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 تعهـــد والتزام
  : أتعهد لمجامعة باآلتي 

 .الوثائق أو التصديق عميها أقوم باستكماله خالل شهر من اليومأن الوثائق المقدمة لمجامعة سميمة  وأي نقص في  -1
ي تسديد كافة الرسوم الدراسية التي تقرها الجامعة  وفق األقساط المقررة لكل فصل دراسي وفي حال عدم تسديد األقساط المطموبة لن يسمح ل -2

 بحضور المحاضرات أو حضور االمتحانات النظرية والعممية وامتحانات نهاية الفصل. 
صة بالطالب وكل ما جاء بالموائح واألنظمة ممزم لي وال يجوز لي االحتجاج بعدم عمى لوائح الجامعة وجميع اإلجراءات الخا باالطالعالتزم  -3

 عميها . اطالعي
 التحمي باألخالق والقيم النبيمة وعدم اصطحاب السالح من أي نوع داخل الحرم الجامعي وفي قاعات المحاضرات أو االمتحانات . -4
 أو لممراجعة أو لالمتحانات . أن اصطحب البطاقة الجامعية خالل حضوري لمجامعة لمدراسة -5
 في حال انسحابي من الجامعة بعد التسجيل ال ترد رسوم التسجيل . -6
 حضور جميع المحاضرات والدروس العممية وفي حال غيابي تطبق الموائح . -7
 استالم سند قبض رسمي عن جميع المبالغ التي أسددها لمجامعة . -8
 بية الصادرة بحقي من الجامعة.أي إخالل بنظام الجامعة أتحمل العقوبات التأدي -9
في حال عدم تصديق أي وثيقة تصدرها الجامعة بشأني في وزارة التعميم العالي ألي سبب يتعمق بالوثائق المقدمة مني فالجامعة في حل من   -11

 ذلك .
 الطالبتوقيع                                                                                           

 استالم وثائق الطالب
 : يحتوي الممف عمى الوثائق التالية 

 أصل استمارة الثانوية العامة .  .1
 صورة طبق األصل لمثانوية العامة . .2
 أصل السجل األكاديمي الصادر من الكمية أو المعهد أو الجامعة المحول منها الطالب لممسجمين بنظام المقاصة . .3
 والكمية المتقدم فيها .المقاصة معمدة من القسم  .4
 صورة البطاقة الشخصية لمطالب اليمنيين . .5
 صورة جواز السفر مع إقامة سارية المفعول لمطالب غير اليمنيين .  .6
 استمارة قبول رسمية من التعميم العالي. .7
 . 6×4( صور شخصية خمفية بيضاء  8)  .8
 الشهادة األصل مصادقا عميها من الجهات الرسمية في بمد اإلصدار ومن السفارة اليمنية والخارجية اليمنية ومعادلة في التعميم العالي.  .9

 ترجمة لمشهادة الصادرة بغير المغة العربية مصادقا عميها من الخارجية اليمنية والتعميم العالي .  .11
 (                     رقم سند التسجيل )                   .11
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