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 كلمة السيد العميد :.
الحمد هلل رب العاملين و الصالة والسالم على رسول هللا األمين سيدنا محمد 

  صلى هللا علية و سلم .
دليل الكلية للعام نحمد هللا أن وفقنا النجاز هذا العمل و هو عبارة عن 

دفعة أي ما  21كلية حتى اآلن و نحمد هللا فقد تخرج من هذه ال. 2015
 طبيب و طبيبة. 3800يعادل  حوالي 

م و 2006/-2005منهج الكلية صاحبة عدة مراحل للتحديث في عام 
 .2014تحديث أخير عام  م2011/2012تحديث أخر في عام 

 تحت كذلك وإقليميا من جامعة الدول العربية  ةدمعتممن المجلس الطبي السوداني و  الكلية معتمدة
 زار 2015و م2011و في العام . منظمة الفدرالية للتعليم الطبي التابعة للصحة العالمية الفي  داعتماال 

مجلس الطبي البدعوة من  ( 2015وبروفيسور جاك بولو) خبيرة التعليم الطبي غرانت ر جانتو سيبروف الكلية
مسيرة الكلية بعدها بللنهوض لعدة نقاط  2011غرانت في العام   ر جانتو سيبروفالسوداني و قد نبهت 

ورشه و قد كانت  50الي حو  بلغت ورش عمل ألعضاء هيئة التدريسو  ةعقدت الكلية عدة دورات تدريب
بن عوف مدير مركز  التطوير محمد  يسوربروف ر حسن عباس وو سيير الجامعة بروفها بحضور مدغالب

 الطبي بالكلية .
الجودة و اعتماد كورس المهنية الطبية و أخالقيات المهنية في بحمد هللا تم تكوين قسم التكامل و إدارة  

هذا وقد سعت الكلية  خالل الفترة الماضية لمهني . المنهج و كذلك كورس مهارات التواصل و  السلوك  ا
لتأكيد المشاركة و المسؤولية المجتمعية و التعاون مع الشركاء مثل وزارة الصحة الوالئية و منظمات المجتمع 

 دني .الم
دراستِه  سالين  الطالب في مجمل سنوات يحتاجهو الذي  الكليةو في ختام هذه الكلمة نقدم بين أيديكم دليل 

ديث .رسالتها و ألحداث نهضة شاملة في التعليم الطبي الح ءفي إدارة الكلية  ألدا هللا أن يوفقنا  
 و جزآكم هللا خيرا

 
 عمراحمدالقادر د. شرفي عبد

 عميد الكلية
2015 
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 نبذة تاريخية:
 

 

عة منذ لقائمين على أمر الجاملقد كان قيام كلية للطب في جامعة أم درمان اإلسالمية حلمًا يراود ا        
م وبقي ذلك أماًل حتى صدر قرار 1912إنشائها علمًا بأن نواة جامعة أم درمان اإلسالمية قد ولدت في عام 

ي م ولقد صار األمر حقيقة بتعيين العميد واستالمه العمل ف1988مجلس الجامعة بقيام كلية للطب عام 
اسي التجهيز حتى تاريخ بدء الدراسة في العام الدر م. ولقد كانت تلك الفترة فترة 11/11/1989

( طالبة لقسم 31( طالبًا لقسم الطالب و )27م حيث تم قبول الدفعة األولى للكلية عدد )1990/1991
ان.م بمقر الكلية المؤقت بقصر الشباب واألطفال بأم درم24/2/1991الطالبات, وبدأت الدراسة الفعلية في   

لية وتوفير ية الذي شهدت خالله أعمااًل متواصلة ودورية لتحقيق تأسيس الككان هذا عام نشأة الكل 
لة األولى إذ وفقوا المستلزمات والمتطلبات لقيامها وبدء الدراسة بها. وقد تم توفير الضروريات الالزمة للمرح

دوات واألجهزة األ في تعيين نخبة ممتازة من أساتذة الطب في السودان باإلضافة إلى توفير –والفضل هلل  –
 ومتطلبات المعامل التي تساعد على بدء وسير الدراسة في مراحلها األولية.

وتمشيًا مع فلسفة الكلية المبنية على التوجه نحو المجتمع والتعليم الطبي المبني على حل المشاكل  
راكزهما الصحية ومع الصحية فقد ُأطر التعاون بين الكلية ووزارة الصحة السودانية االتحادية والوالئية وم

 الخدمات الطبية العسكرية.
ومن أهم االنجازات التي تحققت في هذه الفترة األولية من نشأة الكلية إعداد المناهج والتي عقدت لها  

 إلعداد مناهج المرحلة األولى بالكلية ثم أعقبتها في م31/7/1990ثالث مجموعات عمل أولها كانت في 
العمل الثانية والتي وضعت مناهج المرحلة الثانية بالكلية )السنتين الثانية م قيام مجموعة 15/12/1991

 والثالثة(.
ومما تجدر االشارة إليه أنه قد شارك في هاتين المجموعتين عدد كبير من أعمدة الطب في السودان  

اف من مختلف كليات الطب السودانية ومن وزارة الصحة والمستشفى العسكري بأم درمان وذلك بإشر 
البروفيسور/ بشير حمد مستشار هئية الصحة العالمية. ولقد تم بحمد هللا وضع المناهج مفصلة وفق فلسفة 

 الكلية.
انتظمت مجموعة العمل الثالثة لوضع الئحة التقويم والمنهج  م1993مايو  8-5وفي الفترة من  

 الدراسي للمرحلة الثالثة.
 21الموافق  هـ1413ذوالحجة  1لفتيحاب في أم درمان بتاريخ انتقلت ادارة الكلية للمدينة الجامعية با 
بعد أن تم تجهيز قاعات للدراسة بها كما تم تجهيز المختبرات الالزمة للتدريب العملي في  م1993مارس 
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الكيمياء الحيوية ووظائف األعضاء وعلم األمراض واألحياء الدقيقة باإلضافة إلى المقر المؤقت إلدارة كلية 
م تم استيعاب الطالب جميعًا بما في ذلك الذين كانوا 1993يونيو 12 لمشرحة التي تم افتتاحها. فيالطب وا

 (. 1180يدرسون الطب وعادوا من خارج البالد وبلغ عددهم )
ُأقيمت ندوة عمل فى المجلس السودانى للتخصصات الطبية للنظر فى مناهج الكلية.  2004فى العام       

فى المجلس السودانى للتخصصات الطبية وقاعة مركز الكلى بمستشفى  2005فى العام توالت حلقات العمل 
الخرطوم لتطوير مناهج الكلية نتج عنها عدة لجان تكلل عملها بالنجاح فى الورشة التى أقيمت فى مستشفى 

 حين تم فيها إجازة المقترح الحالى لمناهج كلية الطب والعلوم الصحية. 3/5/2005-2ابن سينا 
 الذين تقلدوا منصب عمداء الكلية: 

 (1993-1989)  يبروفسير عبد الوهاب اإلدريس -1
 (1994-1993) د. عبد الرحمن على عبد الرحمن -2

 (1996-1995) بروفسير قرشى محمد على -3

 (2001-1996) بروفسير عامر المبارك -4

 (2005-2001) بروفسير يوسف عبد الحميد إبراهيم السيسى -5

 (2005-2005) فةبروفسير محمد سعيد الخلي -6

 (2009-2005) بروفسير محمد احمد محمد بن عوف -7

 (2013-2010)بروفسير محمد عثمان الحسن قدور  -8

 (2014-2013) د منصور الطاهر فرح -9

 وحتى االن (2014د.شرفى عبدالقادر عمر)-10
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 الذين تقلدوا منصب مدير مركز التطوير التربوى:
 عثمان محمد احمد طهبروفسير  -1
 ير عبدالماجد محمد مساعدبروفس -2

 نازك المالئكة عبيدد .  -3

 بروفسير محمد احمد محمد بن عوف -4
 

 

 الذين تقلدوا منصب نائب العميد:
 أ.د. مصطفى حسن بادى -1
 د. عبد العال األدريسى -2
 د. عبدهللا حسن بشير -3
 د. نايلة مبارك كركساوى نائبة عميد للطالبات -5
 د. عبد العزيز صديق -6

 يت .نائبة عميد الطالباتد.عيشة حسن بخ -7

 د. شرفي عبد القادر -8

 د. نازك المالئكة عبيد -9

 د. معاذ عباللطيف  -10
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 رؤية الكلية
 

 التميزو المعاصرةو األصالة بين جامعة الحديث الطبي التعليم في رائدةال هي  طبال كلية
 عالميا.و إقليميا  و وطنيا الصحية الخدماتب لإلرتقاء الطبى التعليم في ا  بحثي  ا  مركز تكون وأن العلمي

. 
 ةالكلي رسالة

 

 .واألساتذة للطاب والمسئوليةاالجتماعية القيم على والمحافظة الطبية والمهنية لطبيبل لخاقاأل رقيةت* 

 .للطالب يةعال جودة ذات و لإلبداع محفزة لطالبل اكاديمية بيئة تهيئة *  

 الرعاية تقديم في المشاركة و الصحية والرعاية العلمي والبحث الطبي يمالتعل بين ةلتكامليا العاقة دعم*

 .المؤسسات الصحية لخال من للمجتمع الصحية

 إدارة ظل في العليا الدراسات وطاب التدريس هيئة أعضاء مقدرات لترقية لخدمية تعليمية بيئة تهيئة *

 . المجتمعية ةالمشارك إطار في الصلة ذات الجهات مع الشراكات ودعم نشيطة

 : الكليةأهداف 
 

 تسعى الكلية لتخريج الطبيب الذي :

يعالج المشكات الصحية على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع بمقدرة وكفاءة مستغا  االمكانات  .1

 المتاحة االستغال األمثل.

 يّطلع ويتعامل مع الحاالت الطارئة بمسئولية وكفاءة. .2

 وم الشامل للصحة.يمارس مهنة الطب مستخدما  المفه .3

 يشخص ويعالج المشكات الصحية األولية بكفاءة ويقدر حدود مقدراته. .4

 يكون ملما  باألسس الرئيسة في فروع الطب المختلفة ومشاكل المجتمع الصحية. .5

 له انتماء واقعي للمجتمع الذي يمارس فيه المهنة. .6

شى مع ألخاقيات المهنة والروح يعامل المرضى وأسرهم وأقاربهم معاملة حسنة وإنسانية بما يتما .7

 اإلسامية القويمة.

 يمارس المهنة بمسئولية وتفان بحيث يكون القدوة لآللخرين. .8

 ينشر الوعي الصحي في المجتمع على جميع المستويات. .9

 يتحلى بالعلم والفضيلة وحسن معاملة اآللخرين بما يمكنه من القيام بدوره القيادي  .10

 طبية.في محيط األسرة ال            

 يضع وينفذ الخطط البحثية لحل المشكات الصحية بكفاءة وبالتعاون مع اآللخرين. .11
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 يتابع تعلمه بعد التخرج ليواكب التقدم العلمي والتقني في عالم الطب. .12

 من لخال سلوكه وممارسته للمهنة. قدوةيكون  .13

 تنمية أسلوب التعليم الذاتي والعمل مع غيره في الفريق الصحي.-14
 

 
 ئ والسمات الرئيسية :المباد
 التأكيد على المستوى المعترف به والمقبول لدى األسرة الطبية والصحية محليًا وعالميًا. .1
 التأكيد على دور العقيدة والتربية اإلسالمية في السلوك العام وتجويد األداء في الممارسة الطبية. .2

 ع السوداني الصحية واالجتماعية.تنتهج الكلية منهاجًا مرتبطًا ونابعًا من واقع وحاجيات المجتم .3

 تتبنى الكلية األساليب التربوية المميزة والمتطورة في التعليم الطبي. .4

 تطبق الكلية المفهوم الشامل للصحة في جميع برامجها وتسعى لتحقيق هدف الصحة للجميع. .5

 يبدأ التدريب العملي وتنمية المهارات الطبية منذ البداية. .6

مات الصحية واالستفادة من المؤسسات الصحية القائمة والعاملين بها في المشاركة في تنمية الخد .7
 التعليم والخدمات واألبحاث.

 تنظيم وتقنين العالقة بين الكلية واآلخرين. .8

 وال سيما كليات الطب اإلسالمية. األخرى توثيق العالقات مع كليات الطب  .9

تربوية والخدمية والبحثية وتعمل على تنمية .تلتزم الكلية أسلوب العمل الجماعي في جميع مناشطها ال10
 هذه الروح في أساتذتها وطالبها والعاملين بها )وأمرهم شورى بينهم(.

 : األسس والسياسات التعليمية
 .التعليم االنجليزية و العربية هي لغات اللغة .1
 .مع مراعاة القيم اإلسالمية في التعليم الطبي والصحي بالمنهج العلمي تلتزم الكلية  .2

تنتهج الكلية أسلوبًا تعليميًا يعتمد على تنمية المالحظة وقدح الذهن واالستنباط وتكوين الرأي المستقل  .3
 كاستخدام التعليم عن طريق طرح المشاكل.

تتم عملية التعلم أساسًا في محيط عملي مرتبط بالمشاكل الصحية على مستوى الفرد واألسرة  .4
 الصحية.والمجتمع وعلى جميع مستويات الرعاية 

 . المختلفة والعلوم السريرية بين العلوم الطبية يعتمد المنهج على التكامل .5

 تتبع الكلية في المناهج نظام الوحدات الدراسية المتكاملة. .6

من مجمل ساعات  %20تتاح أثناء البرنامج الدراسي فترات دراسية حرة مرشدة على أن ال تتعدى  .7
 البرنامج.
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 شروط القبول بالكلية :
يتم قبول الطالب مباشرة بترشيح من مكتب القبول الموحد التابع للتعليم العالي وبنفس شروطه  (أ)

 .)معاينة( وفحص طبي تليه مقابلة شخصية للطالب
 تعطى فرص محدودة للمتقدمين المستوفين للشروط من الدول األخرى وذلك (ب)

 حسب الشروط المذكورة فى لوائح الجامعة.       
 .الئحة خاصة تنظم قبولهم إلحتياجات الخاصةالطالب ذوي ا)ج( 

 ضوابط التسجيل
 اإلرشادات والتوجيهات:

 
 اإلجراءات التالية قبل إنتهاء المدة المحددة للتسجيل ،  إكمالتسجيل الطالب بالفرقة األولى بعد  مديعت

 واإلجراءات هي :
 .الموضحة بإستمارة المعاينة والتسجيل ملء البيانات .1
 . عمل الكشف الطبي .2
 .مقابلة لجنة المعاينة .3
 توقيع الطالب وولي أمره على التعهدات المرفقة بالمعاينة . .4
 . لتسجيل والرسوم الدراسية المحددةدفع رسوم ا .5

 لشؤون العلمية.أي طالب اليقوم بعمل جميع هذه اإلجراءات اليعتبر مسجاًل وستعاد إستمارة قبوله ل 
 التسجيل اليمنح فرصة للمنافسة مرة أخرى للقبول إال بعد  الطالب الذي لم يسجل بالكلية أو إستقال بعد

 مضي عام من العام الذي رشح فيه.
 . رسوم القبول على النفقة الخاصة غير قابلة لإلعفاء أو التخفيض مهما كانت األسباب 



13 

 

 .إستمارة القبول توضع بملف الطالب بالكلية وال تعطى له ألي غرض من األغراض 
  يحتاج لها عند مراجعته ألي مرفق  الجامعية من عمادة الطالب ألنه البطاقةعلى كل طالب إستخراج

 من مرافق الجامعة.

 
 المواظبة:

  يجب أال تقل نسبة حضور الطالب للمحاضرات والدروس العملية السريرية واإلكلينيكية عن
75%. 

أحد المقررات بتأدية  ( في%75ال يسمح للطالب الذي تقل نسبة مواظبته في الحضور عن النسبة المقررة )
 االمتحان النهائي لذلك المقرر. 

 المباني والمنشاءات:

 الفتيحاب : -المدينة الجامعية  .أ
 طالب . 300قاعة سعة  -1
 طالب . 280قاعة سعة  -2
 طالب . 100قاعة سعة  -3
 طالب . 120( قاعة سعة 2عدد ) -4
 طالب . 60قاعة سعة  -5

 مركز الطالبات ) المركز الجديد بالفتيحاب ( : .ب
 طالب . 200ة سعة قاع -1
 طالب . 300( قاعات سعة 3عدد ) -2

 مستشفى أمدرمان التعليمي : –مركز التدريب  .ت
 طالب . 180قاعة سعة  -1
 طالب . 80قاعة سعة  -2
 طالب . 180قاعة سعة  -3
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طالباً كما اضيفت قاعات صغيرة سعة  250أضيفت في هذا العام قاعة جديدة مجهزة لإلمتحانات سعة 
 لكلية بالفتيحاب وعددها اثنين  .طالب بمبنى ا 100-150

لكيمياء الحيوية ا لتطبيقاتمعامل مجهزة طالب. هذهال 150بالكلية معملين كبيرين سعة كل معمل          
 وعلم األمراض واألحياء الدقيقةومعمل مهارات للطالب. ووظائف األعضاء 
 تكامل لكل العلوم. ومتحف طبى وتسعى الكلية إلنشاء متحف م مجهزة أيضًا بالكلية مشرحة

بالكلية مكتبة تحتوى على مجموعة من الكتب الدراسية والدوريات الطبية وتسعى الكلية إلنشاء مكتبة         
 إلكترونية للطالب واألساتذة.  

جهاز كمبيوتر وبدأت برمجة اإلمتحانات لتكون محوسبة  200وايضًا أنشأت مكتبة الكترونية سعة           
. 

ومكتب االمتحانات إدارة الكلية ومركز التطوير التربوى ضا الكلية علي مباني تضم وتحتوي أي
 .أعضاء هيئة التدريسومكاتب 
 

 
 :صحيةال والمراكز اتوحدال

هذه الوحدة تتبع للجامعة   :  الفيحاب ) م. صحي اإلدريسي(_ _ الوحدة الصحية بالمدينة الجامعية1       
وكل طالب الجامعة ومواطني المنطقة المحيطة  وموظفى كلية الطب اإلسالمية وتمد خدماتها لطالب

 زرقان ، ...(. الصالحة،بالجامعة )حي الجامعة ، الشقلة ،
 _ الوحدة الصحية بمركز الطالبات _ الثورة .2
 _ مركز صحي توتي .3
 _ الوحدة الصحية كلية التربية .4
 .الوحدة الصحية بمجمع البرعي _ أمبدة_ 5
 لسريرى:التدريب ا 
 المستشفيات : 

 مستشفى,التعليمى الشعب مستشفى  , التعليمى أمبدةت يايتم التدريب السريرى للطالب حاليًا بمستشف
أمدرمان ) التيجاني  _ مستشفى األمراض النفسية والعصبية, مستشفى ام درمان التعليمى , السالح الطبى 
مستشفى مستشفى عطا الفضيل الماظ للعيون , ,  مستشفى األمراض النفسية والعصبية _كوبرالماحي ( , 

التعليمى , مستشفى ابن سينا التخصصى , مستشفى الوالدة بأم درمان , مستشفى أحمد قاسم , بحرى 
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مستشفى بشائر التعليمي , ,  السالح الطبي محمد األمين حامد لألطفال بأمدرمان , مستشفى مستشفى 
مستشفى الخرطوم لألذن واألنف والحنجرة , اض الجلدية الخرطوم , مستشفى األمر  مستشفى البلك لألطفال ,

 مستشفي عبدالرحمن المهدي لألطفال .و ز القومي لألورام , مستشفى عوض حسين المرك
 

 اإلعتراف المحلى والدولى:
والمجلس  والوالئية الصحة اإلتحادية بالتعاون مع وزارتيالكلية تعمل تحت إشراف وزارة التعليم العالى و        

 الطبى السودانى عبر ورش العمل و الممتحنين الخارجيين. 
رابطة كليات الطب العربية وتحضر الفدرالية العالمية للتعليم الطبى و كذلك الكلية مسجلة فى        

منظمة فة منتظمة كما أن الكلية مسجلة في المكتب االقليمي لإجتماعات عمداء كليات الطب العرب بص
 مية بالمنطقة العربية.الصحة العال

العالمية وتسعى لعمل برامج تبادلية  اإلقليمية و للكلية صالت منتظمة مع الكثير من الجامعات       
هذه الكلية يعملون فى دول أمريكا والمملكة لألساتذة والطالب مع تلك الجامعات. كما أن الكثير من خريجى 

 . خليج العربي واسيا المتحدة وباقي دول أوروبا وكذلك فى بلدان ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 
 

 ئحة األكاديمية ل لا
 

تعتمد الكلية نظام الفصل الدراسي ويتكون المنهج العام من عشرة فصول دراسية . بكل فصل عدد من   .1
 المقررات الدراسية تختلف عددها من فصل ألخر . 

 .  Credit hoursتعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة  .2
  -إلي مرحلتين أساسيتين وهي : تنقسم الدراسة .3

المرحلة األولي وتشمل الفصول األول والثاني والثالث حتى الفصل السادس يدرس فيه الطالب  .أ
أساسيات الطب والعلوم المتعلقة به وأجهزة الجسم المختلفة في الحالة الطبيعية والمرضية وأساسيات 

 البحث العلمي وطب المجتمع . 
ن الفصل السابع حتى الفصل العاشر ويدرس فيه الطالب مختلف فروع المرحلة الثانية وتتكون م .ب

 الطب السريري .
  -لي نقاط حسب الجدول اآلتي :إتعتمد الكلية نظام الحروف بدال عن الدرجات وتحول الحروف  .4

الوزن مدى  الحرف  الدرجة 
 بالنقاط 

 التقدير

80   ≥ A 4-3.2 امتياز 
70-79.9 B+ 2.8  - 3.19 جيدجدا 

69.9-60 B 2.4 - 2.79 جيد 
50-59.9 C 2.0 -2.39 مقبول 

 رسوب ≤F 2 50اقل من 
  - D مجمد
  - I غياب

)علي  %35من الدرجات علي أن يكون قد تحصل علي  %50)المساق( أقل درجة للنجاح في المقرر .5
 األقل( في كل مكون من مكونات المقرر )المساق ( علي حدة. 
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 من جملة المقرر حتى يسمح له بالجلوس لالمتحان. %75البد من حضور الطالب   .6
أو أكثر يحرم الطالب من االمتحان ويعيد المقرر  %25لفترة  في حالة غياب الطالب عن مقرر ما .7

  -بواحدة من الطرق اآلتية :
 أ. أول انعقاد لذلك المقرر.           
جازة بالتنسيق مع منسق الكورس بعد ب. إعالن الكلية عن قيام الكورس االسعافي في فترة اإل        

 دفع الرسوم المقررة .
 كحد أعلي.   +Cج.حضور وامتحان المقرر في كلية مشابهة وفي هذه الحالة يعطي               

أو أكثر بعذر مقبول يعيد المقرر بواحدة من الطرق   %25في حالة غياب الطالب عن مقرر ما لفترة  .8
 درجاته كاملة.  ويعطي 7المذكورة في المادة 

أو أكثر بدون عذر أو بعذر غير مقبول إلدارة الكلية  %25في حالة غياب الطالب عن مقرر ما لفترة  .9
( 50ويعطي درجة النجاح فقط ) 7فإنه يعتبر راسبًا ويعيد المقرر بواحدة من الطرق المذكورة في المادة 

 ر الثاني . وتظهر له نجمة في شهادة التفاصيل داللة علي مروره في الدو 
في حالة غياب الطالب عن االمتحان فقط بعذر مقبول إلدارة الكلية يعطي تقدير غير مكتمل   .10

incomplete   ويسمح للطالب بالجلوس المتحان  بديل عند انعقاد امتحان المالحق والبدائل شريطة أن
طي درجته كاملة . اذا لم ساعة من بداية االمتحان ذلك المقرر وفي هذه الحالة يع 72يقدم العذر خالل 

( وتظهر له نجمة في شهادة التفاصيل داللة 50يقدم العزر فى الفترة المحدده يعطي درجة النجاح فقط )
 علي مروره في الدور الثاني .

في حالة غياب الطالب عن االمتحان فقط بدون عذر أو بعذر غير مقبول إلدارة الكلية يعطي تقدير  .11
بالجلوس المتحان ملحق عند انعقاد امتحان المالحق والبدائل لذلك المقرر  غير مكتمل  ويسمح للطالب

( وتظهر له نجمة في شهادة التفاصيل داللة علي مروره 50.وفي هذه الحالة يعطي درجة النجاح فقط )
 في الدور الثاني . 

عنها  ال يحق للطالب المحرومين بسبب الغياب دخول امتحانات المالحق للمقررات التي تغيبوا .12
 ويتعين عليهم إعادة تلك المقررات.

 .  Dفي حالة تجميد الطالب للدراسة يعطي تقدير  .13
الساعة المعتمدة هي وحدة القياس التي تعبر كميا عن الزمن المطلوب إلكمال تدريس مقرر  .14

 ما في الفصل الدراسي.
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مطلوبات يتم حساب المعدل الفصلي في نهاية الفصل من المواد العلمية )ال تدخل مواد  .15
  -الجامعة( في ذلك كاآلتي :

 G P A=  المعدل الفصلي
 عدد ساعات المقررات xحاصل جمع الوزن المتحصل بالنقاط للمقررات                   

 
 مجموع ساعات المقررات الفصلية      

وذلـك بجمـع المعـدالت الفصـلية وقسـمتها C. G P A يـتم حسـاب المعـدل التراكمـي للطالـب  .16
 الفصول الدراسية باستمرار ابتداء من الفصل الثاني. علي عدد

فـأكثر فـي نهايـة الفصـل الزوجـي ولـم يرسـب فـي  2الطالب الذي يحصل علـي معـدل تراكمـي  .17
 أي مقرر يسمح له باالنتقال إلي الفصل التالي .

يســمح لجميــع الطــالب الــذين جلســوا المتحانــات الــدور األول بــالمرور مــن الفصــول  الفرديــة   .18
( خــالل العــام الواحــد بغــض النظــر عــن 10-8-6-4-2( إلــي الفصــول الزوجيــة)5-7-9  1-3)

 معدلهم الفصلي او التراكمي . 
فــأكثر مــع  2المعــدل المطلــوب للمــرور مــن عــام دراســي إلــي أخــر هــو الحصــول علــي معــدل  .19

 النجاح في جميع المقررات المطلوبة. 
ـــي معـــدل تراكمـــي مـــن  .20 فـــي نهايـــة الفصـــل  2 نإلـــي أقـــل مـــ -1.5الطالـــب الـــذي يحصـــل عل

 الزوجي يحق له دخول امتحانات المالحق . 
معــدل تــراكم فــي نهايــة العــام الدراســي يعيــد العــام  1.5الطالــب الــذي يحصــل علــي أقــل مــن  .21

 مباشرة دون إعادة المقررات التي نجح فيها وال يحق له دخول امتحانات المالحق .
 بعد امتحانات المالحق.   .22
فأكثر يسمح  2يع المقررات التي رسب فيها وكان معدل التراكمي الطالب الذي ينجح في جم .أ

 له باالنتقال للفصل التالي. 
فأكثر ورسب في مقرر واحد فقط وكان عدد ساعات ذلك  2 ب. الطالب الذي حصل علي معدل

 ساعات معتمدة أو أقل يسمح له باالنتقال للفصل التالي ويحمل معه المقرر .  4المقرر 
 فأكثر يبقي لإلعادة دون إعادة المقررات التي نجح فيها . 2يحصل علي معدل  ج. أي طالب لم

ساعات او أكثر  يبقي لإلعادة دون النظر  5د. أي طالب يرسب في مقرر عدد ساعاته المعتمدة 
 إلي معدله التراكمي.
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 ولديه مواد محروم منها واخرى محمولة ، يجمد له 1.5ه. اى طالب معدلة التراكمي اقل من 
المعدل التراكمى ويسمح لة بالجلوس للمالحق ثم يعاد حساب المعدل التراكمى له وبعدها تطبق 

 (.21علية الالئحة فقرة)
الطالب المسموح لهم بحمل مقرر عليهم النجاح في ذلك المقرر خالل أربعة فصول دراسية  .23

 كحد أقصي )عاميين دراسيين(.
ل في اربعة محاوالت متتالية يفصل الطالب أذا فشل الطالب في النجاح في المقرر المحمو  .24

 أكاديميًا )عاميين دراسيين( وهم طالب المرحلة قبل السريرية.
يعطي الطالب المفصول في المرحلة قبل السريرية فرصتان متتاليتان كحد أقصي لالمتحان  .25

 من الخارج )سنتين دراسية( بعدها يفصل الطالب نهائيًا .
يعطوا أربع فرص متتالية كحد أقصي يفصل بعدها الطالب الطالب في المرحلة السريرية  .26

 نهائيًا )أربعة سنين(. 
ال يحمل مقرر بعد الفصل السادس حتى ولو كانت مطلوبات الجامعة )من المرحلة قبل  .27

 السريرية إلي المرحلة السريرية(.
 ال يعقد في الكلية دور ثالثًا حسب لوائح الجامعة.   .28

 
 

 -اإلخالل بنظام االمتحان :
(من الئحة االمتحانات 17والمادة )–( 16في حالة اإلخالل بنظام االمتحانات تطبق المادة ) .29

 م . 2009بجامعة أم درمان اإلسالمية لسنة 
الطالب الذى علية مواد مالحق واخرى محموله وهو على علم بذلك وثبت انه جلس المتحان  .30

 ( .25و24الدور االول يفصل اكاديميا وتطبق علية الالئحة فقرة )
ما لم يرد له من قانون من استفاهامات أكاديمية يخضع لقرار اللجنة العلمية برئاسة نائب  .31

 العميد و رئيس المكتب األكاديمي و المسجل و عضوية أستاذ واحد.
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 م2009الئحة االمتحانات لسنة 
 

م اصدر مجلس 1995(من قانون جامعة ام درمان االسالمية لسنة 2( البند )25عمال باحكام المادة )
 -االساتذة الالئحة االتي نصها:

 -( اسم اللئحة وبدء العمل بها:1المادة )
م ويعمل بها من 2009هـ / 1430تسمى هذه الالئحة الئحة امتحانات جامعة ام درمان االسالمية لسنة 

 تاريخ اجازتها من قبل مجلس االساتذة.
 -( إلغاء:2المادة )

 -تلغي هذه الالئحة:
 م2001تعديل  1975االمتحانات لسنة الئحة  -أ
 م2006الئحة حمل المواد لسنة  -ب

تظل كل االحكام التي اتخذت بموجبهما صحيحة ونافذة على ان تعامل المواد المحمولة بنظام مواد التخلف 
 على ان تصفى قبل التخرج.

 :( تفسير وتعريف3المادة )
 يقصد بها جامعة ام درمان االسالمية :الجامعة

 يقصد به أي شخص مسجل باي من كليات الجامعة بغرض الحصول على اجازة علمية. :ساتذةمجلس اال
 يقصد به عميد الكلية. :العميد
 يقصد به مدير الجامعة. المدير:

 يقصد به عميد الكلية او المعهد او المركز او الفرع. :رئيس لجنة النظام والمراقبة
 ةيقصد به عضو لجنة النظام و المراقب المراقب:
يقصد به من يباشر االشراف في قاعة االمتحانات اناء سير االمتحان او في مكان امتحان  الملحظ:
 الطالب.

يقصد به امتحان الدور الثاني الذي يجلس له الطالب الغائب عن امتجان الدور االول  االمتحان البديل:
 بعذر.

 -( تطبيق:4المادة )
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ي الجامعة مع مراعاة لوائح الدراسات العليا والكليات التطبيقية تطبق هذه الالئحة على جميع االمتحانات ف
 المجازة من مجلس االساتذة.

 ( لجان النظام و المراقبة:5المادة )
 تشكل لجان النظام و المراقبة وفقًا لالحكام التالية

 عميد الكلية ويكون الرئيس االعلى لالمتحانات في الكلية او المركز داخل السودان و خارجه -1
يتولى رئيس لجنة النظام و المراقبة عميد الكلية او المعهد او المركز او الفرع تشكيل اللجان الالزمة  -2

 لتنظيم اعمال االمتحانات داخل السودان و خارجه.
اليقل عدد اعضاء لجنة النظام و المراقبة عن ثالثة اعضاء احدهم رئيس اللجنة ويجب ان يكون  -3

 عدد االعضاء مجتمعين فرديًا.
ستعين لجنة النظام و المراقبة بمالحظين من داخل الجامعة و خارجها في حالة الضرورة على ان ت -4

 يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ويفضل العاملون في المجال التربوي.
تقوم االدارة العامة للتعليم عن بعد و االنتساب بتنسيق شئون االمتحانات لفروع الجامعة داخل  -5

 مع الكليات ذات الصلة. السودان و خارجه

 -( اعمال لجان النظام و المراقبة:6) المادة
 :تقوم لجان النظام و المراقبة باالتي 

 نشر جداول االمتحانات قبل اسبوعين على االقل من تاريخ بداية االمتحان .1
نشر اسماء الطالب الذين يحق لهم الجلوس لالمتحان في لوحة اعالنات الكلية قبل اسبوعين من  .2

 متحاناال
االشراف على وضع ارقام جلوس الطالب و الترقيم السري وختم اوراق االجابة و غير ذلك مما  .3

 تقتضيه اعمال االمتحانات.
التاكد من ان كل قاعة امتحان بها العدد الكافي من المالحظين على اال يقل عدد المالحظين  .4

 عن اثنين لكل قاعة و ال يقل عن ثالثة لكل مائة طالب.
 على توزيع كراسات االجابة و اوراق االسئلة على الطالب الممتحنين. االشراف .5
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التاكد من شخصيات الطالب او الطالبات الجالسين و الجالسات لالمتحان و ارقام جلوسهم باية  .6
 طريقة مناسبة.

 التاكد من ان الطالب سلم كراسته بعد اداء االمتحان. .7
(  من هذه 16االمتحانات وفقًا للمادة )اذا تم اكتشاف حالة غش او أي سلوك يخل بنظام  .8

الالئحة يقوم المراقبون باعداد تقرير رفق معه وسيلة المخالفة ا الغش و االسلوب الذي تم به و 
كراسة الطالب و اسماء الشهود و يرفع هذا التقرير الى عميد الكلية بعد انتهاء امتحان المادة 

 المعنية.
لغياب متسلسلة بعد لتاكد من مطابقتها للعدد المسجل تسليم كراسات االجابة و استمارات ا .9

 لالمتحان في كل مادة.
تسليم كراسات االجابة للمصححين دون ابطاء و استالمها منهم بعد التصحيح وذلك بواسطة  .10

 كشف التسليم و التسلم.
تسجيل اسماء الطالب في كشف الرصد مع التمييز بين الطالب المنتظمين و المنتسبين و  .11

ين و الباقين لالعادة و الممتحنين من االرج وطالب القبول الخاص و اية حاالت قبول الناضج
 اخرى على ان يكون كل كشف من نسختين احدهما لرصد الدرجات و االخرى لرصد التقديرات.

ايداع نسخة كاملة من الكشوفات رصد الدرجات و التقديرات بمكتب مسجل الكلية او الجهة  .12
 ة اخرى )ورقية و الكترونية( المانة الشؤون العلمية بالجامعة.المختصة و ارسال نسخ

مراجعة النتائج لتحديد الحاالت التي تستحق الجبر طبقًا للقواعد المنصوص عليها في هذه  .13
 الالئحة.

اعداد تقرير عن كل امتحان مع كشوف الرصد وتقديمه الى رؤساء االقسام ومن ثم الى  .14
عًا على مجالس الكلية الجازتها ز االسال نتائج السنوات النهائية عميد الكلية تمهيدًا لعرضها جمي
 ال مجلس االساتذة الجازتها.

يجب على رئيس لجنة النظام و المراقبة او من ينوب عنه ان يكون حاضرًا بصفة مستمرة  .15
 مدة انعقاد االمتحان.
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 -( امتحان الدور االول:7المادة )
نهاية كل فصل دراسي في حالة النظام الفصلي و مرة واحدة  يعقد امتحان الدور االول مرة واحدة في -1

في حالة النظام السنوي ويجوز لمجلس االساتذة الموافقة على عقد االمتحانات بخالف ذلك وفق 
 طبيعة الدراسة في كل كلية.

لمجلس الكلية بناًء على توصية من مجلس القسم ان يقرر اية امتحانات يراها ضرورية تحريرية او  -2
ية او تدريبية في أي وقت بعد موافقة مجلس االساتذة ويجوز تخصيص نسبة من الدرجة المقررة شفو 

 للمادة لهذه االمتحانات.
الطالب الذي يصاب بالمرض اثناء االمتحان عليه اخطار مراقب القاعة للقيام بعمل االجراءات  -3

 الالزمة.
فقة الكلية يعتبر مفصواًل تلقائيًا من الجامعة الطالب الذي ال يقوم بالتسجيل في الفترة المحددة دون موا -4

 ويمكن ان يسمح له بالجلوس لالمتحان من الخارج.
على الطالب الذي لم يتمكن للجلوس لالمتحان السباب مرضية احضار شهادة طبية صادرة او  -5

من  معتمدة من الوحدة الطبية بالجامعة، على ان ال تتجاوز فترة تاريخ الشهادة الطبية خمسة ايام
 تاريخ المرض.

يجوز عند الضرورة االستعانة باساتذة من خارج الجامع في وضع االمتحانات او تصميمها او  -6
مراجعتها او تصحيح البحوث و المقاالت كما يجوز العمل بنظام الممتحن الخارجي لمراجعة كل ما 

 يلزم من طرق التقويم العلمي.
جات الممنوحة وجميع االوراق التي قام بفحصها يعيد الممتحن الخارجي الى القسم كشوفات الدر  -7

 مصحوبة بتوصياته.

 -( امتحان الدور الثاني ) الملحق (:8المادة )
 يسمح بدخول امتحان الدور الثاني في الحاالت اآلتية:

لمن جلس في الدور االول ورسب في النتيجة النهائية في ما ال يزيد على ربع المواد المقررة على ان  -1
 ر لمصلحة الطالب ويعتبر امتحانه )ملحق (يجبر الكس
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لمن اكمل الفترة الدراسية المقررة ولكنه عجز عن الجلوس لكل االمتحانات او أي جزء منها في الدور  -2
االول بسبب المرض او أي اسباب اخرى مقنعة لمجلس الكلية بالجلوس المتحانات بديلة لتلك 

 االمحانات.
اليسمح له بالجلوس الي امتحان خالل فترة سريان تلك االجازة الطالب الذي يكون في اجازة مرضية  -3

 و التعتمد نتيجة أي امتحان جلس له خالل تلك االجازة.
 ال يجوز للكلية ان تعقد دورًا ثالثًا لمن فاتتهم فرصة الجلوس للدور الثاني مهما كانت االعذار. -4
قل من اعالن نتائج امتحان الدور تجري امتحانات الدور الثاني بعد مضي خمسة عشر يومًا على اال -5

 االول.

 -( سرية االمتحان:9المادة )
تعد وتحفظ االمتحانات في سرية تامة وتعتبر كل االجراءات المتعلقة باجتماعا الممتجننين و درجات  -1

 االمتحان سرية ويجب اال يخبر أي شخص بنتيجة االمتحانات قبل اعالنها.
رئيس القسم المختص الذي يسلمها بدوره للجنة النظام و  تسلم اوراق االسئلة قبل وقت كاف الى -2

 المراقبةلتقوم بطباعتها بحضور عضوين من اعضائها على االقل.
 يشرف عميد الكلية على االمتحانات. -3
 تطبع االسئلة في نفس يوم االمتحان او قبل بدئه اال اذا اقتضت الظروف غير ذلك. -4
االمتحانات بحيث اليمكن معرفة اسم الطالب ويجوز يجب العمل بنظام األرقام السرية في كافة  -5

 ابتكار أية آلية أخرى تحقق ذلك.
 ال يسمح ألي طالب بدخول قاعة االمتحان قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية االمتحان. -6
 على الطالب المتحننين الجلوس داخل قاعة االمتحان وفقًا لالماكن المخصصة لهم. -7
خول لالمتحان بعد مضيعشر دقائق من بدايته اال بموافقة رئيس لجنة النظام ال يسمح الي طالب بالد -8

و المراقبة على ان ال تتجاوز مدة التأخير نصف الساعة من بداية االمتحان و ال يعطى الطالب 
 المتأخرون زمنًا اضافيًا.
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 -( مدة االمتحان:10المادة )
يسها ساعتين فاكثر ) اتصال ( اسبوعيًا و تكون مدة االمتحان ثالث ساعات لكل مادة يستغرق تدر  -1

 تكون مدة االمتحان ساعة ونصف للمواد التي تدرس في وقت اقل.
ال يسمح للطالب بتسليم كراسة االجابة و الخروج من قاعة االمتحان اال بعد مرور نصف زمن  -2

 االمتحان.
نوا تحت االشراف المستمر ال يسمح للطالب الذين يغادرون قاعة االمتحان بالعودة اليها اال اذا كا -3

 الحد اعضاء هيئة التدريس طيلة فترة غيابهم خارج القاعة.
 يجوز لرئيس لجنة النظام و المراقبة تعديل المدة المقررة لالمتحان في بعض الحالتاالستثنائية. -4
يعقد االمتحان في جميع الفرق في نهاية كل فصل دراسي او في نهاية العام الدراسي على حسب ما  -5

 يقرره التقويم السنوي المجاز من مجلس االساتذة بقرار منه عند الضرورة.

 -التصحيح: )11المادة)
 ( درجة مع مراعاة ما ورد في الفقرة .... من هذه المادة.100تصحح كل مادة من ) -1
 جموع درجات المادة على االسئلة في حالة تعددها قبل التصحيح.يوزع م -2
 يراعى عند التصحيح عدم وجود انصاف درجات في المجموع الكلي للمادة الواحدة. -3
يصحح المادة استاذها وله ان يستعين بغيره بعد موافقة مجلس القسم وفي حالة عدم وجود استاذ  -4

 يختاره من االساتذة بعد التشاور مع رئيس القسم.للمادة  يسند عميد الكلية التصحيح الى من 
يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية القسم المختص تعيين احد المختصين من داخل او خارج  -5

 الجامعة ليقوم بمراجعة اية مادة صححت اذا لزم االمر.
ويشترط ان ( 100تحسب درجات االمتحان الشفهي و التحريري لمادة القرىن الكريم من مائة درجة ) -6

( درجة 50( درجة للشفهي و خمسون )50ينجح الطالب في الشفهي و التحريري و تكون خمسون )
 للتحريري.

و درجات االمتحان التحريري بما  %40تكون درجات االمتحان الشفهي او العملي بما ال يجاوز الـ  -7
احمدهما شفهي او  من مجموع الدرجات اذا كان االمتحان مكونًا من شطرين %60ال يقل عن الـ 
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عملي و االخر تحريري ويجب بيان ذلك قبل وقت كاف للطالب ويجوز لمجلس االساتذة تعديل هذه 
 النسب بناٍء على توصية مجلس الكلية المعنية.

من مجموع الدرجات للمادة وفق برامج  %25تحسب اعمال الطالب )تقيم مستمر( بما ال يتجاوز الـ  -8
الساتذة تعديل هذه النسب بتوصية من مجلس الكلية على ان تراعى معلن مسبقًا ويجوز لمجلس ا

 خصوصية كل كلية.
يحق الي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجة أي ورقة امتحنها ان يتقدم بطلب للمراجعة بعد دفع  -9

الرسوم المقررة الى امانة الشؤون العلمية في مدة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ اعالن النتيجة 
ل الطلب الى عميد الكلية المعني ويجوز له تعيين لجنة لمراجعة تصحيح الورقة ويتم الرد المين ويحو 

 الشؤون العلمية ليخطر الطالب بالنتيجة في حالة المراجعة.
( اعاله بواسطة مجلس الكلية في كل سنة 9تحدد رسوم المراجعة المشار اليها في الفقرة ) -10

 المتحان المقرر الدراسي الواحد. جنيه 150دراسية على ان ال يقل عن 

 -( النجاح:12المادة )
( على االقل من درجات كل مادة على %50ينجح الطالب في الدور االول اذا حصل على خمسين ) -1

 حده من المواد في الفصلين الدراسيين او السنة الدراسية.
ذر او كان راسبًا ويمنح ينجح الطالب اذا اجتاز الدور الثاني )مالحق( بعد ان كان غائبًا بدون ع -2

 الحد المقرر للنجاح فقط لكل مادة.
ينجح الطالب اذا اجتاز امتحان الدور الثاني )بديل( في جميع المواد التي غاب عيها بعذر قبله  -3

عميد الكلية في امتحان الفصلين الدراسيين او السنة الدراسية وفي هذه الحالة يمنح الطالب الدرجة 
 .التي حصل عليها كاملة

 يحسب التقدير العام للنجاح في كل فرقة على اساس مجموع المواد التي نالها الطالب. -4
 ال يجوز اعالن النتيجة للطالب اال بعد اجازتها بواسطة المجالس المختصة. -5

 -( جبر الدرجات:13المادة )
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 ( درجات كحد اقصى مرة واحدة في5يجوز لمجلس الكلية ان يمنح الطالب ما اليزيد عن خمس ) -1
العام الدراسي في مادة او اكثر للنجاح او تحسين وضع الطالب من حالة الى حالة افضل وتجمع 

 في المجموع النهائي.
 ( في مجلس الكلية في جلسة خاصة الجازة النتيجة و معالجة حاالت الجبر.1يتم اعمال البند ) -2
جبر و انما تمنح ال يعتبر امتحان كل فصل دراسي وحدة مستقلة تمنح فيها الخمس درجات لل -3

 الدرجات في الفصلين الدراسيين مجتمعين.

  -( الحرمان من االمتحان:14المادة )
 %15ينذر رئيس القسم المختص الطالب الذي يتغيب عن الحضور في اية مادة بنسبة اكثر من  -1

 من الساعات المقررة لتلك المادة ويكون االنذار في لوحة االعالنات بالكلية.
 %25لية حرمان الطالب من الجلوس المحان اية مادة غاب عن حضوراكثر من يجوز لمجلس الك -2

 من الساعات المقررة لتلك المادة.
 ( على الطالب المنتسبين و المقبولين في اطار نظام التعليم عن بعد.2ال تطبق احكام الفقرة ) -3
 وباقيًا لالعادة. اعاله ( راسباً  2يعتبر الطالب الذي حرم  من االمتحان بسبب الغياب ) الفقرة  -4

 -( الرسوب:15المادة )
 -يعد الطالب راسبًا في الحاالت االتية:

اذا غاب عن الجلوس لالمتحان في الفصلين الدراسيين، و الدور الثاني ساء كان ذلك بعذر او بدون  -1
 عذر.

ام اذا غاب بدون عذر عن الجلوس لالمتحان فيما زاد على ربع عدد المواد المقررة لرقته في الع -2
 الجامعي حتى ولو كان ناجحًا في جميع المواد االخرى التي جلس المتحانها.

اذا غاب بعذر عن الجلوس لالمتحان فيما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته او غاب بدون  -3
عذر عن الجلوس لالمتحان فيما اليتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم تخلف عن الجلوس 

 ر الثاني او رسب في مادة او اكثر.المتحان الدو 
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اذا جلس لالمتحان في الفصلين الدراسيين ورسب فيما زاد على ربع المواد المقررة لفرقته في العام  -4
الدراسي او جلس في امتحان الدور الثاني لرسوبه فيما ال يتجاووز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم 

 رسب في احدى هذه المواد.
 احدى العقوبات المقررة للرسوب وفقًا لهذه الالئحة.اذا طبقت عليه  -5
اذا رسب الطالب في مادة او مادتين في امتحان الدور الثاني يبقى لالعادة على ان يمتحن تلك  -6

المادة او المادتين فقط في االمتحانات القادمة مباشرة وال يطالب بما  اضيف من مواد و تعتمد له 
فان غاب ولم ينجح في الدور االول و الثاني يعتبر مفصواًل ومستنفذًا  نتيجته السابقة في بقية المواد.

 لفرص البقاء لالعادة ويجوز له ان يمتحن كل المواد من الخارج.
اذا رسب الطالب الباقي لالعادة يكون مستنفذًا لمرات الرسوب ويفصل فصاًل اكاديميًا ويمنح فرصتين  -7

ائية. و اربع فرص متتالية في السنة النهائية من الخارج متتاليتين من الخارج في السنوات غير النه
 كحد اقصى بعد دفع الرسوم المقررة و اليقبل التجميد او أي اعذار في حالة االنقطاع.

يعتبر الطالب الذي يغيب في مادة راسبًا ويحصل على صفر فيها واذا تغيب في عدد من المواد او  -8
من المجموع وبالتالي لمجلس  %35أي بنسبة اقل من المواد كلها يحصل على تقدير ضعيف جدًا 

 االساتذة فصله نهائيًا في أي سنة من السنوات الدراسية بناًء على توصية مجلس الكلية.

 -( االخلل بنظام االمتحانات:16المادة )
ال يحق الي طالب االمتناع عن الجلوس لالمحان لغير االسباب المنصوص عليها في هذه الالئحة  -1

ريض الغير على عدم الجلوس او الجلوس بدون وجه حق لالمتحان او القيام باي اعمال تؤثر او تح
 على سير االمتحانات كاالعتصام او احتالل القاعات او المباني او التحريض عليها.

 يحظر على الطالب أي فعل او قول او سلوك يخل بنظام االمتحان ويدخل في ذلك: -2
 بين.عدم االنصياع لتوجيهات المراق 
 .اتالف الكراسات او اوراق االمتحان او المعدات او غيرها 
 .التزوير اثناء االمتحان 
 .االزعاج اثناء االمتحان 
 .التلفظ بااللفاظ البذيئة او كتابتها على كراسة االجابة او االوراق او المعدات 
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  االمتحان.االعتداء او التهجم على االساتذة او المراقبين او الطالب او العاملين اثناء 
 .كل ما يوصف بانه غش 

ال يجوز الي طالب ان يوكن معه زمان و مكان االمتحان اية مادة علمية او وسيلة او آلة مكنه من  -3
 االستفادة منها اال ما توافق عليه لجنة النظام و المراقبة.

يتركه ( ال يجوز للمالحظ اخراج الطالب من قاعة االمتحان بل 2( و )1في حالة مخالفة البند ) -4
يكمل امتحانه ويشهد عليه ثم يعد تقريرًا بالحالة ويرفعه الى لجنة النظام و المراقبة التي ترفعه بدورها 
الى عميد الكلية الذي يشكل لجنة من ثالثة اعضاء على االقل للفصل في الحالة وفق احكام هذه 

 الالئحة.
اضر الطالب بسالمة االخرين او  يجوز اخراج الطالب من االمتحان في حالة الضرورة القصوى اذا -5

الممتلكات او سير االمتحان ويجب وضعه في مكان اخر يسمح له بتكملة االمتحان فرديًا على ان 
 ال يضار أي طالب مهما كانت االسباب من حقه في تكملة االمتحان في الزمن المحدد له.

 -( عقوبات االخلل بنظام االمتحانات:17المادة )
  من التقرير المرفوع من لجنة النظام و المراقبة ان الطالب قد ارتكب اية مخالفة اذا ثبت للعميد

( االخالل بنظام االمتحانات يقوم بتكوين لجنة 16من المخالفات المنصوص عليها في المادة )
 تضم ثالثة اعضاء من هيئة التدريس للقيام باالتي:

حظ او المراقب المعني و الشهود التحقيق مع الطالب الذي ارتكب المخالفة في حضور المال .1
 في مدة اقصاها ثالثة ايام لتقصي الحقائق.

 احالة وسيلة الغش و كراسة اجابة الطالب الى لجنة التحقيق. .2
 ( من هذه الالئحة يجوز للجنة 16اذا ثبت ان الطالب قد ارتكب أي مخالفة من بنود المادة )

 توقيع واحدة او اكثر من العقوبات االتية:
الطالب كتابة مع تعهده كتابة بعدم ارتكاب اية مخالفة من المخالفات المنصوص انذار  .1

 ( من هذه الالئحة.16عليها في المادة )
 اعتبار الطالب راسبًا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة. .2
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اعتبار الطالب باقيًا لالعادة لعام دراسي  و راسبًا في المادة موضوع العقوبة على ان تعتمد  .3
 جته في بقية المواد.نتي

 اعتبار الطالب باقيًا لالعادة لعام دراسي و راسبًا في جميع المقررات الدراسية في تلك السنة. .4
االيقاف عن الدراسة بالجامعة لمدة زمنية قدرها عامان دراسيان في حالة تعدد المخالفة مع  .5

 اعتباره راسبًا في العام الذي تمت فيه المخالفة.
 نهائيًا اذا تكررت منه المخالفة في اكثر من عام دراسي.  الفصل من الجامعة .6
( من هذه المادة نافذة و نهائية  6و 5ال تعتبر أي عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرتين ) .7

 اال بعد اعتمادها من مجلس االساتذة.
 يجب االعالن عن حالة المخالفة و العقوبة في لوحة االعالنات بالكلية. .8
فة الي من احكام هذه المادة من احد العاملين بالجامعة تطبق عليه احكام اذا حدثت مخال .9

 .م1994الئحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي لسنة 

 -( تقديرات النجاح و الرسوب:18المادة )
 فما فوق. %80ممتاز فقط للحاصل على  -1
 .%80الى اقل من  %70جيد جدًا فقط للحاصل على  -2
 .%70الى اقل من  %60جيد للحاصل على  -3
 %60الى اقل من  %50مقبول للحاصل على  -4
 .%35فما دون الى  %49ضعيف للحاصل على  -5
 .%35ضعيف جدًا للحاصل على اقل من  -6

 -( تقديرات النجاح في السنة النهائية:19المادة )
 يمنح مجلس االساتذة الدرجات االتية:

 الكليات نظام االربع سنوات: (أ)
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فاكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات  %80االولى: للحاصل على ممتاز مع مرتبة الشرف  -1
الدراسة مع عدم رسوبه في أي مادة او بقائه لالعادة وعدم منحه درجة او اكثر للنجاح طيلة فترة 

 دراسته.
فاكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات  %80ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية: للحاصل على  -2

( من هذه المادة ولم يستوفي شروط ممتاز مع 1الشروط الواردة في البند ) الدراسة اذا لم يستوفي
 مرتبة الشرف االولى.

مع عدم الرسوب في أي مادة  %80الى اقل من  %70جيد جدًا مع مرتبة الشرف: للحاصل على  -3
 و عدم منه درجة او اكثر للنجاح او بقائه لالعادة طيلة فترة دراسته.

 ولم يستوف شروط منح مرتبة الشرف الثانية. %80الى اقل من  %70جيد جدًا: للحاصل على  -4
 .%70الى اقل من  %60جيد: للحاصل على  -5
 .%60الى اقل من  %50مقبول: للحاصل على  -6
 تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي اكمل اربع سنوات كاملة في مرحلة البكالوريوس. -7
 البكالوريوس نظام الخمس سنوات:  (ب)

مرتبة الشرف:تصنيف البكالوريوس مع   
درجة الكالوريوس مع مرتبة الشرف االولى: للحاصل على تقدير ممتاز من المجموع الكلي  -1

لجميع سنوات الدراسة شريطة ان ال يكون قد منح درجة او اكثر للنجاح او رسب في اية مادة 
 طيلة سنوات دراسته او بقى لالعادة.

االول (: للحاصل على تقدير جيد جدًا من  درجة الكالوريوس مع مرتبة الشرف الثانية: ) القسم -2
المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة شريطة ان ال يكون قد منح درجة او اكثر للنجاح او رسب 

في اية مادة طيلة سنوات دراستة او بقى لالعادة او للحاصل على درجة ممتاز في المجموع 
الدراسة او رسب في مادة من المواد او الكلي و منح درجة او اكثر للنجاح في أي مادة من مواد 

 بقى لالعادة في أي سنة من سنوات الدراسة.
درجة الكالوريوس مع مرتبة الشرف الثانية )القسم الثاني(: للحاصل على تقدير جيد من المجموع  -3

 الكلي.
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 درجة الكالوريوس مع مرتبة الشرف الثالثة: للحاصل على تقدير مقبول. -4

 الثالثة سنوات: الدبلوم نظام )جـ(     
من المجموع الكلي لسنوات الدراسة شريطة ان ال يكون قد منح  %80الدرجة االولى: للحاصل على  -1

 درجة او اكثر للنجاح او رسب في مادة من الموادة او بقى لالعادة.
من المجموع الكلي لسنوات  %80الى اقل من   %70الدرجة الثانية القسم االول: للحاصل على  -2

ريطة ان ال يكون قد منح درجة او اكثر للنجاح او رسب في مادة من الموادة او بقى الدراسة ش
من المجموع الكلي لسنوات الدراسة اذا منح درجة او اكثر للنجاح  %80لالعادة. او للحاصل على 

 او رسب في مادة من المواد شريطة او بقى لالعادة في اية سنة من سنوات الدراسة.
من المجموع الكلي لسنوات  %70الى اقل من  %60سم الثاني: للحاصل على الدرجة الثانية الق -3

 الدراسة.
 على االقل من المجموع الكلي لسنوات الدراسة. %50الدرجة الثالثة: للحاصل على  -4

 -( حساب الدرجة النهائية:20المادة )
 اسية على النحو االتي:يحسب التقدير النهائي للدرجات العلمية بناًء على المجموع الكلي للسنوات الدر 

 الكليات نظام االربع سنوات : -1
من السنة االولى. %10أ/   
من السنة الثانية. %20ب/   
من السنة الثالثة. %30جـ/   
من السنة الرابعة. %40د/   

 الكليات نظام الخمس سنوات: -2
من السنة االولى %10أ/   
من السنة الثانية. %15ب/   
من السنة الثالثة. %20جـ/   
من السنة الرابعة. %25د/   
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من السنة الخامسة. %30هـ/   
 الدبلوم نظام الثالثة سنوات:  -3

من السنة االولى. %15أ/   
من السنة الثانية. %30ب/   
من السنة الثالثة. %55جـ/   

يحسب التقدير النهائي للطالب المقبولين بعد الفرقة االولى من الدرجات التي حصلوا عليها بالفرق  -4
 امعة.التي درسوها بالج

يجوز لمجلس االساتذة تعديل هذه النسب بناًء على توصية من مجلس الكلية المعنية مراعاة  -5
 لخصوصيتها.

 ( الشهادة الجامعية:21المادة )
تمنح الشهادة النهائية للطالبالذي قضى نصف فترة الدراسة على االقل في الجامعة لنيل الدرجة  -1

 مقرراتها.العلمية من الكلية الني درس ونجح في كافة 

( بعد إكماله M.B.B.Sطالب كلية الطب يمنح درجة البكلريوس في الطب الجراحة ) -2
 المقررات والساعات المعتمدة .

يمنح مجلس االساتذة الناجحين بالفرق النهائية االجازة العلمية في التخصص المعني من جامعة ام  -3
التخرج في الكلية المعنية بتوصية من درمان االسالمية لكل من يكمل المقرر ويستوفي كل متطلبات 

 مجلس الكلية.
يوقع الشهادة االصلية عميد الكلية و امين الؤون العلمية ومدير الجامعة وتوقيع الشهادات االخرى  -4

 من عميد الكلية و امين الشؤون العلمية او من ينوب عنهما.
تاريخ اخر يحدده مجلس اساتذة تمنح الدرجات العلمية من تاريخ اجازتها بواسطة مجلس االساتذة او  -5

 الجامعة.
يجوز لمجلس االساتذة في أي وقت سحب الدرجة العلمية من أي طالب منحت له اذا اقتضت  -6

 الضرورة ذلك.
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 ( احكام عامة:22المادة )
يجوز لمن له عذر شرعي يمنع من الحضور لقاعة االمتحان مثل المكفوفين و السجناء ان يطلب  -1

راقبة الجلوس لالمتحان وفي هذه الحالة تقوم الكلية باعداد المراقبة المطلوبة من لجنة النظام و الم
 اثناء تادية االمتحان و تحديد مكان االمتحان.

يجوز لمن ال يقدر على الكتابة  و المكفوفين من الطالب ان يطلب من لجنة النظام تعيين من يقوم  -2
 اقل منه.بامالئه لكتابة االجوبة على ان يكون في مستوى علمي 

يجوز للطالب الذي يحصل على الشهادة الجامعية )البكالوريوس( وكذلك الدبلوم و الماجستير و  -3
الدكتوراة ان يطالب باستخراج صورة من شهادته باللغة العربية واالنجليزية على ان يدفع الرسوم التي 

 تحددها امانة الشؤون العلمية.
 رسوم تعهد بدفعها من الجلوس لالمتحان اال بعد دفعها. لعميد الكلية ان يحرم أي طالب لم يسدد أي -4
لمجلس الكلية الموافقة على تجميد دراسة الطالب بعد اجتياز السنة االولى بنجاح لمدة ال تزيد عن  -5

سنتين لمن حالت ظروفه دون مواصلة الدراسة و ال يجوز تجميد الدراسة لطالب السنة االولى اال 
 بناًء علىتوصية من مجلس الكلية المعنية.بعد موافقة مجدلس االساتذة 

 يجوز لمجلس االساتذة بناًء على توصية مجلس الكلية فصل الطالب في أي سنة من السنوات. -6
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 م 2013الئحة سلوك ومحاسبة الطالب للعام  
 الفصل االول 

 اسم اللئحة و العمل بها وااللغاء
 

اصدر مجلس  م1995نون جامعة ام درمان االسالميةلسنة ( من قا2( البند )25عمال باحكام المادة )
 االساتذة الالئحة االتي نصها:

 اسم الالئحة وبدء العمل بها: (1المادة )
 ويعمل بها من تاريخ اجازتها. م2013تسمى هذه الالئحة الئحة سلوك ومحاسبة الطالب للعام 

 إلغاء: (2المادة )
واردة في النظام االساسي لشئون الطالب بجامعة ام درمان تلغي وهذه الالئحة النصوص ال (1الفقرة )

 م تحت التقسيم ثالثًا بعنوان ) تنظيم سلوك ومحاسبة الطالب (.2002االسالمية لسنة 
 ( صحيحة ونافذة.1تظل كل االحكام التي اتخذت بموجب القانون المشار الية في الفقرة ) (2الفقرة )

 الفصل الثاني
 تعريفات

هذه الالئحة مالم يقتضي السياق معنى اخر يكون للكلمات و العبارات الواردة فيه المعاني و في  (3المادة)
 الدالالت االتي:

 : يقصد بها النصوص الموضحة على الئحة سلوك ومحاسبة الطالب.( اللئحة1الفقرة )
 : يقصد بها جامعة ام درمان االسالمية.( الجامعة2الفقرة )
 هم طالب جامعة ام درمان االسالمية المقيدين في سجالتها.يقصد ب :( الطلب3الفقرة )
 يقصد به عميد شئون الطالب. :( العميد4الفقرة )
 : يقصد به قانون جامعة ام درمان االسالمية.( القانون 5الفقرة )
 : مدير الجامعة.( المدير6الفقرة )
 : الموظف المختص باالشراف االجتماعي لدى العمادة.( المشرف7الفقرة )
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اذا اقتضى السياق ان يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذه الالئحة معنى اخر يسترشد  (4المادة )
 بروح النظام االساسي داللة ومعنى.

 
 الفصل الثالث

 المبادئ و االهداف
 ينبغي عند تطبيق هذه الالئحة مراعاة المبادئ االتية: (5المادة )
 و القوانين السائدة بالبالد.  م1995ة ام درمان االسالمية لسنة نصوص و احكام قانون جامع (1الفقرة )
 تحقيق اهداف و رسالة الجامعة االسالمية و الدعوية. (2الفقرة )
 المسئولية في تطبيق هذه الالئحة تضامنية. (3الفقرة )
 ضبط سلوك الطالب بما يتوافق مع القيم و التعاليم االسالمية. (4الفقرة )
 ز السلوك الحضاري للطالب.تعزي (6الفقرة )
 تحقيق االستقرار االكاديمي. (7الفقرة )
 حماية الموروثات الدينية و الثقافية. (8الفقرة )

 الفصل الرابع
 االلتزام باالخالق الفاضلة

 التزامات و واجبات الطالب السلوكية: (6المادة )
 وائحها.يجب على كل طالب االلتزام بقانون الجامعة ونظمها و ل (1الفقرة )
 يلتزم الطالب باحكام الشريعة االسالمية مع احترام كريم معتقدات االخرين. (2الفقرة )
ال يجوز له ان ياتي امرًا يسئ لسمعة الجامعة في أي زمان واي مكان،  وعليه ان يسلك سلوكًا  (3الفقرة )

 حميدا في جميع اوقاته و احواله و اثناء تادية انشطته داخل وخارج الجامعة.
يجب على الطالب احترام وتقدير العاملين داخل الجامعة وخارجها و ان يحفظ لهم مكانتهم كمربين  (4الفقرة )

 و ذلك في كل االحوال و االوقات.
 يجب على الطالب اال يسلك سلوكًا من شأنه تهديد االمن او الصحة و السالمة له او االخرين. (5الفقرة )
م بمظهره العام االلتزام بالزي الشرعي في مرافق الجامعو المختلفة ولدى على الطالب االهتما (6الفقرة )

 ممارسته الي نشاط عملي او أي نشاط طالبي وفقًا للوائح التي تحدد الزي و ما يليق به.
 تكون عالقة الطالب بزمالئه العاملين بالجامعة مبنية على الود و االحترام. (7الفقرة )
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ب اعاقة سير المحاضرات او االمتحانات او النشاط المعين، باي شكل من ال يحق الي طال (8الفقرة )
 االشكال.
يجب على الطالب المحافظة على ممتلكات الجامعة و اتباع االسس و اللوائح التي تصدر بشأن  (9الفقرة )

ا استعماله و حفظها كما يحظر على الطالب استغالل او استعمال الممتلكات في غير الغرض المخصص له
 اال باذن من السلطة المختصة.

يجب على الطالب المحافظة على البيئة الجامعية و العمل على تطويرها و عدم االتيان باي  (10الفقرة )
 عمل او سلوك يضر بمظهر الجامعة و ال يتماشى مع اهدافها و خصوصياتها في رسالتها جوهرًا ومظهرًا.

عمال المكيفات مثل ) التمباك و السجائر و كافة انواع المخدرات يجب االمتناع عن تناول او است (11الفقرة )
.) 

يحظر االعتصام داخل الجامعة او أي مؤسسة من مؤسساتها او استغالل ذلك الغراض غير  (12الفقرة )
 مشروعة.

 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 

 المخالفات و التحقيق و المحاسبة و الجزاءات
 المخالفات: (7المادة )

كبيرة تشمل ايًا من المخالفات التي تتعارض مع احكام هذه الالئحة او أي قانون من قوانين او المخالفات ال
 نظم الجامعة وهي:

المساس بما يخل بالعقيدة االسالمية او االعراف او التجريح او االذى لالسرة الجامعية من عاملين  (1الفقرة )
 وطالب وغيرهم. 
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او ذات خطورة على االرواح او الممتلكات و التي تؤثر على االنضباط  القيام باي اعمال تخريبية (2الفقرة )
 وسير الدراسة و العمل بالجامعة او االتفاق على أي فعل من هذه االعمال.

 التزوير و التالعب او سؤ استغالل سجالت الجامعة بما في ذلك االوراق الرسمية وخالفه. (3الفقرة )
ه او استغالله او أي مواد حارقة او قاتلة بطبعها كالذخيرة ........ الخ الحيازة الي سالح وحمل (4الفقرة )

 داخل الجامعة.
ارتكاب فعل يشكل جريمة في قانون السودان متى ما اثر ذلك الفعل على سمعة الجامعة او  (5الفقرة )

جامعة كما ال تعفيه العاملينبها و ال يشترط إدانة الطالب بتلك الجريمة حتى تتم محاسبته اداريًا بواسطة ال
 البراءة او عدم اكمال المحاكمة من المحاسبة من قبل ادارة الجامعة.

استعمال مكبرات الصوت او وسائل اخرى او أي فعل يؤثر على سير الدراسة او التحصيل في  (6الفقرة )
 قاعات الدراسة او المعامل او المكتبات دون اذن مكتوب من السلطة المختصة.

المادة ( من 5-4-3-2-1عتبر من الخالفات الكبيرة المخالفات المنصوص عليها في الفقرات )ت (7الفقرة )
(7.)  

 التحقيق و المحاسبة و الجزاءات في المخالفات الصغيرة: (8المادة )
 كل من يرتكب مخالفة وفقًا لنصوص هذه الالئحة تتخذ ضده االجزاءات التالية:

المخالفة و محاسبته عبر لجنة تكون من الكلية المعنية مع رفع  التحقيق مع الطالب مرتكب (1الفقرة )
توصية محددة لعمادة شئون الطالب بشأن توقعي أي من الجزاءات الواردة ادناه ويجوز للعميد اعتماد تلك 

 التوصية.
 الجزاءات التي توقع على مرتكب المخالفة: (2الفقرة )
 التوبيخ ولفت النظر -1
 االنذار الشخصي كتابًة. -2
 ستدعاء ولي االمر و اطالعه على المخالفة المرتكبة و العقوبة الموقعة.ا -3
الحرمان المؤقت من الدراسة و النشاط الطالبي و يقتصر حق الحرمان على عميد شئون الطالب او  -4

 المعهد او ما في حكمهما. –عميد الكلية 
 او الجامعة. دفع قيمة أي تلف ناتج عن المخالفة الي من الممتلكات الخاصة باالفراد -5
 يجب ارسال صورة من الجزاءات لعميد شئون الطالب و لعميد الكلية المعنية. -6
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يجوز للطالب الذي وقعت عليه هذه الجزاءات ان يتقدم باستئناف خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  -7
نشر القرار وباستئناف القرارات عبر المشرفين لعميد شئون الطالب او عميد الكلية المعنية، و 

 يستأنف قرار عميد الطالب للمدير ويكون قرار المدير نهائيًا.
اذا تغيب الطالب المراد التحقيق معه للمحاسبة يجوز اصدار قرار و حكم غيابي بعد اتخاذ الترتيبات  -8

 القانونية الالزمة لذلك.

 يجوز لمجلس المحاسبة توقيع أي من اجزاءات االتية للمخالفات الكبيرة:
 علن لجميع الطالب بالكلية التي ينتمي اليها الطالب.االنذار العام وي .1
 دفع قيمة ممتلكات الجامعة او الغير من التعويض في حالة اتالف ممتلكات الجامعة او الغير. .2
الحرمان المؤقت او المستديم من المشاركة في النشاط العلمي او الثقافي او االجتماعي بحسب  .3

 ستفادة من ممتلكات الجامعة.الحال او من دخول الحرم الجامعي او اال
 الفصل المؤقت من الجامعة. .4
 الفصل النهائي من الجامعة. .5
 يجوز في كل استدعاء ولي االمر و اطالعه على المخالفة. .6
تصدر قرارات مجلس المحاسبة باالغلبية المطلقة العضائه ومن ثم ترفع كتوصية لمدير الجامعة  .7

 ون قرار المدير نهائيًا.خالل اسبوعين من ابالغ الطالب بالقرار ويك
 يجب ارفاق أي صورة من الجزاءات في سجل الطالب بالجامعة. .8

 الفصل الثاني
 االحكام العامة

 احكام عامة: (12المادة )
ال يحق الي طالب مخاطبة ادارة الجامعة اال عبر ادارة الكلية التي يتبع لها او عبر عميد الطالب  (1الفقرة )

 (.8دة )مع مراعاة ما ورد في الما
يجوز لمدير الجامعة بالتشاور مع عميد الطالب او عميد الكلية المعنية في حاالت الضرورة ان  (2الفقرة )

يوقع على أي طالب عقوبة او اتخاذ اية تدابير بموجب احكام هذه الالئحة اذا راى ان في ذلك مصلحة 
 للجماعة ودعمًا لالستقرار و النظام.

 أ.د. حسن عباس حسن       
 رئيس مجلس الجامعة
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 ضوابط خاصة بالطالبات 

 
 (اإللتزام بالسلوك اإلسالمى وارتداء الزي الشرعى )عباة فضفاضة(.1)
 (اإللتزام بدفع الرسوم الدراسية كاملة فى الوقت المحدد لها.2)
 (عدم الجلوس وتناول االطعمة خارج سور الجامعة.3)
 العام. (تنفيذ كل مايصدر من توجهات لضبط المظهر4)
 عدم والجلوس على السلم.-عدم استخدام المكياج –(إبراز البطاقة الجامعية عند الدخول 5)
 (اإلهتمام بالمرافق العامة.6)
 (اإللتزام بحضور المحاضرات النظرية والتطبيقية وحلقات  القران الكريم.7)
 ات .لطالبات من عقوبات وجزاءمركز ا(   تحمل كل مايترب علي من اإلخالل بلوائح الجامعة أو بلوائح 8)
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 الشهادة الطبيةالئحة اعتماد 
 

و التوقيع من قبل المسجل او من  الشهادة المرضيةيسجل اسم الطالب او الطالبة وتاريخ استخراج  -1
 ينوب عنه

 مالم يحضر الطالب او الطالبة شخصيًا. شهادة مرضيةتمد أي تعال -2
 ت و الروشتات كاملة في حالة العالج خارج الوحدة الصحية.بالفحوصا شهادة المرضيةفق التر  -3
بعد مضي نصف ساعة من االمتحان ) يستثنى حاالت الطوارئ فقط  شهادة مرضيةستخرج أي تال  -4

.) 
، خاصة التقارير التي تصدر ا( ايام من تاريخ استخراجه5بعد مرور ) شهادة مرضية عتمد أيتال  -5

 من اطباء خارج الوحدة الصحية
المستخرجة من المستشفيات الحكومية ال تقبل اال بعد اعتمادها من المدير الطبي  ادات المرضيةالشه -6

 للمستشفى المعني.
الشهادات المرضية من خارج الوحدة الصحية ال تعتمد اال بعد مطابقتها مع حالة المريض و  -7

 الفحوصات المرفقة.
ن ذلك الحجز من المستشفى، ( يوم يستثنى م15اقصى مدة يمكن ان تمنح من االختصاصي ) -8

وكسور العظام المعيقة للحركة، وبعض االمراض النفسية و العقلية، وبعض العمليات 
 الجراحيةالكبيرةباالضافة للتقرير الطبي.

( 24اقصى مدة يمكن ان تمنح من الطبيب العمومي او نائب االختصاصي اسبوع، طبيب االمتياز ) -9
 ساعة.

دان عليه احضار شهادة مرضية موثقة من السفارة في حال مرض الطالب خارج السو  -10
 السودانية في البلد الذي يقيم به.

 ال تعتمد أي شهادة او اورنيك مرضي باثر رجعي حسب ما هو موضح في البنود السابقة. -11
 من الكليات صادر من ادارة الخدمات الطبية و الصحية مالم: شهادة مرضيةعتمد أي تال  -12

 .يحمل اسم الطبيب ثالثي 
 .توقيع الطبيب 
 .ختم ادارة الخدمات الطبية و الصحية بالجامعة 
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  لوائح وضوابط وا رشادات
 اإلفادة للخرجينإستخراج   

 
 

 تلتزم الكلية بعدم إعطاء إفادات إال بعد إجازتها من مجلس أساتذة الجامعة  . .1
 يتم المنح بعد شهر من تاريخ اإلجازة من مجلس األساتذة بعد أستيفاء الشروط . .2
 يكون تسليم اإلفادة بعد دفع الرسوم المقررة  . .3
يتم تسليم اإلفادة لطالب الدور األول ويتم تقسيمهم إلي ثالث مجموعات حسب  .4

 الجدول الموضح من المكتب األكاديمي الحقًا .
جازة  .5 تسليم اإلفادة لطالب الدور الثاني بعد اإلنتهاء من طالب الدور األول وا 

ويتم التسليم بعد مضي شهر من تاريخ اإلجازة ويتم النتيجة من مجلس األساتذة 
تقسيمهم أيضًا إلي ثالث مجموعات حسب الجدول الموضح من المكتب األكاديمي 

 الحقًا .
 كل من لُه مشاكل أكاديمية تطبق عليه اللوائح . .6
يتم تسليم اإلفادة الجماعية بالسيرك الرسمي إلي الجهات المعنية وال عالقة للطالب  .7

 بها .
 م .30/10/2014م العمل بهذه اإلجراءات أعاله إعتبارًا من اليوم الموافق يت .8

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أ.د. حسن عباس حسن 
 مدير الجامعة   

 

 د. شرفي عبد القادر عمر       
 عميد الكلية       

 

  صالح حسب الرسولأ. د.        
 أمين الشؤون العلمية
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 (1أقرار )
 

 إقرار بالمقدرة المالية لدفع مصروفات القبول الخاص طيلة فترة الدراسة
 

 : .......................................................................... )ة(إسم الطالب
 ......................................................................  )ة( :ولي أمر الطالب

 المهنة : ..............................................................................
 ...........العنوان : ..................................................................

 تلفونات ولي األمر : ..................................................................
:   )ة(أقر أنا : ............................................ ولي أمر الطالب

سداد رسوم القبول ............................................................ بمقدرتي المالية على 
اللوائح في حالة  )ة(بالكلية وفق النظم على أن تطبق على الطالب )ها(الخاص كاملة خلل فترة دراسته

 اإلخلل بهذا اإلقرار .
 

 توقيع ولي أمر الطالب : ..............................................................

  

 ...............................................توقيع المسجل : ...................

 

 توقيع العميد : ..................................................................
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 االلتزام بضوابط الجامعة ولوائحها (2) إقرار
 
 

ختياري بحالتي أنا الطالب)ة( : ........................................................ أ قر بطوعي وا 
أن ألتزم بضوابط الجامعة ولوائحها وكذلك نظام الكلية ولوائحها وأال أخوض في أي تنظيم  المعتبرة شرعا  

 .سياسي أو ديني يتعارض مع المبادىء والقيم السائدة 
ك إلى وفي حالة خروجي عن ذلك للجامعة والكلية الحق في إتخاذ التدابير المناسبة حتى ولو أدى ذل

 من الجامعة ومحاكمتي أمام القضاء . فصلي نهائيا  
 إسم الطالب)ة( : ....................................................................

 تلفون الطالب)ة( : ...............................................................

 ..............................................توقيع الطالب)ة( : ..................

 ...............................................................توقيع ولي أمر الطالب            

 إعتماد اإلدارة : ....................................................................
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 نة الطبية في التدريب السريري ضوابط المه (3) إقرار
 

 
 أنا الطالب)ة( : ..................................................... 

إقر أن أتبع ضوابط المهنة الطبية خلل فترة التدريب السريري واإلمتحانات طول فترة الدراسة وأنا أعي 

 . دون تمييزالرجال والنساء الضرورة في التدريب السريري والتي تستوجب الكشف السريري على 

 توقيع الطالب)ة( : ................................................................

 إعتماد اإلدارة : ....................................................................

 

 

 

 تم بحمد هللا
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