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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                                                                                

 كردفانجامعة                                  

 كلية التربية                           

 

 م2013األكاديمية لكلية التربية جامعة كردفان تعديل الالئحة 

 اسم الالئحة وبدء العمل بها(1املادة )     

 م(.2013تسمى هذه الالئحة )الالئحة األكاديمية لكلية التربية جامعة كردفان تعديل  .1

نظم وأحكام  يوأ كردفانجامعة  قانون بطبيعتها ال تتعارض مع  كاديميةهذه الالئحة األ .2

الجامعة على  قانون  حالة التعارض يسود فيمجلس الجامعة ، و أويصدرها مجلس األساتذة 

 مواد هذه الالئحة.

 من تأريخ إجازتها بواسطة مجلس األساتذة. .3
ً
 لهذه الالئحة اعتبارا

ً
 يتم العمل وفقا

 التفاسير (2املادة )

تية املعنى هذه الالئحة ما لم يقتض السياق معنى أخر يكون لكل مصطلح من املصطلحات اآل في    

 املبين أمامه : 

 .كردفانيقصد بها جامعة  :الجامعة

 يقصد بها كلية التربية . الكلية:

 . كردفانيقصد به مجلس أساتذة جامعة املجلس: 

 (. كردفان)جامعة  –يقصد به مجلس كلية التربية  :مجلس الكلية

 يقصد به عميد كلية التربية . :العميد

 يقصد به نائب عميد الكلية. :نائب العميد 
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 يقصد به مسجل كلية التربية . املسجل:

 التدريب. أوالبحث  أووحدة علمية مستقلة تقوم بمهام  التدريس  أييقصد به القسم: 

مجلس الكلية  يوص يعلمية  إجازة أيشخص يسجل بغرض الحصول على  أييقصد به الطالب: 

 بمنحها.

 علمية ويشمل ذلك حملة البكالريوس. إجازةشخص يمنح  أييقصد به الخريج: 

يحددها تقويم الكلية الستمرار الدراسة الفصلية  التييقصد به املدة الزمنية  :الدراس يالفصل 

.أسبوعستة عشر  إلىومداها ثالثة عشر 
ً
 ا

 إلىبها الوحدة القياسية الدراسية لتحديد وزن املقرر وتعادل ساعتين  يقصدالساعات املعتمدة : 

 للمحاضرات أسبوعثالث ساعات 
ً
 أسبوعاملناقشة  أو. ليةمبالنسبة للدروس الع وساعة واحدة –يا

ً
يا

 مالم ينص على غير ذلك. الدراس يالفصل  في

 : الدراس ياملقرر 
ً
  يقصد به مادة دراسية تحمل رمزا

ً
 معينا

ً
عتمدة وله عدد معين من الساعات امل ورقما

 التقل عن ساعة معتمدة واحدة . أنعلى 

يسجل لها الطالب  التيية للمقررات الدراسية سبوعيقصد به مجموع الساعات األ  :الدراس يالعبء 

 املعين. الدراس يالفصل  في

 يقصد به الفصل املؤقت بسبب الغياب عن التسجيل.رفع االسم : 

ة صور  أي أو عمليال داءاأل  امتحان أو تحريري ال نهائيال متحانيقصد به اال :  ل و األ الدور  امتحان

 أخرى تتبع لتقييم الطالب.

 معلن بعذر مقبول. امتحانيعقد لطالب تغيب عن  الذي متحانيقصد به اال البديل :  امتحان

 والبديل. ل و األ الدور  امتحان فيالرسوب  زالةيعقد ل  الذي متحانيقصد به اال امللحق :  امتحان
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 . كاديمييقصد بها الفصل األ:  زالةال 

 أالطالب  أداءيقصد به سجل :  كاديميالسجل األ
ً
 لنظم هذه  كاديميا

ً
خالل دراسته بالكلية وفقا

 الالئحة.

هي مجموع الساعات املعتمدة التي يجب على الطالب النظامي إكمالها بنجاح  مطلوبات التخرج:

 حتى يتخرج بدرجة البكالريوس بمرتبة الشرف.

 شروط القبول (   3املادة ) 

 لشروط القبول العامة بالجامعات و املعاهد العليا السودانية.3-1
ً
 . أن يكون الطالب مستوفيا

3-2 .
ً
 طبيا

ً
 .أن يكون الطالب الئقا

 . أن يجتاز أي اختبار أو معاينة شخصية تعقدها الكلية.3-3

 . أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها إدارة الجامعة أو الكلية.3-4

 . يجوز قبول املعلمين من ذوي الخبرة الحاصلين على الشهادة الثانوية بنجاح أو مايعادلها.3-5

 نظام الدراسة( 4املادة )

 للمنهج املرسوم لنظام الفصلي والساعات املعتمدة املعدلوفق اتسير الدراسة في الكلية . 4-1
ً
 وفقا

 .واملجاز من قبل املجلس

ينقسم العام الدراس ي إلى فصلين دراسيين ويجوز أن يشمل العام الدراس ي على فصل دراس ي  . 4-2

 اقتضت الضرورة ذلك. إذاضافي إ

 ، 16ال تتعدى املدة الزمنية للفصل الدراس ي . 4-3
ً
  14وال تقل عن  أسبوعا

ً
ويشتمل ذلك  أسبوعا

 .االمتحانات

 :مرحلة التعليم األساس تنقسم الدراسة إلى مرحلتينإعداد معلمي بالنسبة لبرنامج . 4-4
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 :املرحلة األولى

 مرحلة ما قبل التخصص وتشمل الفصول الدراسية الخمسة األول. حيث يدرس فيها الطالب

ة جباريإسيسية( والتربوية والنشاط ) األساسية( ) وهى مقررات من املقررات األكاديمية ) التأ جموعةم

 أن( على 1هذه املرحلة بفصل دراس ي سادس يخصص بكامله للتربية العملية) يلجميع الطالب ( وتنته

 (  في الصفوف األول بمدارس التعليم األساس ي.1يكون التدريب على التدريس في التربية العملية )

 : ثانيةاملرحلة ال

مرحلة التخصص : حيث يختار الطالب التخصص الذي يناسبه من مجموعات التخصص املطروحة 

 ا( في الفصل الدراس ي التاسع للتدريب على تدريس الصفوف العلي2وينتظم الطالب في التربية العملية )

 بمدارس التعليم األساس ي.

املنفرد وهو عبارة عن مقررات . النظام املتبع في إعداد معلم مرحلة األساس هو نظام التخصص 4-5

التخصص واملقررات املساعدة التي يحددها القسم من مقررات األقسام األخرى ويتراوح عدد ساعاتها 

 بأن مقررات التخصص تدرس في  43 – 36ما بين 
ً
 لطبيعة التخصص علما

ً
ساعة معتمدة تحدد وفقا

 .ثانيةاملرحلة ال

 م مرحلة التعليم الثانوي هو نظام التخصص املنفرد.. نظام الدراسة في برنامج إعداد معل6 -4

4-7 
ً
 مجاز  . فترة الدراسة بالكلية )عشرة( فصول دراسية متتالية يتلقى فيها الطالب منخجا

ً
 إجباريا

ً
ا

 بواسطة مجلس األساتذة. 

 . يجوز ملجلس الكلية تأخير أو تقديم مقررات حسبما تقتض ي الحاجة أو الظرف.4-8

ن أو األقسام أن توص ي ملجلس الكلية بتأجيل فترة التربية العملية ألي طالب إدا كا. يجوز للقسم 4-9

.
ً
 أو صحيا

ً
 أكاديميا

ً
 ضعيفا
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 بالكلية البرامج الدراسية(  5املادة ) 

 تقدم الكلية البرامج الدراسية اآلتية:

 برنامج إعداد معلمي مرحلة التعليم األساس ي )تخصص(. .1

 التعليم الثانوي. )تخصص(.برنامج إعداد معلمي مرحلة  .2

 تقدم الكلية برامج الدراسات العليا في كل التخصصات املوجودة بالكلية. .3

 التسجيل ( 6املادة ) 

  .التسجيل مسئولية الطالب6-1

 يسجل الطالب في بطاقة التسجيل املقررات التي سيدرسها في الفصل الدراس ي املعني.6-2

قات التي و مكنة واأل بشخصه في الكلية باألقسام واأل جراءت التسجيل إعلى الطالب اكمال  6-3

 أتحددها الكلية على 
َ

 . دراس ييتعدى ذلك نهاية األسبوع الثالث من بداية كل فصل  ال

 على  أنفاته التسجيل ألسباب يقبلها عميد الكلية  الذييجوز للطالب  6-4
ً
 متأخرا

ً
 أنيسجل تسجيال

 الرابع من بداية التسجيل وقد يطلب منه دفع غرامة مالية . سبوعال يتعدى ذلك األ 

 السابق. الدراس ييعتمد على استيفاء متطلبات الفصل  دراس يالتسجيل لكل فصل  6-5

يرفع اسم الطالب الذي لم يكمل إجراءات تسجيله لفصلين دراسيين  أنيجوز ملجلس الكلية 6-6

 متتاليين دون إبداء عذر مقبول .

لس الكلية السماح للطالب الذي يتم فصله من الكلية بموجب األحكام املنصوص عليها يجوز ملج 6-7

 من الخارج. متحانالعامة الجلوس لال  كاديميةفي النظام واللوائح األ

( على الطالب 3-12( الفقرة )12( واملادة)28-10( للفقرة )10لعادة التسجيل وفق املادة ) 6-8

 التقديم بطلاملفصول 
ً
من بداية الفصل الدراس ي  قلكتابي ملجلس الكلية قبل شهر على األ بأكاديميا

 الذي يرغب في التسجيل له.

يسجل لكل مقررات الفصل الدراس ي املعني بما في ذلك  أنالطالب الذي يعاد تسجيله عليه  6-9

 املقررات التي نجح فيها من قبل.

متطلبات  ةتمكن الطالب من تكمليحدد العبء الدراس ي لكل فصل دراس ي بالطريقة التي  6-10

 فصول دراسية. 10التخرج خالل 
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 التجميد والنسحاب ( 7املادة ) 

 يجوز للطالب تجميد دراسته مرتين فحسب خالل فترة قيده بالكلية بعذر يقبله مجلس الكلية.. 7-1

 . ما عدا الحاالت الستثنائية اليسمح ألي طالب بالتجميد ألي فصل دراس ي معين إال 7-2
ً
 إذا قدم طليا

 بما يدعمه أثناء فترة التسجيل.
ً
 مشفوعا

 . يجوز للطالب النسجاب من الدراسة بعد التسجيل أو أثناء فترة التسجيل إذا تقدم بعذر يقبله3 -7

 مجلس الكلية في مدة التقل عن أربعة أسابيع من قبل بداية االمتحانات.

الطالب املسجلين له حتى نهاية األسبوع الرابع  . يجوز للقسم تجميد التخصص إذا لم يبلغ عدد4 - 7

 من بداية الفصل الدراس ي عن )عشرة طالب(.

 التحويل ( 7املادة ) 

 يمكن تحويل الطالب من الكليات املماثلة إلى الكلية وفق الشروط التالية:.8-1

 أن يستوفي الطالب شروط القبول في البرنامج املراد التحويل إليه في الكلية. .أ

ن الطالب قد أكمل العام األول بنجاح ) فصلين دراسيين( في الكلية التي يود التحويل أن يكو  .ب

 منها.

 أن يكمل أي مطلوبات أخرى تحددها الكلية. .ج

املقررات التي درسها الطالب املحول إلى الكلية في الكلية التي تحول منها ولم تعتمد له  .د

 في حسات معدله التراكمي. بات تخرج تبقى في سجله األكاديمي دون أتن تدخلكمطلو 

 عند التخرج تخضع درجات الطالب املحول إلى نظام التقويم بالكلية. .ه

 أن يقض ي الطالب املحول خمسة فصول دراسية على األقل بالكلية. .و

 او أعلى من ننسبة  .ز
ً
الطالب الذي يتحول إلى الكلية يجب أن تكون نسبته عند القبول مساويا

 حالة النسبة األقل يعامل معاملة طالب القبول الخاص.القبول للكلية عند قبوله وفي 
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نهاية  ىيسمح للطالب بتوصية من القسم املعني وموافقة مجلس الكلية بتغيير تخصصه حت. 8-2

ابع ية الفصل الدراس ي السالفصل الدراس ي الرابع في برنامج إعداد معلم مرحلة التعليم الثانوي وفي نها

 .التعليم األساس يلبرنامج إعداد معلم مرحلة 

 

 رشاد األكاديمي( ال   9املادة ) 

 يكون لكل طالب مرشد أكاديمي من بين أعضاء هيئة التدريس يقوم باملهام اآلتية:

 . مساعد الطالب على تنظيم برنامجه الدراس ي.9-1

 . متابعة سجل الطالب األكاديمي حتى يفي بمطلوبات التخرج.2 -9

 املسئولة في الشؤون الخاصة بالطالب.. تقديم املشورة للجهات  9-3

 . مساعدة الطالب على تخطي املراقبة العلمية )النذارات( إن وجدت.4 -9

 مطلوبات التخرج (10املادة )

 170- 160 مابين يكمل أنعليه  الذي قبل فيه هذا البرنامج فيالعلمية  جازةينال الطالب ال  يولك

 لطبيعة التخصص واملطلوبات 
ً
هذا البرنامج  في. وتشتمل مطلوبات التخرج  األخرى ساعة معتمدة وفقا

 على :

لة الساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة بكالريوس التربية )الشرف( في إعداد معلم مرح ع. تتوز 1 -10

 التعليم األساس ي:

 الساعات املعتمدة املطلوب

 24 مطلوبات الجامعة

 50 ) التأسيسية ( كاديميةاملطلوبات األ

 53 ية (األساساملطلوبات التربوية والنشاط ) 
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 43-36 مطلوبات التخصص

 170-163 املجموع

علوم . تتوزع الساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة بكاالريوس )الشرف( في التربية واآلداب أو ال2 -10

 على النحو التالي.في إعداد معلم مرحلة التعليم الثانوي 

 الساعات املعتمدة املطلوب

 24 مطلوبات الجامعة

 50 مطلوبات الكلية

 96-86 مطلوبات التخصص

 170-160 املجموع

 . نجاح الطالب في التربية العملية شرط أساس ي للتخرج في أي من البرنامجين.3 -10

 تمنحها الكلية التيالدرجات العلمية والشهادات  (11املادة)

 تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

 داب.) تخصص(التربية واآل  فيبكالريوس الشرف  .1

 التربية والعلوم ) تخصص( فيبكالريوس الشرف  .2

 ( ) التخصص( يساس األ لتعليم االتربية )  فيبكالريوس الشرف  .3

 كاديمييم األو نظام التق (12املادة )

 .الطالب وفق ما تحدده الالئحة داءيم املستمر أل و تتبع الكلية نظام التق 12-1

% من 50 -%  30. تكون األعمال الفصلية جزًء من تقويم أي مقرر دراس ي ويعتمد لها ما بين  12-2

 من اآلتي حسب طبيعة املقرر:
ً
 الدرجات النهائية في املقرر وتشمل كٍل أو بعضا

 امتحانات نصف فصلية. .أ

 أوراق بحثية أو سمنارات. .ب
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 العملية.التمارين والتطبيقات  .ج

 (.2. األصل في االستمرار في الدراسة بالكلية على الطالب أن ال يقل معدله التراكمي عن )3 -12

 وي( 2. الطالب الذي يفشل في رفع معدله التراكمي إلى )4 -12
ً
 أوليا

ً
وضع في نهائة الفصل ينذر إنذارا

 (.2تحت املراقبة العلمية لرفع معدله التراكمي إلى )

ار ( في نهاية الفصل الدراس ي الذي يلي النذ2الذي يفشل في رفع معدله التراكمي إلى ) . الطالب5 -12

 برفع اسمه من سجالت الكلية.
ً
 أخيرا

ً
 األول ينذر إنذارا

 ( بعد النذار األخير يرفع اسمه من سجىالت2. الطالب الذي يفشل في رفع معدله التراكمي عن )6 -12

 
ً
 أكاديميا

ً
 .الكلية ويعتبر مفصوال

( بعد إكمال جميع مطلوبات التخرج 2. الطالب الذي يفشل في الحصول على معدل تراكمي )7 -12

 (.2بنجاح يمنح فرصة للجلوس لعدد من املقررات تسمح له برفع املعدل إلى )

. يجب الستعانة باملقومين الخارجيين من ذوي الخبرة والكفاءة لتقويم أداء الطالب واملنهج 8 -12

 ات.واالمتحان

 . يتم تقويم أداء الطالب على أساس النقاط )الوزن( وفق التقويم الرباعي كاآلتي:9 -12

 النقاط التقدير الدرجات

 A 4 فأكثر  80

 B+ 3.5 80وأقل  75

 B 3 75وأقل من  70

 C+ 2.5 70وأقل من  65

 C 2 65وأقل من  55

 D  1 55وأقل من  50

 F 0 50أقل من 

 . يمستقل بذاته ويقوم بالسلم الرباع دراس يكل مقرر  .10 -12

 :  يلاه على النحو التمتحانجلس الطالب ال  دراس ييحسب وزن كل مقرر  12-11

 التقدير بالنقاط× = عدد الساعات املعتمدة   الدراس ياملقرر  فيوزن تقدير الطالب 

 :  التالييحسب معدل الطالب على النحو  12-12

 في الفصل الدراس ي درسها الطالب بالنقاط التياملقررات  الدراسية  أنز أو مجموع  =فصليأ/ املعدل ال
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 . اس يالدر الفصل  فيمجموع الساعات املعتمدة لهذه املقررات                                     

 بالنقاط درسها الطالب خالل فترة دراسته التياملقررات  أنز أو =        التراكميب/ املعدل 

  حتى أخر فصل دراس ي اعتمد له. الساعات املعتمدة لهذه املقرراتمجموع  

كمال الساعات املعتمدة اعند  التراكمياملعدل  أساسالعلمية على  جازةال املجلس يتم منح  .12-13

 :  التالياملطلوبة ، ويحدد تقدير الدرجات وفق الجدول 

 الدرجة  التراكمياملعدل 

 ىلو األ الدرجة   أكثر ف 3.5من 

  ل و األ القسم  – ثانيةالدرجة ال 3.5من   أقل إلى 3من 

  ثانيالقسم ال– ثانيةالدرجة ال 3من  أقل إلى 2.5من 

 الدرجة الثالثة  2.5من  أقل إلى 2من 
 

 اتمتحان( لوائح اال 13املادة )

 امتحانالبديل و  وأ ل و األ الدور  امتحانوتشمل  دراس ينهاية كل فصل  فيات مرتين متحانتعقد اال  13-1

 .ثانيالدور ال

سجل له مالم ير  دراس يكل مقرر  في نهائي متحانيجلس الطالب ال  دراس ينهاية كل فصل  في 13-2

 القسم غير ذلك.

إدارة برئاسة عميد الكلية وتكون مسئولة عن  اتمتحانلال  دائمة الكلية لجنة مجلسيكون  13-3

 ات.متحانجراء اال وتنظيم إ

راق أو  وسرية ن عن سالمةحدود املسئولية املنوط به ، مسئوال  فيكل  –رئيس القسم  واملمتحن  13-4

 ات.متحانجابة والدرجات حتى تسليمها لجنة اال سئلة وكراسات ال األ 

 . يحتفظ بكراسات الجابة بعد رصد درجاتها ملدة التقل عن فصلين دراسيين.5 -13

ة لجن أوتعلن عنها الكلية  التيل الزمنية و اوالجد رشاداتات وال متحانب بلوائح اال يلتزم الطال  13-6

 ات .نعال لوحة ال  فيات متحاناال 

ملقرر ما  عتمدةمن جملة الساعات امل %25من  أكثرب بدون عذر مقبول عن تغيب الطال إذا 13-7

 فيه ويعطى تقدير صفر وذلك بعد  في النهائي اتمتحانيحرم من الجلوس لال 
ً
ذلك املقرر ويعتبر راسبا

 .موافقة مجلس الكلية
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% من جملة الساعات املعتمدة ملقرر دراس ي 35. إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن أكثر من 8 -13

 معين يلغى تسجيله في ذلك املقرر ويعيد دراسته.

تصل  أنبسبب املرض ينبغى  عملي أواختبار  أومعلن   امتحانحالة تغيب الطالب عن  في 13-9

 . خالل يوم االمتحان الكلية شهادة طبية معتمدة من الطبيب املعتمد لدى الكلية مسجل

خالل فترة  امتحان يمن يمنح راحة حسب شهادة طبية معتمدة ال يسمح له بالجلوس أل  13-10

 بعد اعتمادها من الطبيب املعتمد لدى الكلية. ص ى بها الطبيب املعالجأو  التيتلك الراحة    ناسري

 متحانات بعد مض ى نصف ساعة من بداية اال متحانال يسمح للطالب بدخول قاعة اال  13-11

 قبل مض ي نصف الزمن من بداية االمتحان.يجوز له الخروج وال 

 داءالالزمة أل دوات ات غير املواد واأل متحانقاعة اال  فيدوات أ أومواد  أيدخال إال يجوز 13-12

 ات  .متحاناال  ه تعليمات أو توجيهاتحسبما تحدد          متحاناال 

  من قاعة االمتحانات. ال يسمح للطالب بالخروج بكراسة االجابة 13-13

 ات.متحانواع االتصال بين الطالب داخل قاعة اال أننوع من  أيال يسمح ب 13-14

 دخول الطالب إلى  15 -13
ً
 باتا

ً
 قاعة االمتحانات بالهاتف الجوال أو الالبتوب.. يمنع منعا

خرى تصدر بموجبها يخطر ألوائح  أي أوفقرة من فقرات هذه الالئحة  أيخالل بحالة ال  في 13-16

 .متحاناال  أداء فيعميد الكلية بالحاالت فور وقوعها ويسمح للطالب باالستمرار 

وترفع توصياتها  بواسطة لجنة يكونها العميدهام بالغش يحقق فيها حالة من حاالت االت أي 13-17

 ملجلس الكلية .

 أو كل عند ثبوت واقعة الغش يمكن للمجلس توقيع  13-18
ً
 من العقوبات التالية على الطالب : بعضا

 . ياملعن املقرر  فيأرسوب الطالب  .أ

 إنذار الطالب بالفصل إداا تكررت الواقعة. .ب

  .دراسيينفصل الطالب عن الكلية ملدة فصليين  .ج

  .نهائيالفصل ال .د

 فيال تدخل  أنعلى  كاديميسجله األ فييرسب فيها الطالب ترصد  التياملقررات الدراسية 13-19

  أنيتحصل عليها على  التياملقرر ترصد له الدرجة  فيحساب التقدير وبعد النجاح 
ً
ال يعطى تقديرا

  .الدراس يحساب معدل الفصل  فيوتدخل  قرر ذلك امل في( 1.5على من )أ
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من الساعات املعتمدة ملقررات  أكثر أو%  75 امتحان الدور األول  فييرسب  الذيالطالب  13-20

 اسمه من سجالت الكلية .رفع سجل له ي الذي الدراس يالفصل 

% من الساعات املعتمدة للفصل  75من  أقل أو% 50 الدور األول  فييرسب  الذيالطالب  13-21

نفس الفصل  فيعادة فرصة واحدة لل لقص ى أاملعنى بحد  الدراس ييسمح له باعادة الفصل  الدراس ي

 . الدراس ي

يسمح له الساعات املعتمدة % من 50 امتحان الدور األول  من أقلالطالب الذي يرسب في  13-22

 امللحق. متحانبالجلوس ال 

يسمح له امللحق  امتحانفي % من الساعات املعتمدة 50من  أكثرالطالب الذي يرسب في  13-23

 بإعادة كل مقررات الفصل الدراس ي ما لم يكن في حالة إعادة في نفس الفصل الدراس ي.

يسمح له  امللحق امتحان في لساعات املعتمدة% من ا50من  أقل فييرسب  الذيالطالب  13-24

نفس الفصل في عادة إحالة  فين كرسب فيها مالم ي التياملقررات الدراسية  في الدراس يعادة الفصل إب

 . الدراس ي

من سجالت  يرفع اسمه  قررات امتحان امللحقمقرر واحد من م فييرسب  الذيعادة طالب ال  13-25

.الكلية 
ً
 ويتعبر مفصول أكاديميا

 يمنح فرصتين لال أالطالب املفصول  13-26
ً
 من الخارج بعد دفع الرسوم املقررة . متحانكاديميا

 متحانمقررين يسمح له بالجلوس ال  أومقرر  فيمن الخارج ورسب  متحانجلس ال  الذيالطالب  13-27

 بالكلية  وتلك املقررات الدراسية  في امللحق
ً
العام  فيعند نجاحه يسمح له بالتسجيل طالبا نظاميا

 .التالي الدراس ي

ه من . الطالب الذي جلس المتحان من الخارج ورسب في ثالثة مقررات فأكثر يرفع اسم28 -13 

.
ً
 نهائيا

ً
 سجالت الكلية ويعتبر مفصوال
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يسجل  أن قرراتكل امل فييسمح للطالب املمتحن من الخارج والناجح  أنيجوز ملجلس الكلية  13-29

.للدراسة 
ً
 نظاميا

ً
 طالبا

. الطالب الذي يعاد تسجيله عليه أن يسجل لكل مقررات الفصل الدراس ي املعني بما في ذلك  30 -13

 نجح فيها من قبل. املقررات التي

ز مراجعة كراسة الجابة للطالب إذا تقدم لالطالب بطلب ألمانة الشؤون العلمية . يجو 31 – 13

  بمراجعة كراسته بعد دفع رسوم املراجعة خالل أسبوعين من أعالن النتيجة.

 .جازتهال ساتذة ملجلس األ  استيفاء مطلوبات التخرج يرفع مجلس الكلية النتائج النهائية بعد  13-32


