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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة كردفان                    

 كلية الطب والعلوم الصحية                    

 علوم املختبرات الطبية  برنامج                   

 الالئحة األكاديمية لبرنامج علوم املختبرات الطبية

 اسم الالئحة وبدء العمل بها.  

األكاديميةة لرناةامع ولةوم ابرارةناط الطويةة واوةمل العمة    ةا  تسمي هذه الالئحةة الالئحةة

 اواوارا من تأراخ إجازت ا.

 التفاسير .1

في هذه الالئحة األكاديمية مالم ياضمن السياق معنةي خرةر ينةون لنة  مةن ااتةط حاط  

 األتية ااعني ااوين لمامه:

 .براامع ولوم ابرارناط الطوية  البرنامج: 

 .مجلس براامع ولوم ابرارناط الطوية مجلس البرنامج:

 وميم براامع ولوم ابرارناط الطوية   العميد:

 مجلس لساتذه جامعة كردفان مجلس األساتذه:

 لي وحمة ولمية مساقله تقوم بمهام الامريس لو الوحث لو الامراب القسم:

 مسج  براامع ولوم ابرارناط الطوية  املسجل:
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بالرناةةةةامع باةةةةر  ايحتةةةةوع ويةةةةي إجةةةةازة ولميةةةةة يم حهةةةةا لي شةةةةرج مسةةةةج     لطالبببب :ا

 مجلس األساتذه.

ااةةمة النم يةةة الحةةي يحةةمدها الاقةةوام ايجةةاملي اسةةامرار المراسةةةة  العام الدراس ي:

 ااماحاااط. 32الس واة وهي 
ً
 ماضم ة

ً
 لسوووا

هةةو محاةةوي تعليمةةي يقةةال بعةةمد السةةاواط الحةةي يمرسةةها الطالةةةب  املقرر الدراس ي:

 واحم.وام دراس ي 

يقتةةةةةةم بةةةةةةه ااماحةةةةةةان الاحراةةةةةةري لو إماحةةةةةةان األدا  العميةةةةةةي لو لي  اإلمتحان املعلن:

 صورة لرري تتوع لاقييم الطالب.

هةةو ااماحةةان الةةذي طعقةةم لطالةةب تايةةب وةةن إماحةةان معلةةن بعةةذر  اإلمتحان البديل:

 يقوله مجلس الرناامع.

ااماحةةةان ااعلةةةن لو هةةةو ااماحةةةان الةةةذي طعقةةةم ازالةةةة الرسةةةو  فةةةي  اإلمتحان امللحق:

 الومي ..

 رةةةةالع دراسةةةةاه  السجل األكاديمي:
ً
يقتةةةةم بةةةةه يةةةةج  تلاصةةةةي  لدا  الطالةةةةب لكاديميةةةةا

 ل ظم الاقييم اااوعة في الرناامع. 
ً
 بالرناامع وفقا

 القبول  .2

 حم من الطرق الاالية:أيام قووع الطال  لرناامع ولوم ابرارناط الطوية ب

 القبول العام 1-2

للقووع للس ة األولي هو مسةوولية اادارة العامةة للقوةوع وتقةوام ترشيح الطال   -ل

 وتوثيق الشهاداط بوزارة الاعليم العالي والوحث العلمي

 ويي الطال  اارشحين اجاياز الكشف الطبي وااعاي ة. - 
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 التجسير 2-2

يةةةةام القوةةةةوع لهةةةةذه الللةةةةة مةةةةن حملةةةةة الةةةةمرجاط ايجامعيةةةةة فةةةةي مجةةةةا ط  اط صةةةةلة  .1

ح لو حملةة بابرارناط الطوية
ً
) العلوم الطويةة األساسةية وابرارةناط العلميةة مةأال

 دبلوم ابرارناط الطوية اظام السناين لو الأالث س واط.

يةةام تحميةةةم سةة ة الومايةةةة بواسةةطة مجلةةةس الرناةةامع ب ةةةاً  ويةةي تلاصةةةي  ااقةةةرراط  .2

الحةي درسةةها الطالةةب كمةةا يجةةوز بجلةةس الرناةةامع تحميةةم مقةةرراط تكميليةةة محةةمدة 

 الطالب. يمرسها

 ينون القووع ويي اظام المراسة ويي ال لقة ايراصة .3

 تحويل الطالب من أو إلي البرنامج .3

 تقو  الرناامع الاحوا  ويي ال لقة ايراصة فقط. .1

 ويي توفر األماكن الشاغرة ي ظر مجلس الرناامع في طلواط الاحوا   .2
ً
وقلا

األرري للقووع ااقممه من الطال  ااسجليين بنلياط مماثله من ايجامعاط 

 بالرناامع بعم العام المراس ي األوع.

ويي الطال  اااقممين إستيلا  ايحم األدني للقووع بالرناامع و لي معايين لرري  .3

 يحمدها مجلس الرناامع .

ترفع طلواط الاحوا  للعميم بواسطة لمين الشوون العلمية بايجامعة ويي  .4

امرسية السودااية لو ما طشم  الطلب لسوا  الاحوا  ونسره من الشهادة ا

طعادلها والسج  األكاديمي ايجاملي ورطا  بااوافقة ويي الاحوا  من 

 ايجامعة الحي ياحوع من ا الطالب ولي مست ماط لرري مطلوبة.

 يجب لن يقمم الطلب بماية العام المراس ي. .5

 يقرر مجلس الرناامع في طلب الاحوا  واخطر مجلس األساتذه بقراره. .6

   طسمح لهم بالاحوا  من الطال   .7
ً
ااقوولون ويي لسال الو ياط األق  اموا

 الرناامع.

 و م الاخرج تخضع درجاط الطالب ابحوع ل ظام الاقييم بالرناامع. .8
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 التسجيل .4

 يومل التسجي  و م بماية اللتنة األولي من ك  وام دراس ي -ل

مةةن العةةام   يةةام تسةةجي  لي طالةةب بعةةم ااقضةةا  فتةةنة لسةةوووين مةةن اللتةةنة األولةةي - 

 المراس ي إ  لعذر مقووع لمي مجلس الرناامع.

لي طالب  يقوم بإكمةاع إجةرا اط تسةجيله فةي الوقةد ابحةمد لعةام دراسة ي واحةم  -ج

 دون وذر مقووع بجلس الرناامع ايحق في رفع إسمه من يجالط الرناامع.

 اإلشراف األكاديمي   .5

 مةةةةةن بةةةةةين لوضةةةةةا .1
ً
 لكاديميةةةةةا

ً
  هيلةةةةةة الاةةةةةمريس يجةةةةةوز لن طعةةةةةين لنةةةةة  طالةةةةةب مشةةةةةرفا

 بالرناامع حسوما تقاضيه طويعة المراسة.

ةةاديمي إرشةةةاد الطالةةةب وتوجه ةةةه م ةةةذ بةةةم  المراسةةةه ححةةةي  .2 تنةةةون مهمةةةة ااشةةةري األكة

تخرجةةةةةةة وماابعةةةةةةة تحتةةةةةةي  الطالةةةةةةب العلمةةةةةةي والسةةةةةةلي ايجةةةةةةاد ايحلةةةةةةوع ااالئمةةةةةةة 

 اشكالته المراسية.

 التجميد واإلنسحاب من الدراسة .6

دراسببتب ذعببذر يقبلببب مجلببس البرنببامج ملببد  أاسببا ا عببام دراسبب ي يجببول للطالبب  تجميببد  .1

 واحد خالل فتر  ايده بالبرنامج.

 بمببا يدعمببب  .2
ع
 م ببفوعا

ع
اليسببمأل ألط لالبب  بتجميببد عببام دراسبب ي معببين إال إ ا اببدم للبببا

 و لك ابل نهايةالتسجيل للفسل الدراس ي املعني.

ذعبببذر يقبلبببب مجلبببس يجبببول للطالببب  اإلنسبببحاب مبببن الدراسبببة ذعبببد التسبببجيل إ ا تقبببدم  .3

كمبببا يجبببول ملجلبببس ’ البرنبببامج مبببي مبببد  التقبببل عبببن بالببببة أسبببابي  مبببن بدايبببة اإلمتحانبببات 

البرنبببامج إلبببطام الطالببب  باإلنسبببحاب مبببن الدراسبببة لعبببام دراسببب ي كامبببل إ ا   يببب  لفتبببر  

 أكثر من الفتر  املسموح بها.

 نظام االمتحانات  .7

 تعقم ا ماحاااط ويي ال حو الاالي:
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 ن اية ك  وام دراس ي.دور لوع في  -ل

 دور ثاني بعم مرور شهر ويي األق  من إوالن اتيجة اماحان المور األوع. - 

 امتحان الدور األول  .8

 يجب ويي ك  طالب ايحضور لالماحان في ك  مواد المور األوع ااقررة ولية. -ل

مةة ح الطالةب الةةذي يةة  ك فةةي كةة  ااةةواد ي قةة  للسة ة الااليةةة لمةةا إدا كةةان فةةي السةة ة الن ائيةةة في - 

 شهادة الاخرج شراطة لن ينون اساكم  مطلوباط ايجامعة.

الطالةةب الةةذي ياايةةب مةةن غيةةن وةةذر مقوةةوع وةةن ايجلةةول لالماحةةان فةةي مةةادة لو مةةواد طعارةةن  -ج

 فه ا وفي حالة وجود وذر مقووع طسمح للطالب بايجلول  ماحان بمي  .
ً
 راسوا

 يجوز لن تعقم اماحاااط الومي  في المور األوع لو الأاني. -د

 % من ااواد يجلس  ماحان م حق.50إ ا رسب الطالب في لق  من -ه

 % من ااواد طعيم العام المراس ي. 75% فأكثن ولق  من 50إ ا رسب الطالب في  -و

.75إ ا رسب الطالب في  -ز
ً
 % لو لكثن من ااواد يلت  لكاديميا

 اإلعاد  .9

واحةمة ويةي لن   طسمح للطالب بإوةادة الةس السة ة مةن سة واط المراسةة لكثةن مةن مةرة 

  تنام مراط ااوادة رالع ك  س واط المراسة ون مرتين.

 لوائأل االمتحانات .10

لوائح ا ماحاااط بالرناامع هةي مكملةة للةوائح العامةة لالماحااةاط بايجامعةة و تاعةار   .1

 معها .

ينةةةةةون مجلةةةةةس الرناةةةةةامع يج ةةةةةة تسةةةةةمي يج ةةةةةة ااماحااةةةةةاط وتنةةةةةون ال ج ةةةةةة مسةةةةةوولة وةةةةةن  .2

 احاااط.إجرا اط وإدارة اام

يلتةةةةةطم الطةةةةةال  بلةةةةةوائح ااماحااةةةةةاط واارشةةةةةاداط الحةةةةةي تتةةةةةمرها ايجامعةةةةةة لو الرناةةةةةامع لو  .3

 القسم , وويي الطال  الاقيم بايجماوع الحي تعلن ا إدارة الرناامع لو يج ة ااماحاااط.

مةةن يمةة ح إجةةازة مرتةةية معامةةمة  طسةةمح لةةه بةةايجلول ألي إماحةةان رةةالع فتةةنة سةةراان  .4

 ي   ا الطويب ااعايج.ااجازة الحي لوص 
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  للعالج،   تقو  إ  الاقارارا ارتةية التةادرة مةن ااوسسةاط  .5
ً
مالم يكن الطالب محو 

ودرجتبببببببب  إسببببببم الطب بببببب العالجيةةةةةةة ايحنوميةةةةةةة بةةةةةةاألبيت فقةةةةةةط، واجةةةةةةب لن لن تحمةةةةةة  

 ااه ية)إراتاص ي/وموميح وتوقيعه والاأراخ واخام بخام ااوسسة ااع ية.

 وإوامادها. فحص التقارير الطبيةج ة طوية ي اط   ا طعين مجلس الرناامع ي .6

 ويي الطالب إبراز الوطاقة ايجامعية و م المروع لقاوة ااماحان. .7

مةن بمايةة ااماحةان،  مض ي نسف ساعة طسمح للطالب بمروع قاوة ااماحان بعم  .8

 .ابل مض ي نسف لمن اإلمتحانو  يجوز له ايرروج من قاوة ااماحان 

فتةله ألسةوا  لكاديميةة يمكةن بجلةس الرناةامع السةمال لةه بةايجلول  الطالب الذي تم .9

 لالماحان كطالب رارجي . ايحم األقص ى لالماحان كطالب رارجي فرصاان 

يحةةالا ااسةةج  بةةأوراق ااجابةةة اةةمة  تقةة  وةةن سةةاة شةةهور مةةن إوةةالن ال تيجةةة واحةةق  .10

األول من  ل النسفخالللطالب الاقمم بطلب بجلس الرناامع اراجعة لوراق إجاباته 

 .ذعد  سديد الرسوم املقرر ااذكورة لواله  املد 

 رصد الدرجات .11

تورذ نسوة يحمدها ك  قسم من لوماع الس ة بار  الاقوام و م ن اية العام  -ل

 المراس ي.

% وويةةةةةي الطالةةةةةب لن يةةةةة  ك فةةةةةي ا ماحةةةةةان  50درجةةةةةة ال جةةةةةال فةةةةةي لي إماحةةةةةان هةةةةةي  - 

 ال ظري والعميي ك  ويي حمة.

الاقةةةةميرالعام لنةةةة  سةةةة ة دراسةةةةية)وما الرابعةوايرامسةةةةةح هةةةةو ماوسةةةةط درجةةةةاط  -ج

 ااواد.

 تي:الاقمير العام للس ة الرابعة يحسب كاآل -د

 % من االاقمير من اماحاااط الس ة الرابعة.75

 % من الاقمير في اماحان الس ة الأالأة.15

 % من الاقمير في اماحاااط الس ة الأااية.10
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 كحةةةةم لدنةةةةي طسةةةةمح لةةةةه بالتسةةةةجي  الطالةةةةب الةةةةذي يحتةةةة   -ه
ً
ويةةةةي تقةةةةمير جيةةةةم جةةةةما

 مةةن ااوةادة والرسةةو  
ً
للسة ة ايرامسةة شةةراطة لن ينةون يةةجله األكةاديمي راليةا

 في مادة الاختج.

 تي:الاقمير العام في الس ة ايرامسة يحسب كاآل -و

 % من الاقمير في اماحاااط الس ة ايرامسة.75

 الرابعة.% من الاقمير في اماحاااط الس ة 25

طالب الس ة ايرامسة الذي يرسب في ا ماحان الن ةايي يمة ح درجةة الوكالراةول  -ز

 العام كما جا ط ب تيجاه األولي.

 تسج  درجة الطالب في ك  مقرر دراس ي ويي الوجة الاالي: -ل

 التقدير الرمط بالل ة اإلنجليزية الرمط بالل ة العربية الدرجة

 ممااز A ل 100-80

70-79   B  جيم 
ً
 جما

 جيم C ج 60-69

 مقووع  D د 50-59

 رسو  F هة 50لق  من 

 ضوابط عامة .12

 .ويي األق  من تأراخ بماية ا ماحاااط  تعلن جماوع ا ماحاااط قو  لسوووين -ل

ينون للرناامع مماحن رارجي لن  قسم يرشحه مجلس القسم ويعامم التنشةيح  - 

 تقراره  جاماع ااماح ين.مجلس الرناامع لو العميم واقمم ااماحن ايرارجي 

% مةةةن ااقةةةرر مةةةن دون وةةةذر مقوةةةوع 20ا تايةةةب الطالةةةب وةةةن حضةةةور لكثةةةن مةةةن  إ -ج

 
ً
يجوز بجلس الرناامع حرمااه من ايجلول اماحان لةذل  ااقةرر واواوةاره راسةوا
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% مةةةةن مقةةةةرر مةةةةا بعةةةةذر مقوةةةةوع 30لمةةةةا إ ا تايةةةةب الطالةةةةب وةةةةن حضةةةةور لكثةةةةن مةةةةن 

 ويسمح له بايجلول لذل  ااقرر بعم دراساه. 
ً
 فيعارن منسحوا

 مي حاالت ال ش: .13

و لإ ا ماتةةةةةةوط لي طالةةةةةةب فةةةةةةي حالةةةةةةة غةةةةةة  لو محاولةةةةةةة ايحتةةةةةةوع ويةةةةةةي مسةةةةةةاومة  .ل

 باألتي .محاولة تقميم ااساومة ألي طالب خرر فإن مراقب ااماحان سيقوم 

 وتع والمة مميطة ويي كراسة إجابة الطالب ااعني واضحة وسهلة اادراك. .1

 السمال للطالب ااعني بمواصلة ااماحان . .2

 ثةةةم يقةةةمم تقراةةةر كاةةةا ي ملتةةة  وةةةن تلةةة  ايحالةةةة للعميةةةم فةةةي  .3
ً
يخطةةةر العميةةةم فةةةورا

 لسرع وقد.

  العميةةةةةم يج ةةةةةة مةةةةةن وضةةةةةواة مجلةةةةةس الرناةةةةةامع للاحقيةةةةةق فةةةةةي ايحالةةةةةة ورفةةةةة .4
ع
ع ُطشةةةةةن

 من القراراط.
ً
 تقرارها بجلس الرناامع اتخا  ما يراه م اسوا

 ( يعااب  الطالب  بواحبد  أو أكثبر مبن العقوببات13-7مي حالبة بببوت مباورد مبي   .5

 الاالية:

 في ااادة لو ااواد. .ل
ً
 إواوار الطالب راسوا

 إيقاي الطالب ون المراسة بالرناامع ألي ممة يقررها ابجلس. . 

  .ج
ً
 من الرناامع. فت  الطالب ن ائيا

 

 ل.ه

 

 


