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 الالئحة األكاديمية لبرنامج البكالريوس

 مقدمة :

حكم العالقة بين الطالب كاديمية التي تاللوائح الجامعية هي األسس والقوانين األ 

ساس ي لجامعة لدراسات البيئية للنظام األ عية وا. وتخضع لوائح كلية املوارد الطبيوالجامعة

ود قانون الجامعة التي تجاز من قبل مجلس أساتذة الجامعة ويسكردفان ولوائحه التنظيمية 

 .في حالة التعارض

هذه ممثلة في مجلس الكلية بحقها في تعديل  والدراسات البيئية تحتفظ كلية املوارد الطبيعية

. تقع هاعة املعترف برة رسمية من خالل قنوات الجامبصو  اللوائح علي أن تعلن التعديالت

والدراسات البيئية ملام بهذه اللوائح علي الطالب كما أن علي كلية املوارد الطبيعية مسئولية اإل

 لتزام بها .الطالب علي فهم هذه اللوائح واإل رشاد يعيننظام نصح وإ بدورها أن تقدم

ات البيئية للتخلي عن ملوارد الطبيعية والدراسستثنائية نادرة قد تضطر كلية افي ظروف إ

 ساتذة الجامعة .بعد موافقة مجلس أ كاديمية ويكون هذا من مسئولية مجلس الكليةاللوائح األ

قسام كاديمية علي مستوي األقسام وعندئذ ترفع األح األبع الضرورة للتخلي عن اللوائقد تن

 ساتذة الجامعة .لي مجلس أكتابة إالكلية قبل رفعها طلباتها بذلك ليناقشها مجلس 

 :ئحةتخدمة في هذه الال ستعاريف املصطلحات امل /1

 .: جامعة كردفان  الجامعة 1-1

 .: كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية    الكلية 2-1

 .: مجلس كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية مجلس الكلية 3-1

 .: مجلس أساتذة جامعة كردفان ساتذةمجلس األ  4-1

 : عميد كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية .العميد  5-1

 مسجل كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية . : املسجل 6-1

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 جامعة كردفان 
  كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية 
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كاديمية استشارات أحث وتعطي بال و: وحدة مهنية وعلمية تقوم بمهام التدريس القسم  7-1

 .في مجال تخصصها

لدرجة  إجازة علميةي صول علخص سجل بالكلية بغرض الحش أييقصد به الطالب:  8-1

 .ساتذةيمنحها مجلس األ  البكالريوس

 الفصل الدراس ي:  9-1
 
  فترة دراسية يأخذ الطالب أثنائها عبئا

 
  دراسيا

 
وتكون حوالي  – معينا

(15 
 
 .( أسبوعا

سبوعية التي يسجل لها صد به مجموع الساعات املعتمدة األ : يقالدراس ي  العبء 10-1

 فصل دراس ي . أيالطالب في 

الساعات التي يدرسها الطالب في فصل محتوى تعليمي يقاس بعدد اس ي: املقرر الدر  11-1

 ال تقل عن ساعة معتمدة واحدة .من الساعات املعتمدة علي أدراس ي وله عدد معين 

  الساعة املعتمدة : 12-1
 
كمال مقرر عن الوقت املطلوب إل هي الوحدة التعليمية للتعبير كما

 دراس ي .

ي الزمنية التي يحددها تقويم الكلية للفصل الدراس وهي الفترة دورة الفصل الدراس ي :  13-1

 ى .خر خالل تتالي الفصول الدراسية ال 

األداء  امتحان أولنهائي التحريري للمقرر الدراس ي ا االمتحان: يقصد به املعلن  االمتحان 14-1

 .الطالب متحانتتبع ال ى آخر صورة  أي أوالعملي 

معلن بعذر يقبله  امتحانغاب عن  يعقد لطالب الذي االمتحانهو  البديل : االمتحان 15-1

 .مجلس الكلية

 جازةبعد إ دراس يمقرر  فيالذى يعقد لطالب رسب  االمتحانهو   امللحق: امتحان 16-1

 من مجلس الكلية. الرسوب

  يقصد به شهادة تفاصيل أداء الطالب كاديمي:السجل األ 17-1
 
خالل دراسته بالكلية  أكاديما

 في الكلية . ةوفقا لنظم التقييم املتبع

 : ل و األ قبول الطالب للفصل الدراس ي    /2

 بالكلية هو مهمة لجنة القبول املركزية . ل و األ الطالب للفصل الدراس ي ترشيح 

 تية :ستيفاء الشروط اللكلية إعلي كل املرشحين للقبول با

 تقرره لجنة القبول املركزية. من متطلبات القبول للكلية حسب ما األدنىالحد  1-2
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ول املركزية للقبول بالكلية علي الذين ترشحهم لجنة القبل الطالب يتوقف قبو  2-2

 جتيازهم املعانية والكشف الطبي .ا

 :خارجه أو يل الطالب للكلية من داخل القطر تحو  /3

1-3  
 
ين املقدمة من الطالب املسجلماكن الشاغرة تنظر الكلية في الطلبات علي توفر األ وقفا

لكلية بالفصول الدراسية ما بعد الفصل ى للقبول باخر بكليات مماثلة في الجامعات ال 

 . ثانيس ي الالدرا

 .من متطلبات القبول بالكلية ااألدنىستيفاء الحد لطالب املتقدمين إعلي ا  3-2

مكتب أمين الشئون العلمية للجامعة. لي عميد الكلية بواسطة ترفع طلبات التحويل إ 3-3

 يج
 
بنسخة أصلية من الشهادة  ب أن يشمل الطلب أسباب التحويل وأن يكون مشفوعا

كاديمي الجامعي وخطاب باملوافقة علي التحويل من الجامعة التي السجل األ والثانوية 

  .مطلوبة ى آخر مستندات  أيي حالة التحويل من جامعة قومية و يتحول منها الطالب ف

 .ة الفصل الدراس ي أيقل من بدبات التحويل قبل شهر واحد علي األم طليجب أن تقد 3-4

ويخطر  العلمية ألمانة الشئون  ياتهوصينظر مجلس الكلية في طلب التحويل ويرفع ت 3-5

 .القرارلطالب با

 .جتياز الكشف الطبيايتوقف تسجيل الطالب علي  3-6

ى آخر في تحويل طالب بالكلية إلى كلية  الكليةئية خاصة ينظر مجلس ستثنآفي حاالت إ    3-7

 داخل الجامعة .

 التسجيل /4

  طالب التسجيل علي كل 1-4
 
في قد تنظر الكلية و  دراس ي كل فصل ةأيبالكلية في بد شخصيا

 ستثنائية خاصة .طالب بالتفويض في ظروف إالتسجيل 

 الذي يصدره مجلس الكلية . ي ريخ التسجيل حسب التقويم السنو يحدد تأ 2-4

عمال ات وأامتحاندراس ي معين مالم يجتاز بنجاح كل تم تسجيل الطالب بفصل يأل  3-4

 الدراس ي السابق. الفصل

 جراءات التسجيل ما يلي :ل تشمل إستمارة التسجيابعد ملء  4-4

 . ى آخر رسوم  أيتسديد رسوم التسجيل و  1-4-4

 ى .خر من ممتلكات الجامعة ال  أيثبت خلو الطرف من املكتبة ومن أيبراز مإ 2-4-4

 حضار صور فوتوغرافية بالحجم والعدد املطلوب .إ 3-4-4
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 التي قد تقررها الكلية . ى خر من متطلبات التسجيل ال  أيإستيفاء  4-4-4

 .  ة الفصل الدراس يأيسبوعين من بدخالل أ جراءات تسجيلهعلي كل طالب إكمال إ 5-4

 سبوع الثالث بموافقة عميد الكلية.قد يسمح للطالب بالتسجيل خالل األ  6-4

متتاليين بدون عذر يقبله مجلس الكلية الطالب الذي لم يسجل لفصلين دراسيين  7-4

 .يةسمه من سجالت الكليرفع أ

الطالب الذي لم يسجل لفصل دراس ي بدون عذر مقبول يحسب عليه ذلك الفصل  8-4

 ة .ن الفترة القصوى املسموح بها باإلنسحاب املؤقت من الدراسضمالدراس ي 

لي مكتب أمين الشئون العلمية بأسماء الطالب الذين تم تسجيلهم إترسل الكلية قائمة  9-4

 وعميد الطالب بالجامعة .

 -:ة قت من الدراساإلنسحاب املؤ  /5

كمال سحاب املؤقت من الدراسة بالكلية إذا لم يستطع إنيتقدم الطالب بطلب اإل 1-5

 ى مقنعة .آخر سباب أ أي أوعائلية  أولظروف صحية الفصل الدراس ي 

ستمارة املخصصة لذلك لعميد الكلية الذي يعرضه بدوره اإلنسحاب علي اال  قدم طلبي   2-5

.الكلية ويعتبر قرار امل علي مجلس
 
 جلس نهائيا

 .ة ذلك الفصلأيبعد مرور شهر من بدفصل دراس ي  أيطالب اإلنسحاب من  يحق أل يأل  3-5

ة التي حصل عليها يفقد الطالب املنسحب من فصل دراس ي حقه في النقاط املعتمد 4-5

 .خالل ذلك الفصل

 نسحاب تسليم كل ممتلكات الجامعة التي بحوزته .له باإل علي الطالب الذي يسمح 5-5

 كاديمي .اإلنسحاب وتاريخها في سجل الطالب األتوضح فترة  6-5

 ذايفقد الطالب حقه في اإلستمرار بالكلية ومن ثم يرفع إسمه من سجالت الكلية إ 7-5

 نسحب دون الحصول علي موافقة مجلس الكلية .إ

نسحاب من الدراسة طوال فترة دراسته بالكلية ويجوز يمنح الطالب فرصة واحدة لإل 8-5

نسحاب من لإل ةكثر من فرصة واحداستثنائية منح الطالب أتحت ظروف  ملجلس الكلية

 الدراسة .

أقص ي فترة لإلنسحاب عادة أربعة فصول دراسية ولكن قد يسمح مجلس الكلية  9-5

  .نسحاب لفترة تزيد عن تلك في ظروف استثنائيةباإل

 -نظام الدراسة : /6
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 تسير الدراسة في الكلية بنظام الفصل الدراس ي . 1-6

 لكلية عشرة فصول دراسية متتالية يتلقي خفترة الدراسة با 2-6
 
  اللها الطالب منهجا

 
 دراسيا

 جبار إ
 
  يا

 
  و شامال

 
 بواسطة مجلس أساتذة الجامعة . مجازا

الدرجات العلمية والتخصصات املختلفة تحكمها لوائح خاصة بالكلية وتجاز تلك  3-6

 ساتذة الجامعة .من قبل مجلس أ اللوائح

 ظام الساعات املعتمدة .نسية بب العمل في املقررات الدراسيح 4-6

 أوثر باملختبر كأ أوساعتين  أوحدة من املحاضرات تمثل الساعة املعتمدة ساعة وا 5-6

  أوالدروس الخاصة  أوالعمل امليداني 
 
في الفصل الدراس ي  حلقات النقاش أسبوعيا

 الواحد حسب ما هو موضح بمنهج الكلية .

 وختبارات ورة مستمرة عن طريق اال ر دراس ي بصيمكن تقييم عمل الطالب في كل مقر  6-6

 ى للتقييم .آخر وسيلة  أيو  االمتحاناتو الواجبات و حلقات النقاش  والتقارير 

7-6  
 
       تي :م الللنظا يقيم أداء الطالب في كل مقرر دراس ي وفقا

 مع التفوق  ممتاز +A +م

 ممتاز A م

  B ج ج
 
 جيد جيدا

 جيد C ج

 مقبول  D ل

  بوسر F ر

  رسوببعد  نجاح *D ل*

كما  ر قي التقديرلي نقاط بينما يبإتحول  ل*/م ، ج ج ، ج ، ل م+ ، التقديرات الحرفية 8-6

 .هو

 النحو التالي : ات الحرفية إلي نقاط علىيكون تحويل التقدير  9-6

 نقاط 4ي أو تس + ، مساعة معتمدة للتقدير   م

 نقاط 3ي أو تس ساعة معتمدة للتقدير ج ج

 ونصف. ى نقطتينأو تس  عة معتمدة للتقدير جسا

 . ي نقطتينأو تس ل*/تمدة للتقدير لساعة مع

 ات.ئاملقرر الدراس ي بامل امتحانيقيم  10-6
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11-6  
 
 لذلك . كل مقرر دراس ي مستقل بذاته ويقوم وفقا

املعتمدة تحسب النقاط لكل مقرر دراس ي بضرب نقاط التقدير في عدد الساعات  12-6

 .للمقرر الدراس ي 

مجموع النقاط التي يحصل عليها الطالب في  بقسمة فصلياليحسب متوسط النقاط  13-6

 الفصل الدراس ي علي عدد الساعات املعتمدة لذلك الفصل .

يحسب املتوسط التراكمي للنقاط بقسمة مجموع النقاط التي يحصل عليها الطالب في  14-6

كل الفصول الدراسية التي قضاها بالكلية علي مجموع الساعات املعتمدة لتلك 

 الفصول .

 ل الدراس ي تعطي التقديرات النهائية لكل مقرر دراس ي وتدرج تلك التقديراتة الفصأيبنه 15-6

 كاديمي للطالب .في السجل األ

 املحول  ي الكليةتقديرات املقررات التي درسها ف ى آخر كلية  ملحول مناتحسب للطالب    16-6

 ن تخضع هذه التقديرات لتقييم الكلية .منها ضمن متطلبات التخرج علي أ

التخصصات  قسام بتوزيع الطالب عليرمع رؤساء األو الية بعد التشد الكيقوم عمي 17-6

  ة الفصل الدراس ي الخامسأياملختلفة بالكلية بنه
 
رغبات الطالب وأدائهم ل وفقا

 كاديمي.األ

 :االمتحاناتلوائــح  /7

1-7  
 
والجوائز وتكون مسئولة عن إجراء  االمتحاناتلجنة تسمي لجنة ون مجلس الكلية يك

 .االمتحاناتووضح لوائح خاصة بهذه  اتاالمتحانوإدارة 

ائي في كل مقرر سجل له مالم يرد إستثناء لذلك من مجلس نه متحانيجلس الطالب ال  2-7

 األ 
 
 الكلية . مجلس علي توصية ساتذة بناءا

 ئيةنها اتامتحانبثالثة داء الطالب في كل مقرر دراس ي تم تدريسه في فترة معينة يقيم أ 3-7

ات البدائل واألخير في فترة امتحانفي فترة  املعني وثانيهما ة تدريس املقرر أينهب لهاأو 

 .ات املالحقامتحان

للفصل الدراس ي املعتمدة  % من الساعات 25كثر من ول في أمن تغيب دون عذر مقب 4-7

  متحانيحرم من الجلوس لال 
 
 .املعلن في ذلك املقرر ويعتبر راسبا

الساعات املعتمدة للمقرر % من 50قل من % وأ25من كثرمن تغيب بعذر مقبول عن أ 5-7

 الدراس ي يسمح له باالنسحاب من املقرر بعد تقديمه طلب االنسحاب .
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% من الساعات املعتمدة للمقرر الدراس ي يعتبر 50كثر من من تغيب بعذر مقبول في أ 6-7

 
 
راسة هذا املقرر قبل الجلوس وعليه د متحان من املقرر ويحرم من الجلوس لال منسحبا

 . متحانلال 

  امتحانمن تغيب عن  7-7
 
 . االمتحان في ذلك معلن دون عذر مقبول يعتبر راسبا

 .البديل  متحانمقبول يجلس ال  معلن بعذر امتحانمن تغيب عن  8-7

ن تصل املسجل شهادة ي أسبب املرض ينبغمعلن ب امتحانعن  في حالة تغيب الطالب 9-7

ات الطبية إلى تصل الشهاد بيب املعتمد لدى الجامعة . علي أنطبية موثقة من الط

 .ة املرضأيسبوع واحد من بدالكلية في مدة أقصاها أ

معلن خالل فترة سريان تلك  امتحان يسمح له بالجلوس أل يمن يمنح إجازة مرضية أل    10-7

 ص ي بها الطبيب املعالج .أو التى الراحة 

 آخرطالب  يتقديمها أل  أومساعدة الحصول علي  أوطالب في حالة غش  أيإذا ما وجد     11-7

 :يتإتباع ال  يناملراقب كبيرعلى  فإن االمتحانثناء أ

 .االمتحانبمواصلة  يإثبات الحالة والسماح للطالب املعن -أ

 كتابة عن الحالة إلى م تقرير يقدت -ب
 
 مفصال

 
  الكلية.عميد ا

إصدار  جلس الكليةملحق ( ي11-7خرق الفقرة )  قد بأن الطالب الكليةمجلس  قرر ذا ما إ 12-7

 :التي

  الطالب ويعتبر االمتحانرقة يلغي و   -أ
 
حق له الجلوس يوأل  دراس ياملقرر ال فيراسبا

 .دراس يهذا الفصل ال فيامللحق  متحانال 

 يحددها مجلس الكلية. يحرم الطالب من الدراسة لفترة  -ب

 أيصدر  -ج
 
 من الجامعة الطالب بفصل  مرا

 
 . نهائيا

 . بعاليه اذكركل م أومن  أيطبق ي -د

% والتقل عن 07مقرر الدراس ي التتعدى درجات تقييمه التحريري النهائي لل االمتحان 13-7

 % من الدرجة النهائية للمقرر .50

 امتحانالت واألبحاث و ختبارات الدورية واملقاتشمل اإل  عمال الفصل الدراس ي والتيأ 14-7

% والتتعدى 30ن وجدت( ال تقل درجات تقييمها عن ر الدراس ي )إي للمقر داء العملاأل 

 للمقرر .% من الدرجة النهائية 50

 %.50معلن للمقرر الدراس ي  امتحان أيدرجة املرور في   15-7
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كثر من الساعات املعتمدة للفصل الدراس ي يفصل من  أأو %  75الطالب الذي يرسب في  16-7

 الكلية   بغض النظر عن متوسطه التراكمي .

عتمدة % من الساعات امل 75% وأقل من 50أكثر من  أو% 50الطالب الذي يرسب في  17-7

 .ي املعنيراس ي يسمح له باعإدة الفصل الدراس للفصل الد

 كثر من مرة واحدة .ال يجوز إعادة الفصل الدراس ي أ 18-7

ت املعتمدة للفصل الدراس ي يجلس الطالب الذي يرسب في أقل من نصف الساعا 19-7

 رسب فيها . التي ات املالحق في املقرراتمتحانال 

ق عليه إعادة الفصل الحات املامتحانمقررين في كثر من الطالب الذي يرسب في أ 20-7

 .كامال دراس يال

ررات املقعادة ات املالحق يسمح له بإامتحانل في أق أوين ر سب في مقر ر الطالب الذي ي 21-7

 املعنى.  دراس يالتى رسب فيها بالفصل ال

-7، 20-7)تينيها في الفقر ى في املقررات املعادة واملشار إلآخر الطالب الذي يرسب مرة  22-7

 .( يفصل من الكلية21

  : يقيم علي النحو التاليالبديل  متحانالذي يجلس ال  بالطال 23-7

ات امتحانللفصل الدراس ي الذي يجلس له في  % من الساعات املعتمدة75إذا رسب في  -أ 

 .البديل يفصل من الكلية

% من الساعات املعتمدة للفصل  75% وأقل من 50أكثر من  أو %50ذا رسب في إ -ب 

 عادة هذه الفصل الدراس ي.ات البديل عليه إامتحانالذي يجلس له الطالب في  الدراس ي

للفصل الدراس ي الذي يجلس له في  % من الساعات املعتمدة50ذا رسب في أقل من إ -ج 

ات هذه الساعات املعتمدة التي رسب متحانال  ى آخر ات البديل عليه الجلوس مرة امتحان

 .ى آخر دة مرة عااملعني علي أال يفقد فرصة اإل فيها في دورة الفصل الدراس ي 

لب ملجلس الكلية كاديمية يمكنه تقديم طة ألسباب أالطالب الذى فصل من الكلي 24-7

قصاها ممتحن خارجي وذلك في فترة كافية أك متحانللجلوس لال  ةبواسطة عميد الكلي

ملجلس الكلية الحق في السماح له يه و ف دورة للفصل الدراس ي الذي تم فصله ل أو ة أينه

 بذلك .

كثر من فرصتين كممتحن منح أيمتحن خارجي أل ملوس كسمح له بالجالطالب الذي ي 25-7

 خارجي .
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ات امتحانجتياز كل ا ممتحن خارجي عليهك متحانالطالب الذي يسمح له بالجلوس لال  26-7

ات متحانأقل يسمح له بالجلوس ال  أوإذا رسب في مقررين و  نيعالفصل الدراس ي امل

 املالحق في الفصل الدراس ي املعني.

 لي.أو ات املالحق يعتبر رسوبه هذا كامال ويفقد فرصة امتحانمن  أي إذا رسب في  27-7

 .مقررةوم رس أيكممتحن خارجي دفع  متحانالطالب الذي يسمح له بالجلوس لال  علي 28-7

  كل الدرجات والتقديرات والنقاط التي 29-7
 
  أو تحصل عليها الطالب نجاحا

 
في كل  رسوبا

  .كاديميسجل لها تثبت في سجل دراسته األاملقررات التي 

  البديل ملقرر دراس ي تقييمه متحانيحفظ للطالب الذي يجلس ال  30-7
 
لتقييم  وتقديره وفقا

  .الكلية

لتي ا غض النظر عن الدرجةامللحق يقييم بقدير مقبول ب امتحانالطالب في  نجاح 31-7

كاديمي بهذه الصورة ) مقبول *( حيث سجله األ ير فيأحرزها علي أن يكتب هذا التقد

 *( عليتدل العالمة )

 .بعد امللحق االمتحانفي  نجاحه

ستبعاد املمتحن فيها عن طريق التقييم اإلحصائي بإات الدراسية ر قديرات للمقر تدرج الت  7-32

 تقدير راسب كما يلي :

 (D) يعطي تقدير مقبول     (( + 50/2 أقل من

 (C)  يعطي تقدير جيد    أقل من

       +أقل من 
 
 (B)  يعطي تقدير جيد جدا

 (A)  فما فوق يعطي تقدير ممتاز  2 + أقل من

 (+A) فما فوق يعطي تقدير ممتاز مع التفوق   2 + أكبر من  

33-7  
 
درجات  ى( بينما تبقاملدي /1 تعادل )كل درجة للتقديرات مقبول ، جيد ، جيد جدا

 التقدير ممتاز دون نقطة معادلة.

34-7  
 
  .ية النادرةستثنائ للحاالت اإل يكون قرار مجلس الكلية نهائيا

 اإلشراف األكاديمي: /8

نة الطالب علي فهم اللوائح األكاديمية، توجيههم أو يهدف اإلشراف األكاديمي علي الطالب علي مع

للطرق املثلي لإلستفادة من كافة الوسائط التعليمية التي تطرحها الكلية، تشجيع الحوار فيما 
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لتخصص الواحد واملساعدة علي بينهم واملساهمة في بناء مجموعات العمل من ذوي ا

 كاديمية التي تواجههم.اإلستفسارات وحل املشاكل األ

ن مع رؤساء األقسام مشرفين أكاديمين للطالب من الفصل أو يعين عميد الكلية بالتع  8-1

 فصل الدراس ي الخامس.وحتي ال ل و األ الدراس ي 

اس ي السادس وحتي تحول مسئولية تعين مشرفين أكاديمين للطالب من الفصل الدر   8-2

 للقسم بموافقة عميد الكلية. الفصل الدراس ي العاشر

 يجب أن تكون درجة املشرف األكاديمي أستاذ مساعد علي األقل.  8-3

 سبوعمعتمدة لألستاذ في األ  ( ساعات3يحسب عبء اإلشراف األكاديمي بواقع ثالثة )  8-4

 .ستاذلأل  ىن ال تحسب ضمن العبء التدريس أعلى 

 :بات التخرجمتطل /9

 للمستوى العلمي املطلوب للتخرج هو : األدنىالحد     9-1

 من متوسط النقاط التراكمي . 2.00الحصول علي  -أ

 في جميع مقررات الفصول الدراسية بالكلية . النجاح -ب

يقضيها الطالب بالكلية للحصول على الدرجة الجامعية هو للفترة الزمنية التي  األدنىالحد    9-2

 .ل دراسية علي أن يكون فصالن من تلك الفصول قبل التخرج مباشرةفصو  ربعةأ

 :الجامعية اإلجازةتقديرات  /10

 الجامعية للكلية كما يلي : اإلجازةتكون تقديرات   10-1

 . 4.00 إلى 3.50ى متوسط النقاط التراكمي لو األ مرتبة الشرف  -أ

 مرتبة الشرف الثانية : -ب

 3.49 إلى 3.00متوسط النقاط التراكمي  ل و األ القسم 

 2.99 إلى 2.50نقاط التراكمي القسم الثاني متوسط ال

 2.49 إلى 2.00لثة متوسط النقاط التراكمي مرتبة الشرف الثا -ج

لطبيعية الجامعية التي تمنح لطالب الكلية هي بكالوريوس الشرف في املوارد ا اإلجازة 10-2

 (.سيناسم القسم داخل قو ا ) يذكر والدراسات البيئية قسم كذ

 :شهادة التفاصيل /11

  .داء كل طالبية وعميد الكلية بسجل علمي سري أل يحتفظ كل من أمين الشئون العلم 11-1

 ة كل فصل دراس ي .أيمعدله التراكمي بنه طلع علىن ييمكن للطالب أ 11-2
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تسديد الرسوم بعد  املفصول  للطالب الخريج واملنسحبتصدر الكلية شهادة التفاصيل  11-3

 . ررة لذلكاملق

 

 

 

 املوضوع: التقييم األكاديمي للطالب

 *  
 
 : االتي للنظام تقييم أداء الطالب في كل مقرر دراس ي يتم وفقا

              

A+  + نحراف إل ا) 2ممتاز مع التفوق = الوسط الحسابي

 (املعياري 

A نحراف املعياري = الوسط الحسابي + اإل  ممتاز 

B جيد  
 
 = الوسط الحسابي جدا

C 2 /( 50الوسط الحسابي + )=  جيد 

D  = 50مقبول 

F  50رسوب أقل من  

D* النجاح بعد امللحق 

 :** الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية 

 4.00:  3.50=                               ي         لو األ الدرجة  /1

 3.00: 3.49=               ل و األ الثانية القسم الدرجة  /2

 2.50: 2.99=       الثانية القسم الثاني   الدرجة /3

  2.00: 2.49=          الدرجة الثالثـة        /4

 

 للتوزيع الطبيعي*
 
 .** يتم تقييم أداء الطالب وفقا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة كردفان 
 كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية 

 مكتب املسجل
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 تعليمات للطالب

  بعد إبراز البطاقة الجامعية االمتحانال يسمح بالدخول لقاعة 
ّ
 إال

 . االمتحانقبل خمس دقائق من زمن بدء  االمتحاناتعلي الطالب التواجد في قاعة  -1

 االمتحاناتة أيبعد مرور نصف ساعة من بد االمتحاناتب دخول قاعة سمح للطال يأل -2

منح زمن ييسمح له بالدخول وأل  االمتحانالطالب أقل من نصف ساعة من  آخرإذا ت

 .  االمتحانإضافي بعد انتهاء زمن 

 إ االمتحانطالب بمغادرة قاعة  يال يسمح أل  -3
َ

ة أي بعد مرور نصف الزمن من بدال

 . االمتحان

 إ ى آخر من الدخول إليها مرة  االمتحاناتطالب يغادر قاعة  يح أل ال يسم -4
َ

في حالة  ال

  .آخرمسئول  أي أوستثنائية وتحت أشراف عضو هيئة التدريس خروجه في الحاالت اإل 

في املكان املخصص له والذي يوضع فيه رقم  االمتحاناتيجلس الطالب في قاعة  -5

 جلوسه. 

مستندات  أي أوراق  أو  أوومعه كتاب  االمتحاناتة طالب الدخول إلي قاع يال يسمح أل  -6

 . آخرطالب  أيمن  االمتحاناتوال يجوز له استالمها داخل قاعة  ى آخر 

 أيستخدام ورقه االسماح ب أومساعدة من  أيتلقي  أوطالب تقديم  يال يسمح أل  -7

 آخرطالب 

 إالالت الحاسبة بين الطالب  أول الرياضيات و اال يسمح بتبادل جد -8
َ
 عبر املراقب .ال

 بخالف ورقة األسئلة . االمتحانورقه من قاعة  أيطالب بالخروج ب يال يسمح أل  -9

 ورقة غير كراسة اإلجابة . أيطالب بالكتابة في  يال يسمح أل  -10

 لتزام بالتوجيهات املوضحة في كراسة اإلجابة .علي الطالب اإلطالع علي واإل -11

 جابة .ورقة من كراسة اإل  أيزالة إطالب  يال يسمح أل  -12

الرحمن الرحيم بسم هللا  

 جامعة كردفان 

  كلية املوارد الطبيعية والدراسات البيئية  

االمتحاناتلوائح   
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علي  آخرطالب  أييتقبل املساعدة من  أويساعد  أولو ضبط طالب بحالة غش  -13

املراقب أن يكتب ملحوظة يوضح فيها ذلك للممتحنين ثم يسمح للطالب بمواصلة 

 . االمتحان

معتمدة بواسطة الوحدة الطبية  أوال تقبل الشهادات الطبية اال إذا كانت صادرة من  -14

 والصحية بجامعة كردفان .

 ة املرض .أيموعد لتقديم الشهادات املرضية هو بعد انتهاء أسبوع من تاريخ بد آخر -15

 تسليم الشهادات الطبية لعميد الكلية . -16

 عند استالم الشهادات املرضية يسلم الطالب ما يفيد بذلك. -17

تحمل عضو هيئة يومعه جوال وال  االمتحانسمح للطالب بالدخول لقاعة ي** أل

 جوال. أيم التدريس مسئولية استال 

 

         إدارة الكلية                            

 


