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 ( والطالبات   )للطالب   األوىل املشرتكة   ميثاق السنة 

 هـ  1441

 عزيزي الطالب املستجد 
إجاابت لكثري من  أن نزودك ببعض املعلومات املهمة واليت تقدم ، ويسران من خالل هذه الوثيقةاألوىل املشرتكة السنةب بك يف عمادة نرح 

 .مبا جاء فيها ابلعلم وبعد  ذلك اإلقرار   ،أنمل منك التمعن يف قراءهتا واستيعاهبا .جتول يف خاطرك قبل بداية الدراسةاألسئلة اليت 

   السنة األوىل املشرتكة برنامج  والتسكني يف التخصص بعد انتهاء  نظام الدراسة    - أولا 

 (. طب االسنان، اهلندسة وعلوم احلاسب االيل واملعلومات  ،الطب  التطبيقية،  الطبية  )العلوم  أساس الدراسة يف مسار لقد مت قبولك يف اجلامعة على  
. وملضاعفة فرصك يف االلتحاق بنجاح وإستيفاء شروط القبول يف احد الكليات املذكورة اعاله األوىل املشرتكةقبول مشروط بقيامك ابجتياز السنة 

لدراسة يف الكلية اليت مت قبولك فيها تزام واملواظبة وذلك للحصول على املعدل املناسب الذي يؤهلك لعليك الدراسة واالل .ايه ترغب فيتال ابلكلية
كلية اليت قبلت فيها سيتم قبولك يف الكلية االدىن منها مباشرة اذا رغبت يف ذلك او التحويل الي كلية اخرى يف حال عدم استيفاء متطلبات ال.  مبدأيا 

 .األوىل املشرتكةال تتطلب اجتيازك للسنة 

 الغياب    - ثانياا 

دخول االختبار النهائي يف املقرر الذي  وحترم من ،ليك املواظبة على حضور احملاضراتجيب علذا  ،سب الغياب من أول يوم يف الدراسةحي
رانمج مقررات بمن . كما أن رسوبك يف أي نك بسبب الغياب راسباا يف ذلك املقرر يف حال حرما عدوت ،%25)بدون عذر(  تتجاوز نسبة غيابك فيه

 . السنة األوىل املشرتكة برانمجك من ، يؤدي إىل طي قيداحلرمان أو الرسوبملرتني متتاليتني سواء كان ذلك بسبب  السنة األوىل املشرتكة

 الختبارات   - ثالثاا 
 . هو دليل على وعيك وحرصك والتزامك "الطالبدليل "إن التزامك بتعليمات االختبارات اليت سيتم تزويدك هبا من خالل          

 التأجيل    -رابعاا 
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 اسيني( فإنه:ر عاماا دراسياا )فصلني د السنة األوىل املشرتكةرانمج يف حال كون ب -أ

 حدةاو  وملرةدراسي واحد  عامحبيث يكون التأجيل ملدة  من بداية الفصل الدراسي أسبوعؤجل دراسته، خالل مدة ال تتجاوز أن ي لبطاجيوز لل       
 . األوىل املشرتكة السنةموافقة عمادة رط وبش ،فقط

 فصالا دراسياا واحداا فإنه: السنة األوىل املشرتكةبرانمج حال كون  يف -ب

حبيث يكون التأجيل ملدة فصل دراسي واحد حبد أقصى،   من بداية الفصل الدراسي  سبوعأأن يؤجل دراسته، خالل مدة ال تتجاوز    لبطاجيوز لل         
 . األوىل املشرتكةموافقة عمادة الربامج  وبشرط

 النسحاب والنقطاع   - خامساا 
 .السنة األوىل املشرتكة برانمجاخلاصة ابملسار يف املقررات ضمن اخلطة الدراسية االنسحاب من أي من  الطب او طب االسنان لطالب قحيال  .1
 .وخيضع هنا لقواعد الرسوب والتعثرأي مقرر،  قطاعه عن حضور ( عند انحمروم( ) ح الرمز ) يف السجل األكادميي للطالبيرصد  .2

عمادة  جلنة األعذار يف  عليه توافقعذر قهري و تقدمي أ، سةةةةجل وانقطع دون التقدم بطلب  جيل الدراسةةةةةالطالب منقطعاا عن الدراسةةةةة،  إذا  دعي .3
 الطالب مؤجالا لذلك الفصل. ديع اعتمادهويف حال  ويعتمد من قبل جملس العمادة، ،املشرتكةاألوىل  السنة
   السنة األوىل املشرتكة   برنامج   يف قيد الطالب   إعادة  - سادساا 
يف حال املوافقة   الذي يليهإعادة القيد يف الفصةل أو العام ، فيمكنه للمرة األوىل السةنة األوىل املشةرتكة برانمجإذا انسةحب الطالب برغبته من  .1

 .على طلبه
 طي قيد  - سابعا 

 يتم طي قيد الطالب يف احلالت اآلتية: 
 .انسحب هنائياا إذا انقطع الطالب عن الدراسة أو  .1

وخيضع   ميكنه التقدم بطلب جديد للدراسة يف اجلامعة  ومل يعد قيده يف العام الذي يليه؛  ،إذا انقطع الطالب عن الدراسة أو انسحب مرة واحدة .2
 .لشروط القبول يف حينه

 مقرر. أي يف متتاليتني حمروم مرتني أو راسب تقدير علىالطالب  إذا حصل .3
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 الجتياز والتعثر    - ثامناا 

 :( فإنهاسينير اا دراسياا )فصلني دعام السنة األوىل املشرتكة برانمجكون   يف حال -أ

 

فإنه ال حيق له دراسةةةة مقرر الفصةةةل الدراسةةةي الثاذ ألي من هذه  ،أو الريضةةةيات ،اللغة اإلجنليزية :أبي من مقررات الطالبيف حال رسةةةوب  .1
كون ذلك مشةةةةةةروطاا ابجتياز متطلب الفصةةةةةةل الدراسةةةةةةي األول وهنا، فإنه يقوم بدراسةةةةةةة املقرر الذي رسةةةةةةب به من الفصةةةةةةل األول   ،املقررات

مع  جيل املقرر الذي مل ميكن من دراسةةةته يف الفصةةةل الدراسةةةي الثاذ إىل الفصةةةل الذي يليه   ،لدراسةةةي الثاذابإلضةةةافة إىل مقررات الفصةةةل ا
 )الفصل الثالث(.

  او االجنليزية لالغراض الكيمياءأو  الفيزيءأو  مهارات احلاسةةةةةةةبيف حال رسةةةةةةةوب الطالب مبقرر أو مقررين من مقررات مهارات االتصةةةةةةةال أو  .2
مكن من دراسةةةةة ميع مقررات الفصةةةةل الدراسةةةةي الثاذ، وعلى أن تكون درجة االختبار النهائي الذي سةةةةيتقدم له من في   الصةةةةحية او اهلندسةةةةية 

 اجلامعة.  وفقاا ملا هو معمول به يف  السنة األوىل املشرتكة( وحتسب له الدرجة ابملعدل الرتاكمي للربانمج درجة100)

لثالثة فصةةةول كحد أقصةةةى يف حال مل يتمكن الطالب من اجتياز مقرر أو أكثر من مقررات الفصةةةل   ة األوىل املشةةةرتكةالسةةةن برانمجقد متتد مدة  .3
 الدراسي الثاذ.

 :فصالا دراسياا واحداا فإنه السنة األوىل املشرتكة برانمجكون   يف حال -ب

 .السنة األوىل املشرتكة برانمجميع مقررات إال يف حال اجتياز  قبول فيهابكليته املال حيق للطالب االلتحاق  .1

 خفق هبا ملرة واحدة فقط. أمينح الطالب يف حال رسوبه فرصة دراسة املقررات اليت  .2

من خالل اختبار تكميلي، ه إعادة االختبار لذلك املقرر أو املقررين حيق ليف حال رسوب الطالب يف مقرر أو مقررين حبد أعلى، فإنه  .3
 خرية لدراسة ما رسب فيه يف الفصل الالحق.أيتاح له فرصة ويف حال رسوب الطالب يف االختبار التكميلي 

لفصلني دراسيني كحد أقصى يف حال مل يتمكن الطالب من اجتياز مقرر أو أكثر من مقررات   السنة األوىل املشرتكة  برانمجقد متتد مدة   .4
 خالل هذه املدة. السنة األوىل املشرتكة برانمج، ويتم طي قيد الطالب يف حال عدم اجتيازه برانمج

 السلوك الشخصي    - تاسعاا 
 :يجب على الطالب اإللتزام باآلتي 

 .اجلامعة ومبانيها وممتلكاهتامكتسبات احلفاظ على  .1
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 امعة.اجلاحرتام خصوصية ومسعة  .2

 ابهليئة املناسبة للذوق العام والالئقة مبكانة اجلامعة مبا يف ذلك اللباس والشعر. االلتزام .3

 بعدم استخدام اجلوال أو أية أجهزة أخرى يف قاعات الدراسة. االلتزام .4

 اجلامعة مبا يف ذلك مباذ الكليات أو املواقف واملنطقة احمليطة هبا. داخلبعدم التدخني  االلتزام      .5

 دخال املشروابت واملأكوالت داخل القاعات الدراسية.إاحلفاظ على نظافة القاعات الدراسية، ومينع       .6
 عدم إساءة استخدام التقنيات والتجهيزات مثل: .7

 املقررات الدراسية.استخدام وسائط أو مواقع إنرتنت ال ختدم أهداف  .أ

 حفظ ملفات نصية أو صوتية أو مرئية أو صور أو مواقع إنرتنت على أجهزة اجلامعة ال عالقة هلا ابملقرر الدراسي. .ب

 التعدي على حقوق اآلخرين بشكل مباشر أو ابستخدام وسائل التقنية املختلفة.  .ج
وطالب( وجتنب اإلساءة ألي منهم سواء بشكل مباشر   ،وموظفني،  معة )أساتذةابألنظمة والتعليمات والتعامل األخالقي مع منسويب اجلا  االلتزام .8

 لكرتوذ.أو من خالل التواصل اإل

   األوىل املشرتكة  السنة التواصل مع عمادة   - عاشراا 
األكادميية والنظامية وأكون ون ؤ فيما خيص الش) قسم الطالب (  األوىل املشرتكة السنةمع عمادة  نيدائمأتعهد أبن أبقى على اتصال وتواصل      
وأحتمل نتيجة إغفال   ،لكرتوذلكرتونية أو من خالل الربيد االلكرتوذ والشاشات اإلى املوقع اإلوالا عن متابعة ما يصدر عن العمادة من تعليمات علؤ مس

 www.mu.edu.saللمزيد من املعلومات يرجى زيرة موقع العمادة على الرابط التايل:تلك التعليمات واإلرشادات. 

 اإلقرار والتوقيع بالعلم:    -ادي عشر احل 
 وهذا إقرار مين بذلك:  لتزم مبا جاء فيها.أو  األوىل املشرتكةة أقر أبنين اطلعت على وثيق

 .............................  الطةالب:.................  اسم

 الشعبة ................ رقم االتصال ...............................    

 الرقم اجلامعي:............................ 

 هة 14   التاريةةةخ:       /    /  التوقيةةةع: ..................................................................... 
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