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ميثاق الطالب الجامعي

  الميثاق:
 بصفتــي طالــب مــن طــالب جامعــة الدمــام وألنــي أؤمــن بالمســؤولية تجــاه الجامعــة التــي أنتمــي إليهــا 
وانطالقــًا مــن شــريعتنا الســمحاء التــي تقــوم عليهــا مبادئنــا وأخالقنــا وعلــى رأســها الصــدق واألمانــة والقيم 
االخالقيــة الســامية  واحتــرام النظــام والقانــون وحرصــًا علــى تطبيــق أخالقيــات التعلــم التــي تقتضــي أن 
أكــون ُمراقبــًا علــى نفســي مــن أجــل مصلحتــي ومصلحــة مجتمعــي ووطنــي الــذي أعيــش فيــه، وعليــه وبعــد 
ــى حقوقــي  ــه لمــا ورد فــي المقدمــة ، وبعــد اطالعــي عل ــًا ال لبــس في أن قــرأت وتفهمــت تفهمــًا واضح
وواجباتــي الــواردة أدنــاه ، فإنــي أتعهــد بااللتــزام بأعلــى معاييــر االخــالق االســالمية التــي يتصــف بهــا 
المســلم ومنهــا األمانــة ، والصــدق ، والنزاهــة والشــفافية واالمتثــال الــى كافــة التعليمــات واالنظمــة 

المعمــول بهــا بالجامعــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

االمتثال وااللتزام  بقواعد الدراسة بالجامعة في إطار الحقوق والواجبات .. 1
االمتثال لجميع االنظمة والتعليمات والقوانين ذات العالقة المعمول بها بالجامعة .. 2
التقيد بأعلى معايير األدب وحسن السلوك واألخالق مع اإلدارة واألساتذة والزمالء .. 3
تنفيذ المهام واالنشطة الموكولة إلي.. 4
التعامل مع الزمالء بروح الفريق الواحد.. 5
أكون خاضعًا للمساءلة ومسؤواًل عن جميع أفعالي وأقوالي.. 6
السعي لرفع اسم الجامعة.. 7
خدمة الوطن ، واالنتماء إليه، ورفع شأنه.. 8

  حقوق وواجبات الطالب الجامعي:

  أواًل: الحقوق:

  أ. حقوق الطالب في المجال األكاديمي:

توفيــر البيئــة الدراســية والمنــاخ العلمــي المناســب له للحصــول على تعلم ذو جودة عالية بما يتماشــى . 1
مــع رســالة الجامعــة مــن خــالل توفيــر كافة اإلمكانــات التعليمية المتاحة لخدمة هــذا الهدف.

ــكـ . 2 ــي يدرســها وذلـ ــة الت ــة والمعرفــة المرتبطــة بالمقــررات الجامعي ــر المــادة العلمي حقــه فــي توفي
ــة التــي تحكــم العمــل األكاديمــي. ــوائح الجامعي ــألحكام واللـ وفقــًا لـ

تســهيل الحصــول علــى كامــل حقوقــه داخــل الجامعــة مــن قبــل الجهــات اإلداريــة أو األكاديميــة وفقــًا . 3
ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والخصوصيــة التامــة فــي كل مــا يتعلــق بــه وعــدم االطــالع أو . 4
اســتخدام المعلومــات الشــخصية، الســجل األكاديمــي، الملــف الشــخصي وكشــف الدرجــات الخــاص 

بــه إال للُمصــرح لهــم فقــط.
إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات وإخطاره كتابيًا بما تم اتخاذه . 5

من قرارات بحقه مع إعطاءه حق النقد في أي قرار يتعارض مع مصلحته األكاديمية وفقًا ألنظمة 
 ولوائح الجامعة.



462

حريــة التعبيــر عــن الــرأي والمناقشــة فــي األمــور التعليميــة والتربويــة التــي تخصــه علــى أن يكــون . 6
ذلــك فــي حــدود الســلوكيات الالئقــة ووفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة .

التظلم لدى الجهة المعنية في حالة عدم الحصول على حقوقه المذكورة في ميثاق الطالب.. 7
التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات المحاضــرات والســاعات المكتبيــة وفتــرات . 8

الراحــة بيــن المحاضــرات وعــم إلغــاء المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا إال فــي حالــة الضــرورة وبعــد 
اإلعــالن عــن ذلــك علــى أن يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة عــن تلــك التــي تــم إلغاؤهــا أو التغيــب عنهــا 

بمــا ال يتعــارض مــع وقــت الطالــب أو قدرتــه علــى االســتيعاب.
تعريفــه بمصــادر الحصــول علــى اللوائــح واألنظمــة الجامعيــة ) موقــع الجامعــة االلكترونــي ، عمــادة . 9

القبــول والتســجيل وعمــادة شــؤون الطــالب وغيرهــا ... ( .
ــه علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة ) cd ( مــن وثيقــة حقــوق وواجبــات الطالــب الجامعــي أو . 10 حصول

وضعهــا علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي.
االلتحــاق بالكليــة أو القســم العلمــي حســب رغبتــه وفــق ضوابــط وشــروط القبــول والتســجيل التــي . 11

ُتقرهــا الجامعــة وحســب إمكانيــات الجامعــة.
الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة.. 12
إشــعاره وإحاطتــه بوجــود يــوم إرشــادي للتعريــف بكليــات الجامعــة وأقســامها ومعرفــة مــا يناســبه منهــا . 13

لاللتحــاق بهــا بعــد توفــر شــروط القبــول فــي الطالــب » الجهــة المســؤولة : عمــادة القبــول والتســجيل ».
تقديــم االرشــاد والتوجيــه لــه وذلــك بتوزيــع مطبوعــات عــن أنظمــة ولوائــح الجامعــة وكتيبــات إرشــادية . 14

وتعريفيــة عــن الكليــة والقســم العلمــي الــذي ينتمــي إليــه والخطــط الدراســية والخدمــات الطالبيــة 
األخــرى وتوفيرهــا بشــكل الكترونــي »cd » ووضعهــا علــى الموقــع االلكترونــي للجامعــة » الجهــة 

المســؤولة : عمــادة شــؤون الطــالب ، عمــادة القبــول والتســجيل  ».
االطــالع علــى الجــداول الدراســية قبــل بــدء الدراســة إلتمــام إجــراءات تســجيل المقــررات التــي يتيحهــا . 15

لــه النظــام حســب قواعــد وشــروط عمــادة القبــول والتســجيل بالجامعــة.
حــذف أو إضافــة أي مقــرر أو حــذف الفصــل الدراســي بأكملــه وفقــًا للتقويــم الجامعــي الصــادر مــن . 16

عمــادة القبــول والتســجيل.
الحصول على مخطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل على » معلومات عن أستاذ . 17

/ أساتذة المقرر ، المقرر الدراسي ، أهداف الُمقرر ومخرجاته التعليمية ، الجدول الزمني لتنفيذ 
الُمقرر ، أساليب وطرق تقييم الطالب خالل الفصل الدراسي  ، االختبارات ، األنشطة التي تتعلق 

بالمادة ، التطبيقات العملية على المادة  ، توزيع المهارات الواجب اكتسابها ، المراجع ، مصادر 
 المعرفة والتعلم المتعلقة بالمقرر ».
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التحويــل مــن كليــة الــى ُأخــرى داخــل الجامعــة أو مــن قســم علمــي إلــى آخــر، أو تحويــل نظــام الدراســة . 18
مــن انتســاب إلــى انتظــام أو تعليــم عــن بعــد والعكــس حســب اللوائــح واألنظمــة الخاصــة بالتحويــل 

وحســب اإلمكانــات المتاحــة داخــل الكليــة.
الحصــول علــى وثيقــة التخــرج عنــد إنهــاء متطلبــات التخــرج وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة خــالل . 19

الفتــرة الزمنيــة التــي ُتحددهــا الجامعــة لتســليم الوثيقــة.
توفيــر فــرص التواصــل الدائــم مــع عضــو هيئــة التدريــس بالطــرق المختلفــة كالبريــد اإللكترونــي أو . 20

الســاعات المكتبيــة ..الــخ.
المناقشــة العلميــة الفعالــة وحريــة طــرح األســئلة علــى عضــو هيئــة التدريــس دون حــرج أو تهيــب مــع . 21

االلتــزام بــآداب النقــاش وحســب مــا تقتضيــه اآلداب العامــة.
ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه.. 22
الشــعور باألمــن الحســي ، بحيــث ال يتعــرض إلــى أخطــار جســدية أو صحيــة ، واألمــن المعنــوي أو . 23

ــة أو التعــرض  ــأي تهديــد معنــوي مثــل التخويــف مــن العقوب النفســي ، بحيــث ال يشــعر الطالــب ب
لإلهانــة أو الســخرية مــن قبــل الجهــات األكاديميــة واإلداريــة.

االطــالع علــى عالماتــه فــي المقــرر الدراســي نتائــج االختبــارات الدوريــة والفصليــة التــي أداهــا بعــد . 24
االنتهــاء مــن تصحيحهــا وكــذا مراجعــة إجاباتــه فــي االختبــار النهائــي واالطــالع علــى ورقــة اإلجابــة إذا 

اقتضــت الحاجــة وفقــًا لألنظمــة واللوائــح المعتمــدة بالجامعــة. 
إحاطتــه بمــا يصــدر فــي حقــه مــن إنــذار ولفــت نظــر أو حرمــان مــن دخــول االختبــار النهائــي وإحاطتــه . 25

بســبب حرمانــه وذلــك قبــل موعــد االختبــار النهائــي بوقــت كاف.
أن تكــون أســئلة االختبــارات ضمــن إطــار المنهــج الدراســي ومحتوياتــه وأن ُيراعــى التوزيــع المتــوازن . 26

والمنطقــي للدرجــات ضمــن هــذا االطــار.
معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية.. 27
اســترداد جميــع واجباتــه التــي ســلمها خــالل الفصــل الدراســي ســواء كانــت نســخة ورقيــة أو نســخة . 28

إلكترونيــة أو غيــر ذلــك.
الحصــول علــى مقابــل مالــي فــي حالــة تكليفــه بالعمــل بالســاعات خــالل ســنوات الدراســة وخــارج . 29

واجباتــه باالتفــاق مــع الجهــة الُمكلفــة وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

  أ. حقوق الطالب في المجال غير األكاديمي:
حق التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي ُتقدمها الجامعة وفقًا للوائح واألنظمة.. 1
توفيــر الرعايــة الصحيــة الكافيــة لــه وحســب مــا تنــص عليــه لوائــح الجامعــة مــن توفيــر العــالج فــي . 2

ــة التابعــة للجامعــة. ــز الصحي المستشــفيات والمراك
 المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات المتاحة.. 3
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مركــز . 4 المركزيــة،  المكتبــة  الجامعــي،  الســكن   ( مثــل  الجامعــة  مــن خدمــات ومرافــق  االســتفادة 
االستشــارات للمســاعدة النفســية واالجتماعيــة، المالعــب الرياضيــة، األنشــطة الطالبيــة والفعاليات 
التعليميــة، المطاعــم، مواقــف الســيارات ... وغيرهــا ( وذلــك وفقــًا للوائــح واألنظمــة فــي الجامعــة 

وحســب اإلمكانــات المتاحــة.
الحصول على الحوافز والمكافآت المادية اإلضافية المقررة نظامًا في حالة كونه طالبًا متفوقًا.. 5
الحصــول علــى إعانــات أو قــروض ماليــة بعــد دراســة حالتــه الماديــة وثبــوت حاجتــه لهــا وفقــًا ألنظمــة . 6

ولوائــح الجامعــة.
إتاحــة الفرصــة لــه لحضــور الــدورات التدريبيــة والبرامــج والرحــالت واألنشــطة واألعمــال التطوعيــة بمــا . 7

ال يتعــارض مــع واجباتــه األكاديميــة. 
اختيــار مــن يمثلــه مــن زمالئــه الطلبــة للمشــاركة فــي لجــان الطــالب االستشــارية لمناقشــة مــا يخصه . 8

مــن مواضيع.
الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وتعريفه بها في حالة كونه من ذوي االحتياجات . 9

الخاصة وذلك حسب اإلمكانات المتاحة.
تقييم الخدمات الطالبية المقدمة له من خالل االستبانات التي تقدم له. . 10
توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها. . 11
تزويده باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية والئحة العقوبات.. 12
يتــم إعــالم الطالــب باألخطــاء المنســوبة إليــه بشــكل رســمي ، وتســتمد العقوبــات المتخــذة ضــده . 13

مــن الالئحــة التأديبيــة والئحــة العقوبــات المعمــول بهــا بالجامعــة ، ويمكــن أن تصــل العقوبــات إلــى 
حــد الفصــل النهائــي مــن الجامعــة. 

  ثانيًا: واجبات الطالب:

على الطالب احترام نظام الجامعة المعمول به.. 1
على الطالب احترام كرامة وسالمة أعضاء األسرة الجامعية ومنسوبيها.. 2
ــه . 3 أن ُيقــدم الطالــب معلومــات ســليمة ودقيقــة عنــد قيامــه بعمليــة التســجيل، وأن يفــي بالتزامات

اإلداريــة تجــاه المؤسســة.
على الطالب أن يتصف بحسن الُخلق في سلوكه. . 4
أن يحتــرم حــق أعضــاء األســرة الجامعيــة فــي حريــة التعبيــر طالمــا كان ذلــك فــي حــدود ما تســمح به انظمة . 5

الجامعــة واالعــراف االكاديميــة والقيم المجتمعية في المملكة العربية الســعودية.
على الطالب أن ال يلجأ إلى الُغش أو سرقة أعمال غيره.. 6
أن ُيحافظ الطالب على األماكن المخصصة للدراســة والوســائل التعليمية الُمســخرة لخدمته في العملية . 7

التعليميــة، وأن ُيحافــظ علــى كافــة ممتلــكات الجامعــة وال يعبث بها قصد التخريــب أو االتالف .
أن يحترم قواعد األمن الجامعي وضوابط السالمة العامة وُيحافظ على نظافة الجامعة ومرافقها.. 8




