بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة شندى

أمانة الشؤون العلمية

الالئحة العلمية سنة 0202م _  0340ﻫ
 -0اسم الالئحة وبدء العمل بها:

المادة األولى:

تسمي هذه الالئحة (الالئحة العلمية لسنة 0202م _  0340ه ) ويعمل هبا من تاريخ إجازهتا من جملس األساتذة
والتوقيع عليها.
 -0إلغاء:

المادة الثانية:

تلغي الالئحة العلمية لسنة 0220م_ على أن تظل األحكام والقرارات الىت أعتربت مبوجبها صحيحة ونافذة مامل تلغ أو تعدل
مبوجب هذه الالئحة.
 -4تفاسير:

المادة الثالثة:

ىف هذه الالئحة للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاىن املمنوحة هلا ىف قانون جامعة شندى لسنة 0991م املادة()4
معىن آخراً.
مامل يقتض السياق ً

 :0-4الجامعة  :يقصد هبا جامعة شندى.

 :0-4الكلية :يقصد هبا أى وحدة علمية ينشئها جملس األساتذة وفقاً الحكام القانون ،وتضم عدداً من األقسام أو وحدات
التدريس والبحث ،وتشمل كلية الدراسات والكليات املنشاة باجلامعة حسبما حيددها جملس اجلامعة.

:4-4مجلس األساتذة :ويقصد به جملس أساتذة جامعة شندي.
 :3-4العميد :يقصد به عميد الكلية ااملعنية.

 :1-4الطالب :يقصد به اي شخص مسجل باجلامعة يقصد احلصول على إجازة علمية مينحها له جملس األساتذة.
 :6-4مجلس الكلية :يقصد به جملس الكلية املنشأ مبقتضى أحكام النظام األساسي جملالس الكليات.
 :7-4الوثيقة :يقصدهبا الوثيقة األساسية للكلية-املعهد-املركز-املدرسة.

 :8-4الفصل الدراسي :يقصد به املدة الزمنية اليت حيددها التقومي اجلامعى الستمرارالدراسة ومدته من( )06_03أسبوعاً.
المادة الرابعة:

 -3النظام الدراسي:

 :0-3النظام الدراسي املتبع ىف اجلامعة هو النظام الفصلى السنوي والنظام املرحلي.
 :0-3تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني.
 :4-3مينح الطالب إجازة البكالريوس بعد إكمال( )00-8فصالً دراسياً خالل()6-3سنوات ومينح إجازة الدبلوم الوسيط بعد
إكمال ( )6-3فصالً دراسياً خالل ( )4-0سنوات حسب ماقررته وثيقة الكلية الىت يتخرج فيها الطالب.

 -5التسجيل:

المادة الخامسة:

 :0-1الشخص الذي رشح للقبول باجلامعة اليعترب طالباً إال بعد إكمال إجراءات تسجيله ىف الكلية املعنية.
 :0-1يشرتط التسجيل لكل فصل دراسي.
 :4-1شروط التسجيل:
 :0-4-1أن يكون الطالب خاىل طرف من املكتبات باجلامعة واألقسام العلمية.
 :0-4-1أن يكون الطالب الئقاً طبياً.
 :4-4-1سداد رسوم التسجيل واملصروفات الدراسية.
 :3-4-1اجتياز املعاينة للطالب اجلدد.
 :1-4-1أى شروط او شهادات أخري حتددها اجلامعة أو الكلية.
 :6-4-1يشرتط عند تسجيل الطالب للفصل الدراسي الفردي(بداية السنة الدراسية) خلو الطرف من أى أعمال أكادميية او
امتحانات قد يتوقف على نتائجها إعادة الطالب أو فصله.
 :3-1يكمل الطالب إجراءات التسجيل شخصياً ىف األماكن واألزمنة الىت حتددها اجلامعة.
 :1-1مدة التسجيل أسبوعان.
 :6-1الطالب الذى مل يسجل أثناء فرتة التسجيل ،وله عذر مقبول جيوز جمللس الكلية أن يسمح له بالتسجيل حىت هناية األسبوع
الثالث من بداية التسجيل.وتعتربمدة غيابه عن الدراسة غياباً بعذر مقبول.
 :7-1الطالب الذى مل يسجل ىف الفرتة الزمنية احملددة ومل يكن له عذر مقبول لدى جملس الكلية،ومل جيمد الفصل الدراسي يرفع
امسه من سجالت الكلية.
 :8-1الطالب الذي مل يسجل وله عذر قبله جملس الكلية يعترب منسحباً من الفصل املعىن.
-6التجميد:

المادة السادسة:

 :0-6يسمح فقط بالتجميد للطالب الذي حيق له التسجيل.
 :0-6جيوز جمللس الكلية أن يقبل جتميد الدراسة ألي طالب على أاليتعدى زمن وصول الطلب للكلية األسبوع الثالث من بداية
التسجيل.
 :4-6ال جيوزالتجميد اكثر من مرة للفصل الدراسى الواحد.

 -7المواظبة على الدراسة:

المادة السابعة:

 :0-7على الطالب املواظبة على الدراسة النظرية والعملية وامليدانية وإلدارة الكلية حتديد الطريقة واآللية املناسبة لرصد احلضور
والغياب.
 :0-7غياب الطالب بعذر مقبول ال يعفيه من القيام مبسئولياته األكادميية املعلنة الىت تصدر أثناء فرتة غيابه.
 :4-7الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه %01من الساعات احملددة للمقررالدراسى أو الفصل الدراسى املعين جيب عليه دراسة
املقرر أو الفصل الدراسي الذى غاب عنه مث جيلس المتحان املقررالدراسي أو الفصل الدراسى املعىن.

 :3-7الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه  %01من الساعات احملددة للمقررالدراسى أو الفصل الدراسى بعذر مقبول جيوز جمللس
الكلية ان يعتربه منسحباً من ذلك املقررالدراسي أو الفصل الدراسى.
المادة الثامنة:

 -8القواعد العامة لالمتحانات:
 :0-8تشرف أمانة الشؤون العلمية على االمتحانات باجلامعة والتأكدأهنا أجريت وفق لوائج اجلامعة.
كون العميد جلنة لالمتحانات تقوم بالتنظيم واإلشراف واملسؤولية التامة عن االمتحانات.
 :0-8ي ّ
 :4-8تعقد االمتحانات النهائية للمقررات مرتني ىف السنة الدراسية.
 :3-8فرتة االمتحانات:
 :0-3-8فرتة امتحانات الفصل الدراسي األول(الفردى) من السنة الدراسية (ملواد الفصل الدراسى الفردى).
 :0-3-8فرتة امتحانات الفصل الدراسى الثاىن(الزوجى) من السنة الدراسية(ملواد الفصل الدراسى الزوجى).
 :1-8جداول االمتحانات والكشوفات النهائية:
 :0-1-8تنشر جداول االمتحانات النهائية قبل أسبوعني على األقل من تاريخ بدء االمتحانات.
 :0-1-8تنشرقوائم الطالب الذين حيق هلم اجللوس لالمتحانات قبل  70ساعة من تاريخ بداية االمتحانات.
 -9التقويم:
:0-9جيرى التقومي عن طريق:
 :0-0-9االمتحان التحريري و.
 : 0-0-9الواجبات احملددة و(أو).
 :4-0-9االمتحانات العملية و(أو).
:3-0-9االمتحانات الشفوية.

المادة التاسعة:

 :0-9تخصص نسبة من الدرجة النهائية ألعمال الفصل الدراسى/المرحلة الدراسية فى المواد وتشما االختبارات
الدورية والمقاالت والبحوث واألداء العملى.

: 4-9النجاح:

 :0-4-9حتدد الكلية أو القسم شروط النجاح ىف كل مادة.
 :0-4-9مينح الطالب الناجح تقديرمقبول ىف امتحان امللحق.
 :4-4-9ينقل الطالب من سنة دراسية إىل السنة (املستوى) األعلى بعد جناحه ىف مجيع املواد الدراسية املقررة ىف
السنة.

 :3-9الرسوب:

يكون الطالب راسباً إذا:
 :0-3-9حصل على أقل من درجة النجاح املقررة للمادة.
 :0-3-9غاب عن االمتحان املعلن بدون عذرمقبول.
 :4-3-9بسبب ثبوت الغش أو السلوك غري القومي أثناء االمتحان.
 :3-3-9الطالب الذى جنح ىف امتحان البديل مينح الدرجة الىت حصل عليها.

:5-9امتحان الملحق:
 :0-1-9مينح الطالب فرصة اجللوس المتحان امللحق إذا رسب ىف ما اليزيد عن  %12من جمموع مواد الفصلني
الدراسيني للسنة املعنية.
 :0-1-9الطالب الذى يرسب ىف امتحان امللحق مينح فقط فرصتني متتابعتني إلزالة الرسوب ىف املادة/املواداملعنية.

 :6-9اإلعادة:

 :0-6-9يعيد الطالب السنة الدراسية إذا رسب ىف أكثر من  %12من مواد السنة الدراسية.

:7-9الفصل:

 :0-7-9يفصل الطالب اذا كان باقياً لإلعادة ىف السنة الدراسية ورسب ىف أى من امتحانات املالحق(إزالة
الرسوب).
 :0-7-9يفصل الطالب الذى مل ينجح بعد منحه فرصتني متتابعتني إلزالة الرسوب.

:8-9االمتحان البديل:

 :0-8-9جيوز جمللس الكلية أن مينح الطالب الذى غاب بعذر عن االمتحان املعلن امتحاناً بديالً.
 :0-8-9يعقد امتحان البديل مع امتحان املالحق.
 :4-8-9الطالب الذى يرسب ىف امتحان البديل تطبق عليه لوائح االمتحان مع األخذ ىف األعتيار نتيجة امتحانات
املواد الىت جلس هلا ىف دورة االمتحانات األوىل.

:9-9االمتحان من الخارج:

 :0-9-9جيوزجمللس الكلية أن مينح الطالب املفصول اكادميياً فرصتني للجلوس لالمتحلن من اخلارج على أال يكون
الطالب قد امضى اكثر من سنتني بعدفصله أكادميياً.
 :0-9-9جيوزجمللس الكلية أن مينح الطالب املفصول اكادميياً ىف السنة النهائية فرصاً للجلوس لالمتحان من اخلارج
على أال يكون الطالب قد امضى اكثر من سنتني بعد فصله أكادميياً.
 :4-9-9املمتحن من اخلارج جيلس المتحان املنهج املعتمد للسنة الدراسية الىت جيلس فيها الطالب.
 :3-9-9يعقد االمتحان من اخلارج مع االمتحان النهائى للفصل الدراسى املعىن.
 :1-9-9جيوز جمللس الكلية أن يعيد تسجيل الطالب املمتحن من اخلارج الذى جنح ىف مجيع املواد ىف أى من
الفرص املنوحة له.

 -02قواعد عامة:

 :0-02يعتمد جملس الكلية/املعهد/املركز قائمة الطالب املمتحنني.
 :0-02يعتمد جملس األساتذة املمتحنني اخلارجيني ملستوى البكالريوس.
 :4-02يعتمد جملس الكلية املمتحنني الداخليني.
 :3-02ي لزم الطالب بلوائح االمتحانات واإلرشادات الىت تصدرها الكلية/املعهد/املركز وعليه التقيد باجلداول الزمنية الىت تعلن عنها
الكلية/املعهد/املركز أو جلنة االمتحانات.
 : 1-02ال يسمح للطالب بالدخول لقاعة االمتحانات بعد مضى نصف ساعة من بداية االمتحان والجيوز اخلروج قبل مضي
نصف الزمن املقرر لالمتحان.

 :6-02عند االهتام بالغش ي ّكون العميد جلنة حتقيق لذلك ،ىف حالة ثبوت الغش يفصل الطالب املعىن ملدة فصلني دراسيني
متتالني ،وىف حالة تكرار ثبوت الغش مرة أخرى يفصل الطالب من الدراسة هنائياً.
 :7-02الطالب الذى يرسب ىف االمتحانات النهائية لإلجازة املعنية يسمح له باجللوس لالمتحان مع أقرب امتحانات فصل
دراسى.
 :8-02حتتفظ األقسام بأوراق اإلجابة مدة ثالثة أشهر بعد إعالن النتيجة.
 :9-02حيق للطالب الراسب فقط التقدم بطلب جمللس الكلية خالل  03ساعة من ظهور(إعالن) النتيجة ملراجعة أوراق إجابة
امتحاناته بعد( دفع الرسم املقرر) عن طريق جلنة ويكون قرارها هنائياً وىف حالة تأكيد الرسوب ىف املادة/املواد حيرم الطالب من
اجللوس المتحان امللحق ىف تلك املادة/املواد وإذا تأكد رسوب الطالب املادة /املوادىف حالة طلب املراجعة المتحانات املالحق
يفصل من اجلامعة.
 :02-02حتسب التقديرات لإلجازة حسب لوائح الكلية املعتمدة من جملس األساتذة.
أ.د.يحى فضل اهلل مختار

مديرالجامعة _ رئيس مجلس األساتذة

