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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 :كلمة السيد رئيس الجامعة

 

بر من الجامعات التي تعتوالختيارهم جامعة الرازي, الجدد يطيب لي أن أرحب بكل الطالب 

 الرائدة في التعليم العالي في السودان.

علمي من أجل إعداد وتهيئة خريجيها بدعمهم البحث التعليم والتركز الجامعة على تقديم 

بكافة مطلوبات الكفاءة والمقدرة على التعلم وصقل القدرات لمستقبل زاهر بإذن هللا تعالى. 

ريب أكبر عدد من الطالب من المنطقة العربية كما تتطلع جامعة الرازي إلى إستيعاب وتد

مثل رصيفاتها من الجامعات العالمية لتزويد المجتمع  واألسيوية واألوروبية واألفريقية

المنافسة مع رصفائهم  بما يتيح لهم الكفاءة العالية واإلبداع في مجاالتهم وابالخريجين ذو

 .من الجامعات األخرى

ً من هذا المفهوم فإن  ً كبيرة لإلجامعة الإنطالقا بتكار عن طريق رازي توفر للطالب فرصا

 .نمية المهارات األكاديمية وغيرهاالمقررات وت تحديث

مساعدة الكوادر التدريس والالرازي تعيين وإستيعاب أعضاء هيئة إن من سياسات جامعة 

نطالق إلى واالوتوفير الفرص لإلبتكار وتنمية المهارات األكاديمية متميزة لرفع القدرات ال

 ير المعارف التي يحتاجها الطالب لمستقبل زاهر بإذن هللا تعالى.              تطو

 .مع تمنياتي بالتوفيق والسداد لجميع الطالب

 

 د. أحمد عثمان رزق                                      
 رئيس الجامعة                                              
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 ة الشؤون العلميةأمان
 

 الطؤالب المنتممؤين بالجامعؤة والطؤالبجميؤع ب جامعؤة الؤرازىبترحب أمانة الشؤؤون العلميؤة 

 كؤونتوالؤذى نممؤل بؤمن الؤرازى  لجامعؤة مهختيؤارإالمتقدمين لاللتحاق بها وتتشؤرف بو الجدد

 ,جامعيؤةلى المرحلؤة الإبعد أن انتقلوا من مرحلة الدراسة الثانوية , عند حسن ظنهم الجامعة

لجميؤؤؤع مسؤؤؤؤولياتد األكاديميؤؤؤة  تختلؤؤؤن عؤؤؤن سؤؤؤابقتها, حيؤؤؤث يكؤؤؤون الطالؤؤؤب مؤؤؤتحمالً  يالتؤؤؤ

علؤى  الؤنقس اإلعتمؤاد و بفيما بعدا نفسد لالنتقال الى عالم الوظيفؤة الرحؤب  والسلوكية ومعداً 

 باذن هللا. من الدراسة بعد سنوات قالئل 

للدراسؤة النمريؤة والعمليؤة والنشؤاطات  فى توفير المناخ المالئم جهداً الرازى تدخر جامعة  ال

فؤى  ةمتعؤددالالواسؤعة ووادر المؤهلؤة ذات الخبؤرات الك خدامكاديمية وغير األكاديمية واستاأل

لجميؤؤع والحديثؤؤة تبؤؤاع المنؤؤاهد الدراسؤؤية المرسؤؤومة إو يالتؤؤدريس والبحؤؤث العلمؤؤ تمجؤؤاال

 الكليات المثيلة داخل وخارج السودان.

يحتاج اليها الطالب منذ دخولد الجامعؤة وحتؤى تخرجؤد  يمعلومات التال على يشمل هذا الدليل

 الدليل.  هذا استفسار لم يشملد  يفى االجابة على أ إدارة الجامعة جهداً  وولن تملفيها. 

 

 ومتميزة. ةترحب الجامعة مرة اخرى بالطالب وترجو لهم فترة  دراسية مثمر

 

 

 

 وهللا ولى التوفيق                                                                          

 

 

                                                 

 بروفيسور فاروق محمد األمين                                                                

 أمين الشؤون العلمية       
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 الجامعةنبذة عن 

 
 :وأهدافهاة جامعرسالة ال

العلوم  الطبية والصحية وعلوم الحاسوب العديد من انواع نشائها الى التركيز على إ منذوجامعة الهدف ت

التدريب المكثن لمواكبة المتطلبات العالمية وتغطية احتياجات البالد على  في ذلك تمدوتع. وإدارة األعمال

ً من الكوادر الطبية والصحية وغيرها التى يمكنها المنا ً  فسة فى جميع المجاالت داخليا  .وخارجيا

هام فى ترقية وتطوير البحث نها تعمل على استغالل هذه االمكانات لالسإف ةمتقدم وبما لديها من امكانات

 .يالعلم

ً جامعة ومن هنا بدأت مسيرة العطاء لهذه ال وتسخير دارة إلعلى التخطيط السليم وحسن ا تمسيسا

 .هداف المرسومة والمخطط لهاالمتاحة لتحقيق األ االمكانات

 

 بداية التمسيس

طب األسنان للعام  واألسنان تى تقانة كليبمول دفعة فى م  2001عام الفى ككلية الحالية جامعة تمسست ال

 م. 2001/2002 ياألكاديم
 

 الموقع والمساحة

 .متر مربعألن  55 تبلغ ى مساحةلع ُشيدت,( جنوب الخرطوم2بمدينة األزهرى مربع ) تقع الجامعة

 

 :الجامعةمكونات 

 تتكون الجامعة من التالى: 

 مباني اإلدارة)أ( 

 الكليات)ب( 

 الطب البشري ةكلي •

 طب االسنان ةكلي •

 الصيدلة ةكلي •

 المختبرات الطبيةعلوم  ةكلي •

 كلية األشعة الطبية •

 تقانة االسنان ةكلي •

 تقانة المعلومات ةكلي •

 االعمال ةدارإ ةكلي •

 شفياتالمست)ج( 

 .األسنانطب  مستشفى •
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 .الجامعى مستشفى الرازي •

 .والمختبرات مجمع المعامل)د( 

 .المكتبات)هـ( 

 .جامعة الرازىل إذاعة الصحة والحياة)و( 

 .الدراسة ( قاعاتر)

 .)ز( عيادة الجامعة

 )س( خيمة اإلمتحان

 ) ك( المسرح

 :اإلعتراف بالجامعة

إتحاد الجامعات عالي والبحث العلمي, جامعة الرازي معترف بها ومعتمدة لدى وزارة التعليم ال

والمنممات  ,الطبي السوداني, والمجالس المهنية المتخصصةمجلس الوزارة الصحة, السودانية, 

 لجامعات العربية.تحاد اإو, WHO الصحة العالميةمنممةالعالمية مثل 

 

 :العالقات العلمية

 :قليمية والدوليةروابط الجامعة الداخلية واال

 لى:اكالت ةخارجيداخلية و جامعات بعض اقيات علمية معللجامعة اتف

 

 الجامعات السودانية

 Countryالبلد  UNIVERSITY الجامعة الرقم

 SUDANالسودان  Future University جامعة المستقبل 1

 SUDANالسودان  Ahfad جامعة األحفاد 2

 SUDANالسودان  Alneelain University جامعة النيلين 3

 SUDANالسودان  Nyala University نياال جامعة 4

 SUDANالسودان  Sudan International University جامعة السودان العالمية 5

 SUDANالسودان  Red Sea University جامعة البحر األحمر 6

 SUDANالسودان  Zalingei University جامعة زالنجي 7

 SUDANالسودان  Dalanj University جامعة الدلنج 8

 SUDANالسودان  Nahda College كلية النهضة 9

 SUDANالسودان  Kordofan University جامعة كردفان 10

 SUDANالسودان  Sudan Academy for Science أكاديمية السودان للعلوم 11

 SUDANالسودان  Al Imam Al mahdy University جامعة اإلمام المهدي 12

 SUDANالسودان  AlzaeimAlazhari University ريجامعة الزعيم األزه 13

 SUDANالسودان  Peace University جامعة السيم 14

 SUDANالسودان  South Kordofan University جامعة جنوب كردفان 15
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 Countryالبلد  UNIVERSITY الجامعة الرقم

 SUDANالسودان  Bahri University جامعة بحري 16

 

 

 

السودانية غير الجامعات  

 Countryد البل UNIVERSITY الجامعة الرقم

1 
 كلية إيست فرتاون العالمية

East Freetown International 

Collage 

سيراليون

SierraLeone 

2 
 جامعة نواقشو 

Nouakchott University موريتانيا

Mauritania 

3 
 جامعة فلسطين األهلية

Palestine Ahlyia University 

 

 Palestineفلسطين

4 
 مجموعة كليات الفارابي

Faraby University  المملكة العربية

 KSAالسعودية

 جامعة مدينة إسطنبول 5

 

Istanbul Medeniyet University تركياTurkey 

 Turkeyتركيا  University of Inonu جامعة إنونيو 6

7 
 جامعة سوهاج

Sohag University  جمهورية مصر

 Egypt العربية

8 
 جامعة  نطا

Tanta University  جمهورية مصر

 Egypt عربيةال

 جامعة المنوفيه 9

 

Menoufia University  جمهورية مصر

 Egyptةرالعربي

10 
 جامعة برشلونة

Barcelona University إسبانيا Spain 

 

11 
 جامعة عين شمس

Ain Shams University  جمهورية مصر

 Egyptالعربية

 Ethiopiaإثيوبيا Jimma University Ethiopia جامعة جمة إثيوبيا 12

 Iraq العراق SalahAddin University جامعة صيح الدين 13

 Canadaكندا Ahram Canadian University جامعة االهرام الكندية 14

15 
 جامعة العلوم و التكنلوجيا

University of Science and 

Technology  

  Yemen اليمن

16 
 جامعة عدن

Aden University اليمن Yemen 

 

 Lebanonلبنان  Priest Joseph University لقديس يوسفجامعة ا 17
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 Countryد البل UNIVERSITY الجامعة الرقم

 Turkey تركيا  Amasya University جامعة أماسيه 18

 
 

 

 :الطالبية األنشطة
 

 النشاط األكاديمى:
لكسب المزيد من  بالداخل والخارج لزيارة المؤسسات العلمية والتقنية  فرص هالطالبجامعة ال ءهيت

مثل زيارة الجامعات خارجيا الطالب  فرص لتدريب ةإتاحلجامعة على تعمل اكما العملية  اتالخبر

داخل ف الرحالت العلمية خالبهذا  .المملكة االردنية الهاشميةوودولة ماليزيا مصر العربية بجمهورية 

 السودان حسب التخصصات المختلفة.

 :النشاط االجتماعى
 :من ذلكو ف إدارة النشاط الطالبي بالجامعةإشراوتحت  األنشطة في المجاالت التاليةالعديد من تجرى 

 .االبداع الطالبى للكليات الجامعية بوالية الخرطوم اتمهرجان فى ةمشاركال -1

 .تمتد للمجتمعات خارج الجامعة أنشطة ثقافية وطبيةجامعة تقدم جمعية طالب األسنان بال -2

  .جتمعللم تقدم جمعية طالب الصيدلة بالجامعة أنشطة ثقافية وطبية -3

 عيات التالية:الجامعة عضو فى الجم

 .جمعية بسمة أمل الطبية-1

 .منممة أنا السودان -2

 المهنية لتطوير القدراتخاص جتماعية من خالل توفير برامد اال المسؤوليةالجامعة أنشطة  تقدم -3 

 المنطقة والعاملين بالجامعة. للدارسين من ساكني والفنية

 

  :ية األخرىاألنشطة الثقاف
 ن الكريمآالقرحفظ وتجويد 

 اللغة العربية والشعر  •

 الموسيقى •

 .المحاضرات الثقافية والعلمية والندوات فى المجاالت المختلفة •

 .ية والصحيةفة الثقاطنشكما توجد جمعيات علمية طالبية بكل كلية تقدم عدد من اال •

 
 

 :النشاط الرياضى
 مثل: األنشطة الرياضية المختلفة بالجامعة ميادين وأدوات تمكن الطالب من ممارسة

وتتم منافسات بين الكليات فى هذه  . لبلياردوا - بدنيةاللياقة ال - تنس الطاولة - كرة السلة -كرة القدم   -

 .النشاطات
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 :الجامعةخدمات التى تقدمها ال

 :رونيةالمكتبة االلكت
رفع مستوى التحصيل  بصورة  فاعلة فى تسهم وشاملةمتنوعة وعلى مكتبة الكترونية جامعة تحتوى ال

 CDsمجموعة وافرة من االسطوانات المدمجة  وجدت اكمبالمستجدات العالمية. وربط الطالب األكاديمى 

أى موقع  من أوترونية المعلومات والمعاجم التى يمكن االضطالع عليها فى المكتبة االلكعلى  التى تحتوى

  .شبكة الداخليةلل وذلك نسبة للتغطيد الشاملة الجامعةب

دها امن أجل إعد محمولة أو أجهزه تلفونات ذكية تراتواجهزة كمبيامتالك الطالب  تفرض الجامعة على

التى يتطلبها الطالب وكذلك تسهيل اإلتصال بين الطالب والمعلومات قبل الجامعة بكل المراجع  من

 .الجامعةب األستاذة  اتحسب توجيهوذلك والجامعة أو األساتذة 

 

 :(االنترنتالعنكبوتية ) شبكة ال
فى  فصول الجهات المختلفة تنسق االتصال بين  واإلنترانت شاملة لالنترنت شبكةجامعة اليوجد ب

 والالسلكى على النمام السلكىهذه الشبكة تعمل .  باإلضافة ألجهزة الطالب الخاصة  الدراسةومختبرات 

كما   .مجانً بالطوال اليوم وجامعة رنت للطالب والعاملين بالوتوفر خدمة المكتبة االلكترونية وخدمة االنت

 .بالجامعة المختلفة أنممة الحاسوبتعمل على دعم و

 

وتتسع  ةمعاداخل حدود الجامعة كما يوجد مسجد خارج الج ينسجدم فى الجامعة يوجد : جداالمس

 مصلى. 600ألكثر من جميعا 

 

لطالب بمسعار لالمختلفة  اهخدمات قدمت ينقصفمجامعة تضم مبانى ال  :(اتالبوفيهصن )االمق

 .مناسبة

 

, يقدم خدمات الوطني لبنك العمالبتوفر فرع تنفرد الجامعة   :)البنك( مصرفيةالخدمات ال

 أخرى وخدمات توفير وخدمات الصراف اآلليالخارجية وحسابات الداخلية والتحويالت ال مثلمصرفية 

 .متعددة

 

 :(لمكتبيةالخدمات ابيع الكتب ) كزامر

ومركز لتصوير  لبيع الكتب واألدوات األخرى ذات الصلة بالدراسة خدمات مختلفة كزابالجامعة مر 

 .وخالفد اإللكترونى الفوتوقرافى المستندات والطباعة والتصوير

 . ظفينوالمو الجامعة للراغبين من الطالب والطالبات وإلى : توجد خدمات ترحيل منالترحيل

 

 :نمام الدراسة

ً  16الفصل الدراسى  مدةوالتى تتكون من فصليين دراسيين  ديميةنمام السنة األكاجامعة تبع الت  أسبوعا

  . دراسى والكليةأسابيع حسب المستوى ال 4-3 من  إلمتحاناتا فترةو ,لكل الكليات والمستويات

 

 ة الدراسة :مدالدرجات العلمية و
 درجة البكالريوس كالتالى:تمنح الجامعة 

 سنوات(.  5طب األسنان ) وريوسبكال -
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 سنوات(. 5الطب البشرى ) بكالوريوس -

 سنوات(.   5الصيدلد )  بكالوريوس -

 سنوات(. 4المختبرات الطبية )علوم فى الشرف  بكالوريوس -

 سنوات( 4ادارة األعمال )الشرف فى  بكالوريوس -

 سنوات(. 4) تقانة المعلوماتالشرف فى  بكالوريوس -

 سنوات(. 4)األشعة الطبية الشرف فى  بكالوريوس -

 سنوات(. 3دبلوم تقانة األسنان )  -

 

 لغة التدريس واإلمتحانات:
 تىلمادم برنامد خاص يصمدة للتدريس واالمتحانات بالجامعة, وتم تمهي اللغة المعت اللغة االنجليزية

 .للطالب غير الناطقين بالغة العربية  الثقافة اإلسالمية واللغة العربية

 

 

 :الدفعات التى تخرجت 
 : تم تخريد  2001/2002فى العام األكاديمى جامعة منذ بداية الدراسة بال

 ةدفع 14 من كلية تقانة األسنان )دبلوم( (1

  .ةدفع 12طب األسنان  كليةمن  (2

 ة.دفع 11 الصيدلة كليةمن  (3

 .دفعات 9 الطب البشرى كليةمن  (4

 .فعاتد 4ة المختبرات الطبيمن كلية علوم ( 5

 دفعة . 2 إدارة األعمالمن كلية ( 6

 دفعة . 2 انة المعلوماتتق (7

 ويتم تسجيل الخريجيين بالمجلس الطبى السودانى وإخطار التعليم العالى ومجلس المهن الطبية.

 

 الدراسات العليا
 .ولى.وقد تم تخريد الدفعة األ األسنانوزراعة  فى طب على برامد الماجستير جامعة تشرف ال -

تقويم  يتخصصفي تدريب لل اً مركز يالرازجامعة  للتخصصات الطبية يلسودانعتمد المجلس القومى اإ -

كما أن هنالك بعض الماجستيرات تم التصديق عليها كمادة وظائن األعضاء  األسنان وأسنان األطفال.

 بوزاة التعليم العالى. صديقوأخريات تحت الت
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 الجامعة: دارةإ

و التعليم دارة الجامعة نخبة من األساتذة واالداريين المتمرسين ذوى الخبرة الطويلة فى مجالإم على يقو

  ونذكر بعضهم كالتالى:  دارة المؤسسات التعليمية وفق منهد أكاديمى متميزوإ

 

 الوظيفة اإلسم 
 رئيس مجلس االمناء بروفيسور/ ابراهيم أحمد غندور   ال  .1
 رئيس مجلس االمناء نائب        رزق             حسن عثمان /األستاذ  .2
 رئيس الجامعة أحمد عثمان رزق /الدكتور  .3

  نائب رئيس الجامعة محمد أحمد خوجلى /الدكتور  .4

 أمين الشؤون العلمية           بروفيسور/ فاروق محمد األمينال  .5
 وكيل الجامعة خير  االستاذ/ الفاضل محمد  .6
 مدير الموارد البشرية ميرغني              بروفيسور/ محمد علي   .7
 عميد كلية الصيدلة    بروفيسور/ عبد الكريم محمد صالحال  .8

 األسنان عميد كلية عبد الملك مهدى  .9
 عميد كلية الطب البشرى             جمال محمود العميرىالدكتور/  .10
 عميد كلية تقانة األسنان      الدكتور/ نصار حامد حاكر  .11
 األشعة الطبيةعميد كلية   بابكر عبد الوهاب عوض هللا      كتور/الد  .12
 عميد المكتبات محمد عبد هللا عيساوىبروفيسور/ال  .13

 تقنية المعلوماتعميد كلية               الحليمعبد مهندس/عبد الحليم محمد   .14
 لإدارة األعماعميد كلية   أ. عالء الدين هاشم                              .15
 عميد كلية  المختبرات الطبية                  عثمانإبراهيم  الدين عماد أ.  .16
 منسق السنة األولي                                        محمد صالح أ. عادل ادم  .17
 عميد شؤون الطالب              عواطن عثمان حسن أ.  .18
 سجل الجامعةم أ. سين الدين فضل محمد                        .19
 مدير قسم الحاسوب والشبكة المهندس/عبد الحميد ادم  .20

 مدير  قسم تقنية المعلومات والصيانة المهندس/ معتز عباس وداعة                 .21
 طبيب الجامعة د. حسين سيد أحمد أبو جبل  .22

 مدير القسم المالى هيبة عابدين. وأ 23
منى ممد المصطفى أ 24  ناترئيس مكتب اإلمتحا 

 يمشرف النشاط الطالب                         عبد اللطينسامة طد أ. 25
 ل األمنومسؤ أ إيهاب عابدين 
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 لوائح القبول والتسجيل
 

 :الئحة قبول وتسجيل الطالب الجدد )أ(

 2017/2018للعام الدراسي  اسم الالئحة وبدء العمل بها

 

لجامعة الرازى لسنة   ل الطالب الجددقبول وتسجيتسمى هذه الالئحة )الئحة  -1

(2017/2018)) 

 ", تتبع ألمانة الشؤون العلميةلجنة القبول والتسجيل بالجامعة" تكون لجنة تسمى :اللجنة -2

 .وتكون مسؤولة مع عمادة الطالب عن سياسات القبول بالجامعة

 بجامعة الرازي.بعمادة الطالب اإلدارة, يقصد بها إدارة القبول والتسجيل  -3

 

 :شروط القبول
 الصؤيدلة كليؤةو , % 75 طؤب األسؤنانكلية و % 80 الطبكليةللراغبين فى دراسة  النسبة المئوية -

تقانؤة المعلومؤات كليؤة و %60 طبيؤة وكلية األشؤعة ال % 70 علوم المختبرات الطبيةكليةو % 75

 %.65وكلية تقانة اإلسنان  % 65 إدارة األعمالوكلية  % 65

 ام دراسى وال تمل ثابتة.مع بداية كل عا هذه النسب تراجع    -

-   

  :القبولخطوات 
بعد  المخصصة لهذا الغرض زمن داخل الجامعة أو المراك  يق التقديم اإللكترونيعن طريتم القبول  -

 )الشهادة السودانية أو ما يعادلها من الشهادات االخرى  مثلقبول لل مطلوبةجميع المستندات الإبراز 

تطلبد وزارة التعليم ا م وكذلك العربية السعودية من المملكة القدرات بالنسبة للشهادةشهادة التحصيل و

صورة من  – (للطالب الوافدينالجواز قم الوطنى )رالصورة من شهادة  م ي وتقد (والبحث العلمى العالى

 .حديثة للطالب صور فوتوغرافية 6و  -شهادة الميالد

 :وعلى الطالب إتباع الخطوات التآلية

 ون الطالب.ؤلش مها مع المستندات المذكورة أعالهويتم تسلي (1استمارة رقم االستمارة األولية )  ةئبتع -

د يكموتث العلمى حوالب يعلى قبول الطالب من قبل وزارة التعليم العالالموافقة حتى تؤكد االنتمار  -

 الجامعةمن قبل نهائيا النتيجة 

 .يتمكد القبول على أساسهما  اللتينية  ويتم الكشن الطبى والمقابلة الشخص -

 جيل.سالسنوية زائدا رسوم التنصن الرسوم  يالقسط األول من الرسوم الدراسية ويساو سداد  -

 .بالجامعة االدارة المالية حسب موجهاتما تبقى من الرسوم  سدادب اإللتزام  -

 لوائحجميع وعليد االلتزام باصة بقبولد يكون الطالب قد أكمل جميع االجراءات الخ القسط األول  سدادب -

 .(2  رقم االستمارة )إستمارة التسجيل المذكورة فىجامعة ال

وال % من الرسوم الدراسية  20فى حالة اإلستقالة وقبل إنتهاء الشهر األول من التسجيل يخصم مبلغ  -

 رسوم التسجيل. ترد

 نهائيا.المسددة الرسوم كل تسترد  جيل الفى حالة اإلستقالة وبعد إنتهاء الشهر األول من التس -
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حالة طلب خلو طرف للدراسة بجامعة أخرى )بالنسبة  للطالب الوافدين الذين تم قبولهم بجامعة  فى -

 .خراج خلو الطرفتدوالر إلس 500ووصلوا السودان( يدفع  يالراز

حيث  يسجلوا  للدراسة بها ينطبق ذلك على الطالب الوافدين بتمشيرة دخول للدراسة بجامعة الرازي ولم

 .دوالر 300مبلغ خلو طرف بسداد  الطالب يمنح

   
 سنة األولى )التحويل( الئحة القبول بعد ال)ب( 

 

 7201/8201 :للعام الدراسي سم الالئحة وبدء العمل بهاا

 

 (2017/2018لسنة  -ىجامعة الرازلتسمى هذه الالئحة ) الئحة القبول بعد السنة األولى  .1

 دراسية سنةأخرى في  و جامعاتأ الرازي بالتحويل من كلياتجامعة قبول الطالب في  اهيقصد بو

  . األول (أو المستوى الصن) السنة خالفب (معين أو مستوى صن)
 

 

 :للدراسة بعد السنة األولى ط القبولشرو
 لتالية:على مقدم طلب القبول بعد السنة األولى أن يستوفي الشروط ا 

أخرى  ةمن أي جامع سبب من األسباب يألأو أكاديميا أوأخالقيا فصلد  أن ال يكون قد تم -أ

 ه جامعة الرازى ال يتناسب مع شروطها للقبول.رتعتبو

 أن ال يكون متعثرا دراسيا فى الجامعةالتى يود التحويل منها. -ب

أن يكون قد حاز في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها على الحد األدنى لمتطلبات القبول في  -ت

ً لكلية ا  .جامعة الرازيلشروط القبول في   في السنة المعنية وفقا

ً بأن يكون  -ث ً منتمما ى ديل إلحوطلب التحقبل  حدى الكليات أو الجامعات المعترف بهاإطالبا

 .جامعة الرازيكليات 

 واستحق    تد القديمةعبجام أن يكون قد اجتاز آخر امتحانات جلس لها بنجاح في جميع المواد -ج

  الذى يتسق مع متطلبات  النقل من صن آلخر وذلك للكليات ذات النمام السنوي أو الفصلي            

 .جامعة الرازي             

 يرغب في    الذى أن يكون قد أكمل سنة دراسية على األقل في التخصص المشابد       -ـج  

 .جامعة الرازيااللتحاق بد في      

         دة من المناهد التي درسها بتفاصيلادة الثانوية وشهايرفق مع الطلب الشه      -ح 

 .حسن سير وسلوكوشهادة  الدرجات التي تحصل عليها             

     للدراسة بعد السنة األولى   )الطالب الناضجين( يجوز قبول طلبات حاملي الدرجات الجامعية     -خ    

  العلمية ؤونأمين الش المعنية وموافقة كليةوصية عميد الويتم  دراسة كل حالة وفقاً لت            

 ان يخضع الطالب للمعاينة الطبية والمقابلة الشخصية.      -د      

 .(3 رقم )استمارةتعبئة االستمارة الخاصة بالتحويل       -ذ    

 

 :البطاقة الجامعية)ج( الئحة 
الجديد  يالتسجيل للعام الدراس بموجبمة يتم استخراج البطاقة الجامعية من مكتب األمن والسال •

 الرسوم المقررة . وهذا ينطبق على جميع المستويات الدراسية. سدادو

إستخراج بدل الفاقد ألغراض  للشرطة يورالتبليغ الف بليجب على الطاالبطاقة  فى حالة فقدان  •

  .غرامة ماليةمفابل  حسب لوائح األمن والسالمة بالجامعة

 رازهامتى ما طلب مند ابسؤلين مللقات وأن يبرزها البطاقة معد فى كل األو على الطالب حمل •

 .حسب لوائح الجامعة
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 دها متى ماقررت ذلك.اتعتبر البطاقة ملكا للجامعة ويمكن للجامعة أسترد •
 

 التقويمنظم  و تالئحة االمتحانا
 اسم الالئحة :)د( 

شؤؤؤمل القواعؤؤؤد المنممؤؤؤة وت يجامعؤؤؤة الؤؤؤرازتسؤؤؤمى هؤؤؤذه الالئحؤؤؤة بالئحؤؤؤة نمؤؤؤم االمتحانؤؤؤات والتقؤؤؤويم ب"

   تطبق احكام هذه الالئحة علي جميع الطالب .و . "لالمتحانات

 :تعريفات 
 . يالرازجامعة يقصد بها  :جامعةال -1

 . المحددة لكل منهد يقصد بها  البرامد  االكاديمية :كليةال-2

 الجامعة. قوانين ولوائحالمكون وفقا لالكلية المعنية و يقصد بد مجلسالكلية:  مجلس -3

المكون وفقا لقوانين ولوائح التعليم الرازى و ةجامعل العلمى  مجلسال: يقصد بد العلمىالمجلس  -3

 العالي.

 اللجنة: يقصد بها لجنة االمتحانات.  -4

 ةدراسمن  ءنتهااال عقباالول : هو االمتحان الذى يعقد لجميع الطالب   يفصل الدراسامتحان ال -5

 .األول يالفصل الدراس تمقرارا

 ةدراسمن  ءنتهااالى يعقد لجميع الطالب عقب هو االمتحان الذالثانى: الفصل الدراسى  امتحان  -6

 .يالثان يمقرارات الفصل الدراس

يجلس لد الطالب و ,الثانى   يالفصل الدراسنتهاء الذي يعقد بعد إمتحان إلالملحق: هو ا إمتحان -7

أو  االول يالفصل الدراسالمتغيب عن امتحان أو  يالثاناالول او  يالدراس الفصلالراسب فى امتحان 

 )الحرمان( % من المحاضرات75 ) مثل عدم حضورون العلمية ؤالى سبب تقدره امانة الش يالثان

 .متحانات فى الكلية المعنيةلجنة االوالذى تقرره 

 ان فىحأى إمتس لد الطالب المتغيب عن لذى يجلمع إمتحانات المالحق واهو امتحان يعقد البديل :  -8

 وأمانةمجلس الكلية المعنية  قبل من ومعروف مسبقا بعذر مقبولأو الثانى االول الدراسى الفصل 

 .بالجامعة ن العلميةؤوالش

ول والتاريخ الذى تعلند ا. تعقد إمتحانات المالحق والبديل مرة واحدة فى العام الدراسى حسب الجد9

 فى التقويم الدراسى.  بالجامعة ن العلميةؤوالش

من غير ان  )لمرة واحدة( الطالب الممتحن من الخارج: هو الذى يسمح لد بالجلوس لالمتحان -10

 .بعد أن يكون قد إستنفذ فرصتد كطالب منتمم يطالب باالنتمام فى الدراسة 

لى سير اعمال باالشراف ع أو الشخص المكلن تدريس: يقصد بد عضو هيئة الاإلمتحان مراقب -11

 ة االمتحانات . قاعاالمتحانات داخل 

المشاركة الجامعة طلب مند تالذى جامعة من خارج الالممتحن : يقصد بد االستاذ  يالممتحن الخارج -12

 .اإلمتحاناتفى عملية تقويم 

 . العلميوالبحث  التعليم العالي وزارةقررها ت: يقصد بها المواد و المقررات التى جامعةمطلوبات ال -13

لتقويم الدراسي ل وفقا ييجيزها المجلس العلم يالتالدراسية الزمنية  يقصد بد الفترةالدراسي:  العام -14

اثنان اسبوع ) 32وال يقل عن  مستوياتيل والي نهاية الدراسد  لكل المن بداية التسجوالجامعة بالكليد 

 .(للعام الدراسى ن اسبوعاوثالثو

 :الجامعةواجبات 
  .طباعة أسئلة االمتحانات طباعة واضحة وصحيحةمن التمكد  -1
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حضور نصن الساعة األولى فى حالة غيابد( الجامعة كلفد ت)أو من  ةأستاذ الماديجب على   -2

وال يحق  .كان ذلك ضروريا متى ما توضيح االمتحان في قاعة االمتحانمن اإلمتحان ل

 للمراقبين القيام بهذه التوضيحات.

 .قبل شهر من بداية األمتحاناتوإعالنها  ون العلميةؤات بواسطة الشتحديد فترة االمتحان -3

مع وطالب المالحق والبدائل  بسبب الغياب الطالب الممتحنين والمحرومينأسماء نشر قوائم  -4

 .بداية االمتحانات الالزمة قبل مدة كافية من  التوجيهات

عن طريق حسابهم الب للط وارسالها,االلكتروني على موقع الجامعةنتائد الطالب  رفع -5

 .القصوى لذلك ذا دعت الضرورةإاال  اإلعالنات وحةوال يتم نشرها بل اإللكترونى

 :واجبات الطالب
 :الشروط التاليةذا إستوفى أ يسمح للطالب بالجلوس لالمتحان

 .المحدد للفصل أو العام الدراسيجامعة إذا كان مسجالً بال -1

من أي من تلك المطلوبات بواسطة  يئحة )إال إذا أعفجميع المطلوبات المحددة في الال حققإذا  -2

 مجلس االساتذة(.

يعتبر مفصوالً تلقائياً جامعة دون موافقة الللتسجيل سجل في الفترة المحددة ال يالطالب الذي  -3

 .كليةالويمكن أن يسمح لد بالجلوس لالمتحان خارجياً بعد توصية مجلس 

 . % 100 بنسبة من الدراسة ة األخرىواألنشطة االكاديميحضور جميع المحاضرات  -4

من محاضرات أي مادة/مقرر بما في ذلك األجزاء أو أكثر  %  25نسبة عن الطالب الذي يتغيب  -5

يعد راسباً في تلك المادة  ويعطى صفرا فى و يحرم من اإلمتحان تلقائيابدون عذر مقبول  العملية

 .المادة

ء أداكان أما إذا  ,سبب مقبولتكون بأن يجب  % 25تقل عن  يالتونسبة الغياب في حالة  -6

حرماند من الجلوس  كليةفي األنشطة العلمية المكملة غير مرض يجوز لمجلس ال الطالب

ً في تلك المادة كل الحاالت السابقة وفي  لإلمتحان المعني  ويعطى صفرا فى المادةيعد راسبا

 كملحق.ويمكن ان يسمح لد بالجلوس 

لعذر ) مجلسقدرها اليلطالب الذي يتغيب عن الدراسة لفترة لمح أن يس ساتذةيجوز لمجلس األ -7

 بناًء على طلب كتابي مند. بالتسجيل للدراسة كطالب نمامي (مقبول

ذا لم يجتاز الجزء بالنسبة لطالب الطب وطالب طب االسنان يعد الطالب راسبا فى المادة ا -8

 .االكلينيكى

 .حسب حالتد المختلفة كال الحاالتتقدير  اتكليلس الاعاله يجوز لمجأخالف ماذكر  -9

 :لجنة االمتحانات
 ويكون تكوينها كالتالى:الجامعة فى تتكون لجنة امتحانات 

ل مكتب اإلمتحانات ومندوب من كؤل كليؤة ومسؤ -مقررا  -مسجل الجامعة  -رئيسا أمين الشؤون العلمية  

 -: يرشحد عميد الكلية

 رئيسا: أمين الشؤون العلمية  

 مقررا –ة مسجل الجامع

 الكلبة: عضوا مندوب من

 : عضوال مكتب اإلمتحاناتومسؤ

 

 :بالنسبة إلجراء االمتحاناتعة مسؤلى الجام واجبات

 :  أمين الشؤون العلمية .1
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 -:التمكد منعليد 

  .في مكان آمنبسرية تامة وحفمها  كل أوراق االمتحان ومراجعتها طباعة -

 تم تجهيزها.  قد الجلوس قاعات وأماكنوال االمتحان ومواد أن كل معداتالتإكد من   -

وال تؤتم إبادتهؤا إال  ,سنتانسجالت ومكاتبات االمتحانات وأوراق االمتحانات لمدة ال تقل عن الحفظ   -

 .وبعد مضي القيد الزمنيرئيس الجامعة بموافقة 

 .إلكترونيا دعالن النتائإومن ثم  ةساتذستالم النتائد من الكليات, لعرضها على مجلس األإ -

 .الطالب لدخول االمتحانجلوس التمكد من تجهيز بطاقات  -

 .النمر في تقارير حاالت الغش في االمتحانات, من خالل لجنة تكون لذلك -

 .خر غير مضمن أعالهآأى إجراء  -

 :العمداء .2

 على العمداء:

ن قبل مدة كافية م ولاتنسيق الجدلغرض  اإلمتحانات وين مواداباسماء وعنالشؤون العلمية  موافاة -

 .تاريخ االمتحان

لمتابعة تسليم اوراق االمتحانات لمكتب االمتحانات قبل فترة كافية من بداية االتصال بمساتذة المواد  -

 .االمتحانات

قؤام بتصؤحيح مؤن ثؤم سلم االمتحان فؤي نسؤختين الكترونيؤة وورقيؤة, وقد أستاذ المادة أن التاكد من  -

, ةذسؤاتعرضؤها علؤى مجلؤس األوعؤة رصؤد النتؤائد متابو  لحفمهؤا االمتحانؤات اوراق اجابؤةوتسليم 

 .فى موقع الجامعة   عالنهاوتسليمها للشؤون العلمية إل . حسب التواريخ المحددة

 .ألجراء األمتحانات التمكد من تجهيز المعامل والمواد -

 

 

 :    الجامعة مسجل .3

 على المسجل:

بالتنسؤيق  ب بعؤد حصؤر الحضؤور والغيؤابرقام الجلوس للطالأعداد إداد القوائم وتنقيحها وإستالم وإع -

 .مع الكليات

مؤؤن بدايؤؤة مناسؤؤبة نشؤؤر قؤؤوائم الطؤؤالب الممتحنؤؤين والمحؤؤرومين مؤؤع التوجيهؤؤات الالزمؤؤة قبؤؤل مؤؤدة  -

 االمتحانات.
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علؤؤى المسؤؤجل التمكؤؤد مؤؤن تؤؤوفر عؤؤدد كؤؤاف مؤؤن المؤؤراقبين يتناسؤؤب  مؤؤع عؤؤدد الطؤؤالب الجالسؤؤين  ▪

 لالمتحان فى كل قاعة امتحان.

 على األقل من بداية االمتحانات. د ونشر جداول االمتحانات قبل شهر واحدعداإ -

 عداد قاعات االمتحانات وتجهيزها بالصورة المطلوبة.إ -

 ترتيب وتنسيق قوائم المراقبين واخطارهم قبل أسبوعين من بداية االمتحانات. -

 حصر الحاالت المرضية أثناء االمتحانات. -

 .موقع الجامعةبالتعاون مع مكتب  يااللكترون على موقع الجامعةنتائد ال رفعاالشراف على   -  

    : ول مكتب االمتحاناتؤمس .4

 إستالم االمتحانات من األساتذة. -

 .حسب أعداد الطالب, بالتعاون مع مكتب مسجل الجامعة وتنسيقهاطباعة االمتحانات  -

 الشؤؤؤونولية ؤحؤؤت مسؤؤفؤؤي مكؤؤان آمؤؤن ت وسؤؤريتها وحفمهؤؤا اوراق االمتحانؤؤات ىعلؤؤ ةحافمؤؤالم -

  .ةلعلميا

 جدول االمتحانات.اوراق االمتحانات للمراقبين حسب تسليم وتسلم  -

 تسليم وتسلم أوراق األسئلة وكراسات االجابات من أساتذة المواد مباشرة. -

  بطريقة سرية وسليمة وحفمها استالم أوراق االجابات -

للكليؤة وتسؤليم نسؤخة  رقيؤة( مؤن األسؤاتذةوو الكترونية ينتفي نسخاألساتذة ) من استالم النتائد  -

 .تب االمتحاناتالذى يكون مسؤال مسئولية كاملة عن مك الشؤون العلمية ألمانةو
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 :االولالدراسى  فصلمتحانات الإ

 : الضوابط 

 :عليديشترط واالول  يدراسالفصل الاالول فى نهاية  الدراسي الفصليجلس الطالب المتحانات 

للعام الدراسى  ةبطاقة الكلي ةبواسط الطالب ةثبات شخصيإاجراءات التسجيل  و االلتزام بكل .1

 .ةالمقرر المسددة رسومد

  .سارية المفعول بطاقة اإلمتحانالتحصل على وإبراز   .2

%  75نسبة  قل عن يلما يعادل أو الوالحضور  ةوالمواظبجامعة استيفاء مطلوبات الدراسة بال .3

 .ئحة()حسب الاللى وذلك بعد القرار فى نسبة الغياب والعم من المحاضرات المقرره 

لطالب الذي لاليسمح بدخول قاعة االمتحان و .االمتحانعند بداية االمتحان  قاعةداخل ن يكون أ .4

  .يصل بعد بداية االمتحان

 .داخل قاعة االمتحان ة لهمحددعلي جميع الطالب االلتزام بالجلوس وفقاً لألماكن الم .5

 تباع التعليمات المكتوبة علي كراسة االجابة بدقة.لب اايجب علي الط .6

فؤي األمؤاكن ومسؤموح بهؤا مطلوبؤة  ىت اخؤرنؤاابييجب علي الطالب كتابة رقم الجلوس فقؤط واي  .7

 .على ورقة االجابة المخصصة لها

 ال يسمح للطالب بنزع اي ورقة من كراسة االجابة.   .8

إليها إال إذا كانوا تحت االشراف المستمر  يمنع الطالب الذين يغادرون قاعة االمتحان من العودة .9

 طيلة فترة غيابهم خارج القاعة. من موظن مسؤول

 .خل قاعة االمتحاندا هاتبادلب سمحيوال األدوات المطلوبة لالمتحانلى كل طالب احضار ع .10

ما وت الذكية اذات البرمجة كالساع أو أى أجهزة إتصال أخرى يمنع منعا باتا ادخال الموبايل .11

 .الى قاعة االمتحانا شابهه

فؤى هؤدوء ويحبؤذ أن و للمراقؤبجميع الطالب االلتؤزام بالصؤمت اال فؤي حالؤة توجيؤد االسؤئلة  ىعل .12

 .لنداء المراقبفقط يرفع يده 

 ال يسمح للطالب بمغادرة قاعة االمتحان إال بعد إنقضاء نصن الزمن المقرر لالمتحان. .13

فؤور صؤدور األمؤر بؤذلك مؤن المراقؤب ويجؤب  الطالب  التوقؤن عؤن الكتابؤة وترتيؤب اوراقهؤم ىعل .14

 . عليهم تسليمها للمراقب

15.  
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  :الثانىالدراسى  فصلامتحانات ال

 :الضوابط

 .تنطبق نفس ضوابط امتحان الفصل الدراسي األول على امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 . الثانى يالدراس الفصلاالمتحانات بعد نهاية تعقد هذه  حيث

 :والبدائل إمتحانات المالحق

أو/ و  ولاأل يلفصل الدراسلامتحان  يأاذا رسب فى المالحق  اتيسمح للطالب بالجلوس المتحان -

 .يينالدراسى ينلفصلمن مواد ا %  50عن نسبة الموادال تزيد بحيث  ثانيال الدراسى الفصل

و الفصل الدراسى أاالول  يالدراس الفصلالمتحان كبديل اذا تغيب عن امتحان ليسمح للطالب بالجلوس  -

 . امانة الشؤون العلميةالكلية وتوافق عليد  بعذر مقبول يالثان

أو العملى  بدون التقييم المستمر بديلالدرجة للطالب الجالس المتحان  100تحسب درجات كل مقرر من  -

 .فى حالة توصية وموافقة الكلية

. وإذا رسب نتقال للسند الدراسية التاليديشترط نجاح الطالب في جميع امتحانات المالحق والبدائل لال -

 كان لد بديل. ا إذاالة مفى حقا حملويعطى اإلعاده المحلق فى حالد عليد فى أى مادة تطبق 

هذه الحالة يعيد العام  يوف% من المواد  50فى أكثر من ذا تغيب عن االمتحانات بعذر غير مقبول إ -

 أند لن يستفيد من منحد الفرصة لإلعادة.ي أو يفصل من الجامعة إذا رأ الكلية الدراس

 

 :أحكام عامة
 

تتم بإشراف ممتحنين فى كل الكليات نيل الدرجات العلمية ل التى تكوناالمتحانات النهائية و -1

داخليين وخارجيين أو ممتحنين مشاركين ويجوز في ظروف خاصة تقدرها الجامعة تعيين 

 ممتحن مشارك بديالً للممتحن الخارجي.

ً ولكن يجوز تعييند  ال يجوز -2 ً خارجيا تعيين عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممتحنا

 .ة من الشؤون العلمية.يبتوص ممتحناً مشاركاً حسب تقدير الجامعة

الكلية سنوياً الممتحنين الداخليين من بين أساتذة بتوصية من العميد الكلية يعين مجلس  -3

 .علميةوموافقة الشؤون ال واألساتذة المتعاونين

ترفق السيرة الذاتية يجب أن من خارج الجامعة عند ترشيح الممتحنين الخارجيين أو المشاركين  -4

 لألستاذ المرشح.

وذلك للتعرف على ما يطرأ  يجوز لمجلس الجامعة تكلين الممتحنين الخارجيين ألكثر من مرة -5

 .على مستويات الطالب

سالمة ك مسؤوالً بالتضامن أواإلنفراد عن يكون كل من الممتحن الداخلي والخارجي أو المشار -6

 المتعلقة بالنتيجة.  واألمور كل أوراق األسئلة والدرجات والتوصياتوسرية 
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يتم إجراء االمتحانات عن طريق األسئلة المكتوبة, كما يمكن إجراؤها عن طريق البحوث أو  -7

 .جامعة على غير ذلكاألعمال التي يكلن بها الطالب خالل فترة الدراسة ما لم تنص لوائح ال

 هية ألي طالب حسب طبيعة المادة.اللممتحنين إجراء أسئلة شفيجوز و

 لرفعة للشؤون العلميةان ويسلم للعميد حعلى الممتحن الخارجى كتابة تقرير شامل عن اإلمت -8

 .إلجازتد ومن ثم لمجلس األساتذةلدراستد 

 

 :متحاناإلمطلوبات وضوابط 

بمدة عنها عالن اإليحملها الطالب معد داخل قاعة االمتحان خاصة  التى تسمح بمدواتعلى الكلية  -1

 بذلك.مسبقا المراقب علماً المسجل ومخذ يكافية وأن 

 التعليمات التي تصدر إليد من مراقب أو مشرف اإلمتحان.كل على الطالب أن يلتزم ب -2

  حان.المحدد لإلمتالوقت فى قاعة االمتحان  دخلعلى الطالب أن ي -3

  .المتحاناإبراز بطاقة الدخول لقاعة  على الطالب -4

 في حالة فقدان بطاقة الدخول لالمتحان على الطالب استخراج "بدل فاقد" قبل وقت كاف. -5

 .والتى تكون تحت مسؤليتد على الطالب وضع امتعتد الشخصية في المكان المخصص لذلك -6

حان أن الطالب يحمل جهاز إذا اتضح أثناء االمتيمنع منعا باتا حمل أى نوع من أدوات اإلتصال و -7

الشؤون العلمية األمر إلى  رفع المراقبموبايل أو أدوات اتصال أخرى فسوف يؤخذ مند وي

وعلى الطالب أن يستمر فى اإلمتحان ورفع تقرير كامل عن الحادثة للمراقب العام  .بتقرير

 .يجتدوالتى قد تؤدى إلى حرمان الطالب عن اإلمتحان إو عدم إعتماد نت لالمتحانات

 

 

 :الئحة اإلشراف ومراقبة االمتحانات

تنطبق القوانين واللوائح التالية إلجراء االمتحانات على كل الطالب المسجلين والذين يدرسون في كل 

هية واالختبارات الفصلية اقواعد تشمل االمتحانات النمرية والعملية والشفوهنلك برامد كليات الجامعة. 

 :والتى يجب على الطالب معرفتها والعمل بها ا يلي بعض التعريفاتبكل أنواعها واألبحاث وفيم

 

 :مراقب االمتحان

ن العلمية ويكلن بمراقبة االمتحان في المكان ؤويعين بواسطة الشأحد أعضاء هيئة التدريس هو 

 :لى المراقب أن يتمكد منوع ,لالمتحان اتالمحدد والتاريخ والزمان

لطالب األداء وذلك يين وماء الشرب ووجود ساعة حائط( ككالتمتحان )قاعة اإل كد منالتم •

 االمتحان بطريقة سليمة.

 .متحان إلأثناء ا, عند الدخول لقاعة اإلمتحان وعند التوقيع التمكد من شخصية الطالب •

 وسائل االتصال بين الطالب داخل قاعة االمتحان. منع •

 .ان,حتطيلة فترة اإلم عدم االنشغال بمي شئ عدا مراقبة االمتحان •

 .على ذلك , والتوقيعحماتد في المكان المخصص لها بقوائم حضور الطالبكتابة مال •
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 : وعقوبتدفى اإلمتحان لغش ا

 -اذا ضبط اي طالب ممتحن في واحدة أو أكثر من حاالت الغش اآلتية: 

 .ةبطريقة مباشرة أو غير مباشر تلقي مساعدة من زميل لد من داخل او خارج قاعة االمتحان -

 القيام بمساعدة اي طالب آخر داخل قاعة االمتحان. -

 حمل الهاتن المحمول داخل قاعة االمتحان. -

 حمل أى ورقة لها عالقة بورقة األسئلة أو االجابة. -

 نفسد لواحدة أو أكثر من العقوبات أدناه:الطالب يعرض                

 توجيد إنذار للطالب. -أ

 مادة ويمنح صفراً.إعتبار الطالب راسباً في ال  -ب

 األساتذةيقاف الطالب عن الدراسة لمدة تحددها الشئون العلمية ويقرها مجلس ج _ إ     

 فصل الطالب نهائياً من الجامعة بعد الرجوع لرئيس الجامعة.  -د           

ثم  يخطر أولياء األمور بالمخالفة ومنوإعالن المخالفة والعقوبة بلوحة االعالنات بالجامعة  -هـ

 العقوبة المترتبة عليها.

إذا كانت المخالفة التي ارتكبها الطالب ال تندرج تحت البنود السابقة فعلى أمين الشئون  -و

العلمية تشكيل لجنة تحقيق برئاسة عميد الكلية والرفع بنتائد التحقيق إلى رئيس الجامعة 

 .المناسبة بالتوصية

 

 :لجنة االمتحانات

 :لالمتحانات تتكون من علياتشكل الجامعة لجنة 

ً            أمين الشؤون العلمية   رئيسا

 أعضاء             اتلكليا  اءعمد

 مقرراً              مسجل الجامعة

 عضواً             شؤون الطالبميد ع

 عضوا   مسؤول مكتب اإلمتحانات       

 ويجوز لرئيس اللجنة إستدعاء أي عضو في حالة االحتياج إليد.
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 :واجبات لجنة االمتحانات

 تقوم لجنة اإلمتحان بما يلي:

تعيين المراقبين وتحديد وبالتعاون مع الكليات  )تاريخ وزمن اإلمتحانات(وضع جداول االمتحانات  -أ

 أماكن جلوس الطالب.

 التمكد من سير اإلمتحانات بالطرق المخططة لها بواسطة لجنة اإلمتحانات. -ب

 ومية وتسليمها لمقرر اللجنة.إعداد المحاضر الي -ج

 .فات االخرى ورفعها لمجلس األساتذةختص بالغش فى اإلمتحانات والمخالإتخاذ القرارات فبما ي –د 

 

 :مراقبة االمتحان

المراقب: هو / هي أحد أعضاء هيئة التدريس يعين بواسطة الشؤون العلمية ويكلن بمراقبة االمتحان في 

  :ةحدد لالمتحان ضمن الشروط التاليالمكان والزمان والتاريخ الم

 واجبات المراقب:

قبل نصن ساعة من بدء االمتحان واستالم ممارين االمتحان بواسطة  الجامعةالحضور إلى  •

 ً  بقدر اإلمكانويتم هذا التكلين   لذلك االمتحانمن مجموعة المراقبين مراقب يحدد مسبقا

 .بين المراقبينبالتساوى 

 لوس في أماكنهم المحددة.مساعدة الطالب في الج •

 إلى مكتب االمتحانات بالعدد التام المستلم.بعد نهاية اإلمتجان تسليم ممارين اإلجابة  •

 عدم االنشغال باي شئ آخر عدا مراقبة االمتحان. •

 منع كل وسائل االتصال بين الطالب داخل القاعة. •

لبات المحجبات في غرفة التمكد من شخصية الطالب ويسمح للمراقبات  التمكد من شخصية الطا •

 خاصة عند الدخول وفي مكان جلوسها الصحيح حسب البطاقة .

إعداد محضر عن عدد الطالب وسير االمتحان والمالحمات إن وجدت, وتسليمد للمشرف العام  •

 لالمتحانات.

 القيام بالمراقبة في القاعة المحددة للمراقب. •

 .المحدد بةالمراق زمن عنأو التمخرال يجوز للمراقب التغيب  •

 تقدرها إدارة الجامعة. المراقب المتغيبإنزال عقوبة على في حالة التغيب سيتم  •



29 

 

ة لذلك, ويسمح للطالب مواصلة دفي حاالت الغش التحقق وملء االستمارة المععلى المراقب  •

 االمتحان مع رفع التقرير مرفقاً باألدلة المتحصل عليها.

قب يحدد شخص معين باستالم ممارين االمتحان على أن في حالة ما إذا كان هنالك أكثر من مرا •

 تبادل هذا التكلين بين المراقبين.يوزع يتم إرجاعها أيضاً بواسطة المستلم, و

 التمكد من عدد أوراق األسئلة قبل االمتحان وبعد االمتحان وكذلك األعداد الزائدة. •

 طاقاتهم.مساعدة الطالب في الجلوس في أماكنهم المطابقة ألرقامهم في ب •

 نات بعد إنتهاء االمتحانات مباشرة والتوقيع على ذلك. تسليم ممارين اإلجابة لمكتب االمتحا •

 50اليقل عدد المراقبين عن إثنين فى كل قاعة إمتحان وبالنسبة للقاعات الكبيرة يكون هنلك  •

 .طالب للمراقب الواحد ويمكن إضافة زيادة األعداد إذا دعت الضرورة لذلك

 :متحاناتمكتب اال

 :يتبع هذا المكتب للشؤون العلمية وعليد

والتمكد منها بواسطة أستاذ المادة استالم أسئلة االمتحان وترتيب طباعتها وتصويرها ومراجعتها  •

 آمنة وضمان سريتها.معلومة وووضعها في ممارين 

ارين االجابة تسليم ممارين أسئلة االمتحان للمراقبين المحددين حسب تاريخ االمتحان واستالم مم •

 من المراقبين عند انتهاء االمتحان والتمكد من أعدادها حسب القوائم.

 تسليم ممارين االجابة لالساتذة المعنيين بتصحيح المادة. •

 إستالم ممارين اإلجابة وكشوفات النتائد المرصودة وتدقيقها. •

لعلمية وللكليات للعرض على مين الشؤون اإعداد التقارير النهائية عن نتائد االمتحانات وتسليمها أل •

 .ومجلس الجامعة مجالس الكليات
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 العام الدراسي:عادة إ
 

الحاالت  فىتقييم درجات المواد بارقام صحيحة خالية من الكسور ب كامالً  يالدراس العامالطالب  يعيد

 االتية :

 االول ييندراسال ينالمواد االساسيد بالفصل من%   50فى اكثر من فى االمتحانات اذا رسب  -1

 .والثانى

 .واكثرواحد أ حقملاذا رسب فى  -2

الدراسة بدون  عنالكامل جلوس لالمتحان بسبب الغياب ال كلية منحرمان بواسطة مجلس الال -3

 (من المحاضرات % أو أكثر25غياب ك) % من المواد50فى أكثر من  أو أى أسباب اخرى عذر

 .وقرار مجلس الكلية وحسب تقرير لجنة الحرمان

رسب فيها ويقوم وضعد فى كل المواد التى مالحق المتحن الطالب ي النسبة لطالب السنة األولىب -4

 األكاديمى بعد المالحق وعليد اإلعادة إذا رسب فى مادة واحدة أو أكثر.

أن  واستنفذ كل الفرص لمجلس الجامعة أن يسمح للطالب الراسب فى السنة النهائية جوزي -5

مجلس من توصية بواإلكلينيكية وغيرها كل المطلوبات وفى إذا إست ييمتحن كطالب خارج

 الكلية.

إعادة العام  يعفى الطالب من إمتحان المواد التى نجح فيها ويمتحن المواد التى رسب فيها بعد -6

 ومن ثم اإلنتقال إلى الصن الذى يليد بعد نجاحد فى كل المواد.

 االمتحان من الخارج  
ولم يسبق لد الجلوس لألمتحان كطالب جامعة مفصول أكاديميا من الهو الطالب ال يالطالب الخارج -

 قبل ذلك. يخارج

 .وحسب قرار التعليم العالى بعد تعبئة االستمارة المعدة لذلك تينلألمتحان مر يرجايجلس الطالب الخ -

 لالمتحان فى المواد التى رسب فيها فقط. يرجايجلس الطالب الخ -

وحسب قوانين التعليم  لمفصول اكاديمياً فرصتين لالمتحان من الخارجالطالب ا منحللمجلس يجوز  -

 .الثانيةد من الفرصة يالطالب سيستفالجامعة أن مجلس ال راىوإذا العالي 

ن قبل يفي فترة زمنية اقلها اسبوع (4رقم  استمارةباالمتحان من الخارج ) تعبئة االستمارة الخاصة  -

 .بداية االمتحانات

 :لتجميدالتجميد وفك ا
 .أمين الشؤون العلميةو عميدالمسجل والالشؤون المالية و الى تعبم االستمارة الخاصة بالتجميد وترفع -

. وال يقبل أى طلب األولالدراسي  فصلغبين فى التجميد عليهم تقديم الطلبات قبل امتحان الاالطالب الر -

 ين الشؤون العلمية والعميد.يوافق عليها أمذلك اال فى الحاالت االستثنائية التى  بعد 

ً  عتبر الطالب مفصوالً يال يسمح باستمرار التجميد لعامين متتاليين و -  .تلقائيا

 % من الرسوم الدراسية. 20فى حالة التجميد يخصم ما يعادل  -

 .(6 رقم ستمارةإوفك التجميد )  (5 رقم ستمارةإد )تعبئة االستمارة الخاصة بالتجمي -
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 االستقالة
ستمارة إرة الخاصة باالستقالة )تعبئة االستمااالستقالة من الدراسة بالجامعة لطالب الراغبين فى اعلى 

 .أمين الشؤون العلميةو الشؤون الماليةوالمسجل والعميد  وترفع الى (7 رقم

   

 الجامعةالفصل من 
  الحاالت االتية :من  أي   فىجامعة ل الطالب من الفص  يُ  

 .و داخل الحرم الجامعىأخارج  واالماندأة بالشرف ذا ارتكب جريمة مخلإ 1

 .يالجامع سوء السلوك داخل الحرم.  2

 الجامعة.من موافقة أذن أو ذا تغيب عن الجامعة لمدة عاميين متتالين دون  .  3

 (:وغير منصوص عليها فى اللوائحمن الجامعة  ) فصلالمخالفات التى ترقى الى ال 

بة مخالفة من  نوع اخر غير منصوص عليها فى اللوائح يجب علي الجهة التى اذا ارتكب الطالب / الطال -

 . الشؤون العلمية و رصدت المخالفة كتابة تقرير ورفعد الى العميد

أمين الشئون العلمية والمسجل مقررا قبل اتخاذ القرار وعضوية ة تلعميد لجنة تحقيق برئاسيكون ا -

 النهائى. رللقرا ويرفع التوصية لرئيس الجامعة النهائى

 :الطالب المخالفات التى  ال ترقى الى فصل

بعد (   8 رقم استمارةاذا كانت المخالفة ال ترقى الى مستوى الفصل يعطى الطالب انذارا مكتوبا )  

.  واذا تكررت المخالفة تعقد لجنة الطالبفى ملن  االنذار حفظويوولي أمره من الطالب التوقيع عليد 

 .المناسبة شؤون العلمية وتحدد العقوبةبرئاسة أمين ال

 :ومنح الدرجات العلمية اتاالجاز
 

جامعة فى ( ي) حسب لوائح التعليم العالعلى األقل  دراسيين ينعاميقضى الطالب أو الطالبة فترة   -1

 .(طالب التحويل) مستحقا لدرجة البكالريوس أو الدبلوم ليكون يالراز

علي ان مجلس االساتذه  الكليد وومجلس تماع مجلس الممتحنين تناقش نتائد االمتحانات في اج  -.2

 .مجلس الجامعة عتماد بواسطةتكون امتحانات الدرجات العلميد خاضعة لإل

  كلية حسب تقدير كل  بتقديرات مختلفة (  ات العلمية ) درجة البكالريوس والدبلوم,تمنح االجاز  -3

  .لوا دراسة المقررات  وفق المنهد المرسومالذين اكموفيها للطالب المسجلين           

وفي سرية  الجهات المختصةاليسمح تحت اي ظرف الكشن عن تفاصيل درجات االمتحان اال مع  -4

  .تامد

أمانؤة عليها وتسلم الشؤهادة مؤن جامعة تمنح الدرجات العلمية من تاريخ موافقة مجلس أساتذة ال  -5

       .الجامعةالشؤون العلمية وعليها خاتم 

                ون العلمية بعد دفع الرسوم ؤفي حالة احتجاج اي طالب علي نتيجتد يقدم طلب بذلك المانة الش -6 
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 مراجعة داخليد ترفع تقريرا بذلك   نيد تكوين لجنةلمعوتطلب من الكليد اجامعة التي تحددها ال         

  .ون العلمية توصية لجنة المراجعد الداخليةؤون العلمية وتعتمد امانة الشؤالمانة الش         

 .العلمية نوالتتم إعادة التصحيح بعد مدة األنتهاء التى تقررها وتعلنها الشؤ -7

 :الجوائز والحوافز التى تقدمها الجامعة للطيب المتفوقين
جميؤؤع لالمجؤؤاالت األحؤؤرى فؤؤى وأكاديميؤؤا ن تمؤؤنح  الجامعؤؤة جؤؤوائز وشؤؤهادات تقديريؤؤة للطؤؤالب المتفؤؤوقي

 المستويات.  

 :وشهادات القيد الطبية واذونات السفر التقارير

 أيام ويعتبر الطالب غائبا اذا تجاوز المدة المقررة. 10ذن السفر لتجديد االقامة اليتجاوز ال ا  -1

 . شؤون الطالبالسفر ألى غرض آخر يتطلب ابداء السبب وموافقة    -2

 .( 9رقم ستمارةإسفر )رة الخاصة باذن التعبئة االستما   -3

المختص بعد اجراء الكشؤن جامعة يجب أن يعتمد بواسطة طبيب ال (10رقم ستمارةإ)  التقرير الطبى   -4

. 

فؤي فتؤرة ال  الجامعؤةال تقبؤل اال بعؤد اعتمادهؤا مؤن طبيؤب جامعؤة التقارير الطبية الواردة مؤن خؤارج ال    5

 ة.ساعة من تاريخ سحب االستمارة المرضي 72تتجاوز 

 من  عتمدةمالال تعتمد اال اذا كانت صادرة من المستشفيات  لشهادات الطبية الواردة من خارج البالدا  - 6

 طبيب الجامعة.

 .ال تقبل شهادات المرض المفاجئ أثناء االمتحان اال اذا اعتمدت بواسطة الطبيب المناوب - 7

أى غرض آخر مرتبط بوجود الطالؤب  شهادات القيد لتجديد االقامة وبغرض الرسوم أو تستخرج. _8

 . جامعة بال

الماليؤؤة والمسؤؤجل  ( وتقؤؤدم الؤؤى الشؤؤؤون11رقؤؤم سؤؤتمارةإ) بشؤؤهادة القيؤؤدالسؤؤتمارة الخاصؤؤة تعبؤؤم ا -9

 لتكملة االجراء.
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                                                                                (1) رقم ستمارة اإل
 لرحمن الرحيمبسم هللا ا

 جامعة الرازى

   20/20   التقديم األولي

  ....................................................................... االسم رباعى:

 ....................................................................... نوع الشهادة:

 .......................................................................  النسبة:

 .......................................................................  :اتالرغب

                       ....................................................................... 

                       .........   .............................................................. 

 ....................................................................... تن:وام الهارقا

 ....................................................................... تاريخ التقديم:

 .......................................................................:ىلكترونالبريد اال
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 2رقم إستمــارة                                             بسم هللا الرحن الرحيم

 

 جامعة الـــرازي

Elrazi University 

 (  20    - 20  ) التسجيل للعام الدراسي الجامعي إستمــارة
 

                            201 -  Registration Form year 201                           
 

         إسم الطالب باللغة العربية)مربعًا( 
  Name:Student           إسم الطالب باللغة اإلنجليزية)مربعا(

    :Date & place of Birth                                                  : تاريخ ومكان الميالد
 :Nationality                        الجنسية: 

              :.Passport No      :       رقم الجواز                   الرقم الوطني: 
 :Type of Certificate             : نوع الشهادة

 Program:                      : الرغبة         Percentage:      : النسبة المئوية
 :.Higher Education Form No                                  رقم استمارة مكتب القبول: 

 in Sudan Student Address:                 بالسودان:  عنوان الطالب

  Phon. No.Student :                     الطالب: هاتف رقم 

  Phon. No.Guardian :         مر: األ يولتف هارقم 
 :E. Mail Address              البريد االلكتروني: 

 يتعهد الطالب بما يلي:
 اإللتزام بجميع نظم ولوائح الجامعة األكاديمية واإلدارية والمالية. -1

 بالزي الموحد للطالب / الطالبات. اإللتزام -2

 والمباني وممتلكات الجامعة. ألجهزةات وااإللتزام بالمحافظة على سالمة المعد -3

 % من الرسوم الدراسية عند التسجيل. 50اإللتزام بسداد  -4

 يتم سداد كامل الرسوم الدراسية قبل الجلوس المتحانات الفصل الدراسي األول.  -5

 للجامعة الحق في حرمان الطالب من الدراسة إذا لم يكمل سداد الرسوم الدراسية المقررة في موعدها. -6

 % من الرسوم الدراسية. 20في حالة استقالة الطالب بعد شهر من التسجيل يحق للجامعة خصم  -7

يعتمد تسجيل الطالب للدراسة بالجامعة بواسطة االدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي، بعد التحقق من صحة المستندات  -8
 واستيفاء شروط القبول.

 روط تكملة إجراءات القبول.اجتياز اللياقة الطبية والنفسية من ش -9

 :Date     التاريخ:         Signature    : توقيع الطالب
 

 :Date    التاريخ                 ة:بالجامع ؤولمسالتوقيع 
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   3رقم         ستمارةإ                                             بسم هللا الرحمن الرحيم                                     

 

 جامعة الــــرازي

ELRAZI UNIVERSITY 

 تحويلطلب 
APPLICATION for TRANSFER  

  Year(  20    – 20العام )     

 :Name                            سم: اإل

  .Phone no           :رقم الهاتن     :Nationality           :الجنسية

   CertificateName of School:                   :ةسم الشهادة المدرسيإ

 :Percentage           :النسبة

    Level           :الدراسي المستوى  Program           :كليةال

                          :إسم الكلية/الجامعة التي منها التحويل

Name of University or College from where you transfer:            
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 transfer: forReasons           أسباب التحويل

            

                      

           :Last results obtained آخر نتيجة حصل عليها الطالب:                                

  نجاح بعد الملحق  نجاح  
إعادة العام 

 الدراسي
  خارجي 

 فصل
 

Pass  Pass after Supp.  Repeat  External  Dismiss  

 

                  Signature:      توقيع الطالب:             :Date    تاريخ:ال

              قرار أمين الشؤون العلمية: 

              :)لتحديد المستوى( عميد الكلية 

 

  القرار: 

  التوقيع:                                المسجل:                                 

                                    

 4رقم إستمارة                           

 بسم هللا الرحمن الرحيم            

 

 جامعة الــــرازي

ELRAZI UNIVERSITY 

إمتحان من الخارجإستمارة طلب   

Exams for an External student  

 

 :Student Name            :الطالبإسم 

 :Nationality                      ة:الجنسي

 Study Level:         الدراسي: المستوى    Faculty:                  :الكلية

   No. IndexStudent:            :ةيكلالب الطالب رقم

 ::Subject you failed المواد التى رسب فيها  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/2ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/4  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/3

 Did you sit before as an ــ؟)متى( هل جلست لالمتحان من الخارج قبل ذلك

external(when)?  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Dean’s  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليق عميد الكلية:تع

Comment: 
 :Academic Secretary comment                                   أمين الشؤون العلمية: تعليق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :Dateـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ: 

                                                                                                                                                     
                                                                     المسجل:

                                                                           
 اإلمضاء:

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 5رقم  إستمارة                                                                      بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة الـرازي 

ELRAZI UNIVERSITY 

 تجميد الدراسة إستمارة 

Study Freeze Form 
 : Study Yearـــــــــــــــــــــــــــــ   العام الدراسي 

 :Student Name            :إسم الطالب

 :Nationality                        ة:الجنسي

 Study Level:             الدراسي: المستوى Faculty:                   :الكلية

   No. IndexStudent:                 :ةيكلالب الطالب رقم

           :Last results obtained                                 آخر نتيجة حصل عليها الطالب:
  فصل -4  إعادة -3  مالحق -2  نجاح -1

Pass  Supp.  Repeat  Dismiss  
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 Reasons to freeze:                                                      :تجميدأسباب ال
1/                                                              

2/                                         
                Student Signature ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــتوقيع الطالب:

 Guardian Signature ـــ          ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ ـــــــــــتوقيع ولي األمر:

 :Date  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ التاريخ:
 

  s Comment’Registrar:                                     :مكتب المسجلليق تع
                                        

s ’Dean:                                عميد الكلية: وصيةت

Comment 
                                         

SecretaryDecision:                              Academic            أمين الشؤون العلمية قرار

                                                    

  Dept. Financial :                               اإلدارة المالية :
  :Date                التاريخ:

 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

    6رقم إستمارة          جامعة الــــرازي

ELRAZI UNIVERSITY 

 طلب فك تجميد الدراسة
Study Defreeze Application Form 

 Academic Year    العام الدراسي  

 :Student Name        إسم الطالب:   

 :Nationality                    الجنسية:  

   :Study Level     المستوى الدراسي:   Faculty :            الكلية: 

  :.Student Index No                 رقم الطالب بالكلية:
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 :Reasons were for study freeze      األسباب التي دعت للتجميد: 

                                                                             

 Financial Dept. Comment       :     تعليق اإلدارة المالية :

 Dean’s Comment   :       تعليق عميد الكلية: 

أمين الشؤون العلمية: عليقت                             Academic Secretary Comment:    
                         

 :Student Signature             توقيع الطالب: 

  Student Signature: Guardian      توقيع ولي أمر الطالب: 

  :Date            التاريخ: 

:المسجل     
 

 اإلمضاء:                                           
 

 

  7رقم  إستمارة                             بسم هللا الرحمن الرحيم
 جامعة الــرازي 

ELRAZI UNIVERSITY 
 

 إستقالةإستمارة 

Resignation Form 

 :Student Name            :إسم الطالب

 :Nationality                      ة:الجنسي

 Study Level:         الدراسي: المستوى Faculty:              :الكلية

   No. IndexStudent:            :ةيكلالب الطالب رقم

           :Last results obtained                                 آخر نتيجة حصل عليها الطالب:

  فصل -4  إعادة -3  مالحق-2  نجاح -1

Pass  Sub.  Repeat  Dismiss  
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 Reasons for resignation:                                           أسباب االستقالة:
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .Financial Dept:         اإلدارة المالية :

 Recommendation of the Dean :       عميد الكلية توصية

             

      Recommendation of Academic Secretary            توصية أمين الشؤون العلمية:
             

 Student Signature ـــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع الطالب:

  Guardian Signature  :   ــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع ولي األمر:

 .Guardian Telephone No  :   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:  هاتف ولي األمر

  :Date   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريخ:

               

 :المسجل                                                                    

   اإلمضاء:                                                       ستمارة خلو الطرفأرفق إ*

         
8رقم  إستمارة    جامعة الــــرازي       

ELRAZI UNIVERSITY 

 

 إنذار أخير )   ( -)   (  ينإنذار ثا -إنذار أول )   ( 
WARNING  )   (     )   (  و  

 :Student Name            :إسم الطالب

 :Nationality                      ة:الجنسي

 Study Level:         الدراسي: المستوى Faculty:              :الكلية

   No. IndexStudent:            :ةيكلالب الطالب رقم

              :بب االنذار باختصارس
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 .(           رقم )  نذارئح الكلية فان هذا يعتبر بمثابة إبما أنك قد خالفت لوا

Since you have broken Elrazi University Rules & Regulations, This 

will be as your ( No.            ) WARNING. 

     :Student Signature                :توقيع الطالب

        Guardian Signature:       ع ولى األمر: توقي

 :Date      : التاريخ

                                          لطالب.*يوضع االنذار فى ملف ا

                         :المسجل                                                
 :اإلمضاء                                               

                        
 بسم هللا الرحمن الرحيم

                             9إستماره رقم                          
 

 جامعة الــــرازي
ELRAZI UNIVERSITY 

إذن سفرإستمارة طلب   
Travelling Permit  

 :Student Name         إسم الطالب:   

        :Nationality                    الجنسية:  

       :Study Level     المستوى الدراسي:   Faculty     :            الكلية: 

  : .Student Index No            رقم الطالب بالكلية:

 :Reasons for travel                          سبب السفر:    
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 :Country you travel to                                مسافر إلى )الدولة(:    

 Period (from-to)                                المدة المطلوبة )من – إلى(:  

 Dean’s Approval          :                       إعتماد عميد الكلية:  

لعودة من السفر:         ( يملء بعد ا2القسم ) Field to be filled after coming back to Sudan: 

 :Date of exit visa from Sudan           تاريخ تأشيرة الخروج من السودان: 

 :Date of entry visa to Sudan      تاريخ تأشيرة دخول السودان: 

 ملحوظة :- مدة اإلذن للسفر لتجديد اإلقامة ال تتعدى )10( عشرة أيام.

Note: Absence for visa renewal should not exceed 10 days                       .
                 المسجل                                                                                        
    ودان بعد العودة من السفر.أرجو ارفاق صورة تأشيرتي الخروج والدخول من الس  
Pls. attach copy of Sudan exit and entry visa 

:المسجل:                                                              اإلمضاء  
 
 

10 إستمارة            بسم هللا الرحمن الرحيم  

 التقرير الطبى 
 جامعة الــــرازي

ELRAZI UNIVERSITY 

 

 Medical Reportأورنيـك مرضي   

 الكلية إسـم الطالب
المستوى 

 الدراسي 
 رقم الطالب بالكلية

    

 تقريـر الطبيـب
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  المسجل:                                                                                                                                   المسجل:                                    إسم الطبيب:                                      إسم الطبيب:                         إسم الطبيب:                                                                                              

                                                                          

                             توقيع الطبيب:                                           

الختم:                                   التاريخ:       

                                     

 

 

 

 

 

 هللا الرحمن الرحيم 
 

           11رقمإستمارة          ازيجامعة الـــر
 

 شهادة قيدإستمارة طلب 
Confirmation of Registration for Study 

 :Student Name  (Capital)االسم باللغة االنجليزية /

                     

                     

                     

             إسم الطالب رباعي: 
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 :Nationality                      ة:الجنسي

   :Study Level       الدراسي: المستوى   Faculty:                 :الكلية

 :.Student Index No                      : :ةيكلالب الطالب رقم

  :.Student Telephone No                         : رقم هاتن الطالب:

  No. :Index  University                     :إستمارة التعليم العالي() الجامعيرقم ال      

                       :الغرض من الشهادة

Reasons for confirmation:              

   Student Signature:      توقيع الطالب:

 Date:         التاريخ:

   nancial Department    For Fi           :االدارة المالية لتحديد الرسوم الدراسية

               الرسـوم الدراسية:

         التاريخ:        التوقيع:

 

   التوقيع                                مسجلال             

 
 

 معلومات أكاديميد عامة: 
 

 Grade Point(s) Average (GPA)معدل الدرحات التراكمي  .أ

 :مقدمة

 المقررات التي درسها وامتحن فيها الطالب ويعكسييم ر المعدل التراكمي أحد وسائل تقيعتب

التحصيل األكاديمى للطالب حتى يسهل تحديد مستواه خاصة ألجل العمل أو االلتحاق  ذلك

بالدراسات العليا. وهو عبارة عن معدل تراكمي لمتوسط مجموع الدرجات )العيمات( التي 

 المختلفة ويتم حسابه كالتالي:والسنوات عن  ريق أدائه في االمتحانات تحصل عليها الطالب 

 %.100تحسب كل عيمات االمتحان من  (1)

 .F إلى  Aتعادل العيمات المتحصل عليها برموز الحروف من  (2)

 توجد بعض اإلحتيفات فى المعادالت بين الجامعات. (3)

 كالتالي:هى األدنى  Fهي األعلى في التدرج و  Aحيث أن 
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 إلى أعداد معادلة كالتالي:  A-Fتعادل الرموز من  (4)

A    =   5 

B    =   4 

C    =   3 

D    =   2 

F    =   0 

 

 

 وعليد يكون الجدول المكتمل كالتالي:

    

 الرقم المعادل الرمز المعادل العالمة التي يحصل عليها الطالب في االمتحان

100-80 A 5 

79-70 B 4 

69-60 C 3 

59-50 D 2 

49-40 F 0 
 

 

ستعمال حاصل ضرب الساعات إب (GP)يتحصل الطالب على المعدل لكل مادة )أ(  (ب

للمقرر على المعدل المتحصل عليه لكل مادة ومن ثم إضافة  (Credit Hrs)المعادلة 

  المعدل التراكمي قيمه واحدة وهى المقررات للتحصل على كل  معادالت

(GPA)الدراسية وللكليات  جميع الفصوللي وويمكن عمل ذلك لكل فصل دراس

 .المختلفة 

وذلك عند التخصل على المعدل الذى  دى تدريسعتقوم الجامعة بترشيح الطالب المميزين كمسا (ت

 دة الجامعةدتح

 

باستعمال حاصل ضرب الساعات المعادلة  (GP)يتحصل الطالب على المعدل لكل مادة  (5)

(Credits)  لكل مادة ومن ثم إضافة كل المقررات للتحصل للمقرر على المعدل المتحصل عليد

 جميع الفصول.لويمكن عمل ذلك لكل فصل دراسي و(GPA) على المعدل التراكمي 

 

وعند اإلمتحان تحصل على العالمات مواد  3مثال: لنفترض أن طالباً درس في فصل دراسي  (6)

 رجةد 72=   فيزياءوال 83=  حياءواأل 90لكيمياء =فى ا :كالتالي)الدرجات( 

(7)  
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 المادة

الساعات 

 المعدلة

Credit 

hours 

 دديدالتقدير الع التقدير الرمزي
معدل 

 الدرجة
 المجموع

 A 5 5X4 20 4 كيمياء

 B 4 4X4 16 3 أحياء

 C 3 5X3 15 5 فيزياء

   12  51 

 4.25  51/12المجموع التراكمي للفصل 

 

 

 

 

 :والقاعدة هي

GPA X HRS = GRADE POINTS 

GRADE POINTS/HRS STUDIED = GPA 

تجمع كل الفصول الدراسية التي درسها الطالب وتقسم على عدد الفصول الدراسية وتسجل  (8)

 للطالب الدرجة عبارة عن متوسط ما تحصل عليد أثناء دراستد بالجامعة.

بالنسبة للطالب الذين ينضمون للجامعة عن طريق التحويل يحسب لهم معدلهم من المواد التي  (9)

 في جامعة الرازي فقط.تمت دراستها 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسيد للكليات المختلفة بجامعة الرازى

)BBS(M FACULTY OF MEDICINE  

First Year   Fourth Year  

Subject 
Credit 

Hours/wk 
 Subject 

Credit 

Hours/wk 

Arabic Language(ARB 106) 4   Community Medicine 4  

English Language 4  
Forensic M 

medicine 
4  

Computer Sciences 8  Surgery 5  

Physics 8  Medicine 7  

Islamic Culture 4   Obs. & Gyn. 3  

Chemistry 8   Peadiatrics 3  

Biochemistry 8   Ophthalmology 2  

Physiology 8  Dermatology 2  
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Anatomy 8  Total 30 

Biology 

 

8 

 
 

 

 
 

TOTAL 

 
68    

 
 

 
 Subject 

Credit 

Hours/wk 

Second Year   Medicine 5 credit hours 

Subject 
Credit 

Hours/wk 
 Surgery 16  

Anatomy 10   Peadiatrics 5  

Physiology 6   Obs. & Gyn. 5  

Biochemistry 13   E.N.T. 2  

   Psychiatry 2  

Third Year   Radiology 2  

   TOTAL 32 

Subject 
Credit 

Hours/wk 
   

Pathology 4     

Microbiology 10     

Community medicine 10     

Pharmacology 3     

Medicine 3     

Surgery 2     

Total 
32 
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)BDS( DENTISTRYOF  FACULTY 

 
First Year CH  C H  Fourth  Year CH  C H 

Subject /wk /wk  Subject /wk /wk 

Biology (BIO 101) 2 1  General Medicine 3 1 

Chemistry (CHM 102) 2 1 
 Community Medicine & Dental  

Public Health 

3 1 

Physics PHY 103) 2 1  General Surgery 3 1 

Computer (COM 104) 1 1  Oral Pathology 3 3 

English Language (ENG 105) 2 0  Prosthodontics* 3 2 

Arabic Language (ARB 106) 2 0  Orthodontics* 3 2 

Islamic Culture (ISL 107) 2 0  Periodontics* 3 2 

Sudanese Studies (SUD 108) 2 0  Conservation+ Endodontics* 3 3 

Physiology I (PHY 109) 3 1  Paedodontics* 3 2 

Biochemistry I (BIC 110) 3 1  Oral Surgery* 3 3 

Anatomy I (ANT 111 I) 4 1 
 Crown & Bridge*  

TOTAL 

3 3 

56 

English I 2 0  

     TOTAL                                                           
34 

 

 

Second Year CH  C H  

 Subject /wk /wk  

Physiology II & III ( EACH) 3 2     

Biochemistry II & III ( EACH) 3 2  Fifth Year CH  C H 

Anatomy II & III ( EACH) 4 3  Subject /wk /wk 

English II 1 0  Orthodontics 3 3 

Dental Anatomy  2 2  Crown & Bridge 3 3 

Tooth Morphology    2 2  Conservation+ Endodontics 3 3 

TOTAL                           26 

 

 

 

 Prosthodontics 3 3 

Third  Year CH  C H  Paedodontics 3 3 

Subject /wk /wk  Periodontics  3 3 

Dental Materials 2 1  Oral Surgery 3 3 

Pharmacology & Therapeutics 3 1  Oral Medicine 3 3 

Radiology 2 1  TOTAL                                                                48         

 General Pathology 3 2    

Microbiology & Immunology 3 2  *= Continuous Subjects  

Oral Pathology* 3 2    

Preclinical Prosthodontics* 2 2    

Preclinical  Surgery* 3 1    

Preclinical  Conservation* 3 2     

TOTAL                                              38 
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PH)B( OF PHARMACYFACULTY  

First Year CH  Fourth  Year  CH 

Subject /wk  Subject /wk 

Botany 4  Pharmacology II 10 

Biology  4  Pharmaceutics  III 10 

Chemistry I 6  Medicinal  Chemistry I 4 

Chemistry II 6  Analytical Chemistry II 6 

Physics  3  Microbiology II 4 

Computer 2  Phytochemistry 6 

English Language 2  TOTAL 40 

Arabic Language 2  Fifth  Year  CH 

Islamic Culture 2  Subject /wk 

TOTAL 31  Medicinal Chemistry II 6 

   Pharmacy Practice 6 

Second Year  CH  Toxicology 6 

Subject /wk  Biopharmaceutics 6 

Physiology 8  Phytotherapy 6 

Anatomy 6  Clinical Pharmacy   6 

Pharmaceutics I 8  Research Methodology  4 

Organic Chemistry I 6  Research Project 4 

Biochemistry 6  TOTAL 44 

English 2    

TOTAL 36    

     

Third Year  CH    

Subject /wk 
   

Pharmacology I 6    

Pharmaceutics II 8    

Analytical Chemistry I 4    

Organic Chemistry II 6    

Pharmacognosy  4    

Microbiology I 6    

Pathology 6    

TOTAL 40    

 



50 

 

 

 

T)D(D FACULTY OF DENTAL TECHNOLOGY 

 

 First  Year    Second Year  

Subject Credit Hours   Subject Credit Hours  

 Theory Practical Total/wk   Theory Practical Total/wk 

Physics 1.5 2 3.5 
 General 

Anatomy 1.5 2 
3.5 

Chemistry 1.5 2 3.5 
 Dental 

Anatomy 
1 1 2 

Crown & 

Bridge 
1.5 2 3.5 

 Crown & 

Bridge 1.5 2 
3.5 

Dental 

Materials 
2 0 2 

 

Prosthodontics 
1.5 2 

3.5 

Prosthodontics 1.5 2 3.5 
 Dental 

Materials 
2 0 2 

Tooth 

Morphology 
1.5 2 3.5 

 Sculpture & 

Colour 1.5 2 
3.5 

Islamic Culture 2 0 2 
 English 

Language 
2 0 2 

Arabic 

Language 
2 0 2 

 

  
 20.0 

         

English 

Language 
2 0 2 

 

 Third Year  

Computer 

Sciences 
1 1 2 

 

Subject 
Credit Hours 

 

Oral Biology 3 0 3   Theory Practical Total/wk 

Total   30.5  Orthodontics 1.5 2 3.5 

     Maxillofacial  1.5 2 3.5 

     Prosthodontics 1.5 2 3.5 

  
   Crown & 

Bridge 1.5 2 
3.5 

     TOTAL   14.0/wk 
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)S(ML CIENCESMEDICAL LABORATORY SFACULTY OF  

 

First Year CHR  Third  Year  

Subject /wk  Subject CHR/wk 

Physics  3  Immunology I 3 

Chemistry 3  Microbiology II 8 

Biology 3  Histopathology II 7 

Biochemistry 4  Haematology II 7 

Anatomy 4  Lab Quality Management 3 

Introduction to Medical Labs 3  Clinical Chemistry II 7 

Lab Safety 3  Parasitology II 7 

Computer Sciences 3  Service Training I 3 

Islamic Culture 3      
Total         

 

45 

Arabic Language 3  Fourth  Year  

English Language 3  Subject CHR/wk 

TOTAL 

 

35 
 Lab Management  

2 

Second Year CHR  Molecular Biology 3 

Subject /wk  Microbiology I 14 

Parasitology I 6  Microbiology II 14 

Microbiology I 
6  Statistics &Research 

Methodology 

2 

Histopathology 6  Service Training II 3 

Haematology I 6  Research Project 6 

Clinical Chemistry I 
6  Total         

 

44 

Immunology I 3    

Pathology 3    

Physiology 3    

Quality Assurance 3    

English Language 3    

Total         

 

45  
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FACULTY OF RADIOLOGICAL SCIENCES (RS) 

 
1. University Requirement Courses: 

 
Course Code Course title Hours/Week CHR 

L TUT PRA 

ARB[I]    111  Arabic language[I] 2 2 - 3 

ARB[II]  121 Arabic language[II] 2 2 - 3 

ENG[I]    112 English language [I] 2 2 - 3 

ENG[II]  122 English language [II] 2 2 - 3 

ISC[I]     113 Islamic studies[I] 2 2 - 3 

ISC[II]   123 Islamic studies[II] 2 2 - 3 

SDS        221 Sudanese studies  2 - - 2 

 

 
2.  Basic Science Courses: 14 lect- 2 tut-9 pract-19chr  
 

Course Code Course title Hours/Week CH

R L TUT PRA 

Math      114 Mathematics 2 2 - 3 

Phy I      115 General Physics[I] 2 - 2 3 

GChm    117 Organic & General Chemistry 2 - 1 2 

GPhy II 125 General Physics[II] 2 - 2 3 

MELC          237 Medical Electronics 2 - - 2 

ICom    211 Introduction to computer science 2 - 2 3 

BICh    127 Biochemistry 2 - 2 3 

 

 

3.  Medical Science Courses: 16 lect- 5 tut -4 pra-19 chr 
 

Course Code Course title Hours/Week CHR 

L TUT PRA 

HAn I     116 Human Anatomy[I] 2 - 2 3 

CMED    229 Community Medicine 2 - - 2 

HAn II   126 Human Anatomy[II] 2  2 3 

MET       124  Medical Terminology 2 - - 2 

Phys I     216 Physiology[I] 2 1  2 

Path I     213 Pathology[I] 2 2 - 3 

Path II   224 Pathology[II] 2 1 - 2 

Phys II   223 Physiology[II] 2 1 - 2 
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Radiologic Technology Courses [RAD]: (40 lect) - (7 tut) -(25PRA) 

-  (54 CHR)  
 

Course Code Course title Hours/Week CHR 

L TUT PRA 

RAD  212 Care of Pt and Nursing 2 - 2 3 

RAD  214 Radiation Physics [I] 2 - 1 2 

RAD  225 Radiation Physics [II] 2 - 1 2 

RAD  218 Fundamental of Radiologic Science 2 - - 2 

RAD  222 Radiation Protection 2 - 1 2 

RAD  314 Radiation Biology 2 1 - 2 

RAD  413 Radiology Department  Management 2 - - 2 

RAD  318 Basic of CT   Radiography                       2 1 - 2 

RAD  321 CT imaging technique  2 - 2 3 

RAD  414 Ultrasound Technique 2 - 1 2 

RAD  325 Nuclear Medicine Technique 2 - 1 2 

RAD  215 Radiographic Anatomy 2 2 - 3 

RAD  226 Cross Section Anatomy 2 - 2 3 

RAD  324 Ultrasound Physics & Instrumentation 2 - 2 3 

RAD  315 MRI physics and instrumentations  2 1 - 2 

RAD  323 MRI imaging technique  2 - 2 3 

RAD  316 Nuclear Medicine Physics and equipment  2 - 1 2 

RAD  415 Computer Application ins Radiology Science 2 - 1 2 

RAD  417 Research Methodology and biostatistics  2 - 2 3 

RAD  422 Radiographic Pathology 2 2 - 3 

Proj   423 Project - - 6 6 
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5.  Diagnostic Radiologic Technology Courses: (20 lec) -  (4 Tut)  - 

(76 PRA) - (48 CHR)  
Course 

Code 

Course title Hours/Week CHR 

L TUT PRA 

DRT     228 Radiographic Technique[I] 2 - 2 3 

DRT     312 Radiographic Photography[I] 2 - 2 3 

DRT     227 Radiation Instrumentation  [I] 2 - 1 2 

DRT     311 Radiographic Technique[II] 2 - 2 3 

DRT     322 Radiographic Photographic[II] 2 - 1 2 

DRT     313 Radiation Instrumentation  [II] 2 - 1 2 

CP        317 Clinical Practice[I] - - 12 4 

CP        327 Clinical Practice[II] - - 12 4 

DRT    326 Special Radiographic Investigations. 2 - 2 3 

DRT    412 Radiation Quality Assurance 2 - 2 3 

CP       416 Clinical Practice[III] - - 18 6 

DRT   424 Directed Study - 2 2 2 

CP      425 Clinical Practice[IV] - - 18 6 

DRT   426 Seminar - 2 - 1 

In Rad411 Intervention Radiography 2 - 1 2 

MIF    421 Medical Informatics 2  - 2 

- 
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(BA) IONBUSINESS ADMINISTRATFACULTY OF  

1st YEAR   YEAR rd3  

S U B J E C T CHR  S U B J E C T CHR 

Business English (1) 2  Human Resources Management(2) 3 

Arabic language + Special Arabic 2  Public Administration (2) 3 

Islamic Culture (English & Arabic)  2  Financial Management (2) 3 

Sudanese Culture 2  Knowledge Management 3 

Introduction to Social Sciences (1) 3  Managerial Economics  3 

Computer Skills 2  Production Management 3 

Study & Communication Skills (1) 3  E- Commerce   3 

Basic Mathematics 
3  Total 

 

21 

Introduction to Business Management 3  YEAR th4  

Total  

 

22  
S U B J E C T 

CHR 

YEAR nd2   Research Methods 3 

S U B J E C T 
CHR  Business Ethics (Business) 

Advance Accounting (Accounting) 

3 

3 

Business English (3) 2  Project Management   3 

Financial Management (1) 3  Business Law 3 

Micro - Economics 3  T.Q.M.  (Business)  3 

Business Mathematics  3  Auditing (Accounting) 3 

Management Information Systems 3  International Financial Management 3 

Human  Resources (1) 
3     Total 

24 

Computer Applications in Business 3    

 Marketing Management  2    

Intermediate Accounting 3    

Total 25    
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GY (IT) INFORMATION TECHNOLOFACULTY OF  

CHR Third Year 

First Semester 
 

 

 

 CHR FIRST YEAR 

SEMESTER ST1  

S U B J E C T 

CODE 

3 Software Engineering1  2 Arabic1  

2 ISSUES AND 

LIGLISATION 

INFORMATION 

 2 

English1 

 

3 DATABASE 

APPLICATION 

 2 
Islamic Culture (English 

& Arabic)1 

 

3 ELECTIVE 1/ 

ECOMMERCE 

 2 
Communication Skills 

 

3 OPERATING SYSTEM  3 Discrete Math  

3 SYSTEM ANALYSIS AND 

DESIGN 

 3 
Calculus1 

 

3 ELECTIVE 2/ 

KNOWLEDGE MGNT. 

 3 
Programming Structure1 

 

1 GP/PROPOSAL  2 Computer Skills1  

      

CHR Third Year 

Second Semester 
 

 CHR 
FIRST  YEAR 

SEMESTER  ND2 

 

2 RESEARCH 

METHODOLOGY 

 2 
Arabic2 

 

3 OPERATION RESEARCH  2 English2  

3 ORACLE  2 Islamic Culture (English 

& Arabic)2 
 

3 MODELING AND S IMULATION  3 Calculus2  
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3 DECISION SUPPORT 

SYSTEM 

 3 
Statistics and Computer 

application1 

 

3 DATABASE 

MANGEMENT SYSTEM 

 3 
Internet Technology1 

 

3 SOFTWARE 

ENGINEERING 

SYSTEM2 

 3 

Programming Structure2 

 

1 GP CONTINUATION 2  3 Digital Circuits Design  

   2 Computer Skills2  

      

CHR Fourth YEAR  CHR Second YEAR  

 First Semester   First Semester  

3 DATA MINING  2 IT/Business English  

3 ELECTIVE 3/PROJECT 

MGNT. 

 2 
Sudanese Studies 

 

3 VISUAL 

PROGRAMMING 

 2 
Mangement Information 

System 

 

3 ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

 3 
Statistics and computer 

application2 

 

3 NETWORK MGNT.  3 Algebra and Analytic 

Geometry 
 

2 GP-CONTINUATION2  3 Internet Technology 2  

3 ELECTIVE 4/TBD  3 Data Structure  

0 TRAINING  3 Computer networks and 

communication2 
 

      

 Fourth YEAR   YEAR nd2  

 First Semester   Second Semester  

3 ELECTIVE 5/TBD/TBD  3 E Busines  
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3 INFORMATION SECURITY  3 Multimedia  

3 DISTRIBUTED 

DATABASE 

 3 
Web Application 

 

3 HUMAN COMPUTER 

INTERACTION 

 3 
Operating systems1 

 

3 EXPERT SYSTEMS  3 Database  concepts  

3 WIRELESS AND MOBILE 

NETWORKS 

 3 
Object Oriented 

Programming 

 

2 GP COMPLETION 

EXPERIMENTAL 

 3 
Computer  networks and 

Communication2 

 

 

LIST OF POSSIBLE ELECTIVE COURSES 

E. learning El1  

Knowledge mgnt El2  

Project mgnt El3  
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ELRAZI UNIVERSITY 

Introduction: 
Elrazi University is intended to be an elite University promoting basic modern 

technology with special strong reference to the health of the community and its 

welfare. The University will in due course expand with fully fledged Faculties, 

Institutes and Laboratories into a large international body. 

Elrazi University, including all its departments’ and its administrative 

organization has developed and adapted according to the diverse needs and 

expanding possibilities expected of the Sudan and the whole region around.  

Some great changes would take place in the coming years, such as the 

establishing of more colleges with a high quality of education. This is being 

accomplished through the development of skills, as well as the encourgement of 

students' enthusiasm for life-long learning, which will help them in becoming 

future leaders of the Sudan.  

It is expected that, Elrazi University plan to contribute to the revitalization of 

academic and scientific excellence and introduce a competitive attitudes with 

other local and international Universities. 

In recent years Universities became good agents for the transfer of technology. 

This is why Elrazi University is intending to promote its capabilities in similar 

areas. The intension is to establish a University with an outstanding diversity of 

students and academic staff.  

The University of Elrazi is a group of Staff and students fully 

committed to academic excellence through meticulous training of 

undergraduates and research at the postgraduate level. Every member 

of the University works hard to achieve personal and academic 

excellence. 

This Student's Manual contains the most important regulations and 

policies of the University. It is expected that all member of the 

University should be aware of the items in the manual, specifically the 

students.  Staff members in academic units and administrative staff 

may have additional guidelines that will provide more detailed 

information. 

The contents of the manual are subject to change from time to time at 

the sole discretion of the University, and may be updated to the interest 

of the University and its community.  The changes or modifications 

deemed necessary regarding policy will be announced in the relevant 

time.  
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Mission and objectives of Elrazi University: 

 

Since established, the University has provided an excellent 

infrastructure and facilities that enable medical, technological   and 

social sciences education. We offer intensive training which meets 

national and international requirements as well as promoting scientific 

research by adopting proper planning and good management. The 

University looks forward for a bright academic future. 

 

 

 

Establishment: 

Elrazi University was founded in 2001 by the first batch of Dental 

students. 
 

Location & Area: 

Elrazi University is built on 55,000 square meters at Al-Azhari town/ square No. 

2 

University Components: 

The University is composed of: 

- Main building which include Lecture halls with a capacity of 

more than 1,000 students at one time, and equipped with 

modern educational and instructional aides that conform to 

national and international standards. 

- Dental teaching Hospital. 

-  Specialist teaching hospital (built on 20.000 square meters.)  

- 5 level- laboratory buildings. 

- Libraries 

- Resturants 

Recognition: 

Elrazi University is recognized and accredited by Ministry of Higher 

Education, the Sudanese Medical Council, WHO, Many European & 

African Universities and member of the Association of Arab 

Universities. 
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National, Regional & International Links and affiliations: 

- Elrazi University is a member of the Union of Sudanese 

Universities. 

- A member of Sudanese Association of Deans of Schools of 

Medicine& Health Sciences. 

- Have agreements with National University of Medical & 

Technological Sciences. 

- Has signed agreements With: 

- University of Tanta/Egypt 

- University of Bath /UK 

- University of Warwick/UK 

Students Activities: 

 

Academic Activities: 

The University has arranged national and international scientific tours 

for the students. 

 

Social Activities: 

-The University is a participating member in Student Creativity 

Festival  

- The Association of Dental program practices cultural and medical 

activities 

- The Association of pharmacy program practices cultural scientific 

activities. 

- Student association is a member of Smile of Hope, and  Ana 

Alsoudan (I am the Sudan) Organizations 

  - Member of the Association of Blood Donors  

- Member of the association of All Together With ILL people (SAWA) 

Cultural Activities: 

Weekly cultural lectures - Music- Arts – Poems – Holley Quran – 

Arabic Language.  
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Extra Curricular Activities: 

Sports: 

- Football 
- Basketball 

- Table Tennis  

- Billiards 
 

Services offered by the University: 

- Electronic  Library   

- Internet service 

- A Medical clinic 

- Cafeterias  

- Banking services 

- A mosque 
 

Prizes & Incentives : 

The University offers distinguished students prizes and honor 

certificates, and has ongoing projects for students exchange programs 

inside and outside the country. 
 

 

 

 

Years Of Study In Current Faculties: 

NO. FACULTY OF: Duration (Years) 

1 Medicine   5 

2 Dentistry 5 

3 Pharmacy   5 

4 Medical Laboratory Sc.                    4 (Honours) 

5 Radiation  4 (Honours) 

6 Information Technology                  4 (Honours) 

7 Business Administration                  4 (Honours) 

8 DentalTechnology   3 (Diploma)           
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- The University adopts the system of a full academic year, with 2 

semesters for each academic year. 

- The Teaching and medium of instruction is the English Language.   

 

 

 

 

Batches graduated since the establishment  (20 01) 

1- Dentistry                  12  Batches 

2- Pharmacy                  11 Batches 

3- Medicine                    9  Batches 

4- Dental Technology                 13 Batches 

5- Medical Laboratory Science   4 Batches 

6- Business Administration         2 Batch 

7- Information Technology         1 Batch  

All Medical graduates have been registered successfully at the 

Sudanese Medical Council and currently practicing in various 

institutions inside and outside the country. Our follow up showed that 

many expatriate graduate students are doing very well in their 

respective job abroad. 

 

Post Graduates Studies 

-The University collaborated with Tanta University/Egypt and 

Warwick University -/UK) an MSC program in dentistry.   

- The Sudanese Medical Specialization Board has approved Elrazi 

University as a training centre for housemen training and the 

specialization of orthodontics and pediatrics in the Faculty of 

Dentistry. 

- The Ministry of Higher Education has approved an Msc. in Medical 

Physiology. Some other Post graduate degrees in Anatomy and 

Biochemistry are under approval. 
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Administration: 
Elrazi University relies on a good selection of distinguished staff 

and administrators, who have long experience in education and 

administration. A sample of those is as follows: 
 

   

   

 Prof. Ibrahim  Ghandour      Chairman of the Board of   Trustees. 

 Mr. Hassan O. Hassan Rizig         Deputy Chairman of the Board of 

Trustees. 

 

 Dr. Ahmad O. Hassan Rizig        President of the University 

 

 Dr.  Mohamed Ahmad Khojali     

 

Deputy President of the University 

 Prof. Farouk  M. Elamin       

 

Academic Secretary 

 Mr. Elfadil M. Khair        

 

Principle 

 Prof. Mohamed Ali Mirgani         Human Resources D/Director 
 

 Prof. Jamal Mohamed Elomeiri    

 

Dean, Faculty of Medicine 

 Prof. Abdalkarim M. Salih        Dean, Faculty of Pharmacy 

 Dr. Abdulmalik Mahdi    

 

Dean, Faculty of Dentistry 

 Dr. Babiker Abdel Wahab Awad  Dean/ Faculty of Radiolog 

 Dr. Nassar H. Hakir         

 

Dean/Faculty of Dental Technology 

 Prof. Mohamed Abdalla Isawi      

 

Chief Librarian 

 Mr. Emad Aldin Ibrahim        

 

Dean/Faculty of Medical Laboratory 

Sciences 

 Eng. Abdelhalim M. Abdelhalim    

 

Dean/Faculty of Information 

Technology 

 Mr. Ala Eldin Hashim                  Dean/ Faculty of Business 

Administration   

 

 Mr. Adil Adam Mohamed Salih    

 

Dean/First Year 
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 Mrs. Awatif O. Hassan         

 

Dean/ Students Affairs 

 Mr. Safe Eldeen Fadol         

 

University Registrar 

 Mrs. Mona M. Elmustafa        

 

Examination Officer 

 Eng. Abdel Hameid Adam              I T Officer 

 

 Eng. Mutaz Abbas                                    

 

I T Officer 

 Mrs. Wahiba Abdeen        
 

Financial Controller 

 Mr. Osama Taha                     Students’ Affairs & Activities 

 
 Mr. Ihab Abdulhai        

 

 

Security Officer 
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Rules for Registration and Admission: 

- Result of the Secondary School Certificate should be:  80% and 

above for medicine 75% for Dentistry 70% for Pharmacy programs 

and 65 % for the rest of the Faculties.  

- Student should apply by himself or his guardians. 

- Final approval requires health checkup and a personal interview.  

- To comply with rules and regulations (including fees payments and 

uniform) of the University. 

General Admission: 

Students apply at the admission office/Ministry of education 

(Electronic Registration) and complete registration procedures at the 

University premises by: 

- Presenting relevant certificates and other documents. 

- Filling in the initial form 

- Undergo health check and  personal interview 

- Filling in the admission form 

- Payment of the first installment of fees  

- Receiving his/her ID card, calendar and time table 

Rules of transfer from other Universities: 

Admission of students other than the first year students: 

- The University doesn’t accept dismissed students or students 

transferring to repeat in its colleges.  

- No transfer for students with bad academic records.  

- Secondary school certificate must comply with the requirements of 

Elrazi University 

- The applicant must be a regular student in a recognized University 

prior to  transfer 

- Pass the last exams he/she had undertaken before transfer 

- Successful completion of academic year in the same program. 

- present a copy of the secondary school certificate and the 

curriculum of previous courses 
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- The University may look into the applications of mature students 

(each case will be studied individually by the dean and the faculty 

board 

- Undergo health check up and personal interview 

- Fill in the registration form   

- To wait until the final acceptance is received from the ministry of 

Education 

- Fees payment 

- Consent to abide by rules and regulation of the University 
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ssessment Aanagement and MRules of  

xaminationsEOf  

 

These rules are known as rules of management and assessment 

of examinations:   

Definitions: 

1- University: Refers to Elrazi University.  

2- College: Different academic programs(medicine, dentistry, 

pharmacy, laboratory sciences, computer, business 

administration, dental technology) 

3- Academic Board:  Formed according to regulations of 

Ministry of Education     

4- Committee: Refers to the Examination committee 

5- First semester exam's the exam that follows the end of first 

semester.   

6- Second semester exam:  Refers to the exam that follows the 

end of the second semester. 

7- Supplementary: Is a second session exam for those who did 

not pass one or two  subjects  

8- Substitute : A second session exam for absent students who 

have acceptable excuses 

9- External student:  A student who fails to pass one academic 

year in two successive exams. 

10- Invigilator: Staff member in charge of supervising and 

monitoring exams. 

11- External Examiner:  An Examiner who is invited to 

participate in the assessment process 

12- University essential requirements:   Subjects imposed by 

Ministry of education (Arabic language, Islamic culture, 

English language, Computer) 
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13- Academic Year: The period starts from the beginning of 

registration and ends by completing the specified course (not 

less than 30 weeks) 

General regulations: 
Examination committee is responsible of preparing and safe keeping 

examinations. It may assign whoever is suitable to help in the process.  

It consists of: 

1- Academic Secretary  is responsible for: 

 - Preparation, revision and safekeeping of examinations. 

- Availability of supporting tools. 

- Records and communication related to exams are safeguarded. 

2-   Examination office  

 - Preparation of examination documents.   

- Maintaining confidentiality. 

-collecting papers & answer sheets, hand it over to the examiners and 

receive the results. 

3- The Dean: 
- Provides the Registrar with subjects to enable him to set the time     

table for exams, contact examiners and organize invigilators. 

4-    Registrar: 
- Prepares lists and seating numbers. 

-  Prepares and displays exam timetables (2 weeks before start of start) 

-   Makes sure, that examination halls are well equipped. 

-   Supervises release of results. 
5- Student Affairs: 
-Receiving medical reports and any other absence excuses. 

-May help in the exams process. 

- Receiving attendance lists and arrange for the enquiry committee. 
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Examination Regulations  
  -Students must present the examination card before entering the 

examination room. 

- All students must be inside the examination hall 30 minutes before 

the start.     

- Seating should be according to the specified place for each student. 

- Students must fill in the spaces specified in the Answer book for 

index numbers and any other required information. 

- Students must leave the examination hall as soon as they hand over 

the answer sheet. 

- Exchange of tools & using Mobile phones is prohibited. 

- Tearing off papers from the answer book is prohibited. 

- Students must keep silent as soon as they enter the examination 

room. 

-Pens must be put down as soon as the invigilator declares time off 

Examination Irregularities: 
In case of irregularity: 

-  The subject in question will not be marked. 

-  Suspension for a certain period of time decided by the faculty 

board. 

- Terminal dismissal in case of repeating the action. 

- Notification of guardians. 

- Names will be posted on theUniversity board. 

 

Marks &Grading: 
Final marks are out of 100 (20 for tests, assignments and any other 

duties – 80 for final exam) 

     

Mark  Grade Eqivalent 

80  -  100 Distinction 5 

70  -   79 V. Good 4 

60 -    69 Good 3 

50 –   59 Pass 2 

Less than 50 Fail 0 
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Re- Sit: 

Student repeats the year When: 

He /She fail in more than two subjects in the final exam. 

He / She fail to pass supplementary exams 

External students 
Are students who fail in final exams for two successive years. 

External student has only one chance to pass the exam.The academic 

board has the right to give the student a second chance.  

He/ she have to fill in the re-sit request application form. 

Deferment 

- Students who want to defer the academic year for acceptable reasons 

have to apply (by filling in the appropriate form) before the end of first 

semester 

- Deferment is not allowed for two successive years in the same class. 

A student will be dismissed without notification. 

- 2o % percent of fees will be deducted for deferment. 

- To restart studies, an application form is to be filled in and presented 

to the registrar office for procedures. 

- In case of withdrawal after start of the academic year, fees are 

nonrefundable. 

Misconduct:          

- Any abnormal behavior that breaches rules and regulations of the 

University (including misbehavior during lectures, examinations or 

inside the library). 

- Refusal (or even objection) to present the ID card, if requested by 

concerned employees or staff members. 

Disciplinary actions 

- Suspension for a period of time specified by the disciplinary 

committee. 

- Deprivation from activities of the University. 

- A Written warning. 

- Notification of guardians. 

- Student may appeal to the University administration , who has the 

right to accept or refuse the appeal 



72 

 

Results &Graduation Certificate: 
- Results of final exams will be discussed by the examination board 

and endorsed by the faculty board. 

- Confidentiality must be observed in handling and discussing the 

results. 

- Bachelor of Science will be awarded to students after completing 

successfully the prescribed course (in medicine, dentistry, 

pharmacy, laboratory sciences and computer).  

- Diploma of dental technology will be awarded to students who 

complete the three years course.   

- Certificates should be available as soon as they are approved and 

signed. 

-     Complaints regarding results, or requests to repeat marking should 

be forwarded to the academic affairs within a specified period of 

time.  

- Within a specified period of time. 
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                                                  Faculty of Medicine (MD) 

  

First Year    Fourth Year   

Subject  Credit Hours *  Subject Credit Hours * 

Arabic Language 2  Community Medicine 4 

English Language 2  Forensic M medicine 4 

Computer Sciences 2  Surgery 5 

Physics  3  Medicine 7 

Islamic Culture 2  Obs. & Gyn. 3 

Biostatistics  3  Peadiatrics 3 

Biochemistry 3  Ophthalmology 2 

Behavior Sciences  3  Dermatology 2 

Medical Introduction  3    

Embryology  3  Fifth Year   

   Subject Credit Hours * 

Second Year    Medicine 5 

Subject Credit Hours *  Surgery 16 

Anatomy 10  Peadiatrics 5 

Physiology 6  Obs. & Gyn. 5 

Biochemistry 13  E.N.T. 2 

   Psychiatry 2 

Third Year    Radiology 2 

Subject Credit Hours *    

Pathology 4    

Microbiology 10    

Community medicine 10    

Pharmacology 3    

Medicine 3    

Surgery 2    

         * Each Credit Hour = 2 Clock Hours                      ** Each semester is between 16 – 

18 weeks 
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                       Faculty of Dentistry (DN) 

 

First Year    Fourth Year   

Subject Theory Practical  Subject Theory Practical 

Computer Science 1 1  General Medicine 60 - 

Physics 2 1 
 Community Medicine & 

Dental  Public Health 
70 20 

Arabic Language 2 -  General Surgery 45 20 

Chemistry 2 1  Oral Pathology 45 45 

English Language 2 -  Prosthodontics* 45 60 

Tooth Morphology + Dental 

Anatomy* 
 45 

 
Orthodontics* 45 60 

Biology (Zoology+ Botany) 45 60  Periodontics* 45 60 

Islamic Culture 60 -  Conservation +  Endodontics* 90 120 

General Anatomy* 180 180  Paedodontics* 45 60 

Second Year    Oral Surgery* 45 90 

Dental Anatomy 45 60  Crown & Bridge* 45 90 

General Anatomy 120 90  Fifth Year   

Computer Science 40 60  Orthodontics 45 60 

Tooth Morphology 45 45  Crown & Bridge 45 90 

Biochemistry 60 40  Conservation+ Endodontics 90 90 

English Language 50 -  Prosthodontics 45 120 

Physiology 90 45  Paedodontics 45 90 

Third  Year    Periodontics  45 90 

Dental Materials 45 15  Oral Surgery 45 90 

Pharmacology & Therapeutics 60 -  Oral Medicine 90 - 

Radiology 30 60     

General Pathology 60 45  *= Continuous Subjects   

Microbiology & Immunology 135 60     

Oral Pathology* 45 45     

Preclinical Prosthodontics* 45 60     

Preclinical  Surgery* 45 -     

Preclinical  Conservation* 45 90     
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                                                     Faculty of Pharmacy (PH)   

 

   

  

First Year    Third Year   

Subject Credit Hours  Subject Credit Hours 

Pharmaceutics 4  Pharmacology 6 

Botany 4  Pharmaceutics 8 

Biology  4  Analytical Chemistry 4 

Chemistry1 6  Organic Chemistry 6 

Chemistry2 6  Pharmacognecy 4 

Physics  3  Microbiology 6 

Computer 2  Pathology 6 

English Language 2    

Arabic Language 2  Fourth Year   

Islamic Culture 2  Subject Credit Hours 

History of pharmacy 2  Pharmacology 10 

Basic Medicine  9  Bio-pharmaceutics 10 

   Medicinal Chemistry 4 

Second Year    Analytical Chemistry 6 

Subject Credit Hours  Microbiology 4 

Physiology 8  Phytotherapy 6 

Pharmacognacy 6    

Anatomy 8  Fifth  Year   

Pharmaceutics 8  Subject Credit Hours 

Organic Chemistry 6  Medicinal Chemistry 6 

Biochemistry 6  Pharmacy Practice 6 

English Language 2  Analytical Chemistry 6 

   Bio-pharmaceutics 6 

   Pharmacology 6 

   Clinical Pharmacy   6 

   Research Methodology  4 
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                                          Faculty of Medical Laboratory Sciences (ML) 

 

 

First Year   Third Year  

Subject 
Credit 

Hours 
 Subject 

Credit 

Hours 

Physics 3  Haematology II                7 

Chemistry 3  Histopathology II 7 

Biology 3  Parasitology II 7 

Introduction to Medical 

Laboratory Sciences  
3 

 
Clinical chemistry II 7 

Biochemistry  I 3  Microbiology II 7 

Anatomy   4  Immunology II 3 

Lab Safety 3  Lab Quality Management 3 

Computer Sciences 2  Service Training I 3 

Islamic Culture 2   44 

Arabic Language 2    

English Language 2    

Physiology 4    

 34    

     

Second Year   Fourth Year  

Subject 
Credit 

Hours 
 Subject 

Credit 

Hours 

Physiology 3  Laboratory Management 3 

English Language 2  Molecular Biology 3 

Biochemistry  II 4  Specially I 14 

Pathology 2  Specially II 14 

Clinical Chemistry I 6  Research methodology 2 

Microbiology I 6  Research Project 6 

Parasitology I 6  Service Training II 3 

Haematology I                6   45 

Histopathology I 6    

Immunology I 3  Total credit Hours = 170  

Quality Assurance 3    

 47    
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                                    Faculty of Dental Technology (DT) 

 

 

 First  Year    Second Year  

Subject Credit Hours   Subject Credit Hours  

 Theory Practical Total   Theory Practical Total 

Physics 1.5 2 3.5 
 General 

Anatomy 1.5 2 
3.5 

Chemistry 1.5 2 3.5 
 Dental 

Anatomy 
1 1 2 

Crown & 

Bridge 
1.5 2 3.5 

 Crown & 

Bridge 1.5 2 
3.5 

Dental 

Materials 
2 0 2 

 
Prosthodontics 

1.5 2 
3.5 

Prosthodontics 1.5 2 3.5 
 Dental 

Materials 
2 0 2 

Tooth 

Morphology 
1.5 2 3.5 

 Sculpture & 

Colour 1.5 2 
3.5 

Islamic 

Culture 
2 0 2 

 English 

Language 
2 0 2 

Arabic 

Language 
2 0 2 

 
  

  

English 

Language 
2 0 2 

  Third Year  

Computer 

Sciences 
1 1 2 

 

Subject 
Credit Hours 

 

Oral Biology 3 0 3   Theory Practical Total 

     Orthodontics 1.5 2 3.5 

     Maxillofacial  1.5 2 3.5 

     Prosthodontics 1.5 2 3.5 

  
   Crown & 

Bridge 1.5 2 
3.5 
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION (BA) 

1st YEAR   YEAR rd3  

S U B J E C T CHR  S U B J E C T CHR 

Business English (1) 
2  Human Resources 

Management(2) 

3 

Arabic language + Special 

Arabic 

2  
Public Administration (2) 

3 

Islamic Culture (English & 

Arabic)  

2  
Financial Management (2) 

3 

Sudanese Culture 2  Knowledge Management 3 

Introduction to Social 

Sciences (1) 

3  
Managerial Economics  

3 

Computer Skills 2  Production Management 3 

Study & Communication 

Skills (1) 

3  
E- Commerce   

3 

Basic Mathematics 
3   

 

 

Introduction to Business 

Management 

3  
YEAR th4 

 

   S U B J E C T CHR 

YEAR nd2   Research Methods 3 

S U B J E C T 

CHR  Business Ethics (Business) 

Advance Accounting 

(Accounting) 

3 

Business English (3) 2  Project Management   3 

Financial Management (1) 3  Business Law 3 

Micro - Economics 3  T.Q.M.  (Business)  3 

Business Mathematics  3  Auditing (Accounting) 3 

Management Information 

Systems 

3  International Financial 

Management 

3 

Human  Resources (1) 3    

Computer Applications in 

Business 

3    

 Marketing Management  2    

Intermediate Accounting 3    
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                                    Faculty of Information Technology (IT) 
  

FIRST YEAR:      

First Semester   Second Semester   

Subject CHours  Subject CHours  

Studies & Communication 

Skills I 
2  

Computer &Statistical 

Applications I 
3  

Calculus I 3  Internet Technology I 3  

Programming Structure I 3  Digital Circuits Design 3  

Computer Skills I 2  Calculus II 3  

Islamic Culture I 2  English Language II 2  

Arabic Language I 2  Computer Skills II 2  

English Language I 2  
Studies & Communication 

Skills II 
2  

Discrete Mathematics 3  Programming Structure II 3  

Sem. Hours 19  Arabic Language II 2  

     Islamic Culture II 2  

     Sem. Hours 25   

  GPA      GPA    

Total Hours  19    CGPA  Total Hours  44   CGPA  

 

Second year  
      

First Semester   Second Semester   

Subject CHours  Subject CHours  

Computer 

Network&Communication I 
3  Database Concepts 3  

Management Information 

Systems 
2  Business English 2  

Computer Statistical 

Applications II 
3  Web Application 3  

Software Engineering I 3  Operating System I 3  

Algebra and Analytic 

Geometry 
3  Operation Research 3  

Data Structure 3  Multimedia 3  

Sem. Hours 17   
Object Oriented 

Programming 
3  

     Sem. Hours 20  

  GPA      GPA    

Total Hours   61 CGPA  Total Hours  81 CGPA  

 

THIRD YEAR:hird year : 
      

First Semester   Second Semester   

Subject CHours  Subject CHours  

Issues & Legislation 

Information  
2  Research Methodology 2  

Database Applications 3  Internet Technology II 3  

E-Commerce  3  Computer Network & 3  
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Communication II 

Operating System II 3  Oracle 3  

System Analysis & Design 3  Modeling & Simulation 3  

Knowledge Management 3  Decision Support System 3  

Sem. Hours 17  Database Management 

Systems 
3  

     Wireless & Mobile Network 3  

     Sem. Hours 23   

  GPA      GPA    

Total Hours  98 CGPA  Total Hours  121 CGPA  

 

Fourth year : 
     

First Semester   Second Semester   

Subject CHours  Subject CHours  

Sudanese Studies 2  Network Management 3  

Software Engineering II 3  Distributed Database 3  

Project Management 3  Information Security 3  

Artificial Intelligence 3  Human Computer Interaction 3  

Visual Programming 3  Principles of Accounting 3  

Data Mining 3  Expert Systems 3  

E-Business 3  Training 4  

Introduction to Business 

Management 
3  Graduation Project 6  

Sem. Hours 23  Sem. Hours 28  

  GPA      GPA    

Total Hours  144 CGPA  Total Hours  172 CGPA        
        

Class of Award: Third Class      

Cumulative Aggregate: 2.03      

   Degrees Grade  

First Class: 3.00- 4.00   80-100 A  

Second Class Upper: 2.70- 2.99   70-79 B  

Second Class Lower: 2.40- 

2.69 
  60-69 C  

Third Class: 2.00- 2.39   50-59 D  

   Less than 50 Fail  

   
Pass after 

Supplementary 
D*  
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FACULTY OF RADIOLOGICAL SCIENCES (RS) 

4YEARS, 2 SEMESTERS/YEAR 

First Year 
 Course Title  Lecture Tutorial Practical 

Credit 

Hours 

Math 114 Mathematics 

-  

 

2 2 - 3 

GPhyI  

115 
General Physics   2 - 2 3 

HAn 116 

 
Human Anatomy I 2 - 2 3 

GChm117 General 

Chemistry 
2 - 1 2 

MET 121 Medical 

Terminology 
2 - - 2 

GPhy 125 General Physics 

I 
2 - 2 3 

Han126 Human 

Anatomy II 
2 - 2 3 

BICh 127 Bio chemistry  2 - 2 3 

TOTAL     22 
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Second Year 
 Course Title  Lecture Tutorial Practical 

Credit 

Hours 

ICom  

211 
 

Introduction to 

computer 

science 

2 - 2 3 

RAD 

214 

Radiation 

Physics  I 
2 - 1 2 

 Radiation 

Physics  II 
2  1 3 

RAD 

212 

Care of patient 

and nursing  
2 - 2 3 

Path 213 Pathology  I  2 2 - 3 

RAD 

215 

Radiographic 

Anatomy -  
 

2 - 2 3 

Phys I 216 Physiology I 2 1 - 2 

MELC 

217 

Medical 

Electronics 
2 - - 2 

RAD 218 Fundamental Of 

Radiological 

Science 

2 - - 2 

RAD 222 Radiation 

protection 
2 - 1 3 

Phys II Physiology II 2 1 - 3 

Path II 

224 
Pathology  II 2 1 - 2 

RA D 225 Radiation 

Physics  1I 
2 - 1 3 

RAD 225 Cross section 

Anatomy 
2 - 2 4 

DRT 227 Radiation 

Instrumentation 

1 

 

2 - 1 2 

DRT 228 Radiographic 

Technique I 
2 - 2 3 

CMED 

229 

Community 

Medicine 
2 - - 2 

TOTAL     45 
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Third Year 
 Course Title  Lecture Tutorial Practical 

Credit 

Hours 

DRT 

311 

Radiographic 

Technique II 
2 - 2 3 

DRT 

312 

Radiographic 

Photography I 

2 - 2 3 

DRT 

313 

Radiation 

InstrumentationsII 

2 - 1 2 

DRT 

314  

Radiation Biology 2 1 - 2 

RAD 

315 

MRI Physics and 

Instrumentations  

 

2 1 - 2 

RAD 

316 

Nuclear Medicine 

Physics and 

Instrumentations  

2 - 1 2 

CP 317   Clinical Practice I - - 12 6 

CP 327 Clinical Practice II - - 12 6 

RAD 318 CT 

Radiography -  
 

2 1 - 2 

DRT 

322 

Radiographic 

Photography II 

2 - 1 2 

RAD 

323 

Magnetic 

Resonance 

Imaging 

Technique 

2 - 2 3 

RAD 

324 

Ultrasound 

Physics and 

Instrumentations 

2 - 2 3 

RAD 

325 

Nuclear Medicine 

Technique 

2 - 1 2 

DRT 

326 

Special 

Radiographic 

Investigations 

2 - 2 3 

TOTAL     41 

 

 

 



84 

 

 

Fourth Year 
 

 

 
Course Title  Lecture Tutorial Practical 

Credit 

Hours 

InRAD  

411 

Interventional 

Radiology 
2 - 1 3 

DRT 412 Radiographic 

Quality 

Assurance 

2 - 1 3 

RAD 413 Radiology 

Departments 

Management 

2 - - 2 

RAD 414 Ultrasound 

Technique 
2 - 1 3 

APRS 415 Computer 

Applications 

in  Radiology 

Science 

2 - 1 3 

CP 416 Clinical 

Practice III 
- - 12 6 

CP 425 Clinical 

Practice IV 
 - 12 6 

RAD  417 Research 

Methodology 

and 

Biostatistics 

2 - 1 3 

MIF 421 Medical 

Informatics 

 

2  - 2 

RAD 422 Radiographic 

Pathology 
2 1  3 

DRT 424 Direct Study  - 1 1 2 

DRT 426 Seminar  - - 1 1 

TOTAL     36 

 

 

 

 
- 
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 أمين الشؤون العلمية
 

 

 

 وباللة التوفيق
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