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 المقدمة 

  ا تم وضعه  م2022/2023  الجامعي للعام  والتسجيل  بالسياسة العامة للقبول  هذه الوثيقة الخاصة
  ص بالذكرخلوائح، ون قرارات و من قوانين و والمنظمة لمجال التعليم العالي  التشريعات النافذة    االستناد إلىب
لعام  13رقم ) العالي التعليمنون  اق اليمنية  م بشأن  1995لسنة    (18)  قانون رقم، وال 2010(  الجامعات 

والقانون    وتعديالته التنفيذية،  النظام    م2008لسنة    (284)  رقموالئحته  الطالببشأن  لشؤون    الموحد 
 اليمنية الحكومية. بالجـامعـات 

تصدر عن المجلس األعلى للتعليم العالي، إال أته  ونشير إلى أن السياسة العامة للقبول إنما كانت 
ولتعذر انتظام عقد المجلس فقد تصدى قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة بعدن إلنجاز هذه المهمة منذ العام  

 . م2017
في مؤسسات التعليم العالي تشمل االنتظام والتعليم    يسةئالر   الدراسة  أنماط، فإن  وكما هو معروف

النمعن بعد الحكومية، يتشعب  الجامعات  الدراسية. ففي  للنظم    يالدراس  ط. إال أن هناك تشعبات ثانوية 
 النفقة الخاصة.  طالموازي )المسائي( ونم طالعام والنم  ط التعليمباالنتظام الى نم

لتعليم افيما يتعلق بة  ضيامفي السنوات ال السياسة العامة للقبول    إنزالوكانت قد جرت العادة على  
لنم  )حصرًا( النظامي   التطرق  ارتأينا   طدون  أننا  التعليم عن بعد. إال  العام    القبول في  ،  م2019بدًء من 

ما يحقق ما تم التوصل إليه في  ل، وبالتعليم عن بعد، بشكل منفص طنمل ضرورة التطرق الى سياسة القبول  
 وتوصياتها. ورشة التعليم عن بعد 

العالقة بالقبول من مفاضلة    المواضيع ذات  أن يلم بكل  أن هذا اإلصدار يحاول  إلى  كما نشير 
، لكل الجامعات إلى الطاقة االستيعابية ونسب توزيعهااألساسية و ات  دوتسجيل، كما أنه يتطرق إلى المحد

 . هليةالحكومية واأل
  

https://moheye.net/
https://moheye.online/


 
 2022/2320ام األكاديمي للجامعات الحكومية واألهلية للع  للقبول العامة السياسة

  
 

               https://moheye.netSite: -Ministry Web        4 عدن  –ن عام الوزارة ديوا
 https://moheye.onlineApplication portal:  

 
الدراسة:   مطن / األولى )البكالوريوس( ةعيامجال سةسياسة القبول للدرا – أوالً 

 االنتظام 

 
  تم وضعه   م2022/2023  الجامعي للعام  والتسجيل  للقبول العامةكما تقدم، فإن مقترحنا هذا بالسياسة  

الجامعات    بشأنم  1995لسنة    (18)  قانون رقمال ، و 2010( لعام  13رقم ) العالي  التعليم انون لى قإ  االستنادب
  الموحد لشؤون الطالب بشأن النظام  م2008لسنة  (284) رقمالقانون و ، والئحته التنفيذية اليمنية وتعديالته

 . لمجال التعليم العالية منظمل واللوائح ا لحكومية، والقوانين اليمنية ا بالجـامعـات 
 

 المحددات االساسية للقبول والتسجيل  1.1
 

 واألهليةالحكومية القبول المتبعة في الجامعات   اطمنأ 1.1.1

. الكامل  بغير االنتظام  التعليمو  االنتظامين أساسين للقبول في الجامعات:  طنشير بدًء إلى وجود نم
إلى وجود درجات متعددة   التنويه  الكامل )كما يمكن  التعليم بغير االنتظام  التعليم  بنمط  التعليم عن بعد، 

التعليم عبر االنترنت، .. الخ( المفتوح التعليم بالمراسلة،  ( 170وينظم القرار الوزاري رقم ).  ، االنتساب، 
بعد، الواجب توفرها للحصول على ترخيص م( الضوابط العامة للتعليم المفتوح والتعليم عن  2007لسنة )

 .البدء بالتعليم عن بعد
 
 وهي:  للدراسة باالنتظامللقبول فيها    فرعية  اطتعتمد الجامعات الحكومية ثالثة أنمو

 :)الحكومي(  العام  طالنم - أ 

ويتم به قبول الطالب اليمنيين بدون رسووم دراسوية، وبحسوب النسوب والطاقة االسوتيعابية المقر  من 

 .المفاضلة في معظم كليات الجامعاتومن خالل امتحانات  المجلس األعلى للجامعات 

 :الموازي )المسائي(  طالنم -ب

روط القبول بالنظام الطالب الذين تقل معدالتهم عن النسوووب المحدد  في شووو   طيقبل بموجب هذا النم

فئة % من معدل القبول بالنظام العام. ويسوووووتهد   5على أال يقل معدل الطالب المقبولين عن العام،  

ويسوومل لهم بالدراسووة في الفتر  المسووائية بالرسوووم    الراغبين بالدراسووة إلى جانب العمل اووباحا،

إجموالي عودد الطالب المقبولين بوالنظوام  % من  25المحودد ، وبحيوال ال يتجواوز عودد المقبولين بوه عن  

 العام، وعلى مستوى كل كلية وتخاص.

 : النفقة الخاصة  طنم
يقبل به الطالب الذين لم يتمكنوا من النجاح في المنافسة بالنظام العام أو الذين تقل معدالتهم في الثانوية  

يتم قبولهم للدراسة في الفتر   % عن معدل الذين تم قبولهم بالنظام العام، و5العامة بنسبة ال تتجاوز 
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الاباحية برسوم دراسية تتفاوت بحسب نوع التخاص المطلوب االلتحاق به وبحيال ال يتجاوز عدد 

 % من إجمالي عدد المقبولين بالنظام العام على مستوى كل كلية وتخاص.25المقبولين به عن 

 

  ، نظام المنح الداخلية بموجب،  بالجامعات الحكومية واألهلية  تحاقل اال ةكما نشوووير إلى اووويغ

م بشوووووحن الئحوة تنظيم المنل الداخليوة لطلبوة  2008( لسووووونوة  418ينظمهوا قرار رئيس الوزراء رقم )التي  و

عنهوا منوذ العوام  وتم التوق     سوووووابقوةفترات  العمول بهوا في  والتي جرى    معيوة والعليوا.جوال ا الودراسوووووات  

 م.2014/2015

 

 االستيعابية  الطاقة 2.1.1
 البنى من التعليمية المؤسسة لدى المتاحة لإلمكانيات وفقاً  الجامعي للعام االستيعابية الطاقة ددتح

 الطالب   منها يستفيد وعلمية ونوعية متميزة مخرجات يحقق وبما  واإلداري، والفني األكاديمي والكادر التحتية
 .واإلقليمي المحلي العمل وسوق 

 

 االستيعابية بالطاقة للرفع  المعتمدة ات المؤشر 3.1.1
 :االستيعابية لطاقة المحددة ل  المؤشرات .1

 والفنيين  المختبرات ومشرفي ومساعديهم التدريس  هيئة أعضاء- أ 
 التدريس قاعات- ب
 والورش المختبرات- ج
 المياه ودورات المكاتب - د
 العامة المكتبة- ه
 التعليمية  والوسائل األجهزة- و
 )الصحية العيادة/ المركز)  ةالصحي الوحدة- ز

واستنادا الى دليل حساب الطاقة االستيعابية   المذكورة أعاله للمؤشرات وفقاً  االستيعابية الطاقة ددتح  .2
أ) قبل   ،(الملحق  األقسام  من  جامعة العلمية  مجالس  كل  مستوى  على  الطالب  وشئون  والكليات 

 والمصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة. 
 . وإقرارها عليها لالطالعبالوزارة   لشؤون التعليميةا قطاع  ىإل  االستيعابية بالطاقة الجامعة رئيس  يرفع .3

 
 : في الجامعات الحكومية االستيعابية  لطاقةنسب التوزيع ل .4

سابق  ،الوزارةت  أقر  وقت   في التخصصات لجميع االستيعابية الطاقة توزيعنسب    ،في 
 :اآلتي النحو على الحكومية الجامعات
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 .العام للنظام االستيعابية الطاقة من % 65 •
 .العام بالنظام أسوةً  مفاضلة المتحان وفقاً  المتقدمين اختيار ويتم الموازي  للنظام% 25 •
 .الوافدين  للطالب المالية الالئحة في المقرة الدراسية وبالرسوم الوافدين للطالب %5 •
  بامتحانات  الفائزين الحكومية  الجامعات في والعاملين التدريس هيئة ألبناء تخصص    %5  •

  قرارات  ألي الغياً  البند هذا  ويعتبر،  األعوام لجميع % 75 تخفيض منحهم ويتم المفاضلة
 .هذا  تخالف سابقة حلوائ أو
 

 امعات األهلية جالطاقة االستيعابية المسموح بها في ال .5
لكون أغلب الجامعات األهلية لم يكتمل فيها الحد األدنى المطلوب لهيئة التدريس، أي أنها  

 الجامعة، فقد تحدد في ورش عمل سابقة األخذ بما يلي: تعتمد على الدكاترة المتعاقدين من خارج 
للجامعات التي التتوفر على  تحدد الطاقة االستيعابية المسموح بها في كل برنامج بمجموعة واحدة  . أ 

% من هيئة التدريس الثابتة التابعة للجامعات والمطلوبة، فيما يخص كل برنامج على  30أكثر من  
 حدة. 

 أعداد الطالب في هذه الفئة، لكل برنامج:( 1الجدول )ويبين 
 (: أعداد الطالب المسموح بها في البرنامج:1جدول )

 ةمالحظ )المنتسبين للبرنامج( عدد الطالب  البرنامج التخصصي 
التطبيقية   والعلوم العلوم   + )الهندسة 

 الطبية+الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات( 
هذا  40 تجاوز  حال  بأي  يجوز  ال 

 العدد دون العودة إلى الوزارة. 
العلوم اإلنسانية )والدينية واألدبية  

 واالقتصادية واإلدارية( 
80      =                 = 

النقاش   وحصص  والمختبرات  الورش  في  مجموعات،  إلى  الطالب  توزيع  ضرورة  على  ونؤكد 
 والسمنارات العملية. 

 ط: و شر ثالثة ونقترح أن يتم إقرار الموافقة لفتح صف آخر بتوفر  .ب
 % من العدد الكلي المطلوب. 70الثابتين تجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين  .1
 الرئيسي للجامعة وال يشمل الفروع. أن يتم ذلك في المركز   .2
 بتوريد خطاب الضمان البنكي للوزارة. ملتزمة  األهلية أن تكون الجامعة .3

 
 والقبول التنسيق عملية  2.1
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 عبر العالي التعليم  لمؤسسات والقبول التنسيق لعملية العام اإلطار   ، في وقت سابق، الوزارةأقرت  
 المحافظات كافة من الطالب استيعاب يحقق وبما التعليمية، صالفر  تكافؤ لمبدأ  وفقاً  االلكترونية البوابة
 . المختلفة التعليمية لألنظمة االستيعابية للطاقة وفقاً  التخصصات كافة وفي

 

 م 2022/2023 ياألكاديم  للعام والقبول التنسيق عملية  إلجراء التنفيذية اتالخطو 1.2.1

التعليمية   الوزير من والقبول للتنسيق العليا  اللجنة  تشكيل (1 الشؤون  لقطاع ووكيل   ومستشار   الوزارة 
 النظم والمعلومات. ومدير واألهلية الحكومية العالي  التعليم مؤسسات ممو عة ومديرا التعليمي الشئون 

 :اآلتي ويحدد الرسمية اإلعالم  وسائل في ينشر ،وزيرال  يصدره بقرار والقبول التنسيق باب حفت يكون  (2

 واختبارات   للمفاضلة الخاضعة والتخصصات الكليات و  الجامعات في للتنسيق الزمنية الفترة •
 . القبول 

 .المعتمدة المقررات في القبول اختبارات مواعيد •
 .مقترحة، الواردة أدناهال  الالئحة بحسب المقررة الدراسية  والرسوم التنسيق رسوم •
 . خصصت / قسم وبرنامج و  كلية كل  في االستيعابية الطاقة •
 البوابة   في األولي التنسيق من الجميع يمكن بما  المختلفة والتواصل االتصال وسائل  وفيرت •

 .االلكترونية
 .ومعتمدة موحدة وأكاديمية علمية لمعايير وفقاً  المفاضلة المتحانات العام اإلطار تحديد •

 على بناء أعضائها، وتسمية الجامعة في والقبول للتنسيق لجنة بتشكيل قراراً  الجامعة رئيس  يصدر (3
 الجدول  وبحسب والقبول التنسيق باب ح فت إعالن فور الطالب، لشئون  الجامعة رئيس  نائب عرض

 قطاع الوزارة للشؤون التعليمية. من المحددة والمواعيد
 عبر  الجامعات، كل في والقبول للتنسيق) الموحد النظام (الموحدة اإللكترونية النافذة نظام اعتماد  (4

 فيادارة النظم والمعلومات  و قطاع الشؤون التعليمية   يهاعل  يشرف  يت ل ة للتنسيق ا اإللكتروني بوابةال 
 :  ة زار الو 

 https://moheye.net    رابط الوزارة الجديد:  
 https://moheye.online  رابط موقع التنسيق: 

 

 والمعلن  أدناه المحددة الفترة خالل الموحدة اإللكترونية النافذة عبر إلكترونياً  التنسيق طلبات تقديم (5
  المحددة   التعليمات المتقدم الطالب ويتبع والقبول، التنسيق باب حفت عند  (المعتمدة)  المواقع في عنها

 .اإللكتروني الموقع على والمنشورة
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 شروط القبول العامة     2.2.1

 إحدى في الطالب  لقبول يشترط ،ص وتخص كلية  بكل الخاصة  القبول  ومتطلبات شروط مراعاة مع 
 :ياآلت الجامعة كليات

 العامة  الثانوية شهادة على وحاصالً  فقط والموازي  العام للنظام بالنسبة الجنسية يمني يكون  أن- أ 
 .الخاصة النفقة بنظام اليمني غير  ويقبل يعادلها، ما أو
 للتخصصات  سنوات س خم من أكثر  الثانوية مؤهل على  حصوله ختاري على مضى قد يكون  الأ – ب

العام  و   .النظرية  للتخصصات سنوات وسبع التطبيقية الوزير  قرار  في ،  2012بحسب  تعتمد 
 سنوات للتخصصات التطبيقية وعدم التقييد للتخصصات النظرية.  7الجامعات األهلية، 

 لنسب  األدنى الحد عن العامة الثانوية في الطالب عليها حصل التي المئوية النسبة تقل الأ - ج
 .أدناه المعتمدة القبول

في العاصمة   والتعليم التربية  وزارة من معادلتها يتم اليمن،  خارج من الصادرة الثانوية شهادة – د
 .المؤقتة عدن

 .المحددة والقبول التنسيق إجراءات يستكمل أن- ه
 .المفاضلة إجراء تتطلب التي والتخصصات الكليات في  المفاضلة نظام اجتياز - و

ه  لمؤهالت المقابلة والتخصصات الكليات في التخصصية المهنية الثانوية جييخر  استيعاب يتم (6
ة ي اللوائح ومن قبل لجان الوزار ، بحسب ما هو محدد ف( الخ ... الهندسية  – الزراعية  – التجارية (

 ذات العالقة. 
قطاع الشؤون  مع والقبول  التنسيق عملية متابعة تنفيذ الطالب لشئون  الجامعة رئاسة نيابة  ى تتول  (7

 .بأول أوالً  ، التعليمية
 

 وللجامعات األهلية معدالت القبول للجامعات الحكومية  3.2.1

ما  ك،  والموازي  العام للنظامين الحكومية الجامعات في المقترحة  لقبولا  معدالت )ا (الجدوليبين   
ويتوجب على الجامعات الحكومية واألهلية   . ةهلياأل الجامعات في القبول معدالت ( 2) الجدوليبين 

 االلتزام بما ورد فيهما، ما لم يتم التعديل عليهما بشكل رسمي. 
 

 والموازي  العام امينظللن الحكومية الجامعات في القبول معدالت  :(1) الجدول 
 نوع الثانوية  والموازي  العام ينطللنم المعدل الكلية 

 علمي  85 % البشري  الطب
 =  % 80 األسنان  طب

 =  % 75 المساعدة الطبية  العلوم

https://moheye.net/
https://moheye.online/


 
 2022/2320ام األكاديمي للجامعات الحكومية واألهلية للع  للقبول العامة السياسة

  
 

               https://moheye.netSite: -Ministry Web        9 عدن  –ن عام الوزارة ديوا
 https://moheye.onlineApplication portal:  

 =  80 %    الهندسة
 = % 80 العلوم  

 =  %75 المعلومات  تقنية / الحاسوب
 أدبي /علمي  %75  / االقتصاد  اإلدارية العلوم

 =  75 % )الحقوق(  والقانون  الشريعة
 = % 70 التربية 

 =  70 % اإلعالم 
 =  70 % اآلداب 
 علمي  %60 الزراعة

 
 :ةهلياأل  الجامعات  في القبول معدالت (:2) الجدول

 نوع الثانوية  المطلوب  المعدل الكلية 
 علمي  % 80 ( األسنان ية )طبالتخصصات ال 

 = % 75 مختبرات، .. الخ(ال ة،الصيدل)ية المساعدة طبتخصصات العلوم ال 
 =  75 %   الهندسة
 =   70% المعلومات  تقنية / الحاسوب /  العلوم
 أدبي /علمي  %60 اإلدارية  العلوم

 =  %55 )الحقوق(  والقانون  الشريعة
 =  %50 اإلعالم/ اللغات /   اآلداب

 
 هليةالحكومية واأل للجامعات  والقبول التنسيق مواعيد 4.2.1

لاللتحاق   والخاصة   الحكومية  جامعاتلل  والقبول التنسيق مواعيد(  5( و )4( و )3الجداول )  تحدد
 . 2220/2023بالدراسة في العام األكاديمي 

 

 :الحكومية بالجامعات العام للنظام والقبول التنسيق مواعيد :(3) الجدول 
 التنسيق  انتهاء التنسيق  بدء التخصصات  م
 سبتمبر 01 يو ل يو  10 الطبية  1
 سبتمبر 10 أغسطس 01 الهندسة  2
 سبتمبر 10 أغسطس 01 / تكنولوجيا معلومات   الحاسوب علوم 3
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 سبتمبر 10 أغسطس 01 بقية التخصصات  4
   ملحوظة:

 م. 2022 على طلب الجامعة، بدأ التنسيق للتخصصات الطبية في جامعة تعز في منتصف أبريل بناءً  -
 يحق ألي جامعة حكومية تحديد  -

 

 :الحكومية  بالجامعات الموازي  للنظام والقبول التنسيق مواعيد (: 4) الجدول 
 التنسيق  انتهاء التنسيق  بدء التخصصات 

 سبتمبر 30 أغسطس  20 جميع التخصصات 
 

 :الخاصة للجامعات والقبول التنسيق مواعيد(: 5) الجدول 
 التنسيق  انتهاء التنسيق  بدء التخصصات 

   اكتوبر 20 سبتمبر 01 جميع التخصصات 
 . م2022 كتوبروأ سبتمبر شهري  خالل الوافدين للطالب والقبول التنسيق مواعيد تحدد مالحظة:
  

 . االلكترونية البوابة عبروالمفاضلة   التنسيق رسوم (6) جدولكما يبين 
 

 )جامعات حكومية(  االلكترونية البوابة عبر التنسيق رسوم(: 6) جدول
  رسوم تنسيق الكلية  

 )ريال( 
  رسوم مفاضلة

 )ريال( 
 اإلجمالي  

 )ريال( 
،  األسنان،  البشري العلوم الطبية ) 1

 (المساعدة الطبية العلوم،  الصيدلة
1000 

3500 4500 

 4500 3500 1000 / الحاسوب/ تقنية معلومات الهندسة 2

 4000 3500 1000 العلوم  3

 4500 3500 1000 الزراعة 4

 4000 3000 1000 اآلداب  5

 4000 3000 1000 اإلدارية  العلوم 6

 4000 3000 1000 اإلعالم  7

 4000 3000 1000 التربية  8

 4000 3000 1000 / الحقوق  والقانون  الشريعة 9
 ريال.  4000ملحوظة: رسوم التنسيق لاللتحاق بالجامعات األهلية  
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 أخرى  جامعة  إلى جامعة  من النقل أو الجامعة مستوى على والتحويل النقل مواعيد 5.2.1

 النقل  أو  الجامعة إطار في كلية ىإل كلية من بالتحويل الراغبين للطالب والتحويل النقل مواعيد  تحدد •
  ء بد  بعد النقل أو  التحويل  رظيحم. و 2022  كتوبروأ   سبتمبرل شهري  خالأخرى   جامعة ىإل  جامعة من

 .االلكترونية البوابة في  البيانات إدخال من والجامعات الوزارة تتمكن حتى الجامعي العام
 والجامعات الوزارة ىإل التحويل وطلبات  وثائقهم تقديمق االشتباكات  طعلى الطالب النازحين من منا •

 المقاصةب قيام لل   م2022  سبتمبر 30 وحتى  سبتمبر  01من الفترة خالل إليها التحويل يرغبون  التي 
 التحويل  أو النقل رظويحم. تسجيله إجراءات واستكمال عليها للمصادقة للوزارة ورفعها بشأنهم الالزمة

ت المنتقلين عبر البوابة  بيانا ادخال من  مكنتلل  الجامعي العام بدء  على  شهر مرور بعد،بأي حال،  
 . االلكترونية للوزارة

 
 المفاضلة عملية 3.1

 في المتقدمين من عدد أكبر يمكن وبما المفاضلة  امتحانات أوقات تحديد في مناسبة  آلية تم وضع
 استخدام . ويحبذتعليمية مؤسسة  من أكثر وفي بها يرغبون  التي والتخصصات الكليات في رغباتهم تحقيق

 بعد الطالب قبل من ح التصحي عملية  في  للشك مجاالً  يدع ال وبما  حالتصحي عملية في الحديثة   التقنيات
 في عليها يحصل التي الدرجات من%(  50)و الثانوية معدل على المفاضلة درجة من(  (50%  اعتماد 
 .المفاضلة امتحان عند التخصصات  من صتخص  كل  امتحان يتطلبها التي  لموادا   اختبار
 
 ين المتقدم بين المفاضلة عملية  عند المتبعة  اإلجراءات 1.3.1

 باختيار  بالجامعة، الجودة  لمركز  التابعة  والتقويم، س القيا  وحدة تقوم  القبول  اختبارات تحسين بغرض (1
 ضوء  في وتقويمها بتحليلها وتقوم المختلفة، التخصصات تمثل االختبارات من عشوائية عينات
 .المناسبة  المقترحات بشأنها وتقدم علمية، معايير

 المرحلة في المقررة الموضوعات من عدد من االختيار بطريقة تحريرية القبول اختبارات  تكون  (2
  باللغة  وذج من عبر امتحانهم فيتم ليزية كنال  اللغة اختبار عدا فيما  العربية باللغة ومكتوبة الثانوية

أنهليزي كالن عن بدالا  عربي  الختبار ليزي ك ان  العامة الثانوية جيخري ويخضع ليزي كناإل كما   .  
في حالة اتفاق   اإلنكليزية،باإلمكان وضع أسئلة المواد التخصصية لكليات الهندسة والطب باللغة  

 مع الوزارة أو الجامعة بهذا الخصوص. المؤسسة الثانوية اإلنكليزية 
 الشخصية  وهويته االلكتروني تنسيقه يثبت ما إبراز بعد إال االختبار قاعة دخول طالب ألي يحق ال (3

 .اللجنة لدى اسمه ووجود
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 الموعد بدء من األكثر  على ساعة نصف  مرور بعد طالب  أي االمتحان قاعة  يدخل أن  وزيج ال (4
 االمتحان  زمن نصف مضي بعد إال االمتحان مكان بمغادرة للطالب حيسم ال كما ،لالمتحان  المحدد

 .األقل على
 :اآلتية  الحاالت في الطالب امتحان يلغى (5

 االمتحانات.  قاعة داخل بالنظام اإلخالل- أ 
 االمتحانات  أثناء الشخصية انتحال- ب
 . االمتحانات قاعة داخله إخفائ أو،  نوعه كان أياً ح السال  حيازة أو حمل- ج

 الكنترول  داخل حبالتصحي ويقوم السرية، األرقام  باستخدام القبول الختبارات حالتصحي عملية تتم (6
 انتهاء  فور حالتصحي يتم ان يجبو  المعني، القسم في المختصين التدريس هيئة أعضاء من لجنة

 .المقرر  امتحان
 أعضاء من عضواً  أو  العلمي القسم رئيس  يرأسها ،المرصودة الدرجات  لمراجعة لجنة تشكيل يتم (7

 يصادق ثم  ومطابقتها،  طباعتها  بعد حالتصحي جنةل عليه  وتوقع ، العلمي بالقسم التدريس هيئة
 .المعلومات تقنيةل الوحدة المركزية  خالل من لإلعالن البوابة  عبر ترفع ثم الكنترول رئيس عليها

 اكتشافه يتم حواض مادي خطأ هناك يكن لم  ما  تسليمها بعد  النتائج  بيانات من  أي  تعديل وزيج ال (8
 .التظلمات لجنة أو  الكنترول  لجنة قبل من

  أصول  في  المزيلة المواد استخدام  أو التغيير أو التعديل أو الضافة  أو فالحذ أو الشطب  وزيج ال (9
 .إقرارها بعد الدرجات رصد فاتكشو 

 في  أحقيته عن كتأمينلاير  1000 غمبل دفع بعد  اختبار أي نتيجة من التظلم للطالب يحق  (10
 احقيته  ثبت فان التظلم في  حقه يسقط بعدها النتيجة إعالن ختاري من أيام ثالثة خالل وذلك التظلم

 .التأمين غمبل  يعاد التظلم في
 واجابة اجابته بين للمقارنة نتيجته  المتظلم على وتعرض اجابة  وذجمن بموجب  حالتصحي يعاد (11

 .عدمه من تظلمه صحة  في البت يتم ضوئها وعلى النموذج
 

 زي والموا العام التعليم بنظامي المفاضلة  امتحانات  مواعيد 2.3.1

 معدالت مع المفاضلة  المتحانات المتقدمين فيها يخضع التي والتخصصات الكليات (7) الجدول ظهري
 .لالمتحان الطالب فيها يخضع التي والمواد القبول

 

 القبول المتحانات المتقدمين فيها يخضع التي والتخصصات  الكليات(: 7) جدول
 القبول  الختبارات المعتمدة المواد ونوع المؤهل  الدنيا النسبة الكلية 
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  /  األسنان طب / البشري  الطب
 يزية نجل إ لغة + أحياء + كيمياء علمي 85 % المساعدة الطبية العلوم  / الصيدلة

 يزية نجل إ  لغة + فيزياء + رياضيات علمي 80 %   الهندسة
 يزية نجل إ  لغة + عربية  لغة + رياضيات علمي %75 المعلومات  تقنية / الحاسوب

 يزية نجل إ  لغة + عربية لغة + التخصص مادة علمي %80 العلوم 

 رياضيات + عربية لغة + إنجليزية لغة أدبي /علمي 75 % اإلدارية  العلوماالقتصاد /  
 لألدبي  إحصاء/  للعلمي

 عربية  + لغة يزيةنجل إ  لغة أدبي /علمي 75 % )الحقوق(  والقانون  الشريعة
 إنجليزية  لغة + أحياء + فيزياء + كيمياء علمي 60 % الزراعة

 عربية  + لغة يزيةنجل إ  لغة أدبي /علمي 70 % اآلداب 

 العربية  اللغة + التخصص مادة أدبي /علمي 70 % التربية 
 عربية  + لغة يزيةنجل إ  لغة أدبي /علمي 70 % الصحافة / لغات  /اإلعالم 

 

 .الوثيقة هذه في ترد لم التي التخصصات في للقبول ةالماضي امو عاأل سياسة اعتماد ويتم
 :أدناه المحددة للمواعيد وفقاً  العام للنظام المفاضلة امتحانات  مواعيد تحدد (1
 .م2022 سبتمبر شهر خالل  الطبية التخصصات  - أ 

 . أكتوبر شهر حتى منتصف الحاسوب وعلوم الهندسية التخصصات - ب
 ، كحٍد أقصى.2022  اكتوبر حتى نهاية األخرى  التخصصات - ج
ة، على  الحكومي الجامعات من المحددة للمواعيد وفقاً  الموازي  للنظام المفاضلة امتحانات مواعيد تحدد (2

 م.2022براكتو شهر  نهاية أال تتجاوز 
 

 النهائي  والتسجيل القبول  5.1

 ماط لألن المعلنة للنتائج  وفقا المفاضلة بامتحانات الفائزين للطالب  التسجيل إجراءات استكمال
 الخطوات  النهائي والتسجيل القبول عملية  في وتتبع .االلكتروني البوابة عبر المجانية  وغير المجانية التعليمية

 :اآلتية
 يوماً   20 أقصاها مدة خالل  القبول عملية امتمإل المطلوبة اإلجراءات استكمال المقبولين الطلبة على •

 تتجاوز ال  لمدة التمديد في الحق وللجامعة والموازي  العام للنظامين المقبولين كشوفات إعالن  ختاري من
 .أيام 10

 :اآلتية  الحاالت في الطالب قبول  إلغاء يتم •
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 .للقبول  العامة األحكام مع يتفق ال قبوله أن حاتض إذا - أ 
 .صحيحة غير وثائق أو  خاطئة  معلومات الطالب قدم إذا - ب
 .والمبررات األسباب كانت مهما اليد طبخ الصادرة فاقد بدل العامة الثانوية شهادة تقبل ال- ج
 .ذلك  شابه ما أو  تحريف أو  تغيير أو خدش  بها التي الوثائق تقبل ال- د

 القبول  عملية  امتمإل المطلوبة اإلجراءات استكملوا  الذين بالمفاضلة المقبولين بأن القبول للجنة تبين إذا  •
 بنفس (اإلزاحة (ل  اإلحال   يتم األسباب، من سبب ألي المعلنة، االستيعابية الطاقة من أقل عددهم كان

 بنفسل  باإلحال  المقبولين أسماء  عن اإلعالن ويتم المفاضلة، نتائج كشوفات في الترتيب بحسب العدد
 .السياسة هذه أحكام جديد من عليهم وتسري  الزمنية،   الفترة  ولنفس المكان نفس  وفي  اإلعالنية الوسيلة 

  القبول   وضوابط  لشروط وفقاً  المطلوبة الوثائق استيفاء بعد والجامعة بالكلية  مسجالً  الطالب  يعد •
 وتسليمه  الطالب ملف فوصر  المعنية الكلية في قيد رقم حويمن المقررة والرسوم غالمبال  ودفع أعاله
 .مباشرة للكلية 

 االلكترونية  البوابة في نهائية بصورة والمقبولين المسجلين الطالب ادخال سرعة الجامعات كل  على •
 .بأول أوالً 

 التعليمية لألنظمة الدراسية الرسوم(  9( رسوم االلتحاق للطالب، كما يبين الجدول )8)  يبين الجدول •
 . الجامعية الشهادة لطلبة

 الخاصة  والنفقة والموازي  العام للنظام  الجامعية الشهادة طلبة التحاق رسوم(: 8) جدول
 وافدينسوم ر  موازي سوم ر  عام نظامرسوم  الرسوم  م
 5000 5000 ريال 5000 حكومية  وأنشطة  رسوم 1
 $ 100 5,000 ريال 2000 الئحة ال و  الطالب ودليل القبول استمارة 2
 3000 1500 ريال 1500 طبي كشف 3

 $ 200 5,000 ريال  1000 تسجيل  رسوم 4
 $300+8000 ريال  16500   ريال   9500  االجمالي 

 
  الجامعية الشهادة لطلبة التعليمية لألنظمة الدراسية الرسوم (: 9)جدول

 $  وافدين رسوم $  موازي رسوم  التخصص / الكلية م
 4500  بشري  طب 1
 4000  أسنان   طب 2
 3000  صيدلة 3

 2500  مختبرات 4
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 2000  ريضتم 5
 3000  الهندسة 6
 2500  بو الحاس 7
 2000  البيطري  الطب 8
 1600  العلوم  9
 1200  الزراعية العلوم 10
 2000  وتطبيقية  علمية وتخصصات كليات 11
 1000  وإنسانية  إدارية وتخصصات كليات 12

، على أن يدفع على أن يعتمد سعر صرف مناسب، وبما ال يتعدى سعر الصرف التفضيلي للبنك المركزي 
للجامعات تخفيض المبالغ المقرة للرسوم تقديراا للظروف يعادل المبلغ المطلوب بالريال اليمني. ويحق  الطالب ما

 االقتصادية الراهنة.
 

 المجانية المقاعد 5.1

  ة األهليو في الجامعات الحكومية  والبحث العلمي   العالي التعليم  وزارةالخاصة ب المجانية المقاعد تحدد
 اآلتي: حسب 

 مجانية خاصة بالوزارة. % من الطاقة االستيعابية في كل برنامج كمقاعد 5تحدد نسبة  •
الوزارة   • المقاعد،  ممتقوم  لهذه  المستحقين  للطالب  مفاضلة  بعمل  التعليمية  الشئون  بقطاع  ثلة 

 حسب معدالت الثانوية ورغبات الطالب. 
 
 الجامعي التقويم  6.1

 بالتقويم  جدول  مرفق (،م 2220برأكتو   02 ختاري من ابتداءً  الحكومية الجامعات في الجامعي العام يبدأ 
  م(.2022/2023للعام الجامعي
 . م 2022برنوفم 05من ابتداءً  الخاصة  الجامعات في الجامعي العام يبدأ كما 

 
 

  
 ثانيا: الدراسة الجامعية االولى )البكالوريوس( نظام الدراسة: التعليم عن بعد
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  التعليم عن بعدالدراسة الجامعية االولى )البكالوريوس( نظام الدراسة: ثانيا: 

 
 م 2022/2023 الجامعي للعام والتسجيل  للقبول العامةمقترح بالسياسة ال  يتضمن الجزء الثاني من

.  جانب السياسة العامة للقبول باالنتظام، بعد أن تم استيفاء  الضوابط العامة لسياسات القبول للتعليم عن بعد
بعد، والذي يمثل رافدًا إضافيًا للتعلم في الجامعات وال يقل  ويأتي هذا من االقتناع التام بأهمية التعليم عن  

 جودًة عن التعليم النظامي، إن تم التقيد الصارم بالمعايير الناظمة لهذا النمط التعليمي. 
 

( 13رقم ) العالي التعليم انون االستناد إلى قب  قد تم وضعه  حالمقتر  ذا ه  وغني عن التكرار القول بأن
والئحته التنفيذية، والقانون    الجامعات اليمنية وتعديالتهم بشأن  1995لسنة    (18)  قانون رقم، وال 2010لعام  
النظام    م2008لسنة    (284)  رقم الطالببشأن  لشؤون  والقوانين  بالجـامعـات    الموحد  الحكومية،  اليمنية 

 . أسوة بسابقاته  ،واللوائح، المنظمة لمجال التعليم العالي 
يحكمه أساسًا، إلى جانب التشريعات المذكورة أعاله،   ( التعليم المفتوحالتعليم عن بعد )و ط  كما أن نم

والقوانين  ،  بشأن الضوابط العامة للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد  م2007( لسنة  170القرار الوزاري رقم )
المنظمة   العالواللوائح  االذات  مجلس  من  المنزلة  والمعايير  الضوابط  وأهمها  العام قة،  األكاديمي  عتماد 

   م بخصوص معايير التعليم عن بعد.2017
  والتسجيل للقبول العامةللسياسة نورد فيما يلي المواد ذات العالقة والتي تشكل المحددات الرئيسية و 

 في برامج التعليم عن بعد في الجامعات الحكومية واالهلية.  م2022/2023 الجامعي للعام
 
 

 قانونية انظمة التعليم المفتوح والتعليم عن بعد  1.2

م بشحن النظام الموحد لشؤون الطالب  2008( لسنة  284)  لى قرار رئيس مجلس الوزراء رقمإ استنادا  

الدراسة على أساس االنتظام واجازت للجامعات  بالجوامعوات اليمنية )الحكومية( المواد التالية تحدد نظام  

بالالئحة الاادر  عن الوزار  التي تنظم التعليم عن بعد بالقرار    االلتزامشريطة    بعد  االخذ بنظام التعليم عن

 . 2007( لسنة 170الوزاري رقم )

م الطالب  ، ويحراالنتظامنظام الدراسوووة في جميل كليات ومراكز الجامعة، يقوم على أسووواس    (:21مادة )

% من المحاضووورات النظرية   75النهائي إذا قلت نسوووبة حضوووور  عن  متحاناالمن دخول  
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والدروس العملية لكل مقرر بحسوووب الخطة الدراسوووية ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول  

 النهائي بسبب الغياب راسبا في المقرر.  متحاناال

 

الكليات األخذ بمبدأ الدراسوووة على نظام التعليم عن   اقتراحيجوز لمجلس الجامعة بناء على    (:106مادة )

بعد في بعض الكليات والتخاوواووات التي تسوومل طبيعة الدراسووة فيها بذلل في داخل وخارر الجمهورية  

 بالالئحة الاادر  عن الوزار  التي تنظم التعليم عن بعد.  االلتزامشريطة  

 

 م2007( لسنة 170مة في القرار الوزاري رقم )الضوابط العا 2.2

 فيما يلي المواد ذات العالقة: 

ماد  عاشر : تلتزم الجامعات اليمنية )الحكومية واألهلية( بما ورد بهذا القرار ومن يخال  ذلل يتحمل  

 المسئولية القانونية.  

وعليه تنص الماد  التالية على ضرور  الحاول على ترخيص خاص للعمل بنظام التعليم المفتوح  

 عن بعد:والتعليم 

 عن بعد العمل على: والتعليم  ماد  ثانية: على مؤسسات التعليم المفتوح

عن بعد من وزار  التعليم العالي  والتعليم  الحاوول على ترخيص خاص للعمل بنظام التعليم المفتوح   -1

 شريطة أن تكون الجامعة قد مضى على تحسيسها خمس سنوات على األقل.

الجود  والتطوير  ضوومان الجود  والتطوير: تقوم الجامعة بشنشوواء وحد  لضوومان إدار     تفعيلماد  تاسووعة:  

 األكاديمي يكون من مهامها:

 تطبيق معايير ضمان الجود  في المؤسسة. -1

 التدقيق الدوري للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة. -2

 التدريب المستمر للقائمين بالتدريس واإلداريين والفنيين. -3

نوات الجود  كول عوام إعوداد وثوائق ضوووووموانوات الجود  )تقوارير التقييم الوذاتي لهيئوة االعتمواد وضوووووموا -4

 دراسي(.

 ماد  ثامنة:

 إادار الوثائق الدالة على التخرر وفقاً للوائل المنظمة لهذا النمط من التعليم. .1

 
التعليم عن بعد للقبول والتسجيل في برامج  المحددات االساسية  الفقر   بناء على ما تقدم نورد  ، في 

 التالية. 
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 في برامج التعليم عن بعد  والتسجيلالمحددات االساسية للقبول  3.2

يشترط لقبول الطالب المستجد في برنامج التعليم عن بعد الذي ينتهي بدرجة علمية ان يكون حااال   •

يعادلها، ولمجلس المؤسسة التعليمية إضافة  على الدرجة العلمية السابقة للدرجة المتقدم اليها او ما

 نامج.لقبول الطالب في البر ،  أي شروط أخرى يراها

العلوم االنسانية فقط بقرار من جهة  • تنحار الدراسة عن طريق التعليم عن بعد في تخااات 

 الترخيص واالشرا  وذلل وفق ضوابط االتية:  

اال يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرر الطالب في برامج التعليم عن بعد عن عدد الوحدات   -1

 الطالب المنتظم بالبرامج االعتيادية. الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرر  

والفال   -2 والتحويل  التقديرات  القبول وراد  من حيال  بعد  التعليم عن  برامج  في  الطالب  يعامل 

 وإعاد  القيد، معاملة الطالب المنتظم في التعليم االعتيادي.

 

الجود  الاادر في مارس  تحدد الطاقة االستيعابية في برامج التعليم عن بعد وفقا لمعايير وضوابط   •

 م )ملحق أ( 2017

 

 عدن  -  الوزارة عام بديوان صدر
 ه 1442 رمضان 27 الثالثاء 

 م  28/04/2022ق المواف      
 
 

  د. عدنان عبداهلل زين                    د. خالد قائد شعفل   
   العالي الحكومية التعليم مؤسسات عام مدير    يةهلالعالي األ التعليم مؤسسات عام مدير

 

 

    خالد أمحد الوصابي د.أ.                     خالد عمر باسليم . دأ.      

 العلمي  والبحث العالي التعليم وزير          التعليمية الشئون قطاعل الوزارة وكيل
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 ق ــالحــمـلا
 

  برامج االكاديميةملخص دليل حساب الطاقة االستيعابية لل : 1ملحق 
 يجب مراعاة المحاور التالية:  األكاديميللبرنامج عند حساب الطاقة االستيعابية  

 والفنيين  المختبرات ومشرفي ومساعديهم التدريس هيئة أعضاءالمحور االول: 

 وفقا لهذا المحور هي:  األكاديميشرات االساسية لحساب الطاقة االستيعابية للبرنامج ؤ الم

 أن يكون عضو هيئة التدريس حاصال على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.  .1
مراعاة التداخل بين على االقل في مجال التخصص ومن الممكن    دتوفير عضو هيئة تدريس واح .2

 مجالين في التخصص. 
 % من اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين. 30قل عن توفير ما ال ي .3
 ال يقل عدد اعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات في القسم من حملة الدكتوراه عن ثالثة.  .4
المنتدبين )المعارين   .5 التدريسية  الهيئة  الساعات(  –الزائرين    –ال تتجاوز نسبة اعضاء  عن   نظام 

 ي كل تخصص. % من اجمالي اعضاء الهيئة التدريسية ف30
ال تزيد نسبة الطلبة الى اعضاء الهيئة التدريس في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الطبيعية   .6

 (. 30:1( وفي التخصصات االنسانية واالجتماعية عن )20:1والتطبيقية عن )
وفقا   الهيئة التدريسية ومساعديهم  ألعضاءاالسبوعي  لنصاب التدريسي  يزيد الحد االقصى ل  ان ال .7

 لما تحدده القوانين واللوائح النافذة.
 (. 20:1ال تزيد نسبة الطلبة في المعمل اثناء الدرس العملي على ) .8
 ( ساعة عملية في االسبوع. 18ال يتجاوز العبء التدريسي للمشرف ) .9

 البيانات التالية:  يجب توفر اعاله،شرات ؤ تم حساب الطاقة االستيعابية ومراعاة المولكي ي

 :االستيعابية  الطاقة  لتحديد المطلوبة المؤشرات
 والفنيين  المختبرات ومشرفي ومساعديهم التدريس  هيئة أعضاء- أ 

 التدريس قاعات- ب
 والورش المختبرات- ج
 المياه ودورات المكاتب - د
 العامة المكتبة- ه
 التعليمية  والوسائل األجهزة- و
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 )الصحية العيادة / المركز(ة  الصحي الوحدة- ز
 

(، فيما يخص نسب توزيع الطاقة االستيعابية فيما 4- 3.1.1كما أنه يتوجب التقيد بما حوته الفقرة )
أنم من    اطبين  الوزارة  نسبة  إلى  التنبه  وايضًا  الخاصة(.  والنفقة  الموازي  )العام،  المتبعة  المقاعد القبول 

 المجانية، والتي تحسب على النظام العام. 
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 م2022/2023 التقويم اجلامعي للجامعات احلكومية للعام األكادميي : 2ملحق 

 مالحظات  البيان   التاريخ اليوم 

 02/10/2022 حداأل
 هـ1444 ثانيربيع ال  06

 بدء الدراسة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 م ة 2022/2023

 
 أسبوع 14

 01/02/2023 خميسال 
 1444 رجب --

 انتهاء الفصل الدراسي األول 

  22/23 بدء امتحانات الفصل الدراسي األول  سبت ال 
 اسبوعان

 
 انتهاء امتحانات الفصل الدراسي األول   الخميس

 أسبوع واحد  ( 03/2023/  حتى  02/2023/  )من  أسبوع لمدة  –إجازة نصف العام الدراسي 

 م 15/03/2023 سبت ال 
  1443 

  الفصل الدراسي الثاني بدء الدراسة 
 

 م 2023   األحد
 ه 1443

المبارك  الفطر  وعيد  رمضان  شهر  إجازة   بدء 
 هـ  1444

 

 07/2023/  ثنين اإل
 هـ 1444      

  استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني 

 أسابيع 5
 م 2023   الخميس

 هـ 1444ذو القعدة     
 نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 07/2022/     لخميس ا 
  هـ1444     

  لفصل الدراسي الثاني ل  امتحانات بدء

  انتهاء امتحانات للفصل الدراسي الثاني  م 2023   الخميس

  الفصل الدراسي الثاني  اعالن نتائج 2023/ /  األحد

  تسليم النتائج لشئون الطالب  2023/ /  السبت 

  م 2023/ / وحتى  2023/  / من  االجــازة السـنــويــة

  م  2023/ /  هـ الموافق1444 : السبت2023/2024بدء العام الجامعي 

 

https://moheye.net/
https://moheye.online/

