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 QOU Values القيم  5.2
بززالقيم  اإلميززانعلززى ترسززيخ اجلامعززة    تعمززل  وأهززدافها تهاورسززالاجلامعززة حتقيقززا لرؤيززة 

 كآلتية ومراعاة تطبيقهاا

 .الريادة والتميز 

 .االنتماء الوطين والقومي 

 .دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص 

 .احلرية األكادميية والفكرية 

 القوانني.احرتام األنظمة و 

 .الشراكة اجملتمعية 

 .اإلدارة باملشاركة 

 .اإلميان بدور املرأة الريادي 

 .النزاهة والشفافية 

 .التنافسية 

 

 

 . المصطلحات الجامعية3

جمموعة من التخصصات املرتبطة ببعضها  وتهدف إىل افساح اجملال للطالب  يك هالكلية   .1

 .أكثرحد أو وي الكلية ختصص واحتاختيار ختصص مناسب له  وقد يف 

ك هو جمموعة من املقررات  تقع ضمن حقل ختصصي معزني  وهزي مبنيزة علزى     التخصص .2

 اسس تنظيمية معينزة وتهزدف عيعزا إىل حتقيزق أهزداف عامزة موحزدش. وينزال الطالزب عنزد          

 الذي التحق به. التخصصدراسة هذش املقررات بنجاح درجة البكالوريوس يف  اكماله

واملبادئ والنظريات املرتابطة املتكاملة اليت حتويهزا جمموعزة    جمموعة من املفاهيم كاملقرر .3

 كاسم مستقل له عدد من الساعات املعتمدة. الدراسيةوحدات دراسية تظهر يف اخلطة 

املقرر ويشزري إىل الكليزة ومسزتوى املقزرر ورقمزه       بعنوانهو الرقم الذي يرتبط ك رقم املقرر .4

لرابعزة مزن   نظام الرتقيم اآلتزي يف مزلء املنزلزة ا    مناعل وقد اعتمدت اجلامعة أربعويتألف من 

 اليمني يف رقم املقررك
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 الرقم املقرر/ الكلية

 0 متطلبات اجلامعة / املقررات التأسيسية

 1 كلية التكنولوجيا و العلوم التطبيقية

 2 كلية الزراعة

 3 األسريةكلية التنمية االجتماعية و 

 4 واالقتصادية اإلداريةكلية العلوم 

 5 العلوم الرتبوية كلية 
 6 كلية الدراسات العليا 

 7 االعالمكلية 

 8 االدابكلية 
 

كما أن املنزلة الثالثة من اليمني من رقم املقرر ملئت برقم يدل على مستواش فيما إذا كزان  

علزى رقزم   والثانيزة فتزدالن    األوىلالرابزع  وأمزا املنززلتني     أوالثالزي   أوالثزاني   أو األولمن املسزتوى  

 .ةاملقرر ضمن املستوى الواحد ضمن الكلية املعني

العلززوم يف كليززة القيززاس والتقززويم يف الزتعلم والتعلززيم  ( ملقززرر 5320وكمثزال علززى ذلززي فززان رقزم )  

 يدل على ما يأتيكالرتبوية 

( يدل على مستوى املقرر 3  والرقم )العلوم الرتبوية  ي( يدل على رقم الكلية وه5الرقم ) 

 ( يدالن على رقم املقرر ضمن املستوى والكلية.20(   والرقمان )الثاليوى )املست

منهزا واالختياريزة    اإلجباريزة ك هي اخلطة اليت تتضزمن عيزع املقزررات    الدراسي اخلط   .5

اليت يتوجب على الطالب دراستها بنجاح حتى يزتمكن مزن احلصزول علزى شزهادة التخزرج       

 )الدرجة العلمية( يف حقل ختصصه.

ك هزززي وحزززدة وعن علميزززة للمقزززرر وترتجزززم عمليزززا يف عزززدد احلصزززص  املعتمةةةد  السةةة    .6

 على مدى فصل دراسي. رلذلي املقر األسبوعية

 يدرسه الطالب قبل تسجيل املقرر الالحق .الذي هو املقرر  :املتطلب الس بق للمقرر .7

عزة  اجلام طلبزة العامة اليت على  واألكادمييةهي املقررات الثقافية  :متطلب ت اجل مع  .8

اادف من تدريسها فهو بنزاء قاعزدة عامزة مشزرتكة مزن       أما. دراستها يف عيع الكليات

 .الطلبةاملعارف واملهارات األساسية لدى عيع 
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هززي املقززررات الززيت تعززد الطالززب لدراسززة مقززررات ختصززص معززني       :متطلبةة ت الكليةة   .9

 للتخرج. الدراسيةبنجاح من ضمن خطته  اكماااوتتكامل معه ويتوجب على الطالب 

( سزاعة  77وهزو برنزامج دراسزي يأخزذ فيزه الطالزب مزا ال يقزل عزن )           التخصص املنفةر::  .10

معتمزززدة يف التخصزززص إىل جانززززب متطلبزززات اجلامعززززة والكليزززة  للحصززززول علزززى درجززززة      

البكززالوريوس   و يعطززي الطالززب معرفززة شززاملة ومفصززلة يف جمززال ختصصززه  وجيعززل لززه    

لعمل يف مهنة التعليم بعد حصوله على دبلوم تأهيل األفضلية يف التوظيف يف حال رغبته يف ا

تربوي وهو ما تفضله وعارة الرتبية والتعليم  ويتيح له إكمال دراسته العليا دون احلاجة إىل 

 مواد استدراكية.

( 65يأخذ فيزه الطالزب إضزافة إىل متطلبزات اجلامعزة والكليزة )         التخصص الرئيسي: .11

( سزاعة معتمزدة  مزن خزارج قسزمه  أو      27ي )ساعة معتمدة يف التخصص  و ختصزص فرعز  

ملزن يرغزب يف العمزل بزالتعليم وفقزًا لشزرو  وعارة       العلزوم الرتبويزة   فرعي يف الرتبية من كلية 

 الرتبية والتعليم. 

( ساعة معتمدة من خارج قسمه إىل جانزب  27برنامج دراسي يأخذ فيه الطالب )  الفر ي: .12

عززن هززذا التخصززص  وهززو يكسززب   ختصصززه الرئيسززي  ويعطززي فكززرة جمملززة مركزززة   

الطالززب مهززارات ومعززارف جديززدة تسززهم يف رفززع املسززتوى املهززين للخززريج  وتزيززد مززن فززرص  

 حصوله على وظيفة مناسبة.

هي املقررات املتكاملزة واملرتبطزة بتخصزص معزني حيزي تزؤدي        :املقررات التخصصةي   .13

 إىل عيادة معارف الطالب ومهاراته يف جمال ختصص رئيس.

  .من مقررات اجلامعةدراستها الطالب  رات اليت خيتارهي املقر :تختي رة املقررات اال .14

( 16ك هو الفرتة الزمنيزة املمتزدة بزني بزدء الدراسزة ونهايتهزا  ومزدتها )       الدراسيالفصل  .15

 أسبوعا.

هززو معززدل عالمززات عيززع املقززررات الززيت درسززها الطالززب يف الفصززل    :املعةةدا الفصةةلي .16

 الواحد جناحًا ورسوبًا.

ك هو جمموع عزدد السزاعات املعتمزدة الزيت يسزمح للطالزب بتسزجيلها يف        لدراسياالعبء  .17

 الواحد. الدراسيالفصل 

الواحزد  الدراسزي  هي األعمال اليت يقوم بها الطالزب خزالل الفصزل     :الفصلي  األ م ا .18

نات وأحباث وتقارير وأعمزال خم يزة أو تطبيقيزة حتزت إشزراف عضزو       يتعيامتحانات ومن 

 تدريس.الهيئة 
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بزدء الدراسزة وانتهائهزا    التسزجيل و ك يصزدر سزنويًا و يتضزمن مواعيزد     قوةم اجل معيالت .19

 واالمتحانات النهائية والعطل الرمسية.

اجلامعززة كليززات  ىالطززالب املسززجلون يف احززد   :الطةة ا املسةة لور لدرلةة   لميةة    .20

متفرغني أو غري  ًاطالب وابهدف احلصول على إحدى درجات اجلامعة العلمية  وقد يكون

 رغني حسب إمكاناتهم وظروفهم.متف

سزتمر  التعلزيم امل  ركزز الطزالب امللتحقزون ل   :الط ا غري املسة ل  لدرلة   لمية     .21

   وليس بهدف احلصول على درجة علمية.لدراسة مقرر/ مقررات معينة

 الطلبزة جيزري فيزه التفاعزل املباشزر فيمزا بزني       املكزان الزذي   ك الدراسياملركز الفرع / .22

تدريس العزاملني يف امليزدان الزذين يقزدمون النصزح      الوأعضاء هيئة  وبني املرشدين أنفسهم

 فيما يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم. للطلبة األخرىواملشورة واخلدمات  واإلرشاد

هو الشزخص الزذي يقزدم التوجيزه للطالزب فيمزا يتعلزق سطزة دراسزته واملقزررات            املرشد: .23

الزيت   األكادمييزة ب على املشكالت الكلية إضافة إىل املساعدة على التغل تطرحهااليت 

 تؤ ر يف دراسته.

هززو االختصاصززي يف امليززدان الززذي يشززرف علززى سززري دراسززة       :تةةدرة ال ضةةو ئي ةة    .24

 متابعززةإضززافة إىل   الززيت تعرتضززه  الدراسززيةالطالززب ومسززاعدته علززى حززل املشززكالت    

ر اليت على البحوث والتقاري واإلشرافنات يالنشاطات األكادميية للطالب وتصحيح التعي

يقزززدمها يف أي مزززن املقززززررات  إضزززافة إىل تنفيزززذ تعليمززززات اجلامعزززة سصزززوص عقززززد       

االمتحانات وتصحيح أوراقها ورصد نتائجها  وهو حلقة االتصال الشخصزي بزني الطالزب    

واجلامعززة  ولززه دور أساسززي يف حززل مشززكالت الطززالب وتشززجيعهم علززى االسززتمرار يف    

 الدراسة.

 

 . سياسة القبول4
وهززذا هززدف تيسزرش طبيعززة التعلززيم املفتززوح    معززة يف سياسززة القبززول أسزلوبًا مرنززاً تتبنزى اجلا 

 -الشرو  اآلتيةك فيهموعلى الطالب الراغبني االلتحاا باجلامعة أن تتوافر 

احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعاداا بغض النظزر عزن سزنة التخزرج ولكزن لعزدل ال        .1

  .% للتوجيهي اجلديد65% للتوجيهي القديم و 55يقل عن 




