بسم هللا الرحمن الرحيم
المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني
االدارة العامة للتعليم التقاني
الالئحة األكاديمية للبكالريوس التقاني لسنة 2014م
عمالً بأحكام المادة ( )10من قانون تنظيم التعليم التقني والتقاني لسنة 2010م وقرار األمين العام
رقم ( )20لسنة 2014م أصدر المجلس العلمي للتعليم التقاني في اجتماعه رقم()2014-1-2
بتاريخ 2014/2/20م الالئحة اآلتي نصها :

المادة  : 1اسم الالئحة وتاريخ بدء العمل بها :
 1-1تسمى هذه الالئحة (الالئحة األكاديمية للبكالريوس التقاني للعام 2014م وتقرأ مقرونة بالالئحة
العامة لإلمتحانات.
2-1

يٌعمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتماد المجلس عليها وتطبق على الطالب المقبولين بعد ذلك التاريخ.

المادة  : 2تفاسير :
في هذه الالئحة وما لم يقتض السياق معنىً آخر ،تكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الموضحة
أمام كل منها :
1-2

الكلية  :يقصد بها أي كلية تقنية أو كلية تقانية جامعية تابعة لإلدارة العامة للتعليم التقاني.

2-2

اإلدارة  :يقصد بها اإلدارة العامة للتعليم التقاني.

3-2

المجلس  :يقصد به المجلس العلمي للتعليم التقاني.

4-2

برامج البكالريوس  :يقصد بها برامج البكالريوس التقاني التي تقدمها الكلية عن طريق دراسة
المقررات في (عشرة أو ثمانية فصول دراسية لحملة الشهادة الثانوية) أو في (ستة أو أربعة فصول
دراسية لحملة الدبلوم التقني).

5-2

الفصل الدراسي  :يقصد به ( )15أسبوعا ً دراسيا ً ال يتضمن فترة التسجيل واالمتحانات.

6-2

السنة الدراسية  :يقصد بها فصالن دراسيان باإلضافة لفترة االمتحانات لكل منهما.
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7-2

المقرر  :يقصد به وحدة دراسية من وحدات البرنامج تقدم خالل فصل دراسي كامل.

8-2

الساعة المعتمدة  :يقصد بها ساعة محاضرة أو ساعتي متابعة أو ثالث ساعات معملية أو خمس
ساعات عملية أو حقلية تقدم أسبوعيا ً على مدى فصل دراسي كامل.

9-2

المشروع  :يقصد به مشروع التخرج الذي يقوم الطالب بأدائه في الفصلين الدراسيين األخيرين.

 10-2امتحانات الدور األول  :يقصد بها االمتحانات التي تعقد في نهاية كل فصل دراسي.
 11-2امتحانات الدور الثاني  :يقصد بها امتحانات البديل وإزالة الرسوب للفصل الدراسي المعني.
 12-2أعمال المقرر  :يقصد بها الدرجات التي يتحصل عليها الطالب خالل الفصل الدراسي للمقرر
المعين نتيجة الختبارات وتمارين المتابعة والعملي والحقلي.
المادة  : 3حق المجلس في التعديل :
 1-3للمجلس العلمي الحق في إجراء ما يراه مناسبا ً من تغيير أو إضافة أو إلغاء في هذه الالئحة متى ما
رأي ذلك.
المادة  : 4شروط القبول :
 1-4يقبل بالسنة األولي لدراسة برامج البكالريوس من توفرت فيه الشروط التالية من حملة الشهادة الثانوية:
 -)1أن يكون حاصالً على الشهادة السودانية أو ما يعادلها بنجاح في سبع مواد علي األقل.
 -)2إن يستوفى شروط القبول الخاصة بالبرنامج المعني.
 -)3أن يجتاز الكشف الطبي.
 -)4أن يجتاز أي شروط أخرى يحددها المجلس.
 2-4يقبل بالسنة الثالثة لدراسة برامج البكالريوس من توفرت فيه الشروط التالية من حملة الدبلوم التقني:
 -)1إستيفاء الشروط األساسية للقبول للبكالريوس التقاني.
 -)2الحصول علي دبلوم الثالث سنوات التقني في التخصص المعني.
 -)3النجاح في امتحان القبول للبكالريوس التقاني ،ويستثنى من االمتحان الحاصلون علي الدرجة األولي من
خريجي الكليات التابعة لإلدارة.
 -)4أن ال يزيد العدد المقبول بالسنة الثالثة عن  %50من العدد المخطط للقبول للبكالريوس بالسنة األولي.
 -)5أن يجتاز الكشف الطبي.
 -)6أن يجتاز أي شروط أخرى يحددها المجلس.
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المادة  : 5نظام الدراسة :
 1-5تعتمد الدراسة بالكلية على النظام الفصلي والساعات المعتمدة.
 2-5يكتمل برنامج البكالريوس ويكون الطالب مؤهالً لنيل البكالريوس التقاني بعد نجاحه في دراسة ما بين
( )180إلى ( )190ساعة معتمدة لنظام السنوات الخمس أو ما بين ( )140إلي ( )160ساعة معتمدة لنظام
السنوات األربع في التخصص الفرعي المعني.
 3-5تكتمل دراسة برنامج البكالريوس في ( )10فصول دراسية أو ( )8فصول دراسية في التخصص
الفرعي المعني.
 4-5يكتمل برنامج البكالريوس بالنجاح في دراسة ( )100إلي ( )110أو دراسة ( )70إلي ( )80ساعة
معتمدة في التخصص الفرعي المعني بعد دبلوم الثالث سنوات التقني.
 5-5تكتمل دراسة البكالريوس بعد دبلوم الثالث سنوات التقني في ( )6فصول دراسية أو ( )4فصول
دراسية في التخصص الفرعي المعني.
 6-5ال يسمح للطالب باالستمرار في دراسة البرنامج ألكثر من ضعف الفترة المقررة ويشمل ذلك فترة
التجميد.
 7-5يجب أن تستوفي مكونات الخطة الدراسية للبكالريوس المطلوبات المهنية لنسب العلوم اإلنسانية
والعلوم األساسية التطبيقية والعلوم التقانية األساسية والعلوم التقانية التخصصية.
 8-5يجب أن تكون نسبة الساعات التطبيقية (التمارين  +العملي) للبرنامج حوالي ( ،)%60وأن ال تقل
الساعات العملية عن ثلث الساعات الكلية.
 9-5يشتمل البرنامج علي مشاريع منهجية تطبيقية ومشروع تطبيقي ( 6ساعات معتمدة) وحلقات نقاش.
 10-5يصاحب البرنامج تدريب عملي يضمن في الخطة الدراسية ال يقل عن ما يعادل ( )10ساعات
معتمدة ( 50ساعة عملية) ،ويعد نجاح الطالب في التدريب شرطا ً أساسيا ً للتخرج.
المادة  : 6اإلرشاد األكاديمي :
 1-6تحدد الكلية مرشداً أكاديميا ً من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب.
 2-6من مهام المرشد األكاديمي إسداء النصح وتوجيه الطالب في كل ما يختص بدراسته بالكلية وكل ما
يؤثر على سير هذه الدراسة.
 3-6تحدد لكل مرشد أكاديمي ساعات أسبوعية لإلرشاد األكاديمي.
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المادة  : 7التسجيل :
 1-7على الطالب أن يقوم شخصيا ً بالتسجيل في بداية كل فصل دراسي وفق اللوائح ووفق التقويم الدراسي
المعتمد.
 2-7يلتزم الطالب بتعبئة (استمارة طلب التسجيل) ويتم ذلك في الوقت الذي تحدده الكلية وحسب اإلرشادات
بهذا الخصوص.
 3-7ال يعتمد حضور الطالب للدراسة بعد األسبوع األول إذا لم يكن مكمالً إلجراءات تسجيله.
 4-7ال يسمح للطالب بالتسجيل المتأخر إال بتوصية من المرشد األكاديمي وأمين الشؤون العلمية وموافقة
عميد الكلية على أن ال تزيد مدة التأخير عن ثالثة أسابيع من نهاية فترة التسجيل.
 5-7الطالب الذي يتأخر عن التسجيل بعذر مقبول لفترة تزيد عن أربعة أسابيع يسمح له بالتسجيل شريطة
التجميد للفصل الدراسي الذي يسجل فيه متأخراً.
 6-7يجوز للطالب بعد أن يكمل إجراءات التسجيل للفصل الدراسي ،أن يجمد الدراسة ،إذا تقدم بطلب
التجميد قبل بداية االمتحان النهائي بأربعة أسابيع على األقل ،ويكون ذلك بتعبئة استمارة (تجميد الفصل
الدراسي) ويجب التأكد من الحصول على الموافقة مكتوبة.
 7-7الطالب الذي ال يكمل إجراءات التسجيل للفصل الدراسي قيد التسجيل دون عذر مقبول يفصل من
الكلية لعدم التسجيل.
المادة  : 8نظام االمتحانات :
 1-8مدة االمتحان التحريري النهائي للمقررات ساعة زمنية واحدة لكل ساعة معتمدة ،على أن يكون الحد
األقصى لزمن االمتحان للمقررات ( )3ساعات للجلسة الواحدة.
 2-8يتم عقد امتحانين كحد أقصى لكل فصل دراسي وهي امتحانات الدور األول وامتحانات الدور الثاني.
 3-8تعقد امتحانات الدور الثاني قبل بداية الفصل الدراسي التالي.
المادة  : 9الحرمان من الجلوس لالمتحان :
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 1-9يحرم الطالب من الجلوس المتحان أي مقرر إذا زادت نسبة غيابه عن ( ،)%25وذلك بعد إنذاره
كتابة عندما تصل نسبة غيابه ( ،)%15ويعتبر راسبا ً وال يسمح له بالجلوس لالمتحان إال بعد إعادة دراسة
المقرر.
 2-9يحرم الطالب من الجلوس لالمتحان النظري إذا لم ينجح في التقويم العام في أدائه ألعمال المقرر
العملية ويعتبر راسبا ً في المقرر المعني.
 3-9يسمح للطالب الذي تم حرمانه من االمتحان النظري في المادة ( )2-9أعاله بالجلوس لالمتحان
النظري في المقرر بعد إزالة أسباب الحرمان.
 4-9يكون قرار الحرمان من مسؤولية مجلس الكلية بنا ًء على توصية رئيس القسم المختص.
المادة  : 10تقويم درجات المقررات :
 1-10الدرجة الكاملة لكل المقرر في التقويم النهائي ( 100درجة).
 2-10تدخل أعمال المقرر الفصلية في التقويم النهائي للمقرر ،كاآلتي :
 1-2-10تكون درجة أعمال المقرر ( )%30من الدرجة الكاملة لكل مقرر من المقررات التي ال تتضمن
ساعات معملية.
 2-2-10تكون درجة أعمال المقرر ( )%40من الدرجة الكاملة لكل مقرر من المقررات التي تتضمن
ساعات معملية.
 3-2-10ال تقل درجة أعمال المقرر عن ( )%60من الدرجة الكاملة للمقررات التي يغلب عليها الطابع
التطبيقي والتقويم المستمر مثل أعمال الورش والحقل.
المادة  : 11تقويم األداء األكاديمي للطالب :
 1-11يستخدم نظام النقاط في تقويم األداء األكاديمي للطالب ،حيث تعرف الدرجة النقطية للمقرر (مقربة
إلى منزلة عشرية واحدة) باآلتي :

الدرجة النقطية للمقرر = درجة الطالب في المقرر من 100
20
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 2-11يكون التقدير للمقررات وفقا ً لآلتي :

الدرجة النقطية
من
4.0
3.5
3.0
2.5
أقل من 2.5

التقدير
إلي
5.0
3.9
3.4
2.9

أ
ب
ج
د
ر

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
رسوب

 3-11تحسب نقاط المقرر كاآلتي :
= الدرجة النقطية للمقرر × عدد ساعاته المعتمدة

نقاط المقرر

 4-11يحسب المعدل الفصلي (مقربا ً إلى منزلتين عشريتين) باآلتي :
المعدل الفصلي

=

مجموع نقاط مقررات الفصل للطالب
مجموع الساعات المعتمدة لمقررات الفصل

 5-11يتم حساب المعدل التراكمي كاآلتي :
 1-5-11الساعات التراكمية هي مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي سبق للطالب دراستها والجلوس
لالمتحان فيها مضافا ً إليها ساعات أي مقرر يجلس الطالب فيه المتحانات الدور الثاني.
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 2-5-11النقاط التراكمية هي مجموع نقاط المقررات التي سبق للطالب دراستها والجلوس لالمتحان فيها
مضافا ً إليها نقاط أي مقرر يجلس الطالب فيه المتحانات الدور الثاني.
 3-5-11يحسب المعدل التراكمي للطالب (مقربا ً إلي منزلتين عشريتين باآلتي باآلتي :
المعدل التراكمي = النقاط التراكمية
التقديرات التي حصل عليها الطالب في
محتوية
 6-11تستخرج نتائج االمتحانات لكل فصل على حدة
علىالتراكمية
المعتمدة
الساعات
كل مقرر وعلى المعدل الفصلي والمعدل التراكمي وتعلن للطالب محتوية على المعدلين الفصلي والتراكمي.
المادة  : 12تقويم نتائج الطالب :
 1-12يعتبر الطالب ناجحا ً في المقرر إذا حصل على ماال يقل عن  2.5درجة نقطية في مجموع مكونات
المقرر.
 2-12الطالب الذي يتغيب عن امتحان أي مقرر دون عذر مقبول يعتبر راسبا ً في ذلك االمتحان.
 3-12ال ينقل الطالب من فصل دراسي آلخر إال إذا كان ناجحا ً في امتحانات الدور األول والدور الثاني في
كل مقررات الفصل الدراسي المعني.
 4-12الطالب الذي يتغيب عن امتحان أي مقرر أثناء فترة امتحانات الدور األول بعذر مقبول يعطي
الفرصة في الجلوس لذلك االمتحان كبديل في فترة امتحانات الدور الثاني.
 5-12إذا لم يتمكن الطالب الذي يمنح فرصة للجلوس المتحان بديل (المادة  )4-12من الجلوس المتحان
البديل ال يسمح له باالنتقال إلى الفصل الدراسي التالي.
 6-12الطالب الذي يرسب في مقرر أثناء فترة امتحانات الدور األول يعطى فرصة إلزالة ذلك الرسوب في
فترة امتحانات الدور الثاني.
 7-12الرسوب ألكثر من مرة واحدة في مقرر يؤدي إلى إعادة دراسة المقرر عند تقديمه شريطة أن يسجل
الطالب لذلك المقرر وال يسمح له باالنتقال إلى الفصل التالي ما لم ينجح فيه.
 8-12الرسوب في ثلثي الساعات المعتمدة التي سجل لها الطالب في فصل دراسي يؤدي إلى إعادة الطالب
للدراسة بصرف النظر عن معدله التراكمي.
 9-12تكون اإلعادة بإعادة دراسة المقررات التي رسب الطالب فيها وأداء أعمالها الفصلية ويجوز إعفاؤه
من حضور المحاضرات.
 1-9-12الطالب الذي يتغيب عن امتحانات الدور األول أو امتحانات الدور الثاني دون عذر مقبول يعتبر
راسبا ً في مقررات الفصل ومفصوالً من الكلية للغياب.
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 2-9-12يمكن للطالب في ( )1-9-12تقديم استرحام لمجلس الكلية إلعادة قبوله متضمنا ً كل المبررات،
المؤيدة بمستندات ،التي يمكن أن تشفع له ،ويعتبر الطالب عند قبول عذره مجمداً للفصل الدراسي ،ويجوز
اعتباره مؤجالً لالمتحانات إذا ثبت استيفاؤه لمطلوبات الحضور وأعمال المقررات الفصلية.
 10-12الحد األدني للمستوى األكاديمي المطلوب في نهاية كل فصل دراسي (بعد امتحانات الدور الثاني)
هو الحصول على معدل تراكمي (.)2.5
 11-12يصبح الطالب في حالة (إنذار أول) في أي فصل دراسي إذا حصل على معدل تراكمي أقل من
( )2.5في الفصل الدراسي السابق.
 12-12يصبح الطالب في ( )11-12أعاله في حالة (إنذار ثاني) إذا فشل في الحصول على معدل ()2.5
أو أكثر للمرة الثانية.
 13-12ترفع حالة اإلنذار من الطالب إذا استطاع رفع معدله التراكمي إلى ( )2.5فأكثر.
 14-12الفشل في الحصول على معدل تراكمي ( )2.5فأكثر بعد (اإلنذار الثاني) يؤدي إلى فصل الطالب
من الكلية.
 15-12يجوز لمجلس الكلية منح الطالب المفصول في السنة النهائية وفق المادة ( )14-12أعاله فرصة
للجلوس لالمتحان من الخارج شريطة أال تتجاوز فترة الدراسة الكلية ضعف الفترة المقررة.
المادة  : 13مطلوبات التخرج :
 1-13الحد األدنى لمنح البكالريوس التقاني هو النجاح في كل مقررات المنهج المجاز والحصول على معدل
تراكمي ( )2.5على األقل.
 2-13يحسب المعدل التراكمي من نقاط المقررات التي درسها الطالب بالكلية بعد التحاقه ببرنامج
البكالريوس.
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 3-13يمنح المجلس درجة البكالريوس التقاني في مجال التخصص الفرعي للطالب الخريجين وفق المادة
( ،)1-13حسب تصنيف الدرجات العلمية التالي :

املعدل الرتاكمي

تصنيف الدرجة
التقدير

الدرجة

ممتاز

الدرجة األولى

من
4.00

إلى
5.00

جيد جداً

الدرجة الثانية – القسم األول

3.50

3.99

جيد

الدرجة الثانية – القسم الثاني

3.00

3.49

مقبول

الدرجة الثالثة

2.50

2.99

سنة

بروفسير /احمد الطيب احمد
االمين العام
المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني
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