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 جامعة األميرة نورة  –ميثاق كلية الصيدلة 
 

تحرص كلية الصيدلة على إيجاد بيئة متميزة تقوم على أساس ترسيخ مبادئ االنضباط  عزيزاتي طالبات كلية الصيدلة :
 وااللتزام والشعور بالمسؤولية بما يوفر بيئة أكاديمية متميزة وعلية يتوجب على كل طالبة االلتزام بالتالي : 

 المظهر:   
 ي اللون الرماد ( Scrub*االلتزام بالزي الجامعي لطالبات كلية الصيدلة )

 ( Lab coat*االلتزام بلبس ) 
 

 أثناء المحاضرة : 
 عدم القيام بأي فعل يخل باآلداب العامة أو النظام العام داخل القاعة الدراسية .  .1
 داخل القاعة الدراسية إطالقا   استخدامهذلك الجوال وعدم  إغالق جميع األجهزة االلكترونية فيما .2
 المعامل من أثاث وأجهزة إلكترونية .عدم العبث بتجهيزات القاعات الدراسية ،  .3
 االلتزام بمواعيد المحاضرات .  .4
 االلتزام بقواعد السالمة داخل القاعات الدراسية ، المعمل  .5
.المثابرة في الدراسة  والمشاركة في الفصل  وتتحمل الطالبة مسؤولية متابعة اإلعالنات والواجبات واألنشطة 6

 الخاصة بالمقرر حتى ف حال غيابها. 
 حسم الدرجات . إلى. االلتزام بتسليم الواجبات والمشاريع المقررة في الموعد المحدد لذلك ، وأي تأخير قد يؤدي 7
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 الختبارات : ا
 االلتزام بمواعيد االختبارات الشهرية والنهائية .  .1
 ر كاالتي: ابعة ساعات الغياب وتقديم األعذاتتحمل الطالبة مسؤولية مت .2

 
 األولى )تقديم الطلب(:المرحلة 

 .الدخول إلى نظام بوابة الخدمات اإللكترونية وتسجيل الدخول باستخدام البريد اإللكتروني للجامعة 

 طبي عذر طلب أيقونة على ثم ومن الطالبات خدمات أيقونة الضغط على. 

  عدد -العذر يوم بداية -مستشفى / مركز صحي / مستوصف -تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة )اسم الجهة 
 (األيام

 .الضغط على أيقونة )تقديم( بعد االنتهاء من تعبئة النموذج 

 إليها المقدم الجهة من لتوثيقه وطباعته النموذج لتحميل(تحميل) الضغط على أيقونة. 

 .إغالق النافذة 

  المرحلة الثانية )إرفاق التقرير الطبي(:
 وتسجيل الدخول باستخدام البريد اإللكتروني للجامعة.الدخول إلى نظام بوابة الخدمات اإللكترونية  .1

 )طلبات تحت اإلجراء(. أيقونة على ثم ومن(طلباتي) أيقونة الضغط على .2

 .الطبي التقرير إلرفاق الضغط على )استعراض( .3

 (.بايت ميجا 5)  أقصى (فقط وبحجمPdfيتم ارفاق التقرير الطبي بصيغة ) .4

 الفصل خالل اد تزويدهم بالعذر الطبي بناء على قائمة باألعضاء المتاحينيتم اختيار أعضاء هيئة التدريس المر .5
 . للطالبة الدراسي

 يتم الضغط على أيقونة )ارفاق تقرير(. .6

 حيث تصل رسالة إلكترونية مرفق بها التقرير الطبي إلى أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم من قبل الطالبة
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قبول العذر ، بل سيتم عرض العذر على  يال يعناستاذة المقرر نسخة من عذر غياب الطالبة لالختبار  استالم .3
 لجنة األعذار للبت فيه . 

 ءاتاراإلج الطالبة حق يف يطبقس مزورة أعذار ديمتق أو باألعذار التالعب من  نوع أي اكتشاف  حال في .4
 .عليها المنصوص التأديبية    
 عدم االحتجاج بالجهل أو عدم العلم بأنظمة االختبارات المعلنة .  .5
 المسموح بها مع ضرورة تسليم األعذار الرسمية :  االختباراتأعذار  .6

  وفاة من الدرجة األولى فترة االختبارات 
 االختبار فترة حكمهما في وما والنزيف الوالدة 
 المستشفى.  في التنويم 
 االثبات.  أرفاق مع بديل وجود عدم حال في المستشفى في المنوم ) األبن ، الزوج ,األم ,األب ( مرافقة 
 كلى غسيل موعد أو كيمياوي عالج موعد. 
 التقارير إرفاق مع االختبار يوم الصرع نوبات أو الغيبوبة أو األغماء. 
 الرسمية التقارير وإرفاق  االختبار يوم المنزل في حريق أو بليغة إصابات عنها التي ينتج  المرورية الحوادث 

 المسؤولة.  الجهات من
 االختبار فترة في الطالق. 
 اللجنة بها تنعي تقالت االجتماعية األعذار أو المصدقة الطبية األعذار. 

 .فالظرو كانت مهماالسابقة  األعذار يف مشمول غير عذر أي قبول يتم لن .7
 .المذكورة البنود من بأي إخاللها نتيجة العواقب الطالبة تتحمل .8
 في حالة غياب الطالبة عن االختبار البديل لن يتم السماح لها باختبار آخر بديل اال في وجود عذر قهري تقتنع به .9

 اللجنة.
حيث تتعهد الطالبة  بعد فيما تقدم أخرى أعذار ألي ينظر ولن الطالبة من مقدمالختبار  عذر أول يف النظر تمي .10

 .عند تقديم العذر األول بعدم قبول أي عذر آخر
 .للعذر المقدمة الجهة مسائلة الدراسي سيتم الفصل في مرة من ألكثر الطالبة غياب تكرار حال في .11
 .الدراسي الفصل نهاية في واحد أسبوع خالل البديل االختبار سيعقد .12
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 تعليمات وأنظمة االختبارات: .13
 االختبار من حيث: )يوم وتاريخ ووقت االختبار ، اسم المقرر ورمزه ، رقم الشعبة ،الدور ،  التأكد من جدول

 القاعة(.
 .إحضار البطاقة الجامعية 
 .قراءة تعليمات االختبار بدقة والتقيد بها 
  وضع ممتلكات الطالبة الخاصة في مقدمة قاعة االختبار مع الحرص على وضع الهاتف المحمول على

 الصامت
 تزام بتوقيع تعهد في حالة التأخر عن بداية االختبار ألكثر من عشر دقائق. االل 
  من بداية زمن االختبار. نصف الوقتعدم الخروج من القاعة إال بعد مضي 
 اللتزام بالهدوء وعدم القيام بأي عمل فيه إخالل بنظام االختبار.ا 
  استفسار.االستئذان برفع اليد دون االلتفات في حال وجود أي سؤال أو 
 .ال يسمح بدخول قاعة االختبار بالقبعات أو النظارات الشمسية أو العباءة 
 .عدم إدخال  المأكوالت و المشروبات إلى قاعة االختبار 
 عد الغش في االختبار أو الشروع فيه أو مخالفة تعليمات االختبار تجاوز  تعاقب عليه الطالبة حسب ي

 األنظمة واللوائح.
  االختبار في الموعد المحدد.االلتزام بإنهاء 
 .االلتزام بالهدوء في ممرات قاعات االختبارات بعد الخروج من قاعة االختبار 

 


