بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعه شندي
النظام االساسي رقم ()01
لتنظيم سلوك ومحاسبه الطالب بالجامعه لسنة 1110م
لاًبأحكامًاملادهً(ً9ع)ًمنًقانونًاجلامعهًشنديًلسنهً5991مًأصدرًاجمللسًالنظامًاألساسيًاآليتًنصه:
عم ً
الفصل األول

أحكام تمهيديه
أسم النظام وبدء العمل به :
ً-5يسميًهذاًالنظامً((ًالنظامًاألساسيًلتنظيمًسلوكًوحماسبهًالطلبًجبامعهًشنديًلسنةًً))ً 1005ويعملًبه ًمنًتاريخً
أعتمادهًبواسطةًاجمللسً .
تفسير

ً-1يفًهذاًالنظامًاألساسيًيكونًللكلماتًوالعباراتًالواردهًفيهًذاتًاملعاينًاملمنوحهًهلاًيفًالقانونًً(املادةًً،)3ماملًيقتضً
السياقًمعينًآخرً -:
القانونًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:يقصدًبهًقانونًجامعهًشنديًلسنةً5991مًً .
الطالبًًًًًًًًًًًًًًًً:يقصدًبهًأيًشخصًمسجلًباجلامعهًبقصدًاحلصولًعليًأيًإجازهًعلميهًمينحهاًجملسًاألساتذهً ً
العاملون:

يقصدًهبمًأعضاءًهيئةًالتدريسًومساعدوهمًومجيعًموظفيًاجلامعةًوعماهلاًً .

عميد شؤون الطالب:

ًيقصدًبهًعميدًشًؤونًطلبًاجلامعةًاملعنيًمبوجبًأحكامًاملادةًً .ً)5(59

اللوائحًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:يقصدًهباًالوائحًاليتًيصدرهاًاجمللسًوجملسًاألساتذةًوفقًاًألحكامًهذاًالقانونًً .
المجلسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:يقصدًبهًجملسًاجلامعةًاملنشأًمبقتضىًأحكامًاملادةًً .)5(ً8
المدير (الرئيس)ًًًًًًًًًًًً:يقصدًبهًمديرًاجلامعةًاملعنيًمبقتضىًأحكامًاملادةًً .51
العميدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:يقصدًبهًالعميدًاملعنيًمبقتضىًأحكامًاملادةًً .11
النظم األساسيةًًًًًًًًًً :يقصدًهباًالنظمًاألساسيةًاليتًيصدرهاًاجمللسًوفقاًألحكانًالقانونً .

هيئة التدريس:

ً يقصد ًهبا ًاألساتذة ًً ،األساتذة ًاملشاركون ًً ،األساتذة ًاملساعدون ًً ،احملاضرون ًوأمني ًاملكتبةً

ومساعدوهً .
الفصل الثاني
اإللتزام والتسجيل ً
ًًً-5-3جيبًعليًكلًطالبًاإللتزامًبقانونًاجلامعةًونظمهاًاألساسيهًولوائحهاً .
ً-1-3يلتزمًالطالبًبالقواننيًالسائدةًيفًالبلدً ً.

ً-3-3الًجيوزًللطالبًأنًيأيتًأمرًاًيسئًلسمعةًاجلامعةًيفًأيًزمانًومكانً .

التسجيل
أسس التسجيل

ً -5-4ال ًيسمح ًألي ًطالب ًمل ًيكمل ًإجراءات ًتسجيله ًباجلامعة ًحبضور ًاحملاضراتًأو ًبدخول ًاملكتبات ًأو ًمبمارسةً
املناشطًاملختلفةًأوًبلستفادةًمنًاخلدماتًاليتًتقدمهاًاجلامعهًللطلبًً .
ً -1-4يوقع ًالطالب ًوويل ًأمره ًعند ًتسجيله ًللفصل ًاألول ًتعهدًا ًمبراعاة ًأحكام ًهذا ًالنظام ًاألساسي ًوقانون ًاجلامعةً
ونظمهاًاألساسيةًاألخريًولوائحهاًً .
شروط التسجيل ً
الًجيوزًتسجيلًًأيًطاًلبًباجلامعةًماملًيربزًاأليتً :

(أ)ًشهادةًخلوًطرفًمنًاملكتباتًباجلامعةًويستثينًمنًذلكًالطلبًاجلددً .
(ب)ًشهادةًاللياقةًالطبيةًللطلبًاجلددً .
(ج)ًسندًسدادًاملصروفاتًالدراسيةًوالرسومًاملقررةً ً.
(د)ًأيًرسومًأوًشهاداتًأخريًحتددهاًاجلامعةًأوًالكليةً .
مدة التسجيل

 ً -3-4يكونًالتسجيلًيفًالوقتًالذيًحيددهًجملسًً/الكليةً/املعهدًً/املركزًعليًأنًالًيتجاوزًذلكًهنايةًاألسبوعً
األولًمنًبدايةًالفصلًالدراسيً .
اإللتزام باألخالق والسلوك القويم
ً -5-1جيبًعليًالطالبًأنًيسلكًسلوكًاًمحيدًاًومنضبطًاًيفًمجيعًأوقاتهًوأحوالهًوأثناءًتأديةًواجباته ًداخلًوخارجً
اجلامعةً .
ً-1-1عليًالطاًلبًإحرتامًاألديانًواملقدساتًوعدمًاألساءةًاليهاًًواحتقارهاً .
ً -3-1علي ًالطالب ًاحرتام ًوتقدير ًأساتذته ًمن ًداخل ًوخارج ًاجلامعة ً ًوأن ًحيفظ ًهلم ًمكانتهم ًمربيني ًوذلكًيف ًكلً
األحوالًواألوقاتً .
جيبًعليًالطالبًأالًيسلكًسلوكًاًمنًشأنهًهتديدًأمنهًأوصحتهًأوًسلمتهًأوًأمنًوسلمةًوصحةًاآلخرينً
ً
ً -4-1
باجلامعةً .
ًً -1-1عليًالطالبًاإلهتمامًمبظهرهًالعامًواإللتزامًبالزيًاحملتشمًيفًمرافقًاجلامعةًاملختلفةًولديًممارستهًأليًنشاطً
علميًأوًأيًنشاطًطليبًآخرًوحيددًالزيًاحملتشمًاملسؤولًعنًالنشاطًاملعينًًويكونًقرارهًهنائيًاًًكماًجيبًعليهًااللتزامً
بالزيًاملوحدًللكليةًاملعنيةً(ًالئحةًاملظهرًالعامًوالزيًاحملتشم)ً .

ً -6-1عليًالطلبًأالًحيفظًأويصنعًأوًحيوز ًأوًيستهلكًأوًيتعاطيًأيًنوعًمنًاملشروباتًالكحوليةً(الغولية)ًأوًأيً
مادةًمسكرةًأوخمدرةًومينعًتعاطيًالتمباكًومينعًالتدخنيًداخلًاملكاتبًواملعاملًوقاعاتًالدراسةًواالمتحاناتًواملكتباتً
باجلامعةً .
ً-7-1جيبًأنًتكونًعلقةًالطاًلبًمعًالعاملنيًباجلامعةًوزملئهًمبنيةًعليًالودًواالحرتامً .
ًً-8-1مينعًاخللوهًبنيًالطالبًوالطالبةً .
ً -9-1علي ًالطالب ًااللتزام ًبالفصل ًبني ًاجلنسني ًيف ًقاعات ًالدراسة ًواملعامل ًواملكتبات ًواملناشط ًاملختلفة ً ًحسبً
ماحتددهًالكلياتًً/املعاهدًً/املراكزًً/واملدارسً .
ًً-50-1حيظرًعليًالطلبًتوجيهًالعاملنيًباجلامعةًبأيًعملًإالًمبوافقةًاجلهاتًاملختصةً .
اإلنضباط العلمي

ً-5-6عليًالطالبًاملواظبهًعليًحضورًاحملاضراتًوحلقاتًالنقاشًالدراسيةًوالتدريبًالعمليًواإلختباراتًواإلمتحاناتً
وكلًأشكالًالتدريسًوفقًاًلللئحةًالعلميةًلسنةً1005مً .
ً -1-6الًحيقًأليًطالبًإ عاقةًسريًاحملاضرةًبالكلمًأوًاهلتافًأوًالدخولًأوًاخلروجًمنًالقاعةًبغريًإذنًعضوًهيئةً
التدريسًاملسؤولًعنًالنشاطً .
حيازة األسلحة والمواد الخطرة
 ً -7حيظرًعليًالطالبًاستجلبًأوًحيازةًأوعرضًأوصنعًأوًمحلًأيًنوعًمنًأنواعًالسلحًأوًأيًموادًخطرةًأخريً
خيشيًمنهاًعليًسلمةًاألفرادًوأرواحهمًأوًسلمةًممتلكاتًاجلامعةً .
ممتلكات الجامعة
ً -5-8جيبًعليًًكلًالطلبًاحملافظةًعليًممتلكاتًاجلامعةًوإتباعًكلًاللوائحًواألسسًاليتًتصدرًبشأنًإستعماهلاً
وحفظهاً .
 ً -1-8حيظر ًعليًالطالبًاستعمالًأوًإستغللًممتلكاتًاجلامعةًأليًغرضًغري ًخمصصًهلاًإالًبإذنًمنًالسلطاتً
املختصةً .
البيئة الجامعية
ً-9عليًالطلبًاحملافظةًوالعملًعليًاإلرتقاءًبالبيئةًاجلامعيةًوعدمًاإلتيانًبأيًعملًيضرًمبظهرًورونقًاجلامعةً .
ً
ً
ً
الفصل الثالث
المخالفات والجزاءات والمحاسبة
المخالفات

ًً-50كلًطالبًيرتكبًخمالفةًألحكامًالنظامًاألساسيًأوًغريهًمنًنظمًاجلامعةًًأوًلوائحهاًيوقعًعليهًجزاءًأوًأكثرًمنً
اجلزاءاتًاملنصوصًعليهاًيفًاملادتنيً(ًًً)5-53و(ًً)5-56تبعًاًلنوعًاملخالفةًأوًجسامتهاً .
أنواع المخالفات:

 -00تنقسم المخالفات الي نوعين هما:
(أ) خمالفاتًصغريةً
(ب) خمالفاتًكبريةً ً
المخالفات الصغيرة:

ًًًًًًًًًًًً ً -51هي ًاملخالفات ًاليت ًجيوز ًالفصل ًفيها ًبواسطة ًاألشخاص ًاملسؤولني ًاملذكورين ًأدناه ً(أومن ًينوب ًعنهم)ًًًًًًًًًًًً
وكلًحسبًدائرةًاختصاصهًوهمًً ًًًً:
( أ ) عميدًشًؤونًالطلبً
( ب )ًعميد الكليةًً/املدرسةًً/املعهدًً/املركزً
(ج) ًأمنيًاملكتبات
(د) ًمشرفًاملنشطًالعلميًأوالرياضيًأوًالثقايفًأوًاإلجتماعي
جزاءات المخالفات الصغيرة

ًً5ً-53هيًاملخالفاتًالصغريةًتوقعًاجلزاءاتًاالتيةًً :

ً(أ)ًالتوبيخًولفتًالنظرً ً.
ب)ًاالنذارًالشخصيًكتابةً .
ً
(
(ج)ًاستدعاءًويلًاألمرً ًوإطلعهًعليًاملخالفةًوتبصريهًبسلوكًالطالبًواإلقرارعليًالعقوبهًاليتًتوقعًً ً.
(د)ًاحلرمانًاملؤقتًمنًالدراسةًأوًأيًنشاطًطليبًملدةًاليتجاوزًاسبوعنيًعليًأنًخيتصرًحقًاحلرمانًمنً
الدراسةًعليًعميدًشًؤونًالطلبًأوًعميدًالكلية/املعهدً/املدرسةً/املركزً ً.
(هـ)ًدفعًالقيمةًكاملةًعنًأيًتلفًناتجًمنًاملخالفةًسواءًأنًكانًيفًالكتبًأوًاألثاثًأوًاملباينًأوًغريهاًمنً
ممتلكاتًاجلامعةًأوًاملمتلكاتًاخلاصةًً .
 ً-1-53يفًحالةًتوقيعًأيًمنًاجلزاءاتًأعلهًحيقًللطالبًالتقدمًبطلبًاستئنافًخللًأسبوعًمنًتاريخًًصدورًالقرارً،
املعنيةًوقراراتًالعمداءًملديرً(رئيس)ًاجلامعةًويكونًقرارًاملديرً(الرئيس)ًهنائيًاً ً.
ً
وتستأنفًقراراتًاملشرفنيًلعميدًالكليةً
ً
المخالفات الكبيرة
ً-5-54املخالفاتًالكبريةًوتشملًااليتً -:
(أ)ًالتزويرًأوًالتلعبًأوسوءًاستغللًسجلتًاجلامعةًمبهًيفًذلكًاألوراقًالرمسيةًوالشهاداتًالعلميةًوخلفهً .

(ب)القيامًبأيًأعمال ً ختريبيةًأوًذات ًخطورةًعليًاألرواح ًأواملمتلكاتًتؤثرًعليًاالنضباطًأوًسريًالدراسةً
والعملًباجلامعةًكاالعتصامًأواالحتللًأوًاملسرياتًوغريًذلكًأوًالتحريضًأوًاملساعدةًأوًاالتفاقًأوًاملسامهةً
عليًأيًفعلًمنًهذهًاألفعالًً .
(ج)ًاستعمالًمكرباتًالصوتًأو ًأيًوسائلًأخريًتؤثر ًعليًالتحصيلًيفًقاعاتًالدراسةًواملعاملًواملكتباتً
دونًإذنًمكتوبًمنًإدارةًاجلامعةً.
(د)ًاإلساءةًأوًالتجريحًأ ًوإحداثًاألذيًألفرادًاألسرةًاجلامعيةًمنًعاملينيًوطلبًوغريهمًً .
(هـ)ًإ رتكابًأيًفعلًيشكلًيفًحدًذاتهًجرميةًيفًنظرًقواننيًالبلدًميتًماأثرًهذاًالفعلًعليًطلبًاجلامعةًأوً
العاملنيًهباًأوًعلىًمصاحلهمًأوًمسعةًاجلامعةًالعامةًعلماًبأنًاإلدانةًيفًهذاًالفعلًأوًعدمهاًالًيؤثرًيفًسلطةً
اجلامعةًيفًحماسبةًالطالبًحماسبةًإداريةًً .
(و)ًاإلساءةًللعقيدةًأوًاألعرافًأليًفردًمنًأفرادًاألسرةًاجلامعيةًمنًعاملنيًوطلبًوخلفهمًً .
(ز)ًح يازةًأومحلًأوًاستعمالًأيًسلحًناريًأوًأبيضًأوًسيخًأوًعصيًأوًأيًأداةًتعتربًيفًحدًذاهتاًسلحًاً

أوًأيًمًوادًحارقةًأوًقابلةًللشتعالًأوًمقذوفاتًأوًذخريةًأوًأيًموادًتعرضًللخطرًً .
ً-1-54يتمًالبتًيفًاملخالفاتًالكبريةًبواسطةًجملسًاحملاسبةًاملنصوصًعليهًيفًاملادةً(ً)57منًهذاًالنظامًً .
إجراءات التحقيق والمحاسبة

ً -5-51دون ًاملساس ًبسلطة ًمدير ًاجلامعة ًاملنصوص ًعليها ًيف ًاملواد ً( ًً )16،11،ً 14من ًهذا ًالنظام ًاألساسي ًفإنً
املخالفةًالكبريةًيتمًالبتًفيهاًبواسطةًجملسًاحملاسبةًاملكنًحسبًاملادةً(ً)57منًهذاًالنظامًاألساسيًوتكونًإجراءاتً
احملاسبةًًوفقًاملادةً(ً)58منًهذاًالنظامًاألساسيًً .
 ً -1-51عندًاستلمًعميدًشؤونًالطلبًلشكوىًتتعلقًمبخالفةًكبريةًعليهًأنًيكونًجلنةًحتقيقًإلجراءًالتحقيقًاللزمً
ومنًمثًيرفعًنتيجةًالتحقيقًملدير ً(رئيس)ًاجلامعةًً.ويفًحالةًالشكوىًاليتًيكونًعميدًشؤونًالطلبًطرف اًفيهاًترفعً
الشكوىًملديرً(رئيس)ًاجلامعةًوعليهًأنًيكونًجلنةًالتحقيقًوترفعًنتيجةًالتحقيقًللمديرً(الرئيس)ًمباشرةً .
جزاءات المخالفات الكبيرة
ًً-5-56يكونًجزاءًاملخالفاتًالكبريةًعليًالنحوًاآليتًً :
ً
(أ)ًاإلنذارًالعامًويعلنًجلميعًالطلبًبالكليةًاليتًينتميًإليهاًالطالبً.
(ب)دفعًقيمةًممتلكاتًاجلامعةًأوًالغريًمعًالتعويضًيفًحالةًإتلفًممتلكاتًاجلامعةًأوًالغريًً .
(ج)ًاحلرمانًاملؤقت ًأوًاملستدميًمنًاملشاركةًيفًالنشاطًالعلميًأوًالرياضي ًأوًالثقايفًأوًاإلجتماعيًحبسبً
األحوالً .
ًً(د)ًاحلرمانًاملؤقتًمنًالدراسةًمعًاحلرمانًمنًدخولًاحلميًاجلامعيًواالستفادةًمنًممتلكاتًاجلامعةًً .
ً(هـ)ًالفصلًالنهائيًمنًاجلامعةً .
ًًً-1-56يتمًإستدعاءًويلًاألمرًوإطلعهًعليًاملخالفةًوتبصريهًبسلوكًالطالبًواإلقرارًعليًالعقوبةًاليتًتوقعً .

مجلس المحاسبة
ًً-57دونًاملساسًبأيًسلطاتًأخريًلعميدًشؤونًالطلبًوعمداءًالكلياتًيشكلًمديرً(رئيس)ًاجلامعةًجملسًحماسبةً
بناءاًعليًتوصيةًعميدًشؤونًالطلبًعليًالنحوًالتايلًً ً-:
(أ) عميدًشؤونًالطلبًأوًأيًعميدًآخرًرئيساًشريطةًأالًيكونًطرفاًيفًموضوعًاحملاسبةً .

(ب)ًأحدًأعضاءًهيئةًالتدريسًبكليةًالشريعةًوالقانونًأوًاملستشارًالقانوينًللجامعةًً .
(ج)ًأحدًأعضاءًهيئةًالتدريسًبالكليةًاليتًينتميًإليهاًالطالبًاملعينًيعينهًمديرًاجلامعةًبالتشاورًمعًعميدً
الكليةًاملعنيةًويكونًمقرراًللمجلسً .
(د)ًإثنانًمنًكبارًأعضاءًهيئةًالتدريسًباجلامعةًيعينهماًمديرً(رئيس)ًاجلامعةًبعدًالتشاورًمعًعميدًشًؤونً
الطلبًأعضاءً .
إجراءات مجلس المحاسبة

لاًحبضورًثلثيًأعضائهًعليًاألقلً .
ً-5-58ينعقدًجملسًاحملاسبةًبدعوةًمنًرئيسهًويكونًنصابهًمكتم ً

ً-1-58حيظرًالطالبًاملعينًكتاب ًةاًقبلًوقتًكافًًحيددهًجملسًاحملاسبهًوجيوزًللمجلسًحماسبتهًغيابياًإذاًثبتًأنًالطالبً
يتفاديًأوًميتنعًعنًاحلضورًللمجلسًدونًعذرًمقبولًً .
ً-3-58جيوزًأنًيستعنيًالطالبًيفًالدفاعًعنًنفسهًبنصحًومساعدةًأحدًأعضاءًهيئةًالتدريسًأوًأحدًزملئهًالطلبً .
ً -4-58إذا ًكانت ًخمالفة ًالطالب ًهلذا ًالنظام ًاألساسي ًتشكل ًخمالفة ًللقوانني ًالسائدة ًيف ًالبلد ًجيوز ًإبلغ ًاجلهاتً
املختصةًبذلكًوإيقافًالطالبًعنًالدراسةًويفًهذهًاحلالةًالًجيوزًالبدءًيفًإجراءاتًاحملاسبةًًقبلًأنًتفصلًتلكًاجلهاتً
املختصةًيفًاألمرً .
قرارات مجلس المحاسبة:
ً-5-59تصدرًقراراتًجملسًاحملاسبةًباألغلبيةًاملطلقةًألعضائهًً .
ً-1-59يرفعًقرارًجملسًاحملاسبةًكتوصيةًملديرً(رئيس)ًاجلامعةًليتحذًالقرارًالنهائيًبشأنهًً .
ً-3-59حيقًللطالبًالتقدمًبطلبًاسرتحامًلتخفيفًالعقوبةًأوًإسقاطهاًملديرً(رئيس)ًاجلامعةًخللًفرتةًالًتتعديًً71
ساعةًمنًوقتًإبلغًالطالبًبالقرارًً .
ً
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
أحكام عامة

ً-10مينعًمنعاًباتاًاإلعتصامًحبميًالكلياتًأوًأيًمبانًًأمًميادينًتابعةًللجامعةًأليًسببًمنًاألسبابً .

ً-15الًتتحملًاجلامعةًأيًمسؤوليةًعنًأيًضررًيلحقًبالطالبًأثناءًالدراسةًباجلامعةًإالبالقدرًالذيًجيعلًمسئولةًأمامً
القانونًمبوجبًأحكامًالقانونًالساريةًبالبلدً .

ً-11الًحيقًأليًطالبًخماطبةًإدارةًاجلامعةًإالًعربًإدارةًالكليةًاليتًينتميًإليهاًأوًعربًعميدًشًؤونًالطلبً .
ً-13ترفعًمشكلتًالطلبًغريًالعلميةًإيلًمشريفًالطلبًوالطالباتًباجلامعةً ً.
سلطات المدير (الرئيس)

ً -14جيوز ًملدير ً(رئيس ) ًاجلامعة ًبالتشاور ًمع ًعميد ًشؤون ًالطلب ًوعميد ًالكلية ًاملعنية ًوحيثما ًإقتضت ًالضرورة ًأوً
الظروفًأنًيوقعًعليًأيًطالبًأوًطلبًعقوبةًأوًأكثرًمنًالعقوباتًالواردةًيفًالنظامًتبعا ًلنوعًاملخالفةًوجسامتهاً.
ً -11جيوزًملديرً(رئيس)ًاجلامعةًأنًيأمرًأيًطالبًأوًطلبًمبغادرةًاجلامعةًمؤقت اًميتًماأقتنعًأنًوجودًذلكًالطالبً
باجلامعةًيشكلًخطورةًعليًصحتهًوسلمتهًأوًصحةًوسلمةًأفرادًاألسرةًاجلامعيةًً .
ً -16جيوزًملديرً(رئيس)ًاجلامعةًبالتشاورًمعًعميدًشؤونًالطلبًأوعميد ًالكليةًاملعنيةًاحلقًيفًجتميدًالدراسةًباجلامعةً
ألي ًطالب ًريثما ًيفصل ًجملس ًاحملاسبة ًيف ًخمالفة ًالطالب ًإذا ًرأى ًأن ًوجوده ًباجلامعة ًيضر ًبسلمة ًالتحقيق ًأويؤديً
ملضاعفاتًتؤثرًعليًمصلحةًاجلامعةًً .
أحكام إنتقالية
إلغاء وإستثناء

ً -17تلغيًالئحةًسلوكًوحماسبةًالطلبًجبامعةًشنديًلسنةً5994مًمبوجبًهذاًالنظامًاألساسيًعليًأنًتظلًمجيعً
األوامرًواإلجراءاتًاليتًأختذتًمبوجبهاًصحيحةًوساريةًاملفعولًماملًتلغًأوًتعدلًً ً.
ً
صدر تحت توقيعي في يوم  12من ربيع اآلخر 0211هـ الموافق 01من يوليو 1110م
أ  .محمد الشيخ مدني
رئيس مجلس الجامعة

