
مؤسســة  بالصومــال  اإلســامية  الجامعــة 
أكاديميــة مــن أهــم مؤسســات التعليــم العالــي 
ــام 1422هـــ  ــال، تأسســت ع ــي الصوم ــة ف العامل
ــة  ــة كريم ــد كوكب ــى ي ــق 2001م عل المواف
ــراغ  ــل ف ــي ظ ــن ف ــن الصوماليي ــن المثقفي م
ــع  ــار لجمي ــة وانهي ــة المركزي ــن الحكوم م
المؤسســات التعليميــة، األمــر الــذي حتــم علــى 
أبنــاء األمــة الغيوريــن أن يبذلــوا قصــارى 
جهدهــم لتخفيــف اآلالم عــن هذا الشــعب وتحمل 
بعــض المســئوليات إلنقــاذ هــذا البلــد المنكــوب 
مــن التــردي فــي حافــة األميــة والجهــل اللذيــن 

ــة.  ــات الداخلي ــببا للصراع ــا س كان
ــة  ــة خدم ــت الجامع ــدى 15 ســنة قدم ــى م وعل
التعليــم العالــي المتميــز ألبنــاء الصومــال 
جــت إحــدى عشــر دفعــة فــي مختلــف  حيــث خرَّ
التخصصــات، ويباشــر هــؤالء الخريجــون ميادين 
ــة  ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــال التربوي األعم
ــا  ــاج إليه ــي يحت ــق الت ــن المراف ــا م وغيره
المجتمــع الصومالــي فــي هــذا الظــرف العصيب.

وقــد قامــت الجامعــة رغــم إمكاناتهــا المتواضعة 
ــه  مــن دعــم  ــذي يمكــن أن تقــوم ب ــدور ال بال
الطــاب فــي الدراســة والتعليــم الجامعــي 
ــذه  ــي ه ــتهم ف ــة دراس ــى مواصل ــوا عل ليتمكن
الظــروف الحرجــة لخدمــة المجتمــع الصومالي 
والتثقيــف  والتعليــم  التوعيــة  حيــث  مــن 
والخدمــات االجتماعيــة للخــروج مــن األزمــات.
وعملــت الجامعــة خــال تلــك المــدة خدمــات 
علميــة جليلــة للمجتمــع عامــة ولطابهــا خاصة 
ــا، وأصبحــت  ــوا ثماره ــا ليجن ــوا إليه ــن أت الذي
معلمــا حضاريــا ومثــاال فريــدا يحتــذي بــه فــي 
المجــال األكاديمــي، ومنبعــا علميــا تصــدر منــه 
ــر  ــي نش ــة ف ــة عالي ــل هم ــرية تحم ــغ بش نواب
ــو  ــزال خريج ــة، وال ي ــامية النبيل ــم اإلس القي
هــذه الجامعــة  بحمــد اهلل مشــارون إليهــم 
بالبنــان، نظــرا لمــا يقومــون بــه مــن دور فعــال 
ــة  ــة واالجتماعي ــاة التربوي ــب الحي ــي جوان ف
واالقتصاديــة والسياســية وفــي مجــال القضــاء.

نبذة عن الجامعة اإلسالمية
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كلمة مدير الجامعة

الحمــد هلل رب العالميــن والصــاة والســام 
ــن.  ــه أجمعي ــه وصحب ــد وآل ــا محم ــى نبين عل
ــال  ــامية بالصوم ــالجامعة اإلس ــد: فـ ــا بع أم
فــي  رائــدة  اجتماعيــة  تعليميــة  مؤسســة 
التعليــم العالــي وذات مكانــة علميــة رفيعــة فــي 
ــي  ــد، فه ــك أح ــر ذل ــعبنا، وال ينك ــوس ش نف
تعمــل علــى نقــل التــراث الدينــي واالجتماعــي 
ــال  ــي لألجي ــي والمعرف ــاري والتاريخ والحض
ــي  ــا إل ــكل قواه ــدًة ب ــعى جاه ــة، وتس القادم
ــة  ــراء معرف ــا وإث ــا وقدراته ــل إمكانياته تفعي
ــه  ــك كل ــي ذل ــدة ف ــم معتم ــا وخبراته طابه
ــاتذتها  ــة ألس ــة والفكري ــرات العلمي ــي الخب عل
المســتجدات  لكافــة  ذلــك  فــي  ومســتندة 
واألســاليب العلميــة و التكنولوجيــة إلــي جانــب 
ــة مــن أجــل خدمــة  الــرؤى االجتماعيــة الفاعل
كافــة أفــراد المجتمــع ملتزمــًة بمعاييــر 
ــل المســتمر لضمــان الجــودة  ــر والتأهي التطوي

ــة.  ــا التعليمي ــي برامجه ــاد ف واالعتم
ــعاع  ــز اإلش ــح مرك ــة لتصب ــعى الجامع وتس
ــة  ــر والمعرف ــن الفك ــد م ــو جدي ــا ه ــكل م ل
ــه  ــق من ــذي تنطل ــكان ال ــح الم ــم، وتصب والعل
وحملــة  والقــادة  والمفكريــن  العلمــاء  آراء 
اإلصــاح والتطويــر، وهــي المــكان الــذي ُأِعـــّد 
للحفــاظ علــى العقيــدة والقيــم واألخــاق 
التــي تســعى األمــة إلــى احتفاظهــا وتعزيزهــا 
وتربيــة األجيــال القادمــة عليهــا، كمــا تســعى 
الجامعــة لتكــون منــارًة اللتقــاء الخبــرات 
وتبــادل المقترحــات مــن أجــل إثــراء المعرفــة 
والعلــوم واســتجابة لتطلعــات المجتمــع وآمالــه 

وتوجهاته وحل مشاكله. 
ــة  ــق إدارة الجامع ــى عات ــع عل ــا يض ــذا مم وه
وأســاتذتها والقائميــن بأمرهــا واجــب الحفــاظ 
علــى تلــك المكانــة، والمضــي ُقدمــا لمواكبــة 
التقــدم العلمــي الــذي يشــهده العالــم، ومواجهــة 
ــة  ــع ني ــه م ــي ظل ــدث ف ــي تح ــرات الت التغي
التمســك بالعراقــة واألصالــة، وتحقيــق ذلــك 
باألســاليب الحديثــة للتعليــم والبحــوث وخدمــة 

المجتمــع.  
 وتســعي الجامعــة طــوال مســيرتها إلــي تطوير 
برامجهــا ومقرراتهــا باســتمرار واســتحداث 
برامــج ومقــررات جديــدة علــي نحــو يتناســب 
ــا  ــة كم ــة واألكاديمي ــرات العلمي ــع المتغي م
ــات  ــاء تخصص ــي إنش ــة عل ــة حريص أن الجامع
ــات  ــع االحتياج ــب م ــدة تتناس ــات جدي وكلي
العلميــة والمتطلبــات التنمويــة المختلفــة، لــذا 
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــة ف ــئ الجامع ــوف ُتنِش س
ــواًء  ــدة س ــات جدي ــإذن اهلل تخصص ــة ب القادم
فــي برامــج البكالوريــوس أو الماجســتير مثــل 
كليــات الطــب، والعلــوم الصحيــة، وعلــوم 
الهندســة والتقانــة، والبيطريــة، والزراعــة، 
ومعاهــد، ومركــز البحــوث، وغيرهــا، باإلضافة 
إلــى بنــاء المدينــة الجامعيــة وتجهيــز أكبــر 
ــات  مجمــع تعليمــي فــي الصومــال، يضــم كلي
الجامعــة والمكتبــة ومبانــي اإلدارة والســكن 

ــن. ــاتذة والموظفي ــي واألس الطاب
   

 البـروفســــور/ محمــــود عيســى محمــود
مديـر الجامـعة   
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رؤية الجامعة

رسالة الجامعة

ــاج  ــي إنت ــا ف ــا وإقليمي ــات محلي ــل الجامع ــن أفض ــال م ــامية بالصوم ــة اإلس ــح الجامع أن تصب
ــره. ــع وتطوي ــة المجتم ــي تنمي ــإذن اهلل ف ــادرة ب ــة والق ــاءات الفّعال الكف

 نشــر العلــم والثقافــة والمثــل العليــا والحضــارة والقيــم اإلســامية وتقديــم خدمــة 
تعليميــة متميــزة فــي مجــال التعليــم الجامعــي والبحــث العلمــي ألبنائهــا الطــاب 
وإيصــال العلــوم والمعرفــة والمهــارات والخبــرات بأفضــل الوســائل والطــرق إليجــاد 
ــة  ــات التنمي ــة متطلب ــى تلبي ــادرة عل ــة وق ــاءة عالي ــة ذات كف ــوى بشــرية مؤهل ق
باألمــة واالرتقــاء بهــا، وذلــك مــن خــال اإلبــداع والعمــل على التحســين المســتمر.
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تنمية القدرات 
والمهارات العلمية 
والعملية المختلفة 

للطاب. 

المساهمة في 
نقل وتنمية العلوم 

والتكنولوجيا لخدمة 
المجتمع والوطن. 

تخريج فئة مؤهلة 
بكفاءات علمية عالية 
قادرة على المشاركة 
في تحمل المسؤولية 

وإتقان العمل بما يمكنها من 
مواكبة التقدم العلمي 

والتطور الحضاري 
ألمتنا. 

االهتمام بالبحث 
العلمي. 

تكوين وتوثيق الصات 
الدائمة والعاقات العلمية مع 
الجامعات المحلية والخارجية 
بما يساعد على تحقيق أهداف 

الجامعة والنمو والتطور العلمي في 
مختلف المجاالت من خال تبادل 
الخبرات والمعارف والمهارات. 

اإلسهام في رفع 
كفاءة العاملين في 
المؤسسات التعليمية 

والوطنية. 

المشاركة الفّعالة في 
المؤتمرات والندوات 

العلمية بهدف المساهمة 
في إثراء المعرفة العلمية 

وتوجيهها نحو خدمة 
المجتمع والوطن. 
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أهداف الجامعة

بناء الشخصية 
المتوازنة للطالب 

الجامعي وتزويده بالقيم 
اإلسامية والمثل العليا 

وتنمية قدراته. 

العناية بلغة القرآن 
الكريم في التدريس 

الجامعي والبحث العلمي. 

إتاحة فرص 
التعليم العالي ألكبر 
عدد ممكن للطاب 

الخريجين من الثانوية 
العامة، أو ما يعادلها.
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أوال: كلية الشريعة 
افتتحت كلية الشريعة في العام الدراسي 2001/ 2002م، وتختص في تدريس 

الفقه والحديث والدراسات اإلسامية وعلوم القرآن والسنة، وتمنح درجة 
البكالوريوس في التخصصات التالية: 

الفقه وأصوله 1.

الكتاب والسنة2.

الحديث الشريف وعلومه3.
القرآن الكريم وعلومه 4.

1

كليات الجامعة

كليات الجامعة

تتكون الجامعة من خمس كليات ومعهـد علــمي تابع لها: 
كلية الشريعة 1.
كلية التربية2.
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية3.
كلية الحاسوب وتقنية المعلومات4.
كلية الدراسات العليا5.
معهد النور للعلوم الشرعية6.
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ثالثا: كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
افتتحت كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  في العام الدراسي 2007/2006م،  

واكبة التطور العلمي في هذا المجال، وتزويد الطاب بالمعرفة العلمية الحديثة في 
مجال الدراسات االقتصادية واإلدارية، وتحقيق متطلبات التنمية في الباد، حيث تمنح 

هذه الكلية درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: 
االقتصاد1.
إدارة األعمال2.
المحاسبة3.
المصارف اإلسامية4.

33

ثانيا: كلية الرتبية 
افتتحت كلية التربية في العام الدراسي 2001/ 2002م، لتدعيم العملية التعليمية 

والتربوية في الباد، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي من خال إعداد وتقديم 
مدرسين ومرشدين تربويين أكفاء، حيث تمنح هذه الكلية درجة البكالوريوس في 

التخصصات التالية: 
اللغة العربية وآدابها1.
الجغرافيا والتاريخ2.
الرياضيات والفيزياء3.
األحياء والكيمياء4.

2
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خامسا: كلية الدراسات العليا 
فتحت الجامعة اإلسامية برامج الدراسات العليا في هذا العام 2013/ 2014م لسد 

النقص الذي يواجه المجتمع في الحصول على الكفاءات العلمية والمؤهات العليا، 
وذلك بهدف العناية بالدارسات اإلسامية والعربية والتوسع في بحوثها ونشرها 

وإثراء المعرفة وتطويرها في المجاالت العلمية المختلفة. ومن أهم البرامج التي 
تقدمها الجامعة في الدراسات العليا اآلتي: 

ماجستير في الفقه اإلسامي1.

ماجستير في الحديث وعلومه2.

ماجستير في التربية )المناهج وطرق التدريس( 3.

رابعا: كلية احلاسوب وتقنية املعلومات 
افتتحت كلية الحاسوب وتقنية المعلومات في العام الدراسي 2013/2012م، 

وذلك بهدف إعداد مبرمجين ومصممين ومحللين ألنظمة الحاسبات اآللية وإيجاد 
مجتمع معلوماتي متميز. وتمنح هذه الكلية درجة البكالوريوس في التخصصين 

التاليين: 
علوم الحاسوب 1.
تقنية المعلومات2.

5

4

7



قبول الطالب املستجدين

يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات عدد الطاب الذين يمكن قبولهم 
في العام الدراسي القادم. 

برنامج البكالوريوس
يشترط لقبول الطالب املستجدين في برنامج البكالوريوس اآلتي :

أن يكون حاصا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها1.

أن يكون حسن السيرة ، والسلوك.2.

أن يجتاز بنجاح أي اختيار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة. 3.

أن يكون الئقا طبيا.4.

أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم5.
برنامج الدبلوم العالي أو املاجستير

أن يكون حاصا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة معترف 1.
بها بتقدير ال يقل عن جيد.

أن يجتاز أي امتحان أو مقابلة شخصية  قد يحددها مجلس الدراسات 2.
العليا.

أن يجتاز المواد االستدراكية بنجاح )إن وجدت(3.

أن يكون الئقا طبيا.4.

سير الدراسة واملستويات

1. تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات.

2. تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات.
3. تكون مدة المستوى الدراسي فصًا دراسيًا، ويقسم العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين.

4. يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات المستويات الدراسية، وفقًا ألحكام االنتقال من مستوى إلى آخر.
5. توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات حسبما تقتضيه الخطط الدراسية 

المقررة.

القبول العادي
يتم قبول وتسجيل الطالب قبل بداية الدراسة بحضوره شخصيا. ويتابع إجراءات 

التسجيل ودفع الرسوم المقررة واستخراج البطاقة الجامعية.
القبول املتأخر

الطالب الذي يتأخر عن التسجيل لمدة ال تتجاوز عن ثاثة أسابيع من بداية الدراسة 
يجوز لعميد القبول والتسجيل أن يقبله بالتنسيق مع عميدالكلية المعنية.

إعادة القبول
يحق ألي طالب انسحب من الجامعة، وهو بمستوى جيد، أن يتقدم بطلب إلعادة 
قبوله مع االلتزام باستكمال شروط التسجيل ومتطلباته ودفع الرسوم المقررة.
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النظام الّدرا�سي في الجامعة

1. تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات.

2. تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات.
3. تكون مدة المستوى الدراسي فصًا دراسيًا، ويقسم العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين.

4. يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات المستويات الدراسية، وفقًا ألحكام االنتقال من مستوى إلى آخر.
5. توزع المقررات الدراسية لكل تخصص على مستويات، ويحدد لكل مستوى عدد الوحدات حسبما تقتضيه الخطط الدراسية 

المقررة.

النظام الدرا�سي في الجامعة اإلسالمية هو النظام املتبع ملعظم الجامعات في العالم وإليكم �سيء من التفصيل:
السنة الدراسية: فصالن رئيسان. «
 تدرس على مداها املقررات الدراســية، ومن ضمنها  «

ً
الفصل الدرا�ســي: مدة زمنية ال تقل عن ثمانية عشــر أســبوعا

فترتــا التســجيل، واالختبــارات النهائيــة.
املســتوى الدرا�ســي: هــو الــدال علــى املرحلــة الدراســية، وعــدد املســتويات الالزمــة للتخــرج ثمانيــة مســتويات، ومــدة  «

. املســتوى فصــل درا�ســيُّ
الخطــة الدراســية: تتكــون الخطــة الدراســية مــن مجموعــة مقــررات، مقســمة علــى ثالثــة مجموعــات تســمى  «

التخصــص.  ومطلوبــات  الكليــة،  ومطلوبــات  الجامعــة،  مطلوبــات 
 ضمــن خطــة الدراســة املعتمــدة فــي كل تخصــص. ويكــون لــكل  «

ً
املقــرر الدرا�ســي: مــادة دراســية تتبــع مســتوى محــددا

مقــرر رقــم، واســم، ووصــف مفصــل ملفرداتــه يميــزه  مــن حيــث املحتــوى، واملســتوى عمــا ســواه مــن مقــررات. 
الوحدة الدراسية: املحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتها عن ساعة كاملة . «
درجــة األعمــال الفصليــة: هــي الدرجــة املمنوحــة لألعمــال التــي تبيــن تحصيــل الطالــب خــالل فصــل درا�ســي مــن  «

اختبــارات، وبحــوث، وأنشــطة تعليميــة تتصــل باملقــرر الدرا�ســي.
االختبار النهائي: اختبار في املقرر يؤخذ مرة واحدة في نهاية الفصل الدرا�سي. «
درجة االختبار النهائي: هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في االختبار النهائي للفصل الدرا�سي. «
 إليهــا درجــة االختبــار النهائــي لــكل مقــرر، وتحســب  «

ً
الدرجــة النهائيــة: مجمــوع درجــات األعمــال الفصليــة مضافــا

الدرجــة مــن مائــة.
التقدير: وصف للنسبة املئوية، أو الرمز األبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر. «
املعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموعة الوحدات املقررة لجميع  «

املقررات التي درسها في أي فصل درا�سي،  وتحسب النقاط بضرب الوحدة املقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه 
في كل مقرر درسه الطالب.

املعــدل التراكمــي:  حاصــل قســمة مجمــوع النقــاط التــي حصــل عليهــا الطالــب فــي جميــع املقــررات التــي درســها منــذ  «
التحاقــه بالجامعــة علــى مجمــوع الوحــدات.

التقدير العام: قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خالل فترة دراسته في الجامعة. «
الســجل األكاديمــي: هــو بيــان يوضــح ســير الطالــب الدرا�ســي، ويشــمل املقــررات التــي يدرســها فــي كل فصــل درا�ســي  «

بأرقامهــا، وعــدد وحداتهــا املقــررة، والتقديــرات التــي حصــل عليهــا، وقيــم تلــك التقديــرات، كمــا يوضــح الســجل املعــدل 
الفصلــي، واملعــدل التراكمــي، وبيــان التقديــر العــام.
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تعتبر المكتبة من أهم المؤسسات الجامعية، حيث تأخذ دورا مهما في تنمية الوعي الثقافي والعلمي 
والبحثي للطالب، فهي تتيح له إمكانية االطاع على المصادر والمراجع العلمية المختلفة، وتمكنه من 

استيعاب وتدعيم المعلومات الصحيحة والدقيقة، وهي من أهم األدوات التي يمكن االستعانة بها في 
نشر العلم والثقافة بين أفراد المجتمع. 

وتشمل المصادر العلمية والكتب الموجودة في مكتبة الجامعة األتي:
V  .كتب التفاسير وعلوم القرآن  
V .كتب األحاديث وعلومــها  
V  .كتب الفقه اإلسامي وأصوله وقواعده  
V  .كتب اللغة العربيـة وآدابها  
V .كتب اللغة اإلنجليزية وآدابها  
V .كتب الفكر والعقيدة اإلسامية  
V  .كتب السير والتواريـخ والتراجم  
V  .كتب التربية وعلم النفس، وعلم االجتماع  
V .كتب الجغرافيا وعلم الخرائط والفلك  
V .كتب العلوم والرياضيات  
V .كتب اإلدارة واالقتصاد وعلم السياسة والمحاسبة  
V  .كتب علمية متنوعة  
V .أشرطة متنوعة  
V .مجات ودوريات متنوعة  

مكتبة الجامعة
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– 2015م 
مالتقويم األكاديمي للعام الجامعي 2014 

اليوم
ي

الد
ريخ املي التا

ريخ الهجري التا
ت

البيانا
.1

السبت
سبتمبر 2014م

 6
11 ذو القعدة 1435 هـ

بداية الدراسة للعام الجامعي 2014 – 2015م
.2

السبت
سبتمبر 2014م

 20
25 ذو القعدة 1435 هـ

صل الدراسي الثاني 2013-2014م
بداية امتحان الدور الثاني للف

.3
الجمعة

كتوبر 2014م
3 أ

9 ذو الحجة 1435 هـ
ك

ضحى المبار
بداية إجازة عيد األ

.4
س

الخمي
كتوبر 2014م

9 أ
15 ذو الحجة 1435 هـ

ضحى
ف الدراسة بعد إجازة عيد األ

استئنا
.5

السبت
8 نوفمبر 2014م

15 محرم 1436 هـ
صل الدراسي األول 2014 – 2015م

صفي للف
بداية االختبار الن

.6
السبت

3 يناير 2015م
12 ربيع األول 1436هـ

صل الدراسي األول 2014 – 2015م
بداية االختبار النهائي للف

.7
السبت

17 يناير 2015م
26 ربيع األول 1436هـ

ف العام
ص

بداية إجازة ن
.8

السبت
31 يناير 2015م

11 ربيع الثاني 1436هـ
صل الدراسي الثاني 2014 – 2015م

بداية الدراسة للف
.9

السبت
14 فبراير 2015م

25 ربيع الثاني 1436هـ
صل األول 2014 – 2015م

بداية امتحان الدور الثاني للف
.10

السبت
س 2015م

28 مار
جمادي الثاني 1436هـ

 8
صل الدراسي الثاني 2014 – 2015م

صفي للف
بداية االختبار الن

.11
السبت

4 أبريل 2015م
جمادي الثاني 1436هـ

 15
ف الدراسة

استئنا

.12
السبت

23 مايو 2015م
شعبان 1436هـ

 5
صل الدراسي الثاني 2014 – 2015م

بداية االختبار النهائي للف

.13
السبت

6 يونيو 2015م
شعبان 1436هـ

 19
بداية إجازة نهاية العام

.14
السبت

20 يونيو 2015م
ضان 1436هـ

3 رم
صيفية

بداية الدراسة ال

.15
السبت

27 يونيو 2015م
ضان 1436هـ

10 رم
إعان النتائج لاختبار النهائي
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– 2015م 
مالتقويم األكاديمي للعام الجامعي 2014 

اليوم
ي

الد
ريخ املي التا

ريخ الهجري التا
ت

البيانا
.16

السبت
4 يوليو 2015 م

ضان 1436هـ
17 رم

بداية التسجيل للعام الجامعي الجديد

.17
الجمعة

17 يوليو 2015 م
شوال 1436هـ

 1
إجازة عيد الفطر

.18
س

الخمي
23 يوليو 2015 م

ـٍ ه شوال 1436
 7

صيفية
ف الدراسة ال

استئنا

.19
س

الخمي
س 2015م

20 أغسط
5 ذو القعدة 1436 هـ

صيفية
االختبار النهائي للدراسة ال

.20
السبت

س 2015م
22 أغسط

7 ذو القعدة 1436 هـ
بداية امتحان القبول للعام الجامعي الجديد

.21
السبت

سبتمبر 2015م
 5

21 ذو الحجة 1436هـ
بداية الدراسة للعام الجامعي 2015 – 2016م
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ــن  ــن الموظفي ــي م ــع ديناميك ــن مجتم ــارة ع ــي عب ــامية ه ــة اإلس الجامع
والمدرســين والطــاب ملتــزم بمعاييــر األداء ، وتهــدف الجامعــة إلــى توفيــر 
بيئــة تعليميــة بحثيــة محفــزة ومبتكــرة، نهجهــا هــو ضمــان الجودة والتحســين 
ــع  ــة م ــا مقارن ــا ودولي ــا وإقليمي ــق ممارســات أفضــل محلي المســتمر وتحقي

ــدة. ــات ومراكــز األبحــاث الرائ الجامع
ــن  ــيين المؤهلي ــن األساس ــن الموظفي ــب م ــدد مناس ــة ع ــدى الجامع ــد ل يوج
مــن الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة لدعــم البرامــج التعليميــة والتأكــد علــى 

تواصــل هــذه البرامــج وتماســكها.
ــا   ــة أهدافه ــبة لتأدي ــة مناس ــي تحتي ــق وبن ــر مراف ــة بتوفي ــم الجامع وتهت

وبرامجهــا التعليميــة.
ــة  ــة المراجع ــراء عملي ــى إج ــي إل ــا األكاديم ــي نظامه ــة ف ــعى الجامع وتس
والتقييــم المســتمر والعمــل بنظــام متكامــل للجــودة يرتبــط بالخطــة 
ــاهمة  ــاهم مس ــزز ويس ــا يع ــداف مم ــالة واأله ــة والرس ــتراتيجية والرؤي اإلس
ــة  ــاث وخدم ــن واألبح ــن الخريجي ــة م ــج الجامع ــين نوات ــي تحس ــة ف فعال

ــع. المجتم
وتــدرك الجامعــة أن المراجعــة المســتمرة جــزء مــن النقــد الذاتــي للمجتمــع 
ــي تعتمــد فــي  ــة للجامعــة والت ــر األكاديمي ــذي يعــزز المعايي األكاديمــي ال
ــي  ــل ف ــم والتأم ــى التقيي ــا باســتمرار عل ــزام موظفيه ــى الت ــام األول عل المق

ــة المقدمــة للطــاب. ــة الخبــرات التعليمي نوعي
وقــد رســخت الجامعــة ثقافــة الجــودة فــي األداء األكاديمــي وعــززت الثقــة 
بيــن أفرادهــا حتــى تصيــر الجــودة مســئولية كل فــرد فــي الجامعــة وكذلك 
أصحــاب المصالــح اآلخريــن، كمــا اســتفادت الجامعــة مــن تجاربهــا وخبراتهــا 
المتراكمــة فــي ســنوات عملهــا، لقيــام المزيــد مــن التغييــرات والتحســينات 
فــي الســنوات المقبلــة لتوفيــر الجــودة الشــاملة وضمانهــا فــي نواتــج الجامعة.

ضمان الجودة
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ــال  ــامية بالصوم ــة اإلس ــع الجامع تتمت
بعاقــات جيــدة مــع الجامعــات المحليــة 
ــا،  ــيق بينه ــاون والتنس ــى التع ــة عل قائم
ــررات  ــج والمق ــويات البرام ــع مس ورف
الدراســية التــي تقدمهــا، واالســتفادة 
ــض،  ــا البع ــرات بعضه ــارب وخب ــن تج م
بعاقــات  الجامعــة  تحتفــظ  كمــا 
ــع مؤسســات المجتمــع  ــة م ــة ومتين قوي
الخــاص،  األعمــال  وقطــاع  المحلــي 
بحيــث تســعى هــذه المؤسســات إلــى 
ــراء البحــوث  ــل وإج ــاكل العم ــل مش ح
والتدريــب ونقــل المعرفــة الحديثــة 
ــن  ــتفادة م ــي واالس ــق العمل ــى التطبي إل
ــى   ــي تســتهدف إل ــة الت ــكارات الجامع ابت
تنميــة القطاعــات المختلفــة فــي البــاد، 
بينمــا تســعى الجامعــة إلــى حصــول دعم 
هــذه المؤسســات فــي خططهــا وبرامجهــا 
ــا،  ــا ومعنوي ــا مادي ــاريعها وأبحاثه ومش
وذلــك على نمــط النمــوذج الــذي يحدث 
ــة  ــات العماق ــات والمؤسس ــن الجامع بي
ــذا  ــتند ه ــث يس ــوم، حي ــا الي ــي عالمن ف
النمــوذج إلــى النظــرة التكامليــة القائمــة 
وتحقيــق  والشــراكة  التعــاون  علــى 

ــة. ــح المتبادل المصال

ــإن  ــة ف ــة الخارجي ــة الجامع ــا عاق أم
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــة طموح الجامع
ــا  ــة وتوثيقه ونجحــت فــي إنشــاء العاق
مــع كثيــر مــن الجامعــات فــي العالــم، 
ممــا مهــد الطريــق ألعــداد كبيــرة مــن 
ــات  ــة الدراس ــن مواصل ــا الخريجي طابه
العليــا )الماجســتير ثــم الدكتــوراه( 
ــات، وهــم اآلن أســاتذة  فــي هــذه الجامع
الجامعــات وعمدائهــا فــي البــاد، وال 

ــد. ــن أح ــك ع ــى ذل يخف
وعقدت الجامعة اتفاقيات مشتركة

ــدد  ــع ع ــي م ــي والثقاف ــاون العلم  للتع
ــاد، ــف الب ــي مختل ــات ف ــن الجامع م

ومن هذه الجامعات:
جامعة أم درمان اإلسامية . 1

    بالسودان.
جامعة القرآن الكريم بالسودان.. 2
جامعة العلوم والتكنولوجيا. 3
باليمن.. 4
جامعة غازي بتركيا.. 5

     
وباهلل التوفيق

عالقات الجامعة

مشاركة الجـامعـة 
في مؤتمر الجامعات 
التركية واالفريقية 
والعربية في تركيا
المكان: جامعة غازيا
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