
   

 

 

 

 

 بمجموعة من الحقوق أبرزها :جامعة مدينة السادات  –بية الرياضية ربكلية التيتمتع الطالب 

حق الحصوووووووا علا المااتات التعليمية التا عسوووووواعد علا بناج الوات فالنجا  فالتروق  ا المسووووووير   .1

 الجامعية.

من الخدمات المتاحة بالكلية فعدم التمييز بين الطالب بسوو ا العرق  فاالسووتراد المسووافا   ا المعاملة   .2

 أف غيرها . االجتماعيةأف النوع أف الديانة أف الخلرية 

 الكلية.حق الشكوى فالتظلم  ي أي أمر جامعي ع ر إدات    .3

فالمتميزين  ي األنشووووطة  علمياً،تروقين حق الحصوووووا علي الرعاية العلمية فالدعم المقرت للطالب الم  .4

         الطالبية.

، أف الخدمات فاألنشووووووطة  التعليميالحق  ي عقوديم االقتراحوات فاأل كوات التي عمسووووووام  ا عطوير األداج   .5

 الجامعية .

ا   اإلشوورا فالتع ير عن القدتات الواعية الكامنة فعطويرها ع ر  الطمالبية،الحق  ا مماتسووة األنشووطة   .6

 .  األنشطة هو

فكولك اللوائح فالقوانين  فالجامعة،بالكلية  الطالبيحق الحصووووووا علا المعلومات الخالوووووة بالنشوووووا   .7

 اتاالمتحانالتعليمية مثل أهداف المقرتات الدتاسية ، ف رق التقويم فمواعيد    المرع طة به فبالعملية 

 فلوائح الغياب فغيرها . الدتاسيفالوضع 

 الخالة فالمحا ظة علا خصولياعه فسرية معلوماعه الشخصية عدم التدخل  ا شئونه  .8

جتمعيوووة  .9 حريووة ال حووول العلما  ا الموضوووووووعووات المختلرووة بموووا يترق مع الُووووووواب  األخالقيوووة فالمم

 المصلحة القومية . فإعت اتات 

ف ق  حق الطالا  ي الحصوا علي أي معلومات أف بيانات عتعلق بتحصيله الدتاسي فإنجازه التعليمي  .11

 فالتي عقرها الجامعة .   األلوا المتعاتف علياا 

 الحق  ي أختيات التخصص الدتاسي ف قا لميولك المانية . .11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ً فاج ات عتمثل  ا مسئوليات الطالا  واا دتاسته الجامعية عليه   ا مقابل الحقوق هنا  دائما

باا ، ذلك ألن اإلخالا باا يؤدى إلا إعاقة مسير  الطالا التعليمية فعمعرضه  فااللتزامعحملاا 

 لعقوبات عأدي ية قد عصل إلا حد الرصل من الجامعة .

 وتشمل هذه المسئوليات ما يلى :

 يه بكا ة أنواعه مثل  أف الادفج الالزم أف مماتسة الغش أف الشرفع االمتحانعدم اإلخالا بنظام  .1

أف حياز  موكرات أف عليرون محموا  االمتحانات، لا المساعد  من اآلخرين أف عقديماا لام أثناج 

 الغش.أف غير ذلك من أدفات فأساليا  االمتحاناتأثناج 

 ضرفت  معر ة مواعيد االمتحان فمدعه فالقواعد المنظمة له. .2

راف الجامعية أف يمخل بقيم فم ادئ السلو  الجامعي مع األع قوا يتنا ااالمتناع عن كل  عل أف  .3

القويم سواج أكان ذلك أثناج المحاضرات داخل قاعات الدتاسة أف  ي أي مكان داخل الحرم الجامعي 

. 

احترام سملطة الممحاضر  ي القاعة الدتاسية فعدم االعتداج علا المحاضرات من خالا التشويش  .4

اض علا قراتات القائم بالتدتيس علا نحو يقلل من هي ة أف الدخوا بدفن استئوان أف االعتر

 .الممحاضر 

 الكلية،لنشرات الصادت  من إدات  المواظ ة علا قراج  فمتابعة اللوائح فالقوانين فاإلعالنات فا  .5

 الرسمية.التحقق من لحة المعلومات من مصادتها  مع

خمصصت له  الويالحراظ علا الممتلكات الجامعية فعدم الع ل باا أف استخداماا  ا غير المجاا  .6

 فغيرها.أف إساج  استخداماا فكولك اإلحجام عن الكتابة علا الجدتان فالمناضد 

حريات فخصوليات اآلخرين من أ راد مجتمع الجامعة فعدم اإلساج  إليام أف التشاير  احترام .7

 بام .

ة الجسدية أف سالم النرسية، أفقد عادد أف ععرض الصحة  التيعن السلوكيات العدفانية  االمتناع .8

 اآلخرين للخطر.

باللوائح فاألنظمة فالسياسات الصادت  عن إداتات الجامعة المختلرة فيشمل ذلك إغالق  االلتزام .9

 المحاضرات.   الااعف المحموا  ا 

دبر عدم ععطيل الدتاسة أف  .11 الدتفس فالمحاضرات فاألعماا الجامعية  حُوتعن االمتناع المم

 عقُا اللوائح بالمواظ ة علياا . التي ى اآلخر

 ياا بدفن عرخيص سابق من السلطات الجامعية  االشترا عدم عنظيم الجمعيات داخل الجامعة أف  .11

 المختصة.



   

 

 

 رخيصإلدات جرائد حائ  بأية لوت  بالكلية أف جمع عوقيعات بدفن ع عدم عوزيع النشرات أف .12

 المختصة. سابق من السلطات الجامعية

 عدم التزفير  ا المستندات فاألفتاق الجامعية. .13


