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 المقدمة

 لكليةابالبناء العلمي واألخالقي للطالب، ومن غير المتصور أن تنجح كلية الهندسة تعنى 

حين سلوك  في اإلبداعية الخالقةوبناء الشخصية الهندسية القيادية الكفؤة ذات المهارات  في

 .طالبها ال تتمشى مع األخالق

 للطالب أخالقي ميثاق وضع تم حيث االخالقي االلتزام بتعزيز الهندسة كلية من وإيمانا 

 الهندسة كلية لطالب األخالقي الميثاق ،الكليةو الطالب بين والواجبات المسئوليات يحدد

 .االسمرية بالجامعة

فوائد عدة، كإثارة اهتمامه وتفكيره في  لكلية الهندسةحقق وجود ميثاق أخالقي لطالب ي

ية ، ويمكن اتخاذه كمعيار لمقارنة األعمال الفعلكليتهطبيعة دوره، ويشعره بالمسئولية تجاه 

بالمثالية، ويوضح له مستوى التحسن في أدائه، ومراجعة شاملة ألهدافه، وإشاعة روح 

   .فة بينه وزمالئهالمنافسة الشري

 

 الميثاق أهداف

 والواجبات المناطة لهم حقوقبما لديهم من  الكلية طالب تعريف. 

 الكليةو الطالب بين للعالقة العامة المبادئ تحديد. 

 الطالبو الكلية بين والمسؤوليات الحقوق تحديد. 

 والعاملين الطلبة بين واألنصاف بالعدالة وااللتزام ،الشاق العمل على االتفاق 

 .التدريس بالكلية هيئة واعضاء

 داخل الطلبة مع يتعامل من وكل بالكلية والموظفين التدريس هيئة أعضاء تعريف 

 .واجباتهمو الطلبة قبحقو الجامعة االسمرية -الهندسة كلية

 وطنه مستقبل بناء في دوره بأهمية الطالب توعية. 

 واالجتماعية العلمية الطالب مكانة تعزيز في اإلسهام. 

 حياته في ا طيب سلوكا مجتمعه واألخالقيات قيم يمثل أن علي الطالب تحفيز. 
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 مجتمعهو وجامعته كليته تجاه بالمسئولية بشعور الطال تنمية. 

 زمالئه وبين بينه الشريفة المنافسة روح أشاعه. 

 الميثاق محاور

 لطالبها الهندسة كلية تكفلها التي الحقوقيتمركز هدا الميثاق على محورين أولهما هو 

 .كليته تجاه بها االلتزام الطالب علي يجب التي األكاديمية الواجبات وتأنيهم هو

 الطالب حقوق / األول المحور

وحقوق  األكاديمي، المجال في صنفين، حقوقتصنف حقوق الطالب في هدا الميثاق الى 

 يغير األكاديم المجالفي 

 األكاديمي المجال حقوق في

 وذلك يدرسها التي الجامعية بالمقررات المرتبطة والمعرفة العلمية المادة توفير في حقه 

 .األكاديمي العمل تحكم التي الجامعية واللوائح لألحكام وفقا

 االطالع وعدم به يتعلق ما كل في التامة والخصوصية المعلومات سرية على المحافظة 

 الدرجات    وكشف الشخصي الملف األكاديمي، السجل الشخصية، المعلومات واستخدام

 .فقط لهم للُمصرح إال به الخاص

  التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات والساعات المكتبية

الراحة بين المحاضرات وعم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إال في حالة  وفترات

أن يتم إعطاء محاضرات بديلة عن تلك التي تم االعالن عن ذلك على  الضرورة وبعد

 .عنها بما ال يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته على االستيعاب إلغاؤها أو التغيب

 االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته وفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التي 

 .تُقرها الكلية وحسب إمكانيات الكلية         

 بوجود يوم إرشادي للتعريف بالكلية وأقسامها ومعرفة ما يناسبه منها  إشعاره وإحاطته

 بها بعد توفر شروط القبول في الطالب لاللتحاق

 تقديم االرشاد والتوجيه له وذلك بتوزيع مطبوعات عن أنظمة ولوائح الجامعة وكتيبات 

 والخطط الدراسية والخدماتإرشادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي ينتمي إليه         

 ووضعها على الموقع االلكتروني للكلية ) cd ( الطالبية األخرى وتوفيرها بشكل الكتروني        
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  االطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة إلتمام إجراءات تسجيل المقررات التي

 .له النظام حسب قواعد وشروط القبول والتسجيل بالكلية يتيحها

  عن  على( معلوماتالحصول على مخطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل

 أستاذ /أساتذة

 ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاذه. 

  االطالع على عالماته في المقرر الدراسي نتائج االختبارات الدورية والفصلية التي أداها

في االختبار النهائي واالطالع على ورقة االنتهاء من تصحيحها وكذا مراجعة إجاباته  بعد

 .إذا اقتضت الحاجة وفقا لألنظمة واللوائح المعتمدة بالجامعة اإلجابة

 إحاطته بما يصدر في حقه من إنذار ولفت نظر أو حرمان من دخول االختبار النهائي 

 .وإحاطته بسبب حرمانه وذلك قبل موعد االختبار النهائي بوقت كاف         

 أسئلة االختبارات ضمن إطار المنهج الدراسي ومحتوياته وأن يُراعى التوزيع  أن تكون

 .والمنطقي للدرجات ضمن هذا االطار المتوازن

 معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية. 

 استرداد جميع واجباته التي سلمها خالل الفصل الدراسي سواء كانت نسخة ورقية أو نسخة 

 غير ذلك. إلكترونية أو

 

 األكاديمي المجال الغير حقوق في

 بما عالية جودة ذو تعلم على للحصول له المناسب العلمي والمناخ الدراسية البيئة توفير 

 هذا لخدمة المتاحة التعليمية اإلمكانات كافة توفير خالل من الكلية رسالة مع يتماشى

 .الهدف

 األكاديمية أو اإلدارية الجهات قبل من الجامعة داخل حقوقه كامل على الحصول تسهيل 

 .الجامعة ولوائح ألنظمة وفقا

 تم بما كتابيا وإخطاره مخالفات أي وقوع عند نظره ولفت بحقه قرار أي اتخاذ قبل إشعاره 

 مصلحته مع يتعارض قرار أي في النقد حق إعطاءه مع بحقه قرارات من اتخاذه

 .الجامعة ولوائح ألنظمة وفقا األكاديمية
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  حرية التعبير عن الرأي والمناقشة في األمور التعليمية والتربوية التي تخصه على أن 

 في حدود السلوكيات الالئقة ووفقا ألنظمة ولوائح الجامعة. كيكون ذل

 التظلم لدى الجهة المعنية في حالة عدم الحصول على حقوقه المذكورة في ميثاق الطالب. 

 الكلية االلكتروني، قسم  الجامعية( موقعواألنظمة  تعريفه بمصادر الحصول على اللوائح

 ) ... والتسجيل وقسم شؤون الطالب وغيرها القبول

 حصوله على نسخة ورقية أو إلكترونية ) cd (  من وثيقة حقوق وواجبات الطالب

 .الجامعي أووضعها على موقع الجامعة اإللكتروني

 خل وخارج الجامعةالحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته دا. 

  الشعور باألمن الحسي، بحيث ال يتعرض إلى أخطار جسدية أو صحية، واألمن المعنوي

 النفسي، بحيث ال يشعر الطالب بأي تهديد معنوي مثل التخويف من العقوبة أو التعرض أو

 .لإلهانة أو السخرية من قبل الجهات األكاديمية واإلدارية          

 واجبات الطالب / لتانئا المحور

به المعمول الجامعة نظام احترام الطالب على. 

بالكلية والموظفين التدريس هيئة أعضاء وسالمة كرامة احترام الطالب على. 

بالتزاماته يفي وأن التسجيل، بعملية قيامه عند ودقيقة سليمة معلومات الطالب يُقدم أن 

 .الكلية تجاه اإلدارية

سلوكه في الُخلق بحسن يتصف أن الطالب على. 

به تسمح ما حدود في ذلك كان طالما التعبير حرية في التدريس هيئة أعضاء حق يحترم أن 

 .المجتمعية والقيم االكاديمية واالعراف الجامعةأنظمة 

غيره أعمال سرقة أو الغُش إلى يلجأ ال أن الطالب على. 

في لخدمته الُمسخرة التعليمية والوسائل للدراسة المخصصة األماكن على الطالب يُحافظ أن 

 .االتالف أو التخريب قصد بها يعبث وال الجامعة ممتلكات كافة على يُحافظ وأن التعليمية، العملية

ومرافقها الكلية نظافة على ويُحافظ العامة السالمة وضوابط الجامعي األمن قواعد يحترم أن. 

 

 



7 
 

لسنة  الحادي عشرجتماع في اال الهندسةتم اعتماد ميثاق اخالقيات الطالب لكلية 

 لمجلس الكلية 2021


