
 

 

 

     الرحيم الرحمن هللا بسم

 األسئلة الشائعة 

 

  بالصومال العالمية األمريكية الجامعة هي ما -

[US INTER GLOBAL UNIVERSITY]؟ 

 في والبشرية االجتماعية التنمية أهداف تحقيق في لإلسهام تعمل ومستقلة خاصة علمية مؤسسة هي

 . العالم دول وجميع العربية والمنطقة الفيدرالية الصومال جمهورية

 ،الفيدرالية الصومال بجمهورية العالي والتعليم والثقافة التربية وزارة من بتصديق الجامعة هذه أنشئت

 العالي التعليم وزارة من بها معترف ، (US INTER GLOBAL UNIVERSITY)العالمية ريكيةاالم الجامعة

 والثقافة التربية وزارة من ترخيص بموجب م 2015 عام في العالمية االمريكية الجامعة أنشئت ،الصومالية

 وترخيص ،  WWH&TS/XAG/00832/7/2015 برقم الفيدرالية الصومال بجمهورية العالي والتعليم

      WWH&TS/WTS/0122/2021 رقم



 

 

 

 إداري مقر إنشاء حاليا يجري كما ،واشنطن والية/  األمريكية المتحدة بالواليات للجامعة فرع إنشاء تم كما

 هيئة في حكومية غير علمية كمؤسسة الجامعة تسجيل تم كما ،العربية مصر بجمهورية للجامعة وتمثيل

 .المتحدة األمم لمنظمة التابعة حكومية الغير المنظمات

 

 الجامعة؟ في المتاحة الدراسية المراحل ماهي -

 .واألكاديمية المهنية الدكتوراه و واألكاديمي المهني الماجستير و والدبلوم البكالوريوس

 

 المتاحة؟ الكليات ماهي -

 البرامج من العديد كلية كل داخل ويوجد ، معهد 2 وعدد ، كلية 16 عدد الجامعة داخل المتاحة الكليات

 جميع ومعرفة المعلومات تلك على االطالع يمكن العليا، الدراسات طالب وأيضا الطالب تخص التي النوعية

 وضمن الجامعة صفحة على يوجد حيث ، الكليات<  الرئيسية القائمة خالل من كلية بكل الخاصة التفاصيل

 المتواجدين الموظفين قبل من الشفوية اإلجابات إلى إضافة الجامعة في المطروحة التخصصات القبول إعالن

 .الجدد الطلبة استقبال في



 

 

 

 

 التسجيل؟ عملية في البدء يمكنني كيف

 االلتحاق طلب رابط خالل من.التسجيل فترة خالل  للجامعة، الرسمي الموقع عبر إلكترونيا ً التسجيل يتم

 :بالجامعة



 

 

 

 

-https://usinterglobaluniversity.edu.so/%d8%b7%d9%84%d8%a8

-d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%82%

8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9d%/ 

 

 ؟ التقديم تاريخ حسب للقبول أولوية يوجد هل

ليس هناك أولوية في القبول بناًء على تاريخ التقديم، وبالتالي ال يؤثر التقديم في أول 

يوم عن آخر يوم، طالما أنه خالل الفترة المحددة للتقديم وفق الجدول الزمني 

 المعلن.

  

 العام؟ لهذا الثانوية شهادة على للحاصلين القبول في األولوية هل

أولوية لتاريخ الحصول على الشهادة، األولوية في القبول لمن يحصل على  دال يوج

أعلى الدرجات حسب معايير القبول المعلنة، بشرط أال يتجاوز تاريخ الحصول على 

 الشهادة الثانوية خمس سنوات. 

https://usinterglobaluniversity.edu.so/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://usinterglobaluniversity.edu.so/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://usinterglobaluniversity.edu.so/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/


 

 

 

 

 بالجامعة؟ الدراسة نظام ماهو -

واالنتظام موجود في ثالثة فروع، ،  "االنتظام" التقليدي المباشر التعليم الجامعة تقدم

ح  والمفت التعليم و ، اثنين في الصومال ، كسمايو ومقديشو ، وواحد في أمريكا، واشنطن

نظام و ، التعليم المفتوح هو جزء من نظام التعليم بالجامعةحيث أن ، بعد عنالدراسة 

نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي ، والتعليم المدمج 

تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين 

التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية، والتعليم اإللكتروني عن طريق 

 للطالب وتقدم مسبق، بشكل إعدادها يتم للمقرر ميةالعل المواد أن حيث، اإلنترنت

 المنهج عرض ويتم، دراسي يوم أول من الطالب بوابة على للتحميل روابط خالل من

 مع التواصل يمكنه إشكال أي الطالب واجه حال وفي متنوعة أساليب بعدة الدراسي

 في االمتحانات عمليةأما عن ومساعدة الطالب في حل المشكلة فورًا ،  منصة الدعم 

 اختبار بواسطة الطالب تقويم يتم حيث المباشر التعليم عن تختلف ال بعد عن التعليم



 

 

 

، محددة فترة وفي الجامعة، تحددها أماكن في لالختبار الطالب يحضر و ونهائي نصفي

 وآلية تم تصميمها وتجهيزها من قبل الجامعة.

 الطريقة هي وما ؟ بي الخاصة المرور كلمة تعديل يمكن هل
 ؟

يمكن تعديلها من خالل الرابط الموجود عند الدخول على حسابك في بوابة القبول   

 االلكتروني الموحد .

  

 ؟ حفظها بعد الرغبات ترتيب إعادة يمكن هل

نعم يمكن ذلك من خالل الضغط على أيقونة تعديل الرغبات في أسفل صفحة 

 جدول الزمني المعلن.اختيار الرغبات وذلك خالل فترة التقديم وفق ال

 

 خاص رونيتالك بريد على الحصول طالب ألي متاح هل
 بالجامعة؟

نعم متاح لكل الطالب المسجلين بالجامعة وذلك عن طريق الضغط على رابط 

العمادة ، ومنها إلي عمادة شؤون الطلبة ،  ،الطالب اعلى الصفحة الرئيسية للجامعة 

 ثم بعد ذلك  اختيار تسجيل دخول الطالب.



 

 

 

 

 ؟ القادم للعام قبولي تأجيل لي يحق هل

ال يمكن تأجيل القبول لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم، و لكن يمكن إعادة التقديم 

 على القبول في العام القادم .

 لي يحق فمتى الجامعة من االنسحاب بطلب تقدمت إذا
 أخرى؟ مرة للجامعة التقديم

إذا قمت بطلب االنسحاب في فترة القبول فتعتبر منسحب من القبول ويحق لك 

التقديم للجامعة متى ما تم اإلعالن عن فتح باب القبول كطالب مستجد وفق 

شروط  القبول المعلنة في حينه. أما بعد بدء الدراسة فتعتبر منسحب من الجامعة 

ويحق لك التقدم للكلية التي قبلت فيها بطلب إعادة القيد على وضعك السابق قبل 

وإذا مضى على طي ، المنصوص عليها في الجامعة  اإلنسحاب وفق األنظمة و اللوائح

فصول دراسية فيحق لك التقديم كطالب مستجد وفق  4قيدك من الجامعة 

 اللوائح و األنظمة المتبعة في هذا الشأن.

 االمريكية جامعةلل أخرى جامعة من التحويل لي يحق هل
 ؟  العالمية



 

 

 

نعم  وذلك وفق الشروط المعلنة في صفحة التحويل الخارجي بموقع العمادة  وأن    

 يكون التقديم في الفترة المحددة الستقبال طلبات التحويل.

 حصل التي الدرجة مراجعة يطلب أن للطالب يحق هل -

 يستحق؟ عما تختلف أنها قداعت نإ ما مقرر في عليها

نعم  ، يحق للطالب االعتراض على كل من درجته في األعمال الفصلية و درجته في      

االختبار النهائي وفق اآللية التي  نصت عليها القاعدة التنفيذية لالئحة الدراسة و 

 االختبارات للمرحلة الجامعية.

 العليا؟ للدراسات القبول شروط ماهي

المعنية  بقبول طالب  الجهةنها أيمكنكم التواصل مع عمادة الدراسات العليا حيث 

 الدراسات العليا.

 برامج ألحد للتقدم المقبولة البكالوريوس تخصصات ماهي
 التربوية؟ الماجستير

التقديم على التخصصات التربوية يتطلب شهادة بكالوريوس تربوية أو دبلوم عال 

 تربوي

 أحد في للقبول البكالوريوس درجة لتخصص بالنسبة شرط يوجد هل
 بالكليات؟ الماجستير برامج

لتخصص البكالوريوس وعندما ال  امتداداأن يكون التسجيل لبرامج الماجستير 

 ، أو دبلومة تمهيدية.يتحقق ذلك يجتاز الطالب أو الطالبة مقررات تكميلية

 الماجستير؟ لدراسة دجي عن البكالوريوس في معدلهم يقل من قبول يمكن هل



 

 

 

 لوائح التعليم العالي ال تجيز قبول أقل من تقدير جيد للدراسات العليا.

 

 الجامعة؟ في التسجيل رسوم تبلغ كم-

 .دوالر آالف 5 إلى آالف 3 بين الدراسي البرنامج تكلفة تتراوح

  مفقود بدل استخراج يمكنني كيف تلف أصابها أو التخرج وثيقة فقدت إذا
 ؟

 

يمكن الحصول على وثيقة بديلة  بحضور الخريج  شخصياً إلى قسم الخريجين       

، أو مراسلة اإليميل الخاص بشؤون وخدمات الطالب في عمادة القبول والتسجيل 

 الطالب 

 مع مالحظة ما يلي :



 

 

 

 ، أو جواز السفر إثبات الهويةأوراق   إرفاق -1

 مقابل طباعة الوثيقة البديلة. مالييتم تحصيل مبلغ -2

 بيانات الطالب. -2

 اإللكتروني؟ البريد أو الجوال رقم فقدان حال في أفعل ماذا

 يمكنك إرسال طلب عن طريق خدمة )طلب استعادة الحساب(

 واالعتذار؟ التأجيل بين الفرق هو ما

 :التأجيل

 ال يحسب ضمن المدة النظامية من الدراسة -1

 التأجيل للفصلين متتاليين أو ثالثة فصول متفرقةللطلبة يمكن  -2

 ال يجوز التأجيل لسنتين متتاليتين في نظام السنة الدراسية الكاملة.-3

 ال يفقد الطلبة مرتبة الشرف عند التخرج.-4

 االعتذار: 

 يحسب من المدة النظامية للدراسة. -1 

 يمكن للطلبة االعتذار لثالثة فصول متتالية. -2

 االعتذار لسنتين متتاليتين . ال يجوز -3

 يفقد الطلبة مرتبة الشرف عند التخرج. -4

 آخر؟ قسم إلى قسم من التحويل للطالب يحق مرة كم



 

 

 

 يحق للطلبة التحويل مرة واحدة فقط.

 للطالب؟( غ) التقدير يعطى كيف

 فقط.يعطى التقدير )غ( للطالب الذي حضر طوال الفصل الدراسي وتغيب عن االختبار النهائي 

 ما هي إجراءات تعديل التقدير )غ( للطالب؟

يقدم الطالب عذراً مقبوالً يوضح فيه سبب غيابه عن االختبار النهائي إلى رئيس القسم المقدم 

حالة الموافقة يتم تعبئة النموذج المعد  فيو ، للمقرر الدراسي مشفوعاً بوثائق تثبت صحة السبب

 لذلك ويرسل رسمياً إلى عمادة القبول والتسجيل في مدة أقصاها فصل دراسي واحد.

 ؟ الجامعة مع التواصل يمكنني كيف

يمكنك مشاهدة جميع بيانات االتصال بالجامعة من خالل رابط القائمة الرئيسية < 

 ، أو أعلي الصفحة الرئيسية.حة الرئيسيةأو من النزول إلى أسفل الصفاتصل بنا ، 

 للمزيد من االستفسارات تواصل معنا على الخاص

 وعبر وسائل التواصل الخاصة بالجامعة: 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


