
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلية الطب والعلوم الصحية

م(2014تعديل ) - الالئحة األكاديمية  

 مقدمـــة:

ُسس والقوانين التي تحكم العالقة بين الطالب والجامعة. وتخضع الئحة 
ُ
اللوائح األكاديمية هي األ

جاز من  للنظام األساس ي لجامعة كردفانكلية الطب والعلوم الصحية 
ُ
ولوائحه التنظيمية التي ت

 .ويسود قانون الجامعة في حالة التعارضقبل مجلس أساتذة الجامعة 

 :التفاسير -1

في هذه النظم واللوائح األكاديمية ما لم يتضمن السياق معنًى آخر، يكون لكٍل من املصطلحات 

 اآلتية املعنى املبين أمامه:

 كلية الطب والعلوم الصحية.  الكلية:

 مجلس كلية الطب والعلوم الصحية. مجلس الكلية:

 عميد كلية الطب والعلوم الصحية.   العميد:

 مجلس أساتذة جامعة كردفان. مجلس األساتذة:

 أي وحدة علمية مستقلة تقوم بمهام التدريس أو البحث أو التدريب. القسم:

 مسجل كلية الطب والعلوم الصحية.  املسجل:



ية مستقلة تقوم بمهام التدريس أو البحث أو التدريب في املجال أي وحدة علم  البرنامج:

املعني )ويقصد بها برنامج علوم املختبرات الطبية وعلوم الصحة العامة 

 وصحة البيئة وعلوم التمريض(.

 عضو هيئة التدريس املكلف بالتنسيق لبرنامج أو مادة درس أو تدريب. املنسق:

 سغرض الحصول على إجازة علمية يمنحها مجلأي شخص مسجل بالكلية بالطالب:    

 األساتذة.                                        

املدة الزمنية التي يحددها التقويم الجامعي إلستمرار الدراسة السنوية وهي  العام الدراس ي:

  32حوالي 
 
 .أسبوعا

  16 - 14الفترة الدراسية التي يحددها التقويم الجامعى و مدتها  الفصل الدراس ي:
 
 .أسبوعا

هو محتوى تعليمي ُيقاس بعدد الساعات التي يدرسها الطالب في فصل دراس ي  املقرر الدراس ي:

 أو عام دراس ى واحد.

 ُيقصد به اإلمتحان النهائي التحريري أو إمتحان األداء العملي أو أي صورة اإلمتحان األصل:

بع لتقييم الطالب في نهاية الفصل أو العام الدراس ي.
َّ
ت
ُ
 أخرى ت

 هو فرصة تمنح لطالب تغيب عن إمتحان أصل بعذر يقبله مجلس الكلية. اإلمتحان البديل:

 هو اإلمتحان الذي يعقد إلزالة الرسوب في اإلمتحان األصل أو البديل. اإلمتحان امللحق:

 ل أو ملحق.هو وسيلة تقييم بدون بدي  اإلختبار:

 أي شخص يمنحه مجلس األساتذة إجازة علمية بإسم الجامعة أو الكلية. الخريج:



  السجل األكاديمي:
ً
 خالل دراسته بالكلية وفقا

ً
ُيقصد به سجل تفاصيل أداء الطالب أكاديميا

 لنظم التقييم املتبعة في الكلية.

 :قبول الطالب للدراسة بالكلية -2

مهمة اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق ي األول بالكلية هو للعام الدراس  الترشيح -1.2

 .الشهادات

يتوقف قبول الطالب الذين ترشحهم اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات على  -2.2

 يراها مجلس الكلية. املعاينة والكشف الطبي وأي معايير أخرى اجتيازهم 

وعلوم املختبرات الطبية وعلوم الصحة العامة وصحة  الطبعلى كل املرشحين لبكالريوس  -3.2

الشهادة في  النجاحإستيفاء الحد األدني من متطلبات القبول وهو التمريض  وعلوم البيئة

)اللغة العربية واللغة  املواد األساسيةأو ما يعادلها و النجاح في  املدرسية السودانية

 اإلنجليزية والتربية الدينية والرياضيات( 
 
  األحياء والكيمياء والفيزياء. زائدا

 :تحويل الطالب من أو إلى الكلية من داخل القطر أو خارجه -3

 .النفقة الخاصة فقطتقبل الكلية التحويل على  -1.3

 على توفر األماكن الشاغرة ينظر مجلس الكلية في الطلبات املقدمة من الطالب  -2.3
ً
وقفا

بعد العام الدراس ي املسجلين بكليات مماثلة من الجامعات األخرى للقبول بالكلية 

 .األول 

بالكلية وأي معايير أخرى يحددها  إستيفاء الحد األدنى للقبول على الطالب املتقدمين  -3.3

 مجلس الكلية.



رفع طلبات التحويل للعميد  -4.3
ُ
بالجامعة على أن يشمل  بواسطة أمين الشؤون العلميةت

السودانية أو ما يعادلها  ونسخه من الشهادة املدرسيةالطلب أسباب التحويل 

افقة على التحويلالجامعي وخطاب  والسجل األكاديمي من الجامعة التي يتحول  باملو

 مطلوبة. منها الطالب في وأي مستندات أخرى 

 من بداية الفصل الدراس ي. قبل شهر واحد على األقليجب أن يقدم الطلب  -5.3

 يقرر مجلس الكلية في طلب التحويل ويخطر مجلس األساتذة بقراره. -6.3

 ال يسمح لهم بالتحويل من الكليةالطالب املقبولون على أساس  -7.3
 
 .الواليات األقل نموا

ل  الطالبتخضع درجات عند التخرج،  -8.3  .لنظام التقييم بالكليةاملحوَّ

 :التسجيــل -4

في الكلية واألقسام باألمكنة واألوقات  بشخصهعلى الطالب إكمال إجراءات التسجيل  -1.4

على أال يتعدى ذلك نهاية األسبوع الثاني من بداية كل فصل التي تحددها إدارة الكلية 

األسبوع الثالث بعد تقديم أسباب  . قد يسمح العميد للطالب بالتسجيل خاللدراس ي

 مقنعة ودفع غرامة مالية.

ال يتم تسجيل أي طالب لفصل دراس ي جديد إال إذا أخلى طرفه من أي امتحان أو أي  -2.4

أعمال قد يتوقف على نتائجها وُضعه من حيث فصله من الكلية أو إعادة الفصل 

 الدراس ي الحالي.

ات تسجيله ألي فصل دراس ي في الوقت املحدد لذلك أي طالب ال يقوم بإكمال إجراء - -3.4

 يرفع مجلس الكلية اسمه من سجالت الكلية.

 :اإلشراف األكاديمي -5



 أكاديمٌي من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حسبما  -1.5
ٌ
يجوز أن يعين لكل طالب مشرف

 تقتضيه طبيعة الدراسة.

وتوجيهه منذ بدء الدراسة حتى تخرجه تكون مهمة املشرف األكاديمي إرشاد الطالب  -2.5

 ومتابعة تحصيل الطالب األكاديمي والسعي إليجاد الحلول املالئمة ملشكالته الدراسية.

 :التجميد واإلنسحاب من الدراسة -6

يجوز للطالب تجميد دراسته بعذر يقبله مجلس الكلية ملدة أقصاها فصلين دراسيين  -1.6

 فترة قيده بالكلية. خالل

 بما يدعمه  -2.6
ً
 مشفوعا

ً
ال يسمح ألي طالب بتجميد فصل دراس ي معين إال إذا قدم طلبا

 وذلك قبل نهاية فترة التسجيل للفصل الدراس ي املعني.

يجوز للطالب اإلنسحاب من الدراسة بعد التسجيل إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية  -3.6

حانات، كما يجوز ملجلس الكلية إلزام في مدة ال تقل عن ثالثة أسابيع من تاريخ إعالن اإلمت

الطالب باإلنسحاب من الدراسة لفصل دراس ي كامل إذا تغيب لفترة أكثر من املدة 

 املسموح بها.

 :نظام الدراسة -7

الدراسة في الكلية بنظام الفصل الدراس ي، عدا برنامج علوم املختبرات الطبية والذى  -1.7

 ي.تسير الدراسة فيه بنظام العام الدراس 

  12فترة الدراسة بالطب  -2.7
ً
 إجباريا

ً
 دراسيا

ً
 يتلقى فيها الطالب منهجا

ً
 متتاليا

ً
 دراسيا

ً
فصال

 بواسطة مجلس األساتذة واملجلس الطبي السوداني.
ً
 ومجازا

ً
 شامال



فصول دراسية متتالية يتلقى فيها  8فترة الدراسة بعلوم الصحة العامة وصحة البيئة  -3.7

 دراسي
ً
 بواسطة مجلس األساتذة ومجلس املهن الطالب منهجا

ً
 ومجازا

ً
 شامال

ً
 إجباريا

ً
ا

 الطبية املساعدة والفنية.

)بكالريوس شرف( أعوام  5)بكالريوس عام( أو  4فترة الدراسة بعلوم املختبرات الطبية  -4.7

 بواسطة مجلس 
ً
 ومجازا

ً
 شامال

ً
 إجباريا

ً
 دراسيا

ً
دراسية متتالية يتلقى فيها الطالب منهجا

 ساتذة ومجلس املهن الطبية املساعدة والفنية.األ 

  8فترة الدراسة بعلوم التمريض  -5.7
ً
 دراسيا

ً
فصول دراسية متتالية يتلقى فيها الطالب منهجا

 بواسطة مجلس األساتذة ومجلس املهن الطبية املساعدة والفنية.
ً
 ومجازا

ً
 شامال

ً
 إجباريا

 رحسبما تقتض ي الحاجة.يجوز ملجلس الكلية تأخير أو تقديم أي مقر  -6.7

جاز تلك اللوائح  -7.7
ُ
الدرجات العلمية والتخصصات املختلفة تحكمها لوائح خاصة بالكلية وت

 من قبل مجلس األساتذة.

 التقييــــم-8

ِبع الكلية نظام التقييم الذي جاء ذكره في النظام األساس ي للجامعة. -1.8
َّ
ت
َ
 ت

دراس ي بصورة مستمرة عن طريق اإلختبارات يكون تقييم عمل الطالب في كل مقرر  -2.8

 والتقارير وحلقات النقاش والواجبات واإلمتحانات وأي وسيلة أخرى للتقييم.

% من الدرجة 50% وال تقل عن 70اإلمتحان النهائي للمقرر الدراس ي ال تتعدى درجاته  -3.8

% من الدرجة 30% وال تقل عن 50النهائية للمقرر، والتقويم املستمر ال تتعدى درجاته 

 النهائية للمقرر.

 %.50درجة النجاح في أي إمتحان معلن ال تقل عن  -4.8



 في 40الطالب الذي يتحصل على أقل من  -5.8
ً
% من املقرر العملي ملادٍة دراسيٍة ما ُيعتبر راسبا

تلك املادة. للنجاح في امتحانات بكالريوس الطب والجراحة يجب علي الطالب الحصول 

 % كحد أدني لإلمتحان السريري.45د أدنى في اإلمتحان التحريري و % كح40علي 

% أو أكثر من جملة اإلمتحانات النهائية للفصل الدراس ي 75الطالب الذي يرسب في  -6.8

 املعني يفصل من الكلية.

% من جملة اإلمتحانات النهائية للفصل 75% فأكثر وأقل من 50الطالب الذي يرسب في  -7.8

ني يجوز ملجلس الكلية أن يسمح له بإعادة ذلك الفصل الدراس ي )إعادة بكل الدراس ي املع

 املواد( إن وجدت أماكن شاغرة وال تجوز اإلعادة لفصل دراس ي معين أكثر من مرة واحدة.

% من جملة اإلمتحانات النهائية للفصل الدراس ي 50الطالب الذي يرسب في أقل من  -8.8

 في املواد التي رسب فيها. املعني يجلس لإلمتحانات املالحق

الطالب الذي يرسب في مادة أو أكثر في اإلمتحانات املالحق يجوز ملجلس الكلية أن يسمح  -9.8

 له بإعادة تلك املادة أو املواد، وال تجوز اإلعادة لفصل دراس ي معين أكثر من مرة واحدة.

 فصل من الكلية.الطالب الذي يرسب بعد اإلعادة في الفصل الدراس ي املعني يُ  -10.8

م حسب ما ورد في ) -11.8  (.10.8( حتى )3.8الطالب الذي يجلس لإلمتحان البديل ُيقيَّ

نجاح الطالب في اإلمتحان امللحق يقيم بتقدير مقبول بغض النظر عن الدرجة التي  -12.8

ه األكاديمي مع اإلشارة للملحق. ِ
 
  أحرزها، على أن ُيكتب ذلك التقدير في سجل

 .يقي13.8
َّ

م أداء طالب اإلعادة حسب الدرجات التي أحرزها وفقا للنظام املعمول به علي أال

 ينافس علي جائزة التفوق األكاديمي.



صل من الكلية ألسباب أكاديمية يمكنه تقديم طلب جلوس لإلمتحان  -14.8
ُ
الطالب الذي ف

عميد في مدة من الخارج خالل مدة ال تزيد عن فصلين دراسيين، علي أن ُيقدم الطلب لل

لها شهر قبل بداية اإلمتحانات، ويعرض الطلب على مجلس الكلية للنظر في منحه 
َّ
أق

 فرصة الجلوس لإلمتحان.

ال يسمح ألي طالب بالجلوس كُممَتحن من الخارج ألكثر من فرصتين طيلة فترة بقائه في  -15.8

 الكلية.

ن الخارج عليه تسديد رسوم الطالب الذي يسمح له بالجلوس لإلمتحان كُممَتحن م -16.8

اإلمتحان املقررة، واجتياز كل إمتحانات الفصل الدراس ي املعني من املرة األولى )اليمنح 

 فرصة للملحق(.

الطالب الذي جلس بموافقة مجلس الكلية لإلمتحان كُممَتحن من الخارج والذي اجتاز  -17.8

بالتسجيل كطالب نظامي للفصل كل امتحانات الفصل الدراس ي املعني بنجاح ُيسمح له 

 على توفر األماكن الشاغرة.
ً
 الدراس ي التالي وقفا

 للنظام التالي: -17.8
ً
 تكون نتيجة تقييم أداء الطالب في كل مقرر دراس ي وفقا

 

 Excellent A ممتاز % فأكثر80

79-70%  
ً
د جدا ِ

 Very Good B جي 

د 69-60% ِ
 Good C جي 

 Pass D مقبول  59-50%



 Fail F رسوب %50من أقل 

 

ل  -18.8 خرى تقديرات املقررات التي درسها في الكلية املحوَّ
ُ
ل من كلية أ عتمد للطالب املحوَّ

ُ
ت

خَضع هذه التقديرات لتقييم الكلية.
ُ
 منها ضمن متطلبات التخرج بعد أن ت

 والتمريض(.ينطبق هذا التقييم على كل املساقات )الطب و املختبرات والصحة العامة  -19.8

 :وعلوم التمريض كاآلتيطالب برنامج الصحة العامة وصحة البيئة   . يتم تقييم أداء 8-20

يستخدم نظام النقاط في تقويم األداء األكاديمي للطالب , حيث يتم حساب نقاط درجات  8-20-1

املادة مقربة ملنزلة عشرية واحدة وتضرب في عدد الساعات املعتمدة للمادة للحصول على نقاط 

 املادة )وزن املادة(. 

 إذا حصل على  8-20-2
ً
 املادة. أو أكثر من نقاط درجات 2.0يعتبر الطالب ناجحا

للمادة  2.0الطالب الذي يرسب في مادة وينجح في امتحان إزالة الرسوب تعتمد له نقطتين  8-20-3

 التي جلس لها.

 تحسب نقاط درجات املادة )مقربة ملنزلة عشرية واحدة( كما يلي:  8-20-4

 100درجات الطالب في املادة من 

 نقاط درجات املادة =                  

25 

 



 عليه يكون تقدير الطالب في املادة كما يلي:   8-20-5

 التقدير في املادة نقاط درجات املادة

 (Aممتاز ) 3.2-4.0

2.8-3.1 ( 
ً
 (Bجيد جدا

 (Cجيد ) 2.4-2.7

 (*D( و )Dمقبول ) 2.0-2.3

 رسوب 2.0اقل من 

 (D*   )تعني النجاح في امتحان إزالة الرسوب للمادة 

تحسب نقاط املادة )وزن املادة( من نقاط درجات املادة وعدد ساعاتها املعتمدة )مقربة  8-20-6

 ملنزلتين عشريتين( كما يلي: 

 عدد ساعاتها املعتمدة× نقاط املادة = نقاط درجات املادة      

 

  يحسب املعدل الفصلي للطالب من النقاط الفصلية للمواد والساعات املعتمدة لها 8-20-7
ً
)مقربا

 ملنزلتين عشريتين( كما يلي:

 مجموع النقاط ملواد الفصل الدراس ي                                          

 املعدل الفصلي =                      

 مجموع الساعات املعتمدة للفصل الدراس ي                                     



 

لطالب من النقاط التراكمية للمواد والساعات التراكمية لها يحسب املعدل التراكمي ل  8-20-8

 ملنزلتين عشريتين( كما يلي: 
ً
 )مقربا

  

 الساعات املعتمدة التراكمية÷ املعدل التراكمي = النقاط التراكمية      

 

 االجازة العلمية:  8-20-9

يمنح الطالب بعد اكمال دراسة املنهج املقرر بنجاح درجة البكالوريوس العام في الصحة العامة 

 وصحة البيئة حسب التصنيف اآلتي: 

 تصنيف درجة البكالوريوس املعدل التراكمي

 Excellent ممتاز   3.00-4.00

2.70-2.99   
ً
 Very Good جيد جدا

 Good جيد   2.40-2.69

 Pass مقبول   2.00-2.39

 



بالنسبة لعلوم املختبرات الطبية، يجوز ملجلس الكلية منح الطالب الذي يتحصل على  -21.8

 فما فوق في اإلمتحان النهائي للسنة الرابعة فرصة الدراسة لنيل 
ً
د جدا ِ

تقدير عام جي 

 (.2)مرتبة الشرف )دراسة السنة الخامسة( بعد استيفاء الشروط املذكورة في امللحق رقم 

 لوائح اإلمتحانات: -9

سمى لجنة اإلمتحانات -1.9
ُ
ِن مجلس الكلية لجنة ت

ون اللجنة مسؤولة عن إجراء  ُيكو 
ُ
ك
َ
وت

 وإدارة اإلمتحانات.

يلتزم الطالب بلوائح اإلمتحانات واإلرشادات التي تصدرها الجامعة أو الكلية أو القسم،  -2.9

 إدارة الكلية أو لجنة اإلمتحانات.وعلى الطالب التقيد بالجداول التي تعلنها 

% فأكثر من األنشطة األكاديمية للمقرر 20مقبول عن  دون عذرإذا تغيب الطالب  -3.9

 فيها، وعليه 
ً
املعتمد ملادٍة دراسيٍة ما ُيحرم من الجلوس لإلمتحان في تلك املادة ويعتبر راسبا

 إعادة دراسة املقرر في أقرب فرصة يعرض فيها ذلك املقرر.

% فأكثر من األنشطة األكاديمية للمقرر املعتمد 30مقبول عن  بعذرإذا تغيب الطالب  -94.

ملادٍة دراسيٍة ما ُيحرم من الجلوس لإلمتحان في تلك املادة وعليه إعادة دراسة املقرر دون 

ه في التجميد.  أن يفقد حقَّ

 في ذلك -5.9
ً
 اإلمتحان. إذا تغيب الطالب عن إمتحان معلن دون عذر يعتبر راسبا

إذا تغيب الطالب عن إمتحان معلن بعذر ينبغي أن يصل املسجل مستند موثق يوضح  -6.9

سبب الغياب في مدة أقصاها يومين بعد تأريخ انعقاد اإلمتحان، وفي حالة قبول العذر 

 يسمح للطالب بالجلوس إلمتحان بديل حسب الجدول الذي تعلنه الكلية.



عتمدة ال يسمح له بالجلوس ألي إمتحان خالل فترة سريان من ُيمنح إجازة مرضية م -7.9

 اإلجازة التي أوص ى بها الطبيب املعالج.

 التقارير املرضية الصادرة من املؤسسات العالجية  -8.9
َّ

قبل إال
ُ
، ال ت

ً
ال ما لم يكن الطالب ُمحوَّ

املهنية  درجتهو  إسم الطبيبالحكومية باألبيض فقط ، ويجب أن تحمل 

 مومي( وتوقيعه والتاريخ ويختم بختم املؤسسة املعنية.)إختصاص ي/ع

ن مجلس الكلية لجنة طبية ُيناط بها فحص التقارير الطبية وإعتمادها. -9.9 ِ
 ُيعي 

 علي الطالب إبراز البطاقة الجامعية عند الدخول لقاعة اإلمتحان. -10.9

ي نصف ساعة من -11.9 بداية اإلمتحان،  ال يسمح للطالب بدخول قاعة اإلمتحان بعد ُمض ِ

ي نصف زمن اإلمتحان.  وال يجوز له الخروج من قاعة اإلمتحان قبل ُمض ِ

 بالنسبة لطالب الطب: -12.9

 في نهاية الفصل الدراس ي األول والثالث والخامس  -1.12.9
ٌ
تكون هناك إمتحاناٌت نهائية

متحان والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، وال يحق ألي طالب الجلوس لإل 

 النهائي إال بعد نجاحه في كل األمتحانات املالحق والبديل للفصل الدراس ي السابق.

تكون هناك إختباراٌت في نهاية الفصل الدراس ي الثاني و الرابع والسادس و السابع  -2.12.9

 من نتيجة كل إختبار لتضاف لنتيجة اإلمتحان النهائي 
ٌ
ؤخذ نسبة

ُ
والتاسع، على أن ت

 ليه.للفصل الذي ي

 في إمكانية 2.11.9( و )1.11.9يستمر العمل بما ورد في ) -3.12.9
ً
( على أن ُينظر مستقبال

 بإقامة امتحان نهائي آخر كل فصل دراس ي.
ً
 تطبيق النظام الفصلي كامال



بالنسبة لطالب علوم الصحة العامة وصحة البيئة والتمريض، يكون هناك إمتحاٌن  -13.9

 راس ي.نهائٌي في نهاية كل فصل د

بالنسبة لطالب علوم املختبرات الطبية، يكون هناك إمتحاٌن نهائٌي في نهاية كل عام  -14.9

 دراس ي.

إذا ما ُضِبط أي طالب في حالة غش أو محاولة الحصول على مساعدة أو محاولة تقديم  -15.9

 املساعدة ألي طالب آخر فإن مراقب اإلمتحان سيقوم باآلتي:

 ة على كراسة إجابة الطالب املعني واضحة وسهلة اإلدراك.وضع عالمة مميز  -1.15.9

 السماح للطالب املعني بمواصلة اإلمتحان. -2.15.9

 عن تلك الحالة للعميد في أسرع  -3.15.9
ً
 ثم يقدم تقرير كتابي مفصال

ً
ُيخطر العميد فورا

 وقت.

ل العميد لجنة من عضوية مجلس الكلية للتحقيق في الحالة  -4.15.9 ِ
 
ورفع تقريرها ُيشك

 من قرارات.
ً
 ملجلس الكلية إلتخاذ ما يراه مناسبا

 ( يعاقب الطالب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:15.9في حالة ثبوت ما ورد في ) -16.9

 الرسوب بدرجة صفر في املادة التي غشَّ فيها مع نشر اسمه بلوحة اإلعالنات. -1.16.9

 ملدة أقصاها عامين.الفصل املؤقت من الكلية  -2.16.9

 الفصل النهائي من الجامعة. -3.16.9



يحتفظ املسجل بأوراق اإلجابة ملدة ال تقل عن شهرين من إعالن النتيجة ويحق للطالب  -17.9

التقدم بطلب ملجلس الكلية ملراجعة أوراق إمتحاناته خالل النصف األول من املدة 

 املذكورة أعاله بعد تسديد الرسوم املقرره.

 في جميع املقررات  -18.9
ً
 أو رسوبا

ً
كل الدرجات والتقديرات التي يتحصل عليها الطالب نجاحا

 تثبت في سجله األكاديمي.

 :متطلبات التخرج -10

 النجاح في جميع مقررات الفصول الدراسية بالكلية. -1.10

عية في الطب الحد األدنى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالب للحصول على اإلجازة الجام -2.10

 فصول دراسية قبل التخرج مباشرة. 6هو 

الحد األدنى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالب للحصول على اإلجازة الجامعية في علوم  -3.10

.
ً
 املختبرات الطبية هو عامان دراسيان قبل التخرج مباشرة

جازة الجامعية في علوم الحد األدنى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالب للحصول على اإل  -4.10

. 4الصحة العامة وصحة البيئة وعلوم التمريض هو 
ً
 فصول دراسية قبل التخرج مباشرة

الحد األقص ى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالب للحصول على اإلجازة الجامعية في  -5.10

 من تاريخ القبول. 24الطب هو 
ً
 دراسيا

ً
 فصال

التي يقضيها الطالب للحصول على اإلجازة الجامعية في الحد األقص ى للفترة الزمنية  -6.10

 أعوام من تاريخ القبول. 8علوم املختبرات الطبية هو 



الحد األقص ى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالب للحصول على اإلجازة الجامعية في  -7.10

 من تاريخ  16علوم الصحة العامة وصحة البيئة وعلوم التمريض هو 
ً
 دراسيا

ً
فصال

 القبول.

 اإلجازة الجامعية: -11

منح لطالب الطب هي البكالوريوس في الطب والجراحة. -1.11
ُ
 الدرجة العلمية التي ت

منح لطالب املختبرات الطبية هي البكالريوس العام أو بكالريوس  -2.11
ُ
الدرجة العلمية التي ت

 الشرف في علوم املختبرات الطبية.

منح -3.11
ُ
لطالب الصحة العامة هي البكالريوس في الصحة العامة و  الدرجة العلمية التي ت

 صحة البيئة.

منح لطالب التمريض هي البكالريوس في علوم التمريض. -4.11
ُ
 الدرجة العلمية التي ت

 شهادة التفاصيل: -12

يحتفظ كل من عميد الكلية وأمين الشئون العلمية بالجامعة بسجل أكاديمي سري  -1.12

 ألداء كل طالب.

يمكن للطالب أن يستخرج شهادة التفاصيل بعد تسديد الرسوم املقررة وذلك عند التخرج  - -2.12

 أو الفصل أو االستقالة.

صدر شهادة التفاصيل بواسطة أمين الشؤون العلمية بالجامعة. -3.12
ُ
             ت


