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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  أكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة والمالیة

  )م6201تعدیل لعام (م 2007الالئحة األكادیمیة لعام 
  

 واألجنبي لعاماألهلي  العالي كلیات ومعاهد التعلیممن أمر تأسیس ) هـ( 17عمالً بأحكام المادة        
  - :هااصدر المجلس العلمى الالئحة اآلتي نص،  م 2013

  الفصل األول
  ا سم الالئحة وبدء العمل بھا: أوال 

ألكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة والمالیة   األكادمييةالالئحة "تسمى هذه الالئحة   :اسم الالئحة  -1
  .)م2016تعديل لعام (م 2007للعام 

  .لهاالعلمى یعمل بها من تاریخ إجازة المجلس     :بدایة العمل  -2
 مستوى البكالریوس   والدبلوم علىجمیع البرامج االكادیمیة  علىتطبق هذه الالئحة   :ئحةتطبیق الال -3

 علىالتي تقدمها االكادیمیة ، والتي تؤهل الطالب الملتحق بها للحصول  التقني
الدرجة العلمیة الممنوحة وفق البرنامج االكادیمي بعد ان ینهي بنجاح جمیع 

  .متطلباته 
 واألوامرالقرارات  تسريعلى أن  لالئحة ما سبقها من لوائح أكادیمیةتلغي هذه ا  :لغاءإ-4

  . هذه الالئحة  أحكام السابقة إلى أن تلغى أو تعدل بموجب
تسرى هذه الالئحة بالقدر الذي ال یتعارض مع نظم ولوائح األكادیمیة على أن یعتبر :           سریان  -5

      .       سریانها من تاریخ التوقیع علیها 
  تفسیر -:ثانیا                                                   

اآلتیة المعاني الموضحة أمام كل  تكون للكلمات والتعابیر ،في هذه الالئحة ما لم یقتض السیاق معنيً آخر
  منها 

   م 2013ألهلي واألجنبي لسنة يقصد به أمر تأسيس مؤسسات التعليم العالي الخاص وا:        أمر التأسیس              

  .یقصد بها أكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة والمالیة    : األكادیمیة
  .من أمر التأسیس ) 16(المشكل بموجب المادة  المجلس العلمي لالكادیمیة:  المجلس العلمي

) 19/1(المادة  المعین بموجب  یقصد به عمید أكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة والمالیة   : العمید
  .من أمر التأسیس 

  .یقصد بها أمانة الشؤون العلمیة باألكادیمیة             :األمانة
من أمر ) 23/1(المعین بموجب المادة   یقصد به أمین الشؤون العلمیة باألكادیمیة     :األمین

  .التأسیس 

  .یقصد به ضابط اإلمتحانات باألكادیمیة   :        الضابط
المعین بموجب المادة   العلمیةالذي یمنح الدرجة  كادیميبرنامج األالیقصد به منسق          : المنسق
 .من أمر التأسیس ) 24/1(

   .التقنيطالب االكادیمیة على مستوى البكالریوس والدبلوم            :الطالب
  .ساعات معتمدةو رقمًا ورمزًا معینًا و  اسماً  یقصد به المحتوى الدراسي الذي یحمل: المقرر 
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  هي وحدة قیاس للمقررات التي یتوجب على الطالب دراستها في الفصل الدراسي: الساعات المعتمدة 
الساعة المعتمدة للفصل الدراسي تعادل ساعة واحدة تدریس نظري أو  ساعتان 

   .ن تمارین بالمعمل أو ساعتا
   .مقابل الدراسة سنویا بالتي یدفعها الطال هي المستحقات المالیة :الرسوم الدراسیة 

التسجیل  ند بدایة التسجیل كرسوم إلجراءاتیقصد بها الرسوم التي یدفعها الطالب ع :رسوم التسجیل
 .تفرضها األكادیمیة والعالج وأي رسوم أخرى واالمتحانات والمكتبة

لتغلب على ا هیئة التدریس لمساعدة الطالب في یقصد به العمل الذي یقوم به عضو: اإلرشاد الطالبى
  .ما یعترضه من مشاكل وصعوبات أكادیمیة واجتماعیة ونفسیة

  .بىالیقصد به عضو هیئة التدریس الذى یقوم باإلرشاد الط          :المرشد
نها المجلس العلمي للنظر في حاالت الطالب  :بیةاللطلجنة الحاالت ا َكوِّ ُ یقصد بها اللجنة التي ی

، للمجلس العلمىا الخاصة بالحاالت األكادیمیة اتهاألكادیمیة والسلوكیة وترفع توصی
  .والحاالت السلوكیة لرئیس المجلس العلمي

   .یقصد به إمتحان الملحق أو البدیل :إمتحان الدور الثاني
أي وسیلة  إستخدامأو یحاول  یستخدمیقصد بها الحالة التي یضبط فیها الطالب وهو    : حالة الغش

علومات ذات صلة بمقرر اإلمتحان أو تضبط معه غیر مسموح بها للحصول على م
  .معلومه ذات صلة بالمقرر یمكنه اإلستفادة منها

  الفصل الثاني
  اسس القبول والتسجیل

التسجیل من مسؤولیة الطالب، ویتم بعد دفع رسوم التسجیل والرسوم الدراسیة في الزمان والمكان  -6
 .المحددین بواسطة إدارة األكادیمیة

طالب مسجالً للدراسة باألكادیمیة بعد إتمام إجراءات تسجیله لدى األمانة وذلك بدفع رسوم یعتبر ال -7
  .التسجیل والرسوم الدراسیة كاملة

یعتبر الطالب مسجالً بصورة مؤقتة لفترة زمنیة تحددها إدارة األكادیمیة إذا دفع رسوم التسجیل ولم یسدد  -8
 .الرسوم الدراسیة كاملة

سبوع أل، ویجوز التسجیل في ا من بدء الدراسة أسبوعین بعد ینتهيقبل بدایة الدراسة و یبدأ التسجیل  -9
  .العمیدسبوع الرابع بموافقة األفي و  األمانةالثالث بموافقة 

تعید األمانة أسماء الطالب المرشحین للقبول بالسنة األولى الذین لم یكملوا إجراءات تسجیلهم إلى  -10
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بعد فترة التسجیل توطئة إللغاء ترشیحهم اإلدارة العامة للقبول ب

   .مقاعدهم بالشواغر ءومل
الطالب الذي لم یتمكن من التسجیل في الفترة المحددة یعتبر مجمدًا تلقائیًا ) 19(مع مراعاة المادة  -11

  .تسجیل للعام الذي یلیه، ویعتبر مفصوًال في حالة عدم تمكنه من الولمدة عام دراسي واحد 
یلتحق طالب المالحق والبدائل بالفرق األعلى لحین ظهور النتائج، علي أن تكتمل إجراءات تسجیلهم  -12

  .خالل فترة أقصاها أسبوع من تاریخ ظهور النتیجة

  .یتم تسجیل الممتحنین من الخارج الذین اجتازوا االمتحانات بعد إعالن نتائجهم -13 
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النظر في أمر التقسیط االستثنائي للرسوم الدراسیة لبعض الطالب ورفع  م شؤون الطالبلقسیجوز  -14
  .توصیة بشأنهم للعمید

     .ال یسمح للطالب بالجلوس لالمتحانات في حال عدم إكمال إجراءات التسجیل -15
  .تنشر األمانة كشوفات بأسماء الطالب المسجلین بعد انتهاء فترة التسجیل  -16

  ثالثالفصل ال
  البطاقة الجامعیة

  
یتم استخراج البطاقة الجامعیة الدائمة عند بدایة كل عام دراسيِّ للطالب الذین اكملوا إجراءات  -17

  .التسجیل ودفعوا رسوم التسجیل والرسوم الدراسیة كاملة
  .تمنح البطاقة الجامعیة المؤقتة للطالب المسجلین تسجیالً مؤقتاً  -18

  الفصل الرابع
  دراسةتجمید ال

المجلس رئیس ال یسمح بالتجمید في الفرقة األولى إال فى حاالت طارئة وألسباب قاهرة یوافق علیها  -19
  .توصیة من لجنة الحاالت الطالبیةبعد ال العلمي

شهر قبل خالل یجوز للطالب المسجل بعد الفرقة األولى أن یطلب تجمید دراسته ألسباب موضوعیة  -20
  .ویوافق علیها العمید لجنة الحاالت الطالبیة وصى بها ت نهایة الفصل الدراسي

بعد  للطالب )أو الفصل الدراسي(العام الدراسي تجمید  الطالبیةیجوز للعمید بتوصیة من لجنة الحاالت  -21
  .إنقضاء الفترة المحددة للتجمید

عامین  لفترة على أال تتجاوزویجوز للعمید تمدید ا )أو فصل دراسي(عامًا دراسیًا واحدًا یكون  التجمید  -22
  .)فصول دراسیة متصلة ةأربع(دراسیین متصلین أو 

إخطارًا مكتوبًا من  عند تسلمه المعني ) الفصل الدراسي(للعام الدراسي أو یعتبر الطالب مجمدًا  -23
  . األمانة بالموافقة على التجمید

شریطة أال  م الدراسیة التي دفعهافي حالة قبول طلب التجمید یحفظ للطالب حقه في مبلغ الرسو  -24
  .من الفصل الدراسي% 50في الدراسة تتعدى الفترة التي قضاها 

یلتزم الطالب بسداد رسوم التسجیل والرسوم الدراسیة بحسب الفئات المحددة فى العام الذى یتم فیه فك  -25
  .التجمید
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  الفصل الخامس
  االستقالة من الدراسة

في فترة أقصاها شهر قبل نهایة الفصل التقدم باستقالته بعد إكمال إجراءات تسجیله  یجوز ألي طالب -26
  .الدراسي

التي ترفع توصیتها على أن تعرض للجنة الحاالت الطالبیة یتقدم الطالب بطلب استقالته لالمانة  -27
  .للعمید للموافقة علیها

شهر من بدایة خالل التي دفعها إذا استقال  یحق للطالب المستقیل المطالبة باسترداد رسوم الدراسة -28
  . تلك الفترةإنقضاء ،ویفقد حقه فى استرداد الرسوم الدراسیة إذا استقال بعد الفصل الدراسي

یحق للطالب المستقیل الحصول على إفادة بتفاصیل المقررات التي درسها وفقًا للضوابط المعمول  -29
  .بها

  الفصل السادس
  التحویل

  
ول طلب تحویل أي طالب من أي مؤسسة أكادیمیة إلى األكادیمیة وفق الضوابط المعمول بها یجوز قب -30

  .فى وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى
 إنقضاء فترة التسجیل ،وال تقبل طلبات التحویل بعد خالل فترة التسجیلیتقدم الطالب بطلب التحویل  -31

  .باألكادیمیة
  :تیفاء الشروط اآلتیة على مقدم طلب التحویل اس –32

  .أال تقل نسبته المئویة لشهادته الثانویة عن الحد األدنى للقبول باألكادیمیة -أ 
  .جمیع المقررات فيبنجاح  المتحول منهاالفرقة  أكملأن یكون قد  - ب 
  .نيیتطلبها البرنامج المع التيإستیفاء الشروط األكادیمیة  -ج 

  .رقة المعنیة بتوصیة من االمانةقبول الطالب بالف على العلميالمجلس  یوافق -33
  الفصل السابع

  الطالبياإلرشاد 
  

  .جزءًا أساسیًا من نظام الدراسة باألكادیمیة الطالبيیشكل اإلرشاد   -34  

  .من أعضاء هیئة التدریس اً أكادیمی اً یعین لكل طالب أو مجموعة من الطالب مرشد  -35

  :الطالبيأهداف اإلرشاد  -36
 .یمي للطالبتصحیح المسار األكاد -أ 

 .تقدیم المشورة والمساعدة النفسیة واالجتماعیة للطالب - ب 
  .رعایة الطالب ذوى التحصیل الدراسي المتدني ومساعدتهم لیرتقوا بمستواهم الدراسي -ج 
 .تنمیتها علىاكتشاف مواهب الطالب الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة وتشجیعهم  -د 

  - :الطالبيمهام األمانة نحو اإلرشاد  -37
 .یع الطالب على األساتذة المرشدینتوز  -أ 

 .إخطار الطالب باسم مرشدهم - ب 

  .التأكید على أعضاء هیئة التدریس بتفعیل الساعات المكتبیة لیستفید منها الطالب -ج 
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  -:الطالبيمهام المرشد  -38
 .تعریف الطالب بنفسه، ثم العمل على تنسیق العالقة بینه وبینهم -أ 

  . قة المثلى إلنجاز دراستهم األكادیمیة بنجاحتوجیه الطالب الذین یرشدهم نحو الطری - ب 
  .معالجة المشاكل التى تعترض سبیلهم إلنجاز دراستهم -ج 
للمرشد الحق في أن یطلب من األمانة نسخة من نتائج الطالب وأي معلومات أخرى عنهم عند  -د 

  . الضرورة
لذین یتولى بینه وبین الطالب ا) مرتین في الفصل الدراسي على األقل(عقد اجتماعات دوریة  -ه 

  .إرشادهم
  الفصل الثامن

  المواظبة على الدراسة والحرمان من الجلوس لالمتحان
  

  .على األمانة رصد حضور الطالب منذ بدایة الدراسة -39
الجلوس ن ألي مقرر یحرم م) دون عذر مقبولب(من المحاضرات % 25الطالب الذي یتجاوز غیابه  -40

  .المتحان ذلك المقرر ویعطي صفراً 
 صل التاسعالف

  مھام ضابط اإلمتحانات
ؤساء األقسام والوحدات األكادیمیة قبل ثالثة أسابیع من تاریخ بدء و مخاطبة منسقي البرامج ور  -41

  .)الثاني الدور األول والدور(امتحانات الفصل الدراسي المعنى  االمتحانات لتسلیم
  . إعداد جداول االمتحانات -42
عداد القاعات وتحضیر إعداد جدول المراقبة وكشو  -43 فات الطالب المسموح لهم بالجلوس لالمتحان وإ

  .كراسات اإلجابات وختمها
م والوحدات األكادیمیة  بعد توقیعهم علیها ثم امن منسقي البرامج و روؤساء االقس االمتحانات تسلم -44

  .إعدادها وحفظها بمكتب اإلمتحانات
قبل  لمشرفي القاعات شوفات الطالب الجالسین لالمتحان وكراسات اإلجابات وك االمتحانات تسلیم  -45

  .داخل قاعة االمتحان االمتحانات نصف ساعة من بدایة االمتحان، ویتم فتح 
  .تقریر عن سیر االمتحانات داخل كل قاعة من مشرف القاعة بعد نهایة االمتحان مباشرة تسلم -46
الوحدة األكادیمیة   رئیس القسم أو لبرامج أوتسلیم كراسات اإلجابات وكشوفات الحضور لمنسق ا -47

بعد التصحیح، مع كشوفات  رئیسالمنسق أو المن  تسلمهااألساتذة للتصحیح و  علىالذي یوزعها 
  .درجات الطالب

من ثم و الوحدة األكادیمیة، / القسم / بعد التوصیة بإجازتها من مجلس البرنامج إعداد النتائج النهائیة  -48
  .الممتَِحنین عرضها على مجلس

  .النهائیة للمجلس العلمى إلجازتها تائجإعداد الن -49
  .إعداد ورفع تقریر شامل عن سیر االمتحانات للمجلس العلمى -50
ثم إعدامها بعد ذلك بإشراف لجنة مكونة  أشهر من إعالن النتائجحفظ كراسات اإلجابات لمدة ستة  -51

  .م والوحدات األكادیمیةااء االقسومنسقي البرامج و روؤس ضابط اإلمتحاناتمن 
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  الفصل العاشر
  واجبات األساتذة الممتَِحنین

  
  :على األساتذة الممتَِحنین اإللمام بهذه الالئحة واإللتزام باآلتي -52

أن یتضمن ذلك توزیع الدرجات  ىللمقرر المعنى، علات الدور األول والدور الثاني متحانإإعداد  -أ 
ممتَِحن ثان من داخل  ىونتیجة االمتحان علاالمتحان  عرضوی. األسئلة المختلفة ىعل

 .األكادیمیة

  .إلى حین جلوس الطالب لالمتحانمن سریة اإلمتحانات  لتأكدا - ب 
الذي األكادیمیة  ئیس القسم أو الوحدةر أو امج نالبر لمنسق االمتحانات،بعد التوقیع علیها،  متسل -ج 

  . بوعین على األقل من موعد االمتحاناتقبل أس لضابط اإلمتحاناتبدوره یوقع علیها ویسلمها 
  .الوجود داخل قاعة االمتحانات خالل نصف الساعة األولي على األقل من بدایة االمتحان -د 

  - :یجب أن تحمل كل ورقة امتحان العناوین التالیة -53
تصنیف  -الفرقة  –إسم الطالب  – إسم البرنامج –أكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة والمالیة 

  .التاریخ والمدة الزمنیة لالمتحان –اسم المقرر - الفصل الدراسي –العام الدراسي  –متحاناال
  الفصل الحادى عشر

  لمراقبیناواجبات 
  :على المراقبین  -54
  .اإللمام بضوابط االمتحانات بهذه الالئحة -أ 
  .داخل قاعة االمتحانات قبل نصف ساعة من الزمن المحدد لبدایة االمتحانلوجود ا - ب 
  .قسم اإلمتحاناتكد من أن األدوات المطلوبة ألداء االمتحان قد تم تجهیزها بواسطة التأ -ج 
  . إخطار الطالب بالزمن الفعلى لبدایة االمتحان -د 
مع الطالب الممتََحنِین، وفى حالة وجود أى استفسار یجب الرجوع ألستاذ  االمتحانات عدم مناقشة  -ه 

  .المقرر أو لجنة االمتحانات
  .ضرین بعد مضى نصف ساعة من البدایة الفعلیة لالمتحانحصر الطالب الحا  -و 
  .اإلنتباه في المراقبة حتى نهایة االمتحان، وعلیهم بذل كل جهدهم من اجل تفادى ازعاج الطالب -ز 
تنبیه الطالب الممتََحنِین عند مضى نصف زمن االمتحان وقبل خمس عشرة دقیقة من نهایة  -ح 

  .االمتحان
الكتابة عند انتهاء زمن االمتحان، وعلیهم جمع كراسات اإلجابات  إصدار أمر للطالب بالتوقف عن -ط 

والتأكد من ملء البیانات المطلوبة مع تحذیر الطالب الذین لم یتوقفوا عن الكتابة بان إجاباتهم قد 
  .  تلغى

  .على مشرف القاعة مطابقة عدد كراسات اإلجابة مع قائمة الحضور وتسلیمهما للجنة االمتحانات -55
من هذه ) 64(إذا اكتشفت حالة غش أثناء االمتحان یجب على المراقب التأكد من انطباق المادة  -56

  .الالئحة على الحالة
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  الفصل الثانى عشر     
ِین   واجبات للطالب الممتََحن

  
  :يسمح للطالب باآلتى  - 57

  .دخول قاعة االمتحان قبل خمس دقائق من الزمن المحدد لبدایة االمتحان -  أ
عة االمتحان حتى مضى نصف ساعة من بداية االمتحان، وال يعطى الطالب دخول قا -  ب

  .المتأخرون زمنًا إضافيًا
ُسمح للطالب باآلتي  -58   :ال ی

  .دخول قاعة االمتحان إّال بعد إبراز البطاقة الجامعیة ساریة المفعول -أ 
  .مغادرة قاعة االمتحان إّال بعد مرور ساعة من بدایة االمتحان - ب 
مغادرة قاعة االمتحان والعودة إلیها إّالعند الضرورة على أن یكون تحت اإلشراف المتواصل  -ج 

  .ألحد المراقبین خالل المدة التى یقضیها الطالب خارج قاعة االمتحان
  .إدخال الهاتف السیار داخل قاعة االمتحان -د 
وأّال یخرج من  إدخال أى مادة أو وسیلة أخرى مساعدة غیر مسموح بها إلى قاعة االمتحان، -ه 

  .قاعة االمتحان بأي ورقة غیر ورقة األسئلة المنفصلة فقط
تقدیم أي مساعدة مباشرة أو غیر مباشرة أليِّ طالب آخر ممتحن داخل قاعة االمتحان وال  -و 

  .یسمح ألى طالب آخر بان ینقل منه أو یستخدم أوراق أجابته بأيِّ طریقة أو أخرى
  .ن المعد له إّال إذا رأى المراقب غیر ذلكعلى كل طالب الجلوس فى المكا -59
على الطالب توجیه طلبه إلى المراقب وال یجوز له استعارة أيِّ شيء من زمالئه أو مغادرة   مكانه إال  -60

  .بإذن من المراقب
 علىعلى الطالب كتابة اسمه ورقم جلوسه وأي معلومات أخرى مطلوبة فى األماكن المخصصة  -61

  . ع اتباع التعلیمات بدقةكراسة اإلجابة م
للجلوس المتحان  للجنة الحاالت الطالبیةإذا تغیب الطالب عن أداء االمتحان علیه أن یتقدم بطلب  -62

أن یكون الطلب مشفوعًا بالمستندات في فترة أقصاها أسبوعًا من تاریخ انعقاد ذلك  علىبدیل، 
  .االمتحان

فترة االمتحانات ال یُسمح له بالجلوس أليِّ امتحان خالل  الطالب الذي یكون في إجازة مرضیة أثناء -63
لغى نتیجة أيِّ امتحان جلس له خالل تلك اإلجازة، ما لم یحصل مسبقًا  فترة سریان تلك اإلجازة وتُ

  .بالجلوس لالمتحان االت الطالبیةحلجنة ال على موافقة كتابیة من
بشهادة  –ما امكن  –المتحان اثبات المخالفة إذا ُضبط أيُّ طالب في حالة غش یجب على مراقب ا -64

أى من المراقبین داخل قاعة االمتحان وملء االستمارة الخاصة بذلك وتقدیمها إلى كبیر المراقبین 
  .وفقًا للضوابط، ویسمح للطالب بمواصلة االمتحان للضابطالذي یحولها بدوره 

  - :الذي یقوم بدوره باآلتيللضابط ًا یجب إحالة األمر مكتوب) 64( طالب المادةالإذا خالف  -65
المستشار القانوني  علىمع عرض حیثیات هذه اللجنة  الطالبیةإحالة الموضوع للجنة الحاالت  -أ 

  .لألكادیمیة قبل اتخاذ القرار إذا استدعى األمر ذلك
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 هم،كل من الطالب والمراقب وأيِّ شهود لإلدالء بإفادت الطالبیةیمثل منفردًا أمام لجنة الحاالت  - ب 
ُستعان باألستاذ المختص في المقرر موضوع المخالفة ویجوز للطالب أن یطلب حضور  وی

  .لحضور التحقیق الطالبي رشدهم
رفع تقریر مكتوب إلى المجلس العلميِّ عن أيِّ مخالفة تُعرض  الطالبیةعلى لجنة الحاالت  -ج 

  .علیها مع التوصیة
لمخالفة والتوصیات بان الطالب المعنى قد ارتكب إذا اقتنع المجلس العلميٌّ بعد اطالعه على ا -66

وقع علیه عقوبة أو اكثر مما یلى ُ   -:مخالفة لهذه الالئحة ی
  .توجیه إنذار للطالب -أ 
عطى صفراً  - ب  ُ  .اعتبار الطالب راسبًا في المقرر وی

 .محددةإیقاف الطالب عن الدراسة لفترة  -ج 
 .فصل الطالب نهائیًا من األكادیمیة -د 

خطار وليِّ األمر بالمخالفة على أن یتم إعالن الم -ه  خالفة بلوحة إعالنات األكادیمیة وإ
  . والعقوبة

أيِّ مقرر أن یتقدم بطلب للضابط في ما في  یحق أليِّ طالب لدیه ادعاء فیما یتعلق بنتیجة امتحان  -67
  - :من تاریخ إعالن النتیجة وفقًا لآلتي اً أسبوعموعد أقصاه 

  .مراجعة التصحیحل إدارة األكادیمیة لیدفع الطالب الرسوم المقررة من ِقبَ  -أ 
ن  - ب  كوِّ ُ التصحیح برئاسته  لمراجعةلجنة منسق البرامج أو رئیس القسم أو الوحدة األكادیمیة ی

  .المجال/  أستاذین غیر أستاذ المقرر في نفس التخصص وعضویة

حدة الو / القسم/ البرنامجیتم الرد للضابط خالل فترة أقصاها أسبوعًا من تاریخ استالم  -ج 
 .التصحیح مراجعةللطلب لیخطر الطالب بقرار لجنة  األكادیمیة
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  الثالث عشرالفصل       
  تقویم أداء الطالب

  
  - :درجة توزع على النحو التالي) مائة( 100یتم تصحیح كل مقرر من   -أ  – 68

  %).30(وأعمال الفصل %) 70(االمتحان التحریري       
  - :درجة النجاح في أي مقرر كاآلتي -ب               

     االمتحان (فى المقرر % 50حصول الطالب على : بالنسبة للبكالوریوس  - 
  ).الفصلالتحریري زائدًا أعمال 

االمتحان التحریري زائدًا (في المقرر % 40حصول الطالب على : بالنسبة للدبلوم - 
  ).الفصلأعمال 

على النظري والعملي  یشترط فیه النجاح فى القسمین، أو النجاح في المقررات التي تحتوى  -ج    
  .الوحدة األكادیمیة/  القسم/ البرنامجبحسب ما یقرر 

  
  :بة مئویة ویصنف التقدیر كما یليترصد الدرجات التي یحصل علیها الطالب في كل مقرر كنس - 69
  :البكالوریوس) أ(        

  التقدیر  الدرجات
  ممتاز  80 – 100
  جید جداً   70 – 79
  جید  60  - 69
  مقبول  50 – 59

  رسوب  50أقل من 
  الدبلوم) ب( 

  التقدیر  الدرجات
  ممتاز  70 – 100
  جید جداً   60 – 69
  جید  50  - 59
  مقبول  40 – 49

  رسوب  40أقل من 
م األستاذ درجات االمتحان بأرقام صحیحة خالیة من الكسور -70 وِّ قَ ُ   .ی
الوحدة المختص ثم ترفع إلى الضابط / القسم/ قرر فى اجتماع مجلس البرنامجتُناقش نتائج درجات الم -71

لترصد كنتائج لترفع الى مجلس الممتحنین للنظر فیها على أن تجاز بصورة نهائیة من المجلس 
  .العلمي
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النحو  على) لتغییر وضع الطالب إلى النجاح(یجوز تعویض الدرجات في اجتماع مجلس الممتحنین   -72
 -:اليالت

، یتم التعویض برفع %)50(في حالة نجاح الطالب في المعدل العام  :بالنسبة للبكالوریوس - أ
الدرجة إلي النجاح في مقررین دراسیین كحد أقصى في كل فصل دراسي قائم بذاته، شریطة 

  .)بغض النظر عن المقررات التي رسب فیها(درجة كحد أدني في كل مقرر 40حصوله على 
،یتم التعویض برفع درجة %)40(في حالة نجاح الطالب في المعدل العام  :مبالنسبة للدبلو  -  ب

النجاح في مقررین دراسیین كحد أقصى فى كل فصل دراسي قائم بذاته ، شریطة حصوله على 
 .)بغض النظر عن المقررات التي رسب فیها(درجة كحد أدنى في كل مقرر 30

یقدمه الضابط للمجلس العلمى،على المعلومات اآلتیة یجب أن یحتوى تقریر مجلس الممتحنین الذى س -73
  - :عند تقدیم النتائج

  .المستوى العام لألداء -أ 
  .مالءمة األسئلة للممتحنین - ب 
  .مالءمة الدرجات لمستوى األداء -ج 
  .تقریر مفصل عن الحاالت التي تقبل التعویض -د 
  .أي أمر آخر یتعلق بالمنهج أو االمتحان متى كان  ذلك ضروریاً  -ه 

   .فقط وبوالرسنجاح ال توضح بقائمة طالبلل األول الدراسي الفصل تیجةن تعلن - 74
 المجلس من إجازتها بعد مباشرة مقرر كل في بمعدالتهم للطالب الدراسي للعام النهائیة النتائج تُعلن - 75

  .العلمي
  .والثاني األول الدور امتحانات جمیع في نجح إذاالتالیة  الدراسیة لفرقةل طالبال ینقل - 76
عتبر الطالب راسبًا فى أي مقرر إذا  -77   -:یُ

  تغیب عن االمتحان بدون عذر مقبول أو لم یتقدم بالمستندات التى تؤید غیابه فى الزمن -أ
  ).61(المادة  فيالمنصوص علیه     
  ).للدبلوم% 40(من درجات المقرر للبكالوریوس % 50لم یتحصل على  - ب

مقررات ذلك العام الدراسي من % 50إذا رسب فیما ال یزید عن  ثانيالدور الیجلس الطالب المتحان   -78
  ).ویجبر الكسر لصالح الطالب(

منح اكثر من درجة النجاح في ذلك المقرر  الطالب الذي یجلس المتحان  -79 ُ  . الملحق في مقرر ال ی

منح امتحانًا بدیالً ی -80 ُ  .جلس له مع امتحانات الدور الثانيالطالب الذي ی

منح بدیًال مؤجًال أو ملحقًا مؤجًال یجلس له مع امتحانات العام الدراسي الذي یلیه -81  .الطالب الذي یُ

النجاح في امتحانات الدور  هیتمتع الطالب الذي ینجح في امتحان البدیل بكل المزایا التي یكفلها ل -82
 .األول
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  : یعتبر الطالب باقیًا لإلعادة  -83
 . امتحانات الدور األولمن المقررات من % 70سب في أكثر من بجمیع المقررات إذا ر  - أ 

قررات في من الم% 70تتجاوز  وال% 50نسبة رسوبه أكثر من  كانت إذا التي رسب فیها المقرراتب -ب 
 .إمتحانات الدور األول

في حال جلوس الطالب المتحانات الدور الثاني یبقى لإلعادة فقط بالمقررات التي رسب فیها إذا  - ج 
 .وبجمیعها إذا تجاوزت النسبة ذلك ،%  50من  أقلنسبة رسوبه كانت 

 )أ ، ب ،ج(على أن یجب الكسر لصالح الطالب في الحاالت   - د 

  .دة ألكثر من مرة واحدة بالفرقةال یسمح للطالب باإلعا -84
  :إذا طالبال فصل یتم  - 85

 األول الدور اتامتحان في من المقررات% 50نسبة  من أكثر في ورسب لإلعادة باقیاً  كان -أ 
 .)ویجبر الكسر لصالح الطالب(

 .الثاني الدور امتحانات فيأو أكثر   واحد  في مقرر ورسب لإلعادة باقیاً  كان - ب 
 .)66( و) 11(ادتین علیه أحكام الم انطبقتإذا   -ج 

 نهائیةال الفرق في الثاني الدور من أقصى كحد مقررات ةبثالث والراسبون المؤجلة والبدائل المالحق طالب  - 86
 یلیه الذي الدراسي العام امتحانات مع فیها رسبوا التي المقررات في) resit( االمتحان بإعادة لهم یسمح

  .المقررات هذه في أقصي كحد فقط النجاح درجة وتمنح المقررة، الرسوم دفع بعد
  الفصل الرابع عشر
  االمتحان من الخارج

صل ألسباب أكادیمیة بان یجلس لالمتحان من أن یسمح للطالب الذى ف العلميیجوز للمجلس  -87
  - :الخارج وفقًا لآلتي

خالل شهر من بدایة الفصل الدراسى  لقسم اإلمتحاناتأن یقدم الممتََحن من الخارج طلبه  -أ 
  . األول، ویدفع الرسوم المقررة وال یُضمَّن اسمه في قوائم الممتََحنِین إال بعد سداد الرسوم

ُسمح دراسیة  الطالب المفصول من أى فرقة - ب  له بالجلوس لالمتحان من الخارج مرتین كحد ی
  .أقصى للفرقة الدراسیة الواحدة ویلتزم بمقررات الفرقة المعنیة 

التي جلس لها في  من المقررات% 70 نسبة یشترط للممتََحن من الخارج النجاح فیما ال یقل عن -88
 ُ یجبر (لملحق فى المقررات التى رسب فیها له بالجلوس المتحان اسمح امتحانات الدور األول، لكي ی

  ).الكسر لصالح الطالب
  .یجلس الممتََحن من الخارج المتحان مقررات الفصل الدراسي األول والثاني كالً على حدة -89
الفصل الدراسى األول أو الثانى بعذر مقبول،  اتإذا لم یستطع الممتََحن من الخارج الجلوس المتحان -90

ُسمح    .س لالمتحانات مع امتحانات الدور الثانى له بالجلو ی
منح الممتََحن من الخارج  -91 ُ   .فى المقررات التى جلس لهافقط درجة النجاح  ی
في حالة نجاح الممتََحن من الخارج تتم إعادة تسجیله باألكادیمیة طالبًا نظامیًا وتُطبق علیه مرات  -92

  .كما لو كان طالبًا نظامیاً  اإلمتحان من الخارج  كما وردت في هذه الالئحة
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ال یجوز للممتََحن من الخارج المطالبة باسترداد الرسوم التى دفعها فى حالة عدم تمكنه من الجلوس  -93
  .لالمتحان

  . یلتزم الممتحن من الخارج بمراعاة نظم ولوائح األكادیمیة -94
  الفصل الخامس عشر
  منح الدرجات العلمیة

  
على األقل بنجاح في األكادیمیة لیصبح ) ثمانیة فصول دراسیة(عة أعوام دراسیة یقضى الطالب فترة أرب -95

  .مستحقًا لنیل درجة البكالوریوس
على األقل بنجاح لیصبح مستحقًا لنیل ) ستة فصول دراسیة(یقضى الطالب فترة ثالثة أعوام دراسیة  -96

  .درجة الدبلوم
ابهة أو تم تجسیره من دبلوم األكادیمیة یقضى فترة تم تحویله من جامعة أو كلیة مش الذيالطالب  -97

  .على األقل بنجاح لیصبح مستحقًا لنیل درجة البكالوریوس) أربعة فصول دراسیة(عامین دراسیین 
) أربعة فصول دراسیة(تم تحویله من جامعة أو كلیة مشابهة یقضى فترة عامین دراسیین  الذيالطالب  -  98

  .لدبلومقًا لنیل درجة اعلى األقل بنجاح لیصبح مستح
  حساب التقدیر لطالب البكالریوس المتخرج  -99

  - :یُحسب التقدیر العام عند التخرج للطالب على أساس النسب اآلتیة بالنسبة للبكالوریوس -أ 
  للفرقة األولى% 10
  للفرقة الثانیة% 20
  للفرقة الثالثة% 30
  للفرقة الرابعة% 40

أو اإلعفاء من الفرقة األولى أو التجسیر یُحسب التقدیر على  في حالة التحویل من جامعة أخرى - ب 
  -:النحو التالى

  للفرقة الثانیة% 20
  للفرقة الثالثة% 30
  للفرقة الرابعة% 50

  - :في حالة اإلعفاء من الفرقتین األولى والثانیة أو التجسیر یُحسب التقدیر على النحو التالى -ج
  للفرقة الثالثة% 40
  لرابعةللفرقة ا% 60

  حساب التقدیر لطالب الدبلوم المتخرج -100
ُحسب التقدیر العام عند التخرج للطالب على أساس النسب اآلتیة بالنسبة للدبلوم -أ    -:ی

  للفرقة األولى% 20
  للفرقة الثانیة% 30
 للفرقة الثالثة% 50
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ُحسب التقدیر العام على النحو التالى - ب    -:فى حالة اإلعفاء من الفرقة األولي ی
  للفرقة الثانیة% 40
  للفرقة الثالثة% 60

  -:على النحو اآلتي الشرف  تمنح درجة بكالوریوس -101
1 -  
ُشترط فیها - أ   -:مرتبة الشرف األولى وی

  .حصول الطالب على تقدیر تراكمي بدرجة ممتاز - 
 - :القسم األول ویشترط فیها - مرتبة الشرف الثانیة -ب 

  .حصول الطالب على تقدیر تراكمي جید جدا - 
 -:القسم الثاني ویشترط فیها - مرتبة الشرف الثانیة -ج 

  .حصول الطالب على تقدیر تراكمي جید - 
 - :مرتبة الشرف الثالثة ویشترط فیها -د 

  .حصول الطالب على تقدیر تراكمي مقبول - 
2 -  

 برنامجي الدراسات المصرفیة والمالیة ونظم المعلومات المصرفیة طالب) ثانیاً  101(یستثنى من المادة 
  : لمقبولین قبل إجازة هذه الالئحة ، ویتم منحهم درجة البكالریوس على النحو التالي ا

 )):أ( 69حسب التصنیف فى المادة (حسب التقدیرات اآلتیة  العامدرجة البكالوریوس / 1

  ممتاز  - 
  جید جداً   - 
  جید  - 
  مقبول  - 

  -:مرتبة الشرف لطالب البكالوریوس على النحو التالي/ 2      
 -:مرتبة الشرف األولى ویُشترط فیها - أ

  ممتاز تراكميحصول الطالب على تقدیر  - 
  .یقل التقدیر العام عن جید فى أى من سنوات دراسته أالعلى  - 

 - :مرتبة الشرف الثانیة ویشترط فیها - ب

 .جید جدا كحد ادنى  تراكميحصول الطالب على تقدیر  - 

  .نوات دراستهیقل التقدیر العام عن جید فى أى من س أالعلى  - 
لَّم الشهادة من األمانة وعلیها تتُمنح الدرجات العلمیة من تاریخ إجازة المجلس العلمي للنتائج وتُس -102

  .خاتم األمانة
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  الفصل السادس عشر
  أحكام عامة

  
علن جدول االمتحانات ق -103 ُ   .بل أسبوعین على األقل من بدایتهای
بلوحة اإلعالنات مع قوائم  67- 57المواد  فيالممتحنین الواردة  تُنشر التعلیمات الصادرة للطالب -104

  .الطالب
تُنشر قوائم الطالب الممتحنین المبدئیة مع التوجیهات الالزمة قبل أسبوعین على األقل من بدایة  -105

  .م النهائیة قبل أسبوع من بدایتهااالمتحانات على أن تنشر القوائ
ن من الجلوس لالمتحان قبل أسبوع على األقل من بدایة یمتُنشر كشوفات الطالب المحرو  -106

  .االمتحانات
تتم إضافته أو تطویره مستقبًال لمنح  امجنعلى أي بر ) 1 -101(المادة  األحكام الواردة في تسري -107

  .الشرف سبكالوریو  درجة
  .رفع أحكام هذه الالئحة فى الظروف االستثنائیة العلميیجوز للمجلس  -108

  
  م 6/3/2016بتاریخ   2016لسنة ) 1(لمجلس العلمي الالئحة األكادیمیة في جلسته رقم أجاز ا

  
  م2016.......من شهر......هـ الموافق ال1437... .....من شهر .......صدر تحت توقیعي في الیوم 

  
  
  
  

 
– 


