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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 الفــــهـــــــرس 

 رقم الصفحة  المــوضـــوع 

  رؤية اجلامعة وأهدافها االسرتاتيجية جتاه الطالب

  امعةكلمة السيد/ مدير اجل

  ون العلميةمني الشؤكلمة السيد/ أ

  مواقع وهواتف اجلامعة

  إجراءات وشـــروط التسجـــيل

  نظام الدراسة واإلشراف األكادميي

  أوالً: نظام الدراسة

  ثانيــاً: اإلشراف األكاديــمي

  ون العلمية أمانة الشــؤ

  بون الطالعمادة شؤ

  مــــانة املكتــباتأ

  متحاناتح األكادميية والالئحة العامة لإلائاللو

     أوالً : اللوائح األكــادميية

  متحاناتثانياً: الالئحة العامة لإل

  ثالثاً: الئحة سلوك ونشاط الطالب

 املالحق:

  للطالب اجلدد  ستمارة التسجيلإاملــلحق األول: 

   األوىل لطالب ما بعد السنة ستمارة التسجيلإاملــلحق الثاني: 

  ستمارة  طلب التجمــــيد إ: املــلحق الثالث

  طلب التجمــــيد بسبب الرسوب إستمارة: املــلحق الرابع
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  ستمارة فك التجمـــيدإ :املــلحق اخلامس

  طلب امتحان من اخلارج : إستمارةسالساداملــلحق 

  طلب إعادة تصحيحإستمارة : امللحق السابع

  رشاد النفسي()التوجيه واإلو  إستمارة عمادة شؤون الطالب )املسح االجتماعي( :املــلحق الثامن

  : استمارة االستقالةاملــلحق التاسع

  رج الشهادات اجلامعية إستخستمارة إ :امللحق العاشر

  نيستمارة خلو طرف للخرجيامللحق احلادي عشر: إ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 اإلستراتيجية تجاه الطالب رؤية الجامعة وأهدافها 
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 الوليد حممد األمني إبراهيم أ.د.                                                              
 مدير جامعة الزعيم األزهري                                                      

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 لمة السيد/ أمين الشؤون العلميةك

    

1993

100000
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1522

2.00

19

 نصر الدين حممد أمحد شريف د.أ.

ن العلميةأمني الشؤو  

 مواقع وهواتف اجلامعة

الرق

 م
 اتفاهل اإلدارة أو الكلية املوقع اجملمع

 إدارة اجلامعة 1
اخلرطوم حبري 

 محد قاسمأشارع 

 0157992154 سنرتال 

 0155886543 مكتب املدير 

 0155886544 مكتب نائب املدير 

 - 0155886545   مكتب الوكيل 

0154891756 

 - 0155886546    ون العلميةؤشأمانة ال

0154891283 

 0154951337 الدراسات العليا كلية ميدعمكتب 

 0154951336 الدراسات العليا كلية مكتب مسجل 

 0155886551 إدارة اإلعالم والعالقات العامة  

 0154952312 كلية الطب   حبرياخلرطوم  حبري 2
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 www.aau.edu.sd    ة االلكرتونيموقع اجلامع

 

 

 للطالب المرشحين للقبول إجراءات وشـــروط التسجـــيل

 أوالً: شــروط التسجــيل:

 جيل قبل بداية الدراسة بأسبوع.يتم التس .1

 جيوز متديد فرتة التسجيل ألسبوع آخر ألسباب مقنعة إلدارة الكلية.  .2

 0157909415 نان كلية طب األس محد قاسمأشارع 

 0153994657 كلية العلوم الطبية التقنية 

 0154939379   كلية الشريعة والقانون

 0154887295 كلية الزراعة 

 0154953843  كلية الصحة العامة

 0154953841 والتصوير الطيب كلية علوم األشعة 

 0153999548  الطبية كلية علوم املختربات

 0155225310 كلية االقتصاد والعلوم االدارية 

 0154952312 ون الطالبؤعمادة ش

 0155116343 أمانة املكتبات 

3 
 مدرمانأ العباسية

 شارع األربعني

  كلية الدراسات اإلجتماعية  

 0154889293 عمادة التعليم عن بعد

 ود نوباوي 4
 مدرمانأ

 شارع الوادي

 

  كلية الرتبية
0155204259 

 

 

5 

 

 

 كافوري

 

 

 اخلرطوم حبري 

 0157907340 كلية اهلندسة

 0153995714 وتقانة املعلومات كلية علوم احلاسوب

كلية العلوم السياسية والدراسات 

 االسرتاتيجية

0154886642 

 0157972381 كلية العلوم احلضرية

 0157903943 كلية السياحة والفنادق 

http://www.aau.edu.sd/
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ال يكمل إجراءات القبول والتسجيل و مت ترشيحه للدراسة باجلامعة الذيالطالب  .3

 . لقبولإلي اإلدارة العامة ل امسهإرسال ويعاد يعترب غري راغب يف الدراسة باجلامعة 

سداد رسوم التسجيل و ملء وتسليم إستمارة التسجيل التسجيل إال بعد ال يعتمد .4

 السداد إىل مسجل الكلية. ة وتسليم نسخة من إيصالواملصروفات الدراسي

 ثانيًا:  إجراءات التسجـــيل 

جيب أن حيضر الطالب بنفسه إلكمال إجراءات التسجيل وال جيوز أن ينوب عنه أحد  .1

 يف ذلك. 

الطالب إحضار ست صور فوتوغرافية باإلضافة إلي وثيقة إثبات الشخصية  على .2

 (. السفر ، جوازالقومية بطاقةال)

 ز الكشف الطيب باجلامعة. جتياجيب علي الطالب إ .3

الثبوتية مع االسم الذي ورد يف قائمة  أوراقه امسه يف الطالب التأكد من مطابقة على .4

 الطالب املرشحني للقبول باجلامعة.

 من استمارة التسجيل. به الطالب ملء اجلزء اخلاص  على .5

 لكرتونيًا بالبنك الذي حتدده إدارة اجلامعة.يتم سداد الرسوم الدراسية إ .6

 رسوم التسجيل واملصروفات الدراسية توريدالطالب إستمارة التسجيل وإيصال يقدم  .7

بالبنك إلدارة الكلية حيث تقوم جلنة املعاينة مبطابقة رسوم التسجيل واملصروفات 

 الدراسية مبا هو مكتوب يف إيصال التوريد وإجراء املعاينة العتماد التسجيل. 

إلي اإلدارة العامة للقبول بوزارة  إرسال أمسائهميتم الطالب الذين يتخلفون عن التسجيل  .8

 التعليم العالي والبحث العلمي. 

 الطالب الذين أكملوا إجراءات التسجيل حيق هلم احلصول علي : 

 بطاقة اجلامعة: يتم استخراجها من عمادة شئون الطالب .  -أ

 بطاقة املكتبة: يتم استخراجها من إدارة املكتبة.  -ب
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 ة واإلشراف األكاديمينظام الدراس

 : أوالً: نظام الدراسة

ملعتمدة املعدل وهو نظام الساعات ا يم األزهري يف نظامها الدراسي علىتعتمد جامعة الزع

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

الفصول الدراسية مؤهلة  يف مجيع اعات املعتمدة اليت حيصل عليها بنجاحيكون جمموع الس

 . له للتخرج من الكلية املعنية والتخصص الذي التحق به

تعتمد جامعة الزعيم األزهري يف نظامها الدراسي على نظام الساعات املعتمدة املعدل وهو 

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

مدة اليت حيصل عليها بنجاح يف مجيع الفصول الدراسية مؤهلة يكون جمموع الساعات املعت

 له للتخرج من الكلية املعنية والتخصص الذي التحق به. 

 ( كلية الهندسة:1) 

هندسة احلاسوب. وتعتمد  -اهلندسة الكهربائية  -تضم الكلية ثالثة أقسام: اهلندسة املدنية 

مدة املعدل، ولكي حيصل الطالب على خطة الدراسة يف الكلية على نظام الساعات املعت

درجة بكالوريوس الشرف، عليه النجاح يف مجيع املقررات املوضحة يف خطة الدراسة كما 

جيب أال يقل جمموع الساعات املعتمدة عن احلد األدنى املقرر ألي ختصص يف عشرة فصول 

 دراسية والتخصصات هي :

 معتمدة( ساعة 189)بكالوريوس الشرف يف اهلندسة املدنية 

 190اتصاالت  – 188قدرة  – 194)حتكم  بكالوريوس الشرف يف اهلندسة الكهربائية
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 ساعة معتمدة(

 ساعة معتمدة( 190) بكالوريوس الشرف يف هندسة احلاسوب

 ( ساعة معتمدة.132بعدد ) -ستة فصول دراسية  –باإلضافة إىل دبلوم اهلندسة املدنية 

 ( كلية الزراعة: 2)

دراسية منهجا دراسيا متكامال يعتمد على نظام الساعات املعتمدة املعدل تشمل اخلطة ال

ساعة معتمدة يف عشرة فصول دراسية، يدرس يف الفصول اخلمسة  180حيث يدرس الطالب 

األوىل منها أساسيات العلوم الزراعية ثم يقضي الفصول اخلمسة التالية يف دراسة علوم 

ت املعمول بها حاليا يف الكلية هي : اإلنتاج التخصص الذي مت ترشيحه له. والتخصصا

علوم  -اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية  -االقتصاد الزراعي  -البساتني  -  احليواني

وقاية النبات والدراسات البيئية. ومتنح الكلية بكالوريوس الشرف  -وتكنولوجيا األغذية

 حسب التخصص. 

 ( كلية علوم األشعة والتصوير الطبي: 3)

تشمل اخلطة الدراسية منهج دراسية متكامال يعتمد على نظام الساعات املعتمدة املعدل حيث 

ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية مينح الطالب بعدها بكالوريوس  182يدرس الطالب 

 الشرف يف علوم األشعة والتصوير الطيب. 

 ( كلية علوم المختبرات الطبية:4)

 اجملال الطيب التقين وتوجد بها مخسة ختصصات هي : وهي من الكليات املتخصصة يف

أمراض  -أمراض األنسجة واخلاليا  -الكيمياء السريرية  -الطفيليات واحلشرات الطبية 

 األحياء الدقيقة. تتبع الكلية نظام الساعات املعتمدة املعدل يف -الدم ومبحث املناعة الدموية 

 لوم املختربات الطبية ثم يقضي األربعة فصولالدراسة. يدرس الطالب ستة فصول دراسية ع

ساعة معتمدة يف عشرة فصول دراسية مينح  189التالية يف دراسة التخصص.يدرس الطالب 

 علوم املختربات الطبية يف التخصص الذي درسه.  بعدها بكالريوس الشرف يف

 ( كلية الصحة العامة:5)
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 -الصحة العامة  -صحة وسالمة الغذاء  -يوجد بالكلية أربعة أقسام إدارية هي: الوبائيات 

صحة البيئة والتثقيف الصحي، وتعتمد خطة الدراسة يف الكلية على نظام الساعات املعتمدة 

ساعة معتمدة يف عشرة فصول دراسية مينح بعدها  172املعدل، حيث يدرس الطالب 

 بكالوريوس الشرف يف الصحة العامة(.

 ات اإلستراتيجية:( كلية العلوم السياسية والدراس6)

العلوم السياسية: يتخرج  -تعمل الكلية بنظام الساعات املعتمدة املعدل وتضم ختصصني: 

ساعة يف مثانية فصول دراسية  150الطالب بدرجة البكالوريوس العام بعد دراسة 

الدراسات  -ساعة معتمدة يف عشرة فصول دراسية.  180وبكالوريوس الشرف بعد دراسة 

 ساعة 150: يتخرج الطالب بدرجة البكالوريوس العام بعد دراسة  اإلسرتاتيجية

ساعة معتمدة يف  180معتمدة يف مثانية فصول دراسية وبكالوريوس الشرف بعد دراسة 

 عشرة فصول دراسية. 

 ( كلية الطب:7) 

تعمل الكلية بنظام الساعات املعتمدة املعدل، وتتبع الكلية املنهج املتكامل حنو اجملتمع، 

 ساعة معتمدة حسب 193سلوب التعلم الذاتي وحل املشاكل. ويتخرج الطالب بعد دراسة وأ

اخلطة الدراسية املتكاملة خالل عشرة فصول دراسية مينح بعدها بكالوريوس الطب 

 واجلراحة

 

 

 ( كلية العلوم الطبية التقنية: 8)

املية بني العلوم الطبية تعمل الكلية بنظام الساعات املعتمدة املعدل. وتتبع الكلية منهجا تك

والعلوم األساسية والسريرية والتعلم الذاتي عن طريق حل املشاكل بالتدريب امليداني، ومتنح 

 الكلية الدرجات التالية:

ساعة معتمدة يف مثانية فصول  160درجة البكالوريوس العام يف التخدير بعد دراسة  /1

 دراسية 
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ساعة معتمدة يف  166)طالبات فقط( بعد دراسة  درجة البكالوريوس العام يف القبالة /2

 فصول دراسية مثانية

ساعة معتمدة يف مثانية  160درجة البكالوريوس العام يف العالج الطبيعي بعد دراسة  /3

 فصول دراسية.

 ساعة معتمدة يف 181درجة بكالوريوس الشرف يف التغذية والتغذية العالجية بعد دراسة  /4

 عشرة فصول دراسية 

 ( كلية التربية: 9)

تطبق الكلية يف خطتها الدراسية نظام الساعات املعتمدة املعدل ويوجد بالكلية عشرة 

األحياء والكيمياء، وستة منها  -الفيزياء  -أقسام، أربعة منها أقسام علمية هي: الرياضيات 

دراسات اإلسالمية ال -التاريخ  -اجلغرافيا  -اللغة العربية  -أقسام أدبية هي: اللغة االجنليزية 

وعلم النفس. وحتوي اخلطة الدراسية جمموعة من املقررات يف جمال العلوم الرتبوية. وعلى 

ساعة معتمدة بنجاح يف عشرة فصول ليمنح بعدها درجة بكالوريوس  172الطالب أن يكمل 

 الشرف يف أحد التخصصات اآلتية :

 : . بكالوريوس الشرف في التربية والعلوم في1 

 يات.لرياضا

 الفيزياء. 

 .ألحياء ا

 الكيمياء

   . بكالوريوس الشرف في التربية واآلداب في :2
 اللغة اإلجنليزية. 

 اللغة العربية. 

 الدراسات اإلسالمية. 

 اجلغرافيا. 

 التاريخ. 

 علم النفس
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 الشرف )مرحلة األساس(:  . بكالوريوس  3
اعة معتمدة في عشرة فصول ( س172يتخرج الطالب بمرتبة الشرف بعد دراسة و إكمال )

والتخصصات  منفرد(،  تخصص  )دراسة  المنفرد  التخصص  نظام  الكلية  وتتبنى  دراسية، 
 هي:

 اللغة اإلنجليزية  •

 لعلوم )الفيزياء، الكيمياء األحياء( ا •

 الرياضيات  •

 اللغة العربية   •

 التربية اإلسالمية  •

 الحاسوب والعلوم التقنية •

 التاريخ  •

 الجغرافيا   •

 الحضرية: ( كلية العلوم10)

 تعمل الكلية يف خطتها الدراسية بنظام الساعات املعتمدة املعدل حيث ينهي الطالب متطلبات

 ۔التخرج ومينح بعدها بكالوريوس الشرف وذلك بعد إكمال الساعات املعتمدة لكل ختصص

 ويوجد يف الكلية التخصصات التالية : 

 سية. ساعة معتمدة يف عشرة فصول درا 198لتخطيط احلضري : ا •

 ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية. 175علوم البيئة:  •

 ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية. 176علوم السكان:  •

 ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية  167علوم تنمية املرأة :  •

 ( كلية الشريعة والقانون: 11)

يعة والقانون. وتعتمد الدراسة يف الشر متكاماًل دراسيًا تشمل اخلطة الدراسية للكلية منهجًا

ساعة معتمدة يف مثانية  171يف الكلية علي نظام الساعات املعتمدة املعدل ويدرس الطالب 

 .يف الشريعة والقانون الشرففصول دراسية مينح بعدها درجة بكالوريوس 

 ( كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية:12)
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اعات املعتمدة املعدل حيث يدرس الطالب يف تعتمد اخلطة الدراسية يف الكلية على نظام الس

ساعة يف مثانية فصول دراسية مينح بعدها درجة البكالوريوس  156ختصص إدارة األعمال 

 العام ويدرس

ساعة يف عشرة فصول دراسية مينح بعدها بكالوريوس  186طالب بكالوريوس الشرف 

 .الشرف

ساعة معتمدة يف مثانية  156ام طالب البكالوريوس الع أما يف ختصص احملاسبة فيدرس 

 186فصول دراسية مينح بعدها درجة البكالوريوس العام ويدرس طالب بكالوريوس الشرف 

 .ساعة معتمدة يف عشرة فصول دراسية مينح بعدها بكالوريوس الشرف

ساعة معتمدة يف مثانية  150طالب البكالوريوس العام  ويف ختصص االقتصاد فيدرس 

 177طالب بكالوريوس الشرف  بعدها درجة البكالوريوس العام ويدرس فصول دراسية مينح

ساعة معتمدة يف عشرة فصول دراسية مينح بعدها بكالوريوس الشرف. باإلضافة إىل دبلوم 

 ( ساعة معتمدة. 90بعدد ) -ستة فصول دراسية  -احملاسبة 

 ( كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات: 13)

 الكلية على نظام الساعات املعتمدة املعدل، حيث يدرس الطالب تعتمد اخلطة الدراسية يف

ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية مينح بعدها بكالوريوس الشرف يف تقانة  164

 ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية مينح بعدها بكالوريوس الشرف 164املعلومات و

ل دراسية مينح بعدها بكالوريوس ساعة معتمدة يف مثانية فصو 164يف علوم احلاسوب و 

 الشرف يف نظم املعلومات. 

 ( كلية السياحة والفنادق: 14)

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

اإلرشاد السياحي وقسم املطاعم واألغذية. وتعتمد اخلطة الدراسية يف الكلية على نظام 

ساعة معتمدة يف مثانية فصول دراسية ،  171مدة املعدل حيث يدرس الطالب الساعات املعت

 مينح بعدها بكالريوس الشرف يف التخصص. 

 الدراسات االجتماعية: كلية ( 15)
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م 2012جاء قرار إنشاء الكلية كإحدى كليات جامعة الزعيم األزهري وذلك يف مارس 

ر اجلامعة الريادي حنو خدمة اجملتمع وذلك إنطالقا من دو 2017وبدأت أنشطتها يف العام 

علي املستويني احمللي واخلارجي، واليت تعترب من األهداف الرئيسة اليت حتظى باهتمام كبري 

ويقع مقر الكلية حاليا مبجمع العباسية )أم ، من قبل اجلامعة يف العديد من اجملاالت املختلفة

 ، ويوجد بها ختصصان:درمان(

: حيث يتخرج الطالب بدرجة البكالوريوس العام بعد إكمال دراسة / اخلدمة االجتماعية1  

 ساعة معتمدة( 145

/ علم االجتماع: حيث يتخرج الطالب بدرجة بكالوريوس الشرف بعد إكمال دراسة 2

  ساعة معتمدة(173

 : ( كلية طب األسنان61)

خدمة وحل  ومقرها جممع حبري، وتنتهج الكلية فلسفة اجلامعة يف 2018ت يف العام أأنش 

مشاكل اجملتمع وتعزيز خدمات صحة الفم الوقائية والعالجية. تهدف الكلية إىل ختريج 

نيا ومستقبال. مدة الدراسة بالكلية آطبيب أسنان متميز مواكب ملتطلبات طب األسنان 

عشرة فصول دراسية مينح بعدها الطالب درجة البكالوريوس يف طب وجراحة الفم واألسنان 

(BDS)  ساعة معتمدة( 197إكمال دراسة )بعد 

   ( كلية علوم التمريض:17) 

مت فصل قسم علوم التمريض من كلية العلوم الطبية التقنية وأصبح كلية قائمة بذاتها،    

 150ويتخرج الطالب بدرجة البكالوريوس العام بعد إكمال دراسة مثانية فصول دراسية )

 ساعة معتمدة(

 ـمي:ياً: اإلشراف األكادـثاني

 :تعريف اإلشراف األكادميي

حتقيق أهدافهم التعليمية  توجيهية مستمرة تساعد الطالب على اإلشراف األكادميي عملية

من خالل املتابعة الدقيقة والفاحصة لتقدمهم يف براجمهم الدراسية والتأكد من التزامهم 

تهم يف ختطي لنظم والقواعد املختلفة اليت حتكم هذه الربامج وأيضًا مساعدللوائح وابا

 األكادميية.العقبات اليت قد تنشأ يف طريق حتقيقهم ألهدافهم عرب مسريتهم 
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وبصفة عامة يهدف اإلشراف األكادميي إلي مساعدة الطالب يف حل املشاكل اليت تواجهه 

اخل وإرشاده من ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية ...  ،وتؤدي إلي تدني مستواه األكادميي

 هتها.إلي كيفية مواج

 كيفية القيام باإلشراف األكادميي: 

ملباشرة تباع األسلوب الذي تراه مناسبًا با –كل حسب وضعها  –كليات اجلامعة  تقوم

وذلك عن طريق حتديد مشرفني أكادمييني لعدد حمدد من  عملية اإلشراف األكادميي،

 .الطالب

 االت اإلشراف األكاديــمي:جم

لطالب يف مراحلهم الدراسية املختلفة وباألخص الطالب اإلشراف األكادميي مهم جلميع ا

املنتمي حديثًا للجامعة وهو أداة تساعد الطالب يف التحصيل وحتقيق حياة دراسية مستقرة 

وتوجد استمارات للمتابعة األكادميية لكل طالب، ُتمأل بصورة دورية بواسطة وناجحة. 

 املشرف األكادميي.

ي ليصبح عملية اجتماعية بني املشرف والطالب حبيث األكادمي إلشرافومتتد أهداف ا

 يشكلون أسرة واحدة داخل األسرة اجلامعية لتقوية العالقات الرتبوية واالجتماعية.

 التســجيل: 

يقوم الطالب بتسجيل املقررات املطروحة يف التخصص املعني حتت إشراف مشرفه األكادميي 

ت املعتمدة املعدل، معة تسري وفق نظام الساعاوتقل اخليارات يف تسجيل املقررات ألن اجلا

إلجراء الطالب تسجيل مجيع الساعات اليت يطرحها له القسم املعين. و ولذلك جيب على

الطالب احلضور الشخصي حيث ال ميكن ألي شخص أن ينوب عنه يف  التسجيل جيب على

الطيب عند ذلك، والقيام بدفع رسوم التسجيل واملصروفات الدراسية وإجراء الكشف 

 التسجيل ألول مرة ومجيع اإلجراءات األخرى اليت تطلب منه. 

 األداء األكــاديـمي: 
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االمتحانات هي الوسيلة األساسية املعتمدة لقياس مستوى الطالب باإلضافة إلي عملية 

املشاركة يف النقاش واحللقات العلمية وغريها.  التدريب احلقلي، احلضور، التدريب العملي،

شراف يف إرشاد الطالب مستوى الطالب من خالل معدله الرتاكمي. وتأتي أهمية اإلويظهر 

 إىل يف إرشاد الطالب الضعيف أكادمييًااملتفوق إىل كيفية احملافظة على مستواه. وكذلك 

وصول  ريقة اليت ميكن أن تساعده يف حالكيفية االبتعاد عن اإلنذار األكادميي والط

الطالب مراجعة سجله األكادميي وتقديراته  األكادميي. وجيب علىدرجة اإلنذار مستواه إلي 

ما األمر الذي يتيح له فرصة معرفة وفهم  ،مع مشرفه األكادميي أو القسم الذي ينتمي إليه

 عليه من رموز أو مصطلحات أو تعليقات .  قد خيفى

 جتميد الــدراسة:

ينة جتميد الدراسة يف ظروف معمبا أن النظام األكادميي باجلامعة يسمح للطالب بفرصة 

اسة ألربعة فصول دراسية كحد أقصى( فإنه يتعني تأجيل الدرومقبولة لدى إدارة اجلامعة )

الطالب مراجعة املشرف األكادميي أو القسم الذي يدرس فيه ليزوده باملعلومات الالزمة  على

لتجميد، واليتم ذلك ويوضح له الشروط واإلجراءات الواجب إتباعها لتجميد الدراسة ولفك ا

 .إال بأخذ موافقة كتابية من أمانة الشئون العلمية بعد موافقة الكلية املختصة

 اإلمتحان من اخلارج:

باجللوس  -وفق اللوائح  -يسمح له  حال تعرض الطالب للفصل ألسباب أكادميية، يف

ائية فرصة ثالثة و مرتني خالل فرتة الدراسة ومينح الطالب يف السنة النه المتحان من اخلارجل

يساعد املشرف األكادميي الطالب يف احلالة هذه ويف  أخرية بواسطة جملس األساتذة ،

اختيار املقررات اليت ميكن أن ميتحنها مبا ميكنه من جتاوز هذه احلالة والعودة إلي اجلامعة 

مستوى أكادميي   حيافظ بها علىكطالب نظامي، وكذلك إرشاده إلي الكيفية اليت

 نه من مواصلة الدراسة باجلامعة. ميك

 نسحاب من اجلامعة : اإل
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ال شريطة أ - نسحاب من اجلامعة بطريقة طوعية عن طريق تقديم استقالتهجيوز للطالب اإل

  .ون العلميةني الشؤويتم ذلك مبوافقة عميد الكلية وأم -يكون قد مت فصله أكادمييًا 

 

 

 

 أمانة الشــؤون العلمية 
ادميي املنوط بها تنظيم وتنسيق العمل األك الوحدة املركزيةون العلمية الشؤمتثل أمانة 

قبول الطالب بكليات اجلامعة املختلفة وعلى إجراء  باجلامعة وهي اليت تشرف على

االمتحانات وفقًا للوائح اجلامعة وتقوم كذلك بإعداد واعتماد الشهادات العلمية الصادرة باسم 

 اجلامعة. 

 ن العلمية:وهيكل أمانة الشؤ 

 ون العلمية من:مانة الشؤيتكون اهليكل التنظيمي أل    

 ون العلميةأمني الشؤ -

 ون العلميةنائب أمني الشؤ -

 نائب أمني الشؤون العلمية للسجل األكادميي -

 ون العلمية األقسام التالية:وتضم أمانة الشؤ

 قسم القبول والتسجيل -

 يسلتدريب وشؤون أعضاء هيئة التدرقسم ا -

 االحصاء املعلومات قسم -

 قسم السجل األكادميي -
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 ون األكادميية وجملس األساتذةقسم الشؤ -

 قسم الشهادات -

 املكتب املوحد خلدمات الطالب -

باالشراف على تسجيل الطالب اجلدد  ون العلميةلشؤويقوم قسم القبول والتسجيل بأمانة ا

كليات اجلامعة املختلفة بعد  علىبول باجلامعة الطالب املرشحني للق قوائم أمساءبتوزيع  وذلك

إحضارها من اإلدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي يتسنى للطالب 

كما يتم عرب هذا  جيلهم يف كليات اجلامعة املعنية،املرشحني إكمال اجراءات قبوهلم وتس

روا للتسجيل يف التاريخ احملدد ن مل حيضالذي للقبول الطالب املرشحني مساءاإعادة القسم 

 .ملكتب القبول

 

 عمادة شؤون الطالب 
 : تمثل يفيو اهليكل اإلداريأواًل 

 ون الطالب . عميد شؤ .1

 ون الطالب . شؤنائيب عميد  .2

 وتضم عدد ستة أقسام على النحو التالي:  .3

 القسم الثقايف  .4

 القسم الرياضي .5

 القسم اإلجتماعي  .6

 القسم اإلداري  .7

 حصاء واملعلومات قسم اإل .8

 اجلامعية البطاقةقسم  .9
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 ون الطالب: عاية شؤثانيًا: ر

ضبط السلوك ة الصاحلة للتحصيل األكادميي ورعاية الطالب وتهيئة البيئ .تقف العمادة على1

إحتاد الطالب وأنشطة الطالب الثقافية االشراف على ووالظواهر السالبة باجملتمع الطالبي 

إدارة اجلامعة والرياضية داخل اجلامعة وخارجها، بالتعاون مع سياسية الوالعلمية وواإلجتماعية 

لنشاط وسلوك عمداء الكليات وإدارة احلرس اجلامعي وفقًا للقوانني واللوائح املنظمة و

 الطالب.

تنمية مهارات الطالب الثقافية والرياضية واالجتماعية والعلمية ودراسة  العمادة على .تعكف2

 النفسية واإلجتماعية. احلالة السلوكية و

كد من حصول الطالب على السكن عاية الطالب للتأومي لر. التنسيق مع الصندوق الق3

 والرتحيل والكفالة والرعاية الصحية والرتبوية والرياضية.

  والتبادل العلمي والثقايف للطالب:العلمية ثالثًا: برامج التدريب والرحالت 

واليت من شأنها تقوية وتعميق  ك الربامج داخل وخارج البالدتل تشارك العمادة يف االشراف على

 غريهم من الطالب داخليًا وخارجيًا. احملبة والصداقة بني طالبنا و عرى

تنظم العمادة وترعى  ،بالتعاون مع املختصني واملنظمات واملؤسسات احلكومية وغري الرمسية

للحياة اجلامعية  ى ضروب اإلبداع إثراًءفية والفنية يف شتوتدعم قيام الندوات والدورات الثقا

 وترسيخًا وربطًا لعالقاتها باجملتمع.

األقل من املوعد احملدد ممهورًا  التقدم بطلب قبل ثالثة أيام علىجيب  للقيام بتلك األنشطة

املناشط  ستاذ املشرف علىباسم وتوقيع ثالثة من الطالب وموافقة وتوقيع عميد الكلية واأل

 ة بالكلية. غري األكادميي

ال يسمح مبزاولة أي منشط داخل احلرم اجلامعي أو استخدام مكربات الصوت أو الرتويج 

 موافقة من عميد شؤون الطالب.  علىوالدعاية له جهرًا إال بعد إنتهاء اليوم الدراسي واحلصول 

 رابعًا: الرسوم واملصروفات اجلامعية: 
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فات التسجيل والقسط األول من املصروبالتعاون مع مسجلي الكليات وبعد سداد رسوم 

الطالب، يتم استخراج البطاقة اجلامعية للطالب يف الفصل الدراسي األول ويزود  املقررة على

بالئحة تنظيم السلوك والنشاط الطالبي باجلامعة واستمارة عمادة شئون الطالب اخلاصة 

 باستبيان الوضع األسري وهواياته ومهاراته. 
 

 الطالب اجلدد:  خامسًا: استقبال

ون الطالب حفل إستقبال وترحيب بالطالب اجلدد يف األسابيع األوىل من الفصل شؤتعد عمادة 

 الدراسي األول خياطبه السادة رئيس جملس اجلامعة ومدير اجلامعة وعميد شئون الطالب.
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 أمانة المكتبات 

م وتتكون 1994 -م1993ء اجلامعة يف عام مع إنشاالزعيم األزهري نشأت مكتبات جامعة 

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

والتصوير  ، األشعةالزراعة، الطبية التقنية، العلوم املختربات الطبية طب األسنان، ،)الطب

 وأربع لقانون والدراسات العليا(الشريعة وا، والعلوم االدارية االقتصاد، الصحة العامة، الطيب

طالب وأعضاء هيئة لجممع العباسية( وتقدم خدماتها لمكتبة )  :هيمكتبات فرعية 

 الرتبية(جممع مكتبة )، والرتبية ملعلمي مرحلة األساسكلييت السياحة والفنادق بالتدريس 

وتقدم  (يفورجممع كامكتبة ) الرتبية ةطالب وأعضاء هيئة التدريس بكليلوتقدم خدماتها ل

العلوم السياسية ، اهلندسة، التدريس بكليات العلوم احلضريةطالب وأعضاء هيئة لخدماتها ل

 وعلوم احلاسوب وتقانة املعلومات. اإلسرتاتيجيةوالدراسات 

 -جامعة الزعيم األزهري اخلدمات التالية :تقدم مكتبات 

 خدمة اإلطالع الداخلي.

 ارجية ألعضاء هيئة التدريس.خدمة اإلعارة الداخلية للطالب واخل

ملقتنيات   OPACخدمة البحث يف فهرس املكتبة عرب اإلنرتنت من خالل اخلط املباشر 

 املكتبات.

 خدمة التوجيه واإلرشاد.

 اخلدمة املرجعية.

 والتجليد فالتصوير والتغلي
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 )جممع حبري( املكتبة املركزية

  مكتبة جممع حبري

 :املكتبات الفرعية

 ودنوباوي - ع الرتبية. مكتبة جمم1

 العباسية - . مكتبة جممع العباسية2

 كافوري - مكتبة جممع كافوري.3

 أقسام املكتبة

 قسم التزويد.1

 . قسم اإلجراءات الفنية2

 . قسم النظام اآللي3

 رسائل اجلامعية )البحوث العلمية(. قسم ال4

 . قسم الدوريات5

 . قسم املكتبة اإللكرتونية6

 . قسم التجليد 7

 كيفية الدخول أليقونة املكتبة اإللكرتونية

يتم الدخول أليقونة قسم املكتبة االلكرتونية من عنوان موقع جامعة الزعيم األزهري   

http://www.aau.edu.sd   .ومن أيقونة أمانة املكتبات ثم أيقونة املكتبة اإللكرتونية   

د البيانات يتم الدخول على أيقونة قواعد البيانات ثم اختيار قاعدة البيانات للدخول لقواع

ثم اختيار مستطيل   Passwordوكلمة السر  User IDاملرادة،  ثم كتابة اسم الدخول 

loginملعرفة اسم الدخول وكلمة السر يرجى االتصال على الربيد اإللكرتوني . 

   e-library@aau.edu.sd 

 

 

http://www.fccsudan.org/
mailto:e-library@aau.edu.sd
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ونورد هنا بعض اللوائح األكاديمية والالئحة العامة لإلمتحانات التي ينبغي على  
 الطالب اإللمام بها

 الالئحة االكاديمية ونظم ولوائح االمتحانات 

 اللوائح األكاديمية والالئحة العامة لإلمتحانات 

( 2022)تعديل  1995من قانون جامعة الزعيم األزهري لسنة  (2) 25عماًل بأحكام املادة 

 : أصدر جملس األساتذة اللوائح اآلتي نصها

 :إسم الالئحة

تسمى هذه الالئحة باللوائح األكادميية )للقبول والتسجيل واالستقالة والتجميد واالنسحاب 

 من الدراسة والالئحة العامة لالمتحانات (. 

 بدء العمل بها:

 ها من تاريخ إجازتها من جملس األساتذة والتوقيع عليها. يعمل ب  

 :تعريفـــات

يف هذه اللوائح تعين الكلمات التالية ما هو موضح أمام كل منها ما مل يقتض السياق معنى  

  آخر.

 يقصد بها جامعة الزعيم األزهري.  اجلامعة:

 . يقصد بها إحدى كليات جامعة الزعيم األزهري الكلية:

 قصد به أي وحدة علمية تقوم مبهام التدريس والتدريب والبحث العلمي بالكلية.ي القسم:

 يقصد به مدير جامعة الزعيم األزهري.  املدير:

 . يقصد به عميد الكلية املعنية املعني مبقتضى قانون اجلامعة العميد:

يقصد به أي شخص مسجل باجلامعة بقصد احلصول على إجازة علمية مينحها  الطالب:

 لس االساتذة. جم

  يقصد به جملس أساتذة جامعة الزعيم األزهري . جملس األساتذة:
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 ( أسبوعًا على األقل. 15يقصد به فرتة دراسية مدتها )الفصل الدراسي: 

 . يقصد به فرتة دراسية مدتها فصالن دراسيان العام الدراسي:

لنجاح فيه ويدخل يف يقصد به املقرر الدراسي الذي جيب على الطالب دراسته وااملقرر: 

 حساب املعدلني الفصلي والرتاكمي. 

 . يقصد بها الورقة اليت حتتوي على األسئلة اليت يضعها املمتحن ألي مقررورقة االمتحان: 

 يقصد به الدفرت )الكراسة( الذي جييب فيه الطالب عن أسئلة  دفرت )كراسة( اإلجابة:

 االمتحان ألي مقرر. 

جمموع ما حيصل عليه الطالب من نقاط يف املقررات الدراسية  يقصد بهاملعدل الفصلي: 

اليت يدرسها يف فصل دراسي واحد مقسومًا على جمموع الساعات املعتمدة لتلك املقررات 

 الدراسية. 

يقصد به جمموع ما حيصل عليه الطالب من نقاط يف املقررات الدراسية : املعدل الرتاكمي

ل الفصول الدراسية مقسومًا على جمموع الساعات املعتمدة اليت درسها وجلس المتحاناتها خال

 لتلك املقررات الدراسية. 

ــة: ــام عام  أحكـ

اللوائح األكادميية للقبول والتسجيل واالستقالة والتجميد واالنسحاب من الدراسة والالئحة .1

لطالب العامة لالمتحانات تشكل األسس والقوانني اليت تنظم العالقة األكادميية بني ا

  واجلامعة.

.تسري مواد هذه اللوائح من تاريخ إجازتها من جملس األساتذة والتوقيع عليها بواسطة رئيس 2

 اجمللس. 

 .جملس األساتذة هو اجلهة الوحيدة املخول هلا تعديل أو تفسري أي مادة من مواد هذه اللوائح. 3

ئح، على أن يعرض ذلك على .جيوز ملدير اجلامعة يف حالة الضرورة رفع أي من هذه اللوا4

 جملس األساتذة يف أول اجتماع له.

 

 أوالً: اللوائح األكــاديمية 

 : الئحة القبول/ 1
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 تلتزم اجلامعة بلوائح وسياسات التعليم العالي، فيما خيتص بالقبول. 1-1

حتدِّد أمانة الشؤون العلمية عدد الطالب املخطط لقبوهلم بالسنة األوىل لكل كلية  2 – 1

 اًء على توصية من جملس الكلية. بن

 ال يتم قبول الطالب باجلامعة إالَّ إذا:  3 –

 مت ترشيحه للقبول باجلامعة بواسطة اإلدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي. 

 ملء استمارات التسجيل ووقع عليها. 

 إجتاز اختبار املعاينة. 

 كان الئقًا طبيًا. 

 عة ولوائحها، ووقع على ذلك. تعهد بااللتزام بنظم اجلام

 سدد رسوم التسجيل واملصروفات الدراسية املقررة.

الطالب املرشح للقبول الذي يعجز عن احلضور للجامعة يف مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع  4–1

من التاريخ احملدَّد لبدء التسجيل يفقد حقه يف القبول باجلامعة إالَّ إذا وافقت أمانة الشؤون 

 .  لى قبوله بتوصية من جملس الكليةالعلمية ع

يرتتب على إخفاء أي معلومات مطلوبة أو اإلدالء ببيانات كاذبة أو مضللة إلغاء قبول   5–1

 الطالب وحرمانه من الدراسة باجلامعة.

 

 
 

 : الئحة التسجيل/ 2

 : فترة التسجيل

شريطة  يتم التسجيل مرتني يف كل عام دراسي؛ وذلك يف بداية كل فصل دراسي 1–2

 سداد الطالب للمصروفات الدراسية املقررة عليه عند بداية كل فصل دراسي.

يلتزم الطالب بسداد املصروفات الدراسية املقررة وفق طريقة السداد احملددة من قبل  2-2

 أمانة الشؤون العلمية

 فرتة التسجيل أسبوع واحد للطالب يف الفصول الدراسية خبالف الفصل  3–2

 األول. 

 جيوز لعميد الكلية متديد فرتة التسجيل ملدة أسبوع آخر.  4–2
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يتم تسجيل الطالب املمتحن من اخلارج عقب توفيق أوضاعه األكادميية، واجتياز حالة  5–2

 الفصل األكادميي، يف الفصل الدراسي املناسب لوضعه األكادميي.

 إجـــراءات التسجــيل : 

جراءات التسجيل يف األماكن واملواقيت جيب أن حيضر الطالب بنفسه إلكمال إ 6–2

 احملدَّدة لذلك ، وجيوز للعميد االستثناء يف حاالت خاصة.

جواز  –البطاقة القومية  –حيضر طالب الفصل األول إثبات شخصية )الرقم الوطين  7–2

 سفر(

دارة تقوم إدارة الكلية مبطابقة املعلومات مبا هو وارد يف قائمة األمساء الواردة من اال 8–2

 العامة للقبول.

 تقوم إدارة الكلية مبلء الفقرات التالية يف إستمارة التسجيل :  9–2

 أ. الرقم اجلامعي.

 ب. العام الدراسي . 

 ج. اسم الطالب )رباعيًا( حسب ما هو مدون يف قائمة األمساء الواردة من 

 اإلدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي.

 د. اسم القسم . 

 الفصل الدراسي/الفرقة . هـ. 

 و.املعلومات األكادميية )توضيح املوقف األكادميي(.   

يقوم الطالب مبلء اجلزء اخلاص به من استمارة التسجيل، ومن ثم يقوم بتسديد  10 – 2

املصروفات الدراسية املقررة بتوريدها يف البنك ويسلم صورة من إيصال التوريد ملسجل  

 باألصل.الكلية وحيتفظ الطالب  

 يقابل الطالب جلنة املعاينة بالكلية املعنية العتماد اكتمال إجراءات التسجيل.  11 – 2

 حتفظ استمارة التسجيل يف ملف الطالب بالكلية املعنية. 12 – 2

الطالب الذي ال يكمل إجراءات التسجيل وسداد رسوم التسجيل واملصروفات  13 – 2

 لدراسة واملعامل واملكتبة الدراسية ال يسمح له بدخول قاعات ا

 واجللوس لالمتحان.

الطالب املرشحون للقبول بالفصل األول الذين يتخلفون عن التسجيل يف الفرتة  14–2

احملدَّدة يعتربون غري راغبني يف الدراسة، وعلى إدارة الكلية املعنية إعادة إرسال قائمة 
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توطئة إلعادتها  لإلدارة العامة للقبول بأمسائهم ألمانة الشؤون العلمية متى ما طلب منها ذلك 

 بوزارة التعليم العالي.

الطالب الذي أكمل إجراءات تسجيله وتغيب عن الدراسة لفصل دراسي كامل  15 – 2

بدون عذر مقبول تطبق عليه لوائح اإلمتحانات )رسوب يف كل املقررات(، وجيوز تسجيله مع 

 الرسوم املقررة. الفرقة التالية   بإجراءات تسجيل جديدة ودفع

تقوم إدارة الكلية املعنية بنشر قوائم الطالب املسجلني يف كل فصل على حده بعد  16 – 2

إنقضاء املوعد احملدَّد للتسجيل بأسبوع ويعترب هؤالء هم الطالب املعتمدون بالكلية للفصل 

 الدراسي املعين . 

دَّد ال يعتمد طالبًا بالكلية، الطالب الذي ال يكمل إجراءات التسجيل يف املوعد احمل 17–2

وميكنه التقدم باسرتحام لعميد الكلية املعنية موضحًا أسباب عدم التسجيل يف الفرتة 

 احملددة لذلك )إسبوع بعد نهاية التسجيل(.

يقوم عميد الكلية املعنية بتحويل اإلسرتحام مشفوعًا بتوصيته ألمانة الشؤون العلمية  18–2

 القرار املناسب بشأنها وإخطار الكلية املعنية بذلك . لدراسة احلالة وإختاذ 

ساعة واحلد األعلى  12احلد األدنى لساعات الفصل الدراسي اليت يسجل هلا الطالب  19–2

 ساعة .  24

 البطــاقة اجلامعيــة: 

يتم إستخراج البطاقة اجلامعية للطالب لكل عام دراسي على حده يف غضون أسبوع   2-20

اءات التسجيل وال يسمح ألي طالب بالدخول إلي الكلية أو أداء االمتحانات إاّل من إكمال إجر

 .  بعد إبراز البطاقة

 :الئحة االستقالة / 3

 إجراءات تقديم االستقالة : 

 يتقدم الطالب بطل باستقالته ألمني الشؤون العلمية بواسطة عميد الكلية املعنية . 1–3

ستقالة من اجلامعة اإلستمارة املعدَّة لذلك ويقدمها ميأل الطالب الذي يرغب يف اإل 2–3

 إلدارة الكلية املعنية . 

يقوم عميد الكلية املعنية برفع التوصية املناسبة ألمانة الشؤون العلمية الختاذ القرار  3–3

 النهائي. 
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ب يف حالة املوافقة تقوم أمانة الشؤون العلمية مبخاطبة الكلية املعنية لرفع اسم الطال 4–3

 من قوائم الطالب املسجلني بالكلية. 

بعد اكتمال إجراءات االستقالة تقوم أمانة الشؤون العلمية بإخطار الطالب كتابًة  5–3

 بواسطة كليته . 

 / الئحة  التجميد: 4

 ال تتعدى فرتة التجميد بأي عذر من األعذار أربعة فصول دراسية )عامني دراسيني(.

 

 التجميد بأعذار مقبولة: 4-1

 إجراءات التجميد:

 جيوز للطالب أن جيمِّد دراسته اجلامعية حسب الشروط أدناه: 1-1- 4

 أ. أن يكون الطالب مسجاًل ومسددًا للرسوم الدراسية إالَّ يف حاالت إستثنائية. 

ب. ال جيوز التجميد يف السنة األوىل إالَّ يف حاالت خاصة وألسباب معقولة توافق عليها أمانة 

مية بعد توصية جملس الكلية املعنية، ويف  هذه احلالة يكون التجميد للفصلني الشؤون العل

 األول والثاني معًا أو الفصل الدراسي الثاني. 

 ج. ال جيوز قبول طلبات التجميد خالل الشهر األخري من الفصل الدراسي إاّل يف 

 حاالت استثنائية يرتك تقديرها ألمانة الشؤون العلمية. 

لطالب االستمارة املعدَّة من أمانة الشؤون العلمية للتجميد مشفوعة بأسباب ميأل ا 4-1-2

 مقنعة . 

يوصي جملس الكلية على طلب التجميد وجيوز لعميد الكلية املعنية التوصية إنابة  4-1-3

 عن جملس الكلية بتفويض من جملس الكلية. 

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

خيطر الطالب بالقرار النهائي، وال جيوز له التغيب عن الدراسة إالَّ بعد تسلمه  5–4-1

 إخطارًا مكتوبًا مبوافقة أمانة الشئون العلمية على التجميد . 

 التجميد بسبب الرسوب: 2- 4

 -:جمتمعةتتم املوافقة على التجميد بسبب الرسوب إذا توفرت الشروط اآلتية 

 أن يكون الطالب مسجاًل ومسددًا للرسوم الدراسية إالَّ يف حاالت إستثنائية .4-2-1
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%( من عدد 75%( من مقررات الفصل الدراسي أو )75إذا جتاوز رسوب الطالب نسبة ) 4-2-2

الساعات املعتمدة للفصل الدراسي للكليات اليت تدرس بنظام الوحدات الدراسية 

(Modules) . 

ديه رسوب يف فصول دراسية سابقة للفصل الذي رسب فيه ) لغري الطالب إذا كان ل 4-2-3

 الذي درس الفصل الدراسي األول فقط(.

يف كل  Aحتى لو حصل على التقدير  2.00ال ميكن أن يصل معدله الرتاكمي إىل  4-2-4

 املقررات اليت رسب فيها.

 توصية املشرف األكادميي باملوافقة على طلب التجميد. 4-2-5

 توصية جملس الكلية باملوافقة على طلب التجميد. 4-2-6

 يسدد الطالب الرسوم املقررة لتجميد الدراسة بسبب الرسوب. 4-2-7

 موافقة أمانة الشؤون العلمية بعد استيفاء الشروط أعاله جمتمعة. 4-2-8

مينح الطالب فرصة أوىل للتجميد بسبب الرسوب خالل النصف األول من الفرتة  4-2-9

 . اسية، وفرصة ثانية خالل النصف الثاني من الفرتة الدراسيةالدر

تلغى النتائج اليت حتصل عليها الطالب يف إمتحان الفصل الدراسي الذي مت  4-2-10

 جتميده، ويعيد الطالب دراسة ذلك الفصل عند فك التجميد.

 هميكن للطالب تقديم طلب التجميد متى ما توفرت املتطلبات املذكورة أعال 4-2-11

للتجميد  ةجيوز جمللس الكلية املعنية رفع حاالت خاص ةفيما عدا احلاالت السابق 4-2-12

 ة.وبشروط خاصة ومقبولة جمللس الكلي  ةبسبب الرسوب الي الشؤون العلمي
 

 إجراءات فك التجميد:  4-3

 بعد انقضاء فرتة التجميد يقوم الطالب مبلء االستمارة املعدَّة لفك التجميد   4-3-1

يوصي جملس الكلية على الطلب وجيوز لعميد الكلية التوصية إنابة عن جملس  4-3-2

 الكلية

 ترفع االستمارة ألمانة الشؤون العلمية إلصدار القرار النهائي .  4-3-3

 خيطر الطالب بالقرار النهائي .  4-3-4

العلمية يف الفصل  يعاد تسجيل الطالب بالكلية املعنية بناًء على قرار من أمانة الشؤون 4-3-5

 املعين بالتجميد.
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 االنقطاع عن الدراسة:  4 – 4

الطالب الذي ينقطع عن الدراسة لفصلني دراسيني متتاليني بدون عذر مقبول جمللس الكلية 

 يتم فصله للغياب بواسطة جملس األساتذة بتوصية من جملس الكلية املعنية.



 34 

 

 ثانياً: الالئحة العامة لإلمتحانات 

 ئحة بالالئحة العامة لإلمتحانات ئحة: تسمى هذه الالإسم الال
 

 الفصـــــل األول 

 توجيهــــــات عامــــــة 
  تكوين ومهام جلنة اإلمتحانات:

يعيِّن جملس الكلية جلنة إمتحانات تشرف على تنفيذ نظم ولوائح اجلامعة اخلاصة  1-1

 باالمتحانات . 

 عمال جلنة اإلمتحانات التابعة هلا.جيوز أن تضع كل كلية القواعد املنظمة أل 1-2

 وسائل إجراء اإلمتحانات: 

جترى االمتحانات للطالب عن طريق األسئلة التحريرية و/أو الشفهية و/أو التجارب  1-3

املختربية و/أو احلقلية و/أو التمارين أو غري ذلك حسب ما حتدده اللوائح األكادميية للكلية 

 املعنية.

 وإعالن النتائج: تاريخ عقد اإلمتحانات 

تعقد اإلمتحانات النهائية عند نهاية كل فصل دراسي أو وحدة دراسية حسب النظام  1-4

 الدراسي املعتمد يف الكلية املعنية. 

جدول حيدَّد تاريخ اإلمتحان النهائي وفقًا للتقويم الدراسي لكل كلية، ويعلن عن  1-5

حان وال جيوز تغيري موعد اإلمتحان إاّل على األقل من بدء اإلمت االمتحانات قبل اسبوعني

 على توصية جملس الكلية املعنية.    افقة أمانة الشؤون العلمية بناًءمبو

تعلن نتائج اإلمتحانات يف نهاية كل فصل دراسي أو عند نهاية كل وحدة دراسية حسب  1-6

ي خاضعة النظام الدراسي املعتمد يف الكلية، وذلك بعد إجازتها من جملس الكلية. وه

إلجازة جملس األساتذة يف حالة الفصول )املستويات( النهائية أو اللجنة العلمية يف حالة 

 الفصول )املستويات( قبل النهائية. 

 يف أي مقرر دراسي يف لوحة إعالنات الكلية .  %20ينذر الطالب الذي تصل نسبة غيابه  1-7

الدراسة ألي فرتة من  %25كثر من جملس الكلية حرمان الطالب الذي يتغيب عن أعلى  1-8

 مقرر لسبب غري مقنع جمللس الكلية من اجللوس إلمتحان هذا املقرر واعتباره راسبًا فيه. 

تعد وتنشر جلنة امتحانات الكلية قوائم الطالب املسموح هلم باجللوس لالمتحان قبل  1-9

 أسبوع على األقل من بداية االمتحان أو نهاية املقرر.

قوائم الطالب احملرومني من االمتحانات بسبب الغياب حسب ما هو موضح يف تنشر  1-10

 ( قبل أسبوع على األقل من بداية االمتحان أو نهاية املقرر. 7-1البند )

 إمتحانات البديل: 
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يسمح للطالب الذي يتغيب عن اجللوس لإلمتحانات بسبب املرض أو أي عذر آخر  1-11

 إلمتحان )بديل( وذلك بعد تقديم املستندات املعتمدة. جملس الكلية باجللوس ىمقبول لد

جيوز جمللس الكلية أن يسمح للطالب الذي يتغيب عن الدراسة لفرتة طويلة ال تتجاوز  1-12

جملس الكلية  بب املرض أو أي سبب آخر مقبول لدىنصف فرتة الفصل الدراسي بس

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

ساعة من  24ال تقبل الشهادة الطبية أو أي مستند آخر وال اعتبار ألي عذر بعد مرور  1-13

 طالب.ال هتغيب عني ذمتحان الموعد اال

 األرانيك والتقارير الطبية والشهادات املرضية يف فرتة االمتحانات: 

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

ورنيك مرضي أو شهادة مرضية أو تقرير طيب غري صادر أو معتمد من ال يقبل ا 1-15

 اخلدمات الصحية باجلامعة . 

يف حالة املرض بعد ساعات الدوام الرمسي وبعد الكشف والعالج من أي مؤسسة  1-16

الوحدة الصحية صحية أو عيادة خاصة حيضر الطالب يف اليوم التالي مباشرة للمراجعة ب

إال إذا كانت معتمدة من  بل أي شهادة مرضية من أي جهة أخرىالتابعة للجامعة، إذ ال تق

 الوحدة الصحية باجلامعة .

يف حالة دخول املستشفى يبلغ الطالب الكلية املعنية عن طريق اهلاتف أو الفاكس أو  1-17

 الرسول الشخصي.

 املعتمدة السودان حيضر الطالب معه املستندات يف حالة املرض خارج املدينة أو خارج 1-18

 اليت تتم مراجعتها بواسطة الوحدة الصحية ومن ثم اعتمادها أو رفضها. 

 ال حيق للطالب مواصلة االمتحانات طيلة فرتة اإلجازة املرضية.  1-19

 وضع وتسليم أوراق االمتحانات: 

ة الكلية املتفرغني و/أو متعاون من يضع ورقة االمتحان املمتحن الداخلي من بني أساتذ 1-20

 كثر من ممتحن داخلي أو متعاون . أو اجلامعة وجيوز أن يضع الورقة أخارج الكلية 

جلنة االمتحانات رؤساء األقسام أو  ىليقوم املمتحنون بتسليم أوراق االمتحانات مباشرة إ 1-21

ء األقسام مراجعة وعلى رؤسا –متى ما طلبت  –، وجيوز تسليم اإلجابات النموذجية 

 االمتحانات بعد طباعتها ومن ثم تسليمها إلي جلنة االمتحانات. 

يراعى يف وضع االمتحانات )النظري أو العملي أو الشفهي( تغطية املقرر الدراسي،  1-22

والتحليل  االستيعاب والفهمكر والتذوتنوع األسئلة وقدرتها على قياس قدرات الطالب على 

 ، مع منح الزمن الكايف لإلجابة.يب والتقويموالرتك

 جيب أن حتمل أي ورقة امتحان العناوين التالية :  1-23
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 إسم الكلية     جامعة الزعيم األزهري                             

 اسم القسم                                               الفرقة الدراسية   

 رمز ورقم واسم املقرر                       الفصل الدراسي                    

  زمن االمتحان   تاريخ االمتحان                                        

زيادة زمن االمتحان أو تأجيله بعد  –يف احلاالت الطارئة  –جيوز لكبري املراقبني  1-24

 التشاور مع عميد الكلية املعنية. 

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

 ضافة.التوصية بتعديلها باحلذف و/أو اإل

 تعيني املمتحنني اخلارجيني: 

يرشح جملس الكلية )سنويًا( ومبوافقة أمانة الشؤون العلمية املمتحنني اخلارجيني  1-26

قسم، وجيوز إعادة ترشيحهم جملس الواملشاركني من خارج الكلية وذلك بناءًا على توصية 

 . لفرتة ال تتجاوز ثالثة أعوام متتالية

قل يف كل كلية إلمتحانات التخرج متى ما تعيني ممتحن خارجي واحد على األ جيوز 1-27

 لك ممكنًا.ذكان 

عند ترشيح املمتحنني اخلارجيني أو املشاركني جيب أن توضح مؤهالتهم األكادميية  1-28

 وظائفهم احلالية. وختصصاتهم العلمية و
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 الفصل الثاني 

 تعليمات للطالب الممتَحنين

ال يسمح للطالب بالدخول إىل قاعة االمتحان إاّل قبل مخس دقائق من الزمن املعلن لبداية  2-1

 االمتحان. 

يسمح بالدخول إىل قاعة اإلمتحان للطالب الذي يربز البطاقة اجلامعية سارية املفعول على  2-2

  للجلوس لإلمتحان املعين. أن يكون مسجاًل

 جيب أن يلتزم الطالب بتوجيهات املراقبني داخل قاعة اإلمتحان.  2-3

ال يسمح ألي طالب بالدخول إىل قاعة اإلمتحان بعد إنقضاء نصف ساعة من بداية  2-4

 االمتحان. 

 ال يسمح ألي طالب مبغادرة  قاعة االمتحان إاّل بعد إنقضاء نصف الزمن من بداية 2-5

 اإلمتحان.

 على أي طالب أن حيضر معه املتطلبات الالزمة لإلمتحان إذا ُطلب منه ذلك. 2-6

ال يسمح للطالب املمتحن داخل قاعة االمتحان بالتدخني أو تناول الطعام أو املشروبات  2-7

 غري املاء. 

أو ال يسمح ألي طالب أن حيمل معه داخل قاعة االمتحان أي كتاب أو أوراق مكتوبة  2-8

خالية أو أي جهاز إلكرتوني أو هاتف نقال أو أي جهاز ذكي وغريها، أو يتبادل أيًا منها داخل 

 القاعة ما عدا املواد املسموح بها واليت يستلمها من املراقبني مباشرة. 

 على الطالب املمتَحن عدم مغادرة مكانه إاّل بإذن من املراقب.  2-9

االمتحان والرجوع إليها إاّل بعد موافقة كبري املراقبني أو ال يسمح للطالب مبغادرة قاعة  2-10

من ينوب عنه على أن يكون الطالب حتت إشراف أحد أعضاء هيئة املراقبني طيلة فرتة 

 الغياب. 

 ال يسمح للطالب املمتَحن تقديم أو تلقي مساعدة مباشرة أو غري مباشرة من أي 2-11

 طالب آخر. 

ن أن حيمل أي أوراق مستعملة أو غري مستعملة أو كراسات ال يسمح للطالب املمتَح 2-12

إجابة إمتحان أو أي وسائل أخرى من داخل قاعة االمتحان للخارج فيما عدا أوراق األسئلة 

 ( . 6-2والوسائل اليت ُسمح له بإدخاهلا مبوجب البند )

 ال يسمح للطالب املمتَحن نزع أو متزيق أي ورقة من كراسة اإلجابة .  2-13
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 الفصل الثالث 

 توجيهــــات للمراقبـــين 

 . على املراقبني أن يكونوا على دراية بلوائح االمتحانات.3-1

. على املراقبني التأكد من االلتزام بالتعليمات اخلاصة بالطالب املمتحنني وبالتوجيهات 3-2

 األخرى اخلاصة بإجراء االمتحانات.

م مظروف االمتحان املختوم من مركز االمتحانات بالكلية . على كبري املراقبني استال3-3

والتأكد من أن كل مستلزمات االمتحان متوفرة وصاحلة لالستخدام على أن يتم ذلك قبل 

 نصف ساعة من زمن بدء االمتحان على األقل.

. على املراقبني احلضور إىل قاعة االمتحان قبل ربع ساعة من الزمن احملدد لبداية 3-4

 ان على األقل .اإلمتح

. على املراقبني تنبيه الطالب لكتابة اسم الطالب )رباعيا( والرقم اجلامعي مع بداية 3-5

االمتحان وبعدانقضاء نصف املدة، وبعد انقضاء ثالثة أرباع املدة املقررة لالمتحان، وقبل 

 مخس دقائق من زمن انتهاء فرتة االمتحان . 

انقضاء نصف ساعة من زمن بداية االمتحان؛ وإلجراء  .على املراقبني حصر احلضور بعد 3-6

 ذلك البد من التأكد من بطاقة الطالب . 

. على املراقبني عدم مناقشة أوراق األسئلة مع الطالب املمتَحنني، ويف حالة وجود أي 3-7

 استفسار ميكن الرجوع إىل أستاذ املقرر أو أصل االمتحان . 

 ا يلي : .تشمل مهام كبري املراقبني م 3-8

 .توزيع املسئوليات على بقية املراقبني . أ
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 .التأكد من حصر احلضور والغياب . ب

 . التأكد من مطابقة عدد كراسات اإلجابة لقائمة احلضور. ج

 . وضع كراسات اإلجابة يف مظروف خمتوم ويسلم لرئيس جلنة االمتحانات أو من ينوب عنه.د

 املراقبني واعتمادها ورفعها إىل رئيس جلنة  هـ. استالم تقارير حاالت الغش من 

 االمتحانات أو من ينوب عنه . 

.إذا ضبط أي طالب ممتحن بإرتكاب أي خمالفة تقع يف دائرة الغش يف االمتحان جيب  3-9

 على املراقب الذي ضبط احلالة اتباع اإلجراءات التالية : 

الغش أو املخالفة وإرفاقها مع كراسة  أ. مصادرة كل األوراق أو األدوات املستخدمة يف عملية

 اإلجابة واعتمادها من كبري املراقبني.

 ب. سحب كراسة اإلجابة فورًا . 

ج. السماح للطالب املعين مبواصلة اإلمتحان يف كراسة إجابة جديدة تسلم عند نهاية اإلمتحان 

 . 

وره بتسليم كراسيت د. كتابة تقرير عن احلالة وتسليمه إىل كبري املراقبني الذي يقوم بد

 اإلجابة )األولي والثانية( إىل رئيس جلنة االمتحانات ليتم رفعها إىل عميد الكلية. 

  الفصل الرابع
  حـــــاالت الغــــــــش

 تشمل حاالت الغش:  4-1 

 أ. حيازة أي أداة أو وسيلة بها معلومات تتعلق باالمتحان. 

 . ب. تقديم أو تلقي املساعدة ألداء االمتحان

 ج. إخفاء كراسة اإلجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية االمتحان. 

  االمتحان . د. انتحال شخصية طالب آخر أو السماح لطالب آخر بانتحال شخصيته أثناء

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

  متحان.و. تبادل ورقة األسئلة أو كراسة اإلجابة أثناء اال

 بأن طالبًا قد غشَّ يف االمتحان جيب أن حتال هذه احلالة بواسطة كان هنالك إدعاًءإذا  4-2

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

 يقوم عميد الكلية املعنية بإعالن الطالب املعين كتابة وتكوين جلنة موحدة للتحقيق  4-3
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بة تسمى جلنة حاالت الغش ويتم تكوينها من ثالثة أعضاء من بينهم ممثل لكلية واحملاس

الشريعة والقانون تتوىل التحقيق والتحري واالستماع ألقوال الشهود واإلطالع على البيِّنات 

 واحملاسبة ورفع توصياتها إىل عميد الكلية املختص. 

إستالم  رفض الطالب معلنًا إذا ثبت أنه إذا مل ميثل الطالب أمام جلنة حاالت الغش، يعترب 4-4

جلنة حاالت  اإلعالن أو مت إعالنه بلوحة إعالنات الكلية قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد

 الغش، وتستمر إجراءات جلنة حاالت الغش يف غيابه. 

تنظر جلنة حاالت الغش يف املخالفة وتقدِّم توصياتها يف إطار العقوبات املنصوص عليها  4-5

ىل السيد/ عميد الكلية املختص يف مدة ال تتجاوز اسبوعني من تاريخ تشكيلها، والذي إ

  يرفعها بدوره جمللس الكلية

يف حالة التوصية بإدانة الطالب يتقدم جملس الكلية بتوصية إلعتمادها أو تعديلها يف  4-6

ر توقيع أي من من إطار العقوبات اليت أوصت بها جلنة حاالت الغش جمللس األساتذة الذي يقرِّ

  (3و البند )أ (2( أو البند )1العقوبات يف البند )

 (: 1البند   )

  أ. إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار.       

 ب. إلغاء إمتحان الطالب واعتباره راسبًا يف االمتحان املعين.       

 اسيني )عام دراسي(. ج. إيقاف الطالب من الدراسة بالكلية ملدة فصلني در      

  د. إعالن املخالفة املنسوبة للطالب والعقوبة يف لوحة إعالنات الكلية املعنية.      

  هـ. إخطار ولي أمر الطالب بتلك العقوبات.      

 

 

 (:  2أو البند )

  إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار.أ. 

 ب. إلغاء إمتحان الطالب واعتباره راسبًا يف االمتحان املعين.  

  ج. إعالن املخالفة املنسوبة للطالب والعقوبة يف لوحة إعالنات الكلية
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  املعنية.            

  إخطار ولي أمر الطالب بتلك العقوباتد. 

  (:3و  البند )ا

 ( 1 – 4الفقرة )د( املادة ) فصل الطالب من اجلامعة فصاًل نهائيًا ، إذا خالف     

يف حالة وجود تناقض بني توصية جلنة حاالت الغش وتوصية جملس الكلية، يعتمد قرار  4-7

  جملس الكلية.

يفصل الطالب ملدة  إذا تكررت حالة الغش من أي طالب يف  االمتحانات املنعقدة نفسها 4-8

لة الغش منه يف امتحانات فصل وإذا تكررت حا ،عامني دراسيني بداًل عن عام دراسي واحد

  نهائيًا من اجلامعة  دراسي آخر، بعد أن عوقب، يفصل الطالب فصاًل

  العقوبات ليس هلا عالقة بالفصل األكادميي، أي أن الطالب املفصول بسبب حالة غش، 4-9

 ادميي أو ال يسجل يظل ذلك القراروبعد انتهاء مدة العقوبة، إذا كان لديه قرار فصل أك 

  ريًا.سا

الطالب املفصول بسبب حالة الغش ال يسمح له يف أثناء فرتة العقوبة بأداء أي عمل  4-10

أكادميي ، متضمنًا اجللوس المتحانات إزالة الرسوب ،  اوإجراء األحباث و كتابة  التقارير 

 و األوراق العلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 
 

 

 الفصل السادس 
 تقويم أداء الطالب في االمتحان

 بِّق اجلامعة نظام التقويم املستمر. تط 6-1

% لألعمال 30% لإلمتحان النهائي و70تتكون الدرجة النهائية لكل مقرر دراسي من  6-2

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

 .خاصة تنظم ذلكلوائح لديها 

%( ما مل حتدِّد اللوائح الداخلية للكلية غري 50) درجة النجاح يف امتحان كل مقرر هي 6-3

 ذلك. 

جيوز جمللس املمتحنني التوصية جمللس الكلية مبنح الطالب مخس درجات إضافية  6-4

متوسط درجاته  شريطة أن يكونكحد أقصى لدرجته يف إمتحان مقرر واحد قد رسب فيه 

، أو مقررين %55عن  ال يقل يف الفصل الدراسي املعين يف مجيع املقررات اليت جلس هلا

ال  يف الفصل الدراسي املعين ات اليت جلس هلامتوسط درجاته يف كل املقرر شريطة أن يكون

 . %60يقل عن 

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

  تالي :التقديرات احلرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح يف اجلدول ال

 

 وزن التقدير  المدى  التقدير  التقدير 
A 4.0 فأكثر  80 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 
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Fa االمتحان عن الغياب حالة في رغ 
 مقبول  عذر بدون

0.00 

 

 رجات إذا رأى ذلك.  جيوز جمللس الكلية معايرة الد 6-6

تعلن نتيجة الطالب عند نهاية كل فصل دراسي أو وحدة دراسية على أساس التقدير  6-7

)باحلروف( الذي حصل عليه الطالب يف كل مقرر درسه على حده واملعدل الفصلي واملعدل 

 الرتاكمي . 
 

 إزالة الرسوب 6-8

I- اسيني. خالل فصلني در على الطالب إزالة الرسوب للمقرر املعين 

II- بعد كل فصل دراسي.  والبدائل على كل كلية عقد امتحانات إلزالة الرسوب 

III-  إزالة الرسوب خالل فصلني دراسيني من غري عذر ال جيلس إلمتحان الطالب الذي

 .Faمقبول يعطى تقدير 

IV-  يف حالة جناحه يف هذا االمتحان حيسب له التقدير األول والثاني الذي أحرزه مع

عتمدة السابقة واحلالية للمقرر عند حساب املعدلني الفصلي حساب الساعات امل

 والرتاكمي. 

 عدم إكمال املقرر: 6-9

% أو أكثر من املقرر الدراسي املعين ولكنه مل جيلس 75: الطالب الذي حضر تعريف

 لإلمتحان:

)غري مكتمل( وعليه اجللوس  (I.C)إذا كان الغياب لعذر مقبول يعطى الطالب تقدير  

 .إزالة الرسوب والبدائل اتمتحانإل جدول أولن يف لالمتحا

وجيلس المتحان إزالة  (Fa)مقبول يعطي الطالب تقدير غري عذر إذا كان الغياب ل 

 به يف اللوائح.  لالرسوب حسب ما معمو

 . (I.C)املعدل الرتاكمي ألي طالب حتى جيلس المتحان البديل  بال حيس 

ن املقرر املعين لعذر غري مقبول جمللس الكلية، % م25الطالب الذي تغيب أكثر من  6-10

و عليه التسجيل للمقرر املعين مع  NT/F)يعترب راسبًا و مل يدرس املقرر ويظهر يف النتيجة )

 التالية.الفرقة 



 44 

% من املقرر املعين لعذر مقبول لدى جملس الكلية ال 25الطالب الذي تغيب أكثر من  

يف  (NT)ويظهر تقدير  التاليةاملعين مع الفرقة  يعترب راسبًا وعليه التسجيل للمقرر

 نتيجته. 

يفصل الطالب أكادمييًا إذا رسب يف مقرر ثالث مرات متتالية و جيوز منحه فرصة  6-11

 لإلمتحان من اخلارج. 

ال يسجل الطالب للفصل الدراسي التالي إذا بلغ رسوبه أكثر من ثالثة مقررات يف أي  6-12

. و جيب عليه اجللوس لك(ذاء الكليات اليت هلا لوائح داخلية خاصة ب)بإستثن مرحلة دراسية

إلمتحان إزالة الرسوب يف أقرب فرصة تعقد فيها إمتحانات هذه املقررات، وال يسمح له 

بالغياب عن اإلمتحانات إال بعذر يقبله جملس الكلية. و يتم إعادة تسجيله يف حالة إخنفاض 

 أقل.  عدد مقررات الرسوب إىل ثالثة أو

 

 الفصل األكادميي واإليقاف عن الدراسة:إلستمــرار يف الدراسة، اإلنذار، ا

للرتقي من فصل دراسي  (2.00)أقل معدل تراكمي جيب على الطالب اإلحتفاظ به هو  6-13

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

 .  2.00دل على أساس املع

( كحد أدنى 2.00إذا عجز الطالب عن احملافظة على معدل تراكمي يساوي ) 6-14

)يستثنى من ذلك الفصل الدراسي األول( مينح إنذارًا أكادمييًا أواًل ومينح إنذارًا أكادمييًا 

فع ثانيًا )نهائيًا( يف الفصل الذي يليه ومن ثم يفصل أكادمييًا يف الفصل التالي إذا فشل يف ر

 (.2.00معدله الرتاكمي للمستوى املطلوب )

 

 

 فصل اإليقاف6-15

اذا كان عليه مقررات رسوب أو بديل أو اي  يتم إيقاف أي طالب عن التسجيل والدراسة

بنهاية الفصل  2.00ومعدل تراكمي أقل من مقررات مل يدرسها ومل جيتاز إمتحاناتها بنجاح 

 الثامن دراسية وبنهاية الفصل الدراسي ( فصول8الدراسي السادس للكليات بنظام )

تنظم  خاصة  بإستثناء الكليات اليت لديها لوائح( فصول دراسية 10للكليات بنظام )

 اإليقاف.
 

 تصنيف درجات البكالوريوس: 
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تصنف درجات البكالوريوس من مرتبة الشرف والبكالوريوس العام حسب النظام  6-16

 املوضح يف اجلدول التالي : 

 

التراكمي في آخر فصل  المعدل

 دراسي 
 البكالوريوس العام  بكالوريوس مرتبة الشرف 

 ممتاز  األولى فأكثر  3.50

 جدا   جيد األول القسم -الثانية 3.5 من أقل إلى 3.00

 جيد الثاني  القسم -الثانية 3.00 من أقل إلى 2.50

 مقبول الثالثة  2.5 من أقل إلى 2.00
 

 

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

 فرتة دراسته باجلامعة

جيوز للطالب املفصول أكادمييًا التقدم بطلب للجلوس لالمتحان كطالب خارجي . 6-16-2

 يتعدى ذلك ألمانة الشؤون العلمية وفقًا لالئحة اجلامعة اخلاصة باالمتحان من اخلارج، على أال

 راسيني من تاريخ فصله أكادمييًا.فصلني د

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

 ( يفقد الطالب الفرصة األوىل للجلوس لالمتحان من اخلارج وتبقى له فرصة أخرية.2
 

جيله كطالب نظامي إال إذا أزال سبب إذا فصل الطالب ألي سبب أكادميي ال يعاد تس 6-17

مي الفصل، ففي حالة ضعف املعدل الرتاكمي ال بد أن يرفع الطالب معدله إىل املعدل الرتاك

عليه النجاح مقررويف حالة الرسوب ثالث مرات يف أي  املطلوب لالستمرار يف الدراسة،

 فيه،ويف حالة إجتماع احلالتني عليه إستيفاء املطلوب يف كليهما.

 باجللوس جيوز جمللس األساتذة السماح للطالب املفصول أكادمييًا بالسنة النهائية 6-18

 أخرية بناًء على توصية من جملس الكلية. ثالثة وملرة  لالمتحان من اخلارج

لفصول الدراسية املقررة الطالب الذي يعجز عن التخرج يف فرتة تتعدى ضعف عدد ا 6-19

يرفع إمسه من قوائم الطالب ، يد الدراسة )أربعة فصول دراسية(مبا يف ذلك فرتة جتمللدراسة 

 املسجلني يف الكلية املعنية. 
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 الفصل السابع
 بنود إضافية لالئحة العامة لإلمتحانات 

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

م باجللوس لإلمتحان والطالب احملرومني من اجللوس لإلمتحان قبل يومني تنشر قوائم الطالب املسموح هل)أ( 

 على األقل من بداية إمتحان كل وحدة دراسية.

يعلن تاريخ اإلمتحان قبل أسبوعني على األقل، وال جيوز تغيري موعد اإلمتحان اال بعد موافقة جملس )ب( 

 الكلية وإخطار أمانة الشئون العلمية.

بعذر مقبول عليه إعادة دراسة املقرر عندما يعرض   %25يتغيب عن الدراسة أكثر من الطالب الذي )ج( 

من  %25واجللوس إلمتحان ذلك املقرر بعد تقديم املستندات املعتمدة. أما الطالب الذي يتغيب أكثر من 

ه احلالة الدراسة يف أي مقرر ألي سبب غري مقبول جمللس الكلية يتم حرمانه من اجللوس لإلمتحان ويف هذ

 يعترب الطالب راسبًا يف اإلمتحان وعليه إعادة دراسة املقرر عندما يعرض. 

الطالب الذي يكون حضوره للدراسة غري مرٍض أو يعجز عن املشاركة يف مناشط التقويم املستمر )د( 

لوس ( جيوز جمللس الكلية حرمانه من اجلرين ...إجراء التما –كتابة املقاالت  –)اجللوس لالختبارات 

لإلمتحان وذلك بعد توصية منسق املقرر ويف هذه احلالة يعترب الطالب راسبًا يف اإلمتحان وعليه إعادة املقرر 

 عندما يعرض .

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

 وضع وتسليم اإلمتحانات:  

 مارة املعدة بواسطة الكلية لذلك الغرض.يراعى كتابة اإلمتحانات على االست)أ( 

على املمتِحنني تسليم أسئلة اإلمتحانات إىل منسقي الوحدات الدراسية قبل اسبوع على األقل من موعد )ب( 

بداية اإلمتحان، وعلى منسقي الوحدات الدراسية تسليم أوراق اإلمتحانات إىل جلنة اإلمتحانات قبل يومني من 

 . موعد بداية االمتحانات

 تقويم أداء الطالب في اإلمتحان: 

( ثالث درجات إضافية لدرجته يف إمتحان 3جيوز جمللس املمتحنني التوصية جمللس الكلية مبنح الطالب ))أ( 

 مقرر واحد رسب فيه خالل الفصل الدراسي.

 حتول التقديرات احلرفية إلي أوزان بالنقاط كما موضح يف اجلدول أدناه:)ب( 

 

 وزن التقدير  المدى التقدير  التقدير 
A 4.0 فأكثر  80 أ 

B+ 3.5 80 < 75.00 +ب 
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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 

0.00 

 

املقرر يف أقرب موعد يعقد إعادة إمتحان هذا مقرر متحانعلى الطالب الذي يرسب يف إ)ج( 

يعترب ويف حالة عدم جلوسه لإلمتحان  ،على أال يتعدى ذلك فصلني دراسيني ،فيه اإلمتحان

. أما يف حالة مامل يكن لديه عذرًا مقبواًل لدى جملس الكلية ،الطالب راسبًا بسبب الغياب

لذي أحرزه مع حساب جناح الطالب يف املقرر الذي رسب فيه حيسب له التقدير األول والثاني ا

 الساعات املعتمدة السابقة واحلالية للمقرر عند حساب املعدلني الفصلي والرتاكمي. 

يف حالة رسوب الطالب يف املقرر مرتني )اإلمتحان الرئيسي + امللحق( عليه إعادة دراسة )د( 

 املقرر واجللوس لالمتحان. ويف حالة الرسوب بعد إعادة املقرر يفصل أكادمييًا. 

الطالب الذي يتغيب عن اجللوس لإلمتحان بسبب املرض أو أي عذر آخر مقبول لدى )هـ( 

جملس الكلية عليه اجللوس إلمتحان )البديل( يف أقرب موعد يعقد فيه اإلمتحان. ويف حالة 

 ما مل يرى جملس الكلية غري ذلك. بًايعترب الطالب راسإلمتحان عدم جلوسه ل

أو أكثر من جمموع الساعات املعتمدة يف الفصل الدراسي  %75الطالب الذي يرسب يف )و( 

الذي يدرسه عليه إعادة الفصل الدراسي ماعدا املمارسة السريرية اليت تعتمد على تقدير 

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

له ي مرحلة من مراحالطالب الذي بلغ رسوبه أكثر من ثالثة مقررات دراسية يف أ)ز( 

ي التالي اال إذا إخنفض عدد مقررات ثالث أو ال يسمح له بالتسجيل للفصل الدراس الدراسية

 .أقل 

بعد دراسته لكل مقررات إال يسمح للطالب بالتسجيل للفصل الدراسي اخلامس ال  )ح(

لفصول متحانات املقررات بتلك اإبالكلية وجلوسه لكل  الفصول الدراسية األربعة األوىل

 (I.Cأو  N.T)عدم وجود 

يف  .I.Cأو  .N.Tأو  ال حيق للطالب اإلنتقال اىل املمارسة السريرية اذا كان لديه رسوب)ط( 

 (.  2.00أو معدله الرتاكمي أقل من )  مقرر
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يف إمتحانات املمارسة السريرية ميكن أن ينجح الطالب باجملموع ) االمتحان السريري + )ي( 

 % . 45متحان التحريري ( ما مل تقل درجته يف االمتحان السريري عن أعمال السنة + اال

 اإلستمرار في الدراسة ، اإلنذار والفصل األكاديمي: 
عـن ) حتفاظ مبعدل تراكمي اليقل ار الطالب يف الدراسة بالكلية االاألصل يف استمر)أ( 

2.00  .  ) 

( يعطى إنذارًا 2.00) إذا عجز الطالب عن احملافظة علي معدل تراكمي يساوي)ب( 

( خالل الفصلني الدراسيني التاليني واال 2.00أكادمييًا وعليه رفع معدله الرتاكمي الي )

 فصل أكادمييًا . 

 
 بنود إضافية لالئحة العامة لالمتحانات خاصة بكلية علوم المختبرات الطبية:  ثانياً:

 الالئحة الداخلية لالمتحانات: 
 ات: ضوابط وشروط إجراء االمتحان

% من املقرر لكل 75تنشر قائمة الطالب احملرومني من اجللوس لالمتحان بعد دراسة  )أ( 

 وحدة دراسية.

 يعلن تاريخ االمتحان مع بداية كل فصل دراسي.  )ب( 

على الطالب النجاح يف اجلزء النظري واجلزء العملي لكل مقرر دراسي، وميتحن )ج(  

 يف أحد اجلزءين.الطالب كامل املقرر يف حالة الرسوب 

الطالب الذي يتغيب عن امتحان أي جزء من املقرر الواحد لعذر مقبول، عليه اجللوس )د(  

 المتحان اجلزء الذي غاب عنه فقط.

ال جيوز للطالب التسجيل لدراسة أي مقرر ما مل يدرس املقررات السابقة املطلوبة هلذا )هـ( 

 املقرر.

الفصل الدراسي السابع إال بعد دراسة واجتياز امتحانات ال جيوز للطالب التسجيل لدراسة )و( 

 كل املقررات السابقة بنجاح.

وللكلية نظام خاص   أعمال املقرر )التقييم املستمر( تشمل الواجبات وتقييم األداء يف العملي)ز( 

 .حسب طبيعة المقرر لكل مقرر في تقييم األداء
 

لالمتحانا  ثالثاً: العامة  لالئحة  إضافية  وتقانة    تبنود  الحاسوب  علوم  بكلية  خاصة 
 المعلومات: 

جيلس الطالب المتحان املقرر يف وقت االمتحانات الرمسية املعلنة من قبل الكلية، ويكون  )أ(

% كحد أدنى 20االمتحان يف املقررات اليت فيها عملي من جزئني، امتحان للعملي وحتسب له 
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% ألعمال الفصل توزع 30كل مقرر % كحد أعلى وحيسب ل50وامتحان النظري وحتسب له 

 بني العملي والنظري.

% كحد أعلى 70أما املقررات اليت ال يوجد فيها جانب عملي يكون االمتحان النهائي من 

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

 صورة مناقشات أو مسنارات أو مشاريع على الورق أو على جهاز احلاسوب أو يف –أو النظري 

 أو باجلمع بني هذه الوسائل.

الطالب الذي يرسب يف املقرر جيب ان جيلس ألول امتحان يعقد هلذا املقرر وتكون درجة )ب( 

% بالنسبة للطالب املمتحنني للمرة الثانية، أما طالب البدائل فتحسب هلم 100االمتحان من 

ويشرتط ان تكون أسئلة االمتحان شاملة لكل جوانب املقرر  الدرجة كاملمتحنني ألول مرة

العملية والفصلية. والطالب الذي ال جيلس لالمتحان يعترب راسبًا يف املقرر للغياب وال يقبل بديل 

 للبديل إال مبوافقة جملس الكلية.

متحان الطالب الذي جيلس المتحان إزالة الرسوب ومل يوفق يف النجاح أو الذي يغيب عن ا)ج( 

إزالة الرسوب بعذر غري مقبول عليه إعادة املقرر بكل مكوناته )أي عليه التسجيل لدراسة 

املقرر مع طالب الفرق الالحقة وحضور مجيع احملاضرات( وحتسب له أعمال الفصل وجيلس 

جلميع االختبارات واالمتحانات كغريه من الطالب اجلدد على املقرر، وإذا رسب يكون 

 لفرص ويفصل من الكلية حسب ما تنص عليه الالئحة العامة لالمتحانات.استنفد مجيع ا

يعترب الفصل الدراسي السادس فصل إيقاف، وال حيق ألي طالب االنتقال إىل الفصل )د( 

الدراسي السابع إال إذا كان قد أكمل مجيع املقررات الدراسية بنجاح من الفصل الدراسي 

 األول إىل الفصل الدراسي السادس.

مشروع التخرج يقيم من قبل املشرف على املشروع وجلنة ممتحنني )مناقشة( وتوزع هـ( )

% كحد أدنى ألعضاء اللجنة، ويعترب مشرع 60% كحد أعلى للمشرف و 40الدرجات مبعدل 

التخرج مقررًا دراسيًا مثل بقية املقررات وتسري عليه مجيع شروط املقررات الدراسية من 

 .رسوب وإعادة وخالف ذلك

 تعترب هذه الالئحة الئحة داخلية منظمة ومكملة لالئحة العامة لالمتحانات. (و)
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 الفصل الثامن

  جوائز الطالب املتفوقني/ 1

بأهمية التحفيز والتقدير  نًا منهاإميا متنح اجلامعة جوائز للطالب املتفوقني أكادمييًا   

 .دفع مسرية الطالب التعليمية، للطالب املتفوقني مما يساعد يف

1 

فما فوق  3.5متنح اجلائزة ألعلى معدل تراكمي بني الطالب احلاصلني على معدل تراكمي   

 اجلائزة تتمثلو  .فى الكلية عند التخرج بشرط عدم الرسوب يف أي مقرر خالل فرتة الدراسة

 :فى

 . جائزة مالية -

شهادة تقديرية -

2  

فما فوق فى  3.5متنح اجلائزة ألعلى معدل تراكمي للطالب احلاصلني على معدل تراكمي   

الثامن( بشرط عدم الرسوب يف أي  –السادس  –) الرابع  الدراسية كل كلية فى الفصول

عن: مقرر خالل فرتة الدراسة. وهى عبارة

 إعفاء من الرسوم الدراسية ملدة عام دراسي. - 

قديريةشهادة ت - 

3 

 :وتتمثل اجلائزة فى( 4.0)يتحصل على معدل فصلي متنح اجلائزة للطالب الذى     

 جائزة مالية. -

 شهادة تقديرية. -

4 

متنح هذه اجلائزة من اجلامعة بتمويل من مؤسسات وافراد خارج اجلامعة باسم األفراد 

تخصصات التى حتددها اجلهة املاحنة. واملؤسسات فى ال

5 

متنح هذه اجلائزة للطالب املتفوقني فى مقرر من املقررات التى حتددها الكلية بواسطة 

االقسام بإسم األساتذة الذين لعبوا دورًا بارزًا يف اجملال املعين.
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  منح الدرجات العلمية/ 2

صف فرتة الدراسة على األقل يف اجلامعة لكي يصبح مؤهاًل لنيل يقضي الطالب ن 8-1

 الدرجة العلمية من الكلية اليت يدرس بها مع إستيفاء شروط نيل الدرجة العلمية. 

متنح الدرجات العلمية من تاريخ إجازتها بواسطة جملس األساتذة أو أي تاريخ آخر حيدِّده  8-2

 جملس األساتذة. 

اتذة تعديل تقدير الطالب الذي يرسب يف امتحان درجة الشرف إلي جيوز جمللس األس 8-3

الدرجة العلمية العامة بتوصية من جملس الكلية حسب التقدير الذي يستحقه بعد إستيفاء 

 شروطها.
 

 التخـــرج: 

تتوجيًا ملسرية الطالب األكادميية باجلامعة وبعد إكمال مطلوبات التخرج حسب الساعات 

اليت ختصص فيها، يقوم الطالب ومبساعدة مشرفه األكادميي ومسجل املعتمدة للدرجة 

الكلية مبراجعة درجاته يف املقررات الدراسية حسب التفاصيل الواردة يف مطلوبات 

التخصص، إذ على الطالب الذي يستويف مطلوبات التخرج بنجاح أن ميأل استمارة التخرج 

 ويسلمها إلي مسجل الكلية . 

 لتخريج الطالب ويتم فيه توزيع الشهادات اجلامعية )درجة البكالوريوس تقيم اجلامعة حفاًل

والدبلوم التقين والدرجات العليا والدرجات الفخرية(، وعلى الطالب الذين يرغبون يف استالم 

الشهادات العلمية التأكد من إجراءات خلو طرفهم من الكتب والعهد األخرى وعليهم تسجيل 

 العلمية. أمسائهم بأمانة الشئون 
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 الفصل التاسع

 حاالت سوء السلوك في االمتحان

ال حيق ألي طالب االمتناع عن اجللوس لالمتحان لغري األسباب املنصوص عليها يف هذه  9-1

أو اجللوس بدون وجه حق لالمتحان أو خمالفة توجيهات املراقبني أو يسلك سلوكًا الالئحة، 

  و خيل باالنضباط داخل قاعة االمتحان.يؤثر على سري االمتحانات أ

( على كبري املراقبني إعداد 1-9يف حالة ارتكاب أي من املخالفات املشار إليها يف ) 9-2

 مذكرة بذلك ورفعها لعميد الكلية فورًا. 

أعضاء من وحماسبة تتكون من ثالثة أو مخسة  يشكِّل العميد املختص جلنة حتقيق 9-3

عة والقانون، لتقوم بالتحري واستجواب الشهود واإلطالع على البِينات بينهم ممثل لكلية الشري

وتقدِّم توصياتها يف إطار العقوبات املنصوص عليها لعميد الكلية املختص خالل واحملاسبة 

 .ثالثة أيام عمل لريفعها بدوره جمللس الكلية

 بات اآلتية:واحدة أو أكثر من العقواللجنة توصياتها بتقدم يف حالة إدانة الطالب 

 إنذار الطالب وتوقيعه على تعهد بعدم التكرار.  -أ
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 إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا يف االمتحان املعين.  -ب

 . التقل عن فصلني دراسينيإيقاف الطالب من الدراسة بالكلية ملدة  -ج

 . فصاًل نهائيًافصل الطالب من اجلامعة  -د

 . قوبة يف لوحة إعالنات الكلية املعنيةإعالن املخالفة املنسوبة للطالب والع    -هـ
 

احملاسبة برغم إعالنه ، يعترب الطالب معلنًا إذا ميثل الطالب أمام جلنة التحقيق وإذا مل  9-4

من موعد  ساعة 24ثبت أنه رفض استالم اإلعالن أو إذا مت إعالنه بلوحة إعالنات الكلية قبل 

 قيق واحملاسبة يف غيابه . احملاسبة معه ، وتستمر إجراءات التحوالتحقيق 

  

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً:الئحة سلوك ونشاط الطالب 
 

  :لتزام بالقوانني واللوائحاإل /1

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

 لني بها.جيوز له يف أي مكان أو زمان أن يسئ لسمعة اجلامعة وأساتذتها وطالبها والعام
 

 / االنضباط والســلوك: 2
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أماكن ألوقات ويف كل جيب أن يكون سلوك الطالب محيدًا ومنضبطًا يف مجيع ا 2-1

 باجلامعة.  والطالب وأنواع النشاط ومع مجيع العاملني

جيب على الطالب إحرتام األديان واملعتقدات وأماكن العبادة مع االمتناع عن اإلتيان بأي  2-2

 من شأنه اإلساءة إليها . قول أو فعل 

جيب على الطالب أن يتصرف باحرتام جتاه األساتذة وسائر العاملني اآلخرين باجلامعة  2-3

 وأن تكون عالقته مع زمالئه من الطالب عالقة مبنية على التسامح واالحرتام املتبادل. 

 ة اآلخرين. جيب على الطالب أاّل يسلك مسلكًا من شأنه تهديد أمن أو صحة أو سالم 2-4

جيب على الطالب اإلهتمام مبظهره واإللتزام باللبس احملتشم الالئق يف مرافق اجلامعة  2-5

 املختلفة ولدي ممارسته ألي نشاط علمي أو ثقايف أو رياضي أو إجتماعي . 

بات املسكرة أو يتعاطي أي نوع من املشروأو يروج جيب على الطالب أاّل حيتفظ أو يصنع  2-6

 د املخّدرة أو املؤثرة على العقل.أو املوا

جيب على الطالب املواظبة على حضور احملاضرات وحلقات النقاش الدراسية  2-7

واالمتحانات واإلختبارات وكافة أنواع النشاط العلمي وفقًا للوائح العامة أو اللوائح اليت 

  تصدرها الكليات يف هذا الشأن.

اجللوس  حتريض الغري على عدمأو  و اجلماعيالفردي أ ال حيق ألي طالب االعتصام 2-8

ات أو احملاضرات أو إحتالل القاعات أو املباني أو القيام بأي أعمال تؤثر على سري لإلمتحان

 .الدراسة أو االمتحانات

 

 / حيازة األسلحة: 3

أي نوع من  أو إستخدام حيظر على الطالب إحضار أو حيازة أو عرض أو صنع أو محل 3-1

خيشى منها على سالمته أو سالمة اآلخرين  ن، أو أي مواد أخرىلحة بأي وصف كاأنواع األس

 . أو سالمة ممتلكات ومباني وأثاثات اجلامعة

 / ممتلكات اجلامعة: 4
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على أي طالب أن حيافظ على ممتلكات اجلامعة وأن حيرص علي إتباع كل اللوائح  4-1

 ا ألي غرض غري مشروع.والتعليمات اليت تصدر بشأن إستعماهلا او إستغالهل

 

 / النشــاط الطــالبي: 5

الطالب أو فروعه أو أي أماكن يسمح مبمارسة مجيع أنواع النشاط الطالبي بدار إحتاد  5-1

 حتّددها سلطات اجلامعة مع مراعاة نظم ولوائح اجلامعة وإحرتام حرية الفكر والتعبري.  أخرى

ا الطالب داخل قاعات احملاضرات بعد جيوز السماح بإقامة حماضرات علمية ينظمه 5-2

احلصول على إذن مكتوب من عمداء الكليات املعنية وحتت إشراف عضو من هيئة التدريس 

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

عي إاّل مبوافقة مينع استعمال مكبِّرات الصوت منعًا باتًا ألي أغراض داخل احلرم اجلام 5-3

 مسبقة من عمادة شئون الطالب. 

إقامة أي نشاط من معارض وندوات  أو مجاعية ال يسمح ألي طالب بصفة فردية 5-4

 وحماضرات عامة داخل اجلامعة إاّل مبوافقة مسبقة من عمادة شئون الطالب. 

 جيوز إصدار الصحف احلائطية الطالبية وفقًا للشروط التالية:  5-6

 تم اإلصدار يف دار االحتاد أو فروعه أو يف أي مكان تسمح به اجلامعة. أ. ان ي 

 عميد شئون الطالب.  تم تسجيل الصحيفة واألشخاص املسؤولني عنها لدىب. أن ي 

لفنت وكل ما من ج. جيب أن تلتزم الصحيفة يف إصدارها باآلداب والنظام العام وعدم إثارة ا 

  استخدام العنف. شأنه  أن يؤدي إىل

 .د. أن تتحمَّل الصحيفة املسئولية القانونية عَما ينشر فيها من آراء أو مقاالت 

 / املخـــالفات: 6

السلوك يكون عرضة لتوقيع العقوبات املنصوص  الطالب الذي يرتكب خمالفة أو يسيء 6-1

 .  3-8يف البند عليها 

 / أنواع املخالفــات: 7
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اإلخالل  الطالب اإللتزام به ويؤدي إىل ذي ينبغي علىاإلخالل بالنظام والسلوك العام ال 7-1

 بسري الدراسة . 

 ختريب ممتلكات اجلامعة أو مبانيها.  7-2

تؤثر على التحصيل يف  الصوت أو أي وسائل أخرى اإلزعاج العام واستعمال مكبِّرات 7-3

 قاعات احملاضرات واملعامل واملكتبات. 

 ة وطالبها أو العاملني بها. االساءة والتجريح ألساتذة اجلامع 7-4

 وضع امللصقات يف غري األماكن املخصصة هلا.  7-5

  حيازة ممنوعات من أسلحة ومفرقعات ومواد خطرة. 7-6

عن الدراسة أو االمتحانات أو املناشط الطالبية أو التحريض أو االعتصام اجلماعي   7-7

 لى الدراسة أو االمتحانات أو املناشط.إحتالل القاعات أو املباني أو القيام بأي أعمال تؤثر ع

 : واحملاسبة / جلنـــة التحقيـــق8

 ( 7يف حالة اتهام الطالب بارتكاب أي خمالفة من املخالفات املشار إليها يف ) 8-1

أعضاء من بينهم ممثل  أو مخسة من ثالثة وحماسبة يشكِّل عميد شئون الطالب جلنة حتقيق

ويف حالة  بالتحري واستجواب الشهود واإلطالع على البيِّنات لكلية الشريعة والقانون، تقوم

وتوقيع واحدة أو أكثر من العقوبات املنصوص عليها  وجود بينة بإدانة الطالب تقوم مبحاسبته

ليقوم بدوره برفعها  لطالب خالل ثالثة أيام عملتوصياتها لعميد شئون ا تقديمو 3-8يف البند 

أو إختاذ  ماد توصية جلنة التحقيق واحملاسبة أو تعديلها أو الغائهاالذي يقوم بإعت ملدير اجلامعة

 . مايراه مناسبًا

إذا واحملاسبة برغم إعالنه، يعترب الطالب معلنًا وإذا مل ميثل الطالب أمام جلنة التحقيق  8-2

من موعد  ساعة 24ثبت أنه رفض إستالم اإلعالن أو مت إعالنه بلوحة إعالنات الكلية قبل 

 احملاسبة ، تستمر إجراءات التحقيق واحملاسبة يف غيابه.  ويق التحق

 العقوبات: 8-3

 اإلنذار والتنبيه.  (أ
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 دفع تعويض يف حالة إتالف ممتلكات اجلامعة أو ممتلكات خاصة .  (ب

احلرمان املؤقت أو الدائم من املشاركة يف النشاط العلمي أو الثقايف أو الرياضي أو  (ج

 . أو السياسي االجتماعي

 . ملدة التقل عن فصلني دراسيني صل املؤقت من اجلامعةالف (د

 هـ(  الفصل النهائي من اجلامعة. 

 إعالن املخالفة والعقوبة املنسوبة للطالب يف لوحة إعالنات الكلية املعنية.و( 

 سلــطات مدير اجلامعــة :  /9

متى ما رفعت  ملدير اجلـامعة احلق يف أن يصدر قرارًا بتشكيل جلنة حتقيق وجملس حماسبة 

إليه شكوى من عميد شئون الطالب أو أي عميد آخر تتعلق بوقوع خمالفة أو سوء سلوك من 

 أحد الطالب أو جمموعة منهم . 

 

 تم بحمـــد الله ،،،،، 
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 للطالب اجلدد( )إستمارة التسجيل ــلحق األولامل

 

 جامعة الزعيم األزهري 

 ون العلمية أمانة الشؤ 

 الجدد  استمارة التسجيل للطالب

   ...................... ................................العام الدراسي 

 ............................................. ................. ...............................  إسم الطالب رباعيا  / 1

 ................... التخصص............. الفرقة.. ............................ ..........................الكلية/ 2

 : .......................................... نوع القبول................   ........................الرقم الجامعي/3

 ...................  ............ الوالية................   تاريخ الميالد...............................   الجنسية/ 4

 ............................. عنوانه ورقم هاتفه ................... .......... ....................... ولي األمر / 5

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

 : عنوان أقرب األقربين بوالية الخرطوم ورقم تلفونه/ 6

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

 تمأل بواسطة مسجل الكلية: 

 % في الفصل الثاني(40في الفصل األول و % 60)تدفع ........................... المقررة    الرسوم الدراسية/ 1

 ..............................     رسوم التسجيل / 2

 ................ ................التوقيع .......................................................... مسجل الكلية/  3

 تمأل بواسطة اللجنة الطبية: 

 غير الئق طبيا  □الئق طبيا                 □قرار لجنة الكشف الطبي:      

 ................................................. التاريخ     ........................................  توقيع الطبيب

 تمأل بواسطة لجنة المعاينة: 

 ال يقبل  □ يقبل              □ قرار لجنة المعاينة      

 ........................................................................................................................................................................................................................أي مالحظات أخرى

 ...................... ....... ...........  التاريخ......  ..................................توقيع رئيس لجنة المعاينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إقرار 

 .............. بكليةالمقبول بالسنة األولى  ............. ... .................................أنا الطالب/الطالبة

الدراسي   للعام  األزهري  الزعيم  بجامعة  منتظم  كطالب  تسجيلي  أطلب 

واالدارية،  .......... األكاديمية  الجامعة  ولوائح  قوانين  كل  باحترام  وأتعهد   ...............

 وهذا بمثابة إقرار مني بذلك. 

 التوقيع .........................................  التاريخ......................................... 
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 (نة األولىلطالب ما بعد الس )إستمارة التسجيل  املــلحق الثاني

 جامعة الزعيم األزهري 
 ون العلمية أمانة الشؤ

 استمارة التسجيل لطالب ما بعد السنة األولى 

 ...............................  .............. ...................... . العام الدراسي
 ..................... الفرقة  ..... .............. الكلية/ 2....... ...... ...................   اسم الطالب/الطالبة/ 1

 .............. .............. ..... ................................................................... التخصص / 3

 ......... ......... ........ ... الجنسية/ 5   ........... : ........ نوع القبول..   ...............الرقم الجامعي/4

 .............. متى كان ذلك.................... نوع التجميد   ال □  نعم□؟  هل سبق وأن جمدت الدراسة/ 6

 يمأل بواسطة المكتب األكاديمي بالكلية: 

 : الموقف األكاديمي *

 ال يسجل: □                              يسجل: □

 رسوب في أكثر من ثالث مقررات  □نجاح: يسجل للفصل التالي                             □

 )ضعف المعدل التراكمي(   فصل أكاديمي □مقررات دراسية          ..........   رسوب في عدد□

 فصل أكاديمي )رسوب في مقرر ثالث مرات(  □ ثاني           □         أول  □ :  إنذار اكاديمي □

 ال يسمح له بالتسجيل )فصل االيقاف(  □                 

 .......................... التوقيع....................................... كتب األكاديمي رئيس الم
 يمأل بواسطة مسجل الكلية: 

 ............................. الرسوم الدراسية/ 1

 .............................. رسوم التسجيل / 2

 ( من إيصال التوريد مع هذه االستمارة ترفق نسخة.............. )تاريخ السداد عبر البنك / 3

 ...............................................   المتأخرات/ 4

 ............................. التوقيع............................................................ مسجل الكلية
 

 

 ← أقلب الصفحة                                                                                    
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 مقررات محمولة )رسوب أو بدايل(:  /2                   مقررات الفصل الدراسي: /1

الساعات   اسم المقرر  عدد 

 المعتمدة 

الفصل   اسم المقرر  

 الدراسي 

عدد  

الساعات  

 المعتمدة 

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

 

 تمت مراجعتها بواسطة السيد/ مسجل الكلية

 

 الختم   .............................التاريخ ................................... توقيع مسجل الكلية 

 

 

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

 

 جامعة الزعيم األزهري

 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ
 

 استمارة طلب جتميد الدراسة / العام الدراسي ..................................

 اسم الطالب/الطالبة.................................................................................................

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

 ...........نوع التجميد.................. الفصل الدراسي الذي سيبدأ فيه التجميدالرقم اجلامعي...............

 ......................يصال سداد الرسوم الدراسية وتارخيه............ رقم إتاريخ التسجيل احلالي..........

 .............املدة املطلوبة لتجميد الدراسة.............................. العام الدراسي........................

 ...................................................................األسباب اليت تدعو لتجميد الدراسة: ..................................................

 املستندات اليت تدعم األسباب املذكورة أعاله:

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

 2.............................................................. / 

 متى كان ذلك؟.................. -مجدت الدراسة؟....................... إذا كانت اإلجابة بنعمهل سبق أن 

 ........وواصلت الدراسة؟ ...... كم كانت مدة التجميد؟..........................؟ هل انتهت مدة التجميد

 ...... ..........التاريخ...............متى واصلت الدراسة................................. توقيع الطالب و

 ون العلميةت متأل بواسطة الكلية وأمانة الشئبيانا

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

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

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

 

 اخلتم.................................. التاريخ............................... ون العلميةتوقيع أمني الشؤ*

 

 ملحوظة:* 

 * يرفق الطلب املبدئي خبط يد الطالب.

 * ترفق نسخة من إيصال سداد الرسوم الدراسية

 لب* يف حالة تعذر حضور الطالب شخصيًا يتم إبراز توكيل شرعي من الطا
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 طلب التجمــــيد بسبب الرسوب( إستمارةاملــلحق الرابع: )

 

 جامعة الزعيم األزهري

 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 ستمارة طلب جتميد الدراسة بسبب الرسوبإ

 

 :/ بيانات متأل بواسطة الطالب1

 .....................................اسم الطالب/الطالبة............................................................

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

 الرقم اجلامعي.............. الفصل الدراسي الذي سيبدأ فيه التجميد.... العام الدراسي ..............

 يخ التسجيل احلالي.............................   )ترفق نسخة من إيصال سداد الرسوم الدراسية(تار

 متى كان ذلك؟........................ -هل سبق أن مجدت الدراسة؟.............. إذا كانت اإلجابة بنعم

 الدراسة؟ ................... كم كانت مدة التجميد؟..................؟ هل انتهت مدة التجميد وواصلت

 متى واصلت الدراسة................... توقيع الطالب والتاريخ..................................

 

 :/ بيانات متأل بواسطة الكلية2

 * أمساء وعدد مقررات الفصل الدراسي الذي رسب فيه الطالب وعدد الساعات املعتمدة لكل مقرر:

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

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

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

أمساء املقررات اليت رسب فيها الطالب بالتفصيل:  *

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

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

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

 اسم املشرف األكادميي............................التوقيع  ......................التاريخ...........

 )ترفق نسخة من السجل األكادميي للطالب شاماًل لكل نتائج االمتحانات اليت جلس هلا الطالب يف الكلية(
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 *توصية جملس الكلية بعد التأكد من صحة البيانات أعاله..................................

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

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

 ون العلميةؤ/ إعتماد الش3

 ون العلمية.....................                      التاريخ..................*توقيع أمني الشؤ

 :* ملحوظة

 يرفق الطلب املبدئي خبط يد الطالب. -

 .يف حالة تعذر حضور الطالب شخصيًا يتم إبراز توكيل شرعي من الطالب -
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 (ـيدفك التجمــ طلب ستمارةاملــلحق اخلامس: )إ

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 

 

 استمارة طلب فك جتميد الدراسة

 .......................................................................................اسم الطالب/الطالبة

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

 ......نوع التجميد................الرقم اجلامعي................العام الدراسي ..............الفرقة

 ................الفصول الدراسية اليت مت جتميدها/الفصل..............تاريخ جتميد الدراسة* 

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

 .لذي مت مبوجبه املوافقة على جتميد الدراسةترفق صورة من اخلطاب ا* 

 

 

 بيانات متأل بواسطة إدارة الكلية

 .......لفرقة.......الفصل الدراسي الذي سيواصل فيه الطالب دراسته بعد فك التجميد* ا

 ..................................................... هل يتوفر هذا الفصل يف العام الدراسي احلالي؟* 

 ........لتاريخ ا...............  توصية جملس الكلية بعد التأكد من صحة البيانات أعاله

 ................................التاريخ......................................................                    توقيع مسجل الكلية*

 ............................. التاريخ.         ......................................توقيع السيد/ عميد الكلية*

 

 خاص مبكتب التنسيق املوحد

 ...................... تاريخ استالم الطلب          ..................................توقيع املستلم

 ون العلميةخاص بأمانة الشئ

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

 .............التاريخ ...................  ...................توقيع السيد/ أمني الشؤون العلمية
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 (طلب االمتحان من اخلارجإستمارة السادس )املــلحق 

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ـــةون العلميأمانــة الشــؤ

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

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 تمأل البيانات أدناه  بواسطة  أمانة الشئون العلمية: 
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 بسم هللا 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 

2 

3 

4 

5 

 تمأل البيانات أدناه  بواسطة أمانة الشؤون العلمية: 
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 تصحيح(الادة طلب إعإستمارة )امللحق السابع 

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 استمارة طلب إعادة تصحيح كراسة إجابة امتحان

 الرجاء تعبئة هذه االستمارة بدقة
 

 .............................................................................................................................اسم الطالب/الطالبة

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

 ................................................م اجلامعيالرق                             .......................................الفرقة

 * اسم املقرر/املقررات املراد إعادة تصحيح كراسة إجابته/إجاباتها:

 تاريخ االمتحان الفصل الدراسي اسم املقرر

1 /   

2 /   

3 /   

4 /   

5 /   

 .....................................يخ تقديم الطلبتار  .............................................توقيع الطالب 

 

 بيانات متأل بواسطة إدارة الكلية 

 .......................................... للمقررات املذكورة أعاله /تاريخ إعالن النتيجة للمقرر

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

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

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

 ........................... تاريخ استالم الطلب.......................................           توقيع املستلم

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

 خاص بأمانة الشئون العلمية

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

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

 )املسح االجتماعي( و )التوجيه واإلرشاد(

 

 جامعة الزعيم األزهري

 ون الطــــــالبعمادة شؤ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

......
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20

191

192

193

194

195

196

197 

198  

199 

1910 

1911 

1912   

1913     

1914

1915

20

21

20
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 : )إستمارة اإلستقالــة(لتاسعاملــلحق ا

 

 جامعة الزعيم األزهري
 ون العلميـــةأمانــة الشــؤ

 ستقالةستمارة اإلإ

 ...................................سم الطالب/الطالبة.....................................................اجلنسية .....إ

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

 ........................................... العام الدراسي احلالي ...............................الرقم اجلامعي........

 ...............................................................................................................................: أسباب االستقالة من الدراسة

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

 بيانات متأل بواسطة الكلية :

 .............................................................اله.أعكلية بعد التأكد من صحة البيانات *توصية جملس ال

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

 .تبقي: ........ خالص: ............. املبلغ املدفوع: .........  املالرسوم الدراسية..........

 .............التاريخ.................................*توقيع مسجل الكلية..........................

  ..............اخلتملتاريخ..........................ا..................*توقيع عميد الكلية........

 ون الطالب:عمادة شؤ

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

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

 املكتبة:

 .....ى... األجهزة واملعدات ..... أشياء أخر: كتب..... جمالت ..خلو طرف من مكتبة الكلية

 ...............  اخلتم التوقيع: ..........................  التاريخ: .........
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 ..ىكتب...... جمالت ...... األجهزة واملعدات ..... أشياء أخر:خلو طرف من مكتبة اجلامعة

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

 ون العلمية:أمانة الشؤ

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

 

 جامعة الزعيم األزهري

 أمانة الشؤون العلمية

 ج الشهادات اجلامعيةارإستمارة إستخ

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

 بيانات الطالب:

 باللغة العربية )رباعي(: اإلسم 

    

 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 الطالبالتاريخ..

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

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

 خاص باملكتب املوحد لتنسيق شؤون الطالب:

 )يرفق( ..... رقم إيصال السداد..............املبلغ..........   تاريخ إستالم الطلب.........................

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

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

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

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

 لكلية:خاص با
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 تاريخ إستالم الطلب ............................  إسم وتوقيع املستلم ..........................................

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

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

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

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

 :)مكتب الشهادات( اص بأمانة الشؤون العلميةخ

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

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

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

 

 ترفق هذه اإلستمارة مع الشهادات ألمانة الشؤون العلمية

 (نيستمارة خلو طرف للخرجي: )إاحلادي عشراملــلحق 

 

 جامعة الزعيم األزهري

 ون العلميةأمانة الشؤ

 استــــمارة خلو طرف للخرجيني

 .................. اجلنسية ...............................الطالبة ................. /اسم الطالب 

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

 ....................... .. ..........تاريخ التخرج ......................اجلامعي............ الرقم

 :  ون الطالبعمادة شؤ

 .............. رئيس القسم الرياضي........توقيع .............. القسم الرياضيخلو طرف من 

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

 : املكتـــــبة

 ....االجهزة واملعدات ................. جمالت.......لية:كتب ...خلو طرف من مكتبة الك

 .............................................................................اشياء أخري ...........
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 .. اخلتم : ................................................... التاريخ : ..............التوقيع : .......

 ...................... جمالت .......................خلو طرف من مكتبة اجلامعة : كتب ...

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

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

 الكلية: 

 ............ خالص..........املتبقي..............املبلغ املدفوع .....الرسوم الدراسية .....

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

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

 : أمانة الشؤون العلمية

 ون العلمية ........................ التاريخ ...................... اخلتم : توقيع أمني الشؤ

 

 


