
 1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                                                                          

 جامعة كردفان                                      

 كلية دراسات الحاسوب واالحصاء                                  
 

 

 صاء)الشرف(  في دراسات الحاسوب واالحالعلوم ريوسولبرنامج بكال الئحة الكلية

 تمهيد:

دفان حصاء وضعها من أنها تخضع لقانون جامعة كرتستمد كلية دراسات الحاسوب واإل      

ية لس كلواللوائح والنظم األساسية التي تجاز من قبل مجلس األساتذة بالجامعة.  يحتفظ مج

لن أن تع هذه اللوائح بعد إجازتها على ية بتعديللنفسه حق التوصحصاء دراسات الحاسوب واإل

لب لى الطائحة عالتعديالت من خالل قنوات الجامعة المعترف بها، وتقع مسؤولية اإللمام بهذه الال

 ئحة.الال مكان واضح كما تقوم بتنوير الطالب الجدد بهذه يوتقوم الكلية بإعالنها سنوياً ف

 تعريف المصطلحات:  /1

ً آخر فإن المصطلحات أدناه تستخدم وفق هذه الالئحة في ً للومالم يقتض السياق تعريفا تعاريف ا

 الواردة أمام كل مصطلح:

 ويقصد بها جامعة كردفان. الجامعة: .1

 حصاء.: ويقصد بها كلية دراسات الحاسوب واإلالكلية .2

 حصاء.ويقصد به مجلس كلية دراسات الحاسوب واإل المجلس: .3

 .حصاءاإلدراسات الحاسوب وويقصد به عميد كلية  العميد: .4

 يقصد به مجلس أساتذة جامعة كردفان. مجلس األساتذة: .5

وريوس نيل درجة بكااللبكشوفات الكلية المقيد  أو للقبول يقصد به الشخص المرشح الطالب: .6

 .حصاءاإل)الشرف( في دراسات الحاسوب و

سبوعاً أ 15حوالي : يقصد به المدة الزمنية المحددة في تقويم الكلية وهي الفصل الدراسي .7

  .من الدراسة
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ين عن فصل يقصد به المدة الزمنية المحددة في  تقويم الكلية وهي عبارة :الدراسيالعام  .8

 دراسيين.

 مدة.ويقصد به المادة الدراسية والتي لها وزن  يحدد بالساعات المعت المقرر الدراسي: .9

عادل وت الدراسييد وزن المقرر ويقصد بها الوحدة القياسية الدراسية لتحد الساعة المعتمدة:

 ساعة واحدة أسبوعيا للمحاضرات النظرية وساعتين إلى ثالث ساعات للعملي.

 

 لىولوائح القبول بالسنة األ /2

دارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة الكلية وفقاً للوائح اإل فييتم الترشيح للقبول  -2

 التعليم والبحث العلمي.

دارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات قبول الطالب الذين تم ترشيحهم من اإل يتوقف2-2

بوزارة التعليم والبحث العلمي على اجتيازهم للمعاينة والكشف الطبي وعلى إكمال إجراءات 

 التسجيل بالكلية.

 الطالب المرشح للقبول أي شروط أخرى يحددها المجلس. فييجب أن يستو 2-3

 طالبتحويل ال /3

 يوقفاً على توفر األماكن الشاغرة بالكلية وحسب لوائح الشئون العلمية ينظر مجلس الكلية ف 3-1

لى بالكلية المقبول وكمال السنة األإالطلبات المقدمة من الطالب المسجلين بكليات مماثلة شريطة 

 فيها أصالً.

يات أخرى شريطة إحضار يسمح لطالب الكلية) عدا طالب القبول الوالئى( بالتحويل لكل 3-2

التحويل إليها. يموافقة مبدئية من الكلية التي يرغب الطالب ف  

 ةئحالعلى الطالب المتقدمين للتحويل تكملة اإلجراءات حسب الخطوات المنصوص عنها ب 3-3

 .الشئون العلميةبالتحويل 

 التسجيل /4

ي.على كل طالب التسجيل شخصياً بالكلية في بداية كل فصل دراس 4-1  

 .للكليةتحدد تواريخ التسجيل حسب التقويم الدراسي  4-2
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 ات العامجميع مقرر يإال بعد النجاح ف يتالال الدراسيعام للطالب بالتسجيل للال يسمح  4-3

 السابق. يالدراس

.يلدراسعلى كل طالب إكمال إجراءات التسجيل خالل أسبوعين من بداية التسجيل للفصل ا 4-4  

 لمتأخر بالتسجيل خالل األسبوع الثالث بعد موافقة العميد.يسمح للطالب ا 4-5

ميد غرض تجبالفترة المحددة يلزم بتقديم طلب تسجيل  يفطالب يتأخر عن التسجيل  يأ 4-6

 الدراسة.

له.الطالب الذي لم يسجل حسب ضوابط هذه الالئحة وبدون عذر مقبول يحق للمجلس فص 4-7  

 التجميد /5

ذا تقدم بعذر مقبول إ يالفصل الدراس أوللطالب بتجميد العام الدراسي  يجوز للمجلس السماح 5-1

 قبل نهاية الدراسة للفصل الدراسي المعين بمدة ال تقل عن أربعة أسابيع.

 ال تزيد عدد مرات التجميد عن مرتين طوال فترة الدراسة. 5-2

فك سمح له بيجميد اء فترة التنتهإالطالب الذي قام بالتجميد من قبل ويّود مواصلة الدراسة بعد  5-3

 التجميد بعد كتابة طلب لمجلس الكلية.

 نظام الدراسة /6

داء الطالب بنهاية الفصل الزوجي من أالمعدل يتم فيه تقويم  يتتبع الكلية نظام الفصل الدراس 6-1

.يكل عام دراس  

جازة مبدئية لنتيجة امتحانات الفصول الفردية.إيقوم مجلس الكلية ب 6-2  

ة لدراسمنهج ا يمقررات دراسية إجبارية حسب التوزيع ف الدراسيالفصل  يتلقى الطالب في6-3

 بالكلية.

 بع سنوات.أر يف (الشرفالعلوم )لوريوس اتمنح الكلية درجة بك 6-4

 نظام التقويم /7

يعتبر كل مقرر دراسي مستقالً بذاته ويتم تقويمه وفقاً لذلك. 7-1  

المستمر ألداء الطالب في االمتحانات وتحدد النتيجة في نهاية كل عام تتبع الكلية نظام التقويم  7-2

 دراسي.
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كل مقرر دراسي من: يتتكون الدرجة ف 7-3  

 درجات االمتحان التحريرى النهائى )النظرى( -أ

 عمال الفصلية.درجات العملى واأل -ب

( درجة.100الدرجة الكاملة لكل مقرر دراسي مائة ) 7-4  

درجة. 50درجة النجاح في كل مقرر هي  7-5  

 تحسب الدرجات النقطية لكل مادة على النحو التالى: 7-6

 

 ( مقربة لمنزلتين عشريتين25الدرجة النقطية للمادة = )الدرجة /  
 

 التقدير الرمز الدرجة النقطية

3.20 – 4.00 A ممتاز 

2.80 – 3.19 B  ًجيد جدا 

2.40 – 2.79 C جيد 

2.00 – 2.39 D مقبول 

 رسوب F 2من  أقل
 

 مدةعدد ساعاتها المعت يتحسب نقاط المادة من حاصل ضرب الدرجة النقطية للمادة ف 7-7

 السنوى للطالب على النحو التالى: أو يالفصل  يحسب المعدل 7-8

 درسها يمجموع النقاط الفصلية للمقررات التالسنوى =  أو يالمعدل الفصل

 مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات                                               

 مجموع النقاط*الساعات المعتمدة لجميع الفصول الدراسية=  يالمعدل التراكم 7-9

 مجموع الساعات المعتمدة لكل الفصول الدراسية   

 نظام اإلمتحانات /8
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يحاارم ماان  يمقاارر دراساا ي% أل25ماان  أكثاار يفاايتغيااب دون عااذر مقبااول  يالطالااب الااذ 8-1

 عادة دراسة ذلك المقرر.إالجلوس ألمتحانات ذلك المقرر ويعتبر راسبًا فيه ويطالب ب

 نساحاب مانمقرر دراسى يطالب باإل ي% أل25من  أكثر ييتغيب بعذر مقبول ف يالطالب الذ8-2

 عادة دراسته.إذلك المقرر وعليه 

 يفاسباً رمادة يعتبر  أي يس إلمتحان معلن فيتغيب دون عذر مقبول عن الجلو يالطالب الذ 8-3

 تلك المقرر.

ً رمادة يعتبر  أي ييتغيب دون عذر مقبول عن الجلوس إلمتحان معلن ف يالطالب الذ 8-4  يف اسبا

 تلك المقرر.

ن يفصل م الدراسيمن الساعات المعتمدة للعام  أكثر أو% 75 فييرسب  يالطالب الذا8-5

 سجالت الكلية.

 الدراسي% من الساعات المعتمدة للعام 75من  أقلو  أكثر أو% 50 فييرسب  لذياالطالب  8-7

متى ما توفرت أماكن شاغرة بحد أقصى مرة واحدة لإلعادة  يالمعن الدراسييسمح له بإعادة العام 

.الدراسينفس العام  في  

متحان يجلس إل الدراسي% من الساعات المعتمدة للعام 50من  أقل فييرسب  الذي الطالب 8-8

رسب فيها. يالمقررات الدراسية الت فيإزالة الرسوب   

له  إمتحان إزالة الرسوب يسمح في أكثر أومقرر دراسى واحد  فييرسب  الذيالطالب  8-9

 اغرة.شرسب فيها متى ما توفرت أماكن  يالمقررات الدراسية الت في الدراسيبإعادة العام 

راسة العودة لمواصلة الد فيت الكلية ويرغب تمت إزالة إسمه من سجال الذيالطالب  8-10

 .تقبل شهر من بداية االمتحانا بالكلية عليه تقديم طلب لإلمتحان من الخارج للعميد

 قصى.أالجلوس لالمتحان من الخارج مرتين كحد  لطالبليسمح  8-11

ه كل المقررات الدراسية يسمح ل فيجلس لالمتحان من الخارج ونجح  الذيالطالب  8-12

 اغرة.شمتى ما توفرت أماكن  يالتال الدراسيالعام  فيالتسجيل طالباً نظامياً بالكلية ب

الجلوس مقررين دراسيين يسمح له ب أومقرر  فييرسب  الذيطالب اإلمتحان من الخارج و 8-13

 كل المقررات. فيويسمح له بالتسجيل بعد نجاحه زالة الرسوب إالمتحانات 

من امتحانات  أي في أومن مقررين  أكثر فييرسب  الذيرج وطالب االمتحان من الخا 8-14

 ازالة الرسوب يفقد فرصة.
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 .يكاديمسجله األ فيوترصد له االمتحان من الخارج تحفظ جميع الدرجات السابقة لطالب  8-15

 ن وكل منثناء االمتحاأمساعدة لطالب آخر  أيتقديم  أوطالب الحصول على  يال يسمح أل 8-16

 هذه الحالة يعتبر متلبساً بحالة غش. مثل فييضبط 

 ش.ة الغحال فييقوم بتشكيل لجنة تحقيق  الذيعلى كبير المراقبين رفع تقرير للعميد و 8-17

جميع من العقوبات التالية على  أوبعض توقيع عند ثبوت واقعة الغش يحق للمجلس  8-18

 الطالب:

 الطالب.التشهير بأ/                

 اإلمتحان المعنى. فيب/ رسوب الطالب 

 دنى.أن الكلية لمدة عام كحد مفصل الج/ 

 ذا تكررت واقعة الغش.إ ضافيةإفرض عقوبة  فيللمجلس الحق د/ 

 منح االجازة العلمية /9

ة المقاررة كملاوا مانهج الدراساأجازة الجامعاة العلمياة للطاالب المساجلين بالكلياة الاذين إتمنح  9-1

 هائية.بنجاح واجتازوا االمتحانات الن

 لية.جازة الجامعية من الكلية هو حضور عامين دراسيين بالكالحد األدنى لنيل اإل  9-2

موضاح  تمنح للطالب على المعادل التراكماى للطالاب كماا يجازة العلمية التيعتمد تصنيف اإل 9-3

 دناه:أ

 

 التقدير المعدل التراكمى

 لىوالدرجة األ 4.00 – 3.00

 لوالقسم األ -ية الدرجة الثان 2.99 – 2.70

 يالقسم الثان -الدرجة الثانية  2.69 – 2.40

 الدرجة الثالثة 2.39 – 2.00
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 شهادة التفاصيل /10

 الحاالت التالية بعد تسديد الرسوم المقررة. فيتصدر الكلية شهادة التفاصيل  10-1

 جامعة.لعلى طلب الطالب وموافقة الشئون العلمية با التحويل من الكلية ألخرى بناءً  .1

 التخرج .2

 زالةاإل .3

 مية.العميد واعتماد أمين الشئون العلمسجل الكلية وتحمل شهادة التفاصيل توقيع  10-2

 شهادة التخرج /11

 .لكليةاإلنجليزية للخريجين من ا أوتصدر الجامعة شهادة التخرج باللغة العربية و/ 11-1

 ين الشئون العلمية.أم واعتمادالعميد المسجل وتحمل شهادة التخرج توقيع  11-2


