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الميثاق الطاليب

الواجبات احلقوق    األخالق   



األخالق اليت يجب أن يتحىل بها الطالب

عزيزي الطالب

عليك االلزتام باألخالق التالية:  

احرتام الهيئتني التدريسية واإلدارية.  

احــرتام زمالئــك يف اجلامعة والمســاواة بينهــم بغض النظر عن العرق   

واجلنــس، وتقديــم يــد العــون لهــم وعــدم إيــذاء مشــاعر اآلخرين.

التحيل بروح المبادرة والقيام باألعمال التطوعية.  

االنتماء والوالء جلامعتك.  

الصدق يف التعامل واألمانة والزناهة.  

التمتــع بالــروح الرياضيــة والمنافســة احلــرة يف األنشــطة والبطــوالت   

والمســابقات بشــى أنواعهــا.



الواجبات اليت يجب عليك االلزتام بها

االنتظــام يف الدراســة وااللــزتام بالواجبــات الدراســية المطلوبــة منــذ بــدء الدراســة وعــم   
التغيــب إال بعــذر مقبــول.

المحافظة عىل الهوية اجلامعية وإبرازها حال طلبها.  

االطالع عىل األنظمة والتعليمات وااللزتام بها.  

عــدم اإلســاءة لســمعة اجلامعــة داخــل اجلامعــة أو خارجهــا، وعــىل مواقــع التواصــل   
االجتماعــي.

االمتنــاع عــن التدخــني داخــل مبــاين اجلامعــة وااللــزتام بالتدخني يف األماكــن المخصصة   
لذلك.

احلفاظ عىل ممتلكات اجلامعة.  

االلزتام باألخالق العامة والمسؤولية المجتمعية، واحلرص عىل سريتك وسمعتك.  

االلزتام بالسلوك والهندام المحتشم، وعدم إرتداء البناطيل الممزقة، والشورتات.  

االلــزتام بتقييــم عضــو هيئــة التدريــس حســب النمــاذج المعــدة لذلــك مــع مراعــاة   
النمــاذج. تعبئــة  عنــد  األمانــة 

عــىل تعليمــات  باالحتجاجــات  القيــام  عــىل  الطــالب  الشــغب وتحريــض  إثــارة  عــدم   
اجلامعــة. 



احلقوق اليت يتمتع بها الطالب

توفري البيئة الدراسية المناسبة للحصول عىل تعليم ذي جودة عالية.  

المحافظة عىل رسية المعلومات واخلصوصية التامة يف كل ما يتعلق به.  

احلصــول عــىل إعانــات ومنــح ماليــة للطلبــة المحتاجــني وتقديــم احلوافــز والمكافــآت الماليــة   
حســب التعليمــات.

توفري الرعاية الصحية واالجتماعية والمشاركة يف األنشطة المقامة يف اجلامعة.  

االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته وفق تعليمات ورشوط القبول والتسجيل.  

االستفادة من خدمات اجلامعة ومرافقها مثل )المكتبة، العيادة ...(.  

توفري يوم إرشادي للتعريف بكليات اجلامعة وأقسامها.  

توفري الرعاية الصحية واالجتماعية له والمشاركة يف األنشطة المقامة يف اجلامعة.  

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.   

االطــالع عــىل عالماتــه يف المقــرر الــدرايس ونتائــج االختبــارات الدوريــة والفصليــة ومراجعــة   
ــار النهــايئ. ــه يف االختب إجابات

تقديــم اخلدمــات الطالبيــة الــي يحتاجهــا )الهويــة اجلامعيــة، تصاريــح المركبــات، االشــرتاك   
بخدمــة خزائــن الطلبــة، االشــرتاك بخدمــة الباصــات(.

حق المشاركة يف االنتخابات الطالبية كمرشح وناخب حسب تعليمات االنتخابات.  


