
AlNOOR UNIVERSITY COLLEGE

العنوان: موصل - طریق الشالالت
07707777399 07508488858

اخالقيات

الطالب الجامعي
AlNOOR UNIVERSITY COLLEGE



اخالقيات الطالب الجامعي

 .1التعرف واالطالع على لوائح وأنظمة الجامعة وااللتزام بها.

٢. االنتظام في الدراســة وااللتزام بالواجبات والمهام الدراســـية المطلوبة منذ 

بدء الدراســـــــــــــــة وعدم التغيب إال بعذر مقبول وذلك وفقاً لألحكام الواردة 

باللوائح واألنظمة بالجامعة.

٣. التعامل باحترام مع زمالئه الطلبة وأعضــــاء هيئة التدريس وجميع العاملين 

في الجامعة واحترام خصوصية كل منهم.

٤. االلتـــــزام بأنظمة ولوائح الجامعة المتعلقة بأداء االمتحانات) عدم الغش أو 

المحاولة أو مساعدة زمالئه على الغش منه أو من غيره (.

٥. االلتزام باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسـؤول أو المراقب في قاعة 

االمتحانات والمختبرات وااللتزام بالهدوء أثناء أداء االمتحانات.

٦. عدم القيام بأي ســــــــلوك يتنافى مع الدين واألخالق ويؤثر على الوضــــــــع 

األكاديمي والمهني والمسؤوليات االجتماعية للطالب.

٧. االلتـــــزام بتطبيق العقوبة الواقعة عليه فــــــي حالة إخالله بلوائح وأنظمة 

الجامعة.

٨. الحفاظ على مرافق وممتلكات الجامعة بما يحقق النفع له ولزمالئه وعدم 

التعـــــــرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو 

المشاركة في ذلك سواء ما كان منها مرتبطاً بالمباني أو التجهيزات والمختبرات.

 .9االلتزام بدخول مرافق الجامعة أثناء الدوام الرســــــــمي بهدوء وســــــــكينة 

واالمتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمع غير المشروع 

أو التجمع المشروع في غير األماكن المخصصة لذلك.

١٠. االلتزام بالســـــلوك والهندام المحتشــــــمين والمناسبين لألعراف االجتماعية 

والجامعية، وعدم القيام بأية ســــــــــــلوكيات مخلة باألخالق أو اآلداب العامة 

المرعية داخل الجامعة.

١١. االلتـــــــزام بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده داخل الجامعة وتقديمها 

للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها وعند إنهاء أي معاملة للطالب 

داخل الجامعة.

١٢. االلتزام بالمحافظة على البطاقة الجامعية وعدم الســـــــــماح للغير بانتحال 

شخصيته أو انتحال شخصية الغير.

١٣. المبادرة بطرح األفكار ومناقشـــــــــــــتها مع اآلخرين وعمل البحوث العلمية 

المناسبة في حالة تكليفه بها.

١٤. االلتزام بلوائح وأنظمة الجامعة المختلفة) األمن والسالمة، المكتبة، اإلدارة 

الطبية وجميع مرافق الجامعة (.

١٥. يلتزم الطالب بإعطاء الجامعة معلومات وبيانات صـــحيحة ودقيقة واإلبالغ 

عند حدوث أي تغيير في البيانات.

١٦. عدم اإلساءة إلى سمعة الجامعة بأي تصـــــرف غير الئق يصـــــدرعن الطالب 

داخل أو خارج الحرم الجامعي، أو على مواقع التواصـــــل االجتماعي، وللجامعة 

الحق في اتخاذ اإلجراء المناسب في حقه عند وقوع أية مخالفة.
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