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لالطالع على اللوائح واألدلة

التزام الجامعة
بمسؤولياتها...
وأخـالقـيـاتها...
ماذا يعني ذلك بالنسبة لي...
ظ مادأ كلت اف م كحلاك ل كلتلعليل ل كللعلاً وليل ل ا و ءقليل لال ل ا
وعاةل لا ،التلعلاظل لد ل لا عليل حتلقل لق أعليل م لتل الات كجلل ز
كأل كء كخل جللاملعللم طل لاللم عليل م لتل ى م لئل لل للا للا كألكللا ال للم
وك تاع م ،وعي م ت ى ما ابت فها من ق وأخالق ات.
وال شع أمج ن اول م ع كجل ز كحلق كلتعي اي خيلتليلن علن
لقل كلال لاعلم ،ل لث التلضلالن ملفلهل كجلل ز
داث كجل ز
كلتعي ا م جاناني مها كلدوة وكللدسلاللم ،لل للع كلامج لد ل لا عليل أمج
ن ع لتحقل لق ملعلاالاهلا كخل جلاملعلتل لا لل ل فلقل عليل لعل لد
أ وكةها كلثلالثلم كللتلدةال وكللالحلث وخلدملم ك لتلالع ،يل كل للع
نل فلا كطلاة أخلالقلي لايل ةلاللاةسلانل لا كخل وخلاة كجللاملعلم مبللا
اضان ن فا ي ئم نعي ا م وفئز لإلنقامج وكلتج اد.
لب ما ساق كامج ه ك كة ثاق كألخالقي كل ى ادسل كللطلدالق كللقل
لل لا مجل لعل ا ولن مل ل ل يب كجللاملعللم ملن كللقلايلعلني كةل كقللع كللقل لا اللم
كألكا ا م وك كةام ،وكة ظفلني ك كةالني ،وأعضلاء هل لئلم كللتلدةال ،
وكللطللالب ،وكللافللم كةلتلعللاونللني مللع جللاملعلتل للا ،وهل مل لثللاق ك لتل ت
مضام ر كلعداد من كلق وكألخالق ات كليت ن لاشلد كجللال لع كالللتلئك
هبا.
وقد ةكع مضامني ه ك كة ثاق ق ا ا ك سالمي كحل ن ،كن اقا
مع في فم جمتاع ا كلعديب كة ي ووج كجلامعم ىف أطهد يقعم عليل
كألةض ،يقعم هي قايم كل م ليلالي كللعلاد ،وقلد ةكعل مضلاملني
ه ك كة ثاق ق ا ا ك سالمي كحل ن ،كن اقا مع في فلم جملتلالعل لا
كلعديب كة ي ووج كجلامعم أطهد يقعم عي كألةض ،يقلعلم هلي
قايم ك م ياي كلعاد ،كاا كامج لئكما أمج نتجاوب ه ه كةضامني
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مع ما أكدت عليل لر ة الم كةلاليلبلم كللعلديل لم كل لعل الم 0202
وهل نل لل عليل لدوةز نلعلئالئ ملالا ي ال ل لا كللعل ل ل وعل لا للد
ه ات ا كل ط م ،وحتق ق مادأ كة كط م كة ئل للم ،كل للع ةكعل ملا
جاء يربنامج كلتح ل كل طين  ،0202وه ادكئ عي نعئائ كلقل ل
وكةهاةكت كألساس م ليطالب ،وك لع كلتئم مبا نضا ر مشدوع
كلق وكألعدكف كجلامع م ،وما جاء ياخلطم كالسرتكن ج م ليجاملعلم
من أهدكف ون جهات ندكئ عي كجلانب كألخالقي وكلق اي.
ه م ثاق ا اشد مج ع م يب كجلامعلم يلاالللتلئك مبلا ال لل عليل لر
حتلقل لقلا ةلاللا ي كلل لئكهللم وكللعللدكلللم وكة للاوكز وكة لئل لل للم ك لتلالعل للم
وكالنتااء وكل الء وكلشفاف م كة ئ للم وكألملانلم ،مبلا القلق كالةنلقلاء
مب ل ل ملم كأل كء كألكلا الي وك كةخ وكألخلالقلي كخل ة لاب
جامعت ا.
وىف كل هاام أنقد ي كفد نقدادخ وشبدخ لفداق كلعا كل خ أجنلئ
ه ه كل ث قم عليل هل ك كلل لحل  ،وأعلطل مل اجل ا علاليل ل ا العلبل
جل ز كأل كء وأخللالقل للات كالنلقللامج .وفلقل للا ك مجل لعلا حتلال
م ئ ل لانل لا ء كء كالةنلقلاء مبل ل ل ملم كللعلال كخل جلاملعلتل لا عليل
م ت ى كلدوة وكلدسالم.

مدير الجامعة
د .عبد العزيز قبالن السراني

ً
أوال :ركائز االنطالق...

1

انطلقنا في بناء هذا الميثاق على مجموعة ركائز هي:

ككت اب جامعم ط ام كخ كةايبم كلعدي م كل ع ام أمه م متل لئهلا
عن سااد كجلامعات ،ث وج ها ياقعم طاهدز هي ميتق للبل
كة ياني را ملبلانلم ةو ل لم

نلفل ه ملقل لال لهلا و كالدالهلا مبلا التل

مدكعاز م ثاقها كألخالقي وكةهين  ،ل ك ن ع جامعتل لا ملن خلالل
ء كة ا كلعي ا وم ي ها لياحاف م عي كلتئكمها يق اهلا ك سلالمل لم
وكألخالق م وكألعدكف كألكا ا م مبا خيد ك تاع كل لعل خ وكللال لئلم

2

كلعيا م هبا.

حتق اقا لياح ة كألول من ة ام كةايبم كلعلديل لم كل لعل الم
( 0202جملتلاللع ل ل خ قل لاللر ةكسل للم ل للث نلبلاللن
ثدون ا كحلق قم جمتالعل لا وأفلدك ه و ال ل لا ك سلالملي ول لا
وفلق ملاللا ال لا ك سلالمل للم ونلعلتلئ يللارل الم كلل طل ل لم كللعلدالقللم
لاال نا ،وحتلقل لقلا لليلالحل ة كللثلاللث وطلن طلال مل كطل لم
ل لانل لا ..أعلالالل لا..
م ؤول نتحا كة ؤول م
جمتاع ا..

امسح رمز QR
لالطالع عي مين كلد ام

5
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كل عي لتحق ق كردف كالسرتكن جي كخلام لياايبم كلعدي م كل ع ام كةتضان ىف

يلدنللامللج كللتلح ل ل كل ل طللين  0202وكةلعلل" ب نلعلئاللئ كللق ل ل وكةلهللاةكت كألسللاس ل للم
ليطالب  ،وه ك يدوةه افدض وج م ثاق شدف أخالقي ل ق ونلدمجلم نليلع كللقل ل
امسح رمز QR
لالطالع عي مين كلتح ل كل طين

وكةاا ي ىف

ةز أفعال حتب كافم كةالاةسلات كخل جملتلالع كجللاملعلم فل لالا التلعليلق

يإ كة ا وأعضاء ه ئم كلتدةا وكة ظفني وكلطيام فل لهلا ،وكل للع أ وكةهلا ىف جملاالت

4

كلتدةا وكلاحث كلعياي وخدمم ك تاع.

مشروع القيم واألعراف الجامعية


كألخ

كالعتااة مشدوع نعئائ كلق كجلامع م

م ل ل ل مللم أكللا ا ل للم س لعل

كجلامعم هل جلئء ملن

كجلللام لعللم مللن خللالرللا ء كل لت لا ل للئ كل لعلي لاللي

وكألخالقي و ع مماةسم كلتفبا كحلد وكةادع ونعئائ كةلعلاالا كللثلقلافل لم و
كألخللالقل للم كةلتلبللامليللم ،كة لتلاللدز مللن قل ل ونلعللالل ل كلللداللن ك سللالمللي
كحل ن.
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امسح رمز QR
لالطالع عي كةشدةوع

ً
ثانيا:
ميثاقنا...
و أهدافنا االسـتـراتيجـية
الخطة االستراتيجية لجامعة طيبة

انطالقا وتحقيقا لتوجهات وأهداف خطتنا االستراتيجية التي كان ضمن ما جاء
فيها :

الهدف

ندس خ مفه كلثقافم ك سالم م وكلعدي م لدى كلطيام من خالل نعئائ ق كلت امح
وكالعتدكل وك رتك كالخد .

ن فا ي ئم نعي ا م اكت ج ز عال م من خالل ع أنشطم ك ةشا كل ف ي
وكلت ج ر كالجتااعي وكةهين ليطيام.

الهدف

()3

حتق ق نبافؤ كلفدص كلتعي ا م

قا ل كلطيام من خالل حتدخ ماا ي كلعدل وكة اوكز

س اسات قا ل كلطيام.

ن ا م ونط اد مهاةكت كلاحث وك يدكع لدى أعضاء ه ئم كلتدةا .

الهدف

الهدف

الهدف

نعئائ أخالق كلعا .
7
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قيم نستند عليها...
النزاهة

العدالة

وتجنب تعارض المصالح
كل ي ك كلش اي كةيتئ ياة ع م وكحل ا وكلعدكلم ىف كلتعام
مع كجلا ع ،وعد ءساءز كست دك كل يطم أو كة اب كل ظ في
لتحق ق م افع ش ا م أو مماةسم كحملاياز كل اجتم عن عالقات
كلقدكيم وكل ب أو كلادكقم ،ونا أشبال كلتا ئ كلقااام عي
أو كلعدق أو كلدان أو كلدأخ
كختالف كجل أو كأل
كل اسي وغاها من كةااةسات كةااشدز أو غا كةااشدز ،كليت
نؤثد مادكق م وم ع م و ا ام كلش ل كافم
مماةسانر كةه م وك ن ان م.

المساواة
نع" مدكعاز عد كلتا ئ كلقاا عي كختالفات كجل أو كلدان
أو كلطاافم أو كة هب أو كأل أو كلطاقم كالجتااع م أو
غاها ىف س اق كلتعام مع كألخدان مبا اضان خي كلا ئم
كجلامع م من مماةسات كلع ادام أو كلعاا م أو كلطااف م.
ميثاق جامعة طيبة األخالقي المهني -عمادة الجودة
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هي و ة أساسي كةااةسات كألخالق م وكةه م ونق عي
حتق ق كلت ك مج يني كحلق ق وكل كجاات ون فا ي م نشداع م حتد
أسال ب كلث كب وكلعقاب مبا اضان كنضااط حم وسالمم
كلا ئم كجلامع م وما ابت فها من أفعال ومماةسات و اعم قدكة .

السرية والخصوصية
مها مفه مامج لضاامج كلتئك كجلا ع يت فا كحلااام كة اسام ل دام
كألم ة كلش ا م وك كةام وكألكا ا م كليت ات م اقشتها مع
ك كةز كلعي ا وأعضاء ه ئم كلتدةا أو غاه من كة ظفني أو
كلطيام  ،مع ك رتك داات كآلخدان و خا ا من مالء
أو طيام  ،وعد كست دك معي مات كة يني لإلساءز ءل ه
ومحاام كةعي مات كلش ا م لآلخدان كحلؤول ومج فقدكهنا أو
كست دكمها أو كلتعدا عي ها أو كلبشن ع ها ومج نف اض
من كة ؤولني .

المسؤولية المجتمعية
اقاد هبا م ؤول م كة شأز جتاه نأثاكت قدكةك ا و أنشطتها عليل
ك تاع وكللال لئلم ،واللع ملن خلالل سليل ك شلفلاف و أخلالقلي.
وق امها مباا ةكت ومشاةاع نؤكد كلتئكملهلا ملدملم ونل لال لم ك لتلالع
ونفع وةها مبا اتجاو نطاق مهاملهلا وم لؤولل لا لا كألسلاسل لم
وكةااشدز.

يدًا بـيـد نـرسـ

االنتماء والوالء

القيم اإليجـابـيـة

هي ق ام اضان نعئائها كلتأك د عي م مم كحلق ق
وكل كجاات كةبف لم لبافم أفدك ك تاع كجلامعي ،و اامج عد
ك خالل هب ه كة مم و فئ كجلا ع لياشاةكم ىف جه
كالةنقاء ياجلامعم مبا اعئ لداه مشاعد كل الء جتاهها.

ونطور منظومتنا
حتى تكون أكثـر

الشفافية المسؤولة
نعين ن ث ق نقاةاد أ كء كجلامعم ون جها ا ونشدها مبادكق م
وك جايم عن كافم كالستف اةكت كةتعيقم يشأهنا ومج ك خالل
ي دام يعض كةعي مات ،كليت قد ارتنب عي ءفشااها دةك اقع
عي كةؤس م وك تاع.

كفاءةً وتمكيناً

األمانة
هي ق ام نع" كاللتئك يبافم واوة وي كة ثاق كألخالقي
وكالمتثال ل يطم كلضاا ء كاها ،ث ءهنا ق ام اكن م ختل
كلفد يع دكا عن كلض كي ووساا كلدقايم كخلاةج م ،مبا جيع من
نأن ب كلضاا وس يم كلعقاب كلفعالم ع د ك خالل ياةاا ي
وكألخالق.
9
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ً
رابعا:

ماذا

نقصد بامليثاق األخالقي املهني؟

جمموعة القيم واألخالق واملبادئ التي حتكم كـافـة رـارسـا
املنسوبني والطلبة وتنظم ما بينهم من عالقا داخل جمـتـمـ
ً
اجلامعة وحتكم قواعد العمل مبا يضـمـن أداف فـعـاال داخـلـهـا
ومتثيال مشرفا خارجها ،التي تسعى جامعة طيبة إىل انتهاجها
والتخلق بها لالرتـقـاف مبـنـظـومـة األداف األكـاداـي وا دار
واألخالقي .

بما يعد

،،،

كنلفلاقلا ملعليل لا التلعلهلد فل لر شلاغليل كةل لا لب ك كةالم مللن
أكا ا ني و ء كةاني ،وأعضاء ه ئم كللتلدةال  ،ومل ظلفلني،
وطيام يااللتئك مبضلاملني كلشلدف وكلل لئكهلم ،وكللعلال عليل
ن فا كلدع يبافلم أشلبلاللر و ل ةه ،للتلحل ال كللقل لاعلات
وكألفباة ك جياي م ء مالا ةكت فلعلاللر ألوسلع شلدالم ملن
جملتلاللع كجلللاملعللم  ،ويللاللتللاً كة للامهللم نلطل اللد ك لتلاللع

كجلامعي أخالق ا وندي اا.
ميثاق جامعة طيبة األخالقي المهني -عمادة الجودة
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،،،

ً
خامسا :أهداف حنققها...
عن طريق ميثاقنا األخالقي المهني
في سبيييل تيحيايييا األأليااي األكيادييمييية ليليجياميعية

وسعيا إلى الحفاظ على رؤييتي يا وتيحيايييا رسياليتي يا

وأأليياافي ييا اليمي سيسيييية اليتييي تي يمي فييي اليتيياريي

والبحث العلمي وخامية اليميجيتيميع يي يتيسيا ألي ا

الميثاق أألميته إطاراً يضم االلتزام بأنظمة ولوائح الجامعة و تيجيسييياأليا فيي فيور أفيعيا
وممارسات منشود تضم ما يلى :




ءةشا ون ج ر سي ك كلطيام و كة يني من شاغيي كة ا ب ك كةام ملن أكلا ال لني ومل ظلفلني و أعضلاء
باه و كة ظفني يُغ م كالةنقاء يبافم كةااةسات كخ كحلد كجلامعي.
ه ئم كلتدةا ومن
و ع كةاا ي وكلق كعد كليت حتل ل ومج كةلالاةسلات كل ليلال لم كلاال لتل لال وكةل لاللفلات كةلالل لم وسل ء كل ليل ك
كلاحثي و نضاةب كةااحل وكنتهاك كل دام أو ءخفاء كةعي مات ،و مماةسم كلتا ئ وغاها.



كلتأك د عي



م اعدز كجلا ع



كالةنقاء مب ت ى كأل كء كةهين وكألخالقي يني م يب وطيام كجلامعم .





ق ق كلفد و ق ق كألخدان و ق ق كجلامعم وك رتكمها .
نب ان نا ة وك ح عن ق قه ووكجاته

و ع كلضاانات كليت ن شد حتق ق م ت ى كل ِد ا كةلهلين وكألكلا الي
كخ كجلامعم وخاةجها .

جمتاع كجلامعم.
نلفل ه كلافلم كألطلدكف كةلعل ل لم ملن

ن فا ي ئم أكا ا م آم م ،ورتمم ،خا عم ليا اءلم  ،وم ث ق هبا اعتاد عي ها كخ كجلامعم.

00
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ً
سادسا:
التعريفا

...

يُقصد باأللفاظ اآلتية أينما وردت في هذا الميثاق المعاني المبينة أمام كل منها وهي:
اجلامعة :جامعم ط ام.
القيم اجلامعية :جما عم من كةعااا كألكا ا م وكألخالق م كلضايطم ل ي ك ك م يب وطالب وطالاات كجلامعم مبا الؤ ى ء كالةنلقلاء
اغم م ثاقها كألخالقي كالث يت عشدز ق ام كةتضا م مشدوع نلعلئالئ كللقل ل
كألكا اي وكألخالقي كخ ي ئم كلتعي هبا .وقد نا كجلامعم
كجلامع م كخلاص هبا.
منسوبو اجلامعة :كافم كلعاميني ياجلامعم من أعضاء ه ئم كلتدةا وكة ظفني ك كةاني وكلف ني.

منسوبو املؤسسا والشركا
وكلشدكات كليت نعاقدت معها كجلامعم.

التي تعمل معها اجلامعة بـعـقـود :كللعلامليل مج

كجللاملعلم مملن ال لتلال مج لليلالؤسل لات

شاغلو املناصب األكاداية و ا دارية يف اجلامعة  :ه كألش اص كة ل مج ي يطم ةمس م ي اء عي قدكة مت كعتاا ه .ءما من
كةقا كل امي أو من معا و اد كلتعي أو من معاً مداد كجلامعم ةااةسم نشاط ء كةخ .
عضو هيئة التدريس :ه ك من اشاةك
باه .
ومدةسي كليغات ومن

كلعاي م كلتعي ا م من أعضاء ه ئم كلتدةا وم اعدالهل وكللالا لثلني وكحمللا لدالن وكةلعل لدالن

الباحث :كلقاا مبها كلاحث كلعياي وءجدكءكنر و أنشطتر من م يب كجلامعم (أعضاء ه ئم كلتدةا ومن

باه -كلاا ثني -كلطالب .

ا دار  :كة ظن كل خ اعا ياجلها ك كةخ أو كلفين ياجلامعم ياختالف ن ع كلعا ون ع كلعقد.
الطلبة  :اب من اتيق عيا ا كجلامعم أو أ د فدوعها ياختالف مد يم كلدةكسم ون عها مبا
اخلربة امليدانية :ه كجلئء من كة هج كلدمسي
الع من ة كلتعي كة دكين وكلتطا قي.

الع كل كفدان وطالب كة ح كلدةكس م.

ءطاة كلربنامج كلتعي اي واشا مج ع كلفعال ات كة دكن م و كةه م أو كلع ا ام وكلتدةاب وغا

املوارد :كألش اء كحمل سم وغا كحمل سم كليت ن اعد كجلامعم
وكةعدفم وكخلربكت و كلا م كلتحت م لتق م كةعي مات.

حتق ق خمدجا ا ،كاة كة كةال م وكةاتيبات وكأل ل كلثايتم وكلطاقم وكةعي مات

املوردون :ه كلش ل أو كألش اص أو كةع اني كل ان اب ن مج مؤهيني ليتعام مع كجلامعم جماالت ،كاةقاوالت ،ون ةاد كة ك  ،أو نلقلد
كخلدمات ،وه كلطدف كلثاين كالنفاق م ونشا ممثيي كة ة وخالفر ،ومن ا وير مب كفقم كجلامعم.
ميثاق جامعة طيبة األخالقي المهني -عمادة الجودة
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ً
سابعا:
مـيثـاقنـا
فـي
أرقـام

تضــمــن الــمــيــثــاق فــي
طياته عدد من الـلـوائـح
واألنظمـة والسـيـاسـات

ً

أوال :أنظمة و لوائح اململكة العربية السعودية :

ً
ثانيا :أنظمة ولوائح اجلامعة:

7
8

تتعلـق بالناحية اإلداريــــــة
تتعلـق بالناحية األكاديمية

7
5
4
3
2

من إدارة الجامعة وجهات أخرى
من عمادة تقنية المعلومات
من عمادة شـؤون الـطـالب
من عمادة شؤون المكتبات
من عمادة القبول والتسجيل

بلغ عدد
فئات تطبيق
الميثاق األخالقي
00
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ً
ثامنا :فئا

تطبيق امليثاق األخالقي املهني

1

2

أعضاء هيئة التدريس
ومن في حكمهم

شاغلو المناصب
اإلدارية من

الموظفون

األكاديميين
واإلداريين

4
5

3

لمن؟
الطلبة

الموردون
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الـفئـة

الطلبة

الرابعة
الطالب هو هدفنا...

والغاية التي نشأت الجامعة ألجلها وبصالحه يصلح البنيان المجتمعي كله...

في جامعة طيبة خصصنا الطالا في أألاافنا االستراتيجية في توج نا للتميز

نحن

في التعليم والتعلم بتعزيز ال وية اإلسالمية والوطنية لاييه بيميا تيتيضيمينيا مي
قيم التسامح واحترام األخر وأيضا اليايييم اليوارد فيي مشيروع تيعيزييز اليايييم

الجامعية وذلك عبر ما يارسه م مناألج وما يمارسه م أنشطة...

األساس..
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لذا ينبغي على الطالب اجلامعي فى معامالته ورارساته عنـد الـقـيـا
بواجباته داخل احلر اجلامعي مراعاة قيم و مبادئ اجملتم

اجلـامـعـي

( )4.0.7كاللتئك يال كجاات كألكا ا م و غا كألكا ا م كاا
وة ت الاحم ق ق كلطالب ووكجاانر من أج كالةنقاء جب ز
كلعا جامعت ا.
( )4.0.8حتا م ؤول م معدفم ومتايعم ن ا كلدةكسم وكلي كاح
كة ام لر مبا الع متطياات كلت د كل كة ز كلدل ك ةشا خ
ليطالب وكلطالاات .
( )4.0.9كحملاف م عي كةيب م كلعامم وكخلا م وك رتك كةيب م
كخلا م و ق ق كةيب م كلفبدام.

 1.4جتاه اجلامعة

( )4.0.02متايعم كلرباد ك لبرتوين كلدمسي ليجامعم و كالطالع
عي ر يشب ا مي ةتايعم ما قد ادس ءل ر من ءعالنات ونعام وغا
الع.

( )4.0.0ك رتك ة ام كجلامعم و أهدكفلهلا ،وةسلاللتلهلا ،ولل كالحلهلا،
ويدكجمها ،وخططها ،ونعي اا ا ،وكاللتئك يت ف ها.
( )4.0.0ك رتك

ق ق كة يني و ال ا

كجلامعم.
الئحة حاوق الطالا وواجباته

كعتئك ه ياالنتااء ليجامعم وكلف د هبا.
( )4.0.0كاللتئك يال ي ك وكألخالق كلفا يم وكآل كب كلعامم.
( )4.0.4حتللدخ كةاللدكق ل للم ع ل للد ءع لطللاء كة لع لي ل مللات وكل لا ل للانللات
ليجهات كةع م كجلامعم.
( )4.0.5عد ك ساءز ليجلاملعلم يلاةنلبلاب ملا اشل ه مسلعلتلهلا ملن
م اهد خميم وسي ك ات سيا م.

ميثاق جامعة طيبة األخالقي المهني -عمادة الجودة

الاليل اإلرشادي للطلبة

( )4.0.6كالطلالع وملعلدفلم كحللقل ق ك لاللني كألكلا الي و غلا
كألكللا اللي كلاللا وة ت الالحللم لقل ق كللطللالللب ووكجلاللانللر كللليت
نضان ن فا ي ئم نعي ا م وندي ام كعار لر.

06

( )4.0.00كالستجايم لي ا كلتأ ايب كةاني

كلي كاح كلتأ اا م .

( )4.0.00كاللتئك ياألن ام وكلتعي اات كةعا ل هبا كخ كل بن كجلامعي
كاا وة ت الاحم كل بن.
( )4.0.04كالمتثال جدكءكت كالستئ اف ،وكلشباوى،وفق نعي اات كجلامعم
كةعا ل هبا.

( )4.0.05مدكعاز كلت ي ك كةخ كةطالاات
ةفعها كةز ليجامعم عن طداق ء كةز كحلق ق كلطالي م.

ال وج شب ى
م ام

يعد كلت د مع كجلامعم عن طداق كلت ج

الئحة الس

الئحة الم افئات

مسؤولون...

منصة الخريج

( )4.0.06كلت ك
كخلداج ياجلامعم.

الالئحة التأديبية للطالا

( )4.0.00االلتئك يأن ام ول كاح ء كةز كةبافآت وكةعي مات كاا وة ت
الاحم كةبافئات.
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( )4.0.0ك لرتك ع للض ه ئ للم كلت للدةا
عالقتر مع كلطيام .

ون ف ل نعي اان للر كل لليت ن ل

( )4.0.0كاللتئك يآ كب كل قاش معر ،كالستئ كمج م ر :ع د خ ل
قاعم كلدةه ،وع د كخلدو م ها ،وع د كلدغام فلي طد أسئيم ما.
( )4.0.0كلتجاوب مع عض ه ئم كلتدةا وك ناات لر يأمج اب مج
ا دك معر يفبده ويدنر وعد كالنشغال يأ ا اث ج ا ر أو غاها.
عض ه ئم كلتدةا ع د كالنتهاء من كلفا
( )4.0.4نق
كلدةكسي ،ومدكعاز كألمانم وكة ع م أث اء كلتق .

 1.4جتاه عضو هيئة التدريس

ً

ليكن شعارك في التعامل مع منسوبينا ...االحرتا أوال ..

( )4.0.0ك رتك آةكاه ونقاّ كل قد كلاَّاء ،وجت ب كلع ن كليف ي
وكجل دخ.
( )4.0.0كلع اام ع د نب ان عالقات معه وكخت اة كجلي كلااحل فلي
ا ر وخيقر وعيار؛ ىت ا تف د م ر نط اد اكنر ا ا وخيق ا و ةكس ا
( )4.0.0كلتعاومج مع مالار و كلعا يدو كلفداق كجلااعي.

 1.4جتاه الزمالف
ميثاق جامعة طيبة األخالقي المهني -عمادة الجودة
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كلالاحم كة دز لياحث

( )4.5.0كاللت لئك يالالاحم كة دز لياحث كلعياي

كجلامعات.

وث قم س اسم كةيب م

( )4.5.0كاللتئك ياألمانم كلعيا م وكة
كلعيا م وحتدخ كلدقم كل ق وكالقتااه

ع م ع د ءعدك كلاح ث

( )4.5.0وسي ك انر وكلق كنني وكلي كاح كةتاعم ن اما ياجلامعم.
( )4.5.4مماةسللم كحلداللم كلش ل ا م وكألكا ا للم ،مبللا ال اتعللاةض مع ق
وكخالق ات ون ا كجلامعم .

( )4.5.5كاللت لئك حبق ل ق كةيب للم كلفبداللم و ق ل ق كلطاللع كل ل كة ز
وث قم س اسم كةيب م كلفبدام ياجلامعم.
( )4.5.6كاللتئك يا جدكءكت كلت ا م كليت ختضع را االت كلغش
وكنتهاك كألمانم كلعيا م ع د ءعدك كلاح ث كلعيا م.

 1.4عند إعداد البحوث العلمية

( )4.6.0كاللتئك مب كع د كحلض ة كحملد ز جلهم كلتدةاب وكستباال
كل اعات كلتدةاا م كةطي يم.
( )4.6.0كاللتئك ياةها وكل كجاات كحملد ز من جهم كلتدةاب .
( )4.6.0متث كجلامعم يشب الاق ومشدف.
( )4.6.4حتا كة ؤول م
كلتدةاب.

 1.4يف سياق اخلربة امليدانية

:

مج ع كلتادفات وكل ي ك ات خالل

( )4.6.5كاللتئك يأخالق كةه م ومج ع كلق كعد وكلي كاح كة ام
جهم كلتدةاب.
( )4.6.6فظ سدام كةعي مات وكلا انات كليت اطيع عي ر كلطالب
كةتدةب جهم كلتدةاب ،وعد ءفشااها أو ندكورا.
( )4.6.7ا د عي كلطالب كةتدةب كلب د لئمالار أو كالنتقاص من
مبانته كلعيا م أو كأل ي م وعد ند اد ك شاعات كليت ن يء كل ه .
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الئحة األناية الطالبية

( )4.7.0كةشاةكم كالنشطم كلطالي م كليت نت حها كجلامعم مبا اقق كلت ا م
كةت ك نم لر وادسخ ةو كلتعاومج وكالنتااء مع كاللتئك يالق كعد كة ام را .
( )4.7.0كاللتئك يشدوط و كي كألندام ياجلامعم كلت اا م أو كلعامم ع د
نأس نا خ كو كالنضاا كل ر .
( )4.7.0كحلدص عي مدكفق كجلامعم (مقد كل شاط ك رتكم ا لق ام كلااحل كلعا .

( )4.7.4كلتئك كألمانم ف اا خيل كة كة كةال م لألندام وكلعهد كلع م ،وعد
هدةها أو كستعاارا ة افع ش ا م.
( )4.7.5كحلدص عي نق كخلربز وكةعدفم كة تادز من كألنشطم كلطالي م.

1.4عند رارسة
األنشطة الطالبية

( )4.7.6كلتحيي يالدو كلداا م وكلت يي عن كلتعاب ع د كلف وكخل اةز.
( )4.7.7كلتاث كةشدف ليجامعم ع د كل ه ة
عي كافم كأل عدز .
( )4.7.8كاللتئك مبا ابين ير من مها
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وساا كلت ك

ك عالمي

أخ فعال م وكلتادف مب ؤول م.

المالحق

00
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ملحق(:)4إقرار
الطلبة بوثيقة الميثاق األخالقي لجامعة طيبة

تلتزم جامعة في ممارستها ألعمالها بأرفع المعايير األخالقية والقانونية وتشترط على جميع الطلبة
أن يقروا ويوفقوا على االلتزام بالبنود المنصوص عليها في وثيقة الميثاق األخالقي في جامعة طيبة .
ويجب اإلقرار بهذه الوثيقة للطلبة عند القبول والتسجيل في الجامعة أو عند التحويل للجامعة.
ويجب إبالغ عمادة شؤون الطالب مباشرة باالنتهاكات المحتملة أو الـفـعـلـيـة لـمـا ورد فـي وثـيـقـة
الميثاق األخالقي المهني لجامعة طيبة عن النحو التالي:

رقم الهاتف إلدارة الحقوق الطالبية014/8618888 (8641) :

وبهذا أقر أنا الطالب

التوقيع:
الرقم الجامعي:

التاري :
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فريق العمل في عمادة الجودة
فريق إعداد وثيقة
امليثاق األخالقي املهني

التحرير

التدقيق اللغو

الرتمجة إىل اللغة ا جنليزية

تصميم احملتوى

وكالة عمادة الجودة:
د.عبير عبدالعزيز السراني(رئيس الفريق)
أ .رُنــا بنت عـبدالـعزـيز قـاسـم
أ .أمينة بنت عبدالرحمن الفقية
أ .د أحمد يوسف سعد
قسم أصول التربية ،كلية التربية
د.إبراهيم سالم الجهني
قسم اللغة العربية،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية في جامعة طيبة

د.مروة بنت فؤاد عبدالحميد حجازي
وكالة عمادة الجودة

أ .رُنــا بنت عـبدالـعزـيز قـاسـم
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تم بحمد الله
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