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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  جامعة كردفان 

 كلية الدراسات التجارية

 

 ريوسو كاديمية لبرنامج البكالاأل ةالئحلا

 ( 2015) تعديل 
 

ساس ي لجامعة لية الدراسات التجارية للنظام األ كل الالئحة األكاديمية لبرنامج البكالوريوس تخضع

 التعارض .سود قانون الجامعة في حالة كردفان ولوائحه التنظيمية التي تصدر من مجالسه وي

 املصطلحاتبتعريف ال .1

جامعة كردفان. بها يقصد :الجامعة  1/1 

كلية الدراسات التجارية. بهايقصد  :الكلية   2/1 

به مجلس كلية الدراسات التجارية يقصد :املجلس   3/1 

كلية الدراسات التجارية . يقصد به عميد :العميد  4 /1 

سجل كلية الدراسات التجارية . به م يقصد :املسجل   5/1 

كاديمية في بمهام التدريس والبحث وتعطي إستشارات أفنية تقوم  إدارية علمية وحدة :القسم 1/6

  .تخصصها مجال

 7/1 .ساتذة جامعة كردفان: يقصد به مجلس أساتذةمجلس األ    

لمية لدرجة ازة عــجإول علي ــشخص سجل بالكلية بغرض الحص يأيقصد به  :الطالب 1/8

 . األساتذةمجلس  يمنحها  البكالوريوس

منية التي يحددها تقويم الكلية إلستمرار الدراسة ويقصد به املدة الز  :الفصل الدراس ي 1/9

 إ15حوالي ات وهي متحانوال 
 
  .سبوعا

صد به مجموع الساعات املعتمدة اإلسبوعية التي يسجل لها الطالب في يق :العبء الدراس ي 1/10 

 دراس ي .ل ي فصأ

: محتوى تعليمي يقاس بعدد الساعات التي يدرسها الطالب في الفصل الدراس ي  املقرر  1/11  

 .الدراس ي
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1/12 
 
رر دراس ي ــــمق مالــإلك عن الوقت املطلوب الساعة املعتمدة : هي الوحدة التعليمية للتعبير كميا

 الساعة املعتمدة ل وتساوي 
 
 طيلة ال لدراسة ملدة ساعة أسبوعيا

 
تساوي  فصل الدراس ي وهي أيضا

 .ساعتين من الدراسة التطبيقية

 .العملي األداء امتحانو الدراس ي  النهائي التحريري للمقرر  متحانيقصد به ال  :املعلن متحانال 1/13

يقبله  بعذرمعلن  امتحانعن تغيب الذي يعقد لطالب  متحانالبديل : هو ال  متحانال  1/14  

  املجلس .

 نتيجة إجازةالذي يعقد لطالب رسب في مقرر دراس ي بعد  متحانامللحق: هو ال  نامتحا 1/15  

 .من مجلس الكليةالرسوب 

يحاول  أويستعمل  تحن وهومالطالب امل فيهاا الحالة التي يضبط بهحالة الغش : يقصد  1/16  

لحالة التي ا أو متحانصول علي معلومة ذات صلة بمادة ال بها للح غير مسموح ي وسيلةإستعمال أ

  . متحانصله بال ذات  معلومةبحوزته أو  الطالب يقدم أو يتلقي فيها يضبط

 نظام الدراسة  .2
 حسب  والذى يتلقى فيه الطالب عبء   لدراسة بالكلية بنظام الفصل الدراس يا تسير   2/1  

 
دراسيا

 توزيعه باملناهج الدراسية بالكلية .

 فترة الدراسة بالكلية ثمانية فصول   2/2
 
 دراسيا

 
 إدراسية متتالية يتلقى خاللها الطالب منهجا

 
جباريا

 بواسطة مجلس أساتذة الجامعة 
 
 ومجازا

 
 .يمنح على أساسه البكالوريوس العامشامال

بنهاية الفصل روؤساء األقسام بتوزيع الطالب على التخصصات املختلفة بالكلية  يقوم مجلس   2/3

  . الدراس ي الرابع

 لرغبة الطالب واملعايير األكاديمية التي يحددها القسم إختيار الطا 2/4
 
لب للتخصص يتم وفقا

 املعني.

  التسجيل .3
  الكلية . يتم التسجيل حسب التقويم املجاز من مجلس الكلية بناء  علي توصية إدارة 3/1

3/2   
 
 :  يتشتمل علي اآلت يوالت يجب أن يكمل الطالب إجراءات التسجيل شخصيا

 .تحاق بالكليةلطالب املرشحين لإلللالطبى واملعاينة  الكشف  1 -3-2

 3-2-2  .ستردادهاخري والتي ل يجوز إأالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل وأي رسوم سداد

خالل الفترة الزمنية املحددة بالتقويم الدراس ي  مال إجراءات تسجيله بالكليةكعلى كل طالب إ 3/3

   سبوعينخالل أاملعلن  
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ة املعلنتسجيله خالل فترة التسجيل  إجراءاتملرشح للقبول بالكلية والذي لم يكمل الطالب ا 3/4

  للشؤون العلمية.  اسمه عادي

  تسجيله. إجراءاتستقالة ألي طالب ما لم يكمل توصيه باإل ل تمنح  3/5

سبوعين من أخالل فترة التسجيل ) أعالهاملحددة  لم يسجل حسب القواعد الذيالطالب  3/6

 يقدم عذر ولم التسجيل( بداية 
 
  ا

 
 يكون للمجلس الحق في رفع اسمه من سجالت الكلية بناء   مقبول

  العميد. علي توصية من

 التجميد  .4
 يجوز للطالب التجميد في بداية العام الدراس ي ) الفصل الفردي( إذا تقدم بعذر مقبول.  4/1

توى الدراس ي إذا تقدم بعذر مقبول يجوز تجميد الدراسة للطالب مرتين متتاليتين في نفس املس 4/2

 على أن ل تتعدى فترات التجميد أربعة فصول دراسية طوال فترة الدراسة . 

من بداية الفصل الدراس ي بعد إكمال إجراءات  شهريجب تقديم طلب التجميد للعميد خالل  4/3

  التسجيل.

 توضح فترة التجميد وتاريخها في سجل الطالب األكاديمي. 4/4

 اب املؤقت من الدراسةاإلنسح .5
يتقدم الطالب بطلب اإلنسحاب املؤقت من الدراسة بالكلية إذا لم يستطيع إكمال الفصل  5/1

 .ألسباب مقبولة الدراس ي

 .املعميد الذي يعرضه بدوره علي ليقدم طلب اإلنسحاب ل 2 /5
 
 جلس ويعتبر قرار املجلس نهائيا

 من بداية ذلك الفصل . ينس ي بعد مرور شهر طالب اإلنسحاب من أي فصل درا ييحق أل  ل 5/3

 نتيجة لظروف إستثنائية مبررة ومقبولة . متحانيجوز للطالب اإلنسحاب من الجلوس لال   5/4

 توضح فترة اإلنسحاب وتاريخها في سجل الطالب األكاديمي .  5/5

  مجلس لوز ليمنح الطالب فرصة واحدة لإلنسحاب من الدراسة طول فترة دراسته بالكلية ويج  5/6

 تحت ظروف استثنائية منح الطالب أكثر من فرصة واحدة لإلنسحاب من الدراسة .

قد يسمح مجلس الكلية باإلنسحاب لفترة تزيد عن  ودراسيتان  سنتان  أقص ي فترة لإلنسحاب 5/7

 تلك في ظروف إستثنائية .

 التحويل .6
 كلية نظيرة في جامعة معترف به يأ منيجوز تحويل الطالب  6/1

 
راءات التحويل املحددة ج إل ا وفقا

 .للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات دارة العامةمن قبل اإل 
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 .وإذا توفرت أماكن شاغرةالكلية ب شروط القبول  ن يستوفي الطالبأ 2 /6

 الكلية . أقسامفي جميع  النهائية السنة إليالتحويل  يجوز ل  6/3

موافقة  عليهم إبرازب الحاصلون على منح دراسية ، والطال الطالب املحولون من خارج السودان 6/4

 التعليم العالي والبحث العلمي على تحويلهم الي الكلية .املختصة بالبعثات بوزارة الجهة 

الدراس ي الخامس( من قسم ل يجوز تحويل طالب بالكلية بعد توزيعه للتخصصات ) الفصل   6/5 

  سة.سبوعين من بداية الدراأخر بعد مرور الي قسم آ

 ات متحانال    .7
  نهائي في كل مقرر سجل له . متحانس الطالب ل يجل 7/1

األساس والبديل  امتحانات ثالثة مرات فقط في نهاية كل فصل دراس ي وهي متحانتعقد ال  7/2

 وامللحق.

وتشتمل علي التقديرات التي حصل عليها  علي حده دراس ي ات لكل فصلمتحانتستخرج نتائج ال  7/3

 ي كل مادة .الطالب ف

مادة  ي%من الساعات الدراسية أل 50% وأقل من25الطالب الذي يتغيب عن حضور أكثر من   7/4

 فيها . متحانخالل الفصل الدراس ي دون عذر مقبول يحرم من الجلوس ل 
 
 تلك املادة ويعتبر راسبا

مادة  ي%من الساعات الدراسية أل 50%وأقل من 25الطالب الذي يتغيب عن حضور أكثر من  7/5

 تلك املادة . متحانوبعذر مقبول يسمح له بالجلوس ل 

مادة في الفصل الدراس ي وبعذر  ي% وأكثر من الساعات الدراسية أل 50الطالب الذي يتغيب عن 7/6

ات ودراسة تلك املادة مرة أخرى والنجاح فيها قبل متحانمقبول عليه اإلنسحاب اإلجباري من ال 

 لي .اإلنتقال للفصل الدراس ي التا

%  من الساعات الدراسية ألي مادة في الفصل 75% وأقل من 50الطالب الذي يتغيب عن   7/7

 الدراس ي وبدون عذر مقبول عليه إعادة دراسة املادة في ذلك الفصل الدراس ي .

األساس ي يسمح له  متحانالطالب الذي أكمل املقرر الدراس ي ولم يتمكن من الجلوس لال  7/8

 بديل)للفصل الدراس ي(في الحالت اآلتية :ال متحانبالجلوس ل 

 و معتمدة من الوحدة الصحية بالجامعة .مرضية مدعومة بشهادة طبية صادره أ ألسباب 7/8/1

 ة رسمية .مدعومة بمستندات من جه شرعية ألعذار  7/8/2

 املعني . متحانال  من تاريخ ساعة 72خالل طبية الشهادة ال تسلم  7/9

ات ويسلم الطالب إفادة متحانسلم الشهادات الطبية ومستندات األعذار الشرعية للجنة ال ت7/10

 ستالم  .باإل 
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 .رضية املحددة في الشهادة الطبيةخالل فترة الراحة امل امتحانل يحق ألي طالب الجلوس ألي  7/11

يجلس ت املعتمدة للفصل الدراس ي من الساعا %50قل من الطالب الذي يرسب في أ  7/12

 زالة الرسوب في املواد التي رسب فيها .ات إمتحانل 

ملعتمدة للفصل الدراس ي يسمح له من الساعات ا %75قل من % وأ50يرسب في  الذيالطالب  7/13

س الفصل لنفعادة فرصة واحدة لإل قص ي اس ي املعني في جميع املواد وبحد أعادة الفصل الدر بإ

 الدراس ي .

سمه من ات املعتمدة للفصل الدراس ي يزال إكثر من الساعوأ %75الطالب الذي يرسب في   7/14

 سجالت الكلية .

في املقررات التي رسب عادة الفصل الدراس ي عليه إ املالحقات امتحان رسب في ي الذيالطالب  7/15

 . فيها 

 سمه من سجالت الكلية .املعادة يزال إكثر من الساعات أو أ %50الطالب الذي يرسب في  7/16

تقديم طلب  سمه من سجالت الكلية ويرغب في املواصلة عليهالطالب الذي تمت إزالة إ 7/17

 . اتمتحانخارج للعميد قبل شهر من بداية ال من ال متحانلال 

  متحانجلس لال  الذيالطالب  7/18
 
  من الخارج ونجح في كل املواد يسمح بتسجيله طالبا

 
 نظاميا

 بالكلية للفصل الدراس ي التالي .

كثر من فرصتين كممتحن ل يمنح أ من الخارج متحانلال ه بالجلوس يسمح ل الذيالطالب  7/19

 خارجي .

ات الفصل امتحانعليه إجتياز كل من الخارج  متحانلال بالجلوس  الطالب الذي يسمح له7/20

ات املالحق في الفصل متحانالدراس ي املعني وإذا رسب في مقررين أو أقل يسمح له بالجلوس ل 

 ي املعني .الدراس 

 امتحانمن  يأرسب في  إذا  7/21
 
 ولى .رصة أويفقد ف  ات املالحق يعتبر رسوبه كامال

 رة .قر املرسوم الدفع من الخارج عليه   متحانالطالب الذى يسمح له بالجلوس لال    7/22

ات يمكن للمجلس متحانالجلوس لال  ند من بنود ضوابطأي طالب ممتحن لي ب عند مخالفة  7/23

 ن : أ املشكلة من قبل عميد الكلية لهذا الغرض ء  على توصية لجنة التحقيقبنا

 ينذر الطالب .  1 /7/24

 يوقف الطالب عن الدراسة لي مدة يقررها املجلس .   7/24/2

7/24/3    
 
 نهائيا

 
 من الكلية  . يفصل الطالب فصال

 تية :العقوبات اآل تكاب أي طالب ممتحن حالة غش يقرر املجلسر إفي حالة ثبوت   7/26
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 نذار .التشهير واإل   7/26/1

7/26/2    
 
 .قلها عام اسة ملدة أفي املادة ويوقف عن الدر  إعتبار الطالب راسبا

  ،في حالة تكرار حالة الغش من نفس الطالب  7/27
 
 من الكلية . يجوز للمجلس فصله نهائيا

ات في متحانالجلوس لال  حكامأ يحتفظ املسجل بتقرير لجنة التحقيق في حالت مخالفات 7/28

  للطالب. األكاديميمجلس الكلية في السجل  املقررة منويثبت العقوبة  ،ملف خاص

 اإلستمرارية في الدراسة  .8
 البنود التالية: يفقد الطالب حقه في اإلستمرار في الدراسة بالكلية إذا تعارض مع احكام  

  6-3بند التسجيل الفقرة  8/1

% فأكثر من الساعات الدراسية املعتمدة للفصل الدراس ي، وبدون 75تغيب عن الطالب الذي ي 8/2

 . )تجميد إجباري ( اسمه من سجالت الكلية يرفععذر يقبله املجلس 

 . مشين يتعارض مع لوائح سلوك الطالبإرتكاب الطالب ألي سلوك  8/3

 يثبت سالمة صحته. في حالة األمراض النفسية املزمنة يرفع إسم الطالب لحين صدور ما  8/4

 الوفاة أو اإلستقالة.  8/5

  التقييم .9
 امتحانتعقد الكلية   9/1

 
في نهاية كل فصل دراس ي لجميع الطالب في مختلف املستويات الدراسية  ا

 
 
 لتقويم الكلية . وذلك وفقا

 درجة . 50(درجة ودرجة النجاح لكل مادة 100دة مائة )االدرجة الكاملة لكل م    9/2

 كون الدرجة الكاملة في كل مادة من  :تت    9/3

 % .70التحريري النهائي  متحانال درجات  9/3/1

 % .30الفصل  عمالأدرجات   9/3/2

ثنين في الفصل الفصل من الواجبات واإلختبارات عن إ عمالأن ل تقل مكونات تقويم يجب أ 9/4

 الدراس ي .

للطالب حيث يتم حساب نقاط درجات املادة  ياألكاديم األداءيستخدم نظام النقاط في تقويم     9/5

مقربة الي منزلة عشرية واحدة وتضرب في عدد الساعات املعتمدة للمادة للحصول علي نقاط املادة 

 )وزن املادة ( .

 إيعتب 9/6
 
 من نقاط درجات املادة  . أكثرو أ 2.0 ذا حصل علىر الطالب ناجحا

( للمادة 2.0الرسوب تعتمد له نقطتان ) إزالة امتحان يرسب في مادة وينجح في الذيلب االط   9/7

 التي جلس لها  .
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 ملنزلة عشرية واحدة ( كما يلي  : تحسب نقاط درجات املادة )مقربة   9/8

 

 100درجات الطالب في املادة من نقاط درجات املادة = 

                                              25 

 

 يلي :  ب في املادة كماعلية يكون تقدير الطال

 

 نقاط درجات املادة التقدير في املادة

(A)3.2 - 4.0 ممتاز 

(B) 
 
 2.8 - 3.1 جيد جدا

 2.7 - 2.4 (C)جيد

 (D  )* و (D) 2.0 - 2.3 مقبول 

 2.0قل من أ رسوب

 (D * تعني النجاح في )إزالة الرسوب للمادة امتحان 

 

)مقربة ملنزلتين  نقاط درجات املادة وعدد ساعاتها املعتمدةمن  تحسب نقاط املادة )وزن املادة( 9/9

 كما يلي : عشريتين(

 

 املعتمدة عدد ساعاتها× نقاط املادة =نقاط درجات املادة 

 

 

9/10  
 
يحسب املعدل الفصلي للطالب من النقاط الفصلية للمواد والساعات املعتمدة لها )مقربا

  -ملنزلتين عشريتين ( كما يلي:

 

الساعات املعتمدة للفصل ÷ الفصلي =مجموع النقاط ملواد الفصل الدراس ي  املعدل

 الدراس ي 
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  9/11   
 
 يحسب املعدل التراكمي للطالب من النقاط التراكمية للمواد والساعات التراكمية لها )مقربا

 ملنزلتين عشريتين( كما يلي :

 

 دة التراكميةالساعات املعتم÷  املعدل التراكمي =    النقاط التراكمية 

 

 العلمية جازةاإل  .10
في التخصص املعني حسب  البكالوريوسنجاح درجة املنهج املقرر ب دراسة إكماليمنح الطالب بعد 

 -: تياآلالتصنيف 

 

 املعدل التراكمي تصنيف درجة البكالوريوس

 3.00 - 4.00 ممتاز

 
 
 2.70 - 2.99 جيد جدا

 2.40 - 2.69 جيد

 2.00 - 2.39 مقبول 

 

 اتمتحانبط الجلوس لال ضوا
 1على الطالب املمتحنين  / .  متحانقبل خمسة دقائق من بداية ال  متحانالتواجد داخل قاعة ال 

بعد مض ي نصف ساعة من بداية  متحانل يسمح ألي طالب ممتحن بالدخول لقاعة ال    /2  

 ، ول يمنح الطالب املتأخر أي زمن إضافي .متحانال 

  .متحانقبل مض ي نصف الزمن املحدد لال  متحانطالب ممتحن بمغادرة قاعة ال ليسمح ألي  7/3    

 متحانعلى الطالب املمتحنين إحضار جميع مستلزماتهم ويمنع تبادل أي أدوات داخل قاعة ال  7/4 

 )كاألقالم واآللت  الحاسبة.......الخ(.

موضوع مطبوع أو مكتوب بخط بالكتب أو أي  متحانل يسمح ألي طالب بالدخول لقاعة ال   7/5  

 و أي وسيلة مساعدة أخرى غير مسموح بها .أاليد أو الهاتف املحمول 

ليسمح ألي طالب ممتحن أن يقدم أو يتلقى مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من أي طالب   7/6  

    آخر .

علي أي طالب ممتحن إتباع التعليمات املوضحة على غالف كراسة اإلجابة .   7/7 
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خري بخالف كراسة اإلجابة .أليسمح بالكتابة علي ورقة األسئلة أوأي ورقة     8/7 

تمنع كتابة اإلجابة بقلم الرصاص إل في حالة الرسومات .   9/7 

. متحانيمنع تناول املنبهات واملشروبات داخل قاعة ال    10/7 

. متحانزمن ال  خالل ربع الساعة األخيرة من متحانل يسمح ألي طالب بمغادرة قاعة ال    11/7 

يعتبر مخالفة ألحكام الجلوس  متحاناإلستمرار في الكتابة بعد التنبيه  بإنتهاء زمن ال  7/12

ات .متحانلال   

 

 


