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قالر

 م
 اتفاهل دارة أو الكليةاإل املوقع اجملمع

 امعةإدارة اجل 1
ر  اخلرطوم حب

 مد قا محأشارع 

 2112990110  نرتال 

 2111885100 مكتب املدير 

 2111885100 مكتب نائب املدير 

 2111885101   مكتب الوكيل 

- 

2110891215 

 2111885105    ةون العلميؤأمانة الش

- 

2110891080 

 2110911002 درا ات العلياال كلية ميدعمكتب 

 2110911005 لدرا ات العلياا كلية مكتب مسجل 

 2111885111 ت العامة  إدارة اإلعالم والعالقا

2 
 حبر 

  ر حباخلرطوم 

 مد قا محأشارع 

 2110910010 كلية الطب 

 2112929011 كلية طب األ نان 

 2110990512 قنية كلية العلوم الطبية الت

 2110909029   كلية الشريعة والقانون

 2110882091 كلية الزراعة 

 2110910800  كلية الصحة العامة

 2110910801 التصوير الطيب وكلية علوم األشعة 

 2110999108  لطبيةا كلية علوم املختربات

 2111001012 الدارية كلية االقتصاد والعلوم ا

 2110910010 ون الطالبؤعمادة ش

 2111115000 أمانة املكتبات 

3 
 مدرمانأ العبا ية

 بعنيشارع األر

 2112920521 ي مرحلة األ اسملعلم كلية الرتبية

 2110889090 التنمويةكلية الدرا ات التقنية و

  كلية تنمية اجملتمع 

 2112920900 كلية السياحة والفنادق 

  ود نوباو 4
 رمانمدأ

 د شارع الوا

 

  كلية الرتبية
2111020019 
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 www.aau.edu.sd    االلكرتونيموقع اجلامعة 

 

 للطالب المرشحين للقبول إجراءات وشـــروط التسجـــيل

 أوالً: شــروط التسجــيل:

 جيل قبل بداية الدرا ة بأ بوع.يتم التس .1

 قنعة إلدارة الكلية. جيوز متديد فرتة التسجيل أل بوع آخر أل باب م .2

تسجيل يعترب ال يكمل إجراءات القبول والو مت ترشيحه للدرا ة باجلامعة  الطالب الذ .3

 . لقبولامة لإلي اإلدارة الع امسهإر ال د ويعاغري راغب يف الدرا ة باجلامعة 

 وم التسجيل  داد رو م إ تمارة التسجيلملء وتسلي التسجيل إال بعد ال يعتمد .4

 .سداد إىل مسجل الكليةيصال الة وتسليم نسخة من إواملصروفات الدرا ي

 ثانيًا:  إجراءات التسجـــيل 

أحد يف  تسجيل وال جيوز أن ينوب عنهجيب أن حيضر الطالب بنفسه إلكمال إجراءات ال .1

 ذلك. 

الرقم ) فة إلي وثيقة إثبات الشخصيةالطالب إحضار  ت صور فوتوغرافية باإلضا على .2

 (. فرالس ، جوازالقومية بطاقةالالوطين، 

 امعة. جتياز الكشف الطيب باجللطالب إجيب علي ا .3

لذ  ورد يف قائمة الثبوتية مع اال م ا أوراقه امسه يف الطالب التأكد من مطابقة على .4

 الطالب املرشحني للقبول باجلامعة.

ر  اخلرطوم حب كافور  5

 كافور 

 2112922002 كلية اهلند ة

 2110991210 تقانة املعلوماتو كلية علوم احلا وب

الدرا ات كلية العلوم السيا ية و

 اال رتاتيجية

2110885500 

 2112920081 كلية العلوم احلضرية

http://www.aau.edu.sd/
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  تمارة التسجيل. من ابه الطالب ملء اجلزء اخلاص  على .5

 ة اجلامعة.ر بالبنك الذ  دحدد  إدالكرتونيًايتم  داد الر وم الدرا ية إ .6

 الدرا ية ر وم التسجيل واملصروفات وريدتالطالب إ تمارة التسجيل وإيصال يقدم  .7

وفات ة مبطابقة ر وم التسجيل واملصربالبنك إلدارة الكلية حيث تقوم جلنة املعاين

 ل. راء املعاينة العتماد التسجيالدرا ية مبا هو مكتوب يف إيصال التوريد وإج

لعامة للقبول بوزارة إلي اإلدارة ا ر ال أمسائهمإعن التسجيل يتم الطالب الذين يتخلفون  .8

 التعليم العالي والبحث العلمي. 

 حلصول علي : الطالب الذين أكملوا إجراءات التسجيل حيق هلم ا

 ئون الطالب . بطاقة اجلامعة: يتم ا تخراجها من عمادة ش -أ

 ملكتبة. بطاقة املكتبة: يتم ا تخراجها من إدارة ا -ب

طة عمادة خلرطوم بوا الب والية اة الرتحيل: يتم ا تخراجها من ادحاد طبطاق -ج

  شؤون الطالب
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 نظام الدراسة واإلشراف األكاديمي

 :أوالً: نظام الدراسة

عتمدة املعدل وهو ملنظام الساعات ا درا ي علىيم األزهر  يف نظامها التعتمد جامعة الزع

 ي حبيث الساعات املعتمدة يف كل فصل درا عدد من نظام يقوم على حصول الطالب على

درا ية مؤهلة له يف مجيع الفصول ال ها بنجاحاعات املعتمدة اليت حيصل علييكون جمموع الس

 . هللتخرج من الكلية املعنية والتخصص الذ  التحق ب

 : ( كلية اهلنــدسة1)

 د ة احلا وب. هن -ربائية اهلند ة الكه -تضم الكلية ثالثة أقسام: اهلند ة املدنية    

ولكي حيصل الطالب  ،ام الساعات املعتمدة املعدلنظ على وتعتمد خطة الدرا ة يف الكلية

الدرا ة كما   مجيع املقررات املوضحة يف خطةالشرف، عليه النجاح يف درجة بكالوريوس على

 اعة(  116 -162دنى املقرر أل  صخصص )جيب أال يقل جمموع الساعات املعتمدة عن احلد األ

 هي : التخصصات ويف عشرة فصول درا ية 

 بكالوريوس الشرف يف اهلند ة املدنية .  •

 بكالوريوس الشرف يف اهلند ة الكهربائية .  •

 بكالوريوس الشرف يف هند ة احلا وب . •

 (  اعة معتمدة.132بعدد )  –  تة فصول درا ية –دبلوم اهلند ة املدنية باإلضافة إىل  

 لية الزراعة: ( ك1) 

عات املعتمدة املعدل نظام السا تكاماًل يعتمد علىنهجًا درا يًا متشمل اخلطة الدرا ية م   

درس يف الفصول اخلمسة  اعة معتمدة يف عشرة فصول درا ية، ي 186حيث يدرس الطالب 

ة علوم  درا يف م يقضي الفصول اخلمسة التاليةاعية ثمنها أ ا يات العلوم الزر األوىل

ة هي : اإلنتاج احليواني يف الكليعمول بها حاليًا . والتخصصات امللتخصص الذ  مت ترشيحه لها
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علوم وتكنولوجيا األغذية  - والتنمية الريفية رشاد الزراعياإل -الزراعي  االقتصاد -البساتني  -

 ة بكالوريوس الشرف حسب التخصص. وقاية النبات والدرا ات البيئية. ومتنح الكلي -

  كلية علوم األشعة والتصوير الطيب: (2)

لساعات املعتمدة املعدل نظام ا ًا متكاماًل يعتمد على يتشمل اخلطة الدرا ية منهجًا درا   

نح الطالب بعدها مي  اعة معتمدة يف مثانية فصول درا ية 177الب حيث يدرس الط

  .بكالوريوس الشرف يف علوم األشعة والتصوير الطيب

 ملختربات الطبية:  ( كلية علوم ا4)

صخصصات هي :  ةوجد بها مخسل الطيب التقين وتامن الكليات املتخصصة يف اجمل وهي   

أمراض الدم  -اليا أمراض األنسجة واخل -السريرية  الكيمياء -الطفيليات واحلشرات الطبية 

ملعدل يف مدة اة. تتبع الكلية نظام الساعات املعتاألحياء الدقيق -ومبحث املناعة الدموية 

عة فصول ملختربات الطبية ثم يقضي األربيدرس الطالب  تة فصول درا ية علوم ا الدرا ة.

 التالية يف درا ة التخصص.

ف يف مينح بعدها بكالريوس الشر عشرة فصول درا ية اعة معتمدة يف  182لب يدرس الطا 

 .ر هيف التخصص الذ  د علوم املختربات الطبية

 : ( كلية الصحة العامة2)

 -الصحة العامة  -اء حة و المة الغذص -ي: الوبائيات ه إدارية ساميوجد بالكلية أربعة أق  

اعات املعتمدة نظام الس ىيف الكلية عل صحة البيئة والتثقيف الصحي، وتعتمد خطة الدرا ة

ا ية مينح بعدها در ة فصول اعة معتمدة يف عشر 186املعدل، حيث يدرس الطالب 

 (.الصحة العامة)يف  بكالوريوس الشرف
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 : يجية( كلية العلوم السياسية والدراسات اإلسرتات6)

 وتضم صخصصني: تعمل الكلية بنظام الساعات املعتمدة املعدل   

 اعة يف مثانية  124لوريوس العام بعد درا ة العلوم السيا ية: يتخرج الطالب بدرجة البكا  -

 صول درا ية. اعة معتمدة يف عشرة ف 181فصول درا ية وبكالوريوس الشرف بعد درا ة 

 اعة  121 درجة البكالوريوس العام بعد درا ة: يتخرج الطالب ب رتاتيجيةالدرا ات اإل -

  اعة معتمدة يف عشرة 178بعد درا ة  معتمدة يف مثانية فصول درا ية وبكالوريوس الشرف

 فصول درا ية. 

 ( كلـــية الطــب: 7)

، ملتكامل حنو اجملتمعلية املنهج املعدل، وتتبع الكساعات املعتمدة اتعمل الكلية بنظام ال   

 حسب اعة معتمدة  111لطالب بعد درا ة م الذاتي وحل املشاكل. ويتخرج اوأ لوب التعل

واجلراحة  ة مينح بعدها بكالوريوس الطباخلطة الدرا ية املتكاملة خالل عشرة فصول درا ي

.  

 ية: ( كلية العلوم الطبية التقن8)

 العلوم الطبية بني  ًاكامليت ًا. وتتبع الكلية منهجعدلة بنظام الساعات املعتمدة املتعمل الكلي   

، ومتنح انييق حل املشاكل بالتدريب امليدروالعلوم األ ا ية والسريرية والتعلم الذاتي عن ط

 الدرجات التالية: الكلية

  ول درا ة اعة معتمدة يف مثانية فص 172عد درا ة ب التمريض العام يف درجة البكالوريوس/ 1

  ول درا ية اعة معتمدة يف مثانية فص 174عد درا ة ب التخديردرجة البكالوريوس العام يف / 2

انية يف مث معتمدة  اعة 172طالبات فقط( بعد درا ة ) القبالةدرجة البكالوريوس العام يف / 3

 فصول درا ية

ة فصول معتمدة يف مثاني  اعة 147الطبيعي بعد درا ة  ج/ درجة البكالوريوس العام يف العال4

 درا ية.
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 اعة معتمدة يف      172التغذية العالجية بعد درا ة ة ويف التغذي لشرفبكالوريوس ا/ درجة 5

 فصول درا يةعشرة 

 ( كلية الرتبية:9) 

ة عشرة بالكلي ام الساعات املعتمدة  املعدل ويوجدنظ تطبق الكلية يف خطتها الدرا ية   

الكيمياء، و تة منها ء واألحيا -الفيزياء  -رياضيات لمنها أقسام علمية هي: ا أربعة ،أقسام

ية  المالدرا ات اإل -لتاريخ  ا -اجلغرافيا  -للغة العربية ا -قسام أدبية هي: اللغة االجنليزية أ

بوية. وعلى الرت ات يف جمال العلومة من املقررالدرا ية جمموع علم النفس. ودحو  اخلطةو

الوريوس بكدرجة يمنح بعدها ل  اعة معتمدة بنجاح يف عشرة فصول 182الطالب أن يكمل 

 الشرف يف أحد التخصصات اآلتية: 

 بكالوريوس الشرف يف الرتبية والعلوم يف :  .1   

 الرياضيات. -

 الفيزياء.  -

 األحياء.  -

 .  الكيمياء -

 بكالوريوس الشرف يف الرتبية واآلداب يف :  .1

 للغة اإلجنليزية. ا -

 اللغة العربية.  -

 الدرا ات اإل المية.  -

 اجلغرافيا.   -

 التاريخ.  -

 علم النفس  -

 

 

 :الوريوس الشرف )مرحلة األ اس(. بك 2



 15 

صول عشرة ف يف  اعة معتمدة (178) ة وإكمالبعد درا  مبرتبة الشرف يتخرج الطالب   

 هي: ص منفرد(، والتخصصاتا ة صخصدرا ية، وتتبنى الكلية نظام التخصص املنفرد )در

 جنليزيةاإللغة ال -

 اء( حياألكيمياء، الفيزياء، الالعلوم  ) -

 رياضياتال -

 عربية الاللغة  -

   الميةاإلالرتبية  -

   تقنيةالعلوم الا وب واحل -

 تاريخال -

 غرافيااجل -

 ( كلية العلوم احلضرية: 16)

نهي الطالب متطلبات يث يل حات املعتمدة املعدتعمل الكلية يف خطتها الدرا ية بنظام الساع   

 صخصص. عد إكمال الساعات املعتمدة لكلبعدها بكالوريوس الشرف وذلك ب التخرج ومينح

 ويوجد يف الكلية التخصصات التالية : 

 .را يةفصول د  اعة معتمدة يف عشرة 162التخطيط احلضر :    •

   اعة معتمدة يف مثانية فصول درا ية. 179علوم البيئــة:    •

 . اعة معتمدة يف مثانية فصول درا ية 176سكــان: العلوم    •

  اعة معتمدة يف مثانية فصول درا ية 181علوم تنمية املــرأة:    •

 ( كلية الشريعة والقانون: 11) 

وتعتمد الدرا ة  . متكاماًل يف الشريعة والقانونًاتشمل اخلطة الدرا ية للكلية منهجًا درا ي  

  اعة معتمدة يف مثانية 161دل ويدرس الطالب م الساعات املعتمدة املعيف الكلية علي نظا

  اعة معتمدة 181و يف الشريعة والقانون يوس العامالبكالوردرجة فصول درا ية مينح بعدها 

   .يف الشريعة والقانونف عشرة فصول درا ية مينح بعدها بكالريوس الشريف 

 ( كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية: 11)
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يف  حيث يدرس الطالب املعدلظام الساعات املعتمدة ن تمد اخلطة الدرا ية يف الكلية علىتع   

العام  البكالوريوسدرجة عدها  اعة يف مثانية فصول درا ية مينح ب 164 صخصص إدارة األعمال

س ريووح بعدها بكال اعة يف عشرة فصول درا ية مين 194ويدرس طالب بكالوريوس الشرف 

ة  اعة معتمدة يف مثاني 128لبكالوريوس العام احملا بة فيدرس طالب ا يف صخصص الشرف، أما

 اعة  182يدرس طالب بكالوريوس الشرف فصول درا ية مينح بعدها درجة البكالوريوس العام و

فيدرس اد االقتص يف صخصص و س الشرفمعتمدة يف عشرة فصول درا ية مينح بعدها بكالوريو

ة مينح بعدها درجة  اعة معتمدة يف مثانية فصول درا ي 149 طالب البكالوريوس العام

صول درا ية  اعة معتمدة يف عشرة ف 179البكالوريوس العام ويدرس طالب بكالوريوس الشرف 

 مينح بعدها بكالوريوس الشرف.

  اعة معتمدة. (96)بعدد   –ول درا ية  تة فص –باإلضافة إىل دبلوم احملا بة  

 : تاسوب وتقانة املعلوما( كلية علوم احل12) 

يث يدرس الطالب لساعات املعتمدة املعدل، حظام االدرا ية يف الكلية على ن تعتمد اخلطة    

 تقانة املعلومات الشرف يف سبعدها بكالوريو يف مثانية فصول درا ية مينح اعة معتمدة  171

علوم  رف يفالش سبعدها بكالوريو يف مثانية فصول درا ية مينح اعة معتمدة  169و

 لشرف يفا سنح بعدها بكالوريويف مثانية فصول درا ية مي اعة معتمدة  169و احلا وب

 نظم املعلومات.

 :( كلية السياحة والفنادق14) 

والضيافة، قسم  إدارة السياحة، قسم إدارة الفنادق قسميوجد بالكلية أربعة أقسام هي:    

ى نظام لكلية علة يف ايطة الدرا اخلعتمد وت .اإلرشاد السياحي وقسم املطاعم واألغذية

نح ميصول درا ية،  اعة معتمدة يف مثانية ف 166الساعات املعتمدة املعدل حيث يدرس الطالب 

  يف التخصص. بعدها بكالريوس الشرف

 ( كلية تنمية اجملتمع12)



 17 

دأت وبم 2112ارس زهر  وذلك يف ممعة الزعيم األكليات جا الكلية كإحدىجاء قرار إنشاء 

 ياد  حنو خدمة اجملتمع عليإنطالقًا من دور اجلامعة الروذلك  2117أنشطتها يف العام 

كبري من  هداف الرئيسة اليت دحظى بإهتماماملستويني احمللي واخلارجي، واليت تعترب من األ

 قبل اجلامعة يف العديد من اجملاالت املختلفة .

الرياضية بوية والتعليمية والثقافية والرتتقديم اخلدمات الدعوية و وتعمل الكلية على

لية بتقديم كن بإذن اهلل تعالي، و تقوم الواالجتماعية ملنطقة شرق النيل ولكل بقاع السودا

 .يف إطار مسئولياتها اجملتمعيةتلك اخلدمات 

 .أم درمان() حاليًا مبجمع العبا ية ويقع مقر الكلية

 المستهدفون:

 اجملتمع حول الكلية . .1

  واء كانوا  ودانيني أو وافدين .الطالب ،  .2

 ن باجلامعة وأ رهم .العاملو .3

 دعوة .ن بقضايا الالدعاة واألئمة واملهتمو .4

 ( كلية طب األ نان:17)

 سفة اجلامعة يف خدمة وحلومقرها جممع حبر ، وتنتهج الكلية فل 2118ت يف العام ئأنش

 العالجية.مشاكل اجملتمع وتعزيز خدمات صحة الفم الوقائية و

 مستقباًل.تطلبات طب األ نان آنيًا وتهدف الكلية إىل صخريج طبيب أ نان متميز مواكب مل

 طب ها الطالب درجة البكالوريوس يفمدة الدرا ة بالكلية عشرة فصول درا ية مينح بعد

 .(BDS) األ نانوجراحة الفم و

 

 

 

 

 ـمي:ياً: اإلشراف األكادـثاني

 :تعريف اإلشراف األكادميي
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دافهم التعليمية من دحقيق أه تساعد الطالب على توجيهية مستمرة كادميي عمليةاإلشراف األ

للوائح مهم باجمهم الدرا ية والتأكد من التزاخالل املتابعة الدقيقة والفاحصة لتقدمهم يف برا

بات اليت ج وأيضًا مساعدتهم يف صخطي العقلنظم والقواعد املختلفة اليت دحكم هذ  الرباموا

 األكادميية.هم طريق دحقيقهم ألهدافهم عرب مسريتقد تنشأ يف 

اجهه لطالب يف حل املشاكل اليت تووبصفة عامة يهدف اإلشراف األكادميي إلي مساعدة ا

اخل وإرشاد  . ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية .. من ،وتؤد  إلي تدني مستوا  األكادميي

 إلي كيفية مواجهتها.

 : يكيفية القيام باإلشراف األكادمي

ملباشرة عملية ًا تباع األ لوب الذ  ترا  منا باب –كل حسب وضعها  –كليات اجلامعة  تقوم

 .لطالباشرفني أكادمييني لعدد حمدد من وذلك عن طريق دحديد م اإلشراف األكادميي،

 االت اإلشراف األكاديــمي:جم

األخص الطالب بالدرا ية املختلفة و اإلشراف األكادميي مهم جلميع الطالب يف مراحلهم

ستقرة  التحصيل ودحقيق حياة درا ية ماملنتمي حديثًا للجامعة وهو أداة تساعد الطالب يف

 طة املشرف كل طالب، ُتمأل بصورة دورية بواوتوجد ا تمارات للمتابعة األكادميية لوناجحة. 

 األكادميي.

طالب حبيث لية اجتماعية بني املشرف وااألكادميي ليصبح عمل إلشرافومتتد أهداف ا

 ية.العالقات الرتبوية واالجتماع يشكلون أ رة واحدة داخل األ رة اجلامعية لتقوية

 

 

 

 التســجيل: 
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ادميي ص املعني دحت إشراف مشرفه األكيقوم الطالب بتسجيل املقررات املطروحة يف التخص

ة املعدل، ولذلك عتمدت املسري وفق نظام الساعاوتقل اخليارات يف تسجيل املقررات ألن اجلامعة ت

جراء التسجيل جيب إلها له القسم املعين. والطالب تسجيل مجيع الساعات اليت يطرح جيب على

يام بدفع أن ينوب عنه يف ذلك، والق الطالب احلضور الشخصي حيث ال ميكن أل  شخص على

ومجيع  الطيب عند التسجيل ألول مرة ر وم التسجيل واملصروفات الدرا ية وإجراء الكشف

 اإلجراءات األخرى اليت تطلب منه. 

 األداء األكــاديـمي: 

لية احلضور، مستوى الطالب باإلضافة إلي عم االمتحانات هي الو يلة األ ا ية املعتمدة لقياس

غريها. ويظهر شاركة يف النقاش واحللقات العلمية وامل التدريب احلقلي، التدريب العملي،

شاد الطالب املتفوق إىل شراف يف إر. وتأتي أهمية اإلميمستوى الطالب من خالل معدله الرتاك

كيفية االبتعاد  ىلإ إرشاد الطالب الضعيف أكادمييًا يفكيفية احملافظة على مستوا . وكذلك 

درجة اإلنذار توا  إلي وصول مس كن أن تساعد  يف حالريقة اليت ميعن اإلنذار األكادميي والط

األكادميي أو  جله األكادميي وتقديراته مع مشرفه  الطالب مراجعة األكادميي. وجيب على

عليه من رموز أو  فىما قد خيله فرصة معرفة وفهم  األمر الذ  يتيح ،القسم الذ  ينتمي إليه

 مصطلحات أو تعليقات . 

 جتميد الــدراسة:

ينة عفرصة جتميد الدرا ة يف ظروف ممبا أن النظام األكادميي باجلامعة يسمح للطالب ب

 إنه يتعني علىا ة ألربعة فصول درا ية كحد أقصى( فتأجيل الدرلة لدى إدارة اجلامعة )ومقبو

الزمة ويوضح درس فيه ليزود  باملعلومات الالطالب مراجعة املشرف األكادميي أو القسم الذ  ي

ك إال بأخذ درا ة ولفك التجميد، واليتم ذلله الشروط واإلجراءات الواجب إتباعها لتجميد ال

 .افقة الكلية املختصةة كتابية من أمانة الشئون العلمية بعد موموافق

 اإلمتحان من اخلارج:
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المتحان باجللوس ل -وفق اللوائح  -سمح له ي حال تعرض الطالب للفصل أل باب أكادميية، يف

ثة و أخرية بوا طة طالب يف السنة النهائية فرصة ثالمرتني خالل فرتة الدرا ة ومينح ال من اخلارج

ار املقررات اليت املشرف األكادميي الطالب يف اختي يساعداحلالة هذ  ويف  لس األ اتذة ،جم

ظامي، والعودة إلي اجلامعة كطالب ن ميكن أن ميتحنها مبا ميكنه من جتاوز هذ  احلالة

مواصلة  مستوى أكادميي ميكنه من ها على حياف  بوكذلك إرشاد  إلي الكيفية اليت

 الدرا ة باجلامعة. 

 نسحاب من اجلامعة : إلا

ال شريطة أ - عية عن طريق تقديم ا تقالتهنسحاب من اجلامعة بطريقة طوجيوز للطالب اإل

  .ون العلمية الشؤنيمبوافقة عميد الكلية وأم ويتم ذلك -يكون قد مت فصله أكادمييًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة الشــؤون العلمية
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ادميي لعمل األكاملنوط بها تنظيم وتنسيق ا ركزيةالوحدة املون العلمية الشؤمتثل أمانة 

جراء االمتحانات ب بكليات اجلامعة املختلفة وعلى إقبول الطال باجلامعة وهي اليت تشرف على

 م اجلامعة. د الشهادات العلمية الصادرة با وفقًا للوائح اجلامعة وتقوم كذلك بإعداد واعتما

 ون العلمية:هيكل أمانة الشؤ 

 ون العلمية من:شؤمانة الاهليكل التنظيمي أليتكون     

 ون العلميةأمني الشؤ -

 ون العلميةنائب أمني الشؤ -

 نائب أمني الشؤون العلمية للسجل األكادميي -

 

 لتالية:ون العلمية األقسام اوتضم أمانة الشؤ

 قسم القبول والتسجيل -

 لتدريب وشؤون أعضاء هيئة التدريسقسم ا -

 علوماتاالحصاء امل قسم -

 قسم السجل األكادميي -

 ون األكادميية وجملس األ اتذةقسم الشؤ -

 قسم الشهادات -

 املكتب املوحد خلدمات الطالب -

 ل الطالب اجلدد وذلكباالشراف على تسجي ون العلميةشؤلويقوم قسم القبول والتسجيل بأمانة ا

معة املختلفة بعد ات اجلاكلي علىول باجلامعة الطالب املرشحني للقب قوائم أمساءبتوزيع 
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نى للطالب يم العالي والبحث العلمي لكي يتسإحضارها من اإلدارة العامة للقبول بوزارة التعل

ما يتم عرب هذا ك لهم يف كليات اجلامعة املعنية،جياملرشحني إكمال اجراءات قبوهلم وتس

يف التاريخ احملدد ل روا للتسجيالذين مل حيض لقبولل الطالب املرشحني مساءاإعادة القسم 

 .ملكتب القبول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمادة شؤون الطالب
 : تمثل يفيو اهليكل اإلداريأواًل 

 ون الطالب . عميد شؤ .1
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 ون الطالب . شؤنائيب عميد  .2

 وتضم عدد  تة أقسام على النحو التالي:  .3

 القسم الثقايف  .4

 القسم الرياضي .5

 القسم اإلجتماعي  .6

 القسم اإلدار   .7

 علومات قسم اإلحصاء وامل .8

 اجلامعية البطاقةقسم  .1

 ون الطالب: عاية شؤثانيًا: ر

ضبط السلوك ة الصاحلة للتحصيل األكادميي وبيئرعاية الطالب وتهيئة ال .تقف العمادة على1

الطالب الثقافية  إدحاد الطالب وأنشطةاالشراف على ووالظواهر السالبة باجملتمع الطالبي 

إدارة اجلامعة ن مع ياضية داخل اجلامعة وخارجها، بالتعاولرواالسيا ية والعلمية وواإلجتماعية 

 نشاط و لوك الطالب.لوانني واللوائح املنظمة عمداء الكليات وإدارة احلرس اجلامعي وفقاً للقو

العلمية ودرا ة لثقافية والرياضية واالجتماعية وتنمية مهارات الطالب ا العمادة على .تعكف2

  اإلجتماعية.احلالة السلوكية والنفسية و

ى السكن كد من حصول الطالب عللطالب للتأعاية اومي لر. التنسيق مع الصندوق الق3

 الرياضية.والرتحيل والكفالة والرعاية الصحية والرتبوية و

 

 

  للطالب: والتبادل العلمي والثقايفلعلمية اثالثًا: برامج التدريب والرحالت 

يت من شأنها تقوية وتعميق وال مج داخل وخارج البالداتلك الرب تشارك العمادة يف االشراف على

 هم من الطالب داخليًا وخارجيًا. غرياحملبة والصداقة بني طالبنا و عرى
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العمادة وترعى  تنظم ،ومية وغري الرمسيةبالتعاون مع املختصني واملنظمات واملؤ سات احلك

للحياة اجلامعية  ع إثراًءاإلبداة والفنية يف شتى ضروب فيوتدعم قيام الندوات والدورات الثقا

 وتر يخًا وربطًا لعالقاتها باجملتمع.

م با ملوعد احملدد ممهورًا األقل من ا ل ثالثة أيام علىالتقدم بطلب قبجيب  للقيام بتلك األنشطة

ملناشط غري ا  تاذ املشرف علىكلية واألوتوقيع ثالثة من الطالب وموافقة وتوقيع عميد ال

 ية. األكادميية بالكل

ويج ا تخدام مكربات الصوت أو الرت ال يسمح مبزاولة أ  منشط داخل احلرم اجلامعي أو

 د شؤون الطالب. موافقة من عمي علىي واحلصول والدعاية له جهرًا إال بعد إنتهاء اليوم الدرا 

 رابعًا: الرسوم واملصروفات اجلامعية: 

فات املقررة والقسط األول من املصرو جيلبالتعاون مع مسجلي الكليات وبعد  داد ر وم التس

زود بالئحة الب يف الفصل الدرا ي األول ويالطالب، يتم ا تخراج البطاقة اجلامعية للط على

 تبيان ة عمادة شئون الطالب اخلاصة باتنظيم السلوك والنشاط الطالبي باجلامعة وا تمار

 الوضع األ ر  وهواياته ومهاراته. 
 

 اجلدد:  خامسًا: استقبال الطالب

ىل من الفصل الطالب اجلدد يف األ ابيع األوون الطالب حفل إ تقبال وترحيب بشؤتعد عمادة 

 طالب.ومدير اجلامعة وعميد شئون ال الدرا ي األول خياطبه السادة رئيس جملس اجلامعة

 

 

 

 أمانة المكتبات
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م وتتكون 1114 -م1113إنشاء اجلامعة يف عام  معالزعيم األزهر  نشأت مكتبات جامعة 

كليات بطالب وأعضاء هيئة التدريس لمن مكتبة مركزية )مبجمع حبر ( تقدم خدماتها ل

والتصوير  ، األشعةلزراعةا، الطبية التقنيةالعلوم  ،املختربات الطبية طب األ نان، ،)الطب

 وأربع ليا(الدرا ات العالشريعة والقانون و، م االداريةوالعلو االقتصاد، الصحة العامة، الطيب

أعضاء هيئة التدريس طالب ولة( وتقدم خدماتها لجممع العبا يمكتبة )  :هيمكتبات فرعية 

وتقدم  الرتبية(ع جمممكتبة )، ي مرحلة األ اسوالرتبية ملعلمكلييت السياحة والفنادق ب

وتقدم  ( رجممع كافومكتبة ) الرتبية ةطالب وأعضاء هيئة التدريس بكليلخدماتها ل

العلوم السيا ية ، د ةاهلن، ليات العلوم احلضريةالتدريس بكطالب وأعضاء هيئة للخدماتها 

 تقانة املعلومات.وعلوم احلا وب و اإل رتاتيجيةوالدرا ات 

 -لتالية :جامعة الزعيم األزهر  اخلدمات اتقدم مكتبات 

 خدمة اإلطالع الداخلي.

 لتدريس.هيئة ا خدمة اإلعارة الداخلية للطالب واخلارجية ألعضاء

ملقتنيات   OPACل اخلط املباشر خدمة البحث يف فهرس املكتبة عرب اإلنرتنت من خال

 املكتبات.

 خدمة التوجيه واإلرشاد.

 اخلدمة املرجعية.

 والتجليد فالتصوير والتغلي

 )جممع حبر ( املكتبة املركزية

  مكتبة جممع حبر 

 :املكتبات الفرعية

 ودنوباو  - . مكتبة جممع الرتبية1

 العبا ية - . مكتبة جممع العبا ية2

 كافور  - مكتبة جممع كافور .3
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 أقسام املكتبة

 قسم التزويد.1

 . قسم اإلجراءات الفنية2

 . قسم النظام اآللي3

 ر ائل اجلامعية )البحوث العلمية(. قسم ال4

 . قسم الدوريات5

 . قسم املكتبة اإللكرتونية6

 . قسم التجليد 7

 ةاملكتبة اإللكرتوني كيفية الدخول أليقونة

هر  عنوان موقع جامعة الزعيم األز يتم الدخول أليقونة قسم املكتبة االلكرتونية من

http://www.aau.edu.sd  لدخول ل   نة املكتبة اإللكرتونية. ومن أيقونة أمانة املكتبات ثم أيقو

لبيانات املرادة،  ثم قواعد البيانات ثم اختيار قاعدة ا على أيقونةلقواعد البيانات يتم الدخول 

. ملعرفة loginثم اختيار مستطيل   Passwordوكلمة السر  User IDكتابة ا م الدخول 

 اإللكرتوني ا م الدخول وكلمة السر يرجى االتصال على الربيد

   e-library@aau.edu.sd 

 

 

 

 

 

 اللوائح األكاديمية والالئحة العامة لإلمتحانات
 

http://www.fccsudan.org/
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أصدر جملس  1115نة ( من قانون جامعة الزعيم األزهر  لس2) 25عماًل بأحكام املادة 

 األ اتذة اللوائح اآلتي نصها: 

 سم الالئحة:إ

 إلنسحاب منجميد واوالتسجيل واإل تقالة والت للقبول)تسمى هذ  الالئحة باللوائح األكادميية 

 . (الدرا ة والالئحة العامة لإلمتحانات

 بدء العمل بها:

 التوقيع عليها. يعمل بها من تاريخ إجازتها من جملس األ اتذة و  

 تعريفـــات:

ياق معنى ضح أمام كل منها ما مل يقتض السيف هذ  اللوائح تعين الكلمات التالية ما هو مو 

 آخر. 

 ر . يم األزهيقصد بها جامعة الزع اجلامعة:

 زهر . يقصد بها إحدى كليات جامعة الزعيم األ الكلية:

 لكلية.دريس والتدريب والبحث العلمي بايقصد به أ  وحدة علمية تقوم مبهام الت القسم:

 يقصد به مدير جامعة الزعيم األزهر .  املدير:

 ملعني مبقتضى قانون اجلامعة. ا املعنية يقصد به عميد الكلية العميد:

ا جملس حلصول على إجازة علمية مينحهيقصد به أ  شخص مسجل باجلامعة بقصد ا طالب:ال

 اال اتذة. 

 لزعيم األزهر  . يقصد به جملس أ اتذة جامعة ا جملس األ اتذة:

 ( أ بوعًا على األقل. 15يقصد به فرتة درا ية مدتها )الفصل الدرا ي: 

 ن درا يان. صاليقصد به فرتة درا ية مدتها ف العام الدرا ي:

خل يف حساب الطالب درا ته والنجاح فيه ويد يقصد به املقرر الدرا ي الذ  جيب على: املقرر

 بات اجلامعة. ويشمل مطلو ،املعدلني الفصلي والرتاكمي
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 أل  مقرر . على األ ئلة اليت يضعها املمتحن يقصد بها الورقة اليت دحتو ورقة االمتحان: 

ى أ ئلة الكرا ة( الذ  جييب فيه الطالب علد به الدفرت )يقص دفرت )كرا ة( اإلجابة:

 االمتحان أل  مقرر. 

لدرا ية اليت الطالب من نقاط يف املقررات ا يقصد به جمموع ما حيصل عليهاملعدل الفصلي: 

 ت الدرا ية. ساعات املعتمدة لتلك املقررايدر ها يف فصل درا ي واحد مقسومًا على جمموع ال

لدرا ية اليت يه الطالب من نقاط يف املقررات ا: يقصد به جمموع ما حيصل علاملعدل الرتاكمي

مدة لتلك سومًا على جمموع الساعات املعتدر ها وجلس إلمتحاناتها خالل الفصول الدرا ية مق

 املقررات الدرا ية. 

 أحكـــام عامــة:

الدرا ة والالئحة  من باإل تقالة والتجميد واإلنسحاوالتسجيل و .اللوائح األكادميية للقبول1

لطالب نظم العالقة األكادميية بني االعامة لإلمتحانات تشكل األ س والقوانني اليت ت

 واجلامعة. 

ليها بوا طة رئيس  اتذة والتوقيع عمن جملس األ ائح من تاريخ إجازتها.تسر  مواد هذ  اللو2

 اجمللس. 

 واد هذ  اللوائح. أو تفسري أ  مادة من متعديل   اتذة هو اجلهة الوحيدة املخول هلا.جملس األ3

جملس  ذلك على على أن يعرض ،هذ  اللوائح .جيوز ملدير اجلامعة يف حالة الضرورة رفع أ  من4

  اتذة يف أول إجتماع له.األ

 

 

 

 أوالً: اللوائح األكــاديمية

 / الئحة القبول: 1
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 .تص بالقبولفيما خي ،يتلتزم اجلامعة بلوائح و يا ات التعليم العال 1-1

ىل لكل كلية بناًء لسنة األوباقبوهلم لخطط دحدِّد أمانة الشؤون العلمية عدد الطالب امل 2 – 1

 على توصية من جملس الكلية. 

 ال يتم قبول الطالب باجلامعة إالَّ إذا:  3 – 1

  ليم العالي.دارة العامة للقبول بوزارة التععة بوا طة اإلمت ترشيحه للقبول باجلام -أ

  تمارات التسجيل ووقع عليها. املء  -ب

 إجتاز اختبار املعاينة.  -ج

 كان الئقًا طبيًا.  -د

 ووقع على ذلك.  ،تعهد باإللتزام بنظم اجلامعة ولوائحها - 

 ررة. وم التسجيل واملصروفات الدرا ية املق دد ر -و

 عة أ ابيع منلجامعة يف مدة ال تتجاوز أربالطالب املرشح للقبول الذ  يعجز عن احلضور ل 4–1

انة الشؤون العلمية بول باجلامعة إالَّ إذا وافقت أمالتاريخ احملدَّد لبدء التسجيل يفقد حقه يف الق

 على قبوله بتوصية من جملس الكلية . 

لغاء قبول دالء ببيانات كاذبة أو مضللة إيرتتب على إخفاء أ  معلومات مطلوبة أو اإل  5–1

 الطالب وحرمانه من الدرا ة باجلامعة.

 ئحة التسجيل: / ال1

 فرتة التسجيل: 

داد بداية كل فصل درا ي شريطة   ل مرتني يف كل عام درا ي وذلك يفيتم التسجي 1–2

 اية كل فصل درا ي.الطالب للمصروفات الدرا ية املقررة عليه عند بد

ن قبل أمانة ررة وفق طريقة السداد احملددة ميلتزم الطالب بسداد املصروفات الدرا ية املق 2-2

 الشؤون العلمية

 لدرا ية خبالف الفصل األول. فرتة التسجيل أ بوع واحد للطالب يف الفصول ا 3–2

  بوع آخر. جيوز لعميد الكلية متديد فرتة التسجيل ملدة أ 4–2
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وإجتياز حالة  ،يق أوضاعه األكادمييةيتم تسجيل الطالب املمتحن من اخلارج عقب توف 5–2

 نا ب لوضعه األكادميي.درا ي املاليف الفصل  الفصل األكادميي،

 إجـــراءات التسجــيل : 

احملدَّدة  تسجيل يف األماكن واملواقيتجيب أن حيضر الطالب بنفسه إلكمال إجراءات ال 6–2

 لذلك ، وجيوز للعميد اال تثناء يف حاالت خاصة.

لرقم ا –ومية البطاقة الق – لرقم الوطينااألول إثبات شخصية ) فصلحيضر طالب ال 7–2

 الوطين(

اردة من االدارة قائمة األمساء الووارد يف  تقوم إدارة الكلية مبطابقة املعلومات مبا هو 8–2

 العامة للقبول.

  تمارة التسجيل : تقوم إدارة الكلية مبلء الفقرات التالية يف إ 1–2

 أ. الرقم اجلامعي.

 ب. العام الدرا ي . 

العامة دارة اإلن قائمة األمساء الواردة ميف  نج. ا م الطالب )رباعيًا( حسب ما هو مدو

 للقبول بوزارة التعليم العالي.

 د. ا م القسم . 

 هـ. الفصل الدرا ي/الفرقة . 

 كادميي(و.املعلومات األكادميية )توضيح املوقف األ  

بتسديد  ومن ثم يقوم ،رة التسجيليقوم الطالب مبلء اجلزء اخلاص به من إ تما 11 – 2

ملسجل  الكلية  يسلم صورة من إيصال التوريدنك والدرا ية املقررة بتوريدها يف الب املصروفات

 .باألصل الطالب  حيتف و

 تسجيل. عتماد إكتمال إجراءات الال يةيقابل الطالب جلنة املعاينة بالكلية املعن 11 – 2

 .ب بالكلية املعنيةلف الطالدحف  ا تمارة التسجيل يف م 12 – 2
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 الدرا ية  داد ر وم التسجيل واملصروفاتو الذ  ال يكمل إجراءات التسجيل الطالب 13 – 2

 واملكتبة واجللوس لالمتحان. عات الدرا ة واملعاملال يسمح له بدخول قا

لفرتة احملدَّدة ول الذين يتخلفون عن التسجيل يف ااأل فصلالطالب املرشحون للقبول بال 14–2

ائمة بأمسائهم ألمانة ة الكلية املعنية إعادة إر ال قدارإ ىيعتربون غري راغبني يف الدرا ة وعل

 وزارة التعليم العالي.ادتها  لإلدارة العامة للقبول بعون العلمية متى ما طلب منها ذلك توطئة إلالشؤ

ن عذر لدرا ة لفصل درا ي كامل بدوالطالب الذ  أكمل إجراءات تسجيله وتغيب عن ا 15 – 2

جيله مع الفرقة التالية   ، وجيوز تس وب يف كل املقررات()ر إلمتحاناتمقبول تطبق عليه لوائح ا

 بإجراءات تسجيل جديدة ودفع الر وم املقررة.

  بعد الب املسجلني يف كل فصل على حدتقوم إدارة الكلية املعنية بنشر قوائم الط 16 – 2

بالكلية للفصل  مدونؤالء هم الطالب املعتإنقضاء املوعد احملدَّد للتسجيل بأ بوع ويعترب ه

 الدرا ي املعين . 

، ةًا بالكليوعد احملدَّد ال يعتمد طالبالطالب الذ  ال يكمل إجراءات التسجيل يف امل 17–2

 الفرتة احملددة لتسجيل يفوضحًا أ باب عدم اوميكنه التقدم با رتحام لعميد الكلية املعنية م

 لذلك )إ بوع بعد نهاية التسجيل(.

ون العلمية نة الشؤألما حام مشفوعًا بتوصيتهالكلية املعنية بتحويل اإل رتيقوم عميد  18–2

 خطار الكلية املعنية بذلك . لدرا ة احلالة وإصخاذ القرار املنا ب بشأنها وإ

 اعة واحلد األعلى  12ل هلا الطالب احلد األدنى لساعات الفصل الدرا ي اليت يسج 11–2

 .  اعة  24

 

 

 : البطــاقة اجلامعيــة
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بوع صل درا ي على حد  يف غضون أ يتم إ تخراج البطاقة اجلامعية للطالب لكل ف  2-21

متحانات إاّل لدخول إلي الكلية أو أداء االمن إكمال إجراءات التسجيل وال يسمح أل  طالب با

 بعد إبراز البطاقة . 

 / الئحة اإلستقالة:2

 إجراءات تقديم اإل تقالة: 

 ملعنية . ون العلمية بوا طة عميد الكلية ا تقالته ألمني الشؤالب بطلب ايتقدم الط1–3

يقدمها إلدارة معة اإل تمارة املعدَّة لذلك وميأل الطالب الذ  يرغب يف اإل تقالة من اجلا 2–3

 الكلية املعنية . 

صخاذ القرار ال ا بة ألمانة الشؤون العلميةيقوم عميد الكلية املعنية برفع التوصية املن 3–3

 . هائيالن

فع إ م الطالب من رمبخاطبة الكلية املعنية ل ةيف حالة املوافقة تقوم أمانة الشؤون العلمي 4–3

 قوائم الطالب املسجلني بالكلية. 

ابةً بوا طة شؤون العلمية بإخطار الطالب كتبعد إكتمال إجراءات اال تقالة تقوم أمانة ال 5–3

 . كليته 

 / الئحة  التجميد: 4

 (.ربعة فصول درا ية )عامني درا ينية التجميد بأ  عذر من األعذار أال تتعدى فرت

 التجميد بأعذار مقبولة: 4-1

 إجراءات التجميد:

 ب الشروط أدنا :جيوز للطالب أن جيمِّد درا ته اجلامعية حس 1-1- 4

   ية إالَّ يف حاالت إ تثنائية.أ. أن يكون الطالب مسجاًل ومسددًا للر وم الدرا
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وافق عليها أمانة الَّ يف حاالت خاصة وأل باب معقولة تإ ىلز التجميد يف السنة األوب. ال جيو

د للفصلني ويف  هذ  احلالة يكون التجمي الشؤون العلمية بعد توصية جملس الكلية املعنية،

 . لثانيا الدرا ي األول والثاني معًا أو الفصل

االت إ تثنائية ن الفصل الدرا ي إاّل يف حري مج. ال جيوز قبول طلبات التجميد خالل الشهر األخ

 يرتك تقديرها ألمانة الشؤون العلمية. 

أ باب مقنعة لشؤون العلمية للتجميد مشفوعة بميأل الطالب اال تمارة املعدَّة من أمانة ا 4-1-2

 . 

لتوصية إنابة عن ة اميد الكلية املعنييوصي جملس الكلية على طلب التجميد وجيوز لع 4-1-3

  الكلية بتفويض من جملس الكلية. جملس

  إلصدار القرار النهائي بشأنه. حيوَّل طلب التجميد ألمانة الشؤون العلمية 4–4-1

 بعد تسلمه إخطارًا  جيوز له التغيب عن الدرا ة إالَّوال ،خيطر الطالب بالقرار النهائي 5–4-1

 لتجميد . ا مبوافقة أمانة الشئون العلمية علىمكتوبًا 

 لتجميد بسبب الر وب:ا 1- 4

 -:جمتمعةت الشروط اآلتية تتم املوافقة على التجميد بسبب الر وب إذا توفر

 ة . ية إالَّ يف حاالت إ تثنائيأن يكون الطالب مسجاًل ومسددًا للر وم الدرا4-2-1

من عدد  (%75)أو  من مقررات الفصل الدرا ي (%75)إذا جتاوز ر وب الطالب نسبة  4-2-2

 تدرس بنظام الوحدات الدرا ية ملعتمدة للفصل الدرا ي للكليات اليتالساعات ا

(Modules). 

 طالبالغري ل ) فصل الذ  ر ب فيهإذا كان لديه ر وب يف فصول درا ية  ابقة لل 4-2-3

 فقط(. األولالدرا ي الفصل  الذ  درس

يف كل  Aر حتى لو حصل على التقدي 2011ال ميكن أن يصل معدله الرتاكمي إىل  4-2-4

 املقررات اليت ر ب فيها.
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 لتجميد.توصية املشرف األكادميي باملوافقة على طلب ا 4-2-5

 يد.توصية جملس الكلية باملوافقة على طلب التجم 4-2-6

 بسبب الر وب. يسدد الطالب الر وم املقررة لتجميد الدرا ة 4-2-7

   جمتمعة.لشروط أعالموافقة أمانة الشؤون العلمية بعد ا تيفاء ا 4-2-8

ة خالل النصف األول من الفرت مينح الطالب فرصة أوىل للتجميد بسبب الر وب 4-2-1

 الفرتة الدرا ية. فرصة ثانية خالل النصف الثاني منالدرا ية، و

ميد ، متحان الفصل الدرا ي الذ  مت جتتلغى النتائج اليت دحصل عليها الطالب يف إ 4-2-11

 التجميد. ل عند فكو يعيد الطالب درا ة ذلك الفص

  رت املتطلبات املذكورة أعالميكن للطالب تقديم طلب التجميد متى ما توف 4-2-11

 إجراءات فك التجميد:  4-2

 التجميد   لء اال تمارة املعدَّة لفكبعد إنقضاء فرتة التجميد يقوم الطالب مب 4-3-1

نابة عن جملس ة إالتوصي لعميد الكلية وجيوز الطلبيوصي جملس الكلية على  4-3-2

 الكلية

 ار القرار النهائي . ترفع اال تمارة ألمانة الشؤون العلمية إلصد 4-3-3

 خيطر الطالب بالقرار النهائي .  4-3-4

لمية يف الفصل على قرار من أمانة الشؤون اليعاد تسجيل الطالب بالكلية املعنية بناًء ع 4-3-5

 جميد.تاملعين بال

  ة: الدراعن  االنقطاع 4 – 4

الكلية يتم  تتاليني بدون عذر مقبول جمللسالطالب الذ  ينقطع عن الدرا ة لفصلني درا يني م

 لس الكلية املعنية.فصله للغياب بوا طة جملس األ اتذة بتوصية من جم
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 ثانياً: الالئحة العامة لإلمتحانات

 إسم الالئحة: تسمى هذه الالئحة بالالئحة العامة لإلمتحانات0
 

 ــل األولالفصـــ

 توجيهــــــات عامــــــة
  تكوين ومهام جلنة اإلمتحانات:

اصة نفيذ نظم ولوائح اجلامعة اخليعيِّن جملس الكلية جلنة إمتحانات تشرف على ت 1-1

 باالمتحانات . 

 ا.جلنة اإلمتحانات التابعة هل جيوز أن تضع كل كلية القواعد املنظمة ألعمال 1-2

 : وسائل إجراء اإلمتحانات

تجارب حريرية و/أو الشفهية و/أو الجترى االمتحانات للطالب عن طريق األ ئلة الت 1-3

ية للكلية لك حسب ما دحدد  اللوائح األكادمياملختربية و/أو احلقلية و/أو التمارين أو غري ذ

 املعنية.

 تاريخ عقد اإلمتحانات وإعالن النتائج: 

لنظام فصل درا ي أو وحدة درا ية حسب ا لتعقد اإلمتحانات النهائية عند نهاية ك 1-4

 الدرا ي املعتمد يف الكلية املعنية. 

دول جم الدرا ي لكل كلية، ويعلن عن حيدَّد تاريخ اإلمتحان النهائي وفقًا للتقوي 1-5

افقة إلمتحان إاّل مبوء اإلمتحان وال جيوز تغيري موعد اعلى األقل من بد االمتحانات قبل ا بوعني

 لس الكلية املعنية.   على توصية جم ن العلمية بناًءأمانة الشؤو

ة حسب ي أو عند نهاية كل وحدة درا يتعلن نتائج اإلمتحانات يف نهاية كل فصل درا  1-6

ة إلجازة ازتها من جملس الكلية. وهي خاضعالنظام الدرا ي املعتمد يف الكلية، وذلك بعد إج

لة الفصول نهائية أو اللجنة العلمية يف حالجملس األ اتذة يف حالة الفصول )املستويات( ا

 )املستويات( قبل النهائية. 

 إعالنات الكلية .  يف أ  مقرر درا ي يف لوحة %16ينذر الطالب الذ  تصل نسبة غيابه  1-7

أل   الدرا ةفرتة من  %12ن أكثر من جملس الكلية حرمان الطالب الذ  يتغيب ععلى  1-8

 را بًا فيه.  لوس إلمتحان هذا املقرر واعتبار لكلية من اجلمقرر لسبب غري مقنع جمللس ا

ان قبل ب املسموح هلم باجللوس لالمتحتعد وتنشر جلنة امتحانات الكلية قوائم الطال 1-1

 قرر.أ بوع على األقل من بداية االمتحان أو نهاية امل

موضح يف البند  وبسبب الغياب حسب ما ه تنشر قوائم الطالب احملرومني من االمتحانات 1-11

 هاية املقرر. ( قبل أ بوع على األقل من بداية االمتحان أو ن1-7)
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 إمتحانات البديل: 

مقبول  ات بسبب املرض أو أ  عذر آخريسمح للطالب الذ  يتغيب عن اجللوس لإلمتحان 1-11

 .عد تقديم املستندات املعتمدةجملس الكلية باجللوس إلمتحان )بديل( وذلك ب ىلد

 تتجاوز يب عن الدرا ة لفرتة طويلة الجيوز جمللس الكلية أن يسمح للطالب الذ  يتغ 1-12

لكلية باجللوس جملس ا    بب آخر مقبول لدىبب املرض أو أنصف فرتة الفصل الدرا ي بس

 ستندات املعتمدة.لالمتحان أو المتحان )بديل( وذلك بعد تقديم امل

 اعة من  24خر وال اعتبار أل  عذر بعد مرور آ ال تقبل الشهادة الطبية أو أ  مستند 1-13

 طالب.ال هتغيب عن  ذمتحان الموعد اال

  فرتة االمتحانات: األرانيك والتقارير الطبية والشهادات املرضية يف

 يف أوقات الدوام الرمسي.  يتم ا تالم األورنيك املرضي من مسجل الكلية 1-14

ن اخلدمات و تقرير طيب غري صادر أو معتمد مأ ورنيك مرضي أو شهادة مرضيةال يقبل ا 1-15

 الصحية باجلامعة . 

حية د الكشف والعالج من أ  مؤ سة صيف حالة املرض بعد  اعات الدوام الرمسي وبع 1-16

لتابعة شرة للمراجعة بالوحدة الصحية اأو عيادة خاصة حيضر الطالب يف اليوم التالي مبا

تمدة من الوحدة إال إذا كانت مع ن أ  جهة أخرىم بل أ  شهادة مرضيةللجامعة، إذ ال تق

 الصحية باجلامعة .

اكس أو ملعنية عن طريق اهلاتف أو الفيف حالة دخول املستشفى يبلغ الطالب الكلية ا 1-17

 الر ول الشخصي.

اليت  ملعتمدةا ن حيضر الطالب معه املستنداتيف حالة املرض خارج املدينة أو خارج السودا 1-18

 تمادها أو رفضها. جعتها بوا طة الوحدة الصحية ومن ثم اعتتم مرا

 ة اإلجازة املرضية.ال حيق للطالب مواصلة االمتحانات طيلة فرت  1-11

 وضع وتسليم أوراق االمتحانات: 

تعاون من  اتذة الكلية املتفرغني و/أو ميضع ورقة االمتحان املمتحن الداخلي من بني أ 1-21

 عاون . كثر من ممتحن داخلي أو متورقة أوجيوز أن يضع ال أو اجلامعةخارج الكلية 

نة االمتحانات جلرؤ اء األقسام أو  ىلاشرة إيقوم املمتحنون بتسليم أوراق االمتحانات مب 1-21

م مراجعة االمتحانات وعلى رؤ اء األقسا –تى ما طلبت م –، وجيوز تسليم اإلجابات النموذجية 

 المتحانات. لي جلنة ابعد طباعتها ومن ثم تسليمها إ

درا ي، وتنوع أو الشفهي( تغطية املقرر ال يراعى يف وضع االمتحانات )النظر  أو العملي 1-22

يب التحليل والرتكو اال تيعاب والفهمكر ولتذااأل ئلة وقدرتها على قياس قدرات الطالب على 

 والتقويم، مع منح الزمن الكايف لإلجابة.
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 التالية :  امتحان العناوينجيب أن دحمل أ  ورقة  1-23

  م الكلية إ    جامعة الزعيم األزهر                              

 لفرقة الدرا ية ا م القسم                                               ا  

 مز ورقم وا م املقرر ر    الفصل الدرا ي                                      

  من االمتحانز   تحان                                      تاريخ االم  

و تأجيله بعد التشاور زيادة زمن االمتحان أ –لطارئة يف احلاالت ا –جيوز لكبري املراقبني  1-24

 مع عميد الكلية املعنية. 

جيوز له يف حالة تعيينه لتقييمها و جيب عرض ورقة االمتحان على املمتحن اخلارجي 1-25

 ة.ضافتوصية بتعديلها باحلذف و/أو اإلال

 تعيني املمتحنني اخلارجيني: 

رجيني لشؤون العلمية املمتحنني اخلايرشح جملس الكلية ) نويًا( ومبوافقة أمانة ا 1-26

رشيحهم جملس القسم، وجيوز إعادة تية واملشاركني من خارج الكلية وذلك بناءًا على توص

 . اليةلفرتة ال تتجاوز ثالثة أعوام متت

متى ما  ل يف كل كلية إلمتحانات التخرجقتعيني ممتحن خارجي واحد على األ جيوز 1-27

 لك ممكنًا.ذكان 

دميية  جيب أن توضح مؤهالتهم األكاعند ترشيح املمتحنني اخلارجيني أو املشاركني 1-28

 وصخصصاتهم العلمية ووظائفهم احلالية. 



 38 

 الفصل الثاني
 نتعليمات للطالب الممتَحني

ملعلن لبداية اّل قبل مخس دقائق من الزمن اال يسمح للطالب بالدخول إىل قاعة االمتحان إ 2-1

 اإلمتحان. 

املفعول على  يربز البطاقة اجلامعية  ارية يسمح بالدخول إىل قاعة اإلمتحان للطالب الذ  2-2

 أن يكون مسجاًل للجلوس لإلمتحان املعين. 

 قبني داخل قاعة اإلمتحان. هات املراجيب أن يلتزم الطالب بتوجي 2-3

 ة االمتحان. بعد إنقضاء نصف  اعة من بداي ال يسمح أل  طالب بالدخول إىل قاعة اإلمتحان 2-4

 اية اإلمتحان. بعد إنقضاء نصف الزمن من بدال يسمح أل  طالب مبغادرة  قاعة االمتحان إاّل 2-5

 إلمتحان إذا ُطلب منه ذلك.ل على أ  طالب أن حيضر معه املتطلبات الالزمة 2-6

ملشروبات غري التدخني أو تناول الطعام أو اال يسمح للطالب املمتحن داخل قاعة االمتحان ب 2-7

 املاء. 

ة أو متحان أ  كتاب أو أوراق مكتوبال يسمح أل  طالب أن حيمل معه داخل قاعة اال 2-8

ل القاعة ما عدا تبادل أيًا منها داخها، أو يخالية أو أ  جهاز إلكرتوني أو هاتف نقال أو غري

 مباشرة.  املواد املسموح بها واليت يستلمها من املراقبني

 إذن من املراقب. على الطالب املمتَحن عدم مغادرة مكانه إاّل ب 2-1

 املراقبني أو جوع إليها إاّل بعد موافقة كبريال يسمح للطالب مبغادرة قاعة االمتحان والر 2-11

 رتة الغياب. حد أعضاء هيئة املراقبني طيلة فعلى أن يكون الطالب دحت إشراف أمن ينوب عنه 

  طالب عدة مباشرة أو غري مباشرة من أال يسمح للطالب املمتَحن تقديم أو تلقي مسا 2-11

 آخر. 

 ات إجابة ستعملة أو غري مستعملة أو كراال يسمح للطالب املمتَحن أن حيمل أ  أوراق م 2-12

 ئلة والو ائل المتحان للخارج فيما عدا أوراق األمن داخل قاعة ا خرىأ  و ائل أإمتحان أو 

 ( . 6-2اليت ُ مح له بإدخاهلا مبوجب البند )
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 رقة من كرا ة اإلجابة . ال يسمح للطالب املمتَحن نزع أو متزيق أ  و 2-13
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 الفصل الثالث
 توجيهــــات للمراقبـــين

ات بالكلية متحان املختوم من مركز االمتحانم مظروف االعلى كبري املراقبني إ تال 3-1

لك قبل صاحلة لإل تخدام على أن يتم ذوالتأكد من أن كل مستلزمات اإلمتحانات متوفرة و

 قل . األ علىنصف  اعة من زمن بدء اإلمتحان 

متحان دد لبداية اإلربع  اعة من الزمن احمل على املراقبني احلضور إىل قاعة االمتحان قبل 3-2

 األقل . على

ن وبعد إنقضاء لرقم اجلامعي مع بداية اإلمتحاعلى املراقبني تنبيه الطالب لكتابة اإل م وا 3-3

زمن انتهاء  ررة لالمتحان، وقبل مخس دقائق مننصف املدة، وبعد انقضاء ثالثة أرباع املدة املق

 فرتة االمتحان . 

إلجراء اعة من زمن بداية االمتحان و على املراقبني حصر احلضور بعد إنقضاء نصف  3-4

 ذلك البد من التأكد من بطاقة الطالب . 

ود أ  لطالب املمتَحنني، ويف حالة وجعلى املراقبني عدم مناقشة أوراق األ ئلة مع ا 3-5

 و أصل اإلمتحان . أ ر ميكن الرجوع إىل أ تاذ املقررا تفسا

 تشمل مهام كبري املراقبني ما يلي :  3-6

 يع املسئوليات على بقية املراقبني . .توزأ

 .التأكد من حصر احلضور والغياب . ب

 احلضور.  .التأكد من مطابقة عدد كرا ات اإلجابة لقائمةج

 وب عنه . ئيس جلنة االمتحانات أو من ين.وضع كرا ات اإلجابة يف مظروف خمتوم ويسلم لرد

ئيس جلنة االمتحانات أو ر مادها ورفعها إىلراقبني واعتن املهـ. إ تالم تقارير حاالت الغش م 

 من ينوب عنه . 

ن جيب ع يف دائرة الغش يف االمتحاإذا ضبط أ  طالب ممتحن بإرتكاب أ  خمالفة تق 3-7

 لتالية : على املراقب الذ  ضبط احلالة إتباع اإلجراءات ا
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إرفاقها مع كرا ة و ملية الغش أو املخالفةأ. مصادرة كل األوراق أو األدوات املستخدمة يف ع

 ة. اإلجابة واال تعانة بأحد املراقبني كشاهد للحال

 ب.  حب كرا ة اإلجابة فورًا . 

ة اإلمتحان را ة إجابة جديدة تسلم عند نهايج. السماح للطالب املعين مبواصلة اإلمتحان يف ك

 . 

سليم كرا يت تراقبني الذ  يقوم بدور  بد. كتابة تقرير عن احلالة وتسليمه إلي كبري امل

 ة. حانات ليتم رفعها إىل عميد الكلياإلجابة )األولي والثانية( إىل رئيس جلنة االمت

 الفصل الرابع
 حـــــاالت الغــــــــش

 

  تشمل حاالت الغش: 4-1

 االمتحان. أ. حيازة أ  أداة أو و يلة بها معلومات تتعلق ب

 ب. تقديم أو تلقي املساعدة ألداء االمتحان. 

 ب عند نهاية االمتحان. خفاء كرا ة اإلجابة أو عدم تسليمها للمراقج. إ

 ن.إنتحال شخصيته أثناء اإلمتحاد. إنتحال شخصية طالب آخر أو السماح لطالب آخر ب

 من الفصل الثاني . 8 – 2هـ. إذا خالف الطالب ما ورد يف البند 

احلالة بوا طة  جيب أن دحال هذ  االمتحان إذا كان هنالك إدعاءًا بأن طالبًا قد غشَّ يف 4-2

 لرفعها إىل عميد الكلية.  كبري املراقبني فورًا إىل رئيس جلنة االمتحانات

لتحقيق عين كتابة وتكوين جلنة موحدة ليقوم عميد الكلية املعنية بإعالن الطالب امل 4-3

كلية لن ثالثة أعضاء من بينهم ممثل واحملا بة تسمى جلنة حاالت الغش ويتم تكوينها م

ى البيِّنات ماع ألقوال الشهود واإلطالع علالشريعة والقانون تتوىل التحقيق والتحر  واال ت

أيام من تاريخ حالة  ة بعص يف مدة ال تتجاوز واحملا بة ورفع توصياتها إىل عميد الكلية املخت

 الغش. 
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بت أنه رفض إ تالم ثعترب الطالب معلنًا إذا إذا مل ميثل الطالب أمام جلنة حاالت الغش، ي 4-4

ة حاالت الغش، ثالثة أيام من موعد انعقاد جلن اإلعالن أو مت إعالنه بلوحة إعالنات الكلية قبل

 وتستمر إجراءات جلنة حاالت الغش يف غيابه. 

صوص عليها إىل وصياتها يف إطار العقوبات املنتنظر جلنة حاالت الغش يف املخالفة وتقدِّم ت 4-5

ها، والذ  يرفعها تشكيل تاريخمن  ا بوعنيوز ة املختص يف مدة ال تتجاالسيد/ عميد الكلي

 بدور  جمللس الكلية. 

يلها يف إطار لكلية بتوصية إلعتمادها أو تعديف حالة التوصية بإدانة الطالب يتقدم جملس ا 4-6

 لعقوباتع أ  من من ايقرِّر توقي أل اتذة الذ العقوبات اليت أوصت بها جلنة حاالت الغش جمللس ا

 :(2( أو البند )1يف البند )

 (: 1)   البند

 م التكرار.أ. إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعد       

  يف االمتحان املعين. ب. إلغاء إمتحان الطالب واعتبار  را بًا      

 دة فصلني درا يني )عام درا ي(. ج. إيقاف الطالب من الدرا ة بالكلية مل      

 عنية.العقوبة يف لوحة إعالنات الكلية املن املخالفة املنسوبة للطالب ود. إعال      

 ت.هـ. إخطار ولي أمر الطالب بتلك العقوبا      

 (:  1) البند أو

 فصل الطالب من اجلامعة فصاًل نهائيًا.     

مد قرار توصية جملس الكلية، يعتغش ويف حالة وجود تناقض بني توصية جلنة حاالت ال 4-7

 الكلية. جملس

فصاًل  تحانات املنعقدة يفصل الطالبإذا تكررت حالة الغش من أ  طالب يف نفس االم 4-8

د أن عوقب،  امتحانات فصل درا ي آخر، بعنهائياً من اجلامعة، وإذا تكررت حالة الغش منه يف

 را ي واحد.يفصل الطالب ملدة عامني درا يني بداًل عن عام د
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حالة غش،  دميي، أ  أن الطالب املفصول بسبببالفصل األكا العقوبات ليس هلا عالقة 4-1

 لقرار  اريًا.ل أكادميي أو ال يسجل يظل ذلك اوبعد انتهاء مدة العقوبة، إذا كان لديه قرار فص

 الفصل الخامس
 تصحيح كراسات اإلجابة

 وتقارير الممتحنين الخارجيين وإجازة النتائج
 

صلية، وتسليم بة وتقويم األعمال السنوية أوالفايقوم املمتحن بتصحيح كرا ات اإلج 5-1

 ئج. ملشارك )إن وجد( لتقييم النتاالكرا ات واألعمال الفصلية للممتحن اخلارجي أوا

ات بعد أن يوقع تسلَّم إىل رئيس جلنة االمتحانيتم رصد النتيجة يف اال تمارة املعدة لذلك و 5-2

 عليها املمتِحن )املمتِحنون(. 

ست لالمتحانات تائج مجيع الفرق الدرا ية اليت جلن كتب األكادميي بالكليةيقدِّم امل 5-3

 إىل إجتماع املمتِحنني. 

 يرفع توصياته إلي جملس الكلية. يناقش اجتماع املمتِحنني نتائج االمتحانات و 5-4

حلاالت الطالبية  توصيات اجتماع املمتِحنني حول اظر يفيناقش جملس الكلية النتائج وين 5-5

 ا. املقدَّمة للمجلس الصخاذ التوصيات املنا بة حوهل

خاضعة  ريطة أن يكتب أن هذ  النتيجةجيوز إعالن النتيجة بعد اجتماع جملس الكلية ش 5-6

 إلجازة جملس األ اتذة. 

نتائج  اتذة )جملس األ الكلية إىلسجل متر ل نتائج االمتحانات موقعة من قبل عميد و 5-7

املستويات األخرى(  امتحاناتنتائج ة العلمية )االمتحانات النهائية للدرجات العلمية( أو اللجن

 إلجازتها.

 وع إليها عند احلاجة. دحف  أوراق اإلجابة يف الكلية ملدة عام للرج 5-8

دميها إلي أمني اخلارجيني وتق املمتِحننيعلى املمتِحن اخلارجي ملء اإل تمارة اخلاصة ب 5-1

 آلتية: الشؤون العلمية على أن تشمل اال تمارة احملاور ا

 أ( املستوى العام لإلمتحان. 

 ب( مدى مالءمة ورقة االمتحان للمنهج وتنوعها.

 جـ( عدالة التصحيح.
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 د( املستوى األكادميي للطالب من واقع النتيجة. 

 . جلامعات األخرىاطالب  هـ( مستوى الطالب مقارنة مبستوى

 و( أ  أمر آخر له صلة باالمتحان.

لي طلبه َحن أومراجعة درجاته بناءًا عجيوز إعادة تصحيح كرا ة إجابة الطالب املمت 5-11

 وذلك وفقًا لآلتي : 

 ن النتيجة . ون العلمية خالل أ بوعني من إعالأ. جيب أن يقدِّم الطالب طلبه كتابة ألمني الشؤ

 لب الر وم املقررة . ب. أن يسدد الطا

أن يطلب   يستوِف الشروط ، كما جيوز لهجـ. جيوز ألمني الشؤون العلمية رفض الطلب إذا مل

 راجعة درجات الطالب . من عميد الكلية إعادة تصحيح كرا ة اإلجابة أو م

ح كرا ة اخليني أو خارجيني إلعادة تصحيد. يكوِّن عميد الكلية جلنة من ثالثة ممتِحنني د

 د  املمتِحن األصلي. ئلة الذ  حدالدرجات على األ  توزيعو جيةذاالجابة النموجابة حسب اإل

ن العلمية إلكمال وير لها ألمني الشؤو ،لنتيجةهـ. يف حالة تعديل النتيجة يعتمد جملس الكلية ا

 اإلجراءات الالزمة إلجازتها نهائيًا . 
 

 

 الفصل السادس
 تقويم أداء الطالب في االمتحان

 تطبِّق اجلامعة نظام التقويم املستمر.  6-1

لألعمال  %31لإلمتحان النهائي و %71تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر درا ي من  6-2

الكليات اليت  لكل الكليات ،عدا( والعملي راتاإلختبا السمنارات، الفصلية)التكاليف،

 .خاصة تنظم ذلكلوائح لديها 

لية للكلية غري ( ما مل دحدِّد اللوائح الداخ%51رر هي )درجة النجاح يف امتحان كل مق 6-3

 ذلك. 

كحد  نح الطالب مخس درجات إضافيةجيوز جمللس املمتحنني التوصية جمللس الكلية مب 6-4

ته يف مجيع متو ط درجا ريطة أن يكونشأقصى لدرجته يف إمتحان مقرر واحد قد ر ب فيه 

 كون، أو مقررين شريطة أن ي%55عن  ال يقل ملعينا يف الفصل الدرا ي املقررات اليت جلس هلا

 . %61 يقل عن ال يف الفصل الدرا ي املعين اات اليت جلس هلمتو ط درجاته يف كل املقرر

ل ب، ج+ ، ج، ر، رغ( ، كما دحوَّ دحوَّل الدرجات إلي تقديرات حرفية ) أ ، ب+، 6-5

  ول التالي : اجلدالتقديرات احلرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح يف
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 وزن التقدير المدى التقدير التقدير

A 4.0 فأكثر 08 أ 

B+ 3.5 80 < 75.00 +ب 

B 3.0 75.00 < 65.00 ب 

C+ 2.5 65.00 < 60.00 +ج 

C 2.0 60.00 < 50.00 ج 

F 1.0 50 < ر 

Fa االمتحان عن الغياب حالة في رغ 
 مقبول عذر بدون

8088 

 

 ذا رأى ذلك.  الدرجات إ جيوز جمللس الكلية معايرة 6-6

دير و وحدة درا ية على أ اس التقتعلن نتيجة الطالب عند نهاية كل فصل درا ي أ 6-7

املعدل ه على حد  واملعدل الفصلي و)باحلروف( الذ  حصل عليه الطالب يف كل مقرر در 

 الرتاكمي . 
 

 إزالة الرسوب 6-8

I- درا يني. خالل فصلني على الطالب إزالة الر وب للمقرر املعين  

II- بعد كل فصل درا ي البدائلو على كل كلية عقد امتحانات إلزالة الر وب . 

III-   ري عذر مقبول الر وب خالل فصلني درا يني من غ إزالةال جيلس إلمتحان الطالب الذ

 .Faيعطى تقدير 

IV- مع حساب دير األول والثاني الذ  أحرزيف حالة جناحه يف هذا االمتحان حيسب له التق  

 رتاكمي. عند حساب املعدلني الفصلي وال ت املعتمدة السابقة واحلالية للمقررالساعا

 

 

 

 

 عدم إكمال املقرر: 6-9

ملعين ولكنه مل جيلس أو أكثر من املقرر الدرا ي ا %75: الطالب الذ  حضر تعريف

 لإلمتحان:
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 وس)غري مكتمل( وعليه اجلل (I.C) إذا كان الغياب لعذر مقبول يعطى الطالب تقدير 

 .الة الر وب والبدائلإز اتمتحانإل جدول أوللالمتحان يف 

لر وب وجيلس المتحان إزالة ا (Fa)لطالب تقدير مقبول يعطي اغري عذر إذا كان الغياب ل 

 به يف اللوائح.  لحسب ما معمو

 . (I.C)س المتحان البديل املعدل الرتاكمي أل  طالب حتى جيل بال حيس 

قبول جمللس الكلية، من املقرر املعين لعذر غري م %25من الطالب الذ  تغيب أكثر  6-11

عين مع و عليه التسجيل للمقرر امل NT/F)ة )يعترب را بًا و مل يدرس املقرر ويظهر يف النتيج

 التالية.الفرقة 

ل لدى جملس الكلية ال من املقرر املعين لعذر مقبو %25الطالب الذ  تغيب أكثر من  

 يف نتيجته.  (NT)يظهر تقدير و التاليةملعين مع الفرقة ل للمقرر ايعترب را بًا وعليه التسجي

رصة ث مرات متتالية و جيوز منحه فيفصل الطالب أكادمييًا إذا ر ب يف مقرر ثال 6-11

 لإلمتحان من اخلارج. 

ت يف أ  لغ ر وبه أكثر من ثالثة مقرراال يسجل الطالب للفصل الدرا ي التالي إذا ب 6-12

جيب عليه اجللوس  . ولك(ذوائح داخلية خاصة ب)بإ تثناء الكليات اليت هلا ل مرحلة درا ية

ح له بالغياب متحانات هذ  املقررات، وال يسمإلمتحان إزالة الر وب يف أقرب فرصة تعقد فيها إ

ض عدد مقررات تم إعادة تسجيله يف حالة إخنفاعن اإلمتحانات إال بعذر يقبله جملس الكلية. و ي

 ثالثة أو أقل. الر وب إىل 

 

 فصل األكادميي واإليقاف عن الدرا ة:الإل تمــرار يف الدرا ة، اإلنذار، ا

 للرتقي من فصل درا ي (1066)ه هو أقل معدل تراكمي جيب على الطالب اإلحتفاظ ب 6-13

لتعامل معها باملعدل الرتاكمي جيب أن يتم ا آلخر أو عند التخرج، وكل بنود الالئحة املتعلقة

 .  1066 اس املعدل على أ

( كحد أدنى )يستثنى 1066ي يساو  )إذا عجز الطالب عن احملافظة على معدل تراكم 6-14

دمييًا ثانيًا )نهائيًا( مييًا أواًل ومينح إنذارًا أكامن ذلك الفصل الدرا ي األول( مينح إنذارًا أكاد

فع معدله الرتاكمي فشل يف رلفصل التالي إذا يف الفصل الذ  يليه ومن ثم يفصل أكادمييًا يف ا

 (.1066للمستوى املطلوب )

 فصل اإليقاف6-12
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أو ا  مقررات  ذا كان عليه مقررات ر وب أو بديلا يتم إيقاف أ  طالب عن التسجيل والدرا ة

ي بنهاية الفصل الدرا  2011معدل تراكمي أقل من ومل يدر ها ومل جيتاز إمتحاناتها بنجاح 

ظام للكليات بن الثامن  ي( فصول درا ية وبنهاية الفصل الدرا8السادس للكليات بنظام )

 تنظم اإليقاف. خاصة  ها لوائحبإ تثناء الكليات اليت لدي( فصول درا ية 11)
 

 تصنيف درجات البكالوريوس: 

 بكالوريوس العام حسب النظامتصنف درجات البكالوريوس من مرتبة الشرف وال 6-16

 املوضح يف اجلدول التالي : 

 

المعدل التراكمي في آخر فصل 

 دراسي
 البكالوريوس العام بكالوريوس مرتبة الشرف

 ممتاز األولى فأكثر 00.8

 جدا ً جيد األول القسم -الثانية .00 من أقل إلى 0088

 جيد الثاني القسم -الثانية 0088 من أقل إلى 00.8

 مقبول الثالثة .00 من أقل إلى 0088

 

  :ارجمن الخالجلوس لالمتحان 
خالل  للجلوس لإلمتحان من اخلارج جيوز منح الطالب املفصول أكادمييًا فرصتني 6-16-1

 فرتة درا ته باجلامعة

رجي لب للجلوس لالمتحان كطالب خاجيوز للطالب املفصول أكادمييًا التقدم بط. 6-16-2

ى أال يتعدى ذلك لاصة باالمتحان من اخلارج، عألمانة الشؤون العلمية وفقًا لالئحة اجلامعة اخل

 را يني من تاريخ فصله أكادمييًا.فصلني د

-16-6ند )يف الفرتة املذكورة يف الب يف حالة عدم تقديم طلب االمتحان من اخلارج 6-16-3

 .ن اخلارج وتبقى له فرصة أخرية( يفقد الطالب الفرصة األوىل للجلوس لالمتحان م2
 

زال  بب د تسجيله كطالب نظامي إال إذا أاإذا فصل الطالب أل   بب أكادميي ال يع 6-17

مي الرتاك رفع الطالب معدله إىل املعدلالفصل، ففي حالة ضعف املعدل الرتاكمي ال بد أن ي

فيه،ويف عليه النجاح قررملة الر وب ثالث مرات يف أ  ويف حا املطلوب لال تمرار يف الدرا ة،

 هما.ليحالة إجتماع احلالتني عليه إ تيفاء املطلوب يف ك

 اجللوسب أكادمييًا بالسنة النهائية جيوز جمللس األ اتذة السماح للطالب املفصول 6-18

 بناًء على توصية من جملس الكلية.  أخريةثالثة وملرة  لالمتحان من اخلارج
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ملقررة لفصول الدرا ية اعف عدد االطالب الذ  يعجز عن التخرج يف فرتة تتعدى ض 6-11

مسه من قوائم الطالب يرفع إ، أربعة فصول درا ية(ة جتميد الدرا ة )مبا يف ذلك فرتللدرا ة 

 املسجلني يف الكلية املعنية. 

 

 الفصل السابع
 بنود إضافية لالئحة العامة لإلمتحانات

 بنود إضافية لالئحة العامة لإلمتحانات خاصة بكلية الطب والعلوم الطبية التقنية: أوالً:
 

ن اجللوس جللوس لإلمتحان والطالب احملرومني مح هلم باتنشر قوائم الطالب املسمو)أ( 

 ل وحدة درا ية.لإلمتحان قبل يومني على األقل من بداية إمتحان ك

ن اال بعد موافقة ل، وال جيوز تغيري موعد اإلمتحايعلن تاريخ اإلمتحان قبل أ بوعني على األق)ب( 

 جملس الكلية وإخطار أمانة الشئون العلمية.

ما ة درا ة املقرر عندبعذر مقبول عليه إعاد  %12لذ  يتغيب عن الدرا ة أكثر من الطالب ا)ج( 

لذ  يتغيب ستندات املعتمدة. أما الطالب ايعرض واجللوس إلمتحان ذلك املقرر بعد تقديم امل

ه من ول جمللس الكلية يتم حرمانمن الدرا ة يف أ  مقرر أل   بب غري مقب %12أكثر من 

دة درا ة املقرر الب را بًا يف اإلمتحان وعليه إعا هذ  احلالة يعترب الطاجللوس لإلمتحان ويف

 عندما يعرض. 

لتقويم و يعجز عن املشاركة يف مناشط االطالب الذ  يكون حضور  للدرا ة غري مرٍض أ)د( 

( جيوز جمللس الكلية رين ...إجراء التما –قاالت كتابة امل –املستمر )اجللوس لالختبارات 

 الطالب را بًا سق املقرر ويف هذ  احلالة يعتربن اجللوس لإلمتحان وذلك بعد توصية منحرمانه م

 يف اإلمتحان وعليه إعادة املقرر عندما يعرض .

 . يعترب متغيبًا عن كل اإلمتحان الطالب الذ  يتغيب عن أحد أجزاء اإلمتحان)هـ( 

 وضع وتسليم اإلمتحانات: 
 غرض.تمارة املعدة بوا طة الكلية لذلك الال يراعى كتابة اإلمتحانات على ا)أ( 
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بوع على األقل  منسقي الوحدات الدرا ية قبل ا على املمتِحنني تسليم أ ئلة اإلمتحانات إىل)ب( 

ت إىل جلنة درا ية تسليم أوراق اإلمتحانامن موعد بداية اإلمتحان، وعلى منسقي الوحدات ال

 نات .ااإلمتحانات قبل يومني من موعد بداية االمتح

 تقويم أداء الطالب في اإلمتحان:

( ثالث درجات إضافية 3ة مبنح الطالب )جيوز جمللس املمتحنني التوصية جمللس الكلي)أ( 

 الدرا ي. لدرجته يف إمتحان مقرر واحد ر ب فيه خالل الفصل

 :كما موضح يف اجلدول أدنا  دحول التقديرات احلرفية إلي أوزان بالنقاط)ب( 
 

 وزن التقدير المدى قديرالت التقدير
A 4.0 فأكثر 08 أ 

B+ 3.5 80 < 75.00 +ب 

B 3.0 75.00 < 65.00 ب 

C+ 2.5 65.00 < 60.00 +ج 

C 2.0 60.00 < 50.00 ج 

F 1.0 50 < ر 

Fa عذر بدون االمتحان عن الغياب حالة في رغ 
 مقبول

8088 

 

 أقرب موعد يعقد فيه هذا املقرر يفإعادة إمتحان قررم متحانعلى الطالب الذ  ير ب يف إ)ج( 

عترب الطالب يويف حالة عدم جلو ه لإلمتحان  ،على أال يتعدى ذلك فصلني درا يني ،اإلمتحان

أما يف حالة جناح  .مقبواًل لدى جملس الكلية مامل يكن لديه عذرًا ،را بًا بسبب الغياب

مع حساب الساعات  ني الذ  أحرز األول والثا الطالب يف املقرر الذ  ر ب فيه حيسب له التقدير

 عدلني الفصلي والرتاكمي. املعتمدة السابقة واحلالية للمقرر عند حساب امل

ادة درا ة املقرر متحان الرئيسي + امللحق( عليه إعيف حالة ر وب الطالب يف املقرر مرتني )اإل)د( 

 . ملقرر يفصل أكادمييًاواجللوس لالمتحان. ويف حالة الر وب بعد إعادة ا

دى جملس بب املرض أو أ  عذر آخر مقبول لالطالب الذ  يتغيب عن اجللوس لإلمتحان بس)هـ( 

لة عدم جلو ه وعد يعقد فيه اإلمتحان. ويف حاالكلية عليه اجللوس إلمتحان )البديل( يف أقرب م

 رى جملس الكلية غري ذلك.ما مل ي بًايعترب الطالب را إلمتحان ل
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مدة يف الفصل الدرا ي أو أكثر من جمموع الساعات املعت %75 الطالب الذ  ير ب يف)و( 

تقدير  مار ة السريرية اليت تعتمد علىالذ  يدر ه عليه إعادة الفصل الدرا ي ماعدا امل

 أو أكثر يفصل أكادمييًا. %75املمتحنني. وإذا ر ب للمرة الثانية يف 

 له الدرا يةراحيف أ  مرحلة من مات درا ية الطالب الذ  بلغ ر وبه أكثر من ثالثة مقرر)ز( 

 .ث أو أقل لتالي اال إذا إخنفض عدد مقررات ثالي اال يسمح له بالتسجيل للفصل الدرا 

قررات الفصول بعد درا ته لكل مإال خلامس يسمح للطالب بالتسجيل للفصل الدرا ي اال  )ح(

ك الفصول )عدم وجود لمتحانات املقررات بتإلكل  بالكلية وجلو ه الدرا ية األربعة األوىل

N.T  أوI.C) 

يف  .I.Cأو  .N.Tو أ يرية اذا كان لديه ر وبال حيق للطالب اإلنتقال اىل املمار ة السر)ط( 

 (.  2011أو معدله الرتاكمي أقل من )  مقرر

السرير  +  جح الطالب باجملموع ) االمتحانيف إمتحانات املمار ة السريرية ميكن أن ين) ( 

 .  %45 قل درجته يف االمتحان السرير  عناالمتحان التحرير  ( ما مل ت أعمال السنة +

 اإلستمرار في الدراسة ، اإلنذار والفصل األكاديمي:
 2011عـن ) اليقل  حتفاظ مبعدل تراكميالكلية االار الطالب يف الدرا ة باألصل يف ا تمر)أ( 

 .  ) 

يًا ( يعطى إنذارًا أكادمي2011ساو  )مي يإذا عجز الطالب عن احملافظة علي معدل تراك)ب( 

يًا ليني واال فصل أكادمي( خالل الفصلني الدرا يني التا2011وعليه رفع معدله الرتاكمي الي )

 . 

 بنود إضافية لالئحة العامة لالمتحانات خاصة بكلية علوم المختبرات الطبية: ثانياً:
 الالئحة الداخلية لالمتحانات:
 حانات:ضوابط وشروط إجراء االمت

ة من املقرر لكل وحد %75تحان بعد درا ة تنشر قائمة الطالب احملرومني من اجللوس لالم )أ( 

 درا ية.

 را ي.يعلن تاريخ االمتحان مع بداية كل فصل د  )ب( 

ن الطالب ء العملي لكل مقرر درا ي، وميتحعلى الطالب النجاح يف اجلزء النظر  واجلز)ج(  

 ءين.وب يف أحد اجلزكامل املقرر يف حالة الر 

اجللوس  ملقرر الواحد لعذر مقبول، عليهالطالب الذ  يتغيب عن امتحان أ  جزء من ا)د(  

 المتحان اجلزء الذ  غاب عنه فقط.
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طلوبة هلذا ا مل يدرس املقررات السابقة املال جيوز للطالب التسجيل لدرا ة أ  مقرر م)هـ( 

 املقرر.

اجتياز امتحانات فصل الدرا ي السابع إال بعد درا ة و ة الال جيوز للطالب التسجيل لدرا)و( 

 كل املقررات السابقة بنجاح.

للكلية نظام خاص و جبات وتقييم األداء يف العمليأعمال املقرر )التقييم املستمر( تشمل الوا)ز( 

 .حسب طبيعة المقرر لكل مقرر في تقييم األداء
 

انات خاصة بكلية علوم الحاسوب وتقانة بنود إضافية لالئحة العامة لالمتح ثالثاً:
 المعلومات:

كلية، ويكون انات الرمسية املعلنة من قبل الجيلس الطالب المتحان املقرر يف وقت االمتح )أ(

كحد أدنى  %21امتحان للعملي ودحسب له  االمتحان يف املقررات اليت فيها عملي من جزئني،

وزع ألعمال الفصل ت %31ب لكل مقرر كحد أعلى وحيس %51وامتحان النظر  ودحسب له 

 بني العملي والنظر .

كحد أعلى  %71االمتحان النهائي من  أما املقررات اليت ال يوجد فيها جانب عملي يكون

واء كان للعملي   -االمتحان النهائي  وتكون بقية الدرجة ألعمال الفصل، وجيوز أن يكون

و مشاريع أو و يف صورة مناقشات أو مسنارات أعلى الورق أو على جهاز احلا وب أ –أو النظر  

 باجلمع بني هذ  الو ائل.

تكون درجة ول امتحان يعقد هلذا املقرر والطالب الذ  ير ب يف املقرر جيب ان جيلس أل)ب( 

هلم  نية، أما طالب البدائل فتحسببالنسبة للطالب املمتحنني للمرة الثا %111االمتحان من 

نب املقرر كون أ ئلة االمتحان شاملة لكل جوامرة ويشرتط ان تالدرجة كاملمتحنني ألول 

اب وال يقبل بديل ان يعترب را بًا يف املقرر للغيالعملية والفصلية. والطالب الذ  ال جيلس لالمتح

 للبديل إال مبوافقة جملس الكلية.

ن امتحان ع  يوفق يف النجاح أو الذ  يغيبالطالب الذ  جيلس المتحان إزالة الر وب ومل)ج( 

درا ة بكل مكوناته )أ  عليه التسجيل ل إزالة الر وب بعذر غري مقبول عليه إعادة املقرر

لس ضرات( ودحسب له أعمال الفصل وجياملقرر مع طالب الفرق الالحقة وحضور مجيع احملا

ون ا تنفد جلدد على املقرر، وإذا ر ب يكجلميع االختبارات واالمتحانات كغري  من الطالب ا

 لالئحة العامة لالمتحانات.ع الفرص ويفصل من الكلية حسب ما تنص عليه امجي
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لفصل  حيق أل  طالب االنتقال إىل ايعترب الفصل الدرا ي السادس فصل إيقاف، وال)د( 

لدرا ي رات الدرا ية بنجاح من الفصل االدرا ي السابع إال إذا كان قد أكمل مجيع املقر

 .األول إىل الفصل الدرا ي السادس

توزع الدرجات شروع وجلنة ممتحنني )مناقشة( ومشروع التخرج يقيم من قبل املشرف على امل)هـ( 

عترب مشرع التخرج كحد أدنى ألعضاء اللجنة، وي %61كحد أعلى للمشرف و  %41مبعدل 

 وب وإعادة يع شروط املقررات الدرا ية من رمقررًا درا يًا مثل بقية املقررات وتسر  عليه مج

 ذلك.وخالف 

 لالئحة العامة لالمتحانات. تعترب هذ  الالئحة الئحة داخلية منظمة ومكملة (و)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

  جوائز الطالب املتفوقني/ 1

التحفيز والتقدير للطالب  بأهمية نًا منهاإميا يًامتنح اجلامعة جوائز للطالب املتفوقني أكادمي   

 ب التعليمية،.دفع مسرية الطال املتفوقني مما يساعد يف
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1 

فما فوق  305اصلني على معدل تراكمي متنح اجلائزة ألعلى معدل تراكمي بني الطالب احل  

 اجلائزة تتمثلو  .رر خالل فرتة الدرا ةفى الكلية عند التخرج بشرط عدم الر وب يف أ  مق

 :فى

 . جائزة مالية -

شهادة تقديرية -

0  

فما فوق فى  305 على معدل تراكمي متنح اجلائزة ألعلى معدل تراكمي للطالب احلاصلني  

ر وب يف أ  مقرر الثامن( بشرط عدم ال –السادس  –) الرابع  الدرا ية كل كلية فى الفصول

عن: خالل فرتة الدرا ة. وهى عبارة

 .إعفاء من الر وم الدرا ية ملدة عام درا ي - 

شهادة تقديرية - 

0 

 :وتتمثل اجلائزة فى( 406)لى معدل فصلي يتحصل عمتنح اجلائزة للطالب الذى     

 جائزة مالية. -

 شهادة تقديرية. -

0 

راد افراد خارج اجلامعة با م األفمتنح هذ  اجلائزة من اجلامعة بتمويل من مؤ سات و

حنة. ؤ سات فى التخصصات التى دحددها اجلهة املاوامل

1 

ا طة االقسام ملقررات التى دحددها الكلية بومتنح هذ  اجلائزة للطالب املتفوقني فى مقرر من ا

ال املعين.بإ م األ اتذة الذين لعبوا دورًا بارزًا يف اجمل

 

  منح الدرجات العلمية/ 1

يل الدرجة اجلامعة لكي يصبح مؤهاًل لن ي الطالب نصف فرتة الدرا ة على األقل يفيقض 8-1

 وط نيل الدرجة العلمية. العلمية من الكلية اليت يدرس بها مع إ تيفاء شر
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خر حيدِّد  طة جملس األ اتذة أو أ  تاريخ آمتنح الدرجات العلمية من تاريخ إجازتها بوا  8-2

 جملس األ اتذة. 

إلي  لذ  ير ب يف امتحان درجة الشرفجمللس األ اتذة تعديل تقدير الطالب اجيوز  8-3

تيفاء سب التقدير الذ  يستحقه بعد إ الدرجة العلمية العامة بتوصية من جملس الكلية ح

 شروطها.
 

 التخـــرج: 

اعات د إكمال مطلوبات التخرج حسب الستتوجيًا ملسرية الطالب األكادميية باجلامعة وبع

جل ومبساعدة مشرفه األكادميي ومس دة للدرجة اليت صخصص فيها، يقوم الطالباملعتم

التخصص،  ب التفاصيل الواردة يف مطلوباتالكلية مبراجعة درجاته يف املقررات الدرا ية حس

مها إلي ح أن ميأل ا تمارة التخرج ويسلإذ على الطالب الذ  يستويف مطلوبات التخرج بنجا

 مسجل الكلية . 

لبكالوريوس وزيع الشهادات اجلامعية )درجة اامعة حفاًل لتخريج الطالب ويتم فيه تتقيم اجل

يف ا تالم  رية(، وعلى الطالب الذين يرغبونوالدبلوم التقين والدرجات العليا والدرجات الفخ

تسجيل  ن الكتب والعهد األخرى وعليهمالشهادات العلمية التأكد من إجراءات خلو طرفهم م

 نة الشئون العلمية. أمسائهم بأما

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 حاالت سوء السلوك في االمتحان

يف هذ   ن لغري األ باب املنصوص عليهاال حيق أل  طالب االمتناع عن اجللوس لالمتحا 1-1

سلك  لوكًا خمالفة توجيهات املراقبني أو ي أو اجللوس بدون وجه حق لالمتحان أوالالئحة، 

  باط داخل قاعة االمتحان.و خيل باالنضيؤثر على  ري االمتحانات أ
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اد ( على كبري املراقبني إعد1-1ا يف )يف حالة ارتكاب أ  من املخالفات املشار إليه 1-2

 مذكرة بذلك ورفعها لعميد الكلية فورًا. 

عضاء من بينهم أحما بة تتكون من ثالثة أو مخسة و يشكِّل العميد املختص جلنة دحقيق 1-3

لبِينات ر  وا تجواب الشهود واإلطالع على اعة والقانون، لتقوم بالتحممثل لكلية الشري

ثالثة ختص خالل ت املنصوص عليها لعميد الكلية املوتقدِّم توصياتها يف إطار العقوباواحملا بة 

 .أيام عمل لريفعها بدور  جمللس الكلية

 ات اآلتية:بواحدة أو أكثر من العقواتها باللجنة توصيتقدم يف حالة إدانة الطالب 

 ر. إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرا -أ

 متحان املعين. إلغاء امتحان الطالب واعتبار  را بًا يف اال -ب

  .تقل عن فصلني درا ينيالإيقاف الطالب من الدرا ة بالكلية ملدة  -ج

 . فصاًل نهائيًافصل الطالب من اجلامعة  -د

 . يةوبة يف لوحة إعالنات الكلية املعنقإعالن املخالفة املنسوبة للطالب والع    -هـ
 

الب معلنًا إذا حملا بة برغم إعالنه ، يعترب الطاميثل الطالب أمام جلنة التحقيق وإذا مل  1-4

من موعد   اعة 24لوحة إعالنات الكلية قبل ثبت أنه رفض ا تالم اإلعالن أو إذا مت إعالنه ب

 قيق واحملا بة يف غيابه . حاحملا بة معه ، وتستمر إجراءات التوالتحقيق 

  

 

 ثالثاً:الئحة سلوك ونشاط الطالب
 

  :لتزام بالقوانني واللوائح/ اإل1

جلامعة، وال يف البالد وقوانني ولوائح ا جيب على كل طالب أن يلتزم بالقوانني السائدة 1-1

 ها.ني بعة وأ اتذتها وطالبها والعاملجيوز له يف أ  مكان أو زمان أن يسئ لسمعة اجلام
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 / االنضباط والســلوك: 1

ماكن وأنواع أألوقات ويف كل مجيع ا جيب أن يكون  لوك الطالب محيدًا ومنضبطًا يف 2-1

 جلامعة. با والطالب النشاط ومع مجيع العاملني

إلتيان بأ  أماكن العبادة مع االمتناع عن اجيب على الطالب إحرتام األديان واملعتقدات و 2-2

 نه اإل اءة إليها . قول أو فعل من شأ

اجلامعة وأن تذة و ائر العاملني اآلخرين بجيب على الطالب أن يتصرف باحرتام جتا  األ ا 2-3

 ل. لى التسامح واالحرتام املتبادتكون عالقته مع زمالئه من الطالب عالقة مبنية ع

 خرين. ديد أمن أو صحة أو  المة اآلجيب على الطالب أاّل يسلك مسلكًا من شأنه ته 2-4

ق اجلامعة اللبس احملتشم الالئق يف مرافجيب على الطالب اإلهتمام مبظهر  واإللتزام ب 2-5

 و رياضي أو إجتماعي . املختلفة ولد  ممار ته أل  نشاط علمي أو ثقايف أ

بات املسكرة شروأو يتعاطي أ  نوع من املو يروج أجيب على الطالب أاّل حيتف  أو يصنع  2-6

 خّدرة أو املؤثرة على العقل.أو املواد امل

المتحانات وحلقات النقاش الدرا ية وا جيب على الطالب املواظبة على حضور احملاضرات 2-7

صدرها الكليات لوائح العامة أو اللوائح اليت تواإلختبارات وكافة أنواع النشاط العلمي وفقًا ل

  يف هذا الشأن.

اجللوس  دمدحريض الغري على عأو  ماعياجل الفرد  أو ال حيق أل  طالب االعتصام 2-8

ؤثر على  ري و املباني أو القيام بأ  أعمال تات أو احملاضرات أو إحتالل القاعات ألإلمتحان

 .الدرا ة أو االمتحانات

 

 / حيازة األسلحة: 2

  نوع من أنواع أ أو إ تخدام نع أو محلحيظر على الطالب إحضار أو حيازة أو عرض أو ص 3-1

آلخرين أو شى منها على  المته أو  المة اخي ن، أو أ  مواد أخرىأ  وصف كااأل لحة ب

  . المة ممتلكات ومباني وأثاثات اجلامعة
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 / ممتلكات اجلامعة: 4

ئح أن حيرص علي إتباع كل اللواعلى أ  طالب أن حياف  على ممتلكات اجلامعة و 4-1

 غرض غري مشروع. هلا أل والتعليمات اليت تصدر بشأن إ تعماهلا او إ تغال

 

 / النشــاط الطــالبي: 2

و أ  أماكن الطالب أو فروعه أر إدحاد يسمح مبمار ة مجيع أنواع النشاط الطالبي بدا 5-1

 ر والتعبري. ائح اجلامعة وإحرتام حرية الفكدحّددها  لطات اجلامعة مع مراعاة نظم ولو أخرى

عد الب داخل قاعات احملاضرات بطجيوز السماح بإقامة حماضرات علمية ينظمها ال 5-2

دريس ودحت إشراف عضو من هيئة الت احلصول على إذن مكتوب من عمداء الكليات املعنية

  عد موافقة عميد شئون الطالب.يكون مشرفًا على النشاط املتصل باحملاضرة وذلك ب

 مبوافقة   أغراض داخل احلرم اجلامعي إاّلمينع ا تعمال مكبِّرات الصوت منعًا باتًا أل 5-3

 مسبقة من عمادة شئون الطالب. 

دوات وحماضرات إقامة أ  نشاط من معارض ون اعيةأو مج ال يسمح أل  طالب بصفة فردية 5-4

 شئون الطالب.  عامة داخل اجلامعة إاّل مبوافقة مسبقة من عمادة

 لشروط التالية: جيوز إصدار الصحف احلائطية الطالبية وفقًا ل 5-6

 ه أو يف أ  مكان تسمح به اجلامعة. صدار يف دار االدحاد أو فروعأ. ان يتم اإل 

 . عميد شئون الطالب عنها لدى تم تسجيل الصحيفة واألشخاص املسؤولنيب. أن ي 

فنت وكل ما من لالنظام العام وعدم إثارة اج. جيب أن تلتزم الصحيفة يف إصدارها باآلداب و 

 ا تخدام العنف.  شأنه  أن يؤد  إىل

 .َما ينشر فيها من آراء أو مقاالتأن تتحمَّل الصحيفة املسئولية القانونية ع د. 

 / املخـــالفات: 6

املنصوص  لسلوك يكون عرضة لتوقيع العقوباتا الطالب الذ  يرتكب خمالفة أو يسيء 6-1

 .  3-8يف البند عليها 
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 / أنواع املخالفــات: 7

اإلخالل  ؤد  إىلالطالب اإللتزام به وي غي علىباإلخالل بالنظام والسلوك العام الذ  ين 7-1

 بسري الدرا ة . 

 صخريب ممتلكات اجلامعة أو مبانيها.  7-2

على التحصيل يف قاعات  تؤثر لصوت أو أ  و ائل أخرىا اإلزعاج العام وا تعمال مكبِّرات 7-3

 احملاضرات واملعامل واملكتبات. 

 بها أو العاملني بها. اال اءة والتجريح أل اتذة اجلامعة وطال 7-4

 وضع امللصقات يف غري األماكن املخصصة هلا.  7-5

  .حيازة ممنوعات من أ لحة ومفرقعات ومواد خطرة 7-6

لطالبية أو إحتالل لدرا ة أو االمتحانات أو املناشط اعن االتحريض أو االعتصام اجلماعي   7-7

 ناشط.درا ة أو االمتحانات أو امللى الالقاعات أو املباني أو القيام بأ  أعمال تؤثر ع

 : واحملاسبة / جلنـــة التحقيـــق8

 ( 7ملخالفات املشار إليها يف )يف حالة اتهام الطالب بارتكاب أ  خمالفة من ا 8-1

عضاء من بينهم ممثل أ أو مخسة من ثالثة حما بةو يشكِّل عميد شئون الطالب جلنة دحقيق

ويف حالة  يِّنات  وا تجواب الشهود واإلطالع على البحرلكلية الشريعة والقانون، تقوم بالت

ملنصوص عليها توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات او وجود بينة بإدانة الطالب تقوم مبحا بته

يقوم بدور  برفعها ل الب خالل ثالثة أيام عمللطتوصياتها لعميد شئون ا تقديمو 3-8يف البند 

أو إصخاذ  ها أو الغائهاية جلنة التحقيق واحملا بة أو تعديلوصالذ  يقوم بإعتماد ت ملدير اجلامعة

 . مايرا  منا بًا

إذا والب معلنًا احملا بة برغم إعالنه، يعترب الطوإذا مل ميثل الطالب أمام جلنة التحقيق  8-2

من موعد   اعة 24إعالنات الكلية قبل  ثبت أنه رفض إ تالم اإلعالن أو مت إعالنه بلوحة

 واحملا بة يف غيابه.  احملا بة ، تستمر إجراءات التحقيق والتحقيق 

 العقوبات: 8-2
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 اإلنذار والتنبيه. ً(أ

 تلكات خاصة . دفع تعويض يف حالة إتالف ممتلكات اجلامعة أو ممً(ب

اضي أو شاط العلمي أو الثقايف أو الرياحلرمان املؤقت أو الدائم من املشاركة يف النً(ج

 . أو السيا ي االجتماعي

 . ن فصلني درا ينيملدة التقل ع ؤقت من اجلامعةالفصل املً(د

 هـ(  الفصل النهائي من اجلامعة. 

  لوحة إعالنات الكلية املعنية.إعالن املخالفة والعقوبة املنسوبة للطالب يفو( 

 / سلــطات مدير اجلامعــة : 9

ا رفعت مجلنة دحقيق وجملس حما بة متى  ملدير اجلـامعة احلق يف أن يصدر قرارًا بتشكيل 

لوك من تعلق بوقوع خمالفة أو  وء  إليه شكوى من عميد شئون الطالب أو أ  عميد آخر ت

 أحد الطالب أو جمموعة منهم . 

 

 تم بحمـــد الله ،،،،،
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 لطالب اجلدد(ل )إستمارة التسجيل ــلحق األولامل

ً

ًجامعةًالزعيمًاألزهري

ًونًالعلميةأمانةًالشؤ

ًداستمارةًالتسجيلًللطالبًالجد

ًً......................................................العامًالدراسيً

 ............................................................................................. إسمًالطالبًرباعيا ً/ 1

 ...................التخصص............. فرقةال.............. ..........................................الكلية/ 0

 : ..........................................نوعًالقبول................   ........................الرقمًالجامعي/0

 .............. .................الوالية................  تاريخًالميالد...............................   الجنسية/ 0

 .............................عنوانهًورقمًهاتفه................... .................................وليًاألمر/ 1

....................................................................................................................... 

 :أقربًاألقربينًبواليةًالخرطومًورقمًتلفونهًعنوان/ 5

...................................................................................................................... 

ًتمألًبواسطةًمسجلًالكلية:

ًفيًالفصلًالثاني(ً%46لفصلًاألولًوفيًاً%06)تدفعً........................... المقررةًًالرسومًالدراسية/ 1

 ..............................    رسومًالتسجيل/ 0

 ................................التوقيع.......................................................... مسجلًالكلية/  0

ًتمألًبواسطةًاللجنةًالطبية:

ًًًًًًًًًًًًًًًًالئق□قرارًلجنةًالكشفًالطبي:ًًًًً  ً ًغيرًالئقًطبيا ً□طبيا

ً.................................................التاريخًًًً........................................ توقيعًالطبيب

ًتمألًبواسطةًلجنةًالمعاينة:

ًالًيقبلً□يقبلًًًًًًًًًًًًًً□قرارًلجنةًالمعاينةًًًًًً

ً........................................................................................................................................................................................................................أيًمالحظاتًأخرى

ً........................................ًالتاريخ...... ..................................توقيعًرئيسًلجنةًالمعاينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًإقرار

 ..............بكليةالمقبولًبالسنةًاألولىً .................................................أناًالطالب/الطالبة

..........ًأطلبًتسجيليًكطالبًمنتظمًبجامعةًالزعيمًاألزهريًللعامًالدراسيً...............

ًبمثابةًإقرارًمنيً ًباحترامًكلًقوانينًولوائحًالجامعةًاألكاديميةًواالدارية،ًوهذا وأتعهد

ًبذلك.

ًالتوقيعً.........................................ًًالتاريخ.........................................



 61 

 

 (ولىطالب ما بعد السنة األل)إستمارة التسجيل  املــلحق الثاني

ًجامعةًالزعيمًاألزهري
ًونًالعلميةأمانةًالشؤ

ًاستمارةًالتسجيلًلطالبًماًبعدًالسنةًاألولى

ً...............................ً.....................................ًالعامًالدراسي
 .....................الفرقة ...................الكلية/ 0................................ اسمًالطالب/الطالبة/ 1

 .................................................................................................... التخصص/ 0

 .............................الجنسية/ 1  ...........: ........نوعًالقبول..   ...............الرقمًالجامعي/0

 ..............متىًكانًذلك.................... نوعًالتجميد ًًالً□  نعم□؟ قًوأنًجمدتًالدراسةهلًسب/ 5

ًيمألًبواسطةًالمكتبًاألكاديميًبالكلية:

 : الموقفًاألكاديمي *

 الًيسجل: □                             يسجل: □

ًفيًأكثرًمنًثالثًمقرراترسوبً □نجاح:ًيسجلًللفصلًالتاليًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً □

 )ضعفًالمعدلًالتراكمي( فصلًأكاديمي □مقرراتًدراسيةًًًًًًًًًً..........  رسوبًفيًعدد□

ًفصلًأكاديميً)رسوبًفيًمقررًثالثًمرات(ً□ثانيًًًًًًًًًً □        أول □:  إنذارًاكاديمي□

 الًيسمحًلهًبالتسجيلً)فصلًااليقاف( □                

 ..........................التوقيع....................................... ألكاديميرئيسًالمكتبًا
ًيمألًبواسطةًمسجلًالكلية:

 .............................الرسومًالدراسية/ 1

 ..............................رسومًالتسجيل/ 0

 (يصالًالتوريدًمعًهذهًاالستمارةترفقًنسخةًمنًإ.............. )تاريخًالسدادًعبرًالبنك/ 0

 ............................................... المتأخرات/ 0

 .............................التوقيع............................................................ مسجلًالكلية
 

 

ً←أقلبًالصفحةًً                                                                                 
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ً

ًمقرراتًمحمولةً)رسوبًأوًبدايل(:ً/2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً/مقرراتًالفصلًالدراسي:1

عدد الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

الفصل  اسم المقرر 

 الدراسي

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

 

ًتمتًمراجعتهاًبواسطةًالسيد/ًمسجلًالكلية

ً

 الختمً.............................التاريخ................................... توقيعًمسجلًالكلية

 

 

 نسخة من هذه االستمارة للمكتب األكاديمي بالكلية 
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 (: )إستمارة  طلب التجمــــيداملــلحق الثـــالث

 

 عة الزعيم األزهريجام

 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ
 

 ...............................ا تمارة طلب جتميد الدرا ة / العام الدرا ي ...

 ..............................................................ا م الطالب/الطالبة...................................

 ......... الفرقة ......................................... القسم.....................................الكلية .........

 ........يه التجميد............... الفصل الدرا ي الذ   يبدأ ف...نوع التجميد...الرقم اجلامعي...............

 ...................... داد الر وم الدرا ية وتارخيه.....صال ....... رقم إيتاريخ التسجيل احلالي..........

 ...................... العام الدرا ي.....................املدة املطلوبة لتجميد الدرا ة........................

 ..................................................................................................األ باب اليت تدعو لتجميد الدرا ة: ...................

 املستندات اليت تدعم األ باب املذكورة أعال :

1.................................... /........................... 

 1.................................................. /............ 

 ..................متى كان ذلك؟ -ا كانت اإلجابة بنعمالدرا ة؟....................... إذهل  بق أن مجدت 

 .............وواصلت الدرا ة؟ . تهت مدة التجميدكم كانت مدة التجميد؟..........................؟ هل ان

 ...... ..........يخ...............قيع الطالب والتارمتى واصلت الدرا ة................................. تو

 علميةون الت متأل بوا طة الكلية وأمانة الشئبيانا

 ...................................................*توصية جملس الكلية بعد التأكد من صحة البيانات أعال 

 .............   الجتماعا تاريخ............................................... رقم اجتماع  جملس الكلية
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 ...........................................التاريخ......................................مسجل الكلية توقيع*

 اخلتم................................التاريخ...............................................توقيع عميد الكلية*

 

 اخلتم.................. ................التاريخ............ ...................ون العلميةأمني الشؤ توقيع*

 

 ملحوظة:* 

 * يرفق الطلب املبدئي خبط يد الطالب.

 * ترفق نسخة من إيصال  داد الر وم الدرا ية

 ي من الطالب* يف حالة تعذر حضور الطالب شخصيًا يتم إبراز توكيل شرع
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 لتجمــــيد بسبب الرسوب(طلب ا إستمارةملــلحق الرابع: )ا

 

 جامعة الزعيم األزهري

 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

  تمارة طلب جتميد الدرا ة بسبب الر وبإ

 

 :/ بيانات متأل بوا طة الطالب1

 ..............................................................ا م الطالب/الطالبة...................................

 ............................................... الفرقة ........الكلية .............................. القسم..........

 .......يه التجميد.... العام الدرا ي .......الرقم اجلامعي.............. الفصل الدرا ي الذ   يبدأ ف

 ترفق نسخة من إيصال  داد الر وم الدرا ية(تسجيل احلالي.............................   )تاريخ ال

 ...........متى كان ذلك؟............. -ة بنعمهل  بق أن مجدت الدرا ة؟.............. إذا كانت اإلجاب

 ...........ا ة؟ ........لتجميد وواصلت الدركم كانت مدة التجميد؟..................؟ هل انتهت مدة ا

 .تاريخ.................................متى واصلت الدرا ة................... توقيع الطالب وال

 

 :/ بيانات متأل بوا طة الكلية1

 وعدد الساعات املعتمدة لكل مقرر: * أمساء وعدد مقررات الفصل الدرا ي الذ  ر ب فيه الطالب

.............................................................................................. ............ 

................................................................................................... ....... 

................................................................................................ .......... 

أمساء املقررات اليت ر ب فيها الطالب بالتفصيل:  *

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 ...............................................*توصية املشرف األكادميي للطالب.......................

 .....يع  ......................التاريخ......ا م املشرف األكادميي............................التوق

  الكلية(ج االمتحانات اليت جلس هلا الطالب يفق نسخة من السجل األكادميي للطالب شاماًل لكل نتائ)ترف
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 ................................*توصية جملس الكلية بعد التأكد من صحة البيانات أعال ..

 ......................تاريخ االجتماع...........رقم اجتماع جملس الكلية ..............................

 خلتم................................        ا *توقيع عميد الكلية........................... التاريخ

 ون العلميةؤ/ إعتماد الش2

 لتاريخ..................ون العلمية.....................                      ا*توقيع أمني الشؤ

 * ملحوظة:

 رفق الطلب املبدئي خبط يد الطالب.ي -

 .ي من الطالبيف حالة تعذر حضور الطالب شخصيًا يتم إبراز توكيل شرع -
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 (ـيدلتجمــفك ا طلب ستمارةاملــلحق اخلامس: )إ

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 

 

 ا تمارة طلب فك جتميد الدرا ة

 .......................................................................................ا م الطالب/الطالبة

 ......................................القسم..............................................................الكلية

 ......نوع التجميد................الرقم اجلامعي................العام الدرا ي ..............الفرقة

 ................يدهاالفصول الدرا ية اليت مت جتم/لفصلا..............تاريخ جتميد الدرا ة* 

 ...........................يخ التار ............               ................................توقيع الطالب 
 

 .ملوافقة على جتميد الدرا ة مبوجبه اترفق صورة من اخلطاب الذ  مت* 

 

 

 بيانات متأل بوا طة إدارة الكلية

 .......لفرقة.......اه بعد فك التجميدلفصل الدرا ي الذ   يواصل فيه الطالب درا ت* ا

 ..................................................... هل يتوفر هذا الفصل يف العام الدرا ي احلالي؟* 

 ........لتاريخ ا...............  نات أعال ة جملس الكلية بعد التأكد من صحة البياتوصي

 ................................اريخالت...................                    ...................................توقيع مسجل الكلية*

 ............................. تاريخال.         ......................................توقيع السيد/ عميد الكلية*

 

 خاص مبكتب التنسيق املوحد

 ...................... تاريخ ا تالم الطلب          ..................................توقيع املستلم

 ون العلميةخاص بأمانة الشئ

 ...........................................................................ون العلميةقرار أمني الشؤ

 .............التاريخ ..  ....................................توقيع السيد/ أمني الشؤون العلمية



 68 

 (حان من اخلارجطلب االمتإ تمارة السادس )املــلحق 

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 (............................................)للمرة  استمارة طلب تقديم لالمتحان من اخلارجً(أ)

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 تمأل البيانات أدناه  بواسطة  أمانة الشئون العلمية:
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 جامعة الزعيم األزهري

 أمانــة الشــؤون العلميـــة
 استمارة طلب تقديم لالمتحان من اخلارج بسبب عدم احلصول على املعدل)ب(

 )للمرة ..............................................( يف الدراسة الرتاكمي املطلوب لالستمرار 

 

1 

0 

0 

0 

1 

 تمأل البيانات أدناه  بواسطة أمانة الشؤون العلمية:

 

 



 71 

 

 تصحيح(لا طلب إعادةإستمارة )امللحق السابع 

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 ا تمارة طلب إعادة تصحيح كرا ة إجابة امتحان

 الرجاء تعبئة هذ  اال تمارة بدقة
 

 .............................................................................................................................ا م الطالب/الطالبة

 .................................................القسم..........................................................................................الكلية

 ................................................امعيلرقم اجلا                             .......................................الفرقة

 ة إجابته/إجاباتها:* ا م املقرر/املقررات املراد إعادة تصحيح كرا 

 متحانتاريخ اال ا يالفصل الدر ا م املقرر

1/   

2/   

3/   

4/   

5/   

 .....................................ديم الطلبتاريخ تق  .............................................توقيع الطالب 

 

 بيانات متأل بوا طة إدارة الكلية 

 .......................................... أعال  / للمقررات املذكورةتاريخ إعالن النتيجة للمقرر

 ........................... التاريخ ............................. توقيع السيد/ رئيس املكتب األكادميي 

 ............................................ريخالتا......... ...........................................................توقيع مسجل الكلية 

 ................................ التاريخ   ...........................................توقيع السيد/ عميد الكلية
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 خاص مبكتب التنسيق املوحد

 ........................... اريخ ا تالم الطلبت.......................................           توقيع املستلم

 ..........................................التاريخ...........................................................رقم اإليصال

 خاص بأمانة الشئون العلمية

 ........................................................................................ون العلميةقرار أمانة الشؤ

 ....................لتاريخا ..............................  ...........توقيع السيد/ أمني الشؤون العلمية
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 (الطالباستمارة ) الثامناملــلحق 

 )املسح االجتماعي( و )التوجيه واإلرشاد(

 

 جامعة الزعيم األزهري

 ون الطــــــالبعمادة شؤ

1

0

0

0

1

5

2

8

9

12

11

10

10

10

11

15

12

18

19

......
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02

191

190

190

190

191

195

192 

198  

199 

1912 

1911 

1910   

1910     

1910

1911

02

01

02
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 ـة(: )إستمارة اإلستقالـلتاسعاملــلحق ا

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةــة الشــؤأمان

  تقالة تمارة اإلإ

 .....................................................اجلنسية ..... م الطالب/الطالبة...................................إ

 ..................الفرقة ...........................القسم................................................................الكلية

 ................................................... العام الدرا ي احلالي .......................الرقم اجلامعي........

 ...............................................................................................................................: أ باب اال تقالة من الدرا ة

 ...................................................التاريخ    ...............................................توقيع الطالب 

 بيانات متأل بوا طة الكلية :

 .............................................................عال .أكلية بعد التأكد من صحة البيانات *توصية جملس ال

 .....................................تاريخ االجتماع.........رقم اجتماع  جملس الكلية ...............

 ...... خالص: ...........تبقي: ..ملدفوع: .........  امل... املبلغ االر وم الدرا ية..........

 .......................التاريخ.......................قيع مسجل الكلية..........................*تو

  ..............اخلتم........لتاريخ..................ا..................*توقيع عميد الكلية........

 ون الطالب:عمادة شؤ

 ............................. خلو طرف من الشعبة الرياضية

 .... اخلتم........التاريخ :................توقيع عميد شئون الطالب: .....................

 املكتبة:

 .....ى. أشياء أخر... األجهزة واملعدات ....ت ..: كتب..... جمالخلو طرف من مكتبة الكلية

 م ..........  اخلت.............. التوقيع: ..........................  التاريخ:



 75 

 ..ى.. أشياء أخرالت ...... األجهزة واملعدات ...كتب...... جم:خلو طرف من مكتبة اجلامعة

 ........................  اخلتم  التوقيع: ..........................  التاريخ:

 ون العلمية:أمانة الشؤ

 ...... اخلتم.. التاريخ......................توقيع أمني الشؤون العلمية....................
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 اجلامعية( املــلحق العاشر: )إستمارة إستخارج الشهادات

 

 جامعة الزعيم األزهر 

 أمانة الشؤون العلمية

 إستمارة إستخارج الشهادات اجلامعية

 ......................................................الكلية

 بيانات الطالب:

 ة العربية )رباعي(: اإلسم باللغ

    

 االسم باللغة االجنليزية )رباعي(:

    

 .......................................التخصص ................. .الرقم اجلامعي...............................

 ..............................رقم اهلاتف ................. ...  اجلنسية .........................................

 أمام نوع الشهادة املطلوبة(: ()ضع عالمة ) نوع الشهادة:

 إجنليزي : بكالوريوس: إستمارة   عربي  - إجنليزي: تفاصيل عربي  كرتونية 

 إجنليزي : إستمارة :   ومـــلــدب   عربي  - إجنليزي: تفاصيل عربي  كرتونية 

 ...................................................... توقيع الطالب...............................التاريخ.......

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////// 

 خاص باملكتب املوحد لتنسيق شؤون الطالب:

 )يرفق( لسداد................... رقم إيصال املبلغ..........ا   تاريخ إستالم الطلب.........................

 ...............  إسم وتوقيع املستلم ..............................

 ...............................................................................مالحظات.............................

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////// 

 :خاص بالكلية
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 .........................سم وتوقيع املستلم .................تاريخ إستالم الطلب ............................  إ

 ..............................................................نوع الشهادات املستخرجة...........................

 ....................................................................................تاريخ االستخراج ...............

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////// 

 :)مكتب الشهادات( مانة الشؤون العلميةخاص بأ

 ................تاريخ إستالم الشهادات ...........................

 .........................................................التأكيد على نوع الشهادات املستخرجة من الكلية.... 

 ....... التاريخ............................ التوقيع .............إعتماد أمني الشؤون العلمية....................

 

 ميةترفق هذه اإلستمارة مع الشهادات ألمانة الشؤون العل
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 (نيو طرف للخرجيستمارة خل: )إاحلادي عشراملــلحق 

 جامعة الزعيم األزهر 

 ون العلميةأمانة الشؤ

 ا تــــمارة خلو طرف للخرجيني

 .............نسية .............. اجل......................م الطالب / الطالبة .................ا 

 .................................. القسم ................................الكلية.......................

 ...................................رجتاريخ التخ ......................اجلامعي............ الرقم

 :  ون الطالبعمادة شؤ

 .............. رياضيرئيس القسم ال........توقيع .............. القسم الرياضيخلو طرف من 

  ......... اخلتم : ....... التاريخ ..................توقيع عميد الطالب ........... 

 : املكتـــــبة

 دات ..................االجهزة واملع.. جمالت........مكتبة الكلية:كتب ...خلو طرف من 

 .............................................................................اشياء أخر  ...........

 ........... اخلتم : ........................التاريخ : .......... ......................التوقيع : .......

 ..............الت ............. جم..................خلو طرف من مكتبة اجلامعة : كتب ...

 ....................................... أخرى .....أشياء.............املتحف واملعامل..........

 ....... اخلتم .......................... التاريخ .........توقيع أمني املكتبة : .......

 الكلية: 

 ............ خالص..........املتبقي.........ع ..........املبلغ املدفوالر وم الدرا ية .....

 ............................... التاريخ : ...........................توقيع مسجل الكلية: .......

  .................  اخلتم................ التاريخ .................: ........ توقيع عميد الكلية

 : أمانة الشؤون العلمية

 خلتم : ...... التاريخ ...................... اون العلمية ..................توقيع أمني الشؤ
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 واهلل املوفق


