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ميثاق (حقوق وواجبات) الطالبة الجامعية
الميثاق:
بصفتي طالبة من طالبات جامعة الدمام وألني أومن بالمسؤولية تجاه الجامعة
التي أنتمي إليها وانطالقاً منن رنعتعت ا السنم ال التني تقنوم

يهنا مبادئ نا

وأخالق ا و ى رأسها الصندق واألماننة والقنيأل األخالقينة السنامية واحتنعام
ال ظام والقانون وحعصاً
مُعاقباً

ى تطبيق أخالقيات التع أل التني تقتيني أن أننون

ى نفسي من أجل مص تي ومص ة مجتمعي ووط ني الن أ أ ني

فيه و يه وبعد أن قعأت وتفهمت تفهمناً واحن اً ل لنب
المقدمة  ,وبعد اطال ي

فينه لمنا ورد فني

ى حقنوقي وواجبناتي النواردد أدنناه ,فنتني أتعهند

باللتزام بأ ى معاتيع األخالق اإلسالمية التي تتصف بها المس أل وم ها األمانة
والصدق  ,وال زاهنة والفنفافية والمتثنال إلنى نافنة التع يمنات واألنظمنة
المعمول بها بالجامعة وم ها

ى سبيل المثال ل ال صع:

 .1المتثال واللتزام بقوا د الدراسة بالجامعة في إطار ال قوق والواجبات.
 .2المتثال لجميع األنظمة والتع يمات والقوانين ذات العالقة المعمول بها
بالجامعة .
 .3التقيد بأ ى معاتيع األدب وحسن الس وك واألخالق مع األسات د والزمالل.
 .4ت في المهام واألنفطة المونولة إلي.
 .5التعامل مع الزمالل بعوح الفعتق الواحد.
 .6أنون خاحعاً ل مساللة ومسؤول ن جميع أفعالي وأقوالي .
 .7السعي لعفع اسأل الجامعة .
 .8خدمة الوطن  ,والنتمال إليه ورفع رأنه.
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حقوق وواجبات الطالبة الجامعية
أول :ال قوق
أ -حقوق الطالبة في المجال األنادتمي:
 .1توفيع البيئة الدراسية والم اخ الع مي الم اسب لها .ل صول
جودد

ى تع أل ذو

الية بما تتمارى مع رسالة الجامعة من خالل توفيع نافة

اإلمكانيات التع يمية المتاحة لخدمة ه ا الهدف.
 .2حقها في توفيع المادد الع مية والمععفة المعتبطة بالمقعرات الجامعية
التي تدرسها وذلك وفقاً لألحكام وال وائح الجامعية التي ت كأل العمل
األنادتمي.
ى نامل حقوقها داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارتة

 .3تسهيل ال صول

أو األنادتمية وفقاً ألنظمة ولوائح الجامعة.
 .4الم افظة

ى سعتة المع ومات والخصوصية التامة في نل ما تتع ق بها

و دم الطالع أو استخدام المع ومات الفخصية  ,السجل األنادتمي  ,الم ف
الفخصي ونفف الدرجات الخاص بها إل ل مُصعح لهأل فقط.
 .5إرعارها قبل اتخاذ أأ قعار ب قها ولفت نظعها

د وقوع أأ مخالفات

وإخطارها نتابيًا بما تأل اتخاذه من قعارات ب قها مع إ طالها حق ال قد
في أأ قعار تتعارض مع مص تها األنادتمية وفقًا ألنظمة ولوائح
الجامعة.
 .6حعتة التعبيع
تخصها

ن العأأ والم اقفة في األمور التع يمية والتعبوتة التي

ى أن تكون ذلك في حدود الس ونيات الالئقة ووفقًا ألنظمة

ولوائح الجامعة .
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التظ أل لدى الجهة المع ية في حالة دم ال صول

.7

ى حقوقها الم نورد

في ميثاق الطالبة .
 .8التزام أ يال هيئة التدرت

بالجامعة بموا يد وأوقات الم احعات

والسا ات المكتبية وفتعات العاحة بين الم احعات و دم إلغال الم احعات
أو تغييع أوقاتها إل في حالة اليعورد وبعد اإل الن ن ذلك

ى أن تتأل

إ طال م احعات بدت ة ن ت ك التي تأل إلغاؤها أو التغيب

ها بما ل

تتعارض مع وقت الطالبة أو قدراتها
 .9تععتفها بمصادر ال صول

ى الستيعاب.

ى ال وائح واألنظمة الجامعية (موقع الجامعة

اللكتعوني  ,مادد القبول والتسجيل  ,مادد رؤون الطالبات).....
 .11حصولها

ى نسخة ورقية أو إلكتعونية ( )CDمن وثيقة حقوق وواجبات

الطالبة الجامعية أوحعها

ى موقع الجامعة اللكتعوني.

 .11اللت اق بالك ية أو القسأل الع مي حسب رغبتها وفق حوابط ورعوط
القبول والتسجيل التي تُقعها الجامعة وحسب إمكانيات الجامعة .
 .12ال صول

ى البطاقة الجامعية التي تثبت رخصيتها داخل وخارج الجامعة

.
 .13إرعارها وإحاطتها بوجود توم إررادأ ل تععتف بك يات الجامعة وأقسامها
ومععفة ما ت اسبها م ها لاللت اق بها بعد توفع رعوط القبول في الطالبة
(الجهة المسؤولة  :مادد القبول والتسجيل ).
 .14تقدتأل اإلرراد والتوجيه لها وذلك بتوزتع مطبو ات

ن أنظمة ولوائح

الجامعة ونتيبات إررادتة وتععتفية ن الك ية والقسأل الع مي ال أ ت تمي
إليه والخطط الدراسية والخدمات الطالبية األخعى وتوفيعها بفكل
الكتعوني ( )CDووحعها في الموقع اللكتعوني ل جامعة (الجهة
المسؤولة  :مادد رؤون الطالبات  ,مادد القبول والتسجيل )
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 .15الطالع

ى الجداول الدراسية قبل بدل الدراسة إلتمام إجعالات تسجيل

المقعرات التي تتي ها لها ال ظام حسب قوا د ورعوط

مادد القبول

والتسجيل بالجامعة .
 .16ح ف أو إحافة أأ مقعر أو ح ف الفصل الدراسي بأنم ه وفقًا ل تقوتأل
الجامعي الصادر من مادد القبول والتسجيل.
 .17ال صول

ى مخطط المقعر الدراسي

د بدل الدراسة وال أ تفتمل

ى

مع ومات ن أسات د المقعر  ,المقعر الدراسي ,أهداف المقعر ومخعجاته
التع يمية  ,الجدول الزم ي لت في المقعر  ,أساليب وطعق تقييأل الطالبة
خالل الفصل الدراسي  ,الختبارات ,األنفطة التي تتع ق بالمادد  ,التطبيقات
الع مية

ى المادد  ,توزتع المهارات الواجب انتسابها  ,المعاجع  ,مصادر

المععفة والتع أل المتع قة بالمقعر.

 .18الت وتل من ن ية إلى أخعى داخل الجامعة أو من قسأل

مي إلى آخع ,أو

ت وتل نظام الدراسة من انتساب إلى انتظام أو تع يأل ن بعد والعك

حسب

ال وائح واألنظمة الخاصة بالت وتل وحسب اإلمكانات المتاحة داخل الك ية .
 .19ال صول

ى وثيقة التخعج

د انتهال متط بات التخعج وفقًا ألنظمة

ولوائح الجامعة خالل الفتعد الزم ية التي تُ ددها الجامعة لتس يأل الوثيقة
.
 .21توفيع فعص التواصل الدائأل مع

يو هيئة التدرت

نالبعتد اإللكتعوني أو السا ات المكتبية ...الخ .
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بالطعق المخت فة

 .21الم اقفة الع مية الفعالة وحعتة طعح األسئ ة

ى يو هيئة التدرت

دون حعج أو تهيب مع اللتزام بآداب ال قاش وحسب ما تقتييه اآلداب
العامة .
 .22حمان سعتة الفكوى المقدمة م ها حد يو /يود .
 .23الفعور باألمن ال سي  ,ب يث ل تتععض إلى أخطار جسدتة أوص ية ,
واألمن المع وأ أو ال فسي ,ب يث ل تفعع الطالبة بأأ تهدتد مع وأ مثل
التخوتف من العقوبة أ والتععض لإلهانة أو السخعتة من قبل الجهات
األنادتمية واإلدارتة .
 .24الطالع

ى

الماتها في المقعر الدراسي ونتائج الختبارات الدورتة

والفص ية التي أدتها بعد النتهال من تص ي ها ون ا معاجعة إجاباتها في
الختبار ال هائي والطالع

ى ورقة إجابتها إذا اقتيت ال اجة وفقًا

لألنظمة وال وائح المعتمدد بالجامعة .
 .25إحاطتها بما تصدر في حقها من إن ار ولفت نظع أو حعمان من دخول
الختبار ال هائي وإحاطتها بسبب حعمانها وذلك قبل مو د الختبار ال هائي
بوقت ناف.
 .26أن تكون أسئ ة الختبارات حمن إطار الم هج الدراسي وم توتاته وأن
تُعا ى التوزتع المتوازن والم طقي ل درجات حمن ه ا الطار.
 .27مععفة اإلجابة ال موذجية ألسئ ة الختبارات الفص ية .
 .28استعداد جميع واجباتها التي س متها خالل الفصل الدراسي سوال نانت
نسخة ورقية أو نسخة إلكتعونية أو غيع ذلك .
 .29ال صول

ة مقابل مالي في حال تك يفها بالعمل بالسا ات خالل س وات

الدراسة وخارج واجباتها بالتفاق مع الجهة المُك فة وفقًا ألنظمة ولوائح
الجامعة .
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ب .حقوق الطالبة في المجال غيع األنادتمي:
.1

حننق التمتننع بخنندمات الع اتننة الجتما يننة التنني تُقنندمها الجامعننة
وفقاً ل وائح واألنظمة.

.2

توفيع الع اتة الص ية الكافينة لهنا  ,وحسنب منا تن ه

ينه لنوائح

الجامعة من توفيع العالج في العيادات التابعة ل جامعة .
.3

المفننارنة فنني األنفننطة المقامننة فنني الجامعننة حسننب اإلمكانننات
المتاحة .

.4

السننتفادد مننن خنندمات ومعافننق الجامعننة مثننل (السننكن ,المكتبننة
المعنزتننة  ,األنفننطة الطالبيننة  )..,وذلننك وفقناً ل ننوائح واألنظمننة
في الجامعة وحسب اإلمكانات المتاحة.

.5

ال صول

ى ال نوافز والمكافنآت المادتنة اإلحنافية المقنعرد نظامناً

في حالة نونها طالبة متفوقة.
.6

ال صول

نى إ اننات أو قنعوض مالينة بعند دراسنة حالتهنا المادتنة

وثبوت حاجتها لها وفقاً ألنظمة ولوائح الجامعة .
.7

إتاحنننة الفعصنننة لهنننا ل ينننور الننندورات التدرتبينننة والبنننعامج
والننعحالت واألنفننطة واأل مننال التطو يننة بمننا ل تتعننارض مننع
واجباتها األنادتمية.

.8

اختيننار مننن تمث هننا مننن زميالتهننا الطالبننات ل مفننارنة فنني لجننان
الطالبات الستفارتة لم اقفة ما تخصها من مواحيع .
 .9ال صننول

ننى الخدمننة الالئقننة والم اسننبة لحتياجاتهننا

وتععتفهننا بهننا فنني حالننة نونهننا مننن ذوأ الحتياجننات
الخاصة وذلك حسب اإلمكانات المتاحة.
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 .11تقييأل الخندمات الطالبينة المقدمنة لهنا منن خنالل السنتبانات التني
تقدم لها.
 .11توفيع جهة م ددد بالجامعة لع اتة حقوقها ومتابعتها.
 .12تزوتدها بال وائح نام نة بمنا فني ذلنك الالئ نة التأدتبينة ولئ نة
العقوبات.
 .13تننتأل إ ننالم الطالبننة باألخطننال الم سننوبة إليهننا بفننكل رسننمي ,
وتسننتمد العقوبننات المتخ ن د حنندها مننن الالئ ننة التأدتبيننة ولئ ننة
العقوبننات المعمننول بهننا بالجامعننة  ,وتمكننن أن تصننل العقوبننات إلننى
حد الفصل ال هائي من الجامعة .

ثانياً :واجبات الطالبة
.1

ى الطالبة احتعام نظام الجامعة المعمول به.

.2

نى الطالبنة احتننعام نعامنة وسنالمة أ يننال األسنعد الجامعيننة
وم سوبيها.

 .3أن تُقدم الطالبنة مع ومنات سن يمة

ند قيامهنا بعم ينة التسنجيل

وأن تفي بالتزاماتها اإلدارتة تجاه المؤسسة .
.4

ى الطالبة أن تتصف ب سن الخ ق في س ونها.

 .5أن ت تننعم حننق أ يننال األسننعد الجامعيننة فنني حعتننة التعبيننع
طالمنا ننان ذلننك فني حنندود منا تسنمح بننه األنظمنة الجامعيننة
واأل عاف األنادتمية والقيأل المجتمعية .
.6

ى الطالبة أن ل ت جأ إلى الغ
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أ وسعقة أ مال غيعها.

 .7أن ت نننافل الطالبنننة

نننى األمنننانن المخصصنننة ل دراسنننة

والوسننائل التع يميننة المُسننخعد لخنندمتها فنني العم يننة التع يميننة
وأن تُ ننافل

ننى نافننة ممت كننات الجامعننة ول تعبننث بهننا قصنند

التخعتب أو اإلتالف.
 .8أن ت تننعم قوا نند األمننن الجننامعي وحننوابط السننالمة العامننة
وتُ افل

ى نظافة الجامعة ومعافقها.

 .9اللتننزام بموا ينند الم احننعات حتننى لت تسننب ل طالبنننة أأ
تأخيع أ وغياب قد تععحها ل عمان.
 .11المثننابعد فنني الدراسننة و المفننارنة فنني الفصننل  ,و تت مننل
الطالبننة مسننئولية متابعننة اإل النننات و الواجبننات و األنفننطة
الخاصة بالمقعر حتى في غيابها.
 .11اللتننزام بتسنن يأل الواجبننات فنني المو نند الم نندد ,وبموا ينند
الختبننارات حتننى ل تننؤثع ذلننك فنني خصننأل درجننات الطالبننة
وبالتالي انخفاض معدلها .
 .12نندم لننب

ال ظننارات الفمسننية أو القبعننات أو العبننالات داخننل

القا ة الدراسية .
 .13دم األنل وميغ ال بان داخل القا ات الدراسية.
.14
 .15اللتنننزام بنننالزأ الجنننامعي و ننندم مخالفتنننه ب نننب

الت نننورد

القصننيعد أو الب ننوزد الفننفافة وبنندون أنمننام أو الب طننال  ,أو
ال يور بفكل تت نافى منع حنوابط الفنعتعة اإلسنالمية والعنادات
الععفية .
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 .16نندم إصنندار ال فننعات أو توزتعهننا أو جمننع أمننوال أو توزتعهننا
دون موافقة من الجامعة.
 .17إبعاز بطاقتها الجامعينة

ند الندخول والخنعوج ومتنى منا ط نب

م ها ومن أأ جهة رسمية في الك ية .
 .18نندم التعننعض ل جامعننة وم سننوباتها بمننا ل ت يننق فنني وسننائل
التواصنننل الجتمنننا ي (تغعتننندات  ,صنننور ) حتنننى ل تتعنننعض
ل م اسبة والجزال .
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