها املعترف اخلارجية أو اليمنية  اجلامعات  إحدى في املقيد للطالب يجوز

ما يلي:- شريطة جامعة عدن
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والتسجيل العامة للقبول اإلدارة عام إلىمدير الوثائقالضرورية بكل مشفوعاً كتابياً يقدمطلباً أن أ-
تقدير. أقل على بشهرين الدراسة موعد بدء قبل

املنتقل منها. اجلامعة في بنجاح األول املستوى أنهى قد يكون أن ب-
األسباب. سبب من منها ألي املنتقل من اجلامعة فصل قد يكون أال ج-

املعني القسم قبل من توصية بناء على الكلية حتدده الذي املستوى في املنتقل الطالب يلتحق أن د-
في املقررة الدراسية الساعات إجمالي من ٪٥٠ عن اجلامعة في دراسته فترة تقل ال أن بشرط و

اخلطة.
واحتساب عند الريازة اجلامعة ونظام عدن بحسب شروط جامعة إلى املنتقل الطالب يعامل هـ-

الدرجات.
املعادلة للمواد منها في اجلامعة املنتقل الطالب أن درسها سبق التي املساقات درجات و- حتسب

معدالته التراكمية في اجلامعة. ضمن اخلطة في املوجودة
المواصلة:

الدراسة  مواصلة الدراسة سنتني) (مدة اجلامعي الدبلوم درجة على احلاصل للطالب يحق
التالية: الشروط استوفى إذا البكالريوس) (درجة األولى الشهادة اجلامعية لنيل

إليه. املنتقل العلمي والقسم الكلية موافقة أ-
(جيد). عن يقل ال على تقدير حاصالً يكون أن ب-

سنوات. خمس عن الدبلوم شهادة عمر يتجاوز أن ال ج-
إليه. املنتقل العلمي القسم في للريازة الدرجات بيانات تخضع د-

احلالي. التسجيل عام خريجي من يكون أن ال هـ-
في اتمع وكليات الثانوية بعد التخصصية املعاهد خريجي من األوائل الثالثة يقبل و-
على باحلصول تأكيد احضار يتم وان للمقاصة وثائقهم تخضع ان شريطة املناظرة الكليات
للجامعات االعلى لقرار الس / ٢٠١٥م وفقاً من خريجي ٢٠١٤ يكون احدى املراكز الثالثة وان

اليمنية.
ومعلم تربية تخصص  إلى ( االلي احلاسب ) الكمبيوتر برمجة دبلوم خريجي من املواصلون

: التربية عدن حاسوب بكلية
: االتية الشروط يستوفي ان

فقط. املوازي التعليم نظام في القبول يشترط أ-
ثانوية حاصل على ان يكون يشترط الدبلوم) (شهادة في فوق وما جيد تقدير عام احلاصلون على ب-

العلمي. القسم عامة
على حاصل يكون ان يشترط الدبلوم) (شهادة فوق في وما ً جدا جيد عام تقدير على احلاصلون ج-

عام). ، ادبي ، (علمي ثانوية عامة لالقسام
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٢٠١٧/٢٠١٦م الجامعـــي للعــام "التسجیـــل" التنسیق مـــواعیــد
األولـــــى) الــرغــــبـــــة (حـــســـب

ــم
رق

الــ

الكلیات
"التسجیل" التنسیق التنسیقفترة مواقع

المباشر تاریخ تاریخمن إلى

الصحية١ والعلوم ٢٠١٦/٨/٤م٢٠١٦/٧/١٧مالطب

ــــان٢ ــــن األس ـــــب ٢٠١٦/٨/٤م٢٠١٦/٧/١٧مط

ــــة٣ ــــدل ــــي ــــص ٢٠١٦/٨/٤م٢٠١٦/٧/١٧مال

ســـة٤ لهنـــــد ٢٠١٦/٨/١١م٢٠١٦/٧/٣١ما

األقتصاد٥ احلقوق ٢٠١٦/٨/٢٥م٢٠١٦/٨/١٤مالعلوم اإلدارية

٦
ــة ــي ــرب ــت ال ــات ــي ــل ك

ــار ــب ــر، زجن ــب ص عــــدن،
٢٠١٦/٩/٨م٢٠١٦/٨/٢٨م

٢٠١٦/٩/٢٩م٢٠١٦/٩/١٨ماآلداب٧

ـــادن٨ ـــع وامل ــط ــف ــن التسجيلال موقف
العام لهذا الكلية في

٢٠١٦/٩/٢٩م٢٠١٦/٩/١٨مالــزراعــــــــــــــــــــة٩

١٠
ــة ــي ــرب ــت ال ــات ــي ــل ك
شبوه، ـــان، ردف الضالع،
الباحة طــور ــودر، ل يافع،

٢٠١٦/٩/٢٩م٢٠١٦/٩/١٨م

الــعــلــوم١١ ٢٠١٦/٩/٢٩م٢٠١٦/٩/١٨مكــلــيــة

الشواغر لتغطية التنسيق ويستمر احملددة اعاله التواريخ حسب العام للتعليم التنسيق تنتهي اجراءات



٦٨

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

وعلى اكتوبر شهر منتصف حتى االستيعابية القدرة اعداد فيها لم يستكمل التي لبعض التخصصات
اعاله. باملواعيداحملددة التقيد املتقدمني الطالب كافة

التسجیـــل التنسیق مـــواعیــد
الموازي  /التعلیم العلمیة المراكز / الخاصة  للنفقة

قــم
ــر

ال

الدراسة نوعیة
"التسجیل" التنسیق فترة

"التسجیل" التنسیق موقع
تاریخ تاریخمن إلى

ــة١ ــاص اخل ــفــقــة ــن الطالب٢٠١٦/٩/٢١م٢٠١٦/٨/٣١مال شـــؤون  نيابة

العلمية٢ العلمية٢٠١٦/٩/٢٩م٢٠١٦/٨/١٥ماملـــراكـــز  ـــز  ـــراك امل

املـــوازي٤ التعليم
واحلاسوب اللغات املعنية٢٠١٦/٩/٢١م٢٠١٦/٨/٣١م+كلية ــات ــي ــل ــك ال

ــوم٥ ــل ــع ــةال ــي ــل ك
والتطبقية ــة املــعــنــيــة٢٠١٦/١٠/١٣م٢٠١٦/٩/٢١ماألجتماعية  ــي ــل ــك ال
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م ٢٠١٧ / ٢٠١٦ المنافسة للعام الجامعي امتحانات جدول

الیومالتاریخالتخصصاتالكلیات
األولى الثانیةالفترة مواقعالفترة

االمتحانات ١٠,٣٠ حتى ٨,٣٠
األولى املادة

١١,٣٠ حتى ١,٣٠
الثانية املادة

والعلوم الطب
الصحیة

األسنان طب
الصیدلة

اجلراحه/ و الطب
ـــرات ـــب ـــت ا
الفم ــة  ــراح ج
ــــان ــــن واألس
ــة ــدل ــي ــص ال

الكلياتفيزياءكيمياءاالربعاء٢٠١٦/٨/١٠م
املعنية
اسئلة

االمتحانات
بني مختلفة
الكليات اجنليزيةأحياءاخلميس٢٠١٦/٨/١١م لغة

١٠,٣٠- من٣٠-٨ األولى الفترة تعقد االمتحانات
    الفترة الثانية من ١١- ١

التخصصاتالھندسة جميع
فيزياءاالربعاء٢٠١٦/٨/١٧م

حر(لتخصص رسم
الهندسةاملعماري)

اجنليزيةرياضياتاخلميس٢٠١٦/٨/١٨م لغة

الیومالتاریخالتخصصاتالكلیات
األولى الثانیةالفترة الفترة

مواقع
االمتحانات ١٠,٣٠ حتى ٨,٣٠

األولى املادة
١١,٣٠ حتى ١,٣٠

الثانية املادة

االداریة العلوم
الفترة االولى

محاسبة تخصص
لبقية الثانية الفترة و

التخصصات
العلوم-رياضياتالثالثاء٢٠١٦/٨/٣٠م

االدارية

التخصصاتاالقتصاد االقتصادرياضياتاخلميس٢٠١٦/٩/١مجميع االقتصادمبادىء

عربيةاالثنني٢٠١٦/٨/٢٩معامالحقوق (دستورلغة والواجبات احلقوق
اليمنية احلقوقاجلمهورية

اآلداب
مينياالربعاء٢٠١٦/١٠/٥مإعالم عربيةإعالم لغة

اآلداب اجنليزية اجنليزيةاخلميس٢٠١٦/١٠/٦ملغة --------لغة

اجتماعية عربيةالسبت٢٠١٦/١٠/٨م خدمة اجتماعيةلغة  خدمة
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العلوم كلیة

كيمياء احياء
احياء كيمياء

اجنليزياالحد٢٠١٦/١٠/٩م كيمياء أحياء

االمتحان مواد
واحده ورقة في

الكلية
املعنية

اجنليزياالثنني٢٠١٦/١٠/١٠م احياء كيميا

فيزياء اجنليزيالثالثاء٢٠١٦/١٠/١١مرياضيات فيزياء رياضيات

رياضيات فيزياء رياضيات اجنليزياالربعاء٢٠١٦/١٠/١٢مفيزياء
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٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

موادالتخصصات عدد
المواداالمتحان االمتحانالیومأسماء االمتحانتاریخ االمتحانوقت مواقع

دراسات إسالمیة
مادتني

إسالميه ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/١٩١٠,٣٠ماالثننيتربية

ـة
ــ

يــ
ــ

ـــ
ـن

ــ
عــ

ــ
ـــ

امل
ات

ــ
ــ

ــ
يـ

ــ
ــ

ــ
لـ

ــ
ــ

ــ
كـ

ــ
ــ

ــ
لـ

ا

عربية ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٠١٠,٣٠مالثالثاءلغة

انجلیزیة لغة
واحدةعدن اجنليزيةمادة ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢١١٠,٣٠ماألربعاءلغة

عربیة لغة
واحدة عربيةمادة ١١,٠٠-٢٠١٦/٩/٢٠١,٠٠مالثالثاءلغة

ثالث موادتربیة حاسوب

٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٢١٠,٣٠ماخلميسرياضيات

٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٤١٠,٣٠مالسبتفيزياء

اجنليزية ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٥١٠,٣٠ماالحدلغة

أحیاء/كیمیاء
مادتني

حــيـــاء ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٧١٠,٣٠مالثالثاءأ

٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٨١٠,٣٠ماألربعاءكيمياءكیمیاء /احیاء

ریاضیات / مادتنيفیزیاء
٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٩١٠,٣٠ماخلميسفيزياء

٨,٣٠-٢٠١٦/١٠/١١٠,٣٠مالسبترياضيات

واحدةریاضیات ٨,٣٠-٢٠١٦/١٠/٣١٠,٣٠ماألثننيرياضياتمادة

انجلیزي
- زجنبار) واحدة(صبر ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٠١٠,٣٠مالثالثاءاجنليزيمادة

اجتماعیات جغرافيا/تاريخثالث موادمعلم
اجتماع ٨,٣٠-٢٠١٦/١٠/٤١٠,٣٠مالثالثاءعلم

احياءثالث موادمعلم علوم كيمياء/
٨,٣٠-٢٠١٦/١٠/٥١٠,٣٠ماالربعاءفيزياء

زنجبار / صبر / عدن التربیة كلیات
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موادالتخصصات عدد
المواداالمتحان االمتحانالیومأسماء االمتحانتاریخ مواقعوقت

االمتحان

واحدةتاریخ ٨,٣٠-٢٠١٦/١٠/٦١٠,٣٠ماخلميستاريخمادة

ية
عن

امل
ات

يــ
لــ

كــ
لــ

ا

واحدةجغرافیا ١١-٢٠١٦/١٠/٨١,٣٠مالسبتجغرافيامادة

شبوة واحدةانجلیزي ٨,٣٠-٢٠١٦/٩/١٩١٠,٣٠ماالثننياجنليزيمادة

احیاء/شبوة مادتنيكیمیاء-
٨,٣٠-٢٠١٦/٩/٢٠١٠,٣٠مالثالثاءكيمياء

١١,٣٠-٢٠١٦/٩/٢١١,٣٠ماالربعاء احياء 

االمتحانات فيه. الغاء للكلية يحق تخصص ألي االستيعابية القدرة استيفاء عدم حالة < في
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المنافسة إمتحانات نتائج إعالن مواعید
المقبولین للطالب القید اجراءات وفترة

رقم
ال

نتائجالكلیات تاریخ اعالن
امتحانات المنافسة

المقبولین للطالب القید فترة

تاریخ تاریخمن حتى

الصحية١ والعلوم ٢٠١٦/٩/٨م٢٠١٦/٨/٢٨م٢٠١٦/٨/٢٧مالطب

األسنان٢ ٢٠١٦/٩/٨م٢٠١٦/٨/٢٨م٢٠١٦/٨/٢٧مطب

٢٠١٦/٩/٨م٢٠١٦/٨/٢٨م٢٠١٦/٨/٢٧مالصيدلة٣

٢٠١٦/٩/٢٠م٢٠١٦/٩/٣م٢٠١٦/٩/١مالهندسة٤

اإلدارية٥ ٢٠١٦/١٠/١٠م٢٠١٦/٩/٢٨م٢٠١٦/٩/٢٧مالعلوم

التربية٦
/ زجنبار / صبر ٢٠١٦/١١/٧م٢٠١٦/١٠/٢٧م٢٠١٦/١٠/٢٦معدن

٢٠١٦/١٠/١٠م٢٠١٦/٩/٢٨م٢٠١٦/٩/٢٧ماحلقوق٧

٢٠١٦/١٠/١٠م٢٠١٦/٩/٢٨م٢٠١٦/٩/٢٧ماالقتصاد٨

٢٠١٦/١٠/٢٧م٢٠١٦/١٠/٢٠م٢٠١٦/١٠/١٩ماآلداب٩

العلوم١٠ ٢٠١٦/١٠/٣١م٢٠١٦/١٠/٢٠م٢٠١٦/١٠/١٩مكلية

٢٠١٦/١٠/١٦م٢٠١٦/١٠/٦م٢٠١٦/١٠/٥مكلية التربية شبوة١١
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الفترة خالل الكلية في  قيده  إجراءات ان يستكمل املقبول  الطالب  على
اإلحالل يتم وسوف قبوله يلغى عن املوعد يتخلف طالب أعاله، وأي احملددة
. املنافسة المتحانات العامة للنتيجة اإلحتياط وفقاً كشف من عنه بديالً
في العلمية املراكز او احدى الكليات  املقبول في الطالبة / الطالب يلزم ملحوظة:
واخر البيانات الشخصية على يحتوي C.D نسخة الشخصي امللف ضمن ارفاق اجلامعة

. الكلية التسجيل في ارشيف ويحتفظ دراسية مرحلة
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الثالث الفصل
مفردات امتحان القبول

األسنان ) كلیة طب / الصحیة /كلیة الصیدلة الطب والعلوم كلیة )

: الكیمیاء مادة ( ١ )
: الثانوي االول الصف

: السابعة الوحدة
. ( ١٥٣ - ١٢٧ ص من املوزونة ( واملعادالت الكيميائية التفاعالت

: الثامنة الوحدة
. ( ١٨١ - ١٥٥ ص ( من العضوية الكيمياء

: ثانوي الثاني الصف
: السابعة الوحدة

. ( ١٠٧ - ٨١ من ص ) الكيميائي واالتزان التفاعالت سرعة
: الثامنة الوحدة

. ( ١٣٦ - ١١١ ( من ص املائية االيوني في احملاليل االتزان
: التاسعة الوحدة

. ( ١٤٩ - ١٣٧ من ص ) االروماتية الهيدروكاربونات
: العاشرة الوحدة

. ( ١٩٠ - ١٥٣ ص من ) االكسجينية املركبات العضوية

: الثانوي الثالث الصف
: الثالثة الوحدة

. ( ٦٤ - ٤١ ص من ) واالختزال االكسدة وتفاعالت الكهربائية الطاقة
: اخلامسة الوحدة

. ( ١٠١ - ٨٩ ص من ) العضوية مركبات النتروجني
: السادسة الوحدة

. ( ١١٨ - ١٠٣ ص ( من الكيمياء احليوية
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: االحیاء مادة ( ٢ )
: الثانوي االول الصف

. مكوناتها ووظائف احليوانية اخللية تركيب
. االنسان في التغذية

. الهضمي اجلهاز
. اضطرابات تناول الغذاء

. في االنسان النقل
. الدوري اجلهاز

. الدموية والدورة الدم
. الدوري اجلهاز امراض

. االنسان في التنفسي اجلهاز اجزاء
. االنسان في التنفس مراحل

. االنسان في االخراج
. االنسان في البولي اجلهاز

. االخرى االخراج اعضاء
. االخراجي اجلهاز امراض

: الثانوي الثاني الصف
. اخللية انقسام

. اخللية دورة
. املتساوي االنقسام

. االورام
. االختزالي االنقسام
. احليوانية االنسجة

. االنسان في الدعامة واحلركة
. الطاقة انتاج

. السكري التحلل
. كربس دورة

. التاكسدية والفسفرة اإللكترونيات نقل سلسة
. املناعة

. االنسان في املناعة جهاز
. واالمصال اللقاحات

. املكتسبة املناعة انواع
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. املناعة بجهاز االمراض املرتبطة
. البيئية واالنظمة البيئة

. البيئي النظام
. البيئي النظام مكونات

. الغذائية السالسل

: الثانوي الثالث الصف
. االنسان في العصبي اجلهاز

. العصبي السيال انتقال آلية
. االنسان في العصبي اجلهاز اجزاء

. اعضاء احلس
. الضوئية املستقبالت

. الكيميائية املستقبالت
. اآللية املستقبالت

. االنسان في الهرموني التنظيم
. االنسان في التكاثر

. الذكري التناسلي اجلهاز
. املنوية احليوانات تكوين
. االنثوي التناسلي اجلهاز

. البويضات - تكوين احليضية الدورة
. اجلنني اجلنني - تغذية تكوين

. الوراثة
. الظاهري والشكل اجليني الشكل

. املندلي غير التوارث - مندل قوانني
. الوراثة في الكروموسومات دور

. الوراثة واجلنس
واملتعددة. املترابطة اجلينات وراثة

. اجلزيئية الوراثة
، واجلينات الكروموسومات

DNA النووي احلمض
RNA النووي احلمض

. البروتني بناء
. اجلزيئية الوراثة في تطبيقات

. اجلينية الهندسة
. ومشكالتها البيئة

. الهواء ملوثات
. املياه ملوثات
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. الغذاء ملوثات
. البيئية املوارد استنزاف مشكالت

: الفيزياء مادة ( ٣ )
األول اجلزء

: الصوتية : املوجات الثالثة الوحدة
الصوت . طبيعة - ١

طولية . موجات شكل على الصوت انتشار - ٢
مادي. وسط في الصوتية املوجات سرعة انتشار - ٣

اتلفة . االوساط في الصوت سرعة تعيني - ٤
املوجي . والطول والتردد الصوت سرعة بني العالقة - ٥

الكروية . املوجات - ٦
واحليود ) . التداخل ، االنكسار ، االنعكاس ) املوجات الصوتية خواص - ٧

الصوتية . والظواهر الصوت على تطبيقات - ٨

. والرنني : النغمات الصوتية الرابعة الوحدة
: الصوتية النغمات مميزات ( ١ ) 

الصوت . درجة أ -
شدة الصوت . ب -
نوع الصوت . ج -

للصوت . البشرية االذن استجابة - د

فوق السمعية . املوجات خصائص أهم ( ٢ )
احلياة العملية . في السمعية فوق للموجات التطبيقات بعض ( ٣ )

. االبصار واجهزة الضوء : اخلامسة الوحدة
الضوء . - ١

الضوء . انتشار - ٢
هيجز . نظرية - لنيوتن اجلسيمات نظرية - ٣

املرئية . الضوئية الطاقة - ٤
مصدر . إضاءة قوة لقياس العيارية الوحدة - ٥

للمادة . البصرية اخلصائص - ٦
استنتاج ، ( الكروية املرايا ) السطوح الكروية على االنعكاس - قانونا االنعكاس : الضوء انعكاس - ٧

. رياضياً الكروية للمرايا العام القانون
املرايا. في التكبير واملرآة احملذبة، قوة املقعرة املرآة في تكون الصور حاالت -٨

االنكسار . االنكسار ، معامل قانونا ، انكسارالضوء - ٩
. املقعرة والعدسة احملذبة العدسة حاالت تكون الصور في ، وقوانينها الرقيقة العدسات - ١٠
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. قوة العدسة - ١١
. والتكبير العام للعدسات القانون - ١٢

. املستمر التيار : الثامنة الوحدة
الكهربائية . الدافعة القوة - ١

املستمر . التيار لدوائر كيرتشوف قانونا - ٢
الطاقة الكهربائية املستهلكة . - ٣

جول . قانون املستمر ، للتيار احلرارية - التاثيرات ٤

. الكهربائي للتيار املغناطيسية والتاثيرات : املغناطيسية التاسعة الوحدة
املغناطيسية . النظرية - ١

وخواصه . املغناطيسي اال - ٢

املغناطيسي . الفيض ، املغناطيسي اال وشدة املغناطيسية القوة - ٣
كثافة ، فيسلكمستقيمطويل مير لتيار املغناطيسي اال ، الكهربائي للتيار املغناطيسي ٤ - التاثير
. كهربائياً ًً تيارا يحمل مستقيم سلك من متر (ف) بعد على نقطة عند املغناطيسي الفيض

. للتيار الكهربائية القياسات : العاشرة الوحدة
اجللفانومتر . - ١

االميتر . - ٢
الفولتميتر . - ٣

االومميتر . - ٤
االفوميتر . - ٥

: املرجع
. الثانوي الثاني للصف الفيزياء كتاب

: الثاني اجلزء
: املتردد التيار : الثانية الوحدة

املتردد . التيار مميزات ، اجليبي املتردد التيار - ١
مولد التيار املتردد . - ٢

املتردد . بالتيار متعلقة مفاهيم - ٣
املفاعلة ، متردد تيار مبصدر متصل مكثف دائرة ، التيار املتردد دوائر ) في ( أوم قانون تطبيقات - ٤

. وحسابها للمكثف السعوية
وحسابها. املفاعلة احليثية متردد، تيار مبصدر متصل حثي ملف -٥

متردد . تيار مبصدر التوالي حث ومكثف متصلة على وملف أومية مقاومة دائرة - ٦
الرنني . دائرة - ٧
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املهتزة . الدائرة في تردد املؤثرة العوامل ، املهتزة الدائرة - ٨
. واملادة االشعاع : السادسة الوحدة

اخلليةالكهروضوئية،جتربةمليكانلدراسةالظاهرةالكهروضوئية،خطوات ١-الظاهرةالكهروضوئية،
. ونتائجها التجربة

الكهروضوئية . الكالسيكي للظاهرة التفسير - ٢
الكمية ) . النظرية ) انشتاين ٣ - تفسير

ضوئية . الكهرو استخدامات اخللية - ٤
السينية . االشعة انبعاث تفسير ، السينية االشعة - ٥

واستخداماتها . السينية االشعة خواص - ٦
الليزر . اشعة توليد مبدأ ، الليزر - ٧

استخدامها . ومجاالت الليزر اشعة خصائص - ٨

. النووية الفيزياء : السابعة الوحدة
النواة . تركيب - ١

جاما . اشعة ، بيتا جسيمات ، الفا جسيمات ، النشاط االشعاعي - ٢
النصف . وعمر االشعاعي التحلل - ٣

النووي . االنشطار - ٤
املتسلسل . التفاعل - ٥

السلمية . لالغراض النووية الطاقة واستخدام السلمية النووية املفاعالت - ٦

: املرجع
. الثانوي الثالث للصف الفيزياء كتاب
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اإلنجلیزیة اللغة مفردات (٤)
Faculty of Medicine

English Language
Grammatical Items:
- Tenses
- Modals (Can, Should, Must, Could, Will, might)
- Active and passive Voice.
- Prepositions (of : Location, Direction) Verb/ adjective + Preposition
- Phrases Clauses.
- Quanti�ers (much, many, afew, alittle , less, too many/ much, fewer).
- Comparative / superlative adjectives.
- Punctuation.
- Conjunctions and linking Words (and, but, So, when, �rst, next, aer that, �nally).
- Direct and indirect speech.
- Conditional sentences.
- Imperatives.
- Questions (Wh - Yes / No types).
- Adjective order, Adj. . (of : questions of material / Properties)
Language Functions:
- Describing (things, substance, �gures, animals).
- Classifying.
- Describing a Process.
- Writing de�nitions.
- Carrying out an experiment and writing a report.
- Chart / graph reading and writing.
- Asking for and giving information.
- Instructing.
- Describing a life cycle.
- Summarizing from notes.
- Other items Students Have to be aware of :-
- Chemical symbols.
- Numbers, signs and abbreviations.
- All medical terms, Lexis they have come across in their books.

References:
1- English for Yemen (scienti�c section) Course book 6  Work book 6
2- Crescent English Course for Yemen Pupil’ s Book 4 Work book 4 
3- Crescent English Course For Yemen Pupil’ s Book 5 Work book 5
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الھندسة كلیة المنافسة امتحانات مفردات

الرياضيات : مادة ( ١ )
: املثلثات حساب : اوالً

النسب املثلثية . - ١
املثلثية . النسب بني العالقات - ٢

بينهما . والفرق زاويتني موع املثلثية النسب - ٣
ونصفها . الزاوية لضعف املثلثية النسب - ٤

والعكس . ضرب حاصل الى التمام وجيبي جيبي وفرق مجموع حتويل - ٥

: املراجع
ثانوي الثاني ) والصف الثاني الثانوي ( اجلزء للصف االول كتاب الرياضيات

. ( الثاني اجلزء )

: التحليلية الهندسة : ثانياً
املستقيم . ميل - ١

اخلط املستقيم . ملعادلة اتلفة الصور - ٢
الدائرة . معادلة - ٣

لدائرة . املماس معادلة - ٤
الزائد . والقطع الناقص القطع ، القطع املكافىء اروطية - القطوع - ٥

: املراجع
. ( الثاني اجلزء ) الثانوي االول الرياضيات : للصف كتاب

. ( الثاني اجلزء ) الثانوي الثاني للصف : الرياضيات كتاب
. ( العلمي ( القسم الثانوي الثالث : للصف الرياضيات كتاب

: املركبة االعداد ثالثاً :
املركب . العدد تعريف - ١

املركبة . قسمة االعداد ، ، ضرب طرح جمع ، - ٢
املركب . للعدد ( القطبية ) املثلثية الصورة - ٣

مواثر . مبرهنة دي - ٤
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. احلدين ذات ومبرهنة والتوافيق التباديل : رابعاً
: املرجع

. ( العلمي ( القسم الثانوي الثالث : للصف الرياضيات كتاب

: التفاضل : خامساً
املثلثية . الدوال نهاية - احلقيقية - نهاية الدوال النهائيات - ١

االتصال . - ٢
فترة . على واملشتقة نقطة عند - املشتقة الدالة معدل تغير - ٣

لالشتقاق . القابلة للدوال االساسية القواعد - ٤
مشتقة الدالة الضمنية . - ٥

واملثلثية العكسية . املثلثية الدوال مشتقة - ٦
واللوغرثيمية . االسية الدوال مشتقة - ٧

: التكامل : سادساً
احملدود . التكامل غير - ١

طريقة التجزئة . ، التعويض طريقة - للتكامل اتلفة الطرق - ٢
الكسرية . الدوال تكامل في اجلزئية الكسور استخدام - ٣

احملدود . التكامل - ٤
واللحجوم . املساحات - احملدود التكامل تطبيقات - ٥

: املراجع
. ( االول اجلزء ) الثانوي الثاني للصف : الرياضيات كتاب

. ( العلمي ( القسم الثانوي الثالث : للصف الرياضيات كتاب

مادة الفيزياء : ( ٢ )
واملقذوفات . التحرك كمية - ١

املتردد . التيار - ٢
االلكترونيات . - ٣

االلكترونية . االجهزة - ٤
الذرية . الفيزياء - ٥
واملادة . االشعاع - ٦
النووية . الفيزياء - ٧
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الشمسية . الطاقة - ٨
: املرجع

. الثانوي الثالث للصف الفيزياء كتاب

اإلنجلیزیة اللغة مفردات (٣)
English Language:                                                                 
a) Contents Crescent English Course Pupil’s Book 6.                                          

Unit 1: Describing things.
Unit 2: Reporting Events.
Unit 3: Looking for a job.
Unit 4: Tables, Flow Charts and diagrams. 
Unit 5: Working Things out.
Unit 6: Looking back.

Arts Reader.
Science Reader.
Reference: 1) Crescent English Course for Yemen 

- Pupil’s Book 6.
- Work book 6.

    (Garnet publishing ltd. )
القدمي. للمنهج الكتاب هذا محتويات جميع
2) English for Yemen (Science Section)

- Course Book 6 
- Work Book 6.

(Ministry of Education - Research $ Development Centre) 
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االقتصاد لكلیة المنافسة أمتحانات مفردات

: الریاضیات مادة : أوًال

المفرداتالموضوعم
املنوالمقاييسالنزعةاملركزية١ - - الوسيط املتوسط احلسابي 
االنحراف املعياريمقاييس التشتت٢ - االنحراف املتوسط - املدى
للرتباالرتباط٣ سبيرمان ارتباط معامل - ارتباط بيرسون  معامل - اخلطي االرتباط
االنحداراالنحدار٤ اخلطي - معادالت االنحدار
---------------------------التباديل٥
---------------------------التوافيق٦
مفكوك ذات احلدينمفكوك ذات احلدين٧ في العام احلد موجب - صحيح بأس احلدين دات مفكوك
إعادةاالحتماالت٨ بدون السحب مع اإلعادة السحب - املستقلة واحلوادث الضرب قانون - الشرطي االحتمال
االولى - املشتقة الثانيةالتفاضل٩ املشتقة
احملددالتكامل١٠ غير - التكامل احملدد التكامل
احلسابية١١ احلسابيةاملتتاليات مجموع املتتالية ايجاد - احلسابية املتتالية حدود من حد اي قيمة ايجاد
الهندسيةاملتتالياتالهندسية١٢ املتتالية مجموع ايجاد - الهندسية املتتالية حدود حد من اي قيمة ايجاد
ضرب املصفوفاتاملصفوفات١٣ - املصفوفات وطرح جمع
باحملدداتاحملددات١٤ االولى املعادالت من الدرجة حل احملدد - مفكوك ايجاد

. ( ادبي - علمي ) الثانوي الثالث للصف الرياضيات كتاب : املراجع
. ( ادبي - علمي الثانوي ( الثاني الرياضيات للصف كتاب  

: االقتصاد مبادى مادة : ثانیًا
. االقتصاد وعلم االقتصادي الفكر االولى : الوحدة

االقتصاد . علم وتعريف نشأة - ١
االخرى . بالعلوم االقتصاد علم عالقة - ٢
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وعناصرها. االقتصادية املشكلة : الثانية الوحدة
املشكلة االقتصادية . - ١
احلاجات االقتصادية . - ٢
االقتصادية . السلع - ٣

: االنتاج الثالثة : عناصر الوحدة
االرض . - ١
العمل . - ٢

املال . رأس - ٣
التنظيم . - ٤

. السوق وعرض : طلب الرابعة الوحدة
االسواق . - ١
. الطلب - ٢
العرض . - ٣

السوق . توازن - ٤

. والبنوك : النقود اخلامسة الوحدة
النقود . - ١
البنوك . - ٢

. االدبي - القسم الثاني الثانوي للصف االقتصاد علم مبادى كتاب املرجع :
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اإلداریة العلوم لكلیة المنافسة أمتحانات مفردات

: الریاضیات مادة : أوًال

المفرداتالموضوعم
املنوالمقاييسالنزعةاملركزية١ - - الوسيط املتوسط احلسابي 
االنحراف املعياريمقاييس التشتت٢ - االنحراف املتوسط - املدى
للرتباالرتباط٣ سبيرمان ارتباط معامل - ارتباط بيرسون  معامل - اخلطي االرتباط
االنحداراالنحدار٤ اخلطي - معادالت االنحدار
---------------------------التباديل٥
---------------------------التوافيق٦
مفكوك ذات احلدينمفكوك ذات احلدين٧ في العام احلد موجب - صحيح بأس احلدين دات مفكوك
إعادةاالحتماالت٨ بدون السحب مع اإلعادة السحب - املستقلة واحلوادث الضرب قانون - الشرطي االحتمال
االولى - املشتقة الثانيةالتفاضل٩ املشتقة
احملددالتكامل١٠ غير - التكامل احملدد التكامل
احلسابية١١ احلسابيةاملتتاليات مجموع املتتالية ايجاد - احلسابية املتتالية حدود من حد اي قيمة ايجاد
الهندسيةاملتتالياتالهندسية١٢ املتتالية مجموع ايجاد - الهندسية املتتالية حدود حد من اي قيمة ايجاد
ضرب املصفوفاتاملصفوفات١٣ - املصفوفات وطرح جمع
باحملدداتاحملددات١٤ االولى املعادالت من الدرجة حل احملدد - مفكوك ايجاد

. ( ادبي - علمي ) الثانوي الثالث للصف الرياضيات كتاب : املراجع
. ( ادبي - علمي ) الثانوي الثاني للصف الرياضيات   كتاب

: االنجلیزیة اللغة مادة

Part   one:
Unit 1: Describing things
 - Shapes, covering and materials.
 - Lost.
 - An unusual animal.

Unit 2: Reporting events
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- Newspaper headlines
 Today’s news.-
- Don and Debbie dreamers
Unit 3: Looking for a job.
- Getting work experience.
- Thinking about the future. 
- Getting careers advice. 
Unit 4: Tables, flow chart, and diagrams. 
- food.
- Learning to cook.
- Agriculture in Yemen.
Unit 5: workings things out.
- Word set.
- Possibilities. 
- Puzzles and riddles.
Unit 6: Looking back.
- Emergencies in the news.
- How a hospitals works. 
- Discovering Yemen.
- Tourism and the future.
Part  Two:
- Comparison.
- Contrast.
- Joining sentences  
- Use of the passive 
- Use of the past continuous 
- Punctuation
- Use of the present perfect tense
- Use of the past simple tense
- Prepositions
- Adverbs
- Verb + infinitive + or ing form
- Nouns, adjectives and verbs
- Use of the sequence words and phrases
- Parts of speech
- Modal verbs
- Reflexive pronouns.
References:
Crescent class ( 6 )  Text book                                                                                                      
Third year secondary school
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( التربیة (كلیات المنافسة امتحان مفردات
الریاضیات مادة

ریاضیات / - فیزیاء ریاضیات / تخصص
فقط فيزياء/رياضيات لتخصص والرياضيات للطالب املتقدمني مادتي الفيزياء في المتحان يخضع املتقدم / ملحوظة

الجبر : ( ١ )
اجلذور . االسس ) ) القوى - ١

. ( االول اجلزء ) الثانوي االول كتاب الرياضيات للصف املرجع:
اللوغارثيم . - ٢

. ( االول اجلزء ) الثانوي الثاني للصف الرياضيات املرجع: كتاب
االولى . الدرجة مبجهولني من املعادلتني - حل ٣

الثانية . الدرجة من املعادلة - ٤
. ( الثاني اجلزء ) الثانوي االول للصف الرياضيات كتاب املرجع:

احلدين . ذي ومفكوك والتوافيق التباديل - ٥
. الثانوي الثالث للصف الرياضيات كتاب املرجع:

الھندسة : ( ٢ )
املستوى . في مستقيم معادلة - ١

. ( الثاني اجلزء ) الثانوي االول للصف الرياضيات كتاب املرجع:
الدائرة . - ٢

. ( الثاني اجلزء ) الثانوي الثاني للصف الرياضيات كتاب املرجع:
اروطية . القطوع - ٣

. الثانوي الثالث للصف الرياضيات كتاب املرجع:

حساب المثلثات : ( ٣ )
بينهما . والعالقات املثلثية النسبة - ١

. ( الثاني اجلزء ) الثانوي االول للصف الرياضيات كتاب املرجع:
املثلثات . حساب - ٢

. ( الثاني اجلزء ) الثانوي الثاني للصف الرياضيات كتاب املرجع:

والتكامل : التفاضل ( ٤ )
. الثانوي الثالث للصف الرياضيات كتاب املرجع:
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( التربیة (كلیات المنافسة امتحان مفردات
الفیزیاء مادة

ریاضیات - ریاضیات / فیزیاء / تخصص

فقط فيزياء/رياضيات لتخصص والرياضيات للطالب املتقدمني مادتي الفيزياء في المتحان يخضع املتقدم / ملحوظة
: اوالً

. الدورية : احلركات الثانية الوحدة
. االبصار واجهزة الضوء : الثالثة الوحدة

. املستمر التيار : الثامنة الوحدة
. الكهربائي للتيار املغناطيسية والتاثيرات : املغناطيسية التاسعة الوحدة

. الثانوي الثاني للصف الفيزياء كتاب : املرجع

: ثانياً
. واملقذوفات التحرك كمية : االولى الوحدة
. ( املتناوب ) املتردد التيار : الثانية الوحدة

. االلكترونيات : الثالثة الوحدة
. الذرية الفيزياء : اخلامسة الوحدة

. واملادة االشعاع : السادسة الوحدة

. النووية الفيزياء : السابعة الوحدة
. الثانوي الثالث للصف الفيزياء كتاب : املرجع

مفردات االحیاء
التربیة كلیات

/احیاء كیمیاء ، لتخصص االحیاء/كیمیاء

والكيمياء األحياء مادتي في املتقدم المتحان يخضع ملحوظة /
. ووظائفها اخللية تركيب : االولى الوحدة

. التغذية : الثالثة الوحدة

الذاتية . التغذية أ -
االنسان . التغذية في - ب

. الكائنات احلية في النقل : الوحدة الرابعة
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النبات . في النقل أ -
االنسان . في النقل - ب

. ثانوي األول الصف كتاب املرجع :

. اخللوي : االنقسام االولى الوحدة
املتساوي . االنقسام - أ

االختزالي . االنقسام - ب
. والنبات في احليوان احليوية العمليات : الرابعة الوحدة

الضوئي . البناء عملية أ -
الضوئي . البناء خطوات ب -

الغذائي . والتمثيل الغذاء ج -
الطاقة في احليوان والنبات . انتاج - د

. البيئية واالنظمة البيئة : السادسة الوحدة
تدفق الطاقة في النظام البيئي . أ -

الغذائية . والشبكات الغذائية السالسل - ب
. ثانوي الثاني الصف كتاب : املرجع

. احلس اعضاء االولى : الوحدة
: الثانية الوحدة

ووظائفها . النباتية الهرمونات - ١
االنسان . الصماء في هرمونات الغدد - ٢

. االنسان في التكاثر : الثالثة الوحدة
. الوراثة علم اساسيات : الرابعة الوحدة

وتطبيقاتها . مندل قوانني - أ
للصفات . غير املندلي التوارث - ب

. اجلزيئية الوراثة : اخلامسة الوحدة
DNA النووي تضاعف احلمض - أ

RNA الرايبوزي النووي احلمض - ب
. ومشكالتها البيئة : السابعة الوحدة

تلوث الهواء . أ -
املاء . تلوث - ب

تلوث الغذاء . ج -
تلوث التربة . د -

. تاريخ االرض الوحدة الثامنة :
للصخور . النسبي التاريخ مبادى : اجليولوجي السجل - أ
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االشعاعي . النشاط بواسطة للصخور املطلق التاريخ - ب
. الثانوي الثالث الصف كتاب : املرجع

التربیة كلیات الكیمیاء - مفردات
كیمیاء / الكیمیاء / احیاء ، احیاء لتخصص

واالحياء الكيمياء مادتي في املتقدم المتحان يخضع / ملحوظة
والقانون الدوري . الذرة تركيب : - الوحدة الثالثة

الفرعية . للمستويات تبعاً اجلدول الدوري في : توزيع العناصر الوحدة الرابعة -
الدوري . اجلدول في للعناصر والكيميائية الفيزيائية اخلواص بعض -

(عناصر االقالء) IA االولى اموعة عناصر والفيزيائية الكيميائية اخلواص : اخلامسة الوحدة
   (I IA) الرئيسية الثانية اموعة عناصر والفيزيائية الكيميائية الوحدة السادسة : اخلواص

االرضية) . القلوية (الفلزات -
. املوزونة واملعادالت الكيميائية التفاعالت : الوحدة السابعة

املوزونة . املعادالت املبنية على الكيميائية احلسابات -
اجلزيئية باملول . الكتل عالقة - ومفهوم املول الكيميائية الصيغ -

. االليغاثية) الهيدروكربونات العضوية ( انواع الكيمياء : الثامنة الوحدة
. الثانوي االول الصف : كتاب املرجع

. (IVA) عناصر اموعة الرابعة واستخدامات وتفاعالت العامة اخلواص : الثانية الوحدة
. (VA) اخلامسة اموعة عناصر وتفاعالت العامة اخلواص : الثالثة الوحدة

. (VIA) عناصر اموعة السادسة واستخدامات وتفاعالت العامة اخلواص : الرابعة الوحدة
ومركباته . لالكسجني اخلواص الكيميائية -

االكاسيد . انواع -
. (VIIA) السابعة اموعة واستخدامات عناصر وتفاعالت اخلواص العامة : اخلامسة الوحدة

. الكيميائي واالتزان الكيميائية التفاعالت سرعة : السابعة الوحدة
لوشاتيليه) العكسية (قاعدة االتزان للتفاعالت حالة على املؤثرة العوامل -

. املائية احملاليل في االيوني : االتزان الثامنة الوحدة
والقاعدة . احلمض نظريات تعريفات - االلكتروليت انواع -

تأين املاء . وثابت للماء االتزان ثابت -
احمللول املنظم . - املائي لالمالح التحلل PH الهيدروجني االسس -

. ( الكواشف ) واالدلة املعايرة انواع - تعاريف
املوالري . محلول احلجمي وتركيز في التحليل احلسابات -

. االروماتية الهيدروكربونات - العضوية الكيمياء : التاسعة الوحدة
. االوكسجينية العضوية املركبات - العضوية الكيمياء : العاشرة الوحدة
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. الثانوي الثاني الصف كتاب : املرجع

. ( املادة لتغيرات الطاقة املصاحبة احلرارية ( الكيمياء : الثانية الوحدة
- تعريفات .

. واالختزال االكسدة وتفاعالت الكهربائية : الطاقة الثالثة الوحدة
االلكترونات . بنظرية واالختزال االكسدة مفهوم -

التاكسد . التركيب االلكتروني وحاالت - اعداد التاكسد -
. االنتقالية العناصر : االولى الوحدة

الكهربي . التحليل اجللفانية وخاليا اخلاليا - واالختزال االكسدة تفاعالت انواع -
. العضوية النتروجني مركبات : اخلامسة الوحدة

. احليوية الكيمياء : السادسة الوحدة
. ومشتقاته : تكرير النفط السابعة الوحدة

. االنسان خدمة كيميائية في : صناعات الثامنة الوحدة
الكيميائية . الصناعات انواع - الكيميائية االسمدة -

. والبيئة الكيمياء : التاسعة الوحدة
. الثانوي الثالث الصف كتاب : املرجع

((زنجبار)) عدن)) / التربیة )) عربیة االسالمیة/لغة الدراسات تخصص
صبر، زنجبار)) عدن، لغة عربیة((التربیة تخصص

فقط اإلسالمية الدراسات لتخصص املتقدمني للطالب العربية واللغة مادتي التربية االسالمية في المتحان يخضع املتقدم / ملحوظة

: وعلومھ الكریم القرآن أوًال (١)
احلفظ والتفسير: - ١

السجدة. سورة -
.١٠٢-١٠٥ آية ١٩-٢٢، عمران من آل سورة -

٣٥ - ٣٤ اآلية من - سورة النساء
.١٥٣-١٥٧ آية من البقرة سورة -

١٥-٥٦ آية من املائدة سورة -
.١-١١ آية من املُومنون سورة -

.١٢٥-١٢٨ النحل من آية سورة -
آية ١٠-١٢. من التحرمي سورة -

سورة النور. -
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علوم القرآن : - ٢
وصفاته. اسماؤه فضله، معناه، الكرمي: القرآن -

الكرمي. القرآن تنزيل -
الكرمي. القرآن من واملدني املكي -

وتدوينه. الكرمي القرآن جمع -
واملتشابه. احملكم -

القصص في القرآن. -
والقراء. القراءات -

الكرمي. القرآن في االعجاز -
الكرمي، وترجمة معانيه. القرآن تفسير -

والتجويد : التالوه - ٣
واقسامها. احلروف صفات -

احلروف. مخارج -
واالدغام. احكام االظهار -

الالم. احكام -
وانواعه. املد -
الراء احكام -

واالخفاء) (االقالب والتنوين الساكنة النون احكام -
الساكنة. امليم احكام القلقلة، -

الوقف. -
االنعام،النور. النساء، عمران، ال البقرة، الفاحتة، في سورة التالوه تطبيقات -

االسالمية: و التوحيد والعقيدة االميان ثانياً:
اليه. االنسان وحاجة واهميته الدين تعريف -

واالحسان. االسالم واالميان مفهوم -
اتمع. في واثرها االسالمية وخصائصها تعريف العقيدة -

به. اهللا تعالى، ومايتعلق - توحيد
والنفاق. والكفر الشرك ومفهوم وصفاته، اهللا اسماء لوهية، اال -

بها. يتصل وما اركان االميان، -
بها. يتعلق وما وسلم وعليه اهللا صلى محمد سيدنا ونبوة والوحي، والرسالة النبوة معنى -
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القضاء والقدر. اآلخر اليوم -

: واصوله الفقه ثالثاً:
نشأته. اهميته، الفقه، -

ونشأته. اهميته الفقه، اصول علم -
االحكام الشرعية وانواعها. -

وانواعها. الشرعية االدلة -
االجتهاد. -

الشريعة. مقاصد -
اخليار، وشروطه، واركانه البيع التذكيه، والعقيقة، االضحية الوقف، النذر، احلضانه، الرضاع، النفقات، -
التعزير. احلدود، املواريث، احلواله، توثيق العقود، السلم، الوكالة، االحتكار والتسعير، وانواعه، الربا

: احلديث رابعاً
النبوية. السنه -

احلديث الشريف وانواعه. -
والتعديل. اجلرح -

والثالث الثانوي. كتاب الثاني في احاديث مختارة -

: النبوية السيرة خامساً:
الثانوي، والثالث والثاني االول مفردات كتاب -
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: اللغة العربیة (٢)
(زنجبار) (عدن) االسالمیة : الدراسات تخصص

( زنجبار ، صبر ، العربیة ( عدن اللغة : تخصص
فقط اإلسالمية الدراسات لتخصص املتقدمني للطالب العربية واللغة مادتي التربية االسالمية في المتحان يخضع املتقدم / ملحوظة

: والبالغة والنصوص اآلدب أوالً:
اجلاهلي. الشعر خصائص - ١

سلمى. بن ابي قصيدة صلح وسلم  لزهير  - ٢
لألعشى. غزل قصيدة - ٣

اجلاهلي. العصر في النثر - ٤
والنثر. الشعر واثره في القرآن - ٥

.(› اخلطاب بن القضاء (لعمر في - رسالة ٦
واقسامه. التشبيه - ٧

واقسامها. االستعاره - ٨
األموي. العصر في وأغراضه األدب فنون -٩

للشعر. الفنية واخلصائص األغراض -١٠
الفجاءه. بن ومصابره   لقطري ثبات - ١١

واللفظية. املعنوية احملسنات - ١٢
الثانوي. االول الصف املرجع: كتاب

االول في العصر العباسي الشعر - ١
بشار بن برد. شعر احلكمة من  - ٢

فتح الفتوح البي متام - ٣
العباسي. العصر في النثر - ٤
املقفع. ألبن صديق وصف - ٥

الثاني. العباسي العصر في الشعر - ٦
املعري. العالء البي ورثاء فلسفة - ٧

البغدادية. املقامة - ٨
االندلسي. العصر في الشعر - ٩

االندلسية. املوشحات - ١٠
زيدون - لوعة وفراق البن ١١

الثانوي. الثاني الصف كتاب املرجع:
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احلديث. العصر في العربي الشعر - ١
العربي. النثر - ٢

الزبيري محمود حملمد الظلم            على صرخة - ٣
مطران - املساء                         خلليل ٤

املنفلوطي لطفي الناس            مصطفى احسن لو - ٥
الواقعية املدرسة - ٦

املقالح وحتد               لعبدالعزيز اصرار - ٧
الشعرية. التجربة - ٨

الثانوي. الثالث الصف كتاب املرجع:
: القراءة ثانياً:

الوقت. قيمة - ١
الكاذب. األدب - ٢

ومخاطره. البيئي الثلوث - ٣
الثانوي. االول الصف املرجع: كتاب

حياتك. اصنع - ١
البطولة. - ٢

البركات. ابو موالنا - ٣
ثانوي. الثاني الصف كتاب املرجع:

االديب. في ذاكرة صنعاء - ١
املعلومات. وثورة االنترنت - ٢

االيدز. - ٣
املرأة. احترام - ٤

الثانوي. الثالث الصف كتاب املرجع:
: ثالثاً: النحو

اخلمسة. االسماء - ١
املذكر السالم. جمع - ٢
السالم املؤنث جمع - ٣
الصرف. من املمنوع - ٤

الصرفي. امليزان - ٥
الثانوي. االول الصف املرجع: كتاب

واخواتها. كان - ١
واخواتها. إن - ٢
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) وفتحها. (إنَّ همزه كسر - ٣
واملعتدي. الالزم الفعل - ٤
نائب الفاعل وإحكامة. - ٥

الثانوي. الثاني الصف كتاب املرجع:
وسوى). (إال، وغير، بـ املستثنى - ١

النداء. - ٢
املعجمات. في الكشف - ٣

الثالث ثانوي. الصف املرجع: كتاب

التربیة) امتحانات المنافسة (كلیات مفردات
لغة إنجلیزیة تخصص

اإلجنليزية اللغة مادة مفردات
Grammatical Items
- Tenses.
- The Passive Voice.
- Conditional Sentences. 
- Questions (Wh, Yes/ No types).
- Conjunctions and Link Words (and, but, so, then, because, when, first, next, after 

that).
- Prepositions (of. Location, direction).
- Possessives (Pronouns, apostrophe s).
- Phrases / Clauses.
- Quantifiers (too much, too many, less, fewer).
- Imperatives.
- Modals (can, must, may, could, should).
- Comparative/ Superlative Adjectives.
- Adjective Order.
- Direct / Indirect Speech.
- Question tags.
- Punctuation.
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1- Language Functions
- Describing (places, people).
- Classifying.
- Instructing.
- Asking for and giving information.
- Asking for and giving directions.
- Suggesting.
- Summarising (form notes).

اإلجنليزية اللغة مراجع

1. Crescent English Course for Yemen
                    Pupil’s Book 4 
                    Work book 4 

2. Crescent English Course for Yemen 
                     Pupils Book 5 
                     Work book 5  

3. English for Yemen (Literary Section)
                      Pupils Book 6  
                      Work book 6  

! تنبیھ
املنافسة اجتازو امتحانات إذا اإلجنليزية اللغة لتخصص املتقدمني الطالب قبول يشترط

الطالب. عليها احلاصل العامة الثانوية نسبة من ٪٥٠ مع اجلمع قبل بنجاح
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(عدن) التربیة المنافسة/كلیة امتحانات مفردات
وحاسوب تربیة تخصص

الریاضیات: مادة (١)
المرجعالمحتوىالوحدة

السادسة ــدة ــوح ال
التاسعة ــدة ــوح ال

واملتراجحات املعادالت
املتجهات

الثانوي االول للصف الرياضيات
الثاني ) اجلزء )

الثانية الــوحــدة
الثالثة الــوحــدة
السادسة ــدة ــوح ال

احلقيقية الدوال
املتتاليات

واحملددات املصفوفات
الثانوي للصف الثاني الرياضيات

الثانية الــوحــدة
اخلامسة ــدة  ــوح ال
السادسة ــدة ــوح ال
السابعة ــدة ــوح ال

احلدين العد ومبرهنة ذات مبدأ
االحتماالت

وتطبيقاتها املشتقات
التكامل

الثانوي للصف الثالث الرياضيات

الفیزیاء: مادة (٢)
المرجعالمحتوىالوحدة

الثامنة الــوحــدة
التاسعة ــدة ــوح ال
العاشرة ــدة ــوح ال

التيار املستمر
املغناطيسية والتأثيرات

الكهربائي للتيار املغناطيسية
للتيار الكهربائية القياسات

الفيزياء
الثانوي  الثاني  للصف

الثانية الــوحــدة
الثالثة الــوحــدة
الــرابــعــة الــوحــدة

املتناوب التيار املتردد
اإللكترونيات

الرلكترونية االجهزة
الفيزياء

الثانوي الثالث للصف

3_ English Language:                                                                 
a) Contents Crescent English Course Pupil’s Book 6.                                          

Unit 1: Describing things.
Unit 2: Reporting Events.
Unit 3: Looking for a job.
Unit 4: Tables, Flow Charts and diagrams. 
Unit 5: Working Things out.
Unit 6: Looking back.

Arts Reader.
Science Reader.
Reference: 1) Crescent English Course for Yemen 

- Pupil’s Book 6.
- Work book 6.

    (Garnet publishing ltd. )
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اجتماعیات مجال معلم المنافسة تخصص امتحانات مفردات

: اجلغرافيا : أوال
يلي :- ما الثانوي (2012) الثاني جغرافيا الصف من كتاب

الطبيعية وبيئته اليمني اإلنسان -: الوحدة األولى
والتنمية السكان -: الثانية الوحدة

االقتصادية اليمن موارد -: الثالثة الوحدة
العربي) الوطن (موقع :- الدرس األول الوحدة الرابعة

الطبيعي) والغاز (النفط الثالث الدرس -: اخلامسة الوحدة
(مشكلة املياه) :- الدرس األول السادسة الوحدة

ما يلي :- (2012 ) الثانوي الثالث الصف من كتاب جغرافيا
وأهميتها اجلغرافية السياسية  -: الوحدة األولى

(التنمية البشرية في العالم) الثالث الدرس    
األوروبي) (اإلحتاد األول الدرس الثانية :- الوحدة

العربي) (اليمن واخلليج الثالث الدرس الوحدة الثالثة :-
والغاز عامليا) النفط (جتارة الثاني :- الدرس الرابعة الوحدة

البيئي) (التلوث الثاني الدرس -: السادسة الوحدة
اخلرائط :- كتاب من

اخلرائط) علم الثاني (تطور :- الدرس الوحدة األولى
اخلرائط) رسم الرابع (مقياس :- الدرس الثانية الوحدة

اخلامس (أنواع اخلرائط) الدرس   
: التاريخ : ثانيا

يلي : ما (2012) اإلسالمي العربي العالم حضارات تاريخ : ثانوي الثاني كتاب الصف من
اإلسالمية احلضارة العربية : األولى الوحدة

اإلسالمية احلضارة العربية في اليمن مكانة : الرابعة الوحدة
 : يلي (2012) ما واملعاصر احلديث العالم تاريخ : ثانوي الصف الثالث من كتاب  

تاريخية حديثة معالم : األولى الوحدة
واملعاصر في التاريخ احلديث ثورات كبرى الثانية : الوحدة

الفرنسية الثورة : األول الدرس
اليمنية الثورة : الرابع الدرس
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جغرافیا امتحان القبول تخصص مفردات
الثانوي: األول للصف اجلغرافيا اوالً: كتاب

واملواقيت) (األحداثيات الرابع الدرس : األولى الوحدة
( واحلضر الريف بني (العالقة اخلامس الثالثة :الدرس الوحدة

( والرياح اجلوي الدرس الثاني (الضغط : الرابعة الوحدة
(كاملة) ودينامية األرض االنسان : الوحدة اخلامسة

الثانوي: الثاني للصف اجلغرافيا كتاب ثانياً:
(كاملة) الطبيعية : االنسان اليمني وبيئته األولى الوحدة

(كاملة) : السكان والتنمية الثانية الوحدة
(الكاملة) االقتصادية اليمن موارد : الثالثة الوحدة

العربي) الوطن وامتداد (موقع األول  الدرس : الوحدة الرابعة
العربي) الوطن سكان (خصائص األول الدرس : اخلامسة الوحدة
والغاز في الوطن العربي) (النفط الثالث الدرس     
العربي) الوطن في املياة (مشكلة الدرس األول السادسة: الوحدة

الثانوي: الثالث للصف اجلغرافيا ثالثاً: كتاب
( وأهميتها السياسية األول(اجلغرافيا الدرس : األولى الوحدة

( العالم في البشرية (التنمية الثالث الدرس
االوربي) االحتاد األول( :الدرس الثانية الوحدة

العربي) (اليمن واخلليج الثالث الدرس الوحدة الثالثة :
عاملياً) النفط والغاز (جتارة الثاني الدرس : اخلامسة الوحدة

البيئي) التلوث ) الثاني الدرس السادسة: الوحدة
الثانوي: الثالث للصف اخلرائط مبادى علم رابعاً: كتاب

اخلرائط) علم (تطور الثاني الدرس : الوحدة األولى
البيانية) والرسوم (الصور الثاني :الدرس الثانية الوحدة

اخلريطة) الثاني (أساسيات : الدرس الثالثة الوحدة
اخلرائط ) رسم (مقاييس الرابع الدرس -

اخلرائط ) (أنواع الدرس اخلامس -
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التاریخ امتحان القبول تخصص مفردات
(اجلزء األول ): الثانوي الصف األول كتاب -١
: القدمية احلضارة العربية : الثانية الوحدة

واخلامس والثاني األول الدرس
(اجلزء األول ): الثاني ثانوي الصف كتاب -٢

(كاملة) اإلسالمية العربية األولى: احلضارة الوحدة
: اإلسالمية العربية للحضارة التاريخي التطور : الثانية الوحدة

واخلامس. والثالث والثاني األول الدرس
الثاني): (اجلزء ثانوي الثاني الصف كتاب -٣

: االسالمية العربية احلضارة في اليمن : مكانة الرابعة الوحدة
والثالث والثاني األول الدرس

العربية االسالمية(كاملة) احلضارة في العلمية النهضة : السادسة الوحدة
: ثانوي الثالث الصف كتاب -٤

التاريخ احلديث في كبرى ثورات : األولى الوحدة
الفرنسية :الثورة األول الدرس
اليمنية الثورة : الرابع الدرس

املعاصر (كاملة) في التاريخ حروب كبرى : الرابعة الوحددة
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الریاضیات مجال معلم مفردات
الجبر : ( ١ )

االسس ) اجلذور . ) القوى -
االولى . الدرجة من املعادلتني مبجهولني حل -

. الثانية الدرجة من املعادلة - 
احلسابية . واملتسلسالت ، املتتاليات -
الهندسية. واملتسلسالت ، املتتاليات -

والتوافيق . - التباديل
مفكوك ذي احلدين . -

: الھندسة
املستوى . في مستقيم معادلة -

الدائرة . -
بينهما. :النسبة املثلثية والعالقة املثلثات حساب -

            حساب املثلثات.
 المراجع:

الثانوي/ علمي االول للصف الرياضيات كتاب
علمي / الثانوي الثاني للصف الرياضيات كتاب
/علمي الثالث الثانوي الرياضيات للصف كتاب
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: االجتماع علم : ثالثا
: (2012) الثانوي الثاني للصف االجتماع علم

األخرى االجتماعية والعلوم االجتماع علم -: األولى الوحدة
االجتماعي والضبط االجتماعية التنشئة الوحدة اخلامسة :-

االجتماعي التغيير  -: السادسة الوحدة

علوم مجال معلم تخصص المنافسة امتحانات مفردات

: الكيمياء مادة : أوال
يلي : ما الثانوي(2012) الثاني للصف الكيمياء من كتاب

للعناصر الدوري اجلدول -: الوحدة األولى
عام بشكل والتكافؤ اموعة رقم بني على العالقة التركيز •·

تفاعالته ومركباته األلومينيوم : مثال الثالثة الرئيسية اموعة لعناصر العامة اخلواص •·
األساسية

الكيميائية التفاعالت -: السابعة الوحدة
معنى التفاعل الكيميائي ما •·

الكيميائية  التفاعالت على املؤثرة ·• العوامل
التفاعالت اإلنعكاسية  •·

الكيميائية واحلسابات الكيميائي اإلتزان •·
املائية احملاليل في الثامنة :- اإلتزان الوحدة

احلمض والقاعدة تعريفات الكهربي , خاصية التوصيل •·
الهيدروكربونية املركبات -: التاسعة الوحدة

. بينهما التفريق وكيفية واألروماتية األليفاتية •·
العضوية األوكسجينية املركبات •·

. كربوكسيلي وأستر حمض , ,كيتون الديهايد , كحول ما معنى
يلي : ما الثانوي(2012) الثالث للصف الكيمياء من كتاب

اإلنتقالية العناصر -: األولى الوحدة
. حاالت التأكسد , موقعها •·

:- الطاقة الوحدة الثانية
النوعية,التفاعالتالكيميائية السعةاحلرارية , احلرارة , الطاقةوحتوالتها ·•معنىالطاقة,صور

. التفاعل وحرارة
واإلختزال األكسدة -: الثالثة الوحدة
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. الكهروكيميائية ,اخلاليا واإلختزال األكسدة تفاعالت •·
النووية :- الكيمياء الرابعة الوحدة

النواة,العالقةبني بالكتلةاملفقودة, إستقرار أنواعها,طاقة الترابطالنوويوعالقاتها , ·•النظائر
. وأستقرار النواة والنيوترونات البروتونات عدد نسبة

العضوية النيتروجني مركبات -: اخلامسة الوحدة
. أميدات , ·• أمينات

وأهميتها. احلموض األمينية نيتريالت •·
احليوية الكيمياء -: السابعة الوحدة

واإلنزميات ). الفيتامينات , الكربوهيدرات , البروتينات , الليبيدات ) معنى ما , تعريفها •·

: األحياء : ثانيا
يلي : ما (2012) ثانوي الثاني للصف األحياء من كتاب

اخللية إنقسام األولى :-  الوحدة
وامليوزي) اإلنقسام(امليتوزي بني الفرق على التركيز

اتلفة األطوار على التركيز
األنسجة -: الثانية الوحدة

اتلفة األنسجة ووظيفة تركيب بني الفروق على التركيز
لألنسجة الطالئية اتلفة تواجد األنواع ومواقع تركيب وأشكال بني الفروق على التركيز

الوحدة الثالثة :- الدعامة واحلركة
الدعامية األنسجة بني والفروق النبات في الدعامة على التركيز

الالفقارية احليوانات في الدعامة على التركيز
والنبات احليوية في احليوان العمليات -: الرابعة الوحدة

الضوئي البناء خطوات على التركيز
ذاتية التغذية غير للكائنات التغذية التركيز على

النظام البيئي التركيز على  -: الوحدة السادسة
البيئي في النظام الطاقة تدفق

: يلي ما ثانوي (2012) الثالث كتاب األحياء للصف من
اجلهاز العصبي األولى :-  الوحدة

واملستقبالت الكيميائية املستقبالت الضوئية  التركيز على
الهرموني التنظيم  -: الثانية الوحدة

النبات في الهرموني التنظيم على التركيز
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اإلنسان عند النخامية الغدة على التركيز
احلية التكاثر في الكائنات الثالثة :-  الوحدة

والالجنسي اجلنسي بني التكاثر الفروق على التركيز
النباتات اجلنسي في التكاثر التركيز على

مندل وقوانني الكروموسومات على التركيز -: الرابعة الوحدة
املميتة اجلينات على التركيز

اجلنس حتديد في الوراثة دور على التركيز
: الفيزياء :  ثالثا

يلي : ما ثانوي (2012) الثاني الفيزياء للصف من كتاب
الصلبة األجسام توازن : األولى الوحدة

القوى - عزم
االزدواج -

صلب جسم - توازن
الدورية احلركات : الثانية الوحدة

احلركة الدائرية املنتظمة -
اجلاذبية في العام نيوتن قانون -

الكواكب حركة -
االهتزازية احلركة -

احلركة التوافقية البسيطة -
األبصار الضوء وأجهزة الوحدة اخلامسة :

الضوء -
لنيوتن اجلسيمات نظرية -

الضوء انعكاس -
قانون االنعكاس -
الضوء انكسار -

وقوانينها الرقيقة - العدسات
احلرارية الديناميكا : السادسة الوحدة

احلرارية الديناميكية العمليات -
املستمر الثامنة : التيار الوحدة

الكهربائية الدافعة - القوى
كيرشوف قانون -

الكهربائي . للتحليل فاراداي قانون -
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المنافسة امتحانات مفردات
الحقوق كلیات

: العربیة اللغة مادة (١)

: والنصوص األدب : أوالً
النهضة عوامل (١)

احلديث العصر في العربي النثر (٢)
الرافعي صادق ملصطفى واملعراج االسراء (٣)

ماضي أبو أليليا بلسماً (٤) كن
ثانوي كتاب الثالث املرجع:

األول في العصر العباسي الشعر (١)
فتح الفتوح ألبي متام (٢)
ثانوي كتاب الثاني املرجع:

األدبية والعصور األدب تعريف (١)
الصعاليك الشعراء (٢)

كلثوم بن لعمرو وإباء عزة (٣)
ثانوي األول كتاب املرجع:

والنقد: البالغة ثانياً :
الطلبي اإلنشاء أساليب (١)

ثانوي كتاب الثاني املرجع:

وعناصرها وأنواعها املقالة (١)
ثانوي كتاب الثالث املرجع:

: النحـو ثالثاً:
اخلمسة االسماء (١)
به وامللحق املثنى (٢)

به وامللحق السالم املذكر جمع (٣)
الصرف من املمنوع (٤)

الصرفي امليزان ٥)
ثانوي األول كتاب املرجع:



١٠٩

٢٠١٧/٢٠١٦م اجلامعي للعام الـقـبـول دلـيـل

وأخواتها كان (١)
وأخواتها إن (٢)

التعجب اسلوب (٣)
والدم املدح اسلوب (٤)

ثانوي كتاب الثاني املرجع:

االستثناء اسلوب (١)
النداء (٢)
احلال (٣)

املعاجم الكشف في (٤)
ثانوي كتاب الثالث املرجع:

: القراءة : رابعاً
من آداب السلوك (١)

وجودنا العربية صورة (٢)
االسالم في املرأة مكانة (٣)

ثانوي األول كتاب املرجع:

(١) أنَت أنَت اهللاُّ
حياتك اصنع (٢)

السعيد البيت (٣)
ثانوي كتاب الثاني املرجع:

األحقاد سالمة الصدر من (١)
العلم تاريخ في املسلمني (٢) مكانة العلماء

أتبعوه الذي النور (٣)
ثانوي كتاب الثالث املرجع:

الیمنیة: الجمھوریة دستور (٢)
والواجبات) (الحقوق
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اآلداب كلیة : رابعًا
: اليمني االعالم : أوالً

اليمن. في وتطورها الطباعة نشأة أ-
ميانيه) ، احلكمة مجلة ، اإلميان (صحيفة الصحافة لظهور ب- البدايات األولى

الطريق ، ، األيام ، الفضول ، اليمن صوت فتاة اجلزيرة ، ) مرحلة ماقبل الثورة األهلية في الصحافة ج-
.( الذكرى ، العامل ، النهضة ، املستقبل

الثوري ). ، ، ١٤ أكتوبر سبتمبر ٢٦ ، اجلمهورية ، الثورة الثورة ( صحيفة كنف في الصحافة اليمنية د-
املباركة. الوحدة مابعد مرحلة في اليمنية الصحافة - هـ

: املراجع
عدن الصحافة في خباره، نشؤ وتطور عبد الرحمن -١

الثاني. الفصل القسم الثاني واخلامس، الرابع الفصلني األول، القسم
سبتمبر ٢٦ ثورة اليمنية قبل الصحافة عبداهللا طاهر، علوي د. -٢

والعاشر" والسادس "األول الفصول
اليمنية. الصحافة موسوعة املؤيد، الوهاب عبد -٣

: العربية اللغة : ثانياً
. والبالغة والنصوص اآلدب : أوالً
اجلاهلي . الشعر خصائص - ١
اجلاهلي . العصر في النثر - ٢

واقسامه . التشبيه - ٣
واقسامها . االستعارة - ٤

االموي . العصر في واغراضه اآلداب فنون - ٥
واللفضية . املعنوية احملسنات - ٦

للشنفرى. ومترد رقص -٧
. الثانوي االول الصف : كتاب املرجع

االول . العباسي العصر في الشعر - ١
البي متام ) . ) الفتوح فتح - ٢

االندلسية . املوشحات - ٣
زيدون ) . البن ) لوعة وفراق - ٤

. الثانوي الثاني الصف كتاب : املرجع
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احلديث . العصر العربي في الشعر - ١
مطران ) . خلليل ) املساء - ٢

شوقي" أحمد دمشق " نكبة -٣
. الثانوي الثالث الصف كتاب : املرجع

: القراءة : ثانياً
والتعبير الكتابية القدرات في

: النحو : ثالثاً
اخلمسة . االسماء - ١

الصرف . من املمنوع - ٢
املضارع. الفعل نصب -٣
املضارع. الفعل جزم -٤

. الثانوي االول الصف : كتاب املرجع

واخواتها . كان - ١
واخواتها . إن - ٢

اخلبر". "أنواع االسمية اجلملة -٣
. الثانوي الثاني الصف كتاب : املرجع

املطلق". "املفعول املفاعيل -١
الجله. املفعول -٢

"الظرف". فيه املفعول -٣
معه. املفعول -٤

. الثانوي الثالث الصف كتاب : املرجع
عامة. اعالمية ثقافة : رابعاً
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وآدابھا اإلنجلیزیة اللغة بقسم المنافسة لاللتحاق امتحان مفردات
اآلداب كلیة

A-Language Functions and Lexical items:

-Describing people, places and things,

-Reporting events, summarizing, 

-Looking for a job, asking for and giving information,

- Instructing, suggesting.

B -Grammatical items:

-Tenses

-Phrases and clauses,

-conditional sentences,

- Direct & indirect speech,

-Active and passive voices,

-Interrogation,

-Imperatives,

-Conjunctions and links words,

-Prepositions,

-Possessives (pronouns, apostrophes),

-Modals (can. may, must, could, should…),
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- Adjective order,

- Comparatives and superlatives adjectives,

C- References (المراجع)

Crescent English Courses For Yemen, 4, 5 and 6.

(Pupils book & Work book)

االجتماعیة الخدمة تخصص القبول امتحان مفردات
اخلدمة االجتماعية قسم

اخلدمة االجتماعية مدخل : املقرر أسم أوالً:
. اخلدمة االجتماعية وتطور مهنة نشأة عن نبذة (أ)

. املساعدة لتقدمي االجتماعية كمهنة اخلدمة (ب)
اخلدمة االجتماعية. كمهنة املميزة اخلصائص (ج)

. االجتماعية ومبادىء اخلدمة أركان (د)
االجتماعية. عن اخلدمة شاملة روية (هـ)

املراجع
الواحد وحتديات القرن االجتماعية للخدمة املتقدمة العامة املمارسة السنهوري محمد (١) أحمد
. مدخلاخلدمةاالجتماعية الطبعةالسادسة املعدلة مدخلالرعايةاالجتماعية، اجلزءاألول: والعشرين،

٢٠٠٢م عدن جامعة : عدن إلصدار
. باشراحيل عوض منى : مدرس أعداد من ملزمة (٢)

العربية: اللغة ثانياً:
والبالغة والنصوص أوالً: األدب
اجلاهلي. الشعر خصائص (١)

. اجلاهلي العصر في النثر (٢)
األموي العصر في وأغراضه األدب فنون (٣)

كتاب الصف األول الثانوي : املرجع
األول في العصر العباسي الشعر (١)

األندلسية املؤشحات (٢)
الثانوي الثاني الصف كتاب : املرجع

. احلديث العصر في العربي الشعر (١)
. ( شوقي (دمشق احمد نكبة (٢)
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يف القبول امتحانات مفردات
العلوم كلية

األحياء مادة مفردات

الثانوي: االول الصف من الوحدات
احلياة مظاهر األولى : الوحدة

الغشاء اخلاليا, تركيب اخلاليا, انواع اخللية, احلي, الكائن عند احلياة مظاهر احلياة, مظاهر
. النواة اخللوي, السيتوبالزم,

الوحدة الثانية: تصنيف الكائنات احلية
الطالئعيات, مملكة البدائيات, مملكة مملكة الكائنات احلية, ممالك احلية, الكائنات تصنيف

. احليوانية اململكة النباتية, الفطريات, اململكة
التغذية : الثالثة الوحدة

األنسان. في التغذية ذاتية, الغير التغذية الكيمائي, البناء الضوئي, البناء الذاتية, التغذية
الكائنات احلية في النقل : الوحدة الرابعة

في األنسان. النقل في احليوان, النبات, النقل في النقل
الثانوي: الثاني الصف من الوحدات

اخللية انقسام : االولى الوحدة
مقارنة (االختزال), املنصف االنقسام املتساوي, االنقسام اخللية, دورة اخللية,  انقسام  مبادئ

واملنصف. املتساوي االنقسام
األنسجة : الثانية الوحدة

العضلية, األنسجة الرابطة),  ) الضامة األنسجة الطالئية, األنسجة  احليوانية, األنسجة
املستدمية, األنسجة (اجلنينية),  اإلنشائية األنسجة النباتية, األنسجة العصبية, األنسجة

(الوعائية). املركبة املستدمية األنسجة
واحلركة : الدعامة الثالثة الوحدة

في واحلركة النبات, الدعامة في واحلركة الدعامة اخللية, الكائنات وحيدة في الدعامة واحلركة
األنسان.

احليوية العمليات : الرابعة الوحدة
والنبات. احليوان في الطاقة انتاج الغذائي, والتمثيل الغذاء الضوئي, البناء عملية

املناعة الوحدة اخلامسة:
اللقاحات واألمصال. املناعة, جهاز املناعة,
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الثانوي: الثالث الصف من الوحدات
احلي الكائن في العصبي اجلهاز األولى: الوحدة

األنسان, اعضاء في العصبي اجلهاز اجزاء العصبية, احلي, انواع األلياف الكائن في العصبي اجلهاز
. اآللية املستقبالت الكيميائية, ,املستقبالت الضوئية املستقبالت احلس,

الهرموني التنظيم : الثانية الوحدة
األنسان. في الهرموني التنظيم احليوان, في الهرموني التنظيم النبات, في الهرموني التنظيم

احليه في الكائنات التكاثر الثالثة : الوحدة
في اجلنسي التكاثر النبات, في اجلنسي التكاثر اجلنسي, جنسي ,التكاثر الأل التكاثر التكاثر,

احليوان.
الوراثة علم اساسيات الرابعة: الوحدة

الوراثة, في الكروموسومات دور الظاهري, والشكل اجلنسي احلديث, الشكل الوراثة علم تطور
واجلنس. الوراثة

اجلزيئية الوراثة : اخلامسة الوحدة
النووي احلمض الوراثية,  الصفات  نقل في  (DNA) ال  حمض دور واجلينات,  الكروموسومات

البروتني. بناء خطوات الرايبوزي,
احليوية التقانة السادسة: الوحدة

استخدام انتاج الغذاء, في التقانة احليوية استخدام الوراثية, اجلينية او الهندسة احليوية, التقانة
استخدام امللوثة, الفات معاجلة احليوية في التقانة استخدام الدواء, انتاج في احليوية التقانة

الصناعية. املواد بعض انتاج في احليوية التقانة

املرجع:
(2015م). للمناهج. العامة االدارة و التوجيه, قطاع املناهج التعليم, و وزارة التربية (1

الثانوي. الثالث و الثاني االول, للصفوف االرض. علم و االحياء علم
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الكيمياء مادة مفردات

ثانوي: االول الصف كتاب
الثالثة: الوحدة

الدوري. والقانون الذرة -تركيب
الرابعة: -الوحدة

الفرعية. للمستويات تبعا الدوري في اجلدول العناصر -توزيع
الدوري. اجلدول في للعناصر والكيميائية الفيزيائية اخلواص -بعض

السابعة: الوحدة
. املوزونه واملعدالت الكيميائية -التفاعالت

املوزونة. املعدالت على املبنية الكيميائية -احلسابات
اجلزيئية باملول. الكتل عالقة ومفهوم املول- الكيميائية -الصيغ

الثامنه: الوحدة
االليفاتية). انواع الهيدروكربونات ) العضوية الكيمياء -

ثانوي: الثاني الصف كتاب
الرابعة: الوحدة

عناصر اموعة السادسة واستخدامات وتفاعالت العامة -اخلواص
ومركباته. لالوكسجني -اخلواص الكيميائية

االكاسيد. -انواع
اخلامسة: الوحدة

السابعة. اموعة عناصر واستخدامات وتفاعالت العامة اخلواص
السابعة: -الوحدة

الكيميائي. واالتزان التفاعالت -سرعة
لوشاتيليه) ( قاعدة العكسية للتفاعالت االتزان حالة املؤثرة على -العوامل

الثامنة: -الوحدة
. املائية االيوني في احملاليل -االتزان

والقاعدة. احلمض نظريات تعريفات االلكتروليت- -انواع
تأين املاء. وثابت للماء االتزان -ثابت

املنظم. احمللول – لألمالح – التحلل املائي الهيدروجيني -االس
(الكواشف). واالدلة املعايرة انواع -تعاريف

موالري. محلول احلجمي وتركيز في التحليل -احلسابات
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التاسعة: الوحدة
االروماتية الهيدروكربونات العضوية- -الكيمياء

العاشرة: الوحدة
االوكسجينية العضوية - املركبات العضوية -الكيمياء

ثانوي: الثالث الوحدة كتاب
االولى: -الوحدة

العناصر االنتقالية -
الثانية: -الوحدة

املادة) لتغيرات املصاحبة الطاقة ) احلرارية الكيمياء -
-تعريفات.

الثالثة: الوحدة
واالختزال االكسدة وتفاعالت -الطاقة الكهربائية
االلكترونات بنظرية واالختزال االكسدة -مفهوم

التأكسد. االلكتروني وحاالت التركيب التأكسد- -اعداد
اخلامسة: الوحدة

النيتروجني العضوية مركبات -
السادسة: الوحدة
احليوية -الكيمياء
السابعة: الوحدة

ومشتقاتة . النفط - تكرير
: الثامنة الوحدة

االنسان خدمة في كيميائية صناعات -
الكيميائية انواع الصناعات الكيميائية – -االسمدة

التاسعة الوحدة
-الكيمياء والبيئة.
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الفيزياء مادة مفردات

الصف االول ثانوي كتاب
خط مستقيم على احلركة الثانية: الوحدة

والطاقة الرابعة: الشغل والقدرة الوحدة
الساكنة الكهرباء الوحدة اخلامسة:
الكهربائي التيار السادسة: الوحدة

ثانوي الثاني الصف كتاب
االجسام الصلبة توازن االولى: الوحدة

الدورية احلركات الوحدة الثانية:
التيار املستمر الوحدة الثامنة:

املغناطيسية للتيار التاسعة: املغناطيسية والتأثيرات الوحدة

الثالث ثانوي كتاب الصف
واملقذوفات التحرك كمية االولى: الوحدة

املتناوب) ) املتردد التيار الثانية: الوحدة
الفيزياء الذرية : اخلامسة الوحدة
النووية الفيزياء السابعة: الوحدة

االجنليزية اللغة مفردات
English Language: 

- English Course for Yemen ( Science Section) 
- Course Book 6 
- Work Book 6 

Ministry of Education – Research and Development Centre

- - English Course for Yemen ( Science Section) 
- Course Book 5 
- Work Book 5 
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الرياضيات مادة مفردات

اجلبر:
االول) اجلزء االول ثانوي ( الصف -

اجلذور (االسس) لقوى -
االول) اجلزء ) ثانوي الثاني الصف -

اللوغاريتم. -
االولى الدرجة مبجهولني من املعادلتني - حل

الثاني) اجلزء ) ثانوي االول الصف
الثانية الدرجة من املعادلة -

ثانوي الثالث الصف
احلدين ذي ومفكوك والتوافيق التباديل -

الهندسة:
الثاني) اجلزء ) الثانوي االول الصف
املستوى في مستقيم معادلة -

الثاني) اجلزء ) ثانوي الثاني الصف
- الدائرة .

الثانوي الثالث الصف
القطوع اروطية. -

املثلثاث: حساب
الثاني) اجلزء ) الثانوي االول الصف

بينهما. والعالقات املثلثية النسبة -
الثاني) اجلزء ) الثانوي الصف الثاني -

املثلثاث . حساب -
والتكامل: التفاضل

ثانوي الثالث للصف الرياضيات كتاب
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في القبول امتحانات مفردات
والمعادن النفط كلیة

الكیمیاء مفردات
: الثانوي األول للصف الكيمياء كتاب -١
املوازنة. واملعادالت الكيميائية التفاعالت -

العضوية. الكيمياء -

: الثانوي الكيمياء للصف الثاني كتاب -٢
الكيميائي. واالتزان التفاعالت سرعة -

املائية. احملاليل األيوني في االتزان -
األروماتية. الهيدروكاربونات -

املركبات العضوية األكسجينية. -

: الثانوي الكيمياء للصف الثالث كتاب -٣
األكسدة واالخترال. تفاعالت -
النتروجني العضوية. مركبات -

الفیزیاء مفردات
الصلبة . توازن األجسام -

واملقذوفات . التحرك كمية -
للديناميكا احلرارية . األول القانون -

التيار املتردد . -
املوصالت . وأشباه املوصالت في الكهربائي والتيار احلراري االنبعاث -

الكهروضوئية . والعناصر الشمسية - الطاقة
- الفيزياء الذرية والنووية .

الثانوي الثالث للصف الفيزياء كتاب

الریاضیات مفردات
نظرية - احلدين ذات نظرية ، املركبة - االستقراء الرياضي - التبادل والتوافق األعداد : اجلبر

. االحتماالت

. الدوران - - االنسحاب املكافئ - القطع الناقص - القطع الزائد : القطع التحليلية الهندسة
األول - اجلزء الثانوي الثالث للصف املعاصرة الرياضيات

القابلة خواص الدوال - املشتقات االتصال - - الدوال أنواع - عددية دالة تعريف مجموع : التفاضل
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لألشتقاق -نظريةالقيمةاملتوسطة(نظريةرول)-املشتقةالثانيةوشكلةبياندالة-الفروع الالنهائية
عددية . دالة دراسة مخطط - املستقيمات املقاربة - دالة بيان -

األساسية - النظرية واألعلى األدنى احلد نظرية - - نظرية املقارنة للتكامل التقريب احلساب : التكامل
وتكامالتها اللوغارمتية واألسية الدوال بالتعويض- التكامل - بالتجزئة التكامل - التكامل فيحساب

احلجوم. - التكامل - تطبيقات الكسرية الدوال تكامل -
الثاني اجلزء - الثانوي الثالث للصف املعاصرة الرياضيات

االنجلیزیة اللغة مفردات
English Language :
a) Contents Crescent English Course Pupil’s Book 6
Unit 1 : Describing thing
Unit 2 : Reporting Events
Unit 3 : Looking for a job
Unit 4 : Tables, Flow Charts and diagrams.
Unit 5 : Working Things Out
Unit 6 : Looking back

Arts Reader :
Science Reader
Reference :
1) Crescent English Course for Yemen.
- Pupil’s Book 6
- Work Book 6
(Garenet Publishung ltd.)
القدمي الكتاب للمنهج محتويات هذا جميع
2) English for Yemen (Science Section)
- Couse Book 6
- Work Book 6
(Ministry of Education - Research & Development Center)
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اليمنية باجلامعات الطالب لشؤون املوحد النظام
(احلكومية)

والتحویل القید ونقل والقبول التنسیق

األول الفصل
التنسیق والقبول

فيمختلفالتخصصاتمع يخدمحاجةاجلمهورية اليمنيةمنالكوادر حتددسياسة القبولمبا مادة(4):
التعليمية. الفرص للجامعة وتكافؤ بالدور املعرفي والتنويري االلتزام

مادة(5):يقر مجلساجلامعةسنوياًسياسةالتنسيقوالقبولبناًءعلىمقترحاتمجالسالكلياتومجلس
للجامعات. األعلى الس من اعتمادها ويتم الطالب األعلى لشؤون الس إلى ويرفعها الطالب شؤون

يأتي: ما السياسة تشمل أن ويجب
دراسي. نظام كل ووفق وتخصص ومركز قسم أو لكل كلية االستيعابية القدرة أ-

كل في القبول أو للمفاضلة املطلوبة الثانوية العامة في املئوية األدنى للنسب ب- احلد
ومركز. وتخصص كلية

تعينيالكلياتوالتخصصاتواملراكز التيتطلبالقبول بهاإجراءاملفاضلةبنياملتقدمنيوحتديد ج-
املفاضلة. معايير

وانتهاًء. ً مواعيد التنسيق والقبول بدءا حتديد د-

اآلتية: ضوء املعايير في والقبول للتنسيق املتقدمني بني املفاضلة يحدد نظام :(6) مادة
العامة. املئوية في الثانوية النسب أ-

مختارة). مواد (في اجلزئية أو القبول العامة اختبار ب-
الشخصية. املقابلة ج-

يحقق العدالة أفضلعلىأن إلىنظام بعضللوصول مع بعضها املعايير املزجبني أي منهذه د-
املتقدمني. بني جميع واملساواة

مادة(7):مع مراعاةشروطومتطلباتالقبولاخلاصةبكلكليةوأحكامهذاالنظام يشترطلقبولالطالب
اآلتية:- الرئيسية الشروط اجلامعة كليات بإحدى
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يعادلها. ما أو الثانوية العامة على شهادة يكون حاصالً أن أ-
الثانوية مؤهالت على احلاصلون يقبل التي األعوام ضمن الثانوية على احلصول عام أن يكون ب-

خمسة أعوام. يتجاوز ال وبحيث خاللها
باجلامعة. احملددة والقبول التنسيق شروط الطالب أن يستوفي ج-

املفاضلة. تتطلب إجراء التي واملراكز والتخصصات الكليات في املفاضلة نظام اجتياز د-

توزيع خاللها ليتممن الوزارة إلى الدراسية واملقاعد باملنح للطالب طلبات التنسيق تقدمي يتم :(8) مادة
اجلامعي. بداية العام قبل ذلك يتم أن وعلى النهائي القبول اجلامعات إلجراء على املتقدمني

من وتخصصومركز) كلية ألية االستيعابية يزيدعن5% من القدرة (ال عدد محدد قبول يجوز :(9) مادة
أخرى تخصصات أو بكليات االلتحاق البكالريوسالراغبنيفي الليسانسأو درجة اليمنينياحلاصلنيعلى

اآلتية: بالشروط
أكادميياً. ومعتمدة بها معترف جامعة خريج املتقدم يكون أن أ-

أنيستوفياملتقدمكلشروطالقبولاملطلوبةلاللتحاق باجلامعةفيالسنةالتييرغبااللتحاق ب-
شهادة جامعية آخر تاريخ على بناًء فيحدد العامة الثانوية علىشهادة احلصول عام عدا بها

مستجد. كطالب املتقدم إذا ُقبل عليها حصل
بثلثعدد التخصصالسابق أو مناظرة للكلية تخصصأو كلية الطالبفي قبول حالة في ج-
التي باملقررات درجات وتقديرات شهادة ومتنح علمية مقاصة له جتري األقل على املقررات

األخير. التخصص أو بالكلية استكمالها

درس في الثانوية قد كان إذا إالّ وتخصصاتها اجلامعة كليات من أي في الطالب يجوز قبول مادة(10): ال
به. االلتحاق الطالب يرغب التخصص الذي أو للقبول بالكلية املؤهلة املواد العامة

مادة(11):يشترطلقبولالشهادة الصادرة منخارجاليمن التصديق عليهامنالسلطاتاتصةفي بلد
باجلامعة. املعادالت جلنة من للمعادلة وإخضاعها اليمن، وفي اإلصدار

الطالب: تسجيل مادة(12):
أ- يعدالطالبمسجالًباجلامعةبعداستيفاءالوثائقاملطلوبةوفقاًلشروطوضوابطالقبولودفع

الكلية املعنية. في قيد رقم ومينح والرسوم املقررة املبالغ
امللف أن يحتوي اجلامعة على أو بالكلية التسجيل أرشيف في الطالب ملف يحفظ ب-
الدراسية وأحواله بالطالب املتعلقة الوثائق كل إليه وتضاف القبول جميع وثائق على

باجلامعة. دراسته مدة واملالية خالل
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الثاني الفصل
والتحویل القید نقل

مادة(13):يجوزللطالباملسجلفيإحدىكلياتاجلامعةإذاتعثر فيسنته الدراسيةاألولىنقل قيدهإلى
الكلية. إطار في آخر تخصص

إطار اجلامعة مّرة واحدة فقط. أخرى في كلية إلى كلية للطالب التحويل من يجوز مادة (14):

: اآلتية وفق الشروط إلى أخرى جامعة من أن يحول يجوز للطالب :(15) مادة
أكادميياً. ومعتمدة بها معترفاً منها احملول اجلامعة تكون أن أ-

تأديبية. ألسباب منها احملول اجلامعة من مفصوالً الطالب يكون أال ب-
باجلامعة احملول منها. األقل األول على املستوى في قد جنح الطالب أن يكون ج-

أنيكونالطالبمستوفياًلشروطالقبولفيالكليةاحملولإليهافينفسسنةالتحاقهباجلامعة د-
منها. احملول

عامنيجامعيني في من أكثر احملول منها اجلامعة في الدراسة عن انقطع يكون الطالبقد أال هـ-
املعملية. الكليات في جامعي عام من أكثر أو النظرية الكليات

إليها. التي يرغب الطالب التحويل اجلامعة مجلس يحددها أخرى شروط أي و-

:(16) مادة
أو قيده (املنقول للطالب التي سبق الدراسية للمقررات املقاصة القسم اتصبإجراء يقوم أ-
هذا أحكام مع يتعارض مبا ال القسم، نظام الدراسية في املقررات مع فيها احملول) النجاح
مقرراترسوبإنكانت علىأنها النظام وحتسب علىالطالباملقرراتالتي سبقأن رسببها
التي املدة حتسب إليه كما حّول أو قيده الطالب نقل اخلطة الدراسية للتخصصالذي ضمن
قضاهاالطالبقبلنقلالقيد أوالتحويلضمناملدةالقصوىاحملددةللدراسةبالتخصص الذي

إليه. أو حّول الطالب قيده نقل
تثبيتفي السجلاألكادميي للطالباملنقول املقررات التيعودلتلهبحسباملقاصة العلمية. ب-

الوزارة. موافقة بعد إال والتحويل القيد نقل الدراسية املنح على املقبولني للطالب يجوز (17): ال مادة

اآلتية: التحويل للفئات أو القيد نقل ال يجوز :(18) مادة
واحدة. وملرة القبول والتسجيل فترة في إال األول املستوى في املستجد أ- الطالب

األسباب. من سبب – ألي جامعة كلية –أو أية املفصول من الطالب ب-
تخصصمناظر إلى حتويله أو قيده نقل كان إالّ إذا فأعلى املستوى الثاني إلى الناجح الطالب ج-
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املقررات. عدد من األقل على %50 بــ السابق لتخصصه
املقررة لتنفيذالعقوبةالتأديبية. بعدانتهاء الفترة الطالبالذيتقررتعليهعقوبة تأديبيةإالّ د-

إجمالي يدرس 50%على األقل من ويشترطأن أخرى للطالباحملولمنجامعة املقاصة جتري :(19) مادة

إليها. احملول في اجلامعة املقررات

الثالث الباب
من الدراسة والفصل واالنسحاب القید ووقف الدراسة

األول الفصل
الدراسة

في أسبوعاً (32) الدراسة وتستمر كل سنة، من شهر سبتمبر في اجلامعي (20): يبدأ العام مادة
للتقومي أسبوعني وفقاً في الفصل الدراسي وتكون عطلةنصفالعام أسبوعاً العام اجلامعيبواقع(16)

اجلامعي.

الطالب ويحرم أساساالنتظام، يقوم على اجلامعة، ومراكز الكليات في جميع الدراسة نظام :(21) مادة
والدروسالعمليةلكل قلتنسبةحضوره عن 75%مناحملاضرات النظرية النهائيإذا االختبار مندخول
راسباً الغياب بسبب النهائي االختبار دخول الذي حرم من الطالب ويعتبر الدراسية بحسباخلطة مقرر

املقرر. في

يبنيدليلالكليةاخلطةالدراسيةوماتشملهمنمقرراتدراسيةموزعةعلىفصولأوسنوات مادة (22):
يأتي: ما – الدليل الدراسية في اخلطة تشمل أن دراسية، ويجب

والتخصص واملستوى. والقسم والشعبة الكلية، على يدل مقرر بحيث لكل ً رقماً ورمزا أ-

والسريري). – املعملي – (النظري جوانبه وتوزيعها على مقرر لكل احملددة الساعات عدد ب-
التقومي. وأساليب واملراجع والنشاطات واحملتويات األهداف حيث من مقرر لكل توصيفاً ج-
اخلطط حتتوي أن ويجب الدراسية، واملستويات والفصول السنوات على املقررات د- توزيع هذه

والكلية والتخصص. اجلامعة متطلبات مقررات على الدراسية
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ويُعّد األولى، اجلامعية الدرجة ملدة الدراسة فيها للحصول على األدنى احلد الكليات أدلة تبني :(23) مادة
الكلية. في الطالب لبقاء أقصى ً حدا الدراسة مدة نصف زائداً األدنى احلد

التالي العام في يعيد نفسه الدراسي املستوى في الباقي لإلعادة أو مبقررات الطالب املنقول :(24) مادة
الدراسية اخلطة في تغيير وفي حالة إجراء أي فيها، غائباً ُعّد وإالّ بها، تبّقى التي مباشرة دراسة املقررات
تبقى فيه. الذي املستوى الدراسي من ابتداًء املستوى نفس في لإلعادة الباقي الطالب على يسري

يدرس أن املقررات هذه بأحد رسب إذا للطالب يحق اختيارية مقررات تدّرس التي الكليات في مادة (25):
وال يحسباملقرراالختياريالسابقضمناملعدل آخربعدموافقة القسم، ًاختيارياً فيالسنةالتاليةمقررا

للطالب. التراكمي

جناحه فيه. سبق مقرر دراسة إعادة للطالب يجوز ال :(26) مادة

واحد. وقت في علميتني لدرجتني اجلامعة في يكون مسجالً أن طالب ألي يجوز ال مادة (27):

الثاني الفصل
بعذر وعدم أداء االختبارات وقف القید

اآلتية: واإلجراءات القواعد وفق مؤقتاً قيده وقف للطالب يجوز :(28) مادة
تقدمي طلبوقفالقيدإلى عميدالكليةفيمدة تسبقاالختبارات النهائيةبأسبوعنيعلىاألقل. أ-

القيد. لوقف مسّوغاً عذراً بالطلب يرفق أن ب-
بعدأنيجتاز إالّ احملول أو للطالب املنقولقيده وكذا وقفالقيدفياملستوىاألول نهائياً ج- اليجوز
سنةدراسيةعلىاألقل بنجاحويجوزلسالكليةالنظرفي بعضاحلاالتاالستثنائيةلوقف

بنجاح. دراسي فصل مضي بعد القيد
دراسية تشترطذلك. القبولمبقاعد إذا كانتلوائح املنحأو للطالبالوافد وقفالقيد يجوز د- ال

قيده. وقف نفسه املستوى لإلعادة في الباقي للطالب يحق هـ- ال
أم منفصلة أكانت سواء دراسية فصول أربعة أو دراسيتان سنتان القيد لوقف األعلى احلد و-
(د) الفقرة في ورد ما مع مراعاة األولى اجلامعية الدرجة على للحصول دراسته خالل متصلة

النظام. هذا (32) من املادة من

:(29) مادة
لعميد يقدمه طلب على بناء القيد إعادة قيده أقف الذي للطالب يجوز أ-
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من بداية أسابيع ثالثة أقصاها في مدة لذلك املعد لنموذج وفق الكلية
فصلياً الدراسة كان نظام إذا مباشرة القيد التالي لوقف الدراسي الفصل

سنوياً. الدراسة كان نظام إذا اجلامعي التالي وبداية العام
بدون غائباً لميتقدمالطالببطلبإعادةقيدهبعدانتهاءمدةوقفالقيديُعّد إذا ب-

مقبول. عذر

أوغراماتمقررةعليهقبلوقفالقيدولكنهيحفظ مادة (30): وقفالقيد اليعفيالطالبمنأيةرسوم
ملدة األعلى احلّد حتتسبمدة وقفالقيدضمن وال االختبارات. نتائج تقديرات من يستحقه حقه فيما له

األولى. اجلامعية الدرجة على للحصول بها املسموح الدراسة

اجلامعي العام مقررات من أو أكثر مقرر اختبار أداء الطالبعن عذر الكلية قبول لعميد يجوز :(31) مادة
اجلامعة طبيب من معتمدة أو رسمية وثائق تؤكده قهرياً ً عذرا الغياب سبب كان إذا الدراسي الفصل أو
أقصاها مدة خالل الكلية إلى عمادة تقدم الوثائق الالزمة على أن املرض، بسبب العذر إذا كان الكلية أو

االختبار. أو بعد قبل أسبوع

يأتي: ما النظام هذا من (31) املادة بحسب الطالب عذر قبول على يترتب :(32) مادة
كافة. الوثائق والسجالت (غائب بعذر) في أمام اسمه يّدون أ-

غرامة الغياب. من بناًء على ذلك يعفي الطالب ب-
من النتيجة له حتسب بعذر غائباً فيها ُعّد املقررات التي أو املقرر اختبار الطالب إعادة عند ج-

النهائية. الدرجة
ُقِبَلعذرغيابالطالب بجميعمقرراتالفصلالدراسيأو العاماجلامعيفإنذلكيعدضمن إذا د-
النظام. من هذا من املادة (28) (و) عليها في الفقرة املنصوص القيد وقف ملدة احلد األعلى

الثالث الفصل
االنسحاب

اآلتية: وفق الضوابط اجلامعة في الدراسة من ينسحب أن للطالب يحق :(33) مادة
الكلية. لعميد االنسحاب بطلب رسمياً يوكله من أو شخصياً الطالب يتقدم أن أ-

اجلهات من طرفه يخلي وأن للجامعة، وعينية مالية التزامات من عليه ما الطالب يسدد أن ب-
لذلك. املعد النموذج وفق اجلامعة، في العالقة ذات
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ً مادة(34):ال يحقللطالباملنسحب مطالبةاجلامعة بإعادة مادفعه إليهامنمبالغ ماليةمالميكنمستجدا
العام اجلامعي. بداية من شهراً الدراسة تتجاوز ولم الدراسية املستويات إحدى في

املركز. أو بالكلية التحاقه عند قدمها التي به اخلاصة وثائقه للطالب املنسحب تُسلم :(35) مادة

فيها أن يوضح على باجلامعة درسها باملواد التي وثيقة على املنسحب احلصول للطالب يحق :(36) مادة
االنسحاب. وتاريخ اجلامعة منسحب من أنه

الرابع الفصل
الدراسة من الفصل

اآلتية: احلاالت الدراسة في من يفصل الطالب :(37) مادة
الطالبأنهسبق أتضحبعد حتويل إذا أو للقبول، العامة األحكام ال يتفق مع قبوله أن أتضح إذا أ-

للجامعة. حتويله من تاريخ قبول ملغياً تأديبية يعتبر قيده ألسباب فصله
السنة األولى. في الدراسية املقررات من (%50) من أكثر عذر بدون إذا تغيب ب-

مراعاة املادة إلىاملستوى األعلىمع الدراسيسنتنيدراسيتنيولمينتقل تبقى فياملستوى إذا ج-
من هذا النظام. (29)

هذا أحكام مع يتعارض ال مبا يتخرج ولم لدراسته األقصى للمدة املقررة احلد جتاوز إذا د-
النظام.

من هذا النظام. اخلامس الباب في ورد ما مبوجب تأديبية كعقوبة بالفصل قرار صدر هـ-إذا
الواحدة. اإلختبارية الدورة في مرة من أكثر الطالب غش تكرر إذا و-

علىأنيوضحفيوثائقهالصادر عناجلامعة يحقللطالباملفصولسحبوثائقهمناجلامعة، مادة(38):
عينية أو مالية التزامات عليه من ما يدفع أن وعلى وتاريخه، وأسباب الفصل اجلامعة، فصل من بأنه

للجامعة.
بحكم قضائي بات. إال أخرى باجلامعة مرة االلتحاق ألسباب تأديبية للمفصولني يحق ال :(39) مادة
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الرابع الفصل

والتقویم االختبارات

األول الفصل
النھائي االختبار

الدرجات. ورصد النهائي االختبار أعمال بتسيير تقوم خاصة تشكيلجلنة يحقلسالكلية :(40) مادة

أن القسم اقتراح رئيس على بناء االقتضاء االختبار، ويجوز عند أسئلة املقرر مدرس يضع :(41) مادة
الكلية. مجلس يختاره من يضعها

يشرك أن احلاجة لرئيسالقسمعند ويجوز النهائيملقرره، االختبار أوراق يصحح مدرساملقرر مادة (42):
اجلامعي. بالتقومي احملددة املدة خالل التصحيح يتم أن ويجب التصحيح، أكثر في متخصصاً أو معه

كشوف في الطالب عليها يحصل الدرجات التي النهائي االختبار بتصحيح يقوم من يرصد :(43) مادة
القسم. عليها رئيس ثم يصادق عليها، لذلك ويوقع املعدة الدرجات رصد

وأسماء الفصل ودرجات اجلزء العملي نتائج أعمال أن يعلنوا املقررات أساتذة جميع على :(44) مادة
القسم. رئيس من معتمدة األقل بأسبوعني على النهائية االختبارات بداية قبل احملرومني

املوعد األكثر من بدء على ساعة نصف مرور بعد طالب أي مكان االختبار يدخل يجوز أن (45): ال مادة
على االختبار مضي نصف زمن إال بعد االختبار مكان مبغادرة للطالب يسمح لالختبار، كما ال احملدد

األقل.

دخول االختبارات من حلرمانه أو عذر بدون أو غيابه بسبب رسوبه لإلعادة الباقي يلتزم الطالب :(46) مادة
باجلامعة. املقررة الغرامات بأداء

مادي هناكخطأ لم يكن ما بعد تسليمها من بيانات النتائج أي املقرر تعديل ألستاذ يجوز ال :(47) مادة
. النظام هذا من (50) وفق املادة الكلية قبل عميد اإلطالع عليه من مت واضح
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مادة(48):يحقللطالبالتظلممننتيجة أيمقرربعددفعمبلغ ماليكتأمنيعنأحقيتهفيالتظلمطبقاً
للنظاماملاليباجلامعةوذلكخاللأسبوعني منتاريخإعالنالنتيجةبعدها يسقط حقهفيالتظلمفأنثبت

التأمني. مبلغ يعاد التظلم في أحقيته

السرية. باستخدام األرقام الكليات جميع لالختبارات النهائية في التصحيح عملية تتم :(49) مادة

علىالكشف عنكراسات إجابةالطالبومراجعة احلقفيالتظلممننتيجة االختبار يقتصر مادة(50):
درجات لها توضع لم أو تصحح لم األسئلة من أي إجابة أن أتضح أو جمعها فقط، وإذا الدرجات رصد
عليه وتصويب احلالة الكلية لعرض عمادة خطياً عن طريق املقرر مصحح اتص الكنترول فيستدعي
مع نسخ منها وتوزع من العميد معتمدة رسمية محاضرة في احلاالت هذه وتثبتجميع وجد، إن اخلطأ
تاريخ من شهر أقصاها مدة خالل للطالب التظلم نتيجة وتعلن باجلامعة العالقة ذات للجهات احملاضر

النتيجة. إعالن

أصول في املزيلة املواد استخدام أو التغيير أو التعديل أو اإلضافة أو أو احلذف الشطب يجوز ال :(51) مادة
بعد إقرارها. رصد الدرجات كشوف

ويحق للكليةبعد ذلك مادة(52):حتفظ كراسات إجاباتالطالببالكليةملدةعامنيجامعينيعلىاألقل،
محاضر رسمية. منها مبوجب التخلص

تزيد على ال النهائيفقطممنتبقىعلىتخرجهمما الثاني لطالباملستوى اختبار الدور يعقد :(53) مادة
العلوم بكليات القواعد اخلاصة مراعاة مع اجلامعي بالتقومي الزمني احملدد املوعد في وذلك مقررات ثالثة

(عن بُعد). املوجه التعليم وبرامج الطبية

التحريريالنهائي، مادة(54):يحدد مجلسالكلية–بناءعلىتوصيةمجلسالقسماتصمدةاالختبار
ساعات. ثالث عن تزيد ساعة، وال تقل عن أال على 

التوزيع (تشوه غير منطقية نتيجة إلى االختبار أدى إذا املقرر ألستاذ نتيجة االختبار مادة (55): تعاد
أويقدمتفسيراًمقبوالًلها النظر فينتيجةاالختبار املقرر االعتداليللدرجات)وفيهذهاحلالةيعيدأستاذ

الكلية. مجلس ويعتمده القسم مجلس يقره

الطالب نائبةلشؤون أساليبالتقومييكلفرئيساجلامعة أو بغرضحتسنياالختبارات وتطوير :(56) مادة
جلاناًعلميةمتخصصةتقومباختيارعيناتعشوائيةمناالختبارات النهائيةمتثل التخصصاتاتلفةفي
بشأنها املقترحاتاملناسبة. وتقدم علمية، في ضوء معايير وتقوميها وتقوم بتحليلها الكلياتواألقسام،
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الثاني الفصل
التقدیرات

اآلتي: النحو السنوية على التقديرات وكذا للمقررات، (57): حتسب التقديرات مادة

ممتاز -%100 إلى %90 (م)من لها ويرمز
ً جدا جيد -%90 80% إلى أقل من جــ)من لها (جــ ويرمز

جيد -%80 65% إلى أقل من //)من (جــ لها ويرمز
مقبول -%65 50% إلى أقل من (ل)من لها ويرمز
ضعيف (ض)أقل من %50- لها ويرمز

غائب (غ)صفر- لها ويرمز
مقبول بعذر غائب ب)غائب بعذر- ويرمز لها (غ

محروم (مح)محروم- لها ويرمز

اآلتي: النحو على تقديراتها فتحسب الطب كليات عدا
ممتاز -%100 إلى %90 (م)من لها ويرمز

ً جدا جيد -%90 80% إلى أقل من جــ)من لها (جــ ويرمز
جيد -%80 70% إلى أقل من //)من (جــ لها ويرمز

مقبول -%70 65% إلى أقل من (ل)من لها ويرمز
ضعيف (ض)أقل من %65- لها ويرمز

غائب (غ)صفر- لها ويرمز
مقبول بعذر غائب ب)غائب بعذر- ويرمز لها (غ

محروم (مح)محروم- لها ويرمز

الطالب مينح: وضع مادة (58): لتحسني
احتاجها للنجاح في املقرر. إذا للمقرر (2%) من الدرجة النهائية -

ذلك املقرر. في التقدير لتحسني احتاجها إذا للمقرر النهائية من الدرجة (%1) -
(5%) منالدرجةالنهائيةملقررواحدفيكلياتالعلومالطبيةإذاكان هذااملقررالوحيدالستكمال -

الطالب. لتخرج التراكمية الدرجات مجموع ضمن املضافة الدرجة حتسب وال تخرجه
(10%)منالدرجةالنهائيةملقررواحدفقط فيبقية الكلياتإذاكانهذااملقررالوحيدالستكمال -

الطالب. لتخرج التراكمية الدرجات مجموع ضمن الدرجات املضافة حتسب وال تخرجه
واصصةلهبواقع خمسنيدرجة بحسبالساعاتاملعتمدة النهائيةلكلمقرر الدرجة حتدد :(59) مادة

معتمدة. واحدة نظرية ساعة تساوي عمليتني ساعتني معتمدة، وكل نظرية ساعة لكل
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الطالب. رقمصحيحلصالح ألقرب مقرر الطالبفي أي احلاصل عليها تقربكسور الدرجات :(60) مادة

الصغرى له الدرجة فترصد أو أكثر الثانية للمرة اختباره بعد ما في مقرر الطالب جنح إذا :(61) مادة
الطالبالغائب أما ويكونتقديره مقبوالً، فيالكلياتاألخرى، (65%) فيكلياتالطبو(%50) للمقرر

كاملة. عليها حصل التي الدرجات له فترصد قيده املوقف أو مقبول بعذر

:(62) مادة
النهائية من األقل على (%30) بواقع للمقرر الدراسي الفصل أو السنة أعمال درجات حتسب أ-

العظمى لدرجة املقرر.
املقرر. لدرجة العظمى النهاية (70%) من بواقع النهائي االختبار درجات حتسب ب-

جتمعدرجات أعمال السنةأوالفصلالدراسيمعدرجةاالختبار النهائيلتحسبللطالب الدرجة ج-
ذلك املقرر. في يستحقها الكلية التي

درجة االختباراتالتحريريةمع درجة عمليةجتمع أو جوانبتطبيقية املقرراتالتيلها د- في حالة
اموع ذلك ضوء في وحتدد والعملي، التطبيقي درجات اجلزء إلى الفصل باإلضافة أعمال

اآلتي: النحو مقرر على كل في النهائية للطالب الدرجة
(%50) عن يقل ال للدرجتني اموع الكلي كان إذا املقرر في ناجحاً الطالب - يعد
منالنهائية العظمىلدرجاتاملقرر،وبالنسبةلكليات الطبفيجبأناليقلمجموع
منالنهايةالعظمىلدرجاتاملقرر وفيكلاألحواليشترط الدرجتنيعن(%65)

جزئي. لكل الكلية الدرجة من (%35) عن الدرجتني من تقل أال
يُعّد النظري- أو اجلزء العملي اجلزء – املقرر جزئي أحد في الطالب رسب إذا -
باقياً الطالب كان إذا اجلزء العملي واجلزء النظري إعادة وعليه املقرر، في راسباً

نفسه. الدراسي املستوى في لإلعادة

غيابه ُقِبل عذر قد كان إذا إال للمقرر االختبار النهائي حضور حالة عدم في يعد الطالب غائباً مادة (63):
بعذر. غياب النتائج كشوفات في له فترصد النظام من هذا املادة (33) بحسب

مراعاة بها إلىمستوى أعلىبثالثةمقررات مع للطالباالنتقال املقرراتالتي يجوز عدد يحدد مادة (64):
تشترطالنجاحبجميع أقلمنثالثةمقرراتأو ً التيتشترطعددا القواعداخلاصةبكليات العلوم الطبية
نهاية في إال آخر إلى مستوى االنتقال من يكون ال وفي كل األحوال األعلى إلى املستوى لالنتقال املقررات

النظام). هذا من بحسب املادة (53) الثاني نتائج الدور بعد (أو اجلامعي العام

اآلتي: النحو على للطالب السنوي التقدير يُحدد :(65) مادة
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الدرجات مجموع على عليها، وتقسم احلاصل الدرجات املقرراتجتمع جميع الناجحفي الطالب أ-
منهذا (57) الطالبوفق املادة ذلكتقدير عن الناجتُة املئويُة النسبُة د للمقررات، وحتدَّ النهائية

النظام.
عن بدالً له تكتب النظام هذا من (64) املادة وفق مبقررات األعلى املستوى إلى املنقول الطالب ب-

بها. املتبقي املقررات عدد ويذكر (منقول) كلمة التقدير
بها. املتبقي املقررات عدد لإلعادة) ويذكر (باق التقدير عن بدالً له يكتب الباقي لإلعادة الطالب ج-

املقررات جميع في عليها التي حصل الدرجات بجمع تراكمياً تخرج الطالب تقدير يحسب :(66) مادة
الدراسيةاملطلوب منهاجتيازهاللتخرج(مناملستوىاألول حتى املستوى النهائي)،وقسمهناجتاجلمععلى
املادة (68) في ورد ويحسب التقدير كما آنفاً، إليها املشار الدراسية للمقررات الدرجات النهائية مجموع

التقريب. عدم جواز مع مالحظة النظام هذا من

اآلتية: التقديرات بإحدى والليسانس البكالريوس درجة على للحصول الطالب جناح يقدر :(67) مادة
ممتاز. -

جيد جداً. -
جيد//. -
مقبول. -

على  بناًء التخرج كشوفات هذا النظام، ويتم إعداد من واملادة (68) (57) املادة في ورد ما مراعاة  مع
اجلامعي. التقومي في احملددة املدة خالل وذلك للتخرج املئوية وبحسب النسبة املذكورة، التقديرات ترتيب

اآلتية: القواعد وفق الشرف مرتبه تخرجه عند الطالب مينح :(68) مادة
يكونقدحصلعلى علىاألقل فيجميع املستوياتالدراسية، واأل جيدجداً حصلعلىتقدير إذا أ-
النهائي. املستوى األول وحتى املستوى من بدءاً التخصص مقررات من أي في تقدير مقبول
دراسُته مدة خالل دراسي مقرر أي مقبول في عذر غاب بدون أو ُحرم أو رسب يكون قد أال ب-

باجلامعة.
أنيكونقدأكملمتطلباتالتخرجخاللاحلداألدنىلسنواتالدراسةاحملددةفيتخصصه مالم ج-

النظام. في هذا ورد ملا وفقاً مقبول بعذر غاب أو قيده قد أوقف يكن
تأديبية. عقوبة أية ضده صدرت قد يكون أال - د

أو العلمية التربية أو باملقررات البحثية التقومي اخلاص قواعد للكليات الداخلية النظم حتدد :(69) مادة
هذا النظام. مع يتعارض ال مبا املعملية أو التدريبية أو املشروعات الوسائل التعليمية أو التطبيقية
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الخامس الباب
للطالب والضوابط التأدیبیة الحقوق

مادة (70):جميعالطالباملسجلني فياجلامعة مبختلفمستوياتهمالدراسيةيخضعونللقواعدوالضوابط
النظام. هذا في املبينة التأديبية

وأهمحقمنحقوقهمويرافق ذلك مجموعةمن أول يعدحصول الطالبعلى العلمواملعرفة :(71) مادة
– مايلي: احلصر ال املثال سبيل على احلقوق هذه ومن غيره، عن الطالب اجلامعي شخصية متيز احلقوق

إبداءالرأيواملشاركة الفعالةفيماتقومبهاجلامعةمنبرامجعلميةوخطط دراسيةوتقييم أ-
واإلدارية. املعايير العلمية واألكادميية األداء وفق

احلرم داخل الطالب هوية تثبت التي باعتبارها الوثيقة البطاقة اجلامعية احلصول على ب-
اجلامعي.

التكرميإذاكانالطالب ضمنمنتنطبقعليهشروطالتكرمي،ومنذلك ظهورأسمهفيلوحة ج-
النظام. بهذا جاء ما وفق باجلامعة الشرف

االشتراكفياجلمعيات العلميةواملساهمةفيتكوينها والعملضمنأنشطتهاوفقاللوائح د-
لذلك. املنظمة

احملددة. النظم وفق اإلعارة أو لإلطالع مراجع من هـ-أستخدام املكتبات مبا حتتويه
وفق العلمية مداركه ولتطوير وإبداعاته إلثباتجتاربه باجلامعة اخلاصة املعامل استخدام و-

بها. اخلاصة النظم
اجلامعة كاألنشطةالرياضيةأو وترعاها املشاركةفيإقامةاألنشطةاتلفةالتيتتبناها ز-

االجتماعية. أو الثقافية
حل في ملساعدته اجلامعي احلرم داخل االجتماعية األولية والرعاية الرعاية الصحية ح-
االجتماعيني والباحثني املرشدين طريق عن العلمي التحصيل تعيقه عن التي مشكالته
لها. املنظمة اللوائح وفق املادية املساعدة على احلصول في ذلك ألجل احلق وله باجلامعة
هذا في جاء ما على بناء ضده الصادرة القرارات في النظر إعادة التماس أو التظلم ط-

النظام.
احلصول علىالوثائقالتيمتنحهااجلامعةمبافيذلكمنحهالدرجةالعلميةبعدأستكمال ي-

من اجلامعة. متطلبات التخرج
استفسار مدرسيةدخلاحلرم اجلامعيومناقشتهماملناقشةالعلمية الالئقةوطلباملزيدمن ك-
توضيحمالم يدركه منالعلومواملعارفوال رقابه عليهأوعقوبةفيذلكمالميخلبالقوانني

العامة. واآلداب النافذة واللوائح
واالنسحابمن وإعادته وقفالقيد ذلكحق في مبا النظام هذا في الواردة للطالباحلقوق ل-

االختبارات...الخ. نتائج من والتظلم اجلامعة
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كما لهاحلقفيأستردادكل احلصولعلىسندقبضرسميلكلمايدفعهخلزينةاجلامعة، م-
لذلك. املنظمة اللوائح ووفق باجلامعة اتصني لدى دفعه كتأمني ما

اجلامعة في واللوائح النافذة بالنصوص متمسكاً اجلامعي احلرم داخل بحقوقه املطالبة ن-
باجلامعة. والواجبات احلقوق في متساوون الطلبة وجميع

أمينة منظم وبأيدي وبشكل آمن مبكان اجلامعي داخل احلرم س- احلفاظعلىمحتويات ملفه
وكذاعدم نشرأيمن إالللطالبأومن يوكلهرسمياً، وعدم تسليمأيمنمحتوباته (امللف)
أنه منحقالطلبة ناجتاًعن قرارعقوبةضدالطالبكما النشر هذهاحملتوياتمالميكنهذا
علىاجلامعة احملافظةعلىصورهمالشخصيةداخلملفاتهموعدمإظهارهاأوأستخدامها
احملتويات اإللزامية في الصور من هذه الطالبات بأعتبار أن وبالذات صور له خصصه ملا إال
اجلامعة. بها في التعامل حفظها ونزاهة من ضمان فالبد باجلامعة، القبول ملف
قبل اجلامعة. من تضمينها بالتعليمات الصادرة النظام يتم في هذا ترد لم أية حقوق ع-

األخص: وعلى اجلامعية، والقيم والقرارات واللوائح بالقوانني كل إخالل مخالفة يُعد مادة(72):
الدروس حضور عن املدبر االمتناع عليه أو التحريض أو الدراسة تعطيل أ-
عليها باملواظبة الطالب التي يُلزم األخرى اجلامعية واألنشطة واحملاضرات

النافذة. والقوانني الدستور ال يخالف ومبا
اجلامعة. داخل واآلداب العامة األخالق فعل يتنافى مع كل ب-
لها. الالزم مينع الهدوء ما أو االختبارات بنظام إخالل كل ج-

كل غشفياالختبارات أوالشروع فيه أومحاولة القيامبذلكيعدمخالفة. د-
اجلامعية. واملنشآت للممتلكات املعتمد التخريب هـ-

اجلامعي. احلرم فرد داخل على أي االعتداء محاولة أو الشغب إثارة و-
في بأية صورة النشرات أو اجلدارية واالت وامللصقات املنشورات ز- توزيع
والقوانني الدستور يتعارض مع ال ومبا اصصة لها بغير األماكن الكليات

النافذة.
التدريس هيئة للجامعةوألعضاء اإلساءة جمع التوقيعاتالتيمنشأنها ح-

فيها.
أي في عامة ندوات محاضرات أو أو إقامة حفالت إلى الدعوة ط- التنظيم أو
منقاعات اجلامعةومبانيهامندون إذن مسبقمنعميدالكليةأومننيابة

الطالب. لشؤون رئاسة اجلامعة
باجلامعة أو االجتماعاتالرسمية املكاتباجلامعية املبانيأو أي من اقتحام ي-

أو حضورها. فيها يكون أن للطالب ال يحق التي
واللوائح القوانني إطار خارج جمعيات أو هيئات أو احتادات لتكوين السعي ك-

لذلك. املنظمة
التدريس أومساعديهم هيئة من الطالبأليمن أعضاء إساءة أو إهانة أية ل-

اجلامعة. في ألي من العاملني أو
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التهديد املباشرباإلعتداء علىأيمنأعضاء هيئةالتدريسأومساعديهمأو م-
اجلامعة. في العاملني من أي

مساعديهمأو هيئة التدريسأو الطالبجسدياً علىأيمنأعضاء إعتداء ن-
بالكلية. االختبارات واملشرفنيواملالحظنيفي اجلامعة العاملنيفي من أي

اجلامعي. آخر في احلرم على طالب أو أعتداء أية إهانه أو إساءة س-
أي في االوراق املزوره أو الوثائق أستعمال أو اجلامعية الوثائق في التزوير ع-

اجلامعية. األعمال من
التي اجلامعية األعمال أي من في أو االختبارات أثناء الشخصية ف- أنتحال

الشخصية. إثبات تستوجب
اجلامعي. احلرم داخل نوعه) كان (اياً إخفائه أو السالح حيازة أو حمل ص-
اجلامعة. داخل الطالبي للنشاط املنظمة والقواعد النظم مخالفة ق-

هي: التأديبية العقوبات مادة (73)
كتابة. أو شفاهاً التنبيه أ-

الكتاب. اإلنذار ب-
الطالبية. االمتيازات أو بعض اخلدمات من احلرمان ج-

من ــدد ع أو ــررات ــق امل ــد أح محاضرات مــن ــان ــرم د- احل
االختبار. في الطالب وضع على يؤثر ال نحو  على احملاضرات

مقرر. أي في الطالب اختبار إلغاء هـ-
أكثر. أو في مقرر االختبار من احلرمان و-

مجلس من بقرار ويكون أكثر، أو دراسي فصل اختبارات نتيجة من احلرمان ز-
الكلية. مجلس من توصية على بناء الطالب شئون

بقرار ويكون أكثر، دراسي أو لفصل االختبار أو الدراسة من احلرمان ح-
الكلية. مجلس من توصية على بناًء الطالب شؤون مجلس

موافقة بعد اجلامعة رئيس من بقرار ويكون اجلامعة، من النهائي الفصل ط-
اجلامعة. مجلس

وحتفظ الطالب بذلك وإبالغ اجلامعة داخل الصادر بالفصل النهائي القرار بإعالن األمر يجوز :(74) مادة
الطالب. ملف في التأديبية بالعقوبات الصادرة القرارات

في الواردة االفات من أرتكب أياً إذا الكتابي، أو اإلنذار الشفهي التنبيه للطالب عقوبة توجه (75) مادة
العقوبة االفة تتدرج تكرار وفي حالة النظام من هذا (72) املادة من ك، ص) ط، ي، ح، (و، ز، الفقرات

النهائي. الفصل عقوبة إلى وصوالً
أياً أرتكب منها إذا عدد أو املقررات أحد محاضرات من عقوبة احلرمان الطالب في حق توقع :(76) مادة

النظام. هذا من املادة (72) من س) (أ، ل، م، الفقرات في الواردة االفات من
أو االختبارات قاعة داخل االختبارات بنظام أخّل إذا واحد مقرر في اختبار الطالب يلغى :(77) مادة
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باالختبار. له عالقة اإلخالل ذلك كان خارجها إذا
االختبار في غشاً وإذا أرتكب االختبار، أثناء الغش في شرع إذا واحد مقرر من (78): يحرم الطالب مادة

الغش. طبيعة بحسب فيحرم من مقررين أو أكثر به متلبساً وضبط
هــ، الفقرات(ب، في الواردة االفات من أياً ثبتارتكابه إذا النهائي يعاقبالطالببالفصل :(79) مادة

النظام. من هذا (72) من املادة ف) ع، ن،
اخلدمات أي من على احلصول في أو الطالبي النشاط ممارسة في الطالب حق مادة (80): يسقط
واالمتيازاتالطالبيةالتيتقدمهااجلامعةفيحالقيامهبأيفعلأوسلوكيخالفالقواعدواللوائحاملنظمة

الطالبي. للنشاط
هي: العقوبات بتوقيع اجلهات اتصة :(81) مادة

املادة في األولى املبينة األربع العقوبات توقيع حق وله الطالب: أستاذ أ-
(73)منهذاالنظاموذلكعندمايقعالطالبفيمخالفاتتأديبيةأثناء
مع بها املكلف الطالبية اتلفة النشاطات أو واحملاضرات الدروس

األستاذ. يتخذها عن العقوبات التي القسم رئيس إبالغ
ب- عميدالكلية:ولهحقتوقيعالعقوباتالستاألولىاملبينهفياملادة(73)
منهذاالنظام،علىأالتقعالعقوباتاخلامسة والسادسةإالبعد إجراء

الكلية. مجلس موافقة وبعد النظام هذا في ورد كما حتقيق
(73) املادة في املبينة العقوبات جميع توقيع حق وله اجلامعة: ج- رئيس

اجلامعة. في الطالب تأديب مجلس توصية على بناء

:(82) مادة
الكلية الطالب داخل من حتدث التي االفات في جميع للتحقيق الكلية جلنة عميد من بقرار أ-تشكل

من: كل من اللجنة وتتكون الالزمة بالعقوبات التوصيات وتصدر بشأنها
رئيساً من يفوضه)  (أو لشؤون الطالب الكلية عميد نائب

ً عضوا معهم غالبية احملقق احملقق معه أو فيه الذي يدرس العلمي القسم رئيس
ً عضوا بالكلية  التدريس أعضاء هيئة أحد

ً ومقررا ً عضوا الكلية)  (مسجل الطالب بالكلية شؤون مدير
عضواً بالكلية  الطالب رئيس فرع احتاد

داخل اجلامعة الطالب قبل للتحقيق في االفات التي حتدثمن جلنة رئيساجلامعة بقرار من تشكل ب-
من: من كل وتتكون اللجنة

فيها يوجد التيال فياجلامعات األساتذة أقدم أحد أو الطالب لشؤون والقانون نائبعميد كلية الشريعة
رئيساً حقوق  شريعة أو كلية
عضواً باجلامعة  التدريس أعضاء هيئة أحد
ً عضوا باجلامعة  القانونية الشؤون مختصي أحد

ً ومقررا ً عضوا والتسجيل القبول عام مدير نائب
ً عضوا اجلامعة  طالب احتاد أمني عام

ج-يشكلبقرار منرئيساجلامعةمجلستأديبيفياجلامعةللنظر فيالعقوباتاملوصى بهامنقبلجلان
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الس ويتكون اجلامعة لرئيس التأديبي توصيات الس الطالبية وترفع التأديبية االفات في التحقيق

من: كل من اجلامعة التأديبي في
رئيساً الطالب  شؤون عميد الطالب/ لشؤون اجلامعة نائب رئيس
ً عضوا العمداء أقدم أو (احلقوق) والقانون الشريعة كلية عميد
عضواً أستاذ  بدرجة هيئة تدريس عضو

عضواً ومقرراً عام القبول والتسجيل  مدير
ً عضوا باجلامعة  القانونية عام الشؤون مدير

ً عضوا باجلامعة  الطالب رئيس احتاد
إجراءاتالتحقيق وكذا وإجراءاتأعمالها اللجان الطالبباجلامعةاختصاصاتهذه نظامشؤون د-يحدد
ً والتأديبللطالبوكلمايتعلقبذلك،واليجوزللعضواملكلفضمنجلنةالتحقيقمعالطالبأنيكونعضوا

التأديب. مجلس في
النظامعدا العقوبات األربعاألولىاملنصوصعليهافياملادة(73)من هـ-تقعالعقوباتالتي يشملهاهذا

يخصه. كل فيما التأديبي الس أو التحقيق جلان من مرفوعة النظام بتوصيات هذا
التحقيق أمامجلنة واملثول باإلعالنفيلوحةاإلعالناتبالكليةللحضور أو الطالبكتابياً يبلغ :(83) مادة
خاللمدةأقصاهاثالثةأياممنوقوعاالفةاملتهمبها، ويجبعلى اللجنةسماعأقوالاحملققمعهودفاعه
عننفسه،وتدوينذلك فيمحاضر رسميةوإذا لميحضرالطالب للتحقيقفي املواعيداملبلغعنهاكتابةأو

نفسه. أقواله والدفاع عن سماع في حقه يسقط بالكلية اإلعالنات لوحة في باإلعالن
بها. اجلامعة علم تاريخ من يوماً ثالثني ال تتجاوز مدة خالل التأديبية االفة في يبث أن (84): يجب مادة
تأديبيوذلك خاللمدة التزيد عنخمسةعشر إلى رئيساجلامعة من أي قرار للطالبالتظلمكتابياً ويجوز
لم إذا باجلامعة إلىالسالتأديبي التظلم رئيساجلامعة العقوبة التأديبية، ويحيل تاريختوقيع من يوماً

هذه االفة. رأياً في أبدى الس قد هذا يكن
مجلس اجلامعة على التظلم االفة، فيعرض رئيس اجلامعة في رأياً أبدى قد التأديبي إذا كان الس أما
اتصة. اإلستئنافية احملكمة أمام إال فيه النظر إعادة يجوز قراره نهائياً، وال ويكون فيه للنظر

حدوث في حالة جامعة أي في الدراسة وقف اجلامعة رئيس من عرض على للوزير بناًء يحق مادة (85):
على األمر يعرض أن على االختبار أو أنتضام عدم منه يخشى أو عنه يتسبب إخالل بالنظام اضطرابا أو

الدراسة. وقف تاريخ من على األكثر أسبوعني خالل للجامعات األعلى الس
العقوبات. تطبيق من يُعفى ً عذرا يُعد ال اجلامعة ولوائحها اجلهل بنظم :(86) مادة
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السادس الباب
النشاط الطالبي

تكفلاجلامعةلطالبهاحقممارسةأنشطتهمالطالبيةوتكوينكياناتهمالنقابيةممثلهباحتاد مادة(87)
الطالبية األطر تدعم اجلامعةهذه كما تكوين اجلمعياتالعلمية، وكذا اخلاصبذلك، الطالبوفق القانون
مادياًومعنوياًوترصداجلامعة لذلكمبالغدعمماليةضمنميزانيةاألنشطةالطالبيةحتددفي اللوائحاملالية

باجلامعة.
اجلمعيات العلمية الطالبية يُبنينظام اجلمعيات تسمى جمعياتطالبية اجلامعة في تنشأ :(88) مادة
بتحقيق أهدافها. قيامها وسبل انتخابها وإجراءات وتكوينها اجلمعيات أهداف (مهام) هذه باجلامعة
مادة(89):تشجع اجلامعةتنظيمأطر أوجلاننشاططالبيعلىمستوى اجلامعةأوالكليةيكونقاسمها
املشتركهواياتالطالبواهتماماتهموميولهم الثقافيةوالفنية واألدبية والبيئيةواالجتماعيةوعلىأنيحدد
نظامالنشاطالطالبيباجلامعةمايتعلق بهذهاألطرالطالبية منحيثأهدافهاوتكوينهاوإجراءاتانتخابها

أهدافها. بتحقيق قيامها وسبل
مادة(90)يختارمجلسالكليةرائداًللشباب منبني أعضاءهيئةالتدريسفيالكليةتكونمهمتهالتنسيق

في الكلية. اجلمعيات رواد ومع الطالبي النشاط وأطر العلمية اجلمعيات بني لألنشطة
مادة(91):تساهماجلامعةفينفقاتاجلمعيات العلمية وأطراألنشطةالطالبيةوفقماتنصعليهالنظم

بذلك. اخلاصة
اللوائح فيها النشاطالطالبمبا واطر اخلاص باجلمعياتالعلمية النظام رئيساجلامعة يصدر :(92) مادة

النظام. هذا وأحكام النافذة القوانني يخالف ومبا ال باالنتخابات اخلاصة التنظيمية
االجتماعي للتكافل الطالبأو أكثر لدعم أو صندوق إنشاء من رئيسها وبقرار للجامعة يحق :(93) مادة
بالصندوق. ما يتعلق املنظمة لكل القواعد القرار املتفوقنيواملبدعنيويتضمن الطالب لدعم أو الطالبي
ينشأفياجلامعةاحتادطالبيطوعيميارسنشاطاتهوفقاًلنظامهاألساسيولوائحهالداخلية مادة (94):

النافذة. القوانني واللوائح مع ال يتعارض ومبا
ولوائحها لنظامها وفقاً متارس نشاطاتها طوعي بشكل اجلّوالة عشائر اجلامعة في تنشأ :(95) مادة

واللوائح النافذة. القوانني مع ال يتعارض ومبا الداخلية
اجلامعة. ترعاها التي بني النشاطات الطالبية التنسيق على باجلامعة الطالب (96): تعمل شؤون مادة
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السابع الباب
ختامیة أحكام

مادة(97):يتولى مجلسشؤونالطالبمتابعة ومراقبةتنفيذ هذاالنظاموينظرفيكلمايصدر منقرارات
الطالب. قضايا بشأن الكليات مجالس من وتوصيات

األقسام ورؤساء الكليات وعمداء الطالب شؤون وعميد الطالب لشؤون ونائبه رئيساجلامعة مادة (98):
يخصه. فيما كل هذا النظام، أحكام بتنفيذ اتصني باجلامعة مكلفون وكل

مادة(99):يتولىالقسماملسجلفيهالطالببالتنسيقمعإدارةالقبولوالتسجيلمتابعةالسيراألكادميي
لشروط التخرج. استيفائه من والتحقق طالب، لكل عام أكادميي وعمل سجل للطالب،

مادة (100):تقرنتائجاملتخرجنيمنمجلسالكلية بناًءعلىعرضاألقساماتصةوتقربشكلنهائيمن
للوزارة. منها األصل طبق وتسلم نسخة اجلامعي التقومي في احملدد باملوعد اجلامعة مجلس

باللغة منها نسخاً تصدر أن ويجوز العربية، باللغة للمتخرجني الشهادات تصدر اجلامعة :(101) مادة
اإلجنليزية.

اجلامعي. التقومي في احملددة املواعيد وبحسب السنة في فقط بدورين التخرج أدوار (102) حتدد مادة

مادة(103) تُعدالنظماخلاصة بأنظمةالتعليمالغيرمجانيةباجلامعة(علىنفقةالطالب) جزءاً منهذاالنظام.
مادة(104):الطالبالذي ُقبلباجلامعةعلىنفقته بأي منأنظمةالتعليمالغيرمجانيةاليحق لهأنيطلب
حتى تخرجه. النظام هذا وفق فيه ُقبل التخصصالذي أو الكلية في للدراسة احملددة الرسوم من إعفاءه

النظام. ألحكام هذا واملفسرة املنفذة القرارات األعلى رئيس الس يصدر :(105) مادة
الدراسةعلىنظام التعليمعن بعد علىأقتراحالكلياتاألخذمببدأ بناء (106) يجوز لس اجلامعة مادة
فيبعضالكلياتوالتخصصاتالتي تسمح طبيعةالدراسةفيها بذلك فيداخلوخارجاجلمهورية شريطة

بعد. عن التعليم تنظم الوزارة التي الصادرة عن بالالئحة األلتزام
النهائي. االختبار بإجراءات اخلاصة التنظيمات اجلامعة مجلس يضع :(107) مادة

مادة(108):تسريأحكامهذاالنظام علىجميعاجلامعات اليمنيةاحلكومية وكلياتهاومراكزهاالعلمية
أو أو قواعد أنظمة أو لوائح أية وتلغي النظام هذا صدور لتاريخ التالي الدراسية املستويات جميع وعلى

معها. تتعارض تعليمات
الرسمية. اجلريدة في وينشر صدور تاريخ من القرار بهذا يعمل :(109) مادة

الوزراء مجلس برئاسة صدر
1429هـــ شعبان/ /11 بتاريخ
2008م أغسطس/ /12 املوافق

مجور محمد باصره            د. علي علي الح
الوزارء رئيس مجلس العالي والبحث العلمي   التعليم وزير
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الھاتف  دلیل

املركز الكلية / رقـمالــتــلفــوناملوقعالنيابة /

الشعباالستعالمات مدينة 
نيابة شئون الطالب

٣ ٦ ٣ ٤ ٠ ١
٣ ٦ ٣ ٤ ٠ ٢

الطالب لشؤون اجلامعة رئيس د. نائب الشعبمكتب أ. ٣مدينة  ٦ ٣ ٤ ١ ٠
اجلامعة عام مسجل أ. الشعبمكتب ٣مدينة  ٦ ٣ ٤ ٠ ٩

عدن / التربية مكسركلية ٢خـــور ٣ ٦ ٤ ٦ ٨
الصحية والعلوم الطب مكسركلية ٢خـــور ٣ ٢ ٢ ٩ ٨

األسنان طب مكسركلية ٢خـــور ٣ ٨ ٥ ٠ ٦
الصيدلة مكسركلية ٢خـــور ٣ ٢ ٦ ٥ ٦
اآلداب مكسركلية ٢خـــور ٣ ٤ ٥ ٣ ٠

الهندسة الشعبكلية ٣مدينة  ٦ ١ ٤ ٩ ١
االدارية العلوم الشعبكلية ٣مدينة  ٦ ٠ ١ ٣ ٦

االقتصاد الشعبكلية ٣مدينة  ٦ ٣ ٧ ٨ ٢
احلقوق الشعبكلية ٣مدينة  ٦ ٣ ٨ ٤ ١
الزراعة ـــــــــجكلية ٥حل ٠ ٢ ٣ ٨ ٤

صبر / التربية ـــــــــجكلية ٥حل ١ ١ ٤ ٦ ٣
زجنبار / التربية ٦ابـــــــــنيكلية ٠ ٤ ٢ ٥ ٨
/ لودر ٦ابـــــــــنيكلية التربية ٧ ٢ ٨ ٦ ٧

الضالع / التربية ـــعكلية ـــضـــال ٤ال ٣ ٢ ٥ ١ ٤
ردفان / التربية ــنيكلية ــل ــي ــب ٥احل ٧ ٢ ٣ ٧ ٥
/ يافع ـــعـــوسكلية التربية ـــب ٥ل ٥ ٤ ٠ ٢ ٤

الباحة طور التربية / الباحةكلية ــور ٥ط ٤ ٤ ٠ ٣ ٧
/ شبوة ـــــقكلية التربية ـــــت ٢٠٢٣٤٧-٠٥ع
واملعادن النفط ـــــقكلية ـــــت ٢٠٢٧٥٠-٠٥ع
احلاسب االلي (الديوان)كلية مكسر ٢خور ٣ ٤ ٨ ٠ ٧

املستمر التعليم (الديوان)مركز مكسر ٢خور ٢ ٣ ٥ ٥ ٩ ٢
اللغات ٢خورمكسر(التربيةعدن)كلية ٣ ٦ ٤ ٧ ٧

التطبيقية االجتماعية و العلوم الشعبكلية ٣مدينة  ٦ ٠ ٧ ٩ ٤
العلوم التربية عدنكلية كلية ٢خور مكسر ٧ ٥ ٨ ٠ ٩


