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وثٌقة حقوق والتزامات الطالب
بكلٌة الصٌدلة جامعة دمنهور
وٍّخ عّ١ذ اٌىٍ١خ :

٠زّ١ض ؽبٌت اٌغبِعخ ثذسعخ ِٓ اٌٛعٚ ٟاٌؾىّخ ٚاٌعمالٔ١خ رغعٍٗ أ٘الً ٌزؾ ًّّ اٌّغإ١ٌٚخ اٌشخظ١خ رغبٖ رظشفبرٗ ٚأفعبٌٗ  ِٓٚاٌطج١عٟ
أٔٗ ِضٍّب ٌطبٌت اٌغبِعخ ؽمٛق فاْ عٍٚ ٗ١اعجبد،
ٚثظذٚس ٚص١مخ اٌغٍٛن اٌطبٌت اٌغبِع ٟثىٍ١خ اٌظ١ذٌخ عبِعخ دِٕٛٙس ٔى ْٛلذ اػفٕب ثزٌه ٌجٕخ ِٓ اٌٍجٕبد اٌٙبِخ فـ ٟثٕبء اٌزعٍُ١
اٌغبِعِ ٛ٘ٚ ٟب ٠عىظ اٌشفبف١خ ٚاٌّغبٚاح ٚإٌظشح اإل٠غبث١خ رغبٖ اٌطالة ثؾغجبٔ ُٙأًِ األِخ ِٚغزمجٍٙبٚ .عٛف رعًّ اٌىٍ١خ ثارْ
هللا عٍ ٝدعُ رٍه اٌؾمٛق ٚرٛف١ش اؽز١بعبرٙب اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ وبفخً ٌٍم١بَ ثذٚس٘ب ف ٟرعض٠ض صمبفخ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد ٌذ ٜاٌطالة
 ٛ٘ٚأِش رعزض اٌىٍ١خ ثزغغ ً١فخش اٌغجك ف ٗ١ثاسعبء لٛاعذ ِؾىّخ ٌٍؾمٛق ٚاٌٛاعجبد اٌطالث١خ ثبٌغبِعخ.
ٚرأًِ اٌىٍ١خ ِٓ وبفخ ِىٔٛبد اٌعًّ االٌزضاَ ثشٚػ ٔٚض اٌٛص١مخ ؽز٠ ٝزؾمك اٌّغزّع اٌغبِع ٟاٌّزغبٔظ اٌز ٞرغٛد ف ٗ١سٚػ اٌزعبْٚ
اٌّزجبدي ثِٕ ٓ١غٛثٙ١ب.
ٚهللا  ٌٟٚاٌزٛف١ك ،،،
عّ١ذ اٌىٍ١خ
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أٚالً  :أؽىبَ عبِخ:

-

-

-

-

رعزجش إٌظٛص اٌٛاسدح ف٘ ٟزٖ اٌٛص١مخ ئؽبساً عبِبً ٌزؾذ٠ذ ؽمٛق ٚاٌزـــضاِبد اٌطشف١ـٓ ( اٌطالة \ اٌىٍ١خ )  ،وّب أٔٙب رعجش عٓ اٌف ُٙاٌّزجبدي
ث ٓ١اٌىٍ١خ ٚؽالثٙب فّ١ب ٠خزض ثؾمٛل ُٙاٌز ٟرىفٍٙب ٌ ُٙأٔظّخ اٌغبِعخ ٚاإلٌزضاِبد اٌٛاعت عٍ ُٙ١ئؽزشاِٙب فِ ٟؾبٌٚخ ٌٍمؼبء عٍ ٝإٌظشح
اٌخبؽئخ اٌز ٝرٕظش ٌٍطبٌت ثؾغجبٔٗ ٚعبء ٌإلٌزضاِبد ٚاٌٛاعجبد د ْٚأْ ٠ى ِٓ ٌٗ ْٛاٌؾمٛق ِب ٠ىفً ٌٗ ؽ١بح عبِع١خ ِغزمشح ِٛٚفمخ.
 ٚاٌىٍ١خ ئر رزٛلع ِٓ ؽالثٙب ٚوبفخ ِٕغٛثٙ١ب لجٛي ٚئؽزشاَ اٌّجبدب اٌٛاسدح ف٘ ٟزٖ اٌٛص١مخ  ،فأٙب رإوذ عٍ ٝأْ ٘زٖ اٌٛص١مخ ال رعزجش لبٔٔٛبُ أٚ
ٔظبِبً ثذ٠الً ٌألٔظّخ اٌغبس٠خ ٚف ٝؽبٌخ رعبسع إٌظٛص اٌٛاسدح ثٙب ِع أٔ ٞظبَ طبدس ثبٌغبِعخ أ ٚثبٌذٌٚخ فاْ ٔظبَ اٌغبِعخ أ ٚاٌذٌٚخ ٘ٛ
اٌز٠ ٞغٛد .
رٙذف ٘زٖ اٌٛص١مخ ئٌ ٝرٛع١خ اٌطالة ثؾمٛل ُٙاإلوبد١ّ٠خ ٚاٌخذِ١خ اٌز ٟرمذِٙب ٌ ُٙاٌغبِعخ ٚفمب ً إلِىبٔبرٙب وّب رٙذف ئٌ ٝرٛع١زُٙ
ثاٌزضاِبر ُٙرغبٖ اٌىٍ١خ ٚرٌه ؽشطبً ِٓ اٌىٍ١خ عٍ ٝعٛدح اٌعًّ األوبدِٚ ّٟ٠ب ٠شرجؾ ثٗ رٌه األِش ِٓ طٍخ ٚص١مخ ث ٓ١اٌطبٌت ِٓ
عٙخ ٚاألعزبر اٌغبِعٚ ٟاألعٙضح ٚاٌٛؽذاد اٌّخزٍفخ ِٓ عٙخ أخشِٚ ،ٜب ٕ٠جغ ٟأْ ٠ى ْٛعٍ ٗ١ؽبي رٍه اٌعاللخ ِٓ اٌشفبف١خ
ٚاٌٛػٛػ ِع ِخزٍف ِىٔٛبد اٌعًّ اٌغبِع ٟفِ ٟغبالرٗ اٌّخزٍفخ .
وً ِب ف ٟاٌٛص١مخ ٕ٠طجك عٍِ ٟجبٔ ٟاٌىٍ١خ ِٚذاخٍٙب ِٚؾ١طٙب اٌخبسعٚ ٟوً ِجبٔ ٟاٌغبِعخ ٚأِ ٞجبٔ ٟرمذَ فٙ١ب خذِبد عبِع١خ أٚ
خالي اٌشؽالد أ ٚاٌّإرّشاد أ ٚاٌّجبس٠بد ٚاألٔشطخ اٌضمبف١خ ٚاالعزّبع١خ داخً ٔطبق اٌىٍ١خ أ ٚاٌغبِعخ أ ٚخبسعٙب أ ٚأِ ٞىبْ
٠زٛاعذ ف ٗ١اٌطبٌت ثظفزٗ وّّضً ٌٍىٍ١خ أ ٚاٌغبِعخ ...

أٚال  :ؽمٛق اٌطبٌت :





حرٌة الفكر والتعبٌر ،حسب السٌاسات والقواعد والقوانٌن المطبقة من قبل الجامعة.
فرص متساوٌة بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدٌن أو السن أو اإلعاقة .
تقبل شكاوى الطالب وبحثها بجدٌة واتخاذ ما ٌلزم فٌها وإبالغه فٌما تم فٌها خالل مدة محددة سلفا .
المحافظة على سرٌة سجالت الطالب الجامعٌة وعدم مشاركتها مع أي جهة أخرى إال بموافقة كتابٌة صرٌحة من الطالب
(باستثناء األشخاص المصرح لهم بذلك كما هو موضح فً سٌاسات سرٌة السجالت الطالبٌة.

أ) ف ٟاٌّغبي األوبد:ّٟ٠
-1
-2
-3
-4
-5

الوصول للفرص األكادٌمٌة وغٌر األكادٌمٌة المتوفرة لهم داخل الجامعة ،شرٌطة أن تقع هذه الفرص ضمن المعاٌٌر و /أو
الشروط التً تضعها الجامعة.
حققق الطالققب فققً أن لتققو بفر لققه البٌةققة الدراسققٌة المناسققبة لتحقٌققق اإلسققتٌعاب والدراسققة بٌسققر وسققهولة مققن خققالل تققوفٌر كافققة
اإلمكانٌات التعلٌمٌة المتاحة لخدمة هذا الهدف .
حق الطالب فً الحصول على المادة العلمٌة والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعٌة التقً ٌدرسقها وذلقك وفققا ح لمحكقام واللقواةح
الجامعٌة التً تحكم العمل األكادٌمً .
حق الطالب فً الحصول على الخطط الدراسٌة بالكلٌة أو القسم  ،وكذا اإلطالع على الجداول الدراسٌة قبل بدء الدراسة .
حق الطالب المقٌد بنظقام السقاعات المعتمقدة فقً الشقفافٌة فقً إجقراء تسقجٌله فقً المققررات التقً ٌتٌحهقا لقه النظقام وقواعقد التسقجٌل مقع
مقرر ما .
مراعاة ترتٌب األولوٌات فً التسجٌل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدم إمكانٌة تحقٌق رغبات جمٌع الطالب فً تسجٌل
ٍ
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 -6حق الطالب فً تقٌد أعضاء هٌةقة التقدرٌس بالجامعقة بمواعٌقد وأوققات المحاضقرات وإسقتٌفاء السقاعات العلمٌقة والمعملٌقة لهقا
وعدم إلغاء المحاضرات أو تغٌٌر أوقاتها إال فً حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن ٌتم إعطقاء محاضقرات بدٌلقة عقن
تلك التً تم إلغاإها أو التغٌب عنها من قبل عضو هٌةة التدرٌس الستٌفاء المقرر وذلك بعد التنسٌق مقع الطلبقة والقسقم المعنقً
بإتمام ذلك .
 -7حق الطالب فً االستفسار والمناقشة العلمٌة الالةقة مع أعضاء هٌةة التدرٌس ،دون رقابة أو عقوبة فً ذلك علٌقه ،مقا لقم ٌتجقاوز النققا
ما تقتضٌه اآلداب العامة وحدود اللٌاقة والسلوك فً مثل تلك األحوال سقوا حء كقان ذلقك أثنقاء المحاضقرة أو أثنقاء السقاعات المكتبٌقة المعلنقة
لمقابلة الطالب .
 -8حق الطالب فً ساعات مكتبٌه لمقابله أساتذة المواد خارج مواعٌد المحاضرات تكون معلومة المواعٌد واألماكن مسبقا ومعلن عنها .
 -9حق الطالب وفقا ح لما ٌتٌحه نظامه الدراسً فً الكلٌة فً حذف أي مقرر أو إضافة آخقر أو حقذف الفصقل الدراسقً بؤكملقه وذلقك
فً الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطالب .
 -11حق الطالب فً أن تكون أسةلة االختبارات ضمن المقرر الدراسً ومحتوٌاته والمساةل التً تمت إثارتهقا أو اإلحالقة إلٌهقا أثنقاء
المحاضرات  ،وأن لٌراعى التوزٌع المتوازن والمنطقً للدرجات بما ٌحقق التقٌٌم العادل لقدرات الطالب .
 -11حق الطالب فً إجراء كافة االختبارات التً تعقد للمقرر ما لم ٌكن هناك مانع نظامً ٌحول دون إجراةها وفقا ح للواةح والتعلٌمات الخاصة بذلك ،
على أن ٌتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف.
 -12حق الطالب فً معرفة اإلجابقة النموذجٌقة ألسقةلة االختبقارات الفصقلٌة وتوزٌقع القدرجات علقى أجقزاء اإلجابقة والتقً ٌققوم علقى
أساسها تقٌٌم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهاةً للمقرر .
 -13حق الطالب فً طلب مراجعة إجابته فً اإلختبار النهاةً وذلك وفق ما تقرره اللواةح والقرارات الصادرة عن الجامعة فً تنظقٌم
آلٌة تلك المراجعة وضوابطها .
 -14حق الطالب فً معرفة نتاةجه التً حصل علٌها فً اإلختبارات التً أداها بعد الفراغ من تصحٌحها وإعتمادها .
ب) فً المجال غٌر األكادٌمً:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

حق الطالب فً التمتع بالرعاٌة األكادٌمٌة واإلعانة والرعاٌة االجتماعٌة التً تقدمها الجامعة (وثٌقة الدعم الطالبً).
حق الطالب فً المشاركة فً كافة األنشطة المقامة فً الجامعة وفقا ح للواةح والتعلٌمات الجامعٌة المنظمة لذلك .
حق الطالب فً الحصول على الرعاٌة الصحٌة والعالج داخل الوحدة الصحٌة التابعة للجامعة.
حق الطالب فً اإلستفادة من خدمات ومرافق الجامعة وذلك وفقا ح للواةح والنظم المعمول بها بالجامعة .
حق الطالب فً الحصول على الحوافز والمكافآت المادٌة المقررة نظامٌا ح ال سٌما للطالب المتفوق.
حققق الطالققب فققً الترشققٌح للققدورات التدرٌبٌققة والبققرامن والققرحالت و األنشققطة الثقافٌققة واالجتماعٌققة وكققذلك المشققاركة فققً أنشققطة خدمققة
المجتمع المحلى واألعمال التطوعٌة .
حق الطالب فً الشكوى أو التظلم من أي أمر ٌتضرر منه فً عالقته مع أعضاء هٌةة التدرٌس أو القسم أو الكلٌة أو أي وحدة مقن
وحدات الجامعة  ،وٌكون تقدٌم الشكوى أو التظلم وفقا ح للقواعد المنظمة لوحدة حماٌة الحقوق الطالبٌة  ،وتمكٌن الطالب من معرفة
مصٌر شكواه من قِبل الجهة المسإولة عنها .
حق الطالب فً تمكٌنه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة فً أي قضٌة تؤدٌبٌة لترفع ضده  ،وعدم صدور العقوبة فً حقه
إال بعد سماع أقواله وذلك ما لم ٌثبت أن عدم حضوره كان لعذر غٌر مقبول وذلك بعد استدعاةه للمرة الثانٌة .
حق الطالب فً التظلم من القرار التؤدٌبـً الصادر ضده وذلك وفقا ح للقواعد المقررة فً هذا الشؤن بموجب أحكام تؤدٌب الطالب .
حق الطالب فً الحفاظ على محتوٌات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسلٌم أيٍ منهقا إال للطالقب نفسقه أو ولقى أمقره
أو من ٌفوضه بذلك رسمٌاح .ما عدا الحاالت التً لٌطلب فٌها تسلٌم أو معرفة محتوٌات ذلك الملف من قِبل جهات التحقٌقق أو أجهقزة
القضاء أو لجه ٍة حكومٌة أخرى  .وال ٌجوز إفشاء أو نشر محتوٌات ملفه ما لم ٌكن ذلك النشر نتٌجة لقرار بعقوبة تؤدٌبٌة فقً حقق
الطالب .
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صبٔ١ب ً  :اٌزضاِبد اٌطبٌت :
أ) ف ٟاٌّغبي األوبد:ّٟ٠
 -1اإلٔزظابَ فا ٟاٌذساعااخ ٚاٌم١ابَ ثىبفااخ اٌّزطٍجابد اٌذساعاا١خ فا ٟػاٛء اٌمٛاعااذ ٚاٌّٛاع١اذ إٌّظّااخ ٌجاذء اٌذساعااخ ٙٔٚب٠زٙاب ٚاٌزغااغً١
ٚاإلعززاس ٚ ،رٌه ٚفمب ً ٌألؽىبَ اٌٛاسدح ثبٌٍٛائؼ ٚاألٔظّخ اٌغبس٠خ ثبٌغبِعخ .
 -2اؽزشاَ أعؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّٛظفٚ ٓ١اٌعّبي ِٓ ِٕغٛث ٟاٌغبِعخ ٚغ١شُ٘ ِٓ ِٕغٛث ٟاٌششوبد اٌّزعبلذح ِع اٌغبِعخ ٚغ١اشٖ ِآ
اٌطالة داخً اٌغبِعخ ٚوزٌه اٌؼٛ١ف ٚاٌضائشٌٙ ٓ٠ب ٚعذَ اٌزعشع ٌ ُٙثبإل٠زاء ثبٌمٛي أ ٚاٌفعً ثأ ٞطٛس ٍح وبٔذ .
ً
 -3ئٌزضاَ اٌطبٌت ثبؽزشاَ اٌمٛاعذ ٚاٌزشر١جبد اٌّزعٍمخ ثغ١ش اٌّؾبػشاد ٚاالٔزظبَ ٚإٌظبَ فٙ١ب ٚعذَ اٌزغ١ت عٕٙب ئال ثعزس ِمجٛي ٚفمب ٌٍٛائؼ ٚإٌظُ
 -4ئٌزضاَ اٌطبٌت عٕذ ئعذاد اٌجؾٛس ٚاٌّزطٍجابد اٌذساعا١خ األخاشٌٍّ ٜماشساد ثعاذَ اٌغا فٙ١اب أ ٚاٌّشابسوخ ف١اٗ عٕاذ ئعاذاد٘ب ثاأ ٞطاٛسح وبٔاذ أٚ
ٔغااجخ عّااً اٌغ١ااش ئٌاا ٝاٌطبٌاات أ ٚاٌٍغااٛء ئٌاا ٝأٚ ٞعاابئً غ١ااش ِشااشٚعخ إلعااذاد رٍااه اٌجؾااٛس ٚاٌزماابس٠ش ٚاألٚساق ٚاٌذساعاابد أ ٚغ١ش٘ااب ِاآ
اٌّزطٍجبد األعبع١خ ٌٍّمشس.
 -5ئٌزضاَ اٌطبٌت ثبٌمٛاعذ ٚاٌزشر١جبد اٌّزعٍمخ ثبالخزجبساد ٚإٌظبَ فٙ١اب ٚعاذَ اٌغا أِ ٚؾبٌٚزاٗ أ ٚاٌّغابعذح فا ٟاسرىبثاٗ ثاأ ٞطاٛس ٍح
ِٓ اٌظٛس أ ٚاٌزظشفبد أ ٚأزؾبي اٌشخظ١خ أ ٚاٌزض٠ٚش أ ٚئدخبي ِٛاد أ ٚأعٙضح ِّٕٛعخ ف ٟلبعخ االخزجبس أ ٚاٌّعبًِ .
 -6ئٌزضاَ اٌطبٌت ثبإلسشبداد ٚاٌزعٍّ١بد اٌزٛ٠ ٟعٙٙب اٌّغإٚي أ ٚاٌّشالت ف ٟلبعخ االخزجبساد أ ٚاٌّعبًِ ٚعذَ اإلخالي ثبٌٙذٚء أصٕبء أداء
االخزجبساد .
 -7االٌزضاَ ثًّء اعزّبساد االعزج١بْ اٌّمذِٗ ٌٗ ِٚشاعبح اٌذلخ فٙ١ب ألّ٘١زٙب ف ٟرط٠ٛش األداء.
 -8اإلٌّبَ ثبٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ اٌخبطخ ثبٌغبِعخ ٚاٌىٍ١خ ٌزىٔ ْٛجشاعب ٌٗ ف ٟفِ ُٙب ٠زمشس ِٓ لشاساد ٚشىً األداء اٌعبَ .
 -9اإلٌزضاَ ثبٌذٌ ً١اإلسشبدٌٍّ ٞعبًِ ٚاٌجعذ عٓ عٛء اعزخذاَ أعٙضح اٌّعبًِ أٚاٌىّ١ب٠ٚبد أ ٚأدٚاد اٌّعًّ أ ٚعشلزٙب أ ٚرخش٠جٙب أِ ٚؾبٌٚخ ئعشاء
رغبسة غ١ش اٌّطشٚؽخ ثبٌذسط أ ٚغ١ش ِششٚعخ أِ ٚؾبٌٚخ عًّ ِفشلعبد ِٕٙب أ ٚئؽذاس أ ٞأرٌٍّ ٞعًّ ٚاٌطالة ٔز١غخ عًّ ِزٛٙس أِ ٚخبٌفخ
اٌٍٛائؼ اٌذاخٍ١خ ٌزشغ ً١اٌّعبًِ
ة) ف ٟاٌّغبي غ١ش األوبد:ّٟ٠
 -1اٌزضاَ اٌطبٌت ثّذٔٚخ اٌغٍٛن اٌطالث ٟداخً ٚخبسط اٌىٍ١خ ألٔٗ ِّضً ٌٙب  ٌٍّٕٗٙٚأّ٠ب وبْ .
 -2ئٌزضاَ اٌطبٌت ثأٔظّخ اٌغبِعخ ٌٛٚائؾٙاب ٚرعٍّ١برٙاب ٚاٌماشاساد اٌظابدسح رٕف١ازاً ٌٙاب ٚعاذَ اٌزؾب٠اً عٍٙ١اب أ ٚأزٙبوٙاب أ ٚرماذٚ ُ٠صابئك ِاضٚسح
ٌٍؾظٛي عٍ ٝأ ٞؽك أ١ِ ٚضح خالفب ً ٌّب رمؼ ٟثٗ األؽىبَ راد اٌعاللخ.
 -3ئٌزضاَ اٌطبٌت ثؾًّ اٌجطبلخ اٌغبِع١خ أصٕبء ٚعٛدٖ فا ٟاٌغبِعاخ ٚرماذّٙ٠ب ٌٍّاٛظف ٓ١أ ٚأعؼابء ٘١ئاخ اٌزاذس٠ظ عٕاذ ؽٍجٙاب ِآ لاجٍُٙ
ٚعٕذ ئٔٙبء أِ ٞعبٍِخ ٌٍطبٌت داخً اٌغبِعخ .
 -4ئٌزضاَ اٌطبٌت ثعذَ اٌزعشع ٌّّزٍىبد اٌغبِعخ ثبإلرالف أ ٚاٌعجش ثٙب أ ٚرعطٍٙ١ب عٓ اٌعًّ أ ٚاٌّشابسوخ فا ٟرٌاه عاٛا ًء ِاب وابْ ِٕٙاب
ِشرجطب ً ثبٌّجبٔ ٟأ ٚاٌزغ١ٙضاد .
 -5ئٌزضاَ اٌطبٌت ثبٌزعٍّ١بد اٌخبطخ ثزشر١ت ٚرٕظٚ ُ١اعزخذاَ ِشافك اٌغبِعخ ٚرغ١ٙضارٙب ٌألغشاع اٌّخظظخ ٌٙب ٚٚ ،عٛة اٌؾظاٛي
ئرْ ِغجك ِٓ اٌغٙخ اٌّخزظخ العزعّبي رٍه اٌّشافك أ ٚاٌزغ١ٙضاد عٕذ سغجخ اعزخذاِٙب أ ٚاالٔزفب ِٕٙب ف ٟغ١ش ِب أعذّد ٌٗ
عٍٍ ٝ
 -6ئٌزضاَ اٌطبٌت ثبٌضٚ ٜاٌغاٍٛن إٌّبعاجٌ ٓ١ألعاشاف اٌغبِع١اخ ٚ ،ثعاذَ اٌم١ابَ ثأ٠اخ أعّابي ِخٍّاخ ثابألخالق أ ٚا٢داة اٌعبِاخ اٌّشعّ١اخ
داخً اٌغبِعخ .
 -7ئٌزضاَ اٌطبٌت ثبٌٙذٚء ٚاٌغىٕ١خ داخً ِشافك اٌغبِعخ ٚعذَ ئصبسح اإلصعبط أ ٚاٌزغّع غ١ش اٌّشش ٚأ ٚاٌزغّع اٌّشش ٚف ٟغ١ش
األِبوٓ اٌّخظظخ ٌزٌه.
 -8اٌزعبِ ْٚع أِٓ اٌىٍ١خ ٚرغ ً١ٙعٌٍٍّ ُٙؾفبظ عٍ ٝاألِٓ  ٚاألسٚاػ ٚاٌّّزٍىبد ٚعذَ ئصبسح اٌّشبوً ِع. ُٙ
 -9اٌّشبسوخ ف ٟأٔشطخ خذِخ اٌّغزّع اٌّؾٍٚ ٝاألعّبي اٌزطٛع١خ ئْ أِىٕٗ رٌه .
 -11االٌزضاَ ثّعب١٠ش اٌغٛدح ٚثىً ِب٠ظذس عٓ ٚؽذر ٟاٌغٛدح ٚئداسح األصِبد ٚاٌّخبؽش ثبٌىٍ١خ .
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وثٌقة حقوق والتزامات الطالب
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نورد فيما يمي أهم قواعد وضوابط السموك الطالبي داخل الحرم الجامعي والتي يعتبر اإلخالل بأي
منها مخالفة يعاقب مرتكبها بعقوبات  ,ومن المخالفات الموجبة لمتأديب مايمي -:
 -1اٌم١بَ ثأ ٞعًّ ٠إدٌ ٞزعط ً١اٌذساعخ أ ٚاٌزؾش٠غ عٍ ٝرٌه أ ٚاالِزٕب اٌغّبع ٟاٌّذثش عٓ ؽؼٛس اٌّؾبػشاد  ٚدسٚط
اٌعٍّٚ ٟاألعّبي اٌغبِع١خ األخش ٜاٌز ٟرمزؼ ٟاألٔظّخ اٌغبِع١خ اٌّٛاظجخ عٍٙ١ب ٚاإلخالي ثبٌٕظبَ ٚاالٔؼجبؽ اٌز ٞرمزؼٗ١
اٌعٍّ١خ اٌزعٍ١ّ١خ ٚاألعّبي اٌغبِع١خ األخش.ٜ
 -2اعزخذاَ ٌٛؽبد اإلعالٔبد د ْٚرظش٠ؼ ِغجك ِٓ اٌغٙخ اٌّخزظخ ف ٟاٌىٍ١خ ٚوزٌه رٛص٠ع إٌششاد أ ٚئٌظبلٙب عٍ ٝعذساْ
اٌىٍ١خ ،أ ٚئطذاس اٌّغالد اٌؾبئط١خ أ ٚعّع اٌزٛل١عبد ثذ ْٚاٌؾظٛي عٍ ٝئرْ ِغجك ِٓ اٌغٙخ اٌّخزظخ ف ٟاٌىٍ١خ.
ّ٠ -3زٕع اٌزش٠ٚظ أل ٞؽضة أ ٚارغبٖ (ر ٞأثعبد ع١بع ٗ١أ ٚد١ٕ٠خ أ ٚؽبئف١خ) أ ٚدعٛح سِٛص ٌزٍه اٌغٙبد وخطجبء أ ٚثظفز ُٙفٟ
أعّبي ٔذٚاد أ ٚفعبٌ١بد داخً اٌىٍ١خ داخً اٌؾشَ اٌغبِعٚ ٟوزٌه عذَ ؽؼٛس اٌطالة أ ٞفعبٌ١بد ؽضث١خ ف ٟأِ ٞىبْ ثظفزُٙ
ِّضٍ ٓ١عٓ اٌىٍ١خ أِ ٚزؾذص ٓ١ثبعُ ؽالثٙب ٚ ....ؽؼٛسُ٘ ٠ى ْٛشخظ ٟثؾذ .
ٔ -4ض أ ٚرّض٠ك أ ٚئرالف ئعالٔبد اٌىٍ١خ ِٓ األِبوٓ اٌّخظظخ ٌٙب.
 -5ؽًّ اٌغالػ إٌبس ٞأ ٚاٌغالػ األث١غ أ ٚأ ٞأداح رغزخذَ ف ٟاإل٠زاء ٌٍغ١ش داخً ؽشَ اٌىٍ١خ.
 -6أزؾبي طفخ اٌغ١ش أصٕبء االِزؾبْ.
 -7ئرالف ِّزٍىبد اٌغبِعخ أ ٚرجذ٠ذ٘ب ثعّذ أ ٚئّ٘بي أ ٚعشلخ إِٔٙ ٞب.
 -8رعبؽ ٟأ ٚرش٠ٚظ اٌّٛاد اٌّغىشح أ ٚاٌّخذساد داخً ؽشَ اٌىٍ١خ،
 -9اعزعّبي ِجبٔ ٟاٌىٍ١خ ٌغ١ش األغشاع اٌز ٟأعذد ٌٙب د ْٚرشخ١ض ِغجك ِٓ اٌغٙخ اٌّخزظخ ف ٟاٌىٍ١خ.
 -11ئٔشبء أ ٞرٕظ ُ١أ ٚأعشح أ ٚعّبعخ داخً اٌىٍ١خ أ ٚاٌّشبسوخ ف ٗ١د ْٚرشخ١ض ِغجك ِٓ اٌغٙخ اٌّخزظخ ف ٟاٌىٍ١خ أ ٚاالشزشان
ف ٟأٔ ٞشبؽ عّبع٠ ٟخً ثبألٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌغبِع١خ.
 -11االعزظبَ أ ٚاٌزظب٘ش داخً ؽشَ اٌىٍ١خ أ ٚفِ ٟؾ١طخ ٔٚطبلٗ ثّب ٠زعبسع ِع األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ ف ٟاٌغبِعخ.
 -12اإلعبءح أ ٚاإل٘بٔخ أ ٚاٌزٙذ٠ذ ثبٌمٛي أ ٚاٌفعً أ ٚثأ ٞطٛسح وبٔذ عٍ ٝعؼ١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌ١ٙئخ اٌّعبٔٚخ أ ٚعٍ ٝأؽذ ِٛظفٟ
اٌىٍ١خ أ ٚعٍ ٝأؽذ اٌطالة.
 -13اٌغ أصٕبء االِزؾبْ أ ٚاٌشش ٚف ٗ١أِ ٚغبعذح اٌغ١ش عٍ ٝرٌه.
 -14اٌزض٠ٚش ف ٟاٌٛصبئك اٌغبِع١خ أ ٚاعزعّبي األٚساق اٌّضٚسح ثّب فٙ١ب األٚساق اٌطج١خ ف ٟأ٠خ أغشاع عبِع١خ.
 -15ؽ١بصح ٚصبئك أ ٚأخزبَ رخض اٌىٍ١خ أ ٚاٌغبِعخ خالفب ً ٌٍٕظُ اٌّزجعخ ثغ١خ اعزخذاِٙب ٌٍؾظٛي عٍِٕ ٝفعخ.
ِٕبف ٌٍششف ٚاألخالق ٚاٌزعبٌ ُ١داخً اٌىٍ١خ أ ٚخبسعٙب.
 -16اٌم١بَ ثأ ٞفعً
ٍ
 -17اعزخذاَ اعُ اٌىٍ١خ أٚاٌغبِعخ إللبِخ رغّعبد أ ٚعجبلبد أٔ ٚشبؽبد داخً أ ٚخبسط اٌغبِعخ د ْٚاٌؾظٛي عٍ ٝئرْ خطِ ٟغجك
ثزٌه.

ٚرزعٙذ اٌىٍ١خ ثزٕف١ز وً ِب عبء ف ٟاٌٛص١مخ ف ٟثٕٛد اٌؾمٛق ؽفبظب ِٕٙب عٍِٕ ٝبؿ عبِع١ٍ٠ ٟك ثطٍجخ ٚؽبٌجبد وٍ١خ
اٌظ١ذٌخ
ٚرزٛلع اٌىٍ١خ ِٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد االٌزضاَ ثىً ِب عبء ف ٟاٌٛص١مخ فِ ٟغبي االٌزضاِبد ٠ٚعزجش االعالْ عٕٙب ٚوأْ
اٌىً لذ عشف ثٙب ٍِٚضَ ثىً ِب عبء فٙ١ب .
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