واجبات الطالب اجلامعي
أوالً :واجبات الطالب اجلامعي يف اجملال األكادميي
 .1احرتام أعضاء هيئة التدريس املوظفني والعمال والطالب والضيوف الزائرين ومنسوبي الشركات املتعاقدة
مع اجلامعة وعدم التعرض هلم باإليذاء بالقول أو الفعل بأية صورة كانت.
 .2االنتظام يف الدراسة والقيام بكافة املتطلبات الدراسية يف ضوء القواعد واملواعيد املنظمة لبدء الدراسة
ونهايتها والتحويل والتسجيل واالعتذار واحلذف واإلضافة ،وذلك وفقا لألحكام الواردة باللوائح
واألنظمة السارية باجلامعة.
 .3احرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة بسري احملاضرات واالنتظام فيها وعدم التغيب عنها إال بعذر مقبول
وفقا للوائح والنظم.
 .4االلتزام باألمانة وعدم نسبة عمل غريه إىل نفسه والبعد عن الغش أو املشاركة فيه بأية صورة كانت يف
االختبارات أو عند إعداد البحوث واملتطلبات الدراسي األخرى للمقررات.
 .5التزام الطالب باللوائح والقواعد املنظمة ألعمال االختبارات وسريها وعدم الغش أو حماولته أو املساعدة
على ارتكابه بأية صورة من الصور أو انتحال الشخصية أو التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة يف
قاعة االختبار أو املعامل.
 .6التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات اليت يوجهها املسئول أو املراقب يف قاعة االختبارات أو املعامل.

الصفحة  1من 2

ثانياً :واجبات الطالب اجلامعي يف اجملال غري األكادميي
 .1التزام الطالب بأنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة تنفيذا هلا وعدم التحايل عليها
أو انتهاكها.
 .2عدم تقديم وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خالفا ملا تقضي به األحكام ذات العالقة.
 .3محل البطاقة اجلامعية أثناء وجوده يف اجلامعة وتقدميها للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها.
 .4احملافظة على ممتلكات اجلامعة وعدم التعرض هلا باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو
املشاركة يف ذلك سواءً ما كان منها مرتبطاً باملباني أم التجهيزات.
 .5التزام الطالب بالتعليمات اخلاصة برتتيب وتنظيم واستخدام موافق اجلامعة وجتهيزاتها لألغراض
املخصصة هلا ،ووجوب احلصول على إذن مسبق من اجلهة املختصة الستعمال تلك املرافق أو التجهيزات
عند الرغبة يف استخدامها أو االنتفاع بها يف غري ما أعدت له.
 .6متابعة اإلعالنات اجلامعية اليت توضع يف لوحات اإلعالنات الرمسية داخل مباني اجلامعة.
 .7التزام الطالب بالزي وسلوك املناسبني للقيم اإلسالمية ولألعراف اجلامعية ،وعدم القيام بأية أعمال خملة
باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة املرعية داخل اجلامعة.
 .8التزام اهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة وعدم إثارة اإلزعاج أو التجمع غري املشروع أو التجمع
املشروع يف غري األماكن املخصصة لذلك وعدم التواجد يف الفصول واملمرات أو االسرتاحات أو املطعم يف
أوقات الصالة.
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عدم تناول املأكوالت أو املشروبات داخل القاعات الدراسية أو املختربات أو مكتبات اجلامعة.
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