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 كلیة دلتا العلوم والتكنولوجیا

 لــوائح كلیة دلتا العلو م و التكنو لو جیا مع المراجات السنویة وتحدیثها

  

   :تشمل عدة فصول

  األول: الفصل

  الئحة القبول والتسجیل

 الفصل الثاني :

  الئحة مالیة

  الفصل الثالث:

  الئحة األكادیمیة 

  الفصل الرابع:

  الئحة اإلمتحانات

  الفصل الخامس:

  الئحة السلوك التربوي والعقوبات

  

  

  

  

  

  



2 
 

  الفصل األول:

 الئحة القبول والتسجیل

  اسم الالئحة

  التسجیل

  شروط التسجیل

  مدة التسجیل

  طالب فئات ال

  أحكام وٕاجراءات التسجیل

  التعهدات التي یوقعها الطالب وولي أمره:

  الرسوم الدراسیة

  العجز عن التسجیل

  أحكام ما بعد إنقضاء مواعید التسجیل

  الفشل فى سداد القسط الثانى

  البطاقة الجامعیة

  اسم الالئحة

  تسمي هذه الالئحة الئحة تسجیل طالب -

  )1المادة (

والتسجیل مواعید التسجیل لكل الكلیات بإستخدام وسائل اإلعالن  تعلن لجنة القبول-

  المناسبة

ینتهي تسجیل الطالب بعد أسبوع من بدء الدراسه ویجوز للجنة القبول والتسجیل مد  -

  .فترة التسجیل السبوع آخر إستثناًء اذا رأت أن هناك ما یوجب ذلك

  .دراسي فصلیكون التسجیل مرة واحدة عند بدایة كل  -
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  :التسجیل

  ):2المادة(

یجب على كل طالب أن یسجل اسمه بمكتب مسجل الكلیة عند بدایة كل عام دراسي .  

على أن یمنح الطالب عند إتمام عملیة التسجیل بطاقة الطالب التي تخول له دخول 

  وغیرها. (إن وجدت) المحاضرات واالستفادة من إمكانات المكتبة والسكن بالداخلیات

  یلشروط التسج

  )3مادة (ال

  أوًال: الشهادة الثانویة السودانیة بقسمیها األكادیمي والفني

  أ/ النجاح في الشهادة السودانیة .

  ب/ النجاح في السبع المواد التي تحسب منها النسبة المئویة للكلیة المعنیة 

  ج/ إستیفاء الشروط السابقة في شهادة ثانویة واحدة وبرقم جلوس واحد في ذات السنة 

  د/ تحسب النسبة المئویة للقبول بكل كلیة حسب الشروط الخاصة بتلك الكلیة 

  ادة السودانیة هثانیًا: الشهادة العربیة المعادلة للش

  أ/ النجاح في الشهادة الثانویة العربیة 

  ب/ النجاح في السبع المواد التي تحسب منها النسبة المئویة للقبول 

  ن المواد التالیة : ج/ تحسب النسبة المئویة للقبول م

الریاضیات  –التربیة الدینیة  –اللغة األنجلیزیة  –مواد الكلیات العلمیة  (اللغة العربیة 

  األحیاء أو الجیولوجیا )–الفیزیاء  –الكیمیاء  –األولیة 

الجغرافیا  –اإلقتصاد  –المحاسبة  –الفلسفة  –علم اإلجتماع  –مواد من ( علم النفس 

  التاریخ ) –

اللغة  –كلیات اآلداب والقانون والتربیة أدبي : أحسن مادتین + اللغة العربیة  مواد

الفلسفة  –التاریخ  (من علم النفس اإلجتماع  –الجغرافیا  –التربیة الدینیة  –األنجلیزیة 

  .الریاضیات ) –
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  ثالثًا : الشهادة األجنبیة من خارج السودان 

  أ/الجلوس لسبع مواد كحد أدنى 

  اح في السبع مواد التي تحسب منها النسبة المئویة للقبول ب/ النج

على نجاحه في إمتحان مادة اللغة العربیة والدراسات  یةلالكج/یتوقف قبول الطالب في 

  الدینیة  الذي تنظمه لجنة اإلمتحانات السودان 

  د/استیفاء الشروط السابقة في شهادة واحدة وعام أكادیمي واحد 

  ئویة للقبول من المواد التالیة :هـ/تحسب النسبة الم

  القسم العلمي لكلیات العلمیة : أحیاء 

+(أحسن -الفیزیاء  –الكیمیاء  –األحیاء  –الریاضیات األولیة  –اللغة اإلنجلیزیة 

 مادتین من المواد المؤهلة للقبول )

  القسم األدبي لكلیات العلوم اإلنسانیة والعلوم اإلجتماعیة :

الریاضیات األولیة +  –التاریخ  –الجغرافیا  –ولغة عالمیة أخرى  –اللغة اإلنجلیزیة 

  أحسن مادتین من المواد المؤهلة للقبول 

  ):4( المادة

  ال یجوز تسجیل أي طالب مالم یبرز:

أ/ شهادة تثبت أنه قد قام بتسلیم كل كتب الكلیة والمكتبة وغیرها من عهد وأمانات الكلیة 

  .ویستثنى من هذا الطالب الجدد

  ب/ شهادة طبیة متى طلب منه ذلك.

للحصول على إحدى المؤهالت المنصوص  (یشترط لقبول من یتقدم للدراسة (بالكلیة

 :األتیة ) من هذه الالئحة الشروط3علیها في مادة (

قادرًا على متابعة الدروس  أن یكون الئقًا صحیًا ،وخالیًا من األمراض المعدیة ، -

 .النظریة والعلمیة

 .العلمي أو األدبي ) أو ما یعادلها( ون حاصال على الثانویة العامةأن یك -

باللوائح والقوانین المعمول بها في (الكلیة)  إقرار من ولي أمر الطالب بالتزام الطالب -

دفع  -شهادة میالد -صور شخصیة2عدد  - وثیقة النجاح االصلیة -واحضار االتي :
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 . الرسوم المقررة

 غیر السودانیین فیجب أن یكون مقیمًا بالسودان إقامة اعتیادیة طوال إذا كان المتقدم من

الحصول  مدة دراسته (بالكلیة) ومستوفیًا لكافة الشروط المتعلقة بالمؤهل الذي یرغب في

 .علیه حسب اللوائح الداخلیة لألقسام المختصة

جهات الثانویة من خارج السودان یجب معادلتها من ال وفي حالة حصوله علي شهادة

  ذات األختصاص

 ):5( المادة

جامعة) معترف بها من ( تقبل الكلیة الطلبة المنتقلین إلیها من داخل السودان ،أو من

 -: خارج السودان ، وفقًا للشروط التالیة

 . ) ألسباب علمیة أو تأدیبیةأو كلیة أال یكون قد سبق فصلة من أیة (جامعة . أ

معتمدة من جهات االختصاص حول المقررات یلتزم بتقدیم مستندات أصلیة  أن . ب

  . التي درسها ومحتویات المواد

  مدة التسجیل 

  ):6المادة(

یجوز تسجیل الطالب مقدمًا وال یجوز تسجیلهم بعد مرور أسبوعین من بدء الدراسة مالم 

  یوص مجلس الكلیة بغیر ذلك.

  فئات الطالب 

 ):7المادة(

 : تیةیتم قید الطالب وقبولهم وفق الفئات اآل

 . طالب منتظمون ،وتشمل هذه الفئة جمیع الطالب المتفرغین للدراسة    . أ

 طالب غیر منتظمین ، وهم من تحول ظروفهم دون مواصلة دراستهم. كنظامیین    . ب

 وان یسمح لهم طبیعة التخصص بذلك(غیر نظامي)

اصة من ج. الطالب الناضجین:الطالب الناضج هو الشخص الذي لم تمكنه ظروفه الخ

الحصول على المؤهالت العلمیة لدخول الجامعة غیر أنه أثبت إستعدادًا أكادیمیا عالیا 

  ومقدرة على اإلستفادة من الدراسة الجامعیة ویشترط فیه اآلتي :



6 
 

  .أو الكلیة سنة عند التقدیم للجامعة 30أ/ أال یقل عمره عن 

  ي مجال عمله ب/ أن یكون قد أمضى عشر سنوات خدمة أو خبرة كحد أدنى ف

  ج/ أن یزكى بواسطة شخصین مرموقین في المجال المعني

  د/ یخضع المتقدم من الناضجین ألختبار قدرات 

  

  أحكام وٕاجراءات التسجیل

 ):8المادة(

 . على الطالب إكمال إجراءات التسجیل بنفسه فى المواعید واالماكن المحددة لذلك أ/

 .ز اذنًا بذلك من عمادة شؤون الطالبب/ال یتم تسجیل الطالب الوافد ما لم یبر 

 یتم تسجیل طالب الملحق والبدیل بصفة مؤقتة لحین إعالن النتائج، على أن ترد  ج/

  .الرسوم الدراسیة لمن تقرر فصله منهم 

 ):9المادة(

المعادالت الالزمة لمؤهالت الطالب  تتولى لجنة علمیة مختصة (بالكلیة) إجراء

  .داخل السودان أو من خارجه ت تعلیمیة مناظرة منالمنتقلین إلیها من مؤسسا

 التعهدات التي یوقعها الطالب وولي أمره: 

  ):10المادة(

  أ/التعهدات التي یقدمها الطالب وولي أمره:

/یقدم الطالب قبل إكمال إجراءات التسجیل تعهدا مكتوبا باإللتزام بالقوانین واللوائح 1

  لكات الكلیة ومعداتها وأجهزتها ومبانیها..والنظم الجامعیة وبالمحافظة على ممت

وبذل قصارى جهده في التحصیل وأن یقتصر نشاطه داخل الكلیةعلى األنشطة 

األكادیمیة واإلجتماعیة والثقافیة والریاضیة وأن یتقید بالمظهر الالئق الذي تحدده اللوائح 

  واألوامر الصادرة في هذا الشأن .

تعهدًا بسداد الرسوم الدراسیة المقررة في الوقت المحدد / یقدم الطالب وولي أمره أمره 2

  لها .
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یجب على كل طالب بالكلیة أن یوقع تعهدًا بمراعاة هذا النظام األساسي ونظم ولوائح 

  وتعلیمات الكلیة.

  الرسوم الدراسیة

 ):11المادة(

% 50 یتم دفع الرسوم الدراسـیة المـقررة على أقساط،على أال یقل القسط األول عن أ/

یدفع فى الفترة المحدده للتسجیل والقسط الثاني فى االسبوعین االول من بدایة الفترة 

 . الدراسیة الثانیة

 ینتهي تسجیل الطالب الذین یتم تقسیط الرسوم الدراسیة لهم بنهایة الفترة الدراسیة  ب/

  .االولي

  العجز عن التسجیل

  ):12المادة(

جز عن إكمال إجراءات التسجیل في خالل شهر یحرم مسجل الكلیة الطالب الذي یع 

من بدء الدراسة من حضور الدروس المقررة والجلوس ألداء االمتحان النهائي الخاص 

  بها.

  :أحكام ما بعد إنقضاء مواعید التسجیل

 ):13المادة(

 بعد إنقضاء مواعید التسجیل المحددة تقوم إدارة كل كلیة بنشر قوائم الطالب غیر  أ/

 ع توجیههم لمقابلتها خالل اسبوعین من تاریخ نشر هذه القوائم المسجلین م

 ب/اذا لم یـسجل الطالب ولكنه قام بمـقابلة ادارة الكلیة خالل الفترة المحددة فى 

 ) یجوز لمجلس الكلیة المعنیة التوصیة للجنة القبول والتسجیل13الفقرة (أ) المادة(

 بتجمید العام 

 . الدراسى له

الطالب ولم یقابل ادارة الكلیة فى الفترة المحددة ، یجوز لمجلس الكلیة  ج/ إذا لم یسجل

 . التوصیة للجنة االمتحانات والجوائز بفصله من الكلیه

(ج) عام دراسى او اقل 13د/ اذا كانت فترة غیاب الطالب الذى تقرر فصله وفقًا للمادة 
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لتوصیة للجنة االمتحانات ، وابرز المستندات التى تبرر غیابه ، یجوز لمجلس الكلیة ا

 . والجوائز بإلغاء قرار الفصل

كانت فترة غیابه  نهائیًا اذا (ج)13هـ/ یكون قرار فصل الطالب من الكلیة وفقًا للمادة 

  . اكثر من عام دراسى

  :الفشل فى سداد القسط الثانى

 ):14المادة(

الطالب الذى لم  من هذه الالئحة على 13،  12تطبق االحكام الواردة فى المواد   14-

  .یسدد القسط الثانى من الرسوم الدراسیة

  :البطاقة الجامعیة

 ):15المادة(

تستخرج البطاقة الجامعیة فى بدایة كل عام دراسى لكل طالب اكمل اجراءات  أ/ 

 . تسجیله وفق الضوابط الواردة فى هذه الالئحة

الدراسیة لهم ، وینتهى ب/ یتم استخراج اذونات مؤقتة للطالب الذین تم تقسیط الرسوم 

 . أجلها بنهایة الفترة الدراسیة االولى

تقوم ادارة الحرس الجامعى بعد انقضاء الفترة الدراسیة االولى بسحب هذه االذونات  ج/ 

 .المؤقتة من الطالب 
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  الفصل الثاني :

  الالئحة المالیة

  

  م2013كلیات ومعاھد التعلیم العالي األھلي واألجنبي للعام  أمر تأسیس إلى إشارة    

 (( اللجنة المالیة واإلداریة): 14البند 

م 1/4/2014) تنشأ لجنة مالیة وإداریة لكلیة دلتا العلوم والتكنولوجیا بتاریخ 1الفقرة (

  التالي:على النحو 

  أ/ رئیس مجلس األمناء        رئیًسا

  ب/ العمید                      رئیسًا مناوًبا

  ج/ المراقب المالي            عضًوا

  د/ عضوان یختارھما مجلس األمناء من بین أعضائھ من غیر العاملین بالمؤسسة

  ھـ/ الوكیل                    عضًوا ومقرًرا

  ت اللجنة المالیة واإلداریة) اختصاصا15البند (

  تكون اللجنة المالیة واإلداریة على:

  أ/ إعداد مقترحات الموازنة وتقدیمھا لمجلس األمناء.

ب/ دراسة أي موضوع إداري أو مالي یخص المؤسسة یقدمھ العمید أو رئیس مجلس 

  األمناء .

ج/ دعوة أي شخص لحضور أي إجتماعاتھا دون أن یكون لذلك الشخص حق 

  التصویت.
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  ثلاثلا لصفلا

  الئحة األكادیمیةال

   نظام الدراسة

 حاالت الفصل من الكلیة

 نظام الدراسة

 :)16دة (ماال

الالزمة للحصول على المؤهل العلمي  یتم توزیع المقررات الدراسیة العامة والتخصصیة

للحد األدنى المقرر لنیل ذلك  (اإلجازة التخصصیة) على عدد الفصول الدراسیة وفقا

 .المؤهل

 :)17مادة (ال

ن نظام یتعارض مع أحكام هذه الالئحة یبی تتولى األقسام(بالكلیة) إعداد دلیل بما ال

إلى آخر ،كما یبین األحكام األساسیة للوائح  الدراسة والمقررات ونظام االنتقال من فصل

 .معلوم المعمول بها ویجب إعالنه للطالب في مكان

 :) 18(مادة ال

 یقوم الطالب في بدایة كل فصل دراسي تجدید قیده، ویكون التجدید بالتوقیع على

 . النموذج الخاص بذلك

 :)19مادة (ال

المواعید التي تعلنها األقسام (بالكلیة)، اعتبر  إذا لم یقم الطالب بإجراء تجدید القید في

ما لم یقدم طلب وقف قید مبینا فیه األسباب التي  غائبا عن الدراسة بسبب غیر مشروع،

بالشروط واألحكام التي تقررها الئحة (بالكلیة) في هذا  دعته لذلك الوقف، دون اإلخالل

 . الشأن
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 :)20مادة (ال

كتابي إلى إدارة (بالكلیة) مبین فیه  یجب على الطالب الراغب الیقاف قیده التقدم بطلب

واالستمرار لدراسة على ان الیخالف  أسباب وقف قیده ویسمح له بذلك، ویحق له العودة

 .المدة القصوى لسنوات الدائمة

 :)21مادة (ال

 .فقا لنظام الفصول في الكلیةو  یحق لكل طالب وقف قیده لمدة فصلین دراسیین-أ

الفقرة أ، ویترتب على مخالفتها  الیحق لطالب وقف القید تجاوز المدة الواردة في-ب

 .إلغاء القید

فى وقف القید بعد تجاوز المدة المقررة أعاله شریطة  یحق إلدارة الكلیة إعادة النظر-ج

 .كلیةإلدارة اللوقف القید وتقدیم  مقنعةأن یتقّدم الطالب بأسباب 

 :)22مادة( لا

اإللتزام بمتابعة المحاضرات، وٕاعداد  على الطالب النظامي في كافة مراحل الدراسة

لإلمتحان النهائي ألیة مادة تزید نسبة  البحوث والدروس العلمیة، وال یحق له التقدم

الساعات النظریة والعلمیة المقررة للمادة  %) من مجموع25غیابه فیها بدون عذر على (

اإلمتحان النهائي ، ویحرم من درجات أعمال  حالة قبول عذره یسمح له بدخول وفي  ،

مراعاة نوعیة التخصصات التي ال یجوز  السنة ویعامل معاملة الطالب المنتسب مع

 . االنتساب بها

 :)23(مادة ال

كل محاضرة، وتسلیمه إلى قسم  یقوم عضو هیئة التدریس برصد الحضور والغیاب في

نظره بعدم تكرار الغیاب، مع  تحانات ، لتوثیقه وٕابالغ الطالب به، ولفتالدراسة واإلم

  .بیان اآلثار التي تترتب على ذلك

 :)24مادة (ال

شفهیة في الفصل الدراسي یحدد لها  تقوم األقسام بإجراء امتحانات جزئیة تحریریة أو

ن تستبدل الداخلیة للقسم ، ویجوز أ نسبه من الدرجات المخصصة لكل مادة بالالئحة

والمتابعة المستمرة عن طریق إعداد  االمتحانات الجزئیة كلها أو بعضها بنظام التقییم

 .أو إعداد بحوث أوراق عمل أو القیام بدراسات میدانیة أو تطبیقیة
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 :)25مادة (ال

الجزئیة، وٕاعادة أوراقها إلي الطالب،  یتولى أستاذ كل مادة إعالن نتائج االمتحانات

القصور فیها، وعلیه تقدیم درجاتها مرصودة  مراجعة األوراق لمعرفة أوجهوتمكینهم من 

واإلمتحانات، قبل بدایة اإلمتحانات بوقت كاف  في صورتها النهائیة إلي قسم الدراسة

قوائم النتائج، وتعد اإلمتحانات وتصحح من  لرصدها في بطاقات درجات الطالب أو

المادة المقررة، وفي حالة تعذر قیامه بذلك  قبل عضو هیئة التدریس الذي یقوم بتدریس

كحد ( بهذه المهام، وتسلم النتائج خالل أسبوع عضوا آخر للقیام تكلف إدارة (الكلیة)

مادة من المواد المقررة وفق جدول اإلمتحانات  أقصى) من إجراء اإلمتحان النهائي ألي

م النسخة األصلیة إلى المعد لهذا الغرض، و تسل النهائیة ومن ثالثة نسخ على النموذج

إلدارة القسم المختص والثالثة ألستاذ المادة. وتسلیم  قسم الدراسة واإلمتحانات والثانیة

النهائیة بعد رصد درجاتها لقسم الدراسة واالمتحانات لالحتفاظ  أوراق إجابات االمتحانات

  . واحد بها لمدة فصل دراسي

  حاالت الفصل من الكلیة

  :)26المادة (

  لفصل النهائي من الكلیة :حاالت ا

  أ . یفصل الطالب نهائیًا من الكلیة :

I:الرسوب في جمیع مواد الفصل الدراسي األول.  

II.  من مقررات الفصلین الدراسیین األول والثاني.75الرسوب في %  

III. .الرسوب في أي من المواد للمرة السادسة  

  اسي الخامس .ب. الیفصل الطالب أكادیمیا بعد النجاح في الفصل الدر 

ج. على الرغم مما ورد في البند الثاني  أقصى فترة لبقاء الطالب بالكلیة هي ضعف 

  الفترة الدراسیة المقررة حسب المنهج .
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  الفصل الرابع:

  الئحة اإلمتحانات

  اسم الالئحة 

  امتحان الدور األول

  امتحان الدور الثاني (المالحق

  ضوابط الدخول لقاعة االمتحان

  مات وأدوات اإلمتحان مستلز 

  مدة االمتحان

  التصحیح

  النجاح

  )لجان النظام والمراقبة(الكنترول

 إجراءات االمتحانات:

  ) التوجیهات الخاصة بالكلیات1(

 التوجیهات الخاصة باألساتذة الممتِحنین ) 2(

  ) التوجیهات الخاصة بنتائج االمتحانات3(

  ) التوجیهات الخاصة بالطالب النظامیین4(

  .التوجیهات الخاصة بالممتَحنین من الخارج) 5(

 

  مشروع التخرج

 مراجعة اإلمتحانات 

  اسم الالئحة : 

  الئحة اإلمتحانات 
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   :)27المادة (

 -:امتحان الدور األول 

یعقد امتحان الدور األول مرة واحدة في نهایة كل فصل دراسي في حالة النظام  )أ(

 .نوىالفصلي ومرة واحدة في حالة النظام الس

لمجلس الكلیة بناًء على توصیة من مجلس القسم أن یقرر أیة امتحانات یراها  )ب(

ضروریة تحریریة أو شفویة أو تدریبیة في أي وقت بعد موافقة مجلس األساتذة ویجوز 

 .تخصیص نسبة من الدرجة المقررة للمادة لهذه االمتحانات

اخطار مراقب القاعة للقیام ج) الطالب الذي یصاب بالمرض أثناء االمتحان علیه (

 .بعمل االجراءات الالزمة

د) الطالب الذي ال یقوم بالتسجیل في الفترة المحددة دون موافقة الكلیة یعتبر مفصوًال (

 .تلقائیًا من الجامعة ویمكن أن یسمح له بالجلوس لالمتحان من الخارج

یة احضار شهادة هـ)على الطالب الذي لم یتمكن من الجلوس لالمتحان ألسباب مرض(

، على أن ال تتجاوز فترة تاریخ الشهادة كلیةطبیة صادرة أو معتمدة من الوحدة الطبیة بال

  الطبیة خمسة أیام من تاریخ المرض

 :)28مادة (ال

واحد ویسمح للطالب باالنتقال إلى  ) من دور ن االمتحانات النهائیة ( بالكلیةتكو  

النهائي للفصل الذي یدرس به  ضمن االمتحانالفصل الذي یلیه بمادتین قد رسب فیها 

قبل االنتقال الى المرحلة  على أن یتم امتحانه في هاتین المادتین في امتحان مستقل

التالیة إال بعد إنهائه لكافة  التالیة، وعلى الطالب أن ال ینتقل إلي المرحلة الدراسیة

 . مقررات المرحلة السابقة بنجاح

   :)29الماده(

 ر الثاني (المالحق)امتحان الدو 

 -:یسمح بدخول امتحان الدور الثاني في الحاالت اآلتیة
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أ) لمن جلس في الدور األول ورسب في النتیجة النهائیة في ما ال یزید على ربع المواد (

 .)المقررة على أن یجبر الكسر لمصلحة الطالب ویعتبر امتحانه (ملحق

عجزعن الجلوس لكل االمتحانات أو أي  ب) لمن أكمل الفترة الدراسیة المقررة ولكنه(

جزء منها في الدور األول بسبب المرض أو أي أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلیة 

 .بالجلوس المتحانات بدیلة لتلك االمتحانات 

ج) الطالب الذي یكون في إجازة مرضیة الیسمح له بالجلوس ألي امتحان خالل فترة (

  .أي امتحان جلس له خالل تلك اإلجازة سریان تلك اإلجازة، والتعتمد نتیجة

د) ال یجوز للكلیة أن تعقد دورًا ثالثًا لمن فاتتهم فرصة الجلوس للدور الثاني مهما (

  .كانت األعذار

هـ) تجرى امتحانات الدور الثاني بعد مضي خمسة عشر یوما على األقل من إعالن (

 نتائج امتحان الدور األول

   :) 30المادة (

 -:ول لقاعة االمتحانضوابط الدخ

 .أ) الیسمح ألي طالب بدخول قاعة االمتحان إال بعد إبراز البطاقة الجامعیة(

ب) یسمح للطالب بالدخول لقاعة االمتحان قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبدایة (

  .االمتحان

ج)على الطالب الممتحنین الجلوس داخل قاعة االمتحان وفقًا لألماكن المخصصة (

 .لهم

د)ال یسمح ألي طالب بالدخول لالمتحان بعد مضى عشر دقائق من بدایته إال بموافقة (

رئیس لجنة النظام والمراقبة على أن ال تتجاوز مدة التأخیر نصف الساعة من بدایة 

  .االمتحان و ال یعطى الطالب المتأخرون زمنًا إضافیاً 

قضاء نصف الزمن ن)الیسمح ألي طالب ممتحن بمغادرة حجرة اإلمتحان قبل إن(

  المحدد لإلمتحان .
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هـ)الطالب الممتحن الذي یغادر حجرة اإلمتحان لن یسمح له بدخول الحجرة مرة أخرى (

مالم یكن تحت اإلشراف المتواصل لعضو من أعضاء هیئة التدریس خالل كل المدة 

  التي یقضیها خارج الحجرة .

قم الجلوس الخاص به وأن ع)على كل طالب ممتحن الجلوس في المكان الذي یحمل ر (

  یضع أمامه ما یثبت هویته والیسمح له بمغادرة مكان الجلوس بدون أذن .

 :)31مادة (ال

 . ما یلي حظر على الطالب المتقدم لالمتحانی 

أستاذ  إصطحاب أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالیة من الكتابة عدا ما یسمح به  . أ

 . المادة

  اإلخالل بنظام االمتحانات ،أو القیام بأي عمل من شأنهالكالم أثناء االمتحانات.  ب

  :)31المادة (

  مسلتزمات وأدوات اإلمتحان :

أ)على الطالب الممتحنین إحضار جمیع مستلزماتهم ویمنع منعًا باتا استالف أي (

  ....الخأدوات داخل حجرة اإلمتحانات كاألقالم والحاسبات والممحاوات وأدوات الرسم

سمح بإدخال الكتب أو المواضیع المطبوعة أو المكتوبة بالید أو الوثائق المصورة ب)الی(

أو الوثائق التوضیحیة أو الهاتف المحمول أو أي وسیلة أخرى مساعدة غیر مسموح بها 

 إلى حجرة اإلمتحان .

   :)32المادة (

 -:مدة االمتحان

أسبوعیا ا ساعتین فأكثر أ) تكون مدة االمتحان ثالث ساعات لكل مادة یستغرق تدریسه(

 .للمواد التي تدرس في وقت أقلوتكون مدة االمتحان ساعتین 

ب) الیسمح للطالب بتسلیم كراسة اإلجابة والخروج من قاعة االمتحان إال بعد مرور (

 .نصف زمن االمتحان

ج) ال یسمح للطالب الذین یغادرون قاعة االمتحان بالعودة إلیها إال اذا كانوا تحت (
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 .اف المستمر ألحد أعضاء هیئة التدریس طیلة فترة غیابهم خارج القاعةاإلشر 

د ) یجوز لرئیس لجنة النظام والمراقبة تعدیل المدة المقررة لالمتحان في بعض (

 .الحاالت االستثنائیة

هـ) یعقد االمتحان في جمیع الفرق في نهایة كل فصل دراسي أو في نهایة العام 

 ویم السنوي المجاز من مجلس األساتذة بقرار منه عند الضرورةالدراسي حسبما یقرره التق

  :)33(المادة 

 -:التصحیح

) درجة مع مراعاة ما ورد في الفقر (ح) من هذه 100أ) تصحح كل مادة من مائة ((

 . المادة

 .ب) یوزع مجموع درجات المادة على األسئلة في حالة تعددها قبل التصحیح(

%ودرجات االمتحان 40فهي أو العملي بما ال یجاوزد)تكون درجات االمتحان الش(

%من مجموع الدرجات إذا كان االمتحان مكونًا من شطرین 70التحریري بما ال یقل

أحدهما شفهي أو عملي واآلخر تحریري ویجب بیان ذلك قبل وقت كاٍف للطالب ویجوز 

 .ةلمجلس األساتذة تعدیل هذه النسب بناًء على توصیة مجلس الكلیة المعنی

%من مجموع الدرجات 25هـ) تحسب أعمال الطالب (تقییم مستمر) بما ال یتجاوز(

للمادة وفق برنامج معلن مسبقًا ویجوز لمجلس األساتذة تعدیل هذه النسب بتوصیة من 

 .مجلس الكلیة على أن تراعى خصوصیة كل كلیة

یتقدم بطلب ط) یحق ألي طالب لدیه ادعاء فیما یتعلق بنتیجة أي ورقة امتحنها أن (

للمراجعة بعد دفع الرسوم المقررة إلى أمانة الشؤون العلمیة في مدة أقصاها أسبوع واحد 

المعني ویجوز له تعیین  منسق البرنامجمن تاریخ إعالن النتیجة ویحول الطلب إلى 

لجنة لمراجعة تصحیح الورقة ویتم الرد ألمین الشؤون العلمیة لیخطر الطالب بالنتیجة 

 .لمراجعةفى حالة ا

ي)تحدد رسوم المراجعة المشار إلیها في الفقرة (ط) أعاله بواسطة مجلس الكلیة في (

  .جنیه المتحان المقرر الدراسي الواحد 150كل سنة دراسیة على أن ال تقل عن 
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 :)34مادة (ال

وحدات ذلك المقرر ثم یجمع  یحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة المقرر في عدد

وال تحسب ضمنها  علـى مجموع الوحدات التي درسها الطالب،حاصل الضرب ویقسم 

ویحسب المتوسط   الكلیة )المقررات التي یغیـب عنها الطالب بعذر مقبول من إدارة ( 

السابقة وقسمة  التراكمي بنفس الطریقة مع إضافة مجموع الوحدات ومجموع الدرجات

  ناتج عدد الدرجات على عدد الوحدات التراكمیة

 :)35مادة (ال

درسها الطالب في كشوفات عامة وذلك  ترصد درجات امتحانات المقررات الدراسیة التي

ورقم قیده، ودرجة االمتحان، وتقدیره  لكل فصل على حده، مبینًا بها إسم الطالب رباعیًا،

بیانات أخرى، على أن یحدد اسم الذي كتبه  وعدد الوحدات الدراسیة التي أنجزها، وأیة

قسم الدراسة    والمراقبة ومعتمدًا من قبل رئیس ورئیس لجنة االمتحانات وأماله وراجعه

  . واالمتحانات

 :)36مادة (ال

قسم الدراسة واالمتحانات، بعد التوقیع  تعتمد النتائج النهائیة لالمتحانات من قبل رئیس

المتحانات فصل التخرج والحصول على اإلجازة  علیها من رؤساء األقسام وتعتمد النتائج

  قسم الدراسة واالمتحانات ) ورئیس الكلیةالتخصصیة من قبل رئیس ( 

   :)37المادة(

 -:النجاح

%) على األقل من 45أ) ینجح الطالب في الدور األول إذا حصل على خمسین (

 .درجات كل مادة على حده من المواد في الفصلین الدراسیین أو السنة الدراسیة

الثاني (مالحق) بعد أن كان غائبًا بدون عذر أو كان ب) ینجح الطالب إذا إجتاز الدور 

 .راسبًا ویمنح الحد المقرر للنجاح فقط لكل مادة

ج) ینجح الطالب إذا اجتاز بنجاح امتحان الدور الثاني (بدیل) في جمیع المواد التي 

غاب فیها بعذر قبله عمید الكلیة في امتحان الفصلین الدراسیین أو السنة الدراسیة وفي 

 .ه الحالة یمنح الدرجة التي حصل علیها كاملةهذ

د) یحسب التقدیر العام للنجاح في كل فرقة على أساس مجموع الدرجات التي نالها 
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 .الطالب

 .هـ) الیجوز إعالن النتیجة للطالب إال بعد إجازتها بواسطة المجالس المختصة

 :)38مادة (ال

قسام، ویحسب تقدیره وفقًا ئحة األال تقدر درجات الطالب في كل مادة حسبما تنص علیه

 -: التالیة للنسب

 Aالطالب الذي یحصل على المدى األول یعطى  -

 +Bالطالب الذي یحصل على المدى الثاني یعطى  -

 Bالطالب الذي یحصل على المدى الثالث یعطى   -

  +C  الطالب الذي یحصل على المدى الرابع یعطى  -

 C الطالب الذي یحصل على المدى الخامس یعطى -

 +Dالطالب الذي یحصل على المدى السادس یعطى -

 Dالطالب الذي یحصل على المدى السابع  یعطى  -

  Fالطالب الذي یحصل على المدى الثامن  یعطى   -

  األوزان التقدیریة :

  التقدیرات  األوزان  الرقم

1  A 4  

2  B+  3.5  

3  B  3  

4  C+  2.5  

5  C  2  

6  D+  1.5  

7  D  1  

8  F  ZERO  
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%) فما فوق من مجموع 45الطالب ناجحًا إال إذا تحصل على نسبة ( وال یعتبر 

 . الدرجات للمادة

  :)39المادة(

 -لجان النظام والمراقبة(الكنترول):

(أ) عمید الكلیة ویكون الرئیس األعلى لالمتحانات في الكلیة أو المركز داخل السودان 

  وخارجه.

ظیم أعمال االمتحانات داخل السودان (ب) یتولى عمید الكلیة تشكیل اللجان الالزمة لتن

  وخارجه.

(ج) ال یقل عدد أعضاء لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) عن ثالثة أعضاء أحدهم 

  رئیس اللجنة ویجب أن یكون عدد األعضاء مجتمعین فردیًا.

وخارجها في حالة الضرورة  كلیة(د)تستعین لجنة النظام والمراقبة بمالحظین من داخل ال

  یكونوا من حملة الشهادات الجامعیة ویفضل العاملون في المجال التربوي. على أن

 كلیة(هـ) تقوم اإلدارة العامة للتعلیم عن بعد واالنتساب بتنسیق شئون االمتحانات لفروع ال

  ذات الصلة.  لبرامجداخل وخارج السودان مع ا

 :)40المادة (

 مهام اللجنة :

لجنة لتسییر االمتحانات النهائیة و  صل دراسيتشكل إدارة (الكلیة) في نهایة كل ف

تتولى كافة األمور المتعلقة بسیر  اإلشراف علیها تسمي لجنة االمتحانات والمراقبة

 : االمتحانات وتنظیمها وعلى األخص لما یلي

 . / توزیع كراسات اإلجابة    1

 .األسئلة/ توزیع     2

 . تسلیمها ألساتذة الموادمن المراقبین و  / إستالم كراسات اإلجابة    3

 . / توزیع المالحظین على القاعات    4

 .  / تطبیق الالئحة التأدیبیة المتعلقة باالمتحانات    5

 . القاعات لالمتحانات / تهیئة   6 
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وتسلیمها لقسم الدراسة  /  استالم النتائج من األساتذة وكراسات اإلجابة   7 

 .واالمتحانات لرصدها

 لمساعدتها على القیام بمهامها على أكمل وجه تعانة بمن تراه مناسباً وللجنة االس 

 :)41المادة (

 إجراءات االمتحانات

 التوجیهات الخاصة بالكلیات    (1)

ُیشكل عمید الكلیة لجنة لالمتحانات في الكلیة تكون مسؤولة عن تسییر االمتحانات  /1

 .في كافة مراحلها

رجة علمیة ممتِحنون داخلیون وممتِحنون خارجیون ُیجري االمتحانات لنیل أیة د /2

 .ویجوز في ظروف خاصة تعیین ممتِحنین مشاركین بدال عن الممتِحنین الخارجیین

یعِین مجلس الكلیة المعني بناًء على توصیة مجالس األقسام سنویا الممتِحنین /3

 .عیینهمواألساتذة المتعاونین ویجوز إعادة ت كلیةالداخلیین من بین أساتذة ال

یعین مجلس األساتذة الممتِحنین الخارجیین والمشاركین سنویا، بناًء على توصیة  /4

مجلس الكلیة المعني، الذي یوِضح في ترشیحه الدرجات والمؤهالت العلمیة والوظائف 

الحالیة للمرَشحین ویفضل أن یكون التعیین لمدة ثالث سنوات ویجوز إعادة تعیین من 

 .تنتهي مدته

أو عضو بمجلس الكلیة ممتِحنًا  كلیةیجوز تعیین أي من أعضاء هیئة التدریس بالال  /5

 .خارجیًا ولكن یجوز تعیینه ممتِحنًا مشاركاً 

مقترحًا لتحدید مواقیت االمتحانات لمجلس األساتذة إلجازته على أن  قسمتقدم كل   /6

 .اتنشر تواریخ االمتحانات قبل شهر واحد على األقل من تاریخ بدایته

قوائم الطالب الممتَحنین والممتَحنین من الخارج مع التوجیهات الالزمة  ألقسامتنشر ا/7

 .قبل شهر على األقل من بدایة االمتحانات

 .طباعة أوراق أسئلة االمتحان طباعة واضحة األقسامعلى /8

 :یجب أن تحمل كل ورقة امتحان البیانات اآلتیة/9

إسم  –العام الدراسي أو الفصل الدراسي  – المتحانعنوان ا –اسم القسم  –اسم الكلیة 
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 تاریخ ومدة االمتحان –المادة / المقرر ورقمه 

تحفظ كراسات / أوراق إجابة االمتحانات لدى رئیس القسم المعني لمدة ستة أشهر /10

من تاریخ إعالن النتیجة للرجوع الیها عند الحاجة، ثم یتم التصرف فیها بواسطة رئیس 

 .التشاور مع عمید الكلیةالقسم بعد 

 .ُتجرى جمیع االمتحانات وفقا لنصوص هذه الالئحة والئحة الكلیة المعنیة/11

على الكلیة أن تتأكد من أن الممتِحن الداخلي موجود أو یسهل االتصال به طوال /12

 .فترة االمتحان المعني وذلك بغرض الرد على أي استفسار متعلق باالمتحان

اقبین من بین أعضاء هیئة التدریس ممن هم في درجة األستاذ، یكون كبیر المر /13

عدد كاف من المراقبین   أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد وعلى الكلیة أن تتأكد من وجود

 .في كل قاعة امتحان

على الكلیة إرسال نسخة من ورقة أسئلة االمتحان النهائي لكل مادة/ مقرر ألمین /14

  الشؤون العلمیة 

 :)42المادة (

 التوجیهات الخاصة باألساتذة الممتِحنین    (2)

الممتِحنون بإجراء االمتحانات عن طریق األسئلة المكتوبة أوعن طریق البحوث أو /15

األعمال التي یكلف بها الطالب خالل فترة الدراسة، ویمكنهم وضع أسئلة شفویة ألي 

 .طالب ما لم تنص لوائح الكلیات على غیر ذلك

علي األقل  -ِحنین تسلیم أسئلة االمتحان النهائي والملحق قبل أسبوعین على الممت/16

من الموعد المحدد لالمتحانات لرئیس القسم أو لرئیس لجنة االمتحانات، مطبوعة أو  –

 . مكتوبة بخط الید أو في نسخة مرنة

 . على الممتِحنین التأكد من سریة أوراق االمتحانات إلى حین جلوس الطالب لها/17

على الممتِحن الداخلي أن یعد نسخة من أسئلة االمتحان النهائي والملحق، ویجوز  /18

 .عرضها على الممتِحن الخارجي أو المشارك متى ما َطَلَب ذلك

یجب ان تغطي ورقة االمتحان بقدر االمكان المقرر المحدد للمادة / المقرر على /19

 .أال تتضمن أي سؤال خارج المقرر
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ة االمتحان أكثر من ممتِحن فان كًال منهم یكون مسؤوًال باالنفراد عما إذا وضع أسئل/20

 .یلیه من أسئلة، وبالتضامن عن كل أسئلة االمتحان

یجب على الممتِحن الداخلي قراءة ورقة االمتحان بعد طباعتها والتأكد من أنها /21

متحان خالیة من أي أخطاء، ویجوز للممتِحن الخارجي أو المشارك قراءة ورقة اال

 .ومراجعتها

یكون كل من الممتِحن الداخلي والخارجي أو المشارك مسؤوال بالتضامن واالنفراد /22

 .عن كل أوراق األسئلة وكراسات اإلجابات والدرجات والتوصیات المتعلقة بالنتیجة

یجب أن تكون االسئلة االختیاریة في مستوى واحد وأن تمنح درجات متساویة. إذا /23

 .ان األسئلة االجباریة یجب النص على الدرجات المخصصة لكل سؤالاختلفت أوز 

یجوز عقد امتحانات شفویة للطالب العاجزین عن الكتابة بواسطة الممتِحن الداخلي /24

 .أو من ینوب عنه على أن تكون متزامنة مع االمتحانات

مجلس  یجب على الممتِحنین تقدیم أوراق امتحاناتهم أو أي أمر یتعلق بها إلى/25

 .األساتذة متى ما طلب ذلك

یقوم الممتِحنون الداخلیون والخارجیون أو المشاركون بإجراء االمتحان العملي وذلك /26

 .وفقا لالئحة الكلیة

         :ُیراعى في وضع االمتحانات العملیة القواعد اآلتیة/27

 .أ / اختبار الخبرة العملیة والمهارة والدقة

 .ذلك  تج عنه بالضرورة الرسوب في المادة ما لم یقتض األمرب/ الخطأ الواحد ال ین

ج/ منح الوقت الكافي للطالب بحیث یتمكن من إعادة خطوات االمتحان في حالة 

 .أو أي سبب خارج عن إرادته  حدوث ظروف طارئة

ال یعتبر الطالب ناجحا في أي امتحان یكون فیه اختبار عملي إال إذا أقنع /28

                  .ئه في كل أجزاء االمتحان العملي منها والنظريالممتِحنین بأدا

ُیجري الممتِحنون الداخلیون والخارجیون أو المشاركون االمتحانات الشفویة للمادة / /29

 .للمقرر حسب الئحة الكلیة

یجوز للممتِحنین وفقا لتقدیرهم زیادة زمن االمتحان الشفوي أو العملي أو تخفیضه /30

 .ه بشرط إخطار الطالب قبل وقت كافبل تغییر 
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یرسل الممتِحن الداخلي بواسطة رئیس القسم للممتِحن الخارجي أو المشارك كراسات /31

اإلجابة ونسخة من ورقة أسئلة االمتحان وقوائم درجات االمتحان وأعمال السنة أو 

 .ویضالفصل الدراسي إن دعا الحال، مرِفقا معها رأیه في الحاالت التي تقبل التع

یعید الممتِحن الخارجي أو المشارك إلى القسم جمیع األوراق التي قام بفحصها   /32

 .مصحوبة بتوصیاته

على الممتِحنین الداخلیین والخارجیین أو المشاركین التشاور فیما بینهم لتحدید /33

 .الدرجات النهائیة

لتتم مناقشته في على الممتِحن الخارجي أو المشارك تقدیم تقریره لعمید الكلیة /34

 مجلس الكلیة وٕارسال 

 :صورة منه ألمین الشؤون العلمیة، ویجب أن یحتوي التقریر على المعلومات اآلتیة

 .أ / المستوى العام لألداء

 .ب/ مالئمة األسئلة لمحتوى المقرر

 .مالئمة الدرجات لمستوى األداء /ج

 .د / حاالت الطالب التي تقبل التعویض

 .ویات االمتحانات المشابهة في الجامعات االخرىالمقارنة بمست /هـ

 .و/ توصیاته بخصوص تطویر المناهج وطرق التدریس بالقسم

 .ز / أي أمر آخر یتعلق باالمتحانات

على الممتِحن الداخلي أن یكون قریبا من قاعة االمتحان للرد على أي استفسار /35

 .یتعلق بورقة االمتحان، أو یسهل االتصال به

  .ألساتذة الممتِحنین اإللمام بهذه الالئحةعلى ا/36

 :)43المادة (

 التوجیهات الخاصة بنتائج االمتحانات  (3)    

تكون كل اإلجراءات المتعلقة باجتماعات الممتحنین ورصد درجات االمتحان /37

 .ونتیجته سریة للغایة ویجب أال یطلع علیها أي شخص قبل إعالنها

الس األقسام، ثم في اجتماع الممتِحنین بالكلیة، تناَقش تنائج االمتحانات في مج/38
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 .وترفع لمجلس الكلیة للموافقة علیها في أسرع وقت ممكن

یتم تعویض الدرجات في اجتماع الممتِحنین شریطة أن یكون أداء الطالب في /39

 .امتحانات المواد / المقررات األخرى مقنعا وفقا لالئحة الكلیة

خارجي أو مشارك التصویت في اجتماع الممتِحنین، یحق لكل ممتِحن داخلي أو /40

وفي حالة عدم تمكن الممتِحن الخارجي أو المشارك من الحضور یجب إعطاء توصیاته 

 .وزنها الكامل

یؤخذ بتقدیر الممتِحن الخارجي    الممتِحنون حول تقویم نتائج أي طالب   إذا اختلف/41

 .أو المشارك

انات لمجلس األساتذة إلجازتها مصحوبة بتوصیاته یرفع مجلس الكلیة نتائج االمتح/42

وموقعا علیها من عمید الكلیة ورئیس لجنة االمتحانات ومسجل الكلیة ومرفقا معها 

 .استمارة اإلحصاء والتقویم المعدة من أمانة الشؤون العلمیة

تنشر نتائج الطالب بعد موافقة مجلس الكلیة علیها، وال تصبح نهائیة إال بعد /43

  .تها من مجلس األساتذةإجاز 

 :)44المادة (

 التوجیهات الخاصة بالطالب النظامیین (4)    

 :ال یسمح للطالب بالجلوس لالمتحان إال/44

 .أ / إذا كان مسجال بالكلیة للفصل أو العام الدراسي

ب / إذا استوفى جمیع المطلوبات المحددة في هذه الالئحة، مالم ُیعف من أي منها 

   بواسطة

 .س األساتذة بناًء على توصیة من مجلس الكلیة المعنيمجل

% من حضور الساعات المخصصة ألي  15الطالب الذي یسجل ویتغیب لفترة /45

 .49أو المادة  48مادة / مقرر یتم إنذاره كتابة بتطبیق المادة 

% أو أكثر من حضور  25الطالب الذي یسجل ثم یتغیب عن الدراسة لفترة /46

 .مقرر لعذر مقبول یتم تجمید الدراسة له / صة ألي مادةالساعات المخص

% أو أكثر من حضور الساعات  25  الطالب الذي یسجل ثم یتغیب لفترة/47
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لسبب غیر مقبول یقوم مجلس الكلیة بحرمانه من   المخصصة ألي مادة / مقرر

صفرًا، الجلوس لالمتحان المعني، وفي هذه الحالة یعد راسبا في ذلك االمتحان ویعطى 

 .وتطبق علیه الئحة الكلیة

ال یسمح للطالب باإلعادة أكثر من مرة واحدة خالل دراسته بالسنتین األولى /48

 .والثانیة، كما ال یسمح له باإلعادة أكثر من مرة واحدة خالل ما تبقى من سنوات دراسته

لكنه عجز یسمح مجلس الكلیة المعني للطالب الذي أكمل الفترة الدراسیة المقررة و /49

عن الجلوس لكل االمتحانات أو أي جزء منها بسبب المرض أو أي أسباب أخرى مقنعة 

شریطة أن یقدم الطالب للكلیة شهادة طبیة   لمجلس الكلیة بالجلوس المتحانات بدیلة

 .وفق الضوابط المقررة إلصدار الشهادات الطبیة، أو أي مستندات أخرى

جازة مرضیة بالجلوس ألي امتحان خالل فترة ال یسمح للطالب الذي یكون في إ/50

  .سریان تلك اإلجازة، وتلغى نتیجة أي امتحان جلس له خالل تلك الفترة

) لمجلس الكلیةاعتبارالطالب الذي یتغیب عن أي 52أحكام المادة (  مع مراعاة/51

 .امتحان دون عذر مقبول راسبا ویعطى صفراً 

ن العلمیة بطلب لمراجعة نتیجة أي مادة یحق ألي طالب أن یتقدم المین الشؤو /52

 : /مقرر امتحنه وذلك بملء االستمارة المعدة لهذا الغرض علي تراعي الضوابط التالیة

 أ/ أن یقدم الطلب خالل مدة أقصاها شهر من تاریخ إعالن النتیجة

ب/ یحیل أمین الشؤون العلمیة الطلب الي عمید الكلیة المعني لتشكیل لجنة لمراجعة 

 الطالب وتقدیم توصیة محددة بنتیجة المراجعة   سة إجابةكرا

جـ / یحیل عمید الكلیة المعني توصیة لجنة المراجعة المین الشؤون العلمیة الجازتها 

 واخطار الطالب بها

  ) أعاله1ال یقبل أي طلب للمراجعة بعدإنقضاء الفترة المنصوص علیها في البند (  -2

قدم أو یتلقى أي مساعدة مباشرة أو غیر مباشرة من الیسمح ألي طالب ممتحن أن ی--

  أي طالب ممتحن آخر .

على الطالب الممتحن إتباع التعلیمات الموضحة على غالف كراسة اإلجابة بدقة  --

  وحرص .

  على الطالب الممتحن كتابة إسمه ورقم جلوسه على كراسة اإلجابة . --
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ستعملة أو غیر مستعملة , ما عدا على الطاالب الممتحن عدم إخراج أي ورقة م --

  ورقة األسئلة من حجرة اإلمتحان .

یمنع الكتابة على أي ورقة أو أي شئ آخر غیر أوراق كراسة اإلجابة إال بإذن من  --

  المراقب .

  یمنع منعًا باتا اإلجابة بقلم الرصاص إال في حالة الرسومات . --

ین وتعاطي المكیفات وتناول یزود الطالب الممتحن بماء الشرب ویمنع التدخ --

  المرطبات منعا باتا .

على الطالب الممتحن اإللتزام بالهدؤ والیجوز له التحدث إال عند اإلستفسار من  --

  المراقب .

یعتبر عدم التوقف عن الكتابة عندما یطلب المراقب ذلك في نهایة زمن اإلمتحان  --

  ة .مخالفة لالئحة اإلمتحان مما یعرض الطالب للعقوب

 :)45المادة (

 التوجیهات الخاصة بالممتَحنین من الخارج (5)

 

یجوز للطالب الذي یفصل ألسباب أكادیمیة من أي كلیة تسمح باالمتحان من /53

الخارج أن یقدم طلبه لمجلس الكلیة المعني خالل شهر من بدایة الفصل الدراسي األول 

تي تتبع النظام الفصلي أو قبل نهایة للعام الذي یلي فصله من الجامعة في الكلیات ال

 .الفترة األولى للعام الذي یلي فصله من الجامعة في الكلیات التي تتبع النظام السنوي

) 56إذا لم یلتزم الممتَحن خارجیا بالتقدیم في الفترة المنصوص علیها في المادة (/54

 .بدون عذر مقبول یفقد تلك الفرصة في الجلوس لالمتحان من الخارج

 / یجوز لمجلس الكلیة وفقا لتقدیره أن یسمح للطالب المفصول من الصفوف/55

المستویات قبل النهائیة الجلوس لالمتحان خارجیا مرتین فقط خالل فترة دراسته في 

 .الصفوف / المستویات قبل النهائیة

إذا رسب الممتَحن خارجیا في الصفوف / المستویات قبل النهائیة في فرصته /56

 .الجلوس للفرصة الثانیة في العام الدراسي التالي مباشرة   علیه األولى
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یجوز لمجلس الكلیة أن یسمح للطالب المفصول من الصف / المستوى النهائي    /57

 . لالمتحان خارجیا مرتین متتالتین فحسب  بالجلوس

في  (resit) یجوز لمجلس الكلیة أن یسمح لطالب المستوى النهائي بإعادة االمتحان/58

 .المواد / المقررات التي یرسب فیها مرتین متتالتین وذلك وفقا للوائح الكلیة

إذا تغیب الممتَحن خارجیا عن االمتحان بدون عذر مقبول لمجلس الكلیة بعد إدراج /59

 .اسمه في قائمة الممتَحنین فإنه ُیَعُد راسبًا ویفقد تلك الفرصة

% أو أقل من  20جلوس لالمتحان في على الُممتَحن خارجیا الذي لم یستطع ال/60

المواد / المقررات بسبب المرض أو أیة أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلیة، أن یتقدم 

بطلب لمجلس الكلیة مشفوعا بالمستندات الطبیة وفق الضوابط المقررة إلصدار 

الشهادات الطبیة، أو أي مستندات أخرى للنظر في السماح له بامتحان بدیل في تلك 

 .واد / المقرراتالم

% من المواد /  20إذا لم یستطع الُممتحن خارجیا الجلوس في أكثر من /61

بسبب المرض أو أیة أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلیة، أن یتقدم بطلب    المقررات

لمجلس الكلیة مشفوعا المستندات الطبیة وفق الضوابط المقررة إلصدار الشهادات 

 .لیحتفظ له بفرصته في االمتحان خارجیا في كل المواد الطبیة، أو أیة مستندات أخرى

% من المواد/ المقررات یسمح له  20إذا رسب الممتَحن خارجیا في ما ال یزید عن /62

 .بالجلوس المتحان ملحق في المواد التي لم ینجح فیها

% من المواد/المقررات التي یجوز  20تحدد الكلیة في لوائحها الداخلیة نسبة الـ /63

 . الممتَحن خارجیا الجلوس المتحان الملحق أو البدیل فیها  للطالب

 .یلتزم الممتَحن خارجیا بمراعاة نظم ولوائح الجامعة/64

عند نجاح الممتَحن خارجیا یسمح له بالتسجیل طالبا نظامیا بالكلیة، ویطبق علیه /65

  .نظام اإلنذارات ومرات اإلعادة كما لو كانت دراسته متصلة
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 :)46(المادة 

  مشروع التخرج

القسم المختص بتقدیم برنامج مشروع في مجال  یقوم الطالب بالتنسیق مع .1

البرنامج وصفا للمشروع  تخصصه یسمى (مشروع التخرج) على أن یشمل

موقعًا علیه  وأهدافه ومدى االستفادة منه وخطوات العمل والتكالیف المالیة

 تصمن قبل األستاذ المشرف والقسم المخ

المشروع بعد اعتماده تحت توجیه وٕاشراف األستاذ المشرف  یبدأ الطالب في .2

 . عمل الطالب في المشروع الذي یعتبر مسئوًال عن متابعة

 . الثامن یقوم الطالب بتسجیل المشروع ضمن مقررات الفصل .3

نسیق مع بالت )یقیم المشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من إدارة (الجامعة .4

 . على أن یكون المشرف أحد أعضائها  القسم المختص

 41واحدًا من التقدیرات الواردة في المادة  یعطي للطالب .5

للظروف خاصة طلب تأجیل مناقشة المشروع  یحق للطالب والمشرف معاً  .6

 . للفصل الذي یلیه

) أو أي الكلیةالوصف النظـري والعملي للمشــروع في مكتبة( تحفظ نسخـة من .7

 .الكلیة مكان تحدده إدارة

المشروع  تكون الحقوق محفوظة للطالب والمشرف في حالة ما إذا إحتوى .8

 .السودان على أي نوع من أنواع االبتكار وفق القوانین المعمول بها في

 - :اآلتيیقیم المشروع على النحو  .9

 .قشةالمناالكلیة للجنة  من الدرجة 60%          

 .المشرفمن الدرجة الكلیة لألستاذ  40%          

% من درجة لجنة  50وال یعتبر الطالب ناجحًا إال إذا تحصل على 

 .المناقشة
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  :)47المادة (

 مراجعة اإلمتحانات 

بطلب المراجعة الموضوعیة ألوراق  مع مراعاة سریة االمتحانات یجوز للطالب التقدم

ثالثة مواد وفق اإلجراءات  سب فیها على أال تزید علىإجابته في المواد التي ر 

 : والضوابط التالیة

) خالل مدة ال تزید على أسبوع من مسجل (الجامعة أن یقدم طلب المراجعة إلي    - أ

 .إعالن النتائج

  للمادة الواحدة جنیًها) خمسة وعشرون 25بالطلب كفالة مالیة قدرها ( أن ترفق  - ب

أعضاء هیئة التدریس   (الجامعة) تشكیل لجنة للمراجعة من اثنان منإدارة  تتولى  -ج

من بینهم أستاذ المادة ،وعلى اللجنة إعداد تقریرفي الخصوص، وتقدیمه  على أن یكون

 . الجامعة) خالل المدة التي یحددها قرار التكلیف) إلدارة

ریر في ملف تصحیح النتیجة ، وتودع نسخة من التق إذا ثبت إدعاء الطالب یتم   - د

ویقدم عضو هیئة التدریس تبریرًا مكتوبًا لعدم دقته في  الطالب، وتعاد إلیه قیمة الكفالة

 . التصحیح

تثبت صحة ادعاء الطالب فیترتب على ذلك أیلولة قیمة الكفالة إلي  هـ أما إذا لم

) إخطار الطالب بهذه اإلجراءات والضوابط عند طلب الكلیةإدارة ( ) وعلىالكلیة(

  . مراجعةال

  :)48مادة (ال

  الشهادات:

  خطة سیر إستخراج الشهادة وتوثیقها :

ویتم توثیقها من مكتب بعد دفع رسوم الشهادة تستخرج الشهادات من مكتب المسجل 

  العلمیة ثم توثق من مكتب العمید.الشؤون 
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  الفصل الخامس:

  الئحة السلوك التربوي والعقوبات

  األخالق والسلوك

  دأب السلوك 

  اللبس

  ممارسة الطالب لمهنة ال تتناسب مع وضعه كطالب

ــب   إنــذار الطالـــ

  المخالفات التأدیبیة

  أقسام المخالفات التأدیبیة

  العقوبات التأدیبیة 

   

 األخالق والسلوك

  ):49المادة(

 أ/ ال یجوز للطالب أن یسلك سلوكًا تكون فیه مخالفة للتعالیم اإلسالمیة أو مخالفة

للقوانین السائدة في البالد أو یمس سمعته أو یحط من مكانته كعضو في مؤسسة علمیة 

  إسالمیة.

ال یحق ألي طالب أن ینظم أو یحرض  ب/ دون المساس بعمومیة البند (أ) من المادة  

أو یشترك أو یساعد على قیام أي تجمع أو أي مظاهرة أو سب أو أن یصدر أو یشترك 

على إصدار أو تعلیق الصحف الحائطیة أو الملصقات أو أو یساعد أو یحرض 

شعارات القماش أو الكتابة على الجدران أو توزیع المنشورات أو استعمال مكبرات 

  الصوت في أي جزء من حرم الكلیة إال في الحدود التي تسمح بها الكلیة وقوانین البالد.
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  دأب السلوك آ

  ):50المادة (

یسلك سلوكًا من شأنه أن یهدد أمنه أو صحته أو یسيء إلى أ/ ال یجوز للطالب أن  

  الكلیة أو یهدد النظام واالستقرار بها.

ب/ یجب على الطالب أن یتعامل مع أساتذته و زمالئه والعاملین بالكلیة على أساس 

  من اإلحترام والود.
  

  اللبس

  ):51المادة (

تشمًا داخل حرم الكلیة ولدى یجب أن یكون لبس الطالب والطالبة ومظهرهما الئقًا ومح

ممارسته ألي نشاط أكادیمي أو ثقافي أو ریاضي أو اجتماعي أو أي نشاط جامعي 

آخر وتكون للشخص المسئول السلطة في أن یحدد ما إذا كان اللبس والمظهر محتشمًا 

  والئقًا ویكون قراره في ذلك نهائیًا.

  

  ممارسة الطالب لمهنة ال تتناسب مع وضعه كطالب

  ):52مادة (ال

ال یجوز للطالب بعد قبوله أن یمارس أي مهنة أو نشاط ال یتناسب أخالقیًا مع وضعه 

كطالب على أن یكون لعمید الكلیة وعمید الطالب الحق في تحدید ما إذا كانت المهنة 

  أو النشاط ال یتناسب مع وضعه كطالب

 إنــذار الطالـــــب

 :)53مادة (لا

 : تیةینذر الطالب في الحاالت اآل

انقطع عن متابعة دراسته ألي سبب كان مدة تزید على أسبوعین في الفصل  إذا    . أ
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 تقدیم عذر مقنع إلدارة (الكلیة ) الدراسي بدون

  .األدنى عن الحد إذا قل معدله التراكمي العام    . ب

 المخالفات التأدیبیة

 :)54مادة (لا

ألنظمة المعمول بها في (الكلیة) سواء وا إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعًال یشكل للوائح

بشأنه أحكام تأدیب الطالب المنصوص  تم ذلك بداخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق

 : علیها في المواد التالیة

 :)55مادة (لا

تسجیله بالدراسة، وحتى زوال هذه  یظل الطالب خاضعًا ألحكام التأدیب من تاریخ

 .الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجیله

 :)56مادة (لا

إیجابیة أم كان مجرد امتناع إذا شكل  یعد مخالفة تأدیبیة كل فعل سواء أخذ صورة

 .الكلیة مخالفة للوائح واألنظمة المعمول بها في

 :)67مادة (لا

الالئحة بالعقوبات المنصوص علیها  أال تخل أحكام التأدیب المنصوص علیها بهذه

سلوك الطالب جریمة جنائیة تعین  إذا شكلبقانون العقوبات والتشریعات المكملة له، و 

بالواقعة دون أن یؤثر ذلك علي سیر  علي إدارة (الكلیة) إبالغ جهات االختصاص فوراً 

 . اإلجراءات التأدیبیة في مواجهته

 :)58مادة (لا

المخالفة بصفته فاعال أصلیا، أو كان  تسري أحكام التأدیب علي الطالب سواء ارتكب

 .المخالفة التامة وع في ارتكاب المخالفة حكمشریكًا، ویأخذ الشر 

  :)59مادة (لا

  أقسام المخالفات التأدیبیة :

 -: تقسم المخالفات التأدیبیة إلى األقسام التالیة

 .بالكلیة االعتداء علي أعضاء هیئة التدریس والعاملین والطالب    . أ

 .االعتداء علي األموال والمرافق التابعة بالكلیة  . ب
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 .اإلخالل بنظام سیر الدراسة واالمتحانات بالكلیة  . ت

 .القویم الذي ینبغي أن یكون علیه الطالب السلوك المنافي للخلق  د. 

 .الجرائم المخلة بالشرف  هـ.

 :)60مادة (لا

 : العاملین أو الطالب یعد من مخالفات االعتداء علي هیئة التدریس أو

 .الضرب أو اإلیذاء    . أ

 .التهدید السب أو القذف أو    . ب

 .اإلهانة  ج.

المعتدي علیه أو في غیابه  ویتحقق االعتداء إذا تم بصورة علنیة أو غیرها، بحضور

 .وسواء ارتكاب كتابة أو شفاهه أو إشارة

 :)61مادة (لا

  : التابعة للكلیة ما یلي تعد من مخالفات االعتداء علي األموال والموافق

الكلیة سواء بجعلها غیر صالحة  ریب األدوات والمعدات التابعة لمرافقإتالف وتخ  - أ

  .لالستعمال أو بتغییر وجه استعمالها كلیا، أو جزئیا

 )الكلیة سرقة األموال، أو األدوات، أو المعدات، أو الكتب، أو غیرها من ممتلكات - ب

 . أو االستیالء علیها

 . اإلعارة وعدم إرجاعه ألمانة، أواالحتفاظ بما سلم لطالب على سبیل ا -ج

 :)62مادة (لا

 -: االمتحانات ما یلي یعد من مخالفات اإلخالل بنظام سیر الدراسة أو

سواء أن كانت صادرة عن (الكلیة)  تزویر اإلفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمیة    . أ

  .أو خارجها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة

للشخصیة  ال الشخصیة سواء لتحقیق منفعة للفاعل أو لغیرة، ویعد انتحاالإنتح . ب

ذلك  دخول طالب بدال من طالب أخر في االمتحانات ویعتبر من أتفق معه أو سهل له

 . شریكا له ویخضع للعقوبة

 .العلمیة بأیة صورة كانت إثارة الفوضى وعرقلة سیر المحاضرات أو الدروس ج. 

فیما یخص سیر الدراسة   اإلدارة ء هیئة التدریس، أو العاملین فىالتأثیر على أعضا  د.
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 .بالعملیة التعلیمیة واالمتحانات، أو التقییم أو غیرهم مما یتعلق

ویعتبر من قبیل  الغش في االمتحانات، أو الشروع فیه بأي صورة من الصور هـ. 

عالقة بالمنهج  الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات كل ما له

 . الدراسي موضوع االمتحان

  .والمرافق التابعة لها كلیةبنظام العمل في ال أیة مخالفة للوائح والنظم المتعلقة  و.

أمام لجان التحقیق أو التأدیب المشكلة وفقًا ألحكام  االمتناع عن اإلدالء بالشهادة ز. 

 . هذه الالئحة

 )63مادة (لا

ما من  القویم الذي ینبغي أن یكون علیه الطالب الجامعي ، كلیعد سلوكا منافیا للخلق 

ما من  شأنه اإلساءة إلى (الكلیة) وكل ما یتعارض مع اآلداب واألخالق المرعیة. وكل

 . شأنه اإلخالل بسیر العملیة التعلیمیة حسب األصول المتعارف علیها بالكلیة

 :)64مادة (لا

 -: تعد من الجرائم المخلة بالشرف

جرائم االعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدي علیه، وفي هذه الحالة یكون   . أ

 .األخر شریكا في الجریمة الطرف

  صورة من الصور تعاطي المخدرات والمسكرات، أو التعامل فیها بأیة . ب

 .تداول األشیاء الفاضحة، أو توزیعها، أو عرضها  ج.

 .فقًا للقوانین واللوائح النافدةشأنه أن یخل بالشرف و  كل ما من  د. 

 التأدیبیة العقوبات

 :)65مادة (لا

) فقرة (أ) من هذه 57المادة( كل سلوك یشكل إحدى المخالفات المنصوص علیها في

عن ثالثة فصول دراسیة ، وٕاذا  الالئحة یعاقب مرتكبها باإلیقاف عن الدراسة لمدة ال تقل

 لیة)كان الطالب عائدًا لفعله یفصل من (الك

 :)66مادة (لا

) فقرة (ب،ج) 57المادة ( كل سلوك یشكل إحدى المخالفات المنصوص علیها في

 وعند العودة الرتكاب یعاقب مرتكبها باإلیقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن فصل دراسي
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ثالثة فصول  إحدى المخالفات تكون العقوبة اإلیقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن

 .دراسیة

 :)67مادة (لا

بالوقف عن الدراسة مدة ال  (57) یعاقب على المخالفات المنصوص علیها في المادة

المخالفات وال یعاد  تقل عن فصل دراسي ویحصل من (الكلیة) عند تكرار إحدى

 .أحدثها المخالف إلى مواصلة الدراسة آال إذا دفع قیمة اإلضرار التي

 :)68مادة (لا

 :علي النحو آالتي   )57(علیها في المادة یعاقب علي المخالفات المنصوص 

المذكورة یعاقب علیها  أ. المخالفات المنصوص علیها في الفقرتین (أ،ب) من المادة

الطالب عائد لفعله  ل دراسیة ،وٕاذا كانو بالوقف عن الدراسة مدة ال تقل عن ثالثة فص

  یفصل من (الكلیة)

) المذكورة یعاقب 57ج،د) من المادة (الفقرتین ( المخالفتان المنصوص علیهما فى -ب

االمتحانات كلیًا، أو جزئیا ویعتبر امتحانه ملغیا في  علیهما بحرمان الطالب من دخول

 .المخالفة المادة التي ارتكب فیها

أو رئیس قاعة  ج یحق لرئیس لجنة االمتحانات والمراقبة، و إدارة (الكلیة) المختصة، 

بتفتیشه،  ى طلب أي مراقب أن یفتش الطالب وان یأمراالمتحانات مباشرة، أو بناء عل

لها عالقة  إذا وجدت قرائن قویة تدعو إلى االشتباه بأن في حیازة ذلك الطالب أوراقاً 

في عملیة  بالمقرر موضوع االمتحانات . و إذا كان المشتبة طالبة یجب االستعانة بأنثى

 .التفتیش

  أو من یكلفه أن یخرج تحانات والمراقبةیحق إلدارة (الجامعة) أو رئیس لجنة االم

  االمتحانات والمراقبة ویعتبر من قاعة االمتحانات كل طالب مخالف لتعلیمات لجنة

 .ویعطي فیه درجة صفر امتحانه ملغیًا في المقرر الذي ارتكب فیه المخالفة

قرر على ما له عالقة بالم كل طالب یحاول الغش بأي صورة كانت أو یعثر معه  . ه

  عدا ما هو مسموح به مع ورقة األسئلة موضوع االمتحان یعتبر

 .المواد امتحانه ملغیًا في المقرر الذي ارتكب فیه المخالفة ویعطي درجة صفر في جمیع

 .الثانیة د.یفصل من (الكلیة) ذلك الطالب الذي أرتكب الغش للمرة
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العقوبات  بقة (ه) بإحدىه. یعاقب على المخالفات المنصوص علیها في الفقرة السا

 : التالیة

 .اإلنذار     •

 .الجامعة مدة ال تقل عن شهر الحرمان من االستفادة من مرافق     •

  .وال تزید على سنة واحدة اإلیقاف عن الدراسة مدة ال تقل عن ثالثة أشهر     •

 :)69مادة (لا

الئحة بإحدى من هذه ال )57( یعاقب على المخالفات المنصوص علیها في المادة

  : العقوبات التالیة

  . تقل عن شهر اإلیقاف عن الدراسة مدة ال .1

إذا كان  الحرمان من درجات أعمال السنة، أو الفصل الدراسي، أو إلغاؤه .2

الطالب قد دخلها، وٕاذا كان الطالب ثیت أنتظامه مجددًا بالدراسة یوقف 

 .خالفةفي الفصل الدراسي الذي وقعت فیه الم تسجیله

 :)70مادة (لا

بالوقف عن الدراسة مدة ال  )57( یعاقب على المخالفات المنصوص علیها في المادة

 .یفصل من (الكلیة) تقل عن ثالثة فصول دارسیه، وٕاذا كان الطالب عائدا

 :)71(مادة لا

 2 حانحرمان الطالب من التقدم إلى االمت یترتب علي الوقف المؤقت عن الدراسة  . أ

 .االمتحانات النهائیة التي تعقد أثناء سریان مدة الوقف ویشمل

 .جامعات أخرى تمنع عقوبة الفصل من الجامعة إمكانیة القدر فى    . ب

 :)72مادة (لا

واألنظمة المعمول بها في الكلیة أن  على كل من یعلم بوقوع مخالفة للقوانین واللوائح

مكتوبا عن الواقعة إلى اللجنة اإلداریة للكلیة  ن تقریرایقدم بالغا عن هذه المخالفة یتضم

 ة، یتعین على المعهد أولى الواقعتاریخ البالغ ع في مدة ال تزید على ثالثة أیام من

التدریس ممن ال تقل درجته على أستاذ مساعد لیتولى  الكلیة  تكلیف أحد أعضاء هیئة

بالمعهد أو الكلیة لكتابة محضر  بأحد الموظفین التحقیق مع المخالف وله آن یستعین

  .التحقیق
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 :)73 (مادة لا

على األقل ، وال یحسب الیوم الذي تم  یتم إعالن الطالب بالتحقیق قبل موعده بیوم كامل

  .حاالت الضرورة واالستعجال اإلعالن فیه ویجوز أن یتم التحقیق فورا في

 :)74مادة (لا

للتحقیق بالرغم من إعالنه به، یقدم  لطالببعد االنتهاء من التحقیق، أو عدم حضور ا

 .المكلف بالتحقیق تقریره إلى الجهة التي كلفته

 :)75مادة (لا

على أن   للتأدیب بقرار من إدارة (الكلیة) فور االنتهاء من التحقیق یتم تشكیل مجلس 

ذوى الخبرة والدرایة(بشرط ال یكون  یتكون من عضوین من أعضاء هیئة التدریس من

القانونیة، ویتم إعالن من تمت إحالته  بینهم من قام بالتحقیق). وعضو عن اإلدارةمن 

المثول أمامهم وذلك بمدة ال تقل عن  على المجلس المذكور بالموعد التي ینبغي فیه

من بینهم وفي حالة عدم الحضور  ثالثة أیام وال یحسب الیوم الذي تم فیه اإلعالن

 .ة غیابیةیصدر المجلس قرار التأدیب بصور 

 :)76(مادةلا

الطالب، ویجوز للمجلس استدعاء  یصدر مجلس التأدیب قراراته بعد سماع أقوال 

 .بالتحقیق الشهود. كما یجوز له استدعاء من قام

 :)77مادة (لا

محققین وأعضاء مجلس التأدیب فیما یتعلق  یتولى رئیس (الكلیة) أو ینوب عنه تكلیف 

 .من قسم في إطارالكلیة بالقضایا التي تخص أكثر

 )78مادة (لا

اإلعالن في (الكلیة) المسجل بها  یتم اإلعالن عن موعد التحقیق أو التأدیب بلوحة

  .ویعتبر ذلك قرینة علي العلم به الطالب قبل الموعد المحدد لذلك بثالثة أیام،

 :)79مادة (لا
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عتبر قرارات المجلس نافدة األعضاء، وال ت یصدر مجلس التأدیب قراراته بأغلبیة أصوات

جمیع جامعات السودان بقرار الفصل الذي  إال بعد اعتمادها من إدارة (الكلیة) وتبلغ

بغرض الحیلولة دون تسجیل ذلك الطالب المفصول  یصدر منها إحدى الجامعات ،وذلك

 .في أي جامعة أخرى

 :)80مادة (لا

المسجل بها الطالب، وتسلم لطالب یعلن قرار مجلس التأدیب بلوحة اإلعالنات في الكیة 

 .الشخصي للطالب نسخة منه، وتودع نسخة ثانیة بالملف

 :)81مادة (لا

طبقًا ألحكام هذه الالئحة نهائیة بعد  تعتبر قرارات المجالس التأدیبیة التي تصدر

بموجب التشریعات  اعتمادها، وال یجوز الطعن فیها إال بالطرق القضائیة المقررة.

 .النافدة
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