
التحفيز والمخالفات والعقوبات من لوائح الجامعة

مقدمة :
درجــت الجامعــة الوطنيــة علــى نشــر قوائــم التحفيــز والمكافــآت للتميــز الســلوكي واألكاديمــي، والعقوبــات المترتبــة علــى المخالفات، 
والتــي ُيعلــن عنهــا فــي دليــل الطالــب، وكتــب المقــررات، والسياســات واإلجــراءات، وكلهــا فــي الموقــع االســفيري للجامعــة. تســاعد 
المكافــآت الطالــب الجــاد المجتهــد فــي اســتقرار وانتظــام الدراســة الجامعيــة وتخفيــض وتقســيط الرســوم الدراســية، وفــي تحســين 
الســيرة الذاتيــة والمســتقبل المهنــي للخريــج. كمــا تعمــل العقوبــات علــى تنبيــه الطالــب واألســرة الســتدراك أي بــادرة لألخطــاء 
الســلوكية أوالتقصيــر األكاديمــي. وقــد حافظــت الجامعــة علــى التطبيــق الصــارم والعــادل للوائــح؛ ممــا ســاهم فــي اســتقطاب الطــاب 
الجاديــن، ومــن األســر الحريصــة علــى جــودة التربيــة والتعليــم، وســتظل الجامعــة الوطنيــة فــي ســعيها الــدؤوب لمســاعدة الطــاب 

علــى التحلــي بأرقــى الســلوكيات وأعلــى درجــات التميــز األكاديمــي.

قواعد عامة  
تتفــاوت المكافــآت والمحفــزات مــن تقســيط المصروفــات، إلــى شــهادات التقديــر، إلــى األولويــة فــي التبــادل الطابــي، إلــى   .1
المســاعدة الماديــة فــي األنشــطة، إلــى الترشــيح للمنظمــات والمؤسســات، إلــى التنافــس فــي جائــزة الجامعــة للتخــرج، إلــى 

التعييــن فــي وظائــف مســاعدي التدريــس، وتقديــر المكافــاة ال يلــزم التــدرج وال التراتبيــة فــي التحفيــز.
على الطالب، المتهم بمخالفة، المثول أمام لجان التحقيق والمحاسبة، في غضون 24 ساعة من اإلعان.  .2

تتفــاوت العقوبــات مــن اإلنــذارات، إلــى العقوبــات البيئيــة، إلــى تجميــد الدراســة أو الفصــل )التجميــد( المؤقــت لمــدة عــام، أو التهائــي   .3
وتصــدر العقوبــة بقرارمــن رئيــس الجامعــة أو نائبــه بعــد التحقيــق والحاســبة، وتقديــر العقوبــة ال يلــزم التــدرج وال التراتبيــة فيهــا. 

التخــرج.  عنــد  الجوائــز  ومــن  للمصروفــات،  التقســيط  مــن  يحرمــه  مخالفــة  بــأي  الطالــب  وإدانــة 
إذا ترتبــت علــى المخالفــة قضيــة جنائيــة أو مدنيــة ضــد الطالــب يتــم إيقــاف الطالــب عــن الدراســة مؤقتــا حتــى صــدور الحكــم   .4

القضائــي لتطبيــق العقوبــة الجامعيــة النهائيــة.
ضرورة إخطار ولي األمر، أو الجهة الممولة للطالب، بكل العقوبات.  .5

التعبير بالمذكر تعني الجنسين.  .6

التحفيز والمكافآت
خلــو ملــف الطالــب مــن المخالفــات لمــدة ثاثــة أعوام مع التفــوق األكاديمي:  )1( التقســيط المريــح للمصروفــات أو )2( األولوية في    1-1

رحــات التبــادل الطابــي أو)3( إمكانيــة الحصــول علــى جائــزة الجامعــة عنــد التخــرج.
ســجل مشــهود مــن المســاهمة فــي األعمــال والبرامــج الخيريــة والرحــات الخدميــة والتثقيفيــة ومســاعدة المرضــى والفقــراء     2-1
واليتامــى: )1( المســاعدة والتســهيات الماديــة والمعنويــة لألنشــطة، أو )2( وشــهادات مشــاركة وتقديــر، أو )3( تقســيط مريــح 

للمصروفــات الدراســية، أو )4( الترشــيح مــن قبــل الجامعــة للمنظمــات والجهــات العاملــة فــي المجــال
مســاعدة الطــاب فــي الســكن والترحيــل والتشــغيل، وتخفيــف أســباب التحصيــل األكاديمــي : )1( شــهادات مشــاركة وتقديــر،    3-1

أو )2( تقســيط مريــح للمصروفــات الدراســية.
تشــجيع الطــاب واالشــتراك فــي حمــات المحافظــة علــى نظافــة الجامعــة وتنســيق البيئــة والمحافظــة علــى الموجــودات،    4-1
وجهود توفير المياه والطاقة:  )1( دروع وشــهادات مشــاركة تقدير، أو )2( تقســيط المصروفات، أو )3( األولوية في رحات 

التبــادل الطــاب داخــل وخــارج الســودان.
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 التحفيز
 والمخالفات والعقوبات

من لوائح الجامعة

الجامعة الوطنيةـ  الســودن



االهتمــام بســامة األثاثــات واألجهــزة والمعــدات فــي المعامــل والقاعــات: )1( األولويــة فــي رحــات التبــادل الطابــي داخــل    5-1
وخــارج الســودان.

التفوق األكاديمي : معدل تراكمي < 3.5 ->3.7  بعد السنة الثانية: )1( التقسيط المريح للمصروفات الدراسية.     6-1

معدل تراكمي  < -3.7> 3.8 بعد السنة الثانية: )1( تخفيض قد يصل إلى %20 ومنافسة في تعيين مساعدي التدريس.

معدل تراكمي <-3.8> 3.9 بعد السنة الثانية: )1( تخفيض قد يصل إلى %30 ومنافسة في تعيين مساعدي التدريس.

معــدل تراكمــي <3.9 بعــد الســنة الثانيــة: )1( تخفيــض قــد يصــل إلــى %50 ومنافســة فــي تعيين مســاعدي التدريس، 

أو )2( إمكانيــة الحصــول علــى جائــزة الجامعــة وأي جوائــز أخــرى للتفــوق عنــد التخرج. 

النشر العلمي خال الدراسة الجامعية:  )1( مكافأة مادية عن كل ورقة علمية تتفاوت وفقًا لمعامل تأثير المجلة.  7-1

براءة اختراع مسجلة خال الدراسة الجامعية: مكافأة مادية وفقًا ألهمية البراءة.  8-1

المخالفات )العقوبات(
1-الالئحة األكاديمية

الدخــول إلــى قاعــة االمتحــان بالهاتــف المحمــول أو أي جهــاز الكترونــي بمــا فــي ذلــك الســاعات االلكترونيــة: ســواًء كان مغلقــًا    1-1
ــك،:  الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام أوغيــر ذل

الدخــول إلــى قاعــة االمتحانــات بورقــة أو دفتــر أو غيرهــا ممــا يصلــح للكتابــة عليــه: ســواًء بهــا مــادة مكتوبــة أو فارغة: الفصل    2-1
)تجميــد الدراســة( لمــدة عــام.

الدخول إلى قاعة االمتحانان بدال عن طالب آخر : الفصل النهائي.   3-1

محاولة مساعدة طالب آخر أثناء االمتحان بالتحدث أو اإليماءات: )1( رسوب، إضافة إلى إنذار نهائي، أو )2( الفصل النهائي.   4-1

محاولــة االســتفادة مــن طالــب آخــر أثنــاء أداء االمتحــان، عــن طريــق التحــدث أو النظــر فــي إجابــة طالــب آخــر أو االلتفــات     5-1
الزائــد أو االإيمــاءات: رســوب مــع إنــذار نهائــي بالفصــل.

تبديــل ورقــة اإلجابــة مــع طالــب آخــر: )1( الفصل)تجميــد الدراســة( لمــدة عــام والفصــل النهائــي فــي حالــة تكــرار المخالفــة،   6-1 
أو )2( الفصل النهائي.

الكتابة على المابس أو الجسم لمادة تتعلق من قريب أو بعيد بمادة  االمتحان: الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عام.   7-1

ســرقة بحــث أو تكليــف لشــخص آخــر فــي أي مــادة علميــة خــال الدراســة: الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام، مــع الرســوب    8-1
فــي البحــث أو التكليــف.

سرقة بحث أو تكليف لشخص آخر في أي مادة علمية في الدراسات العليا: الفصل النهائي وطي السجل األكاديمي   9-1

تأخيــر إبــراز الشــهادات المرضيــة الموثقــة ألكثــر مــن 48 ســاعة مــن لحظــة المــرض : )عــدم اعتمــاد الشــهادة المرضيــة واعتبــار     10-1
الغيــاب غيــر مشــروع. 

إضاعــة أو نســيان البطاقــة الجامعــة، وعــدم التبليــغ عنهــا ألكثــر مــن 24 ســاعة، أو عــدم اســتخراج بديــل فــي 48 ســاعة:    11-1 
)1( المنــع مــن دخــول الجامعــة إال بعــد البــاغ الفــوري عنــد الســلطات الشــرطية، واســتخراج بــدل فاقــد، أو )2( إنــذار نهائــي 

بالفصــل عنــد تكــرار المخالفــة.
االحتفاظ بأكثر من بطاقة لشخص الطالب، أو لطالب آخر أو طاب آخرين ألي غرض: الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عام.   12-1

التأخير عن األمتحان لنصف ساعة أو أكثر: حرمان من دخول االمتحان ورسوب في المادة.   13-1

التأخير عن األيام المخصصة لتجديد اإلقامات لمدة )4( أيام كغياب مسموح به(:  تطبيق بنود الحرمان   14-1

الغياب لمدة فصل دراسي كامل  بعذر مقبول أو غير مقبول: الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عام.    15-1

الغياب لفصلين دراسيين بعذر مقبول )تجميد للعام(،  أوبدون عذر: الفصل النهائي.   16-1



الدخول لقاعة المحاضرات بعد تسجيل الحضور )عدم اعتماد الحضور(.   17-1

إبراز بطاقة طالب آخر بغرض الحضور نيابة عنه في أي مرفق داخل وخارج الجامعة: الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عام    18-1

الخروج من قاعة المحاضرات دون االستئذان من االستاذ )تبليغ ولي األمر أو الممول( .   19-1

2- الئحة النشاط والسلوك
المخالفــات الســلوكية، أوالجنائيــة، أوالمروريــة  التــي تقــع ضمــن مخالفــات القوانيــن العامــة التــي يتــم ارتكابهــا داخــل أو خارج     1-2
الجامعــة، وبعــد تحميــل الخطــأ أو اإلدانــة مــن الجهــات الشــرطية أو القضائيــة أوعمــادة شــؤون الطــاب:  )1( الفصــل )تجميــد 

الدراســة( لمــدة عــام والحرمــان مــن تقســيط الرســوم، أو )2( الفصــل النهائــي.
مخالفــة المظهــر العــام المفصــل فــي »دليــل الطالــب«: عــدم االلتــزام بالــزي الجامعــي بمخالفــة اللبــس المحتشــم وحاقــة    2-2
وتهذيــب شــعر الــراس )كمــا جــاء تفصيلهــا فــي الدليــل( خاصــة التصفيــف والحاقــة الشــاذة، والمبالغــة فــي الميكيــاج والزينــة،  
ووضــع القبعــات، والمجوهــرات، وأشــباهها، والخواتــم، واألســورة، وغيرهــا: )المنــع مــن دخــول الجامعــة فــي المخالفــة األولــى ، 

وإضافــة عقوبــة بيئيــة للمخالفــة الثانيــة مــع انــذار نهائــي، والفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام للمخالفــة الثالثــة(
اإلزعــاج العــام باســتخدام، أو غيــر اســتخدام، مكبــرات الصــوت داخــل أو حــول الجامعــة، خاصــة داخــل القاعــات أو قريبــًا مــن    3-2
القاعــات أوفــي ممــرات الجامعــة وســاحاتها، والهتافــات والزغاريــد بــأي ســبب كان: )1( اإلنــذار النهائــي، أو )2( الفصــل )تجميــد 

الدراســة( لمــدة عــام، أو )3( الفصــل النهائــي إذا تكــررت المخالفــة، أو حتــى إذا لــم تتكــرر حســب تقديــر المخالفــة.
التشــويه بالكتابــة )أو الــزاق الملصقــات( علــى الجوائــط واألبــواب واألثاثــات، أو التخريــب أو إتــاف أي مــن ممتلــكات الجامعة    4-2
أو ممتلــكات منســوبيها مــن األســاتذة أوالطــاب أو العامليــن أو الــزوار أو المرضــى، أو أماكــن الســكن: )1( التعويــض المــادي 
لتكلفــة الضــرر مــع اإلنــذار النهائــي، أو )2( الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام، أو )3( الفصــل النهائــي، حســب حجــم التشــويه 

أو التخريــب.
كل فعل له عاقة باقتناء أو استخدام االسلحة البيضاء أو الكهربائية، أوالنارية داخل وحول الجامعة: الفصل النهائي.    5-2

استخدام أو اقتناء أو المتاجرة في المواد المخدرة أوالمسكرة أوالسامة، ولعب القمار داخل وحول الجامعة: الفصل النهائي.   6-2

ســوء الســلوك باأللفــاظ أو الحــركات مــع منســوبي الجامعــة مــن األســاتذة، أو الطــاب، أو العامليــن، أو الــزوار، أو المرضــى:    7-2 
)1( الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عام، او )2( الفصل النهائي.

تزويــر أو التغييــر فــي وثائــق الجامعــة أو أي وثائــق رســمية أو جهــة أخــرى أخــرى، أو انتحــال شــخصية صاحــب الوثيقــة:    8-2
النهائــي. الفصــل 

االنتحال بتبادل البطاقات أي وثيقة شخصية لدخول المرافق أو الدراسة: الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عام.    9-2

2-10 االضراب، أو االعتصام،  أو التظاهر،  أواالحتجاج الغوغائي داخل وحول الجامعة: الفصل )تجميد الدراسة( لمدة عامين.

ممارســة السياســة قــوالً أو كتابــة أو فعــاً، داخــل الجامعــة وحولهــا، او الدعــوة العلنيــة أو االســفيرية لعصبيــة جهويــة أو قبليــة    11-2
أو عنصريــة: الفصــل النهائــي.

التنمــر وكل مــا يتفــق علــى وصفــه بالصعلكــة او البلطجــة واالزدراء واالســتهتار بالقوانيــن والنــاس عامــة أو أصحــاب الهمــم    12-2
والضعفــاء: الفصــل النهائــي.

كل مــا يخالــف األدب مــع الجنــس األخــر مــن القــول أو الكتابــة او الفعــل داخــل وخــارج الجامعــة، أو فــي الوســائط االســفيرية،    13-2
فــي خلــوة أو جماعــة: )1( لفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام، أو )2( الفصــل النهائــي

مخالفــة النظــم الســلوكية فــي الداخليــات والســكن الجماعــي وســوء االدب مــع القائميــن عليهــا وجيرانهــا: الفصــل )تجميــد    14-2
الدراســة( لمــدة عــام.

التدخيــن والتمبــاك داخــل الجامعــة وفــي محيطهــا الخارجــي مــن الشــوارع والســاحات: )1( المنــع مــن دخــول الجامعــة فــي    15-2
المخالفــة األولــى لمــدة أســبوع مــع انــذار، أو )2( انــذار نهائــي مــع عقوبــة بيئيــة للمخالفــة الثانيــة، أو )3( الفصــل )تجميــد 

الدراســة( لمــدة عــام للمخالفــة الثالثــة، أو )4( الفصــل النهائــي.



عــدم ابــاغ ولــي االمــر، أو الممــول، أو التباطــؤ فــي إباغــه، برغبــة ســلطات الجامعــة فــي مقابلتــة الي شــأن يتعلــق بالطالــب:    16-2 
)1( المنــع مــن دخــول الجامعــة لمــدة أســبوع فــي المخالفــة األولــى مــع عقوبــة بيئيــة ، أو )2( إضافــة عقوبــة بيئيــة للمخالفــة 

الثانيــة مــع انــذار نهائــي، أو )3( الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام للمخالفــة الثالثــة.
اقامــة او المســاهمة و االشــتراك فــي حفــات وزفــات التخــرج التــي تنظمهــا الشــركات خــارج الجامعــة، أو االســتعانة أو دعــوة    17-2
شــركات حفــات التخــرج للترويــج لحفــات التخــرج: رفــع األمــر للمجلــس العلمــي للموافقــة علــى تأجيــل اســتخراج شــهادة 

التخــرج الجــل يحــدده المجلس.إضافــة إشــعار المخالفــة لملــف المتخــرج.
االكل والشــرب داخــل القاعــات والمعامــل والــورش:  )1( غرامــة بيئيــة، أو )2( الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام، حســب    18-2

تقديــر اللجنــة لحجــم المخالفــة،
عــدم احضــار البطاقــة أو االمتنــاع عــن ابرازهــا الي مــن منســوبي الجامعــة وفــي اي منشــط رســمي اكاديمــي او غيــره، داخــل    19-2
وخــارج الجامعــة: )1( المنــع مــن دخــول الجامعــة لمــدة أســبوع فــي المخالفــة األولــى مــع عقوبــة بيئيــة، أو )2( إنــذار نهائــي 

للمخالفــة الثانيــة، أو )3( الفصــل لمــدة عــام للمخالفــة الثالثــة.
الســرقات مــن ممتلــكات الجامعــة أو منســوبيها مــن الطــاب أو األســاتذة، أو العامليــن أو المرضــى أو الــزوار: الفصــل )تجميــد     20-2

الدراســة( لمــدة عــام.
التســلل للجامعــة بمداخــل غيــر مخصصــة لدخــول الطــاب، أو تســلق األبــواب و األســوار: )1( إنــذار نهائــي، أو )2( لفصــل    21-2

عــام،  الدراســة(لمدة  )تجميــد 

الكــذب عامــة، أو علــى ولــي األمــر ، أو الممــول، أو المســؤلين فيمــا يتصــل بالمســتوى األكاديمــي أو المخالفات الســلوكية: تحدد    22-2
اللجنــة العقوبــة حســب مــا يترتــب علــى الكــذب مــن إضــرار بالجامعــة أومنســوبيها أو أولبــاء األمــور أو المموليــن للدراســة(.

الدعــوة ل.. أو المشــاركة فــي أي نشــاط أو احتفــال داخــل الجامعــة، فــي وقــت أوهيئــة، لــم توافــق عليــه الجامعــة: )1( اإلنــذار    23-2
النهائــي، أو )2( الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام عنــد تكــرار المخالفــة، أو )3( الفصــل النهائــي حســب حجــم المخالفــة ومــا 

يترتــب عليهــا مــن ازعــاج أو تعطيــل. 
ممارســة أي رياضــة داخــل الجامعــة فــي غيــر األماكــن المخصصــة لذلــك:  )1( انــذار أول مــع عقوبــة بيئيــة، أو )2( إنــذار نهائــي    24-2

عنــد تكــرار المخالفــة، أو )3( الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام، حســب حجــم ودرجــة المخالفــة. 

3- الئحة الرسوم الدراسية
عــدم ســداد القســط المطلــوب مــن الرســوم الدراســية فــي الوقــت المحــدد المعلــن لذلــك: )1( حرمــان مــن دخــول الجامعــة حتــى   1-3

ــد -2 21 ــة القصــوى فــي البن ــق العقوب ــة التســلل تطب الســداد وعــدم اعتمــاد الحضــور وإلغــاء النقســيط( أو )2( فــي حال
التاعب أو التزوير في وثائق سداد المصروفات في الجامعة أو المصارف: الفصل النهائي.   2-3

دخــول الطالــب للجامعــة أو قاعــات الدراســة أو المعامــل أو األنشــطة قبــل دفــع الرســوم الدراســية المقــررة: )1( إلغــاء الحضــور    3-3
وفــرض العقوبــة البيئيــة، أو )2( الفصــل )تجميــد الدراســة( لمــدة عــام، إذا تأخــر الطالــب عــن ســداد الرســوم ألكثــر مــن شــهر مــن 

بدايــة الفصــل الدراســي.
توضيــح: “العقوبــة البيئيــة” تعنــي دفــع تكلفــة زراعــة أشــجار، أو النظافــة داخــل، أو حــول الجامعــة، أو مســاعدة أســرة فقيــرة فــي صيانــة 
مســكنها، أو تعليــم اثنيــن مــن االّميييــن أو األّميــات، وال تدفــع الغرامــات لخزينــة الجامعــة، وإنمــا لمتعهــد أو مقــاول متعــاون علــى تنفيــذ 

العقوبة. 
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