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 الجامعي الطالب ميثاق
 

 :  تعريف ميثاق الطالب .1
وثيقة تحتوي على معايير يلتزم بها الطالب تجاه الكليات، وتتضمن بعض األنظمة واللوائح الجامعية، ويوقع عليها الطالب ويلتزم بها، 

 ويتحّمل مسؤولية مخالفتها.
 

 :  بنود الميثاق، وتشمل .2
وفيه يُتوقع مني أن أكون أميناً في دراستي وواجباتي واختباراتي وتحصيلي، وأن أبتعد عن اتباع أية أساليب السلوك األكاديمي:   ✓

 . أو وسائل مخادعة بقصد تحقيق منافع أو امتيازات أكاديمية
 وفيه يتوقع مني أن:  :السلوك الشخصي ✓

o ريان.  أحترم األنظمة والقوانين واللوائح الخاصة بكليات ال 
o  .أحافظ على مباني كليات الريان ومرافقها 
o االلتزام بالزي الرسمي الذي تقّرره الكليات. 

 
 الحقوق الطالبية:   .3

يحق للطالب التّقدم بالشكوى أو التّظلم مما يعتقد أن فيه ضرراّ عليه في عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو القسم أو أي وحدة من  
ق وحدات كليات الريان ويكون تقديم الشكوى أو التّظلم وفقاَ للمواد والبنود الواردة بالالئحة التأديبية للطلبة بالكليات والئحة الحقو

 ت كما أن له الحق في متابعة شكواه ومعرفة مصيرها لدى الجهة المسؤولة عنها. والواجبا
 

 المخالفات:  .4
 أكاديمية، ومنها:  ✓

o  تجاوز نسب الغياب المسموح بها والمنصوص عليها في الئحة الدراسة واالختبارات 
o  إعاقة سير المحاضرات أو الدروس العملية أو االختبارات 
o  انتحال شخصية طالب آخر بأي شكل من األشكال في االختبارات أو في حلقات النقاش 
o  تزوير الوثائق أو محاولة ذلك أو استخدامها ألية أغراض غير مشروعة 
o  الغش أو محاولته بأي وسيلة من الوسائل  

 سلوكية، ومنها:  ✓
o  اإلساءة للدين أو الوطن أو لكليات الريان بأي وسيلة 
o  العبث باألجهزة والمعدات داخل مباني ومرافق كليات الريان  
o  التدخين داخل أروقة وممرات الكليات 
o  االعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي كليات الريان 
o ئد أو األساورالمظهر غير الالئق من حيث اللباس أو تعليق القال 
o  السرقة أو محاولتها 
o .إظهار التعصب القبلي أو العنصرية اتجاه الطلبة أو موظفي الكليات  

 مرورية، ومنها:  ✓
o  مخالفة تعليمات رجال األمن والسالمة 
o  الوقوف الخاطئ أو في األماكن المخصصة لآلخرين  

 نظامية، ومنها:  ✓
o  واالجتماعية للدولة، أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية، أو الدعوة إلى االنضمام المساس بالمبادئ واألسس اإلسالمية

 للتنظيمات المعادية للوطن، أو أي أفكار سياسية تخالف نظام الدولة، وسيتم إحالتها للجهات الحكومية المختصة. 
o .إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكليات دون أخذ الموافقة من الجهات ذات العالقة 
o  كل مخالفة أخرى ترى الكليات أنها تشّكل إخالالً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في هذا

 الميثاق.
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 لجنة النظام:  .5
اإلسالمية أو مخالفات داخل الكليات حيث يعتبر كل خروج عن التقاليد تعمل اللجنة على تطبيق النظام بحق الطلبة الذين يرتكبون  

األنظمة واللوائح والتعليمات الجامعية مخالفة تقتضي العقوبة، وتتضمن الئحة العقوبات بكليات الريان وصفاً دقيقاً للمخالفات  
 والعقوبات المترتبة عليها. 

 
   العقوبات التأديبية: .6

والمنصوص عليها في الئحة تأديب الطلبة ومنها ما يحق للكليات اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة بحق الطلبة المخالفين للميثاق، 
 يلي: 
o   تكليف الطالب بأداء بعض األعمال الخدمية أو االجتماعية 
o اإلنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف 
o إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر 
o اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر  
o .التنبيه  

 
 التواصل مع الكليات:   .7

o  متابعة ما يصدر على الموقع والشاشات اإللكترونية والبريد الجامعي والتطبيقات اإللكترونية على الهواتف الذكية من جداول
 دراسية واختبارات وواجبات وأنشطة

o االعتراضات في المدة النظامية التي تحددها ستخدام نماذج ورقية أو الكترونية معتمدة لعرض الحاالت، أو تقديم الشكاوى أو ا
 الئحة تأديب الطلبة في الكليات.

o .التواصل عبر القنوات الرسمية فيما يخص الشؤون األكاديمية والنظامية 
 
 

 
 
 
 

 
  

 : إقرار

د 
ّ
ي اطلعت عىل جميع أنظمة كليات الريان وميثاقها، وأتعه

ي أدناه بأت 
 عن ذلك. أقّر أنا الطالب/ ـة الموضحة بيانات 

ً
عتبر مسؤوال

ُ
 بتطبيقها، وأ

 
 ..... ......................................................  الرقم الجامعي:    ...... ............. ........................................اسم الطالب/ ـــة:

 . ............................. ...........................الكلية المقيد بها:     ... .............................................................. التخصص:

                    ..................................................... .............. التوقيع:    . ...............................................................رقم الجوال: 


