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أبنائي طالب الجامعة
تسعى جامعة كفرالشيخ للقيام بدورها ومسئوليتها لكى يحصل الطالب على كامل حقوقه فى 
إطار اللوائح الجامعية ، باإلضافة إلى توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب إلعداد 
الطالب  حقوق  ميثاق  الجامعة  أصدرت  لذلك  عالية.  جودة  ذو  تعليم  على  للحصول  الطالب 

ووجباته وأليات حماية هذة الحقوق. 
 

 ومن أهم حقوق الطالب حرية التعبير عن الرأي وفقًا للوائح واألنظمة الجامعية ، وكذلك 
هذا  إن   . المتاحة  اإلمكانات  حسب  الطالبية  واألنشطة   اإلجتماعية  الخدمات  على  الحصول 
االعتراف بحقوق الطالب الجامعى يهدف إلى اإلرتقاء بثقافته العلمية وإحترام للجانب اإلنساني 
لتطوير العمل الجامعي األكاديمي واإلداري  لتحقيق رؤيتننا فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة 

على مواجهة التحديات والمتطلبات المعاصرة للتعليم العالي.

أ.د/ ماجد عبد التواب القمرى
رئيس الجامعة

كلمة السيد االستاذ الدكتور
رئيس الجامعة



تأكيدا لدور جامعة كفرالشيخ  الرائد منذ انشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 119 في 19 
من ابريل لسنة 2006 وتحقيقا لرسالتها من الناحية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع 
وتنمية البيئة المحيطة واتساقا مع المبادئ  األخالقية المنصوص عليها فى الدستور المصري 
بأن المصريين سواء فى جميع الحقوق والواجبات وارتباطا باألهداف والحقوق وااللتزامات 
فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وإيمانا من الجامعة بتعزيز هذه الحريات 
ميثاق  وضع  فى  واألكاديميين  والعاملين  الطالب  كفرالشيخ  جامعة  ادارة  شاركت  فقد 
TEMPUS-)  شرف طالبي من خالل مشروع ممول من مشروعات تطوير التعليم العالى
MEDAWEL)يحدد المسئوليات والواجبات بين الطالب والجامعة ، وقد تم مناقشة بنودة 
مع بعض طالب الجامعة والعاملين وتم أخذ آراؤهم وتم التعديل عدة مرات ، ثم تم عرض 
مشروع الميثاق على مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة للموافقة، وتمت الموافقة، ثم تم 
عرضة على مجلس الجامعة الموقر رقم 119 بتاريخ 27 ابريل لسنة 2015، وتمت الموافقة 

على النسخة العربية واإلنجليزية.
وأخيرا أدعوا اهللا لطالب جامعتنا بمزيد من التقدم والرقى والحفاظ عليها قلعة شامخة فى 
وسط الدلتا المصرية تبعث بنورها لتضيء وتمحوا ظالم الجهل واألمية والتخلف ولمصرنا 
العزيزة باالزدهار والريادة فى ظل قيادة واعية ترعى ابناؤها وتحافظ علهم حفظ اهللا مصر 

وجعلها درعا حاميا لألمة العربية

أ.د/ ابراهيم محمد أمان
األستاذ بكلية الطب البيطرى- نائب رئيس الجامعة السابق
ومنسق مشروع MEDAWEL-TEMPUS بالجامعة



أهـــداف ميثــاق الطالب

بدء العمل بالميثاق

تحديد المبادئ العامة للشراكة بين الطلبة والجامعة.. ١
 تحديد الحقوق والمسؤوليات بين الجامعة والطالب.. ٢
 االتفاق على العمل الشاق، والصدق، والصراحة، وااللتزام . ٣

بالعدالة واإلنصاف بين الطالب والعاملين والجامعة 

مالحظة: »
" وافق محلس جامعة كفرالشيخ  الموقر بتاريخ 27 ابريل 2015 بجلستة  رقم 

119 على الميثاق 

يبدأ العمل بالميثاق من تاريخ اعتماده من مجلس الجامعة الموقر علية

أطراف العمل بامليثاق



التوقعات والمسؤوليات

يتوقع الطالب من الجامعة
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تتوقع الجامعة من الطالب
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يتوقع الطالب من الجامعة

تزويدهم بمعلومات كافية عن جميع إجراءات التسجيل والقبول و  اإلجراءات اإلدارية . ١
األخرى من خالل إنشاء مكتب أكاديمي بكل كلية . 

 تزويد هم بالمعلومات الكافية عن أعضاء هيئة التدريس ، بما في ذلك الجداول الزمنية . ٢
ومواعيد االمتحانات والرسوم ومتطلبات القبول.

 أن سهل لهم الحصول على البطاقة الجامعية. . ٣
ان يكون الطالب على بينة من اختبارات القبول المطلوبة قبل الدخول وكذلك المعايير . ٤

والجنس،  باألديان،  يتعلق  فيما  تمييز  ودون  بإنصاف  تتم  أن  وينبغي  االختبارات  قواعد  و 
واألسرة، والعالقات، ... الخ. .

ان يكون الطالب على علم بأنواع وإجراءات الفحوصات الصحية المطلوبه قبل القبول . ٥
والحصول على نتائج التحليل.

الجوائز . ٦ على  الحاصلين  الطالب  على  تقتصر  وأن  الرياضة  الحوافز  في  النظر  ينبغي 
الوطنية و الدولية والمسابقات الجامعية.

اتباع تعليمات وزارة التعليم العالي للقبول والتسجيل .. ١
احترام قواعد وأنظمة الجامعة للقبول والتسجيل. . ٢
الحصول على بطاقة الهوية ودفع الرسوم المطلوبة للقبول.. ٣
الذي . ٤ الزمني  للجدول  وفقا  المناسب  الوقت  في  واالمتحانات  القبول  اختبارات  حضور 

حددته الجامعة. 
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يتوقع الطالب من الجامعة

أن يؤهل أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة تأهيال جيدا وأن يكونوا داعمين للطالب. . ١
تغيير . ٢ أو  إلغاء  وعدم  دراسي،  فصل  كل  بداية  في  دقيق  زمني  جدول  الطالب  إعطاء 

المواعيد إال في الحاالت االستثنائية التى تتطلب ذلك. 
 أن تكون مرافق المكتبة ذات نوعية جيدة و مكتملة.. ٣
أن تكون محتويات المكتبة مفهرسة وحديثة، وسهلة االستخدام على شبكة اإلنترنت، وأن . ٤

يتمكن الوصول اليها إليها داخل وخارج الحرم الجامعي.
أن تتاح للطالب أماكن مناسبة للمذاكرة  واالطالع الفردية والجماعية. . ٥
المساعدة، . ٦ على  للحصول  التدريس  هيئة  أعضاء  إلى  الوصول  سهولة  للطالب  يتاح  أن 

وكذلك إلى مختلف خدمات الدعم األكاديمي.
ان يكون الطالب على علم بأي مساعدات مالية مقدمة أو التي تروج لها الجامعة، مثل . ٧

المنح الدراسية والقروض.
أن توفر الجامعه تعليما عالي الجودة وأن تكون المناهج ومحتوى المقرر تلبى متطلبات . ٨

سوق العمل.
ان يكون الطالب على علم بمحتوى ونتائج كل محاضرة وأي معلومات متصله بفعالية  . ٩

العملية التعليمية وبشكل واضح.
أن توفر الجامعة بيئة جامعية  آمنة للتعليم والتعلم، بما في ذلك المرافق والمعدات . ١٠

واألجهزة العلمية المتقدمة والمعامل التعليمية الحديثة.
أن يتم تزويدهم بدورات تدريبية ومهارات إضافية.. ١١
أن توفر لهم الجامعة معلومات واضحة ودقيقة حول الرسوم الدراسية وغيرها من . ١٢

الرسوم الجامعية وطريقة دفع الرسوم. 
للمسؤولين . ١٣ المطلوبة  والشخصية   النفسية  االختبارات  بإجراء  الجامعة  تقوم  أن 

االداريين والمعيدين قبل أن يتم قبولهم للعمل في الكليات.



المشاركة الفعالة في حضور الندوات وورش العمل والدورات  والمحاضرات الدراسية . ١
طبقا للمواعيد المعلنة .

وتقديم . ٢ اآلخرى  والطلبات  القبول،  لطلب  المطلوبة  المعلومات  بجميع  الجامعة  تزويد 
بيانات صادقة عن مؤهالتهم وخبراتهم. 

دفع أي رسوم أو غرامات تتطلب من الطالب في الوقت المناسب. وفى حالة عدم القدره . ٣
على الدفع، عليهم التوجة الى الموظف المعني من أجل عمل الترتيبات البديله للدفع. 

المشاركة بفعالية في بيئة التعليم والتعلم والبحث، وال سيما من خالل حضور فصول . ٤
الدراسة على النحو المطلوب، وتقديم ما يطلب منهم في الوقت المحدد. 

أن يكون الطالب على بينة من كل مقرر أو المقررات المتاحة لهم ورفع أي أسئلة أو . ٥
أية استفسارات الى الموظف المسئول في الوقت المحدد.  

ان يتأكد الطالب أن الجامعة تبذل جهودا كبيرة لتقديم التدريس الناجح و المفيد ومع . ٦
استمرار تحديث المناهج المقدمة لهم.

ان يسهم الطالب بردود الفعل العادل والصادق عن العملية التدريسية واإلشرافية  عندما . ٧
يطلب منهم القيام بذلك. 

االستخدام األمثل لجميع الموارد التعليمية المتاحة لهم. . ٨
احترام حقوق الطالب اآلخرين في التمتع بفرص متساوية ودون عائق إلى جميع المرافق . ٩

العلميه و التعليمية. 
التعامل مع الموظفين بلطف واحترام والحفاظ على لوائح المكتبة. . ١٠
إعادة جميع الكتب المستعاره عند استحقاقها غير تالفة، ودفع أي غرامات  أو ديون . ١١

متكبدة على وجه السرعة. 
 احترام قواعد امتحانات الدورات والملكية الفكرية لآلخرين.. ١٢

تتوقع الجامعة من الطالب

ن.
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يتوقع الطالب من الجامعة

أن يتاح للطالب القدرة على االستئناف أو تسجيل شكوى أو تظلم ضد أي تقييم أكاديمي، . ١
أو إجراء أكاديمي وإجراء اداري. 

أن تتاح للطالب المستندات الكاملة لكيفية التقدم لالستئناف أو تقديم شكوى أو تظلم .. ٢
أن يتمكن الطالب من الحصول على أسباب القرارات الناتجة  من الشكاوى والتظلمات.. ٣
أن يتم تقديم التوجيه للطالب من مكتب مساعدة الطالب ومن  أعضاء هيئة التدريس عند . ٤

تقديم طعن أو شكوى أو مظلمة.  
أن تكون عملية تقديم الطعون مفتوحة وشفافة و يتم الرد عليها فى بسرعة . . ٥
أن يتم التحقق من شكاوى ومظالم الطالب بطريقة كاملة وعادلة ونزيهة.. ٦

االمتثال إلجراءات االستئناف، الشكاوى أو التظلم كما ينص عليها في قانون الجامعات . ١
المصرية رقم 49 لسنة 1972 بشأن االستئناف، الشكاوى أو التظلم. 

طلب المساعدة واإلرشاد قبل استخدام اإلجراءات الرسمية لتقديم الشكاوى.. ٢
رفع مخاوفهم واستفساراتهم للجامعة وبطريقة الئقة للمكتب المسئول. . ٣

تتوقع الجامعة من الطالب
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يتوقع الطالب من الجامعة

أن يكون للطالب الحق فى الدراسة في بيئة ملتزمة بمبادئ اإلنصاف و تكافؤ الفرص. . ١
أن يكون لهم الحق في الحصول على جميع الخدمات الجامعية واألنشطة والتمثيل بغض . ٢

أو  العالقات  الجنسي،  التوجه  أو  الجنس  نوع  أو  التاريخ  االجتماعي،   النوع  عن:  النظر 
الحمل أو المعتقد السياسي،  القناعة الدينية، الوضع العائلي، أو السن، أو اللغة،  أو الوضع 

االقتصادي االجتماعي أو أي وضع آخر.
أن يتاح لهم فرص متساوية  للمشاركة والتمثيل سواء فردية أو من خالل اتحاد الطالب . ٣

في الجامعة؛ أو الكلية وبالطبع المجالس واللجان والمجموعات الفرعية وفرق العمل. 

العمل في جميع األوقات بطريقة تحترم حقوق وامتيازات الموظفين واألكاديميين و . ١
العمال. 

احترام المساواة والتنوع لجميع أعضاء مجتمع الجامعة. . ٢
احترام ممتلكات الجامعة وممتلكات اآلخرين. . ٣
إبقاء معلوماتك الشخصية سرية، إال إذا قمت بأخبارنا بها، أو نقوم قانونيا بالكشف عنها.. ٤

تتوقع الجامعة من الطالب
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يتوقع الطالب من الجامعة

معالجة  المخالفات التأديبية للطالب وفقا لقانون تنظيم الجامعات المصرية وأن تكون . ١
المعالجة حيادية. 

يجب أن تتناسب العقوبات التأديبية مع المخالفة التاديبية. . ٢
يجب تفعيل اإلجراء التأديبي بواسطة موظفين عادلين، و مؤهلين أخالقيا. . ٣

احترام جميع العقوبات الموقعه من الجامعه.. ١
االنصياع واحترام قانون الجامعات. . ٢

أن يتم التقييم بطريقة عادلة ومنصفة ومهنية .. ١
التقييم . ٢ نتائج  حول  واضحة  معلومات  الجامعه  توفر  أن 

وطريقة التقييم 
أن تكون الطعون مفتوحة وشفافة وفي الوقت المناسب.. ٣
ال . ٤ محددة  واألسئلة  والتعليمات  االمتحانات  عملية  تكون  أن 

لبس فيه.
توفير الوقت الالزم للطالب المتوسط إلكمال االمتحان.. ٥
أن تقوم الجامعة بتوفير معلومات واضحة عن متى وكيفية . ٦

الحصول على التغذية الراجعة وعلى تقدمهم الفردي.
ينبغي أن يلتزم األكاديميين بالمناهج الدراسية والكتب الجامعيه خالل عملية االمتحان . ٧

والتقييم. 

تتوقع الجامعة من الطالب



جميع . ١ وحضور  المحددة  المواعيد  في  بهم  الخاصة  الدراسية  الواجبات  تقديم  يتم  أن 
االمتحانات / التقييمات. 

أن يلتزم الطالب بعدم الغش بأي شكل من األشكال والتصرف بمسؤولية في جميع عمليات . ٢
التقييم واالمتحانات. 

اخبار الجامعه عن أي احتياجات إضافية يحتاجها الطالب حتى تتمكن الجامعة بالوفاء بها . ٣
بقدر المستطاع ، وإذا لزم األمر، اتخاذ الترتيبات المناسبة لتقديم المساعدة. 

اخبار الجامعه عن أي ظرف من الظروف الخاصة التي قد تؤثر على قدرتهم على حضور . ٤
المحاضرات أو الجزء العملى فى الوقت المناسب وتوفير ادله كافية على ذلك. 

تتوقع الجامعة من الطالب

األستاذ الدكتور إبراهيم محمد أمان 
منسق مشروع ميداول - تيمبس بالجامعة

12/4/2015


