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مقدمة
ًإحي إؿداز الئدت الحٜى ٚوالالتزاماث للوالب الجامعي جسحمت لظُاطت خ٢ىمخىا السػُدة
في جد ُٜٝؤُلى مظخىٍاث الؼ٘اُٗت والىكىح داخل بِئاث الِمل  ،وزٓبت مً حامِت
الوائ ٙفي جىٗحر مسحُِت واضحت وؿسٍدت جىضح ألبىائها الوالب وهالباث الجامِت مالهم مً
خٜى ٚوما ُليهم مً التزاماث داخل الحسم الجامعي .
إهىا في حامِت الوائ ٙهسخب بإًت اطخ٘ظازاث مً ٛبل ؤبىائىا الوالب خُا ٤مىاد هره
الالئدت  ،وهخى ّٛؤن ًخم الالتزام بجمُّ بىىدها ختى ال ً ّٜمخال٘ىها جدذ هائلت الِٜىباث
اإلاٜسزة .

ً
ؤوال  /خٜى ٚالوالب الجامعي
ؤ .خٜىُ ٚامت
 -1الحـىُ ٤لى وسخت مً هره الالئدت مً خال ٤مى ّٛالجامِت الال١ترووي ؤو مً
خال ٤ال٢لُت ؤو الٜظم الري ًدبّ له.
 -2حظهُل الحـىُ ٤لى ٠ل خٜىٛه داخل الجامِت ٠املت مً خال ٤الجهاث ؤلادازٍت
وألا٠ادًمُت وٗ ٝاللىائذ وألاهٌمت اإلاِمى ٤بها .
 -3التزام ؤُلاء هُئت الخدزَع واإلاىً٘حن والِاملحن مً ميظىبي الجامِت باخترام
الوالب وإُواءه ٠اٗت خٜىٛه ألا٠ادًمُت وألادبُت .
ُ -4دم الخِسق إلاِاملت جمُحز ؤو ُىـسٍت .
 -5جىٗحر اػتراهاث الظالمت والازػاداث في داخل الحسم الجامعي بما ًلمً ُدم
حِسق الوالب إلاخاهس .
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 -6جمُ١ىه مً الدٗاَ ًُ ه٘ظه ؤمام ؤي حهت بالجامِت في ؤي ٛلُت جإدًبُت جسّٗ
كده  ،وُدم ؿدوز الِٜىبت في خٜه إال بِد طماَ ؤٛىاله وذل ٣مالم ًثبذ ؤن
ُدم خلىزه ٠ان لِرز ٓحر مٜبى ٤وذل ٣بِد اطخدُائه للمسة الثاهُت .
ً
 -7الخٌلم مً الٜساز الخإدًبي الـادز كده وذل ٣وٜٗا للٜىاُد اإلاٜسزة في هرا الؼإن
بمىحب ؤخ٢ام جإدًب الوالب .
 -8الح٘اي ُلى مدخىٍاث مل٘ه داخل الجامِت وهصاهت الخِامل مِه  ،وُدم حظلُم
ؤي منها إال للوالب ه٘ظه ؤو ولي ؤمسه ؤو مً ً٘ىكه برل ، ٣مً ٛبل حهاث
الخد ُٜٝؤو ؤحهصة الٜلاء ؤو لجهت خ٢ىمُت ؤخسي .
 -9خ ٝالوالب مً ذوي الاخخُاحاث الخاؿت في الحـىُ ٤لى الخدمت الالئٜت
ً
واإلاىاطبت الخخُاحاجه وٜٗا لألهٌمت والٜىاُد اإلاِدة لرل. ٣

ب – خٜى ٚفي مجا ٤الخِلُم ألا٠ادًمي
 -1جىٗحر البِئت الدزاطُت اإلاىاطبت لخد ُٜٝألاهداٖ الخِلُمُت اإلاىىهت بها .
 -2الحـىُ ٤لى اإلاادة الِلمُت واإلاِسٗت اإلاسجبوت باإلاٜسزاث الجامُِت التي
ً
ًدزطها وذل ٣وٜٗا لألخ٢ام واللىائذ الجامُِت التي جد١م الِمل الا٠ادًمي .
 -3الحـىُ ٤لى الخوى الدزاطُت بال٢لُت ؤو الٜظم والخخــاث اإلاخاخت له ،
وٟرا الاهالَ ُل الجداو ٤الدزاطُت ٛبل بدء الدزاطت وإحساء حسجُله في
اإلاٜسزاث التي ًدُدها له الىٌام وٗ ٝآلالُت اإلاىٌمت لرل. ٣
 -4خرٖ ؤو اكاٗت ؤي مٜسز ؤو اُخراز ؤو جإحُل ال٘ـل الدزاس ي بإٟمله وٜٗا إلاا
ًدُده هٌام الدزاطت والدسجُل في الجامِت وذل ٣في ال٘ترة اإلادددة لرل٣
واإلاِلً ُنها للوالب.
 -5جُُٜم الخِلُم الري ًخلٜاه الوالب وهرا ٌظاُد في جد ُٜٝزٓبت الجامِت في
جدظحن حىدة الخِلُم الا٠ادًمي .
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 -6التزام ؤُلاء هُئت الخدزَع في الجامِت بمىاُُد وؤوٛاث اإلاداكساث
واطدُ٘اء الظاُاث الِلمُت والِملُت لها وُدم الٔاء اإلاداكساث ؤو حُٔحر
ؤوٛاتها الا في خالت اللسوزة وبِد ؤلاُالن ُلى ذلُ ، ٣لى ؤن ًخم اُواء
مداكساث بدًلت ًُ جل ٣التي جم الٔائها ؤو الخُٔب ُنها مً ٛبل ُلى هُئت
الخدزَع الطدُ٘اء اإلاٜسز وذل ٣بِد الخيظُ ٝمّ الولبت والٜظم اإلاِني إلجمام
ذل.٣
 -7الاطخ٘ظاز واإلاىاٛؼت الِلمُت الالئٜت مّ ؤُلاء هُئت الخدزَع دون زٛابت ؤو
ُٜىبت في ذل ٣طىاء ٠ان ذل ٣ؤزىاء اإلاداكسة ؤو ؤزىاء الظاُاث اإلا١خبُت
اإلاِلىت إلاٜابلت الوالب.
 -8ؤحساء ٠اٗت الاخخبازاث التي حِٜد للمٜسز ما لم ً ً١هىال ٣ماوّ هٌامي ًدى٤
دون ؤحسائها وٜٗا للىائذ والخِلُماث الخاؿت برلُ ٣لى ؤن ًخم اُالن الوالب
بدسماهه مً دخى ٤الاخخباز ٛبل ذل ٣بىٛذ ٠اٖ.
 -9مِسٗت هخائجه التي خـل ُليها في الاخخبازاث الؼهسٍت وال٘ـلُت والنهائُت التي
ؤداها بِد ال٘ساْ مً جصحُدها واُخمادها.
 -11إخخُاز الخخـف الري ًٜسه الوالب بما ال ًخِازق مّ الٜىاُد اإلاىٌمت
لرل.٣
 -11مِسٗت اإلاخولباث الالشمت للخخسج.
 -12جٜدًم ؤلازػاد ألا٠ادًمي الري ًم ً١الوالب مً اخخُاز اإلاٜسزاث الدزاطُت
اللسوزٍت للحـىُ ٤لى الدزحت الجامُِت  .وجٜدًم الخىحُه اإلاىاطب الري
ٌظاُدهم ُلى ججىب اإلاؼا٠ل ؤزىاء الدزاطت وُلى الاوسجام مّ الحُاة
الجامُِت.
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ج -خٜى ٚفي مجا ٤الاخخبازاث
 -1ؤن ج٢ىن ؤطئلت الاخخبازاث كمً اإلاٜسز الدزاس ي ومدخىٍاجه واإلاظائل التي
جمذ ازازتها او الاخالت اليها ؤزىاء اإلاداكساث وؤن ًساعي الخىشَّ اإلاخىاشي
واإلاىوٜي للدزحاث بما ًد ٜٝالخُُٜم الِاد ٤لٜدزاث الوالب.
َ
 -2ان ً٢ىن الصمً اإلاددد لإلحابت ٠اُٗا.
 -3ان ًساعي الخىشَّ الظلُم للدزحاث في ؤطئلت الاخخبازاث ال٘ـلُت والنهائُت
بما ًد ٜٝالخُُٜم الِاد ٤لٜدزاث الوالب.
 -4ؤن ٌظمذ لهم بئداء ٠اٗت الاخخبازاث التي حِٜد للمٜسز الدزاس ي ما لم ًً١
هىا ٞماوّ ًدى ٤دون ذل ٣وٜٗا للىائذ والخِلُماث الخاؿت برلُ ٣لى
ؤن ًخم اُالمهم بالحسمان مً دخى ٤الاخخباز ٛبله بىٛذ ٠اٖ.
د -خٜى ٚفي مجا ٤الخدماث الجامُِت
مً خ ٝالوالب والوالباث الخمخّ بالخدماث الجامُِت الخالُت ( في خالت جىٗسها ) وبما ال
ًخِازق مّ اللىائذ والٜىاهحن اإلاىٌمت لرل ٣؛ وحؼمل:
 -1الحـىُ ٤لى البواٛت الجامُِت .
 -2الاطخ٘ادة مً خدماث ومساٗ ٝالجامِت (ال١خب – اإلا١خباث الال١تروهُت
ً
وال٘سُُت – الـالت السٍاكُت – ال٘١خحرًا  ...وٓحرها ) وذل ٣وٜٗا للىائذ
والىٌم اإلاِمى ٤بها في الجامِت.
 -3الحـىُ ٤لى ط ً١حامعي .
 -4الحـىُ ٤لى السُاًت الصحُت والِالج داخل اإلاظدؼُ٘اث واإلاساٟص
الصحُت الخابِت للجامِت .
 -5اإلاؼازٟت في ألاوؼوت السٍاكُت اإلاخخل٘ت واطخخدام اإلاساٗ ٝاإلاخــت
لرل ٣داخل الجامِت .
 -6الخمخّ باإلُاهت والسُاًت الاحخماُُت وؤي خدماث ؤخسي جٜدمها الجامِت .
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ً
زاهُا  /التزاماث الوالب الجامعي
ؤ -الالتزاماث الِامت
ُ -1دم الُٜام بإُما ٤مخلت باألخال ٚؤلاطالمُت وآلاداب الِامت والالتزام بالصي والظلىٞ
اإلاىاطبحن.
 -2اخترام ؤهٌمت ولىائذ وحِلُماث الجامِت وٛسازاتها الـادزة جىُ٘را لها.
ُ -3دم الِبث ؤو إجالٖ ؤو حِوُل الخجهحزاث ؤو اإلايؼئاث الجامُِت ًُ الِمل ؤو الاخال٤
بالىٌاٗت للممخل٢اث واإلايؼأث الجامُِت.
ُ -4دم اطخخدام مساٗ ٝالجامِت وججهحزاتها في ٓحر ألآساق اإلاخــت لها.
ُ -5دم ؤلاطاءة بالٜى ٤ؤو الِ٘ل إلايظىبي الجامِت وهالبها وكُىٗها ومِاملتهم باالخترام
الالئ.ٝ
 -6خمل البواٛت الجامُِت داخل الجامِت وجٜدًمها للمظؤولحن ُىد الولب.
ُ -7دم جٜدًم وزائ ٝمصوزة بٔسق الحـى ٤منها ُلى مىِ٘ت ؤو مصٍت مً ؤي هىَ.
ُ -8دم الخدخحن داخل الجامِت.
ُ -9دم ازازة الاشُاج ؤو الخجمّ في ٓحر ألاما ًٟاإلاخــت لرل.٣

ب -الالتزاماث في اإلاجا ٤الخِلُمي الا٠ادًمي
 -1اخترام الٜىاُد والترجِباث اإلاخِلٜت باإلاٜسزاث الدزاطُت والُٜام ب٢اٗت مخولباتها.
 -2الاهخٌام في الدزاطت خظب اإلاىاُُد اإلاٜسزة.
ُ -3دم خلىز اللٜاءاث الىٌسٍت ؤو الِملُت في اإلاٜسزاث ٓحر اإلاسجل ٗيها إال بئذن
خاؾ مً اطخاذ اإلاٜسز.
 -4الخإٟد مً آال ٚالجىاٛ ٤بل الدخى ٤الى الٜاُاث ؤو اإلاِامل وُدم اطخخدامه
ؤزىاء اإلاداكساث ؤو الاخخبازاث .
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ُ -5دم جىاو ٤ألاهِمت ؤو اإلاؼسوباث داخل ٛاُاث الدزاطت ؤو اإلاِامل او اإلا١خباث
الجامُِت.
ُ -6دم ادخا ٤مىاد ؤو ؤحهصة ممىىُت في ٛاُاث الدزاطت ؤو اإلاِامل.
 -7ألاماهت وُدم الاطدُالء ُلى اُما ٤الٔحر ؤو اللجىء إلي وطائل ٓحر مؼسوُت ؤو
اإلاظاُدة لرلُ ٣ىد اُداد الىاحباث اإلاجزلُت والبدىر واإلاخولباث الدزاطُت
الاخسي اإلاخِلٜت باإلاٜسزاث الدزاطُت.
 -8اإلاداٌٗت ُلى اإلاىاد والادواث وال١خب الجامُِت واطترحاَ ما ؤطخِحر منها في
الىٛذ اإلاددد.
 -9الخدىٍل والدسجُل والاُخراز والحرٖ والاكاٗت وٜٗا لألخ٢ام واللىائذ وألاهٌمت
الظازٍت في الجامِت.
 -11التزام الوالب باإلزػاداث والخِلُماث التي ًىحهها اإلاظؤو ٤في ٛاُت الاخخبازاث

ج -التزاماث في مجا ٤الاخخبازاث
ُ -1دم الاخال ٤بٜىاُد وهٌام الاخخبازاث.
ُ -2دم الٔؽ ؤو الؼسوَ ُٗه ؤو اإلاظاُدة في ازج٢ابه.
ُ -3دم اهخدا ٤شخـُت الٔحر.
 -4التزام الهدوء في ٛاُت الاخخباز.
 -5التزام الوالب بالٜىاُد والترجِباث اإلاخِٜلت باالخخبازاث والىٌام ٗيها وُدم الٔؽ.
 -6ججىب الظسٛت ألادبُت وال٘١سٍت لِمل الٔحر .
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د -التزاماث في مجا ٤الخدماث الجامُِت
 -1دّٗ اإلابالٕ اإلاٜسزة طىاء ٠اهذ ُٛمت الخدماث الوالبُت ؤو الٔساماث ؤو خالٗه للجهاث
اإلاِىُت برل. ٣
 -2ابالْ الجامِت ًُ ؤي خالت جصوٍس بالىزائ ٝؤو ؤي وؼان ًٜـد به ؤلاطاءة الى الجامِت
ؤو ممخل٢اتها.
 -3مخابِت الاهالَ ُلى اُالهاث الجامِت وؿىزها اإلاخخل٘ت التي ًٜـد بها اخالت الوالب
ب٢ل اإلاظخجداث التي تهمه طىاء ٠اهذ لىخاث داخلُت ؤو زطائل ال١تروهُت ُلى البرًد
ؤلال١ترووي الخاؾ بالوالب ؤو زطائل ُبر الجىا ٤وٓحره .
 -4اإلاؼازٟت في ألاوؼوت السٍاكُت والاحخماُُت واإلاجخمُِت التي جٜدمها الجامِت خظب
اللىائذ اإلاىٌمت لرل. ٣

ً
زالثا /مخال٘اث الئدت الحٜى ٚوالالتزاماث والِٜىباث اإلاترجبت ُلى ذل٣
ؤ -مخال٘اث ُامت
٠ -1ل ٛى ٤ؤو ِٗل ًمع الؼسٖ ؤو ال١سامت وٍخل بدظً الظحر والظلى ٞوالُٜم
داخل الجامِت وخازحها.
 -2ؤي اجالٖ ؤو مداولت اجالٖ للميؼئاث ؤو الخجهحزاث الجامُِت.
 -3جىٌُم الخجمِاث داخل الجامِت ؤو إؿداز اليؼساث ؤو جىشَِها ؤو حمّ
الامىا ٤او الخىُِٛاث ٛبل الحـىُ ٤لى جسخُف مً الظلواث الجامُِت
اإلاخخـت.
 -4ؤلاًراء ؤو الاُخداء ُلى ؤي ٗسد مً ال٢ىادز الخِلُمُت ؤو الادازٍت في الجامِت ؤو
تهدًده ؤو اًهاز ُدم الاخترام ججاهه بوسٍٜت مباػسة ؤو ٓحر مباػسة.
 -5الاُما ٤اإلاخلت بىٌام الجامِت ؤو الامخىاَ اإلادبس ؤو الخدسٍم ُلى ُدم
خلىز اإلاداكساث.
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 -6ججاوش ؤي مً ممخل٢اث الجامِت مً اإلاباوي ؤو اإلايؼئاث ؤو اإلاساٗ ٝؤو الدخى٤
اليها دون جـسٍذ.
 -7الظسٛت التي حؼمل طسٛت الخدماث او اإلامخل٢اث الصخـُت او الخابِت
للجامِت داخل مٜساتها ؤو في ؤي وؼان حامعي.
 -8اهتها ٞمِاًحر اإلالبع الخاؾ بالجامِت وجساعي الجامِت الخىىَ الثٜافي وجدترم
مخولباث جىٗحر بِئت حِلُم اهخاحُت ومً زم ُلى الوالب اخترام الثٜاٗت
والخٜالُد اإلادلُت في ملبظهم خُث ال ًٜبل اللبع الٔحر مالئم مً الر٠ىز او
ؤلاهار اذ ًىاحه الوالب اإلاخال ٙؤلاحساءاث الخإدًبُت اإلاىاطبت.
 -9امخال ٞم٘اجُذ في مباوي الجامِت ؤو مساٜٗها ؤو ممخل٢اتها او وسخها ؤو
اطخخدامها دون جـسٍذ.
 -11دخى ٤مساٗ ٝالجامِت ؤو ممخل٢اتها او اطخخدامها دون جـسٍذ بما في ذل٣
ؤدواث الحاطب آلالي ؤو بسامجه.
ب -مخال٘اث ؤ٠ادًمُت
ُ -1دم خلىز اإلاداكساث ؤو الخمازًٍ والدزوض الِلمُت وٓحرها مما جٜض ي اللىائذ
باالهخٌام ٗيها.
 -2الٔؽ في الاخخبازاث ؤو الؼسوَ ُٗه.
 -3الاخال ٤بىٌام الاخخبازاث.
 -4الظسٛت ألادبُت ؤو ال٘١سٍت لِمل الٔحر وَؼمل :
اطخخدام مساحّ ( ٟخب  ،حسائد  ،مىطىُاث  .الؼب١ت الِى١بىجُت  )..دون الاٗـاح
ًُ ذل٣
جٜدًم ه٘ع الِمل في ؿ٘ىٖ  /ػِب دزاطُت مخخل٘ت
ػساء ُمل ؤ٠ادًمي ؤو حظلُم ُمل جم اُداده مً هسٖ شخف آخس
حظلُم ُمل دون اخترام خُثُاث الاٛخباض داخل الىف
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 -5اهجاش ما ًى٠ل الُه مً ج٢لُ٘اث ؤو ُمل بوسٍٜت ٓحر الئٜت ُلمُا مثل ٗبرٟت
الىخائج واإلاِوُاث ودزاطت مُِىه  ،ؤو جٜدًم ػهاداث مصٍ٘ت  ،ؤو جٜدًم ُمل
حماعي ُلى ؤهه ُمل ٗسدي ؤو ُدم اإلاؼازٟت الِ٘لُت في الِمل الجماعي
 -6الخدخل في ؤُما ٤هلبت آخسًٍ بدون اذن ؤو جـسٍذ بما ٌظاهم في الخللُل
الا٠ادًمي للىخائج.

ج -الِٜىباث الخإدًبُت
ًد ٝللجىت الخإدًب بِد جثبتها مً اإلاخال٘اث اإلادالت اليها الاًٜاَ بىاخدة ؤو ؤٟثر مً الِٜىباث
الخالُت:
ً
 -1الخىبُه ػ٘هُا وجىزُ ٝذل ٣بخِهد خوي .
 -2الاهراز ٟخابت .
 -3الحسمان اإلاؤٛذ مً الاػترا ٞفي اليؼاهاث الوالبُت ؤو مً بِم الخدماث الجامُِت.
 -4الحسمان مً دخى ٤الامخدان في مٜسز ؤو ؤٟثر في ٗـل دزاس ي واخد .
 -5الٔاء امخدان اإلاادة ؤو اإلاىاد في خاالث الٔؽ ؤو اإلاداولت .
 -6ؤلاًٜاٖ ًُ الدزاطت إلادة ال جٜل ًُ ٗـل دزاس ي واخد وال جصٍد ًُ ٗـلحن مّ
إًٜاٖ اإلا٢اٗاة .
 -7ال٘ـل النهائي مً الجامِت .
 -8إخالت ؤي ٛلاًا جدخىي ػبه حىائُت للجهاث اإلاخخـت خازج الجامِت للخد ُٜٝفي
ذل.٣
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 oمالخٌاث ُامت
 -1جدٍ٘ الٜسازاث الـادزة بالِٜىباث الخإدًبُت في مل ٙالوالب.
ً -2ترجب ُلى ٛسازاث ال٘ـل النهائي ُدم الظماح بئُادة ُٛد الوالب في الجامِت .
ً -3جىش إُالن الٜساز الـادز بالِٜىبت الخإدًبُت في داخل الجامِت .
ً -4جىش إخواز ولي ؤمس الوالب ؤو الوالبت .

د -الخٌلم و الؼ٢اوي الوالبُت
و حؼمل الؼ٢ىي ؤو الخٌلم ألا٠ادًمي اإلاخِل ٝبمظائل ؤ٠ادًمُت مثل  :الٜبى، ٤
الدزحاث  ،ؤلاًٜاٖ ألا٠ادًمي  ،الخللُل  ،الاهخدا ،٤جصوٍس اإلاِلىماث ًُ ُمد ،
جٜدًم الِمل اإلاِد إلاٜسز دزاس ي ما في مٜسز دزاس ي آخس  ،باإلكاٗت إلي اهتها ٞخٜىٚ
الخإلُ. ٙ
وجخلمً ٟرل ٣الؼ٢اوي ٓحر ألا٠ادًمُت ،وهي ُلى طبُل اإلاثا ٤ال الحـس :
الخدسغ(اللٌ٘ي ؤو الجظدي)  ،التهدًد  ،الظلى ٞالخخسٍبي ؤو الخِظ٘ي داخل الحسم
الجامعي  ،الٔساماث  ،السطىم  ،الاطدبِاد مً اطخخدام خدمت مُِىت  ،الخمُحز ،
الاهالَ ُلى السجالث  ،مخال٘ت الظُاطاث .
و جيخهج حامِت الوائ ٙطُاطت ُادلت وػ٘اٗت خى ٤جٌلم الوالب اشاء ما ًىّٛ
ُليهم مً ُٜىباث جإدًبُت في خاُ ٤دم اٛخىاَ الوالب باإلحساء الخإدًبي اإلاخخر كده
ُلُه الخٜدم خال ٤اطبىُحن مً إبالٓه برل ٣الى ُمُد ال٢لُت الخابّ لها وجخىلى ال٢لُت
الىٌس في الِٜىبت مً خال ٤لجىه خاؿت ًخم ج٢ىٍنها لهره اإلاهمت وٍخم ابالْ الوالب بما
جساه هره اللجىت وفي خالت ُدم اٛخىاُه برلً ٣خم اخالت اإلاىكىَ للجىت الدائمت

ً
لحماًت الحٜى ٚالوالبُت والتي جخىلى دزاطت الحالت والبدث ٗيها وٍ٢ىن ٛسازها ملصما

للجمُّ.

