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 الفصل األول

 جامعة المشرق
 :كلمة رئیس الجامعة 1-1

 التحقوایسعدني ان أتقدم ألبنائنا الطالب خاصة اولئك الذین 
بالجامعة ھذا العام بخالص التھنئة ببدء العام الدراسي الجدید، 

 أن أقدم لكم جامعة المشرق كواحدة من الجامعات ویطیب لي
 بالسودان العالیاألھلي موقعا ً مرموقاَ بین مؤسسات التعلیم التیاحتلت

 أسست األساسیةالمتمیزةالتي وقت وجیز، وذلك بفضل البنیات في
 . الكلیةانطالقھ جاءت مكتملة منذ والتيعلیھا الكلیة 

 جامعة المشرق بأن مجتمعنا یعول فيلدینا قناعات راسخة 
 غایاتھوأمنیاتھفي بالبالد لیحقق العاليكثیراً على تمیز التعلیم 

ما الرفاھیة، ولذلك تعمل جامعة المشرق وتھدف إلى الوصول إلى 
 جامعھ المشرق وھیئة التدریس والكادر إدارة أن االتمیز. كمقفو

 بالكلیة كلھم معنیون وطامحون لتھیئة مستقبل مشرق اإلداري
 .لطالب الجامعة

 :رؤیة الجامعة 1-2
تطمح جامعة المشرق ألن تكون مركزاً عالمیاً للتمیز و 

اإلبداع في المجال التعلیمي و البحث العلمي لتطویر و خدمة 
 .المجتمع

 :أھداف الجامعة 1-3
 . مناھجھوتدریسھ وتطویرتحصیل العلم  .1
 . العلمیةومنحھم اإلجازاتتأھیل الطالب  .2
 بحاجات والتطبیقیة المرتبطةإجراء البحوث العلمیة  .3

 .المجتمع
المساھمة في ترقیة أداء العاملین في الدولة في شتى  .4

 .المجاالت التي تشملھا الجامعة
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 في كل مجاالت وضمان الجودةإتباع التقویم الذاتي  .5

 .الجامعة

 :تعریف مختصر بالجامعة 1-4

أنشئت جامعة المشرق بناًء على موافقة وزارة التعلیم العالي 
م 2003والبحث العلمي في الیوم الحادي والعشرون من أكتوبر عام  

 صممت مبانيكقلعة للتعلیم وصرح للمعرفة، فقد شیدت الجامعة 
خصیصاً لتكون بیئة جامعیة متكاملة من حیث القاعات الدراسیة 

والمعامل الھندسیة ومعامل علوم الحاسوب وتقانة المعلومات 
والمعامل األخرى المكملة للمنظومة التعلیمیة إضافة للمكتبة التقلیدیة 

والمكتبة الرقمیة، كما أھتمت الجامعة أیضاً بالجوانب الخدمیة 
 المختلفة حیث تمیزت الجامعة ببیئة الطالبیةالمتعلقة باألنشطة 

 وثقافیة متفردة ونظراً لما تتمتع بھ الجامعة من واجتماعیةأكادیمیة 
بنیة تحتیة متكاملة فقد أشادت اإلدارة العامة للتعلیم العالي األھلي 
واألجنبي بالتجھیزات العلمیة المتمیزة للقاعات الدراسیة ومعامل 

 والستریوھاتالحاسوب والشبكات والمعامل الھندسیة والورش، 
 استیفاءالخاصة بتكنولوجیا اإلعالم والوسائط المتعددة، وبناًء على 

 جمیع البرامج اعتمادالجامعة لكل المطلوبات األكادیمیة  فقد تم 
 .الھندسیة من قبل المجلس الھندسي السوداني

 الجامعة بتجوید األداء في جمیع جوانبھ خاصة اھتمت
الجانب األكادیمي إذ أولت أمر ھیئة التدریس أھمیة قصوى فقامت 

بتعین أساتذة أكفاء متفرغین ومنسجمین مع معاییر التعلیم العالي كماً 
وكیفاً مما كان لھ األثر اإلیجابي الواضح في مستوى األكادیمي 

 وتتبع (Semester)بالجامعة ، حیث تنتھج الجامعة النظام الفصلي 
 الطالب من خالل اللوائح األكادیمیة ألداءنظام التقویم المستمر 

 الجامعة أیضاً بالمناشط الطالبیة اھتمتللجامعة ، باإلضافة لذلك 
 والثقافي والترفیھي، حیث تشرف االجتماعياألخرى على المستوى 

عمادة شئون الطالب على الرحالت العلمیة كل فصل دراسي 
لمختلف دول العالم وتعمل على خلق عالقات أكادیمیة متمیزة مع 

 من البرامج التدریبیة االستفادةجامعات أجنبیة وعربیة بغرض 
والترفیھیة المصاحبة للرحالت العلمیة، باإلضافة إلى ذلك تھتم 
الجامعة بإقامة الندوات والمحاضرات العلمیة واألسابیع الثقافیة 
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بجانب الدورات الریاضیة من خالل منتدى المشرق الثقافي 
 مھرجان قمة األرض استضافةوالریاضي حیث كان للجامعة شرف 

 فعالیاتھ بجامعة أقیمتالذي )Word Summit Awards(العالمي
م بمشاركة لفیف من الجامعات العالمیة 2008المشرق في العام 

والعربیة والسودانیة وعدد من العلماء واألدباء والشعراء كما تقوم 
الجامعة دوماً بتكریم وتحفیز كل المتمیزین والمتفوقین في كل 

المجاالت الحیاتیة العلمیة والثقافیة واألدبیة والریاضیة إضافة إلقامة 
الدورات التدریبیة المجانیة في شتى المجاالت لربط الجامعة 

. بالمجتمع
 : مدینة المشرق الجامعیة 1-5

كیلومتر شمال مباني  2 بعد علىتقع مدینة المشرق الجامعیة 
تضم عشرین مبني ) متر مربع15000( الحالیة في مساحة الجامعة

صممت علي احدث المعاییر المتبعة في تصمیم الجامعات العالمیة 
حیث روعي في ذلك ادق التفاصیل وتضم المدینة الجامعیة كلیات 

.   الي جمیع المرافق االداریة والخدمیةباإلضافةالجامعة المختلفة 

 :كلیات الجامعة 1-6

تمیزت جامعة المشرق بكلیات مواكبة لكل متغیرات عصر 
المعرفة والعلوم والتقانة الحدیثة في مجال العلوم الھندسیة وعلوم 

الحاسوب والتقنیة المعلوماتیة وعلماالقتصاد والعلوم اإلداریة 
وتكنولوجیا االتصال والوسائط اإلعالمیة كما تمیزت الجامعة بالقسم 

وتفتخر الجامعة بإضافة ) الملتمیدیا(اإلبداعي قسم الوسائط المتعددة 
 الشرف كأول سقسم ھندسة المیكاترونكس على مستوى بكالوریو

 .جامعة في السودان

 الھندسة:كلیة 

 قسم ھندسة اإللكترونیات:
 ستمنح كلیة الھندسة بجامعة المشرق درجة بكالوریو

الشرف في ھندسة اإللكترونیات في عشرة فصول دراسیة، 
تتیح للخریج فرص العمل في مجاالت ھندسیة متعددة مثل 
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تصنیع األجھزة اإللكترونیة وتركیبھا وصیانتھا وتصمیم 
وصیانة األجھزة الطبیة اإللكترونیة، حیث یھتم علم 

اإللكترونیات بدراسة المكونات األساسیة للدوائر الكھربائیة 
 .والدوائر اإللكترونیة ودراسة األجھزة الدقیقة

 قسم ھندسة االتصاالت:
 ستمنح كلیة الھندسة بجامعة المشرق درجة بكالوریو

الشرف في ھندسة االتصاالت في عشرة فصول دراسیة، تتیح 
للخریج فرص العمل في عدة مجاالت في االتصاالت واألقمار 

الصناعیة، وشركات االتصاالت وتصنیع وصیانة الھواتف 
الثابتة والنقالة والشبكات السلكیة والالسلكیة وتصمیم وتركیب 

 .القنوات الفضائیة

 :قسم  ھندسة المیكاترونكس 
تفتخر كلیة الھندسة بجامعة المشرق بإضافة برنامج 

 الشرف كأول سھندسة المیكاترونكس على مستوى بكالوریو
جامعة في السودان، حیث تجمع ھندسة المیكاترونكس وبین 

دراسة علوم ھندسة المیكانیكا وھندسة اإللكترونیات والھندسة 
الكھربائیة وھندسة الحاسوب وھندسة التحكم، وتعتبر ھندسة 

المیكاترونكس علماً جدیداً نسبیاً یتعلق بتصمیم األنظمة 
ووسائل اإلنتاج التي تھدف إلى تحقیق التوازن بین الھیكل 

المیكانیكي األساسي ومجمل أنظمة السیطرة والتحكم الخاص 
وتدخل استخدامات ھندسة المیكاترونكس في كثیر من . بھ

التطبیقات منھا أنظمة السیطرة والتحكم الحدیثة في الطائرات 
 ، أجھزة (PLC)والسیارات، األجھزة المؤتمتة في المصانع 

قراءة البطاقات اإللكترونیة، البوابات اآللیة وأنظمة اإلنسان 
  .(Robotics)اآللي 

 المعلومات:كلیة علوم الحاسوب وتقانة 
 قسم ھندسة البرمجیات:
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تمنح كلیة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات بجامعة 
 في ھندسة البرمجیات في ثمانیة سالمشرق درجة البكالوریو

فصول دراسیة، حیث تتیح للخریج فرص العمل في مجال 
برمجة الحواسیب، وإدارة مشاریع ھندسة البرمجیات ومراقبة 

ضمان الجودة وكیفیة تحلیل وتصمیم وصیانة األنظمة 
البرمجیة.ویعتبر تخصص ھندسة البرمجیات من التخصصات 

 .المتمیزة في مجال علوم الحاسوب

 قسم تقنیة المعلومات:

تمنح كلیة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات بجامعة 
 في تقنیة المعلومات في ثمانیة سالمشرق درجة البكالوریو

فصول دراسیة، یكون بعدھا الخریج ملماً بتكنولوجیا نظم 
المعلومات وعلوم الحاسوب، إضافة إلى العلوم اإلداریة 

والمحاسبیة واالقتصادیة، مما یؤھل الخریج للعمل في كثیر 
من المنشآت والشركات والمصارف والبیوتات المالیة وكل 

 .القطاعات التي تستخدم الحاسوب في مجال عملھا

 اإلداریة: والعلوم االقتصادكلیة 
 :قسم إدارة األعمال

تمنح كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة بجامعة المشرق 
 في إدارة األعمال في ثمانیة فصول سدرجة البكالوریو

 : دراسیة في إحدى التخصصات اآلتیة

المحاسبة (، )إدارة الموارد البشریة(، )إدارة التسویق(
، حیث یكون الخریج ملماً بكل العلوم اإلداریة )واإلدارة المالیة

الحدیثة المواكبة للمستجدات اإلداریة والمالیة والسیاسات 
التسویقیة العالمیة، مما یمكن الخریج من العمل في جمیع 

 .مجاالت العلوم اإلداریة والمحاسبیة

 قسم االقتصاد:
تمنح كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة بجامعة المشرق 

ودرجة ) عشرة فصول دراسیة( الشرف سدرجة بكالوریو
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، في تخصص )ثمانیة فصول دراسیة( العام سالبكالوریو
االقتصاد المالي أو اقتصاد التنمیة أو االقتصاد العام، حیث 

یكون الخریج ملماً بكل المفاھیم االقتصادیة المعاصرة 
واستخدام المعاییر الرقمیة والوسائل التقنیة الحدیثة المتعلقة 

بالتحلیل المالي والبورصات العالمیة ومجاالت التمویل 
واالستثمار، مما یتیح للخریج فرص العمل في كثیر من 

 .المؤسسات المالیة واالقتصادیة

 االتصال:كلیة علوم 
تمنح كلیة علوم االتصال بجامعة المشرق درجة 

 في ثمانیة فصول دراسیة في الوسائط المتعددة سالبكالوریو
، ) اإلذاعة والتلفزیون( في اإلعالم سودرجة البكالوریو) ملتمیدیا(

حیث یكون الخریج ملماً بالجوانب النظریة والتطبیقیة في مجال 
تكنولوجیا اإلعالم والوسائط المتعددة والرسومات المتحركة 

والجرافیك باإلضافة لدراسة جمیع وسائل اإلعالم المستخدمة 
كما یكون الخریج ملماً أیضاً بكل ) المسموع والمرئي والمقروء(

البنیات األساسیة لصناعة اإلعالم والمحطات التلفزیونیة واإلذاعیة 
والمؤسسات الصحفیة ودور النشر ووكاالت اإلعالن، كما یتیح 

و ) الوسائط المتعددة: (البرنامج للدارسین فرصة التخصص في 
 ).المونتاج  الرقمي واإلخراج اإلذاعي والتلفزیوني(

 المجتمع:كلیة التكنولوجیا وتنمیة 
 قسم الوسائط المتعددة:

تمنح كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع بجامعة المشرق 
في ) الملتمیدیا(درجة الدبلوم في تخصص الوسائط المتعددة 

ستة فصول دراسیة، یكون بعدھا الخریج ملماً بمختلف أنواع 
التصامیم الفنیة وفنون الصوت والصورة والرسومات 

المتحركة وتقنیات الحاسوب وفن المونتاج الرقمي واإلخراج 
التلفزیوني، إضافة إلى تصمیم أعمال اإلعالنات الترویجیة 

 .والدعائیة

 قسم تقنیة المعلومات:
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تمنح كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع بجامعة المشرق 
درجة الدبلوم في تخصص تقنیة المعلومات المحاسبیة 

واإلداریة في ستة فصول دراسیة، یھدف البرنامج إلى تخریج 
شریحة من التقنیین في مجال التقنیة المعلوماتیة وعلوم 

الحاسوب یمتلكون المعرفة العلمیة الكافیة لتصمیم ومعالجة 
 .األنظمة المحاسبیة واإلداریة والمالیة باستخدام الحاسوب

 قسم ھندسة الكھرباء:
تمنح كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع بجامعة المشرق 
درجة الدبلوم في تخصص الھندسة الكھربائیة في ستة فصول 
دراسیة، حیث یھدف البرنامج إلى تخریج شریحة من التقنیین 

في مجال التوصیالت الكھربائیة وصیانة المحوالت 
 .والمحطات الكھربائیة

 قسم ھندسة االتصاالت:
تمنح كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع بجامعة المشرق 
درجة الدبلوم في ھندسة االتصاالت في ستة فصول دراسیة، 
حیث یھدف البرنامج إلى تخریج شریحة من التقنیین تتیح لھم 
فرص العمل بسھولة في مجال أجھزة االتصاالت والشبكات 

 .السلكیة والالسلكیة

 قسم الھندسة الطبیة:
تمنح كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع بجامعة المشرق 

درجة الدبلوم في الھندسة الطبیة في ستة فصول دراسیة، 
وتعتبر الھندسة الطبیة من أحدث العلوم الھندسیة التي نشأت 

مع تطور الطب الحدیث، فبعد أن كان الطبیب وحده یقوم بكل 
مھام التشخیص والعالج وحتى تصنیع الدواء، أصبح الجھاز 
الطبي ردیفاً أساسیاً للطبیب في التشخیص والمعالجة ومراقبة 

المرضى، ونظراً لوجود حاجة ماسة لتطویر األجھزة 
والمعدات الطبیة بما یخدم المرضى، كان البد من تدخل 

المختصین من مجاالت أخرى غیر الطب كالمھندسین لتصمیم 
أجھزة طبیة وفق معاییر ھندسیة متقدمة وكان لزاماً علیھم 
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 ) Anatomy(اإللمام أیضاً بالعلوم الطبیة من علم التشریح 
للجسم البشري لفھم ) Physiology(وعلم وظائف األعضاء

آلیة عمل كل نظام وتسخیر معرفتھم واختصاصھم بما یطور 
ھذه األجھزة، وبالتالي ظھرت الحاجة إلى ضرورة مھندس 
مختص جزئیاً بكل ھذه التخصصات من جھة ویستطیع أن 
یتعامل مع األطباء من جھة أخرى فكان تخصص الھندسة 

 .الطبیة

 الجامعةكلیات 

الدرجة العلمیة  اسم الكلیة 
 الممنوحة

 كلیة الھندســــــة

 بكالوریوس الشرف )فصول دراسیة 10(قسم ھندسة االتصاالت 1

 بكالوریوس الشرف )فصول دراسیة 10(قسم ھندسة اإللكترونیات  2

 بكالوریوس الشرف )فصول دراسیة 10(قسم ھندسة المیكاترونكس  3

 كلیة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

 بكالوریوس )فصول دراسیة 8(قسم ھندسة البرمجیات  1

 بكالوریوس )فصول دراسیة 8(قسم تقنیة المعلومات  2

 والعلوم اإلداریةاالقتصادكلیة 

 إدارة األعمال تخصص: 1

 )فصول دراسیة  8(إدارة التسویق  -
 )فصول دراسیة  8(إدارة الموارد البشریة  -
 )فصول دراسیة  8(المحاسبة واإلدارة المالیة  -

 

 بكالوریوس
 بكالوریوس
 بكالوریوس

 :االقتصاد تخصص  2

 ) فصول دراسیة 10(االقتصاد المالي  -
 ) فصول دراسیة 10(علم اقتصاد التنمیة  -

 

 بكالوریوسالشرف
 بكالوریوسالشرف
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 بكالوریوس )فصول دراسیة  8(االقتصاد العام  -

 كلیة علوم اإلتصال

 )ثمانیة فصول دراسیة(قسم الوسائط المتعددة  

 )اإلذاعة والتلفزیون(قسم اإلعالم 

 بكالوریوس

 بكالوریوس

 كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع

 دبلوم )فصول دراسیة 6(تقنیة المعلومات اإلداریة والمحاسبیة  1

 دبلوم )فصول دراسیة 6(الوسائط المتعددة  2

 دبلوم )فصول دراسیة 6(ھندسة االتصاالت 3

 دبلوم )فصول دراسیة 6(ھندسة الكھرباء  4

 دبلوم )فصول دراسیة 6(الھندسة الطبیة  5

 

 

 

 الدراسات العلیاكلیة 

 ماجستیر ھندسة المیكاترونكس 1

 ماجستیر تقنیة المعلومات 2

 ماجستیر الوسائط المتعددة 3

 ماجستیر )MBAإدارة األعمال ( 4

 :عمادة شئون الطالب 1-7

تقوم عمادة شئون الطالب بدور فعال یتعلق باألنشطة 
الطالبیة المختلفة، اذ تعتبر ھذه األنشطة جزء ال یتجزأ من العملیة 

التعلیمیة بإسھامھا بقدر كبیر في بلورة شخصیة الطالب لیتخرج من 
 . الجامعة مكتسباً الكثیر من المھارات الحیاتیة
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 تنظم عمادة شئون الطالب رحالت علمیة وترفیھیة للعدید 
من البالد، كما تقوم بصورة منتظمة بتنظیم العدید من الفعالیات 

 . الدینیة والثقافیة واالجتماعیة والریاضیة والعلمیة

تعمل عمادة شؤون الطالب وأجھزة الجامعة على توجیھ كما 
:   بنظم الجامعة ولوائحھا ویتم ذلك من خالل اآلتيلاللتزامالطالب 
 األكادیمیة.النشر الواسع للوائح شؤون الطالب واللوائح  .1
 من الجمعیات والروابط الطالبیة في حث قواعدھم االستفادة .2

 بالمظھر العام والمحافظة واالھتمام بالسلوك القویم لاللتزام
 .علي ممتلكات الجامعة

تُعني عمادة شئون الطالب واألجھزة األمنیة بالجامعة بتنفیذ  .3
.  الجامعةئحوانصوص ل

 :العالقات األكادیمیة للجامعة  1-8
تتمتع جامعة المشرق بعالقات أكادیمیة متمیزة داخل وخارج 

السودان، حیث وقعت الجامعة اتفاقیة شراكة أكادیمیة مع جامعات 
LIMKOKWING و KDUو MSU  المالیزیة، وجامعات 

GLOCALو SEA Group of Institutions وSRM الھندیة إضافة
إلى اتفاقیة أكادیمیة مع أكادیمیة السودان للعلوم على مستوى 

  .الدراسات العلیا



 

 14 

 الفصل الثاني

 القاموس اإلرشادي
  

 :تمھید 2-1

یعرض ھذا القاموس تعریفاً باأللفاظ والمصطلحات التي 

 .تستخدم في التعامل مع التسجیل والدراسة والتقویم واالمتحانات

 .یقصد بھا جامعة المشرق للعلوم التكنولوجیا: الجامعة .1

یقصد بھ برنامج البكالوریوس الذي تقدمھ الكلیة : البرنامج .2

 .عن طریق تدریس عدد من المقررات

ھو الطالب المسجل في أحد برامج البكالوریوس : الطالب .3

 .بالكلیة

یقصد بھ أي وحدة دراسیة تقدم خالل فصل دراسي : المقرر .4

 .كامل

ھو األستاذ الذي یقوم بتدریس أحد المقررات في : األستاذ .5

 .أحد برامج البكالوریوس بالكلیة

یقصد بھ خمسة عشر أسبوعاً ال تتضمن : الفصل الدراسي .6

فترة التسجیل واالمتحانات ویمثل الفصالن األول والثاني 

السنة الدراسیة األولى، والفصالن الثالث والرابع السنة 

 ...الدراسیة الثانیة، وھكذا

یقصد بھا ساعة محاضرة أو ساعتان : الساعة المعتمدة .7

معملیة، (أو ثالث ساعات عملیة ) یقوم بھا الطالب(متابعة 

 .أسبوعیاً على مدى فصل دراسي) حقلیة،
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یقصد بھ االمتحان الذي یعقد في نھایة فصل : امتحان الفصل .8

 .دراسي

یقصد بھ االمتحان الذي یعقد في : امتحان نصف الفصل .9

 .منتصف الفصل الدراسي

یقصد بھ االمتحان الذي یجلس لھ : امتحان الملحق .10

 .الطالب نتیجة لرسوبھ في امتحان الفصل

یقصد بھ االمتحان الذي یجلس لھ : امتحان البدیل .11

 .الطالب نتیجة لغیابھ عن امتحان الفصل بعذر مقبول

یقصد بھ لفت نظر الطالب نتیجة : اإلنذار األكادیمي .12

 .لتدني معدلھ الفصلي عن المعدل المطلوب

ھو عدد الساعات المعتمدة التي یسجل : العبء الدراسي .13

 . لھا الطالب في الفصل الدراسي الواحد

 .یقصد بھا لجنة االمتحانات والجوائز بالكلیة: اللجنة .14
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 والتسجیل والتجمید واالستقالةالقبول 
 :القبول 2-2

یقبل بالبرنامج من توفرت فیھ : القبول بالبرنامج 2-2-1     

 :الشروط التالیة

أن یكون مستوفیاً لشروط القبول العامة بمكتب القبول  .1

 .الموحد

 .أن یكون ناجحاً في المواد المؤھلة للبرنامج المعني .2

أن یستوفي الشروط اإلضافیة التي تحددھا لجنة القبول  .3

 .والتسجیل لكل برنامج

 :نظام الدراسة 2-2-2 

  تتبع الكلیة نظام الساعات المعتمدة الموصوف في ھذه
 .الالئحة

 العبء الدراسي والساعات المعتمدة إلكمال البرنامج: 
یكون العبء الدراسي موحدا لجمیع الطالب المسجلین  .1

 .في برنامج واحد
الطالب المسجل في بكالوریوس الشرف یحصل علیھ  .2

بعد دراسة عشرة فصول دراسیة كاملة وال تزید عن 
 .فصل دراسي 14

فصول دراسیة كاملة وال تزید عن  6فى حالة الدبلوم  .3
 .فصول دراسیة 7

یعتبر كل مقرر وحدة أكادیمیة قائمة بذاتھا حیث یطلب  .4
من الطالب دراسة جمیع المقررات المحددة فى خطة 

 .الدراسة والنجاح فى كل منھا على حدة
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یكتمل البرنامج بدراسة الساعات المعتمدة المجازة  .5
 .للبرنامج المعني

 

 

 :التسجیل 2-3

 :جراءات التسجیلإأحكام و 2-3-1

 تكون أحكام وإجراءات التسجیل على النحو التالي:

یبدأ التسجیل بمجرد ظھور نتائج االمتحانات النھائیة  .1

ویستمر حتى نھایة األسبوع األول من بدایة العام 

 .الدراسي التالي

یجوز ألمانة الشؤون العلمیة تمدید فترة التسجیل  .2

 ألسبوع آخر

 الطالب بسداد الرسوم الدراسیة الُمقررة ورسوم میقو .3

 . المعنىالدراسيالتسجیل للعام 

یتم دفع الرسوم الدراسیة المقررة كاملة على أنھ یجوز  .4

 لاستثناًء النظر في أمر تقسیطھا الى قسطین على أال یق

یُدفع في الفترة المحددة % 50القسط األول عن 

للتسجیل ویُدفع القسط الثاني في االسبوع األول من 

 بدایة الفصل الدراسي الثاني.

جراءات إكملوا أتقوم الكلیة بنشر قوائم الطالب الذین  .5

تسجیلھم وسددوا الرسوم المقررة خالل فترة التسجیل 

ویصبح ھؤالء الطالب ھم المعتمدون بالكلیة للعام 

 . المعنىالدراسي



 

 18 

من یفشل في سداد الرسوم الدراسیة أو أي قسط منھا  .6

في المواقیت المحددة یحرم من دخول الحرم الجامعي 

ومن دخول االمتحانات ویعتبر متغیباً بدون عذر 

 وتطبق علیھ جمیع العقوبات الواردة في لوائح الجامعة.

یتم تسجیل طالب الملحق والبدیل بصفٍة مؤقتٍة لحین  .7

ن تُرد الرسوم الدراسیة لمن تقرر أعالن النتائج، على إ

. فصلھ منھم

ة كل عام ــم استخراج البطاقة الجامعیة عند بدايــیت .8

 .أكملوا إجراءات التسجیل للطالب الذین يدراس

 : التسجیلُموجھــات التقاعس عن 2-3-2
            تكون على النحو التالي: 

د انقضاء مواعید التسجیل الُمحددة تقوم إدارة كل كلیة ــبع .1

رالمسجلین مع توجیھھم ـــــــــر قوائم الطالب غيــبنش

 من تاریخ نشرھذه ع واحد فقطسبوألمقابلتھا خالل 

 . القوائم

ذا لم یُسّجل الطالب ولكنھ قام بمقابلة إدارة الكلیة في  إ .2

یجوز تجمید العام ف)أ(3ادةــــــــددة في المـــــالفترة الُمح

. هــــالدراسي ل

 إدارة الكلیة في الفترة ولم یُقابلذا لم یُسّجل الطالب إ .3

لكلیة المعنیة التوصیة لوز ــــیجف) أ(3المحددة في المادة 

 العلمي بفصلھ.للمجلس 

 :التجمید 2-4

 :ضوابط التجمید2-4-1 

 تكون على النحو التالي:
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 یتم التجمید في الفترة الُمحددة للتسجیل. .1

یجوز للمجلس العلمي أو أي جھة مفوضھ منھ تجمید العام  .2

الدراسي للطالب بعد انقضاء الفترة الُمحددة للتجمید في 

 الحاالت االستثنائیة.

الیُسمح بالتجمید في السنة األولى إال ألسباب قاھرة توصي  .3

 بھا الكلیة للمجلس العلمي أو الجھة المفوضة منھ.

یكون التجمید لعام دراسي واحد غیر أنھ یجوز التمدید لعام  .4

  فترات التجمید أربعة أعوام دراسیة.زآخر بحیث ال تتجاو

 یمأل الطالب االستمارة الُمعدة لذلك بعد تسدید رسوم  .5

التجمید ویسلمھا مشفوعة بالمستندات ألمانة الشؤون 

 .العلمیة

ترسل أمانة الشؤون العلمیة االستمارة ومرفقاتھا للكلیة  .6

 .المعنیة

 . یوصى عمید الكلیة على طلب التجمید .7

  ال یجوز للطالب التوقف عن الدراسة إالّ بعد استالمھ  .8

 مكتوباً من امانة الشؤون العلمیة بالموافقة غلى التجمید.

یشرع الطالب في إكمال إجراءات تسجیلھ حال انقضاء  .9

 .فترة التجمید

 : االستقالة 2-5

 :أحكـــــــــــــــــــــــــــام االستقاالت2-5-1 

 تكون على النحو التالي:

یجوز لطالب المستوى األول التقدم باستقالتھ من الجامعة بعد  .1

 .إكمال إجراءات تسجیلھ
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یجوز لطالب المستوى الثاني فما فوق التقدم باستقالتھ من  .2

 الجامعة دون التقید بإكمال إجراءات تسجیلھ في العام المعني.

التعـــاد الرسوم الدراسیة أو رسوم التسجیل في جمیع  .3

 األحوال.

 االستقالة االستمارة المخصصة لذلك الطالب الراغبفيمأل ي .4

 .بعد دفع الرسوم المقررة

سباب استقالة الطالب وتُراجع أدارة الكلیة المعنیة في إتنظر  .5

 . العلمیةألمانة الشؤون وترفع توصیتھا األكادیميسجلھ 

 للكلیة النھائي القرار بأرسالتقوم أمانة الشؤون العلمیة  .6

 3قصاه أ موعد فيالمعنیة وشؤون الطالب والطالب المعنى 

.أیام من تاریخ تقدیم الطلب
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 التعلیم اإللكتروني
 :رسالة وحدة التعلیم االلكتروني 2-6

استخدام التعلیم االلكتروني وتطبیقھ في الجامعة وصوالً إلى 
تحسین العملیة التعلیمیة ودعمھا وتعزیزھا واالرتقاء إلى المستوى 
الالئق في تطبیق التكنولوجیا وتقنیاتھا في التعلیم لضمان التطویر 

المستمر والدؤوب مع التكنولوجیا، والعمل على االستفادة منھا، 
إضافة إلى إیجاد بیئة تعلیمیة مرنة، وسھلة بما یحقّق أھداف الجامعة 

 .االستراتیجیة وتطلعاتھا أیضاً 

 :أھداف وحدة التعلیم االلكتروني 2-7

تكمن أھداف وحدة التعلیم االلكتروني في الجامعة في األمور 
 :التالیة

 .خدمة العملیة التعلیمیة والتدریسیة والبحثیة في الجامعة .1

نشر الوعي بثقافة التعلیم االلكتروني لضمان التطویر  .2

المستمر والتواصل مع التكنولوجیا والعمل على 

 .االستفادة منھا

إدارة التعلیم االلكتروني على أكمل وجھ والعمل على  .3

تصمیم المساقات االلكترونیة وتطویرھا لألقسام 

 .المختلفة في الجامعة

 .تھیئة مجتمع الجامعة للتعامل مع المقررات االلكترونیة .4

توفیر الدورات والندوات والورش التدریبیة الالزمة  .5

، كما لخدمة التعلیم االلكتروني وتطویره في الجامعة

 .یوفر بیانات المواد الدراسیة وتمارین مساعدة للطالب
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تنمیة العالقات والتعاون مع المؤسسات والمراكز  .6

التعلیمیة المشابھة في مجال التعلیم االلكتروني محلیاً 

 .وعالمیاً 

توفیر الدراسات واألبحاث والنصائح والتوصیات  .7

الخاّصة بخیارات التعلیم االلكتروني وقضایاه التي 

. بدورھا تخدم الجامعة، وتعلي من شانھا أیضاً 

 :خطوات التسجیل في التعلیم اإللكتروني 2-8
 إلكتروني مفعل یتم مأل بیانات التسجیل بالموقع وأھمھا برید. 1

 : وشروط البیانات المدخلة كاالتي.  للطالبوالرقم الجامعي
 االسم األول البد ان یكون رقم الطالب الجامعي. 
  االسم الثاني البد ان یكون اسم الطالب رباعیاً باللغة

 .العربیة
  حقل)username (البد ان یكون رقم البطاقة. 
  حقل)password ( البد ان یكون مكون من حروف

)capital and small letters ( وعالمات

 .خاصةوارقام
  البد من ادخال القسم ورقم البطاقة في الحقول

 .المخصصة لذلك

لتفعیل بعد تمام عملیة التسجیل البد من تفقد البرید اإللكتروني . 2

الرجاء تفقد البرید إذا لمتوجد الرسالة على البرید الوارد . (الحساب

 ). غیر المرغوب فیھ
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 البد ان یتم )Wi-Fi(إذا تم التسجیل بواسطة شبكة الجامعة . 3

-Wiإغالق شبكة الھاتف وتفعیل ال (التفعیل باستخدام نفس الشبكة 

Fi.( 

 :خطوات التسجیل لمادة في التعلیم اإللكتروني 2-9
 :بعد إنشاء وتفعیل حساب بالتعلیم اإللكتروني یتم االتي

 یتم تسجیل الدخول على حساب الطالب  .1

إتباع القوائم للوصول إلى المواد الخاصة بالسنة والقسم  .2

 المحدد

، )سجلني(عند الوصول لمادة یظھر رابط التسجیل بھا  .3

عن الضغط علیھ یتم التسجیل تلقائیا بالمادة وتظھر كل 

 .المحاضرات والتمارین الخاصة بھا
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 الفصل الثالث

 بيالالنظام االساسي لترشید السلوك الط
: األخالق والسلوك 3-1

: على كل طالب االلتزام بالضوابط التالیة
أن یسلك سلوكاً حمیداً منضبطاً في جمیع األوقات وفي كل  .1

األماكن وعند ممارستھ لجمیع األنشطة ومع جمیع العاملین 

 .بالكلیة

یجب احترام األدیان والمعتقدات وأماكن العبادة مع االمتناع  .2

 .عن االتیان بأي قول أو فعل من شأنھ اإلساءة إلیھا

أن یتصرف باحترام تجاه األساتذة وسائر العاملین بالجامعة  .3

 التسامح علىوأن تكون عالقتھ بزمالئھ من الطالب مبنیة 

واالحترام المتبادل وعدم توجیھ أي نوع من أنواع األساة أو 

 الطالب.التجریح للعاملین او 

أال یسلك سلوكاً من شأنھ تھدید أمنھ أو صحتھ أو سالمتھ أو  .4

 .أمن اآلخرین وسالمتھم وصحتھم

یحظر إحضار جمیع أنواع المسكرات والمخدرات، وجمیع  .5

 أليأنواع المكیفات كالتبغ والتمباك والشیشة ویحظر الترویج 

 الجامعة.منھا أو تعاطیھا في أي مرفق من مرافق 

 یحظر علي الطالب إحضار أو حیازة أو عرض أو صنع أو  .6

حمل أي نوع من أنواع السالح باي وصف كان أو أي مواد 

 أو سالمة األخرینأخرى یخشى منھا سالمتھ أو سالمة 

 .ممتلكات الجامعة
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عدم الجلوس أمام مداخل المواقع السكنیة والمرافق المحیطة  .7

بالجامعة مع مراعاة التأدب وعدم خلق إزعاج لشاغلي ھذه 

 المواقع.

 بالمظھر واللبس الالئق في مواقع الجامعة المختلفة االلتزام .8

وعند ممارستھ ألي نشاط ال صفي وتكون للعمادة السلطة 

 .التقدیریة في تحدید ما إذا كان المظھر مقبوالً أو غیر ذلك

 غیر الالئق بین اي طالب وطالبة االنفراديال یُسمح بالجلوس  .9

 .داخل الحرم الجامعي أو بجواره

 السرقات.التجنب التام ألي نوع من أنواع التزویر أو  .10

 أن یُؤثر على سیر الدراسة من نما یمك التام عن كل االمتناع .11

 . لمكبرات الصوت أو غیر ذلكاستخدام أو اعتصامإضراب أو 

 إ نفاذ كل التعلیمات لصادرة من أي من العاملین بالجامعة  .12

 مباني الجامعة او قاعاتھا او میادینھا ألي نشاط استغاللعدم  .13

 .إال بإذن من العمادة

. إبراز البطاقة الجامعیة عند الطلب .14

:  ممتلكات الجامعة ویندرج في ھذا السیاقعلىاالعتناء والمحافظة  3-2

 الصادرةالعنایة الكاملة بممتلكات الجامعة واتباع كل التعلیمات  .1

بشأنھا كما یحظر استعمالھا أو استغاللھا ألي غرض غیر 

 أي ضیاع أو إتالف أو أي ةمسؤوليمشروع ویتحمل الطالب 

 . ذلك من تعویضعلىإضرار بممتلكات الجامعة وما یترتب 

 االستخدام الّجید لمحتویات القاعات والمعامل والمكتبة ودور  .2

 الطالبي.النشاط 

والمسقوفات  الجدران علىعدم الكتابة أو لصق األوراق  .3

 واألرضیات.
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 والمیادین. بالمزروعات والحدائق االعتناء .4

 لھا. رمى النفایات واألوساخ في األماكن المخصصة  .5

 :المظھر العــــــام3-3

 مراعاة للتقالید الحسنة والذوق بالزي الالئقیلتزم الطالب 
السلیم وتلتزم الطالبة بالحشمة السودانیة في ملبسھا بحیث یكون 

. ساتراً وفضفاضاً 
 :المحاسبة والعقوبات 3-4

یكون الطــالب الذي یُخالِف أحكام ھذه الالئحة أو غیرھا من نُظم 
 وفقاً لنوعُعرضــة لتوقیع عقوبة او أكثرالجامعــة ولوائحــھا 

 :المخالفة وجسامتھا والعقوبات ھي
 .التوبیخ ولفت النظر .1

 الكتابي.اإلنذار  .2

الحرمان المؤقت أو الُمستدیم من المشاركة في اي نشاط  .3

 اجتماعي. أو ثقافي أو فني أو ریاضي

 الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة تُقرر حسب كل حالة على  .4

 حده.

 إحداثھ.دفع تعویض عن أي تلف یتم  .5

 . الفصل من الجامعة لمدة عام دراسي كامل .6

 الجامعة. الفصل النھائي من  .7

من صالحیة -د)ج – -بأ (6 العقوبـــات الواردة في المادة  .8

 .األمر بھـالى وعمید شؤون الطــالب ویُخطر 

تصدر (ه-و-ز) 6 العقوبــات الُمنصوص عنھا في المادة  .9

بواسطة مجلس ُمحاســـبة یكونبقرار من رئیس الجامعة بناء 

 . على توصیة من عمید شؤون الطالب
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یُخطر الطالب المعنى بالمخالفة بالمثول أمام مجلس  .10

المحاسبة ویجوز ان یستعین بالدفاع عن نفسھ بنصح 

 على إحدى والمشرفومساعدة المشرف األكادیمي 

 ُمناسبـــاً .الجمعیات الطالبیة او من یراه 

 المفعول بعد الُمحاسبة ساریةتكون قرارات مجلس  .11

.  موافقة رئیس الجامعة علیھا

یجوز لرئیس الجامعة أن یُؤیِّد او یُعدِّل او یُلغى قرار  .12

مجلس الُمحاسبة كما یجوز لھ إعادة تشكیل مجلس الُمحاسبة 

 .وفقاً لما یراه مناسباً 

یجوز للرئیس أن یأمر أي طالب بمغادرة الجامعة  .13
مؤقتاً متى ما اقتنع أن وجود ذلك الطالب بالجامعة یشكل 

 وسالمتھم.خطورة على صحتھ وسالمتھ أو صحة اآلخرین 
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 والغیابالئحة الحضور 
 :توجیھات عامة 3-5

یحرم الطالب من الجلوس المتحان أي مادة إذا تجاوز الغیاب نسبة  .1

من عدد المحاضرات التي تم تدریسھا للطالب، مثالً إذا تم % 25

 3وتجاوز غیاب الطالب  15محاضرة من أصل 10تدریس عدد 

محاضرات فإنھ یحرم من الجلوس لالمتحان إال إذا تم تسلیم عذر 

 .للغیاب

 .إذا حدثت مشكلة في البصمة البد من مراجعة مركز الحاسوب .2

عند التحویل من كلیة ألخرى البد من تحدیث كل بیانات الطالب من  .3

 .بصمة وتسجیل بالموقع اإللكتروني
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 الئحة المكتبة والمكتبة اإللكترونیة
 : سیاسة الخدمات المكتبیة3-6

 إعارة الكتب المسوح إعارتھا بواسطة النظام اآللي المستخدم في  .1
المكتبة ومن خالل مسح الباركود الموجود على البطاقة الخاصة 

. بالجامعة
أیام قابلھ  5كتب ولمده  3عدد الكتب المسوح إعارتھا للطالب  .2

. للتمدید
.  استرجاع الكتب المعارة بواسطة النظام اآللي وتفقده عند اإلرجاع .3
یحق للزوار من خارج الكلیة االستفادة من المقتنیات داخل المكتبة  .4

.  بإذن كتابي من أمین المكتبةفقط
تمنح براءة الذمة ألي مستفید بعد إعادة ما لدیھ من كتب وتسویة  .5

. األمور المالیة الخاصة بالمكتبة
ال یسمح للمتأخرین في إرجاع الكتب باالستعارة مجددا إلى بعد  .6

. تسویة الغرامات المترتبة علیھم
 ھیئة التدریس.حجز الكتب یتم بناء على طلب من أعضاء  .7
ال یجوز إعارة المراجع، الدوریات، الرسائل الجامعیة والمواد  .8

. االلكترونیة
 .یسمح بتصویر جزء معین للمواد الغیر قابلة لإلعارة .9

 :تعلیمات عامة3-7

. یمنع القراءة الجماعیة والقراءة بصوت مرتفع داخل المكتبة .1
. المحافظة على النظام والھدوء والتقید بتعلیمات وإرشادات المكتبة .2
. یمنع استخدام أجھزة االتصال النقالة داخل المكتبة .3
. یمنع تناول األكل والشراب والتدخین منعا باتا داخل المكتبة .4
في ویتم وضعھا یمنع إدخال الحقائب واألمتعة داخل المكتبة  .5

 .المكان المخصص لھا
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عند أخذ الطالب أحد الكتب للتصویر وإذا توافق الزمن مع زمن محاضرة او معمل  .6
البد من إعادة الكتاب للمكتبة قبل الدخول للدرس المحدد و إال یغرم الطالب مبلغ 

 .یحدد بواسطة الكلیة

 

 :ضوابط دخول المكتبة3-8

 إبراز بطاقة المكتبة عند الدخول .1
 وضع الحقائب في المكان المخصص لھا .2
 قفل الجوال داخل المكتبة .3
عدم أخذ الكتاب خارج مبنى المكتبة إال بأذن من إدارة  .4

 المكتبة
 االستعانة بأمین المكتبة إلیجاد الكتاب المطلوب .5
 ترك المرجع على الطاولة بعد الفراغ منھ .6
 الھدوء التام داخل المكتبة وعدم الحركة المستمرة .7
 مراعاة حسن التعامل مع الكتب وعدم ثنیھا وإتالفھا .8
 مراعاة النظافة والمحافظة على أثاث المكتبة .9

 مراعاة المظھر العام وحسن السلوك داخل المكتبة .10
عدم األكل والشرب داخل المكتبة بما في ذلك المكیفات  .11

 ومضغ اللبان
 عرض األوراق والمجالت الخاصة على مالزم المكتبة .12

كل من یخالف ھذه الضوابط یتعرض للمحاسبة حسب الئحة 
 المكتبة

 :العقوبات3-9   

 في حالة فقدان المستعیر المادة المعارة یتم تغریمھ ثمن المادة  .1
 .المعارة

 في حالة اإلتالف المتعمد لمقتنیات المكتبة یتم التغریم بضعفي  .2
 .ثمن المادة المتلفة
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في حالة ضبط أي مستفید متلبسا في سرقة أي من مقتنیات المكتبة  .3
یغرم بضعفي ثمن المادة المسروقةوحرمانھ من استخدام المكتبة 

. محاسبھمع تحویلھ إلى مجلس 
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 للطالب لالمتحانوتعلیمات قواعد الجلوس 
 الممتحنین

 :لالمتحانالجلوس  3-10

 إثبات ھویتھال یسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان إال بعد  .1

 .وإثبات حقھ في الجلوس لالمتحان

یجب على الطالب الحضور لالمتحان قبل وقت كاٍف، وال  .2

بعد مرور نصف ساعةمن یسمح لھ بدخول قاعة االمتحان 

 . وبعد إعالن كبیر المراقبین لذلكزمن بدایة االمتحان

إال بعد انقضاء ال یسمح للطالب بالخروج من قاعة االمتحان  .3

 . وبعد إعالن كبیر المراقبین ذلكلالمتحاننصف الزمن المحدد

ال یسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحان أثناء انعقاده، وفي  .4

حال حدوث طارئ یستدعي ذلك فیجب أن یكون الطالب في 

 .مرافقة أحد أعضاء ھیئة التدریس طیلة فترة مغادرتھ

على كل طالب ممتحن الجلوس في المكان الذي یحمل رقم  .5

 لھ بمغادرة مكان الجلوس بدون وال یسمحالجلوس الخاص بھ 

 .إذنأحد المراقبین

 :وأدوات االمتحانمستلزمات  3-11

ال یسمح بتبادل أو استعارة األدوات المكتبیة كاألقالم أو  .1

 .المصحح أو اآللة الحاسبة أو غیرھا من األدوات بین الطالب

ال یسمح للطالب أن یأخذ معھ لقاعة االمتحان أي كتاب أو  .2

كراسة أو ورقة أو أي مستند إال إذا سمح األستاذ الممتحن 

 .بذلك
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یزود الطالب الممتحنون بجداول الریاضیات أو المواصفات  .3

أو الخواص أو الرسومات البیانیة أو أي مواد أخرى وفق 

 .توجیھات الممتحن

 :تعلیمات للطالب الممتحنین 3-12

ال یسمح للطالب بالغش في االمتحان، سواء باستخدام الكتابة  .1

أو الرسم أو الصوت أو الصورة على أي وسیط كما ال یسمح 

ألي طالب بالتحدث إلى طالب آخر أو طلب المساعدة منھ أو 

الرد على حدیثھ أو تقدیم المساعدة لھ، وأي صورة أخرى من 

 .صورة الغش

 على ورقة الموضحةعلى الطالب الممتحن اتباع التعلیمات  .2

 .وحرص او كراسة اإلجابة بدقة االمتحان

ال یسمح بالكتابة باللون األحمر وال قلم الرصاص إال فیما  .3

 . طبیعة المقررتفتضیھ

ال یسمح للطالب بالتدخین أو غیره من المكیفات كالتنباك أو  .4

تناول األطعمة أو المشروبات ما عدا الماء البارد داخل قاعة 

 .االمتحان

على الطالب الممتحن الرجوع لكبیر المراقبین بخصوص أي  .5

استفسار أو استیضاح، ویتم ذلك بأن یرفع الطالب یده فقط 

دون التحدث أو االتیان بأي قول أو فعل یسبب اإلزعاج لبقیة 

 .الطالب

ال یسمح للطالب باصطحاب أي وسیلة اتصال مفتوحة داخل  .6

قاعة االمتحان، كالھاتف الجوال أو البیجر وغیرھا أو أي 

 .وسائط صوت أو صورة أخرى
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ال یسمح للطالب أن یأخذ معھ كراسة اإلجابة خارج قاعة  .7

 .االمتحان

یجب على كل طالب أن یكون سلوكھ حسناً داخل قاعة  .8

االمتحان وأن یلتزم بلوائح سلوك الطالب وأن یمتثل ألي 

 .توجیھ یوجھ إلیھ من أحد المراقبین

على الطالب التقید بالضوابط التي تضعھا اللجنة في حال  .9

 .األعذار المرضیة أو أي أعذار أخرى

الطالب الذي یخالف أحكام ھذه الالئحة تطبق علیھ  .10

مواد سلوك ومحاسبة الطالب بكلیة المشرق للعلوم 

 .والتكنولوجیا

 :العقوبات 3-13

في حال استالم اللجنة الستمارة حال غش أو سوء سلوك تنعقد 

اللجنة في نفس الیوم بعد انتھاء جمیع جلسات االمتحان في ذلك 

الیوم، ویمثل أمام اللجنة منفرداً كل من كبیر المراقبین المعني، 

المراقب المعني، الطالب المعني، وأي شھود آخرین كل منھم منفرداً 

 .لتقدیم إفادتھ بخصوص حال الغش أو سوء السلوك

إذا اقتنعت اللجنة بعد اطالعھا على كل اإلفادات والحیثیات بأن 

الطالب المعني ارتكب مخالفة لالئحة االمتحانات، فإن اللجنة توقع 

 :على الطالب أیاً من العقوبات اآلتیة منفردة أو مجتمعة

 .توجیھ إنذار للطالب .1

 .اعتبار الطالب راسباً في المقرر المعني ویعطي صفراً  .2

 .اعتبار الطالب راسباً في جمیع المقررات .3

التوصیة لدى المجلس العلمي بالجامعة بإیقاف الطالب عن  .4

 .الدراسة لفترة معینة
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التوصیة لدى المجلس العلمي بفصل الطالب نھائیاً من  .5

 .الجامعة

) 12-3(في حال إیقاع أي من العقوبات الواردة في المادة 

على الطالب یتم إعالم الطالب بھا، وإعالن المخالفة والعقوبة 

 .للطالب، وإخطار ولي أمر الطالب بالمخالفة والعقوبة

 :لوائح االمتحانات اإللكترونیة 3-14
 .كل الجلسات تعقد في معامل الحاسوب .1

قبل الدخول لالمتحان البد للطالب من التأكد من ان حسابھ  .2

 .على التعلیم اإللكتروني مفعل

إنھاء (بعد نھایة اإلجابة البد للطالب ان یضغط على زر  .3

اوال، ومن ثم یبدأ بتسلیم اإلجابة بالضغط على زر ) المحاولة

 ).سلِّم الجمیع وانھي(

 .تسجیل الخروج من الحساب الخاص بالطالب .4

 :توجیھات عامة 3-15

في ) على الطالب تسلیم التقاریر الطبیة واالعذار (اإلقامة الخ .1

نفس شھر العذر، إال یعرض الطالب للمسألة والحرمان  من 

 .االمتحان

الرسوم لیست من األعذار المقبولة للسماح للطالب بالجلوس  .2

 .لالمتحان في حالة الحرمان

طالب اإلعادة لنفس التخصص غیر ملزمین بالجلوس  .3

) B،B+،A(المتحانات المواد التي تحصلوا فیھا على الدرجات 

 .مرة أخرى

یجوز حرمان الطالب من الجلوس المتحان أي مقرر إذا قلت  .4
 %.75نسبة حضوره عن 
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 الئحة معامل الھندسة 
: على كل الطالب االلتزام باللوائح االتیة 3-16

 . داخل المعملوالمظھر العامااللتزام بالزي  .1

 من یتأخرأكثروكل طالب . االلتزام بحضور المعامل في مواعیدھا .2

 .نصف ساعة من مواعید المعمل یعتبر غائباً 

 في زااللتزام بتوجیھات مشرف المعمل وعدم توصیل اي جھا .3

 .المعمل بدون علم االستاذ المشرف

 .داخل المعمل) الصعود(عدم االكل والشرب واستعمال المنبھات  .4

 .داخل المعمل) اللبان(عدم اكل العلك  .5

 االجھزة كما یمنع الكتابة على االجھزة استعمالعدم اساءة  .6

 .واالدراج والجدران داخل المعمل

وضع الحقائب والممتلكات الشخصیة في المكان المخصص لھا  .7

 .داخل المعمل

 .وعدم استخدامھ داخل المعمل بتاتاً ) الموبایل(اغالق الجوال .8

 وقواعد السالمة داخل المعامل واي ضرر ربتدابياالمتثال  .9

 . الطالبهمسؤولیت والمعدات یتحمل باألجھزةمقصود 

 .االلتزام بعدد التجارب المقررة للجلوس المتحان المعمل .10

ب في الوقت المحدد لھا وتالفي رااللتزام بتسلیم تقاریر التجا .11

 . الذي یؤدي الى خصم درجاتالتأخیر

 .المحافظة على نظافة المعمل بشكل عام .12

 .االلتزام بالمجموعات وعدم تعدیل الطالب مجموعتھ .13
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: على كل الطالب االلتزام باللوائح االتیة 3-17

 .استعمال األجھزة االستعمال السلیم وبالصورة المطلوبة .1

 .یمنع جلوس الطالب والطالبة في جھاز واحد .2

على الطالب االلتزام بالمواعید المحددة لھم داخل المعمل ولن  .3

دقائق من بدایة الزمن  10یسمح ألي طالب الدخول بعد مضي 

 .المحدد، كذلك على الطالب االلتزام بمجموعاتھم المعینة

على الطالب االلتزام بالتوزیع على األجھزة من بدایة العام  .4

ولن یسمح ألي طالب بتغیر الجھاز والمكان الذي خصص لھ 

 .من بدایة العام الدراسي

عادة مقاعد الجلوس ألماكنھا بعد االنتھاء من المعمل وإغالق  .5

 .األجھزة بالطریقة السلیمة

یمنع منعاً باتاً تناول المأكوالت و المشروبات و استخدام  .6

 .داخل المعمل) الخ.السجائر، الصعوط،(المنبھات 

 .الدراج على اووملحقاتھا أیمنع الكتابة على االجھزة  .7

وأجھزة () یمنع استخدام أجھزة الحاسوب المحمولة  .8

 .الموبایلوأجھزة التسجیل داخل المعمل

الدخول للمعمل یكون بالدفتر والقلم فقطوغیر مسموح بإدخال  .9

 .الحقائب

 .یمنع دخول الطالب في غیر زمنھم المحدد .10

االھتمام بنظافة المعمل وعدم  رمي األوراق و المنادیل  .11

 .مع االلتزام بعدم التنقل داخل المعمل
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فقدان أي جزء من الجھاز أو ملحقاتھ یعرض الطالب  .12

 .للمحاسبة حسب الئحة مركز الحاسوب


