النسخت المعذلت

ميثاق الطالب
الجامعي
الحقىق و الىاجباث
النسخة املعدةل طبقا ً ملرئيات اللكيات والطالب
ذو احلجة 1341ه  /ديسمرب  0212م

ميـثاق الطـالـب الجـامــعي
الحــــقىق والىاجـــباث
مقذمت:

ٖيذل اهػبهة اهسبيـٕ ؤضد ؤُى اهرنبئز اهخٕ ٖـّل ؿوِٖب اهيسخيؾ فٕ تٌبء اهيشخلتل ّ ،خضلٖق اهخفبؿلل
يؾ اهيخغٖراح اهفنرٖج ّاهـويٖج ّاهذلبفٖج ّاالكخظبدٖج ّاالسخيبؿٖج ّ ،اهخنٖف يؾ يشخسداخِب ّيلً ذلى
ارشبء دؿبئى اهٌِغج ّاهخٌيٖج اهيشخدايج .

ّاٌػالكب يً غرّرث اهخذنٖر تضلّق اهػبهة ّّاستبخَ  ،فلد خى ّغؾ ظٖغج يٖذبق ٖضلرط
ؿوٓ غيبً ضلّق اهػبهة ّاهخّؿٖج تّاستبخَ ّخضوَٖ تبهشوّنٖبح اإلشلاليٖج ّاهسبيـٖلج اهفغلوٓ ،
ّاهـيل ؿوٓ خٌيٖج ضـّرٍ تبالٌخيبء هيسخيـَ ّّػٌَ .
ّكد خى خلشٖى يضخّْ اهيٖذبق اهٓ يضّرًٖ ؤشبشًٖٖ ٖخـولبً تضلّق ّّاستلبح اهػبهلة فلٕ
اهيسبهًٖ األنبدٖيٕ غٖر األنبدٖيّٕ ،ذهم ؿوٓ اهٌضّ اهيتًٖ فٖيب ٖوٕ :
المحىر األول :حقىق الطالب:

ّٖلظد تِب خوم اهضلّق اهخٕ خنفوِب ؤٌؼيج اهسبيـج فٕ اهيسبهًٖ األنبدٖيٕ ّغٖلر األنلبدٖيٕ
هخّفٖر تٖئج خـوٖيٖج داؿيج خغيً هَ ضٖبث سبيـٖج يشخلرث ّفلًب إلينبٌبخِب .
المحىر الثاني :واجباث الطالب:

ّٖلظد تِب اهّاستبح األنبدٖيٖج ّغٖر األنبدٖيٖج اهخٕ ٖسة ؿوٓ اهػبهة االهخزاى تِلب خسلبٍ
اهسبيـج ّ ،ذهم هالرخلبء تسّدث اهـيل األنبدٖيّٕ ،اهـيل ؿوٓ خّذٖق اهـالكج تًٖ اهػبهة يلً سِلج
ّاألشخبذ اهسبيـٕ ّاهلػبؿبح اهسبيـٖج يً سِج ؤخرْ .
التعزيف بالمصطلحاث الىاردة في الميثاق -:

اموٌثبق  :اهـِد اهيترى تًٖ اهػبهة ّاهسبيـج يخغيٌب يبهَ يً ضلّق ّيب ؿوَٖ يً ّاستبح .
امطبمة  :اهػبهة ّاهػبهتج فٕ سبيـج اهيوم ؿتد اهـزٖز .
ويشوتو امجبوعج  :ؤؿغبء ُٖئج اهخدرٖس ّ ،سيٖؾ اهيّؼفًٖ ّاهـبيوًٖ .

األوى امحشً واميفشً  :ؿدى خـرع اهػبهة ألٔ خِدٖد تبإلٖذاء اهسشدٔ  ،ؤّ اهيـٌّٔ شلّاء نلبً
ذهم ؿً ػرٖق ضريبٌَ ضلَ يً اهدرسبح  ،ؤّ اإلٖذاء اهٌفشٕ تبهخسبُل  ،ؤّ اهشخرٖج ،ؤّ اهخلرٖلؾ ،
ؤّ اهخـدٔ تبألهفبؼ اهسبرضج .
امٌوه اإلرشبدي ّٖ :ى خخظظَ اهسبيـج هخّؿٖج اهػبهة تضلّكَ ّّاستبخَ ّتإٌؼيج اهسبيـج اهدراشلٖج
ّاإلدارٖج ّاينبٌبخِب اهيخخوفج  ،األنبدٖيٖج ّغٖر األنبدٖيٖج اهخٕ خشبؿدٍ فٕ خشِٖل شٖر دراشخَ .
مجبى امطالة االشخشبرٌج  :هسبً خضنل يً كتل ؿيبدث ضئًّ اهػالة ّخـيل خضح اضلرافِب خِلدف
اهٓ اهخـرف ؿوٓ يضنالح اهػالة ،ؤ ّاهيـّكبح اهخٕ خّاسِِى فٕ شٖر دراشخِى اهسبيـٖج ّيضبرنج
اهػالة فٕ ّغؾ اهيلخرضبح ّاٖسبد اهضوّل اهيٌبشتج هِب .
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لمن هذا الميثاق

؟

ُذا اهيٖذلبق يّسَ اهٓ سيٖلؾ اهػلالة ّاهػلبهتبح( اٌخؼبى – اٌخشبة – خـوٖى ؿً تـد)
اهذًٖ ٖدرشًّ تسبيـج اهيوم ؿتد اهـزٖز ّ ،نبفج يٌشّتٕ اهسبيـج اهذًٖ هِى ؿالكج يتبضرث يؾ اهػبهة
ؤّ اهػبهتج .
أهذاف الميثاق :
هذا الميثاق هى عقد مىثق بين الطالب والجامعة ويهدف إلى -:

 ختظٖر اهػالة تضلّكِى ّّاستبخِى اهسبيـٖج .
 خـرٖف نل يً هَ ؿالكج تبهػالة داخل اهسبيـج تضلّق اهػبهة ّّاستبخَ .
 خضلٖق األيً االسخيبؿٕ ّاهٌفشٕ ّاهظضٕ هخِٖئج تٖئج خـوى ّتضد ّاتداؽ هوػبهة.
ٌ ضر اهّؿٕ تبهغّاتػ اهسبيـٖج اهـبيج اهخٕ خئدٔ اهٓ خضفٖز اهػلالة ؿولٕ ييبرشلج
شوّنٖبح خخشق يؾ اهيـبٖٖر اهسبيـٖج اهيخيٖزث .
 دؿى كٖى اهـداهج ّاهٌزاُج ّاأليبٌج ّاالٌخيبء ّاهيّاػٌج هدْ اهػبهة اهسبيـٕ .
الجهاث

المعنيت المشار إليها في بنىد الميثاق-:

( )1ؿيبدث ضئًّ اهػالة
( )3اهلشى اهـويٕ

( )2ؿيبدث اهلتّل ّاهخشسٖل
( )4ادارث اهنوٖج

المحىر األول :حقىق الطالب
أوالً  :حقىق الطالب في المجال األكاديمي
من حق الطالب :

 .1خّفٖر اهتٖئج اهدراشٖلج ّاهيٌبط اهـويٕ اهيٌلبشة هَ هوضظّل ؿوٓ خـوى ذٔ سلّدث ؿلبهٖج ٖخٌبغى
يؾ رشبهج اهسبيـج .
 .2اهيضبفؼج ؿوٓ شرٖج اهيـوّيبح ّاهخظّظٖج اهخبيج فٕ نل يب ٖخـوق تَ ّؿدى اهشيبش تلبإلػالؽ ؤّ
اشخخداى اهيـوّيبح اهضخظٖج  ،اهشسل األنبدٖيٕ  ،اهيوف اهضخظٕ ّ ،نضف اهدرسبح اهخبط تلَ
اال هويظرش هِى فلػ .
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 .3اضـبرٍ كتل اخخبذ ؤٔ كرار تضلَ ّهفح ٌؼرٍ ؿٌد ّكّؽ ؤٔ يخبهفبح ّ ،اخػبرٍ نخبتٖبً تيب خى اخخلبذٍ
يً كراراح تضلَ  ،يؾ اؿػبئَ ضق اهدفبؽ ّاهيٌبكضج فٕ ؤٔ كرار ٖخـبرع يؾ يظوضخَ األنبدٖيٖج ،
ّفلبً ألٌؼيج ّهّائص اهسبيـج.
 .4ضرٖج اهخـتٖر ؿً اهرؤٔ ّاهيٌبكضج فٕ األيّر اهخـوٖيٖج ّاهخرتّٖج اهخٕ خخظَ  ،ؿوٓ ؤً ٖنًّ ذهلم
فٕ ضدّد اهشوّنٖبح اهالئلج ّّفلبً ألٌؼيج ّهّائص اهسبيـج .
 .5اهخؼوى هدْ اهسِج اهيـٌٖج فٕ ضبهج ؿدى اهضظّل ؿوٓ ضلّكَ اهيذنّرث فٕ ُذا اهيٖذبق.

()1

 .6اهخزاى ؤؿغبء ُٖئج اهخدرٖس تبهسبيـج تيّاؿٖد ّؤّكبح اهيضبغراح ّ ،اهشبؿبح اهينختٖجّ ،فخلراح
اهراضج تًٖ اهيضبغراح ّ ،ؿدى اهغبء اهيضبغراح ؤّ خغٖٖر ؤّكبخِب اال فٕ ضبهج اهغرّرث ّ ،تـلد
اإلؿالً ؿً ذهم ؿوٓ ؤً ٖخى اؿػبء يضبغراح تدٖوج ؿً خوم اهخٕ خى اهغبئُب ؤّاهخغٖة ؿٌِب تيب ال
ٖخـبرع يؾ ّكح اهػبهة ؤّ كدرخَ ؿوٕ االشخٖـبة)3( .
 .7خـرٖفَ تيظبدر اهضظّل ؿوٓ اهوّائص ّاهلّاؿد اهخٌفٖذٖج هِذٍ اهوّائص ّاألٌؼيج اهسبيـٖج ّاالشلخـبٌج
تيّكؾ اهسبيـج اإلهنخرٌّٕ.

()2(،)1

 .8ضظّهَ ؿوٓ ٌشخج ّركٖج ؤّ اهنخرٌّٖج (  ) CDيً يٖذبق ضلّق ّّستبح اهػبهة اهسبيـٕ ؤّ يً
يّكؾ اهسبيـج اإلهنخرٌّٕ.

()2(،)1

لل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لللللل
( )1عوبدث شؤوى امطالة

( )2عوبدث امقتول وامخشجٌل

( )3امقشه امعنوً

( )4إدارث املنٌج

.9االهخضبق تبهنوٖج ؤّ اهلشى اهـويٕ ضشة رغتخَ ّفق غّاتػ ّضرّػ اهلتّل ّاهخشلسٖل اهخلٕ
خلرُب اهسبيـج ّٖـوً ؿٌِب ّضشة اينبٌبح اهسبيـج .

()2

.10اهضظّل ؿوٓ اهتػبكج اهسبيـٖج اهخٕ خذتح ضخظٖخَ داخل ّخبرر اهسبيـج .

()2

.11اضـبرٍ ّاضبػخَ تّسّد ّٖى ارضبدٔ هوخـرٖف تنوٖبح اهسبيـج ّؤكشبيِب ّيـرفج يلب ٌٖبشلتَ
يٌِب هالهخضبق تِب تـد خّفر ضرّػ اهلتّل فٕ اهػبهة.

()2(،)1

.12خلدٖى اإلرضبد ّاهخّسَٖ هَ ّ ،ذهم تخّزٖؾ يػتّؿبح خضّٔ ؤٌؼيج ّهّائص اهسبيـج ّنخٖتبح
ارضبدٖج ّخـرٖفٖج ؿً اهنوٖج ّاهلشى اهـويٕ اهذٔ ٌٖخيٕ اهَٖ ّاهخػػ اهدراشٖج ّاهخديبح
اهػالتٖج األخرّْ ،خّفٖرُب ؿوٕ ظّرث اهنخرٌّٖج (  ) CDؤّ االشخـبٌج تيّكؾ اهسبيـج
اإلهنخرٌّٕ.

()3(.)2(،)1
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.13االػالؽ ؿوٓ اهسداّل اهدراشٖج كتل تدء اهدراشج إلخيبى اسراءاح خشلسٖل اهيللرراح اهخلٕ
ٖخٖضِب هَ اهٌؼبى ضشة كّاؿد ّضرّػ ؿيبدث اهلتّل ّاهخشسٖل تبهسبيـج

)4(،)3(.

.14ضذف ؤّ اغبفج ؤٔ يلرر ل يخبش ضشة ؤٌؼيج ؿيبدث اهلتّل ّاهخشسٖل ّاهخػػ اهدراشلٖج،
ؤّضذف اهفظل اهدراشٕ تإنيوَ ّفلب هوخلّٖى اهسبيـٕ اهظبدر يً ؿيبدث اهلتّل ّاهخشسٖل.

()2

 .15اهضظّل ؿوٓ يخػػ اهيلرر اهدراشٕ ؿٌد تدء اهدراشج ّاهذٔ ٖضخيل ؿوٕ ( يـوّيبح ؿً
ؤشخبذ  /ؤشبخذث اهيلرر ،اهيلرر اهدراشٕ  ،ؤُداف اهيلرر ّيخرسبخلَ اهخـوٖيٖلج  ،اهسلدّل
اهزيٌٕ هخٌفٖذ اهيلرر  ،ؤشبهٖة ّػرق خلٖٖى اهػبهة خالل اهفظلل اهدراشلٕ [ اخختلبراح ،
األٌضػج اهخٕ خخـوق تبهيبدث  ،خػتٖلبح ؿيوٖج ؿوٓ اهيبدث ]  ،خّزٖؾ اهلدرسبح ؿولٓ ؤشلئوج
االخختبر  ،اهشٖبشبح اهّاسة االهخزاى تِب  ،اهيِبراح اهّاسة انخشبتِب  ،اهيراسؾ  ،يظلبدر
اهيـرفج ّ اهخـوى اهيخـولج

تبهيلرر)4(،)3(.

 .16اهخضّٖل يً نوٖج اهٓ ؤخرْ داخل اهسبيـج ؤّ يً كشى ؿويٕ اهٓ آخر  ،ؤّ خضّٖلل ٌؼلبى
اهدراشج يً اٌخشبة اهٓ اٌخؼبى ؤّ خـوٖى ؿً تـد ّاهـنس ضشة اهوّائص ّاألٌؼيلج اهخبظلج
تبهخضّٖل ّضشة اإلينبٌٖبح اهيخبضج داخل اهنوٖج.

()2

.17اهضظّل ؿوٓ ّذٖلج اهخخرر ؿٌد اٌِبء يخػوتبح اهخخرر ّفلبً ألٌؼيج ّهّائص اهسبيـج خالل
اهفخرث اهزيٌٖج اهخٕ خضددُب اهسبيـج هخشوٖى اهّذٖلج .

()2

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللل
( )1عوبدث شؤوى امطالة

( )2عوبدث امقتول وامخشجٌل

( )3امقشه امعنوً

( )4إدارث املنٌج

.18خّفٖر فرط اهخّاظل اهدائى يؾ ؿغّ ُٖئج اهخدرٖس تبهػرق اهيخخوفج نبهترٖد اإلهنخرٌّلٕ ؤّ
اهشبؿبح اهينختٖج ّغٖر ذهم .
.19اهيٌبكضج اهـويٖج اهفـبهج ّضرٖج ػرش األشئوج ؿوٓ ؿغّ ُٖئلج اهخلدرٖس دًّ ضلرر يلؾ
االهخزاى تأداة اهٌلبص ّضشة يب خلخغَٖ اٗداة اهـبيج .
.20غيبً شرٖج اهضنّْ اهيلديج يً اهػبهة غد ؿغّ ُٖئج اهخدرٖس  ،ضبل ّكّؽ يب ٖلخغلٕ
يٌَ اهلٖبى تيذل ُذٍ اهضنّْ ّ ،تـد اهخضلق يً ظدكَ فِٖب .

()4(،)3

.21اهضـّر تبأليً اهضشٕ تضٖد ال ٖخـرع اهٓ يخبػر سشدٖج ؤّ ظضٖج ّ ،األيً اهيـٌّٔ ؤّ
اهٌفشٕ تضٖد ال ٖضـر اهػبهة تإٔ خِدٖد يـٌّٔ يذل اهخرّٖؾ ؤّ اهخخّٖلف يلً اهـلّتلج ؤّ

اهخـرع هإلُبٌج ؤّ اهشخرٖج يً كتل اهسِبح األنبدٖيٖج ّاإلدارٖج.
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 .22االػالؽ ؿوٓ ؿاليبخَ فٕ اهيلرر اهدراشٕ ّ ٌخبئز االخختبراح اهدّرٖج ّاهفظوٖج اهخٕ ؤداُلب
تـد االٌخِبء يً خظضٖضِب ّ ،نذا يراسـج اسبتبخَ فٕ االخختبر اهٌِبئٕ ّاالػالؽ ؿوٓ ّركلج
اإلسبتج اذا اكخغح اهضبسج ّفلًب هألٌؼيج ّاهوّائص اهيـخيدث تبهسبيـج.

()3

.23اضبػخَ تيب ٖظدر فٕ ضلَ يً اٌذار ؤّهفح ٌؼر ؤّ ضريبً يً دخلّل االخختلبر اهٌِلبئٕ
ّاضبػخَ تشتة ضريبٌَ ّ ،ذهم كتل يّؿد االخختبر اهٌِبئٕ تّكح

نبف)3(.

.24ؤً خنًّ ؤشئوج االخختبراح غيً اػبر اهيٌِز اهدراشٕ ّيضخّٖبخَ ّ ،ؤً ٖراؿلٓ اهخّزٖلؾ
اهيخّازً ّاهيٌػلٕ هودرسبح غيً ُذا اإلػبر.
 .25يـرفج اإلسبتج اهٌيّذسٖج ألشئوج االخختبراح اهفظوٖج .

()3

 .26اشخرداد سيٖؾ ّاستبخَ اهخٕ شويِب خالل اهفظل اهدراشٕ شّاء نبٌح ٌشخج ّركٖج ؤّ ٌشخج
اهنخرٌّٖج ؤّ غٖر ذهم .

()3

.28اهضظّل ؿوٓ يلبتل يبهٕ فٕ ضبهج خنوٖفَ تبهـيل تبهشبؿبح خالل شٌّاح اهدراشج ّ خلبرر
ّاستبخَ تبالخفبق يؾ اهسِج اهينوفج ّ ،فلبً ألٌؼيج ّهّائص اهسبيـج.

()1

 .29اهضظّل ؿوٓ نبيل ضلّكَ داخل اهسبيـج يً كتل اهسِبح اإلدارٖج ؤّ األنبدٖيٖلج ّفللبً ألٌؼيلج
ّهّائص اهسبيـج

)2(،)1(.

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
( )1عوبدث شؤوى امطالة

( )2عوبدث امقتول وامخشجٌل

( )4إدارث املنٌج

( )3امقشه امعنوً

ً  :حقىق الطالب في المجال غير األكاديمي
ثانيا
من حق الطالب:

 .1اهخيخؾ تخديبح اهرؿبٖج االسخيبؿٖج اهخٕ خلديِب اهسبيـج* ّ ،فلبً هوّائص ّؤٌؼيج
اهسلبيـلج

)1(.

 .2خّفٖر اهرؿبٖج اهظضٖج اهنبفٖج هَ ضشة يب خٌط ؿوَٖ هّائص اهسبيـج يً خّفٖر اهـالر
فٕ اإلدارث اهػتٖج ّخضّٖوَ اهٓ اهيشخضفٖبح ّاهيرانز اهظضٖج اهخبتـج هوسلبيـلج اً
هزى االير

)1(.

 .3اهيضبرنج فٕ األٌضػج اهيلبيج فٕ اهسبيـج ضشة اإلينبٌبح اهيخبضج

)1(.

 .4االشخفبدث يً خديبح ّيرافق اهسبيـج يذل ( اهشنً اهسبيـٕ ،اهينختج اهيرنزٖج ،يرنز
االشخضبر اح هويشبؿدث اهٌفشٖج ّاالسخيبؿٖج ،اهيالؿة اهرٖبغٖج ،األٌضػج اهػالتٖج
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ّاهفـبهٖبح اهخـوٖيٖج ،اهيػبؿى ،يّاكف اهشٖبراح ّغٖرُبّ ) ...ذهم ّفلبً هوّائص
ّؤٌؼيج اهسبيـج ّضشة اإلينبٌبح اهيخبضج.

()1

 .5اهضظّل ؿوٓ اهضّافز ّاهينبفأح اهيبدٖج اإلغبفٖج اهيلررث ٌؼبيًب فٕ ضبل نٌَّ ػبهتبً
يخفّكبً .

( )1

 .6اهضظّل ؿوٓ اؿبٌبح ؤّ كرّع يبهٖج تـد دراشج ضبهخَ اهيبدٖج ّذتّح ضبسخلَ هِلب ّفللبً
ألٌؼيج ّهّائص اهسبيـج.

()1

 .7اخبضج اهفرظج هَ هضغّر اهدّراح اهخدرٖتٖج ّاهترايز ّاهرضالح ّاألٌضػج ّاألؿيبل
اهخػّؿٖج تيب ال ٖخـبرع يؾ ّاستبخَ األنبدٖيٖج .

()1

 .8اخخٖبر يً ٖيذوَ يً زيالئَ اهػوتج هويضبرنج فٕ هسبً اهػالة االشخضبرٖج هيٌبكضج
يب ٖخظَ يً يّاغٖؾ .

()1

 .9اهضظّل ؿوٓ اهدؿى ّاهيشبٌدث ّاهخديج اهالئلج ّاهيٌبشتج الضخٖبسبخَ ّخـرٖفَ تِب فٕ
ضبل نٌَّ يً ذّٔ االضخٖبسبح اهخبظج ّذهم ضشة اإلينبٌبح اهيخبضج .
 .10خلٖٖى اهخديبح اهػالتٖج اهيلديج هَ يً خالل االشختبٌبح اهخٕ خلدى هَ .
 .11خّفٖر سِج يضددث تبهسبيـج هرؿبٖج ضلّكَ ّيخبتـخِب .

()1

()1

()1

 .12خزّٖدٍ تبهوّائص نبيوج تيب فٕ ذهم اهالئضج اهخإدٖتٖج ّالئضج اهـلّتبح .

()1

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
( )1عوبدث شؤوى امطالة

( )2عوبدث امقتول وامخشجٌل

( )3امقشه امعنوً

( )4إدارث املنٌج

(*)امخدوبح اموخعنقج تحل اموشبلل االجخوبعٌج واموبمٌج واميفشٌج امخً خواجه امطالة وخؤثر عنً دراشخهه .

المحىر الثاني :واجباث الطالب
أوالً  :واجبات الطالب في المجال األكاديمي
من واجباث الطالب :

 .1اهخـرف ّاإلػالؽ ؿوٓ هّائص ّؤٌؼيج اهسبيـج ّاالهخزاى تِب .

()3( ،)2(،)1

 .2االهخزاى تيـبٖٖر اهشوّم األنبدٖيٕ اهيخيٖز* .

 .3ضغّر اهّٖى اإلرضبدٔ هوخـرٖف تنوٖبح اهسبيـج ّؤكشبيِب

اهـويٖج)2(.

 .4االٌخؼبى فٕ اهدراشج ّاالهخزاى تبهّاستبح ّاهيِبى اهدراشٖج اهيػوّتج يٌذ تدء اهدراشلج
ّؿدى اهخغٖة اال تـذر يلتّل ّذهم ّفلبً هألضنبى اهّاردث تبهوّائص ّاألٌؼيج تبهسبيـج.

 .5اهخـبيل تبضخراى يؾ ؤؿغبء ُٖئج اهخدرٖس ّاهزيالء ّسيٖؾ يٌشّتٕ كػبؿبح اهسبيـج
األنبدٖيٖج ّاإلدارٖج يؾ اضخراى خظّظٖج نل يٌِى.
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 .6االهخزاى تإٌؼيج ّهّائص اهسبيـج اهيخـولج تإداء االخختبراح ( ؿدى اهغص ؤّ اهيضبّهلج ؤّ
يشبؿدث زيالئَ ؿوٓ اهغص يٌَ ؤّ يً غٖرٍ ؤّ اٌخضبل ضخظٖج ػبهة آخر تإٔ ضلنل

يً

األضنبل))3(.)2(.

 .7االهخزاى تإخالكٖبح اهتضد اهـويٕ ّاأليبٌج اهيٌِٖج هألتضبد اهخٕ ٖخى اهيضبرنج فِٖب.

()3

 .8االهخزاى تبإلرضبداح ّاهخـوٖيبح اهخٕ ّٖسِِب اهيشئّل ؤّاهيراكة فٕ كبؿج االخختلبراح
ؤّ اهيـبيل ّؿدى اإلخالل تبهِدّء ؤذٌبء ؤداء االخختبراح .
 .9ؿدى اهلٖبى تإٔ شوّم ٖخٌبفٓ يؾ اهدًٖ ّاألخالق ّٖلئذر ؿولٓ اهّغلؾ األنلبدٖيٕ
ّاهيٌِٕ ّاهيشئّهٖبح االسخيبؿٖج هوػبهة.

 .10االهخزاى تخٌفٖذ اهـلّتج اهيّكـج ؿوَٖ فٕ ضبهج اخالهَ توّائص ّؤٌؼيج اهسبيـج.
 .11خلٖٖى ؿغّ ُٖئج اهخدرٖس ضشة اهٌيبذر اهيـدث هذهم  ،يلؾ يراؿلبث األيبٌلج ؿٌلد
خـتئَ ُذٍ اهٌيبذر.

()3

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
()1عوبدث شؤوى امطالة

( )2عوبدث امقتول وامخشجٌل

( )3امقشه امعنوً

( )4إدارث املنٌج

(*) االمخزاه امذاخً تبألوبيج األلبدٌوٌج ولبفج امخعنٌوبح امويظوج منعونٌج امخعنٌوٌج.

ً  :واجبات الطالب في المجال غير األكاديمي
ثانيا
من واجباث الطالب :

 .1يراؿبث اهلل فٕ اهشر ّاهـوً ؿٌد اشخخداى يرافق ّييخونبح اهسبيـج ّاهيضبفؼج ؿوِٖب
تيب ٖضلق اهٌفؾ هَ ّهزيالئَ ّ ،ؿدى اهخـرع هييخونبح اهسبيـج تبإلخالف ؤّ اهـتد تِب
ؤّ خـػٖوِب ؿً اهـيل  ،ؤّ اهيضبرنج فٕ ذهم شّاء يب نبً يٌِب يرختػبً تبهيتبٌٕ ؤّ

اهخسِٖزاح ّاهيـبيل .

 .2االهخزاى تدخّل يرافق اهسبيـج ؤذٌبء اهدّاى اهرشيٕ تِدّء ّاٌخؼبى ّ ،االيخٌبؽ ؿً
اهخدخًٖ فِٖب ّ ،ؿدى اذبرث اهلوق ّاإلزؿبر ؤّ اهخسيؾ غٖر اهيضرّؽ*  ،ؤّ اهخسيؾ
اهيضرّؽ فٕ غٖر األيبنً اهيخظظج هذهم .

 .3االهخزاى تبهشوّم ّاهِٖئج** اهيٌبشتًٖ هألؿراف اإلشاليٖج ّاهسبيـٖج ّ ،ؿدى اهلٖبى
تإٔ شوّنٖبح يخوج تبأل خالق اإلشاليٖج ؤّ اٗداة اهـبيج اهيرؿٖج داخل اهسبيـج.
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 .4االهخزاى تضيل اهتػبكج اهسبيـٖج ؤذٌبء ّسّدٍ داخل اهسبيـج ّخلدٖيِب هويّؼفًٖ ؤّ
ؤؿغبء ُٖئج اهخدرٖس ؿٌد ػوتِب ّؿٌد اٌِبء ؤٔ يـبيوج هوػبهة داخل اهسبيـج .

 .5االهخزاى تبهيضبفؼج ؿوٓ اهتػبكج اهسبيـٖج ّؿدى اهشيبش هوغٖر تبٌخضبل ضخظٖخَ ؤّ
اٌخضبل ضخظٖج اهغٖر.
 .6اهيتبدرث تػرش األفنبر ّيٌبكضخِب يؾ اٗخرًٖ ّؿيل اهتضّد اهـويٖج اهيٌبشتج فٕ ضبهج
خنوٖفَ تِب.

 .7االهخزاى توّائص ّؤٌؼيج كػبؿبح اه سبيـج اهيخخوفج ( اهشنً اهسبيـٕ ،األيً ّاهشاليج،
اإلدارث

اهػتٖج)1(.)..

 .8االهخزاى تبؿػبء اهسبيـج يـوّيبح ّ تٖبٌبح ظضٖضج ّدكٖلج ؿً ٌفشَ ّ ،اإلتالف ؿٌد
ضدّد ؤٔ خغٖٖر فٕ اهتٖبٌبح.

 .9ؿدى اإلشبءث اهٓ شيـج اهسبيـج تإٔ خظرف غٖر الئق ٖظدر يٌَ داخل ؤّ خبرر
اهضرى اهسبيـّٕ ،هوسبيـج اهضق فٕ اخخبذ اإلسراء اهيٌبشة فٕ ضلَ ؿٌد ّكّؽ
ؤٔ يخبهفج.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
()1عوبدث شؤوى امطالة

( )2عوبدث امقتول وامخشجٌل

(*)هو امخجوع اموثٌر منفوضى واإلزعبج .
(**) امهٌئج :وب ٌخعنق تبمزي ( اموالتس ) وشعر امرأس ووب يحو ذمك.
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( )3امقشه امعنوً

( )4إدارث املنٌج

