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 حقوق والتزامات الطالب

 أوالً: حقوق الطالب يف اجملال األكادميي:

حق الطالب  ن  ُوبر ل لباو الةُابد اليلاابُد الة اابةد لاحسُبق ا اباُرا  راليلاابد  .1

الارلُةُببد الةااحببد لفيةببد  بب ا ةُاببل رابب رلد ةبب  فبب ك اببر ُل نا ببد ا ةنا ببا  

 ال يف.

حبق الطالبب   ببص الحلببرك الببا الةببايا الرلةُببد رالةرل ببد الةلاةطببد ةببالةسللا   .2

 الاص ُيلا ا ر لك ر ساً لألحنام راللرااح الاص احنم الرةك األنايُةص.
 

ُد ةالسابم رالافللبا  الةااحبد حق الطال   ص الحلبرك البا الفطبط اليلااب .3

الجيارك اليلااُد قةك ةيء اليلااد رإجلاء اابجُلا  بص رن ا ا ط ع الا ،  لا

الةسللا  الاص ُاُح ا لا ال ظام رقرااي الااجُك ةب  ةلااباا الاُب  األرلرُبا  

 ص الااجُك للط   ر ق ضراةط اايلد ا ي ايم إةنا ُد احسُبق لبةبا  جةُب  

 .ةسلل ةا  الط    ص ااجُك

حبب ف الللببك اليلااببص ق الطالبب   ببص حبب ف ن  ةسببلل نر إضببا د  فببل نر حبب .4

ةأنةلببا ر سبباً لةببا ُاُحببا  ظببام اليلااببد رالااببجُك  ببص النلُببد ر لببك  ببص اللاببلا 

 الةحييا ل لك رالةرل  ا  ا للط  .

حببق الطالبب   ببص اسُببي ناضبباء  ُاببد الاببيلُا ةةرااُببي رنرقببا  الةحاضببلا   .5

راابباُلاء الاببااا  الرلةُببد رالةرةلُببد ل ببا راببيم إلتبباء الةحاضببلا  نر اتُُببل 

نرقاا ببا إ   ببص حالببد الضببلرلا رةرببي ا ابب   ابب   لببك الببا ن  ُببام إاطبباء 

ةحاضلا  ةيُلد ا  الك الاص ام إلتاؤ ا نر الاتُب  ا  با ةب  قةبك اضبر  ُابد 

الابيلُا  اباُلاء الةسبلل ر لببك ةربي الا ابُق ةب  الطلةببد رالسابم الةر بص ة اةببام 

  لك.
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اسد ة  ناضباء  ُابد الابيلُا، حق الطال   ص ا االاال رالة اقشد الرلةُد ال  .6

ير  لقاةببد نر اسرةببد  ببص  لببك الُببا، ةببا لببم ُاجبباري ال سببا  ةببا اساضببُا ا يا  

الراةببد رحببيري اللُاقببد رالاببلرك  ببص ةوببك الببك األحببراك اببراء نببا   لببك نو بباء 

 الةحاضلا نر نو اء الاااا  الةناةُد الةرل د لةساةلد الط  .

ةالا  ضة  الةسبلل اليلاابص رةحارُاابا حق الطال   ص ن  انر  ناالد ا فا  .7

رالةاببااك الاببص اةبب  إوالا ببا نر ا حالببد إلُ ببا نو بباء الةحاضببلا ، رن  ُلااببا 

 الاريُ  الةاراي  رالة طسص لليلجا  ةةا ُحسق الاسُُم الرايك لسيلا  الطال .

حق الطال   ص إجلاء نا د ا فاةالا  الاص ارسي للةسلل ةا لبم ُنب    باك ةبا    .8

ُحرك ير  إجلاا ا ر ساً للبرااح رالارلُةبا  الفالبد ةب لك. البا ن  ُبام  ظاةص 

 ناف. إا   الطال  ةحلةا ا ة  يفرك ا فاةال قةك  لك ةرق 

حق الطال   ص ةرل بد ا جاةبد ال ةر جُبد ألابالد ا فاةبالا  الللبلُد راريُب   .9

قةببك  البيلجا  البا نجبياء ا جاةبد رالابص ُسببرم البا ناااب ا اسُبُم نياء الطالب 

 إجلاء ا فاةال ال  ااص للةسلل.

حق الطال   ص طل  ةلاجرد إجاةاا  ص ا فاةال ال  بااص ر لبك ر بق ةبا اسبلل   .11

 اللرااح رالسلالا  اللايلا  ص ا ظُم  لُد الك الةلاجرد رضراةط ا.

حق الطال   ص ةرل د  اااجا الاص حلك الُ ا  بص ا فاةبالا  الابص نيا با ةربي  .11

 الللاغ ة  الحُح ا راااةاي ا. 
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 :ثانيا" حقوق الطالب يف اجملال غري األكادميي 

الاةا  ةاللااُبد ا جاةااُبد الابص اسبية ا النلُبد رالةشبالند  بص األ شبطد الةساةبد  .1

 .الة ظةد ل لك لُد ُ ا ر ساً للرااح رارلُةا  الن

الحلرك الا اللااُبد اللبحُد النا ُبد ةبالر خ يافبك ةجةب  الةلبك   بي الطةبص  .2

  الرانل  ةالظ لا .

الةناةبببا  الةلنيُبببد  – النلُبببدا ابببالايا ةببب  فبببيةا  رةلا بببق النلُبببد   ابببن   .3

قف الاُالا  ...... ربُل ا( ةرا –الةطاام  –الة ا  اللُاضُد  –رالللاُد 

  ر ساً للرااح رال ظم الةرةرك ة ا ةالنلُد. ر لك

الحلبببرك البببا الحبببرا ي رالةنا بببل  الةايُبببد الةسبببللا  ظاةُببباً   ابببُةا للطالببب   .4

  الةالرق.

الالشببُح للببيرلا  الايلُةُببد رالةببلاةت رالببلح   اليافلُببد رالفالجُببد ريُببايا  .5

الةشببالند  ببص ن شببطد فيةببد الةجاةبب   الناا  ببص األ شببطد الوسا ُببد رنبب لكةشبب

 الةحلص راألاةاك الاطراُد.

الشببنرأ نر البباظلم ةبب  ن  نةببل ُاضببلل ة ببا  ببص ا قاببا ةبب  ناضبباء  ُاببد   .6

الابببيلُا نر السابببم نر النلُبببد نر ن  رحبببيا ةببب  رحبببيا  النلُبببد، رُنبببر  اسبببيُم 

الشنرأ نر الاظلم ر ساً للسرااي الة ظةد لرحيا حةاُد الحسرق الط ةُبد، راةنبُ  

 ة  قةك الج د الةاارلد ا  ا. الطال  ة  ةرل د ةلُل شنرا 

اةنُ با ةبب  البي اع ابب   لابا نةببام ن  ج ببد ةالنلُبد  ببص ن  قضبُد اأيُةُببد اول بب    .7

ةبا لبم ُوةب  ن   لبا ر لبكضي ، رايم ليرل الرسرةد  ص حسا إ  ةربي ابةاع نقرا

  ةري اااياااا للةلا الوا ُد. م حضرل  نا  لر ل بُل ةسةرك ر لكاي
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ر سبباً للسرااببي الةسببللا  ببص  بب ا  ةص اللببايل ضببي  ر لببكالسببلال الاببأيُالبباظلم ةبب   .8

  الشأ  ةةرج  نحنام اأيُ  الط  .

الحلباظ البا ةحارُبا  ةللبا يافبك النلُبد ر يا بد الاراةبك ةربا رابيم اابلُم ن    .9

الةلبف ةب  قةبك ج با   اا نر رلبص نةبل  نر ةب  ُلرضبا ةب لكة  ا إ  للطال   ل

 شبل  ر  ُجبري إ شباء نر ، حنرةُبد نفبلأ بيا السضباء نر لج بد  الاحسُق نر نج

 .لال ةرسرةد اأيُةُد  ص حق الطال ال شل  اُجد لس ةحارُا  ةللا ةا لم ُن   لك

حببق الطالبب  ةبب   ر  ا حاُاجببا  الفالببد  ببص الحلببرك الببا الفيةببد ال اسببد  .11

 رالة ااةد  حاُاجااا ر ساً لأل ظةد رالسرااي الةلاُد.

 بالتزامات الطال
 

 مات الطالب يف اجملال األكادميي:أوالً: التزا

الايام الطال  ةا  اظام  ص اليلااد رالسُام ةنا د الةاطلةبا  اليلاابُد  بص ضبرء  .1

اجُك را اا ال السرااي رالةرااُي الة ظةد لةيء اليلااد ر  اُا ا رالاحرُك رالا

 ا ةاللرااح راأل ظةد الاالُد.ر لك ر ساً لألحنام الرالي ،رالح ف را ضا د

الايام الطال  ةاحالام ناضباء  ُابد الابيلُا رالةبرظلُ  رالرةباك ةب  ة ابرةص  .2

النلُد ربُل م ة  ة ارةص الشبلنا  الةاراقبيا ةب  النلُبد، ربُبل  ةب  الطب   

يافك النلُد رن لك الضُرف رالياالُ  ل ا رابيم الاربلل ل بم ةا ُب اء ةبالسرك 

 .نر اللرك ةأ  لرلا نا  

لسرااي رالالاُةا  الةارلسد ةابُل الةحاضبلا  را  اظبام الايام الطال  ةاحالام ا .3

  ُ ا رايم الاتُ  ا  ا إ  ةر ل ةسةرك ر ساً للرااح رال ظم.
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الايام الطال  ا ي إاياي الةحرث رالةاطلةا  اليلااُد األفبلأ للةسبللا  ةربيم  .4

الت   ُ ا نر الةشالند  ُا ا ي إاياي ا ةأ  لبرلا نا ب  نر  ابةد اةبك التُبل 

الطالببب  نر اللجبببرء إلبببا ن  رابببااك بُبببل ةشبببلراد  ابببياي البببك الةحبببرث  إلبببا

 رالاسالُل راألرلاق راليلااا  نر بُل ا ة  الةاطلةا  األاااُد للةسلل.

الاببيام الطالبب  ةالسرااببي رالالاُةببا  الةارلسببد ةا فاةببالا  رال ظببام  ُ ببا راببيم  .5

ل نر التبببب  نر ةحارلاببببا نر الةابببباايا  ببببص الاناةببببا ةببببأ  لببببرلا ةبببب  اللببببر

الالببل ا  نر ا احبباك الشفلببُد نر الايرُببل نر إيفبباك ةببراي نر نج ببيا ةة راببد 

  ص قااد ا فاةال نر الةراةك.

الاببيام الطالبب  ةا لشببايا  رالارلُةببا  الاببص ُرج  ببا الةاببارك نر الةلاقبب   ببص  .6

 . قااد ا فاةالا  نر الةراةك رايم ا ف ك ةال يرء نو اء نياء ا فاةالا 

 التزامات الطالب يف اجملال غري األكادميي:ثانيًا: 

الايام الطال  ةأ ظةد النلُد رلرااح ا رارلُةاا ا رالسبلالا  اللبايلا ا لُب اً ل با  .1

رايم الاحاُك الُ ا نر ا ا ان ا نر اسبيُم روبااق ةبيرلا للحلبرك البا ن  حبق 

 نر ةُيا ف  اً لةا اساضص ةا األحنام  ا  الر قد.

ةطاقد النلُد نو اء رجري    ص النلُد راسبيُة ا للةبرظلُ  نر الايام الطال  ةحةك  .2

ناضاء  ُاد الايلُا ا ي طلة ا ة  قةل م را ي إ  اء ن  ةراةلد للطال  يافبك 

 النلُد.

الايام الطال  ةريم الارلل لةةالنا  النلُد ةا ا ف نر الرةث ة با نر ارطُل با  .3

ةلاةطببباً ةالةةبببا ص نر اببب  الرةبببك نر الةشبببالند  بببص  لبببك ابببراء ةبببا نبببا  ة  بببا 

 الاج ُيا .
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الاببيام الطالبب  ةالارلُةببا  الفالببد ةالاُببب  را ظببُم رااببافيام ةلا ببق النلُبببد  .4

راج ُياا ا لألبلال الةفللد ل با ررجبر  الحلبرك البا إ   ةابةق ةب  

الج د الةفالد  اارةاك الك الةلا ق نر الاج ُبيا  ا بي لبةبد اابافياة ا نر 

 ي  لا.ا  الاع ة  ا  ص بُل ةا نا

رالاببلرك الة ااببةُ  لألاببلاف األنايُةُببد را ابب ةُد،  ةبباليأالاببيام الطالبب   .5

رةرببيم السُببام ةأُببد ناةبباك ةفلببد ةبباألف ق ا ابب ةُد نر ا يا  الراةببد الةلاُببد 

 يافك النلُد.

الايام الطال  ةال يرء رالانُ د يافك ةلا ق النلُبد را ةا باع اب  الابيفُ   ُ با  .6

نر الاجةبب  بُببل الةشببلرع نر الاجةبب  الةشببلرع  ببص بُببل راببيم إوببالا ا يابباخ 

 األةان  الةفللد ل لك.


