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تمهيد:

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على نبي الهدى محمد بن عبدهللا وعلى
آله وصحبه وسلم .بداية نتقدم لكم أبنائي وبناتي القادمين لاللتحاق بجامعة الجزيرة بالتهنئة
الخاصة بانتمائكم لهذا الصرح العمالق وهذه المؤسسة الرائدة المتفردة المتميزة بعطائها وريادتها

العلمية ونتمنى لكم التوفيق وأنتم تبدؤون مرحلة جديدة ومفصلية في حياتكم .حيث من هنا يبدأ

االنسان في ترقية حصيلته المعرفية وتنمية مهاراته العلمية وتوظيف كل ذلك في تخصص محدد

يسهم من خالله في بناء ونماء وطنه والعالم اجمع.

أبنائي الطالب والطالبات لقد تم إعداد هذا الدليل ليعرفكم بنشأت الجامعة ورؤيتها ورسالتها،

وأهدافها ،وفلسفتها ،وتطورها ،ومجالسها ،وعماداتها ،وكلياتها المنتشرة في أحد عشر مجمعاً
بوالية الجزيرة ،وليجعلكم مدركون للوائح والقوانين التي تنظم أنشطتها األكاديمية والالصفية.
ونحن إذ ُنقدم لكم هذا الدليل لتقرؤوه بدقة وتمعن لتتمكنوا من التعرف على مؤسستكم المتميزة
وفلسفتها التي ترتكز على المنهج التكاملي للعلوم إلعداد خريج مؤهل لتطوير بلده والتعامل مع
قضايا مجتمعه خصوصاً المناطق الريفية والعمل على تطويرها.

وختاماً نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذا الدليل ونخص بالذكر أمانة الشؤون
العلمية وعمادة شؤون الطالب الذين بذلوا جهداً مقد اًر في إعداد دليل ومرشد يعين الطالب
والطالبات في جامعة الجزيرة للسير في درب التفوق والعطاء.

نتمنى لكم التوفيق والسداد.
بروفسير /محمد طه يوسف طه
مدير جامعة الجزيرة
نسأل هللا لكم التوفيق والسداد وهللا
المستعان وعلى هللا قصد السبيل
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الرؤية:
ننشد أعلى درجات التميز واستدامته في مجالات التدريس والبحث العلمي
وخدمة المجتمع.

الرسالة :
المشااار ة الفاعلااة فااي تحتيااق التنميااة الاقتصااادية والاجتماعيااة فااي المجتمااع
وذل ا
السااوداني علااى وجااه العمااوم والمجتمااع الريفااي علااى وجااه ال صااو
بالآتي:
 .1إعداد وتأهيل طلاب وخريجين متميازين أخلاقيااو ومهنيااو فاي المجالاات المتعاددة فاي
المجتمع.
 .2زيادة أعداد ومجالاات البحاوا الاساساية والتطبيتياة المبتكارة وتحساين نوعيتهاا فاي
جميع المجالات التي ينصلح بها أمر المجتمع.
 .3تتديم ال دمة المتميزة للمجتماع بجمياع أشاكالها مان مشااريع تطبيتياة أو تادريب أو
استشارات.

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

5

نشأة الجامعة وتطورها:
صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة الجزيرة ،ورئاستها في مدينة ود مــدني ،فـي  9نوفمبر

1975م ،ووقـ ــع االختيـ ــار علـ ــى منطقـ ــة الجزي ـ ـرة لمـ ــا لهـ ــا مـ ــن قـ ــل ارعـ ــي واقتصـ ــادي وتعليمـ ــي

واجتم ــاعي ،ب ــدأت الد ارس ــة ف ــي الع ــام 1978م بأأأأ رلي ت يأأأا ه ــي كلي ــة العل ــوم الزراةي ــة ،وكلي ــة
االقتص ــاد والتنمي ــة الريفي ــة ،وكلي ــة الط ــل والعل ــوم الص ــحية حاليـ ـاً كلي ــة الط ــل  ،وكلي ــة العل ــوم

والتكنولوجيــا حاليـاً كل ــية الهندســة والتكنولوجيــا  .حيــث تخرجــا الدفعــة األولـى فــي هــذه الكليــات
في العام 1984م.
جاء في كتاب الجامعة التعريفي األول عن أسباب ومبررات إنشـاء جامعـة الجزيـرة مـا يلـي

إن رســالة الجامعــات هــي فــي حسيقتهــا رســالة اإلنســان الــذي كلفــه هللا ســبحانه وتعــالى بهــا ليكــون

خليفته في األرض ،يسعى وراء العلم والمعرفة ،ويكشف أسرار الطبيعـة ،ويقـوم باسـترمار الطاقـات

التي سخرها هللا له وينهض لعمارة الكون  ،ويشيد الحضارة اإلنسانية بكافة أبعادها ،ويسيم مـوا ين
القسط  ،ويدعم السيم الروحية األصيلة  ،ويرفع كلمة الحق والرخاء ويقضى على الباطـل والفسـاد،
ويبنى العقل والضمير اإلنساني ،وينمي الخبرات والمهارات ويرريها  ،ويصـقل الملكـات والمواهـل

 ،ويتحقــق ذلــك كلــه مــن خــالل التعــاون البنــاء بينــه وبــين بنــي جنســه فــي جــو مــن اإلخــاء والمحبــة
واإلخالص .

أنش أ ج جاة أأة الجزي ـرة بضــرض خدمــة المجتمــع وربــط التعلــيم بمتطلبــات التنميــة وجعلــه أكرــر

التص ــاقاً وارتباطـ ـاً ب ــالواقع واحتياج ــات اإلنس ــان والبيئ ــة  .ويب ــدو ه ــذا جليـ ـاً م ــن مض ــمون الرس ــالة

التعليمي ـة التــي أوكلــا إليهــا والتــي حــددت وظيفتهــا فــي أن تقــوم بد ارســة البيئــة الســودانية وبوجــه
خاص البيئة الريفية  ،للتعرف على قضاياها وإجراء البحوث حولها

وبهذا المفهوم بدأت جامعة

الجزي ـرة مســيرتها متلمس ـ ًة مشــكالت مجتمعهــا ،تــدريباً لاطــر المهنيــة الق ـادرة علــى ُحســن اســترمار
اء
إمكانات الريف السوداني وتوسيعاً لعلوم الصناعة ومهاراتها الال مة لترقية وتنمية الزراعة ،وإجر ً
للبح ــوث العلمي ــة والتطبيسي ــة لتوظي ــف التكنولوجي ــا لخدم ــة قض ــايا التنمي ــة ،وتدريسـ ـاً لعل ــوم الط ــل
بتركيز خاص على البيئة الريفية السودانية.

ع أأم ةأأد أكرــر مــن ال ــة عقــود مــن عمرهــا تطــورت الجامعــة تطــو اًر وا ــحاً ،فــارتفع عــدد

كلياتها إلى تسـعة عشـر كليـة باإل ـافة إلـى كليـة المجتمـع وفروعهـا التـي تنتشـر فـي كـل محليـات
الوالية ،و اد عدد المعاهد البحرية إلى تسـعة فـي مختلـف التخصصـات العلميـة واإلنسـانية وأنشـئا

المراكز المتخصصة في العديد من كليات ومعاهد الجامعة.

تنتشأأر جاة أأة الجزي ـرة حالي ـاً فــي أحــد عشــر مجمع ـاً منهــا أربعــة مجمعــات بمدينــة واد مــدني

وسـ ــبعة مجمعـ ــات خـ ــارد مدينـ ــة واد مـ ــدني .مجمعـ ــات مدينـ ــة واد مـ ــدني هـ ــي المدينـ ــة الجامعيـ ــة
أمانة الشؤون العلمية
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بالنشيشيبة ومجمع ال ار ي ومجمع حنتـوب ،ومجمـع أبـو حـ ار  .تضـم المدينـة الجامعيـة بالنشيشـيبة
والتي تقع في الجزء الشمالي مـن مدينـة واد مـدني إدارة الجامعـة والعمـادات المركزيـة وكليـة العلـوم

الزراةية ،وكلية الهندسـة والتكنولوجيـا ،وكليـة االقتصـاد والتنميـة الريفيـة ،وكليـة هندسـة وتكنولوجيـا

السكر ،والمركز القرآنـي ،ومزرعـة
الصناعات ،والمعهد القومي لتنمية الصادرات البستانية ،ومعهد ُ
جامع ــة الجزيـ ـرة .المـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع الر ــاني بمدين ــة واد م ــدني ه ــو مجم ــع الـ ـ ار ي ال ــذي يق ــع ف ــي الج ــزء
الجنــوبي مــن مدينــة واد مــدني ويضــم كليــات الطــل ،والصــيدلة ،والعلــوم الطبيــة التطبيسيــة ،وعلــوم

المختبـ ـرات الطبي ــة ،وط ــل األس ــنان ،والعل ــوم الريا ــية والحاس ــوب ،ومعه ــد إدارة المي ــاه وال ــري،
والمعهـد القـومي للسـرطان ،والمعهــد القـومي لبحـوث تصـنيع الحبــوب الزيتيـة ،باإل ـافة إلـى مركــز

تطــوير التعلــيم الجــامعي ومطبعــة جامعــة الجزي ـرة ،ودار جامعــة الجزي ـرة االستشــارية .أمــا مجمــع
حنتوب فيضم كليـة التربيـة – حنتـوب ومعهـد إسـالم المعرفـة ،المجمـع ال اربـع بمدينـة واد مـدني هـو

مجمع أبو ح ار الذي يضم كليات القانون ،والعلوم ،وعلوم وتكنولوجيا الضابات.

توجأأد ةعم أأا بجامعــة الجزيـرة خــارد مدينــة ودمــدني فــي العديــد مــن محليــات واليــة الجزيـرة،

ففي محلية الكاملين يوجد مجمـع كليـة واآلداب والعلـوم اإلنسـانية .وفـي محليـة الحصاحيصـا يوجـد
مجمــع كليــة التربيــة – الحصاحيصــا .وفــي محليــة المناقــل يوجــد مجمــع كليــة اإلنتــاد الحي ـواني –
المناقــل .وفــي محليــة جنــوب الجزيـرة يوجــد مجمــع كليــة العلــوم الصــحية والبيئيــة – بـالحوش .وفــي

محليـة أم القـرى توجـد كليـة الد ارسـات التنمويـة – بالحديبـة ،وفـي محليـة شـرق الجزيـرة توجـد كليتــي

الد ارســات التجاريــة ،واللضــات بمدينــة الهالليـة .باإل ــافة إلـى مجمعــات مدينــة واد مــدني يوجــد فــي
محلية واد مدني مجمع فداسي الذي يضم كلية علوم االتصال.

زاد أعأداد طـالب جامعـة الجزيـرة حتـى وصـلا حاليـاً إلــى مـا يربـو علـى ( )22033طالبـاً

عل ــى مس ــتوى البك ــالوريو( و( )4599طالبـ ـاً عل ــى مس ــتوى ال ــدبلوم التقن ــي ،و( )9471طالبـ ـاً ف ــي

ب ـرامج الد ارســات العليــا وت ـزامن مــع هــذا تطــور البنيــة التحتيــة للكليــات والمعاهــد ومــن حيــث إعــداد
القاعات الدراسية والمختبرات العلمية بأحدث األجهزة لمواكبة التطورات العلميـة المتسـارعة ،و يـادة

كبي ـرة فــي عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس ومســاعديهم واألطــر المســاعدة والعــاملين بفئــاتهم المتعــددة.

ودعمــا الجامعــة تطورهــا بإنشــاء العديــد مــن اإلدارات المتخصصــة مرــل إدارة البيئــة وذلــك لتهيئــة
البيئة الجامعية بالصورة المرلى لتتمكن الجامعة من أداء رسـالتها ،وإدارة المعلوماتيـة بهـدف تـوفير
وسائط المعلومات لاسـاتذة والطـالب والعـاملين بالجامعـة مـن أجـل اسـتضالل قافـة المعلومـات فـي

العملي ــة التعليمي ــة ،وإدارة التعري ــل والت ــأليف والنش ــر ،لنش ــر قاف ــة التعري ــل ف ــي الجامع ــة وتش ــجيع
أعضاء هيئة التدريس على تعريل المناهج والترجمة.
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ُت ٍّد جامعة الجزيرة من أوائل الجامعات السودانية التي بدأت التعريل فـي جميـع كلياتهـا فـي

ابتداء من الدفعة الرالرة عشرة وشاركا الجامعة في إصدار العديد
العام الدراسي 1991-1990م
ً
مــن المعــاجم للتضلــل علــى مشــكلة المصــطلح العلمــي ووفــرت العديــد مــن الكتــل التــي ألفــا باللضــة
العربيــة فــي مختلــف العلــوم مــن البلــدان العربيــة الشــسيقة .كمــا شــجعا الجامعــة الكليــات والمعاهــد

لسي ــام الن ــدوات وورش العم ــل لتعري ــل المن ــاهج وقام ــا برص ــد الحـ ـوافز ألعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس
وتحملا نفقات طباعة الكتـل لتـوفير المرجـع العربـي حتـى بلـد عـدد الكتـل المؤلفـة حاليـاً بواسـطة

أساتذة جامعة الجزيرة في مختلف التخصصـات تحـا إشـراف إدارة التعريـل والتـأليف والنشـر نحـو

( )120كتاباً .وأنشأت جامعة الجزيرة إدارة متخصصة في الجودة والتقويم تتبع لها وحدات للجودة
بكــل الكليــات ،والمعاهــد ،والعمــادات المركزيــة ،واإلدارات المركزيــة والمتخصصــة بالجامعــة ،ولهــا

مجلـ ــس إدارة برئاسـ ــة مـ ــدير الجامعـ ــة ،وذلـ ــك لالهتمـ ــام بتطبيـ ــق معـ ــايير التقـ ــويم الـ ــذاتي والجـ ــودة
بالجامعة ،بضرض تجويد األداء.

لقأأأأد رصأأأأج جامعـ ــة الجزي ـ ـرة خـ ــالل مسـ ــيرتها علـ ــى تقويـ ــة الصـ ــالت العلميـ ــة بالجامعـ ــات

والمؤسس ــات العلمي ــة داخ ــل ال ــبالد وخارجه ــا ،فه ــي الي ــوم عض ــواً ف ــي االتح ــاد الع ــالمي للجامع ــات
واتحــاد الجامعــات العربيــة ،واتحــاد الجامعــات األفريسيــة ،واتحــاد جامعــات العــالم اإلســالمي ،واتحــاد

مجالس البحث العلمي العربي ،ورابطـة الجامعـات الفرانكفونيـة .ووقعـا عـدداً كبيـ اًر مـن االتفاقيـات
األكاديمية وبرامج التوأمة مع العديد من الجامعات والمنظمات العالمية والمؤسسـات العلميـة داخـل

الســودان وخارج ــه  ،وخاص ــة ف ــي مج ــاالت الت ــدريل والت ــدريس والبح ــث العلم ــي وتب ــادل الخبــرات.
واكتسبا الجامعـة سـمعة حسـنة فـي العديـد مـن األوسـاط األكاديميـة فـي الخـارد ،وفـا ت بعـدد مـن

الجوائز العلمية أهمها

 .1جــائزة البنــك اإلســالمي للتنميــة بجــدة فــي قطــان العلــوم والتكنولوجيــا للعــام 2002م بصــفتها
أفضل جامعة في دول منظمة المؤتمر اإلسالمي في خدمة مجتمعها.

 .2ج ــائزة الش ــين حم ــدان ب ــن ارش ــد آل مكت ــوم للعل ــوم الطبيـ ـة ،لكلي ــة الط ــل بجامع ــة الجزيـ ـرة
بصفتها أفضل كلية طل في الوطن العربي للعام 2002م.

 .3جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراةية لإلبدان العلمي في المجال الزراعي للعام 2002م.
 .4اإلصـدار الخـامس عشـر لجـوائز البنـك اإلسـالمي للتنميـة والعلـوم والتكنولوجيـا 1438ه ـ -
2017م ،فــا ت كليــة الطــل بالجــائزة الخاصــة بفئــة مؤسســات التعلــيم العــالي المتميــزة فــي

الدول األعضاء األقل نمواً باعتبارها أفضل مؤسسة بحرية.

ونـ ــال خريجـ ــو جامعـ ــة الجزي ـ ـرة ومبعو وهـ ــا العديـ ــد مـ ــن الج ـ ـوائز علـ ــى المسـ ــتوى اإلقليمـ ــي
والعالمي أهمها

أمانة الشؤون العلمية
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 .1جائزة أفضل خريج في كليات الزراعة في منطقة شرق ووسط أفريسيا من منظمـة البحـوث
الزراةية في منطقة شرق ووسط أفريسيا (.)ASARECA

 .2ميـ ــداليات ذهبيـ ــة فـ ــي منافسـ ــة البحـ ــث العلمـ ــي واإلبـ ــدان فـ ــي الجامعـ ــة اإلميريـ ــة بماليزيـ ــا
(.)UPM

 .3جائزة االعتراف بلقل الطبيل العالمي الرائد وقمة المهنيـة فـي الرعايـة الصـحية والتطبيـل
للعام 2012م.

 .4الميدالية الذهبية لالختران والتصميم من الجمعية الماليزية للعام 2012م.
 .5جــائزة تشــارلس بــوليين لكليــة الطــل بجامعــة الجزي ـرة،
ذات االنتماء إلى المجتمع للعام 2015م.

 .6جـائزة منظمـة

للعام 2013م.

ــمن منظومــة شــبكات الجامعــات

 PILOTالعالميـة للتميـز واالبتكـار فـي خدمـة المجتمـع لكليـة المجتمـع

 .7الميداليـة الذهبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لجـائزة القـرن العالميـة للجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة Century International
 ،Quality ERA Awardوذلــك م ــن قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل مجم ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
Initiative Directions – (BID.

Business

لقأد دل أأج جامعــة الجزيـرة التــأرين مـن أوســع أبوابـه ،بنظامهــا األكـاديمي ،وبفلســفتها المميـزة،

وبمواكبتهــا للمســتحد ات والمســتجدات العص ـرية .كمــا نجحــا نجاح ـاً مشــهوداً فــي إعــداد الخ ـريج

المؤهل علمياً في مجال تخصصه ،المتحلى بـاألخالق الكريمـة والسـلوكيات الرفيعـة ،والـذي يـرتبط

ارتباطاً و يقاً بقضايا المجتمع ،وذلك بالتدريل العملي والميداني الـذي اعتبرتـه الجامعـة جـزًء مهمـاً
من منهج الدراسة العلمية .واستطاعا أن تعز على مـدي سـنواتها الما ـية أسـس بنائهـا العلمـي
والرقافي ،كل ذلك بفضل المصداقية العالية والسياسة الوا حة التي تبنتها وانتهجتها والتي تعكس
المعاني النبيلة واألهداف السامية التي حددتها فلسفتها.

أمانة الشؤون العلمية
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فلسفة وأهداف الجامعة:
إن الف سفة الت يمية لجامعـة الجزيـرة ترتكـز علـى المـنهج التكـاملي للعلـوم والـذي يعنـي وحـدة
العلوم وتكاملها ووحدة اإلنسان وهذه الوحدة في األشياء للناظر إليها تقـود إلـى هللا الواحـد الصـمد.

وهذا المنهج التكاملي اختير لتحقيق أهداف الجامعة التي تقوم على دراسة البيئة السـودانية وبوجـه
خاص البيئة الريفيـة وهـذا ال يعنـي إهمـال البيئـة الحضـرية للتعـرف علـى قضـاياها وإجـراء البحـوث

حولها .حيث ينادي هذا المنهج بمبدأ وحدة العلوم  ،أي أن العلـوم والفنـون والمعـارف كلهـا مهمـا
اختلفا مو وعاتها هي فـي حسيقتهـا مرتبطـة ارتباطـا و يقـاً مـع بعضـها ومتداخلـة إلـى الحـد الـذي
يجعــل منهــا وحــدة متماســكة ومتكاملــة  .وبمــا أن المجتمــع الريفــي ينظــر إلــى قضــاياه كلهــا بطريقــة

تكاملية وال يلجأ إلـى أسـلوب الفصـل والتجزئـة فـي األمـور ،لهـذا فقـد توصـلا جامعـة الجزيـرة إلـى
أن هــذا المــنهج هــو الوعــاء الفلســفي األمرــل الــذي يمكــن مــن خاللــه تحقيــق أهــداف الجامعــة وفــي

مقــدمتها المســاهمة الفاعلــة لتحقيــق التنميــة االقتصــادية واالجتماةيــة الشــاملة فــي المجتمــع بأكملــه

وخاصــة الريفــي .تهــدف الجامعــة مــن هــذا المــنهج إلــى إعــداد الخ ـريج متكامــل الرقافــة القــادر علــى
مواجهة متطلبات التنمية ليس في مجال تخصصه فحسل بل في غيره من المجاالت.

ولما تانج جامعة الجزيرة قد هدفا إلى دراسة البيئة في إطارها العريض ،أصبح من الطبيعـي

أن تتجــه الجامعــة إلــى نهــج التكامــل فــي المعرفــة حتــى يحســن ال ـربط بــين التعلــيم والبيئــة وتتكامــل

النظرة إلى برامج التنمية الشاملة .لذا صار للجامعة ال ة أبعاد فلسفية
 ب د ة رفي
 ب د بي ي

 ب د اجتماعي
هذه األبعاد الرال ة تخضع جميعها للمنهج التكاملي.

أمانة الشؤون العلمية
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إدارة الجامعة:
الهيكل التنظيمي لإدارة جامعة الجزيرة:
هأاا الييلأ يـربط بــين الجهـا ين األكــاديمي واإلداري ويظهـر علــى قمتــه مجلـس الجامعــة الــذي
يمرــل أعلــى ســلطة تنفيذيــة للجامعــة وت أرســه شخصــية قوميــة ،ويــتم تشــكيل مجلــس الجامعــة بــأمر
صادر من فخامة رئيس الو راء راعي الجامعة  .ويتم تعيين مدير الجامعة ونائبـه مـن قبـل فخامـة

رئــيس الــو راء مــن ذوي األهليــة العلميــة العاليــة .ويمرــل مــدير الجامعــة حلقــة الوصــل بــين المجلــس
وأجهزة الجامعة األخرى والمسئول لدى المجلس عن تنفيذ سياساته وق ارراته.

ولكأأ ة أ مــدير الجامعــة ونائبــه ووكيــل الجامعــة مهــام واختصاصــات محــددة ،تعيــنهم فيهــا

اإلدارات المركزي ــة والمتخصص ــة مر ــل إدارة المـ ـوارد البشـ ـرية ،واإلدارة الماليـ ـة والحس ــابية ،واإلدارة
الهندســية ،وإدارة الخــدمات ،وإدارة االســترمار ،وإدارات الحــر( الجــامعي ،وشــرطة تــأمين الجامعــة،
والبيئة والخدمات الصحية والتعريل والتأليف والنشر ،واالنتسـاب والتعلـيم عـن ُبعـد ،وإدارة اإلعـالم
والعالقـ ــات العامـ ــة ،والعالقـ ــات الخارجيـ ــة والتعـ ــاون الـ ــدولي ،والمستشـ ــار القـ ــانوني ،وإدارة الجـ ــودة

والتق ــويم .ولك ــل ه ــذه اإلدارات مه ــام واختصاص ــات تو ــح بج ــالء النظ ــام اإلداري المتمي ــز له ــذه

الجامعة.

مدير الجامعة:
يلون ل عاة ة مدير يعينه رئيس الو راء من ذوي األهلية العلمية العالية ،بناء على توصية

من و ير التعليم العالي والبحث العلمي ،لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها

النظم األساسية.

اختصاصات المدير وسلطاته

المدير هو المسئول العلمي والتنفيذي األول عن أداء الجامعة والعمل على تحقيق أغ ار ها

ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئوالً للراعي من طريق و ير
التعليم العالي والبحث العلمي ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له االختصاصات
والسلطات اآلتية وهي

أ /ال م ع م ترشيد األداء ال مي والترلوي واإلداري والمالي بالعاة ة وتعويد ةفيأوم إدارتيأا وأسأاليبيا وابتأدا
الوسائ والطرق التي تكف االستقالل األةث لإلةلانيا وفقاً ل سياسة التي يحددها المع س.

ب/الحفاظ على النظام بالجامعة.

د /رئاسة مجلس األساتذة واللجان المنبرقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس
وأي لجان أخري وفقاً للنظم األساسية.

أمانة الشؤون العلمية
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الهيكل التنظيمي لإدارة جامعة الجزيرة
مجلس الجامعة

المستشار
التانوني التانوني

نائب مدير
الجامعة

مدير الجامعة

و يل الجامعة
أماناااااااااااااااااااة
الشاااااااااااااؤون
العلمية

عمااااااااااااااااادة
شااااااااااااااااؤون
الطلاب

عمااااادة البحااااث
العلمي

عمااااااااااااااااادة
المكتبات

الكلياااااااااااااات
والمعاهد

المر ز الترآني
إدارة الجاااودة
والتتويم

مر ااااااز تطااااااوير
التعلىم الجامعي

الإدارة الهندسية

مجلس الانتساب والتعليم عن بعد

الإدارة المالية

مجلس مر ز الحاسوب وتتانة المعلومات
والحسابية

إدارة الموارد البشرية

مجلس البيئة

إدارة ال دمات

مجلس التعريب والتأليف والنشر

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

مجلس ال دمات الصحية
مجلس العلاقات ال ارجية والتعاون الدولي
مجلس الاستثمار

إدارة البيئة
إدارة ال دمات الصحية
إدارة فرعية تأمين جامعة الجزيرة
إدارة

مجلس دار جامعة الجزيرة الاستشارية
مجلس جامعة الجزيرة للطباعة والنشر
الاستثمار

د) تمريل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات األخرى.

(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عـن أداء الجامعـة العلمـي واإلداري والمـالي ونشـر التقريـر
بعد موافقة المجلس عليه.

(و) التقــدم للمجلــس بطلــل الستصــدار الــنظم األساســية كمــا يجــو للمــدير أن يطلــل مــن مجلــس
األساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم األمر ذلك.

نائب المدير

أمانة الشؤون العلمية
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ن
ـاء علـ ـى
( )1يك ــو للجامع ــة نائبـ ـاً للم ــدير يعين ــه ال ارع ــي م ــن ذوي األهلي ــة العلمي ــة العالي ــة ين ـ ً
توصــية بهــذا مــن و يــر التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي بعــد التشــاور مــع المــدير وذلــك لفتــرة
أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم األساسية.

( )2يق ـ ـ ـ ــوم نائ ـ ـ ـ ــل الم ـ ـ ـ ــدير بمس ـ ـ ـ ــاعدة الم ـ ـ ـ ــدير ف ـ ـ ـ ــي أداء واجبات ـ ـ ـ ــه وتك ـ ـ ـ ــون ل ـ ـ ـ ــه الواجب ـ ـ ـ ــات
واالختصاصات التي تحددها النظم األساسية.

( )3يق ــوم نائ ــل الم ــدير بأةب ــاء الم ــدير ف ــي حال ــة ياب ــه أو ع ــدم تمكن ــه م ــن السي ــام بعمل ــه أو

خلو منصبه وذلك وفقاً ألحكام اللوائح.
الاااو يل:
( )1يعين رئيس المجلس بناء على توصية بهذا من المدير أحد أعضاء هيئة
أو كبار اإلداريين وكيالً للجامعة وذلك وفقاً ألحكام اللوائح.

التدريس

( )2يشضل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات ويجو إعادة تعيينه.

( )3يكــون الوكيــل مســئوالً لــدي المــدير عــن األداء اإلداري والمــالي للجامعــة وفقـاً ألحكــام الــنظم
األساسية واللوائح.

( )4يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة.
 أمانة الشؤون العلمية. العمادات المر زية: عمادة شؤون الطالب. -عمادة البحث العلمي.

 -عمادة المكتبات.

ن
ـاء علـى توصـية
( )1يكو لكل عمـادة مـن العمـادات المركزيـة عميـد يعينـه رئـيس المجلـس بن ً
بذلك من المدير.
( )2يشــضل عمــداء العمــادات المركزيــة مناصــبهم لمــدة أربــع ســنوات وتجــو إعــادة تعييــنهم لفت ـرة
انية فحسل.

( )3كل عميد من عمداء العمادات المركزية يكون مسـئوالً أمـام المـدير عـن تنفيـذ اختصاصـاته
وأداء واجباته.

عمداء الكليات والمعاهد:
ن
ـاء علـى توصــية بــذلك مــن المــدير
( )1يكــو لكــل كليــة أو معهــد ،عميــد يعينــه رئــيس المجلــس بنـ ً
ويراعي في اختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة.
( )2يشــضل عميــد الكليــة أو المعهــد منصــبه لمــدة أربــع ســنوات ويجــو إعــادة تعيينــه لفت ـرة انيــة
فحسل.

أمانة الشؤون العلمية
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( )3يكون عميد الكلية أو المعهد مسؤوالً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجل
أحكام النظم األساسية.

مجالس الجامعة:
مجلس الجامعة:
يخأأتم ةع أأس الجامعــة بو ــع السياســات والخطــط الراميــة إلــى تطــوير الجامعــة وتجويــد

أدائهــا علمي ـاً وتربوي ـاً وماليــا وتحــديث طــرق عملهــا وأســاليبه ،وإجــا ة التقــارير التــي يقــدمها مــدير
الجامعة عن األداء العلمـي واإلداري والمـالي للجامعـة ،كمـا يخـتص بو ـع خطـة التنميـة للجامعـة
وإجا ة مقترحات ميزانية التنمية والميزانية السنوية للجامعة وتنمية أموال الجامعة واسترمارها وقبول

التبرع ــات والهب ــات واألوق ــاف وتحدي ــد أوج ــه اس ــتضاللها ،ويك ــون للمجل ــس س ــلطة إنش ــاء الكلي ــات
والمعاه ــد والم ارك ــز واألقس ــام والمستش ــفيات الجامعي ــة وأي مؤسس ــات اس ــترمارية أخ ــرى .ويتك ــون

مجلس الجامعة على النحو التالي
 .1رئيس المجلس.

 .2أعضاء بحكم مناصبهم وهم المدير ،نائل المدير ،الوكيل (مقرر المجلـس) ،عميـد شـؤون
الطالب ،أمين الشؤون العلمية ،عميد المكتبات.

 .3أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة.

 .4عضوان يختارهم اتحاد الطالب أحدهما رئيس االتحاد.

 .5أعضــاء مــن خــارد الجامعــة وهــم واحــد وعشــرون عض ـواً مــن ذوى االختصــاص والكفــاءة
بناء على توصية بذلك
واالهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية ،يعيينهم راعي الجامعة ً
من و ير التعليم العالي والبحث العلمي.

يعتمأأي المع أأس إلنجــا أعمالــه العاديــة م ـرتين فــي الســنة علــى األقــل وذلــك فــي يــوم السأأبج

الرابي ة شيري ةارس و أكتولر.

مجلس الاساتذة:

استناداً ع م قانون جامعة الجزيرة لعام 1995م الفصل الرالث المادة ( )24تتكون عضوية

مجلس األساتذة من
 .1مدير الجامعة

رئيساً

 .3الوكيل

عضواً

 .2نائل المدير

 .4أمين الشؤون العلمية

 .5عميد كلية الدراسات العليا
أمانة الشؤون العلمية
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 .6عميد شؤون الطالب

عضواً
عضواً

 .7عميد عمادة البحث العلمي
 .8عمداء الكليات والمعاهد

أعضاء
ً
عضواً

 .11مديرو المراكز

أعضاء

 .9عميد عمادة المكتبات

أعضاء

 .10نواب العمداء

أعضاء

 .12رؤساء األقسام
 .13جميع أعضاء هيئة التدريس ممن هم في مرتبة األستاذية
 .14عضوين من اتحاد طالب جامعة الجزيرة

أعضاء

أعضاء

يختم ةع س األساتذة بو ع الشروط والنظم للمؤهالت العلمية المطلوبة لقبول الطـالب

في الدراسات الجامعية وفوق الجامعية ومنح اإلجا ات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية
وتنظـيم بـرامج الد ارســة بالجامعــة واالمتحانـات وفقـاً ألحكــام الــنظم األساسـية ،كمــا يخــتص بتشــجيع
البحوث العلمية وتوجيه السياسات العلمية بالجامعة.

يعتمأأي ةع أأس األســاتذة إلنجــا أعمالــه العاديــة أربــع مـرات فــي العــام فــي األحــد الرالــث مــن

شهور ( مار(  ،يونيو  ،سبتمبر  ،ديسمبر ).

لجان المجلس:
أجا مجلس أساتذة جامعة الجزيرة تكوين أربع لجان مساعدة لتنظيم أعماله وهي

 .1لعنة الدراسا العاةعية:

تخأأأتم بمراج أأأة نت ــائج ط ــالب الد ارس ــات الجامعي ــة والتوصـ ــية لـ ـدي مجل ــس األس ــاتذة

بإجا تهــا ،كمــا تخــتص بــالنظر فــي اســترحامات الطــالب والتأكــد مــن تنفيــذ الالئحــة األكاديميـة

للد ارس ـ ــات الجامعي ـ ــة بخص ـ ــوص إجـ ـ ـراءات االنس ـ ــحاب وإع ـ ــادة القب ـ ــول والتحوي ـ ــل ،والفص ـ ــل
األكاديمي من الدراسة.

 .2لعنة الدب وةا التقنية:

تختم بمراج أة نتـائج طـالب الـدبلوم التقنـي والتوصـية لـدي مجلـس األسـاتذة بإجا تهـا،

كمــا تخــتص بــالنظر فــي اســترحامات الطــالب والتأكــد مــن تنفيــذ الالئحــة األكاديميــة للد ارســات
الجامعيــة بخصــوص إج ـراءات االنســحاب وإعــادة القبــول والتحويــل ،والفصــل األكــاديمي مــن

الدراسة.

 .3ةع س ت ية الدراسا ال يا:

أمانة الشؤون العلمية
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يخأأتم بمتاب أأة إج ـراءات التســجيل واالنســحاب وتجميــد الد ارســة وإعــادة القبــول لطــالب
الد ارس ــات العلي ــا  ،كم ــا يخ ــتص بمراجع ــة بـ ـرامج الد ارس ــات العلي ــا الجدي ــدة أو تط ــوير بـ ـرامج
الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة  .كما تعني اللجنـة بمراجعـة رسـائل طـالب الد ارسـات
العليــا والتأكــد مــن تنفيــذ الالئحـة األكاديميــة للد ارســات العليــا ،وتحديــد البحــوث المميـزة لطــالب

الدراسات العليا وعر ها على اجتمان مجلس األساتذة.

 .4ال عنة ال مية:

تختم بمناقشة

رورة إنشاء أي كلية أو معهد أو مركز أو قسـم أو إلضـاء أي منهـا ورفـع

تقريــر ب ــذلك لمجلــس األس ــاتذة  ،كم ــا تخــتص بمراجع ــة وتط ــوير المنــاهج الد ارس ــية للد ارس ــات

الجامعيــة بكليــات الجامعــة قبــل عر ــها علــى مجلــس األســاتذة ،ورفــع توصــية إلــى المجلــس

بخصوص منح الدرجات الفخرية والجوائز لاشخاص الذين يعتبرون جـديرون بهـا وذلـك وفقـاً
ألحكام اللوائح.

تعتمي هاه اللجان شهرياً وترفع توصياتها في شكل تقرير عن كـل اجتمـان مـن اجتماعـات

مجلس األساتذة بضرض إجا تها.

 .5ةع س عمادة البحث ال مي:

تقدم تقرير دوري عن أنشطة العمادة المتعددة.

مجالس الكليات أو المعاهد:
لك ت ية أو معهد مجلس يتم تشكيله وتنظم أعماله وفقاً ألحكام النظم األساسية واللوائح.
مجالس الاقسام والمرا ز:
ينشأ فأأي تأ قســم أو مركــز مجلــس برئاســة رئــيس القســم وعضــوية جميــع أعضــاء هيئــة

التدريس بالقسم.

أمانة الشؤون العلمية
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مجالس الجامعة الا اديمية
مجلس الاساتذة

لجناااااة الدراساااااات
الجامعية

لجنة الدبلومات
التتنية

اللجنة العلمية

مجلس لية
الدراسات
العليا

مجلس عمادة
البحث العلمي

مجالس الكليات والمعاهد

مجالس الاقسام والمرا ز

أمانة الشؤون العلمية
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أمانة الشؤون العلمية
أمانة الشؤون العلمية تعنى بتنظيم وتطوير الشـؤون العلميـة بالجامعـة وتُ اعـد الـذران الـرئيس
لتنفيـذ أهـداف الجامعـة العلميـة ومتابعـة نظامهــا األكـاديمي وقـ اررات مجالسـها العلميـة المختلفــة .إن

الرؤيــة المســتقبلية ألمانــة الشــؤون العلميــة هــي تحقيــق االســتقرار العلمــي والتوجــه إلــى العالميــة فــي

المســتوى والمحتــوى والممارســة الــذي تنالــه بإنفــاذ رســالتها فــي االرتقــاء بــالبرامج الد ارســية وط ارئــق
وتقنيات التدريس وتسجيل الطالب ومتابعة شؤونهم العلمية وفق معايير الجودة.

أ .الاهداف:
 .1تنظيم وتنسيق إجراءات القبول والتسجيل.
 .2متابعة وإجا ة النتائج وحفظها.

 .3استخراد اإلجا ات العلميـة لطـالب الد ارسـات الجامعيـة والـدبلومات التقنيـة ،وبـرامج التعلـيم
عن ُبعد.

 .4تطوير وتحديث البرامج والمناهج الدراسية ،وطرائق وتقنيات التدريس والتقويم.
 .5تفعيل وتطوير اللوائح األكاديمية لضبط جودة أداء الكليات.
 .6متابعة النشاط األكاديمي والبيئة األكاديمية.

 .7تنظيم ومتابعة تأهيل وتدريل وترقية أعضاء هيئة التدريس.
 .8اإلشراف على تدريل التقنيين.

 .9استحداث وتعزيز وتطوير العالقات األكاديمية مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية علـى
المستوى القومي واإلقليمي والعالمي.

 .10تعزيز مفهوم الجودة والتقويم والتحسين المستمر في اإلداء.
 .11متابعة تنفيذ ق اررات مجلس األساتذة.

ب .الاقسام والوحدات:
توجد حالياً بأمانة الشؤون العلمية ستة أقسام وسا وحدات.
الاقسام:
 .1قسم القبول والتسعي :

يختم بمتاب ة تنفيذ ق اررات لجنـة القبـول الموحـد لمؤسسـات التعلـيم العـالي واتخـاذ كافـة
اإلجراءات الال مـة لقبـول الطـالب الجـدد فـي كليـات الجامعـة المختلفـة وتحويـل الطـالب

بــين أقســام وكليــات الجامعــة ومــن الجامعــات األخــرى إلــى جامعــة الجزي ـرة وتو يــق كــل

أمانة الشؤون العلمية
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المعلومات والبيانات للطالب الذين تـم قبـولهم بالجامعـة وحفـظ بيانـاتهم فـي عـدة صـور،
كما يختص بكل إجراءات التسجيل للطالب واستالم ومراجعة قوائم الطالب المسجلين.

 .2قسم الدراسا العاةعية:

 يشــرف علــى كــل مــا يتعلــق بطــالب البكــالوريو( مــن حيــث متابعــة إج ـراءات التســجيلواالنسحاب وإعادة القبول والتحويل واالسترحامات والتجسير.

 -يحتفظ بسجالت منتظمة للطالب المسجلين بالجامعة في بداية كل فصل دراسي.

 يختص بمراجعة نتائج الطالب في نهاية كـل فصـل د ارسـي والتأكـد مـن تنفيـذ الالئحـةاألكاديمية للدراسات الجامعية.

 -يحتفظ بسجالت لنتائج كل الطالب بالجامعة .

 يقوم بمراجعة قوائم الخـريجين بعـد إجا تهـا مـن مجـالس الكليـات وتقـديمها إلـى مجلـساألساتذة إلجا تها.

 .3قسم الدب وةا التقنية:

يشأأر علــى كــل مــا يتعلــق بطــالب الــدبلوم التقنــي علــى نفــس النســق الــذي ورد فــي قســم

الدراسات الجامعية.

 .4قسم الشيادا :

يخأأتم بتعيي أ واعتمــاد الشــهادات العلميــة والفخريــة والج ـوائز وتو يــق كــل المعلومــات
والبيانات األكاديمية للطالب الذين أجا مجلس األساتذة تخرجهم.

 .5قسم شؤون أعضاء هي ة التدريس:

يختم بمتابعة تأهيل وتدريل أعضاء هيئة التدريس واألطر المساعدة داخل السـودان أو

خارجه كما يشرف القسم على إجراءات تعيين وترقي أعضاء هيئة التدريس.

 .6قسم شؤون التقانة والتقنيي :

يخأأتم بترقيــة أســاليل ووســائل وتقنيــات التطبيسيــات العمليــة فــي كليــات الجامعــة ويتــولى
القسم مهام مقرر لجنة المعامل بالجامعة.

الوحدات:
 .1و دة شؤون ةع س األساتاة:

تتولي ةيام سكرتارية مجلس األساتذة وتختص بمتابعـة تنفيـذ قـ اررات وتوصـيات مجلـس
األساتذة واالحتفاظ بسجل دائم لوقائع االجتماعات.

.2

و دة الحوسبة والبطاقة الممغنطة:
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تختم ب عمال الحوسبة وتجهيز العـرض اإللكترونـي الجتماعـات لجـان مجلـس األسـاتذة
واجتمـ ــان مجلـ ــس األسـ ــاتذة كمـ ــا تخـ ــتص بـ ــإجراءات اسـ ــتخراد البطاقـ ــة الممضنطـ ــة لكـ ــل

.3

.4

.5

الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس ،والعاملين بالجامعة.

و دة العودة والتقويم.

تخأأتم ب عمأأال الجــودة والتقــويم وتقــوم برفــع تقــارير إلــى إدارة الجــودة والتقــويم بالجامعــة
وهي وحدة تنسيسية.

و دة اإل صاء والم وةا .

تقوم بتوفير كل المعلومات عـن اإلحصـاءات والبيانـات المتعلقـة بـالطالب وأعضـاء هيئـة

التدريس ،والخريجين.

و دة الشؤون اإلدارية والمالية.

تخأأتم بمتاب أأة شــؤون األمانــة اإلداريــة والماليــة لتســيير األعمــال وتــوفير البيئــة العمليــة

المناسبة إلعداد اعمال أمانة الشؤون العلمية.

 .6و دة االنتساب والت يم ع ُب د.
 تختص بأعمال كل مـا يتعلـق بطـالب البكـالوريو( المقبـولين بنظـام االنتسـاب والتعلـيمعن ُبعد من حيث متابعة إجراءات التسجيل.
 تحــتفظ الوحــدة بســجالت منتظمــة ألولئــك للطــالب المســجلين بالجامعــة فــي بدايــة كــلفصل دراسي.

 تقــوم الوحــدة بمراجعــة نتــائج الطــالب فــي نهايــة كــل فصــل د ارســي والتأكــد مــن تنفيــذالالئحة األكاديمية للدراسات الجامعية للتعليم عن ُبعد المعدلة لسنة 2013م.
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العمادات المر زية:
عمادة شؤون الطلاب:

أنشأأ ج عمأأادة شــؤون الطــالب بموجــل قــانون جامعــة الجزي ـرة لعــام 1975م بهــدف تنميــة

شخصــية الطالــل وصــقلها وتعهــدها بالرعايــة والعنايــة واالهتمــام وذلــك مــن خــالل الرعايــة الكاملــة

لانشــطة الطالبيــة ،تتــولى عمــادة شــؤون الطــالب العــلء األكبــر مــن شــؤون حيــاة الطالــل فــي
مجتمعــه الجــامعي وتفاعلــه وعالقتــه بــالمجتمع خــارد الجامعــة ،إذ تقــوم العمــادة بإعــداد وتخطــيط
الب ـرامج واألنشــطة الطالبيــة التــي تســتهدف مــن خاللهــا تكــوين وترقيــة وتنميــة شخصــية الطالــل،
وإتاحة الفرصة له لممارسة هواياتـه ور باتـه وحاجاتـه فـي كافـة المجـاالت وإشـباعها ،والعمـل علـى

إشاعة قواعد السلوك بالقدوة والموعظـة الحسـنة ،إ ـافة إلـى تطبيـق اللـوائح والقـوانين .ومـن خـالل

ه ــذه األدوار تعم ــل العم ــادة لتحق ــق للطال ــل الرق ــة ب ــالنفس والطمأنين ــة لك ــي يتـ ـوا ن ب ــين متطلبات ــه

األكاديمية والتربوية واالجتماةية وغيرها لتؤهلـه ليصـبح طالبـاً صـالحاً لنفسـه ومجتمعـه فيسـخر مـا
ناله لوطنه مفج اًر بذلك طاقته الكامنة.

تتمثأأأ رسأأأالة عمأأأادة شأأأؤون الطأأأالب فأأأي تعزيــز دور العمــادة فــي تحقيــق الرســالة الكليــة

للجامع ــة وتحقي ــق فلس ــفتها وأه ــدافها  ،وإع ــالء الس ــيم التربوي ــة ف ــي المجتم ــع الطالب ــي وتأكي ــد دور

الطالب بوصفهم فئه مستنيرة قائدة للتضيير والتنمية  ،ونشر قافة الفضيلة والتعامل الحضاري مع
اآلخرين واحترام آرائهم.

أ .الاهداف:
 .1إكمال تنمية وبناء شخصية الطالل وصقلها وتعهدها بالرعاية والعناية واالهتمام.
 .2خدمة المجتمع من خالل البرامج التي تنفذها العمادة داخل الجامعة وخارجها.
 .3تنمية الخبرات من خالل برامج التبادل الطالبي وإتاحة الفرص للطالب فـ ــي
المشاركة في المؤتمرات والمنتديات األكاديمية وغيرها.

 .4تنمية العالقات االجتماةية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس واألسرة الجامعية
 .5تدريل الطالب على السيادة والمبادرة واإلبدان ونقل هذه المقدرات لبعضهم
البعض.

 .6إب ار القدرات الكامنة لدي الطالب في كافة المجاالت اإلنسانية( بدنية – فكرية.
الن ) وإتاحة الفرصة لتنميتها وترقيتها.

 .7بسط خدمات اإلرشاد والتوجيه وإ راء قافة اإلرشاد األكاديمي.
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ب .الوحدات :
تضم عمادة شؤون الطالب عدد من الوحدات الداخلية.
 .1وحدة النشاط الريا ي والرقافي.
 .2وحدة الطالب الوافدين.
 .3وحدة اإلرشاد والتوجيه.

 .4وحدة اإلشراف اإلداري.
 .5وحدة الجودة والتقويم.

 .6وحدة األرشفة والمعلومات.

عمادة البحث العلمي:
أ .الاهداف:
 .1العمل على توفير بيئة بحرية محفزة للباحرين وللعملية البحرية في الجامعة ،تطوير البنية
التحتية للبحث العلمي بما يتناسل مع أفضل الممارسات العالمية.

 .2استقطاب الموارد المالية لتمويل البحث العلمي ،واالبتكار ورعاية البحوث العلمية المتميزة.

 .3و ع وتنفيذ استراتيجية البحث العلمي لكليات ومعاهد ومراكز الجامعة فيما يتعلق بمجاالت
البحث العلمي ،وتفعيل البحوث ذات التكامل المعرفي.

 .4تدريل ودعم وتشجيع ورفع القدرات البحرية والكفاءات المتميزة ألعضاء هيئة التدريس بما
يسهم في تطوير وتنمية المجتمع.

 .5توطين معارف وتقانات أبحاث العلوم األساسية والتطبيسية والدراسات اإلنسانية ،والعلوم
االجتماةية والتربوية.

 .6إنشاء ورعاية عالقات متميزة مع مؤسسات ومراكز البحث العلمي المحلية واإلقليمية والعالمية
بضرض االستفادة المتبادلة من اإلمكانات الفكرية والمادية والبشرية.

 .6مراعاة أخالقيات البحث العلمي والحفاظ على الملكية الفكرية ،وبراءة االختران وتعزيز دورها.
 .7العمل على تو يق ونشر البحوث العلمية والحث على تطبيق مخرجاته.

 .9المساهمة في تحقيق أولويات التنمية ،وربط البحث العلمي بحاجة المجتمع في المجاالت
المتعددة .

 .10تشجيع االسترمار في تطوير التقنية المستحد ة واتخاذ اآلليات المتبعة في تسويق البحث
العلمي.

 .11تعزيز مفهوم الجودة والتقويم والتحسين المستمر في أداء العمادة.
ب .الاقسام والوحدات:
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 .1قسم البرامج البحرية واالبتكار.
 .2قسم التعاون البحري.
 .3قسم التو يق والنشر.

 .1قسم البراةج البحثية واالبتكار:

علــى تأســيس وتطــوير الب ـرامج البحريــة ومتابعــة إج ـراءات وم ارحــل تنفيــذها

ي نأأأم باإلشأأأ ار

المختلفة.
 .2قسم الت اون البحثي:

ي ني بوضأي الخطـط الال مـة للتعـاون فـي البحـث العلمـي وتنسـيقها علـى المسـتويين الـداخلي

والخــارجي ،وإيجــاد التمويــل الــال م لهــا ،و اســتنباط التقنيــات الال مــة واستخالصــها مــن نتــائج

البحــوث المختلفــة ،والعمــل عل ـى إقامــة الســمنارات والــورش البحريــة لمختلــف التخصصــات فــي

الكليات والمعاهد.

 .3قسم التوثيق والنشر:
ي نم باإلش ار

المباشـر علـى إصـدار المجـالت العلميـة للقطاعـات المختلفـة بالجامعـة ،ويقـوم

برصد وتو يق مستخلصات البحوث العلمية ،وتتبع لـه وحـدة اإلعـالم التـي تسـهم فـي اإلعـالن

و النشــر عــن مخرجــات أنشــطة الد ارســات العليــا والبحــث العلمــي واســتعراض نتــائج البحــوث

المتميزة في وسائل اإلعالم المختلفة (إذاعة – تلفزيون – صحف ).
الوحدات:
 .1الجودة واالعتماد.

 .2اإلحصاء وتقنية المعلومات.
 .3الشؤون اإلدارية والمالية.

عمادة المكتبات:
ت سسأأج ةلتبأأة جامعــة الجزي ـرة مــع إنشــاء الجامعــة فــي عــام 1975م وكانــا تســمي بمكتبــة
الكلية اإلعدادية ،م تطور االسم إلى مكتبات جامعة الجزيرة التـي

ـما العديـد مـن مكتبـات

الكليات والمعاهد والمراكز المتخصصة.

أ .الاهداف:
 .1مساندة برامج الجامعة األكاديمية والبحوث العلمية وذلك بتقديم معلومات مالئمة وسريعة
لجميع مستخدمي المكتبات (أعضاء هيئة التدريس وطالب) وأفراد المجتمع.
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 .2اختيار واقتناء وتنظيم وحفظ وإتاحة الوصول إلى مصادر وأوةية المعلومات األكاديمية التي
تالئم مناهج الجامعة على المستويين الجامعي وفوق الجـ ــامعي والتي تعطي مو وعات

البحث العلمي.

 .3اإلشراف اإلداري والفني على جميع المكتبات بالجامعة بكافة أنواعها ومستوياتها.
 .4التنسيق التام مع وحدات الجامعة وخاصة األقسام بالكليات لشراء الكتل واالشتراك في
الدوريات العلمية وقواعد البيانات.

 .5تصميم وإتاحة فرص التدريل في مجال المكتبات والمعلومات للطالب وأمناء المكتبات وذلك
بالتعاون مع الجهات األكاديمية ذات الصلة.

 .6تقوية الصالت مع المنظمات الوطنية واإلقليمية والعالمية التي تعني بالمكتبات والمعلومات.

توجد بالعاة ة حالياً  25مكتبة كلية ومعهد ومركز وتحوى هذه المكتبات مجتمعة أكرر من

مائة ألف مجلد في مختلف التخصصات باللضة العربية و اللضة االنجليزية .وتقدم المكتبة حالياً
خدمات االطالن واإلعارة وبحث المعلومات في قواعد البيانات على أقراص الليزر CD-Rom

مرل قاعدة الطـ ـل  Medlineوال ـزراعة  AGRICOLAو

CABI

و TROPAG

وتستفيد المكتبة أيضاً من قواعد بيانات النص الكامل  Full-textالتي تقدمها كل من منظمة

الصحة العالمية ومنظمة الزراعة واألغذية ،كما يوجد في المكتبات عدد مقدر من أجهزة الحاسل
اإللى تستخدم في بحث المعلومات وإنشاء الفهر( اآللي باستخدام برنامج  WINISISو بعضها
يستخدم كمكتبة الكترونية كما هو الحال في معهد إسالم المعرفة ،وتضم المكتبات في

مجموعاتها حوالى  2000رسالة ماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات نوقشا في جامعة
الجزيرة.

ب .الوحدات :
تضم عمادة الملتبا عدد من الوحدات واألقسام هي
 .1قسم العمليات الفنية.
 .2قسم مصادر المعلومات اإللكترونية.
 .3وحدة الشؤون المالية واإلدارية.
 .4وحدة البرامج واألجهزة.

 .5وحدة التجليد والصيانة.

 .6وحدة المكتبات الفرةية.
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لياااااااات الجامعة
الرقم
1

الك ية

ت ريخ اإلنشاء
1975

الطب

األقسام
11

الموقي
مجمع ال ار ي – ود مدني

2

االقتصاد والتنمية الريفية

1975

6

المدينة الجامعية – ود مدني

3

ال وم ال راعية

1975

10

المدينة الجامعية – ود مدني

4

اليندسة والتكنولوجيا

1975

5

المدينة الجامعية – ود مدني

5

الترلية – نتوب

1985

14

6
7

هندسة وتكنولوجيا الصناعا (النسيج سابقاً)

1992

3

ال وم الرياضية والحاسوب

1993

3

ةعمي الرازي – ود ةدني

8

اإلنتاج الحيواني

1993

10

المناقل

9

الصيدلة

1994

5

مجمع ال ار ي – ود مدني

10

ع وم االتصال

1994

2

فداسي الحليماب

11

الترلية – الحصا يصا

1994

10

الحصاحيصا

12

ال وم الصحية والبي ية

1994

5

الحوش

13

ال وم الطبية التطبيقية

1997

8

مجمع ال ار ي – ود مدني

14

ع وم المختب ار الطبية

1998

5

مجمع ال ار ي – ود مدني

15

طب األسنان

2001

7

مجمع ال ار ي – ود مدني

16

الدراسا التنموية

2008

2

الحديبة

17

الدراسا التعارية

2012

3

18

القانون

الهاللية

2013م

3

أبو ح ار

19

ال وم

2013م

7

أبو ح ار

20

ع وم وتكنولوجيا الغابا

2016م

4

أبو ح ار

21

اآلداب وال وم اإلنسانية

2016م

5

الكاملين

22

ال غا

2017م

3

الهاللية
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 .1لية الطب:
أنش ج ك ية الطل في عام 1975م

من أول أرلي كليات في الجامعة ،واعتمدت الكلية

منذ إنشائها على استراتيجية مستحد ة في تعلم الطل تعتمد على

 .1المــنهج المتكامــل الــذي يعتمــد علــى الت ـرابط والتــداخل بــين العلــوم الس ـريرية واألساســية وذلــك
لتقليل اال دواد والتكرار في محتوى المقررات ،وربط المعلومات ربطاً و يقاً ببعضها البعض.

 .2الوســائل المتنوعــة للتعلــيم والــتعلم ،مرــل التعلــيم الــذاتي ،والــتعلم عــن طريــق حــل المشــكالت،
والــتعلم عــن طريــق الس ـمنارات وحلقــات النقــاش وب ـرامج التــدريل والبحــث الميــداني ،باإل ــافة

للمحا رات والعمل المختبري والدراسات السريرية للمر ى.

 .3الت ــدريل المبكـ ــر والمســـتمر ،الكتس ــاب المهـ ــارات والسـ ــلوكيات حي ــث يتعـ ــرف الطـ ــالب علـــى
المهــارات السـ ـريرية واإلكلينيكيـ ـة من ــذ بداي ــة الم ــنهج ممــا ي ــوفر له ــم الوق ــا الك ــافي لممارس ــتها
وإتقانها قبل التخرد.

 .4التدريل المبكر والمستمر في الوحدات الصحية واألسرة والمجتمع  ،حيث يتدرب الطالب في

مقررات طل المجتمع في القرى والمستشفيات الريفية وعلى مستوى األسـر والم اركـز الصـحية
تحسيقاً لفلسفة الكلية بالتوجه نحو المجتمع وحل مشكالته الصحية.

 .5انتهاد األسلوب الشمولي في تطوير الصحة ومعالجة المر ى.

 .6التدريل على العمل الجماعي في مجال الصحة وتنمية المجتمع.

 .7التعاون والمشاركة الفعلية في مؤسسات ومشاريع الخدمات الصحية.

تس ي الك ية في مجـال التعلـيم إلـى تخـريج أطبـاء ذوي كفـاءة عاليـة فـي المعرفـة والمهـارات

والسـلوك ،لهــم المقــدرة واالسـتعداد لتشــخيص ومعالجــة األمـراض المسـتوطنة والوبائيــة فــي الســودان

باإل افة إلى مشكالت التضذية والبيئة واألمراض األخرى على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع.

أ .الاهداف:
 .1تدريل وتأهيل الطالب في مجاالت الطل والصحة.

 .2االهتمام بالبحث العلمي الموجه لحل مشكالت المجتمع.
 .3التوجه نحو المجتمع منهجاً وتدريباً ،وتأهيالً للطالب.
 .4المشاركة في تقديم الخدمات الصحية.

 .5المشاركة في تدريل وتأهيل األطر الصحية.
 .6االهتمام ببرامج التعليم المستمر لاطر الصحية كافة.
ب .الاقسام:
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 .1قسم الطل الباطن.
 .2قسم الجراحة.

 .3قسم األطفال .

 .4قسم الصحة النفسية.
 .5قسم النساء والتوليد.

 .6قسم األمراض الجلدية.
 .7قسم التشريح.

 .8قسم وظائف األعضاء.
 .9قسم الكيمياء اإلحيائية.
 .10قسم علم األمراض.

 .11قسم طل المجتمع واألسرة.

ج .الدرجات العلمية:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( الطل والجراحة في عشرة فصول دراسية.

تمأأأا تمأأأنح الكليــة درجــة الــدبلوم فــوق الجــامعي ،والماجســتير ،والــدكتوراه فــي العلــوم الطبيــة

األساس ــية ،وط ــل األسـ ـرة ،وال ــدكتوراه السـ ـريرية ف ــي التخصص ــات السـ ـريرية مش ــاركة م ــع مجل ــس

التخصصات الطبية السوداني.

د .منهج بكالوريوس الطب والجراحة:
تتبأأي الك يأأة النظــام الفصــلي ونظــام الســاعات المعتمــدة مــع التــدريل المســتمر ،وكــل فصــل
د ارســي بــه عــدد مــن المقــررات تــدر( كوحــدات .يشــتمل المــنهج الد ارســي علــى عــدد مــن المقــررات
األساســية ومقــررات طــل المجتمــع والعلــوم الس ـريرية باإل ــافة لمطلوبــات الجامعــة ،وتعمــل الكليــة

علــى تقــويم منهجهــا كــل خمــس سـنوات وتطــويره كــل عشـرة ســنوات كــان آخـره فــي يونيــو 2012م.
ويمكن تقسيم منهج كلية الطل إلى ال ة مراحل

المر ة األولي وتشم الفصول الدراسية (:)3 ، 2 ، 1

ت نأي ةقأر ار هـذه المرحلــة بـبعض احتياجـات الطالـل مـن العلــوم األساسـية كمـا تـدر( فيهــا

المؤ رات البيئية واالجتماةية على اإلنسان وصحته ونموه وتطوره ،كما يـدر( الطالـل خـالل هـذه

المرحلة معظم مطلوبات الجامعة.

المر ة الثانية وتشم الفصول الدراسية ( :)7 ، 6 ، 5 ،4
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وهأأأي مرحل ــة د ارس ــة أجهـ ـزة األنس ــان ومش ــكالتها وفيه ــا يق ــوم الطال ــل لد ارس ــة العل ــوم الطبي ــة
األساسية والعلوم السريرية ( اإلكلينيكية ) بشكل متكامل عن طريق حل المشكالت في كـل جهـا

مــن أجهـزة جســم اإلنســان ،ويبــدأ الطالــل فــي هــذه المرحلــة باكتســاب المعــارف والســلوكيات المهمــة
التــي تســاعده فــي تشــخيص األم ـراض وعالجهــا فــي وقــا مبكــر مــن حياتــه الد ارســية ليــتمكن مــن

صــقل وإتقــان هــذه المهــارات خــالل الســنوات القادمــة ،كمــا يقــوم الطالــل أ نــاء هــذه المرحلــة بد ارســة
العلــوم الطبيــة األساســية بصــورة مرك ـزة ت ـرتبط فــي ذهنــه بأهميتهــا فــي حياتــه العمليــة .كمــا يقــوم

الطالل في هذه المرحلة بالتعرف على طرق الرعايـة الصـحية ويكمـل التـدريل الميـداني فـي القـرى
والتدريل في المراكز والتدريل بالمستشفيات الريفية.

المر ة الثالثة وتشم الفصول الدراسية ( :) 10 ، 9 ، 8

وهأأأي مرحل ــة ال ــدورات الس ـريرية وفيه ــا يــدر( الطال ــل العل ــوم اإلكلينيكي ـة كاألطف ــال وأمــراض

النساء والتوليد والباطنية والجراحة والصحة النفسـية والرعايـة الصـحية األوليـة واألمـراض المتوطنـة

بتركيــز علــى أهميــة الرعايــة الصــحية األوليــة وأســس ووســائل طــل المجتمــع ،ويعمــل الطالــل فــي
األقسام المختلفة كواحد من الفريق المشرف على القسـم أو الوحـدة ليصـقل ويـتقن معارفـه ومها ارتـه
وسلوكياته ،ويبدأ التدريل العملي في رعاية المر ي تحا إشراف األطباء ومعاونيهم في القسم.

ها .المرا ز:
مر ز الرعاية الصحية الاولية والتثتيف الصحي:
فأأي البدايأأة أنشــم مركـزان مركــز الترسيــف الصــحي وأنشــم عــام 1985م بــدعم مــن منظمــة
الصــحة العالمي ــة به ــدف ت ــدريل األطــر الص ــحية ف ــي مج ــال الترسيــف الص ــحي  ،ومرك ــز الرعاي ــة

الص ــحية األولي ــة وأنش ــم أيض ــا ع ــام 1985م بالتع ــاون م ــع جامع ــة كولومبي ــا بالوالي ــات المتح ــدة
األمريكي ــة ،ت ــم دم ــج المركـ ـزين ف ــي مرك ــز واح ــد باس ــم مرك ــز الرعاي ــة الص ــحية األولي ــة والترسي ــف

الصحي ومن أهم أهدافه هي

 .1تأهيل طالب الدراسات العليا في مجال الترسيف الصحي.

 .2تدريل العاملين في مجال الصحة من أطباء وأطر صحية لرفع مقدراتهم في مجال
الرعاية الصحية والترسيف الصحي و اإلدارة والسيادة ومهارات االتصال.

 .3إجراء البحوث في مجال الرعاية الصحية األولية والترسيف الصحي وصحة المجتمع.
 .4تقوية المشاركة مع و ارة الصحة االتحادية والوالئية والمنظمات المحلية العاملة في
مجاالت الصحة.

 .5تقديم االستشارات في مجال صحة المجتمع والترسيف الصحي والرعاية الصحية األولية.
 .6تعزيز التعاون مع المؤسسات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال الصحة.

 .7تصميم المناهج في مجاالت الترسيف الصحي وإصحاح البيئة واإلدارة للمنظمات
أمانة الشؤون العلمية
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والمؤسسات العاملة في مجاالت الصحة.

يوجأأأد بأأأالمرت الوحــدات التاليــة ،وحــدة الد ارســات العلي ـا والبحــوث ،وحــدة المنــاهج والتــدريل

ووحدة التو يق والنشر .

مر ز تطوير التعليم الطبي والبحوا:
وي َّ
عد أول مركز من نوعه ينشأ في السـودان،
أنشئ المرت في عام 1978م بكلية الطل ُ ،
وهو من المراكز المعتمدة لدي هيئة الصحة العالمية كمركز متعاون ومن أهم أهدافه
 .1تطوير التعليم الطبي والصحي.

 .2التدريل والتطوير المهني المستمر ألعضاء هيئة التدريس بكلية الطل وكليات العلوم
الصحية ،واألطر الصحية كافة.

 .3توظيف التعليم الطبي لخدمة المجتمع في المجاالت الصحية.

 .4تطوير تقنيات البحث العلمي والتو يق والنشر في مجال الطل والعلوم الصحية.

 .5إيجاد صالت وتقوية العالقات القائمة مع مراكز الجامعة والمراكز المشابهة محلياً ودولياً،
والتعاون مع المؤسسات الدولية التي تهتم بالتعليم الطبي والبحث العلمي في مجال الطل
والعلوم الصحية.

 .6تأهيل مختصين في تطوير التعليم في مجال الطل والعلوم الصحية على مستوى برامج
الدراسات العليا.

 .7نشر مفهوم التعليم الطبي الحديث بالسودان وتقديم المشورة والنصح في مجاالت عمل المركز
محلياً وخارجياً.
توجد بالمرت الوحدات التالية المناهج والتقويم ،والتدريل والتطوير المهني المستمر ،
والبحوث والتو يق والنشر ،وتقنيات التعليم ،والتعليم الطبي المسند.
مر ز الامراض غير المنتولة:
أجاز ةع س األساتاة في اجتماعه رقم ( )206بتأرين  21يونيو 2015م إنشاء مركز
لامراض غير المنقولة ،بضرض تحقيق األهداف التالية

 .1إعداد وتأهيل طالب الدراسات العليا في مجاالت األمراض غير المنقولة.
 .2إجراء البحوث العلمية في مجاالت تخصص المركز.

 .3تدريل العاملين في مجال الصحة من األطباء واألطر الصحية لرفع مقدرتهم في مجاالت
الوقاية والعالد والمكافحة لامراض غير المنقولة.

 .4تقوية المشاركة مع و ارة الصحة االتحادية والوالئية والمنظمات المحلية التي تعمل في
مجاالت األمراض غير المنقولة.

أمانة الشؤون العلمية
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 .5تعزيز التعاون مع المؤسسات اإلقليمية والعالمية ذات الصلة.

 .2لية الاقتصاد والتنمية الريفية:

أنشأ ج ت يأأة االقتصـاد والتنميــة الريفيــة بموجــل قـانون إنشــاء الجامعــة الـذي صــدر فــي العــام

1975م  .استوعبا الكلية الدفعة األولى بهـا فـي العـام 1978م .تهـدف الكليـة إلـى تأهيـل األطـر
البشرية القادرة على تحمل أةباء التنمية االقتصادية واالجتماةية وحسن استضالل إمكانات الريـف

السوداني وتزويدهم بمختلف المهارات والمعارف والسيم اإليجابية التي تجعل منهم أعضاء فاعلين

في عملية التنمية والنهوض بالمجتمع .تستند فلسفة الكلية على فلسفة الجامعة التي يمرل االنتماء

للريف محورها األساسي ،وذلك من خالل التعـرف علـى مشـكالته وإجـراء البحـوث عليهـا والخـرود

بــرؤى علميــة فــي ســبيل حلهــا .وتُ اعـ َّـد كليــة االقتصــاد والتنميــة الريفيــة أول كليــة فــي الســودان تمــنح
درجـ ــة جامعيـ ــة فـ ــي تخصـ ــص التنميـ ــة الريفيـ ــة .يـ ــتم تـ ــدريل الطـ ــالب مـ ــن خـ ــالل المحا ـ ـرات
والسمنارات والزيارات العلمية والتمارين والواجبات المختلفة ،كما يتم تشجيع الطالب علـى تصـميم

برامج تدريل يتم تنفيذها بواسطة الجمعيات األكاديمية المتخصصة.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدبلوم التقني ،والدراسات العليا في مجاالت
االقتصاد والتنمية الريفية والعلوم اإلدارية واإلحصاء.

 .2المساهمة في تدريس الطالب على المستويات األكاديمية المتعددة في مختلف كليات الجامعة
حسل ما تحدده النظم األكاديمية بالكليات والجامعة.

 .3إجراء وتنسيق وتطوير وتو يق البحوث في مجال الدراسات االقتصادية والتنموية واإلدارية
واإلحصائية وذلك بالتركيز على احتياجات المجتمع الريفي ،مع االهتمام بالبحوث التطبيسية

التي تتفاعل مع الواقع وتؤكد االنتماء الحضاري لامة السودانية.

 .4المساهمة في تدريل وتأهيل األطر المختلفة في مجاالت تخصص الكلية خاصة قضايا
التنمية في السودان.

 .5التنسيق والتعاون مع كل المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في مجاالت تخصص
الكلية وإقامة صالت منتظمة معها.

ب .الاقسام:
 .1المحاسبة والتمويل.
 .2إدارة األعمال.
 .3االقتصاد.

 .4التنمية الريفية.
أمانة الشؤون العلمية
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 .5اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا.

 .6العلوم السياسية والعالقات الدولية.
ج .الدرجات العلمية:
تمأأنح الك يأأة درجــة بكــالوريو( العلــوم (عــام) فــي مانيــة فصــول د ارســية ،ودرجــة بكــالوريو(
العلوم (شرف) في عشرة فصول دراسية وذلك في التخصصات التالية
 .1المحاسبة والتمويل لتخصصي ( المحاسبة) ،و( التمويل).
 .2إدارة األعمال.
 .3االقتصاد.

 .4التنمية الريفية.

 .5اإلحصاء التطبيقي والديموغرافيا.

 .6العلوم السياسية والعالقات الدولية لتخصصي (العلوم السياسية) ،و(العالقات الدولية).

تمنح الك ية أيضاً درجة الـدبلوم فـوق الجـامعي ،و الماجسـتير ،بـالمقررات والب ـ ــحث التكميلـي

والدكتوراه ،في التخصصات أعاله.

كما تمنح الكلية درجة الدبلوم التقني في التخصصات التالية
 .1المحاسبة والتمويل.
 .2تحليل البيانات بالحاسوب.
 .3تنمية المجتمع.
 .4التسويق.

 .5نظم المعلومات اإلدارية.

د .منهج البكالوريوس في الاقتصاد والتنمية الريفية:
عم أأج ت يأأة االقتصــاد والتنميــة الريفيــة علــى تطــوير وتحــديث منهجهــا ليكــون القبــول مباش ـرة
للتخصص المعنى على أن يـدر( الطـالب معـاً مطلوبـات الجامعـة ،والكليـة ،والمقـررات المشـتركة
بــين التخصصــات المعنيــة وهــى تخصصــات (االقتصــاد ،والتنميــة الريفيــة ،والمحاســبة والتمويــل
بتخصصــيه المحاســبة ،والتمويــل  ،وإدارة األعمــال ،واإلحصــاء التطبيقــي والــديموغرافيا ،والعلــوم

السياســية والعالقــات الدوليــة بتخصصــيه ” العلــوم السياســية ،والعالقــات الدوليــة ) ،وتمــنح درجــة

البكــالوريو( العــام فــي التخصــص المعنــي للطــالب الــذين يدرســون مانيــة فصــول د ارســية ،وأكملـوا
المــنهج بنجــاح وتحصــلوا علــى معــدل تراكمــي ( )2.00فــأكرر بنهايــة الفصــل الد ارســي الرــامن .أمــا

بكــالوريو( العلــوم (شــرف) فتمــنح للطــالب الــذين يدرســون عش ـرة فصــول د ارســية فــي التخصــص
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المعنى إذا تحصل الطالل على معدل تراكمي ( )3.00فأكرر بعد إكمال منهج بكـالوريو( العلـوم
(عام) ورغل في دراسة الفصلين الدراسيين التاسع ،والعاشر.

ها .المرا ز:
مر ز الدراسات السكانية:
أنشئ ا عام 1980م بمجمع ال ار ي بواد مدني وتتمرل أهم أهداف المركز في
.1

إجراء وتنسيق وتطوير وتو يق البحوث في مجاالت الدراسات السكانية والمجاالت ذات
الصلة بها ونشر المعرفة في هذه المجاالت بصفة عامة وإتاحتها لصـ ــانعي القرار في

مجاالت الدراسات السكانية بصفة خاصة.

 .2صياغة وتنظيم برامج للدراسات العليا في مجاالت السكان والتنمية والمجاالت المرتبطة بها
حسل ما تسمح به النظم األكاديمية بالكليات والجامعة.

 .3تدريس مقررات للطالب على المستويات األكاديمية المتعددة في مختلف كليات الجامعة
حسل ما تحدده النظم األكاديمية بالكليات والجامعة.

 .4تدريل األطر المساعدة في قضايا التنمية ومشكالت السكان وعالقتها بالتنمية االقتصادية
واالجتماةية والصحية.

 .5التنسيق و التعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في مجاالت تخصص المركز
وإقامة صالت منتظمة معها.

توجد بالمركز الوحدات التالية
 .1وحدة البرامج والبحوث.
 .2المكتبة الديمواغرافية.
 .3وحدة الحاسوب.

 .4وحدة التو يق والنشر.
مر ز التدريب والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية:
أنشئ في عام 1985م جوار برد الجزيرة بواد مدني ،وتتمرل أهم أهداف المركز في
 .1إقامة الدورات التدريبية التي تستهدف مجموعات متخصصة من العاملين فـي القطـاعين العـام
والخاص ،والتي يتم تصميمها بحيث تخدم أغراض تلك المؤسسات.

 .2تنسيق برامج الدبلومات التقنية في مجاالت اختصاصات الكلية وأي مجاالت أخرى مشابهة.

 .3توجيــه مجــاالت التــدريل المختلفــة ومجهــودات الطــالب المتــدربين نحــو جمــع المعلومــات فــي
مجاالت االختصاص المختلفة

أمانة الشؤون العلمية

من خطة علمية موجهه لبناء وتو يق قاعدة معلومات مفيدة
دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

32

خدمـة ألغـراض البحــث العلمــي بمـا يتماشــى مــع توجهــات السياسـات البحريــة المعلنــة مــن قبــل

الدولة والجامعة والكلية.

 .4التع ــاون م ــع الجه ــات ذات الص ــلة بالسياس ــات االقتص ــادية واالجتماةي ــة فيم ــا يتعل ــق بت ــوفير
المعلومات في تلك المجاالت بالطرق والوسائل والكيفية التي تمكن من االستفادة القصوى

منها في صياغة السياسات االقتصادية واالجتماةية.

 .5رب ــط الجامع ــة والمؤسس ــات العلمي ــة والبحري ــة المما ل ــة ب ــالنظم التقني ــة الحدير ــة ( مر ــل ش ــبكة
المعلومات واالنترنا ) خدمة ألغراض البحث العلمي.

مر ز التمويل الاصغر:
أنشم في عام 2012م بالمدينة الجامعية – النشيشيبة بمدنية واد مدني وتتمرل أهم
أهداف المركز في

 .1إجراء وتنفيذ البحوث والدراسات في مجال التمويل األصضر وتنمية نشاط المنشآت
الصضيرة.

 .2السعي في توظيف توصيات البحوث العلمية والدراسات النظرية والتطبيسية في مجال

التمويل األصضر وتنمية نشاط المنشآت الصضيرة واإلرشاد في تطبيق التكنولوجيا بما

يالئم ظروف السودان.

 .3تأهيل وتدريل الطالب على مستوى الدراسات العليا في مجال التمويل األصضر وتنمية
نشاط المنشآت الصضيرة.

 .4تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وحلقات نقاش ومحا رات وسمنارات وورش عمل ومؤتمرات

حول التمويل األصضر وتنمية نشاط المنشآت الصضيرة واإلرشاد في تطبيق التكنولوجيا

ورفع مستوى الوعي في هذا المجال.

 .5تشجيع التواصل والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية ذات الصلة.

 .6إنشاء وتطوير قاعدة بيانات في مجال التمويل األصضر وتنمية نشاط المنشآت الصضيرة.
 .7تقديم االستشارات العلمية والفنية الال مة للجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في مجال
التمويل األصضر وتنمية نشاط المنشآت الصضيرة.

الو دا التاب ة ل مرت :

 وحدة البحوث والدراسات. وحدة التدريل واالستشارات. -وحدة التو يق والمعلومات.
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 .3لية العلوم الزراعية:
أنش ج في عام 1975

من أول أربع كليات في الجامعة .بدأت الد ارسـة فـي عـام 1978م

وتخرجا أول دفعة في عام 1984م.
ارتكأ

ف سأفة الكليـة التـي هـي جـزء مـن فلسـفة جامعـة الجزيـرة علـى ركيـزتين أساسـيتين همـا

تكامل المعرفة والتعليم المرتبط بالمجتمع للتعرف على قضاياه وإجراء البحـوث حـول هـذه القضـايا

لحلهــا .ســاعد موقــع الكليــة المميــز فــي وســط مشــرون الجزيـرة وبــالقرب مــن مشــرون الرهــد ومشــاريع
السكر ومشاريع الزراعة المطرية وهيئة البحوث الزراةية ومحطة البحوث الهيدروليكية فـي تحقيـق
ُ
فلسفة الجامعة بجعل التدريل العلمي والميداني جزًء من فلسفة الدراسة األكاديمية.
تأأأالر الك يأأأة بإمكانــات كبي ـرة حيــث يوجــد بهــا ( )8معامــل تدريســية وبحريــة وورش للهندســة

الزراةي ــة وص ــوبة جاجي ــة وص ــوب بالس ــتيكية ومزرع ــة إيض ــاحية ومزرعت ــان تجريبيت ــان ،واح ــدة

لإلنتاد النباتي واألخرى لإلنتاد الحيواني ولها عالقات علمية عديدة بالداخل والخارد.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدراسات العليا في مجاالت العلوم الزراةية.
 .2إجراء البحوث الموجهة لحل مشكالت اإلنتاد الزراعي ورفع اإلنتاجية وتحسين النوةية.
 .3التأهيل والتدريل المستمر في مجاالت العلوم الزراةية.

 .4اإلسهام في التخطيط بعيد المدى وقصير المدى لتنمية القطان الزراعي والنهوض به.

 .5تعزيــز الصــالت العلميــة بــين الكليــة والمؤسســات التعليميــة والبحريــة واإلنتاجيــة والخدميــة داخــل
والسودان وخارجه.

ب .الاقسام:
 .1علوم المحاصيل.

 .2الهندسة الزراةية.
 .3وقاية المحاصيل.
 .4علوم البساتين.

 .5علوم البيئة والموارد الطبيعية.
 .6اإلرشاد الزراعي والتدريل.
 .7اإلنتاد الحيواني.

 .8االقتصاد الزراعي.

 .9علوم التربة والمياه.
 .10المبيدات والسميات.

د .الدرجات العلمية:
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تمنح الك ية درجة بكالوريو( العلوم (شرف) في العلوم الزراةية في عشرة فصول د ارسـية فـي
التخصصات التالية ) علوم المحاصـيل – البسـاتين – وقايـة المحاصـيل – علـوم البيئـة والمـوارد

الطبيعيــة – الهندســة الزراةيــة – اإلرشــاد والتــدريل – علــوم التربــة والميــاه – اإلنتــاد الحي ـواني –
االقتص ـ ــاد الز ارع ـ ــي – المبي ـ ــدات والس ـ ــميات – عل ـ ــوم األغذي ـ ــة } بالتع ـ ــاون م ـ ــع كلي ـ ــة الهندس ـ ــة
والتكنولوجيا{ ) و تمنح الكلية درجة الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات.

ج .منهج بكالوريوس العلوم (شرف ) في العلوم الزراعية:
يشتم المنيج الدراسي علـى عـدد مـن المقـررات األساسـية ومطلوبـات الجامعـة فـي الفصـول
الدراسية األربعة األولـي ( 94ساعة ة تمدة) ،يبـدأ التخصـص بأقسـام الكليـة المختلفـة فـي الفصـل

الدراسي الخاةس حيث يدر( الطالل ستة فصول دراسية أخري يتم التركيـز فيهـا علـى المقـررات
المهنية المطلوبة في مجال التخصص بجانل بعض ةط ولا الك ية.

ها .المرا ز :
مر ز أمراض النبات:
أنشئ فـي عـام 1994م بهـدف السيـام بـالبحوث العلميـة فـي مجـال أمـراض النبـات والعمـل علـى
إيجاد صلة بـين المنـتج والباحـث فـي مجـال أمـراض النبـات حتـى يـتم نقـل التقنيـات المسـتحد ة فـي

مجـال مقاومتهــا .وللمركــز العديــد مــن بـرامج التعـاون المشــترك مــع المشــاريع الزراةيــة فــي الســودان
ومراكز البحث العلمي المحلية والعالمية بضرض إجراء البحوث المشتركة وحل المشـكالت المتعلقـة

بأمراض النبات ،يقوم المركز بعقـد دورات تدريبيـة لكافـة قطاعـات العـاملين فـي مجـال الز ارعـة مـن
م ـزارعين وفنيــين وخ ـريجين وذلــك لتمكنــيهم مــن ترقيــة العمــل الز ارعــي و يــادة اإلنتــاد مــن خــالل

التبص ــير ب ــاألمراض وكيفي ــة مقاومته ــا ،يم ــنح المرك ــز درجت ــي الماجس ــتير وال ــدكتوراه ف ــي أمـ ـراض

النبات.

مر ز أبحاا الماعز :
أنشأأأأئ ف ــي عـ ــام 1999م بهـــدف تنسي ــة ود ارســـة السـ ــالالت المحلي ــة م ــن المـــاعز واالهتمـــام
بالتحســين الــو ار ي لهــا ،كمــا يهــدف المركــز إلــى تحســين أســاليل إنتــاد المــاعز مــن تضذيــة ورعايــة
وتربية وتحسين وتصنيع المنتجات ،ويهتم المركز أيضـا بالد ارسـات التـي تعنـي باقتصـاديات إنتـاد

الماعز .

مر ز دراسات مشروع الجزيرة:
أنشئ في عام 2014م ،بهدف الربط بـين مشـرون الجزيـرة إدارًة وإنسـاناً وجضرافيـة وبـين الجامعـة
ـاتذة وأط ــر مس ــاعدة والتواص ــل م ــع منظم ــات المجتم ــع المحل ــي م ــن اتح ــادات للز ارع ــة
طالبـ ـاً وأس ـ ً
والمنتجين ومتخذي القرار ،والمشاركة في تعزيز قدرات المشرون االقتصادية بتحسـين إدارة المـوارد
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البشرية والمادية ،والتو يق للكم الهائل من الدراسات والبحـوث والتقانـات المالئمـة التـي أجريـا فـي
جامع ــة الجزيـ ـرة وغيره ــا م ــن الجه ــات البحري ــة ع ــن مش ــرون الجزي ــرة وتص ــنيفها وتحليله ــا بض ــرض

االستفادة منها.

 .4لية الهندسة والتكنولوجيا:

أنشأأأ ج عــام 1975م باســم العلــوم والتكنولوجيــا وفــي عــام 1999م ُعــدل االســم إلــى كليــة
الهندســة والتكنولوجيــا وأنشــئا أقســام إ ــافية لكليــة العلــوم والتكنولوجيــا شــملا هندســة الحاســوب

والهندسة المدنية ،وتعمل كلية الهندسة والتكنولوجيا وفـق اسـتراتيجية تهـدف إلـى ترقيـة التكنولوجيـا

والعلوم التطبيسية وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية ،ودراسة التكنولوجيا المستوردة وتطويرها لتكون

أساساً لنهضة صناةية تبنى في المقام األول على اسـتضالل المـوارد الطبيعيـة فـي السـودان ،وإلـى

مزد العلم بالممارسة الكتساب الخبرات والمهارات في شتي المجاالت التقنية ،وإلى ارتبـاط أهـداف
التعلــيم التقنــي الهندســي بالبيئــة الســودانية بحيــث يــؤدي إلــى تكنولوجيــا هادفــة لتحقيــق التنميــة فــي
البالد .وتُ اعَّد الكلية أول كلية في السودان تمنح درجة البكالوريو( في تخصص تكنولوجيا هندسـة
األغذيـ ــة ،وتكنولوجيـ ــا هندسـ ــة المنسـ ــوجات ،وتكنولوجيـ ــا هندسـ ــة الحاسـ ــوب ،وتكنولوجيـ ــا هندسـ ــة

اإللكترونيــات ،وتهــتم الكليــة فــي كــل برامجهــا بجعــل التــدريل الميــداني جــزًء ال يتجـ أز مــن التــدريل
األكــاديمي وذلــك ب ـربط الجانــل النظــري بــالواقع العملــي والتطبيقــي مــن خــالل التــدريل الص ـناعي
والزي ـ ــارات العلمي ـ ــة وس ـ ــاعات المتابع ـ ــة المعتم ـ ــدة ف ـ ــي الب ـ ــرامج باإل ـ ــافة إل ـ ــى مش ـ ــاريع التخ ـ ــرد

والسمنارات.

أ .الاهداف:
 .1تدريل وتأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدبلوم التقني والدراسات العليا في
مجاالت الكلية المختلفة.

 .2إجراء البحوث العلمية في مجاالت تخصص الكلية.
 .3تدريل العاملين والمهنيين بالمؤسسات العامة والخاصة في مجاالت تخصص الكلية.
 .4تعزيز التعاون مع كليات الهندسة بالجامعات السودانية واإلقليمية والعالمية وتو يق
الصالت مع الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً.
ب .الاقسام:
 .1الهندسة المدنية.
 .2هندسة االلكترونيات.
 .3هندسة الحاسوب.

 .4هندسة وتكنولوجيا األغذية.
أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

36

 .5الهندسة الكيميائية وتكنولوجيا الكيمياء.
ج .الدرجات العلمية:
تمأأأأنح الك يأأأأة درجـ ــة بكـ ــالوريو( العلـ ــوم (مرتبـ ــة الشـ ــرف) فـ ــي عش ـ ـرة فصـ ــول د ارسـ ــية فـ ــي
التخصصات التالية

 .1بكالوريو( العلوم (شرف) في الهندسة المدنية.

 .2بكالوريو( العلوم (شرف) في الهندسة الكيميائية.
 .3بكالوريو( العلوم (شرف) في هندسة الحاسوب.

 .4بكالوريو( العلوم (شرف) في هندسة االتصاالت.
 .5بكالوريو( العلوم (شرف) في هندسة التحكم.

 .6بكالوريو( العلوم (شرف) في الهندسة الطبية.

 .7بكالوريو( العلوم (شرف) في هندسة األغذية.

و تمأأا تمأأنح أيضــا درجــة الــدبلوم فــوق الجــامعي ،والماجســتير والــدكتوراه فــي التخصصــات

أعاله .ودرجة الدبلوم التقني في ستة فصول دراسية في التخصصات التالية

 .1هندسة التحكم.

 .2هندسة األجهزة الطبية.

 .3صيانة وتجميع الحاسوب.
 .4تقنية شبكات الحاسوب.
 .5هندسة الحاسوب.

 .6هندسة اإللكترونيات.
 .7هندسة التصنيع الضذائي.
 .8هندسة االتصاالت.

د  .المنهج الدراسي لطلاب الدراسات الجامعية:
 .1بلالوريوس ال وم ( شر ) في هندسة الحاسوب:
ييد

البرناةج إلى تزويد الطالل بالمعرفة العلمية والعملية وإكسـابه المهـارات المهنيـة الال مـة

فــي مجــاالت هندســة الحاســوب المتنوعــة كمعماريــة الحاســبات وتطبيقاتهــا والــنظم الذكيــة وشــبكات

الحاسوب واالتصـاالت ،والعمـل بكفـاءة عاليـة فـي الشـركات التـي تهـتم بصـناعة وتجميـع وصـيانة

أجه ـزة الحاس ــوب وتلــك األجهـ ـزة الت ــي يــتم ال ــتحكم فيهــا بواس ــطة الحاس ــبات .كمــا ويمك ــن للخــريج
االنخراط في العمل بكل جدارة في المؤسسات والشركات المتخصصة في تصنيع وتركيل وتهيئة
وصيانة شبكات الحاسوب واالتصاالت ،إ اف ًة إلى ذلك يجد الخريج سوق عمله متوف اًر في جميع
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القطاعـات الخاصـة والعامـة التـي تقـوم بتطبيــق نظـم وتقانـة المعلومـات وشـبكات الحاسـوب .يــدر(

الطال ــل ( )195س ــاعة معتم ــدة ف ــي عشـ ـرة فص ــول د ارس ــية منه ــا ( )11س ــاعة معتم ــدة مطلوب ــات
الجامعـ ـ ــة و ( )21سـ ـ ــاعة معتمـ ـ ــدة مطلوبـ ـ ــات الكليـ ـ ــة و( )39سـ ـ ــاعة معتمـ ـ ــدة مطلوبـ ـ ــات القسـ ـ ــم
والتخصص .

 .2بلالوريوس ال وم ( شر ) في هندسة األغاية:
ُي َ َّد برناةج هندسة األغذية األول من نوعه في السودان .وقد و عا مق ـ ــررات هــذا
التخصص لتأهيل الطالب في مجاالت تصميم وتشضيل معدات وعمليات التصنيع الضـ ـ ــذائي
وتنمية قدراتهم في تصنيع الضذاء الصحي السليم بالجودة العالية وباستخدام احدث التقنيـ ــات
وكذلك تخريج مهندسين قادرين على العمل ومواكبة التطور في مجاالت الصناعــات الضذائية

المتنوعة وو ع الحلول المناسبة للمشكالت التي تط أر في هذا المجال وتوفير رصيد من

المهندسين المهرة لملء الوظائف الهندسية في مجال التصنيع الضذائي وذلك على مستوى عال
من التأهيل العلمي والعملي وليعطي الدعم الهندسي بتصميم و تطبيق التقنيات المناسبة في

تصنيع وحفظ الضذاء .ويدر( الطالل ( )197ساعة معتمدة في عشرة فصول دراسية منها ()11

ساعة معتمدة مطلوبات الجامعة و ( )21ساعة معتمدة مطلوبات الكلية و ( )44ساعة معتمدة
مطلوبات القسم والتخصص.

 .3بلالوريوس ال وم ( شر ) في اليندسة الكيميائية:
يختم برناةج تكنولوجيا الهندسة الكيميائية بدراسة العمليات الصناةية وتصميم
الوحدات والمنشآت وإدارة عملياتها باإل افة إلى دراسة العلوم األساسية والهندسية العامة

واإلنسانية .يعتمد البرنامج على ربط الجانل النظري بالجانل العملي التطبيقي وذلك من
خالل التصميم الهندسي والتجارب العملية وساعات المتابعة المعتمدة في البرنامج باإل افة
للتدريل الصناعي والزيارات العلمية ،كما ينمي روح البحث العلمي واالستنباط من خالل

مشاريع التخرد و السمنارات ،ويدر( الطالل ( )192ساعة معتمدة في عشرة فصول دراسية

منها ( )11ساعة معتمدة مطلوبات الجامعة و( )21ساعة معتمدة مطلوبات الكلية و()39
ساعة معتمدة مطلوبات القسم والتخصص.

 .4بلالوريوس ال وم (شر ) في اليندسة المدينة:
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الهندسة المدنية من أهم فرون الهندسة وتعنى بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت كالمباني
والطرق والجسور واالنفاق والمطارات والموانم وشبكات الصرف الصحي والسدود وكذلك

ومشاريع الري ،واكبا الهندسة المدنية التطور الصناعي بشكل كبير إلنتاد مواد إنشائية
جديدة ومتطورة .يحتوي برنامج قسم الهندسة المدنية على الدراسات النظرية والعملية المدعمة
بالمعامل والورش في مجاالت هندسة اإلنشاءات وهندسة التشييد وهندسة الري والمياه .

يعتبر قسم الهندسة المدنية من االقسام الحديرة بجامعة الجزيرة حيث تم إنشاؤه في عام

2005م لتخريج مهندسين ذوي كفاءة عالية وتميز في هذا المجال ،وبما ان جامعة الجزيرة

هي جامعة التميز العلمي كان البد من وجود هذا القسم فيها ،ويدر( الطالل ( )196ساعة

معتمدة في عشرة فصول دراسية منها ( )11ساعة معتمدة مطلوبات الجامعة و( )21ساعة
معتمدة مطلوبات الكلية و( )41ساعة معتمدة مطلوبات القسم والتخصص.

 .5بلالوريوس ال وم (شر ) في اليندسة الطبية.

لجامعة الجزيرة السبق في تخريج مهندسين طبيين في البالد حيث كان التخصص االول في

مجال الهندسة الطبية في البالد .والذي أعد إلعداد أطر هندسية متخصصة في الهندسة
الطبية قادرة على أن تعمل بكفاءة عالية في المجاالت البحرية للتخصص ،وتعتبر الهندسة

الطبية امتزاد بين العلوم الطبية والهندسية والعلوم األساسية التي أنتجا سلسله من األجهزة
واألنظمة دخلا في كل النواحي الصحية بجميع فروعها وتخصصاتها وكانا أدوات أساسية

ورئيسية في التشخيص والعالد ومراقبة المر ى ,كما يعتبر المجال من احدث العلوم
ونظر لوجود حاجة لتطوير األجهزة والمعدات
الهندسية التي نشأت مع النهضة الحديرة،
اً

الطبية بما يخدم صحة المر ى ،وسرعة استشفائهم ،كان البد من تدخل االختصاصيين من

مجاالت أخرى كالمهندسين لتصميم هذه األجهزة وكان عليهم اإللمام بالعلوم الطبية من

تشريح وفيزيولوجيا الجسم البشرى وغير ذلك لفهم إليه عمل كل نظام وتطويره ،وبالتالي

ظهرت الحاجة إلى

رورة وجود مهند( طبي مؤهل يلم جزئيا بكل هذه االختصاصات.

يعمل خريج التخصص كأخصائي حسل تصنيف الخدمة المدنية في مجاالت الهندسة

الطبية وما يتعلق بها سواء في القطان الحكومي أو الخاص (المستشفيات والهيئات الصحية
كهيئة الضذاء والدواء) وفي المجاالت الصناةية والمعاهد االكاديمية وشركات االجهزة الطبية

أو وكاالتها إ افة إلى مراكز األبحاث والجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس لدي الجهات

الحكومية .يدر( الطالل ( )192ساعة معتمدة في عشرة فصول دراسية منها ( )11ساعة
معتمدة مطلوبات الجامعة و( )21ساعة معتمدة مطلوبات الكلية و( )25ساعة معتمدة

مطلوبات القسم و( )18ساعة معتمدة مطلوبات التخصص .
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 .6بلالوريوس ال وم (شر ) هندسة االتصاال :
ُيعد مجال هندسة وتكنولوجيا االتصاالت من المجاالت المهمة جداً في الحياة وشهد مؤخ اًر
تطو اًر فاق التوقعات مما أ ر تأ ي اًر مباش اًر ال يخفى عن الجميع في كل أنحاء العالم و تبعته
نهضة وتطور كبير في كل مجاالت الحياة ،وإيماناً بهذه األهمية قاما كلية الهندسة

والتكنولوجيا بجامعة الجزيرة متمرلة في قسم هندسة االلكترونيات بالسعي لمواكبة التطور
العلمي والعملي بفتح تخصص هندسة االتصاالت كأحد أهم البرامج بالكلية وذلك إلعداد

كادر هندسي متخصص في المجال قادر على أن يعمل بكفاءة عالية في المجاالت العملية

والبحرية في هذا التخصص الضخم ،يشتمل هذا البرنامج على المفاهيم الشاملة عن تقنيات
االتصاالت المتنوعة حيث يعمل للوصول لفهم شامل لطبيعة عملية االتصال والتي تعني
حمل المعلومة بطبعاتها المختلفة ،إشارة الصوت ،إشارة البيانات ،إشارة الصورة .الن ونقلها
ومتابعة كل التحويرات التي تحدث لتلك اإلشارات ومن م معالجتها لتتجاو المعوقات

المصاحبة لها ،صمم هذا البرنامج ليلبي حاجيات صناعة االتصاالت ومواكبتها وذلك من

خالل تصميمها وتشضيلها وتطويرها .ويدر( الطالل ( )193ساعة معتمدة في عشرة فصول

دراسية منها ( )11ساعة معتمدة مطلوبات الجامعة و( )21ساعة معتمدة مطلوبات الكلية
و( )25ساعة معتمدة مطلوبات القسم و( )16ساعة معتمدة مطلوبات التخصص.

 .8بلالوريوس ال وم (شر ) في هندسة التحلم:
تُعد هندسة التحكم واحدة من أهم فرون هندسة اإللكترونيات ويهدف البرنامج إلعداد الطالل
لتصميم أنظمة تحكم تعمل بكفاءة عالية مقارنة باألنظمة التقليدية حيث يقوم هذا التخصص
على دراسة مبادئ و قوانين التحكم الذاتي لتمريل نظم التحكم ونمذجتها واختبار ادائها ومن م
تصميمها لتعمل بكفاءة عالية .يشتمل مجال التحكم على اإلجراءات واالستراتيجيات لدفع نظم

التحكم (نظم حركية) لتعمل على نهج توقعات مقبولة ،المنهج يشتمل على مقررات

اإللكترونيات و تطبيقاتها م النظم الهايدروليكية والنظم المضمنة ونظم التحكم الصناةية

والتحكم األمرل والعشوائي غيرها من نظم التحكم المختلفة .هذا المنهج كفيل بأن يؤهل خريجاً

له القدرة على تصميم و تشضيل و تطوير نظم التحكم إلكتروني التي يمكن تطبيقها في مجاالت
واسعة في المؤسسات الصناةية المعاصرة .وفي التطبيقات الحياتية المختلفة .ويدر( الطالل

( )196ساعة معتمدة في عشرة فصول دراسية منها ( )11ساعة معتمدة مطلوبات الجامعة
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و( )21ساعة معتمدة مطلوبات الكلية و( )25ساعة معتمدة مطلوبات القسم و( )17ساعة
معتمدة مطلوبات التخصص.

ها .المرا ز:
مر ز تكنولوجيا الطاقة المتجددة:
ييأأتم المرتأأ بــإجراء البحــوث وتصــميم وتنفيــذ ب ـرامج الد ارســات العليــا فــي مجــال تكنولوجيــا
الطاقــة المتجــددة  ،والعمــل علــى تطبيــق وعــرض نمــاذد خالصــات وتوصــيات البحــوث العلميــة فــي
مج ــال تكنولوجي ــا الطاق ــة المتج ــددة بم ــا يالئ ــم اإلمكان ــات والظ ــروف المحلي ــة .كم ــا يق ــدم المرك ــز
االستشارات العلمية والفنية في مجال تخصصه للجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية.

 .5لية التربية  -حنتوب:

أنش أ ج بجامعــة الجزي ـرة فــي عــام 1985م فــي مبــاني الكليــة اإلع ـ ــدادية ب ـواد مــدني وبــدأت
الكليــة فــي اســتسبال أول دفعــة مــن الطــالب فــي عــام 1987م (الدفعــة  )10وذلــك فــي تخصــص
األحياء والكيمياء  .تم قبول أول دفعة في قسـم اللضـات األجنبيـة – تخصـص اللضـة اإلنجليزيـة فـي

عــام 1988م (الدفعــة  . )11وأ ــيف إلــى الدفعــة ( )14تخصص ـات الجضرافيــا والتــارين  ،واللضــة
العربية والدراسات اإلسالمية  ،وإلى الدفعة ( )15تخصص الفيزياء والريا يات.

انتق أأج الك يأأة فــي عــام 1995م إلــى مقرهــا الحــالي بحنتــوب وعرفــا منــذ ذلــك التــارين بكليــة

ـداء م ــن الدفع ــة ()22
التربي ــة – حنت ــوب  ،وكان ــا تقب ــل طالبـ ـاً وطالب ــات وف ــي الع ــام 1999م ابت ـ ً
أصبحا تقبل طالبات فقط.
فأأي عأأام 2007م رؤى

ــرورة تخطــيط وإعــداد ب ـرامج خاصــة لتأهيــل معلمــين قــادرين علــى

العمـ ــل مـ ــع ذوي االحتياجـ ــات الخاصـ ــة واألطفـ ــال ،فـ ــتم إ ـ ــافة برنـ ــامج علـ ــم الـ ــنفس التطبيقـ ــي

بتخصصين هما التربية الخاصة و رياض األطفـال فـي الدفعـة ( ، )30ويهـدف هـذا البرنـامج إلـى

إعداد متخصصـين فـي علـم الـنفس للعمـل فـي مجـاالت اإلرشـاد النفسـي والتوجيـه التربـوي للطـالب
وفئــات المجتمــع األخــرى .ونســبة لحاجــة المجتمــع إلــى خ ـريجين متخصصــين فــي اللضــة الفرنســية،

أ يف أيضاً في عام 2007م منهج البكالوريو( ( مرتبة الشرف ) فـي تخصـص اللضـة الفرنسـية
ليبدأ العمل به مع الدفعة ( ،)30كما أ يف علـوم المكتبـات والمعلومـات فـي عـام 2014م ،ليبـدأ

العمل به مع الدفعة (.)38

وت َأ َّأأد ت يأأأة التربيــة  -حنتــوب مــن أوائــل الكليــات علــى مســتوى الجامعــة التــي أنشــأت وحــدة
ُ
دور
للتقــويم والجــودة تحملــا مســؤولية تهيئــة الكليــة للتقــويم الــذاتي واالعتمــاد الخــارجي وكــان لهــا ُ
وا ُح في تطوير برامج البكالوريو( والدراسات العليا بالكلية.

أ .الاهداف:
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 .1إعداد الطالبات لتأهيلهن معلمات.

 .2اإلشراف على تأهيل طالب وطالبات الدراسات العليا.
 .3اإلسهام في تجويد العملية التربوية والتعليمية في مدار( التعليم العام وفق األصالة
السودانية وقيم المجتمع.

 .4العمل على تطوير البحث العلمي التربوي وتأصيله.

 .5اإلسهام في العملية التعليمية بالجامعة.

 .6اإلسهام في إعداد برامج التوجيه واإلرشاد بالجامعة.
 .7اإلسهام في حل مشكالت المجتمع في مجال التربية والتعليم والمجاالت ذات الصلة وفق
فلسفة الجامعة.

 .8تعزيز التعليم المستمر وتعليم الكبار.

 .9العمل على إنشاء العالقات التعاونية واألكاديمية وتو يق الصالت مع المؤسسات التربوية
والشبيهة األخرى وإدارات التعليم داخل السودان وخارجه.

ب .الاقسام:
تضم الك ية أربعة عشر قسماً وتمنح بكالوريو( الشرف فـي التربيـة فـي تخصصـات األقسـام

الرمانية األولى منها وهي

 .1قسم اللضة العربية والدراسات اإلسالمية.
 .2قسم اللضة اإلنجليزية.
 .3قسم اللضة الفرنسية.

 .4قسم الجضرافيا والتارين .

 .5قسم الريا يات والفيزياء.
 .6قسم الكيمياء واألحياء.

 .7قسم علم النفس التطبيقي.
 .8قسم أصول التربية .

 .9قسم المناهج و ط ارئق التدريس.
 .10قسم التعليم المستمر.

 .11قسم الوسائل وتقنيات التعليم.
 .12قسم األنشطة التربوية.

 .13قسم المكتبات والمعلومات.
 .14قسم التربية البدنية والريا ة.

ج .الدرجات العلمية:
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تمأأأنح الك يأأأة درجــة بكــالوريو( الشــرف فــي التربيــة فــي مانيــة فصــول د ارســية وذلــك ف ــي
التخصصات التالية

 .1اللضة العربية والدراسات اإلسالمية.
 .2اللضة اإلنجليزية.
 .3اللضة الفرنسية.

 .4الكيمياء واألحياء.

 .5الجضرافيا والتارين.

 .6الفيزياء والريا يات.
 .7التربية واآلداب (علوم المكتبات والمعلومات).
 .8علم النفس التطبيقي ( التربية الخاصة ).
 .9علم النفس التطبيقي ( رياض األطفال ).

وأيضا تمنح درجة البكالوريو( العام في التربية تخصص (اللضة العربية للناطقين بضيرها).

تما تمنح الكلية درجة الدبلوم فوق الجامعي ،والماجستير ،والدكتوراه في التخصصات أعاله.

د .منهج بكالوريوس التربية ( مرتبة الشرف ):
يشأأتم المأأنيج علــى مقــررات مطلوبــات الجامعــة ومطلوبــات الكليــة ومطلوبــات التخصــص.
تشــمل مقــررات الجامعــة ( )11مقــر اًر مــن تخصصــات اللضــة العربيــة ،واللضــة اإلنجليزيــة ،والد ارســات

اإلســالمية والحاســوب تــدر( فــي ( )23ســاعة معتمــدة ،وتت ـراوح الســاعات المعتمــدة الكليــة لدرجــة
بكالوريو( الشرف في التربية ما بين  200 – 180ساعة معتمدة حسل التخصصات.

الساااعات المعتماادة لنياال بكااالوريوس الشاارف فااي التربيااة فااي الت صصااات
الم تلفة
الرقم

التخصم

الساعا الم تمدة

1

ال غة ال رلية والدراسا اإلسالةية

182

2

الكيمياء واأل ياء

187

3

الفي ياء والرياضيا

186

4

العغرافيا والتاريخ

187

5

ال غة اإلنع ي ية

191

6

ال غة الفرنسية

202
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7

الترلية واآلداب (ع وم الملتبا والم وةا )

188

8

ع م النفس التطبيقي ( الترلية الخاصة)

182

9

ع م النفس التطبيقي ( رياض األطفال)

185

ها .منهج البكالوريوس العام في التربية ت صص (اللغة العربية للناطتين بغيرها
):
ال َّ
شك أن اللضة هي ركن ركين في عملية التفكير اإلنساني ،وهي كذلك وعاء المعرفة،
والوسيلة األولى للتواصل والتفاهم والتخاطل بين الشعوب واألمم ،فضالً عن أنها وسيلة الفرد

للتعبير عن حاجياته وأغ ار ه .وإن هذا القدر من أهمية اللضة مشترك بين اللضات كافة في كل

مان ومكان ،غير أن اللضة العربية امتا ت عن غيرها بخصائص وسمات جعلتها في محل
الصدارة بين اللضات؛ إذ إن البيان الكامل ال يحصل إال بها كما جاء في قوله تعالى (ِبلِس ٍ
ان
ا
اع اربِ ٍي مِب ٍ
ين).
ُ
إن المتتبي لحركة اللضات وسيرها على الخارطة ُّ
اللضوية يلحظ المساحة الواسعة التي
شضلتها اللضة العربية بين لضات العالم ،فقد ظل الطلل يزداد ،واإلقبال يتعاظم على تعلمها من

قبل الناطقين بضيرها في العالم بصفة عامة وفي أفريسيا وآسيا على وجه الخصوص ،لما تؤديه
من دور فعاَّل في التواصل بين تلك الشعوب في العالقات االجتماةية والمجاالت اإلنسانية
المختلفة ،ولما تسهم به في تقوية روابط الصداقة والمنافع المشتركة بينهم ،مما يؤكد صفة
اك ِإ َّال اك َّاف ًة لِ َّلن ِ
ير ) ،ولهذا
ير اوانِذ ًا
ا( اب ِش ًا
(و اما أ ْاراسْل ان ا
العالمية للضة العربية مصداقاً لقوله تعالى ا
جاء هذا المنهج الذي يدر( المنهج في ( )63مقر اًر تدر( في ( )165ساعة معتمدة.
و .المرا ز :
.1مر ز البحوا والدراسات التربوية:
أنشئ في عام 1999م بكلية التربية – حنتوب.
الاهداف:
 .1إجراء البحوث والدراسات بضرض تطوير المعرفة العلمية التربوية وتحسين واقع التربية
والتعليم العام ،والتعليم العالي بما يخدم الفرد والمجتمع.

 .2الكشف عن المشكالت والصعوبات التي تواجه مسيرة التعليم وتطوره في كافة الميادين
والمجاالت وذلك بالتعاون مع جهات االختصاص في و ارات التربية والتعليم وغيرها
والعمل على إجراء البحوث العلمية في تلك المجاالت.

 .3عقد دورات تدريبية متخصصة في مجالي التعليم العام والعالي.

 .4تقديم المشورة والخبرة المتخصصة في مجاالت التربية والتعليم لمن يطلبها من المؤسسات
والهيئات واألفراد على جميع المستويات الوالئية واالتحادية.
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.2مر ز الترجمة واللغات:
أجاز ةع س األساتاة في اجتماعه رقم ( )210بتأرين  20يونيو 2016م إنشاء مركز
للترجمة واللضات ،بضرض تحقيق األهداف التالية
 .1تقديم خدمات الترجمة للمؤسسات واألفراد.

 .2إعداد وتأهيل الدارسين لنيل الدرجات العلمية على مستوى الدراسات العليا ( دبلوم –
ماجستير  -دكتوراه).

 .3توفير فرص التدريل في كل تخصصات الترجمة.

 .4إجراء البحوث والدراسات في مجاالت اللضات الحية واللهجات المحلية.
 .5نشر البحوث المتعلقة باللضات والترجمة.

 .6تحسين مستوى الطالب في اللضتين اإلنجليزية والعربية.

 .7المساهمة في ترجمة الكتل العلمية والرقافية من اللضات األجنبية للضة العربية.
 .8المساهمة في ترجمة كتل التراث والرقافة السودانية للضات األجنبية المتعددة.

 .9تعزيز الصالت مع الجهات المختصة ذات الصلة التي تعمل في مجال الترجمة.

 .6لية هندسة وتكنولوجيا الصناعات:
بدأ

دراسة النسيج في جامعة الجزيرة في قسم تكنولوجيا المنسوجات التابع لكلية العلوم

والتكنولوجيا في عام 1981م كأول قسم يمنح درجة بكالوريو( المنسوجات في السودان ،تم
أنشئا الكلية في عام 1993م و م إليها قسم تكنولوجيا المنسوجات في 1998م .تعمل كلية

النسيج وفق فلسفة جامعة الجزيرة الرامية إلى خدمة المجتمع من خالل إعداد البرامج التعليمية و
البحرية المرتبطة بالصناعة النسيجية والصناعات التحويلية ذات الصلة مما يسهم في إيجاد

فرص العمل في مجاالت تخصص الكلية .تم أول تطوير شامل لمنهج قسم هندسة وتكنولوجيا
المنسوجات وأجيز في مجلس األساتذة في اجتماعه رقم ( )177بتأرين  2008 /3/16م ،وتم
بعد ذلك إنشاء قسم المنسوجات التقنية وأجيز منهجه والدرجة العلمية الممنوحة في اجتمان

مجلس األساتذة رقم ( )182بتأرين  2009/6/21إعتبا اًر من الدفعة الرالرة والرال ين ( )33وقد
أستدعى هذا األمر توحيد مقررات الفصول الدراسية للكلية من األول وحتى الرابع وقد كان ذلك

في اجتمان مجلس األساتذة رقم ( )187بتأرين  2010/9/26م وأخي اًر تم إنشاء قسم الملبوسات
الجاهزة وأجيز منهجه والدرجة العلمية الممنوحة في اجتمان مجلس األساتذة رقم ( )188بتأرين

2010/12/26م اعتبا اًر من الدفعة الرابعة والرال ين ( ،)34أصبحا الدرجة العلمية المجا ة
هي بكالوريو( العلوم (شرف) في تكنولوجيا هندسة النسيج في التخصص المعني.

أمانة الشؤون العلمية
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وتماشياً مع نهج التطوير والتحديث المستمر للمناهج األكاديمية تتقدم الكلية بمقترحات

محددة لمواكبة المتضيرات والمستجدات المحلية واإلقليمية والعالمية في مجاالت هندسة النسيج
المتعددة.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى الدبلوم التقني والبكالوريو( والدراسات العليا في مجاالت
هندسة وتكنولوجيا الصناعات.

 .2إجراء البحوث الموجهة لحل مشكالت الصناعة في مجالي هندسة وتكنولوجيا الصناعات
بهدف تطوير األداء ورفع اإلنتاجية وتحسين نوةية المنتجات.

 .3التأهيل والتدريل المستمر للكوادر العاملة فى مجاالت التخصص بالكلية.

 .4إجراء الدراسات الهندسية وتقديم المشورة الفنية للمؤسسات والهيئات المعنية بمجاالت
التخصص بالكلية.

 .5المساهمة في تطوير المهن الهندسية بالبالد بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة في
القطاعين العام والخاص.

 .6تعزيز الصالت العلمية بين الكلية والمؤسسات االكاديمية والبحرية والصناةية والخدمية
المعنية بمجاالت التخصص بالكلية داخل وخارد السودان

ب .الاقسام:
 .1قسم النسيج وبه التخصصات الدقيقة التالية
 1.1هندسة وتكنولوجيا المنسوجات

 2.1هندسة وتكنولوجيا الملبوسات.

 3.1هندسة وتكنولوجيا المنسوجات التقنية.
 .2قسم هندسة وتكنولوجيا الجلود.

 .3قسم هندسة وتكنولوجيا البالستيك واللدائن.
 .4قسم هندسة وتكنولوجيا المواد الورقية.

 .5قسم هندسة وتكنولوجيا إعادة تدوير المواد.
 .6قسم هندسة وتكنولوجيا المواد.
 .7قسم الهندسة الصناةية.

كما يوجد بالكلية وحدة المنسوجات األر ية.

ج  .الدرجات العلمية:
تمأأنح الك يأأة درجــة بكــالوريو( العلــوم (شــرف) فــي هندســة النســيج فــي أحــد التخصصــات

هندسـة وتكنولوجيــا المنسـوجات ،وهندســة وتكنولوجيـا الملبوســات ،وهندســة المنسووات ا النين و فــي
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عش ـرة فصــول د ارســية ،وبكــالوريو( العلــوم (شــرف) فــي الهندســة الصــناةية ،وبكــالوريو( العلــوم

(شرف) في هندسة وتكنولوجيا المواد.

تمأأأنح الك يأأأة أيضـ ـاً ال ــدبلوم ف ــوق الج ــامعي ،والماجس ــتير ،وال ــدكتوراه ف ــي تكنولوجي ــا هندس ــة

المنسوجات.

د .المنهج الدراسي لطلاب الدراسات الجامعية:
 .1ماانهج بكااالوريوس العلااوم ( شاارف ) فااي هندسااة النساايج ت صااص هندسااة
وتكنولوجيا المنسوجات:
صممج ةقر ار منهج هذا التخصص إلعداد خريج مؤهل يمتلك المعرفة الواسعة والدراية
التامة بمكونات اآلالت والمعدات واألجهزة وطرائق تشضيلها وصيانتها ،وأن يكون قاد اًر على
تصميم المنسوجات ،واختيار المواد الخام التي تناسل االستخدامات المتعددة ،مع الربط التام

لتلك االستخدامات بالموروث والمعتقد الرقافي والبيئة المحيطة ،ومعالجة وتجهيز المنسوجات

وإكسابها الخواص المطلوبة ،والفهم العميق والتطبيق للمسئوليات المرتبطة بممارسة وأخالقيات

مهنة الهندسة في بيئات متعددة.

يشتم المنيج على ( )78مقر اًر تـدر( فـي ( )199سـاعة معتمـدة  .مطلوبـات الجامعـة منهـا

( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ومطلوبات الكلية ( )21مقـر اًر تـدر( فـي ( )58سـاعة
معتمدة ومطلوبات التخصص ( )22مقر اًر تدر( في ( )59ساعة معتمدة.

 .2ماانهج بكااالوريوس العلااوم ( شاارف ) فااي هندسااة النساايج ت صااص هندسااة
وتكنولوجيا الملبوسات:
صممج ةقر ار

منهج هذا التخصص إلعداد خريج قادر على استخدام التقانات الحديرة في

تصميم و تصنيع الملبوسات لتناسل االستخدامات المتعددة ،وقاد اًر على تحديد مجاالت استخدام

الملبوسات المجهزة وتطبيقاتها ،وتشضيل وصيانة اآلالت والمعدات واألجهزة الخاصة بالملبوسات،
واختيار المواد الخام التي تناسل تصميم الملبوسات ألغراض معينة ،واختيار الوسائل المناسبة

للتخلص من فائض ومخلفات الملبوسات دون اإل رار بالبيئة ،والمشاركة في إجراء البحوث

التطبيسية في مجال هندسة الملبوسات.

يشتم المأنيج علـى ( )79مقـر اًر تـدر( فـي ( )199سـاعة معتمـدة ،مطلوبـات الجامعـة منهـا

( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ومطلوبات الكلية ( )21مقـر اًر تـدر( فـي ( )58سـاعة
معتمدة ومطلوبات التخصص ( )22مقر اًر تدر( في ( )59ساعة معتمدة.

 .3ماانهج بكااالوريوس العلااوم ( شاارف ) فااي هندسااة النساايج ت صااص هندسااة
المنسوجات التتنية:
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صممج ةقر ار

ةنيج هذا التخصص إلعداد خريج قادر على تحديد مجاالت استخدام

المنسوجات التقنية وتطبيقاتها ،تشضيل وصيانة اآلالت والمعدات واألجهزة الخاصة بالمنسوجات

التقنية ،واختيار المواد الخام التي تناسل تصميم وإنتاد المنسوجات التقنية ألغراض معينة،
وإستخدام التقانات الحديرة في تصميم وتصنيع المنسوجات التقنية لتناسل االستخدامات
الصناةية والتطبيسية المختلفة ،واختيار الوسائل المناسبة للتخلص من فائض ومخلفات

المنسوجات التقنية دون اإل رار بالبيئة .المشاركة في إجراء البحوث التطبيسية في مجال هندسة

المنسوجات التقنية.

يشتم المنيج على ( )78مقر اًر تـدر( فـي ( )199سـاعة معتمـدة  .مطلوبـات الجامعـة منهـا

( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ومطلوبات الكلية ( )21مقـر اًر تـدر( فـي ( )58سـاعة
معتمدة ومطلوبات التخصص ( )22مقر اًر تدر( في ( )59ساعة معتمدة.

 .4منهج بكالوريوس العلوم ( شرف ) في هندسة الصناعات:
صممج ةقر ار المنهج إلعداد خريج قادر على التواصل مع المؤسسات الصناةية المختلفة في
مجال الهندسة الصناةية .والحصول على المعلومات والبيانات باستخدام التقانات الحديرة المتاحة
التي تمكنه من التواصل مع االخرين في مجال الهندسة الصناةية ،استخدام الوسائط المتعددة
في عرض وتقديم المعلومات للمستفيدين من مجال الهندسة الصناةية ،والتمكن من كتابة وإلقاء

ومتابعة المعرفة العلمية في المجاالت الهندسية سواء كانا باللضة العربية أو اإلنجليزية واستخدام

الحاسوب واالنترنا.
يشتم المنيج على ( )80مقر اًر تـدر( فـي ( )195سـاعة معتمـدة ،مطلوبـات الجامعـة منهـا

( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ومطلوبات الكلية ( )21مقـر اًر تـدر( فـي ( )58سـاعة
معتمدة ومطلوبات التخصص ( )22مقر اًر تدر( في ( )59ساعة معتمدة.
 .5منهج بكالوريوس العلوم ( شرف ) في هندسة وتكنولوجيا المواد:
صممج ةقر ار المنهج إلعداد خريج قادر على التواصل مع المؤسسات الصناةية المختلفة في
مجال تخصصه ،وتفهم عمل المجموعات والعمل

من فريق مهني ،ولديه المهارات األساسية

في اإلدارة وقيادة المجموعات المهنية ،و البحث في مجال علوم وهندسة المواد ،ويملك القدرة
على فهم وتطبيق مبادئ المعرفة االقتصادية في المجال الهندسي.

يشتم المأنيج علـى ( )78مقـر اًر تـدر( فـي ( )194سـاعة معتمـدة ،مطلوبـات الجامعـة منهـا

( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ،ومطلوبات الكلية ( )21مقر اًر تدر( في ( )58ساعة

معتمدة ،ومطلوبات التخصص ( )22مقر اًر تدر( في ( )59ساعة معتمدة.
و  .المرا ز :
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مر ز الالياف والورق وإعادة التدوير :
أنشئ في عام 2009م.
الاهداف:
 .1إجراء البحوث في مصادر األلياف والصناعات الورقية وإعادة التدوير واستخداماتها .
 .2المساهمة في الحفاظ على البيئة وسالمتها بإعادة تدوير بعض المخلفات.

.3تأهيل الطالب على مستوى الدبلوم فوق الجامعي ،والماجستير ،والدكتوراه في المجاالت التي
يهتم بها المركز.

.4االستفادة من المصادر المحلية المتاحة لالياف وتنميتها خدمة للصناعات النسيجية والورقية.
 .5تدريل األطر الفنية في كل من صناعة األلياف والورق وإعادة التدوير.

 .6تقديم االستشارات الفنية للجهات ال ار بة في صناعة األلياف والورق وإعادة التدوير.

 .7لية العلوم الرياضية والحاسوب:
أنش ج الك ية باسم مدرسـة العلـوم الريا ـية والحاسـوب ونسـبة للتطـور الـذي حـدث حولـا

عام 1993م إلى كلية العلـوم الريا ـية والحاسـوب ،تـم قبـول أول دفعـة بالكليـة فـي عـام 1995م
( الدفعة  )17وتخرجا في عام 1999م .تهـدف الكليـة إلـى تزويـد المجتمـع بكفـاءات متخصصـة
في مجاالت الحاسوب والريا يات واإلحصاء وإلى تعزيز الجانل التطبيقي والمهنـي فـي المنـاهج

الد ارســية مــن خــالل مقــررات تخصصــية ،تتــولي الكليــة تــدريس مقــرر أساســيات الحاســوب لطــالب
الكليات األخرى بجامعة الجزيرة حيث أن هذا المقرر من مطلوبات الجامعة في كل الكليات.

أ .الاهداف:
 .1تيديم برامج أك ديم حديث ومااكب تالئم المع ي ر الع لم وترضي احن ت ا ساق العمل.
 .2تزويد الطالب ب لخبراا األك ديم المرتكزة على تك مل العلام.
 .3إعداد خريج ن مؤهل ن أكف ء في مج الا الح ساب والري ض ا واإلحص ء ق درين على
اسن ف ء وتلب منطلب ا المخدم ن.
 .4إتراء البحاث العلم

الماته

لحل مشكالا المجنمع ب سنخدام تين ا الح ساب

والري ض ا واإلحص ء مع النرك ز على المج الا الني تخدم وتسند النطار االقنص دي
والصن عي للبالد.
 .5تيديم الخدم ا إلى المجنمع بمخنلف األشك ل مثل الندريب واالسنش راا والعمل على تشج ع
الشراك والنع ون مع الصن ع  ،الحكام  ،المؤسس ا النعل م المحل والع لم وخريجي
الكل .
ب  .الاقسام:
أمانة الشؤون العلمية
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 .1قسم الريا يات.
 .2قسم اإلحصاء.

 .3قسم علوم الحاسوب.
ج .الدرجات العلمية:
تمأأنح الك يأأة درجــة بكــالوريو( العلــوم (شــرف) فــي عش ـرة فصــول د ارســية فــي التخصصــات
التالية

 .1علوم الحاسوب.

 .2اإلحصاء وعلوم الحاسوب.
 .3الريا يات وعلوم الحاسوب.

تما تمنح الكلية درجة الدبلوم التقني في ستة فصول دراسية للتخصصات التالية
 .1تقنية المعلومات.

 .2هندسة البرمجيات والنظم.

وتمنح الك ية درجة الدبلوم فوق الجامعي ،والماجستير ،والدكتوراه في التخصصات أعاله.
ها  .المنهج الدراسي:
يوجد بالك ية ال ـة منـاهج للبكـالوريو( هـي بكـالوريو( العلـوم (شـرف) فــي علـوم الحاسـوب،
واإلحصـ ــاء وعلـ ــوم الحاسـ ــوب ،والريا ـ ــيات وعلـ ــوم الحاسـ ــوب .ويشـ ــتمل المـ ــنهج علـ ــى مقـ ــررات
ومطلوبات الجامعة ،ومطلوبات الكلية ومطلوبات التخصص .والمقررات الدراسية للفصول األربعة

األولى مشتركة لجميع طالب البكالوريو( بالكلية.

يبأدأ التخصأأم فــي الفصـل الد ارســي الخــامس حيـث يــدر( الطالـل ســتة فصـول د ارســية أخــرى

يتم التركيز فيها على المقررات المهنية المطلوبة في التخصص بجانل بعض مطلوبات الكلية.
منهج بكالوريوس العلوم (شرف) في علوم الحاسوب:
يهدف المنهج إلى تزويد الطالل بالمعارف العلمية والعملية الخاصة باالهتمامات الرئيسية في

مجال تخصصه .والتدريل العملي للطالل إلكسابه القدرات والمهارات المهنية الال مة في مجال
تخصصه ،و تطبيق األسس الرياضية ،الخوارزميات ،ونظريات علوم الحاسوب في النماذج

وتصميم النظم الحاسوبية .ويشتمل البرنامج على ( )69مقر اًر تدر( في  197ساعة معتمدة .

ومطلوبات الجامعة منها ( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ومطلوبات الكلية من

مقررات الريا يات والحاسوب واإلحصاء ( )39مقر اًر تدر( في ( )117ساعة معتمدة بينما تبلد

مطلوبات التخصص ( )19مقر اًر تدر( في ( )57ساعة معتمدة.

منهج بكالوريوس العلوم (شرف) في الإحصاء وعلوم الحاسوب:
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ييد

المنيج إلى إعداد الطالل كمحلل إحصائي ناجح بتزويده بالمعرفة العلميـة والعمليـة فـي

مجال اإلحصاء النظري والتطبيقي وتدريبه على استخدام األساليل اإلحصائية في

بط الجـودة

في مختلف التطبيقات الصناةية ،كما يهدف المنهج إلى تنم قدراا الط لوب المعرف و والعمل و

النووي تؤهلوود لخدم و قت و ي وتنم و وتطووار المجنمووع فووي مج و لي تخصصوود .واسوونخدام الاس و ئل

السمع والبصري المن سوب عنود عرضود الب و ا والمعلامو ا علوى المسونف دين ،واالسـتفادة مـن

بيانات الما ي والحا ر في عمـل التنبـؤات المسـتقبلية حولهـا ويشـتمل المـنهج علـى ( )69مقـر اًر

تــدر( فــي  197ســاعة معتمــدة ،ومطلوبــات الجامعــة منهــا ( )11مقــر اًر تــدر( فــي ( )23ســاعة

معتمــدة ومطلوبــات الكليــة مــن مقــررات الريا ــيات والحاســوب واإلحصــاء ( )39مقــر اًر تــدر( فــي

( )117ساعة معتمدة بينما تبلد مطلوبات التخصص ( )19مقر اًر تدر( في ( )57ساعة معتمدة

منهج بكالوريوس العلوم (شرف) في الرياضيات وعلوم الحاسوب:
يهدف المنهج إلى إعداد الخريج للربط بين الجوانل النظرية والعملية في مجاالت الريا يات
وعلوم الحاسوب بتزويد الطالل بالمعرفة العلمية والعملية في مجاالت الريا يات البحتة
والتطبيسية وتدريبه على أساسيات عمل البحوث واستخدام الحزم الريا ية التطبيسية ،وتنمية

قدرات الطالل على التعلم الذاتي ومتابعة التطورات المحلية واالقليمية والعالمية في مجالي
تخصصه ،كما يهدف المنهج إلى تطوير قدرات الطالل لبناء النماذد الريا ية واستخدامها في

التخطيط وصناعة الق اررات وتأهيل الطالل في مجاالت تصميم وبناء نظم المعلومات ،و تطب ق

المع ي ر الدول المنعلي بمج لي تخصصد .يشتمل البرنامج على ( )69مقر اًر تدر( في 197
ساعة معتمدة .ومطلوبات الجامعة منها ( )11مقر اًر تدر( في ( )23ساعة معتمدة ومطلوبات
الكلية من مقررات الريا يات والحاسوب واإلحصاء ( )39مقر اًر تدر( في ( )117ساعة معتمدة

مقرر تدريس من ( )57ساعة معتمدة.
بينما تبلد مطلوبات التخصص ()19
اً

 .8لية الإنتاج الحيواني:
أنش أ ج الك يأأة فــي عــام 1993م بمدينــة المناقــل حا ـرة محليــة المناقــل .تــم اختيــار محليــة

المناقـل مقـ اًر للكليـة ألنهـا تزخـر بكــل أنـوان الرـروة الحيوانيـة بمـا فيهــا إنتـاد الـدواجن ،كمـا أنهـا تُ اعـ َّـد
منطقة رعي ومعبر لمرور الحيوانات من واليات غرب السودان إلى أواسطه .كما أن وجود الكلية

فــي هــذه المنطقــة لــه دور مهــم إلدخــال الحي ـوان فــي الــدورة الزراةيــة فــي مشــرون الجزي ـرة  .تســهم
الكلية في تدريل الرعاة والمزارعين عـن طريـق البـرامج اإلرشـادية ،تخرجـا الدفعـة األولـى (الدفعـة

 )16في العام 1999م.
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أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدراسات العليا ،والدبلوم التقني في مجاالت
اإلنتاد الحيواني.

 .2إجراء البحوث والدراسات المختلفة في مجال علوم اإلنتاد الحيواني وتنمية قطان الرروة
الحيوانية.

 .3المساهمة الفاعلة في النهوض بقطان الرروة الحيوانية في السودان.
 .4المشاركة في تدريل العاملين والرعاة والمزارعين من خالل برامج إرشادية لخدمة المجتمع.

 .5التنســيق وتعزيــز التعــاون مــع المؤسســات التعليميــة والبحريــة واإلنتاجيــة فــي مجــاالت تخصــص
الكلية وإقامة صالت منتظمة معها داخلياً وخارجياً.
ب .الاقسام:
 .1قسم إنتاد وتقانة األلبان.
 .2قسم إنتاد وتقنية اللحوم.

 .3قسم إنتاد وتقانة األسماك.
 .4قسم تضذية الحيوان.

 .5قسم اإلنتاد الحيواني والبري.
 .6قسم إنتاد الدواجن.

 .7قسم و ار ة وتربية الحيوان.
 .8قسم العلوم األساسية لإلنتاد الحيواني.

ج  .الدرجات العلمية:
تمنح الك يأة درجـة بكـالوريو( العلـوم (شـرف) فـي اإلنتـاد الحيـواني فـي مجـال التخصـص
المعنــى فــي عش ـرة فصــول د ارســية .كمــا تمــنح درجــة الــدبلوم التقنــي فــي اإلنتــاد الحي ـواني وإنتــاد
الــدواجن ،فــي ســتة فصــول د ارســية ،ودرجــة ماجســتير العلــوم فــي اإلنتــاد الحي ـواني فــي مجــاالت
تخصصات المختلفة.

د  .منهج بكالوريوس العلوم (شرف ) في الإنتاج الحيواني:
ييد البرناةج إلى تزويد الطالل بالمعرفة العلمية والعملية وإكسابه المهارات المهنية الال مة
فــي مجــاالت اإلنتــاد الحيـواني .وعملــا الكليــة علــى تطــوير وتحــديث منهجهــا الــذي أجــا ه مجلــس

األس ــاتذة ف ــي اجتماع ــه رق ــم ( )197بت ــأرين  17م ــار( 2013م لي ــدر( الط ــالب معـ ـاً مطلوب ــات
الجامعــة ،والكليــة خــالل ســتة فصــول د ارســية ــم يــو ن الطــالب ليدرسـوا الفصــول الد ارســية الســابع،
والرامن ،والتاسع ،والعاشر في مجاالت التخصصات التالية ( إنتـاد وتقانـة األلبـان ،وإنتـاد وتقانـة
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اللحوم ،وإنتاد وتقانة األسماك ،و اإلنتاد الحيـواني البـري ،تضذيـة الحيـوان ،و ار ـة وتربيـة الحيـوان،
وإنتاد الدواجن).

ها .المرا ز :
مر ز الإرشاد والتنمية الريفية:
أنشم مركز عام 2001م بمدينة المناقل ،وتتمرل أهم أهداف المركز في
 .1ترقية وتشجيع صناعة منتجات الحيوان األساسية والرانوية وحفظها.

 .2و ع برامج للتدريل المستمر للمزارعين وأصحاب الماشية لزيادة معرفتهم وتحديث
مهاراتهم في مجال تربية الحيوان.

 .3االهتمام بتدريل المرأة الريفية في مجال تربية الدواجن والمجاالت األخرى التي
تهتم بتربية الحيوان والتدبير المنزلي وقضايا األسرة والمجتمع.

 .4االهتمام ببرامج األسر المنتجة.

 .5تقديم خدمات صحة الحيوان للمزارعين ومربي الماشية .

 .6تبني فكرة المزارن الرعوية ودعم برامج صيانة المراعي الطبيعية بمنطقة
المناقل.

 .7توفير وحدات عالجية ووقائية متحركة لتقديم الخدمات لمربي الماشية في مواقعهم.
تتبي ل مرت الو دا التالية:
 .1وحدة تصنيع المنتجات الحيوانية األساسية والرانوية.
 .2وحدة تدريل المزارعين وأصحاب الماشية.
 .3وحدة دراسات المجتمع.
 .4وحدة البرامج والتبادل.

 .5وحدة خدمات تضذية وصحة الحيوان.

 .9لية الصيدلة:
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أنش ج الك ية في عام 1992م بمدينة واد مدني وبدأ القبول للدفعة األولى ( )16في عام
1994م  .وتخرجا في عام 2000م.

تأأم وضأأي مــنهج كليــة الصــيدلة ليتماشــى مــع متطلبــات التطــور فــي د ارســة الصــيدلة الحديرــة

التــي أخــذت منحــي االهتمــام بــالمريض والمتعامــل مــع الــدواء تحسيقـاً لفلســفة الجامعــة بـربط طالبهــا
وأستاذها بالمجتمع.

اهتمج الك ية بجعل التدريل العملي جزًء ال يتج أز مـن العمـل األكـاديمي وذلـك بـربط الجانـل
النظري بالواقع العملي والتطبيقي ،ولذا انتهجا نظام التـدريل المهنـي المكرـف أ نـاء الد ارسـة علـى
الممارســة الصــيدالنية بســاعات معتمــدة مقــدرة ،ويــتم التــدريل فــي المجــاالت المختلفــة للصــيدلة فــي
الصــيدليات الخاصــة وصــيدليات المستشــفيات ومصــانع الــدواء تحــا إش ـراف صــيادلة مــؤهلين فــي

الفصول الدراسية المختلفة.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدراسات العليا في مجاالت تخصص الكلية.
 .2إجراء البحوث العلمية والعملية في مجاالت األدوية واالستفادة من األعــشاب الطبية
واإلرث الشعبي في العالد وتطويره.

 .3المساهمة الفاعلة في النهوض بتدريل األطر الطبية المختلفة واكتساب المعلومات الدوائية
في مجاالت تخصص الكلية.

 .4المشاركة في تقديم الخدمات الصحية والدوائية في مجاالت تخصص الكلية.

 .5تعزيز الصالت العلمية بين الكلية والمؤسسات التعليمية والبحرية واإلنتاجية داخل وخارد
السودان.

ب .الاقسام:
 الكيمياء الصيدالنية. العقاقير الطبية. الصيدالنيات. -علم األدوية.

 -الصيدلة السريرية والممارسات الصيدالنية.

ج .المرا ز:
مر ز أبحاا النباتات الطبية والعطرية:
أننشم المركز بتأرين  17مار( 2013م وتتمرل أهم أهداف المركز في
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 .1تأهيل طالب الدراسات العليا وإجراء البحوث في مجال تخصص المركز.

 .2تنســيق البحــوث وإنشــاء مكتبــة ومعشــبة وتطــوير الط ارئــق المتبعــة لز ارعــة وحصــاد وجمــع
النباتات الطبية والعطرية وتكوين قاعدة بيانات ونتائجها.

 .3تطـ ــوير الط ارئـ ــق المتبعـ ــة لتركيـ ــل وتحضـ ــير مستحض ـ ـرات صـ ــيدالنية طبيعيـ ــة للنباتـ ــات
المتخصصة من فعاليتها.

 .4المساهمة في اكتشاف أدوية جديدة.

 .5اال بات العلمي لفاعلية وسالمة وجودة المنتجات العشبية ومقارنتها مع معايير الجودة.
 .6العمــل علــى إنشــاء العالقــات األكاديميــة وتو يــق الصــالت مــع الم اركــز البحريــة والجهــات
ذات الصلة داخل السودان وخارجه.

 .7المساهمة في خدمة المجتمع بتوعيته بفائدة وأ رار استخدام النباتات الطبية والعطرية.
 .8المساهمة في تدريل العاملين في مجاالت خدمات المركز.

ها .الدرجات العلمية:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( الشرف في الصيدلة في عشرة فصول دراسية .

كما تمنح درجتي الماجستير ،والدكتوراه في مجاالت الكلية التي تشمل العقاقير الطبية،

الكيمياء الصيدالنية ،والصيدالنيات ،وعلم األدوية.
ها .منهج بكالوريوس الشرف في الصيدلة:
تمأأأنح الك يأأأأة درج ــة بك ــالوريو( الش ــرف ف ــي الص ــيدلة ف ــي عشـ ـرة فص ــول د ارس ــية ،ومجم ــون
الســاعات المعتمــدة لنيــل بك ــالوريو( الشــرف فــي الصــيدلة ه ــي ( )202ســاعة معتمــدة ،ويش ــتمل

المــنهج علــى مق ــررات مطلوبــات الجامع ــة  ،والعلــوم األساس ــية للصــيدلة ،وعل ــوم التحاليــل الطبي ــة
واألحي ـ ــاء الجزيئي ـ ــة  ،والت ـ ــدريس التطبيق ـ ــي للعل ـ ــوم السـ ـ ـريرية  ،وت ـ ــدريس إدارة الص ـ ــيدلة وال ـ ــدواء
والممارسات الصيدالنية  ،باإل افة إلى تدريس علوم اإلحصاء ومهارات االتصال ومقـرر للبحـث

العلمي ومشرون التخرد .وتشترط الكلية أن يعالج مشرون التخرد مشكلة من مشكالت الممارسـات

الصيدالنية والعلمية المختلفة.

 .10لية علوم الاتصال:
أنش أ ج الك يأأة فــي عــام 1994م بمدينــة فداســي الحليمــاب التــي تبعــد نحــو ( )20كلــم شــمال
مدينــة واد مــدني علــى طريــق واد مــدني الخرطــوم ،وتهــدف الكليــة إلــى تأهيــل الطــالب فــي مجــال
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الــدعوة وعلــوم االتصــال وتأصــيلها ،وإيجــاد عالقــات دعويــة وإعالميــة مــع الجامعــات والمؤسســات

ذات الصلة  .تخرجا الدفعة األولى ( الدفعة  )17في عام 1999م.

اهتمأأج الك يأأة بصــياغة مــنهج اإلعــالم صــياغة منفــردة نمــاذد بــين اإلعــالم والــدعوة لتخـريج

اإلعالمي الداةية والداةية اإلعالمي وتوجيه االتصال لخدمة قضايا األمة.

يوجأأأد بالك يأأأة أســتوديو لإلنتــاد اإلعالمــي ،يمرــل أحــدث تقانــات االتصــال ،للبــث اإلذاعــي

والتلفزيــوني ويســتخدم فــي تــدريل الطــالب لرفــع كفــاءاتهم فــي التعامــل مــع األجهـزة والتــدريل علــى

فنون اإلعداد ،والتقديم ،واإلخراد والمونتاد.
أ .الاهداف:
 .1اإلسهام في تأصيل وتأكيد هوية األمة.

 .2تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( والدبلوم التقني.

 .3تأهيل الطالب على مستوى والدراسات العليا في مجال اإلعالم والدعوة.
 .4إجراء البحوث والدراسات في مجال علوم االتصال وتأصيلها .

 .5العم ــل عل ــى إنش ــاء العالق ــات الدعوي ــة واإلعالمي ــة م ــع المؤسس ــات الش ــبيهة األخ ــرى داخ ــل
السودان وخارجه.

 .6خدمة المجتمع من خالل برامج تدريبية في مجاالت تخصص الكلية.
ب .الاقسام:
 .1قسم الدعوة ونظم االتصال.
 .2قسم األعالم.

ج .الدرجات العلمية:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( العلوم (شرف) في علوم االتصال في مانية فصول دراسية في

تخصصــات ( الــدعوة ونظــم االتصــال ) ( ،اإلع ــالم إذاعــة وتلفزيــون ) ( ،اإلع ـ ــالم ص ــحافة
ونش ــر ) ( ،اإلع ــالم عالق ــات عامـ ــة ) .كم ــا تم ــنح ال ــدبلوم التقنـــي ف ــي ــالث س ــنوات فـــي

التخصصين اإلعالم – صحافة ونشر ،اإلعالم – عالقات عامة.

وتمأأنح الك يأأة درجــة الــدبلوم فــوق الجــامعي ،والماجســتير والــدكتوراه فــي علــوم االتصــال (دعــوة

وأعالم).

لية التربية  -الحصاحيصا:

.11
أنشأأ ج الك يأأة فــي عــام 1994م بموجــل الق ـرار الــو اري الصــادر مــن و يــر التعلــيم العــالي
والبحث العلمـي بتحويـل معاهـد إعـداد المعلمـين إلـى كليـات تربيـة تابعـة للجامعـات  .تـم قبـول أول

دفعـة بالكليـة مـن معلمـي مرحلـة األسـا( ( الدفعــة  )17فـي عـام 1995م فـي أقسـام اللضـة العربيــة
والدراسات اإلسالمية ،والجضرافيا والتارين ،والكيمياء واألحياء ،وتخرجا في عام 1999م .أ يف
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إل ــى الدفع ــة ( )18قس ــم اللض ــة اإلنجليزي ــة ،وإل ــى الدفع ــة ( )22قس ــم المكتب ــات والمعلوم ــات و إل ــى

الدفعـة ( )24قســم الفيزيــاء والريا ــيات  .وكـان طــالب الــدفعات ( )19 ، 18 ، 17مــن المعلمــين
والمعلمــات العــاملين بمرحلــة األســا( ،ومنــذ الدفعــة ( )20أصــبحا الكليــة تقبــل بجانــل معلمــي

ومعلمات مرحلة األسا( طالباً من مكتل القبول.
أ .الاهداف:
 .1تأهيل وإعداد الطالب للعمل معلمين ومعلمات في مراحل التعليم العام المختلفة.
 .2تأهيل طالب الدراسات العليا في مجاالت التربية المختلفة.
 .3اإلسهام في إعداد وتنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد بالجامعة.
 .4تأهيل الطالب في مجال المكتبات والمعلومات.
 .5تعزيز التعليم المستمر وتعليم الكبار.

 .6تطوير البحث العلمي وإجراء الدراسات التربوية.

ب .الاقسام:
تضم الك ية عشرة أقسام وتمنح بكالوريو( الشرف في التربيـة فـي تخصصـات األقسـام السـتة

األولي منها وهي
 .1قسم اللضة العربية والدراسات اإلسالمية.

 .2قسم اللضات األجنبية.

 .3قسم الكيمياء واألحياء.

 .4قسم الجضرافيا والتارين.

 .5قسم الفيزياء والريا يات.
 .6قسم المكتبات والمعلومات.
 .7قسم العلوم التربوية.

 .8قسم الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم.
 .9قسم المناشط التربوية.
 .10قسم التعليم المستمر.

ج .الدرجات العلمية:
تمأأأنح الك يأأأة درج ــة بك ــالوريو( الش ــرف ف ــي التربي ــة ف ــي ماني ــة فص ــول د ارس ــية وذل ــك ف ــي
التخصصات التالية

 .1اللضة العربية والدراسات اإلسالمية.
 .2اللضة اإلنجليزية.
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 .3الكيمياء واألحياء.

 .4الجضرافيا والتارين.
 .5الفيزياء والريا يات.
وتمنح الك ية أيضا درجة بكالوريو( الشرف في التربية واآلداب في مانية فصول دراسية في
تخصص المكتبات والمعلومات.

تما تمنح الك ية درجة الدبلوم فوق الجامعي ،والماجستير ،والدكتوراه في التخصصات أعاله.

د .منهج بكالوريوس التربية ( مرتبة الشرف ):
يشأأتم المأأنيج علــى مقــررات مطلوبــات الجامعــة ومطلوبــات الكليــة ومطلوبــات التخصــص.
وتشمل مطلوبات الجامعة ( )11مقر اًر في تخصصات اللضة العربية ،واللضة اإلنجليزية ،والدراسات

اإلس ــالمية ،والحاس ــوب ت ــدر( ف ــي ( )23س ــاعة معتم ــدة  .وتش ــمل مطلوب ــات الكلي ــة ( )26مق ــر اًر
تــدر( فــي  95ســاعة معتمــدة ويت ـراوح عــدد المقــررات بكــل تخصــص مــن (  )47 – 33م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقر اًر
تدر( في (  ) 105 – 98ساعة معتمدة .
الساااعات المعتماادة لنياال بكااالوريوس الشاارف فااي التربيااة فااي الت صصااات
الم تلفة
الرقم

التخصم

الساعا الم تمدة

1

ال غة ال رلية والدراسا اإلسالةية

183

2

ال غة اإلنع ي ية

183

3

العغرافيا والتاريخ

186

4

الكيمياء واأل ياء

188

5

الفي ياء والرياضيا

185

6

الملتبا والم وةا

180

 .12لية العلوم الصحية والبيئية:
أنش أ ج الك يأأة فــي عــام 1994م بمدينــة الحأأو

بواليــة الجزي ـرة وذلــك بضــرض تخ ـريج أطــر

ص ــحية تس ــهم ف ــي السـ ــيطرة عل ــى األمـ ـراض المعدي ــة والمس ــتوطنة والوبائي ــات واالرتق ــاء بصـــحة

المجتمع  .تخرجا الدفعة األولي من الكلية ( الدفعة  )17في عام 1999م.

أ .الاهداف:
.1

تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدراسات العليا في مجال علوم

الصحة والبيئة.
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.2

تدريس العلوم الصحية والبيئية وو ع المناهج التي تالئم احتياجات الكلية.

.3

تخريج أطر صحية تساهم في السيطرة على األمراض المعدية والمستوطنة

.4

االهتمام بالبحوث في المشكالت الصحية والبيئية المرتبطة بالمنطقة.

والوبائيات واالرتقاء بصحة المجتمع.
.5

المشاركة في تقديم خدمات صحية في مجاالت تخصص الكلية لتساهم في

.6

التفاعل والتعاون مع الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً في تحقيق أهداف

.7

تدريل األطر الصحية بضرض تجويد وترقية األداء الصحي والبيئي.

االرتقاء بالصحة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع.
الكلية.

ب .الاقسام:
 .1قسم العلوم األساسية.
 .2قسم صحة البيئة.
 .3قسم الوبائيات.

 .4قسم الترسيف الصحي.
 .5قسم صحة وسالمة الضذاء.
ج .الدرجات العلمية
تمنح الكلية درجـة بكـالوريو( العلـوم (مرتبـة الشـرف) فـي الصـحة العامـة وصـحة البيئـة فـي عشـرة

فصول دراسية لتخصصات (صحة البيئة ،سالمة وصحة الضـذاء ،والوبائيـات ،والترسيـف الصـحي)

للطــالب الحاصــلين علــى معــدل تراكمــي ( )2.00فمــا فــوق بعــد إكمــال المــنهج المقــرر بنجــاح كمــا
تمنح الدبلوم فوق الجامعي والماجستير والدكتوراه.

د .منهج بكالوريوس العلوم (مرتبة الشرف) في الصحة العامة وصحة البيئة:
طور الك ية وحد ا منهجها في عام 2012م لتمنح طالبها درجة بكالوريو( العلوم (مرتبة
الشـرف) فــي عشـرة فصــول د ارسـية بــدالً عــن بكـالوريو( العلــوم (عـام) فــي مانيـة فصــول د ارســية.
يدر( الطالل ( )201ساعة معتمدة في عشرة فصول دراسية منها ( )23ساعة معتمدة مطلوبات

الجامعـ ــة )118( ،مطلوب ـ ــات الكليـ ــة س ـ ــبعة فصـ ــول د ارس ـ ــية و( )60سـ ــاعة معتم ـ ــدة مطلوب ـ ــات
التخصص والتي تشمل تخصصات

.1صحة البي ة:
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لصم ةنيج تخصم صحة البيئة لتزويد الطالب بالمعرفة والمهارات الال مة فى
مجال صحة البيئة ،وكذلك إعداد الطالب ليكونوا مهنيين مراليين قادرين على دمج وتطبيق
المعرفة األساسية للصحة العامة وصحة البيئة والمشاركة في بحوث تزيد من المعرفة في الصحة

العامة وصحة البيئة وكسل المهارات الال مة لتقييم وتحسين الو ع الصحي من خالل األبحاث

وتقديم الخدمات ،يرتكز المنهج أساساً على وقاية السكان من األمراض ومكافحة نواقل األمراض
وحماية البيئة من التلوث والترصد والتحسل للجائحات الصحية وتعزيز الصحة ،وحماية رفاهية

المجتمع للحد من الفوارق الصحية وتقليل علء المرض.

.2الولائيا :
ييد

ةنيج تخصص الوبائيات أن يجعل الطالل قاد اًر على تحديد ورصد أنماط األمراض

واتجاهاتها ومسبباتها والعوامل المساعدة في انتشارها ومراقبة العدوى والترصد المبكر لاوبئة
واألمراض الصحية والمشاركة في برامج مكافحة واستئصال األمراض المعدية وإجراء البحوث

والدراسات العلمية والتطبيسية المرتبطة بالصحة والبيئة بضرض توظيفها لخدمة قضايا المجتمع.

 .3التثقيف الصحي:
ييد

ةنيج تخصص الترسيف الصحي إلى تقديم االستشارات الفنية في مجال الترسيف

الصحي للجهات الرسمية والطوةية وإقامة الشراكات لتنفيذ برامج الترسيف الصحي التي تهدف
إلى تبني االتجاهات والممارسات االيجابية التي ترقي وتعز صحة الفرد والمجتمعات القروية
وتأهيل الطالب للعمل في مجال الترسيف الصحي وإجراء البحوث التطبيسية والتعامل الصحي

والتفاعل مع مشكالت المجتمع الصحية من حيث دراستها وو ع الحلول المناسبة لها والتعرف

على مختلف الرقافات السودانية والمواقف والممارسات التي تتعلق بالصحة والمرض وتنفيذ برامج
ترسيفية من أجل خدمة وتنمية المجتمع ومتابعة وتقديم البرامج الترسيفية التي تخدم صحة

المجتمع.

 .2سالةة وصحة الغااء:
ييد

ةنيج تخصص سالمة وصحة الضذاء إلى تأهيل الطالب في مجال صحة وسالمة

الضذاء وتخرد أطر صحية تساهم في السيطرة على األمراض المنقولة عن طريق الضذاء
والمشاركة في تقديم خدمات صحية في مجال صحة وسالمة الضذاء لتساهم في االرتقاء بالصحة

العامة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع وتدريل األطر الصحية على

بط جودة األغذية من

المنتج إلى المستهلك ،واستخدام التقنيات ،والنظم الحديرة في مجال صحة سالمة الضذاء.
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 .13لية العلوم الطبية التطبيتية:
أنش أ ج الك يأأة بمجمــع الـ ار ي بمدينــة واد مــدني فــي عــام 1997م مــن أجــل تــدريس وتأهيــل

األطر الصحية في مجاالت التمريض والتخدير وعلم النفس الصحي ،وذلك نسـبة للحاجـة الماسـة
لتــوفير مســتويات متقدمــة للعنايــة الصــحية باعتبــار تخصصــات التقانــات الطبيــة المســاعدة جــزًء
أساســياً ومكمــال لــدور الطبيــل فــي الوقاي ــة والتشــخيص والعــالد ،وتحسيق ـاً ألهــداف االس ــتراتيجية

القومية الشاملة .وتُ اعَّد كلية العلوم الطبية التطبيسية أول كلية في السودان تمنح درجة البكالوريو(
ف ــي تخصص ــات التخ ــدير وعل ــم ال ــنفس الصـ ــحي .وف ــي ع ــام 2012م أ ــافا قس ــمين جديـــدين
ألقســامها همــا العــالد الطبيعــي ،والرعايــة التنفســية ،كمــا طــورت وحــد ا منهجهــا فــي نفـس العــام

بحي ــث ص ــارت تم ــنح بك ــالوريو( العل ــوم (مرتب ــة الش ــرف) ف ــي ماني ــة فص ــول د ارس ــية ب ــدالً ع ــن
بك ــالوريو( العل ــوم (ع ــام) ف ــي العل ــوم الطبي ــة التطبيسي ــة ،ف ــي التخص ــص المعن ــى والت ــي ش ــملا
تخصصـ ــات ( علـ ــوم التم ـ ـريض ،وعلـ ــم الـ ــنفس الصـ ــحي ،والتخـ ــدير والعنايـ ــة المكرفـ ــة ،والعـ ــالد

الطبيعي ،والرعاية التنفسية) في مانيـة فصـول د ارسـية تتـراوح سـاعاتها المعتمـدة مـا بـين (– 186
 )189ساعة معتمدة )23( ،سـاعة معتمـدة لمطلوبـات الجامعـة ،و( )30سـاعة معتمـدة لمطلوبـات

الكلية وما بين ( )136 – 133ساعة معتمدة للتخصص المعني.
أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب في مجاالت التخدير والتمريض وعلم النفس الصحي على مستوى
البكالوريو( ،والدراسات العليا.

 .2إعداد األطر الصحية المدربة والمؤهلة تدريباً وتأهيالً عالياً يتناسل مع التوسع في الخدمات
الصحية في السودان.

 .3المساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة والمتكاملة للمجتمع.
 .4المساهمة في تطوير مناهج العاملين بالقطان الصحي في مجاالت تخصص الكلية.

 .5إجراء البحوث الصحية المرتبطة بالعلوم الطبية التطبيسية للمساعدة في حل مشكالت
المجتمع الصحية.

ب .الاقسام:
 .1قسم علوم التمريض.

 .2قسم التخدير والعناية المكرفة.
 .3قسم علم النفس الصحي.
 .4قسم العالد الطبيعي.
 .5قسم الرعاية التنفسية.
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 .6قسم العلوم األساسية.
 .7قسم طل المجتمع.

 .8قسم العلوم السريرية.

ج .الدرجات العلمية:
تمأأأنح الك يأأأة درجــة بك ــالوريو( العلــوم (مرتب ــة الشــرف ) ف ــي التخصــص المعن ــي فــي ماني ــة
فصول دراسية في كل من
 .1علوم التمريض.

 .2علم النفس الصحي.
 .3التخدير والعناية المكرفة.
 .4العالد الطبيعي.
 .5الرعاية التنفسية.

تمأأأا تمأأأنح الكلي ــة أيض ـاً درجــة ال ــدبلوم التقنــي فــي بـ ـرامج التم ـريض ،ومحضــري العملي ــات،

والسبالة ،والمساعدين الطبيين.

و تمنح الدبلوم فوق الجامعي ،والماجستير ،والدكتوراه في تخصصات علوم التمريض ،والتخدير

والعناية المكرفة ،وعلم النفس الصحي.
د .المرا ز.:
مر ز الإرشاد والعلاج النفسي الإسلامي:
أجاز ةع س األساتاة في اجتماعه رقم ( )210بتأرين  20يونيو 2016م إنشاء مركز
لإلرشاد والعالد النفسي اإلسالمي ،بضرض تحقيق األهداف التالية

 .1إعداد وتأهيل الطالب واالختصاصيين في مجاالت الدراسات العليا والتأصيل اإلسالمي
للعالد النفسي.

 .2التدريل المستمر في مجال اإلرشاد والعالد النفسي.

 .3إجراء البحوث العلمية في مجال اإلرشاد والعالد النفسي.
 .4خدمة المجتمع في مجال اإلرشاد والعالد النفسي.

 .5تعزيز الصالت مع الجهات المختصة ذات الصلة التي تعمل في مجال علم النفس

 .14لية علوم الم تبرات الطبية:

أنش ج الك ية بمجمع ال ار ي في عام 1998م لتكـون مواكبـة للتطـور التقنـي والعلمـي فـي هـذا
المجــال واالرتبــاط بحاجــات المجتمــع مــع التركيــز علــى التــدريل العملــي فــي تشــخيص األم ـراض

المســتوطنة .تخرجــا الدفعــة األولــي ( الدفعــة  ) 21فــي عــام 2002م ،وفــي عــام 2012م طــورت
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الكليــة منهجهــا بحيــث يــدر( الطــالب فــي الفصــول الد ارســية الســتة األولــى ( )48مقــر اًر تــدر( فــي

( )142ســاعة معتمــدة ــم يتخصــص الطــالب فــي الفصــلين الد ارســيين الســابع ،والرــامن فــي أحــد

تخصصــات الكليــة ليدرس ـوا مقــررات تخصصــية تت ـراوح مــا بــين ( )9إلــى ( )11مقــر اًر تــدر( فــي
ساعات معتمدة تتراوح ما بين ( )45إلى ( )48ساعة معتمدة لتخصصات الكلية التي تش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل (
الطفيليـ ــات الطبيـ ــة ،واألحيـ ــاء الدقيقـ ــة الطبيـ ــة ،واألنسـ ــجة المريضـ ــة والخلويـ ــات ،وأم ـ ـراض الـ ــدم،

والكيمياء السريرية).

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( والدراسات العليا في مجاالت علوم المختبرات
الطبية.

 .2المساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الصحية في مجاالت تخصص الكلية.
 .3إجراء البحوث واإلحصاءات والمسوحات المتعلقة باألمراض المستوطنة والوبائيات والمساعدة
في السيطرة عليها.

 .4إعداد األطر الفنية المدربة تدريباً عالياً يتناسل مع التوسع في التعليم الطبي والمهني
والخدمات الصحية في السودان.

 .5العمل على تدريل األطر الصحية العاملة في مجال التحاليل الطبية بضرض تجويد وترقية
األداء.

 .6التعاون مع و ارة الصحة والجهات ذات االختصاص بهدف ترقية األداء وتنظيمه في
المختبرات العامة والخاصة بوالية الجزيرة.

 .7صياغة وتنظيم مقررات لتدريس وتدريل العاملين في حقل التحاليل الطبية.
ب .الاقسام :
 .1األحياء الدقيقة الطبية.
 .2الطفيليات.

 .3الكيمياء السريرية.
 .4أمراض الدم.

 .5األنسجة المريضة والخلويات.
د .الدرجات العلمية:

تمنح الكلية درجة بكالوريو( العلوم ( مرتبة الشرف ) في علوم المختبرات الطبية في مانية
فصول دراسية في التخصصات التالة
 .1األنسجة المريضة و الخلويات.
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 .2أمراض الدم.

 .3الكيمياء السريرية.
 4األحياء الدقيقة الطبية.
 .5الطفيليات الطبية.

تما تمنح الك ية درجة الدبلوم فوق الجامعي والماجستير والدكتوراه في التخصصات المذكورة
أعاله.

 .15لية طب الاسنان:
أنشأ ج الك يأأة فــي عــام 2001م بمدينــة واد مــدني وهــي أول كليــة لطــل األســنان تنشــأ خــارد
العاصمة وتخرجا الدفعة األولي ( الدفعة  )24في عام 2007م ،وتهدف كلية طل األسنان إلى
تخ ـريج طبيــل أســنان متميــز يتحلــى بــاألخالق الفا ــلة ،وقــادر علــى تنميــة مقد ارتــه عــن طريــق

التعليم الذاتي .وملتزم بأسلوب العمل الجماعي.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( والدراسات العليا في مجال علوم طل األسنان.
 .2المساهمة الفاعلة في تقديم الخدمات الصحية في مجال طل وجراحة الفم واألسنان.

 .3إجراء البحوث واإلحصاءات والمسوحات المتعلقة بأمراض األسنان بضرض المساعدة في
السيطرة عليها.

 .4أعداد األطر الصحية المدربة والمؤهلة في مجاالت تخصص الكلية.

 .5التعاون مع و ارة الصحة والجهات ذات الصلة بهدف ترقية األداء في مستشفيات األسنان.
 .6تقديم االستشارات وإبداء النصح لجهات االختصاص فيما يتعلق بطل األسنان.
ب .الاقسام:
 قسم جراحة الفم والوجه والفكين. -قسم اللرة.

 -قسم العالد التحفظي.

 قسم االستعا ة الصناعي. قسم الصحة العامة للفم واألسنان. -قسم الكيمياء اإلحيائية.

 قسم التشريح ووظائف األعضاء. -قسم العلوم الطبية األساسية.

ج .الدرجات العلمية:
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تمنح الك ية درجة بكالوريو( طل وجراحة الفم األسنان في عشرة فصول دراسية.
د .منهج بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان:
تتبي الك يأة النظـام الفصـلي ونظـام السـاعات المعتمـدة مـع التـدريل المسـتمر ،يـدر( الطـالب
( )228ســاعة معتمــدة لنيــل درجــة بكــالوريو( طــل وج ارحــة الفــم واألســنان ،ويتــدرب الطــالب فــي

مقررات التدريل الميداني والرعاية الصحية األولية وصحة الفـم واألسـنان فـي القـرى والمستشـفيات

الريفية وعلى مستوي المراكز الصحية .وفي عـام 2012م حـد ا الكليـة وطـورت منهجهـا لمواكبـة

التعديالت والتطورات الهامة في مجال علوم وجراحة طل األسـنان محليـاً ،وإقليميـاً ،وعالميـاً حتـى
يكــون منهجهــا متفــرد برؤيــة مســتقبلية تؤكــد تميــز وريــادة جامعــة الجزي ـرة فــي مجــال التعلـيم الطبــي
وليكسل طالبها القدرات والمهارات المهنية في مجالي طل وجراحة الفم واألسنان.

 .16لية الدراسات التنموية:
أنش ج الك ية بمنطقة الحديبة محلية أم القرى في عام 2008م ،تم قبول أول دفعة ()32
في عام 2009م في تخصصي التخطيط التنموي ودراسات المجتمع.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى الدبلوم التقني ،والبكالوريو( ،والدراسات العليا ،في مجاالت
الدراسات التنموية.

 .2إعداد األطر المهنية المتخصصة في مجاالت التنمية الخاصة بالطبيعة الريفية.
 .3تعزيز الدراسات المتعلقة باألسرة وتنمية المرأة الريفية.
 .4إجراء البحوث في مجاالت الدراسات التنموية.

 .5تحديد ودراسة المشكالت التي تعوق تنمية المجتمع محلياً وقومياً.

 .6نشر الوعي بالمفاهيم التنموية الشاملة في المجتمع من خالل التدريل واإلرشاد والمحا رات
العامة.

 .7التنسيق مع كليات ومعاهد ومراكز الجامعة البحرية ذات الصلة والمساهمة في و ع الحلول
لمشكالت التنمية.

 .8تعزيز العالقات مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في مجاالت تخصص الكلية وإقامة
صالت منتظمة معها.

ب .الاقسام :
 .1قسم التخطيط التنموي.
 .2قسم العلوم األسرية.
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 .3قسم دراسات المجتمع.

ج .الدرجات العلمية:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( العلوم (عام) في الدراسات التنموية في مانية فصول دراسية
ودرجة بكالوريو( العلوم (شرف) في الدراسات التنموية في عشرة فصول دراسية وذلك في

التخصصات التالية

 .1التخطيط التنموي.

 .2العلوم األسرية.

 .3دراسات المجتمع.

 .17لية الدراسات التجارية:
أنش ج الك ية بمدينة الهاللية في عام 2012م وبدأ قبول الدفعة األولى ( )35في نفس
العام.

تم وضي ةنيج كلية الدراسات التجارية ليتماشى مع متطلبات التطور في مجاالت العلوم

التجارية ،وأن تكون الكلية أحد المراكز المتميزة في تقديم برامج دراسية وأنشطة بحرية في
مجال الدراسات التجارية داخل السودان وخارجه ،وذلك وفقاً لفلسفة جامعة الجزيرة القائمة
على االنفتاح على المجتمع .وتلبية الحتياجات السوق المحلي واإلقليمي.
تيتم الك ية بالنظم اإلدارية والمالية والمصرفية حتى يسهل تطبيق معايير الجودة

الشاملة إلعداد مهنيين وباحرين متميزين في مجاالت العلوم التجارية مع تقديم خدمات

متميزة للمجتمع ومواكبة التطورات العلمية والتقنية ،كما تهتم بالمساهمة في تفعيل عملية

التعليم المستمر للخريجين في برامج البكالوريو( والدراسات العليا من خالل خدمات
التدريل واالستشارات والبحث العلمي ذو الجودة العالية.
أ .الاهداف:

 .1تأهيل وتدريل الطالب على مستوى بكالوريو( العلوم في مجاالت الدراسات التجارية.
 .2تشجيع وتنسيق وتطوير وتو يق البحوث في مجال الدراسات التجارية ،وذلك بالتركيز
على مطلوبات التنمية االقتصادية واالجتماةية.

 .3تأهيل وتدريل طالب الدراسات العليا في مجال الدراسات التجارية.

 .4االهتمام بالبحوث التطبيسية في مجال الدراسات التجارية التي تتفاعل مع الواقع وتؤكد
على االنتماء الحضاري لامة السودانية.
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 .5المساهمة في تأهيل وتدريل األطر المختلفة من خالل برامج الدبلوم التقني ،وتنظيم
دورات تدريبية وحلقات نقاش ومحا رات عامة حول قضايا التجارة واالقتصاد

والتنمية.

 .6المشاركة والمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.

 .7االرتقاء بمستوى البحث العلمي وتأكيد هوية الكلية كمركز للبحث العلمي بجانل كونها
مؤسسة تعليمية متخصصة.

 .8التنسيق والتعاون مع كل المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية واألشخاص الراغبين
في مجال اهتمامات الكلية ،وإقامة صالت منتظمة معها.

ب .الاقسام:
 .1قسم إدارة اإلعمال.

ويشمل التخصصات اآلتية
أ .اإلدارة الصناةية.

ب .االقتصاد اإلداري.

د .نظم المعلومات اإلدارية.

 .2قسم المحاسبة واإلدارة المالية.

 .3قسم المصارف والتأمين.

ج .الدرجات العلمية:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( العلوم (عام) في الدراسات التجارية للتخصص المعني في
مانية فصول دراسية ،ودرجة بكالوريو( العلوم ( شرف) في الدراسات التجارية للتخصص

المعني في عشرة فصول دراسية وذلك في التخصصات اآلتية

 .1إدارة األعمال ( اإلدارة الصناةية ،واالقتصاد اإلداري ،ونظم المعلومات اإلدارية).
 .2المحاسبة واإلدارة المالية.
 .3المصارف والتأمين.

د .منهج البكالوريوس في الدراسات التجارية:
يدرس الطالب معاً في الفصول الدراسية األربعة األولى (عدد  74ساعة معتمدة) في

مقررات قاعدة العلوم التجارية وعدد ( 23ساعة معتمدة ) من مقررات مطلوبات الجامعة ،كما

يدر( طالب قسم إدارة األعمال معاً الفصلين الدراسيين الخامس والساد( ( عدد  42ساعة

معتمدة).
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يبدأ التخصم بأقسام الكلية من الفصل الدراسي الخامس حيث يدر( الطالل أربعة

فصول دراسية أخري يتم التركيز فيها على المقررات المطلوبة في مجال التخصص ليتخرد
الطالل الذي نجح في إح ار معدل تراكمي ( )2.00فما فوق بدرجة البكالوريو( العام في
التخصص المعني و تمنح الفرصة للطالب الذين أكملوا مطلوبات التخرد بدرجة البكالوريو(

العام وأحر وا معدل تراكمي ( )3.00أو أكرر لدراسة فصلين دراسيين لنيل درجة بكالوريو(
العلوم (شرف).

 .18لية التانون:
أنش ج الك ية في عام 2013م بمجمع أبو ح ار  ،لتحقيق فلسفة ورسالة وأهداف الجامعة ،وذلك
بإعداد جيل متميز من القانونيين ،قادر على المحافظة على تراث المجتمع وهويته ،متمكناً في
المجال النظري ومتدرباً في المجال المهني .وأن تصبح الكلية بمالمحها تلك ،استكماالً لمنظومة
كليات الجامعة ،وتجسيداً للتميز بعيداً عن النمطية ،وأن تنحا الكلية للشريعة والتأصيل المعرفي
بوصفهما أساساً لفهم القانون ،وأن تستوعل الكلية اإلرث القانوني السوداني والمتضيرات

المعاصرة ،اصالحاً وتجديداً وابتكا اًر ،وأن تكون كلية متميزة من حيث سياسة القبول ودراسة
اللضات ،مستوةبة للمو وعات الجديدة ،مرل جرائم اإلنترنا ،والملكية الفكرية ،واالتصاالت

وغسيل األموال.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل وإعداد الطالب على مستوى بكالوريو( الشرف ،والدراسات العليا في مجاالت
تخصص الكلية.

 .2تمكين الطالل من الفهم والتطبيق السليم للقانون وربطه بالمفاهيم القانونية.
 .3تنمية روح وملكة التأصيل لدى الطالل.

 .4إجراء البحوث العلمية وإ راء الفقه القانوني بالبحث العلمي في مختلف النظم القانونية
ومجاالت القانون وتخصصاته.

 .5تعزيز خدمة المجتمع من خالل برامج توعوية و قافية في مجاالت القانون.
 .6تعزيز الصالت العلمية مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية.

ب .الاقسام:
 -1قسم الي ان الع م.

 -2قسم الي ان الخ ص.
 -3قسم الفيد اإلسالمي.
ج .الدرجات العلمية:
تمنأح الك ية درجة بكالوريو( الشرف في القانون ( )LL.Bخالل مانية فصول دراسية.
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د .منهج بكالوريوس الشرف في التانون:
تتبي الك يأة النظـام الفصـلي ونظـام السـاعات المعتمـدة مـع التـدريل المسـتمر ،يـدر( الطـالب

( )180ســاعة معتمــدة لنيــل درجــة بكــالوريو( الشــرف فــي القــانون ،علــى أن يــدر( مقــرر قــانون
حقــوق اإلنس ــان بالفص ــل الد ارس ــي الخ ــامس ،ومق ــرر الق ــانون ال ــدولي بالفص ــل الد ارس ــي الس ــاد(،
ومقــرر القــانون الجنــائي الــدولي بالفصــل الد ارســي الرــامن باللضــة اإلنجليزيــة ،وأن يتــدرب الطــالب

ابتداء من الفصل الدراسي الراني.
في مقررات التدريل الميداني ومحاكمات صورية
ً

 .19لية العلوم:
أنشأ ج الك يأة فـي عـام 2013م بمجمـع أبــو حـ ار  ،لتسـاعد فـي تجميـع العلـوم األساسـية فــي
كلية واحدة ،وخاصة أن معظـم تخصصـات كليـات الجامعـة التطبيسيـة تعتمـد أساسـاً علـى اإللمـام

بــالعلوم األساســية ،ونظــام الجامعــة يعتمــد علــى األقســام ،وحاجــة الهيئــات والمؤسســات والمنظمــات
لخريجين متميزين في العلوم األساسية لإلسهام في تلبية االحتياجـات التقنيـة التـي تخـدمهم وتخـدم

المجتمع .أن حوجة المجتمع إليجاد الحلول لمشكالت المجتمع العلمية والبيئية ،وذلك بإ راء كافـة
التخصصات الدقيقة ببحوث علمية ،كما هيأ إنشاء الكلية ألعضاء هيئة التدريس في تخصصات

العلوم األساسية بالجامعة المنتشرين في كلياتها للتفرغ للدراسات العليا وإجراء البحوث.

أ .أهداف الكلية:
 1.1إعداد وتأهيل خريجين على مستوى البكالوريو( في مجاالت تخصص الكلية.

 2.1تأهيل طالب الدراسات العليا على مستوى الدبلوم فوق الجامعي ،والماجستير والدكتوراه
في مجاالت تخصص الكلية.

 3.1تدريس مقررات العلوم األساسية للطالب على المستويات األكاديمية المتعددة في مختلف
كليات الجامعة حسل ما تحدده النظم األكاديمية بالكليات و الجامعة.

 4.1إجراء وتطوير وتو يق البحوث العلمية في مجاالت العلوم اإلحيائية والطبيعية لإلسهام في
تلبية االحتياجات التقنية والعلمية.

 5.1تدريل األطر الال مة للمساهمة في إيجاد الحلول لمشكالت المجتمع العلمية.
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 6.1التنسيق والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية والمهتمين في مجاالت تخصص
الكلية وإقامة صالت منتظمة.

ب .الاقسام:
 .1قسم علم النبات واألحياء الدقيقة.

 .2قسم الكيمياء األحيائية واألحياء الجزيئية.
 .3قسم الفيزياء والفلك.
 .4قسم علوم األرض.
 .5قسم علم الحيوان.
 .6قسم الكيمياء.

 .7قسم الريا يات.
ج .الدرجات العلمية:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( العلوم (شرف) في التخصص المعني للطالب الحاصلين

على معدل تراكمي ( )2.00فما فوق بعد إكمال المقرر بنجاح.

د .منهج بكالوريوس العلوم (شرف):
تأأم إعأأداد ةأأنيج الكليــة بحيــث يــدر( مــنهج جميــع أقســام الكليــة فــي عش ـرة فصــول د ارســية
وص ــمم عل ــى أن ي ــدر( ط ــالب الكلي ــة مق ــررات مطلوب ــات الجامع ــة ،مق ــررات مطلوب ــات الكلي ــة،

ويــدر( جميــع طــالب الكليــة الفصــلين الد ارســيين األول والرــاني مع ـاً ،كمــا توجــد بعــض المقــررات
المشتركة بين قسمين فأكرر ،وبعض المقررات المشتركة بين تخصصات القسم.

الساعات المعتمدة لنيل بكالوريوس العلوم (شرف) في الت صصات الم تلفة:
مجمون الساعات المعتمدة
الرقم التخصص
1
قسم علم النبات واألحياء الدقيقة
1.1

األحياء الدقيقة

 192ساعة معتمدة

2.1

علم النبات

 194ساعة معتمدة

2

قسم الكيمياء اإلحيائية واألحياء الجزيئية

1.2

الكيمياء اإلحيائية

 192ساعة معتمدة

2.2

اإلحياء الجزيئية

 192ساعة معتمدة

3

قسم الفيزياء وعلم الفلك

1.3

الفيزياء

 196ساعة معتمدة

2.3

الفيزياء الفلكية

 196ساعة معتمدة
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4

قسم علوم األرض

1.4

الرروات المعدنية

 190ساعة معتمدة

2.4

الجيوفيزياء التطبيسية

 189ساعة معتمدة

5

قسم علم الحيوان

 189ساعة معتمدة

6

قسم الكيمياء

 188ساعة معتمدة

7

قسم الريا يات

 189ساعة معتمدة

 .20لية علوم وتكنولوجيا الغابات:
أنش ج الك ية في عام 2016م بمجمع أبو ح ار  ،لتحقيق فلسفة ورسالة وأهداف الجامعة،
وذلك بإعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على مواجهة التحديات المهنية التي تتعلق

بالصيانة والمحافظة على الموئل وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات البيئية ،األخشاب،

والمنتجات غير الخشبية ،عجينة الورق ،الموارد الو ار ية ،امتصاص الكربون وموئل الحياة البرية
والترفيهية ،التفرد في المنهج ليعد أطر أكاديمية ومهنية قادرة على تنمية مورد الضابات وفق نظم

االستدامة والمحافظة على البيئة ،والتميز في نمط التأهيل والتدريل والبحوث وخدمة المجتمع.
أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( والدراسات العليا في مجاالت علوم وتكنولوجيا
الضابات.

 .2إجراء البحوث الموجهة لحل مشكالت الضابات والبيئة.

 .3التأهيل والتدريل المستمر في مجاالت علوم وتكنولوجيا الضابات.
 .4اإلسهام في التخطيط قصير وبعيد المدى لموارد الضابات.

 .5تعزيز الصالت العلمية بين الكلية والمؤسسات التعليمية والبحرية واإلنتاجية داخل وخارد
السودان.

 .6خدمة المجتمع وتلبية حاجاته واالهتمام بتنميته وإعالء قيمه الروحية واالنسانية التي تتعلق
بموارد الضابات والبيئة وصوالً الى تقدم وتتطور األمة.

ب .الاقسام:
 .1قسم علوم إدارة الضابات.
 .2قسم الضابات والبيئة.

 .3قسم علوم وتكنولوجيا األخشاب.
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 .4قسم منتجات الضابات غير الخشبية.

ج .الدرجات العلمية:

تمنأح الك ية درجة بكالوريو( العلوم (شرف) في علوم وتكنولوجيا الضابات في أحد

التخصصات التالية علوم إدارة الضابات ،وعلوم وتكنولوجيا االخشاب ،والضابات والبيئة،

للطالب الحاصلين على معدل تراكمي ( )2.00فما فوق بعد إكمال المنهج المقرر بنجاح.

د .منهج بكالوريوس (شرف) في علوم وتكنولوجيا الغابات:
تمنح الك ية درجة بكالوريو( (شرف) في علوم وتكنولوجيا الضابات فـي عشـرة فصـول د ارسـية،
ويشــتمل المــنهج علــى مقــررات مطلوبــات الجامعــة وعــددها ( )11مقــر اًر تــدر( فــي ( )23ســاعة

معتمدة كما يشتمل المنهج على مطلوبات الكلية ومطلوبات التخصص.

الساعات المعتمدة لنيل بكالوريوس (شرف) في علوم وتكنولوجيا الغابات في
الت صصات الم تلفة
علوم وإدارة الضابات

 194ساعة معتمدة

علوم وتكنولوجيا األخشاب

 195ساعة معتمدة

الضابات والبيئة

 192ساعة معتمدة

 .21لية الآداب والعلوم الإنسانية:
أنش ج الك ية في عام 2016م بمدنية الكاملين ،لتحقيق فلسفة ورسالة وأهداف الجامعة،
وذلك بإعداد جيل متميز من الخريجين القادرين على المحافظة على تراث المجتمع وهويته،

المتمكيين في المجال النظري ،ومتدرباً في المجال العملي ،وتنمية روح وملكة التأصيل لدى
الطالل ،وأن تكون الكلية استكماال لمنظومة كليات الجامعة وتجسيداً للتميز بعيداً عن النمطية
والتقليد وتكرار النماذد المتما لة لكليات اآلداب األخرى.

أ .الاهداف:
 .1إع ــداد وتأهي ــل الط ــالب عل ــى مس ــتوى البك ــالوريو( ،والد ارس ــات العلي ــا ،وال ــدبلوم التقن ــي ف ــي
مجاالت تخصص الكلية.

 .2التأهيل والتدريل المستمر في مجاالت تخصص الكلية.

 .3إع ــداد خـ ـريج مؤه ــل علميـ ـاً وفكريـ ـاً لمواكب ــة التط ــورات العلمي ــة والمعرفي ــة ف ــي مج ــاالت العل ــوم
اإلنسانية.

 .4إجراء البحوث العلمية والدراسات التي تعني باآلداب والعلوم االنسانية.
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 .5اإلسهام في التأصيل المعرفي الذي تتولي ريادته جامعة الجزيرة.
 .6اإلسهام في خدمة المجتمع.

 .7إ راء الحياة الرقافية والفكرية في المجتمع ،من خالل التأليف و النشر بمختلف الوسائل ،وعقد
المؤتمرات و الندوات.

 .8تعزيز الصالت العلمية بين الكلية والمؤسسات العلمية والبحرية داخل السودان وخارجه.
ب .الاقسام:
 .1قسم اللضة العربية وآدابها.

 .2قسم اللضة اإلنجليزية وآدابها.
 .3قسم اآل ار.

 .4قسم التأرين.
 .5قسم الجضرافيا ونظم المعلومات الجضرافية.
 .6علم النفس.

 .7اللضة الفرنسية.

ج .الدرجات العلمية:

تمنأح الك ية درجة بكالوريو( اآلداب (عام /شرف) في أحد التخصصات التالية اللضة
العربية وآدابها ،واللضة اإلنجليزية وآدابها ،والتأرين ،واآل ار ،والجضرافيا ونظم المعلومات

الجضرافية ،وعلم النفس ،للطالب الحاصلين على معدل تراكمي ( )2.00فما فوق بعد

إكمال المنهج المقرر بنجاح.

د .منهج بكالوريوس الآداب ( عام /شرف ):
يشأأتم المأأنيج علــى مقــررات مطلوبــات الجامعــة ومطلوبــات الكليــة ومطلوبــات التخصــص،
وتشمل مطلوبات الجامعة ( )11مقر اًر في تخصصات اللضة العربية ،واللضة اإلنجليزية ،والدراسات

اإلس ــالمية ،والحاس ــوب ت ــدر( ف ــي ( )23س ــاعة معتم ــدة ،وتش ــمل مطلوب ــات الكلي ــة ( )5مق ــر ارت
تدر( في  12ساعة معتمدة .

الساااعات المعتماادة لنياال بكااالوريوس الااآداب ( عام/شاارف) فااي الت صصااات
الم تلفة
الساعات المعتمدة
القسم
البكالوريو( العام

بكالوريو( الشرف

اآل ار

158

191

التأرين

158

189
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الجضرافيا ونظم المعلومات الجضرافية

158

191

اللضة العربية وآدابها

156

186

اللضة اإلنجليزية وآدابها

154

189

علم النفس

147

184

 .22لية اللغات:
أنش ج الك ية في عام 2017م بمدينة الهاللية ،لتحقيق فلسفة ورسالة وأهداف الجامعة،

من خالل ورة االتصاالت والمعلومات التي يعيشها العالم اآلن وانفتاح السودان التنموي
والتعامل مع الدول والمؤسسات الدولية ومؤسسات التنمية فقد اقتض ذلك األمر باإللمام بالعديد

من اللضات األجنبية ،وبالتالي فإن تأسيس كلية متخصصة في دراسة اللضات وتطبيقاتها تشكل
أم اًر في غاية األهمية والضرورة في أحد أكبر أقاليم السودان وأكرره كرافة وأغناه من ناحية عدد
السكان ،والموارد الزراةية ،والصناةية ،والخدمية .عليه ترى جامعة الجزيرة أن يتم اإلعداد

والتجهيزات إلنشاء كلية للضات بمدينة الهاللية استكماالً لمنظومة كليات الجامعة ،وبعيداً عن

النمطية والتجهيز والتقليد ،وتكرار النماذد المتما لة.

أ .الاهداف:
 .1تأهيل الطالب على مستوى البكالوريو( ،والدراسات العليا ،في مجاالت اللضات.
 .2إجراء البحوث العلمية وتطويرها.

 .3خدمة المجتمع في مجاالت الكلية.
 .4تهيئة فرص المشاركة والتفاعل مع الرقافات األجنبية واالستفادة منها.
 .5مواكبة التطور والمستجدات في

روب المعارف والعلوم اللضوية.

 .6تعزيز أواصر الصالت والتعاون بضرض تبادل المعلومات والخب ارت محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ب .الاقسام:
 .1قسم اللضة العربية.
 .2قسم اللضة اإلنجليزية.
 .3قسم اللضة الفرنسية.

ج .الدرجات العلمية:

تمنأح الك ية درجة بكالوريو( اآلداب (عام /شرف) في أحد التخصصات التالية اللضة
العربية ،واللضة اإلنجليزية ،واللضة الفرنسية للطالب الحاصلين على معدل تراكمي ()2.00

فما فوق بعد إكمال المنهج المقرر بنجاح.
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د .منهج بكالوريوس الآداب ( عام /شرف ):
يشتم المنيج على مقررات مطلوبات الجامعة ومطلوبات الكلية ومطلوبات التخصص،
وتشـ ــمل مطلوبـ ــات الجامعـ ــة ( )11مقـ ــر اًر فـ ــي تخصصـ ــات اللضـ ــة العربيـ ــة ،واللضـ ــة اإلنجليزيـ ــة،

والد ارســات اإلســالمية ،والحاســوب تــدر( فــي ( )23ســاعة معتمــدة  .وتشــمل مطلوبــات الكليــة ()6

مقررات تدر( في ( )18ساعة معتمدة .

الساااعات المعتماادة لنياال بكااالوريوس الااآداب ( عام/شاارف) فااي الت صصااات
الم تلفة
الساعات المعتمدة
القسم
البكالوريو( العام

بكالوريو( الشرف

اللضة العربية

152

188

اللضة اإلنجليزية

150

186

اللضة الفرنسية

155

187

النظام الا اديمي بالجامعة:
النظام الدراسي بكل كليات جامعة الجزيرة هو النظام الفصلي ،حيث تتراوح مـدة الد ارسـة لنيـل
البكالوريو( بين ( )10 – 8فصول دراسية ولنيل الدبلوم التقني ( ) 6فصول دراسية حسل برامج
الد ارســة .يشــمل العــام الد ارســي بالجامعــة عــادة فصــلين د ارســيين ،و يســتمر الفصــل الد ارســي عــادة

لم ــدة ( )15أس ــبوعاً .يحس ــل العم ــل ف ــي المق ــررات بنظ ــام الس ــاعات المعتم ــدة ،وتمر ــل الس ــاعة
المعتمــدة ســاعة واحــدة مــن الد ارســة النظريــة ،أو ســاعتين إلــى ــالث ســاعات مــن الد ارســة العمليــة

في كل أسبون في الفصل الدراسي الواحد .يشـمل العـلء الد ارسـي العـادي لطـالب البكـالوريو( مـا

بين ( )15إلى ( )25ساعة معتمدة في الفصل الدراسي ولطالب الدبلوم التقني مـا بـين ( )12إلـى
( )24ســاعة معتمــدة فــي الفصــل الد ارســي ،وال يتجــاو ( )37ســاعة معتمــدة للطــالب الــذين لــديهم
إ الــة رس ــوب أو مقــررات ل ــم تؤخــذ ،ع ــدا الطــالب ف ــي الفصــلين الد ارس ــيين النهــائيين ،وق ــد يس ــمح

للطال ــل ف ــي حـ ــاالت اس ــترنائية بالتسـ ــجيل ألكر ــر م ــن ( )32س ــاعة معتم ــدة بع ــد توص ــية الكليـــة
واعتمادها من رئيس مجلس األساتذة.

قوم عمأ الطالـل فـي كـل مقـرر بصـورة مسـتمرة بواسـطة طريقـة واحـدة علـى األقـل ،بخـالف
ُي َّ
االمتحــان النهــائي ،والحضــور مــن الطــرق التاليــة االختبــارات الدوريــة ،وامتحــان نصــف الفت ـرة ،
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واألداء العملــي ،والتقــارير ،وحلقــات النقــاش ،والواجبــات وأيــة وســيلة أخــري للتقــويم ،ويســتند تقــويم

الطــالب عــادة علــى أســا( التقــويم النســبي لكــل طــالب المقــرر ،حيــث ُيقـ َّـوم أداء الطالــل فــي كــل
مق ــرر تبعـ ـاً للتق ــديرات الحرفي ــة التالي ــة (أ) ( ،ب( ، )+ب) ( ،د( ، )+د)( ،د( ، )+د) ( ،هـ ــ)
وهــي تعــادل باللضــة اإلنجليزيــة ( )F( ، )D( ،)D+( ،)C( ،)C+( ، )B(، )B+( ، )Aأمــا فــي

كلي ــات الط ــل ،وط ــل األس ــنان ،والعل ــوم الطبي ــة التطبيسي ــة ،وعل ــوم المختبـ ـرات الطبي ــة فيق ـ َّـوم أداء

الطالـل فـي كـل مقـرر تبعـاً للتقـديرات الحرفيـة التاليـة (أ)( ،ب( ،)+ب)( ،د( ،)+د)( ،هــ) وهــي
تعــادل باللضــة اإلنجليزيــة ( . )F( ، )C( ،)C+( ، )B(، )B+( ، )Aوتحــول التقــديرات الحرفيــة

أعاله إلى نقاط كاآلتي

تساوي ( )4.00نقاط

ساعة معتمدة لتقدير (أ)

ساعة معتمدة لتقدير (ب)+

تساوي ( ) 3.50نقطة

ساعة معتمدة لتقدير (د)+

تساوي ( ) 2.50نقطة

ساعة معتمدة لتقدير (ب)

ساعة معتمدة لتقدير (د)
ساعة معتمدة لتقدير (د)

ساعة معتمدة لتقدير (هـ)

وتحسب النقاط لكل مقـرر بنـاتج حاصـل

تساوي ( ) 3.00نقاط

تساوي ( ) 2.00نقطة
تساوي ( ) 1.00نقطة
تساوي صفر

ـرب نقـاط التقـدير فـي عـدد السـاعات المعتمـدة

لــذلك المقــرر ،ويحســل المعــدل الفصــلي بقســمة مجمــون النقــاط التــي يحصــل عليهــا الطالــل فــي

الفص ــل الد ارس ــي عل ــى مجم ــون الس ــاعات المعتم ــدة ل ــذلك الفص ــل الد ارس ــي ،كم ــا يحس ــل المع ــدل
التراكمــي بقســمة مجمــون النقــاط التــي يحصــل عليهــا الطالــل فــي الفصــول الد ارســية التــي قضــاها
بالجامعة ،على مجمون الساعات المعتمدة لتلك الفصول الدراسية.

الحأأأد األدنأأأم ل مسأأأتوي العلمــي المطلــوب فــي نهايــة كــل فصــل د ارســي هــو الحصــول علــى

( )2.00فــي المعــدل التراكمــي ،ويخضــع الطالــل لفت ـرة مراقبــة علميــة (إنــذار أول ) فــي أي فصــل
د ارســي إذا حصــل علــى أقــل مــن ( )2.00فــي المعــدل التراكمــي فــي الفصــل الد ارســي الســابق لــه،

ويخضـع الطالـل لفتـرة مراقبـة (إنــذار ـان) إذا فشـل فـي الحصـول علــى الحـد األدنـى مـن المســتوي

العلمي المطلوب بعد اإلنذار األول .والفشل في الحصول علـى الحـد األدنـى مـن المسـتوي العلمـي
المطلوب بعـد المراقبـة العلميـة الرانيـة ( اإلنـذار الرـاني ) بنهايـة الفصـل الد ارسـي التـالي يـؤدي إلـى

فصل الطالل من الجامعة.
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يلون لكأ طالأب مرشـد أكـاديمي مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة يقـدم لـه النصـح والمشـورة
في كل مـا يـؤ ر علـى أدائـه األكـاديمي ،وعلـى كـل طالـل االتصـال بالمرشـد األكـاديمي عنـد بدايـة

كل فصل دراسي وقبل التسجيل بضرض النصح فيما يخص المقررات المناسبة التي يسجل لها.

تسجيل الطلاب:
ُي َ َد التسعي أ د األسس والقوانين الرسمية التي تحكم العالقة بين الجامعة وطالبها حيث ال
يعتبر الطالل الذي تم ترشيحه من قبل لجنة التعليم العالي بو ارة التعليم العالي والبحث العلمي
طالباً بالجامعة ما لم يكمل إجراءات التسجيل للفصل الدراسي األول وفقاً للوائح األكاديمية
للجامعة ،وال يسمح ألي طالل بممارسة نشاطه الدراسي واالستفادة من المخصصات الطالبية

إال بعد إكمال إجراءات التسجيل.

استمارة التسعي هي الو يقة الرسمية التي يتم بموجبها التسجيل ،وبعد تحديد الموقف

األكاديمي للطالل ،اختيار المقررات الجديدة للفصل الدراسي المعني حيث تصبح ملزمة للطالل

لدراسة تلك المقررات وامتحانها ،تتم عملية التسجيل بخطوات متشابهة لكل طالب الجامعة
بكلياتها المختلفة ما عدا حاالت خاصة استرنائية يتضير فيها العلء األكاديمي للطالب حسل

توصيات مجالس الكليات أو المشرفين األكاديميين.

ولمواكبة التطور الكبير والطفرة الهائلة التي حد ا في مجال الحاسوب وتقنية المعلومات

واالتصاالت كان البد من االتجاه لحوسبة التسجيل اختصا اًر للوقا والجهد وتقليالً للتكاليف

وجعله إلكترونياً باالستفادة من الشبكة العنكبوتية.

خطوات التسجيل:
يعب أن يتم التسعي وفقاً للبنود الخاصة بعملية التسجيل واالنسحاب وإعادة القبول الواردة
بالالئحة األكاديمية للدراسات الجامعية لسنة 2013م.

يعب إتبا الخطوا التالية إلكمال إجراءا التسعي ل طالب العدد:
 -إجراء الكشف الطبي.

 مقابلة لجان المعاينة بالكليات. مقابلة لجنة المصروفات الدراسية بالكليات. سداد الرسوم الدراسية المقررة. -تسليم استمارة التسجيل.

 -استالم إفادة بإكمال إجراءات التسجيل.

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

77

الإشراف الا اديمي:
لقأأد ارتضأأج جامعــة الجزي ـرة لنفســها منهج ـاً أكاديمي ـاً متمي ـ اًز وجعلــا اإلرشــاد األكــاديمي مــن

ــمن الوس ــائل المهم ــة لتنفي ــذ الم ــنهج والتأك ــد م ــن اس ــتفادة الط ــالب من ــه ولق ــد

ــمنا الجامع ــة

اإلش ـراف األكــاديمي كجــزء أساســي مــن لوائحهــا ونظمهــا وكشــرط مــن شــروط ترقــى أعضــاء هيئــة

التدريس وجعلا له الو ن األكبر في العلء األكاديمي لاستاذ الجامعي.
اللوائح الا اديمية:
تنص الالئحة األكاديمية للدراسات الجامعية على

 .1يك ــون لك ــل طال ــل مرش ــد أك ــاديمي م ــن أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بالكلي ــة يق ــدم ل ــه النص ــح
والمشورة من كل ما يؤ ر في أدائه األكاديمي .

 .2على كل طالل االتصال بالمرشد األكاديمي عنـد بدايـة كـل فصـل د ارسـي وقبـل التسـجيل
بضرض النصح فيما يخص المقررات المناسبة التي يسجل لها.

ولقد تابي مجلس األساتذة أمر اإلرشاد األكاديمي وأصدر عدداً مـن القـ اررات والتوجيهـات
لترقية اإلشراف األكاديمي.

.1

أجأأأاز ةع أأأس األسأأأاتاة فأأأي اجتماعأأأ رقأأأم ( )154بتأأأاريخ يوليأأأو 2002م التوصأأأيا

1.1

تفعيل اإلرشاد األكاديمي.

المقدةة ة لعنة الدراسا العاةعية بخصوص اإلرشاد األكاديمي ع م النحو التالي:

 2.1تو يع الطالب على األساتذة ويفضل أن يتابع األستاذ المرشد الطالل من القبول حتى
التخرد.

3.1
.2

أن يحدد األستاذ المرشد ساعات محددة لمقابلة الطالب الذين يقوم بإرشادهم.

أجأأاز ةع أأس األسأأاتاة فأأي اجتماع أ رقأأم ( )160بتأأاريخ ديسأأمبر 2003م التوصأأيا
المقدةة بخصوص اإلرشاد األكاديمي ع م النحو التالي:

 1.2علــى المرش ــد األكــاديمي اإللم ــام بواجب ــات وأهــداف اإلرش ــاد األكــاديمي وعل ــى إدارة الكلي ــة
متابعة تنفيذ هذا األمر.

2.2

تو يع الطالب على األساتذة المرشدين.

 3.2عند التسجيل يجل أن تعرض استمارة التسجيل على األستاذ المرشد لالطالن والتوجيه
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بشأنها.

 4.2البد من إلمام األستاذ المرشد بإجراءات إعادة القبول واالنسحاب.
 5.2تعرض طلبات االسترحام على األستاذ المرشد للتعليق عليها.

 6.2أن يكون األستاذ المرشد على إلمام بالظروف المحيطة بالطالب من ذوي الحاالت الحرجـة
والتأكد من توفر اإلرشاد الكافي لهم.

 7.2توفير البيانات األكاديمية للمرشد دوريا وأن يحتفظ المرشد بملف لكل طالل.

 8.2عقــد اجتماعــات تفاكريــه ولقــاءات دوريــة خاصــة بعــد التســجيل بــين المرشــدين األكــاديميين
والطالب بحيث تناقش فيها النتائج وتقديم اإلرشاد المناسل لكل حالة.

 9.2علــى المرشــد األكــاديمي تحديــد مــن لمقابلــة الطــالب خــالل األســبون األول وأن يــتم إعــالن
للطالب بصورة وا حة وعلى الطـالب الـذين لـديهم حـاالت حرجـة مقابلـة المرشـد األكـاديمي

دورياً.

 10.2رفع تقارير دورية عن اإلرشاد األكاديمي إلدارة الكلية.
 11.2االهتمام بالطلبة المتفوقين.

 .3أجأأأاز ةع أأأس األسأأأاتاة فأأأي اجتماعأأأ رقأأأم ( )173بتأأأاريخ  18ةأأأارس 2007م التوصأأأيا
التالية:

 1.3العم ــل علـ ــى تفعي ــل مجلـ ــس اإلرشـ ــاد والتوجي ــه بعمـ ــادة شـ ــؤون الط ــالب لتكريـ ــف اإلش ـ ـراف
األكاديمي للطالب بالتعاون مع الكليات.

 2.3على عمداء الكليات التنسيق مع مجلس اإلرشاد والتوجيه بعمادة شؤون الطالب لتكريف
اإلشراف األكاديمي خاصة على الطالب في حاالت اإلنذار األول والراني.

 3.2العم ــل عل ــى إيج ــاد آلي ــة بواس ــطة المشـ ـرفين األك ــاديميين وعم ــداء الكلي ــات وعم ــادة ش ــؤون
الطالب إلحاطة أسر الطالب المتعررين أكاديمياً بمستوى أبنائهم.

أهمية العلاقة الإرشادية بين المرشد الا اديمي والطالب:
نعاح نظام اإلرشاد األكاديمي يعتمـد علـى عالقـة لصـيقة وصـلة و يقـة بـين الطالـل ومرشـده
األكاديمي وذلك من أجل

 .1تهيئة الظروف التي تساعد الطالـل علـى التحصـيل األكـاديمي وتـذليل العسبـات التـي تعتـرض
سبيل تحصيله العلمي وإيجاد الحلول المناسبة لما قد يواجهه من مشكالت.

 .2معرفــة ميــول ومواهــل الطالــل والتعــاون مــع مجلــس اإلرشــاد والتوجيــه وعمــادة شــؤون الطــالب
مــن أجــل الرقــي بســلوكيات الطالــل وتنميــة شخصــيته والنهــوض بقد ارتــه ومواهبــه وطاقاتــه بمــا
يحقق رفع مستواه العلمي وتكوين المواطن الصالح القادر على التفاعل مع المجتمع.
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مسؤوليات المرشد الا اديمي:
يعأأأب أن تكــون لــدى المرشــد األكــاديمي المعلومــات الكافيــة التــي تمكنــه مــن إصــدار أي
توجيه فيما يخص أداء الطالل األكاديمي فمن مسؤوليات المرشد األكاديمي أن:
 يساعد الطالل في إكمال إجراءات التسجيل في بداية الفصل الدراسي.-

يوصى لعمادة شؤون الطالب والصندوق القومي لدعاية الطالب وإدارة الكلية بدعم الطالل
مادياً أن لزم األمر.

 يوصى بكيفية إكمال المقررات التي لم يكملها الطالل وكيفية إ الة الرسوب للمقررات التيرسل فيها.

 يوصى لمجلس الكلية بتقليل العلء األكاديمي للطالل إن لزم األمر. يوصي بانسحاب الطالل من الدراسة بعد قناعته باألسباب التي تستدعى ذلك ويوصىبانضمام الطالل للدراسة بعد وال األسباب التي تستدعى االنسحاب.

 يساعد الطالل المتفوق للمحافظة على تفوقه وتنمية قدراته. -يساعد الطالل العادي لبذل المزيد من الجهد.

 يوصى لرئيس مجلس األساتذة في حاالت االسترحامات التي يتقدم بها الطالب المتعررينأكاديمياً والتي تستدعى تعليق جزء من الالئحة األكاديمية.

 يهتم بالنهوض بقدرات ومواهل الطالل الرقافية والفنية والريا ية بحيث تكون مكملة للعمليةاألكاديمية.

ويمل للمرشد األكاديمي أن يكون حلقة الوصل إلحاطة أسر الطالب المتعررين أكاديمياً
بمستوي أبنائهم األكاديمي والتعاون والتفاكر معهم لحل المشاكل التي تؤ ر على أداء
الطالل األكاديمي  .نجد أيضا أن نظام اإلرشاد األكاديمي يتيح الفرصة للمرشد األكاديمي

لمعرفة الطالل عن قرب مما يساعد في اكتشاف المقدرات الحسيسية للطالب وخاصة

للطالب المتفوقين ويجل أن تكون لتوصية المشرف األكاديمي الو ن األكبر في استيعاب

الخريجين في المؤسسات التعليمية والبحرية.

وللنهوض بهذه المسؤوليات يجب على المرشد الا اديمي:

 -اإللمام بواجبات وأهداف اإلرشاد األكاديمي.

 اإللمام باللوائح األكاديمية ولوائح االمتحانات ولوائح سلوك ومحاسبة الطالب وتوةية الطالببتفاصيل هذه اللوائح التي تحكم مسيرتهم بالجامعة.
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-

-

مقابلة كل الطالب الذين يشرف عليهم خالل األسبون األول من الفصل الدراسي وتحديد

مواعيد كل أسبون خالل الفصل الدراسي لمقابلة الطالب الذين لديهم حاالت حرجة
لمناقشتهم والتفاكر معهم.

االحتفاظ بملف لكل طالل  ،يبدأ الملف باستمارة معاينة الطالل عند قبوله بالجامعة
ويشتمل الملف على المعلومات األولية عن الطالل  ،معلومات عن األسرة  ،مشاكل

الطالل الصحية  ،االقتصادية و االجتماةية ويجل أن يدون في الملف أداء الطالل

األكاديمي في كل فصل دراسي.
-

متابعة الموقف األكاديمي للطالب الذين يشرف عليهم في كل فصل دراسي والتعرف على

المشاكل االجتماةية واالقتصادية والصحية التي تؤ ر على أدائهم األكاديمي والمتابعة
الدقيقة للظروف المحيطة بالطالب المتعررين أكاديمياً.

ويجب على الطالب:
* قبل بدء التسجيل:

 -أن يراجع أداءه في الفصل الدراسي السابق ويتأكد من الدرجات التي تحصل علها.

 أن يتأكد من و عه األكاديمي وإذا ما كان لديه إنذار أول و إنذار اني وهل هنالك مقرراتلم يدرسها أو مقررات رسوب واجبة اإل الة في الفصول السابقة.

 أن يناقش مع المرشد األكاديمي التحصيل العلمي السابق وموقفه األكاديمي ومن م خطةالعمل للفصل الدراسي القادم وأن يتأكد أنه قد سجل للمقررات التي رسل فيها والمقررات

التي لم يكملها.

* أثناء الفصل الدراسي:

 أن يطلع المرشد األكاديمي على أي مشاكل تواجهه في أي مقرر من المقررات.-

أن يناقش معه كل المشكالت االقتصادية والصحية واجتماةية التي تؤ ر على أدائه

األكاديمي.

جوائز التفوق العلمي:
اهتمج جاة ة الع يرة بتكريم طالبها المتفـوقين وتشـجيعهم ،وتمـنح الجامعـة الجـوائز التاليـة
للمتفوقين منه

 .1جائزة مجلس األساتذة للتفوق العلمي للطالب الذين أحر وا معدل فصلي (.)4.00
 .2جوائز جامعة الجزيرة التقديرية ألعلى معدل تراكمي للخ ـريجين في كل كليات الجامعة.

 .3جـوائز الكليــات ألحســن أداء أكــاديمي لل ــخريجين بالــدفعات فــي كــل تخصــص مــن تخصصــات
التي تمنحها الكلية.

 4جائزة كلية الطل للطالل الذي يحصل على أعلى معدل تراكمي في الفصل الدراسي السابع.
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 .5جوائز كلية الطل للطالب الذين يحصلون على أعلى درجات في المقررات السريرية ،مقررات
الطل الباطن ،والنساء والتوليد ،وطل األطفال ،والجراحة وطل المجتمع ،والصحة النفسـية

و( سا جوائز من كلية الطل في كل فصل دراسي من الفصول الدراسية (.))10،9،8

 .6جائزت ــان م ــن عم ــادة ش ــؤون الط ــالب تمنح ــان س ــنوياً إح ــداهما للطال ــل المتف ــوق ف ــي النش ــاط
الريا ي واألخرى للمتفوق في النشاط الرقافي.

 .7جــائزة مــأمون بحيــري للتفــوق العلمــي بمبلــد ( )500دوالر للخ ـريج الــذي يحصــل علــى أعلــى
معدل تراكمي بقسم االقتصاد.

 .8جــائزة مــأمون بحيــري للتفــوق العلمــي بمبلــد ( )500دوالر الخ ـريج الــذي يحصــل علــى أعلــى
معدل تراكمي بكلية االقتصاد والتنمية الريفية.

وتحتف الك يا في نهاية كل فصل دراسي بطالب قائمة الشرف الذين أحـر وا معـدل فصـلي
أكبــر مــن ( )3.50كمــا يــتم تك ـريم الطــالب الــذين أحــر وا معــدل فصــلي ( )4.00لرال ــة فصــول

دراسية متتالية بواسطة الجامعـة والكليـة ،يعفـي طـالب القبـول العـام الحاصـلين علـى معـدل فصـلي
( )4.00لرال ة فصول متتالية من المصروفات الدراسية ،كما يعفي الطالب المقبـولين علـى النفقـة
الخاصة والذين حصلوا على معدل فصلي ( )4.00لرال ة فصول دراسية متتالية من ( )%50مـن

المصروفات الدراسية.

اتحاد طلاب جامعة الجزيرة:
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اتحأأاد الطأأالب هــو تنظــيم طالبــي يختــاره الطــالب بطريقــة ديمقراطيــة وفــق الئحــة االنتخابــات
والدســتور المجــا  ،االتحــاد يمرــل الطــالب فــي مجلــس الجامعــة كمــا يمــرلهم فــي مجلــس األســاتذة.
تنضوي تحا االتحاد كافة الجمعيات والروابط واألسر واألندية الطالبية.
دستور اتحاد طلاب جامعة الجزيرة:

الباب الاول:
المبادئ والحقوق األساسية:
المادة الاولى :اتحاد طلاب جامعة الجزيرة.
المادة الثانية :جامعة الجزيرة (المكان).
المادة الثالثة :جهاز من أجهزة الجامعة.
المادة الرابعة :الاهداف:

أ .الحفاظ على استقالل الجامعة.
ب .المشاركة في بناء كيانها وشخصيتها الفذة المتميزة.
د .استنفار وتنظيم طاقات الطالب المختلفة في تنمية الريف والمجتمع السوداني.
د .االهتمام بمشكالت األعضاء المختلفة والعمل على حلها والمساهمة العلمية في إدارة
شؤونهم.

هـ .تهيئة المناخ المالئم لتنمية مواهل األعضاء المختلفة واإلشراف على أنشطة األعضاء
الفكرية والرقافية والريا ية.

و .تهيئة المناخ األكاديمي المالئم للطالب.
 .المشاركة في القضايا القومية وإحياء التراث القومي.

ف .توطيد العالقات بين األساتذة والطالب وخريجي الجامعة وفئات العاملين األخرى حتى
تصبح الجامعة أسرة واحدة.

ط .توطيد العالقات بين الطالب السودانيين في الداخل والخارد والعمل على تحقيق وحدتهم
وتوطيدها مع طالب العالم أجمع.

المادة ال امسة :العضوية:
أ .تنقسم العضوية إلى ( )1عاملة ( )2عضوية باالنتساب ( )3فخرية.

ب .كل طالل وطالبة سوداني الجنسية مسجل بكليات الجامعة عضو عامل باالتحاد.
د .لكل عضو عامل الحق في االنتخاب والترشيح لكل أجهزة االتحاد وفقاً لدستور ولوائح
اتحاد طالب جامعة الجزيرة.

د .كل طالل و طالبة ال تنطبق عليه شروط المادة ( - 5ب) عضو منتسل.
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هـ .أعضاء الهيئة األكاديمية ومن يما لهم والمعيدون وطلبة الكورسات العليا وخريجي
الجامعة لهم عضوية فخرية باالتحاد.

و .على كل عضو أن يحترم دستور االتحاد ولوائحه وتنفيذ ق ارراته ويصون سمعته بأتبان
السلوك الحسن في الداخل والخارد.

الباب الثاني :أجهزة الاتحاد:
أجهزة الاتحاد تتكون من:
الجمعية العمومية ،ومجلس االتحاد ،واللجنة التنفيذية ،والروابط األكاديمية ولجان
األندية والجمعيات التي تصادق عليها اللجنة التنفيذية.

المادة السادسة:
الجمعية العمومية:
أ .تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء االتحاد.
ب .الجمعية العمومية هي السلطة العليا في االتحاد.

 .1تنتخل الجمعية العمومية االتحاد حسل الدستور واللوائح.
 .2للجمعية العمومية الحق في تعديل الدستور أو إلضائه.

د .1 .تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً في بداية الدورة وآخر في نهايتها.

.2إذا صدر قرار من مجلس االتحاد يدعو الجمعية العمومية لالنعقاد.
 .3إذا دعا أكرر من نصف الجمعية العمومية إلى اجتمان.

د .يعتبر اجتمان الجمعية العمومية قانونياً بحضور أكرر من نصف أعضاء االتحاد وبفشل
االجتمان األول يعتبر الراني قانونياً بأي نسبة تتوفر.

هـ .يجور الجمعية العمومية محاسبة مجلس االتحاد وسحل الرقة عنه وذلك باقتراح يقدم للرئيس
كتابة على النحو التالي

.1يقدم االقتراح كتابة إلى رئيس االتحاد وموقع عليه من لري أعضاء الجمعية العمومية.

 .2يقوم رئيس االتحاد بإعالن كشوفات الموقعين في لوحة إعالنات االتحاد للطعون خالل
 24ساعة من تقديم االقتراح.

 .3تستمر فترة الطعون لرالث أيام من تأرين اإلعالن.
 .4كل عضو يطعن في صحة توقيعه كتابة وال يجو له الطعن في صحة توقيع غيره.
 .5تعلن كشوفات الطاعنين خالل  24ساعة من موعد قفل باب الطعون.

 .6إذا لم يسقط االقتراح بسحل الرقة بالطعون ،على رئيس االتحاد دعوة الجمعية العمومية
للتصويا على االقتراح خالل مدة ال تتجاو األسبوعين من تأرين قفل باب الطعون.
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 .7ال يتم سحل الرقة إال إذا أجا ت الجمعية العمومية االقتراح برلري أعضاء الجمعية
العمومية.

وبعد إجا ة اقتراح سحل الرقة حسل أحكام المادة السادسة (هـ) أعاله يفقد كل من المجلس

واللجنة التنفيذية شرعيته وتتحول اللجنة التنفيذية إلى لجنة انتخابات لتجري انتخابات

المجلس وفق أحكام المادة العاشرة (ا) من هذا الدستور خالل مدة أقصاها أسبون واحد

من تأرين سحل الرقة.

المادة السابعة:
مجلس الاتحاد:
أ .يتكون مجلس االتحاد من أربعين عضواً.
ب .انتخابات مجلس االتحاد تجرى بموجل المادة عشرة أ و ب من هذا الدستور.
د .ينبضي أن يكون عدد األعضاء الذين أدلوا بأصواتهم في أي انتخابات عامة للمجلس أكرر
من نصف مجمون أعضاء االتحاد.

د .مجلس االتحاد مسئول عن أعماله أمام الجمعية العمومية.

هـ .يجتمع مجلس االتحاد أول اجتمان له بدعوة من السكرتير االنتخابي في مدة أقصاها خمسة
أيام.

و .ينتخل المجلس مدي اًر له يرأ( اجتماعاته ويدير أعماله وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية
للمجلس.

 .ينتخل المجلس في أول اجتمان اللجنة التنفيذية من بين أعضائه وفقاً للمادة ( )8من هذا
الدستور.

خ .تعقد اجتماعات المجلس
.1دورياً كل شهر.

 .2إذا دعا إلى ذلك اللجنة التنفيذية.
 .3إذا دعا أكرر من نصف أعضاء المجلس.

 .4النصاب قدره لري أعضاء المجلس وإذا فشل االجتمان يكون الراني قانوني بنسبة
الحضور.

صلاحيات المجلس:
 .1يتخذ ق اررات في القضايا القومية بأغلبية لري أعضائه الحا رين في اجتمان عام.
 .2من حق المجلس إقرار الميزانية وإقرار البرامج المقدمة من اللجنة التنفيذية.

 .3اشتراك االتحاد في المؤتمرات والمهرجانات الخارجية ويعين ممرليه من اللجنة التنفيذية.
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 .4يجو للمجلس نقد أو تعديل أي قرار تصدره اللجنة.

 .5للمجلس الحق في أن يحرم أي عضو من عضوية االتحاد وفق المادة الخامسة من أحكام
هذا الدستور وإذا كانا هناك مخالفة من أحد أعضاء المجلس يجو للمجلس توقيع أي من

العقوبات التالية عليه بعد استفتاء الجمعية العمومية بأغلبية النصف والعقوبات هي
أ .الحرمان من عضوية االتحاد.

ب .تجميد العضوية على إال تتعدي دورتين.

 .6ينحل المجلس تلقائياً إذا استقال أكرر من نصف األعضاء.

 .7للمجلس سلطة عليا على اللجنة التنفيذية وله الحق في نقدها وتعديلها متى ما شاء كما له

الحق في سحل الرقة باقتراح يقدمه ا نان من أعضائه لرئيس المجلس الذي يتعين عليه أن

يخطر اللجنة التنفيذية فو اًر و ال يتم االقتران على هذا االقتراح إال بعد أسبون كامل من
أخطار اللجنة التنفيذية بذلك وإذا أجا المجلس سحل الرقة بأغلبية تفقد اللجنة شرعيتها
ويجل على المجلس انتخاب لجنة تنفيذية جديدة على قرار المادة السابعة (د) من هذا

الدستور في مدة أقصاها ال ة أيام.

 .8في حالة خلو أي مقعد من مقاعد اللجنة التنفيذية وفقاً للوائح يمآل المجلس المكان الشاغر
حسل المادة ( )8ويحق للجنة إعادة تشكيل مكاتبها.

المادة الثامنة:
اللجنة التنفيذية.
أ .تنتخل اللجنة التنفيذية من بين أعضاء المجلس بطريقة االنتخاب الحر المباشر باالقتران

السري حسل لوائح االنتخابات على أن يشترك في انتخابها أكرر من نصف أعضاء

المجلس.

ب .اللجنة التنفيذية مسئولة أمام مجلس االتحاد.
د .تتكون اللجنة التنفيذية من المكاتل اآلتية
 .1رئيس ويسمى رئيس االتحاد.
 .2نائل الرئيس.
 .3سكرتير عام.

 .4نائل السكرتير العام.

 .5سكرتير العالقات الخارجية.
 .6سكرتير الشؤون الرقافية.

 .7سكرتير الشؤون اإلعالمية.
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 .8سكرتير الشؤون الريا ية.

 .9سكرتير الشؤون االجتماةية.

 .10سكرتير الشؤون األكاديمية.
 .11سكرتير شؤون الدار.

 .12سكرتير الشؤون المالية.
 .13عضو مساعد.

د .يرأ( رئيس االتحاد اجتماعات اللجنة التنفيذية و الجمعية العمومية.
هـ .ينتخل رئيس االتحاد مباشرة باألغلبية العادية.
 .اللجنة التنفيذية مسئولة عن

 .1تنفيذ ق اررات الجمعية العمومية ومجلس االتحاد.

 .2تقديم تقرير عن أعمالها وتقرير مالي الجتماعات المجلس الدورية.

 .3تقديم تقرير بأعمالها للمجلس عند نهاية الدورة أو إذا طلل منها ذلك.
 .4تسليم كل ما يما بصلة للجنة الجديدة.

و .من حق اللجنة إقرار اشتراك االتحاد في المؤتمرات الداخلية والخارجية واختيار ممرلين لالتحاد
في ذلك.

 .للجنة الحق في تعديل مكاتبها متى ما شاءت ما عدا الرئيس وتفقد اللجنة شرعيتها إذا استقال

رئيسها أو استقال أكرر من نصف أعضائها وفي هذه الحالة يعيد المجلس انتخابها وفقاً

للمادة ( الرامنة أ) من هذا الدستور.

خ .في حالة خلو أي معقد من مقاعد اللجنة وفقاً للوائح يمآل المجلس المكان الشاغر حسل

المادة الرامنة (أ) ويحق للجنة إعادة تشكيل مكاتبها.

ط .تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على األقل في كل أسبون خالل العام الدراسي.

ي .على اللجنة التنفيذية تعين المكاتل اآلتية من أعضاء المجلس
 .1مكتل الشؤون الخارجية.
 .2مكتل الشؤون الرقافية.

 .3مكتل الشؤون اإلعالمية.
 .4مكتل الشؤون الريا ية.

 .5مكتل الشؤون االجتماةية.
 .6مكتل الشؤون األكاديمية.
 .7لجنة شؤون الدار.
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ف .ولها أن تكون أو توافق على لجان الجمعيات واألندية وأي لجان أخرى حسل اللوائح.

ك .يحق اللجنة التنفيذية أن تنقص أو تعدل سائر لمكاتل والجمعيات واألندية كما يحق لها أن
تلزم هذه المكاتل والجمعيات واألندية بأي ق ار اًر تقرره.

الباب الثالث:
مالية الاتحاد:
المادة التاسعة:
مالية الاتحاد:
أ .تتكون مالية االتحاد من اشتراكات األعضاء واعتماد إدارة الجامعة المالي والتبرعات وأي
موارد أخرى مشروعة.

ب .تتصرف اللجنة التنفيذية في ميزانية االتحاد في حدود ق اررات المجلس.

د .يتصرف أمين المال بموافقة الرئيس فيما ال يزيد عن عشرة جنيهات سودانية فقط فيما عدا
ذلك ال يجو الصرف إال بموافقة اللجنة التنفيذية.

د .يفتح حساب جاري في أحدي المصارف باسم االتحاد على أن يحمل دفتر الصرف توقيع
رئيس االتحاد وأمين المال على أن يعتمد أسماءهما عميد الطالب.

هـ .على أمين المال أن يقدم تقري اًر شهرياً عن الحالة المالية وأن يقدم حساباته للمراجعة القانونية

في نهاية الدورة حسل اللوائح.

الباب الرابع:
الانت ابات:
المادة العاشرة:
الانت ابات:
أ .تجرى االنتخابات العامة لمجلس االتحاد عن طريق االنتخابات الحرة المباشرة بواسطة
االقتران السري.

ب .وقا انتخاب مجلس االتحاد مع بداية الفصل الدراسي.
د .يتم تكون االتحاد الجديد بوصفه الدستوري في عشرة أيام من بداية االنتخابات.
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د .تتحول اللجنة التنفيذية إلى لجنة انتخابية في نهاية الدورة.

هـ .تجرى االنتخابات على نظام القائمة الموحدة التي تضم أسماء جميع المرشحين لعضوية
المجلس.

المادة الحادية عشر:
أقرار الدستور واللوائح:
أ .يجا هذا الدستور باألغلبية المطلقة للجمعية العمومية ويصبح أساساً لالتحاد وملزم
ألعضائه وكافة أجهزته بمجرد إجا ته بواسطة االستفتاء الخاص بذلك.

ب .ال يجو تعديل الدستور قانونياً إال بموافقة لري األعضاء الحا رين من المجلس في
اجتماعه القانوني.

 .1ال يصبح تعديل الدستور قانونياً إال بموافقة لري األعضاء الحا رين من الجمعية
العمومية في االستفتاء الخاص بذلك.

 .2أي اقتراح بتعديل الدستور بطرح كتابة أمام المجلس قبل أسبون على األقل من تأرين
انعقاده ويجل أن يوقع عليه ا نان من أعضاء المجلس مقدم االقتراح ومرني له.

د )1( .ال يجو تعديل اللوائح إل بموافقة لري األعضاء الحا رين من المجلس في اجتماعه
القانوني.

( )2التعديل يجل أن يكون في االجتمان الخاص به وفقاً للوائح.

المادة الثانية عشر:
اللضة العربية هي اللضة الرسمية لالتحاد

ملحوظة:

في الة عدم وجود نص في الدستور أو اللوائح الداخلية من اإلجراءات الرانوية والدستور

يرجع إلى كتاب ( الطريق على البرلمان) للسيد إسماعي األزهري.
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التتاااااويم الادراسي (2018م – 2020م)
كليات :االقتصاد والتنمية الريفية  ،التربية – حنتوب  ،اللغات:
الدفعة

الفصل

الدراسة

التسجيل

الدراسي

من

الى

من

37

10

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.1.23م

38

8

39

6

40

4

41

1

41

2

2019.12.8م

42

1

2019.12.29م 2020.1.9م

2019.11.3م

2019.11.7م

المالحظات

الى

2019.11.10م 2020.2.27م
2019.12.5م

2019.12.12م 2019.12.15م 2020.4.2م
2020.1. 12م

2020.4.16م

أسبوعين
للتسجيل
والتنوير

كليات :العلوم الزراعية  ،العلوم الرياضية والحاسوب  ،الهندسة والتكنولوجيا  ،النسيج:
الدفعة

الفصل
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الى

الدراسي

من

الى

من

37

10

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.1.23م

38

8

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.2.27م

39

6

40

4

41

1

41

2

2019.12.8م

42

1

2019.12.29م 2020.1.9م

2019.11.10م 2019.12.5م
2019.12.12م 2019.12.15م 2020.4.2م
2020.4.16م

2020.1. 12م

أسبوعين
للتسجيل
والتنوير

كليات  :العلوم التربوية  ،الدراسات التنموية  ،الق انون  ،علوم االتصال  ،التربية – الحصاحيصا ،اآلداب
والعلوم االنسانية :

الدفعة

الفصل

الدراسة

التسجيل

الدراسي

من

الى

من

37

10

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.1.23م

38

8

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.1.23م

39

6

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.2.27م

40

4

41

2

42

1

2019.12.29م 2020.1.9م

المالحظات

الى

2020.1. 12م

2020.4.16م

أسبوعين للتسجيل
والتنوير

كليتي  :العلوم  ،علوم وتكنولوجيا الغابات:
الدفعة

الفصل

الدراسة

التسجيل

الدراسي

من

الى

من

38

8

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.2.27م

39

6

40

4
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41

2

42

1

2019.12.29م 2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.16م

أسبوعين للتسجيل
والتنوير

كلية علوم االتصال:
الفصل

الدفعة

الدراسة

التسجيل

الدراسي

من

الى

من

الى

38

8

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م

2020.1.23م

39

6

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م

2020.2.27م

40

3

2019.11.10م

2019.12.5م

40

4

2019.12.8م

2019.12.12م

2019.12.15م

2020.4.2م

41

2

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م

2020.2.27م

42

1

2019.12.29م

2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.16م

المالحظات

أسبوعين للتسجيل
والتنوير

كلية الطب:
الدفعة

الفصل

الدراسة

التسجيل

الدراسي

من

الى

من

الى

37

9

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م

2020.3.19م

38

7

39

5

40

3

41

1

أمانة الشؤون العلمية
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41

2

2019.12.22م

2019.12.26م

2019.12.22م

2020.4.23م

42

1

2019.12.29م

2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.23م

أسبوعين

للتسجيل

والتنوير

 بداية التسجيل والدراسة يوم 2019.12.22م.

كلية علوم المختبرات الطبية:
الدفعة

الفصل
الدراسي

38

7

39

5

40

3

41

1

42

1

التسجيل
من

الدراسة

الى

2019.12.29م

2020.1.9م

المالحظات

من

الى

2019.11.10م

2019.12. 19م

2020.1. 12م

أسبوعين للتسجيل

2020.4.23م

والتنوير

الدفعة

التسجيل

الفصل

المالحظات

الدراسة

الدراسي

من

الى

من

الى

38

8

2019.12.22م

2019.12.26م

2019.12.22م

2020.4.23م

39

6

40

4

41

2

بداية



التسجيل

والدراسة

2019.12.22م.

 اجا ة رمضان 2019.4.24م

كلية العلوم الصحية والبيئية:
الدفعة

الفصل
الدراسي

الدراسة

التسجيل
من

الى

من

الى

37

10

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م

2020.1.23م

38

8

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م

2020.2.27م

39

6

40

4

41

2

42

1

2019.12.29م

2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.16م

المالحظات

للتسجيل

أسبوعين

والتنوير

كلية الدراسات التجارية:
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يوم

الدفعة

الفصل
الدراسي

37

9

38

7

39

5

40

3

41

1

الدفعة

التسجيل
الى

من

الفصل

الدراسة
من

الى

2019.11.10م

2019.12.26م

الدراسة

التسجيل

الدراسي

من

الى

من

الى

37

10

2019.12.29م

2020.1.2م

2020.1.5م

2020.4.16م

38

8

39

6

40

4

41

2

42

1

المالحظات

المالحظات

كلية االنتاج الحيواني:
الدفعة

الفصل

الدراسي

37

9

38

7

39

5

40

3

41

1

الدفعة

من

10

من

الى

2019.11.10م

2019.11.21م

2019.11.10م

الفصل
الدراسي

37

التسجيل
الى

الدراسة

التسجيل

2019.12.19م

الدراسة

من

الى

من

الى

2019.11.24م

2019.11.28م

2019.12.1م

2020.2.13م

أمانة الشؤون العلمية
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38

8

39

6

40

4

2019.11.24م

2019.11.28م

2020.3.19م

2019.12.1م

41

2

2019.12.22م

2019.12.26م

2019.12.29م

2020.4.16م

42

1

2019.12.29م

2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.16م

أسبوعين للتسجيل
والتنوير

كلية طب األسنان :
الدفعة

الفصل
الدراسي

الدفعة

التسجيل
من

الدراسة
من

الى

36

10

2019.11.10م

2020.2.20م

37

8

2019.11.10م

2020.1.16م

38

6

2019.11.10م

2020.2.13م

39

5

40

3

41

1

الفصل

الى

المالحظات

2019.11.10م
التسجيل

2019.12.19م

الدراسة

الدراسي

من

الى

من

الى

37

9

2020.2.16م

2020.2.20م

2020.2.23م

2020.8.27م

38

7

39

6

40

4

المالحظات
اجا ة

وعيد

رمضان

الفطر

2020.4.24م

الى 2020.5.30م
اجا ة عيد اال حى 2020.7.29م
الى 2020.8.6م

41

2

2019.12.22م

2019.12.26م

2019.12.22م

2020.4.23م

42

1

2019.12.29م

2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.23م

بداية

التسجيل

2019.12.22م
أسبوعين للتسجيل والتنوير

كلية الصيدلة :
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والدراسة

الدفعة

التسجيل

الفصل

الدراسة

الدراسي

من

الى

من

37

10

2019.11.3م

2019.11.7م

2019.11.10م 2020.1.23م

38

7

39

5

40

4

41

1

الدفعة

المالحظات

الى

2019.11.10م 2019.11.28م
2019.11.3م

2019.11.10م 2020.2.27م

2019.11.7م

2019.11.10م 2019.11.28م

التسجيل

الفصل

المالحظات

الدراسة

الدراسي

من

الى

38

8

2019.12.8م

2019.12.12م 2019.12.15م 2020.4.2م

39

6

41

2

42

1

من

2019.12.29م 2020.1.9م

الى

2020.1. 12م

2020.4.16م

أسبوعين

للتسجيل

والتنوير

كلية العلوم الطبية التطبيقية :
الفصل

الدفعة

الدراسي
37

الى

الى

من

8

2019.11.10م 2019.11.21م

38

7

2019.11.10م 2019.12.19م

39

5

40

3

41

1

(التخدير)

الدفعة
38

التسجيل
من

الدراسة

التسجيل

الفصل

الدراسة

الدراسي

من

8

2019.12.22م 2019.12.26م 2019.12.22م 2020.4.23م

أمانة الشؤون العلمية
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الى
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39

6

40

4

41

2

42

1

2019.12.29م 2020.1.9م

2020.1. 12م

2020.4.23م

أسبوعين
والتنوير

إدارة ال دمات الصحية
لائحة علاقة الطلاب بال دمات الصحية
البند الاول  :أثناء سير الدراسة العادي
يحض ــر الطال ــل لوح ــدة الخ ــدمات الص ــحية بالجامع ــة ومع ــه اس ــتمارة مر ــية (أرني ــك
1-1
2-1
3-1

مر ى ) من مسجل الكلية  +بطاقة التأمين الصحي.

جميع التحويالت ألقسام المستشفى المختلفة تتم عن طريق الوحدة الصحية
فــي حالــة مــرض الطالــل فــي الفتـرة المســائية عليـه أن يحضــر للكليــة فــي صــباح الي ـوم

التـالي السـتخراد اسـتمارة مر ــية ومقابلـة طبيـل الوحـدة الصــحية  ,إلعـادة تقيـيم الحالــة
وت ــدوينها باالس ــتمارة المر ــية وال ي ــتم اعتم ــاد تقي ــيم الحال ــة بع ــد م ــرور  72س ــاعة م ــن

4-1

المرض.

الشهادات المر ية المستخرجة من خـارد الوحـدات الصـحية بالجامعـة ال يـتم اعتمادهـا

بعد  72ساعة من تارين المرض.

5-1

ال تعتم ــد الش ــهادات الص ــادرة أ ن ــاء س ــير الفص ــل الد ارس ــي م ــن المستش ــفيات والم ارك ــز

6-1

ال تعتم ـ ــد الش ـ ــهادات إال إذا كان ـ ــا معتم ـ ــدة م ـ ــن الطبي ـ ــل المع ـ ــالج و الم ـ ــدير الطب ـ ــي

الصحية خارد وحدات الخدمات الصحية بالجامعة.
بالمستشفى أو األخصائي المناوب.

البند الثاني  :بنهاية الإجازة وبداية الفصل الدراسي:
 1-2في حالة مرض الطالل باإلجا ة عليه إحضار شهادة مر ية مـن الوحـدات التابعـة لـو ارة
الصحة إلدارة الخدمات الصحية خالل  72ساعة من بداية الفصل الدراسي.
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للتسجيل

2-2

فــي حالــة مــرض الطالــل خــارد الســودان عليـه إحضــار شــهادة مر ــية مو قــة مــن الســفارة

1-3

البند الثالث :الحالات المرضية أثناء فترة الامتحانات:
تس ــتخرد االس ــتمارة المر ــية قب ــل بداي ــة االمتح ــان وتع ــاد لمكت ــل المس ــجل قب ــل انقض ــاء

2-3

الطالل داخل االمتحـان ي ارفـق للوحـدة الصـحية مـع االسـتمارة المر ـية ليـتم تقيـيم الحالـة

3-3

ال تعتمد االستمارة المر ية أ ناء فترة االمتحـان مـن أي مستشـفى أو وحـدة صـحية مـا لـم

السودانية في البلد الذي يسيم به خالل أسبوعين األوائل (فقط) من بداية الفصل الدراسي.

نصف الساعة األولى من االمتحان.

المر ية.

يكن محوالً من طبيل الوحدة الصحية المعنية.

4-3

ال تقبل أي شهادات مر ية أ ناء فترة االمتحانات.

5-3

فــي حالــة مــرض الطالــل فــي فت ـرة اإلعــداد لالمتحانــات علي ـه الحضــور للوحــدة الصــحية

6-3

فــي حالــة مــرض الطالــل فــي الفتـرة المســائية عليـه أن يحضــر للكليــة صــباح اليـوم الت ـالي

بكليته في صباح اليوم التالي بعد استخراد استمارة مر ية من الكلية لتقييم حالته.
الستخراد استمارة مر ية ومقابلة طبيل أو المساعد الطبي بالوحدة الصحية.

البند الرابع :طلاب الإعاقة:
 1-4الطالب ذوى الحاجات الخاصة واال طرابات النفسية على مشرفيهم األكاديميين إخطار
الخدمات الصحية لضمان استم اررية العالد والمتابعة.

 2-4ال تعتم ــد الش ــهادات المر ــية ف ــي الح ــاالت الس ــابقة إال بع ــد معاين ــة األخص ــائي النفس ــي
بالخدمات الصحية واعتمادها من استشاري الطل النفسي.

 3-4يحول المريض من الوحدة الصحية لاخصائي النفسي م إلى استشاري الطل النفسي.

البند ال امس:
 1-5ال تعتمد أي شهادة أو ارنيك مر ي بأ ر رجعي حسل ما مو ح في البنود السابقة.

أمانة الشؤون العلمية
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اللائحة الا اديمية للدراسات الجامعية المعدلة
لسنة 2019م

عمالً ب لام المادة ( / 25أ) ( )1من قانون جامعة الجزيرة لسنة 1995م أصـدر مجلـس أسـاتذة
جامعة الجزيرة الئحة لتنظيم العملية األكاديمية للدراسات الجامعية.

الفص األول:

تسمى هذه الالئحة األكاديمية للدراسات الجامعية.

 .1أحكام تمهيدية
 1.1تعريف:
تسمى هذه الالئحة بالالئحة األكاديمية للدراسات الجامعية لسنة 2019م ،ويعنى بها
األسس واللوائح الدراسية التي تحكم العالقة بين الجامعة وطالبها في مرحلة اإلجا ة

الجامعية (البكالوريو().

 2.1سريان اللائحة:
يسري العمل بهذه الالئحة بعد إجا تها من قبل مجلس أساتذة الجامعة ونشرها بصورة
رسمية على أن تطبق على الطالب المقبولين بالجامعة من بعد إجا تها.

 3.1تعديل اللائحة:
تحتفظ الجامعة  -ممرلة في مجلس أساتذتها  -بحقها في تعديل هذه الالئحة ،على أن
تعلن التعديالت بصورة رسمية من خالل قنوات الجامعة المعترف بها.

 4.1تقع على الطالل مسئولية اإللمام بهذه الالئحة ،وعلى الجامعة تقديم النصح واإلرشاد.

 5.1قد يط أر أمر يستوجل تعليق جزء من هذه الالئحة على مستويات اإلدارات األكاديمية
ٍ
وعندئذ ترفع الطلبات كتاب ًة لمجالس الكليات المعنية لمناقشتها
ابتداء باألقسام،
المختلفة
ً
قبل رفعها كتاب ًة إلى مجلس أساتذة الجامعة بواسطة عمداء الكليات المعنية.

أمانة الشؤون العلمية
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 .2تفاسير
تعني الكلمات التالية في هذه الالئحة ما هو مو ح أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى
ً
غير ذلك.
يقصد بها جامعة الجزيرة.

 1.2الجااامااااعااااة:
 2.2الكالياااااااااااة:

يقصد بها أي كلية من كليات الجامعة.

يقصد به الطالل المسجل للدراسات الجامعية بالجامعة.

3.2

الطاااااااااااالب:

4.2

التسااااااااااااام:

5.2

الفصل الدراساي :يقصد به المدة الزمنية التي يحددها التقويم الدراسي بالجامعة من

يقصد به أي وحدة علمية تتبع للكلية تقوم بمهام التدريس أو

البحث أو التدريل.

بداية التسجيل إلى نهاية االمتحانات.

 6.2الساعة المعتماادة :يقصد بها الوحدة السياسية للتعبير الكمي عن الوقا المطلوب
إلكمال دراسة مقرر معين لمدة فصل دراسي.

 7.2ساعة الاتصال:

يقصد بها الوحدة السياسية للتعبير عن من االتصال التدريسي

المباشر بين عضو هيئة التدريس والطالب في مقرر معين لمدة
فصل دراسي.
8.2

الماااااتاااااااااارر:

يقصد به المحتوى الدراسي المجا الذي يحمل اسماً ورم اًز معيناً
ويتم تقديمه في عدد محدد من الساعات المعتمدة خالل الفصل

الدراسي.

 9.2المترر المغلاااااااااق :هو المقرر الذي ُيدر( في فترة منية محددة أ ناء الفصل
ويعقد امتحانه بنهاية دراسته.
الدراسيُ ،
 10.2العبء الدراسااي:

يقصد به مجمون الساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالل في

 11.2النتااااااااااط:

يقصد بها التعبير الرقمي للتقدير الحرفي الذي تحصل عليه

فصل دراسي وتعتمد له من الكلية.
الطالل في المقرر المعني.
أمانة الشؤون العلمية
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 12.2المعدل الفصاااالي :يقصد به ما يحصل عليه الطالل من مجـ ــمون النقاط في
المقررات التي سجل لها مقسوماً على مجمون الساعات المعتمدة
لتلك المقررات والتي اعتمدت في نتيجته لفـصل دراسي واحد.

 13.2المعدل الترا مي:

يقصد به مجمون ما حصل عليه الطالل من نقاط تراكمية

مقسوماً على مجمون الساعات التراكمية المعتمدة التي تم تسجيله

لها حتى تأرين حساب ذلك المعدل.
 14.2التتويم النسبي:

هو تقويم األداء األكاديمي للطالل في مقرر ما مقارنة مع أداء

مجموعة الطالب الذين يدر( معهم نفس المقرر في الفصل

الدراسي.

 15.2الفصل الا اديمي :الطالل الذى يكون معدله التراكمي أقل من 2.00في ال ة فصول

أكاديمية متتالية يفصل فصالً أكاديمياً.
 16.2السجل الا اديمي  :هو إفادة بنتائج المقررات الدراسية للطالل العادي أو المستقيل أو
المنسحل أو المفصول أو المتحول لجامعة اخرى.
 17.2شهادة التفاصيل

هي إفادة بنتائج المقررات الدراسية للطالل الذي استوفى

مطلوبات التخرد.

 18.2المرشد الا اديمي :هو عضو هيئة التدريس بالكلية الذي يوكل إليه اإلرشاد
األكاديمي لمجموعة من الطالب.

 19.2تكون للرموز الحرفية أدناه المعاني التالية :
( ك) عدم إكمال المقرر (مقرر غير مكتمل التقويم) وهو يـعادل باللضة اإلنــجليزية
()Incomplete؛ ويرمز له بالرمز الحرفي (.)I



(ل)

مقرر لم يؤخذ وهو يعادل باللضة اإلنجليزية ()Not taken؛ ويرمز له بالرمز

الحرفي(.)N

( م) انسحاب من الدراسة وهو يعادل باللضة اإلنجليزية ()Withdrawal؛ ويرمز له
بالرمز الحرفي (.)W

( غ ن) تسجيل غير نظامي وهــو يعادل باللضـ ـ ــة اإلنجليزية ( )Not Regular؛
ويرمز له بالرمز الحرفي (.)NR
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 .3أحكام عامة
1.3

يشمل العام الدراسي بالجامعة عادة فصلين دراسيين.

2.3

يستمر الفصل الدراسي عادةً لمدة ستة عشر ( )16أسبوعاً.
يكون لكل كلية منهج دراسي شامل مجا من مجلس أساتذة الجامعة ،وعلى الكلية تنفيذ

3.3

ذلك المنهج.

 4.3تجا الدرجات العلمية والتخصصات المختلفة لكل كلية بواسطة مجلس أساتذة الجامعة.
5.3

يحسل تنفيذ المقررات بنظام الساعات المعتمدة.

6.3

تمرل الساعة المعتمدة ساعة واحدة من الدراسة النظرية  ،أو ساعتين إلى الث ساعات

من الزيارات العلمية ،أو الحلقات الدراسية ،أو التدريل السريري أو تطبيقات الحاسوب،
أو العملي التطبيقي ،أو أربع ساعات من التدريل الميداني من كل أسبون بالفصل

الدراسي الواحد.
7.3
8.3
9.3

تكون الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريو( العام من 140إلى 160ساعة معتمدة.
تكون الساعات المعتمدة لنيل درجة بكالوريو( الشرف من 180إلى 210ساعة معتمدة.

تكون الساعات المعتمدة لنيل درجة بكالوريو( الطل والجراحة ودرجة بكالوريو( جراحة

الفم واألسنان من  210إلى  240ساعة معتمدة.

 .4التبول بالجامعة
1.4

التبول الموحد:

 1.1.4يرشح الطالب للفصل الدراسي األول بالجامعة من قبل لجنة القبـول بـو ارة التعلـيم العـالي
والبحث العلمي.

 2.1.4على الطالب المرشحين للقبول بالجامعة اجتيا الكشف الطبـي والمعاينـة وأي مطلوبـات
أخرى خاصة بالكلية.

 3.1.4يجــو للكليــات و ــع شــروط قب ــول خاصــة بهـ ـا علوووى أال تتعــارض م ــع الشــروط العام ــة
الـ ـواردة بلـ ـوائح القب ــول لمؤسس ــات التعل ــيم الع ــالي والبح ــث العلم ــي الص ــادرة م ــن المجل ــس

القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.
2.4

قبول الطلاب الناضجين:
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تقبــل الجامعــة الطــالب النا ــجين وفق ـاً لل ـوائح القبــول لمؤسســات التعلــيم العــالي والبحــث

العلمي الصادرة من المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.
3.4

قبول طلاب التجسير:
تقبل الجامعة الطالب للتجسير من برامج الدبلوم نظام السنتين ،أو الرالث سنوات

لبرامج البكالوريو( نظام األربع ،أو الخمس سنوات وفقا للوائح التجسير لمؤسسات
التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة من المجلس القومي للتعليم العالي والبحث

العلمي.

4.4
1.4.4

تحويل الطلاب إلى الجامعة:

تنظر الجامعة في الطلبات المقدمة من الطالب المسجلين بكليات مما لة في

الجامعات األخرى المعترف بها أو الكليات المما لة داخل الجامعة للقبول بالفصول
الدراسية التي تلي الفصل الدراسي الراني وفق الشروط اآلتية

 1.1.4.4قضاء الطالل فصلين دراسيين كاملين أو عاماً دراسياً كامالً كحد أدنى بنجاح
بالكلية التي يود التحويل منها.

 2.1.4.4على الطالب المتقدمين للتحويل على أسا( القبول العام استيفاء الحد األدنى من
مطلوبات القبول للكلية المعنية على أال تقل النسبة المئوية التنافسية لمقدم الطلل عن

النسبة المئوية التنافسية للكلية المعنية للطالب الذين تم قبولهم بالجامعة في نفس

العام.

 3.1.4.4على الطالب المتقدمين للتحويل على النفقة الخاصة ،استيفاء الحـ ــد األدنى من
مطلوبات القبول للكلية المعنية ،على أال تقل النسبة المئوية التنافسية لمقدم الطلل

عن النسبة المئوية التنافسية للكلية المعنية للطالب الذين تم قبولهم بالجــامعة على

النفقة الخاصة في نفس العام.

 4.1.4.4مما لة الكلية في حالة الكليات التي اليوجد بها تخصص ،ومما لة التخصص في
حالة الكليات األخرى المحول منها على أن يكون الطالل مسجال فى الكلية المحول

منها بالجامعة.

 5.1.4.4يسترنى شرط المما لة في التحويل من قسم إلى آخر داخل الكلية لاقسام التي يتم
الترشيح لها من اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتو يق الشهادات.

 6.1.4.4على الكليات عند دراسة طلبات التحويل (بعد استيفاء شروط التحويل) مراعاة العلء
الدراسي للمقررات التي يجل أن يدرسها الطالل في الفصل الدراسي الواحد،
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أال تتجاو الساعات المعتمدة الكلية لفروقات المنهج ( 20ساعة معتمدة) بين الكلية
2.4.4

المحول إليها والكلية المحول منها على أن تُدر( خالل فصلين دراسيين.
يجو لمجلس األساتذة تحويل أبناء العاملين بالجامعـة المقبولين قبـوالً عامـاً أو خاصـاً
من أي جامعة معترف بها إلى جامعة الجزيـرة علـى النفقـة الخاصـة بعـد اسـتيفاء الحـد
األدنــى مــن مطلوبــات القبــول للكليــة المعنيــة عل ـى أال تقــل النســبة المئويــة لكــل كليــة
عن النسبة التي تحددها اإلدارة العامة للقبول كحد أدنى للقبول الخاص للكلية المعنيـة

في نفس العام.
3.4.4

يستفيد من البند (  )2.4.4أعاله العاملون بالجامعة اآلتي ذكرهم

 1.3.4.4الذين هم في خدمة الجامعة وموجودون بمواقع عملهم داخل الجامعة لفترة ال تقل عن
عامين.

 2.3.4.4المكلفون بمناصل دستورية واستوفوا البند (.)1.3.4.4

 3.3.4.4المتقاعدون عن خدمة الجامعة.

 4.3.4.4الذين توفاهم هللا وهم في خدمة الجامعة.
4.4.4

ال يستفيد من البند (  ( 2.4.4اآلتي ذكرهم

 1.4.4.4المعارون.

 2.4.4.4المنتدبون.

 3.4.4.4الذين هم في إجا ة بدون مرتل.
 4.4.4.4المستقيلون من خدمة الجامعة.
 5.4.4.4المفصولون من الجامعة.
5.4.4

على مقدم الطلل ملء استمارة التحويل وأن يرف ـق المست ـ ـندات المطلوبة بموجبها.

6.4.4

يجل أن تقدم طلبات التحويل قبل أربعة أسابيع في األقل من بدايـة الفصـل الد ارسـي
المعني بالتحويل.

7.4.4

تح ــول طلب ــات التحوي ــل لعمي ــد الكلي ــة المعني ــة بواس ــطة أم ــين الش ــؤون العلمي ــة بع ــد
استيفائها لشروط التحويل.

8.4.4
9.4.4

يع ــرض عمي ــد الكلي ــة المعني ــة طل ــل التحوي ــل عل ــى مجل ــس الكلي ــة ،ويرف ــع توص ــيته
لمجلس األساتذة قبل وقا ٍ
كاف من بداية الفصل الدراسي المعني.
يعتبــر ق ـرار مجلــس األســاتذة نهائي ـاً بعــد اعتمــاد إج ـراءات التحويــل بواســطة اإلدارة

العامة للقبول وتقويم وتو يق الشهادات بإعطاء أو تحويل رقم الطالل الجامعي.

 10.4.4يخطر الطالل بقرار مجلس األساتذة كتابة بواسطة مقرر مجلس األساتذة.
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 11.4.4ال يتم تسجيل أي طالل محول في فصل دراسي معين بعد مضي أربعة أسابيع من
بداية ذلك الفصل الدراسي.
12.4.4

إذا لم يتمكن الطالل المحول من التسجيل في الوقا المحدد لذلك؛ من غير إبداء

أسباب مقبولة لدى مجلس الكلية المعنية يفقد فرصته في التحويل.

 13.4.4ال يجو تسجيل الطالل المحول في أي من كليات الجامعة ؛ وال يجو له ممارسة
أي نشاط أكاديمي إال بعد الحصول على إخطار كتابي من مقرر مجلس األساتذة
بقرار مجلس األساتذة وموافقة اإلدارة العامة للقبول وتقويم وتو يق الشهادات.

 .5التسجيل
1.5
1.1.5
2.1.5
1.2.1.5

شروط عامة:
تحدد توارين التسجيل حسل التقويم الدراسي الذي يصدره مجلس أساتذة الجامعة.
نظامي أو مشروطاً .
يكون تسجيل الطالل نظامياً أو غير
ٍ
يكون تسجيل الطالل نظامياً في الحاالت اآلتية

 1.1.2.1.5إذا كان تسجيله لخمس عشرة ( )15ساعة معتمدة أو أكرر.

 2.1.2.1.5إذا كان تسجيله ألقل من خمس عشرة ( )15ساعة معتمدة في الفصلين الدراسيين
النهائيين أو حاالت خاصة توصي بها الكلية ويوافق عليها مجلس األساتذة.

2.2.1.5

يكون تسجيل الطالل مشروطاً في حالة عدم تمكن الكلية من إكمال رصد نتائج

3.2.1.5

يكون تسجيل الطالل غير نظامي (غ ن) في الحاالت اآلتية

االمتحانات حتى بداية الفصل الدراسي التالي.

 1.3.2.1.5إذا كان تسجيله ألقل من خمس عشرة ( )15ساعة معتمدة بعد موافقة الكلية ماعدا
طالب الفصلين الدراسيين النهائيين.

 2.3.2.1.5إذا فصل أكاديمياً و ينفذ برنامج إ الة الرسوب والترفيع.

 3.3.2.1.5إذا فصل ومنح فرصة إ الة الرسوب والترفيع وأعيد قبوله وأنذر إنذا اًر انياً.
 4.3.2.1.5إذا كان عليه مطلوبات تخرد.

 5.3.2.1.5إذا علقا دراسته إل الة الرسوب المكرر.

 6.3.2.1.5إذا علقا دراسته نتيجة رسوبه فى ال ة أربان المقررات التي سجل لها في الفصل
الدراسي المعني ولم يؤد إلى فصله أكاديمياً.

 7.3.2.1.5طالل كلية الطل الذي أكمل الفصل الدراسي السابع ولديه مقررات رسوب أو لم
يؤخذ في أي من مقررات األجهزة.
3.1.5

عند تقديم نتيجة الطالل المسجل غير نظامي ،تربا حالته (غ ن).
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4.1.5

الطالل المسجل تسجيالً غير نظام ٍي ال ينقل للفصل الدراسي التالي إال بعد إكمال

العلء الدراسي وتحديد حالته األكاديمية وذلك خالل مدة أقصاها أربعة فصول

دراسية.
5.1.5

اليسمح لطالل كلية الطل باالنتقال للفصل الدراسي الرامن بضض النظر عن

معدله التراكمي إال بعد الدراسة والنجاح في كل مقررات األجهزة.
2.5

إجراءات التسجيل:

1.2.5

على كل طالل التسجيل بنفسه في بداية كل فصل دراسي  ،وقد تنظر الجامعة في

2.2.5

تسجيل طالل ما بالتفويض كتاب ًة في ظروف استرنائية ما عدا الطالب الجدد.
علي الطالل اتبان الخطوات التالية إلكمال إجراءات التسجيل.

1.2.2.5

استالم استمارة التسجيل من الكلية المعنية .

2.2.2.5

دفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية للفصل الدراسي المعني.

3.2.2.5

مقابلة المرشد األكاديمي لمناقشة التحصيل األكاديمي السابق ،وتقويم الموقف
األكاديمي بصفة عامة ،وعلى

وء ذلك يتم تحديد العلء الدراسي للفصل

الدراسي المعني والتوقيع على استمارة التسجيل.
4.2.2.5
5.2.2.5
6.2.2.5
7.2.2.5
3.5
4.5

إحضار صور فوتوغرافية حديرة وملونة بالحجم والعدد المطلوبين.
استيفاء أي مطلوبات تسجيل أخرى قد تقررها الجامعة.

تسليم استمارة التسجيل لضابط التسجيل واالمتحانات بالكلية المعنية.
استالم بطاقة الطالل من

ابط التسجيل واالمتحانات بالكلية المعنية.

على كل طالل إكمال إجراءات تسجيله خالل أسبون من بداية الفصل الدراسي.

يسمح للطالل بالتسجيل خالل األسبون الراني بعد موافقة عميد الكلية ودفع رسوم

التسجيل المتأخر.
5.5

ال يسمح ألي طالل بعد مضي األسبوعين األول والراني من بداية الفصل الدراسي

بممارسة نشاطه الدراسي واالستفادة من المخصصات الطالبية إال بعد إكمال

إجراءات التسجيل.
6.5

ينظر مجلس األساتذة في حاالت استرنائية في تسجيل طالل ما ،بعد موافقة عميد

الكلية ،خالل األسبوعين الرالث والرابع من بداية الفصل الدراسي.
7.5

الطالل الذي لم يكمل إجراءات التسجيل بنهاية األسبون الرابع من بداية الفصل

الدراسي بعذر مقبول يسمح له بالتسجيل لضرض االنسحاب من الفصل الدراسي.
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8.5

الطالل الذي لم يكمل إجراءات التسجيل بنهاية األسبون الرابع من بداية الفصل

9.5

ترسل الكليات قوائم بأسماء الطالب الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم إلى أمانة

الدراسي بدون عذر مقبول يعتبر مفصوالً من الجامعة لعدم التسجيل.

الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطالب مباشرة بعد نهاية األسبون الرابع من بدايـة
الفصل الدراسي.

 .6الدراسااااااة
1.1.6

الإرشاد الا اديمي:
تحدد الكلية لكل طالل مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية يقدم له

2.1.6

على كل طالل مقابلة المرشد األكاديمي عند بداية كل فصل دراسي وقبل التسجيل

1.6

النصح والمشورة في كل ما يتعلق بأدائه األكاديمي.

بضرض النصح فيما يخص المقررات التي يسجل لها.

3.1.6

على كل مرشد أكاديمي إعالن ساعات اإلرشاد األكاديمي على الطالب في بداية كل
فصل دراسي وأن يحث الطالب على الحضور في ساعات اإلرشاد األكاديمي.

4.1.6

علي كل مرشد أكاديمي رفع تقرير لمجلس الكلية عن حاالت الطالب الذين تدنى

5.1.6

ُيقدم المرشد األكاديمي تقري اًر عن متابعته للطالب الذين تدنى مستواهم األكاديمي في
الفصل الدراسي السابق للجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية.

مستواهم األكاديمي بنهاية الفصل الدراسي المعني.

6.1.6

على لجنة االرشاد االكاديمي تقديم تقرير متكامل عن حاالت تدني المستوى

2.6
1.2.6

العبء الدراسي:
يكون العلء الدراسي العادي ما بين ( 26 -15ساعة معتمدة) في الفصل الدراسي

2.2.6

يجل أال يتجاو العلء الدراسي ( 32ساعة معتمدة) للطالب الذين لديهم إ الة

األكاديمي لمجلس الكلية لكل فصل دراسي.

عدا الفصلين الدراسيين النهائيين.

رسوب أو مقررات لم تؤخذ عدا الطالب في الفصلين الدراسيين النهائيين.
3.2.6

يسمح للطالل في حاالت استرنائية بالتسجيل ألكرر من ( 32ساعة معتمدة) بعد

توصية مجلس الكلية وموافقة مجلس األساتذة.
4.2.6

قد يسمح للطالل بعد موافقة المرشد األكاديمي ورئيس القسم وعميد الكلية بحذف

مقررات (لم تؤخذ) سجل لها أو إ افة مقررات وفق الشروط اآلتية

 1.4.2.6أن يكون ذلك خالل أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
 2.4.2.6تراعى المطلوبات السابقة أو الالحقة للمقررات.
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5.2.6

يجل على الطالل دراسة المقرر الذي لم يؤخذ خالل فصلين دراسيين وفي حالة عدم

6.2.6

أي أ افة أو حذف في المقررات ال يتوافق مع الفقرة ( )4.2.6أعاله يؤدي إلى

إكمال دراسته يمنح الطالل تقدير رسوب على أن يدر( المقرر عند عر ه.

رسوب الطالل في المقرر الذي حذفه و عدم إعتماد المقرر الذى أ افه.
7.2.6

على الطالل إكمال حضور ( )%75في األقل من الدراسة النظرية في أي مقرر

و( )%75فى األقل من الدراسة العملية في أي مقرر مجا به عملي.
8.2.6

إذا لم يتمكن الطالل من إكمال حضور ( )%75في األقل من دراسة أي مقرر بعذر

9.2.6

إذا لم يتمكن الطالل من إكمال حضور ( )%75في األقل من دراسة أي مقرر بعذر

مقبول يعتبر هذا المقرر مقر اًر لم يؤخذ(ل) بعد موافقة مجلس الكلية.

غير مقبول يمنح تقدير رسوب في المقرر المعني بعد موافقة مجلس الكلية على أن

يعيد دراسة المقرر.

 10.2.6إذا أدى حذف أي مقرر لخفض العلء الدراسي للطالل ألقل من ( 15ساعة معتمدة)
 ،يحول تسجيله إلى تسجيل غير نظامي وال ينقل للفصل الدراسي التالي إال بعد

إكمال العلء الدراسي وتحديد حالته األكاديمية.

11.2.6

الطالل الذي أكمل ( )%75فأكرر من دراسة مقرر ما ولم يتمكن من اإليفاء بأي من
مطلوبات التقويم للمقرر لعذر مقبول عليه إكمال مطلوبات التقويم المعنية
امتحانات اإلكمال.

12.2.6

من فترة

تعقد امتحانات اإلكمال مرة واحدة في كل فصل دراسي ،وذلك خالل أسبوعين من

نهاية االمتحانات النهائية.
13.2.6

في حالة عدم الجلو( لتعديل عدم اإلكمال (ك) في فترة امتحانات اإلكمال لعذر

مقبول  ،يخير الطالل كتاب ًة ،بعد استشارته لمرشده األكاديمي بين الحصول على
تقدير رسوب أو تعليق الدراسة للدفعة التالية لحين انعقاد امتحان ذلك المقرر.

14.2.6

في حالة عدم الجلو( لتعديل عدم اإلكمال (ك) في فترة امتحانات اإلكمال بدون
عذر مقبول يمنح الطالل تقدير رسوب في المقرر المعني.

 .7التتويم
1.7

قوم الطالب في كل مقرر بنظام التقويم المستمر.
ُي َّ
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1.1.7

قوم عمل الطالل في كل مقرر من خالل الحضور واألداء العملي (إن وجد)
ُي َّ
طرق التقويم اآلتية
واالمتحان النهائي وأي من ُ

االختبارات الدورية  ،امتحان نصف الفترة ،التقارير ،حلقات النقاش وأي وسيلة

أخرى للتقويم.
2.1.7

قوم عمل الطالل في أي مقرر من المقررات المضلقة من خالل الحضور واالمتحان
ُي َّ
النهائي واألداء العملي إن وجد وأي عناصر تقويم أخرى إن وجدت على أن يشمل
االمتحان النهائي وسائل تقويم متعددة يتوجل على الطالل الجلو( لها خالل فترة

االمتحان.

3.1.7

على مجالس األقسام ومجالس الممتحنين ومجالس الكليات التأكد من أن نتائج

االمتحانات النهائية للمقررات تحتوي على الحضور واالمتحان النهائي وتقويم العملي
للمقررات المجا

بها عملي وأي أدوات تقويم أخرى ،حسل أو ان طرق التقويم

المجا ة في توصيف المقررات .

2.7

يستند تقويم الطالب على التقويم النسبي في إطار المجموعة التي تدر( نفس المقرر

1.2.7

االستعانة بمؤشري التحليل اإلحصائي(الوسط الحسابي واالنحراف المعياري) للتو يع

2.2.7

رؤية األستاذ الشاملة التي تعكس األداء الحسيقي للطالب والتي تتمرل في

حسل الموجهات اآلتية

الطبيعي للدرجات على أال يتأ ار بالدرجات الشاذة العليا والدنيا.

 1.2.2.7و ع الوسط الحسابي بين الحداألدنى لتقدير (د) والحد األعلى لتقدير (ب).

 2.2.2.7تحديد نسبة االنحراف المعيارى لتحديد التقديرات الحرفية.

 3.2.2.7تو يع التقديرات الحرفية لنتائج المقررات بمدى درجات ابا .

 4.2.2.7التصرف في طرفي التو يع في حدود االنحراف المعياري إذا دعا الضرورة.
3.2.7

عندما يكون عدد الطالب أقل من ( )30اليلزم األستاذ باستخدام الوسط الحسابي

واالنحراف المعياري كمؤشرين للتو يع الطبيعي لدرجات الطالب على أن يستخدم

مدى ابا لتو يع تقديرات الطالب.
4.2.7

يجو استخدام طريقة الحد األدنى للنجاح في تقويم الطالب في المقررات التي تدر(
بأكرر من أستاذ حسل الشروط التالية

 1.4.2.7يحدد الحد األدنى للنجاح قبل االمتحان بواسطة مجموعة من األساتذة.

 2.4.2.7يكون الحد األدنى للنجاح بين ( )55 – 45درجة .

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

109

ُ 3.4.2.7يقوم الطالب تقويماً نسبياً في إطار المجموعة التي تحصلا على درجة الحد
األدنى للنجاح فما فوق وتكون الرؤية لاساتذة في و ع مدى ابا بين التقديرات
وفقاً للوسط الحسابي و لالنحراف المعياري.

 4.4.2.7ال يتجاو الوسط الحسابي تقدير (ب) ،ويمنح أي طالل تحصل على درجة الحد
األدنى للنجاح تقدير (د) ومادون ذلك يمنح الطالل تقدير رسوب (هـ).

5.2.7

على الكليات التي التستخدم طريقة الحد األدنى للنجاح لتقويم الطالب أال تكون

درجة التقدير (د) أقل من ( )%30وأال تكون درجة التقدير (هـ) من ( )%50فأكرر
من الدرجة النهائية.

3.7

يقوم أداء الطالل في كل مقرر تبعاً للتقديرات الحرفية التالية:

( أ )  ( ،ب ( ، ) +ب )  ( ،د ( ، ) +د )  ( ،د( ، ) +د) ( ،هـ)

وهي تعادل باللضة اإلنجليزية التقديرات الحرفية التالية

4.7

))F( ، )D( ، )D+(، )C(، )C+(، )B( ، )B+( ،(A
يقوم أداء الطالل في كل مقرر ٍ
بكل من كليات الطل ،وطل األسنان ،والعلوم الطبية
التطبيسية ،وعلوم المختبرات الطبية تبعاً للتقديرات الحرفية التالية
( أ )  ( ،ب ( ، ) +ب )  ( ،د ( ، ) +د ) ( ،هـ)

وهي تعادل باللضة اإلنجليزية التقديرات الحرفية التالية
))F( ، )C(، )C+(، )B( ، )B+( ،(A

5.7

تحول التقديرات الحرفية أعاله إلى نقاط كاآلتي

تساوي ( )4.00نقاط

ساعة معتمدة للتقدير (أ)

ساعة معتمدة للتقدير (ب )+

تساوي ( )3.50نقطة

ساعة معتمدة للتقدير (د )+

تساوي ( )2.50نقطة

ساعة معتمدة للتقدير (ب)
ساعة معتمدة للتقدير (د)

ساعة معتمدة للتقدير (د )+

ساعة معتمدة للتقدير (د)

ساعة معتمدة للتقدير (هـ)
6.7

تساوي ( )3.00نقاط

تساوي ( )2.00نقطة
تساوي ( )1.50نقطة
تساوي ( )1.00نقطة
تساوي صفر

بنهاية الفصل الدراسي تعطى التقديرات لكل المقررات وتدرد تلك التقديرات في

السجل الدائم للطالل.
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7.7

تحسل النقاط لكل مقرر بناتج حاصل

8.7

يحسل المعدل الفصلي بقسمة مجمون النقاط التي يحصل عليها الطالل في الفصل

9.7

يحسل المعدل التراكمي بقسمة مجمون النقاط التي يحصل عليها الطالل في الفصول

المعتمدة لذلك المقرر.

رب نقاط التقدير في عدد الساعات

الدراسي على مجمون الساعات المعتمدة التي سجل لها في ذلك الفصل الدراسي.

الدراسية التي قضاها بالجامعة على مجمون الساعات المعتمدة لتلك الفصول
الدراسية.

10.7

حالات الرسوب:

1.10.7

الطالل الذي رسل في مقرر ما عليه أن يزيل الرسوب بإعادة المقرر عند تدريسه

أو بالتدريس الخاص أو بالتعلم الذاتي  ،حسل ما يوصي به أستاذ المقرر عند تقديم
النتيجة ،وذلك خالل فصلين دراسيين .ويدرد التقديران ( تقدير الرسوب والتقدير الذي
يحصل عليه الطالل بعد إ الة الرسوب) في سجل الطالل الدائم ويحسل التقديران
من حساب المعدل التراكمي للفصلين الدراسيين المعنيين.

2.10.7

في حالة عدم إيفاء الطالل بمتطلبات إ الة الرسوب خالل فصلين دراسيين يمنح

3.10.7

الرسوب مرتان في أي مقرر يؤدي إلى تعليق الدراسة للطالل شريطة أن يسجل

4.10.7

إذا نجح الطالل في المرة الرالرة في إ الة الرسوب المكرر يسقط تقدير الرسوب

تقدير رسوب للمرة الرانية.

ويدر( هذا المقرر فقط مع الدفعة التالية.

الراني ،وفي حالة رسوبه للمرة الرالرة يفصل فصالً نهائياً من الجامعة بما في ذلك
طالب الفصلين الدراسيين النهائيين.

5.10.7

الرسوب في ال ة أربان المقررات التي سجل لها الطالل في فصل دراسي (باسترناء

ال
فصول العمل السريري) يؤدي إلى فصل الطالل فصالً نهائياً اذا كان مفصوالً فص ً

أكاديمياً.
6.10.7

الرسوب في ال ة أربان المقررات التي سجل لها الطالل في فصل دراسي (باسترناء

فصول العمل السريري) ولم تؤد إلى فصله أكاديمياً تعلق دراسته إل الة الرسوب
بإعادة دراسة المقررات التي رسل فيها خالل فصلين دراسيين وتحدد حالته حسل

الشروط اآلتية

 1.6.10.7النجاح في كل المقررات التي رسل فيها.
 2.6.10.7الرسوب المكرر في أي مقرر يؤدي إلى الفصل النهائي.
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 3.6.10.7تكرار الرسوب في ال ة أربان المقررات في أي فصل دراسي الحق يؤدي إلى
الفصل النهائي.

11.7

الطالل الذي تضيل عن ( )%75من االمتحانات النهائية بدون عذر مقبول ُيفصل

12.7

الحد األدنى للمستوى األكاديمي المطلوب في نهاية كل فصل دراسي هو الحصول

13.7

يمنح الطالل إنذا اًر أوالً في أي فصل دراسي إذا حصل على أقل من ( )2.00في

14.7

يرفع اإلنذار األول من الطالل إذا استطان رفع المعدل التراكمي إلى ( )2.00فأكرر

فصالً نهائياً.

على ( )2.00في المعدل التراكمي.

المعدل التراكمي ويخضع لمراقبة اكاديمية أولى في الفصل الدراسي التالي.
بعد المراقبة االكاديمية األولى.

15.7

يمنح الطالل إنذا اًر انياً إذا لم يستطع الحصول على معدل تراكمي ( )2.00فأكرر

16.7

يرفع اإلنذار الراني من الطالل إذا استطان رفع المعدل التراكمي إلى ( )2.00فأكرر

17.7

يفصل الطالل من الجامعة إذا فشل في الحصول على معدل تراكمي ( )2.00فأكرر

18.7

الطالل الذي يتم فصله حسل البند( )17.7يمنح فرصة واحدة لرفع معدله

بعد اإلنذار األول ويخضع لمراقبة اكاديمية انية في الفصل الدراسي التالي.

بعد المراقبة االكاديمية الرانية.

بعد اإلنذار الراني ،بنهاية الفصل الدراسي التالي بعد المراقبة االكاديمية الرانية.

التراكمي إلى ( )2.00وذلك بالتسجيل كطالل غير نظامي إل الة الرسوب في كل

المقررات التي رسل فيها ولترفيع تقديري (د  ،د )+أو تقدير (د) لطالل كليات
الطل ،وطل األسنان ،والعلوم الطبية التطبيسية وعلوم المختبرات الطبية في

المقررات التي درسها في الفصول الدراسية الرال ة السابقة لفصله وذلك عند تقديم تلك
المقررات في الفصول الدراسية الالحقة لفصله وذلك حسل الشروط اآلتية
1.18.7
2.18.7

إمكانية حصول الطالل على معدل تراكمي ( )2.00حسابياً.

ال ترفع تقديرات المقررات الناتجة عن إ الة الرسوب.

 3.18.7إ الة الرسوب المكرر و النجاح فيه قبل تنقيذ برنامج إ الة الرسوب و الترفيع.
3.18.7

السقف الزمني لبرنامج إ الة الرسوب والترفيع أربعة فصول دراسية كحد أقصى من

تأرين فصل الطالل ويرفع اسم الطالل لمجلس األساتذة لفصله فصالً نهائياً إذا

تجاو الفترة المسموح بها.
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4.18.7

يدرد تقدي ار الطالل (السابق والحالي) في أي مقرر من مقررات الترفيع في سجل

5.18.7

أن يسجل الطالل في بداية كل فصل دراسي وأن يدفع رسوم التسجيل ائدًا

6.18.7

أن يلتزم الطالل بحضور جميع المحا رات واألنشطة الخاصة بالمقرر.

الطالل ويحسل التقديران في نتيجته النهائية.
المصروفات الدراسية حسل الرسوم المقررة.
7.18.7

إذا رسل الطالل في أي مقرر من مقررات برنامج اإل الة والترفيع يرفع اسمه لمجلس

19.7

إذا نجح الطالل في رفع معدله التراكمي إلى ( )2.00فأكرر بعد االستفادة من البند

20.7

إذا فشل الطالل في رفع معدله التراكمي إلى ( )2.00بعد االستفادة من البند

21.7

ومنح فرصة إ الة الرسوب والترفيع ،وأعيد قبوله ،وأُنذر إنذا اًر
الطالل الذي فصلُ ،
انياً ،عليه التسجيل تسجيالً غير نظامي لتخفيف العلء الدراسي ،إل الة الرسوب في

األساتذة لفصله فصالً نهائياً من الجامعة.

( )18.7يعاد قبوله في فترة أقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي المعني.
( )17.7يرفع اسمه لمجلس االساتذة لفصله فصالً نهائياً من الجامعة.

المقررات التي رسل فيها ،ودراسة المقررات التي لم تؤخذ ،وال ينقل الطالل إلى

الفصل الدراسي التالي إال بعد استيفاء هذا الشرط.
22.7

الطالل الذي تحصل على إنذار أول في الفصل الدراسي األول وإنذار ٍ
ان في

الفصل الدراسي الراني وفصل بنهاية الفصل الدراسي الرالث على حسل البند
( )17.7ونجح في رفع معدله التراكمي إلى ( )2.00ولم يحصل على مـ ـعدل تراكمي

( )2.00فى الفصل الدراسي الرابع ال يعطى فرصة إنذار أخرى ،وإنما يفصل فصالً
نهائياً من الجامعة.

23.7
24.7

الطالل الذي فصل من الجامعة على حسل البند ( )17.7ومنح فرصة إ الة الرسوب

والترفيع ،وأُعيد قبوله وفصل للمرة الرانية  ،يكون فصله فصالً نهائياً من الجامعة.
الطالل المحول من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة تطبق عليه الالئحة
األكاديمية للدراسات الجامعية كأنما هو ال يزال في الكلية التي تحول منها.

 .8الانسحاب من الدراسة
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1.8

يتقدم الطالل بطلل االنسحاب المؤقا من الدراسة بالجامعة لعميد الكلية بواسطة

المرشد األكاديمي ؛ إذا لم يستطع إكمال الفصل الدراسي لظروف صحية أو عائلية

أو أي أسباب أخرى مقنعة بعد أن يقدم المستندات التي تؤيد ذلك.
2.8

على الطالل ملء االستمارة المخصصة لالنسحاب وتسليمها لعميد الكلية بواسطة

المرشد األكاديمي.
3.8

يسمح للطالل باالنسحاب مرتين خالل فترة دراسته بالجامعة على أال تزيد فترة

4.8

تقدم طلبات االنسحاب من الدراسة في فترة أقصاها أربعة أسابيع قبل بداية امتحانات

االنسحاب الواحدة عن فصلين دراسيين.

الفصل الدراسي الجاري ويسترنى من هذا الشرط الكليات التي تدر( بنظام المقررات

المضلقة.
5.8

يفقد الطالل المنسحل من فصل دراسي حقه في الساعات المعتمدة التي سجل لها

6.8

الطالل المنسحل من فصل دراسي وتحصل على تقدير في أي مقرر قبل االنسحاب

7.8

يحصل الطالل علي االنسحاب من الدراسة بعد موافقة مجلس الكلية.

8.8

على عميد الكلية إخطار الطالل كتابة بق ارر الموافقة على االنسحاب بصورة ألمانة

9.8

على الطالل أن يتأكد بنفسه من اكتمال إجراءات انسحابه وإحضار شهادات خلو

خالل ذلك الفصل الدراسي.

يحفظ له التقدير في سجله األكاديمي لحين إعادة قبوله.

الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطالب.

طرف من الجهات المعنية بالجامعة واستالم إخطار كتابي بقرار مجلس الكلية.
10.8

يدرد رمز االنسحاب (م) في سجل الطالل الدائم بالكلية.

11.8

يفصل الطالل من الجامعة إذا ترك الدراسة بضرض االنسحاب دون الحصول على

12.8

الطالل الذي ينسحل من الدراسة ولم يحضر بعد انقضاء الفترة المسموح بها

موافقة الكلية المعنية.

لالنسحاب يرفع اسمه لمجلس األساتذة لفصله من الجامعة.

 .9إعادة التبول

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

114

1.9

الطالل المنسحل من الدراسة ويرغل في إعادة قبوله عليه أن يتقدم بطلل لعميد

2.9

يجل أن يسلم طلل إعادة القبول إلى الكلية قبل التأرين المعلن لبداية التسجيل

3.9

على الطالل ملء االستمارة المخصصة إلعادة القبول وتسليمها لعميد الكلية بواسطة

4.9

يعاد قبول الطالل المنسحل بعد موافقة مجلس الكلية.

الكلية المعنية مشفوعاً بالمستندات التي تؤيد وال األسباب التي أدت إلى االنسحاب.
للفصل الدراسي المعني.
المرشد األكاديمي.
5.9

على عميد الكلية المعنية إخطار الطالل كتابة بقرار إعادة القبول بصورة ألةانة

الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطالب.

.10مطلوبات الت رج
1.10

الحد األدنى لمنح اإلجا ة الجامعية (البكالوريو() هو الحصول على ( )2.00في

2.10

السقف الزمني إلكمال مطلوبات التخرد أربعة فصول دراسية من تأرين نهاية الفصل

المعدل التراكمي بنهاية إكمال المنهج المجا من قبل مجلس األساتذة بنجاح.
الدراسي األخير.

3.10

إلكمال مطلوبات التخرد على الطالل التسجيل عند بداية كل فصل دراسي ،ودفع
رسوم التسجيل ،والمصروفات الدراسية المقررة.

4.10

الحد األدنى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالل بالجامعة للحصول على درجة اإلجا ة

الجامعية (البكالوريو() هي خمسة فصول دراسية للطالب الذين يدرسون بنظام
العشرة فصول د ارسية.
5.10

الحد األدنى للفترة الزمنية التي يقضيها الطالل بالجامعة للحصول على درجة

6.10

الحد األدنى للفترة الزمنية التي يقضيها طالل كليتي الطل وطل األسنان بالجامعة

7.10

الفترة الزمنية القصوى المسموح بها للطالل إلكمال مطلوبات التخرد لنيل اإلجا ة

اإلجا ة الجامعية (البكالوريو() هي أربعة فصول دراسية للطالب الذين يدرسون
ِ
الرمانية فصول دراسية.
بنظام

للحصول على درجة البكالوريو( هو سبعة فصول دراسية في األقل.

الجامعية من بداية دراسته بالجامعة هي عشر سنوات للطالب الذين يدرسون بنظام
العشرة فصول دراسية و مان سنوات للطالب الذين يدرسون بنظام الرمانية فصول

دراسية.

 .11تصنيف الدرجات العلمية
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يكون تصنيف الدرجات العلمية بالجامعة ،باسترناء كليتي الطل وطل األسنان كما
يلي

1.11

بكالوريوس الشرف (المراتب):
المرتبة الرانية (القسم األول)

المعدل التراكمي

المعدل التراكمي

3.50 – 4.00

المرتبة األولى

المرتبة الرانية (القسم الراني)

المعدل التراكمي

2.50 - 2.99

المرتبة الرالرة
2.11

المعدل التراكمي

3.00 - 3.49
2.00 - 2.49

البكالوريوس العام (الدرجات):
الدرجة األولى

المعدل التراكمي

3.50 - 4.00

الدرجة الرالرة

المعدل التراكمي

2.00 - 2.49

المعدل التراكمي

الدرجة الرانية

2.50 - 3.49

3.11

الدرجة العلمية التي تمنح لطالل كلية الطل بعد إكمال المنهج المجا بنجاح هي

4.11

الدرجة العلمية التي تمنح لطالل كلية طل األسنان بعد إكمال المنهج المجا بنجاح

بكالوريو( الطل والجراحة دون تصنيف.

هي بكالوريو( طل وجراحة الفم و األسنان دون تصنيف.

 .12شهادة التفاصيل

1.12

يحتفظ كل من أمين الشؤون العلمية وعميد الكلية بسجل أكاديمي سري ألداء كل

2.12

يمكن لكل طالل االطالن على سجله األكاديمي من كليته بنهاية كل فصل دراسي

3.12

تصدر الكلية شهادة التفاصيل للطالل المتخرد ،والسجل األكاديمي للطالل المستقيل

طالل في وسائط متعددة.

وذلك بعد إجا ته من مجلس الكلية.

أو المنسحل أو المفصول أو المتحول إلى جامعة أخرى وكذلك تصدر إفادة للطالل

العادي.
4.12

تصدر شهادة التفاصيل أو السجل األكاديمي بواسطة

وعميد الكلية وتأييد أمين الشؤون العلمية.

ابط التسجيل واالمتحانات

 .13شهادة الت رج
1.13

تصدر و ائق التخرد بوساطة أمين الشؤون العلمية ممهورة بتوقيعه وتوقيع عميد

الكلية و ابط التسجيل واالمتحانات بعد استيفاء الطالل لمطلوبات الدرجة الجامعية.
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تصدر الشهادة الجدارية بوساطة أمين الشؤون العلمية ممهورة بتوقيعه وتوقيع عميد

2.13

الكلية المعنية وتوقيع مدير الجامعة بعد استيفاء الطالل لمطلوبات الدرجة الجامعية.

لائحة امتحانات الدراسات الجامعية و الدبلومات التتنية المعدلة لسنة
2019م
عم أالً ب لأأام المــادة ( / 25أ) ( )1مــن قــانون جامعــة الجزيـرة لســنة 1995م أصــدر مجلــس
أساتذة جامعة الجزيرة الئحة لتنظيم العملية األكاديمية المتحانات الدراسات الجامعية و الدبلومات
التقنية.

 .1أحكام تمهيدية
1.1

تعريف:
تســمى هــذه الالئحــة الئحــة امتحانــات الد ارســات الجامعيــة والــدبلومات التقنيــة ويعنــى بهــا
القواع ــد  ،وال ــنظم  ،والموجه ــات الت ــي تحك ــم و ــع ،وتنفي ــذ ،وتق ــويم االمتحان ــات الخاص ــة

بطالب البكالوريو(  ،والدبلوم التقني بالجامعة.
2.1
1.2.1

أحكام اللائحة:
يسري العمل بهذه الالئحة بعد إجا تها من مجلس األساتذة  ،وتوقيع رئيس مجلس األساتذة

2.2.1

تُطب ــق ه ــذه الالئح ــة عل ــى جمي ــع البـ ـرامج األكاديمي ــة الت ــي تق ــدمها الجامع ــة عل ــى مس ــتوى

عليها.

3.2.1

البكالوريو(  ،والدبلوم التقني .كما تُطبق على برامج البكالوريو( بنظام التعليم عن ُبعد.
تُطبق هذه الالئحة على جميع أنوان االمتحانات ( نصف الفترة – العملي – النهائية).

4.2.1

لمجلــس األســاتذة الحــق فــي تعــديل هــذه الالئحــة  ،علــى أن تُعلــن التعــديالت بصــورة رســمية
من خالل قنوات الجامعة المعترف بها.

5.2.1

تقع على الطالل مسؤولية اإللمام بهذه الالئحة  ،وعلى كليات الجامعة إتاحتها للطالب.

6.2.1

7.2.1

إذا طـ أر أمــر يســتوجل تعليــق العمــل بــأي بنــد مــن بنــود هــذه الالئحــة علــى كافــة المســتويات

ـداء باألقســامُ ،يرفــع الطلــل كتابــة مــن مجلــس القســم إلــي مجلــس
األكاديميــة بالجامعــة ،ابتـ ً
الكلية للتوصية بشأنه قبل رفع األمر إلى مجلس األساتذة التخاذ القرار النهائي.
يجو لكل كلية و ع لوائح داخلية خاصة باالمتحانات تتوافق مع خصوصيتها  ،على أالَّ
تتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

.2تفاسير
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تعنــى الكلمــات التاليــة فــي هــذه الالئحــة مــا هــو مو ــح أمــام كــل منهــا  ،مــا لــم يقــتض

السياق معنى غير ذلك

 1.2العاة ة:

 2.2ةع س األساتاة:
 3.2الك ية:

 4.2الطالب

قصد بها جامعة الجزيرة.
ُي ا
قصد به مجلس أساتذة جامعة الجزيرة.
ُي ا

قصد بها أي كلية من كليات جامعة الجزيرة.
ُي ا
قصــد بــه الطالــل المســجل فــي أي مــن ب ـرامج البكــالوريو( أو الــدبلوم
ُي ا
التقني بالجامعة.

 5.2القسم

قصــد بــه أيــة وحــدة علميـ ــة تتبــع لكلي ـ ــة  ،تقــوم بمهــام التدري ـ ـ ــس  ،أو
ُي ا
البحث  ،أو التدريل.

 7.2المرشأأأد األكأأأاديمي

قصــد بــه عضــو هيئــة التــدريس بالكليــة  ،الــذي يوكــل إليــه اإلرشــاد
ُي ا
األكاديمي لمجموعة من الطالب.

قصــد بــه المــدة الزمنيــة التــي يحــددها التقــويم الد ارســي بالجامعــة  ،مــن
 6.2الفص أ /ال ام الدراسأأي ُي ا
بداية التسجيل إلى نهاية االمتحانات.

 8.2االةتحانأأأأا

قصـ ــد بهـ ــا االمتحانـ ــات الخاصـ ــة بتقـ ــويم األداء األكـ ــاديمي للطـ ــالب،
ُي ا
وتشــمل االمتحانــات التحريريــة ،والعمليــة ،والشــفهية ،وتقــويم الســمنارات

ومشاريع التخرد.

 9.2الممتحنون

قصـد بهـم أعضـاء هيئـة التـدريس أو األسـاتذة المتعـاونون الـذين قـاموا
ُي ا
بتدريـ ـ ـ ـ ــس مقـ ـ ـ ــررات البكالوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو( أو الـ ـ ـ ــدبلوم التقنـ ـ ـ ــي  ،وو ـ ـ ـ ــعوا

 10.2المراقبأأأون

وكــل إل ــيهم مهمــة مراقب ــة تنفي ــذ
الم ا
قص ــد بهــم أعض ــاء هيئــة الت ــدريس ُ
ُي ا
االمتحانات.

 11.2األجي ة اإللكترونية

االمتحانات الخاصة بها.

قصـد بها أي أجهزة يمكـن أن تسـتخدم فـي تسجي ـ ــل المقـررات صوتـ ــياً،
ُي ا
أو كتابي ـ ـ ـاً مرـ ـ ــل الهـ ـ ــاتف الج ـ ـ ـوال والوسـ ـ ــائط المتعـ ـ ــددة والحواسـ ـ ــيل
الصضيرة واألجهزة المشابهة.

1.3

 .3أحكام عامة
تطب ـ ــق بن ـ ــود الئح ـ ــة االمتحان ـ ــات عل ـ ــى االمتحان ـ ــات النهائي ـ ــة وامتحان ـ ــات نص ـ ــف الفتـ ـ ـرة

وامتحانات العملي وأي امتحانات أخرى حسل عناصر التقويم المجا ة في المقررات.

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

118

2.3

تُ َّ
حدد توارين ومواعيد امتحانات نهاية كل فصل/عام دراسي حسل التقـويم الد ارسـي المجـا
من مجلس األساتذة.

3.3

تُعقــد امتحانــات نهايــة الفصــل الد ارســي م ـرتين فــي الفصــل الد ارســي ،االمتحانــات النهائيــة ،
وامتحانات اإلكمال للطالب الذين تضيبوا عن االمتحانات النهائية بعذر مقبول.

4.3

تُعقد امتحانات اإلكمال في فترة ال تتجاو االسبوعين من نهاية االمتحانات النهائية.
تُنشـ ــر جـ ــداول امتحانـ ــات نهايـ ــة كـ ــل فصـ ــل د ارسـ ــي قبـ ــل أسـ ــبوعين فـ ــي األقـ ــل مـ ــن بدايـ ــة

6.3

تُحــدد تـوارين ومواعيــد امتحانــات نصــف الفتـرة  ،واالختبــارات ،وإعــداد التقــارير ،والواجبــات،
والسمنارات ،وكل وسائل التقويم األخـرى أ نـاء الد ارسـ ــة بمـا يتفـق ولوائـ ـ ــح الكليـ ـ ــة ،وتقدي ـ ـ ــر

5.3

االمتحانات  ،وال تُ َّعدل جداول االمتحانات بعد نشرها إال بموافقة مجلس األساتذة.

أست ـ ـ ـ ــاذ أو أساتذة المقرر المعني.

سمح بدخول الطالل إلى أي امتحان ما لم يكن قد
7.3
ال ُي ا
 1.7.3أكمل إجراءات التسجيل.
 2.7.3أوفى بمطلوبات الدراسة النظرية والعملية.
8.3

أي طلــل اســترحام مــن الطالــل يتعلــق باالمتحانــات يجــل أن يحــال للمرشــد األكــاديمي ،

ليقوم بالتوصية بمعالجة االسترحام عبر القنوات األكاديمية الرسمية.
1.4

 .4الامتحانات
يجل أن تتم اإلجراءات المتعلقة باالمتحانات في سرية تامة في كل مراحلها من قبل الذين

تم تعيينهم خصيصاً للتعامل معها ،وحتى إجا ة نتائجها من قبل مجلس الكلية.
ِ
الممتحنين الخارجيين.
 2.4يجو للكلية بحسل ما تنص عليه لوائحها الداخلية العمل بنظام
3.4

عل ــى الكلي ــات واألقس ــام االهتمـ ــام بتنفيـ ـذ ومراقب ــة امتحانـ ــات نص ــف الفتـ ـرة  ،واالختبـ ــارات،

4.4

مواصفات الامتحان الجيد:
الممتحنين مراعاة الموجهات التالية
على ُ

وامتحانات العملي ،وطرائق التقويم األخرى مرل اهتمامها باالمتحان النهائي.

 1.4.4تحديــد األهــداف المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة الم ـراد قيــا( مــدى تحسيقهــا  ،وتحديــد أبعــاد
ومحاور االمتحان.

2.4.4

تحليـل المحتويـات العلميـة للمقـرر المتعلقـة باالمتحـان  ،وتحديـد األهميـة النسـبية لكـل مـن

3.4.4

أن يتصف االمتحان بالمو وةية ،وشمولية األسئلة  ،وو وحها  ،وتنوعها  ،مع الربات

أهدافها.

والمصداقية.
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4.4.4

تنويــع أســئلة االمتحــان بــالتركيز علــى األســئلة ذات اإلجابــات المختص ـرة  ،والتقليــل مــن

5.4.4

أن تُ ارعــى الدقــة ف ــي األلفــاظ  ،وحس ــن التعبيــر  ،والصــياغة المحكم ــة الوا ــحة لاس ــئلة
وتجنل الضموض واإلسهاب  ،وأن تخلو طباعتها من األخطاء بكافة اشكالها .

6.4.4

أن تتــدرد األســئلة مــن الســهل إلــي الصــعل  ،مــع ربــط األســئلة ودرجاتهــا بالجهــد المبــذول

7.4.4

أن يتضمن االمتحان قد اًر من االختيار من بين أسئلة المو ون الواحد .

أسلوب المقال.

في كل مفردة من مفردات المقرر.
8.4.4

عدم التركيز على أسئلة التذكر والحفظ فقط.

تجنل االرتباطات اللفظية بين أصل السؤال واإلجابة الصحيحة.
9.4.4
 10.4.4أالَّ تكون هناك ةبارات تجيل عن أسئلة أخرى في االمتحان.
 11.4.4تو يع درجات السؤال على أجزائه.

 12.4.4أن تُراعى مالءمة من االجابة على األسئلة للزمن المحدد لها.

5.4
1.5.4

تشم االةتحانا الخاصة بتقويم األداء األكاديمي ل طالب اآلتي:
الامتحانات التحريرية:
يجل مراعاة اآلتي في االمتحانات التحريرية

 1.1.5.4مناقشــة االمتحانــات ومــدى التزامهــا بمواصــفات االمتحــان الجيــد فــي اجتماعــات مجــالس
األقسام.

 2.1.5.4إعداد إجابات نموذجية عند إعداد االمتحانات.
ِ
الممتحن ــون ك ــل أوراق االمتحان ــات لمكت ــل التس ــجيل واالمتحان ــات بالكلي ــة قب ــل
 3.1.5.4أن ُيق ــدم
أسبوعين من بداية االمتحانات لتجهيزها ،كما يجـل علـى الممتحنـين مراجعـة المسـودات
بع ــد الطباع ــة للتأك ــد م ــن اكتماله ــا وخلوه ــا م ــن األخط ــاء  ،أو فق ــد أي ج ــزء منه ــا قب ــل
تنفيذها.

4.1.5.4

أن تحتوى أوراق االمتحانـات علـى اسـم الكليـة  ،والقسـم  ،و التخصـص  ،واسـم المقـرر،
أي
وع ـ ــدد ساع ـ ـ ـ ـ ــاته المعتـ ـ ـ ـ ــمدة ،والتأري ـ ـ ـ ـ ــن والوق ـ ــا المسـ ـ ـ ـ ـ ــموح ب ـ ـ ـ ــه ألداء االمتح ـ ــان و َّ

معلومـ ــات أو إرشادات أخرى.
 5.1.5.4عنــد اشــتراك أكرــر مــن ممـ ِ
ـتحن فــي إعــداد أســئلة االمتحــان  ،يجــل علــى القســم المعنــى
ُ
تحديــد أحــدهم ليكــون منســقاً لالمتحــان .و الممتحنــون فــي هــذه الحالــة مســؤولون بشــكل
فردي وجماعي مسؤولية مباشرة عن أي سؤال تحتويه ورقة االمتحان.
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6.1.5.4
7.1.5.4

علــي ــابط التســجيل و االمتحانــات حفــظ أوراق االمتحــان فــي مكــان آمــن بالكليــة إلــى
حين انعقاد موعد االمتحان ،واالحتفاظ بأوراق اإلجابة إلى حين تسليمها للم ِ
متحنين.
ُ
أن يتم تسليم كراسات إجابة االمتحانات النهائية لمكتل التسجيل واإلمتحانات مع تسـليم
النتيجــة ،وأن يحــتفظ مكتــل التســجيل واالمتحانــات بك ارســات اإلجابــة لفتـرة أربعــة فصــول

د ارســية فــي األقــل فــي مكــان آمــن للرجــون إليهــا عنــد الضــرورة ،ومــن ــم إبادتهــا بإش ـراف
ابط التسجيل واالمتحانات.

 8.1.5.4أن يكــون الممتحنــون ،أو مــن ينــوب عــنهم موجــودين عنــد بدايــة االمتحــان ،أو فــي أمــاكن
تمكـ ــن مـ ــن سـ ــهولة االتصـ ــال بهـ ــم أ نـ ــاء فت ـ ـرة االمتحـ ــان ،للرجـ ــون إلـ ــيهم لتو ـ ــيح أي

استفسارات تتعلق بأوراق االمتحانات.
2.5.4

الامتحانات العملية:
يجل مراعاة التالي في كل االمتحانات العملية

صمم االمتحانات العملية الختبار الخبرة العملية ،والمهارة ،والدقة ،والمعارف.
 1.2.5.4أن تُ َّ

 2.2.5.4اتاحة الزمن الكافي ألداء االمتحان العملي.
 3.2.5.4أالَّ يؤدي الخطأ الواحد عند إجراء االمتحان العملي ،ما أمكن ذلك ،إلـى الفقـدان الكامـل
للمحصلة النهائية لدرجات االمتحان.
ِ
الممتحن التقارير والبحوث والسجالت التي قدمها الطالل أ ناء دراسته للمقـرر
 4.2.5.4أن ُيقوم
المعنى ،وذلك بما يتفق ولوائح الكلية.
الامتحانات الشفهية:
3.5.4
 1.3.5.4تحدد لوائح الكلية خيار عقد امتحانات شـفهية لمقـررات د ارسـية بعينهـا ،وطريقـة عقـدها
وكل إليهم تلك المهام.
وتقويمها ،والشخص أو األشخاص الذين تُ ا

 2.3.5.4يجل أن يكون االمتحان الشفهي معداً بحيث يستوفى مواصفات االمتحان الجيد.

 3.3.5.4يجل أن تُعامل االمتحانات الشفهية بحسبانها جزءاً مكمالً لعناصر التقويم المستمر في
المقرر المعني ،بحيـث ال يعنـي الفشـل فـي االمتحـان الشـفهي فشـل الطالـل فـي المقـرر،
ما لم تنص لوائح الكلية على ذلك.

6.4
1.6.4

مشاريع الت رج:
قد ُيطالل من الطالب المرشحين للتخرد إجراء بحوث تطبيسية في مجال تخصصهم في
الفصــلين الد ارســيين النهــائيين كشــرط للحصــول علــى اإلجــا ة الجامعيــة .يــتم إج ـراء هــذه

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

121

البحــوث تحــا إشـراف اعضــاء هيئــة التــدريس  ،وتُقــدم فــي شــكل أطروحــة و /أو ســمنار

حسل ما تراه الكلية.

2.6.4

صمم مشـاريع البحـوث فـي مجـاالت تتناسـل والمعـارف التـي اكتسـبها الطالـل
يجل أن تُ َّ

3.6.4

تحدد كل كلية طريقة تقويم مشاريع التخرد.

1.5

 .5حالات الغش
تشمل حاالت الضش أ ناء االمتحانات اآلتي

1.1.5
2.1.5
3.1.5
4.1.5
5.1.5
6.1.5
2.5

1.2.5
2.2.5

واإلمكانيات المتوفرة  ،والوقا الذي يسمح للسيام بها.

حيا ة أي مستند  ،أو مادة  ،أو وسيلة بها معلومات تتعلق بمادة االمتحان.
تقــديم أو تلقــي أي مســاعدة بــأي وســيلة مــن طالــل أو أي شــخص آخــر تســاهم فــي أداء
االمتحان.

الكتابة على أي ورقة غير ورقة االمتحان أو كراسة االجابة أو أي وسيلة أخرى.

إخفاء كراسة اإلجابة أو جزءاً منها  ،أو عدم تسليمها للمراقل عند نهاية االمتحان.
أن يكـون بحيــا ة الطالـل هــاتف جـوال أو أي مــن األجهـزة اإللكترونيــة حتـى لــو لـم يت ـ ـ ــم
االستفادة منها.

انتحال شخصية طالل آخر  ،أو السماح لطالل بانتحال شخصيته أ ناء االمتحان.

إذا ُ بط طالل في حالة غش حسبما ورد في البند ( ،)1.5تتبع اإلجراءات التالية
عل ــى كبي ــر المـ ـراقبين جم ــع األدل ــة المادي ــة الخاص ــة بحال ــة الض ــش  ،والس ــماح للطال ــل
المعني بمواصلة االمتحان.

على كبير المراقبين بعد نهاية االمتحان كتابة تقرير ُمفصل إلى عميد الكليـة عـن حالـة
الضش وإرفاق األدلة المؤيدة مع كراسة االجابة الخاصة بالطالل المعني.

3.2.5

ُيكــو ان عميــد الكليــة لجنــة تحقيــق مــن ال ــة أعضــاء مــن هيئــة التــدريس  ،يكــون أحــدهم
الممـ ِ
ـتحن ،وعلــى اللجنــة أن تقــوم بــإعالن الطالــل لحضــور جلســة تقصــي الحقــائق فــي

4.2.5

تعقد اللجنـة المكلفـة جلسـة تؤخـذ فيهـا اقـوال المـراقبين والطالـل المعنـي ،ومـن ـم د ارسـة

الحالة.

الحالــة وتقــديم التوصــية بشــأنها إلــى مجلــس الممتحنــين والــذي يوصــي بشــأنها لمجلــس
5.2.5

الكلية.

إذا لــم ايمُرــل الطالــل أمــام اللجنــة المكلفــة رغــم إعالنــه  ،يجــو أن يصــدر الحكــم عليــه
ويع اد الطالل ُمعلناً إذا با أنه رفض استالم اإلعالن ،أو إذا تم لصق اإلعالن
يابياًُ .

بلوحة إعالنات الكلية قبل ال ة أيام من موعد انعقاد الجلسة.
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6.2.5
7.2.5
8.2.5
9.2.5

فــي حالــة بــوت الضــش يرفــع مجلــس الكليــة توصــيته إلــى مجلــس األســاتذة بمــنح الطالــل
تقدير رسوب في المقرر المعني و تعليق دراسته لمدة فصلين دراسيين.

في حالة بوت الضش االلكتروني يرفع مجلس الكلية توصيته إلى مجلـس األسـاتذة بمـنح

الطالل تقدير رسوب في المقرر المعني وتعليق دراسته لمدة أربعة فصول دراسية.

فـي حالـة بـوت تكـرار الضــش أ نـاء امتحانـات الفصـل الد ارســي او خـالل فتـرة د ارسـته فــي
نهائيا من الجامعة.
الجامعة يرفع اسم الطالل لمجلس األساتذة لفصلة فصال ً
تُرسل توصية مجلس الكلية مصحوبة بكل المستندات المؤيدة لحالة الضش  ،وتوصـيات

لجنــة التحقيــق لمجلــس األســاتذة لتوقيــع أي مــن العقوبــات أعــاله ،حيــل الحالــة ،وتُ اعتمــد
العقوبات بعد توقيع السيد رئيس مجلس األساتذة .

10.2.5

عامل حاالت الضش في امتحانات نصف الفترة أو العملي ،أو أي مـن ط ارئـق التقـويم
تُ ا
مرل ما تعامل في االمتحان النهائي.

12.2.5

تخط ــر الكلي ــة ول ــي أم ــر الطال ــل بتفاص ــيل المخالف ــة بع ــد اج ــا ة العقوب ــة م ــن مجل ــس

11.2.5

تُطبق العقوبة لحاالت الضش في امتحانات نصف الفترة أو العملـي أو أي مـن ط ارئـق
التقويم األخرى بنهاية الفصل الدراسي بعد اجا تها من رئيس مجلس االساتذة.
االساتذة.

1.6

 .6سوء السلوك أثناء الامتحانات
اس ــتنادا عل ــى نظ ــام االس ــا( للس ــلوك الترب ــوي ومحاس ــبة الط ــالب المج ــا م ــن مجل ــس
الجامعة يشمل سوء السلوك لطالل أو أي عـدد مـن الطـالب أ نـاء االمتحانـات الحـاالت

1.1.6
2.1.6
3.1.6
4.1.6
5.1.6

اآلتية

تحـ ـريض الط ــالب بعـــدم الجل ــو( لالمتحـ ــان  ،أو السي ــام بـــأي أعم ــال ت ــؤ ر ف ــي ســـير

االمتحانات.

تزوير الطالل للمستندات أو أيه أوراق رسمية بضرض السماح له بدخول االمتحان.

عدم االنصيان لتوجيهات المراقبين.
إتالف كراسات  ،أو أوراق االمتحانات  ،أو غيرها.
اإل عاد أ ناء االمتحانات.
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6.1.6
7.1.6
8.1.6
2.6

1.2.6
2.2.6

3.2.6
4.2.6

التلفظ بألفاظ غير الئقـة  ،أو كتابتهـا علـى ك ارسـة االجابـة  ،أو أوراق االمتحانـات  ،أو
غيرها.

االعت ــداء ،أو ال ــتهجم عل ــى األس ــاتذة  ،أو المـ ـراقبين  ،أو الط ــالب  ،أو الع ــاملين أ ن ــاء

االمتحان.

تعاطي المكيفات  ،أو المأكوالت داخل قاعة االمتحان.
في حالة وجود سوء سلوك حسبما ورد في البند ( ، )1.6يتبع االتي

على كبير المراقبين بعد نهاية االمتحان كتابة تقرير ُمفصل إلـى عميـد الكليـة عـن حالـة
سوء السلوك وإرفاق األدلة المؤيدة ان وجدت.

يرفع عميد الكلية تقري اًر مفصالً بحالة سوء السلوك لعمادة شـؤون الطـالب إلجـراء الـال م

حسبما جاء في النظام األساسي للسـلوك التربـوي ومحاسـبة الطـالب المجـا مـن مجلـس

الجامعة.

يق ــوم عمي ــد ش ــؤون الط ــالب بتش ــكيل لجن ــة تقص ــي حق ــائق تق ــوم ب ــالتحري  ،واس ــتجواب

الشهود ،واالطالن على البيانات.

ف ــي حال ــة ُب ــوت س ــوء الس ــلوك تُش ــكل لجن ــة محاس ــبة ترف ــع توص ــياتها لم ــدير الجامع ــة
الطالل بواحدة أو أكرر من العقوبات التالية
بمعاقبة

 1.4.2.6إنذار الطالل  ،أو الطالب ،وتوقيعهم على تعهد بعدم التكرار.

 2.4.2.6تعليق دراسة الطالل أو الطالب لمدة أقصاها أربعة فصول دراسية.
 3.4.2.6الفصل النهائي من الجامعة.
5.6
6.6
7.6

يجو لمدير الجامعة بعد االطالن على توصية لجنة المحاسبة تأييد التوصية بالعقوبـة

أو تعديلها ويكون ق ارره نهائياً.
تخط ــر عمـ ــادة شـ ــؤون الط ــالب ولـ ــي أمـ ــر الطالـ ــل  -ال ــذي ُيعاقـ ــل لسـ ــوء السـ ــلوك -
بتفاصيل المخالفة والعقوبة.

فــي حالــة اإل عــاد الــذي يخــل بس ـير االمتحانــات  ،أو اســتعمال العنــف  ،يجــو لكبيــر
الم ـراقبين بالقاعــة أن يمنــع الطالــل أو الطــالب المعنيــين مــن مواصــلة االمتحــان لحــين

8.6

عر هم على لجنة التحقيق.

يجو لعميد شؤون الطالب اتخاذ أي إجـراء قـانوني فـي أي سـلوك تخريبـي مـرتبط بسـوء
السلوك.
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1.7

الطالــل الــذي يتضيــل عــن االمتحــان النهــائي فــي أي مقــرر بعــذر مقبــول عليــه الجلــو(

2.7

الطالل الذي يتضيل عن االمتحان النهائي في أي مقرر بعـذر غيـر مقبـول يعتبـر ارسـباً

3.7

الطالــل الــذي يتضيــل عــن أي إمتحــان غيــر االمتحــان النهــائي فــي أي مقــرر بعــذر غيــر

4.7

مقبول ال ُيمنح الدرجات المحددة لذلك االمتحان.
يشمل الغياب بعذر مقبول الحاالت اآلتية

1.4.7
2.4.7
3.4.7
4.4.7

5.7

6.7

المتحان المقرر

من فترة امتحانات اإلكمال.

في ذلك المقرر.

الحــاالت المر ــية بعــد إب ـ ار الشــهادات أو التقــارير الطبيــة المعتمــدة مــن إدارة الخــدمات
الصحية بالجامعة.

الغياب أ ناء األسبون التالي لتارين وفاة قريل من الدرجة األولى.
الغياب بضرض شهادة المحاكم.
أي سبل آخر يقره مجلس الكلية بتوصية من المرشد األكاديمي.
ال تُقبـ ــل الشـ ــهادات أو التقـ ــارير الطبيـ ــة إالَّ بعـ ــد اعتماده ــا مـ ــن إدارة الخ ــدمات الصـ ــحية
بالجامعة.

ال تُقبل الشهادات أو التقارير الطبية أو أي مستندات أخرى ألي عـذر بعـد أداء الطالـل
لالمتحان.

7.7

الطال ــل ال ــذي يتع ــرض لم ــرض ط ــارئ أ ن ــاء االمتح ــان ينق ــل ف ــو اًر إل ــى وح ــدة الخ ــدمات

1.7.7

نهائياً عن أداء االمتحان.
في الة القرار بموص ة االةتحان يمنح الطالب زةنأاً اضأافياً ي أادل الأ ة الأاي فقأده
ة أ االةتحأأان بشأأرط ان يلأأون قأأد عأأاد لقاعأأة االةتحأأان قب أ نيايأأة زة أ االةتحأأان

8.7

الطالل الذي يتضيل عن  %25أو أكرر من حضور المحا ـرات  ،أو الـدرو( العمليـة

الصــحية بالجامعــة  ،ويكــون ق ـرار الوحــدة نهائي ـاً  ،إمــا مواصــلة االمتحــان  ،أو التوقــف

الم ني .

ألي مقــرر بعــذر مقبــول  ،يمــنح تقــدير لــم يؤخــذ بعــد توصــية مجلــس الكليــة ،ويعتمــد
9.7

تقدير لم يؤخذ حتى إذا جلس لكل امتحانات المقرر المعني.

الطالل الذي يتضيل عن  %25أو أكرر من حضور المحا ـ ارت  ،أو الـدرو( العمليـة

ألي مقــرر بعــذر غيــر مقبــول  ،يكــون لمجلــس الكليــة الحــق فــي حرمانــه مــن الجلــو(

ويعـ ُـد هــذا الطالــل ارســباً فــي المقــرر حتــى لــو جلــس لكــل امتحانــات
لالمتحــان النهــائيُ ،
المقرر المعني.
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1.8

 .8إجازة نتائج الامتحانات
تُسلم نتائج االمتحانات في فترة أقصاها ال ة اسابيع من نهاية االمتحانات.
ِ
الممتحنـين  ،ومـن ـم ترفـع إلـى
تُناقش نتائج االمتحانات في مجـالس األقسـام ،ومجلـس

3.8

يرأ( اجتمان مجلس الممتحنين عميد الكلية المعنية.

2.8

4.8

مجلس الكلية للتوصية بشأنها لمجلس األساتذة.

إذا حدث اختالف بين أعضاء مجلس الممتحنين فيما يتعلـق بنتـائج فصـل د ارسـي  ،أو

نتيجة مقرر دراسيَّ ،
فإن األمر يرفع إلى مجلس الكلية والذي يكون حكمه ملزماً.

5.8

تُرفــع نتــائج امتحانــات الفصــل الد ارســي وكــل التوصــيات والتقــارير الخاصــة بالنتــائج بعــد
إجا تهــا مــن مجل ــس الكليــة ،بتوقي ــع عميــد الكليــة ،ألمان ــة الشــؤون العلمي ــة لرفعهــا إل ــى

6.8

علــى الكليــة نشــر ق ـوائم بنتــائج امتحانــات الفصــل الد ارســي التــي أوصــى مجلــس الكليــة

مجلس األساتذة إلجا تها.

لمجلــس االســاتذة بإجا تهــا ،وبتوقيــع العميــد تحــا العبــارات اآلتيــة ( نتــائج مبدئيــة –

خا عة إلجا ة مجلس األساتذة).

7.8

تُعد كل اإلجراءات المتعلقة بنتائج االمتحانات في كل مراحل اجا تها سرية تماماً.

1.9
1.1.9

.9الموجهات ال اصة بتنفيذ الامتحانات
موجهات للطلاب:
الممتحنــين قاعــة االمتحــان قبــل خمــس دقــائق مــن الوقــا المحــدد
يبــدأ دخــول الطــالب
ا

لبداية االمتحان.
2.1.9

سمح للطالب بدخول قاعة االمتحان خالل نصف الساعة األولى من بدايـة االمتحـان،
ُي ا
منح الطالل المتأخر وقتاً إ افياً.
وال ُي ا
ال ُيسـ ـ اـمح ألي طالـ ــل بـ ــدخول قاعـ ــة االمتحـ ــان بعـ ــد مضـ ــي نصـ ــف سـ ــاعة مـ ــن بدايـ ــة

4.1.9

ال ُيس ـ اـمح ألي طال ــل بمض ــادرة قاع ــة االمتح ــان قب ــل انقض ــاء نص ــف س ــاعة م ــن بداي ــة
االمتحان.

3.1.9

االمتحان.
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5.1.9
6.1.9

سمح بإعادة دخول أي طالل قاعة اإلمتحـان إال إذا كـان خا ـعاً للمراقبـة المسـتمرة
ال ُي ا
طوال فترة يابه من قبل عضو هيئة تدريس.
ي ِ
حدد المراقبون مواقع جلو( الطالب داخل قاعة االمتحان ويجل أن يجلس كـل طالـل
ُ
ِ
في المكـان الـذي ُحـدد لـه .وفـي حالـة االمتحانـات العمليـة يجـل علـى الطالـل إتبـان كـل
اإلرشادات من ِقبل المراقبين فيما يخص حركته داخل المعمل  ،أو مكان االمتحان.

7.1.9

ال يحق ألي طالل ،داخل موقع االمتحان  ،أن تكون بحو تـه أي وسـيلة مسـاعدة مهمـا
كــان نوعهــا ،كمــا ال يحــق لــه تسـ ُّـلم أي شــيء مــن شــخص آخــر  ،عــدا مــا يســمح بـ ـ ــه

8.1.9

ال يحــق للطالــل اســتخدام قلــم الرصــاص لإلجابــة علــى أســئلة االمتحــان إال فــي الحــاالت

9.1.9

التي ُيسمح بها باستخدامه.
يجــل علــى الطالــل أال يقـ ِـدم  -بطريقــة مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة  -أي مســاعدة لطالــل

10.1.9

يجل أن يتتبع الطالل بحرص كل التعليمات المو حة على ورقـة االمتحـان  ،أو ورقـة

11.1.9

المحدد.
على الطالل كتابة اسمه على كراسة اإلجابة بالصورة المطلوبة لالمتحان َّ

الممتحنون  ،أو المراقبون.

آخر ،وأال يقبل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مساعدة من طالل آخر.

اء أكانـ ــا علـ ــى السـ ــبورة أو شـ ــفاهه أ نـ ــاء
اإلجابـ ــة ،وأي تعليمـ ــات يقـ ــدمها الم ارقـ ــل س ـ ـو ً
االمتحان.
12.1.9
13.1.9

سمح للطالل بأخذ أي ورقة مستعملة أو غير مستعملة ،بما في ذلك ورقة االمتحـان
ال ُي ا
وأي ورقة من كراسة اإلجابة ،خارد قاعة االمتحان.
عن ــد إع ــالن نهاي ــة وق ــا االمتح ــان يج ــل عل ــى ك ــل الط ــالب التوق ــف ع ــن الكتاب ــة ،أو

العمل ــي ،وتس ــليم جمي ــع أوراق االمتح ــان بش ــكل م ــنظم للم ارق ــل ،أو تركه ــا عل ــى طاول ــة

االمتحان حسل توجيه المراقل.

14.1.9
15.1.9

سمح للطالل بتناول الماء فقط داخل قاعة االمتحان.
ُي ا
في حالة احتياد الطالل لشيء ما عليـه طلـل ذلـك مـن الم ارقـل ،وال ُيس اـمح لـه  -تحـا
أي ظرف  -باالستعارة من طالل آخر ،أو مضادرة موقعه للحصول على أي شيء دون
الحصول على إذن من المراقل.

16.1.9

يج ــل عل ــى الط ــالب حف ــظ النظ ــام داخ ــل قاع ــة االمتح ــان  ،وااللتـ ـزام بتوجي ــه األس ــئلة

2.9
1.2.9

موجهات مراقبة الامتحانات:
يجل أن يكون المراقل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واالستفسارات إلى المراقل  ،أو الممتحن مباشرة بعد أخذ اإلذن.
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2.2.9
3.2.9
4.2.9
5.2.9

يجل أن يكون في كل قاعة كبير مراقبين.

يجل أن يكون عدد المراقبين في كل قاعة ا نين في األقل.

يجل أن يكون المراقبون داخل قاعة االمتحانات قبل عشـر دقـائق فـي األقـل مـن الوقـا
المحدد لبداية االمتحان.

يســمح المراقبــون للطــالب بــدخول قاعــة االمتحــان قبــل خمــس دقــائق مــن الوقــا المحــدد

لبداية االمتحان.

6.2.9

علــى كبيــر المـراقبين أن ُيعلــن الطــالب بعــدم الــدخول إلــى قاعــات االمتحانــات وبحــو تهم
األجهزة اإللكترونية .

8.2.9

الح ــرص عل ــى مراقب ــة الط ــالب أ ن ــاء دخ ــولهم قاع ــات االمتحان ــات  ،وأ ن ــاء االمتح ــان،

7.2.9

9.2.9

أن ُيعلن كبير المراقبين  ،و يكتل على السبورة الوقا الفعلـي لبدايـة االمتحـان  ،ونهايـة
االمتحان  ،وال يتم تعديل وقا االمتحان بعد إعالنه إال بالرجون للممتحن.
والتأكد من عدم حملهم األجهزة اإللكترونية.

على كبير المراقبين أخذ الحضور للطالب الممتحنين داخل قاعة االمتحـان بعـد م ِ
ضـي
ا
ُ
نصف ساعة من بداية االمتحان.

10.2.9

على المراقبين االمتنان تماماً عن مناقشة ورقة األسئلة مع أي طالل ،وفي حالـة الشـك

11.2.9

علــى الم ـراقبين أن يظل ـوا يقظــين ط ـوال فت ـرة االمتحــان  ،وأال يشــضلوا أنفســهم بــأي شــيء

12.2.9
13.2.9
14.2.9

حول أيه معلومة في ورقة االمتحان عليهم الرجون إلى الممتحن.
يصرف انتباههم عن مراقبة االمتحان.

على كبير المـراقبين التأكـد مـن أن الهـدوء يشـمل قاعـة االمتحـان والمكـان حولهـا ،وعليـه

أن يبذل كل جهد ممكن في ذلك.

إذا ت ــم اكتش ــاف حال ــة غ ــش  ،أو مخالف ــة  ،فعل ــى كبي ــر المـ ـراقبين التأك ــد م ــن أن البن ــد
( )2.5من هذه الالئحة قد تم تطبيقه.

علـى المـراقبين أن يتعـاملوا مـع حـاالت الضـش بصـورة تربويـة ولـيس تجريميـه ،وأال يخلـوا

بالهدوء داخل القاعة.

 15.2.9علـ ــى كبيـ ــر الم ـ ـراقبين أن ينبـ ــه الطـ ــالب عنـ ــد بـ ــدء كـ ــل سـ ــاعة ،أو بمـ ــا يتناسـ ــل ومـ ــدة
16.2.9

االمتحان ،بالوقا الذي مضى  ،والوقا المتبقي من من االمتحان.

يكون كبير المراقبين مسؤوالً عن جمع كـل ك ارسـات اإلجابـة ،والتأكـد مـن أن عـدد أوراق

اإلجابات التي تـم جمعهـا يسـاوي عـدد الطـالب الجالسـين لالمتحـان ،ومـن َّـم تسـليم كـل

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

128

المســتندات الخاصــة باالمتحــان فــي مظــروف مضلــق إلــى

بالكلية.

ــابط التســجيل واالمتحانــات

الرحِ يمِ
ِبسمِ اللَهِ َّ
الر َ
حم ِن َ

النظام الاساسي للسلوك التربوي
ومحاسبة الطلاب

عمالً بأحكام المادة ( 9ن) من قانون جامعة الجزيرة لسنة 1995م أصدر مجلس الجامعة

النظام األساسي اآلتي نصه

أسم النظام الاساسي وبدء العمل به
المادة (:)1

يسمى هذا النظام األساسي للسلوك التربوي ومحاسبة الطالب ويعمل به من تأرين

التوقيع عليه.

إلغااااااااء:
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المادة (:)2
ابتداء
ُيلضي النظام األساسي رقم ( )2الصادر بتأرين أكتوبر 1989م وذلك
ً
من تأرين العمل بهذا النظام األساسي.

السلوك العام:
المادة (:)3
.1

يجل على أي طالل في أي مكان و مان أن يسلك سلوكاً يتناسل وو عه كطالل
جامعي وأن يلتزم بقوانين ولوائح الجامعة في كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال
ومظهر وأن يحرص على أن يسود االحترام والرقة وجو التعامل والتفاهم مع أعضاء

هيئة التدريس والمشرفين والعاملين بالجامعة و مالئه الطالب.

.2

دون اإلخالل بصيضة ما تقدم تعتبر األعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالل
الذي يرتكل أيا منها للعقوبات التأديبية المبنية في هذا النظام.

أ /اإلساءة أو المهاترة عند مخاطبة تجمعات الطالب وخرق اللوائح الخاصة بإصدار
الصحف وتنظيم النشاط الطالبي عند إصدار الصحف الحائطية وغيرها من

المطبوعات.

ب /جلل أو حيا ة أو تعاطي أو تعامل مع أي نون من المشروبات الروحية أو
المخدرات داخل الحرم الجامعي.

د /جلل أو تخزين أو استعمال أو حيا ة األسلحة بالجامعة.

د /االمتنان المدبر أو التحريض عن حضور الدراسة أو األعمال الجامعية األخرى
التي تقضى أنظمة الجامعة بالمواظبة عليها.

هـ /أي فعل يرتكبه الطالل ويكون ماساً بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخالً

بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها
وتنطبق هذه الفقرة على أي من األفعال المنصوص عليها إذا ارتكبها الطالل

خارد الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو أي نشاط تقوم به.

و /أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات
المختصة بالجامعة واالشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في

الجامعة.

 /استعمال مباني الجامعة لضير األغراض التي أعدتها له دون إذن سابق.

ح /جمع التوقيعات أو التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات.

المختصة بالجامعة أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة األنشطة.
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ط /اإلخالل بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه المحا رات التي تلقي داخل الجامعة.

ي /أي أهانه أو إساءة يوجهها الطالل لعضو هيئة التدريس أو ألي من العاملين أو
الطالب بالجامعة.

ك /إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة.
ن/

مخالفة القواعد اآلمرة أو الناهية من قانون الجامعة أو أنظمتها أو التعليمات

م/

التزوير في الو ائق الجامعية أو إخفاء المعلومات و استعمال األوراق المزورة في

الصادرة تنفيذاً لها.

أي أغراض جامعية.

ممتلكات الجامعة
المادة (: )4
 .1يجل على الطالل أن يعني عناية تامة بممتلكات الجامعة وأن يحرص على حسن
استعمالها والمحافظة عليها.

 .2لتنظيم وإتاحة الفرصة العادلة يجل الحصول على إذن مسبق من المسئول عن
مباني وميادين الجامعة عندما يراد استعمالها ألي غرض من األغراض.

المحاسبة
المادة (: )5
كل طالل يخالف قوانين ولوائح وتوجيهات الجامعة يعرض نفسه للمحاسبة اإلدارية
بمقتضى هذا النظام األسا( وتجو معاقبته بأي من العقوبات التالية
 .1لفا النظر.

 .2اإلنذار للدرجات الرال ة األول والراني والنهائي.
 .3الضرامة أو دفع تعويض أو إصالح التلف الناتج عن الضرر الذي يتسبل فيه.
 .4الحرمان المؤقا من ممارسة النشاطات الطالبية.
 .5تعليق الدراسة.

 .6الفصل المؤقا من الجامعة.
 .7الفصل النهائي من الجامعة.
المادة ()6

 .1يجو الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكرر من العقوبات المنصوص عليها في هذا
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النظام.

 .2تحفظ ق اررات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالل لدي عمادة شؤون الطالب
وتبلد الجهة المختصة بضرض العقوبة ويرسل القرار إلى ولي األمر وللجهة الموفدة

إن وجدت.

تصنيف مجالس المحاسبة وتشكيلها
يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد مجالس محاسبة في

مجمعات الجامعة ( المدينة الجامعية ،وال ار ي ،وحنتوب ،والكليات خارد مدينة ودمدني).

وذلك للنظر في مخالفات الطالب المحالة إليها من عميد شؤون الطالب أو عمداء الكليات حسل
مقتضي الحال بالتصنيف والتشكيل اآلتي

المادة (: )7

 .1تكون مجالس المحاسبة إيجا يه وغير إيجا يه.

 .2يختص عميد الطالب أو من يفو ه بمحاسبة الطالب إيجا ياً.
 .3يشكل مجلس المحاسبة غير اإليجا ي على النحو التالي
أ .عميد الطالب أو من ينوب عنه

رئيساً

ب .أحد عمداء الكليات بالمجمع الجامعي

عضواً

د .ممرل صندوق رعاية الطالب

عضواً

د .ال ة أعضاء من هيئة التدريس

أعضاء

 .4إذا كان عميد الطالب أو أي عضو من أعضاء المجلس طرفاً في المخالفة
يجو لمدير الجامعة أو من ينوب عنه تعيين شخصاً بديالً.

التحتيق

المادة (:)8

 .1ال يجو تقديم أي طالل للمحاسبة أمام مجلس محاسبة غير إيجا ي إال بعد إجراء
تحقيق بواسطة لجنة يشكلها عميد الطالب .يكون عميد شؤون الطالب في الشهر

األول من كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة أخري أو أكرر لجان للتحقيق
في المخالفات التي يرتكبها الطالب في مجمعات الجامعة ( المدينة الجامعية ،و

ال ار ي ،وحنتوب ،والكليات خارد مدينة ودمدني) وذلك من ال ة أعضاء أ نين من

هيئة التدريس ومشرف من عمادة شؤون الطالب ويتولى عميد شؤون الطالب إحالة

المخالفات إلى اللجان للتحقيق فيها.

 .2إذا ا با التحقيق وجود بينة مبدئية يجل تحرير التهمة ورفع محضر التحقيق إلى
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عميد شؤون الطالب إلحالته لمجلس المحاسبة أما إذا لم يكشف التحقيق عن

مخالفة تحفظ اإلجراءات.

 .3إذا انتها المدة المحددة ألي لجنة من لجان التحقيق تستمر في ممارسة صالحياتها
إلى أن تشكل لجان جديدة تحل محلها.

سلطات مجلس المحاسبة
المادة (:)9

 .1يجو لعميد شؤون الطالب أو من يفو ه عند محاسبة الطالل ايجا ياً أن يوقع
أي من العقوبات الواردة في المادة (أ) و (ب) و (د) و(د) كما يجو لمجلس

المحاسبة غير اإليجا ي أن يوقع أي من العقوبات الواردة في المادة (.)5

إجراءات مجلس المحاسبة
المادة (:)10

 .1يعلن الطالل بمجلس المحاسبة غير اإليجا ي بتارين انعقاد المجلس ويعطي
صورة من التهمة قبل يومين من تأرين انعقاد المجلس على األقل وإذا تعذر

إعالن الطالل يجو للمجلس إعالنه بواسطة مسجل الكلية أو أقرب األقربين إليه

أو يلصق إعالن على باب الضرفة التي يسكنها بواسطة مشرف اإلسكان.

 .2يدون رئيس المجلس البيانات كتابة وللطالل الحق في استجواب الشهود المؤيدين
للتهمة.

 .3يكفل للطالل كل فرص الدفان بسمان شهوده وإحضار صديق للدفان عنه.
 .4بعد سمان أقوال الطالل والشهود يعقد المجلس جلسة للمداولة ويصدر ق ارره
باألغلبية المطلقة.

 .5يخطر المجلس الطالل بالقرار ويرسل صورة من القرار لمدير الجامعة.
 .6تسري ق اررات مجلس المحاسبة بعد صدورها وإخطار الطالل بها.

الاستئناف
المادة (:)11
 .1يجو للطالل الذي أدين أمام مجلس المحاسبة بالعقوبات المنصوص عليها في

الفقرات (  ، 5و) في المادة ( )5أن يستأنف قرار المجلس خالل خمسة عشر
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يوماً من صدوره لمدير الجامعة ويجو لمدير الجامعة وقف سريان قرار مجلس

المحاسبة لحين البا في االستئناف.

 .2يجو لمدير الجامعة تأييد اإلدانة والعقوبة أو إلضاء اإلدانة أو تعديل العقوبة.

 .3يكون قرار مدير الجامعة نهائياً.
مراجعة قرارات مجلس المحاسبة
المادة (:)12

 .1يجو لمدير الجامعة عند تسلمه لصورة من قرار مجلس المحاسبة أن يراجع من
تلقاء نفسه قرار مجلس المحاسبة.

 .2إذا تبين لمدير الجامعة إن قرار مجلس المحاسبة قد صدر خالفاً للبيانات
الوا حة يجو إعادة األمر مرة أخرى لمجلس المحاسبة التخاذ القرار المناسل.

وقف إجراءات المحاسبة
المادة (:)13
ال يجو تقديم الطالل لمجلس محاسبة إذا كانا المخالفة تتعلق بتهمة جنائية لم يفصل

فيها على أن ينعقد مجلس المحاسبة بعد المحاكمة الجنائية.
حالات طارئة

المادة (:)14
لمدير الجامعة أن يتولى اختصاصات مجلس المحاسبة في الجامعة المنصوص عليها

في هذا النظام في حالة حدوث ا طرابات أو إخالل بالنظام في الجامعة يتسبل عن ـه
عدم انتظام الدراسة فيها أو وقع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البا السريع ويبلد مدير

الجامعة ق ارره الذي يصدره في هذه الحالة مجلس الجامعة وبسية المجالس األخرى

الجامعة.

أحكام عامة
المادة (:)15
أ .الجامعة غير مسئولة عن إي خسارة أو

رر أو إصابة مرض أو وفاة تحدث

أ ناء الدراسة بالجامعة إال بالقدر الذي يجعلها مسئولة بموجل أحكام القانون.

ب .الطالل الذي يرتكل أي مخالفة لقوانين البالد يعرض نفسه للمحاسبة وما يترتل
عليها كأي مواطن.

د .يحق لعميد شؤون الطالب إيقاف الطالل الذي يرتكل مخالفة سلوكية لحين مقابلة
أمانة الشؤون العلمية
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مجلس المحاسبة.

د .يحق لعميد شؤون الطالب تعليق دراسة الطالل الذي يرتكل أو يتهم بفعل
جنائي في قضايا

 .1القتل واالتهام بالقتل.
 .2الخيانة العظمى.
 .3جرائم الحدود.

 .4األذى الجسيم.
 .5الجرائم التي تمس الشرف واألمانة.
 .6تعاطي المخدرات.
 .7إدمان المخدرات.

 .8اإلتجار في المخدرات.

هـ .ال يفصل في المخالفات الجنائية التي يرتكبها الطالل والمودعة أمام القضاء حتى
يتم الفصل القضائي فيها.
المادة (:)16
يصدر رئيس مجلس الجامعة التعليمات التنفيذية الال مة لتطبيق أحكام هذا النظام .

رئيس ةع س العاة ة

اللوائح المنظمة للنشاط الطلابي
 .1لائحة إنشاء وتنظيم روابط الكليات
 .1وفقاً ألحكام المادة ( )19الفقرة ( )3من قانون جامعة الجزيرة لسنة 1995م وعمالً
بإحكام المادة ( )5الفقرة (د) من النظام األساسي لشؤون الطالب  ...أصدر الالئحة
التالية

 .2اسم الالئحة ولدء ال م بيا:
 .1تسمى هذه الالئحة ( الئحة إنشاء وتنظيم روابط الكليات) ويعمل بها من تأرين
التوقيع عليها.

 .2تنشأ لكل كلية رابطة للطالب تسمي الرابطة ( باسم الكلية المعنية ).

 .3أهدا

الرابطة:
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 .1تنظيم النشاط االجتماعي والرقافي واألكاديمي بالكلية تنظيماً مستنداً إلى طموحات
الطالب والتعبير عنه بما يكفل طموحاتهم ويعبر عن قدراتهم.

 .2تنمية التعاون والتكافل بين طالب الكلية ورعاية أحوالهم ومصالحهم وجعل العالقات
اإلنسانية السليمة أسلوباً في حياتهم.

 .3تنمية اهتمامات الطالب الرقافية والعلمية واالجتماةية وترقية المواهل والكفاءات
الطالبية وتقديرها.

 .4االعتماد على الشورى في تصريف األمور وفي اتخاذ الق اررات وفي التعبير عن رأي
الطالب وفيما يتصل بشؤونهم.

 .5توطيد ودعم الصالت الحسنة مع أسرة الكلية ومع الكليات والروابط األخرى ومع
الهيئات والتنظيمات الطالبية في الداخل والخارد.

 .6التشاور مع إدارة الكلية في نشاطات الرابطة وبرامجها.

 .7العناية بالبيئة الجامعية وصيانة مواردها والحفاظ على جوانبها الطبيعية والتأريخية
والرقافية.

 .4تحقيق أهدا
.1

الرابطة:

تعمل الرابطة على تحقيق أهدافها بدالالتها السالفة في تنظيم المجتمع الطالبي بالكلية

ورعاية مصالحه على أسا( الشورى في الرأي والتكافل في المعامالت واقتران الحقوق
والواجبات باألساليل التي تضمن استضالل الجامعة وتدعم استقرارها وال تخالف لوائح

الجامعة ونظمها األساسية أو قوانين البالد.

تقدم الرابطة برامجها المقترحة ويتم تنفيذها بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بالنشاط

.2
 .5اإلش ار

المقترح بعمادة شؤون الطالب.
ع م الرابطة:

 .1يشرف على كل رابطة أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 .2يتم تعيين المشرف العام للرابطة بواسطة السيد عميد الكلية.

 .6عضوية الرابطة:

تضم عضوية الرابطة الفئات التالية
 . 1الطالب النظاميين المسجلين في كل الدفعات بالكلية  ..وبشمل ذلك الطالب الوافدين
والطالب النا جين.

 .2أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا والخريجين يعتبرون أعضاء شرف.

 .7أجي ة الرابطة:
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أ .الجمعية العمومية.

ب .مجلس الرابطة.
د .اللجنة التنفيذية.

د .الجمعيات العلمية التي تصدق عليها األقسام بالكليات.

 .8ةصادر تموي الرابطة:

تحصل الرابطة على تمويلها من المصادر التالية
أ.

المبالد التي تخصصها لها الكلية أو عمادة شؤون الطالب.

ب .رسوم اشتراك األعضاء.

د .المبالد التي تتحصل عليها من الهيئات والمؤسسات أو من التبرعات الشخصية.

د .أي مبالد أخرى تتحصل عليها من مناشط يوافق عليها عميد شؤون الطالب.

 .9ةلاتب الرابطة:

 .1يجو للكلية أن تخصص جزًء من مبانيها لتمار( فيها الرابطة نشاطها.
 .2ال يجو للرابطة أن تمار( أي نشاط ال يحقق أغ ار ها داخل المباني المخصصة لها.

 .3يحق لعميد شؤون الطالب أن يمنع أي نشاط للرابطة كما يحق له تجميد الرابطة أو حلها،
متى ما كان نشاطها مخالفاً لنظم الجامعة األساسية أو قوانينها ولوائحها أو قوانين البالد.
.2لائحة الجمعيات العلمية الطلابية:
تشلي يا وأهدافيا.
المادة (:)1

تؤسس في الجامعة جمعيات طالبية تسمي ( الجمعيات العلمية الطالبية) مركزها
الحرم الجامعي.

المادة (:)2

لكل قسم من األقسام العلمية في الكليات حق تأسيس جمعية علمية طالبية واحدة،
ويجو لقسمين أو أكرر من األقسام في الكلية الواحدة ،تأسيس جمعية علمية مشتركة

وذلك بعد الحصول على موافقة عميد الكلية المختص بالتشاور مع عميد شؤون

الطالب.

المادة (:)3

تهدف الجمعيات الطالبية إلى تحقيق الضايات التالية

 .1تشجيع النشاط العلمي بين األقسام في الكلية ،كل في طالب مجال تخصصه.
 .2تنمية النواحي الرقافية واالجتماةية والريا ية والفنية في القسم.
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 .3تو يق الصالت القائمة بين طالب القسم أنفسهم وفيما بينهم وبين العاملين في القسم
المادة (:)4

من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

تعمل الجمعيات العلمية الطالبية على تحقيق أهدافها بالوسائل التالية

 .1نشر البحوث وإصدار النشرات ومجالت الحائط ذات الصبضة العلمية الرقافية
واالجتماةية.

 .2المشاركة في الرحالت الطالبية على مستوى القسم وفق الضوابط الصادرة في الئحة
الرحالت الطالبية.

 .3المشاركة في تنظيم المحا رات والندوات واللقاءات العلمية والرقافية واالجتماةية في
القسم أو الكلية.

 .4المشاركة الفعالة في تنظيم أسبون الكلية العلمي.

المادة (:)5

ال يجو للجمعيات العلمية الطالبية االشتضال باألمور السياسية أو الطائفية أو

اإلقليمية أو العرفية .

.3لائحة تشكيل الاندية الطلابية وأهدافها
تؤسس في جامعة الجزيرة أندية طالبية بإشراف عمادة شؤون الطالب ويكون مركزها الحرم
الجامعي تهدف األندية الطالبية إلى تحقيق الضايات التالية

 .1تشجيع الميول التطوةية والخدمة العامة والعمل الجماعي بين طالب الجامعة.
 .2تنمية المواهل والهوايات وتشجيعها.

 .3إفساح الفرص لطالب الجامعة للمشاركة في األنشطة التي تتناسل مع ميولهم وقدراتهم
واستعداداتهم.

 .4إفساح المجال للطالب الوافدين للمشاركة في األنشطة الطالبية وإظهار قافتهم وميولهم
ومهاراتهم.

 .5تنمية االهتمام بالنواحي الجمالية والتذوقية.

 .6تنمية االهتمام بالتراث الحضاري في السودان والعالم اإلسالمي العربي واألفريقي.
والعناية بالرقافة المحلية والعالمية.

ال يجو لاندية الطالبية االشتضال باألمور السياسية والطائفية أو اإلقليمية أو العرقية.

أجهزة الاندية واختصاصاتها :
تمار( األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين التاليتين
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 .1الهيئة العامة ( أو الجمعية العمومية ).
 .2الهيئة اإلدارية ( اللجنة التنفيذية ).

أ .تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء المنضمين إلى النادي على إال يقل عددهم عـن
مائة طالل وطالبة.

ب .تمار( الهيئة الهامة االختصاصات التالة

 .1انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.

 .2مناقشة التقرير السنوي المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإق ارره.
 .3إقرار خطة العمل السنوية.

 .4سحل الرقة من الهيئة اإلدارية على أن ال يتم ذلك إال بأغلبية لري األعضاء.
 .5المشاركة الفعالة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة.

تتكون اليي ة اإلداريـة لكـل نـادي مـن سـبعة أو تسـعة أعضـاء تنتخـبهم الهيئـة العامـة بطريقـة

االقت ـران الســري فــي الشــهر األول مــن كــل عــام جــامعي وفــق ترتيبــات تعــدها العمــادة  ،ويشــترط
لقانونيــة هــذه االنتخابــات أن يمــار( عمليــة االقت ـران ( )%51علــى األقــل مــن مجمــون األعضــاء

العــاملين  ،وإذا لــم يكتمــل النصــاب القــانوني تؤجــل االنتخابــات لمــدة أســبون واحــد تصــبح بعــدها
قانونية بأي عدد من النصاب ويشترط في الطالل الذي يرشح نفسه لعضـوية الهيئـة اإلداريـة ألي
نادي ما يلي

 .1أن ال يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى في اللوائح األكاديمية بالجامعة.
 .2أن يتبق على تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان على األقل.
 .3أن يكون قد أمضي في الجامعة فصلين دراسيين على األقل.

 .4أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق.
أ .تنتخل الهيئة اإلدارية من بـين أعضـائها فـي أول اجتمـان تعقـده رئيسـاً لهـا ونائبـاً للـرئيس
وأمنيـ ـاً  ،وذل ــك بطريق ــة االقتـ ـران الس ــري  ،وت ــو ن االختصاص ــات اإلداري ــة األخ ــرى عل ــى
أعضائها بطريقة االقتران .

ب .يعين العميد لكل نادي مستشـا اًر مـن أعضـاء هيئـة التـدريس أو مـن العـاملين فـي الجامعـة
بت ــولى اإلشـ ـراف عل ــى أعم ــال الهيئ ــة اإلداري ــة للن ــادي وتوجيهه ــا ،دون أن يم ــار( ح ــق
التصويا ،تتولى الهيئة اإلدارية لكل نـادي شـؤونه اإلداريـة والماليـة والتنظيميـة  ،ويـدخل
من اختصاصاتها تصريف األمور التالية

أ .اتخاذ الق اررات واإلجراءات الال مة لتحقيق أهداف النادي.
ب .تشــكيل اللجــان الطالبيــة للنشــاطات المختلفــة مــن أعضــاء الهيئــة العامــة واإلش ـراف علــى
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أعمالها.

د .تق ـ ــديم خط ـ ــة س ـ ــنوية إل ـ ــى الهيئ ـ ــة العام ـ ــة تتض ـ ــمن النش ـ ــاطات الت ـ ــي تن ـ ــوي السي ـ ــام به ـ ــا
والمستلزمات المالية لتنفيذها.

د .تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة العامة.
هـ .تنفيذ ق اررات الهيئة العامة.

و .النظــر فــي طلبــات االنضــمام إلــى النــادي ،والبــا فيهــا ،وفــي حالــة رفــض أي مــن ه ـذه
الطلبات يحـق لمقـدم الطلـل اسـتئناف قـرار الهيئـة اإلداريـة إلـى العميـد خـالل مـدة أسـبون

من تارين تبليد القرار للطالل.

 .قبول استقالة األعضاء.
ح.

اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.

-

يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية السيام بالمهام التي تخول إليهم كل حسل اختصاصه.

-

كما يتولى رئيس النادي تمريل ناديه أمام المراجع الجامعية المختصة.

ط .تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي.

تنظيم أعمال الاندية
عضوية األندية الطالبية

أ .ال ضو ال اة :

وهو الطالل المسجل في جامعة الجزيرة لنيل درجة علمية ووافقا الهيئة اإلدارية

على طلبه المتضمن االنضمام للنادي على أن يلتزم بممارسة النشاط الخاص بذلك
النادي.

ب .ال ضو المشارك:
وهو الخريج الذي كان عضواً عامالً في النادي عندما كان طالباً في الجامعة ،يرغل
في استمرار ممارسة النشاطات في األندية وسدد بدل االشتراك المقرر دون أن يكون
له حق الترشيح أو التصويا.

ج .عضو الشر :

وهو الخريج الذي قدم خدمات متميزة للنادي دون أن يكون له حق الترشيح أو

التصويا.

 تزول العضوية في أحدي الحالتين التاليتينأ .االستقالة الخطية.

ب .فقدان أحد شروط العضوية.
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 مدة العضوية للهيئة اإلدارية عام جامعي واحد يبدأ ببداية العام الجامعي وينتهيببداية العام الجامعي التالي

 -تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد األعضاء

وتصدر الق اررات بأغلبية أصوات الحا رين وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانل

الذي صوت له رئيس الهيئة.

 تسقط العضوية من الهيئة اإلدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة الثمرات متتالية أو سا مرات متقطعة دون عذر مقبول.

-

إذا خال منصل عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألى سبل كان ،يحل محله الطالل
الذي يليه في ترتيل عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ،وفي حالة
تعذر ذلك تقوم الهيئة اإلدارية باختيار عضو للمنصل الشاغر ممن تنطبق عليهم

شروط عضوية الهيئة اإلدارية.

-

تبلد الهيئة العامة ق ارراتها وق اررات الهيئة اإلدارية للعميد.

-

تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجو دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من

-

يكون اجتمان الهيئة العامة قانونياً إذا حضره ما يزيد على نصف عدد األعضاء ،وإذا

الهيئة اإلدارية أو بناء على ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.

لم يكتمل النصاب يؤجل االجتمان لمدة أسبون واحد ويعتبر ذلك قانونياً ،بأي عدد من

الحضور.

تعليمات الرحلات الطلابية
أهدا

الر ال وأنواعيا:

تحأرص العاة أة علـى دعــم الـرحالت الطالبيـة وتشـجيعها باعتبارهــا جـزًء ال يتجـ أز مـن الحيــاة
الجامعيــة المتكاملــة  ،ومظه ـ اًر مــن مظــاهر النشــاط الطالبــي العــام الــذي يتــيح الفــرص المتعــددة
لتنمية الشخصية النا ـجة واكتسـاب الخبـرة العلميـة وتعـود علـى تحمـل المسـؤولية الواةيـة ،ولـذلك

تعمــل عمــادة شــؤون الطــالب فــي الجامعــة بالتعــاون مــع الكليــات والهيئــات والجمعيــات واألنديــة
الطالبية المختصة في تنظيم الرحالت بجميع أنواعها.
-

أ.

تهدف الجامعة من تنظيم الرحالت إلى تحقيق الضايات التالية

تعريــف الطـالب بالمعــالم الحضــارية والتاريخيــة فــي الســودان والــبالد العربيــة واإلســالمية
واألجنبية.

ب .تو يــق الصــالت القائمــة بــين أفـراد األس ـرة الجامعيــة مــن طـالب وأعضــاء هيئــة التــدريس
والموظفين.
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د.

تنمية ميول الطالب للترحال والتجوال.

د .إتاحــة الفــرص المناســبة للطـالب المتفــوقين فــي النشــاطات الطالبيــة لتمريــل جــامعتهم فــي
الـ ــدورات والمهرجانـ ــات واللقـ ــاءات الرقافيـ ــة والريا ـ ــية والفنيـ ــة التـ ــي تقـ ــام داخـ ــل الـ ــبالد

وخارجها.

أنواع الرحلات
أ .الر ال ال اةة:
وهي الرحالت التي تنظمها الجامعـة بقصـد يـارة األمـاكن األ ريـة والسـياحية واالطـالن

على المعالم الحضارية والنهضة الرقافية واالقتصادية في السودان وخارجه.

ب .الر ال الخاصة:

وهــي الــرحالت التــي تنظمهــا الجامعــة للمشــتركين فــي النشــاطات الريا ــية والفنيــة ونشــاط
الخدمة العامة ،بقصد تحقيق أهداف النشاطات.
ج .براةج تبادل ال يا ار الطالبية:

وهي الرحالت التي تتم وفق االتفاقيات التي تعقد بين الجامعة والهيئات والمؤسسات

التعليمية والتربوية العربية منها واألجنبية.

أ.

الإشراف على الرحلات :
يجري تعيين مشرفي الرحالت وفق الترتيل التالي

الرحالت الداخلية التي مدتها يوم واحد  /مشرف على األقل لكل ( )50طالباً.

ب .الــرحالت الداخليــة التــي مــدتها أكرــر مــن يــوم واحــد  /مشــرف واحــد لكــل ( )40مــن الط ـالب
باإل افة إلى مشرفه إذا كانا الرحلة مختلطة.

د .الرحالت الخارجية  /مشرف عام للرحلة وعضو مـن هيئـة التـدريس باإل ـافة مشـرفه واحـدة
إذا كانا الرحلة مختلطة.

د .يج ــري تعي ــين مشـ ـرفي ال ــرحالت الداخلي ــة م ــن قب ــل عم ــادة ش ــؤون الط ــالب وف ــي رح ــالت
الجمعيات العلمية يتم هذا باالتفاق مع عمداء الكليات.

هـ .يجري تعيين مشرفي جميع الرحالت الخارجية بتسيل من عميد شؤون الطـالب وموافقـة مـدير
الجامعة.

أمانة الشؤون العلمية

دليل الطالب للعام الدراسي 2019م – 2020م

142

وفـي الـرحالت التــي تنظمهـا الجمعيــات العلميـة يكــون التنسـيل مــن عميـد شــؤون الطـالب بعــد

االتفاق مع عميد الكلية.
-

يتولى المشرفون على الرحالت الداخلية والخارجية األمور التالية

أ .اإلعداد المسبق للرحلة واإلشراف على الشؤون اإلدارية والمالية لها.
ب .و ع البرنامج العام وإصدار التعليمات الخاصة بالرحلة واإلشراف على تنفيذها.
د .مال مة الطالب في وسيلة السفر داخل السودان وخارجه.

د .تقديم التقارير الال مة إلى عمادة شؤون الطالب فور انتهاء الرحلة.

-

أحكام عامة
الــرحالت الطالبيــة جــزء ال يتج ـ أز مــن الحيــاة الجامعيــة ،وكــل مــا هــو ممنــون ومحظــور

-

يجل على المشتركين في الرحالت الطالبيـة التقيـد التـام بالتعليمـات الخطيـة أو الشـفوية

داخل الحرم الجامعي يكون ممنوعاً ومحظو اًر خالل الرحلة الطالبية.

التــي يصــدرها المشــرف علــى الرحلــة وكــل مخالفــة يرتكبهــا الطالــل خــالل الرحلــة يعاقــل
-

عليها وفق األنظمة التأديبية المعمول بها في الجامعة.

يقــدم الط ـالب المشــتركين فــي الــرحالت الخارجيــة مــا يربــا موافقــة أوليــاء أمــورهم علــى

مشاركتهم فيها.

-

ال يسمح بتنظيم أي رحالت طالبية إال وفق أحكام هذه التعليمات.

-

مدير الجامعة مسئول عن تنفيذ هذه التعليمات.

إصدار الصحف والجرائد والملصتات الطلابية
عمأأأالً ب لأأأام المــادة ( )19الفق ـرة ( )4مــن قــانون جامعــة الجزي ـرة لســنة 1990م ،اصــدر الل ـوائح
التالية ويعمل بها من تأرين التوقيع عليها.
.1

تســمي هــذه الالئحــة بالغــة إصــدار الصــحف والج ارئــد والملصــقات الطالبيــة ،ويهــدف منهــا

و ــع القـوانين والتشـريعات التــي تحكــم أســلوب العمــل الصــحفي وحريــة النشــر داخــل الحــرم

الجــامعي وتنظــيم الســلوك الصــحفي و ــبط دوافعــه وتوجيــه تيا ارتــه خدمــة ألغ ـراض التربيــة
وأهدافها.

 .2الضـوابط التنظيميــة واألحكــام العامــة يسـمح للطــالب بحريــة النشــر وإصــدار الصــحف داخــل
الحرم الجامعة وفقاً للضوابط واألحكام التالية

أ .تصدر الصحف الحائطية والملصقات بواسطة التنظيمـات الطالبيـة ( االتحـاد – الـروابط
– الجمعيات – األندية).
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ب .يجــل علــى كــل تنظــيم مســجل الحصــول علــى تصــديق بالنشــر وإصــدار الصــحيفة مــن
جهات االختصاص.

 .3شروط تحرير وإصدار الصحف والنشرات.

أ .يجل أن تحمل كل صحيفة اسماً مسجال بإدارة النشاط الطالبي

ب .يجـ ــل أن تحـ ــدد كـ ــل صـ ــحيفة مجـ ــال نشـ ــاطها ( قافيـ ــة  ..اجتماةيـ ــة  ...ريا ـ ــية ...
سياسية  ...علمية).

د .يجل أن يحتوي كل عدد يصدر من الصحيفة أسماء أعضاء هيئة التحرير ووظائفهم.
د .يج ــل عل ــى ك ــل تنظ ــيم طالب ــي االلتـ ـزام بو ــع الص ــحيفة ف ــي المك ــان المخص ــص له ــا
بواسطة عمادة شؤون الطالب.

أحكام عامة
 .1تتحمل هيئة التحرير المسئولية الكاملة عن كل المو وعات التي تنشر في صحفها.

 .2يجـ ــو لعميـ ــد شـ ــؤون الطـ ــالب أو مـ ــن يوكلـ ــه إيقـ ــاف أو مصـ ــادرة أي صـ ــحيفة أو إلضـ ــاء
التصديق الممنوح لها.
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