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تعهد الطالب
إن من أهم األغراض اليت هتدف جامعة إفريقيا العاملية لتحقيقها ،إعداد املسلم العامل الداعية ،وهلا يف ذلك نظمها وضوابطها
ووسائلها .وعلى من ينتمي إليها أن يلتزم هبذه النظم والضوابط ،و عليه أن يتحمل تبعات اإلخالل هبا .وميكن حتديدها يف االيت:
 /1أن يحرص الطالب عىل الصلوات يف المسجد يف مواقيتها والمواظبة عىل حضور حلقات التالوة.
اع الطالب الشعائر واآلداب اإلسالمية يف جميع معامالته.
 /2أن ير ي
 /3أن يواظب الطالب عىل حضور دروسه وأن يهتم بأداء واجباته الدراسية.
والرياض الذي تنظمه الجامعة.
الثقاف
 /4أن يهتم الطالب بالنشاط
ي
ي
والت يف عهدته خاصة.
 /5أن يحافظ عىل ممتلكاته وممتلكات الجامعة عامة ي
العلم داخل الجامعة وخارجها.
 /6أال يشارك يف أي نشاط يخل بالنظام واألمن والجو
ي
 /7أن يحتم ضوابط وقواعد الخروج من الجامعة أثناء اليوم ألي غرض يخصه.
الت تم قبوله فيها تسقط عنه المنحة ويقبل عىل نفقته الخاصة.
 /8طلب ر
تغيت التخصص او الكلية ي
 /9عىل الطالب أن يدبر أمر تذكرة عودته إىل بلده عند نهاية الدراسة ،أو يف العطلة ،أو إذا قرر ترك الدراسة يف أي
وقت ،أو إذا فصل من الدراسة.
طت عام يؤكد خلوه من مرض التهاب الكبد
 /10قبل الحضور إىل السودان عىل الطالب أن يقوم بإجراء كشف ي
للمصابي بهذه
قواني جمهورية السودان الهجرية ال تسمح بمنح االقامة
الوبائ ومرض االيدز حيث ان
ر
ر
ي
تبي اصابة الطالب بالمرض يتم ابعاده
االمراض وسيتم اجراء فحص لهذه االمراض بدائرة شؤون االجانب واذا ر
اىل بلده ويتحمل تكاليف ذلك.
 /11الجامعة ملتمة بعالج المرض من الطالب يف وحدتها الطبية وف المستشفيات الحكومية فقط.
وتأشتات الخروج عىل نفقة الطالب.
 /12مسؤولية تجديد االقامة وجواز السفر
ر
بقواني جمهورية السودان يعرض الطالب للمساءلة أمام المحاكم السودانية وعليه تحمل تبعاتها.
 /13اإلخالل
ر
 /14يف حالة وفاة الطالب أثناء وجوده بالجامعة -ال قدر هللا -فإن أرسة الجامعة ستقوم بمواراة جسده الطاهر
وف أقرب مقتة من الجامعة وليس هناك أي التام بنقله إىل بلده.
تراب السودان ي

إقرار:

اقر اان الطالب ..................................................................................
بعد اطالعي على كل ما تقدم وبعد فهمي التام ملا جاء فيه فإنين اتعهد اباللتزام به واحتمل كل ما يرتتب على خمالفيت إايه.
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