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 ( 1المادة ) 
 تمهيدية أحكام  

 اسم الالئحة وبدء العمل بها  .1
وتسري أحكامها    2021تسمي هذه الالئحة بالالئحة األكاديمية لكلية بورتسودان األهلية لسنة 

علي جميع طالب البكالوريوس والدبلوم التقني ـ ويعمل بها ابتداءً من إجازتها بواسطة المجلس 
 . العلمي وتوقيع رئيس المجلس عليها

 إلغاء  .2
ع  ين تظل جمأم علي    2015لسنة  هلية  هذة الالئحة  الالئحة االكاديمية لكلية بورتسودان االتلغي  

 جراءات التي تمت بموجبها صحيحه.اإل
 . تعديل الالئحة 3      

الكلية  أ.   العلمي    -تحتفظ  المجلس  في   أن تعلن   -ممثلة  ، على  الالئحة  في تعديل هذه  بحقها 
 .  خالل قنوات الكلية المعترف بهاالتعديالت بصورة رسمية من  

 .  تقع على الطالب مسئولية اإللمام بهذه الالئحة ، وعلى الكلية تقديم النصح واإلرشاد ب. 
 ( 2المادة ) 

 تفاســـــير 
في هذه الالئحة ما لم يقتض السياق معني أخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعني الموضح أمام 

 كل منها.
احكام أمر تأسيس    :اللوائح   العلمي بموجب  المجلس  او  التي يصدرها مجلس االمناء  اللوائح  يقصد بها 

 م.  2013الكلية للعام
 يقصد بها كلية بورتسودان االهلية.  :الكلية 
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العلمي   للمادة  :  المجلس  وفقًا  يشكل  الذي  المجلس  به  )  16يقصد  الكلية  1فقرة  تأسيس  أمر  من   )
 م.  2013للعام

التي   :البرنامج   العلمي  البحث  او  التدريس والتدريب  احد مجاالت  يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في 
 تقدمها الكلية.

التي   :  القسم العلمي  البحث  او  التدريس والتدريب  مجاالت  احد  في  متخصصة  أي وحدة علمية  به  يقصد 
 يقدمها البرنامج. 

 برامج االكاديمية بكلية بورتسودان االهليةيقصد به مجلس ال :مجلس البرامج 

 يقصد بها االساتذة واالساتذة المشاركون واالساتذة المساعدون والمحاضرون بالكلية.   :هيئة التدريس

( 1فقرة )    19هو المسؤول االول لدي اإلدارة التنفيذية بالكلية والذي يتم تعينه وفقًا للمادة    :العميد  
 م.  2013الكلية للعام  من أمر تأسيس 

( من  1فقرة )  23يقصد به امين الشؤون العلمية المعين بموجب احكام المادة  : امين الشؤون العلمية 
 م.  2013أمر تأسيس الكلية للعام  

( من أمر تأسيس الكلية للعام  1فقرة )  22يقصد به وكيل الكلية المعين بموجب احكام المادة    :  الوكيل
 م.  2013

( من  1فقرة )  24يقصد به الشخص المسئول عن البرنامج المعين بموجب احكام المادة    :نامج  منسق البر
 م.  2013أمر تأسيس الكلية للعام  

يقصد به الشخص المسجل للدراسة بالكلية للحصول علي اإلجازة العلمية )درجة البكالوريوس    :   الطــالــب   
 العلمي  بتوصية من مجلس البرامج. او الدبلــوم التقني( التي يمنحها المجلس 

إلي   12يقصد به المدة الزمنية التي يحددها التقويم الدراسي بالكلية وتتراوح مدته بين  : الفصل الدراسي  
 اسبوعًا للبكالوريوس والدبلوم وال تشمل فترة التسجيل واالمتحانات. 15
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( 11العلمي حسب التصنيف الوارد في المادة )يقصد بها الشهادة الممنوحة من المجلس    :اإلجازة العلمية  
 من هذه الالئحة .

يقصد به الخطة الدراسية النموذجية والتي تتكون من المقررات جميعها التي يدرسها الطالب    : المنهج
 لتمكنه من الحصول علي الدرجة العلمية في تخصص معين . 

والمحتوي والذي يحمل رمزًا واسمًا معينًا    يقصد به وحدة المنهج الدراسي المحدد االهداف   :المقــــرر  
 ويقدم في عدد محدد من الساعات المعتمدة في فصل دراسي معين  .  

يقصد بها الوحدة القياسية للوقت المطلوب إلكمال مقرر معين وتمثل ساعة من   :الساعة المعتمدة  
 عيًا علي مدي الفصل الدراسي . الدراسة النظرية أو ساعتين إلي ثالث ساعات من العملي او المتابعة اسبو 

: يقصد بها حاصل نقاط التقدير الذي حصل عليه الطالب في مقرر معين حسب التصنيف الوارد نقاط المقرر  
 /أ( من هذه الالئحه في عدد ساعات المقرر المعتمدة.  3فقرة ) 11في المادة 

في الفصل الدراسي المعني وجلس يقصد بها مجموع نقاط المقررات التي درسها الطالب    :النقاط الفصلية 
 لالمتحان فيها . 

مجموع النقاط الفصلية التي تحصل عليها الطالب في فصل دراسي واحد مقسومًا على  :المعدل الفصلي 
 مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي المعني . 

: مجموع النقاط لكل الفصول مقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة لكل الفصول  المعدل التراكمي  
 الدراسية التى درسها الطالب.  

ا  إمتحانات  للمادة    :لكلية  لجنة  وفقًا  المكونة  اللجنة  بها  )  9يقصد  الالئحة   1فقرة  هذه  من   ) /ًا 
 والمسئولة عن متابعة االمتحانات.

البرامج اللجنة المكونة من قبل العميد بتوصية من امين الشؤون العلمية   : لجنة امتحانات  يقصد بها 
 لتنظيم االمتحانات واإلشراف عليها  . 
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اال نظم  مخالفات  الغش  لجنة  وحاالت  العلمية     :متحانات  الشؤون  أمين  يكونها  التي  اللجنة  بها  يقصد 
بالتشاور مع العميد قبل بداية االمتحانات والمنعقدة أثنائها للنظر في مخالفات نظم االمتحانات وحاالت 

المجل من  النهائية  اجازتها  البرامج ومن ثم  لمجلس  الالئحة والتوصية بشأنها  الواردة بهذه  س  الغش 
 العلمي.

يقصد بها الحالة التي يضبط فيها الطالب أثناء االمتحان وهو يستخدم أو يحاول أن يستخدم    :حالة الغش  
 أي وسيلة غير مسموح بها للحصول علي أية معلومة ذات صلة باالمتحان وتؤمن عليها اللجنة.

/أ( من هذة الالئحة التابعة  1فقرة )  4:يقصد بها اللجنة المكونة وفقًا للمادة  لجنة القبول والتسجيل  
 للشؤون العلمية والتي تختص بشؤون القبول والتسجيل والتوصية بشأنها للعميد .

األولي    السنة  بعد  مستوي    :قبول  في  أخري  تعليمية  مؤسسات  من  بالتحويل  الطالب  قبول  به  يقصد 
الداخلي   التحويل  يشمل  كما   . التجسير  أو  األول  المستوي  خالف  الي  جامعي  برنامج  من   الكلية  لطالب 

 برنامج أخر.

الجامعي   وتوثيق    :الرقم  وتقويم  للقبول  العامة  اإلدارة  بواسطة  للطالب  يمنح  الذي  الرقم  به  يقصد 
 الشهادات وهو رقم استمارة القبول مضاف اليه رقمين جهة اليمين والذي يمثل عام القبول.

 ( 3المادة ) 
 نظام الدراسة واإلجازة العلمية 

 . نظام الدراسة:  1
 تعتمد الكلية  النظام الفصلي بالساعات المعتمدة والمحدد بفصلين دراسيين في العام. ًا.

   تسمح الخطة الدراسية النموذجية للطالب بإكمال دراسة المنهج في فصول دراسية محددة. .ب 
عن)    .ج الواحد  الفصل  في  المعتمدة  الساعات  تزيد  عن  30ال  تقل  وال  ساعة  الفصلين  15)(  عدا  ساعة   )

 النهائيين . 
ال يسمح للطالب باالستمرار في الدراسة ألكثر من ضعف المدة المقررة للحصول علي اإلجازة العلمية   د.

 باستثناء فترات التجميد. 
 تحدد الكلية أو البرنامج مرشدًا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب.  ه.
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األكاديمي في إسداء النصح والتوجيه للطالب في كل ما يختص بدراسته وأدائه  تتمثل مهام المرشد  و.  
 األكاديمي وتبصيره باللوائح ومساعدته في متابعة الدراسة وفق الخطة الدراسية النموذجية.

 . اإلجازة العلمية : 2

وا   ًا. الدراسي  المنهج  أكمل  الذي  بالكلية  المسجل  للطالب  العلمية  اإلجازة  الكلية  االمتحانات تمنح  جتاز 
 النهائية بنجاح. 

ال يمنح الطالب المحول إلي الكلية من مؤسسة تعليمية أخري اإلجازة العلمية ما لم يكمل بالكلية   ب.
 نصف المدة المقررة على األقل .

يحدد المجلس العلمي تاريخ منح اإلجازات العلمية ويعتبر قرار المجلس نهائيًا في كل ما يتعلق بمنح     ج.
 ازة العلمية .اإلج 
تمنح الكلية شهادة اإلفادة وشهادة التفاصيل للطالب الذي اكمل المنهج بنجاح بعد إجازة المجلس د.   

 العلمي لها و توقيع مسجل الكلية وأمين الشؤون العلمية وعميد الكلية. 
أمين  ه.   من  عليها  وموقعًا  الكلية  بختم  مختومة  ناجح  طالب  لكل  العلمية  اإلجازة  الشؤون  تسلم 

 العلمية وعميد الكلية ويكون ذلك مرة واحدة فقط في حفل التخرج )ما كان ذلك ممكنًا(. 
 ( 4المادة ) 

 القبول والتسجيل 
 . لجنة القبول والتسجيل : 1

والتسجيل    ًا. القبول  اجراءات  في  للنظر  العميد  قبل  من  والتسجيل  القبول  لجنة  تسمى  لجنة  تشكل 
 والتحويل تتكون من االتي :

 أمين الشؤون العلمية             رئيسًا .  •
 عضوًا.           ممثل وكيل الكلية          •
 عضوًا.            امين مكتب القبول        •
 عضوًا.             امين شؤون الطالب      •
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 منسقو األقسام                    أعضاء.   •
 عضوًا و مقررًا.                               المسجل        •

 مهام واختصاصات اللجنة:    2. 

مجلس  .أ الي  بشانها  والتوصية  اخري  رسوم  أي  او  التسجيل  ورسوم  الدراسية  الرسوم  اقتراح 
 االمناء.

والتحويل   .ب  الجامعيه  الدرجات  وحملة  الناضجين  وقبول  التجسير  واجراءات  قواعد  اقتراح 
 والتوصية بشانها المانة الشؤون العلمية. 

 دراسة مقترحات البرامج في شأن االعداد المخططه للقبول والتوصية بشأنها للعميد.  .ج
انقطعوا عن  د.   للذين  الدراسة  استئناف  الدراسة لفترات طويلة والتوصية بشانها النظر في طلبات 

   للمجلس العلمي.
   أي مهام اخري يكلفها بها العميد او تحال اليها من مجلس االمناء او امانة الشؤون العلمية  .ه

 اجتماعات اللجنة :    .3

 تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها في الوقت الذي يحدده.  ًا.
 ( الصوات الحاضرين. 1%+ 50تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها باالغلبيه العاديه ) ب.
يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها والمشاركة البداء الرأي دون ان يكون له    ج.

    حق التصويت.
 الرسوم الدراسية:  . 4

 تسدد الرسوم الدراسية كاملة ويجوز لوكيل الكلية النظر في حاالت تقسيط الرسوم الدراسية.  .أ 
 تسدد رسوم الطالب السوداني بالعمله المحلية حتي تخرجه.   .ب
   تسدد رسوم الطالب الوافد بالعمله االجنبية او حسب ما تقرره اللجنة حتي تخرجه.  .ج
 . %( من الرسوم الدراسية 50طالب االعاده يسدد ) .د
 الطالب الممتحن من الخارج يسدد رسوم التسجيل فقط. . ه
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الرسوم  .و يسدد  بالكلية  أخر  الي  برنامج  من  او  أخري  تعليمية  مؤسسات  من  المحول  الطالب 
 الدراسية المقرره للسنة االولي للبرنامج المحول اليه في نفس العام.  

منحة    .ز  يعطي  االمتحانات  في  المتفوق  في  الطالب  الدراسية  الرسوم  من  اعفاؤه  ويتم  تفوق 
معدل   علي  حصوله  شريطة  التالية  حالة   3.50السنة  وفي  معدل,  لالعلي  وتعطي  ومافوق, 

اشتراك اكثر من طالب في نفس المعدل توزع عليهم الرسوم الدراسية بنسب متساوية علي ان 
 .   يكملوا باقي الرسوم الدراسية 

/ه( يسدد طالب برنامج المختبرات الطبية الممتحنين  4فقرة )   4المادة  علي الرغم ما ذكر في   .ح
 %( من الرسوم الدراسية.50من الخارج )

يتم ترشيح الطالب للقبول بالكلية بواسطة اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات   .ط
 بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 

اللياقة يجب أن  يجتاز الطالب    .ي التي تجري للمقبولين بالكلية لتحديد  المعاينات و الكشف الطبي 
 الطبية للبرامج المختلفة واي مطلوبات اخري خاصة بالبرنامج.

 ( 5المادة ) 
 القبول بعد السنة األولي 

يجوز قبول طالب من مؤسسات تعليمية أخري بعد السنة األولي كما يمكن تحويل الطالب من برنامج    .1
 الي أخر بالكلية علي ان يستوفي الطالب الشروط التالية : 

أن يكون قد حاز في الشهادة الثانوية على الحد االدني لمتطلبات القبول في البرنامج المعني في   .أ 
القبول التي تحدده الئحة القبول بمؤسسات التعليم العالي االهلي   السنة المعنية وفقًا لشروط

 واالجنبي .
 أن يكون طالبًا منتظمًا بإحدي المؤسسات التعليمية  المعترف بها.   .ب
النقل من فصل   .ج أن يكون قد اجتاز أخر امتحانات جلس لها بنجاح في جميع المقررات واستحق 

 دراسي الي أخر.
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المشابه للتخصص أن يكون قد أكمل سنة در  .د التخصص  اسية كاملة أو )فصلين دراسيين( في 
 الذي يرغب في دراسته بالبرنامج المعني.

يرفق مع الطلب الشهادة الثانوية وشهادة تفاصيل بالتقديرات التي تحصل عليها من المؤسسة  . ه
 التعليمية المحول منها.

 إجراءات القبول بعد السنة األولي كما يلي :  2.

اجراءات   .أ  من  ينتهي  أن  علي  المقررة  الرسوم  سداد  بعد  بذلك  الخاصة  االستمارة  الطالب  يمأل 
التقديم قبل أسبوعين علي األقل من بداية العام الدراسي ويقدمها ألمانة الشؤون العلمية ،  

 وتحول المستندات إلي البرنامج المعني.
اما  .ب في  تفحص  الواردة  الشروط  استيفاء  من  والتأكد  الطالب  مستندات  العلمية  الشؤون  نة 

 /ًا( وإرسالها إلي ادارة البرنامج المعني .1فقرة ) 5المادة 
القرار  .ج إلصدار  والتسجيل  القبول  لجنة  لتوجيه  العلمية  الشؤون  المانة  توصية  البرنامج  يرفع 

 المناسب.
در  .د فصل  في  محول  طالب  أي  تسجيل  ذلك  اليتم  بداية  من  اسابيع  اربع  مضي  بعد  معين  اسي 

 الفصل الدراسي.
ابداء أي اسباب   . ه التسجيل في الوقت المحدد بذلك ومن غير  اذا لم يتمكن الطالب المحول من 

 مقبوله للشؤون العلمية يفقد فرصتة في التحويل.
السنة االولي  الطالب المحول عليه ان يسدد نفس قيمة الرسوم الدراسية للطالب المقبولين ب  .و

 الحالية للبرنامج المعني المحول اليه.
ترفع أمانة الشؤون العلمية أسماء الطالب المجازة من لجنة القبول والتسجيل لإلدارة العامة   .ز 

 للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات العتمادها وال يسمح للطالب بالدراسة قبل ذلك . 
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 ( 6المادة ) 
 التسجيل 

الشؤون   .1 بواسطة  والمعلن  البرامج  منسقي  مجلس  من  المجاز  الدراسي  التقويم  وفق  التسجيل  يتم 
 العلمية للبرامج المختلفة.  

 يكون تسجيل الطالب نظاميًا اوطالب إعادة اوطالب جالس من الخارج بحسب نتيجة اخر امتحان جلس له.  .2
 ي فردي. علي الطالب أن يقوم بالتسجيل في بداية كل فصل دراس .3
ينتهي تسجيل الطالب عدا أولئك المسجلين من الخارج للفصل الدراسي المعني بعد أسبوع من بداية  .  4

فترة   رسوم عن  بدفع  المتاخر  الطالب  ذلك ويلزم  ما يوجب  رأي  إذا  التسجيل  مد  للعميد  الدراسة ويجوز 
 التاخير)غرامه تاخير( والتي تحددها لجنة القبول والتسجيل. 

 لتسجيل للطالب الممتحنين من الخارج قبل أسبوعين من بداية االمتحانات النهائية .ينتهي ا . 5
 احكام و إجراءات التسجيل: . 6

يتم تسجيل الطالب بعد حصوله علي الرقم الجامعي من االداره العامه للقبول وتقويم وتوثيق   .أ 
 الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الطالب    .ب المواعيد  علي  وفي  العلمية  الشؤون  امانة  ماتحدده  وفق  التسجيل  اجراءات  اكمال 
 المحددة. 

يرسل المسجل قوائم الطالب المسجلين إلي أمانة الشؤون العلمية بنهاية تاريخ التسجيل علي ان     .ج
 تزود بها البرامج فورًا.

التسجيل يتم تسجيله بعد   الطالب الذي يتأخر عن التسجيل لفترة أكثر من أربعة أسابيع بعد نهاية   .د
 دفع غرامة تقدرها لجنة القبول والتسجيل. 

 الطالب الذي يتأخر عن التسجيل حتي نهاية الفصل الدراسي يعتبر مفصوال.   . ه
/ه( عام دراسي او اقل و ابرز 6فقرة ) 6إذا كانت فترة غياب الطالب الذي تقرر فصله وفقًا للمادة   .و

 سيد العميد إلغاء قرارالفصل.المستندات التي تبرر غيابه يجوز لل
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للماده    .ز  الطالب وفقًا  )  6يجوز فصل  اكثر من عام 6فقرة  اذا كان فترة غيابه  /ه(  فصاًل نهائيًا 
 دراسي.  

 علي الطالب ان يقوم باجراءات التسجيل او التجميد او االستقاله بنفسه او بتوكيل رسمي. .ح
 ( 7المادة ) 

 تجميد الدراسة 
الذي أكمل إجراءات التسجيل تقديم طلب بتجميد الدراسة مرفقًا معه المستندات الالزمة يجوز للطالب     ًا.

 المين الشؤون العلمية بواسطة منسق البرنامج في مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع من بداية الدراسة .
في الحاالت    يجوز للعميد النظر في طلبات تجميد الدراسة للطالب بعد انقضاء الفترة المحددة للتجميدب.   

 االستثنائية التي ترفع له من امين الشؤون العلمية . 
 يجب ان ال يتعدي تجميد الدراسة مرتين خالل فترة الدراسة.  ج.
)أربعة    د. متعاقبتين  مرتين  الطالب  منح  مرة ويجوز  في كل  دراسيين  فصلين  التجميد عن  مدة   تزيد  ال 

 فصول دراسية (. 
عليها    ه. يوافق  قاهرة  وألسباب  طارئة  حاالت  في  إال  األولي  السنة  لطالب  الدراسة  بتجميد  يسمح  ال 

 العميد بعد توصية امين الشؤون  العلمية.
الدرا   و. تجميد  حاالت  المسجل   كل  من  مكتوبًا  إخطارا  تسليمه  بعد  اال  الدراسة  ترك  للطالب  يجوز  ال  سة 

 ومعتمدًا من الشؤون العلمية بالموافقة علي التجميد. 
عند انتهاء فترة التجميد علي الطالب المجمد للدراسة التسجيل بالطريقة المنصوص عليها في المادة  ز.  

 راسية علي النحو التالي:( من هذه الالئحة ويكون تسديد الرسوم الد6)
. يسدد الطالب الرسوم الدراسية التي قبل بها في الفصل الدراسي االول  اذا كانت فترة التجميد عامين 1

 او اقل.
فك  2 التي  للدفعة  المقررة  الدراسية  الرسوم  عامين  تجميده  سنوات  عدد  تجاوز  الذي  الطالب  يسدد   .

 التجميد معها.
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 ( 8المادة ) 
 االستقالة 

يجوز لطالب الفصل األول تقديم استقالته من الكلية بعد إكمال إجراءات تسجيله في الفصل الدراسي   ًا.
 األول .

الدراسية األخري غير الفصل الدراسي األول تقديم استقالته ب.   يجوز ألي طالب من الطالب في الفصول 
 الدراسي المعني .من الكلية دون التقيد بإكمال إجراءات تسجيله في الفصل 

 يمأل الطالب الذي يرغب في االستقالة من الكلية االستمارة المعدة لذلك .  ج.
يقوم المسجل بالتحقق من أسباب استقالة الطالب ومراجعة وضعه األكاديمي ومن ثم رفع التوصية   د.

 ألمانة الشؤون العلمية بعد التعليق علي االستمارة بالموافقه.
با ستقالته من الكلية وقررالعودة و االستمرار في الدراسة بالكلية مرة اخري يسدد     الطالب الذي تقدم   ه.

الرسوم الدراسية المقررة للسنة االولي الحالية للبرنامج الذي عاد اليه وذلك بعد موافقة منسق البرنامج 
 المعني.

تقوم امانة الشؤون العلمية برفع اسماء الطالب الذين قبلت استقالتهم الي االدارة العامة للقبول   و.
 وتقويم وتوثيق الشهادات. 

 ( 9المادة ) 
 الضوابط العامة لالمتحانات  

 . لجنة االمتحانات :1
 تتكون لجنة امتحانات الكلية من األتي : ًا.

 مشرفًا.                      السيد العميد                 •
 أمين الشؤون العلمية                  رئيسًا . •
 عضوًا.                          وكيل الكلية             •
 أعضاء.                        منسقو األقسام      •
 عضوًا ومقررًا.                             المسجل                   •
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 يكون العميد لجنة عليا لتنظيم االمتحانات باشرافه ورئاسة أمين الشؤون العلمية وعضوية الوكيل   ب.
 يتم تكوين لجان فرعية لالمتحانات بواسطة العميد لكل برامج الكلية برئاسة منسق البرنامج المعني.  ج.
 األساسية وفق التقويم الدراسي المجاز من قبل مجلس منسقو البرامج .  يتم عقد جميع االمتحانات  د.
يتم عقد دورتي امتحان في السنة هي دورة امتحانات الفصل الدراسي األول ودورة امتحانات الفصل   ه.

 الدراسي الثاني وتحتوي الدورة علي االمتحانات االساسية  لمقررات الفصل الدراسي المعني . 
ت البدائل وفق التقويم الفصلي)فصلين دراسين( وخالل دورة امتحانات الفصل الدراسي تعقد امتحانا  و.

 المعني وبعد امتحاناته االساسية  بأسبوع واحد . 
 تعقد امتحانات المالحق  قبل الفصول الفردية بوقت كافي .  ز.

تعقد امتحانات ازالة الرسوب للطالب الخريجين حسب ما يحدده مجلس البرامج ويمنح الطالب الذي نجح  ح.
اشارة لنجاح بعد  *C من الدرجة النهائية و يعطي تقدير    50في امتحان ازالة الرسوب درجة النجاح فقط )

 ملحق وتمثل نقطتين في التقدير(. 

 . الحرمان من الجلوس لالمتحان : 2
 25يجوز لمجلس البرنامج حرمان الطالب من الجلوس لالمتحان النهائي في أي مقرر اذا تجاوز غيابه نسبة    ًا.

 % من الساعات الدراسية المخصصة لذلك المقرر بغض النظر عن أسباب ذلك الغياب .
غيابه    ب. نسبة  تبلغ  عندما  الطالب  المعني  البرنامج  منسق  البرنام  15ينذر  اعالنات  لوحة  في  أو       %  ج 

 )الكلية( او أي وسيلة اعالنية اخري مناسبة.
/ًا( من مسؤولية العميد بناءً علي توصية البرنامج المعني 2فقرة )  9يكون قرار الحرمان في المادة    ج.

 وامانة الشؤون العلمية ويكون القرار نهائيًا .

 . قوائم الطالب وجداول االمتحانات :3
 الساسية قبل اسبوعين علي االقل من تاريخ بداية االمتحاناتتنشر جداول االمتحانات ا ًا. 

تنشر قوائم مبدئية بأسماء الطالب المسجلين قبل أسبوعين علي األقل من بداية االمتحانات،)هذا    ب.
المادة   ألحكام  خاضعًا  الحق  إذ يظل هذا  لالمتحان  الجلوس  حق  ال يعني  )   9النشر  من هذه 2فقرة  /ًا( 

 ساعة علي األقل من بداية االمتحانات(.  72ائم النهائية للمسجلين لالمتحانات قبل الالئحة وتنشر القو



 

كلية بورتسودان األهلية   –   2021 الالئحة األكاديمية   |   13  
 

بداية    ج. من  أسبوع  قبل  الجلوس  لهم  يحق  الذين  الطالب  وأسماء  المالحق  امتحانات  جداول  تنشر 
 االمتحانات.

 . تعليمات للطالب الممتحنين :4
  يسمح للطالب الدخول لقاعة االمتحان قبل عشرة دقائق من بداية جلسة االمتحان ًا.

علي الطالب الممتحن الجلوس في المكان المخصص حسب رقم جلوسه او حسب توجيه المراقب وأن   ب.
 يضع أمامه ما يثبت هويته. 

 لالمتحان . اليسمح ألي طالب الخروج من قاعة االمتحان اال بعد مضي نصف الزمن المحدد ج.
ال يحق ألي طالب الدخول الي قاعة االمتحان بعد مضي نصف ساعة من بداية الزمن  المحدد لالمتحان  د.  

 وال يمنح الطالب المتأخر أي زمن اضافي 
علي الطالب إحضار مستلزمات االمتحان ويمنع منعًا باتًا استالف او تداول أي أدوات داخل قاعة االمتحان  ه.  

 ا . او ما في حكمه
يمنع منعًا باتًا إستخدام أجهزة الهاتف المحمول وملحقاته وأجهزة التسجيل ومافي حكمها داخل   و.

 قاعة االمتحان أو أي أداوت او أوراق أو وثائق ذات صلة بالمقرر . 
يمنع منعًا باتًا كتابة أي شئ يتعلق بالمقرر علي اآللة الحاسبة او المسطرة أو الجسم أو المالبس أي   ز.

وات يستخدمها الطالب داخل قاعة االمتحان ويمنع تلقي  الطالب ألية مساعدة مباشرة أو غير مباشرة  أد
 ذات صلة باالمتحان من أي شخص وكل ما يتعلق بها. 

 تسليم كراسة االجابة وكل مايتعلق بها للمراقب مسئولية الطالب .  ح.
 مقامها خالف كراسة اإلجابة .يمنع منعًا باتًا الكتابة علي ورقة األسئلة او مايقوم  ط.
 اليسمح بنزع أي ورقة من كراسة االجابة وكل مايتعلق بها.  ي.

علي الطالب الممتحن عدم االخالل بالنظام والتزام الهدوء التام وال يجوز له التحدث إال عند االستفسار  ك.  
بتوجيهات   العمل  الطالب  وعلي  تام  بهدوء  ذلك  ويكون  المراقب  االلتزام  من  عليه  كما  المراقب 

 بالتوجيهات الواردة من الئحة سلوك الطالب.
 ال يسمح للطالب مغادرة قاعة االمتحان خالل ربع الساعة األخيرة من زمن االمتحان. ل.
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المراقب ذلك في نهاية االمتحان مخالفة للوائح    م. يعتبر عدم توقف الطالب عن الكتابة عندما يطلب 
 االمتحانات .

يسمح باعادة دخول أي طالب قاعة االمتحان اال اذا كان خاضعًا للمراقبة المستمرة طوال فترة غيابه  ال  ن.
 من قبل المراقب.

 توجيهات للمراقبين :  .5
المرفقه  .أ  بالتوجيهات  الممتحنين وااللتزام  بالطالب  الخاصة  بالتعليمات  اإللمام  المراقبين  علي 

 مع جداول المراقبات.  
علي كبير المراقبين استالم مظروف االمتحان مغلقًا قبل نصف ساعة من بداية االمتحان وال    .ب

 يتم فتح المظروف اال داخل القاعة .
المراقبين الحضور داخل قاع  .ج ة االمتحان قبل نصف ساعة من بداية االمتحان والتأكد من علي 

 استالم كل ما يتعلق باالمتحان بالعدد الكافي. 
التام   .د الهدوء  من  والتأكد  االمتحان  فترة  طيلة  القاعة  داخل  موجودون  المراقبين  يكون  أن 

 وتجنب التشويش قدر اإلمكان علي الممتحنين . 
يقي الذي بدأ فيه االمتحان واإلعالن عنه وتنبيه الطالب  علي كبير المراقبين تسجيل الزمن الحق  . ه

 لملئ البيانات علي كراسة اإلجابة . 
بيانات  و.   من  والتأكد   االمتحان  بداية  من  ساعة  نصف  مضي  بعد  الحضور  بحصر  المراقبون  يقوم 

  الطالب علي كراسات اإلجابة ومطابقة هوياتهم
مسئواًل مع مراقبي القاعة عن جمع أوراق اإلجابة ومطابقتها               مع  يكون كبير المراقبين     ز. 

 قائمة الحضور وتسليمها للجنة امتحانات البرنامج 
إذا ضبط المراقب أي طالب يغش أو يتلقي أو يقدم أية مساعدة لطالب أو من طالب اخر أو يرتكب     ح.

 هذه الالئحة عليه اتباع اإلجراءات التالية : ( من 4فقرة ) 9أيه مخالفة لبند من بنود المادة 
 إبالغ كبير المراقبين وملء استمارة المخالفات .  .1
 إرفاق كل األوراق او األدوات المستخدمة في حالة الغش او المخالفة مع االستمارة   .2
 السماح للطالب باالستمرار في أداء االمتحان .. 3
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الحقائق  .  4 تقصي  استمارة  من رفع  عليها  التوقيع  بعد  البرنامج   امتحانات  لجنة  الي  والمرفقات 
 المراقب وكبير المراقبين . 

علي كبير المراقبين اخطار الطالب للمثول أمام لجنة مخالفات تعليمات االمتحانات وحاالت الغش  .  5
 ) يوقع الطالب علي االستمارة (. 

 توجيهات لألساتذة الممتحنين :  .6
 ان صادقًا وشاماًل للمقرر وللمرحلة المقصودة باالمتحان . يجب ان يكون االمتح .أ

األخطاء   .ب  من  خلوها  من  والتأكد  طباعته  بعد  االمتحان  مراجعة  الممتحن  األستاذ  علي  يجب 
 ،والتأكد من كافة محتويات االمتحان من جداول وإشكال وغير ذلك . 

البرنامج المعني في زمن مناسب بعد تاريخ يجب تسليم نتيجة االمتحان وكراسات اإلجابة لمنسق  ج. 
 االمتحان مع تقديم مالحظات حول أداء الطالب وتوصياته إلجازة النتيجة .

 تحتفظ الكلية بكراسات اإلجابة لمدة عام دراسي بعد إجازة النتيجة من المجلس العلمي.د. 

 ( 10المادة ) 
 حاالت الغش 

 . يندرج االتي تحت بند حاالت الغش:1
النقل من كراسة أو أي قصاصات ورقية أو تبادل الكراسات أو أوراق األسئلة مباشرة أو عن طريق  .أ

 طرف ثالث. 
 الكالم مع الغير.  ب. 
 الكتابة علي  اجزاء الجسم اوالدرج أو المسطرة أو الحائط أو أي وسيلة اخري.ج. 

 الدخول لقاعة االمتحانات بجهاز الموبايل وملحقاته وغيرها من التقنيات الحديثة.  د.  
 . إجراءات التحقيق في مخالفات نظم االمتحانات وحاالت الغش:2

يكون العميد لجنة مخالفات نظم  االمتحانات وحاالت الغش للتحقيق وتقصي الحقائق تضم ثالثة  ًا.  
امين الشؤون العلمية قبل بداية االمتحانات وتكون في حــــالة  من منسقي البرامج كأعضاء برئاسة  

 انعقاد دائم للنظر في المخالفات التي تحول إليها من لجنة االمتحانات . 



 

كلية بورتسودان األهلية   –   2021 الالئحة األكاديمية   |   16  
 

( من هذه الالئحة تتبع اإلجراءات  4فقرة )   9إذا ارتكب الطالب مخالفة ألي بند من بنود المادة  ب.  
  التالية :

الذي ارتكب1 المخالفة أمام لجنة مخالفات نظم االمتحانات وحاالت الغش بعد امتحان   (. يمثل الطالب 
 المقرر المعني في اليوم التالي مباشرة علي ان يتم ابالغ الطالب يذلك من قبل منسق البرنامج المعني. 

 (. اذا لم يمثل الطالب امام لجنة المخالفات يجوز أن يصدر الحكم عليه غيابيًا.2
إفادة المراقبين وإفادة الطالب وترفع توصيتها لرئيس لجنة االمتحانات في مدة ال   (. تنظر اللجنة في3

 تتجاوز أسبوعا واحدا من نهاية االمتحانات . 
يعرض على مجلس البرامج ملخص حاالت الغش ومخالفة نظم االمتحانات وحاالت الغش مكتوبًا ج.  

 نتائج االمتحانات . اسم الطالب ــ الرقم الجامعي والعقوبة الموصي بها، مع 
البرامج د.   مجلس  بواسطة  الغش  وحاالت  االمتحانات  نظم  مخالفات  لجنة  وحيثيات  توصيات  ترفع 

 للمجلس العلمي التخاذ القرار النهائي.
 . العقوبات :3

المادة ًا.   بنود  من  ألى  مخالفة  الممتحن  الطالب  ارتكب  )  9اذا  حالة  4فقرة  عدا  الالئحة  هذه  من   )
الغش يجوز لمجلس البرامج بناءً علي توصية لجنة مخالفة نظم االمتحانات وحاالت الغش  ان يوقع  

 احدي العقوبات االتية:  
 انذار الطالب  كتابة وتوقيعه اقرار بعدم التكرار.  .1

 اعتبار الطالب راسبًا في المقرر ويمنح صفرًا في المقرر.  .2
 التوصية للمجلس العلمى بإيقاف الطالب عن الدراسة لمدة يحددها مجلس البرامج. .3
 التوصية للمجلس العلمى بفصل الطالب فصاًل نهائيًا من الكلية. .4

ه الالئحة يوصى عقوبات حاالت الغش: اذا ارتكب الطالب حالة من حاالت الغش المبينة حسب هذ .ب 
 مجلس البرامج  للمجلس العلمى بأحد العقوبات التالية:

 االنذار  .1
 اعتبار الطالب راسبًا في المقرر المعني ويمنح صفرًا   .2
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 اعتبار الطالب راسبًا في المقرر ويمنح صفرًا وايقافه عن الدراسة عام دراسى .  .3
لس العلمى قرارًا بفصل الطالب  فى حالة تكرار حالة الغش مرتين طيلة فترة الدراسة يصدر المج .4

 فصاًل نهائيًا من الكلية .
 يتم اعالن المخالفة والعقوبة بلوحة اعالنات الكلية أو بأى وسيلة أخرى ممكنة.   ج.

 ( 11المادة )
 تقويم األداء األكاديمي للطالب 

 تصنيف اإلجازة العلمية :  .1
إكمال المنهج الدراسي المقرر بنجاح يعتمد تصنيف اإلجازة العلمية التي تمنح للطالب عند   .أ 

 علي المعدل التراكمي للطالب كما هو موضح أدناه .
 (. بكالوريوس الشرف : 1) 

 

 (. البكالوريوس العام والدبلوم التقنى :2)

 المعدل التراكمي  تصنيف اإلجازة العلمية 
 3.50   -   4.00 ممتاز

 3.00  -    3.49 جيد جدًا
 2.50   -  2.99 جيد 

 2.00  -    2.49 مقبول 
 

 المعدل التراكمي  تصنيف اإلجازة العلمية 
 3.50 -   4.00 مرتبة الشرف األولي

 3.00 -   3.49 مرتبة الشرف الثانية )القسم األول ( 
      2.50 -  2.99 )القسم الثاني ( مرتبة الشرف الثانية 
    2.00 - 2.49 مرتبة الشرف الثالثة 
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المقررات يحسب    .ب من نقاط وساعات  أخري  من مؤسسات تعليمية  المحول  الطالب  معدل 
 التي درسها بالكلية بعد تحويله ويشمل ذلك مقررات االستيفاء . 

( خمسة عشر 15يجب أن ال تتجاوز الساعات المعتمدة لمقررات االستيفاء للطالب المحول )  .ج
 ساعة.

نقاط وساعات المقررات التي درسها    يحسب معدل الطالب المقبول علي نظام التجسير من .د
 بالكلية بعد قبوله.

 تقويم المقررات : .2

 درجة وتتكون من األتي :   100الدرجة الكاملة ألي مقرر  .أ 
 درجة( .70ــ   60درجة االمتحان التحريري النهائي وتتراوح بين ) .ب
التجارب العملية او  أعمال الفصل الدراسي المكون من الواجبات او التقارير او حلقات النقاش او   .ج

 درجة(. 40-30االختبارات وتتراوح درجة العمل الفصلي بين )
 تحدد التقديرات في المقررات كما بالجدول األتي :  .د

 
 التقدير بالنقاط التقديرات بالرموز التقديرات بالدرجات 

100-80 A 4.00 
79-75 B+ 3.50 
74-70 B 3.00 
69-60 C+ 2.5 
59-50 C 2.00 

 C* 2.00 بعد ملحق نجاح 
 F 0 50اقل من 

 

 



 

كلية بورتسودان األهلية   –   2021 الالئحة األكاديمية   |   19  
 

 تقويم أداء الطالب للنظام الفصلي:. 3

تحسب نقاط المقرر من التقدير الذي حصل عليه الطالب في المقرر وعدد الساعات المعتمدة له   -أ 
   )عدد ساعاته المعتمدة(.   ×نقاط المقرر =)التقدير بالنقاط( كاألتي :  

كاألتي:           -ب الفصلية  المعتمدة  والساعات  الفصلية  النقاط  من  للطالب  الفصلي  المعدل  يحسب 
الفصلية(   المعتمدة  الساعات  )مجموع   ÷ الفصلية(  النقاط  )مجموع   = الفصلي             المعدل 

 )مقربا لمنزلتين عشريتين (. 
 والساعات المعتمدة التراكمية كاآلتي : يحسب المعدل التراكمي للطالب من النقاط التراكمية  -ج

   = التراكمي  الفصول( [المعدل  كل  في  المقررات  نقاط  التراكمية)مجموع  الساعات  [          ÷   ]النقاط 
 )مقربا لمنزلتين عشريتين (   ]المعتمدة التراكمية)مجموع الساعات المعتمدة في كل الفصول( 

 االمتحانات األساسية: . 4
فقرة    9الجلوس لالمتحان االساسى اال اذا ورد اسمه فى القوائم النهائية حسب المادة  ال يحق للطالب  

 /أ( من هذه الالئحة.3)
 امتحان البديل : -5

من   -أ يتمكن  لم  ولكنه  المعني  الدراســي  الفصل  أكمل  الذي  للطالب  المعني  البرنامج  مجلس  يسمح 
ا المرض  بسبب  منها  جزء  أي  او  االمتحانات  لكل  البرامج الجلوس  لمجلس  مقنعة  أخري  أسباب  أي  و 

للشهادات  المقررة  الضوابط  وفق  طبية  شهادة  الطالب  يقدم  ان  شريطة  بديلة  المتحانات  بالجلوس 
 الطبية او أي مستندات أخري معتمدة.

اإلجازة    -ب  تلك  سريان  فترة  خالل  امتحان  ألي  بالجلوس  مرضية  إجازة  في  يكون  الذي  للطالب  يسمح  ال 
 أي امتحان جلس له خالل تلك الفترة .  وتلغي نتيجة 

الطالب الذي لم يجلس المتحان البديل بعذر مقبول تعلق دراسته ويسمح له بالجلوس بامتحان بديل   -ج
 مع الدفعة التى تليه. 

 الطالب الذى لم يجلس المتحان البديل بدون عذرًا يعتبر راسبًا ويمنح صفرًا .  د.
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 امتحان الملحق :  - 6

   امتحان المالحق في نهاية الفصول الزوجية بعد إعالن النتيجة.تعقد   .أ 
في   .ب الثلث  من  أقل  أو  المعتمده  الساعات  ثلث  في  رسب  إذا  المالحق  إلمتحانات  الطالب  يجلس 

 االمتحانات األساسية للفصلين الفردي والزوجي عدا طالب السنة النهائية. 
النهائية المتحانات    .ج المالحق  اذا رسب في  ثلثي الساعات المعتمده اواقل يجلس طالب السنة 

 من الثلثي في االمتحانات األساسية للفصلين الفردي والزوجي.
 الطالب الذي يتغيب بدون عذر مقبول عن إمتحانات المالحق يعتبر راسبًا .  .د
معتمده  ساعه   تعلق دراسة الطالب إذا تجاوزت ساعات المقررات التي رسب فيها خمسة عشر   . ه

الطب  وطالب  الطبية  المختبرات  طالب  عدا  التالي   الدراسي  للفصل  بالتسجيل  له  يسمح  وال 
 والجراحة. 

المادة   .و في  ذكر  ما  الرغم  )  11علي  تجاوزت 6فقرة  إذا  الطالب  المعني  البرنامج  منسق  ينذر  /ه( 
البرنام اعالنات  لوحة  في  وذلك  معتمدة  ساعة  عشرة  فيها  رسب  التي  المقررات  أو) ساعات  ج 

 الكلية ( او أي وسيلة اعالنية اخري مناسبة.
اليسمح لطالب المختبرات الطبية وطالب الطب والجراحة االنتقال من الفصل الزوجي الي الفصل   .ز 

  الفردي الذي يليه اإل إذا نجح في جميع مقررات الفصليين السابقين .
جاح بعد ملحق وتعطي نقطتين  اشارة لن*C الطالب الذي ينجح في امتحان الملحق يمنح تقدير    .ح

 في التقدير.
 اإلعادة :  - 7

يلزم الطالب باإلعادة إذا رسب في اكثر من ثلث والى ثلثى الساعات المعتمدة لمقررات الفصلين  .أ
 الفردي والزوجي  عدا طالب السنة النهائية. 

يلزم طالب السنة النهائية باالعادة اذا رسب في اكثر من ثلثي الساعات المعتمدة في مقرارات   .ب 
 الفصلين الفردي والزوجي.

 لوس لالمتحانات في المقررات التي رسب فيها الطالب فقط. تكون اإلعادة بالج .ج
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األعمال . د المحاضرات وانجاز  حضور  باإلعادة عليه  يلزم  الذي  رسب    الطالب  التي  للمقررات  الفصلية 
 .  فيها

 : الفصل من الدراسة : يفصل الطالب من الدراسة في الحاالت التالية  -8
الساعات المعتمدة لمقررات الفصلين الدراسيين الفردي والزوجي ذا رسب الطالب في أكثر من ثلثي  إ .أ

 و يستثني من ذلك الطالب المسجلين بالسنة النهائية . 
 إذا كانت نتيجة الطالب إعادة في الفصل الدراسي المحدد للمرة الثانية . .ب 

 االمتحان من الخارج :  -9
( فرصة الجلوس من الخارج المتحانات المقررات  8)فقرة    11يمنح الطالب المفصول وفقًا إلحكام المادة    -أ

التي رسب فيها ، ويكون ذلك في االمتحانات األساسية للفصل المحدد او في الذي يليه علي األكثر ، وعليه  
 النجاح في جميع المقررات ليصبح طالبًا نظاميًا . 

صتان للجلوس لالمتحان من  ( فر8فقرة )11يعطي الطالب المفصول من الدراسة وفقًا إلحكام المادة    -ب 
 الخارج طيلة فترة دراسته.  

 إعادة التصحيح : -10
 يحق للطالب الراسب ان يتقدم بطلب إلعادة التصحيح لورقة امتحان او اكثر وفقا للضوابط التالية :   -أ

مدة   -1 في  المعني  البرنامج  بواسطة  العلمية  للشؤون  بطلبه  شخصيًا  الطالب  يتقدم  أن  يحق 
 من تاريخ إعالن النتيجة المجازة بواسطة مجلس البرامج .  أقصاها أسبوع

يقوم الطالب بملء استمارة إعادة التصحيح من الشؤون العلمية بعد دفع الرسوم المقررة من  -2
 إدارة الكلية.

 %( من الرسوم الدراسية لكل مقرر. 10دفع الرسوم المحددة إلعادة التصحيح ) -3
 ول النتيجة الصادرة من لجنة المراجعةيوقع الطالب اقرار للشؤون العلمية بقب  -4
بالنسبة لطالب المختبرات الطبية ، اذا وجد أن الطالب المتظلم راسبا في الشق العملي يتم الغاء  -5

 النظر في طلب التصحيح . 
 اذا أسفرت المراجعة عن وجود خطأ في التصحيح او كتابة النتيجة يمنح الطالب حقه كامال .  -6
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من داخل  يشكل أمين    -ب  آخرين  البرنامج وعضوية أستاذين  العلمية لجنة برئاسة منسق  الشؤون 
 الكلية أو خارجها لمراجعة كراسة إجابة الطالب وتقديم توصية محددة بنتيجة المراجعة .

تتم إجازة نتيجة إعادة التصحيح بواسطة مجلس البرامج ثم يحيل أمين الشؤون العلمية النتيجة    -ج
 إخطار الطالب وإعالنها عبر لوحة اإلعالنات .لمنسق البرنامج و

يجوز لمجلس البرامج اذا تبين له استغالل الطالب لهذه المادة ان يتخذ القرار بتوقيع عقوبة من   -د
 /أ( من هذه الالئحة .3فقرة )  10العقوبات الواردة في المادة 

 ( 12المادة )
 احكام عامة 

 ما لم يرد فيه نص بهذه الالئحة تطبق عليه لوائح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. -1
تسرى نظم ولوائح القبول الصادرة من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالتعليم   -2

 العالى وتسود احكامها فى حالة تعارضها مع احكام هذه الالئحة.

م( المنعقد فى  2021لسنة    3علمى قد اجاز هذه الالئحة فى اجتماعه رقم ) بهذا أشهد بأن المجلس ال 
 م. 2021/ سبتمبر/    23يوم   الخميس    الموافق  
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