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المقذمح
تعد ال٥ش ١سكٛم ٚٚادبات ايطايب اجلاَع ٞتسمج ١يطٝاض ١سهَٛتٓا ايسغٝد ٠يتشكٝل أعً٢
َطتٜٛات ايػؿاؾٚ ١ٝايٛقٛح داخٌ ب٦ٝات ايعٌُٚ ،زغب َٔ ١داَع ١سا ٌ٥يف تٛؾري َسدعٚ ١ٝاقشٚ ١ؾسحي١
تٛقح يًطايب اجلاَعَ ٞاي٘ َٔ سكٛم َٚا عً َٔ ٘ٝايٛادبات داخٌ احلسّ اجلاَع.ٞ
ؾذاَع ١سا ٌ٥تسسب با ٟاضتؿطاز َٔ قبٌ ايطايب اجلاَع ٞسٝاٍ َٛاد ٖر ٙايال٥شٚ ،١تٛقح
أُٖ ١ٝايٛادبات ظُٝع بٓٛدٖا ست ٢ال ٜكع رلايؿٖٛا حتت طا ١ً٥ايعكٛبات املكسز.٠
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أوالً :حقىق الطالة الجامعي

أ .حقوق عامح
 - 1احلؿ ٍٛعًْ ٢طدٖ َٔ ١ر ٙايال٥ش َٔ ١خالٍ َٛقع اجلاَع ١االيهرت ْٞٚأ َٔ ٚخالٍ
ايهً ١ٝأ ٚايكطِ ايرٜ ٟتبع ي٘.
 - 2تطٗ ٌٝاحلؿ ٍٛعً ٢نٌ سكٛق٘ داخٌ اجلاَع ١ناًَ َٔ ١خالٍ اجلٗات اإلداز١ٜ
ٚاألنادميٚ ١ٝؾل ايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا.
 - 3ايتصاّ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاملٛظؿني ٚايعاًَني َٔ َٓطٛب ٞاجلاَع ١باسرتاّ ايطايب
ٚإعطا ٙ٤ناؾ ١سكٛق٘ األنادميٚ ١ٝاألدب.١ٝ
 - 4عدّ ايتعسض ملعاًَ ١متٝٝص أ ٚعٓؿس.١ٜ
 - 5تٛؾري اغرتاطات ايطالَٚ ١االزغادات يف داخٌ احلسّ اجلاَع ٞمبا ٜكُٔ عدّ تعسض
ايطايب ملداطس.
 - 6مته َٔ ٘ٓٝايدؾاع عٔ ْؿط٘ أَاّ أ ٟدٗ ١باجلاَع ١يف أ ٟقك ١ٝتأدٜب ١ٝتسؾع قد،ٙ
ٚعدّ ؾدٚز ايعكٛب ١يف سك٘ إال بعد مساع أقٛاي٘ ٚذيو َامل ٜجبت إٔ عدّ سكٛز ٙنإ
يعرز غري َكبٚ ٍٛذيو بعد اضتدعا ٘٥يًُس ٠ايجاْ. ١ٝ
 - 7ايتعًِ َٔ ايكساز ايتأدٜيب ايؿادز قدٚ ٙذيو ٚؾكاً يًكٛاعد املكسز ٠يف ٖرا ايػإٔ مبٛدب
أسهاّ تأدٜب ايطالب.
 - 8احلؿاظ عً ٢ذلتٜٛات ًَؿ٘ داخٌ اجلاَعْٚ ١صاٖ ١ايتعاٌَ َع٘ٚ ،عدّ تطً ِٝأَٗٓ ٟا إال
يًطايب ْؿط٘ أٚ ٚي ٞأَس ٙأٜ َٔ ٚؿٛق٘ بريو َٔ ،قبٌ دٗات ايتشكٝل أ ٚأدٗص ٠ايككا٤
أ ٚأ ٟدٗ ١سه ١َٝٛأخس.٣
 - 9سل ايطايب َٔ ذ ٟٚاهلُِ يف احلؿ ٍٛعً ٢اخلدَ ١ايال٥كٚ ١املٓاضب ١الستٝادات٘ ٚؾكاً
يألْعُٚ ١ايكٛاعد املعد ٠يريو.
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ب .حقوق في مجال انتعهيم األكاديمي
 - 1تٛؾري ايب ١٦ٝايدزاض ١ٝاملٓاضب ١يتشكٝل األٖداف ايتعً ١ُٝٝاملٓٛط ١بٗا .
 - 2احلؿ ٍٛعً ٢املاد ٠ايعًُٚ ١ٝاملعسؾ ١املستبط ١باملكسزات اجلاَع ١ٝاييت ٜدزضٗا ٚذيو ٚؾكاً
يألسهاّ ٚايًٛا٥ح اجلاَع ١ٝاييت حتهِ ايعٌُ االنادمي.ٞ
 - 3احلؿ ٍٛعً ٢اخلطط ايدزاض ١ٝبايهً ١ٝأ ٚايكطِ ٚايتدؿؿات املتاس ١ي٘ٚ ،نريو
االطالع عٌ اجلدا ٍٚايدزاض ١ٝقبٌ بد ٤ايدزاضٚ ١إدسا ٤تطذ ً٘ٝيف املكسزات اييت ٜتٝشٗا
ي٘ ايٓعاّ ٚؾل اآلي ١ٝاملٓعُ ١يريو.
 - 4سرف أ ٚاقاؾ ١أَ ٟكسز أ ٚاعتراز أ ٚتأد ٌٝايؿؿٌ ايدزاض ٞبأنًُ٘ ٚؾكا ملا ٜتٝش٘
ْعاّ ايدزاضٚ ١ايتطذ ٌٝيف اجلاَعٚ ١ذيو يف ايؿرت ٠احملدد ٠يريو ٚاملعًٔ عٓٗا يًطالب.
 - 5تك ِٝٝايتعً ِٝايرٜ ٟتًكا ٙايطالب ٖٚرا ٜطاعد يف حتكٝل زغب ١اجلاَع ١يف حتطني دٛد٠
ايتعً ِٝاالنادمي.ٞ
 - 6ايتصاّ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف اجلاَع ١مبٛاعٝد ٚأٚقات احملاقسات ٚاضتٝؿا ٤ايطاعات
ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝهلا ٚعدّ ايػا ٤احملاقسات أ ٚتػٝري أٚقاتٗا اال يف ساي ١ايكسٚزٚ ٠بعد
اإلعالٕ عً ٢ذيو ،عً ٢إٔ ٜتِ اعطا ٤ذلاقسات بد ١ًٜعٔ تًو اييت مت ايػاٗ٥ا أ ٚايتػٝب
عٓٗا َٔ قبٌ عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ الضتٝؿا ٤املكسز ٚذيو بعد ايتٓطٝل َع ايطًبٚ ١ايكطِ
املعين إلمتاّ ذيو.
 - 7االضتؿطاز ٚاملٓاقػ ١ايعًُ ١ٝايال٥كَ ١ع أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ د ٕٚزقاب ١أ ٚعكٛب ١يف ذيو
ضٛا ٤نإ ذيو أثٓا ٤احملاقس ٠أ ٚأثٓا ٤ايطاعات املهتب ١ٝاملعًٓ ١ملكابً ١ايطالب.
 - 8أدسا ٤ناؾ ١االختبازات اييت تعكد يًُكسز َا مل ٜهٔ ٖٓايو َاْع ْعاَ ٞحي ٍٛدٕٚ
أدساٗ٥ا ٚؾكا يًٛا٥ح ٚايتعًُٝات اخلاؾ ١بريو عً ٢إٔ ٜتِ اعالٕ ايطايب عسَاْ٘ َٔ
دخ ٍٛاالختباز قبٌ ذيو بٛقت ناف.
َ - 9عسؾْ ١تا٥ذ٘ اييت سؿٌ عًٗٝا يف االختبازات ايػٗسٚ ١ٜايؿؿًٚ ١ٝايٓٗا ١ٝ٥اييت أداٖا بعد
االْتٗا َٔ ٤تؿشٝشٗا ٚاعتُادٖا.
 - 11اختٝاز ايتدؿـ ايرٜ ٟكس ٙايطايب مبا ال ٜتعازض َع ايكٛاعد املٓعُ ١يريو.
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َ - 11عسؾ ١املتطًبات ايالشَ ١يًتدسز.
 - 09تكد ِٜاإلزغاد األنادمي ٞاير ٟميهٔ ايطايب َٔ اختٝاز املكسزات ايدزاض ١ٝايكسٚز١ٜ
يًشؿ ٍٛعً ٢ايدزد ١اجلاَعٚ .١ٝتكد ِٜايتٛد ٘ٝاملٓاضب ايرٜ ٟطاعد ٙعً ٢جتٓب املػانٌ
أثٓا ٤ايدزاضٚ ١عً ٢االْطذاّ َع احلٝا ٠اجلاَع.١ٝ

ج .حقوق في مجال االختثاراخ
 - 1إٔ ته ٕٛأض ١ً٦االختبازات قُٔ املكسز ايدزاضٚ ٞذلتٜٛات٘ ٚاملطا ٌ٥اييت متت اثازتٗا اٚ
االساي ١ايٗٝا أثٓا ٤احملاقسات ٚإٔ ٜساع ٞايتٛشٜع املتٛاشٚ ٟاملٓطك ٞيًدزدات مبا حيكل
ايتك ِٝٝايعادٍ يكدزات ايطالب.
 - 2إ ٜه ٕٛايصَٔ احملدد يإلداب ١ناؾٝاَ.
 - 3إ ٜساع ٞايتٛشٜع ايطً ِٝيًدزدات يف أض ١ً٦االختبازات ايؿؿًٚ ١ٝايٓٗا ١ٝ٥مبا حيكل ايتكِٝٝ
ايعادٍ يكدزات ايطايب.
 - 4إٔ ٜطُح هلِ بإدا ٤ناؾ ١االختبازات اييت تعكد يًُكسز ايدزاضَ ٞا مل ٜهٔ ٖٓاى َاْع
حي ٍٛد ٕٚذيو ٚٚؾكا يًٛا٥ح ٚايتعًُٝات اخلاؾ ١بريو عً ٢إٔ ٜتِ اعالَِٗ باحلسَإ َٔ
دخ ٍٛاالختباز قبً٘ بٛقت ناف.

د .حقوق في مجال انخذماخ انجامعيح
َٔ سل ايطالب ٚايطايبات ايتُتع باخلدَات اجلاَع ١ٝايتاي ( ١ٝيف ساي ١تٛؾسٖا ) ٚمبا ال ٜتعازض َع
ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني املٓعُ ١يريو ؛ ٚتػٌُ:
 - 1احلؿ ٍٛعً ٢ايبطاق ١اجلاَع.١ٝ
 - 2االضتؿاد َٔ ٠خدَات َٚساؾل اجلاَع( ١ايهتب – املهتبات االيهرتٚ ١ْٝٚايؿسع– ١ٝ
ايؿاي ١ايسٜاق – ١ٝايهاؾتريٜاٚ ...غريٖا ) ٚذيو ٚؾكاً يًٛا٥ح ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗا يف اجلاَع.١
 - 3احلؿ ٍٛعً ٢ضهٔ داَع ٞيف ساي ١احلاد ١يريو .
 - 4احلؿ ٍٛعً ٢ايسعا ١ٜايؿشٚ ١ٝايعالز داخٌ املطتػؿٝات ٚاملسانص ايؿش ١ٝايتابع ١يًذاَع.١
 - 5املػازن ١يف األْػط ١ايسٜاق ١ٝاملدتًؿٚ ١اضتدداّ املساؾل املدؿؿ ١يريو داخٌ اجلاَع.١
 - 6ايتُتع باإلعاْٚ ١ايسعا ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝأ ٟخدَات أخس ٣تكدَٗا اجلاَع.١
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أ .انواجثاخ عامح

ثانيًا :واجثاخ الطالة الجامعي

 - 1عدّ ايكٝاّ بأعُاٍ رلً ١باألخالم اإلضالَ ١ٝأ ٚاآلداب ايعاَٚ ١االيتصاّ بايصٚ ٟايطًٛى
املٓاضبني.
 - 2اسرتاّ أْعُٚ ١يٛا٥ح ٚتعًُٝات اجلاَعٚ ١قسازاتٗا ايؿادز ٠تٓؿٝرا هلا.
 - 3عدّ ايعبح أ ٚإتالف أ ٚتعط ٌٝايتذٗٝصات أ ٚاملٓػ٦ات اجلاَع ١ٝعٔ ايعٌُ أ ٚاالخالٍ
بايٓعاؾ ١يًُُتًهات ٚاملٓػآت اجلاَع.١ٝ
 - 4عدّ اضتدداّ َساؾل اجلاَعٚ ١جتٗٝصاتٗا يف غري األغساض املدؿؿ ١هلا.
 - 5عدّ اإلضا ٠٤بايك ٍٛأ ٚايؿعٌ ملٓطٛب ٞاجلاَعٚ ١طالبٗا ٚقٛٝؾٗا َٚعاًَتِٗ باالسرتاّ
ايال٥ل.
 - 6محٌ ايبطاق ١اجلاَع ١ٝداخٌ اجلاَعٚ ١تكدميٗا يًُطؤٚيني عٓد ايطًب.
 - 7عدّ تكدٚ ِٜثا٥ل َصٚز ٠بػسض احلؿَٗٓ ٍٛا عًَٓ ٢ؿع ١أَٝ ٚص َٔ ٠أْٛ ٟع.
 - 8عدّ ايتدخني داخٌ اجلاَع.١
 - 9عدّ اثاز ٠االشعاز أ ٚايتذُع يف غري األَانٔ املدؿؿ ١يريو.

ب .انواجثاخ في مجال انتعهيم األكاديمي
 - 1اسرتاّ ايكٛاعد ٚايرتتٝبات املتعًك ١باملكسزات ايدزاضٚ ١ٝايكٝاّ بهاؾَ ١تطًباتٗا.
 - 2االْتعاّ يف ايدزاض ١سطب املٛاعٝد املكسز.٠
 - 3عدّ سكٛز احملاقسات ايٓعس ١ٜأ ٚايعًُ ١ٝيف املكسزات غري املطذٌ ؾٗٝا إال بإذٕ خاف َٔ
اضتاذ املكسز.
 - 4ايتأند َٔ اغالم اجلٛاٍ قبٌ ايدخ ٍٛاىل ايكاعات أ ٚاملعاٌَ ٚعدّ اضتدداَ٘ أثٓا٤
احملاقسات أ ٚاالختبازات.
 - 5عدّ تٓا ٍٚاألطعُ ١أ ٚاملػسٚبات داخٌ قاعات ايدزاض ١أ ٚاملعاٌَ ا ٚاملهتبات اجلاَع.١ٝ
 - 6عدّ ادخاٍ َٛاد أ ٚأدٗص ٠ممٓٛع ١يف قاعات ايدزاض ١أ ٚاملعاٌَ أ ٚعَُٛا داخٌ احلسّ
اجلاَع.ٞ
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 - 7األَاْٚ ١عدّ االضتٝال ٤عً ٢اعُاٍ ايػري أ ٚايًذ ٤ٛإيٚ ٞضا ٌ٥غري َػسٚع ١أ ٚاملطاعد ٠يريو
عٓد اعداد ايٛادبات املٓصيٚ ١ٝايبشٛخ ٚاملتطًبات ايدزاض ١ٝاالخس ٣املتعًك ١باملكسزات
ايدزاض.١ٝ
 - 8احملاؾع ١عً ٢املٛاد ٚاالدٚات ٚايهتب اجلاَعٚ ١ٝاضرتداع َا أضتعري َٓٗا يف ايٛقت احملدد.
 - 9ايتشٚ ٌٜٛايتطذٚ ٌٝاالعتراز ٚاحلرف ٚاالقاؾٚ ١ؾكا يألسهاّ ٚايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١ايطاز١ٜ
يف اجلاَع.١
- 11

ايتصاّ ايطايب باإلزغادات ٚايتعًُٝات اييت ٜٛدٗٗا املطؤ ٍٚيف قاع ١االختبازات

ج .انواجثاخ في مجال االختثاراخ
 - 1عدّ االخالٍ بكٛاعد ْٚعاّ االختبازات.
 - 2عدّ ايػؼ أ ٚايػسٚع ؾ ٘ٝأ ٚاملطاعد ٠يف ازتهاب٘.
 - 3عدّ اْتشاٍ غدؿ ١ٝايػري.
 - 4ايتصاّ اهلد ٤ٚيف قاع ١االختباز.
 - 5ايتصاّ ايطايب بايكٛاعد ٚايرتتٝبات املتعكً ١باالختبازات ٚايٓعاّ ؾٗٝا.
 - 6جتٓب ايطسق ١األدبٚ ١ٝايؿهس ١ٜيعٌُ ايػري.

د .انواجثاخ في مجال انخذماخ انجامعيح
 - 1دؾع املبايؼ املكسز ٠ضٛا ٤ناْت ق ١ُٝاخلدَات ايطالب ١ٝأ ٚايػساَات أ ٚخالؾ٘ يًذٗات املعٓ١ٝ
بريو.
 - 2ابالؽ اجلاَع ١عٔ أ ٟساي ١تصٜٚس بايٛثا٥ل أ ٚأْ ٟػاط ٜكؿد ب٘ اإلضا ٠٤اىل اجلاَع ١أٚ
ممتًهاتٗا.
َ - 3تابع ١االطالع عً ٢اعالْات اجلاَعٚ ١ؾٛزٖا املدتًؿ ١اييت ٜكؿد بٗا اساي ١ايطايب بهٌ
املطتذدات اييت تُٗ٘ ضٛا ٤ناْت يٛسات داخً ١ٝأ ٚزضا ٌ٥ايهرت ١ْٝٚعً ٢ايربٜد
اإليهرت ْٞٚاخلاف بايطايب أ ٚزضا ٌ٥عرب اجلٛاٍ ٚغري.ٙ
 - 4املػازن ١يف األْػط ١ايسٜاقٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاجملتُع ١ٝاييت تكدَٗا اجلاَع ١سطب ايًٛا٥ح
املٓعُ ١يريو.
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ثالثًا :مخالفاخ الئحح الحقىق والىاجثاخ والعقىتاخ المترتثح على رلك

أ .انمخانفاخ انعامح
 - 1نٌ ق ٍٛأ ٚؾعٌ ميظ ايػسف أ ٚايهساَٚ ١خيٌ عطٔ ايطري ٚايطًٛى ٚايك ِٝداخٌ
اجلاَعٚ ١خازدٗا.
 - 2أ ٟاتالف أ ٚذلاٚي ١اتالف يًُٓػ٦ات أ ٚايتذٗٝصات اجلاَع.١ٝ
 - 3تٓع ِٝايتذُعات داخٌ اجلاَع ١أ ٚإؾداز ايٓػسات أ ٚتٛشٜعٗا أ ٚمجع االَٛاٍ ا ٚايتٛقٝعات
قبٌ احلؿ ٍٛعً ٢تسخٝـ َٔ ايطًطات اجلاَع ١ٝاملدتؿ.١
 - 4اإلٜرا ٤أ ٚاالعتدا ٤عً ٢أ ٟؾسد َٔ ايهٛادز ايتعً ١ُٝٝأ ٚاالداز ١ٜيف اجلاَع ١أ ٚتٗدٜد ٙأٚ
اظٗاز عدّ االسرتاّ جتاٖ٘ بطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس.٠
 - 5االعُاٍ املدً ١بٓعاّ اجلاَع ١أ ٚاالَتٓاع املدبس أ ٚايتشسٜض عً ٢عدّ سكٛز احملاقسات.
 - 6جتاٚش أ َٔ ٟممتًهات اجلاَع َٔ ١املباْ ٞأ ٚاملٓػ٦ات أ ٚاملساؾل أ ٚايدخ ٍٛايٗٝا دٕٚ
تؿسٜح.
 - 7ايطسق ١اييت تػٌُ ضسق ١اخلدَات ا ٚاملُتًهات ايػدؿ ١ٝا ٚايتابع ١يًذاَع ١داخٌ
َكساتٗا أ ٚيف أْ ٟػاط داَع.ٞ
 - 8اْتٗاى َعاٜري املًبظ اخلاف باجلاَعٚ ١تساع ٞاجلاَع ١ايتٓٛع ايجكايف ٚحترتّ َتطًبات
تٛؾري ب ١٦ٝتعً ِٝاْتاد َٔٚ ١ٝثِ عً ٢ايطالب اسرتاّ ايجكاؾٚ ١ايتكايٝد احملً ١ٝيف ًَبطِٗ
سٝح ال ٜكبٌ ايًبظ ايػري َال َٔ ِ٥ايرنٛز ا ٚاإلْاخ اذ ٜٛاد٘ ايطايب املدايـ اإلدسا٤ات
ايتأدٜب ١ٝاملٓاضب.١
 - 9اَتالى َؿاتٝح يف َباْ ٞاجلاَع ١أَ ٚساؾكٗا أ ٚممتًهاتٗا اْ ٚطدٗا أ ٚاضتدداَٗا دٕٚ
تؿسٜح.
 - 11دخَ ٍٛساؾل اجلاَع ١أ ٚممتًهاتٗا ا ٚاضتدداَٗا د ٕٚتؿسٜح مبا يف ذيو أدٚات
احلاضب اآلي ٞأ ٚبسادل٘.
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ب .انمخانفاخ في مجال انتعهيم األكاديمي
 - 1عدّ سكٛز احملاقسات أ ٚايتُاز ٜٔأ ٚايدزٚع ايعًُٚ ١ٝغريٖا مما تكك ٞايًٛا٥ح
باالْتعاّ ؾٗٝا.
 - 2ايػؼ يف االختبازات أ ٚايػسٚع ؾ.٘ٝ
 - 3االخالٍ بٓعاّ االختبازات.
 - 4ايطسق ١األدب ١ٝأ ٚايؿهس ١ٜيعٌُ ايػري ٜٚػٌُ:


اضتدداّ َسادع ( نتب  ,دسا٥د َٛ ,ضٛعات .ايػبه ١ايعٓهبٛت )..١ٝدٕٚ
االؾؿاح عٔ ذيو



تكدْ ِٜؿظ ايعٌُ يف ؾؿٛف  /غعب دزاض ١ٝرلتًؿ١



غسا ٤عٌُ أنادمي ٞأ ٚتطً ِٝعٌُ مت اعداد َٔ ٙطسف غدـ آخس



تطً ِٝعٌُ د ٕٚاسرتاّ سٝجٝات االقتباع داخٌ ايٓـ

 - 5ازلاش َا ٜٛنٌ اي َٔ ٘ٝتهًٝؿات أ ٚعٌُ بطسٜك ١غري ال٥ك ١عًُٝا َجٌ ؾربن ١ايٓتا٥ر
ٚاملعطٝات ٚدزاضَ ١ع , ٘ٓٝأ ٚتكد ِٜغٗادات َصٜؿ , ١أ ٚتكد ِٜعٌُ مجاع ٞعً ٢أْ٘ عٌُ
ؾسد ٟأ ٚعدّ املػازن ١ايؿعً ١ٝيف ايعٌُ اجلُاعٞ
 - 6ايتدخٌ يف أعُاٍ طًب ١آخس ٜٔبد ٕٚاذٕ أ ٚتؿسٜح مبا ٜطاِٖ يف ايتكً ٌٝاالنادميٞ
يًٓتا٥ر.

ج .انعقوتاخ انتأديثيح
حيل يًذٓ ١ايتأدٜب بعد تجبتٗا َٔ املدايؿات احملاي ١ايٗٝا االٜكاع بٛاسد ٠أ ٚأنجس َٔ
ايعكٛبات ايتاي:١ٝ
 - 1ايتٓب ٘ٝغؿٗٝاً ٚتٛثٝل ذيو بتعٗد خط.ٞ
 - 2االْراز بايهتاب.١
 - 3احلسَإ املؤقت َٔ االغرتاى يف األْػط ١ايطالب ١ٝأ َٔ ٚبعض اخلدَات اجلاَع.١ٝ
 - 4احلسَإ َٔ دخ ٍٛاالَتشإ يف َكسز أ ٚأنجس يف ؾؿٌ دزاضٚ ٞاسد.
 - 5ايػا ٤اَتشإ املكسز أ ٚاملكسزات يف ساالت ايػؼ أ ٚاحملاٚي.١

عمادج شؤون انطالب  -جامعح حائم
11

الئحح حقوق وواجثاخ انطانة

 - 6اإلٜكاف عٔ ايدزاض ١ملد ٠ال تكٌ عٔ ؾؿٌ دزاضٚ ٞاسد ٚال تصٜد عٔ ؾؿًني َع إٜكاف
املهاؾا.٠
 - 7ايؿؿٌ ايٓٗا َٔ ٞ٥اجلاَع.١
 - 8إساي ١أ ٟقكاٜا حتت ٟٛغب٘ دٓا ١ٝ٥يًذٗات املدتؿ ١خازز اجلاَع ١يًتشكٝل يف ذيو.
 - 9يف ساي ١ؾدٚز قساز تأدٜيب:


حتؿغ ايكسازات ايؿادز ٠بايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝيف ًَـ ايطايب.



ٜرتتب عً ٢قسازات ايؿؿٌ ايٓٗا ٞ٥عدّ ايطُاح بإعاد ٠قٝد ايطايب يف اجلاَع.١



جيٛش إعالٕ ايكساز ايؿادز بايعكٛب ١ايتأدٜب ١ٝيف داخٌ اجلاَع.١



جيٛش إخطاز ٚي ٞأَس ايطايب أ ٚايطايب.١

د .انتظهم وانشكاوى انطالتيح
 ٚتػٌُ ايػه ٣ٛأ ٚايتعًِ األنادمي ٞاملتعًل مبطا ٌ٥أنادميَ ١ٝجٌ :ايكب،ٍٛ
ايدزدات ،اإلٜكاف األنادمي ،ٞايتكً ،ٌٝاالْتشاٍ ،تصٜٚس املعًَٛات عٔ عُد ،تكد ِٜايعٌُ املعد ملكسز
دزاضَ ٞا يف َكسز دزاض ٞآخس ،باإلقاؾ ١إي ٞاْتٗاى سكٛم ايتأيٝـ.
ٚتتكُٔ نريو ايػها ٟٚغري األنادمي ٖٞٚ ,١ٝعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال احلؿس:
ايتشسؽ(ايًؿع ٞأ ٚاجلطد،)ٟ

ايتٗدٜد ،ايطًٛى ايتدسٜيب أ ٚايتعطؿ ٞداخٌ احلسّ اجلاَع،ٞ

ايػساَات ،ايسض ،ّٛاالضتبعاد َٔ اضتدداّ خدََ ١ع ،١ٓٝايتُٝٝص ،االطالع عً ٢ايطذالت ،رلايؿ١
ايطٝاضات.
 ٚتٓتٗر داَع ١سا ٌ٥ضٝاض ١عاديٚ ١غؿاؾ ١س ٍٛتعًِ ايطالب اشاَ ٤ا ٜٛقع عًَٔ ِٗٝ
عكٛبات تأدٜب ١ٝيف ساٍ عدّ اقتٓاع ايطايب باإلدسا ٤ايتأدٜيب املتدر قد ٙسٝح عً ٘ٝايتكدّ خالٍ
اضبٛعني َٔ إبالغ٘ بريو اىل عُٝد ايهً ١ٝايتابع هلا ٚتتٛىل ايهً ١ٝايٓعس يف ايعكٛب َٔ ١خالٍ جلٓ٘
خاؾٜ ١تِ تهٜٗٓٛا هلر ٙاملُٜٗٚ ١تِ ابالؽ ايطايب مبا تساٖ ٙر ٙايًذٓٚ ١يف ساي ١عدّ اقتٓاع٘ بريو ٜتِ
اساي ١املٛقٛع يًذٓ ١ايدا ١ُ٥حلُا ١ٜاحلكٛم ايطالبٚ ١ٝاييت تتٛىل دزاض ١احلايٚ ١ايبشح ؾٗٝا ٜٚهٕٛ
قسازٖا ًَصَ ًا يًذُٝع.
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