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التاريخ
إن من أهم األغراض اليت تهدف جامعة إفريقيا العاملية لتحقيقهاا إداداد املسالم
العامل الدادية وهلا يف ذلك نظمها وضوابطها ووسائلها .ودلى مان ينتما إليهاا
أن يلتزم بهذه النظم والضوابط كما أن دليه أن يتحمل تبعات اإلخالل بها.

وميكن حتديدها يف اآلتي:
 -1أن حيرص الطالب على شهود الصلوات يف املسجد يف مواقيتها واملواظبة على حضور حلقات التالوة.
 -2أن يراعى الطالب الشعائر واآلداب اإلسالمية يف مجيع معامالته.
 -3أن يواظب الطالب على حضور دروسه وأن يهتم بأداء واجباته الدراسية.
 -4أن يهتم الطالب بالنشاط الثقايف والرياضي الذي تنظمه اجلامعة.
 -5أن حيافظ على ممتلكاته وممتلكات اجلامعة عامة واليت يف عهدته خاصة.
 -6أال يشارك يف أي نشاط خيل بالنظام واألمن واجلو العلمي داخل اجلامعة وخارجها.
 -7أن حيرتم ضوابط وقواعد اخلروج من اجلامعة أثناء اليوم ألي غرض خيصهه فاالتصهاب بالسهاارات واألسهر مهن
خمتلف اجلنسيات يف اخلرطوم يتم مبعرفة عمادة شئون الطالب وبإذن منها.
 -8إن اخلدمة اليت تقدمها اجلامعة إىل الطالب هي يف حهدود مها تسهمح بهه إمكانياتهها املاليهة .لهذا فهإن مسهتو
الطعام الخيرج عما اعتاد عليه أهل السودان.
 -9ال يسمح لطالب دولة واحدة بالسكن يف غرفة واحدة يف الداخليات.
 -10على الطالب أن يدبر أمر تذكرة عودته إىل بلده عند نهاية الدراسة أوفى العطلة أو إذا قرر ترك الدراسة يف
أي وقت أو إذا فصل من الدراسة.
 -11قبل احلضور إىل السودان على الطالب أن يقوم بإجراء كشهف طه عهام وميه الطبيهب املصهت االسهتمارة الهيت
أعدتها اجلامعة لذلك .ولن يتم تسجيل أي طالب قبل ملء هذه االستمارة واعتمادها من اجلهات املصتصة يف بلده.
 -12اجلامعة ملتزمة بعالج املرضى من الطهالب يف وحهدتها الطبيهة وفهى املستشهايات احلكوميهة فقهط علهى
األمراض اليت دونت يف االستمارة أو اليت أصيب بها أثناء وجوده يف اجلامعة.
 -13مسؤولية جتديد جواز السار وتأشريات اخلروج على ناقة الطالب.
 -14إن املشقة اليت يواجهها الطالب أثناء الدراسة هي جزء من برنامج إعداده داعية.
 -15إن االلتزام بطاعة كافة القوانني واللوائح والضوابط املعموب بها يف اجلامعة جزء من حق اجلامعة على الطالب.
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 -16إن اإلخالب بقوانني مجهورية السودان تعرض الطالب للمساءلة أمام احملاكم السهودانية وعليهه أن يتممهل
تبعاتها القانونية.
 -17على الطالب اإلقرار مبا لديه من نقد مالي لد مسئولي اجلمهارك عنهد دخولهه مطهار اخلرطهوم أو أي حمطهة
وصوب يف احلدود السودانية.
 -18ال يتم تسجيل الطالب قبل أن يدفع املبالغ اليت حددت عليه من قبل اجلامعة وأخذ علماً بها قبل حضوره.
 -19حيتاج الطالب ملصروفات يقابل بهها ضهرورياته اليوميهة .وإاها يعهادب عشهرة دوالرات أمريكيهة باجلنيهه
السوداني تكايه ملدة شهر كامل .على الطالب تهدبري مها يكايهه منهها خهالب العهام الدراسهي وميكنهه
حاظها أمانة لد عمادة شئون الطالب يطلب منها حسب حاجته.
 -20يف حالة وفاة الطالب أثناء وجوده باجلامعة – ال قدر اهلل – فإن أسرة اجلامعهة سهتقوم مبهواراة جسهده الطهاهر

تراب السودان وفى أقرب مقربة من اجلامعة وليس هناك أي التزام بنقله إىل بلده.

إقاااارار
من دولة:

أنا الطالب:

بعد اطالعي على كل ما تقدم وبعد فهمي التام ملا جاء فيه فإنين أتعهد بااللتزام به وأن أحتمهل
كل ما يرتتب على خمالايت إيهههاه.
اسم وىل أمر الطالب:

توقيعه:

توقيع الطالب:

التاريخ:
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