
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 جامعه شندي

 (01النظام االساسي رقم )
 م1110لسنة  لتنظيم سلوك ومحاسبه الطالب بالجامعه

 : يتًنصهاآلًاألساسيًمًأصدرًاجمللسًالنظام5991)ع(ًمنًقانونًاجلامعهًشنديًلسنه9ًًحكامًاملادهًأبًعملًا
 ولالفصل األ

 أحكام تمهيديه
 أسم النظام وبدء العمل به :

منًتاريخًً((ًويعملًبه1005ًساسيًلتنظيمًسلوكًوحماسبهًالطلبًجبامعهًشنديًلسنةًيسميًهذاًالنظامً))ًالنظامًاألً-5
ً.أعتمادهًبواسطةًاجمللس

 تفسير
(،ًماملًيقتض3ًاملعاينًاملمنوحهًهلاًيفًالقانونًً)املادةًًذاتساسيًيكونًللكلماتًوالعباراتًالواردهًفيهًيفًهذاًالنظامًاألً-1

ً-:خرآالسياقًمعينً
ًمً.5991يقصدًبهًقانونًجامعهًشنديًلسنةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقانون:
ًًساتذهلسًاألجمجازهًعلميهًمينحهاًإيقصدًبهًأيًشخصًمسجلًباجلامعهًبقصدًاحلصولًعليًأيًًًًًًًًًًًًًًًًًالطالب:
ًومساعدوهمًومجيعًموظفيًاجلامعةًوعماهلاً.يقصدًهبمًأعضاءًهيئةًالتدريسً                    العاملون:
ً(ً.5)59ونًطلبًاجلامعةًاملعنيًمبوجبًأحكامًاملادةًًؤيقصدًبهًعميدًشً      ون الطالب:ؤ عميد ش
ًحكامًهذاًالقانونً.ألًساتذةًوفقاًايقصدًهباًالوائحًاليتًيصدرهاًاجمللسًوجملسًاألًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاللوائح:

ً.(5)8ًيقصدًبهًجملسًاجلامعةًاملنشأًمبقتضىًأحكامًاملادةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالمجلس:
ً.51يقصدًبهًمديرًاجلامعةًاملعنيًمبقتضىًأحكامًاملادةًًًًًًًًًًًًًالمدير )الرئيس(:

ً.11يقصدًبهًالعميدًاملعنيًمبقتضىًأحكامًاملادةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالعميد:
ألحكانًالقانون.يقصدًهباًالنظمًاألساسيةًًًًًًًًًًًالنظم األساسية:  ًاليتًيصدرهاًاجمللسًوفقاًا

ًاملكتبةًًهيئة التدريس: ًوأمني ًاحملاضرون ،ً ًاملساعدون ًاألساتذة ،ً ًاملشاركون ًاألساتذة ،ً ًاألساتذة ًهبا يقصد
ًومساعدوه.

 الفصل الثاني
ًلتزام والتسجيلاإل

ًكلًطالبًاإلًًً-3-5 ًونظمهاًاألساسيهًولوائحها.لتزامًبقانونًاجلامعةًجيبًعلي
ًً.يلتزمًالطالبًبالقواننيًالسائدةًيفًالبلدً-3-1



ًلسمعةًاجلامعةًيفًأيًزمانًومكان.ًيسئًالًجيوزًللطالبًأنًيأيتًأمراًاً-3-3
 
 

 التسجيل
 أسس التسجيل

4-5-ًً ًيكمل ًمل ًطالب ًألي ًيسمح ًأوإال ًاملكتبات ًبدخول ًاحملاضراتًأو ًحبضور ًباجلامعة ًتسجيله مبمارسةًًجراءات
ًاملناشطًاملختلفةًأوًبلستفادةًمنًاخلدماتًاليتًتقدمهاًاجلامعهًللطلبً.

ًتعهداًاً-4-1 ًاألول ًللفصل ًتسجيله ًعند ًأمره ًوويل ًالطالب ًاألًيوقع ًالنظام ًهذا ًأحكام ًاجلامعمبراعاة ًوقانون ةًساسي
ًونظمهاًاألساسيةًاألخريًولوائحهاً.

ًشروط التسجيل
ً:باجلامعةًماملًيربزًاأليتالًجيوزًتسجيلًًأيًطاًلبً

ًذلكًالطلبًاجلدد.ًخلوًطرفًمنًاملكتباتًباجلامعةًويستثينًمنًةأ(ًشهاد)
ً)ب(ًشهادةًاللياقةًالطبيةًللطلبًاجلدد.

ًج(ًسندًسدادًاملصروفاتًالدراسيةًوالرسومًاملقررة.ً)
ًد(ًأيًرسومًأوًشهاداتًأخريًحتددهاًاجلامعةًأوًالكلية.)

 مدة التسجيل
يكونًالتسجيلًيفًالوقتًالذيًحيددهًجملسً/ًالكليةً/املعهدً/ًاملركزًعليًأنًالًيتجاوزًذلكًهنايةًاألسبوعًً-4-3

ًاألولًمنًبدايةًالفصلًالدراسي.
 لتزام باألخالق والسلوك القويماإل

ًواجباتهًومنضبطاًاًمحيداًاًجيبًعليًالطالبًأنًيسلكًسلوكاًاً-1-5 ًتأدية ًوأثناء ًوأحواله داخلًوخارجًًيفًمجيعًأوقاته
ًاجلامعة.

ًاحتقارها.ًوحرتامًاألديانًواملقدساتًوعدمًاألساءةًاليهاًإعليًالطاًلبًً-1-1
ًالطاً-1-3 ًعلي ًوتقدير ًاحرتام ًمربألب ًمكانتهم ًهلم ًحيفظ ًوأن ً ًاجلامعة ًوخارج ًداخل ًمن ًكلًيساتذته ًوذلكًيف ني

ًاألحوالًواألوقات.
خرينًمنًشأنهًهتديدًأمنهًأوصحتهًأوًسلمتهًأوًأمنًوسلمةًوصحةًاآلًكاًاجيبًعليًالطالبًأالًيسلكًسلًوً-1-4

ًباجلامعة.
لتزامًبالزيًاحملتشمًيفًمرافقًاجلامعةًاملختلفةًولديًممارستهًأليًنشاطًهتمامًمبظهرهًالعامًواإلعليًالطالبًاإلًً-1-1

كماًجيبًعليهًااللتزامًًًويكونًقرارهًهنائياًاخرًوحيددًالزيًاحملتشمًاملسؤولًعنًالنشاطًاملعينًًآعلميًأوًأيًنشاطًطليبً
ًبالزيًاملوحدًللكليةًاملعنيةً)ًالئحةًاملظهرًالعامًوالزيًاحملتشم(.



أوًيستهلكًأوًيتعاطيًأيًنوعًمنًاملشروباتًالكحوليةً)الغولية(ًأوًأيًًالًحيفظًأويصنعًأوًحيوزأعليًالطلبًً-1-6
التدخنيًداخلًاملكاتبًواملعاملًوقاعاتًالدراسةًواالمتحاناتًواملكتباتًمادةًمسكرةًأوخمدرةًومينعًتعاطيًالتمباكًومينعً

ًباجلامعة.
ًجلامعةًوزملئهًمبنيةًعليًالودًواالحرتام.ونًعلقةًالطاًلبًمعًالعاملنيًباجيبًأنًتكً-1-7
ًمينعًاخللوهًبنيًالطالبًوالطالبة.ًً-1-8
ًاً-1-9 ًقاعات ًيف ًاجلنسني ًبني ًبالفصل ًااللتزام ًالطالب ًحسبًعلي ً ًاملختلفة ًواملناشط ًواملكتبات ًواملعامل لدراسة

ًماحتددهًالكلياتً/ًاملعاهدً/ًاملراكزً/ًواملدارس.
ًالًمبوافقةًاجلهاتًاملختصة.إحيظرًعليًالطلبًتوجيهًالعاملنيًباجلامعةًبأيًعملًًً-1-50

 نضباط العلمياإل
متحاناتًختباراتًواإلالدراسيةًوالتدريبًالعمليًواإلعليًالطالبًاملواظبهًعليًحضورًاحملاضراتًوحلقاتًالنقاشًً-6-5

ًم.1005العلميةًلسنةًلللئحةًًوكلًأشكالًالتدريسًوفقاًا
ذنًعضوًهيئةًإعاقةًسريًاحملاضرةًبالكلمًأوًاهلتافًأوًالدخولًأوًاخلروجًمنًالقاعةًبغريًإالًحيقًأليًطالبًً-6-1

ًالتدريسًاملسؤولًعنًالنشاط.
 الخطرةحيازة األسلحة والمواد 

حيظرًعليًالطالبًاستجلبًأوًحيازةًأوعرضًأوصنعًأوًمحلًأيًنوعًمنًأنواعًالسلحًأوًأيًموادًخطرةًأخريًً-7
ًخيشيًمنهاًعليًسلمةًاألفرادًوأرواحهمًأوًسلمةًممتلكاتًاجلامعة.
 ممتلكات الجامعة

ًكلًاللوائحًً-8-5 ًوإتباع ًعليًممتلكاتًاجلامعة ًكلًالطلبًاحملافظة سسًاليتًتصدرًبشأنًإستعماهلاًواألجيبًعليً
ًوحفظها.

ًإالًبإذنًمنًالسلطاتًً-8-1 ًخمصصًهلا ًعليًالطالبًاستعمالًأوًإستغللًممتلكاتًاجلامعةًأليًغرضًغري حيظر
ًاملختصة.

 البيئة الجامعية 
ًورونقًاجلامعة.تيانًبأيًعملًيضرًمبظهرًرتقاءًبالبيئةًاجلامعيةًوعدمًاإلعليًالطلبًاحملافظةًوالعملًعليًاإلً-9
ً
ً
ً

 الفصل الثالث
 المخالفات والجزاءات والمحاسبة

 المخالفات



كلًطالبًيرتكبًخمالفةًألحكامًالنظامًاألساسيًأوًغريهًمنًنظمًاجلامعةًًأوًلوائحهاًيوقعًعليهًجزاءًأوًأكثرًمنًًً-50
ًلنوعًاملخالفةًأوًجسامتها.ًعاًاب(ًت5-56(ًًو)5ً-53اجلزاءاتًاملنصوصًعليهاًيفًاملادتنيً)ً

 أنواع المخالفات:
 تنقسم المخالفات الي نوعين هما:  -00

  خمالفاتًصغريةًأ( )              
ًكبريةًب( )               ًخمالفات

 المخالفات الصغيرة:
ًعنهم(ًً-51ًًًًًًًًًًًً ًينوب ً)أومن ًأدناه ًاملذكورين ًاملسؤولني ًاألشخاص ًبواسطة ًفيها ًالفصل ًجيوز ًاليت ًاملخالفات ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًهي

ًًًًوكلًحسبًدائرةًاختصاصهًوهمً:ً
 ونًالطلبًًؤعميدًش) أ (       
 لكليةً/ًاملدرسةً/ًاملعهدً/ًاملركزًا عميدً) ب (      
  أمنيًاملكتباتً)ج(       

  جتماعيمشرفًاملنشطًالعلميًأوالرياضيًأوًالثقايفًأوًاإلً)د(        
 جزاءات المخالفات الصغيرة

ًهيًاملخالفاتًالصغريةًتوقعًاجلزاءاتًاالتيةً:5ًًً-53
ًً.أ(ًالتوبيخًولفتًالنظر)ً
ًكتابة.ب(ًاالنذارًالشخصيًً)
ًقرارعليًالعقوبهًاليتًتوقعً.ًصريهًبسلوكًالطالبًواإلطلعهًعليًاملخالفةًوتبإج(ًاستدعاءًويلًاألمرًًو)

ًاليتجاوزًاسبوعنيًعليًأنًخيتصرًحقًاحلرمانًمنً ًأوًأيًنشاطًطليبًملدة ًاحلرمانًاملؤقتًمنًالدراسة )د(
ًً.املركز/املدرسةًلطلبًأوًعميدًالكلية/املعهدً/ونًاًؤالدراسةًعليًعميدًش

ًكاملةًعنًأيًتلفًناتجًمن)هـ ًكانًيفًالكتبًأوًاألثاثًأوً(ًدفعًالقيمة غريهاًمنًاملباينًأوًًاملخالفةًسواءًأن
ًممتلكاتًاجلامعةًأوًاملمتلكاتًاخلاصةً.

يفًحالةًتوقيعًأيًمنًاجلزاءاتًأعلهًحيقًللطالبًالتقدمًبطلبًاستئنافًخللًأسبوعًمنًتاريخًًصدورًالقرار،ًً-53-1
ً.ً(ًهنائياًااراتًالعمداءًملديرً)رئيس(ًاجلامعةًويكونًقرارًاملديرً)الرئيساملعنيةًوقًروتستأنفًقراراتًاملشرفنيًلعميدًالكليةً

ً
 المخالفات الكبيرة 

ً-املخالفاتًالكبريةًوتشملًااليت:ً-54-5
ًأ(ًالتزويرًأوًالتلعبًأوسوءًاستغللًسجلتًاجلامعةًمبهًيفًذلكًاألوراقًالرمسيةًوالشهاداتًالعلميةًوخلفه.)



ًب ًأ)ب(القيام ًعليًاالنضباطًأوًسريًالدراسةًيًأعمال ًأواملمتلكاتًتؤثر ًعليًاألرواح ًخطورة ًأوًذات ختريبية
ًكاالعتصامًأواالحتللًأوًاملسرياتًوغريًذلكًأوًالتحريضًأوًاملساعدةًأوًاالتفاقًأوًاملسامهةً والعملًباجلامعة

ًعليًأيًفعلًمنًهذهًاألفعالً.
عليًالتحصيلًيفًقاعاتًالدراسةًواملعاملًواملكتباتًًأيًوسائلًأخريًتؤثرً)ج(ًاستعمالًمكرباتًالصوتًأو

 دارةًاجلامعةً.إذنًمكتوبًمنًإدونً
ًسرةًاجلامعيةًمنًعاملينيًوطلبًوغريهمً.فرادًاألذيًألحداثًاألإساءةًأوًالتجريحًأًو)د(ًاإل

أوًبًاجلامعةًرتكابًأيًفعلًيشكلًيفًحدًذاتهًجرميةًيفًنظرًقواننيًالبلدًميتًماأثرًهذاًالفعلًعليًطلإ)هـ(ً
دانةًيفًهذاًالفعلًأوًعدمهاًالًيؤثرًيفًسلطةًالعامةًعلماًبأنًاإلالعاملنيًهباًأوًعلىًمصاحلهمًأوًمسعةًاجلامعةً

ًداريةً.إاجلامعةًيفًحماسبةًالطالبًحماسبةً
ًسرةًاجلامعيةًمنًعاملنيًوطلبًوخلفهمً.ساءةًللعقيدةًأوًاألعرافًأليًفردًمنًأفرادًاأل)و(ًاإل
ًأيًأداةًتعتربًيفًحدًذاهتاًسلحاًاًيازةًأومحلًأوًاستعمالًأيًسلحًناريًأوًأبيضًأوًسيخًأوًعصيًأو)ز(ًح

ًذخريةًأوًأيًموادًتعرضًللخطرً.ًمقذوفاتًأوًدًحارقةًأوًقابلةًللشتعالًأواأوًأيًمًو
ً(ًمنًهذاًالنظامً.57يفًاملخالفاتًالكبريةًبواسطةًجملسًاحملاسبةًاملنصوصًعليهًيفًاملادةً)ًتيتمًالبً-54-1

 إجراءات التحقيق والمحاسبة
51-5-ًً (ً ًاملواد ًيف ًعليها ًاملنصوص ًاجلامعة ًمدير ًبسلطة ًاملساس ًاأل14ً،16،11دون ًالنظام ًهذا ًمن ًفإنً( ساسي

(ًمنًهذاًالنظامًاألساسيًوتكونًإجراءات57ًاحملاسبةًاملكنًحسبًاملادةً)املخالفةًالكبريةًيتمًالبتًفيهاًبواسطةًجملسً
ً(ًمنًهذاًالنظامًاألساسيً.58احملاسبةًًوفقًاملادةً)

ًكبريةًعليهًأنًيكونًجلنةًحتقيقًإلجراءًالتحقيقًاللزمًً-51-1 عندًاستلمًعميدًشؤونًالطلبًلشكوىًتتعلقًمبخالفة
ًالتحقيقًملديرومنًمثًيرفعً ًالشكوىًاليتًيكونًعميدًشؤونًالطلبًطرفااً)ًنتيجة ًاجلامعةً.ًويفًحالة ًترفعًرئيس( فيها

ًالشكوىًملديرً)رئيس(ًاجلامعةًوعليهًأنًيكونًجلنةًالتحقيقًوترفعًنتيجةًالتحقيقًللمديرً)الرئيس(ًمباشرة.
 جزاءات المخالفات الكبيرة

ًيتً:يكونًجزاءًاملخالفاتًالكبريةًعليًالنحوًاآلًً-56-5
ً                                   اإلنذارًالعامًويعلنًجلميعًالطلبًبالكليةًاليتًينتميًإليهاًالطالبً.)أ(ً

ً)ب(دفعًقيمةًممتلكاتًاجلامعةًأوًالغريًمعًالتعويضًيفًحالةًإتلفًممتلكاتًاجلامعةًأوًالغريً.
ًال ًيفًالنشاطًالعلميًأو ًاملستدميًمنًاملشاركة ًأو ًاحلرمانًاملؤقت ًاإلجتماعيًحبسبً)ج( ًالثقايفًأو ًأو رياضي

ًاألحوال.
ً)د(ًاحلرمانًاملؤقتًمنًالدراسةًمعًاحلرمانًمنًدخولًاحلميًاجلامعيًواالستفادةًمنًممتلكاتًاجلامعةً.ًً
ً)هـ(ًالفصلًالنهائيًمنًاجلامعة.ً

ًيًالعقوبةًاليتًتوقع.يتمًإستدعاءًويلًاألمرًوإطلعهًعليًاملخالفةًوتبصريهًبسلوكًالطالبًواإلقرارًعلًً-56-1ً



 مجلس المحاسبة
اجلامعةًجملسًحماسبةًءًالكلياتًيشكلًمديرً)رئيس(ًادونًاملساسًبأيًسلطاتًأخريًلعميدًشؤونًالطلبًوعمدًً-57

ًً-بناءاًعليًتوصيةًعميدًشؤونًالطلبًعليًالنحوًالتايلً:
يف )أ( شريطةًأالًيكونًطرفاًا ًموضوعًاحملاسبة.ًعميدًشؤونًالطلبًأوًأيًعميدًآخرًرئيساًا

ً)ب(ًأحدًأعضاءًهيئةًالتدريسًبكليةًالشريعةًوالقانونًأوًاملستشارًالقانوينًللجامعةً.
ًبالتشاورًمعًعميدً ًاجلامعة ًمدير ًالطالبًاملعينًيعينه ًاليتًينتميًإليها ًالتدريسًبالكلية ًهيئة ًأحدًأعضاء )ج(

للمجلس. ًالكليةًاملعنيةًويكونًمقرراًا
ًكبارًأع ًإثنانًمن ًيعينهم)د( ًالتدريسًباجلامعة ًمديرً)رئيسضاءًهيئة ًبعدًالتشاورًمعًعميدًشا ونًًؤ(ًاجلامعة

ًالطلبًأعضاء.
 إجراءات مجلس المحاسبة

ًقل.حبضورًثلثيًأعضائهًعليًاألًمكتملًاًنصابهًينعقدًجملسًاحملاسبةًبدعوةًمنًرئيسهًويكونً-58-5
ًكتابةًاً-58-1 ًكافً ًحيظرًالطالبًاملعين إذاًثبتًأنًالطالبًًحيددهًجملسًاحملاسبهًقبلًوقت وجيوزًللمجلسًحماسبتهًغيابياًا

ًيتفاديًأوًميتنعًعنًاحلضورًللمجلسًدونًعذرًمقبولً.
ًجيوزًأنًيستعنيًالطالبًيفًالدفاعًعنًنفسهًبنصحًومساعدةًأحدًأعضاءًهيئةًالتدريسًأوًأحدًزملئهًالطلب.ً-58-3
ًاً-58-4 ًهلذا ًالطالب ًخمالفة ًكانت ًاجلهاتًإذا ًإبلغ ًجيوز ًالبلد ًيف ًالسائدة ًللقوانني ًخمالفة ًتشكل ًاألساسي لنظام

املختصةًبذلكًوإيقافًالطالبًعنًالدراسةًويفًهذهًاحلالةًالًجيوزًالبدءًيفًإجراءاتًاحملاسبةًًقبلًأنًتفصلًتلكًاجلهاتً
ًاملختصةًيفًاألمر.

 :ارات مجلس المحاسبةقر
ًألغلبيةًاملطلقةًألعضائهً.تصدرًقراراتًجملسًاحملاسبةًباً-59-5
ًكتوصيةًملديرً)رئيسًيرفعًقرارًجملسً-59-1 ً(ًاجلامعةًليتحذًالقرارًالنهائيًبشأنهً.احملاسبة
71ً(ًاجلامعةًخللًفرتةًالًتتعديًالعقوبةًأوًإسقاطهاًملديرً)رئيسًحيقًللطالبًالتقدمًبطلبًاسرتحامًلتخفيفً-59-3

ًوقتًإبلغًالطالبًبالقرارً.ًساعةًمن
ً

 الفصل الرابع
 حكام عامة وختاميةأ

 أحكام عامة
اإلعتصامًحبميًالكلياتًأوًأيًمبانً ً-10 باتاًا ًأمًميادينًتابعةًللجامعةًأليًسببًمنًاألسباب.ًمينعًمنعاًا
أمامًًةبالقدرًالذيًجيعلًمسئولطالبًأثناءًالدراسةًباجلامعةًإالالًتتحملًاجلامعةًأيًمسؤوليةًعنًأيًضررًيلحقًبالً-15
ًنونًمبوجبًأحكامًالقانونًالساريةًبالبلد.القا



ًونًالطلب.ًؤعميدًشًالًحيقًأليًطالبًخماطبةًإدارةًاجلامعةًإالًعربًإدارةًالكليةًاليتًينتميًإليهاًأوًعربً-11
ًترفعًمشكلتًالطلبًغريًالعلميةًإيلًمشريفًالطلبًوالطالباتًباجلامعة.ًً-13

 (سلطات المدير )الرئيس
14-ً(ً ًملدير ًأوًرئيسجيوز ًالضرورة ًإقتضت ًوحيثما ًاملعنية ًالكلية ًوعميد ًالطلب ًشؤون ًعميد ًمع ًبالتشاور ًاجلامعة )

ً.الظروفًأنًيوقعًعليًأيًطالبًأوًطلبًعقوبةًأوًأكثرًمنًالعقوباتًالواردةًيفًالنظامًتبعااًلنوعًاملخالفةًوجسامتها
أقتنعًأنًوجودًذلكًالطالبًمبغادرةًاجلامعةًمؤقتااًميتًمابًنًيأمرًأيًطالبًأوًطلأ(ًاجلامعةًرئيسجيوزًملديرً)ً-11

ًوسلمةًأفرادًاألسرةًاجلامعيةً.ًباجلامعةًيشكلًخطورةًعليًصحتهًوسلمتهًأوًصحة
الكليةًاملعنيةًاحلقًيفًجتميدًالدراسةًباجلامعةًًبًأوعميدبالتشاورًمعًعميدًشؤونًالطلجيوزًملديرً)رئيس(ًاجلامعةًً-16

ً ًريثما ًطالب ًألي ًباجلامعة ًوجوده ًأن ًرأى ًإذا ًالطالب ًخمالفة ًيف ًاحملاسبة ًجملس ًأويؤديًيفصل ًالتحقيق ًبسلمة يضر
ًملضاعفاتًتؤثرًعليًمصلحةًاجلامعةً.

 أحكام إنتقالية
 إلغاء وإستثناء

مًمبوجبًهذاًالنظامًاألساسيًعليًأنًتظلًمجيع5994ًتلغيًالئحةًسلوكًوحماسبةًالطلبًجبامعةًشنديًلسنةًً-17
ًاألوامرًواإلجراءاتًاليتًأختذتًمبوجبهاًصحيحةًوساريةًاملفعولًماملًتلغًأوًتعدلً.ً

ً
 م1110من يوليو  01الموافقهـ 0211 من ربيع اآلخر 12ي في يوم صدر تحت توقيع

 
 محمد الشيخ مدنيأ . 

 رئيس مجلس الجامعة
 


