
 حقوق والتزامات

 الطالب الجامعي
 تتضمن حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي ما يلي :

 :حقوق الطالب الجامعي  
 أ(  في المجال األكاديمي:

والسيا ول  حق الطالب في أن تُووفر  لوا الئة ول السيا وةل المةا وئل لتاقةوق اب وتةعا  -1

بةس  و هولل من خالل توفة  كافل ابمكانةات التعلةمةل المتاحل لخسمل هواا الهوس  

. 

حووق الطالووب فووي الاىووول دلوول المووادل العلمةوول والمع فوول الم تئطوول بووالمق يات  -2

الجامعةوول التووي يسي ووها وقلوول وفقوواا لوحكووال واللووواتي الجامعةوول التووي تاكوو  العموو  

 األكاديمي .

اىول دلل الخطط السيا ةل بالكلةول أو القسو  والتخىىوات المتاحول حق الطالب في ال -3

لووا و وكوواا ابعووالا دلوول الجووساول السيا ووةل ائوو  بووس  السيا وول وإ وو ا  تسووجةلا فووي 

المقوو يات التووي يتةاهووا لووا الةعووال واوادووس التسووجة  مووأل م ادووال ت تةووب األولويووات فووي 

ةق يغئات  مةأل الطوال  فوي التسجة  للطال  وفق ضوابط دادلل دةس دسل إمكانةل تاق

 تسجة  مق ٍي ما .

حق الطالب فوي حوا  أم مقو ي أو إضوافل أخو  أو حوا  الدىو  السيا وي ب كملوا  -4

وفقاا لما يتةاا نعال السيا ل والتسجة  في الجامعول وقلول فوي الدتو ل الماوسدل لوالل 

 والمعلن دةها للطال  .

دةس وأواوات المااضو ات حق الطالب في تقةس أدضا  هة ل التسييس بالجامعل بموا -5

وإ تةدا  السادات العلمةل والمعملةل لها ودسل إلغوا  المااضو ات أو تغةةو  أوااتهوا 

إال في حالل الض ويل وبعس ابدالن دن قلل دلل أن يت  إدطا  مااضو ات بسيلول 

دون تلوول التووي توو  إلغااهووا أو التغةووب دةهوا موون ائوو  دضووو هة وول التووسييس ال ووتةدا  

 التةسةق مأل الطلئل والقس  المعةي بإتمال قلل .المق ي وقلل بعس 

حووق الطالووب فووي اال تدسوواي والمةاايوول العلمةوول الالتقوول مووأل أدضووا  هة وول التووسييسو دون  -6

ياابل أو دقوبل فوي قلول دلةواو موا لو  يتجواوا الةقوات موا تقتضوةا امدا  العامول وحوسود 

مااضو ل أو أنةوا  السوادات اللةاال والسلوك في مث  تلل األحوال  وا ا كان قلول أنةوا  ال

 المكتئةل المعلةل لمقابلل الطال  .

حووق الطالووب فووي أن تكووون أ وو لل االختئووايات ضوومن المقوو ي السيا ووي وماتوياتووا  -7

والمسوووات  التوووي تمووو  إنايتهوووا أو ابحالووول إلةهوووا أنةوووا  المااضووو ات و وأن يُ ادووول 

 قسيات الطالب .التوايأل المتواان والمةطقي للسي ات بما ياقق التقةة  العادل ل

حق الطالب في إ  ا  كافل االختئايات التي تعقس للمق ي ما ل  يكن هةاك مانأل نعامي ياول  -8

دون إ  اتها وفقاا للواتي والتعلةموات الخاةول بوالل  و دلول أن يوت  إدوالن الطالوب با مانوا 

 من دخول االختئاي ائ  قلل بوا  كا .

 لل االختئووايات الدىوولةل وتوايووأل حووق الطالووب فووي مع فوول اب ابوول الةموق ةوول أل وو -9

السي ات دلل أ زا  اب ابل والتي يقول دلل أ ا ها تقةة  أدا  الطالب ائ  إ و ا  

 االختئاي الةهاتي للمق ي .



حوق الطالوب فوي علوب م ا عول إ ابتوا فوي ابختئواي الةهواتي وقلول وفوق موا تقو ي   -10

 الم ا عل وضوابطها .اللواتي والق ايات الىاديل دن الجامعل في تةعة  ألةل تلل 

حق الطالوب فوي مع فول نتاتجوا التوي حىو  دلةهوا فوي ابختئوايات التوي أداهوا بعوس  -11

 الد اغ من تىاةاها وإدتمادها .

 

  (  في المجال غة  األكاديمي:

حق الطالب في التمتأل بابدانل وال دايل اال تمادةل التي تقوسمها الجامعول والميوايكل  -1

 وفقاا للواتي والتعلةمات الجامعةل المةعمل لالل .في األنيطل المقامل فةها 

حق الطالب فوي الاىوول دلول ال دايول الىواةل الكافةول بوالعالا داخو  المستيودةات  -2

 والم اكز الىاةل التابعل للجامعل .

السوكن  –حق الطالب في اب وتدادل مون خوسمات وم افوق الجامعول ت الكتوا  الجوامعي  -3

موااو   –المطواد   –المالدب ال ياضةل  –د دةل المكتئات الم كزيل وال –الجامعي 

 ..... وغة ها ( وقلل وفقاا للواتي والةع  المعمول بها بالجامعل . -السةايات 

حوق الطالوب فوي الاىوول دلول الاووافز والمكافودت الماديول المقو يل نعامةواا ال  ووةما  -4

 للطالب المتدوق. 

والوو حالت الساخلةوول والخاي ةوول حووق الطالووب فووي الت دووةي للووسويات التسييئةوول والئوو ام   -5

وايادل ميايكتا في األنيطل الثقافةل وكالل الميايكل في أنيطل خسمل المجتموأل المالول 

 واألدمال التطودةل .

حق الطالب في اليوكو  أو الوتعل  مون أم أمو  يتضو ي مةوا فوي دالاتوا موأل أدضوا   -6

و ويكووون تقووسي  هة وول التووسييس أو القسوو  أو الكلةوول أو أم وحووسل موون وحووسات الجامعوول 

اليووكو  أو الووتعل  وفقوواا للقوادووس المةعموول لوحووسل حمايوول الاقوووق الطالبةوول و وتمكووةن 

 الطالب من مع فل مىة  دكوا  من اِئ  الجهل المسؤولل دةها .

حووق الطالووب فووي تمكةةووا موون الووسفاا دوون ندسووا أمووال أم  هوول بالجامعوول فووي أم اضووةل  -7

ي حقوا إال بعوس  وماا أاوالوا وقلول موا لو  ت ديئةل تُ فأل ضس  و ودسل ةسوي العقوبول فو

 يثئ  أن دسل حضوي  كان لعاي غة  مقئول وقلل بعس ا تسداتا للم ل الثانةل .

حق الطالب في التعل  من الق اي الت ديئـي الىادي ضوس  وقلول وفقواا للقوادوس المقو يل  -8

 في هاا الي ن بمو ب أحكال ت ديب الطال  .

ماتويات ملدا داخ  الجامعل ونزاهل التعام  معوا ودوسل حق الطالب في الاداظ دلل  -9

تسوولة  أٍم مةهووا إال للطالووب ندسووا أو ولوول أموو   أو موون يدوضووا بووالل ي وومةاا. مووا دووسا 

الااالت التي يُطلب فةها تسلة  أو مع فل ماتويات قلل المل  من اِئ   هات التاقةوق 

أو نيو  ماتويوات ملدوا  أو أ هزل القضا  أو لجهٍل حكومةل أخو   . وال يجووا إفيوا 

 ما ل  يكن قلل الةي  نتةجل لق اي بعقوبل ت ديئةل في حق الطالب .

حوووق الطالوووب مووون قو  ابحتةا وووات الخاةووول فوووي الاىوووول دلووول الخسمووول الالتقووول  -10

 والمةا ئل بحتةا اتا وفقاا لونعمل والقوادس الم دةل .

 

 



 التزامات الطالب الجامعي: 

 أ(  في المجال األكاديمي:

لتزال الطالوب بابنتعوال فوي السيا ول والقةوال بكافول المتطلئوات السيا وةل فوي ضوو  القوادوس إ -1

والموادةوووس المةعمووول لئوووس  السيا ووول ونهايتهوووا والتاويووو  والتسوووجة  وابدتوووااي والاوووا  

 وابضافل  و وقلل وفقاا لوحكال الوايدل باللواتي واألنعمل الساييل بالجامعل .

أدضووا  هة وول التووسييس والموووظدةن والعمووال موون مةسوووبي الجامعوول التووزال الطالووب بوواحت ال  -2

وغةوو ه  موون مةسوووبي اليوو كات المتعااووسل مووأل الجامعوول وغةوو   موون الطووال  داخوو  الجامعوول 

وكالل الضةو  والزات ين لها ودسل التع ض له  بابياا  بالقول أو الدع  ب م ةوويٍل كانو  

. 

المتعلقل بسة  المااضو ات واالنتعوال والةعوال فةهوا ودوسل إلتزال الطالب باحت ال القوادس والت تةئات  -3

 التغةب دةها إال بعاي مقئول وفقاا للواتي والةع  .

إلتزال الطالوب دةوس إدوساد الئاوول والمتطلئوات السيا وةل األخو   للمقو يات بعوسل الغو  فةهوا أو  -4

اللجوو  إلول أم  الميايكل فةا دةس إدسادها ب م ةويل كانو  أو نسوئل دمو  الغةو  إلول الطالوب أو

و وووات  غةووو  ميووو ودل بدوووساد تلووول الئاوووول والتقوووايي  واألوياق والسيا وووات أو غة هوووا مووون 

 المتطلئات األ ا ةل للمق ي. 

إلتووزال الطالووب بالقوادووس والت تةئووات المتعلقوول باالختئووايات والةعووال فةهووا ودووسل الغوو  أو  -5

ىووو فات أو انتاوووال مااولتوووا أو المسوووادسل فوووي ايتكابوووا بووو م ةوووويٍل مووون الىووووي أو الت

 اليخىةل أو التزوي  أو إدخال مواد أو أ هزل ممةودل في اادل االختئاي أو المعام  .

إلتزال الطالب بابيدادات والتعلةمات التي يو هها المسؤول أو الم ااب في اادل االختئايات أو  -6

 المعام  ودسل ابخالل بالهسو  أنةا  أدا  االختئايات .



 األكاديمي: (  في المجال غة  

 

إلتزال الطالب ب نعمل الجامعل ولواتاها وتعلةماتهوا والقو ايات الىواديل تةدةوااا لهوا ودوسل التاايو   -1

دلةهووا أو انتهاكهووا أو تقووسي  ونوواتق مووزويل للاىووول دلوول أم حووق أو مةووزل خالفوواا لمووا تقضووي بووا 

 األحكال قات العالال. 

 

الطالوب فوي الجامعول وتقوسيمها للمووظدةن أو إلتزال الطالب بام  الئطاال الجامعول أنةوا  و وود  -2

بله  ودةس إنها  أم معاملل للطالب داخ  الجامعل . ِِ  أدضا  هة ل التسييس دةس علئها من ِق

 

 

الطالب بعسل التع ض لممتلكات الجامعل بابتال  أو العئو  بهوا أو تعطةلهوا دون العمو   إلتزال -3

 أو الميايكل في قلل  وا ا ما كان مةها م تئطاا بالمئاني أو التجهةزات .

 

إلتووزال الطالووب بالتعلةمووات الخاةوول بت تةووب وتةعووة  وا ووتخسال م افووق الجامعوول وتجهةزاتهووا  -4

الاىول دلل إقٍن مسئق من الجهل المختىل ال تعمال  لوغ اض المخىىل لها و وو و 

 تلل الم افق أو التجهةزات دةس يغئل ا تخسامها أو االنتداا مةها في غة  ما أدّست لا .

 

إلتزال الطالب بوالز  والسولوك المةا وئةن لودو ا  الجامعةول واب والمةل و وبعوسل القةوال ب يول  -5

   العامل الم دةّل داخ  الجامعل .أدمال مخلّل باألخالق اب المةل أو امدا

 

إلتزال الطالب بالهسو  والسكةةل داخ  م افق الجامعل واالمتةاا دن التسخةن فةها ودسل إنايل  -6

 المي وا في غة  األماكن المخىىل لالل.  اباداا أو التجمأل غة  المي وا أو التجمأل

 


