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تسجيل طالب البكالوريوس
 فرتة التسجيل:

 .1تعلن جلنة القبوؿ والتسجيل مواعيد التسجيل لكل كليات اجلامعة ابستخداـ وسائل اإلعالف ادلناسبة.

 .2ينتهي تسجيل الطالب بعد أسبوع من بدء الدراسة وجيوز للجنة القبوؿ والتسجيل مد فرتة التسجيل ألسبوع
استثناء إذا رأت أف ىناؾ ما يوجب ذلك.
آخر
ً

 .3يكوف التسجيل مرة واحدة عن بداية كل عاـ دراسي.

 أحكاـ وإجراءات التسجيل:

 .1على الطالب إكماؿ إجراءات التسجيل إلكرتونياً يف ادلواعيد احملددة.

 .2ال يتم تسجيل الطالب الوافد ما مل يربز إذانً من عمادة شؤوف الطالب.

 .3يتم تسجيل طالب ادللحق والبديل بصفة مؤقتة حلٌن إعالف النتائج ،على أف ترد الرسوـ الدراسية دلن تقرر
فصلو.

 .4إلدتاـ التسجيل على الطالب حتديث بياانتو الشخصية على الشبكة وتسديد الرسوـ الدراسية ورسوـ التسجيل.

 الرسوـ الدراسية:

 .1يتم تسديد الرسوـ الدراسية ادلقررة كاملة أو على قسطٌن ،على انو جيوز لعمادة شؤوف الطالب -استثناء –
النظر يف احلالة ادلعنية.

 .2حتدد اللجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل تواريخ دفع االقساط.

 .3ينتهي تسجيل الطالب الذين يتم تقسيط الرسوـ الدراسية ذلم بنهاية ادلدة اليت حتددىا اللجنة التنفيذية للقبوؿ
والتسجيل.

 أحكاـ ما بعد إنقضاء مواعيد التسجيل:

 .1بعد إنقضاء مواعيد التسجيل احملددة تقوـ إدارة كل كلية برفع قوائم الطالب غًن ادلسجلٌن من موقع التسجيل
اإللكرتوين ونشرىا مع توجيههم دلقابلتها خالؿ أسبوعٌن من اتريخ نشر ىذه القوائم.

 .2إذا مل يسجل الطالب ولكنو قاـ مبقابلة إدارة الكلية خالؿ فرتة احملددة يف ادلادة ( 3أ) ،جيوز جمللس الكلية
ادلعنية التوصية للجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل بتجميد العاـ الدراسي لو.

 .3إذا مل يسجل الطالب ومل يقابل إدارة الكلية يف الفرتة احملددة يف ادلادة(3أ)  ،جيوز جمللس الكلية التوصية للجنة
االمتحاانت واجلوائز بفصلو من الكلية.

 .4إذا كانت فرتة غياب الطالب الذي تقرر فصلو وفقاً للمادة(6ج) عاـ دراسي أو أقل ،وأبرز ادلستندات اليت تربر
غيابو ،جيوز جمللس الكلية التوصية للجنة االمتحاانت واجلوائز إبلغاء قرار الفصل.

 .5يكوف قرار فصل الطالب من الكلية وفقاً للمادة (6ج) هنائياً إذا كانت فرتة غيابو أكثر من عاـ دراسي.

 الفشل يف سداد القسط الثاين:
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تطبق األحكاـ الواردة يف ادلادتٌن (6ب) و(6ج) من ىذه الالئحة على الطالب الذي مل يسدد القسط الثاين من الرسوـ

الدراسية.

 البطاقة اجلامعية:

 .1تستخرج البطاقة اجلامعية يف بداية كل عاـ دراسي لكل طالب أكمل إجراءات تسجيلو وفق الضوابط الواردة يف
ىذه الالئحة.

 .2يتم استخراج بطاقات مؤقتة للطالب الذين مت تقسيط الرسوـ الدراسية ذلم ،وينتهي أجلها بنهاية ادلدة اليت
حتددىا اللجنة التن فيذية للقبوؿ والتسجيل وتقوـ إدارة احلرس اجلامعي بعد انقضاء ىذه ادلدة بسحب البطاقات

ادلؤقتة من الطالب.
القبوؿ على النفقة اخلاصة
 شروط القبوؿ :جيب أف يستويف الطالب ادلتقدـ للقبوؿ على النفقة اخلاصة الشروط التالية:

 .1النجاح يف الشهادة السودانية أو ما يعادذلا من الشهادات األخرى ادلعرتؼ هبا من جلنة قبوؿ التعليم العايل.
 .2النجاح يف ادلواد السبع اليت حتسب منها النسبة ادلئوية للقبوؿ.

 .3استيفاء الشرطٌن أعاله يف شهادة واحدة وبرقم واحد واتريخ واحد.

 .4احلصوؿ على النسبة ادلئوية ادلطلوبة بكل كلية حسب ما ىو منصوص عليو من اجمللس القومي للتعليم العايل ،وال
ينطبق ذلك على الطالب الوافدين.

 الرسوـ الدراسية:

حتدد اللجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل والرسوـ الدراسية ابجلامعة الرسوـ اخلاصة بقبوؿ الطالب السودانيٌن

والوافدين على النفقة اخلاصة يف كل كليات اجلامعة.

 أحكاـ عامة:

 )1القبوؿ على النفقة اخلاصة يشمل مجيع كالت اجلامعة حسب ادلقاعد ادلتاحة يف كل عاـ.

 )2يعامل طالب القبوؿ على النفقة اخلاصة كغًنىم من طالب القبوؿ العاـ من حيث احلقوؽ والواجبات وخيضعوف
جلميع نظم اجلامعة ولوائحها.

 )3جيوز حتويل طالب اجلامعات األخرى إىل جامعة اخلرطوـ بعد السنة األوىل وفقاً ذلذه الالئحة بعد استيفاء الشروط
ادلطلوبة.

ادلواظبة علي الدراسة

جيب علي الطالب ادلواظبة علي حضور احملاضرات النظرية والعملية حسب نوع القبوؿ.
ُ .1

 .2الجيوز للطالب النظامي التغيب عن أكثر من مجلة ( )%25من مجلة الساعات ادلقررة ألي مقرر دراسي مبا فيها ساعات
العملي .

كل كلية أو مركز أو معهد أو مدرسة نسبة احلضور من مجلة احملاضرات للطالب الناضجٌن وادلنتسبٌن .
ُ .3حت ُ
دد ُ
3

مقبوؿ أو غًن ٍ
الطالب من الكلية أو ادلعهد أو ادلركز أو ادلدرسة بعذر ٍ
ِ
مقبوؿ ال يعفيو من معرفة مسؤولياتو األكادديية
غياب
.4
ُ
(اللوائح  ،اإلعالانت  ،والتنويهات) اليت تصدر خالؿ فرتة غيابو.

االنسحاب والتجمي ُد
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للطالب جتمي ُد الدر ِ
ٍ
ٍ
ِ
ألسباب مقنعة يقبلها العميد بعد
فصوؿ دراسية متصلة أو منفصلة وذلك
اسة دلدةٍ أقصاىا أربعة
جيوز
ُ .1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التشاور مع ادلشرؼ األكادديي  ،حتسب ىذه ادلدة يف احلد األعلى لسنوات الدراسة.
ألي ٍ
فصل دراسي إال بعد إكماؿ التسجيل.
ال يتم التجمي ُد ّ
يتقدـ الطالب للتجميد من ِ
بداية الفصل الدراسي ادلعٌن أو قبل شه ٍر من بداية االمتحاانت.
ُ
ُ
ِ
يتم تقدًنُ ِ
التجميد للعميد بعد موافقة رئيس القسم .
طلب
ُ
ِ
الطالب غائباً.
فك التجميد بعد ادلدة ادلقررة ويف حالة عدـ فك التجميد يعترب
يتم ُ
ُ
ُ
الطالب مستن َد التجميد للعميد بواسطة القسم وذلك عند فك التجميد.
يرفق
ُ
ُ
اجملم ُد ٍ
لفصل دراسي حقو يف النقاط والساعات ادلعتمدة اليت حتصل عليها خالؿ ذلك الفصل .
يفق ُد
الطالب ّ
ُ
ِ
ِ
ومسجل الكلية بقرار التجميد .
الطالب وعمادةِ الطالب
إخطار
على عميد الكلية
ُ

ظ قر ُار التجميد يف سجل الطالب الدائم ابلكلية.
 .9حيف ُ
ِ
ِ
واستالـ إخطا ٍر كتايب بذلك .
الطالب أف يتأك َد بنفسو من إكماؿ إجراءات التجميد
 .10على
 .11الطالب الذي مل يسجل يف الفرتة احملددة أو غاب عن التسجيل يعترب منسحباً ٍ
لعاـ دراسي ٍ
كامل .
ُ
ُ
ْ
ِ
ضمن احلد األعلى لسنوات الدراسة.
سب مدةُ
االنسحاب َ
ُ .12حت ُ
ِ
االنسحاب على رللس الكلية لالعتماد.
حاالت
 .13عرض
ُ
ألي ٍ
ِ
يفصل فصالً أكادديياً.
ظرؼ
.14
الطالب ّ
اجملمد لعامٌن دراسيٌن وانسحب ِّ
ُ
ُ
احلاالت الطالبية
ِ
اجللوس المتحاف
رـ من
الطالب النظامي الذي
.1
يتغيب عن أكثر من ( )%25من مجلة احملاضرات َّ
ألي مقرٍر دراسي ُحي ُ
ُ
ُ
ذلك ادلقرر ويع ُد راسباً فيو.

طر
.2
الغياب أكثر من ( )%25من مجلة احملاضرات يف ادلقرر الدراسي ادلعٌن حيدده أستاذُ ادلقرر مع رئيس القسم ادلعين ُ
ُ
وخي ُ
ِ
ِ
الكلية من قبل رئيس القسم بذلك.
الكلية وعمي ُد
مسجل
ُ
ِ
ِ
ِ
اجللوس لالمتحاف نسبة لغيابو أكثر
الطالب من
أمر حرماف
 .3عمي ُد الكلية أو ادلركز أو ادلعهد أو ادلدرسة ىو الذي يُ ُ
صدر َ

من ( )%25من مجلة احملاضرات يف ادلقرر ادلعٌن ويعترب راسباً فيو وعليو اجللوس المتحاف ادللحق.
ٍ
المتحاف ال حيق لو اجللوس لو حسب اللوائح  ،تلغى نتيجة ذلك االمتحاف.
الطالب
جلس
ُ
 .4إذا َ
فصل من اجلامعة أو الكلية فصالً مؤقتاً ُحيرـُ من اجللوس لالمتحاانت خالؿ فرتة الفصل.
.5
ُ
الطالب الذي َ
ِ
ِ
َ .6م ْن تغيَّب عن امتحاف معلن بدوف عذ ٍر ٍ
الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد أو القسم يعترب راسباً يف ذلك
لعميد
مقبوؿ
َ
االمتحاف بعد موافقة رللس الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد.
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ٍ
امتحاف معل ٍن بعذ ٍر ٍ
مقبوؿ لدى القسم وعميد الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد عليو اجللوس
ب عن
.7
الطالب الذي يتغيَّ ُ
ُ
المتحاف البديل لذلك االمتحاف مع إمتحاانت البدائل.
ٍ
امتحاف ٍ
بديل بدوف عذر يعترب راسباً فيو وعليو اجللوس المتحاف ادللحق.
الطالب عن
ب
ُ
 .1.7إذا تغيَّ َ
ٍ
بديل بعذر ٍ
امتحاف ٍ
مقبوؿ لدى القسم وعميد الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد عليو
الطالب عن
ب
ُ
 .2.7إذا تغيَّ َ
اجللوس المتحاف بديل مع امتحاانت ادلالحق ودينح الدرجة اليت حتصل عليها كاملة  ،وإذا رسب عليو إعادة ادلقرر او

ادلقررات وفق الفصل أو ادلستوى الدراسي.
ألي ٍ
طالب رسب يف مقرر دراسي واحد من ادلقررات الدراسية اليت جلس المتحانو يف ادللحق أف حيمل ذلك
 .8ال
يسمح ِّ
ُ
ادلقرر للمستوى التايل إال بعد النجاح فيو.

الطالب يف أي مقرر دراسي جلس لو المتحاف ادللحق عليو إعادة دراسة ذلك ادلقرر أو اعادة دراسة تلك
رسب
ُ
 .9إذا َ

ادلقررات اليت رسب فيها يف حالة رسوبو يف بعض مقررات الفصلٌن.
 .10يف ِ
ِ
الطالب المتحاف ملحق دلقرر دراسي رسب فيو  ،حتسب لو درجة ادلقرر د* يف حالة النجاح فيو.
حالة جلوس

ٍ
كطالب خارجي طواؿ فرتة تواجده ابلكلية أو ادلركز أو
 .11تعطي فرصةٌ واحدة للطالب ادلفصوؿ أكادديياً ابلتقدُّـ بقبولو
ادلدرسة أو ادلعهد.

يتم التقدًنُ لفرصة الطالب اخلارجي لدى عميد الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد بواسطة القسم ادلعين حسب
ُ 1.11

ظروؼ القسم.

إكماؿ إجراءات تسجيل الطالب اخلارجي لدى ادلسجل.
يتم
ُ
ُ .2.11

يتم التقدًنُ لفرصة الطالب اخلارجي بعد عاـ أو عامٌن على األكثر بعد فصل الطالب.
ُ .3.11
ٍ
كطالب خارجي بعد مضي عامٌن دراسيٌن يرفع امسوُ من سجالت الكلية أو ادلركز أو
 .4.11يف حالة عدـ حضور الطالب

ادلدرسة أو ادلعهد.

إخطار ِ
رللس الكلية ابلطالب اخلارجي يف الوقت ادلناسب.
يتم
ُ
ُ .5.11
ِ
الطالب اخلارجي ضمن احلد األعلى لسنوات الدراسة.
 .6.11ال
حتسب سنةُ
ُ
ِ
ٍ
كطالب خارجي عليو اجللوس المتحاانت مجيع مقررات ادلستوى الدراسي
 .7.11يف حالة قبوؿ الطالب
ادلفصوؿ أكادديياً
الذي قبل فيو.

ٍ
كطالب خارجي يف أقل من  %50من مجلة الساعات ادلعتمدة يف ادلستوى ادلعٌن
 .1.12إذا رسب
الطالب ادلفصوؿ أكادديياً
ُ

يسمح لو ابجللوس المتحاانت ادلالحق  ،ويف حالة رسوبو يف أي مقرر بعد ادللحق يرفع امسوُ هنائياً من سجالت الكلية أو ادلركز

أو ادلدرسة أو ادلعهد.

الطالب ادلفصوؿ أكادديياً كطالب خارجي يف  %50فأكثر من مجلة الساعات ادلعتمدة دلستوى دراسي معٌن
رسب
ُ
 .2.12إذا َ

ويرفع امسوُ هنائياً من سجالت الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد.
اليسمح لو ابجللوس المتحاانت ادلالحق ُ

الطالب الذي يتحصل على أقل من  %50من الدرجة الكاملة ألعماؿ الفصل الدراسي والعملي واالمتحاف التحريري
.1.13
ُ
يف مقرٍر دراسي معٌن يعترب راسباً يف ذلك ادلقرر الدراسي.
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فصل فصالً أكاددييا كطالب خارجي وجلس المتحاانت مجيع مقررات ادلستوى ادلعٌن
 .2.13يف حالة قبوؿ الطالب الذي َ
وصلح فيها مجيعاً إال أنو مل يرفع معدلو الرتاكمي ( )2نقطة يرفع امسو هنائياً من سجالت الكلية.
يرسب يف أقل من  %50من مجلة الساعات ادلعتمدة دلستوى دراسي معٌن يسمح لو ابجللوس إلمتحاانت
الطالب الذي
.14
ُ
ُ
ادلالحق.

الطالب الذي يرسب يف  %50فاكثر من مجلة الساعات ادلعتمدة دلستوى دراسي معٌن الحيق لو اجللوس المتحاانت
.1.15
ُ
ادلالحق  ،وعليو إعادة دراسة الفصل الدراسي ادلعٌن أو ادلستوى الدراسي ادلعٌن.
أي مقرر جلس لو المتحاف ادللحق عليو إعادة دراسة ادلقرر الذي رسبو.
 .2.15يف حالة رسوب الطالب يف ِّ

 .3.15الطالب العائد ٍ
لفصل دراسي أو ادلستوى الدراسي الذي يرسب يف أي مقرر حيق لو اجللوس المتحاانت ادلالحق

واليفصل فصالً أكادديياً من الكلية أو ادلركز أو ادلعهد.

 .4.15الطالب العائد الذي يرسب يف  %50فأكثر لفصل دراسي أو مستوى دراسي معٌن يرفع امسو هنائياً من سجل الكلية

أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد ويسمى ذلك فصالً هنائياً.
 .5.15الطالب الذي يفشل يف تقدًن أعماؿ الفصل الدراسي أو دخوؿ امتحاف العملي أو يرسب يف امتحاف العملي حيرـ من
اجللوس لالمتحاف التحريري لذلك ادلقرر ويعترب راسباً فيو وجيلس المتحاف ادللحق.

 .16يسمح للطالب ابإلعادة مرتٌن غًن متتاليتٌن طواؿ فرتة تواجده ابلكلية.

 .1.16إذا رسب الطالب يف أي مقرر عاد بو من دفعتو لدفعة اتلية يف االمتحاف االصل جيلس لو يف امتحاف ادللحق واذا رسب

فيو يف امتحاف ادللحق يفصل فصالً اكادديياً.
 .2.16يف حالة إعادة الطالب للمرة الثانية يف ذات ادلستوى ادلعٌن يفصل أكادديياً من الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد.

 .3.16يف حالة إعادة الطالب للمرة الثالثة يف مستوايت سلتلفة يرفع امسو من سجالت الكلية أو ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد.

 .17حيسب ادلعدؿ الرتاكمي بنهاية ادلستوى األوؿ (هناية الفصل الثاين).
 .18جيب أف حيافظ الطالب على معدؿ تراكمي اليقل عن ( )2نقطة.

خيطر العمي ُد (الكلية أو ادلعهد أو ادلركز أو ادلدرسة ) ابحلالة فور وقوعها.
 .19يف حالة اإلخالؿ أبي فقرة من ىذه الالئحة ُ
تتجاوز مدة الدراسة للطالب ضعف سنٌن الدراسة ادلقررة ابلكلية مبا فيها حاالت التجميد.
جيب ّأال
َ
ُ .20
حتويل طالب البكالوريوس

 شروط التحويل:

 )1على مقدـ طلب التحويل أف يستويف الشروط اآلتية:
.i

.ii
.iii

أف يكوف قد أكمل الصف األوؿ بنجاح يف مجيع ادلواد /ادلقررات يف امتحاف الدور األوؿ.

أف ال تقل النسبة ادلئوية للشهادة الثانوية عن احلد األدىن للقبوؿ العاـ أو احلد التنافسي للقبوؿ على النفقة اخلاصة

يف كل ادلعنية يف السنة ادلعنية.

أف يكوف قد أكمل تسجيلو للعاـ الدراسي ادلعين.
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 )2جيوز حتويل الطالب اجملمدين من العاـ السابق.

 )3يتقدـ طالب الصف الثاين بطلب التحويل للصف الثاين ابلكلية اليت يرغب يف التحويل إليها.

 )4جيوز قبوؿ طلبات حتويل من طالب الصف الثالث يف حالة ادلناىج ادلتشاهبة قبوالً عامػاً أو علػى النفقػة اخلاصػة شػريطة أف
يكوف ادلتقدـ للتحويل قد أجتاز آخر امتحاف جلس لو بنجاح يف مجيع ادلواد /ادلقررات يف الدور األوؿ.

 )5جيػػوز التحويػػل علػػى النفقػػة اخلاصػػة شػػريطة اسػػتيفاء الطالػػب حػػد ادلنافسػػة للقبػػوؿ علػػى النفقػػة اخلاصػػة ابلتخصػ
الكلية ادلعنية يف العاـ ادلعين.

ادلعػػين يف

شروط ومعايًن التحويل ابلتميز:

 .1يقتصػػر التحويػػل علػػى أميػػز % 4مػػن الطػػالب السػػودانيٌن الػػذين أكملػػوا السػػنة األوىل بنجػػاح يف مجيػػع ادلػػواد مبػػا يف ذلػػك
مطلػوابت اجلامعػة ،ويسػػتبعد الطػالب الػذين أكملػػوا السػنة الثانيػػة فمػا فػوؽ ،وكػػذلك يػتم اسػتبعاد طػػالب اإلعػادة وطػػالب

ادلالحق وطالب ادلنح وطالب القبوؿ الوالئي وادلمتحنٌن خارجياً.
 .2يتقدـ الراغبوف يف التحويل ابلتميز إلدارة القبوؿ والتسجيل دللء االستمارة ادلخصصة اليت تشتمل على رغبة واحدة فقط.

 .3جيوز ترشيح طالب القبوؿ على النفقة اخلاصة للتحويل مبوجب التميز وإذا مت حتػويلهم يػدفعوف ذات الرسػوـ الدراسػية الػيت
يدفعها طالب النفقة اخلاصة ادلقبولٌن يف ذات الكليات اليت مت حتويلهم إليها.

 .4تقوـ كل كلية على حدة بتحديد أميز %4من الطالب الذين حيق ذلم التحويل ابلتميز مبوجب البند(13أ).
 .5يتم إخضاع ادلتقدمٌن من األعداد ادلرشحة ادلذكورة أعاله لالختبار ابلكليات ادلعنية للتنافس على ادلقاعد.

 .6أال تقل نسبة الطالب يف الشهادة السودانية عن احلد الدىن للقبوؿ على النفقة اخلاصة يف الكلية ادلعنية يف العاـ ادلعين.
إجراءات اإلدارة:
 )1ديػػل الطال ػػب اس ػػتمارة التحوي ػػل بع ػػد س ػػداد الرس ػػوـ ادلقػػررة ويق ػػدمها ل ػػرتدارة عل ػػى أف ينته ػػي التق ػػدًن يف ف ػػرتة ال تتج ػػاوز
األسبوعٌن من بداية الدراسة يف الكلية ادلعنية.
 )2تقوـ اإلدارة بعد تَّسلم طلب التحويل بفح استمارة التحويل والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التحويل وترسل صورة
بناء على توصية اللجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل.
من االستمارة وادلستندات إىل الكلية اليت يراد التحويل إليها ً

 )3ترفع توصية رللس الكلية ادلعنية مصحوبة بتوصية اللجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل إىل اللجنة إلصدار القرار النهائي.
 )4تقوـ اإلدارة إببالغ الطالب واإلدارة العامة للقبوؿ بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بقرار اللجنة.

 )5ال يتم حتويل الطالب وتسجيلو إال بعد موا فقة اإلدارة العامة للقبوؿ وتوثيق الشهادات بوازرة التعليم العايل والبحث العلمي
وحصولو على رقم جامعي.

شروط القبوؿ:

القبوؿ بعد السنة األوىل

(أ) على مقدـ طلب القبوؿ بعد السنة األوىل أف يستويف الشروط اآلتية:

 .1أال يكوف قد مت فصلو من أي جامعة ألسباب أكادديية أو لسوء السلوؾ.
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 .2أال تقل النسبة ادلئوية للشهادة الثانوية عن احلد األدىن للقبػوؿ العػاـ أو احلػد التنافسػي للقبػوؿ علػى النفقػة اخلاصػة يف
الكلية ادلعنية يف السنة ادلعنية.

 .3أف يكوف طالباً منتظماً إبحدى اجلامعات ادلعرتؼ هبا.

 .4أف يكوف قد اجتاز آخر امتحػاف جلػس لػو بنجػاح يف مجيػع ادلػواد واسػتحق النقػل مػن صػف إىل آخػر وذلػك للكليػات
ذات النظاـ السنوي أو الفصلي.

 .5ف يكوف سجل الطالػب األكػادديي خاليػاً مػن اإلنػذارات العلميػة يف آخػر امتحػاف جلػس لػو وذلػك للكليػات الػيت تتبػع
نظاـ الساعات ادلعتمدة.

 .6أف يكوف قد أكمل سنة دراسية على األقل يف التخص

ادلشابو دلا يرغب يف دراستو جبامعة اخلرطوـ.

 .7يرفق مع الطلب أصل الشهادة الثانوية وادلناىج اليت يدرسها ابجلامعة وشهادة تفاصيل ابلدرجات اليت حصل عليها.

 .8جيوز قبوؿ طلبات حاملي الدرجات اجلامعية للدراسة بعد السنة األوىل على النفقة اخلاصة على أف يكوف ادلتقدـ حائزاً
يف الشهادة الثانوية احلد األدىن دلتطلبات القبوؿ يف الكلية ادلعنية يف السنة ادلعنية ،وذلك وفقاً لشروط القبوؿ العاـ أو
شروط القبوؿ على النفقة اخلاصة ابحلد التنافسي حداً أدىن.

(ب) خيضع طالب القبوؿ بعد السنة األوىل ألحكاـ ادلواد من ( )47إىل( )80من الئحة االمتحاانت جبامعة اخلرطوـ.
(ت) يقبل الطالب وفقاً لتوصية رللس الكلية.

(ث) ال جيوز تسجيل طالب القبوؿ بعد السنة األوىل يف أي من كليات اجلامعة إال بعد إخطار مكتوب من اإلدارة العامة للقبوؿ
وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وحصولو على رقم جامعي.

 إجراءات اإلدارة:

 .1ديل الطالب استمارة القبوؿ بعد السنة األوىل بعد سداد الرسوـ ادلقررة ويقدمها لرتدارة ،على أف ينتهي التقدًن يف فرتة ال
تتجاوز األسبوعٌن من بداية الدراسة يف الكلية ادلعنية بناءً على توصية اللجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل.

 .2تقوـ اإلدارة بفح

أوراؽ الطالب والتأكد من استيفاء الشروط يف ادلادة( )15وإرساذلا إىل رللس الكلية ادلعنية.

 .3رفع توصية رللس الكلية ادلعنية إىل اللجنة التنفيذية للقبوؿ والتسجيل إلصدار القرار النهائي.

 .4تقوـ اإلدارة إببالغ الطالب واإلدارة العامة للقبوؿ بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بقرار اللجنة.

 .5ال يتم حتويل طالب وتسجيلو إال مبوافقة مكتوبة من اإلدارة العامة للقبوؿ بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وحصولو
على رقم جامعي.

 ادلظهر والسالمة والسلوؾ العاـ
ينبغي للطالب اجلامعي أف يُعىن مبظهره ويتوخى السالمة ويتبع السلوؾ القوًن وفقاً للتوجيهات اآلتية:
 )1أف يلتزـ الطالب الظهور يف حرـ اجلامعة ابلزي الالئق الذي يُراعى التقاليد احلسنة والذوؽ السليم يف كل األحواؿ وعند
شلارسة األنشطة الثقافية أو االجتماعية أو الرايضية ،وعلى الطالبة االلتزاـ ابحلشمة السودانية يف ملبسها.

 )2ينبغي على الطالب أف يتمتع عن أي فعل سلل حبسن السلوؾ واآلداب العامة .داخل اجلامعة أو خارجها.
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 )3االمتناع عن إحداث أي تغيًن أو تعديل يف الواثئق الرمسية أو اخلطاابت الصادرة عن اجلامعة أو ادلرسلة إليها وعػدـ حيازاػا
أو استخدامها بوجو غًن مشروع.

 )4االمتناع التاـ عن حفظ أو صنع أو استعماؿ أي نوع من ادلشروابت الروحية أو ادلواد ادلخدرة ،أو التعامل فيها أبي وجو.

 )5االمتناع عن جلب أو حيازة أو صنع أو محل أي نوع من السالح أو ادلواد احلارقػة أو الناسػفة أو السػامة أو السػيخ أو أيػة
مواد أخرى خطرة خيشى منها على سالمة الطالب والعاملٌن ابجلامعة.

 )6ال جيوز للطالب تعليق الصور وادللصقات أو الكتابة على اجلرداف أو األبواب أو النوافذ أو استخداـ األشجار لرتعالف.
 )7حيظر لعب كافة أنواع الورؽ( الكوتشينو) و(الدومينو) ومثيالاا عدا ادلسموح هبا يف األماكن ادلخصصة ذلا.

 )8دينػػع التػػدخٌن وتعػػاطي التمبػػاؾ واألكػػل والشػػرب داخػػل قاعػػات الدراسػػة وادلعامػػل يف كػػل األوقػػات ودينػػع اسػػتخداـ اذلػػاتف
اجلواؿ أثناء احملاضرات واالمتحاانت.

 )9االمتناع عن ختريب أو سوء استخداـ قاعدة البياانت االلكرتونية والشبكات ابجلامعة أو استغالذلا غًن الئقة.

 )10االمتناع عن حفظ أو استخداـ أجهزة إلكرتونية حتتوي على صور أو أفالـ فاضحة أو سللة ابآلداب والسلوؾ.
 النشاط الطاليب:

دتارس األنشطة الطالبية ادلختلفة وفقاً للضوابط اآلتية-:

 .1يسػػمح مبمارسػػة كافػػة أنػػواع النشػػاط الطػػاليب بػػدار االحتػػاد ادلركزيػػة أو دوره الفرعيػػة ابجلػػامع أو يف أي أمػػاكن أخػػرى حتػػددىا
سلطات اجلامعة ،مع مراعاة النظم واللوائح وتقاليد اجلامعة العريقة.

 .2جيوز إقامة زلاضرات علمية تنظمها الروابط األكادديية واجلمعيات العلمية داخل قاعات احملاضػرات بعػد احلصػوؿ علػى إذف
مكتوب من عميد الكلية/مدير ادلعهد ،وذلك حتت إشراؼ عضو ىيئة التدريس ادلشرؼ على الرابطة أو اجلمعية العلمية.

 .3جيوز للطػالب والتنظيميػات الطالبيػة تنظػيم زلاضػرات أو أنشػطة ثقافيػة أو اجتماعيػة يف األمكنػة الػيت حتػددىا عمػادة شػؤوف
الطالب.

 .4جيوز للطالب والتنظيمات الطالبية إصدار صحف حائطية وفقاً للشروط اآلتية:

 )1تسجيل اإلصدار وأمساء أعضاء ىيئة التحرير وعناوينهم لدى عمادة شؤوف الطالب.

 )2وضع الصحف احلائطية يف اللوحات ادلخصصة ذلكل بدار االحتاد أو فروعة يف اجملامع.

 )3عرض صحف الروابط األكادديية واجلمعيات العلمية ابلكليات يف األماكن اليت حتددىا إدارة الكلية.

 )4االلتزاـ ابخللق احلسن وادلصداقية يف حترير ادلادة الصػحفية ابدلسػتوى الػذي يليػق بطػالب جامعػة اخلرطػوـ ،والنػأي عػن
اش انة السمعة وإاثرة الفتنة والتحريض وكل ما من شأنو أف يؤدي إىل العنف.

 .5ال جيوز ألي تنظيم أو رابطة أو مجعية أو اند أو فرد أف جيمع تربعات أو ىبات داخل اجلامعػة إال بعػد ادلوافقػة ادلكتوبػة مػن
عميد شؤوف الطالب أو العميد ادلعين يف الكلية.

 .6احلفاظ على العادات واألدوات الرايضية والفنية والثقافية والعلمية وسائر ادلعينات ادلستخدمة يف األنشطة الطالبية،وحسن
استخدامها وعدـ احتكارىا وإعادة ما يستعار منها يف الوقت احملدد دوف أتخًن ،والتعويض عػن أي تلػف حيػدث ذلػا بسػبب

سوء االستخداـ أو اإلمهاؿ.
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 .7عمػػادة شػػؤوف الطػػالب ىػػى اجلهػػة ادلختصػػة يف التػػدقيق يف حسػػاابت الػػروابط األكاددييػػة واجلمعيػػات العلميػػة الػػيت دتوذلػػا
اجلامعػػة ،أو أتخػػذ اش ػرتاكاً مػػن أعضػػائها أو تتلقػػى تربعػػات وىبػػات ابسػػم األنشػػطة الطالبيػػة ،وذلػػك وفق ػاً للػػنظم احملاسػػبية

ابجلامعة.

االعتصاـ وتعطيل الدراسة
دينػػع القيػػاـ ابألفعػػاؿ اآلتيػػة :حيظػػر علػى الطالػػب زلاولػػة تعطيػػل الدراسػػة يف الدراسػػة يف اجلامعػػة أبي أسػػلوب فعػالً وقػػوالً
واالعتصاـ مبباين اجلامعة أو ميادينها أو استغالذلا لغرض غًن مشروع  ،أو الشروع يف ذلك أو التحريض عليو أو االشرتاؾ فيو.
إجراءات التحقيق واحملاسبة
 تشكل جلاف التحقيق واحملاسبة على النحو اآليت:
.1

يشكل مدير اجلامعة جلاانً للتحقيق وأخػرى للمحاسػبة يف كػل رلمػع مػدَّة سػنتٌن بنػاء علػى توصػية مػن عميػد شػؤوف

الطالب ،وذلك وفقاً للنموذج اآليت:

رئيساً
عضواً

 )1أحد كبار األساتذة
 )2شلثل لكلية القانوف

عضوين

 )3اثناف من أعضاء ىيئة التدريس ابجملمع

 )4شلثل للكلية اليت ينتمي إليها الطالب ادلعين

 )5شلثل لعمادة الطالب من أعضاء ىيئة التدريس

 .2يف اللجاف احملاسبة يتوىل رائستها عميد شؤوف الطالب.

عضواً
عضواً ومقرراً

 .3جيوز لرئيس اجملمع تعيٌن عضو جيد يف حالة غياب أو سفر أحد أعضاء جلنة التحقيق أو احملاسبة ويف حالة غياب شلثػل
كلية القانوف لفرتة طويلة يتم تعيٌن بديل لو ابلتشاور مع عميد كلية القانوف.

 .4ختت

اللجنة ابلتحقيق يف ادلخالفات اليت ترتكب داخػل اجلامعػة أو ضػد أحػد منسػوبيها أو االعتػداء علػى مرافقهػا أو

شلتلكااا.

 .5يتولىعميد شؤوف الطالب أو عميد الكلية إحالة ادلخالفات اىل جلاف التحقيق  ،ادلعنية للنظر فيها والتوصية بشأهنا.

 .6تنظر جلنة التحقيق يف ادلخالفات احملالة اليها وترفع تقريرىا دلدير اجلامعة بواسطة عميد شؤوف الطالب أو رئػس رللػس
اجملمع.

 .7رفع جلنة التحقيق توصيتها إىل عميد شػؤوف الطػالب  .ويف حالػة التوصػية ابحملاسػبة يػدعو عميػد الطػالب جلنػة احملاسػبة
لالنعقاد خالؿ  48ساعة من اتريخ تسلمو لقرار جلنة التحقيق.

 .8جيوز للطالب اف يستعٌن يف الدفاع عن نفسو أماـ جلنة احملاسػبة بنصػح ومسػاعدة مػن خيتػاره مػن أعضػاء ىيئػة التػدريس
ابجلامعة.
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العقوابت
 )1يكوف للطالب الذي يرتكب سلالفة نػ ّ عليهػا يف ىػذا النظػاـ أو يف غػًنه مػن نظػم ولػوائح اجلامعػة عرضػة لتوقيػع عقوبػة أو
أكثر من العقوابت التالية سب نوع ادلخالفة وخطوراا.
 .1التنبيو شفوايً أو كتابة
 .2اإلنذار كتابة.

 .3غرامة مالية يف حالة إتالؼ بعض شلتلكات اجلامعة أو شلتلكات أحد منسويب اجلامعة.

 .4احلرماف ادلؤقت من عضوية الروابط أو اجلمعيات أو اللجاف ،أو من ادلشاركة يف بعض األنشطة الطالبية.
 .5اإليقاؼ ادلؤقت دلدة ال تتجاوز اسبوعٌن.

 .6اإليقاؼ من الدراسة دلدة فصلٌن دراسيٌن أو عاـ أكادديي أو أكثر.
 .7الفصل النهائي من اجلامعة.

 )2ال دينع اختاذ إجػراءات قانونيػة جنائيػة أو مدنيػة ضػد أي طالػب يرتكػب سلالفػة ألي مػن أحكػاـ الػنظم واللػوائح اجلامعيػة أف
يقدـ للمثوؿ أماـ جلاف التحقيق أو احملاسبة.

 )3إذا صدر حكم قضائي هنائي ضد طالب ابإلدانة جيوز للجامعة أف توقع عليو ما تراه مناسباً من العقوابت السابقة.
إجراءات االمتحاانت
 .1يشكل عميد الكلية  /ادلدرسػة جلنػة االمتحػاانت يف الكليػة  /ادلدرسػة لتكػوف مسػؤولة عػن تسػيًن اإلمتحػاانت يف كافػة
مراحلها.

ُْ .2جيري االمتحاانت لنيل أية درجة علميػة شلتحنػوف داخليػوف وشلتحنػوف خػارجيوف وجيػوز يف ظػروؼ خاصػة تعيػٌن شلتحنػٌن
مشاركٌن بدالً عن ادلمتحنٌن اخلارجيٌن.

ػاء علػػى توصػػية رلػػالس األقسػػاـ ادلمتحنػػٌن الػػداخليٌن مػػن بػػٌن أسػػاتذة اجلامعػػة
 .3يعػػٌن رللػػس الكليػػة  /ادلدرسػػة سػػنوايً بنػ ً
واألساتذة ادلتعاونٌن وجيوز إعادة تعينهم.

ػاء علػػى توصػػية جلنػػة االمتحػػاانت واجلػػوائز ،ادلمتحنػػٌن اخلػارجيٌن وادلشػػاركٌن وفػػق ترشػػيحات
 .4يعػ ّػٌن ادلػػدير سػػنوايً ،وبنػ ً
رللػػس الكلي ػة  /ادلدرسػػة ادلعنيػػة ،وعلػػى رللػػس الكليػػة /ادلدرسػػة أف يوضػػح يف ترشػػيحو الػػدرجات وادلػػؤىالت العلميػػة
والوظائف احلالية للمرشحٌن ويفضل أف تكوف مدَّة التعيٌن ثالث سنوات ،وجيوز إعادة تعيٌن من تنتهي مدتو.

 .5ال جيػػوز تعيػػٌن أي مػػن أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ابجلامعػػة أو عضػػو مبجلػػس الكليػة  /ادلدرسػػة شلتحنػاً خارجيػاً ،ولكػػن جيػػوز
تعيٌن مشاركاً.
وبناء علىذلك تعد
 .6حيدد اتريخ أي امتحن هنائي ابلتشاور بٌن أساتذة ادلقرر ورئيس جلنة االمتحاانت ابلكلية  /ادلدرسةً ،
الكليػػة  /ادلدرسػػة جػػدوالً لالمتحػػاانت يوافػػق عليػػو رللػػس الكليػػة  /ادلدرسػػة ادلعنيػػة ،وأف يكػػوف متمشػػياً مػػع التقػػوًن
الدراسي ابجلامعة.
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 .7تق ػػدـ ك ػػل كلي ػػة  /مدرس ػػة مقرتحػ ػاً لتحدي ػػد مواقي ػػت االمتح ػػاانت جملل ػػس األس ػػاتذة إلجازت ػػو ،عل ػػى أف تنش ػػر ت ػػواريخ
االمتحاانت ،قبل شهر واحد على األقل من اتريخ بدايتها.

 .8تنشر الكلية  /ادلدرسة قوائم الطالب ادلمتحنٌن داخلياً ومن اخلارج قبل أسبوع على األقل من بدايػة االمتحػاانت وأف
تكوف مصحوبة ابلتوجيهات الالزمة ،ويسمح فقط للطالب ادلسجلٌن ابجللوس لالمتحاانت.

 .9على الكلية  /ادلدرسة طباعة أوراؽ أسئلة االمتحاانت طباعة واضحة.

 .10جيب أف حتمل كل ورقة امتحاف البياانت اآلتية:

(جامعػػة شػػرؽ كردفػػاف * اسػػم الكليػػة * اسػػم القسػػم * عنػػواف االمتحػػاف * العػػاـ الدراسػػي أو الفصػػل الدراسػػي * اسػػم

ادلادة أو ادلقرر ورقمو * اتريخ ومدة اإلمتحاف).

 .11حتفظ كراسات  /أوراؽ إجابة االمتحاانت لدى رئيس القسػم ادلعػين دلػدة سػتو أشػهر مػن اتريػخ إعػالف النتيجػة للرجػوع
إليها عند احلاجة ،مث يتم التصرؼ فيها بواسطة رئيس القسم بعد التشاور مع عميد الكلية  /ادلدرسة.

 .12جتري مجيع االمتحاانت وفقاً لنصوص ىذه الالئحة والئحة الكلية  /ادلدرسة ادلعنية.

 .13على الكلية  /ادلدرسة أف تتأكد من أف ادلمػتحن الػداخلي موجػود أو يسػهل االتصػاؿ بػو طػواؿ فػرتة االمتحػاف ادلعػين،
وذلك بغرض الرد على أي استفسار متعلق ابالمتحاانت.

 .14يكػوف كبػػًن ادلػراقبٌن مػن بػػٌن أعضػػاء ىيئػة التػػدريس شلػػن ىػم يف درجػػة األسػػتاذ أو األسػتاذ ادلشػػارؾ أو ادلسػػاعد ،وعلػػى
الكلية  /ادلدرسة أف تتأكد من وجود عدد كاؼ من ادلراقبٌن يف كل قاعة امتحاف.

 .15على الكلية  /ادلدرسة إرساؿ نسخة من ورقة أسئلة االمتحاف النهائي لكل مادة  /مقرر ألمٌن الشؤوف العلمية.
التوجيهات اخلاصة ابلطالب النظاميٌن
 )1ال يسمح الطالب اجللوس لالمتحاف إال:

 .1إذا كاف مسجالً ابلكلية للفصل أو العاـ الدراسي.

بناء على
 .2إذا استوىف مجيع ادلطلوابت احملددة يف ىذه الالئحة ما مل يُعف من أي منها بواسطة رللس األساتذة ً
توصية من رللس الكلية ادلعين.

 )2الطالػػب الػػذي يتغيػػب بنسػػبة  % 15أو أكثػػر مػػن حضػػور السػػاعات ادلخصصػػة ألي مػػادة  /مقػػرر يػػتم إنػػذاره كتابػػة
بتطبيق ادلادة ( )48أو ادلادة ( )49من ىذه الالئحة.

 )3الطالب الذي يسجل تغيباً بنسبة  %25أو أكثر من حضػور السػاعات ادلخصصػة ألي مػادة أو مقػرر لعػذر مقبػوؿ
يتم جتميد الدراسة لو.
 )4الطالػػب الػػذي يسػػجل تغيبػاً بنسػػبة  %25أو أكثػػر مػػن حضػػور السػػاعات ادلخصصػػة ألي مػػادة أو مقػػرر لسػػبب غػػًن
مقبػوؿ جيػػوز جمللػس الكليػػة حرمانػو مػػن اجللػوس لالمتحػػاف ادلعػػين ويف ىػذه احلالػػة يعػد راسػػباً يف ذلػك االمتحػػاف ويعطػػى

صفراً وتطبق عليو الئحة الكلية.
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.1

ال يسمح للطالب ابإلعادة أكثر من مرة واحدة خالؿ دراستو ابلسنتٌن األوىل والثانية كما ال يسمح لو ابإلعادة أكثر

.2

يسمح رللس الكلية ادلعين للطالب الذي أكمل الفرتة الدراسية ادلقررة ولكنو عجػز عػن اجللػوس لكػل االمتحػاانت أو

من مرة واحدة خالؿ ما تبقى من سنوات دراستو.

أي جزء منهػا بسػبب مػرض أو أسػباب أخػرى مقنعػة ابجللػوس المتحػاف بػديل شػريطة أف يقػدـ الطالػب للكليػة شػهادة

طبية وفق الضوابط ادلقررة إلصدار الشهادات الطبية ،أو أي مستندات أخرى.

.3

ال يسمح للطالػب الػذي يكػوف يف اجػازة مرضػية ابجللػوس ألي امتحػاف فػرتة سػرايف االجػازة وتلغػى نتيجػة أي امتحػاف

.4

مع مراعاة أحكاـ ادلادة( )52جمللس الكلية اعتبار الطالب الذي تغيب عن أي امتحاف دوف عذر مقبوؿ راسباً ويعطى

جلس لو خالؿ تلك الفرتة.
صفراً.

التوجيهات اخلاصة ابلطالب ادلُمتحنٌن داخل قاعة االمتحاف
 .1يسمح للطالب ادلمتحنٌن لدخوؿ قاعة االمتحاف قبل وقت ٍ
كاؼ من الزمن ادلعلن لبداية االمتحاف.
 .2ال يسمح للطالب ادلمتحنٌن بدخوؿ قاعة االمتحاف قبل وقت ٍ
كاؼ من الزمن ادلعلن لبداية االمتحاف.

 .3ال يسمح ألي طالب ُشلتحن دخوؿ قاعة االمتحاف بعد مرور نصف ساعة من بداية االمتحاف وال دينح الطالب ادلتأخر زمناً
إضافياً.
 .4ال يسمح ألي طالب متحن بدخوؿ قاعة االمتحاف ومعو كتاابً أو ورقة أو مستند مكتوب أو مطبوع أو مصور أو أي أداة
غًن مسموح هبا ،مبا يف ذلك اآلالت احلاسبة العلمية ادلتطورة واذلاتف احملموؿ أو ما شابو ذلك .وال جيوز أف يتسلم أايً منها
من أي شخ

أثناء أتدية االمتحاف إال ما ذأذف بو ادلمتحنوف أو ادلراقبوف.

 .5على الطالب ادلمتحن اجللوس داخل قاعة االمتحاف يف ادلكاف ادلخص

والتزاـ الصمت واذلدوء.

 .6على الطالب ادلمتحن أف يتبع بدقة اإلرشادات ادلكتوبة على كراسة اإلجابة.

 .7ال يسمح للطالب ادلمتحن ابلكتابة على ورقة االسئلة أو أية ورقة أخػرى غػًن كراسػة اإلجابػة وال يسػمح لػو بنػزع أي أوراؽ
منها إال بعد موافقة مراقب االمتحاف.

 .8ال يسمح للطالب ادلمتحن تقدًن أي مساعدة مباشرة أو غًن مباشرة لطالب آخر أو قبوذلا أثناء أتدية االمتحاف.

 .9علػى الطػالب ادلمتحنػػٌن الػذين حيتػاجوف ألي شػػىء ّأايً كػاف توجيػو طلػػبهم إىل مراقػب االمتحػاف ،وال جيػػوز ذلػم اسػػتعارة أي
شىء من زمالئهم أو مغادرة أماكنهم إال إبذف ادلراقب.

 .10ال يسمح ألي طالب مبغادرة قاعة االمتحاف قبل مرور نصف ساعة من بداية االمتحاف.

 .11ال يسمح للطالب الذين يغدروف قاعػة االمتحػاف ابلعػودة إليهػا إال إذا كػانوا حتػت اإلشػراؼ ادلسػتمر مػن أحػد اعضػاء ىيئػة
التدريس أو مساعدي التدريس طيلة فرتة غياهبم خارج القاعة.

.12ال يسمح للطالب ادلُمتحن أبف ذأخذ أية أوراؽ مستعملة أو غًن مستعملة أو أي أدوات أخػرى خػارج قاعػة االمتحػاف عػدا
ورقة األسئلة إذا مسحت الئحة الكلية.
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.13علػى الطػػالب ادلمتحنػػٌن التوقػػف عػن الكتابػػة فػػور صػػدور األمػر بػػذلك وترتيػػب أوراقهػػم لتمكػٌن ادلراقػػب مػػن تسػػليمها قبػػل
مغادرام القاعة.
التوجيهات اخلاصة مبراقب االمتحاف
 )1تراقب االمتحاانت بواسطة أعضاء ىيئة التدريس مبعاونة مساعديهم ،وعليهم اإلدلاـ التاـ بالئحة االمتحاانت.
 )2يتسلَّم كبًن ادلراقبٌن أوراؽ األسئلة وكراسات اإلجابة من جلنة االمتحاانت قبل نصف ساعة على األقل من بداية االمتحاف.
 )3على ادلراقبٌن أف يكونوا يف قاعة االمتحاف قبل نصف ساعة على األقل من الزمن ادلعلن لبداية االمتحاف.
 )4على ادلراقبٌن التأكد من توافر ادلستلزمات ادلطلوبة ألداء االمتحاف.

 )5على ادلراقبٌن تنبيو الطالب ادلمتحنٌن ابلزمن الفعلي لبداية االمتحاف وهنايتو وكتابة ذلك على السبورة.

 )6على ادلراقبٌن حصر الطالب احلاضرين ورصد الغائبٌن منهم بعد مرور نصف ساعة من بداية االمتحاف.

 )7على ادلراقبٌن عدـ مناقشة أوراؽ االسئلة مع الطالب ادلمتحنٌن ويف حالة وجود أي استفسار ابدلمتحن الداخلي.
 )8على ادلراقبٌن عدـ االنشغاؿ أبي شىء من شأنو أف يصرؼ انتباىهم عن ادلراقبة أثناء االمتحاف.

 )9على ادلراقبٌن التأكد من أف اذلدوء يسود قاعة االمتحاف  .وعليهم بذؿ كل جهد من أجل تفادي إزعاج الطالب.

 )10على ادلراقبٌن تنبيو الطالب ادلمتحنٌن عند مرور نصف زمن االمتحاف مث التنبيػو مبوعػد هنايػة االمتحػاف ،وذلػك قبػل ػس
عشر دقيقة من هناية الزمن.

 )11على ادلراقبٌن إصدار أمر للطالب ادلمتحنٌن ابلتوقف عن الكتابة عند انتهاء زمن االمتحاف ،وعليهم مجع كراسات اإلجابة
والتأكد من ملء البياانت ادلطلوبة.

 )12علػػى كبػػًن ادل ػراقبٌن التأكػػد مػػن مطابقػػة عػػدد كراسػػات اإلجابػػة مػػع قائمػػة احلضػػور وتسػػليمها مػػع قائمػػة احلضػػور للجنػػة
االمتحاانت.

 )13يرفع كبًن ادلراقبٌن تقريراً عن سًن االمتحاف متضمناً احلاالت ادلرضية أثناء االمتحاف.

 )14إذا ضبط طالب شلتحن وىو يغش فعلى ادلراقب إثبات ادلخالفة -ما أمكن -بشهادة أي من ادلراقبٌن أو االستاذ ادلمتحن
أو أي من ادلوجودين داخل قاعة االمتحاف من أعضاء ىيئة التدريس ،وكتابة تقرير ابلواقعة لعميد الكلية ادلعين مع السماح

للطالب ادلمتحن مبواصلة االمتحاف.
سلوؾ وزلاسبة الطالب
عمالً أبحكاـ ادلادة  )4(9من قانوف جامعة شرؽ كردفاف لسنة 2017ـ ، ،أصدر اجمللس النظاـ األساس اآليت نصو -:
اسم النظاـ وبدء العمل بو
.1يُسمى ىذا النظاـ " النظاـ األساسػي رقػم ( )16سػلوؾ وزلاسػبة الطػالب لسػنة 2017ـ ،ويُعمػل بػو مػن اتريػخ توقيػع رئػيس
اجمللس عليو.
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تفسًن
 .2ما مل يقتض السياؽ معىن آخر يف ىذا النظاـ  ،تكوف الكلمات والعبارات الواردة أدانه ادلعاين ادلوضحة إزاءىا:
اجلامعة:

يُقصد ىا جامعة شرؽ كردفاف

اجمللس:

يُقصد بو رللس جامعة شرؽ كردفاف.

ادلدير:

يُقصد بو مدير جامعة شرؽ كردفاف.

عميد شؤوف الطالب:

يُقصد بو عميد شؤوف الطالب جبامعة شرؽ كردفاف.

العميد:

يُقصد بو عميد الكلية أو مدير ادلعهد أو ادلركز ادلعين.

الطالب:

أي شخ
يُقصد بو ِّ

االستاذة.

مسجل يف اجلامعة بقصد احلصوؿ على إجازة علميػة دينحهػا رللػس

واجبات الطالب
 على الطالب االلتزاـ ابلواجبات اآلتية-:

 .1التقيػػد ابلسػػلوؾ احلميػػد يف كػػل األوقػػات ،واالمتنػػاع عػػن اسػػتعماؿ العنػػف أو التهديػػد بػػو وكػػل مػػا مػػن شػػنو اديػػد األمػػن أو
الصحة أو السالمة يف اجلامعة.

 .2احرتاـ األدايف وكرًن ادلعتقدات ،واالبتعاد عن كل ما من شأنو اإلساءة إليها من قوؿ أو فعل.
 .3االلتزاـ ابلقوانٌن والقواعد واآلداب العامة واألعراؼ والتقاليد احلميدة.

 .4االطالع على نظم التسجيل والدراسة واالمتحاانت ابلكلية ،واتباع النظم واللػوائح اجلامعيػة وتػوخي االحػرتاـ يف ادلعػامالت
مع االستاذة والعاملٌن يف اجلامعة والطالب.

 .5تنفيذ التوجيهات والتعليمات اليت تصدر من سلطات اجلامعة.
 .6حضور احملاضرات والتدريبات ادلعملية والواجبات األكادديية.

 .7العناية مبمتلكات اجلامعة ومعدااا واحلرص على اتباع اللوائح والتوجيهات اخلاصة بطريقة استعماذلا واحلفاظ عليها ،وإبالغ
احلرس اجلامعي أو أية جهة سلتصة أبي تلف أو سػوء اسػتعماؿ أو عطػل أو ختريػب حيػدث ذلػا ،أو أي اديػد حيتمػل أف يػؤثر

على سالمتها.

 .8عدـ استغالؿ مباين اجلامعة أو قاعااا أو ميادينها ألي نشاط إال إبذف مسبق من اجلهات ادلختصة.
 .9االحتفاظ دائماً ابلبطاقة اجلامعية وإبرازىا عند الطلب.
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 التقوًن األكادديي

 )1تتبع الكلية أو ادلركز أو ادلعهد أو ادلدرسة نظاـ التقوًن ادلستمر وفق ما حتدده اللوائح ادلُ ِ
نظمة لالمتحاانت.
قوـ وفق ذلك.
 )2كل مقرر دراسي مستقل بذاتو ويُ َّ

الطالب على معدؿ تراكمي اليقل عن ( )2نقطة يف هناية كل فصل دراسي.
ظ
 )3جيب أف حياف َ
ُ

ادلعدؿ الرتاكمي للطالب عن ( )2نقطة بعد هناية امتحاف ادلالحق للمستوى األوؿ يُعطى إنذاراً أوالً.
 )4إذا اخنفض
ُ

 )5الطالب الذي يفشل عن رفع معدلو الرتاكمي عن ( )2نقطة بعد إجازة نتائج مالحق ادلستوي الثاين  ،دينح إنذاراً أخًناً.
 )6الطالب الذي يفشل يف رفع معدلو بعد امتحاانت ادلالحق ؿ ( )2نقطة بعد اإلنذار األخًن يفصل أكادديياً من الكلية أو
ادلركز أو ادلدرسة أو ادلعهد.
 )7التحقق من اف الدرجات ادلرصودة يف االمتحاانت االصل وادلالحق تتوافق ومبدأ التوزيع الطبيعي (ادلنحى االعتدايل
اجلرسي) للدرجات  ،إذا كانت جتايف ىذا ادلبدأ بصورة شاذة  ،جيب كتابة تقرير حوؿ ذلك يقدـ يف رللس الكلية.
ُ )8حي ُق جمللس الكلية مراجعةُ تقوًن أي مقرر دراسي ومعاجلة الدرجات معاجلة إحصائية.
 )9يتم التقوًن إلداء الطالب يف ادلقررات الدراسية على أساس التقديرات ابلرموز والنقاط وفقاً لنظاـ التقوًن ادلعتمد على
ادلعدؿ الفصلي والرتاكمي على النحو التايل-:
التقديربالرموز

الدرجة

النقاط

باللغة العربية
أ

باللغة إلانجليزية
A

4

 08إلى أقل من 08

ب+

B+

5.3

 53إلى أقل من 08

ب

B

5

 58إلى أقل من 53

ج+

C+

5.3

 33إلى أقل من 58

ج

C

5

 38إلى أقل من 33

د

D

0.3

 38فأكثرملحق

د*

*D

0.3

صفرإلى أقل من 38

ر

F

صفر

 08إلى 088

أ.د دمحم العوض دفع هللا أمحد
مدير جامعة شرؽ كردفاف
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