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ميثاق الطالب اجلامعي



ميثل الطالب اجلامعي أحد أهم الركائز اليت يعول عليها اجملتمع يف بناء
املستقبل ،وحتقيق التفاعل مع املتغريات الفكرية والعلمية والثقافية واالقتصادية
واالجتماعية ،والتكيف مع مستجداتها ومن ثم إرساء دعائم النهضة والتنمية
املستدامة.
وانطالقاً من ضرورة التذكري حبقوق الطالب وواجباته ،فقد مت وضع ميثاق
الطالب اجلامعي -احلقوق والواجبات؛ ليؤكد على ضمان حقوق الطالب
والتوعية بواجباته وحتليه بالسلوكيات اإلسالمية واجلامعية الفضلى ،والعمل
على تنمية شعوره باالنتماء جملتمعه ووطنه.
وقد مت تقسيم حمتوى امليثاق إىل حمورين أساسيني يتعلقان حبقوق
وواجبات الطالب يف اجملالني األكادميي وغري األكادميي ،وذلك على النحو املبني
فيما يلي:
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ميثاق الطالب اجلامعي
احملور األول :حقوق الطالب:ويقصد بها تلك احلقوق اليت تكفلها أنظمة اجلامعة يف اجملالني
األكادميي وغري األكادميي لتوفري بيئة تعليمية داعمة تضمن له حياة جامعية
مستقرة وفقًا إلمكاناتها.
احملور الثاني :واجبات الطالب:ويقصد بها الواجبات األكادميية وغري األكادميية اليت جيب على الطالب
االلتزام بها جتاه اجلامعة ،وذلك لالرتقاء جبودة العمل األكادميي ،والعمل على
توثيق العالقة بني الطالب من جهة ،واألستاذ اجلامعي والقطاعات اجلامعية من
جهة أخرى .وكذلك الواجبات على الطالب يف التخصصات الصحية.
 التعريف باملصطلحات الواردة يف امليثاق:
 الالئحة :األنظمة والضوابط اليت توضح للطالب ما له من حقوق وماعليه من واجبات.
الطالب :الطالب أو الطالبة يف جامعة جدة.منسوبو اجلامعة :أعضاء هيئة التدريس ومجيع املوظفني والعاملني. األمن احلسي والنفسي :عدم تعرض الطالب ألي تهديد باإليذاءاجلسدي ،أو املعنوي سواء كان ذلك عن طريق حرمانه حقه من
الدرجات ،أو اإليذاء النفسي بالتجاهل ،أو السخرية ،أو التقريع ،أو
التعدي باأللفاظ اجلارحة.
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ميثاق الطالب اجلامعي
اليوم اإلرشادي :يوم ختصصه اجلامعة لتوعية الطالب حبقوقه وواجباتهوبأنظمة اجلامعة الدراسية واإلدارية وإمكاناتها املختلفة ،األكادميية
وغري األكادميية اليت تساعده يف تسهيل سري دراسته.
 جلان الطالب االستشارية :جلان تشكل من قبل عمادة شؤون الطالبوتعمل حتت إشرافها تهدف إىل التعرف على مشكالت الطالب ،واملعوقات
اليت تواجههم يف سري دراستهم اجلامعية ،ومشاركة الطالب يف وضع
املقرتحات ،وإجياد احللول املناسبة هلا.
ملن هذا امليثاق؟هذا امليثاق موجه إىل مجيع الطالب والطالبات (جبميع أنواع الدراسة)
الذين يدرسون جبامعة جدة ،وكافة منسوبي اجلامعة الذين هلم عالقة مباشرة مع
الطالب أو الطالبة.
أهداف امليثاق: .1تبصري الطالب حبقوقهم وواجباتهم اجلامعية.
 .2تعريف كل من له عالقة بالطالب داخل اجلامعة حبقوق الطالب
وواجباته.
 .3حتقيق األمن االجتماعي والنفسي والصحي لتهيئة بيئة تعلم وحبث
وإبداع للطالب.
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ميثاق الطالب اجلامعي
 .4نشر الوعي بالضوابط اجلامعية العامة اليت تؤدي إىل حتفيز الطالب
على ممارسة سلوكيات تتسق مع املعايري اجلامعية املتميزة.
 .5دعم قيم العدالة والنزاهة واألمانة واالنتماء واملواطنة لدى الطالب
اجلامعي.
اجلهات املعنية املشار إليها يف بنود امليثاق:
()1

عمادة شؤون الطالب.

()2

عمادة القبول والتسجيل.

()3

القسم العلمي.

()4

إدارة الكلية.

()5

مركز اخلدمات الطبية.

()6

القطاعات املقدمة للخدمة داخل اجلامعة.
***
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ميثاق الطالب اجلامعي
احملور األول :حقوق الطالب.
أوالً :حقوق الطالب يف اجملال األكادميي.
 من حق الطالب:
 .1توفري البيئة الدراسية واملناخ العلمي املناسب له للحصول على تعلم ذي جودة
عالية يتناغم مع رسالة اجلامعة ورؤيتها.
 .2ت وووفري خ وومات علمي ووة لتش ووجيع الطال ووب ا ووو االهتم ووام بالبح ووث العلم ووي،
واإلش ووراف علي ووه يف املش وواريع واألحب ووال ،ومتابع ووة التزام ووه باألس ووس العلمي ووة
إلجنازها ،واحتضان وتنمية املوهبة واالبتكار العلمي.
 .3تسهيل احلصول على كامل حقوقه داخل اجلامعة من قبول اجلهوات اإلداريوة
أو األكادميية وفقًا ألنظمة ولوائح اجلامعة.
 .4احملافظة على سرية املعلومات واخلصوصية التامة يف كل ما يتعلق به وعدم
السماح باالطالع أو استخدام املعلومات الشخصية ،السجل األكادميي ،امللف
الشخصي ،وكشف الدرجات اخلاص به إال للمصرح هلم فقط.
 .5إش ووعاره قب وول اخت وواذ أي ق وورار حبق ووه ،ولف ووت نظ ووره عن وود وق وووع أي

الف ووات،

وإخطوواره كتابي واً ووا مت اختوواذه موون قوورارات حبقووه ،مووع إعطوواءه حووق الوودفاع
واملناقشة يف أي قرار يتعارض مع مصلحته األكادميية ووفقاً ألنظمة ولوائح
اجلامعة.
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ميثاق الطالب اجلامعي
 .6حرية التعبري عن الرأي واملناقشة يف األموور التعليميوة والرتبويوة الويت ختصوه
عل ووى أن يك ووون ذل ووك يف حوودود الس وولوكيات الالئق ووة ووفقوواً ألنظم ووة ول وووائح
اجلامعة)1( .

1

 .7التظلم لودى اجلهوة املعنيوة يف حالوة عودم احلصوول علوى حقوقوه املوذكورة يف
ميثاق الطالب)1( .

2

 .8التزام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة واعيد وأوقات احملاضرات ،والساعات
املكتبي ووة ،وف وورتات الراح ووة ب ووني احملاض وورات ،وع وودم إلغوواء احملاض وورات أو تغ وويري
أوقاته ووا إال يف حال ووة الض وورورة وبع وود اإلع ووالن ع وون ذل ووك عل ووى أن ي ووتم إعط وواء
حماضورات بديلووة عوون تلووك الوويت مت إلغاؤهووا أو التغيووب عنهووا ووا ال يتعووارض
مع وقت الطالب أو قدرته على االستيعاب)3( .
 .9تعريفه صادر احلصول على اللوائح واألنظمة اجلامعية واالسوتعانة وقوع
اجلامعة االلكرتوني يف نشرها)2( 3)1( .
.11

حص وووله علو وى نس ووخة ورقي ووة أو إلكرتوني ووة ( )CDم وون ميث وواق الطال ووب

اجل ووامعي احلق وووق والواجب ووات ،أو وض ووعها علووى موق ووع اجلامع ووة اإللكرتون ووي.
()2()1
.11

االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبتوه وفوق ضووابط وشوروط

القبو ووول والتسو ووجيل الو وويت تقرهو ووا اجلامعو ووة ويعلو وون عنهو ووا وحسو ووب إمكانو ووات
اجلامعة)2( .
1

اللجنة اإلعدادية للجنة االستشارية الطالبية لطالب وطالبات اجلامعة.

2

وحدة حقوق الطالب بعمادة شؤون الطالب.

3

وحدة حقوق الطالب بعمادة شؤون الطالب.
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ميثاق الطالب اجلامعي
احلصووول علووى البطاقووة اجلامعيووة الوويت تثبووت شخصوويته داخوول وخووار

.12

اجلامعة)2( .
إشو ووعاره وإحاطتو ووه بوجو ووود يو وووم إرشو ووادي للتعريو ووف بكليو ووات اجلامعو ووة

.13

وأقسامها ومعرفة ما يناسبه منهوا لاللتحواق بهوا بعود تووفر شوروط القبوول يف
الطالب (.)2()1
تقووديم اإلرشوواد والتوجيووه لووه وذلووك بتوزيووع مطبوعووات حتوووي أنظمووة

.14

ولوائح اجلامعة وكتيبات إرشادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي
ينتمي إليوه واخلطوط الدراسوية واخلودمات الطالبيوة األخورى ،وتوفريهوا علوى
ص و ووورة إلكرتوني و ووة (  ) CDأو وض و ووعها عل و ووي املوق و ووع اإللكرتون و ووي للجامع و ووة
(.)3()2()1
االط ووالع عل ووى اجل ووداول الدراس ووية قب وول ب وودء الدراس ووة إلمت ووام إج ووراءات

.15

تسجيل املقررات اليت يتيحها له النظام حسوب قواعود وشوروط عموادة القبوول
والتسجيل باجلامعة (.)4()3
حذف أو إضافة أي مقرر متاح حسوب أنظموة عموادة القبوول والتسوجيل

.16

واخلطط الدراسية أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقا للتقويم اجلامعي
الصادر من عمادة القبول والتسجيل)2( .
احلصول على

.17

طط املقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشوتمل

علووى (معلوم ووات ع وون أس ووتاذ  /أس وواتذة املق وورر ،املق وورر الدراس ووي ،أه ووداف املق وورر
و

رجاتووه التعليميووة ،اجلوودول الووزمي لتنفيووذ املقوورر ،أسوواليب وطوورق تقيوويم

الطالووب خووالل الفصوول الدراسووي [ اختبووارات  ،األنشووطة الوويت تتعلووق بامل ووادة ،
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ميثاق الطالب اجلامعي
تطبيقات عملية على املادة ]  ،توزيع الدرجات على أسوئلة االختبوار ،السياسوات
الواجوب االلتوزام بهووا ،املهوارات الواجوب اكتسووابها  ،املراجوع  ،مصوادر املعرفووة و
التعلم املتعلقة باملقرر ))4()3( .
التحويوول موون كليووة إىل أخوورى داخوول اجلامعووة أو موون قسووم علمووي إىل

.18

آخوور أو حتويوول نظووام الدراسووة حسووب اللوووائح واألنظمووة اخلاصووة بالتحويوول
وحسب اإلمكانيات املتاحة داخل الكلية.
احلص ووول عل ووى وثيق ووة التخ وور عن وود إنه وواء متطلب ووات التخ وور وفقو واً

.19

ألنظمة ولوائح اجلامعة خالل الفرتة الزمنية اليت حتوددها اجلامعوة لتسوليم
الوثيقة)2( .
توفري فرص التواصل الدائم مع عضو هيئة التدريس بالطرق املختلفة

.21

كالميد اإللكرتوني أو الساعات املكتبية وغري ذلك.
املناقشو ووة العلميو ووة الفعالو ووة وحريو ووة طو وورح األسو ووئلة علو ووى عضو ووو هيئو ووة

.21

التوودريس دون حوور أو تهيووب مووع االلتووزام بوواداب النقووا وحسووب مووا تقتضوويه
اآلداب العامة.
ضومان سورية الشووكوى املقدموة موون الطالوب ضود عضووو هيئوة التوودريس،

.22

حال وقوع ما يقتضي منه القيام ثل هذه الشكوى ،وبعد التحقق من صدقه
فيها)4()3( .
.23

و وواطر جسو وودية أو

الشو ووعور بو وواألمن احلسو ووي ،حبيو ووث ال يتعو وورض إىل

صحية ،واألمن املعنوي أو النفسي ،حبيث ال يشعر الطالب بأي تهديد معنوي
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ميثاق الطالب اجلامعي
مثوول الرتويووع أو التخويووف موون العقوبووة أو التعوورض لإلهانووة أو السووخرية موون
قبل اجلهات األكادميية واإلدارية.
.24

االطووالع علووى عالماتووه يف املقوورر الدراسووي و نتووائ االختبووارات الدوريووة

والفصلية اليت أداها بعد االنتهاء مون تصوحيحها ،وكوذا مراجعوة إجاباتوه يف
االختب ووار النه ووائي واالط ووالع عل ووى ورق ووة اإلجاب ووة إذا اقتض ووت احلاج ووة وفقو واً
لألنظمة واللوائح املعتمدة باجلامعة)3( .
.25

إحاطته ا يصدر يف حقوه مون إنوذار أولفوت نظور أو حرموان مون دخوول

االختبار النهائي وإحاطته بسبب حرمانه وذلك قبل موعد االختبوار النهوائي
بوقت كاف)3( .
.26

أن تكون أسئلة االختبوارات ضومن إطوار املونه الدراسوي وحمتوياتوه وأن

يراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات ضمن هذا اإلطار.
.27

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية)3( .

.28

اس وورتداد مجي ووع واجبات ووه ال وويت س وولمها خ ووالل الفص وول الدراس ووي س ووواء

كانت نسخة ورقية أو نسخة إلكرتونية أو غري ذلك)3( .
.29

احلصووول علووى مقابوول مووالي يف حالووة تكليفووه بالعموول بالسوواعات خووالل

سوونوات الدراسووة وخووار واجباتووه باالتفوواق مووع اجلهووة املكلفووة ،وفق واً ألنظمووة
ولوائح اجلامعة)1( .
.31

احلصول على كامل حقوقه داخول اجلامعوة مون قبول اجلهوات اإلداريوة

أو األكادميية وفقًا ألنظمة ولوائح اجلامعة)2()1( .
***
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ميثاق الطالب اجلامعي
ثانياً  :حقوق الطالب يف اجملال غري األكادميي
 من حق الطالب:
 .1التمتووع خبوودمات الرعايووة االجتماعيووة 4الوويت تقوودمها اجلامعووة وفق واً للوووائح
وأنظمة اجلامعة)1( .
 .2توفري الرعاية الصحية الكافية له وحسوب موا تون

عليوه لووائح اجلامعوة مون

توووفري العووال يف اإلدارة الطبيووة وحتويلووه إىل املستشووفيات واملراكووز الصووحية
التابعة للجامعة –إن لزم األمر )5( .-
 .3املشاركة يف األنشطة املقامة يف اجلامعة حسب اإلمكانات املتاحة)1(.
 .4االسووتفادة موون خوودمات ومرافووق اجلامعووة املتاحووة مثوول (املكتبووة االلكرتونيووة،
مركووز اإلرشوواد اجلووامعي ،املالعووب الرياضووية ،األنشووطة الطالبيووة والفعاليووات
التعليمية ،املطاعم ،مواقف السيارات وغريها ) وذلوك وفقواً للووائح واألنظموة
يف اجلامعة وحسب اإلمكانات املتاحة)6()1( .
 .5احلصول على احلوافز واملكافات املادية اإلضافية املقررة نظاماً يف حالة كونه
طالباً متفوقاً)1( .
 .6احلصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالتوه املاديوة وثبووت حاجتوه
هلا وفقاً ألنظمة ولوائح اجلامعة حسب اإلمكانية)1( .
 .7إتاحوة الفرصوة لوه حلضوور الودورات التدريبيوة والومام والورحالت واألنشووطة
واألعمال التطوعية ا ال يتعارض مع واجباته األكادميية)1( .
4

اخلدمات املتعلقة حبل املشاكل االجتماعية واملالية والنفسية اليت تواجه الطالب وتؤثر على دراستهم.
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ميثاق الطالب اجلامعي
 .8اختيار من ميثله من زمالئه الطلبة للمشاركة يف جلوان الطوالب االستشوارية
ملناقشة ما خيصه من مواضيع)1( .
 .9احلصو ووول علو ووى الو وودعم واملسو وواندة واخلدمو ووة الالئقو ووة واملناسو ووبة الحتياجاتو ووه
وتعريف ووه به ووا يف حال ووة كون ووه م وون ذوي االحتياج ووات اخلاص ووة وذل ووك حس ووب
اإلمكانات املتاحة)1( .
.11

تقييم اخلدمات الطالبية املقدمة لوه مون خوالل االسوتبانات الويت تقودم

له)1(.
.11
.12

توفري جهة حمددة باجلامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها)1( .
تزويده باللوائح كاملة

5

ا يف ذلك الالئحة التأديبية والئحة

العقوبات)1( .
***

5

وحدة حقوق الطالب بعمادة شؤون الطالب.
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ميثاق الطالب اجلامعي
احملور الثاني :واجبات الطالب:
أوالً :واجبات الطالب يف اجملال األكادميي:
 من واجبات الطالب:
-1

التعرف واالطالع على لوائح وأنظمة اجلامعة وااللتزام بها)3()2()1( .
6

-2

االلتزام عايري السلوك األكادميي املتميز.

-3

حضور اليوم اإلرشادي للتعريف بكليات اجلامعة وأقسامها العلمية)2( .

-4

االنتظووام يف الدراسووة وااللتووزام بالواجبووات واملهووام الدراسووية املطلوبووة منووذ
بوودء الدراسووة وعوودم التغيووب إال بعووذر مقبووول وذلووك وفقواً لألحكووام الووواردة
باللوائح واألنظمة باجلامعة.

-5

التعاموول بوواحرتام مووع أعضوواء هيئووة التوودريس والووزمالء ومجيووع منسوووبي
قطاعات اجلامعة األكادميية واإلدارية مع احرتام خصوصية كل منهم.

-6

االلتزام بأنظمة ولوائح اجلامعة املتعلقة بوأداء االختبوارات (عودم الغو
احملاولة أو مساعدة زمالئه على الغ

-7

أو

منه أو من غريه ))3()2( .

االلتووزام بأخالقيووات البحووث العلمووي واألمانووة املهنيووة لألحبووال الوويت يووتم
املشاركة فيها)3( .

-8

االلتووزام باإلرشووادات والتعليمووات الوويت يوجههووا املسووئول أو املراقووب يف قاعووة
االختبارات أو املعامل وعدم اإلخالل باهلدوء أثناء أداء االختبارات.

6

االلتزام الذاتي باألمانة األكادميية وكافة التعليمات املنظمة للعملية التعليمية.
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ميثاق الطالب اجلامعي
-9

عوودم القيووام بووأي سوولوك يتنووافى مووع الوودين واألخووالق ويووؤثر علووى الوضووع
األكادميي واملهي واملسؤوليات االجتماعية للطالب.

 -10االلت ووزام بتنفي ووذ العقوب ووة املوقع ووة علي ووة يف حال ووة إخالل ووه بل وووائح وأنظم ووة
اجلامعة.
 -11تقي وويم عض ووو هيئ ووة الت وودريس حس ووب النم وواذ املع وودة ل ووذلك م ووع مراع وواة
األمانة عند تعبئه هذه النماذ .
***
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ميثاق الطالب اجلامعي
ثانياً  :واجبات الطالب يف اجملال غري األكادميي
 من واجبات الطالب:
 - 1مراع وواة اهلل يف الس وور والعل وون عن وود اس ووتخدام مراف ووق وممتلك ووات اجلامع ووة
واحملافظووة عليهووا ووا حيقووق النفووع لووه ولزمالئووه وعوودم التعوورض ملمتلكووات
اجلامع ووة ب وواإلتالف أو العب ووث به ووا أو تعطيل ووها ع وون العم وول أو املش وواركة يف
ذلك سواء ما كان منها مرتبطاً باملباني أو التجهيزات واملعامل وغريها.
 - 2االلتزام بودخول مرافوق اجلامعوة أثنواء الودوام الرمسوي بهودوء واالنضوباط
واالمتنوواع عوون التوودخني فيهووا وعوودم إثووارة القلووق واإلزعووا أو التجمووع غووري
املشروع ،7أو التجمع املشروع يف غري األماكن املخصصة لذلك.
 - 3االلتزام بالسلوك واهليئة 8املناسبني لألعراف اإلسالمية واجلامعية ،وعودم
القيام بأية سلوكيات

لة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العاموة املرعيوة

داخل اجلامعة.
 - 4االلتووزام حبموول البطاقووة اجلامعيووة أثنوواء وجووودة داخوول اجلامعووة وتقوودميها
للموووظفني أو أعضوواء هيئووة التوودريس عنوود طلبهووا وعنوود إنهوواء أي معاملووة
للطالب داخل اجلامعة.
 - 5االلتزام باحملافظوة علوى البطاقوة اجلامعيوة وعودم السوماح للغوري بانتحوال
شخصيته أو انتحال شخصية الغري.
7

هو التجمع املثري للفوضى أو اإلزعا  ،أو املخالف لألنظمة.

8

اهليئة :ما يتعلق بالزي (املالبس) ،شعر الرأس وما او ذلك.
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ميثاق الطالب اجلامعي
 - 6املب ووادرة بط وورح األفك ووار ومناقش ووتها م ووع اآلخ وورين وعم وول البح ووول العلمي ووة
املناسبة يف حالة تكليفه بها.
 - 7االلتزام بلووائح وأنظموة قطاعوات اجلامعوة املختلفوة (اخلودمات الطالبيوة،
األمن والسالمة ،اإلدارة الطبية)1( .)... ،
 - 8االلتزام بإعطاء اجلامعة معلومات و بيانات صحيحة ودقيقة عن نفسه
واإلبالغ عند حدول أي تغيري يف البيانات.
 - 9عدم اإلساءة إىل مسعة اجلامعة بأي تصرف غري الئق يصدر منه داخل أو
خار احلرم اجلامعي ،وللجامعة احلق يف اختاذ اإلجراء املناسب يف حقه
عند وقوع أي

الفة.
***
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ميثاق الطالب اجلامعي
ثالثاً  :واجبات الطالب يف اجملال الصحي
 من واجبات الطالب يف التخصصات الصحية:
 )1االلتزام بأخالقيات املهنة الصحية.
 )2مراقبة اهلل يف املهنة.
 )3التعهد بصيانة حياة اإلنسان يف مجيع مراحلها.
 )4التعهد حبفظ كرامة الناس وسرت عوراتهم وكتم أسرارهم دون تفرقة
بينهم.
 )5املثابرة على طلب العلم وتسخريه لنفع اإلنسان ال ألذاه.
 )6توقري من علَّمي وتعليم من يصغُرني.
***
وافق جملس اجلامعة يف قراره رقم (  )4يف اجتماعه (الثاني) للعام اجلامعي
1438/1437هو ،واملنعقد بتاريخ 1438/3/16هو املوافق 2116/12/15م على ميثاق
الطالب اجلامعي -احلقوق والواجبات.
***
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