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 األمرية نورةجامعة  – ميثاق كلية الصيدلة

 مبيييا   أسيييار تكسيييي  علييي  تقييي   متمييييز  أةا يمييييد بيئيييد إيجيييا  علييي  تحيييكل ةلييييد ال يييي لد   :طالبيييال ةلييييد ال يييي لد تييي  اعزيز 
 االلتزا  بالتال : طالبد عل  ةلما ي فك بيئد أةا يميد متميز   عليه يت جب ببالمسؤ ليد   الشع ك  االلتزا  االنضباط

 

 ملظهر:ا
 لطالبات كلية الصيدلةبالزي الجامعي  االلتزام (Scrub)  اللون رماديو 

  االلتزام بلبسLab coat) ) 

 :أثناء احملاضرة
 باآلداب العامة أو النظام العام داخل القاعة الدراسيةعدم القيام بأي فعل يخل  .1
 إغالق جميع األجهزة االلكترونية فيما ذلك الجوال وعدم استخدامه داخل القاعة الدراسية إطالقا .2

 لكترونيةعدم العبث بتجهيزات القاعات الدراسية/ المعامل من أثاث وأجهزة إ .3

  المحاضرات بمواعيد االلتزام .4
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 األمرية نورةجامعة  – ميثاق كلية الصيدلة

 االلتزام بقواعد السالمة داخل القاعة الدراسية / المعمل .5

 الخاصاااااة واألنشاااااطة والواجباااااات اإلعالناااااات متابعاااااة مسااااا ولية الطالباااااة وتتحمااااال الفصااااال فااااا  والمشااااااركة الدراساااااة فااااا  المثاااااابرة .6

 غيابها حال ف  حتى بالمقرر

 درجات حسم إلى ي دي قد تأخير وأي لذلك المحدد الموعد ف  المقررة يعالمشار  أو الواجبات بتسليم االلتزام .7

   :االختبارات
  والنهائية الشهرية االختبارات بمواعيد االلتزام .1

مااااادة ال تتعاااااد  ثاااااالث أياااااام بعاااااد موعاااااد االختباااااار أو  تتحمااااال الطالباااااة مسااااا ولية متابعاااااة سااااااعات ال يااااااب وتقاااااديم األعاااااذار فااااا  .2

 المحاضرات 
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 األمرية نورةجامعة  – ميثاق كلية الصيدلة

لشااااهري تتوجااااه الطالبااااة لوكالااااة شاااا ون الطالبااااات فاااا  الكليااااة السااااتالم نمااااوذ  تقرياااار ال ياااااب فاااا  حالااااة ال ياااااب عاااان االختبااااار ا .3

 ويتم تعبئته وتسليمه ألستاذة المقرر

لالختباااار ال يعنااا  قباااول العاااذر ر بااال  سااايتم عااار  العاااذر علاااى  اساااتالم اساااتاذر المقااارر نساااخة مااان أعاااذار غيااااب الطالباااة .4

 لجنة األعذار للبت فيه

 ر سااااااايطبق فااااااا  حاااااااق الطالباااااااة اإلجااااااارا اتمااااااان التالعاااااااب باألعاااااااذار أو تقاااااااديم أعاااااااذار مااااااازورة  فاااااا  حاااااااال اكتشاااااااا  أي ناااااااو  .5

 التأديبية المنصوص عليها 

 لعلم بأنظمة االختبارات المعلنعدم االحتجا  بالجهل أو عدم ا .6

 :أعذار االختبارات المسموح بها مع ضرورة تسليم األعذار الرسمية .7

 فترة االختبار وفاة من الدرجة األولى  



 
 

  
 

 
4 

 

 األمرية نورةجامعة  – ميثاق كلية الصيدلة

 فترة االختبارلوالدة والنزي  وما ف   حكمهما ا 
  التنويم ف  المستشفى 
  مرافقة ) األب, األم, الزو  , األبن ( المنوم ف  المستشفى ف  حال عدم وجود بديل مع أرفاق االثبات 
 موعد عال  كيمياوي أو  موعد غسيل كلى 
  قاريرالت مع إرفاق االختبار يوم الصر  نوبات أو ال يبوبة أو األغما 
 الجهااااات ماااان الرساااامية التقااااارير وأرفاااااق الختبااااار يااااوم المناااازل فاااا  حريااااق أو بلي ااااة إصااااابات عنهااااا يناااات  التاااا  المروريااااة الحااااوادث 

  المس ولة
 االختبار فترة ف  الطالق  
 اللجنة بها تقتنع الت  االجتماعية األعذار أو المصدقة الطبية األعذار  

 الظرو  كانت مهما ار عاليةف  األعذ  مشمول غير عذر أي قبول يتم لن .8

 تتحمل الطالبة العواقب نتيجة إخاللها بأي من البنود المذكورة  .9
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 األمرية نورةجامعة  – ميثاق كلية الصيدلة

باختباااار  خااار باااديل اال فااا  وجاااود عاااذر قهاااري تقتناااع باااه  فااا  حالاااة غيااااب الطالباااة عااان االختباااار الباااديل لااان ياااتم الساااماح لهاااا .11

 اللجنة

 خر  تقدم فيما بعديتم النظر ف  أول عذر مقدم من الطالبة ولن ينظر ألي أعذار أ .11

 سيتم مسائلة الجهة المقدمة للعذرف  الفصل الدراس  ف  حال تكرار غياب الطالبة ألكثر من مرر  .12

 أسبو  واحد ف  نهاية الفصل الدراس  سيعقد االختبار البديل خالل  .13


