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 ميثاق الطالب في السنة التحضيرية

عمادة السنة التحضيرية  اتجاهوهو التزام من الطالب  بين عمادة السنة التحضيرية بجامعة المجمعة والطالب ان هذا الميثاق يعتبر وثيقة اتفاق

 .لية مخالفتهالطالب على االلتزام، وتحمل مسؤو ولوائح جامعة المجمعة، ويوقعيتضمن بعض أنظمة و

 :االنضباط والسلوكيات العامة: اوال

 .ساءة للدين أو الوطن أو الجامعة بأي وسيلةم اإليلتزم الطالب بعد -1

 .التلفظ بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي العمادة أو الجامعة -2

 .المحدد أو أي زي تطلبه طبيعة الدراسةارتداء الزي السعودي  -3

 .استخدام الهواتف المحمولة داخل القاعاتعدم  -4

 .العبث باألجهزة والمعدات داخل مباني ومرافق العمادة او اساءة استخدامها -5

 .التدخين داخل اروقة الجامعة -6

 .معة األخرىمخالفة أنظمة الجامعة ولوائحها المقرة في عمادات وكليات وإدارات الجا -7

 .ال يجوز للمخالف ان يحتج بالجهل او بعدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقراراتها من اجل عدم ايقاع العقوبات عليه -8

 نظام الدراسة: ثانيا

يجب اجتياز جميع مقررات السنة التحضيرية بنجاح خالل السنة االولى، ويسمح فقط بدراسة فصل دراسي اضافي للطالب المتعثر ألنهاء  -1

على أال يتجاوز الطالب دراسة ثالث فصول دراسية ليس من ضمنها الفصل الصيفي ألنهاء متطلبات السنة )متطلبات السنة التحضيرية 

 .(التحضيرية

المقررات ان لم يستوفى هذا  مع نجاحه في جميع( 2.00)يجتاز الطالب برنامج السنة التحضيرية إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل عن  -2

 .الشرط يطوى قيد الطالب

ط الكلية المحول تحقيقه شرو الطالب الذي ال يحقق أي من شروط الكليات التي تتبعها السنة التحضيرية يمكن التحويل الى كلية اخرى شريطة -3

 .هاعميد موافقةو اليها

 الغياب واالعذار القهرية: ثالثا

غياب من دون أعذار % 15نسبة الغياب في السنة التحضيرية تختلف عن نسب الغياب في باقي الكليات حيث تبلغ في السنة التحضيرية  •

 .في كشف الدرجات النهائي   DN) , ح)رسمية اذا تجاوزها يرصد له درجة محروم 

 .االعذار القهرية منصوص عليها في دليل الطالب •
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