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ملحق (نموذج الميثاق األخالقي لطالب الجامعي)
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المقـــــــــــدمـــــــــــــــــــة
األخالق ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة  ،و متطلبا أساسيا لتنظيم المجتمع و استقراره  ،و
غيابها يعني غلبة شريعة الفوضى  .و الجامعة علي وجه الخصوص كمؤسسة ذات دور تعليمي و تنويري
و تربوي مسئولة عن نشر األخالق ليس فقط ممارستها و أنما أيضا في سياستها و في كل ما تدعو إليه .
فالجامعة مسئولة عن اإللزام الخلقي في األداء  ،و مسئولة أيضا عن تنمية االلتزام اإللزام الخلقي بين
طالبها.
تأكيد لدور جامعة سبها الرائد منذ أنشاؤها 1976م بقرار رقم ( )187كجامعة مستقلة في عام 1983م و
تحقيقا ً لرسالتها من الناحية التعليمية و البحثية و خدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة و اتساقا مع المبادئ
األخالقية المنصوص عليها و ارتباطا باألهداف و الحقوق و االلتزامات في قانون تنظيم الجامعات عام
 1955و إيمانا من الجامعة بتعزيز هذا بضرورة وضع ميثاق أخالقي لطالب الجامعي يحدد المسئوليات و
الواجبات بين الطالب و الجامعة كان هذا الميثاق األخالقي لطالب الجامعي بجامعة سبها.
و يكون من المفيد للغاية أن يكون للجامعة أو أي مؤسسة أكاديمية مجموعة من المعايير األخالقية التي
تلتزم بها و تلزم بها العاملين بها في ميثاق مكتوب يتضمن تلك المعايير و يكون مرجع و مرشدا لهم جميعا
و أساسا لتقييم سلوكهم أو لمحاسباتهم .
و الميثاق األخالقي هو مجموعة القيم التي تسعي الجامعة إلي االلتزام بها لتحقيق رسالتها  ...و يحدد
الميثاق القواعد الواجب توافرها في سلوك الطالب داخل الجامعة.
و تسترشد الجامعة في أداء رسالتها بميثاق أخالقي  ،يعد مرجع سلوك للطلبة داخل الجامعة.
3

و يتضمن الميثاق األخالقي لطالب الجامعي هذا مجموعة من قواعد السلوك  ،التي يلتزم الطالب الجامعي
بجامعة سبها باحترامها و التقييد بها داخل الجامعة.
و تتناول قواعد السلوك هذه بنودا إلزامية عامة لطلبة المجتمع الجامعي  ،يجب عليه االلتزام بها.

أهـــــــــــــــداف الميثــــــــــــــــــــــــــاق :
تبصير الطالب بحقوقهم و واجباتهم الجامعية
تحديد المبادئ العامة للشراكة بين الطالب و الجامعة
تحديد الحقوق و المسؤوليات بين الجامعة و الطالب
االتفاق علي العمل الشاق  ،و االلتزام بالعدالة و األنصاف بين الطلبة و العاملين و الجامعة.
تعريف أعضاء هيئة التدريس و الموظفين بالجامعة و كل من يتعامل مع الطلبة داخل الجامعة بحقوق
الطلبة و واجباتهم.
توعية الطالب بأهمية دوره في بناء مستقبل وطنه .
اإلسهام في تعزيز مكانة الطالب العلمية و االجتماعية .
تحفيز الطالب علي أن يمثل قيم و األخالقيات مجتمعه سلوكا في حياته .
تنمية شعور الطالب بالمسئولية تجاه جامعته و مجتمعه.
أشاعه روح المنافسة الشريفة بينه و بين زمالئه.
لذلك بات من المهم التأكيد علي دور الجامعة في تنمية شخصية طالبها باعتبارهم حجر الزاوية  ،بل هم
ركن في الحياة الجامعية  ،حتى يكونوا قادرين علي تحقيق التنمية العلمية و المهنية بصورة مستمرة.
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محـــــــــــــــــاور الميثـــــــــــــــــــــــــــاق :
المحور األول /حقوق الطالب
هي تلك الحقوق التي تكفلها الجامعة في المجالين األكاديمي  ،و غير األكاديمي  ،لتوفير بيئة تعليمية و
تربوية داعمة له  ،تضمن له حياة جامعية مستقرة وفقا إلمكاناتها  ،بهدف خلق جيل يتميز بالثقة بالنفس و
الشجاعة  ،و التحلي باألخالق الكريمة .
المحور الثاني/واجبات الطالب
و هي تلك الواجبات األكاديمية التي يجب علي الطالب االلتزام بها تجاه الجامعة  ،و ذلك لالرتقاء بجودة
العمل األكاديمي  ،و غرس روح االنتماء  ،و المواطنة لدي الطالب  ،و العمل علي توثيق العالقة بين
الطالب من جهة ،و أعضاء هيئة التدريس  ،و القطاعات الجامعية من جهة أخري .

لمـــــــن هــــــــذا الميثــــــــــــــاق
هذا الميثاق موجه إلي جميع الطلبة المنتسبين إلي جامعة سبها ،و كافة منسوبي الجامعة الذين لهم عالقة
مباشرة مع الطال ،و الطالبات بالجامعة.

بــــــدء العمـــــــــل بالميثـــــــــاق
يبدءا العمل بالميثاق من تاريخ اعتماده من رئاسة الجامعة.

القائمون علي التنفيذ:
▪ إدارة الجامعة.
▪ السادة عمداء الكليات.
▪ المسجل العام للجامعة.
▪ السادة و وكالء الكليات لشئون العلمية.
▪ السادة رؤساء األقسام.
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المصطلحات الواردة بالميثاق:
 −الميثاق :عهد مبرم بين الطالب و الجامعة يتضمن القواعد  ،و المبادئ األساسية للحقوق  ،و الواجبات
المتفق عليها من أجل ممارسة الحياة الجامعية.
 −منسوبون الجامعة  :أعضاء هيئة التدريس  ،و جميع الموظفين  ،و العاملين  ،و الطالب  ،و الطالبات
المنتمين أليها.
 −المجال األكاديمي  :يقصد به العملية التعليمية  ،و ما تشمله من تفاعل الطالب مع المقررات الدراسية ،
و أعضاء هيئة التدريس  ،ومن حكمهم.
 −المجال غير األكاديمي  :يقصد به العملية اإلدارية  ،و التنظيمية  ،و ما تشمله من تفاعل الطالب مع
الموظفين و العاملين بالجامعة  ،و ما يقدم له من أنشطة وخدمات.
 −اليوم اإلرشادي  :يوم تخصصه الجامعة لتوعية الطالب بحقوقه  ،و واجباته  ،و ما يحظر عليه ،
وبأنظمة الجامعة الدراسية  ،و اإلدارية ،و إمكاناتها المختلفة األكاديمية  ،و التي تساعده في إتمام
دراسته علي الوجه األكمل.
 −لجان الطالب االستشارية  :لجان تشكلها عمادة شؤون الطلبة  ،و تعمل تحت إشرافها بهدف التعرف
علي المشكالت و المعوقات التي تواجه الطلبة في سير دراستهم الجامعية  ،و أيجاد الحلول المناسبة
لها مع االستماع لمقترحات الطلبة .
 −االنتماء  :يقصد به اعتزاز و فخر الطالب الجامعة  ،و ما تغرسه بداخله منذ التحاقه بها إلي االنتهاء
من دراسته و االمتداد معه طوال الحياة.
 −المواطنة :تتضمن التزامات األخالقية  ،و اجتماعية من الطالب تجاه المجتمع .
 −األمن الحسي و النفسي  :هي حالة يشعر فيها الطالب بالطمأنينة ،و االستقرار الحسي  ،و النفسي
بعيدا عن التهديدات الجسدية و المعنوية التي يمكن أن يتعرض لها داخل الجامعة.
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أوال :حقوق الطالب الجامعي
المجال األكاديمي:

التحاق الطالب بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته ،وفق ضوابط و شروط القبول و التسجيل التي تقرهاالجامعة ،و يعلن عنها.
 حصول الطالب علي البطاقة الجامعية  ،و االستفادة من الخدمات التي تتيحها الجامعة وفقا لما تقضي بهاللوائح و القرارات و األعراف الجامعية المعمول بها في هذا الشأن.
توف ير البيئة الدراسية  ،و المناخ العلمي المناسب للحصول علي تعلم ذي جودة عالية يتناسب مع رؤية ورسالة الجامعة.
معرفة الطالب للخطط و إجراءات التسجيل في المقررات التي يتيحها له النظام ،و قواعد التسجيل المتبعة.تحويل الطالب من كلية إلي أخري داخل الجامعة  ،أو من قسم علمي إلي أخر ،أو تحويل نظام الدراسةمن انتساب إلي نظامي أو تعليم عن بعد  ،و العكس حسب اللوائح و األنظمة الخاصة بالتحويل  ،حسب
اإلمكانات المتاحة داخل الكلية.
حصول الطالب علي المادة العلمية و المعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية في بيئة دراسية مناسبة تحققله االستيعاب و التحصيل بيسر و سهولة.
سؤال الطالب ألساتذته دال الحرم الجامعي  ،و مناقشتهم المناقشة العلمية الالئقة المحددة.التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد و أوقات المحاضرات  ،و استيفاء الساعات "العلمية و
العملية" و عدم إلغاء أي منها في حالة الضرورة ،و بعد اإلعالن عن ذلك مسبقا مع إعطاء محاضرات
بديلة عنها بالتنسيق مع الطالب.
-ضمان سرية الشكوى المقدمة من الطالب ضد عضو هيئة التدريس.
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أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي  ،و محتوياته ،و يحق للطالب في معرفة نتائجه ،وطلب مراجعة إجابته في االختبار النهائي وفقا لألنظمة و اللوائح المتبعة.
 اطالع الطالب علي عالماته في المقرر الدراسي  ،و نتائج االختبارات الدورية و الفصلية التي أداها بعداالنتهاء من تصحيحها.
 معرفة الطالب لإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية بعد انتهاء االختبارات . الحفاظ علي سرية محتويات ملف الطالب. أشعار الطالب قبل اتخاذ أي قرار بحقه  ،و لفت نظره عند وقوع أي مخالفات ،و أخطاره كتابة بما تماتخاذه من قرارات بحقه .
 إحاطة الطالب بما يصدر في حقه من اندارات  ،أو لفت نظر  ،أو حرمان من دخول االختبار النهائي  ،وأحاطته بسبب الحرمان  ،و ذلك قبل موعد االختبار النهائي بوقت كاف.
 تعريف الطالب بمصادر الحصول علي اللوائح و األنظمة الجامعية  ،و ذلك من خالل موقع الجامعةااللكتروني ،.و عمادة القبول والتسجيل  ،و عمادة شؤون الطالب ،و غيرها ....
 حصول الطالب علي وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج وفقا ألنظمة و لوائح الجامعة خالل الفترةالزمنية التي تحددها الجامعة لتسليم الوثيقة.
 الشعور باألمن الحسي بحيث ال يتعرض الطالب إلي أخطار جسدية ،أو صحية  ،و األمن المعنوي والنفسي  ،بحيث ال يشعر الطالب بأي تهديد معنوي مثل التخويف من العقوبة ،أو التعرض لإلهانة ،أو
السخرية من قبل الجهات األكاديمية و اإلدارية.
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(ب) المجال غير األكاديمي:

 استفادة الطالب من خدمات و مرافق لجامعة (السكن الجامعي ،و المكتبة المركزية ،والمالعب الرياضية ،و األنشطة الطالبية و الفعاليات التعليمية  ،و المطاعم  ،و غيرها )و ذلك وفقا للوائح و األنظمة في
الجامعة ،و حسب اإلمكانات المتاحة.
 المشاركة في األنشطة المقامة داخلها وفقا للوائح. تقييم الخدمات الطالبية المقدمة للطالب من خالل االستبيانات التي تقدم له. اختيار من يمثل الطالب للمشاركة في لجان الطالب االستشارية. إتاحة الفرصة للطالب لحضور الدورات التدريبية و البرامج  ،و الرحالت  ،و األنشطة  ،و األعمالالتطوعية بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية.
 تختص عمادة شؤون الطالب في الجامعة برعاية حقوق الطالب  ،و متابعتها. تقديم الدعم و المساندة و الخدمات الالئقة و المناسبة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،و ذلك حسبإمكانات الجامعة.
 تزويد الطالب باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية و الئحة العقوبات و ميثاق الطالب الجامعي.ثانيا :واجبات الطالب الجامعي
( أ ) في المجال األكاديمي :

 االلتزام باألنظمة الجامعية و لوائحها  ،و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذها. عدم القيام بأي عمل مخل باألخالق اإلسالمية  ،و اآلداب العامة . عدم القيام بالتزوير أو التالعب أو سوء استغالل سجالت الجامعة بما في ذلك األوراق الرسمية والشهادات العلمية و خالفه.
 االنتظام بالدراسة  ،و القيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات.9

 -االلتزام بقواعد و المتعلقة بأعداد البحوث أو التقارير أو االختبارات. عدم قيام الطالب بالغش  ،أو الشروع فيه  ،أو المساعدة في ارتكابه  ،أو اإلخالل بنظام االمتحانات.عدم أعاقة سير المحاضرات سواء بالكالم  ،أو الهتاف ظن أو الدخول  ،أو الخروج من القاعة بغير أذنعضو هيئة التدريس.
 معاملة الطالب لكل منسوبي الجامعة  ،و ضيوفها باالحترام الالئق  ،و عدم اإلساءة أليهم  ،أو أهانتهمبالقول  ،أو الفعل
 التزام الطالب بعدم حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل فيها إال بأذن خاص من أستاذالمقرر.
 عدم وجود أخطاء في جدوله الدراسي مثل التعارض في أوقات المحاضرات  ،أو التسجيل في مقررسبق ،و أن نجح فيه الطالب  ،و علي الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول سرعة مراجعة مسجل
الكلية في أثناء فترة اإلضافة فقط.
 التزام الطالب باإلرشادات و التعليمات التي يوجهها المسئول  ،أو المراقب في قاعة المحاضرات  ،أوالمعامل  ،و عدم اإلخالل بالهدوء في أثناء أداء االختبارات .
 التزام الطالب بتنفيذ العقوبة الموقعة عليه في حالة إخالله بلوائح و أنظمة الجامعة. تقييم الطالب عضو هيئة التدريس حسب النماذج المعدة لذلك مع مراعاة األمانة.( ب) المجال غير األكاديمي :

 يجب علي الطالب حمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل الجامعة  ،و تقديمها للمختصين عند الطلب. -محافظة الطالب علي النظافة العامة داخل الجامعة.
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 التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف  ،أو العبث بها  ،أو تعطيلها عن العمل  ،والمحافظة عليها و علي المواد و الكتب الجامعية  ،و إرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد.
 التزام الطالب بالهدوء و السكينة  ،و عدم إحداث الضوضاء داخل مرافق الجامعة. امتناع الطالب عن أثارة اإلزعاج  ،أو التجمع فيغير األماكن المخصصة . عدم قيام الطالب بأي أعمال تخريبية  ،أو ذات خطورة علي األرواح  ،أو الممتلكات تؤثر علي االنضباط ،أو سير الدراسة أو العمل بالجامعة كـ" االعتصام  ،أو المسيرات  ،أو التحريض  ،أو المساعدة  ،أو
االتفاق  ،أو المساهمة علي أي فعل من هذه األفعال " أو حيازة  ،أو حمل  ،أو استعمال أي سالح ناري ،
أو ابيض  ،أو سيخ  ،أو عصي ،أو أي أداة تعتبر في حد ذاتها سالحا أو أي مواد حارقة  ،أو قابلة
لالشتعال  ،أو مقذوفات  ،أو ذخيرة  ،أو أي مواد تعرض الطالب و منسوبي الجامعة و المنشات الجامعية
للخطر.
 حظر استعمال أو استغالل الطالب لممتلكات الجامعة ألي غرض غير مخصص لها أال بأذن منالسلطات المختصة.
 التزام الطالب بالسلوك القويم و الهيئة الحسنة المناسبتين لألعراف اإلسالمية و الجامعية  ،و عدم القيامبأي سلوك مخل باألخالق اإلسالمية  ،أو اآلداب العامة المنظمة داخل الجامعة.
 عدم تناول الطالب للمأكوالت و المشروبات داخل قاعة الدراسة  ،أو المختبرات  ،أو المكتبات الجامعية. يجب علي الطالب عدم " حفظ  ،أو صناعة ،أو حيازة ،أو استهالك ،أو تعاطي أي نوع من المشروباتالكحولية مادة مسكرة  ،أو مخدرة.
 تأكد الطالب من أن بريده االلكتروني الرسمي المعتمد من قبل الجامعة يعمل بشكل صحيح  ،و عليهكذلك قراءة " البريد االلكتروني " بشكل يومي لمتابعة ما قد يرسل أليه من إعالنات  ،و غير ذلك.
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 -التزام الطالب بإعطاء المعلومات  ،و البيانات الصحيحة للجهات المعنية بالجامعة.

الملحقــــــــــات
ميثاق الطالب
حرصا ً من جامعة سبها علي إيجاد بيئة أكاديمية متميزة تقوم علي أساس االحترام و التعاون بين أفرادها و
منسوبيها من خالل ترسيخ مبادئ االنضباط و االلتزام و الشعور بالمسؤولية  ،و تعزيز المهارات القيادية
و الثقة بالنفس  ،و غرس روح المبادرة و تطوير مهارات االتصال و التفكير ،و تشجيعهم على البحث,
االبتكار  ,اإلبداع  .عليه يتوجب علي الطالب بجامعة سبها االلتزام بما له من حقوق و ما عليه من
واجبات و مسؤوليات  ،وعليه يعد كل خروج عن القوانين ,األنظمة  ,اللوائح و التعليمات المعمول بها
داخل الجامعة  ,مخالفة تقتضي التأديب ،و سيكون تطبيق هذه العقوبات حاسما.و قد يؤثر علي مستقبلك
األكاديمي في الجامعة  ،و من هذه العقوبات :
 -1التنبيه اللفظي.
 -2استدعاء ولي األمر.
 -3اإلنذار الكتابي و يحفظ في ملف الطالب.
 -4أحالة الطالب إلي لجنة العقوبات.
 -5الفصل أو اإليقاف القيد.
تعـــهــــــــد
أتعهد أنا الموقع أدناه بالتزامي بكل ما ورد و يحق للجامعة تطبيق ما تراه مناسبا من أنظمة و لوائح و
عقوبات في حال مخالفتي ألي منها أو المشاركة بأي فعل مخالف ألنظمة الجامعة بشكل عام.
أسم الطالب......................................................................................../
الرقم الدراسي............................../
القسم.........................................

الكلية...........................................
التخصص.....................................
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رقم الهاتف ...........................البريد االلكتروني......................................./
توقيع الطالب...................................../التاريخ....................................../
توقيع المشرف األكاديمي المتابع..................................../

و علي الطالب االلتزام بالنقاط اآلتية:
▪ أبراز التعريف الجامعي عند الدخول إلي الحرم الجامعي  ،و عند حضور المحاضرات  ،و في
جميع التعامالت داخل الجامعة و المحافظة عليها من التلف و الضياع.
▪ عدم أعطاء الطالب بطاقته لغيره لتسهيل الدخول للحرم الجامعي بطريقة غير صحيحة و يتحمل
مسؤوليات ذلك في حالة حدوثه.
▪ عدم الخروج من الجامعة مع أي شخص أو جهة دون علم و موافقة ولي األمر .
▪ عند ضياع التعريف الجامعي علي الطالب إحضار بالغ رسمي من اقرب مركز شرطة له.
▪ عدم تزوير أو تحريف أي معلومات مقدمة للجامعة سواء من خالل التواصل المباشر مع الموظفين
أو الوثائق الرسمية أو المواقع االلكترونية للجامعة أو موقع التواصل االجتماعي المختلفة.
▪ إغالق الهاتف و عدم استخدامه داخل القاعة الدراسية إطالقا.
▪ عدم لبس النظارات الشمسية و القبعات بأنواعها داخل القاعة الدراسي.
▪ عدم استخدام القاعات الدراسية و اتخاذها أماكن لالستراحة و المحافظة علي نظافتها.
▪ استخدام التقنية الحديثة من أجهزة و هواتف محمولة و الحاسوب شخصية أو أي أجهزة أخري
الكترونية من الممتلكات الشخصية إال في الغرض األكاديمي داخل الجامعة و في حالة تبث خالف
ذلك يتم مصادرتها.
▪ عدم تعاطي و تداول أي مواد مخدرة أو مشروبات روحية داخل الحرم الجامعي  ،أو أي مكان تابع
للجامعة.
▪ يمنع التحرش بالقول أو الفعل داخل الحرم الجامعي أو أي مكان تابع للجامعة.
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▪ عدم التعرض ألعضاء هيئة التدريس باألداء اللفظي أو الفعلي.
▪ عدم المشاركة بأية أنشطة أو تجمعات من شانها إرباك العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي  ،إال
بإذن من أدارة الجامعة و التنسيق مع اتخاذ الطلبة بالكليات الجامعية و في حالة ضبط الطالب و هو
يقوم بهذه األنشطة  ،سيتم تحويل الطالب إلي مجلس تأديبي و ستطبق في حقه أقصي العقوبات و
التي تصل لحد الفصل النهائي من الجامعة.
▪ عدم أقامة أنشطة أو فعاليات خارج الجامعة باسم جامعة سبها بدون أذن رسمي من إدارة الجامعة ،
و من يخالف ذلك سيطبق في حقه اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها.
▪ الجد في الدراسة و المشاركة في المحاضرات ،ويتحمل الطالب مسؤولية متابعة اإلعالنات و
الواجبات و األنشطة الخاصة بالمقرر حتى في حال غيابه و االحترام في و االلتزام بمواعيد
االمتحانات النصفية و النهائية.
▪ يتحمل الطالب مسؤولية متابعة ساعات الغياب و تقديم المبررات الرسمية ,إلدارة القسم في مدي ال
تتعدي األسبوع من تاريخ الغياب.
▪ عدم قيام الطالب بأي أعمال تخريبية  ،أو ذات خطورة علي األرواح  ،أو الممتلكات تؤثر علي
االنضباط  ،أو سير الدراسة أو العمل بالجامعة كـ" االعتصام  ،أو المسيرات  ،أو التحريض  ،أو
المساعدة  ،أو االتفاق  ،أو المساهمة علي أي فعل من هذه األفعال " أو حيازة  ،أو حمل  ،أو
استعمال أي سالح ناري  ،أو ابيض  ،أو سيخ  ،أو عصي ،أو أي أداة تعتبر في حد ذاتها سالحا أو
أي مواد حارقة  ،أو قابلة لالشتعال  ،أو مقذوفات  ،أو ذخيرة  ،أو أي مواد تعرض الطالب و
منسوبي الجامعة و المنشات الجامعية للخطر.
▪ التقيد بالزى المتماشي مع ديننا و عادتنا و تقاليدنا.
▪ المشاركة االيجابية لطالب في مختلف األنشطة سوا كانت فنية ثقافية أدبية فكرية رياضية داخل
الجامعة و كلياتها المختلفة.
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