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أُنشئت جامعة المشرق بناءعلى موافقة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي السودانیة في الیوم الحادي 

ترفیعھا الى  للمعرفة وتمم ككلیة جامعیة للعلوم والتكنولوجیا وصرح 2003والعشرین من أكتوبر عام 
م 2013ت كافة المعاییر المطلوبة من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عام جامعة بعد أن استوف

فقد شیدت في مباني صممت خصیصاً لتكون كلیة جامعیة مكتملة البنیات من حیث القاعات الدراسیة 
 .والمعامل

 
مركزاً عالمیاً للتمیز واإلبداع في المجال التعلیمي والبحث العلمي تطمح جامعة المشرق ألن تكون 

 لتطویر وخدمة المجتمع.

 
صناعة تجربة تعلیمیة ممیزة من خالل توفیر تعلیم عالي الجودة, والتمیز البحثي سعیاً وراء العالمیة 

ایضاً تعزیز بیئة التعلم المستقلة, والوسائل المبتكرة للطالب من أجل  .في مجال المعرفة وسوق العمل
تأسیس الفكر النقدي, واالبحاث المؤثرة وحل المشكالت, باالضافة لدعم وإشراك مجموعة متنوعة من: 

بیئة تعاونیة وقیم المشاركة للتطویر المتعلمین, الخریجین, الموظفین, المجتمعات المحلیة لتھیئة 
 ي والمھني.االكادیم

 
تھدف جامعة المشرق إلى إعداد طالبھا لمتطلبات القرن الثاني والعشرین بأحدث تكنولوجیا العصر، 

 وذلك باالتي:
 .تحصیل العلم وتدریسھ وتطویر مناھجھ •
 تأھیل الطالب ومنحھم اإلجازات العلمیة. •
 المجتمع.إجراء البحوث العلمیة والتطبیقیة المرتبطة بحاجات  •
 المساھمة في ترقیة إداء العاملین في الدولة في شتى المجاالت التي تشملھا الجامعة. •
 إتباع التقویم الذاتي وضمان الجودة في كل مجاالت الجامعة. •

 
 

 جامعة المشرق    
 القیم -االھداف  - الرسالة – الرؤیة – النشأة

 : لجامعةا نشأة

 ة:رؤیال

 ة:رسالال

 :اھداف الجامعة

  5  
  دلیل الطالب لإلرشاد األكادیمي  -جامعة المشرق



 
 .االحترام المتبادل والشمولیة والتنوع والتسامح -
 النزاھة الشخصیة واالكادیمیة والصدق. -

 واالحتراف واالجتھاد.التفاني  -

 السعي وراء المعرفة والتفكیر االبداعي واالبداع. -

ي الخدمة المدنیة والقیام بالمسئولیة المجتمعیة وتعزیز الحكم الرشید فالتأثیر االیجابي  -
 والمساءلة واالستدامة.

 

 

 

 

 

 :قیم الجامعة

 البرامج الدراسیة بجامعة المشرق

 سنوات 5 –كلیة الطب 
 بكالوریوس الطب والجراحة •

 سنوات 4 –كلیة علوم المختبرات الطبیة 
 بكالوریوس الشرف في علوم المختبرات الطبیة •

 سنوات 4 – التمریضكلیة علوم 
 بكالوریوس الشرف في علوم التمریض •

 سنوات 4 – االتصالكلیة علوم 
 االعالم (رادیو وتلفزیون)بكالوریوس  •
 بكالوریوس الوسائط المتعددة •
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 سنوات 4 –كلیة التكنولوجیا وتنمیة المجتمع 
 دبلوم تقنیة المعلومات •
 المتعددةدبلوم الوسائط  •
 دبلوم ھندسة المیكاترونیكس •
 دبلوم الھندسة الطبیة الحیویة •

 سنوات 4 – الھندسةكلیة 
 بكالوریوس الشرف في ھندسة المیكاترونیكس •
 بكالوریوس الشرف في ھندسة االتصاالت •
 بكالوریوس الشرف ھندسة االلكترونیات •
 بكالوریوس الشرف في الھندسة الطبیة الحیویة •

 علوم الحاسوب وتقانة المعلوماتكلیة 
 سنوات 4  

 بكالوریوس الشرف في الذكاء االصطناعي •
 بكالوریوس ھندسة البرمجیات •
 بكالوریوس تقنیة المعلومات •

 سنوات 4- االقتصاد والعلوم اإلداریةكلیة 
 بكالوریوس الشرف في االقتصاد •
 إدارة التسویق -بكالوریوس إدارة االعمال •
 إدارة الموارد البشریة -بكالوریوس إدارة االعمال •
 اإلدارة والمحاسبة -بكالوریوس إدارة االعمال •
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 (الماجستیر والدكتوراة) الدراسات العلیاكلیة 
 ھندسة المیكاترونیكس •

 ھندسة االتصاالت •

 والبیانات ھندسة الشبكات •

 الوسائط المتعددة •

 تقنیة المعلومات •

 إدارة االعمال•

 االرشاد االكادیمي بجامعة المشرق



 

یقصد باإلرشاد األكادیمي مساعدة الطالب على إكتشاف قدراتھ وإمكاناتھ الدراسیة، ومعاونتھ فى تصمیم   
دراستھ، وتحقیقھ لشروط متطلبات التخرج، ومساعدتھ فى التغلب على أیة صعوبات قد تعترض خطة 

مساره الدراسي، ومساعدتھ كذلك على التكیف مع بیئتھ الدراسیة واإلجتماعیة والعلمیة عن طریق إمداده 
 في تحلیلھا بھدفبالمعلومات الكافیة والمناسبة عن المواقف والمشاكل التي تمر بھ أو تعترضھ، ومعاونتھ 

الوصول الى المسار السلوكي االمثل الذي یمكنھ من النجاح في تحقیق أھدافھ في الحیاة داخل المؤسسة  
 التعلیمیة وخارجھا.  

 
ھو عضو ھیئة التدریس الذي یقوم بإرشاد الطالب ومساعدتھم فى حل مشاكلھم االكادیمیة وتحسین 

 لعلمي.تحصیلھم ا

 
مما  الجاامعةیمثل المرشد االكادیمي حلقة تربط الطالب بتخصصھ األكادیمي كما تربطھ ببقیة موراد 

یجعل دور المرشد مھماً لیس فقط فى التحصیل األكادیمي للطالب، بل أیضاً فى تطور شخصیتھ وذلك 
إتخاذ قرارات تحقق أھدافھ االكادیمیة تكون مبنیة علي معلومات  بأن تثمر ھذه العالقة لتمكن الطالب من

 دقیقة.

 

تعمل وحدة اإلرشاد األكادیمي على تطویر الخدمات اإلرشادیة ، بما یفي احتیاجات الطالب ، وجعل ھذه 
باإلضافة  الخدمات متاحة لھم ؛ لالستفادة منھا في تطویر شخصیاتھم ومھاراتھم في المجاالت المختلفة،

السعي الدائم لرفع مستوى تقدیم ھذه الخدمات ، بما یتفق مع المعاییر العالمیة في تقدیم الخدمات  إلى
 .اإلرشادیة في مؤسسات التعلیم العالي

 
تسعى وحدة اإلرشاد األكادیمي إلى تقدیم خدمات إرشادیة متنوعة للطالب؛ بھدف تلبیة احتیاجاتھم 

تقدم الوحدة خدمات اإلرشاد التي تھدف لمساعدة الطالب على تنمیة الجوانب المختلفة مـن األكادیمیة. و
شخصیاتھم ، وزیادة مھاراتھم في التعامل مع الصعوبات المختلفة خالل فترة دراستھم،  والتي قد تؤثر 

 االرشاد االكادیميتعریف 

 ؟ االكادیمي من ھو المرشد

 ؟ االكادیمي ما ھو دور المرشد

 الرؤیة

 الرسالة
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بتعزیز التعاون  سلباً على أدائھم األكادیمي واستمرارھم بالجامعة. وتھتم وحدة اإلرشاد األكادیمي كذلك
 لتقدیم نوعیة متمیزة من الخدمات التي تدعم العملیة التعلیمیة. الجامعةمع البرامج المختلفة ب

في إعانة الطالب على فھم  جامعة المشرقتھدف وحدة اإلرشاد األكادیمي إلى ترجمة طموحات 
مشكالتھم األكادیمیة والحرص على عالجھا عالجاً نافعاً ، یثمر في تخریج جیل من أبناءنا  وبناتنا، 
مزودین بالعلم واإلیمان والمعرفة والثقة بالنفس ، والقدرة على المشاركة في بناء التنمیة في مجتمعنا 

 -من خالل األھداف التالیة:

المناسبة لتحقیق النمو السوي للطالب والطالبات، وبناء عالقات اجتماعیة إیجابیة تھیئة الظروف  -1
 .الجامعةوأعضاء ھیئة التدریس ومنسوبي  مللطالب مع زمالئھ

في المواقف  الطالب بناء استجابات ناجحة في مواجھة المشكالت األكادیمیة التي تعترض -2
 .الجامعةالمختلفة على امتداد فترة الدراسة في 

ھیئة الطالب المستجدین لمعرفة الحیاة الجامعیة من خالل برامج إرشادیة وتوجیھیة ،  للتعریف ت -3
وأقسامھا المساندة ، وكیفیة حصول الطالب على خدماتھا بالتعاون والتنسیق  داتھاوعما الجامعةب

مع اإلدارة المتخصصة بالكلیة ، وكذلك تعریف الطالب بالمتغیرات التي قد یواجھونھا في 
 .حیاتھم الجامعیة وكیفیة التعامل معھا 

توعیھ الطالب بالصعوبات األكادیمیة والمھارات الدراسیة، وكیفیة إعداد الخطط الدراسیة  -4
 وجدول تنظیم الوقت، وإكسابھم مھارات ترفع من تحصیلھم األكادیمي وتحقق توافقھم الشخصي.

تھم واھتماماتھم العلمیة واحتیاجات مساعدة الطالب على اختیار التخصص المناسب وفقاً إلمكانا -5
 سوق العمل.

تشجیع الطالب المتفوقین على المزید من التحصیل وتوجیھھم نحو استثمار قدراتھم وإمكاناتھم  -6
 في المجاالت التي تتناسب مع میولھم واھتماماتھم العلمیة.

یادة تحصیلھم متابعة الطالب المتعثرین دراسیا ومساعدتھم على اكتساب المھارات الالزمة لز -7
 العلمي.

مساعدة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، خالل حیاتھم الجامعیة، على تحقیق أعلى درجات  -8
التكیف النفسي واالجتماعي والتحصیل األكادیمي وفقا لما تسمح بھ قدراتھم ودراسة مشكالتھم، 

 والعمل على حلھا.
 نشر الوعي باللوائح األكادیمیة بین الطالب. -9
أو  للجامعةالعلیا  الدارةرى تساھم في تحقیق أھداف الوحدة أو توكل إلیھا من قبل اأي مھام أخ -10

 من قبل عمادة شؤون الطالب أو عمادة القبول والتسجیل .

 االھداف
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 وعلیھم األكادیمي، التوجیھ واإلرشاد وبرامج بخدمات المستھدفة المسترشدین فئة ھم والطالبات الطالب
 كالھما طرفین بین تتم اتصال عملیة العملیة اإلرشادیة ألن العملیة؛ ھذه في وأساسي وھام كبیر دور یقع
 یلعب الطرفین أحد كان إذا وثمار قیمة ذات فعالة ولن تكون عملیة ، العملیة نجاح في إیجابي دور لھ

مسئولیة  والطالبات الطالب عاتق على یقع وعلیھ ، سلبیاً  كالھما كان أو ، واألخر إیجابیاً  ، سلبیاً  دوراً 
 . المرشدین والمرشدات من واإلرشاد واالستشارة النصیحة  وطلب الدراسي تقدمھم متابعة في شخصیة

 .إال لمساعدتھ یوجد لم المرشد وأن التعلیمیة مسیرتھ في األكادیمي المرشد بأھمیة الشعور •
 ، وساعاتھ المكتبیة ، ومكان وجوده ، الطالب لھ یتبع الذي األكادیمي المرشد ھو من معرفة •

 .بھ المتاحة ووسائل االتصال
 والمرشدات. المرشدین وتقدیر احترام •
 . اللوائح  تجاوزھذه حالة وما یترتب من عقوبات في ، الجامعةا ولوائح أنظمة على االطالع •
 القبول عمادة أو الجامعةإدارة  من رسمیاً  معلن ھو لما وفقاً  الجامعي التقویم على االطالع •

 بمراجعة والمبادرة ، بھا وااللتزام بھا ، یرتبط وما ، التسجیل إجراءات مواعید لمعرفة والتسجیل
  .المرشد

 مع المرشد األكادیمي. الدراسیة الخطة وتنفیذ األكادیمي الوضع سیر متابعة •
 من الفصلیة، وصور واإلشعارات ، الدراسیة الخطة من نموذج یحوي شخصي بملف االحتفاظ •

 أو الدراسة إلى والعودة ، األكادیمي الفصل وقرارات ، الدراسي والتقویم ، الدراسیة الجداول
 ومن لھ ، یحتاج أن یمكن مستند أي أو ، المعتمدة المرضیة االنسحاب ، والشھادات أو التأجیل
 المرشد مقابلة عند الملف ھذا حمل األفضل

   الدراسي بالوضع یرتبط ما كل في المرشد  استشارة •
 العلمیة والعملیة األھداف لتحقیق ، األجل وطویلة قصیرة خطط  لوضع المرشد مع التعاون •

 وتنفیذھا. والحیاتیة
  . بتوجیھاتھ واألخذ بالمعلومات المرشد  تزوید في والوضوح الصراحة •
 .لتطویرھا وتقدیم االقتراحات األكادیمي اإلرشاد عملیة تقویم في بفعالیة مشاركة الطالب•

 لدى توفر اإلجابة عدم حالة كلھا وفى لیس ولكن تساؤالت الطالب لمعظم إجابات كافیة المرشد لدى
 : المرشد علیھ أن

 الطالب ودوره في انجاح عملیة االرشاد االكادیمي

 واجبات ومسؤولیات الطالب

 محددات عمل المرشد االكادیمي
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 المعلومة.  فیھ یجد المصدر الذى الطالب إلى یرشد •
 وتقدیمھا للطالب. المعنیة الجھة اإلجابة من إلیجاد مھلة یطلب •

 
 الطالب فھو على المسئولیة لكن تبقى ؛ األفضل القرار ما ھو للطالبةحول تقدیم النصیحة المرشد على
 المرشد. القرار ولیس یتخذ الذي

 موقف عن بالدفاع یلتزم لكنھ الطالب إشكال لدى لحل وأنظمتھا لوائح الجامعة بتجاوز المرشد یقوم لن
 الجامعى. حدود العرف فى كان محقا الطالب ویسانده طالما

 
 التالیة: الضوابط وتحكمھا المتبادل االحترام علي أساس تقوم المرشد والطالب بین اإلرشادیة العالقة

 
الرسمیة  للجھات إال شكل بأي إعطائھا وعدم بینھما، المتداولة المعلومات المرشد بسریة التزام •

 .الطالب مصلحة یخدم فقط بما المعنیة
  .االلكتروني البرید أو الھاتف عبر للطالب بالنسبة حساسة معلومات أي مناقشة عدم •
 قضیة ذات وجود حال في انفراد على الطالب للقاء موعد لتحدید االستعداد أتم على المرشد یكون •

 . حساس شخصي طابع
على  عالوة الطالب؛ من وقرباً  تفھماً  أكثر المرشد یجعل بعدا تحمل الطالب بالمرشد عالقة •

  .التدریس  ھیئة وعضو الطالب بین للعالقة المعتادة الطبیعة
 تعاملھ مع في حسناً  سلوكاً  یسلك وأن أجلھ، من الذي یبذلھا المرشد بمجھودات الطالب یقر أن •

 المرشد.
 

 
 
 المكتبیھ. الساعات 

 .االجتماعات 

 اإللكتروني. البرید 

 الفردیة. اللقاءات 
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: اإلرشاد من نوعْین تقدیم على األكادیمیین المرشدین مع بالتنسیق رئیس الوحدة یقوم

مع المشكالت  التعامل في ویفید لوجھ، وجھاً  بمفرده طالب إرشاد بأنھ ویعرف : الفردي اإلرشاد -1
 .الخصوصیة طابع تحمل والتي ، الدراسي التأخر مثل الخاصة

 وبصورةواحد  وقت في مشكالتھم تتشابھ الذین الطالب من عدد إرشاد وھو : الجماعي اإلرشاد -2
 .جماعیة

 أنواع االرشاد الذي تقدمھ الوحدة
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دلیل الطالب لإلرشاد األكادیمي -جامعة المشرق14 

م أصدر المجلس العلمي الالئحة االتي 2014ك) من قانون جامعة المشرق لسنة 28باحكام المادة (عمالً 
 نصھا: 

 اسم الالئحة وبدء العمل بھا

م) 2014والتحویل والتجسیر بجامعة المشرق لسنة ُتسمى ھذه الالئحة (الئحة القبول  .1
 رئیس المجلس العلمي علیھا.وُیعمل بھا من تاریخ توقیع 

 تفسیر
تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة إزاءھا: .2

 : یقصد بھا جامعة المشرق.   الجامعة

 : یقصد بھم الطالب غیر السودانیین.   الطالب الوافدین

في : یقصد بھ قبول الطالب في الجامعة بالتحویل من جامعات أخرى  القبول بعد السنة االولى 
 مستوى جامعي خالف المستوى االول.

یقصد بھ التحویل من كلیة أو برنامج إلى كلیة او برنامج آخر  : التحویل 
 بالجامعة.

 ُیقصد بھا لجنة القبول والتسجیل بالجامعة. : اللجنة 

As-level .ُیقصد بھ امتحان المستوى المتقدم في الشھادة البریطانیة : 

بھا الدبلومة األمریكیة من المستوى التاسع وحتى المستوى  ُیقصد : الشھادة األمریكیة 
 الثاني عشر.

 الئحة القبول والتحویل والتجسیر

 م2014بجامعة المشرق لسنة 



 القبول لدرجة البكالوریوس

تكون شروط القبول على النحو التالي: .3
النجاح في االربع مواد اإلجباریة وأي ثالث مواد من المواد المؤھلة للقبول تحددھا الكلیة  - أ

 أو ما یعادلھا من الشھادات العربیة.المعنیة وذلك في الشھادة الثانویة السودانیة 

النجاح في خمس مواد (وأحسن مادتین من المواد المؤھلة للقبول) في الشھادة االجنبیة (  - ب
مساق ادبي لكلیات العلوم االنسانیة  –مساق علمي أحیاء  – مساق علمي ریاضیات

 واالجتماعیة). 

 لدولة المعنیة. تعتمد فقط الشھادة االجنبیة الصادرة من وزارة التربیة ل - ت

المستوى العادي للطالب الحاصلین علیھا   GCSأو IGCSE  یسمح بالتقدیم بشھادة لندن  - ث
 بعد إكمال المستوى الحادي عشر فقط.

یجوز قبول الناجحین في سبع مواد كحد أدنى في المستوى العاشر بشھادة لندن شریطة  - ج
مادتین المؤھلتین للقبول لھذا ) ووفقاً للAS -LEVEL(الجلوس إلمتحان المستوى المتقدم 

 المستوى باإلضافة لخمس مواد من المستوى العادي.

 .SAT2و   SAT1یجلس الطالب الحاصلون على الشھادة الثانویة االمریكیة إلختبارات  - ح
 تحسب النسبة للشھادة الثانویة االمریكیة كما یلي: - خ

 30 .من مجموع درجات المواد السبع المؤھلة لكل كلیة % 
 30 من مجموع درجات الطالب الحاصل علیھا في إمتحان %SAT1  .
 40 من مجموع درجات الطالب في إمتحان %SAT2. 

یكون الحد االدنى للمنافسة للشھادات العربیة واالجنبیة لكل كلیة أو قسم ھو نفس الحد االدنى  - د
 للقبول لكل كلیة أو قسم لطالب الشھادة الثانویة السودانیة.

 % فوق العدد المخطط.15ب الوافدین بحیث ال یتعدى عددھم یتم قبول الطال - ذ

 القبول بعد السنة االولى

 یستوفي الطالب المتقدم للقبول بعد السنة االولى الشروط التالیة: .4
 أن ال یكون قد تم فصلھ من أَى جامعة أو كلیة ألسباب أكادیمیة أو لسوء السلوك.  . أ

 الكلیة المعنیة في السنة المعنیة.أن یكون حاصبًل على الحد األدنى للقبول في  . ب

أن یكون ُمقَیداً بأَي من الجامعات أو الكلیات الُمعترف بھا ولدیھ رقم جامعي وأكمل سنة  . ت
 دراسیة على األقل في المجال المشابھ للتخصص المتقدم لدراستھ في جامعة المشرق.

ق النقل من صف أن یكون قد إجتاز آخر إمتحانات جلس لھا بنجاح في جمیع المواد وإستح . ث
 إلى آخر.

أن یرفق مستنداً ُیوضح الُمقررات التي درسھا بالجامعة وتفاصیل الدرجات التي حصل  . ج
 علیھا.

 أن یرفق إستقالة معتمدة من الجامعة أو الكلیة المعنیة او شھادة تفید بأنھ لم یسجل بھا. . ح

بنسبة ال تتعدى یجوز قبول طلبات حاملي الدرجات الجامعیة للدراسة بعد السنةة االولى  . خ
ب. 5% فوق العدد المخطط للكلیة المعنیة ویتم إستثناؤھم من المادة 10
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 التحویل

 یجوز تحویل أَي طالب من برنامج آلخر داخل الجامعة بعد إستیفاء الشروط االتیة: .5
أن یكون حاصالً في الشھادة الثانویة على الحد األدنى للقبول في البرنامج المعني في الكلیة  -أ 

 المعنیة في السنة المعنیة.
 أن یكون ناجحاً في المواد المؤھلة للقبول للبرنامج الراغب في التحویل إلیھ. -ب 
 أن یكون قد إجتاز امتحانات السنة االولى بنجاح. -ج 

 التجسیر

 تكون شروط التجسیر على النحو التالي: .6
 النجاح في الشھادة الثانویة السودانیة أو ما یعادلھا. -أ 
 د المؤھلة للقبول في برنامج البكالوریوس المعني في العام المعني.النجاح في الموا -ب 
إستیفاء  الشروط السابقة أعاله في شھادة ثانویة واحدة وبرقم جلوس واحد وتاریخ  -ج 

 واحد.
% من العدد المخطط للقبول في الكلیة 25ال تتجاوز نسبة الطالب المقبولین للتجسیر  -د 

 المعنیة.
 الدبلوم بتقدیر ممتاز بعد عام من تخرجھم.یقبل الطالب الحاصلون على  -ه 
 یقبل الطالب الحاصلون على الدبلوم بتقدیر جید بعد أربعة أعوام من تخرجھم. -و 
 یقبل الطالب الحاصلون على الدبلوم بتقدیر مقبول بعد خمسة أعوام من تخرجھم. -ز 
بالتجسیر یسمح لطالب الشھادة الثانویة قسم األحیاء الحاصلین على دبلوم الھندسة  -ح 

 لبكالوریوس الھندسة بعد إستیفاء شروط التجسیر.

 إجراءات القبول بعد السنة االولى أو التحویل أو التجسیر

 تكون على النحو التالي: .7
ترصد أمانة الشؤون العلمیة األماكن الشاغرة للنظر في ملئھا عبر آلیات القبول بعد  -أ 

 السنة االولى أو التحویل أو التجسیر.
اإلستمارة الُمعَدة  لذلك ویسلمھا ألمانة الشؤون العلمیة قبل إسبوعین من  یمأل الطالب -ب 

 بدایة الدراسة في الكلیة المعنیة، وذلك بعد دفع رسوم التقدیم.
تقوم أمانة الشؤون العلمیة بتحویل اإلستمارة وجمیع المستندات الُمؤَیدة للكلیة المعنیة  -ج 

بات. بعد التأكد من إستیفاء الطالب لجمیع المتطل
ترفع أمانة الشؤون العلمیة توصیة عمید الكلیة المعنیة إلى اللجنة إلتخاذ القرار  -د 

 النھائي.
تحول أمانة الشؤون العلمیة أوراق الطالب لوزارة التعلیم العالي إلعتماد القبول  -ه 

 وتخصیص الرقم الجامعي.
أمانة  خطار كتابي مني أَي من كلیات الجامعة إال بعد إال یتم تسجیل الطالب ف -و 

 الشؤون العلمیة بعد إعتماده من وزارة التعلیم العالي.
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م أصدر المجلس العلمي الالئحة اآلتي 2014ك) من قانون جامعة المشرق لسنة 28بأحكام المادة (عمالً 
 نصھا:

 إسم الالئحة وبدء العمل بھا:
التسجیل والتجمید واإلستقاالت) ویعمل بھا من تاریخ توقیع رئیس تسمى ھذه الالئحة: (الئحة  .1

 المجلس العلمي علیھا.

 أحكام وإجراءات التسجیل
 تكون أحكام وإجراءات التسجیل على النحو التالي: .2

یبدأ التسجیل بمجرد ظھور نتائج اإلمتحانات النھائیة ویستمر حتى نھایة االسبوع االول من بدایة  -أ 
تالي. العام الدراسي ال

 یجوز ألمانة الشؤون العلمیة تمدید فترة التسجیل إلسبوع آخر. -ب 
 یقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسیة المقررة ورسوم التسجیل للعام الدراسي المعني.  -ج 
یتم دفع الرسوم الدراسیة المقررة كاملة على أنھ یجوز إستثناءاً النظر في أمر تقسیطھا الى  -د 

% ُیدفع في الفترة المحددة للتسجیل وُیدفع القسط 50األول عن قسطین على أن ال یقل القسط 
 الثاني في االسبوع االول من بدایة الفصل الدراسي الثاني. 

تقوم الكلیة بنشر قوائم الطالب الذین أكملوا إجراءات تسجیلھم وسددوا الرسوم المقررة خالل  -ه 
ام الدراسي المعني. فترة التسجیل ویصبح ھؤالء الطالب ھم المعتمدون بالكلیة للع

من یفشل في سداد الرسوم الدراسیة أو أَي قسط منھا في المواقیت المحددة ُیحرم من دخول  -و 
الحرم الجامعي ومن دخول اإلمتحانات ویعتبر متغیباً بدون عذر وتطبق علیھ جمیع العقوبات 

 الواردة في لوائح الجامعة.
إعالن النتائج، على أن ُترد الرسوم الدراسیة  یتم تسجیل طالب الملحق والبدیل بصفة مؤقتة لحین -ز 

لمن تقرر فصلھ منھم. 
 یتم إستخراج البطاقة الجامعیة عند بدایة كل عام دراسي للطالب الذین أكملوا إجراءات التسجیل. -ح 

 ُموجھات التقاعس عن التسجیل
 -تكون على النحو التالي: .3
كلیة بنشر قوائم الطالب غیر المسجلین مع بعد إنقضاء مواعید التسجیل الُمحددة تقوم إدارة كل  -أ 

  توجیھھم لمفابلتھا خالل إسبوع واحد فقط من تاریخ نشر ھذه القوائم.
(أ) فیجوز تجمید 3إذا لم ُیسجل الطالب ولكنھ قام بمقابلة إدارة الكلیة في الفترة الُمحددة في المادة  -ب 

 العام الدراسي لھ.
(أ) فیجوز للكلیة المعنیة 3إذا لم ُیسجل الطالب ولم ُیقابل إدارة الكلیة في الفترة المحددة في المادة  -ج 

 التوصیة للمجلس العلمي بفصلھ.

 الئحة التسجیل والتجمید واإلستقاالت
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 ضوابط التجمید

 تكون على النحو التالي: .4
 یتم التجمید في الفترة الُمحددة للتسجیل.  -أ 
الدراسي للطالب بعد إنقضاء الفترة  یجوز للمجلس العلمي أو أَي جھة مفوضة منھ تجمید العام -ب 

 المُحددة للتجمید في الحاالت االستثنائیة.
الُیسمح بالتجمید في السنة االولى إال السباب قاھرة توصي بھا الكلیة للمجلس العلمي أو الجھة  -ج 

 المفوضة منھ.
التجمید  یكون التجمید لعام دراسي واحد غیر أنھ یجوز التمدید لعام آخر بحیث ال تتجاوز فترات -د 

أربعة أعوام دراسیة. 
مشفوعة بالمستندات ألمانة یمأل الطالب اإلستمارة الُمعدة لذلك بعد تسدید رسوم التجمید ویسلمھا  -ه 

الشؤون العلمیة. 
 ترسل أمانة الشؤون العلمیة اإلستمارة ومرفقاتھا للكلیة المعنیة.  -و 
 یوصي عمید الكلیة على طلب التجمید.  -ز 
ف عن الدراسة إال بعد إستالمھ مكتوباً من أمانة الشؤون العلمیة بالموافقة ال یجوز للطالب التوق -ح 

 على التجمید. 
 یشرع الطالب في إكمال إجراءات تسجیلھ حال إنقضاء فترة التجمید. -ط 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام اإلستقاالت

 تكون على النحو التالي: .5
 بإستقالتھ من الجامعة بعد إكمال إجراءات تسجیلھ.  لطالب المستوى االول التقدمیجوز  -أ 
یجوز لطالب المستوى الثاني فما فوق التقدم بإستقالتھ من الجامعة دون التقید بإكمال إجراءات  -ب 

تسجیلھ في العام المعني. 
 ال تعاد الرسوم الدراسیة أو رسوم التسجیل في جمیع االحوال. -ج 
 ع الرسوم المقررة.فاإلستمارة المخصصة لذلك بعد دیمأل الطالب الراغب في اإلستقالة  -د 
تنظر إدارة الكلیة المعنیة في أسباب إستقالة الطالب وُتراجع سجلھ االكادیمي وترفع توصیتھا  -ه 

 ألمانة الشؤون العلمیة.
تقوم أمانة الشؤون العلمیة بإرسال القرار النھائي للكلیة المعنیة وشؤون الطالب والطالب المعني  -و 

 أیام من تاریخ تقدیم الطلب. 3أقصاه في موعد 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 جامعة المشرق 

النظام االساسي لترشید السلوك وتنظیم النشاط الطالبي 

)م فقد أصدر المجلس 2014) من قانون جامعة المشرق لسنة ( 42(ن) والمادة(9عمال بأحكام المادة 
 النظام األساسي اآلتي نصھ:

 اسم النظام األساسي وبدء العمل بھ

یسمى ھذه النظام االساسي " النظام االساسي لترشید السلوك وتنظیم النشاط الطالبي " ویعمل بھ من  .1
 . تاریخ توقیع رئیس المجلــس  علیھ .

 تفسیر

 للكلمات والعبارات أ دناه المعاني المبینھ أمامھا:. مالم یقتض السیاق معني آخر فإنھ تكون 2

 : یقصد بھ مجلس امناء الجامعة          المجلس

:  ُیقصد بھ رئیس مجلس أمناء الجامعة   رئیس المجلس

 :    یقصد بھا جامعة المشرق .           الجامعھ

یقصد بھا عمادة شؤون الطالب   :العمادة            

 .جامعةتمنحھا ال :  یقصد بھ كل شخص سجل اسمھ للحصول علي اإلجازة العلمیة التي          الطالب  

ُیقصد بھا أي مجموعة طالبیة مركزیة تھتم بالنشاط الالصفي لجمیع طالب   الجمعیة الطالبیة:
 الجامعة.

علي الجمعیة أو مشرف شؤون ُیقصد بھ عضو ھیئة  التدریس المشرف   مشرف الجمعیة:
 .الطالب

ُیقصد بھا أي مجموعة طالبیة فى المساق العلمى الواحد وتھتم بالنشاط   الرابطــــــــــــة:
 األكادیمى والالصفى على مستوى الكلیة فقط.

 ُیقصد بھ عمید الكلیة أو من یكلفھ من أعضاء ھیئة التدریس.  مشرف الرابطة:

تنفذھا روابط  الطالب بالكلیات  یقصد بھ كافة األنشطة الطالبیة التي النشاط الطالبي :      

والجمعیات المركزیة 

 لجنة تنسیق الروابط والجمعیات الطالبیة یقصد بھا لجنة التنسیق  : 

 النظام االساسي لترشید السلوك وتنظیم النشاط الطالبي
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أوال األخالق والسلوك: 

 على كل طالب االلتزام بالضوابط التالیة: .3
وفي كل األماكن وعند ممارستھ لجمیع أن یسلك سلوكاً حمیداً منضبطاً في جمیع األوقات  .أ 

 األنشسطة ومع جمیع العاملین بالكلیة.
یجب احترام األدیان والمعتقدات وأماكن العبادة مع االمتناع عن االتیان بأي قول أو فعل من  .ب 

 شأنھ اإلساءة إلیھا.
ن أن یتصرف باحترام تجاه األساتذة وسائر العاملین بالجامعة وأن تكون عالقتھ بزمالئھ م .ج 

الطالب مبنیة علي التسامح واالحترام المتبادل وعدم توجیھ أي نوع من أنواع األساة أو 
 التجریح للعاملین او الطالب  .

 أال یسلك سلوكاً من شأنھ تھدید أمنھ أو صحتھ أو سالمتھ أو أمن اآلخرین وسالمتھم وصحتھم. .د 
یفات كالتبغ والتمباك یحظر إحضار جمیع أنواع المسكرات والمخدرات، وجمیع أنواع المك .ه 

 والشیشة ویحظر الترویج ألى منھا أو تعاطیھا في أي مرفق من مرافق الجامعة .
یحظر علي الطالب إحضار أو حیازة أو عرض أو صنع أو حمل أي نوع من أنواع السالح   .و 

باي وصف كان أو أي مواد أخرى یخشى منھا سالمتھ أو سالمة أالخرین أو سالمة ممتلكات 
 الجامعة.

عدم الجلوس أمام مداخل المواقع السكنیة والمرافق المحیطة بالجامعة مع مراعاة التأدب وعدم  .ز 
 خلق إزعاج لشاغلي ھذه المواقع .

اإللتزام بالمظھر واللبس الالئق في مواقع الجامعة المختلفة وعند ممارستھ ألي نشاط ال صفي  .ح 
 لمظھر مقبوالً أو غیر ذلك.وتكون للعمادة السلطة التقدیریة في تحدید ما إذا كان ا

ال ُیسمح بالجلوس اإلنفرداي غیر الالئق بین اي طالب وطالبة داخل الحرم الجامعي أو  .ط 
 بجواره.

 التجنب التام ألي نوع من أنواع التزویر أو السرقات . .ي 
اإلمتناع التام عن كل مایمكن أن ُیؤثر على سیر الدراسة من إضراب أو إعتصام أو إستخدام  .ك 

 لصوت أو غیر ذلك.لمكبرات ا
 إ نفاذ كل التعلیمات لصادرة من أي من العاملین بالجامعة  .ل 
 عدم إستغالل مباني الجامعة او قاعاتھا او میادینھا ألي نشاط إال بإذن من العمادة. .م 
 إبراز البطاقة الجامعیة عند الطلب. .ن 

 : االعتناء والمحافظة علي ممتلكات الجامعة ویندرج في ھذا السیاق .س 
لكاملة بممتلكات الجامعة واتباع كل التعلیمات االصادرة بشأنھا كما یحظر العنایة ا .1

استعمالھا أو استغاللھا ألي غرض غیر مشروع ویتحمل الطالب مسؤلیة أي ضیاع أو 
 إتالف أو أي إضرار بممتلكات الجامعة وما یترتب علي ذلك من تعویض.

 ة ودور النشاط الطالبى .االستخدام الّجید لمحتویات القاعات والمعامل والمكتب  .2
 عدم الكتابة أو لصق األوراق علي الجدران والسقوفات  واألرضیات . .3
 اإلعتناء بالمزروعات والحدائق والمیادین . .4
 رمى النفایات واألوساخ في األماكن المخصصة لھا .  .5
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 المظھر العــــــامثانیاً :
یلتزم الطالب بالزي الالئق مراعاة للتقالید الحسنة والذوق السلیم وتلتزم الطالبة بالحشمة   .4

 السودانیة في ملبسھا بحیث یكون ساتراً وفضفاضاً.

التوجیھ واإلرشاد ثالثاً :. 
لإللتزام بنظم الجامعة ولوائحھا  تعمل عمادة شؤون الطالب وأجھزة الجامعة على توجیھ الطالب  .5

 ویتم ذلك من خالل اآلتي:
 النشر الواسع للوائح شؤون الطالب واللوائح األكادیمیة . .أ 
اإلستفادة من الجمعیات والروابط الطالبیة في حث قواعدھم لإللتزام بالسلوك القویم   .ب 

 واإلھتمام بالمظھر العام والمحافظة علي ممتلكات الجامعة .
 ة شئون الطالب واألجھزة األمنیة بالجامعة بتنفیذ نصوص ھذه الالئحة.ُتعني عماد .ج 

 رابعاً: المحاسبة والعقوبات
یكون الطــالب الذي ُیخالِف أحكام ھذه الالئحة أو غیرھا من ُنظم الجامعــة ولوائحــھا ُعرضــة    .6

 لتوقیع عقوبة او أكثر وفقاً  لنوع المخالفة وجسامتھا والعقوبات ھي: 
 التوبیخ ولفت النظر. .أ 
 اإلنذار الكتابي  . .ب 
الحرمان المؤقت أو الُمستدیم من المشاركة في اي نشاط ریاضى أو ثقافي أو فني أو  .ج 

 أجتماعي .
 الحرمان المؤقت من الدراسة لمدة ُتقرر حسب كل حالة على حدة .  .د 
 دفع تعویض عن أي تلف یتم إحداثھ . .ه 
 الفصل من الجامعة لمدة عام دراسي كامل.  .و 
 الفصل النھائي من الجامعة .  .ز 

د ) من صالحیة عمید شؤون الطــالب وُیخطر  -ج  –ب   -(أ 6العقوبـــات الواردة في المادة      .7

 ولى األمر  بھـا. 

 ز ) تصدر بواسطة مجلس ُمحاســـبة یكون  -و  -( ه  6العقوبــات الُمنصوص عنھا في المادة     .8

بقرار من رئیس الجامعة بناء على توصیة من عمید شؤون الطالب. 

ُیخطر الطالب المعنى بالمخالفة بالمثول أمام مجلس المحاسبة ویجوز ان یستعین بالدفاع عن نفسھ   . 9

المشرف على إحدى الجمعیات الطالبیة او من یراه  المشرف األكادیمي أوبنصح ومساعدة 

 ُمناسبـــاً .

 تكون قرارات مجلس الُمحاسبة  ساریة المفعول بعد موافقة رئیس الجامعة علیھا.  . 10

ل او ُیلغى قرار مجلس الُمحاسبة كما یجوز لھ إعادة تشكیل . 11  یجوز لرئیس الجامعة أن ُیؤیِّد او ُیعدِّ

 مجلس الُمحاسبة وفقاً لما یراه مناسباً.
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.  یجوز للرئیس أن یأمر أي طالب بمغادرة الجامعة مؤقتاً متى ما اقتنع أن وجود ذلك الطالب 12
 بالجامعة یشكل خطورة على صحتھ وسالمتھ أو صحة اآلخرین وسالمتھم .

 : الروابط الطالبیة بالكلیات والجمعیات المركزیةخامساً 
:  للجمعیة أوالرابطة األھداف التالیةتكون .   13

 خلق روح التعاون والتآخي والترابط بین الطالب . .1
استكشــاف إمكانات الطالب ومقدراتھم في المجاالت الثقافیة والعلمیة والفنیــة  .2

صقلھا وتنمیتھا لتنشئة جیل معافى نفسیاً  والریاضیـــــة  واالجتماعیة والعمل علي
 وبدنیاً .

تدریب الطالب علي ابتكــار وتنفیذ جمیع أوجھ النشاط الطالبي غیر الصفي   .3
 وإذكــــاء روح التنافس بینھم في شتي المجاالت .

المســاعدة في حل بعض مشاكل الطالب خارج قاعات الدرس مما ُیتیح قدراً من  .4
 في رفع معدالت التحصیل العلمي .االســتقرار وُیساھم 

 تنمیة الوعي بالقیم األخالقیة لدى الطالب. .5
 بث روح القیادة والمسؤولیة لدى الطالب. .6
 رفع مستوى الحیاة الفكریة واالجتماعیة داخل الحرم الجامعي. .7
 االستفادة من الطاقات الطالبیة المتنوعة في خدمة المجتمع.  .8
 یق أقصى استفادة من اإلمكانیات الجامعیة المتاحة.المشاركة في الجھود المبذولة لتحق .9

توعیة الطالب وحثھم على اإللتزام باألحكام واللوائح المعمول بھا في الجامعة وحسن  .10
 األداء والتحصیل العلمي وحسن معاملة السادة أعضاء الھیئة التدریسیة والعاملین .

. رأي والفكر العلمي لحلھاالتصدي بحثیاً لقضایا المجتمع ودراسة مشكالتھ وإبداء ال .11

 عضویة الجمعیة أو الرابطة
 : تتكون عضویة الجمعیة أو الرابطة علي النحو اآلتي . 14  

 عضویة الجمعیة مفتوحة لجمیع الطالب. .1
 عضویة الرابطة قاصرة على طالب الكلیة المعنیة. .2
تشكل اللجنة التنفیذیة إلى جمعیة أو رابطة من الرئیس ونائبھ واألمین العام وأمین الما ل  .3

 وبقیة العضویة. 
 یجوز أن یكون لكل جمعیة مشرف من أعضاء ھیئة التدریس أو من شؤون الطالب. .4
 ُیشرف عمید الكلیة أو من یفوضھ علي الرابطة. .5

 مالـیة الجمعـیة

 : منتتكون مالیة الجمعیة .   15

اشــتراكات األعضاء ویتم تسجیلھا على ایصاالت من نسختین بأرقام متسلســــــــلة وال یجوز  .1
 تحصیل أي تبرعات ألي مناسبة طارئة إالّ بعد موافقة العمادة.

 الھبات واإلعانات والتبرعات وُتسّجل علي إیصاالت من نسختین بأرقام  متسلسلة. .2
 ت.عائد المناسبات والمسابقات والحفال .3
 الدعم المالي من إدارة الجامعة. .4
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 حفظ األموال كأمانات في خزینة الجامعة . .5
تحدد إدارة الجامعة بنود المیزانیة للجمعیات والروابط وفقاً للبرامج السنویة المقدمة منھا  .6

 والُمجازة من إدارة شؤون الطالب.
 المنصرفات والمراجعة

 : یتم التعامل المالى على النحو التالى.  16 

 یتم الصرف من مالیة الجمعیة أو الرابطة بطلب ُیوقّع علیھ أمین المال ورئیس الجمعیـــــــة  ) أ
األمین العام وُتصادق علیھ إدارة شؤون الطالب ، وتلتزم اإلدارة المالیة بالصرف وفقاً للبنود  أو

 النھائیة الُمؤّیدة للصرف.الُمصّدقة كما تلتزم الجمعیة أو الرابطة بابراز كآفة الوثائق والفواتیر 
الجمعیــــــــة أو  تقوم إدارة شؤون الطالب في نھایة كل فترة دراسیة أو دورة بمراجعة إیرادات ) ب

 الرابطة
 ومنصرفاتھا وتقدیم تقریر بذلك الدارة الجامعة في نھایة الفترة الدراسیة أو نھایة الدورة.

 أحكـــام عامــــة
 :رابطة باآلتيتلتزم الجمعیة أو ال.  17 

 تصدر الجمعیة أو الرابطة الئحة داخلیة . .أ 
ُتقدم الجمعیة أو الرابطة برنامجاً ُمتكامال سنویاً أو نصف سنوي لعمید لمشرفھا ُتحدد فیھ  .ب 

المواقیت والتكلفة المالیة قبل رفعھ للعمادة علي أن تتواصل الجمعیـــــة أو الرابطة قبل 
 ض تنفیذ البرنـامج وال یتم إعتماد أى نشاط طارئ.أسبوعین على األقل مع العمادة بغر

ال یجوز استغالل منبر الجمعیة  أو الرابطة ألي نشاط  حزبي ُیؤثر علي وحدة الطالب أو  .ج 
 استقرار الجامعـــة.

 للعمادة الحق في التدخل في أي وقت إلیقاف أي نشاط ال یتفق مع اللوائح أوالسلوك القویم. .د 
 یة الطالبیة وفقاً للشروط التالیة:یسمح بإصدار الصحف الحائط .ه 

 أن یتم اإلصدار في مكان تحدده إدارة الكلیة.   .1
 أن یتم تسجیل الصحیفة والطالب المسئولین عنھا لدي العمادة .2
 أن تلتزم الصحیفة باآلداب والتقالید االجتماعیة واألعراف الصحفیة الحمیدة.  .3

طة والتقریر الختامي في نھایة الدورة والمتضمن الداء ز. ُتودع وقائع اجتماعات الجمعیة او الراب 
 المیزانیة  لدى العمادة.

 لجنة تنسیق الروابط والجمعیات الطالبیة
 :تعنى ھذه اللجنة باآلتي.  18 

تمثیل الجامعة في عضویة  مناشط اتحاد الطالب بالوالیة واألتحاد العام  .أ 
 للطالب وفقا للموجھات الضادرة من العمادة

(ثالثاً) من قانون جامعة 1-8اللجنة أحد أعضائھا للمجلس وفقاً للمادة  تختار .ب 
 المشرق.

 المحافظة على ممتلكات الجامعة. .ج 
 تدریب الطالب على  ابتكار وتنفیذ جمیع أوجھ النشاط غیر الصفي. .د 

 .  تتكون لجنة التنسیق من رؤساء روابط الطالب بالكلیات ورؤساء الجمعیات.19 
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 لمساءالتالمخالفات وا

 تكون قیادة أى جمعیة خاضعة للمحاسبة فى الحاالت االتالیة:  . 20 

إذا أخلت قیادة أى جمعیة أو رابطة بالضوابط المالیة فإّنھا تكون خاضعة للمساءلة من   )1(
 العمادة

إذا أقامت أي جمعیة نشاطأً ال یتفق مع اللوائح أوالسلوك القویم فإّن قیادة الجمعیة تخضــــع   )2(
 للمحاسبة وفقاً لالئحة ترشید السلوك الطالبى . 

عمالً بأحكام النظام التأسیسي لجامعة المشرق وإختصاصات أمانة الشؤون العلمیة أصدر المجلس العلمي 
 الالئحة اآلتیة نصھا:

 أوالً أسم الالئحة وبدء العمل بھا:

 :)1المادة (

تسمى ھذه اللئحة بالالئحة االكادیمیة العامة لجامعة المشرق ویعمل بھا من تاریخ توقیع رئیس المجلس 
 العلمي علیھا.

 ثانیاً تفاسیر:

 ):2المادة (

في ھذه الالئحة وما لم یقتضي السیاق معنى آخر یقصد بالكلمات والعبارات االتیة المعاني المخصصة لھا 
 فیما یلي:

ا جامعة المشرق.یقصد بھالجامعة:  .8
یقصد بھ الوحدة التي تقدم برنامج الدبلوم أو البكالوریوس الذي تقدمھ الكلیة عن  القسم: .9

 طریق تدریس عدد من المقررات.

یقصد بھ أَي وحدة دراسیة ُتقدم خالل فصل دراسي كامل. المقرر: .10
إسبوعاً ال تتضمن فترة التسجیل و  15الى  13یقصد بھ من  الفصل الدراسي: .11

االمتحانات, یمثل الفصالن االول والثاني السنة الدراسیة االولى ویمثل الفصالن الثالث 
 والرابع السنة الدراسیة الثانیة وھكذا.

یقصد بھا ساعة محاضرة أو ساعة متابعة (یقوم بھا الطالب)  الساعة المعتمدة: .12
ات عملیة (معملیة, حقلیة, ... ألخ) ُتقدم إسبوعیاً على مدى فصل دراسي أو ثالث ساع

 كامل.

 الالئحة االكادیمیة العامة لجامعة المشرق
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الذي یعقد في نھایة الفصل.یقصد بھ اإلمتحان  إمتحان الفصل: .13
یقصد بھما االمتحان الذي یعقد في نھایة السنة الدراسیة  إمتحان الملحق والبدیل: .14

) 10(وفقاً للمادة 
یقصد بھ لفت نظر الطالب لتحسین مستواه. االنذار االكادیمي: .15
الحد االقصى لالنذار االكادیمي ھو فصالن  الحد االقصى لالنذار االكادیمي: .16

 دراسیان.

 ثالثاً شروط القبول:
 ) القبول بالبرنامج:3المادة (

 یقبل بالبرنامج من توفرت فیھ الشروط التالیة:

 القبول الموحد. أ/ أن یكون مستوفیاً لشروط القبول العامة لمكتب

 ب/ أن یكون ناجحاً في المواد المؤھلة للقسم المعني.

 رابعاً نظام الدراسة:

 تتبع الكلیة نظام الساعات المعتمدة المعدل.) 4المادة (

 : الساعات المعتمدة إلكمال البرنامج.)5المادة (

 یكتمل البرنامج المعني بدراسة  الساعات المعتمدة والمجازة للقسم المعني.

 خامساً نظام االمتحانات:

 ): زمن االمتحانات:6المادة (

 یكون زمن االمتحانات النظري للمقرر ساعتین أن وجد وال یتجاوز ثالث ساعات. -أ 
یعقد االمتحان الَي مقرر في نھایة الفصل الدراسي, ویجوز عقده قبل ذلك بعد إكتمال الساعات  -ب 

 ة رئیس القسم المعني وأمین الشؤون العلمیة.المعتمدة للمقرر لسبب یقدره االستاذ شریطة موافق
إذا حرم الطالب من الجلوس لالمتحان في مقرر ما بعذر غیر مقبول فإنھ یمنح الدرجة (صفر)   -ج 

 في ذلك المقرر.

 ) تقویم االداء األكادیمي للطالب:9المادة (

 نقطیة للمقرر كاألتي:یستخدم نظام النقاط في تقویم األداء االكادیمي للطالب حیث تعرف الدرجة الأ/ 

 إلى منزلة عشریة واحدة). قربةم( 25 /) 100الدرجة النقطیة للمقرر = (درجة الطالب من 

یكون التقدیر وفقاً لالتي:
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 / برامج البكالوريوس:1 تستخدم الرموز التالية وفقاً لكل حالة:

 التقديــــــــــــــر الدرجــة النقطيــة
 الوصـــف الحـــــرف إلى مــن

3.20 4.0 A )80-100( ممتــــــاز 
2.80 3.19 B+ )70-79(  ًجيـــد جــدا 
2.40 2.79 B )60-69( جيـــــــد 
2.00 2.39 C )50-59( مقبــــــول 

0 1.99 F رســـــوب )49-(صفر 
 / برامج الدبلوم:2

 /أ 

 حتسب نقاط املقرر كاآليت: /ب 
 عدد ساعاته املعتمدة.× = الدرجة النقطية للمقرر نقاط المقرر 

 للطالب وفقاً ملا يلي: Semester Grade Point Average (GPA)حيسب املعدل الفصلي  /ج 
 جمموع الساعات املعتمدة ملقررات الفصل.÷ = جمموع نقاط مقررات الفصل المعدل الفصلي 

 للطالب وفقاً ملا يلي: Year Grade Point Average (YGPA)حيسب املعدل السنوي  /د 

 التقديــــــــــــــر الدرجــة النقطيــة
 الوصـــف الحـــــرف إلى مــن

3.00 4.00 A )75-100( ممتــــــاز 
2.60 2.99 B+ )65-74(  ًجيـــد جــدا 
2.20 2.59 B )55-64( جيـــــــد 
1.60 2.19 C )40-54( مقبــــــول 

0 1.59 F رســـــوب )39-(صفر 

 الوصــــــــــف الرمـــز الدرجـــة
- I غياب بعذر مقبول 
0 U  مقبولغياب بعذر غري 
0 FA رسوب بسبب احلرمان 
0 FC رسوب بسبب الغش 
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 جمموع الساعات املعتمدة يف تلك السنة.÷ = جمموع نقاط املقررات يف السنة الدراسية المعدل السنوي 

 للطالب وفقاً ملا يلي: Cumulative Grade Point Average (CGPA)حيسب املعدل الرتاكمي  /ه 
 [مقرباً لمنزلتين عشريتين].الساعات الرتاكمية × = النقاط الرتاكمية المعدل التراكمي 

 النقاط الرتاكمية = جمموع نقاط املقررات اليت سبق للطالب دراستها،

 الساعات الرتاكمية = جمموع الساعات املعتمدة للمقررات اليت سبق للطالب دراستها.

ـــــــــــدرجات ألي مقـــــــــــرر معاجلـــــــــــة إحصـــــــــــائية ومراجعـــــــــــة تقوميهـــــــــــا بإضـــــــــــافة  جيـــــــــــوز /و  للمجلـــــــــــس العلمـــــــــــي للكليـــــــــــة معاجلـــــــــــة ال
 درجات أو حذفها.

ــــــــــك علــــــــــي النحــــــــــو املوضــــــــــح يف  /ز  اإلجــــــــــازة العلميــــــــــة: يعتمــــــــــد تصــــــــــنيف اإلجــــــــــازة العلميــــــــــة علــــــــــي املعــــــــــدل الرتاكمــــــــــي وذل
 اجلدول أدناه:

 / برامج البكالوريوس:1

 المعــدل التراكمــي
المرتبــــــــــة

 إىل من
 املرتبة األويل. 4.00 3.20
 القسم األول. –املرتبة الثانية  3.19 2.80
 القسم الثاين. –املرتبة الثانية  2.79 2.40
 املرتبة الثالثة. 2.39 2.00

 / برامج الدبلوم:2

 المعــدل التراكمــي
 المرتبــــــــــة

 إىل من
 ممتــــــاز 4.00 3.00
 جيـــد جــداً  2.99 2.60
 جيـــــــد 2.59 2.20
 مقبــــــول 2.19 1.60
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 ): تقويم المقررات وإجازة النتيجة:10المادة (

 يتم تقومي الطالب يف كل مقرر عن طريق: .أ 

i.  40االمتحان النهائي الذي يعقد يف �اية الفصل الدراسي وال تقل نسبته عن.% 

ii.  25نسبتها عن أعمال الفصل والعملي وال تقل.% 

iii.  15امتحان نصف الفصل ونسبته.% 

iv. .ميكن تعديل هذه النسب وفقا لتوصية استاذ املادة واعتماده من اجمللس العلمى 

يتم تقومي الطالب اجلالس المتحان ملحق حلرمانه من اجللوس لالمتحان بسبب الغياب بنفس النسب احملددة لتقومي   .ب 

 املقرر مع استبدال أعمال الفصل والعملي وامتحان نصف الفصل بأعمال مقرر وعملي أو كما حيددها األستاذ.

لكل مقرر مسبقاً قبل بداية الفصل بواسطة منسق الربنامج أ )  – 10يتم حتديد نسب التقومي املشار إليها يف املادة (  .ج 

 أو رئيس القسم.

 . 2.00يعترب الطالب ناجحاً يف املقرر إذا حصل على درجة نقطية ال تقل عن  .د 

 تقدير غري مكتمل :     .ه 

ل باجللوس المتحان جيوز للمجلس العلمي أن يسمح للطالب الذي أكمل املقرر الدراسي ومل جيلس لالمتحان بعذر مقبو      

 عند رصد النتيجة. SUBبديل يف املقرر أو املقررات اليت مل جيلس المتحا�ا النهائي ويشار اىل نتيجة االمتحان بالرمز "بد" أو ٍ 

 الطالب الذي يتغيب عن امتحان معلن بدون عذر مقبول يعترب راسباً يف ذلك االمتحان بدرجة صفر. .و 

% من الدرجة النهائية ملقرر أو مقررين جيوز للمجلس العلمي رفع درجته إيل 49يل % إ45يف حالة حصول الطالب على  .ز 

 .02.% شريطة أن ال يقل معدله السنوى عن 50

 شروط النجاح ونتائج اإلمتحانات: :)11المادة (

) يف برنـــــــــــــــــامج 2.0يعتــــــــــــــــرب الطالـــــــــــــــــب ناجحــــــــــــــــاً يف املقـــــــــــــــــرر إذا حصـــــــــــــــــل علــــــــــــــــي درجـــــــــــــــــة نقطيـــــــــــــــــة ال تقــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن ( /أ 
 ) يف برنامج الدبلوم.1.6(البكالوريوس و 

بنهايـــــــــة كـــــــــل مســـــــــتوى دراســـــــــي جيـــــــــوز للمجلـــــــــس  2.00مـــــــــن يتحصـــــــــل علـــــــــى معـــــــــدل ســـــــــنوي أكـــــــــرب مـــــــــن أو يســـــــــاوي  /ب 
ــــــــــــه بــــــــــــاجللوس للمالحــــــــــــق (إن  ــــــــــــه باالنتقــــــــــــال للمســــــــــــتوى  الدراســــــــــــي األعلــــــــــــى مــــــــــــع الســــــــــــماح ل العلمــــــــــــي أن يســــــــــــمح ل

 وجدت) يف أول فرصة تعقد فيها االمتحانات يف املقررات اليت رسب فيها
) لربنــــــــــــامج البكــــــــــــالوريوس أو عــــــــــــن 2.0ا إخنفــــــــــــض املعــــــــــــدل الرتاكمــــــــــــي للطالــــــــــــب يف غــــــــــــري الفصــــــــــــل النهــــــــــــائي عــــــــــــن (إذ /ج 

ـــــــــــــــايل لريتفـــــــــــــــع إىل (1.6( ـــــــــــــــه يف الفصـــــــــــــــل الت ـــــــــــــــذاراً ليحســـــــــــــــن معدل ـــــــــــــــب إن ـــــــــــــــدبلوم يعطـــــــــــــــي الطال ـــــــــــــــامج ال ) 2.0) لربن
) لربنامج الدبلوم 1.6لربنامج البكالوريوس (

 نتيجة إمتحان امللحق: /د 
I.  بنهايـــة مســتوى دراســي جيــوز للمجلـــس  1.00واكــرب مــن  2.00ســـنوي أقــل مــن مــن يتحصــل علــى معــدل

 العلمي أن يسمح له باإلعادة.
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II.  بنهايــة مســتوى دراســي جيــوز للمجلــس العلمــي فصــله مــن  1.00مــن يتحصــل علــى معــدل ســنوى أقــل مــن

 الدراسة.

III. متحـان بشـرط أن جيوز للمجلس العلمي أن مينح الطالب اخلارجي الـذي فصـل مـن الكليـة فرصـة للجلـوس لال

يقدم الطالب طلباً بذلك للسيد عميد الكلية قبل شهر علـى األقـل مـن امتحـان الفصـل الدراسـي املعـين، وإذا 

 يسمح له بإعادة تسجيله بالكلية. 2.00متكن الطالب من رفع معدله السنوى إىل 

IV. :جيوز للطالب اخلارجي اآليت 

I. .اجللوس المتحان مقررات السنة الدراسية املعنية 

II. ن تقــــوم نتيجتــــه مــــن االمتحانــــات النهائيــــة حبيــــث يعفــــى مــــن أي أعمــــال خاصــــة بــــالتقومي أثنــــاء الفصــــل أ

 الدراسي.

 شروط التخرج : :)21المادة (

أ/ املطلوبات الدراسية يقصد هبا املقررات الدراسية املضمنة باملنهج الدراسي للربنامج املعين خالل السنوات الدراسية املقررة، 

من ساعات دراسية معتمدة تدخل ضمن املعدل الدراسي لكل فصل وحيسب ضمن املعدل النهائي للخريج ويتكون كل مقرر 
GPA. 

) إضافة إلستيفائه 11ب/ مطلوبات التخرج : يقصد هبا إستيفاء الطالب لكل املطلوبات الدراسية املذكورة يف الفقرة (أ) املادة (

 . (GPA)املعين مبا يف ذلك برامج التدريب اليت ال تدخل ضمن املعدل الدراسي  قسملربامج التدريب املقررة لل

) 12ج/ منح شهادات التخرج : مينح الطالب شهاداته النهائية بعد إستيفائية كافة املطلوبات يف الفقرتني (أ) و(ب) من املادة (
خلو الطرف على أن يقوم الطالب بتكملة إجراءات  وبعد إبراز خلو طرف من كل اجلهات املعنية باإلستمارة اخلاصة بإجراءات

 توكيل رمسي من الطالب. مبوجبخلو طرفه من الكلية بنفسه أو من ينوب عنه يف احلاالت اليت تقدرها إدارة الكلية 

 يتخرج الطالب يف أحد اقسام الكلية إذا استوىف الشروط اآلتية:

 بالكلية.قضاء سنتني دراسيتني على األقل يف القسم املعين  .أ 

 النجاح يف مجيع مقررات القسم الذي يدرس فيه. .ب 

 استيفاء مجيع املتطلبات اإلضافية اخلاصة بالقسم. .ج 

 إجازة اجمللس العلمي للدرجة، وجيوز أن يفوض اجمللس العلمي رئيس اجلامعة أو أمني الشئون العلمية إلجازهتا. .د 

لمطلوبات الدراسية يف حالة إستيفاء الطالب للفقرة (أ)، وال حيق له د/ حيق إلمانة الشئون العلمية منح الطالب إفادة بإكماله ل

 ).12رات (أ) و(ب) و (ج) ضمن املادة (قإستالم شهاداته النهائية إال بعد إستيفائه للف
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Contact with MU Staff   
The Cell Number +249185321699 
Contact@mashreq.edu.sd      
http://mashreq.edu.s   
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