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جامعة امللك سعود
وزارة التعليم العالي

عمادة شؤون الطالب

وحدة حماية الحقوق الطالبية

القواعد المنظمة

لوحدة الحقوق الطالبية بجامعة الملك سعود
أحكام عامة :

املادة األوىل :

تُنشأ بموجب هذه القواعد وحدة لحماية حقوق الطالب بجامعة الملك سعود .
املادة الثانية :

يكون لأللاا والعاااا الاالية المعاي الماينة أماماا ما ل ين

عل لال للك :

-

اجلامعة

 :جامعة الملك سعود .

-

الطالب – الطالب

 :طالالالب جامعالالة الملالالك سالالعود مالالا الطلاالالة والطالاالالا المن الالوبيا للجامعالالة

-

الوحدة

-

الوثيقة

بمالا يالاليا الوايالالديا وأاالحاب المالالني الدااسالالية وطالالب الدااسالالا العليالالا
والارامج الاداياية بالجامعة .
 :وحالالدة حمايالالة الحقالالوق الطالبيالالة بجامعالالة الملالالك سالالعود بمالالا تا الالمن مالالا
هيكل تنظيم .
منسوبوا الوحدات
اإلدارية باجلامعــة

-

منسوبوا اجلامعة

 :وثيقة حقوق وإلازاما الطالب الجامع .
 :كالالل مالالا يعمالالل بالالالمركز ال الرعي بالجامعالالة أو إحالالدع الجاالالا الاابعالالة للجامعالالة
دون أن يكون منداجاً ضما الايكل الوظيا لكلية أو معاد تابع للجامعة .

 :كايالالة العالالامليا بالجامعالالة والمنامالاليا إلياالالا مالالا طالالالب وطالاالالا وأع الالا
هيئ ال الالا الا ال الالداي

والم ال الالوظايا الدااي ال الاليا وعم ال الالا ال دم ال الالة بالكلي ال الالا

والمعاهد والمراكز الاابعة للجامعة .
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املادة الثالثة :

تاالالد الجامعالالة مالالا إيشالالا هالالذه الوحالالدة إل ال تحقيالالج مجامالالع جالالامع ماجالالاي

ت الالود يي ال او

الاعاون الماااد بيا من وبياا وإقراا ماادئ العد واليصا كدعامة أساسية يال بنالا مجامالع
مثال دالل الجامعة ودع حقوق الطالب عل أس

تاوايج مع األيظمة واللالواعي المطاقالة باالا

وبما ال ياعااض معاا وال يُع ّد الدوا الذي تقوم ب الوحدة بديالً عناا أو إلاااياً حولاا وإيما تقوم

الوحدة بدواها ي إطاا األيظمة ال ااية دون أن يؤدي للك إل إلغا بعض يصوااا أو تعطيل

سرياياا .
املادة الرابعة :

تحقيقاً لألهدا المشاا إلياا بالمادة ال الابقة تقالوم الوحالدة بايمالا ثقايالة العالد واليصالا باليا
الطالب وتقدي االساشااا الالزمة لاال وتاصاليره بحقالوقا الجامعيالة وكيايالة الحصالو علياالا
باللجو إل القنوا الشرعية والرسمية دالل الجامعة ي إطاا هذه القواعد واأليظمة المعمو
باا ي الجامعة .
املادة اخلامسة :

سالالعياً ليجالالاد مجامالالع جالالامع مانالالاو تعط ال الوحالالدة األولويالالة ي ال حالالل مشالالكال الطالالالب إل ال

الم اع الودية لاويير مناخ مالع ما الاعاون بيا من وب الجامعة ليكون أساساً لمني كل لي

حج حق بعيداً عا او الاحدي والمكابرة .
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املادة السادسة :

ت الالري هالالذه القواعالالد إعااالالاااً مالالا ت الاايخ إعامادهالالا يااعي الاً وال يجالالوز ي ال كالالل األحالالوا أن ياقالالدم
الطالالالب بشالالكواه أو تظلمال بعالالد مالالروا ثالثالاليا يومالاً مالالا تالالاايخ حالالدو الواقعالالة محالالل الشالالكوع أو

الاظل  ،كما ال يجوز أن ياقدم الطالب بشكوع أو تظل عا لا الواقعة أكثر ما مرة واحدة .
املادة السابعة :

تا ما الوحدة عدداً ما اللجان الارعية بحيث يكون لكل كلية ومعاد لجنالة يرعيالة لااالة كمالا
يكون للوحدا الدااية بالجامعة لجنالة يرعيالة علال لا الم الاوع ،ولجنالة داعمالة تاامالر العمالل
اليوم يكون مقرها عمادة مئون الطالب بمركز الجامعة ،ولجنة عليا تشر علال كالل مالأن مالا
مئون الوحدة وللك عل النحو المايّا باذه القواعد .
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اللجان الارعية
املادة الثامنة :

يا إيشا لجنة يرعية ي مقر كل كلية ومعاد تابع للجامعالة  ،ويكالون إيشالا ها بقالراا يصالدا يال

بدايالالة كالالل عالالام دااسال مالالا سالالعادة عميالالد عميالالدة الكليالالة أو المعاالالد الم الالا

ويكالالون تشالالكيلاا

عل النحو الاال :
 -أحد وكال

وكيال الكلية أو المعاد

 -اثنان ما أع ا

ع وا هيئة الاداي

بالكلية أو المعاد

اعي ً ا

أع ا

علما ولل ًقا .
 -اثنان ما الطالب الطالاا الاابعيا للكلية أو المعاد الماميزيا ً

أع ا

_ سكرتير سكرتيرة .
املادة التاسعة :

يالا إيشالالا لجنالة يرعيالالة للطالالالب وألالرع للطالاالالا بقالالراا مالا سالالعادة وكيالالل الجامعالة يكالالون مقرهالالا
مركالز الجامعالالة للاصالالل يال الشالالكاوي الاال تُقال ودم ضالالد أحالالد من الالوب الوحالالدا الداايالالة بالجامعالالة
وتشكل عل النحو الاال :

_ وكيل وكيلة عمادة مئون أع ا هيئة الاداي
 -اثنان ما أع ا

ع وا هيئة الاداي

والموظايا

بالجامعة

 اثنان ما الطالب الطالاا المشاود لا بالكاا ة وال لجأع ا

_ سكرتير سكرتيرة .
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املادة العاشرة :

يجوز لما أادا قراا تشكيل اللجنة الارعية ح ب األحوا أن ي ااد أياً ما أع ا اللجنالة

الارعيالالة إلا وجالالد لالالدع الع الالو مالالايع أدبال يال إحالالدع الشالالكاوع أو الاظلمالالا المعروضالالة أماماالالا

يحو دون مشااكا ي ع ويااا أثنا يظالر تلالك الشالكوع ،كمالا يجالوز لالرعي
بالالرأي اعالالي

الق ال المعن ال بالشالالكوع دون أن يكالالون لالالرعي

اللجنالة االسالاعاية

الق ال الحالالج ي ال الاصالالوي عل ال

القراا الذي سيصدا ما اللجنة .
املادة احلادية عشرة :

ت ا

اللجنة الارعية بكل كلية أو معاد بالق الشكاوع والاظلما المقدمة ما الطالالب بشالأن

أي ما المشكال األكاديميالة وويالر األكاديميالة الاال ياعالرض لاالا الطالالب دالالل كلياال أو معاالده
ٍّ
حا ولو كاي الشكوع ضد أحد أع ا هيئة الاداي

المنادبيا بالعمل بالكلية أو المعاد .

املادة الثانية عشرة :

يا تقدي الشكوع أو الاظل ما الطالب طاقاً للنمالول المعالد لاالذا الغالرض يال مقالر كالل لجنالة

عل أن يكون مل النمالول بالدقالة والوضالو الالزماليا بحيالث يحالدد موضالو مالكواه أو تظلمال
واألساييد واألدلة الا تثا حق  ،ويُ لو الطالب إيصا يايد اساالم اللجنة لشالكواه ،وللجنالة
الحالالج يال أن تطلالالب مالالا المشالالكو يال حقال مواياتاالالا بالالالرد كاابيالاً علال مالالا واد بالشالالكوع لالالال

أسالالاو مالالا تالالاايخ إلطالالاا اعي ال الماامالالر بالالذلك اسالالمياً دون أن يكالالون المشالالكو يال حقال ملازمالاً
بالمثو أمام اللجنة بش ص .
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املادة الثالثة عشرة:

تنعقالالد اللجنالالة الارعيالالة مالالرة واحالالدة علال األقالالل كالالل لم الالة عشالالر يومالاً بنالالا اً علال دعالالوة اعي الالاا ،

 ،وتثاال كايالة

ويكون اليعقاد احيحاً بح وا أولاية أع اعاا عل أن يكون ما بينا الرعي
المناقشالالا والقالرااا بمح الالر أعمالالا الجل الالة ويوقوالالع مالالا األع الالا الح الالوا ،وتصالالدا اللجنالالة
قراااتاا بأولاية األع ا الح وا وي حالة ت اوي األاالوا يُالر وجي الجايالب الالذي منال االو

الرعي

.

املادة الرابعة عشرة:

يالالا الاصالالل ي ال هالالذه الشالالكاوع والاظلمالالا ي ال ميعالالاد أقصالالاه ثالثالالون يوم الاً مالالا تالالاايخ تقالالدي

الشكوع ،وال يصاي القراا الصادا ما اللجنة الارعية يايالذاً إال مالا تالاايخ اعامالاده مالا االاحب

الصالحية الم ا

طاقاً للواعي واأليظمة ال ااية .

املادة اخلامسة عشرة:

يُعلالالا القالراا الصالالادا مالالا هالالذه اللجنالالة إل ال لوي الشالالأن ويكالالون قالالابالً للالالاظل منال لالالال لم الالة

عشر يوماً ما تاايخ العالن بالقراا  ،ويكون الاظل أمام اللجنة الداعمة بالجامعة .
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املادة السادسة عشرة:

إلا اأ اللجنة الارعية عدم الاصل ي الشكوع ،لما قد تاماع ب الحالالة المعروضالة مالا أهميالة

لااة أو ب اب وجود مايع أدب لدع اللجنة يحو دون إت ال القراا المناسالب  ،تقالوم باحالالة
الموضو بحالا إل اللجنة الداعمة بالجامعة لااامر إلاصاااا بشأي .
املادة السابعة عشرة:

ي حالة عدم ادوا قراا اللجنة الارعية ي موضالو الشالكوع لالال المالدة القايوييالة المحالددة

بالمالالادة الرابعالالة عشالالر يجالالوز للشالالاك الاقالالدم للجنالالة الداعمالالة بطلالالب النظالالر والاحقيالالج يال موضالالو
مكواه وللك عل النمول المعد لاذا الغرض .
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اللجنة الداعمة
املادة الثامنة عشرة:

يا إيشا لجنة داعمة بقراا ما معالال مالدير الجامعالة يكالون مقرهالا عمالادة مالئون الطالالب بمركالز
الجامعة وتش ّكل ما أحد أع الا اللجنالة اعي الا  ،وع الوية ع ا
الدد كالا ا مالا األع الا القالايويييا ،
ً
عل أن يكالون ضالما الاشالكيل ع الوا مالا الما صصالا يال المجالا القالايوي يكالون مقالرها
مرك الالز الدااس الالا الجامعي الالة للان الالا ياام الالرن لا االلاص الالا
والاظلما الماعلقة بالطالاا تح إمالرا اعالي

وب الالذا الج الالرا ا الش الالكاوع

اللجنالة ،ولمعالال مالدير الجامعالة زيالادة عالدد

األع ا بما ياناسب ومقا يا العمل باللجنة .
املادة التاسعة عشرة:

تنعقد اللجنة الداعمالة بصالاة م الامرة يوميالاً لااامالر الماالام الداايالة والانيالة الاال تالدلل يال يطالاق
الاصااالالاا وللالالك باتاالالا لا الجالالرا ا واألحكالالام الالالواادة بالمالالادة ( )12مالالا هالالذه القواعالالد،

وت ا

بالنظر والاحقيج ييما يل :
 :الاظلما ما القرااا الصاداة ما اللجان الارعية والا تقدم إلياا ما الطالب .

أوالً
يومالا ) أو
ثايياً  :الشكاوع الا ل تاصل يياا اللجان الارعية لال المالدة القايوييالة ( ثالثالون ً

تلالالك الاال تالالرع اللجالالان الارعيالالة إحالااالالا إلال اللجنالالة الداعمالالة علال النحالالو الالوااد بالمالالادة

( )16ما هذه القواعد .
ثالثاً  :الشالالكاوع والاظلمالالا الاال يحيلاالالا إلياالالا معالالال مالالدير الجامعالالة لمالالا قالالد تاماالالع بال هالالذه
الشكاوع أو الاظلما ما لصواية وسرية وظرو اساثناعية .
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املادة العشرون :

أي م الالا من الالوب الجامعالالة مكاوبال الاً ي ال إح الالدع الح الالاال
يجالالوز للجن الالة الداعمالالة الس الالاعاية بالالرأي ٍّ

المعروضالالة علياالالا  ،ولاالالا حالالج السالالاعاية بالالرأي مالالا تالالراه مالالا أهالالل ال االالرة ،كمالالا لاالالا أن تطلالالب مالالا

المشكو ي حق مواياتاا برده كاابياً علال مالا واد بالشالكوع أو الالاظل لالال أسالاو مالا تالاايخ

إلطاا اعي

الماامر بذلك اسمياً دون أن يكون ملازماً بالمثو أمام اللجنة بش ص .

املادة احلادية والعشرون:

إلا اأ اللجنة الداعمة ايض الشكوع أو الاظل لعدم الجدية أو لعدم كااية األدلة علال ثاالو

الواقعة ي جايب المشكو ي حق تصدا قراااً م اااً بالحاظ  ،ويصالاي هالذا القالراا يااعيالاً ويالر
قابل للاظل من بعد إعاماده ما سعادة عميد مؤون الطالب .
املادة الثانية والعشرون :

يجوز للجنة الداعمة عند ثاالو كيديالة الشالكوع أن تصالدا توااليااا باحالالة الطالالب الشالاك إلال

لجنة لاأديب الطالب بالجامعة ويقاً لما تق

ب األيظمة واللواعي الجامعية .

املادة الثالثة والعشرون:

تصالالد ا اللجنالالة الداعمالالة بعالالد إيااالالا الاحقيالالج تواالالياتاا بشالالأن الشالالكاوع والاظلمالالا الا ال تالالرع
جالالديااا لالالال ثالثالاليا يوم الاً مالالا تالالاايخ تقالالديماا أو مالالا تالالاايخ الحالالالة وتعالالرض هالالذه الاواالاليا

بمالالذكرة علال سالالعادة عميالالد مالالؤون الطالالالب الالالذي ياالالول بالالدواه ايعاالالا إل ال معالالال مالالدير الجامعالالة

لعامادهالالا أو ات الالال القالراا الالالذي يالالراه مناسالالاًا بشالالأن الواقعالالة علال ضالالو الاحقيالالج الالالذي تال يياالالا
ويجالالوز لمعالي ال عالالرض القالالراا عل ال مجل ال

الجامعالالة لعامالالاده وللالالك ي ال الحالالاال المنصالالو
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علياا يظامياً ي هالذا الشالأن  ،ويكالون قالراا مالدير الجامعالة أو مجلال
للاظل من  ،ويجب إعالن لوع الشأن باذا القراا .

الجامعالة يااعيًالا ويالر قابالل

املادة الرابعة والعشرون:

يجالوز ل العادة عميالد مالؤون الطالالب عالرض ملالي الاحقيالج أوالً قاالل ايعال لمعالال مالدير الجامعالة

علال اللجنالالة العليالالا ي ال بعالالض الحالالاال الا ال يالالرع إحاطالالة اللجنالالة العليالالا باالالا يظال ًالرا لمالالا تمثل ال مالالا
تكراايالالة ي ال حالالدوثاا أو مالالا تا ال ب ال مالالا أهميالالة لااالالة وللالالك لامالالاان اللجنالالة العليالالا دواهالالا ي ال
دااسة المشكلة وإقراا وإاسا الماادئ الا تحك هذه الحالة والحاال المماثلة .
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اللجنة العليا
املادة اخلامسة والعشرون :

تُنشأ اللجنة العليا بقالراا مالا معالال مالدير الجامعالة ويكالون مقرهالا مركالز الجامعالة ويكالون تشالكيلاا

عل النحو الاال :

 سعادة وكيل الجامعة للشئون الاعليمية واألكاديمية سعادة عميد مئون الطالب سعادة عميد مئون القاو والا جيل -اعي

اللجنة الداعمة أو ما ينوب عن ما أع اعاا

 أحد عمدا الكليا بالاناوب إحدع عميدا كليا الانا -أحد الطالب الماميزيا علماً وللقاً بالجامعة

_ سكرتير .

اعي ً ا

ياعاًا
ع واً
ع واً

ع واً
ع واً
ع واً

املادة السادسة والعشرون:

يجوز لمعالال مالدير الجامعالة أن ي الااد أيالاً مالا أع الا اللجنالة العليالا إلا قالام لالدع الع الو مالايع

أدب ال ي ال إحالالدع الشالالكاوع أو الاظلمالالا المعروضالالة أماماالالا يحالالو دون مشالالااكا ي ال ع الالويااا

أثنا يظر تلك الشكوع أو الاظل .
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املادة السابعة والعشرون:

ت ا

اللجنة العليا باللاصااا الاالية :

 :الوقو عل تطوا العمل بالوحدة واقارا ما يلزم بشأن تطويرها .

أوالً
ثايياً  :إاالالداا القالالرااا الا ال مالالا مالالأياا الان الاليج بالاليا الوحالالدة وجاالالا الجامعالالة ومن الالوبياا
وللك لاي ير وضاط عمل الوحدة .

ثالثاً  :إاداا الاوايا الالزمة بشأن دع ثقاية العد واليصا لدع الطالب الجامع .
اابعاً  :الاا ير والاواية بالاعديل ألي مادة ما مواد هذه القواعد أو أي بند مالا بنالود وثيقالة
حقالالوق والازامالالا الطالالالب الجالالامع  ،علال أن تعالالرض الاواالالية بالاعالالديل علال مجلال

الجامعة لقرااها ويقاً للنظام .

لام اً  :إاسا الماادئ والركاعز األساسية الا ي ير علياا عمل اللجان الارعية والداعمة .

سادساً  :النظر وات ال ما يلالزم حيالا الشالكاوع والاظلمالا الاال تحالا إلال اللجنالة مالا سالعادة
عميد مؤون الطالالب لمالا تمثلال هالذه الشالكاوي مالا تكراايالة يال حالدوثاا أو مالا تا ال

ب ما أهمية لااة إعماالً للمادة ( )24ما هذه القواعد .
املادة الثامنة والعشرون:

أي مالالا من الالوب الجامعالالة لالسالالاما إلال اأيال يال إحالالدع الحالالاال
يجالالوز للجنالالة العليالالا اسالالادعا ٍّ
المعروضة علياا ،ولاا حج االساعاية برأي ما تراه ما أهل ال ارة  ،ويجالوز أن يُقال ودم الالرأي إلال
اللجنة مكاوباً قال اجاما اللجنة بوق ا كا ا ويُشاا إل للك بمح ر االجاما .
املادة التاسعة والعشرون:

تنعقد اللجنة العليا عل دعوة اعي اا  ،ويكون إيعقادها االحيحاً بح الوا أولايالة أع الاعاا علال
أن يكالالون مالالا بيالالنا الالالرعي أو ياعا ال  ،وتثا ال كايالالة المناقشالالا والاواالاليا بمح الالر أعمالالا
الجل ة ويوقع ما األع ا الحاضريا .
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املادة الثالثون:

تصالدا اللجنالالة العليالالا تواالالياتاا بأولايالالة األع الالا الحاضالريا ويال حالالالة ت الالاوع األاالالوا يالالرجي

الجايالالب الالالذي من ال االالو اعالالي

الجل الالة وتعالالرض هالالذه الاواالاليا عل ال معالالال مالالدير الجامعالالة

لقرااها وإت ال ما يلزم حيا تنايذها طاقاً للنظام .
********************************
********************************
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