
أهداف الميثاق

- رفع مســـتوى الوعي والثقافة بالحقوق والواجبات، وتنمية روح المســـؤولية لدى 
طالب وطالبات الجامعة، ومســـاعدتهم على االلتزام بالمعاييـــر األخالقية لضمان 
الحقوق، وتحقيق مناخ عمل صحي يســـمح باالرتقاء بمستوى األداء، ويعمل على 

النهوض بالجامعة.
- نشر القيم والمبادئ األخالقية المهنية لدى طلبة الجامعة وتعزيزها، وااللتزام بها 

في أنفسهم، ومع اآلخرين، في تعاملهم داخل الجامعة وخارجها.
- تعريـــف الطالب والطالبات بحقوقهم، وتبصيرهم بواجباتهم الجامعية، وفقا للوائح 

واألنظمة المعتمدة. 
- غرس ثقة طالب وطالبات الجامعة في خدماتها، على كافة المستويات األكاديمية 
والبحثية والمشـــاركة المجتمعية، مما يدعـــم قيم العدالـــة والنزاهة واالنتماء 

والمواطنة لديهم.
- االرتقاء باألداء األكاديمي واإلداري لدى جميع منسوبي الجامعة بما يخدم الطالب 
/الطالبـــة، مـــن خالل تعريـــف كل من لـــه عالقة بالطالـــب / الطالبـــة بحقوقهم 

وواجباتهم.

الفئة المستهدفة تعريف الميثاق

والتوجيهات  االلتزامات  من  مجموعة 
المتفـــق  والممارســـات  والمعاييـــر 
الشـــريعة  مـــن  المنبثقـــة  عليهـــا، 
التعليـــم  وسياســـة  اإلســـالمية، 
بالمملكة العربية الســـعودية، ورؤية 
جامعة بيشـــة ورســـالتها وأهدافها 
وقيمها، والتي تســـعى الجامعة إلى 
لتحمل  طالبها  وتوجيـــه  بها،  االلتزام 
مسؤولياتهم، وااللتزام ببنود الميثاق 

حقوقا وواجبات.

الواردة في  والمعايير  القواعد  تسري 
الميثـــاق على جميع طـــالب وطالبات 
جامعـــة بيشـــة (انتظـــام - انتســـاب 
الدراسات العليا - الدبلومات التربوية - 
التعليـــم عن بعـــد) وجميـــع الجهات 
داخـــل  العالقـــة  ذات  التنظيميـــة 

الجامعة.
بهذه  كافة  الجامعة  منسوبو  ويلتزم 
المعايير، سواء كانوا من أعضاء هيئة 
التدريـــس أو معاونيهـــم أو اإلداريين 
والفنيين والطالب والطالبات والعمال، 
وتتخـــذ الجامعـــة اإلجـــراءات الالزمة 
للتأكـــد مـــن أن جميـــع منســـوبيها 
وذلك  الميثاق،  هذا  بمبادئ  ملتزمين 
من خـــالل تطبيق ما فيـــه، وفهمه، 

ونشره بصورة تحقق المطلوب.

مقدمة

يعـد الطالـب الجامعـي أحد أبـزر عناصر 
فـإن  ولـذا  الجامعيـة،  المنظومـة 
الجامعات تسعى جاهدة لتسخير كافة 
لرفـع  قدراتهـا؛  وتطويـر  إمكاناتهـا، 
المستوى العلمي و المهاري لطالبها 
فـي   - الجامعـات  أن  كمـا  وطالباتهـا، 
رفـع  أهميـة  تغفـل  ال   - المقابـل 
الطـالب  وثقافـة  وعـي  مسـتوى 
والطالبات بأهمية إيجابية الممارسـات 
الحـرم  داخـل  واألخالقيـة  السـلوكية 
الجامعـي، إذ تأتـي األنظمـة واللوائـح 
الجامعـات  قيمـة  لتؤكـد  الجامعيـة 
بالممارسـات  االلتـزام  وأهميـة 
تميـز  علـى  تسـاعد  التـي  السـلوكية 
الطالـب فكـرا وسـلوكا، وعلـى ضمـان 
فـي  والتعليـم  التعلـم  فرصـة  إتاحـة 
الفـرص  فيهـا  تتسـاوى  جاذبـة  بيئـات 
التعليمية، وتتيح االسـتفادة من كامل 

مرافق الجامعة وخدماتها المختلفة.
إن بنـاء ميثاق لطـالب وطالبات جامعة 
ولوائـح  أنظمـة  مـن  مسـتمد  بيشـة 
العربيـة  المملكـة  فـي  التعليـم 
السـعودية ، ورؤية الجامعة ورسـالتها 
وأهدافهـا سـوف يسـهم فـي تعزيـز 
األداء،  وتطويـر  الطالبيـة  الممارسـات 
كمـا يمثـل إطـارا عامـا يفتـرض علـى 
الطـالب والطالبـات التقيـد بـه والعمل 
بمقتضاه ، إذ يتضمن الميثاق المعايير 
واألخـالق والقيـم التي يجـب أن يتحلى 
أثنـاء  الجامعـة  وطالبـات  طـالب  بهـا 
دراسـتهم الجامعيـة، وألهمية توعية 
تجـاه  بمسـؤولياته  الطالب/الطالبـة 
ومجتمعـه،  وجامعتـه  ووطنـه  دينـه 
وواجباتـه،  بحقوقـه  تبصيـره  وضـرورة 
لطـالب  األخالقـي  الميثـاق  هـذا  أعـد 

وطالبات جامعة بيشة.



١١. إشعار الطالب / الطالبة بالحرمان من دخول االختبار النهائي 
وإحاطته بسبب حرمانه قبل موعد االختبار النهائي بوقت 

كاف.

١٢. أن تكـــون أســـئلة االختبـــارات ضمـــن المقرر الدراســـي 
ومحتوياته والمســـائل التي تمت إثارتها أو اإلحالة إليها 
أثناء المحاضـــرات، وأن راعي التوزيع المتوازن والمنطقي 
للدرجات بمـــا يحقق التقييـــم العادل لقـــدرات الطالب / 

الطالبة.

١٣. معرفة نتائجه التي حصل عليها في االختبارات التي أداها 
بعد االنتهاء من تصحيحها واعتمادها.

١٤. االطالع على تقييم جميع واجباته التي سلمها خالل الفصل 
الدراسي ســـواء كانت نســـخة ورقية أو الكترونية أو غير 

ذلك.

١٥. الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل 
الجامعة وخارجها.

١٦. المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة في 
كل مـــا يتعلق به، وعدم االطالع أو اســـتخدام المعلومات 
الشـــخصية (السجل األكاديمي - الملف الشخصي - کشف 

الدرجات الخاص به) إال للمصرح لهم فقط.

١٧. الحصول على اللوائح واألنظمة الجامعية ومصادرها.

١٨. الحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة حقوق 
الطالب / الطالبة وواجباته.

١٩. إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه، ولفت نظره عند وقوع أي 
مخالفات وإخطـــاره كتابية بما تم اتخاذه من قرارات بحقه 
مع إعطائه حق الدفاع عن نفسه في أي قرار يتعارض مع 

مصلحته األكاديمية وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.

٢٠. توفير برنامج إرشادي تعريفي بكليات الجامعة وأقسامها، 
يوضح األنظمـــة واللوائح، ويعرف بالتخصصـــات العلمية 

ومجاالتها األكاديمية والعلمية والوظيفية.

٢١. الحصول على وثيقة التخرج عنـــد انتهاء متطلبات التخرج 
وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة خـــالل الفترة الزمنية التي 

تحددها الجامعة التسليم الوثيقة.

 ٢٢. الحصول على اإلرشـــاد والتوجيه عن طريق المنشـــورات 
والمطبوعـــات التعريفيـــة الورقيـــة أو اإللكترونية التي 
توضح أنظمة الجامعة | ولوائحها، ونشـــرها على الموقع 

الرسمي للجامعة.

 ٢٣. عـــدم تعرض الطالـــب / الطالبة إلى مخاطر جســـدية أو 
صحية، وحقه في األمن المعنوي والنفسي بحيث ال يشعر 
الطالب بأي تهديد معنوي مثـــل الترويع من العقوبة أو 
التعرض إلهانة أو ســـخرية مـــن قبل الجهـــات المعنية 

بالطالب / الطالبة.

الحقوق
 ١ . أن توفـــر الجامعـــة للطالب/الطالبة بيئة جامعية دراســـية 
مناسبة؛ لتحقيق االســـتيعاب والدراسة بيسر وسهولة بما 

يتناسب مع رسالة الجامعة.

 ٢. االطـــالع على الجداول الدراســـية قبل بدء الدراســـة وإجراء 
تســـجيله في المقررات التـــي يتيحها له النظـــام وقواعد 
التســـجيل، مع مراعاة ترتيب االولويات في التسجيل للطالب 
وفق ضوابط عادلة عند عـــدم إمكانية تحقيق رغبات جميع 

الطالب في تسجيل مقرر ما.

 ٣. حذف أي مقرر أو إضافة آخر أو حذف الفصل الدراسي بأكمله، 
وفقا لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل في الجامعة، وذلك 
في الفتـــرة المحددة لذلك والمعلـــن عنها لعموم الطالب 

والطالبات.

 ٤. إجراء التحويل الداخلي أو الخارجي، أو تحويل نظام الدراســـة، 
حسب اللوائح واألنظمة وحسب إمكانات الجامعة.

٥. الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات 
الجامعيـــة التي يدرســـها وذلـــك وفقا لألحـــكام واللوائح 

الجامعية التي تحكم العمل األكاديمي.

 ٦. الحصول على خطة المقرر الدراســـي عند بدء الدراسة الذي 
يشتمل على معلومات عن أســـتاذ المقرر - أهداف المقرر 
ومخرجاتـــه التعليمية - الجـــدول الزمني لتنفيـــذ المقرر 
أساليب وطرق تقييم الطالب األنشطة التي تتعلق بالمادة 
التطبيقات  االختبارات  التدريس  اســـتراتيجيات   - الدراســـية 
الواجـــب  المهـــارات  توزيـــع  المـــادة  علـــى  العمليـــة 
اكتســـابها-المراجع مصـــادر المعرفة والتعلـــم المتعلقة 

بالمقرر.

 ٧. التـــزام أعضاء هيئـــة التدريس بالجامعـــة بمواعيد وأوقات 
المحاضرات واســـتيفاء الســـاعات العلمية والمعملية لها 
وعـــدم إلغاء المحاضـــرات أو تغييـــر أوقاتهـــا إال في حالة 
الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك، على أن يتم إعطاء محاضرات 
بديلة عن تلـــك التي تم إلغاؤها، أو التغيـــب عنها من قبل 
عضو هيئة التدريس الســـتيفاء المقرر، وذلك بعد التنسيق 

مع الطالب / الطالبات والقسم المعني بإتمام ذلك.

٨. االستفســـار والمناقشـــة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة 
التدريس، دون رقابة أو عقوبـــة في ذلك عليه، ما لم يتجاوز 
النقاش ما تقتضيه اآلداب العامة وحدود الســـلوك في مثل 
تلك األحوال، سواء كان ذلك أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات 

المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب.

 ٩. توفير فرص التواصل الدائم مع عضو هيئة التدريس بالطرق 
والبالكبورد، والســـاعات  اإللكترونـــي،  المختلفـــة كالبريد 

المكتبية المعلنة.

١٠. إجراء االختبـــارات التي تعقد للمقرر ما لـــم يكن هناك مانع 
نظامي يحول دون إجرائها وفقا للوائح والتعليمات الخاصة 

بذلك.



 ١. التـــزام الطالب / الطالبـــة باالطالع والتعـــرف على أنظمة 
الجامعة ولوائحها وتعليماتهـــا والقرارات الصادرة تنفيذا 
لها، وعدم التحايـــل عليها، أو انتهاكهـــا، أو تقديم وثائق 
مزورة للحصول على أي حـــق أو ميزة خالفا لما تقضي به 

األحكام ذات العالقة.

٢. االلتـــزام بمعاييـــر الســـلوك األكاديمي المتميـــز الملتزم 
باألخـــالق اإلســـالمية، وتجنب كل ســـلوك ينافـــي الدين 

واألخالق ويؤثر على الوضع األكاديمي.

 ٣. احترام أعضـــاء هيئة التدريس والموظفيـــن والعمال من 
الطـــالب والضيوف  الجامعـــة وغيرهم، مـــن  منســـوبي 
والزائرين، وعدم التعرض لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي 

صورة كانت.

 ٤. التزام الطالـــب / الطالبة بعدم التعرض لممتلكات الجامعة 
باإلتالف أو العبث بها، أو تعطيلها عن العمل، أو المشاركة 
في ذلـــك، ســـواء مـــا كان منهـــا مرتبطـــا بالمباني أو 

التجهيزات.

 ٥. التزام الطالب / الطالبة بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم 
واســـتخدام مرافـــق الجامعـــة وتجهيزاتهـــا لألغـــراض 
المخصصـــة لها، ووجـــوب الحصول على إذن مســـبق من 
الجهة المختصة الســـتعمال تلك المرافـــق أو التجهيزات 
عند رغبة استخدامها أو االنتفاع منها في غير ما أعدت له.

 ٦. التزام الطالب / الطالبة بالزي والسلوك المناسبين لألعراف 
الجامعية واإلســـالمية، وعـــدم القيام بـــأي أعمال مخلة 
باألخـــالق اإلســـالمية أو اآلداب العامـــة المرعيـــة داخل 

الجامعة.

 ٧. التـــزام الطالب / الطالبة بالهدوء داخـــل مرافق الجامعة، 
واالمتنـــاع عن التدخين فيها، وعدم إثارة اإلزعاج، أو التجمع 
غيـــر المشـــروع، أو التجمع المشـــروع في غيـــر األماكن 

المخصصة لذلك.

 ٨. التزام الطالب / الطالبـــة بحس االنتماء للمكان والمواطنة 
الصالحـــة من خـــالل اإلبالغ عـــن كل ما يســـيء للجامعة 

والوطن.

٩. االنتظام في الدراســـة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية 
(الحضور، المشاركة، أداء االختبارات، التكليفات، والواجبات، 
التدريب الميداني..)  التدريب العمليـــة  العلمية،  والبحوث 
في ضـــوء القواعـــد والمواعيد المنظمة لبدء الدراســـة 
ونهايتها والتحويل والتسجيل واالعتذار والحذف واإلضافة، 
وذلك وفقا لألحـــكام الواردة باللوائح واألنظمة الســـارية 

بالجامعة.

 ١٠. احتـــرام القواعـــد والترتيبات المتعلقة بســـير المحاضرات 
واالنتظـــام والنظام فيها وعـــدم التغيب عنهـــا إال بعذر 

مقبول وفقا للوائح وأنظمة الجامعة.

 ٢٤. الحصـــول على مقابـــل مالي في حالـــة تكليفه بالعمل 
بالساعات خالل سنوات الدراسة وخارج واجباته، باالتفاق مع 

الجهة المكلفة وفقا األنظمة ولوائح الجامعة.

 ٢٥. التمتـــع باإلعانـــة والرعايـــة االجتماعية التـــي تقدمها 
الجامعة والمشـــاركة في األنشـــطة المقامة فيها وفقا 

للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك.

 ٢٦. االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة (الكتاب الجامعي 
المكتبـــات المركزيـــة والفرعيـــة - المالعـــب الرياضية - 
المطاعم - مواقف الســـيارات) وذلك وفقا للوائح والنظم 

المعمول بها بالجامعة.

 ٢٧. الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظاما 
وبخاصة للطالب / الطالبة المتفوق.

 ٢٨. الترشـــيح للدورات التدريبية والبرامـــج والرحالت الداخلية 
والخارجية، وزيادة مشاركته في األنشطة الثقافية، وكذلك 
المشاركة في أنشـــطة خدمة المجتمع المحلي واألعمال 

التطوعية.

 ٢٩. الحق في تقديم الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه 
في عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القســـم أو الكلية 
أو أي وحدة من وحدات الجامعة، ويكون تقديم الشكوى أو 
التظلـــم وفقا للقواعـــد المنظمة، وتمكيـــن الطالب من 

معرفة مصير شكواه من قبل الجهة المسؤولة عنها.

 ٣٠. الحفـــاظ علـــى محتويات ملفـــه داخل الجامعـــة ونزاهة 
التعامل معه وعدم تســـليم أي منها إال للطالب / الطالبة 
نفســـه أو ولي أمره أو من يفوضه بذلك رســـميا، ما عدا 
الحاالت التي يطلب فيها تســـليم أو معرفة محتويات ذلك 
الملف من قبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجهة 
حكومية أخرى، وال يجوز إفشـــاء أو نشر محتويات ملفه ما 
لم يكن ذلك النشـــر نتيجة لقرار بعقوبـــة تأديبية في حق 

الطالب.

 ٣١. يحـــق للطالب / الطالبة مـــن ذوي االحتياجات الخاصة في 
الحصول على الخدمة الالئقة والمناســـبة الحتياجاته وفقا 

لألنظمة والقواعد المرعية.

 ٣٢. يحق للطالب / الطالبة الترشح لعضوية لجان الطالب حسب 
توافر الشروط.

 ٣٣. اختيار من يمثله من زمالئه الطالب / الطالبات للمشاركة 
في اللجان الطالبية لمناقشة ما يخصه من مواضيع

 ٣٤. تقييم الخدمات الطالبية من خالل االستبانات المقدمة له.

٣٥.توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها.

الواجباتالحقوق



٢٥. عدم دخول الجامعة بمظهر يتنافى مع ضوابط الشـــريعة 
اإلسالمية أو العادات المجتمعية أو أنظمة الجامعة، ومنها 
ارتداء ما ال يليق من اكسســـوارات كأقراط الوجه والقصات 

الغريبة وما في حكمها.

 ٢٦. عدم تصويـــر مرافق الجامعـــة أو الطـــالب أو الطالبات أو 
منســـوبي الجامعة مـــن أعضاء وعضوات هيئـــة التدريس 
واإلدارييـــن واإلداريـــات والفنيين والفنيـــات ألي غرض من 

األغراض.

 ٢٧. عدم إقامة الحفالت الخاصة داخل مرافق الجامعة.

 ٢٨. عدم إصدار المنشورات أو المساهمة في توزيعها أو جمع 
األموال أو التوقيعات ألي غرض كان.

 ٢٩. عدم المشـــاركة بأي أنشـــطة أو تجمعات من شأنها إرباك 
العملية التعليمية داخل الجامعة.

 ٣٠. عدم إقامة أية أنشـــطة خارج الجامعة باســـم جامعة بيشة 
بدون ترخيص من الجامعة.

 ٣١. عدم اصطحاب األطفال والحيوانات األليفة داخل الجامعة.

 ٣٢. اإلبالغ عن أي وضـــع صحي أو اجتماعي أو اقتصادي والذي 
من شأنه أن يعيق سير الدراسة وذلك من خالل إبالغ عمادة 

الكلية.

 ١١. التـــزام الطالب / الطالبة عنـــد إعداد البحـــوث والمتطلبات 
الدراســـية األخرى للمقررات بعدم الغش فيها أو المشاركة 
فيه عند إعدادها بأي صورة كانت، أو نســـبة عمل غيره إلى 
الطالب / الطالبة، أو اللجوء إلى أي وســـائل غير مشـــروعة 
إلعداد تلك البحوث والتقارير واألوراق والدراســـات أو غيرها 

من المتطلبات األساسية للمقرر.

 ١٢. التـــزام الطالب / الطالبـــة بالقواعد والترتيبـــات المتعلقة 
باالختبـــارات والنظـــام فيها وعـــدم الغـــش أو محاولته أو 
المســـاعدة في ارتكابه بأي صورة من الصور أو التصرفات أو 
انتحال الشخصية أو التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة 

في قاعات االختبارات أو المعامل.

 ١٣. التـــزام الطالـــب / الطالبـــة باإلرشـــادات والتعليمات التي 
يوجهها المســـؤول أو المراقـــب في قاعـــة االختبارات أو 

المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء االختبارات.

 ١٤. المحافظة على الهدوء داخـــل قاعات المحاضرات، واالبتعاد 
عن أماكن لجـــان االختبارات وعدم إثـــارة أي ضوضاء بالقرب 

منها.

 ١٥. تحـــري الدقـــة واألمانة عنـــد تقييم عضو / عضـــوة هيئة 
التدريس حسب النماذج المعدة لذلك.

 ١٦. االلتزام بحضور اليوم اإلرشـــادي للتعريـــف بكليات الجامعة 
وأقسامها العلمية.

 ١٧. االلتزام بتطبيق العقوبـــة الموقعة على الطالب / الطالبة 
في حالة اإلخالل بلوائح وأنظمة الجامعة.

 ١٨. اســـتخدام التقنية الحديثة من أجهـــزة لوحية وكمبيوترات 
وخالفه من الممتلكات الشـــخصية ألغراض أكاديمية فقط، 

وفي حالة ثبت خالف ذلك تطبق األنظمة في حقه.

 ١٩. التواصل الدوري مع المرشد الطالبي، والحرص على تسجيل 
البيانات بشكل دقيق.

 ٢٠. االلتزام بحمل البطاقة الجامعة أثناء وجود الطالب / الطالبة 
في الجامعة وتقديمها للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس 
عند طلبها من قبلهم، وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل 

الجامعة.

 ٢١. البعـــد عن األفـــكار المتطرفة والضالة، وعـــدم تداولها، أو 
نشرها، أو التشجيع عليها، أو التعاطف معها ، داخل المحيط 

الجامعي أو خارجه.

 ٢٢. عدم خروج الطالبة من الجامعة مع أي شـــخص أو جهة دون 
علم أو موافقة ولي األمر.

 ٢٣. التزام الطالبة بالحجاب الشـــرعي الســـاتر وغطاء الوجه عند 
الدخول والخروج من الجامعة.

  ٢٤. التـــرام الطالبـــة بالـــزي الجامعي المتعـــارف عليه وعدم 
مخالفته.

الواجبات
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