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وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي
بجامعة الملك سعود
أحكام عامة
 تعتبر النصوص الواردة في هذه الوثيقة إطاراً عاماً لتحديد حقوق والت ــزامات الطرفيـن (الطالب والجامعة )  ،كما أنها تعبر عن الفهم المتبادل بين الجامعة وطالبها فيما

يختص بحقوقهم التي تكفلها لهم أنظمة الجامعة وااللتزامات الواجب عليهم احترامها
في محاولة للقضاء على النظرة الخاطئة التي تنظر للطالب بحسبانه وعاء لاللتزامات
والواجبات دون أن يكون له من الحقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة وموفقة
 والجامعة إذ تتوقع من طالبها وكافة منسوبيها قبول واحترام المبادئ الواردة في هذهالوثيقة  ،فإنها تؤكد على أن هذه الوثيقة ال تعتبر قانوناُ أو نظاماً بديالً لألنظمة السارية
وفى حالة تعارض النصوص الواردة بها مع أي نظام صادر بالجامعة أو بالدولة فإن نظام

الجامعة أو الدولة هو الذي يسود .

 تهدف هذه الوثيقة إلى توعية الطالب بحقوقهم األكاديمية والخدمية التي تقدمها لهمالجامعة وفقاً إلمكاناتها وكيفية الحصول على هذه الحقوق والجهة المختصة بذلك ،
كما تهدف إلى توعيتهم بالتزاماتهم تجاه الجامعة وذلك حرصاً من الجامعة على جودة
العمل األكاديمي وما يرتبط به ذلك األمر من صلة وثيقة بين الطالب من جهة واألستاذ

الجامعي واألجهزة والوحدات الجامعية من جهة أخرى ،وما ينبغي أن يكون عليه حال
تلك العالقة من الشفافية والوضوح مع مختلف مكونات العمل الجامعي في مجاالته
المختلفة .
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وحدة حماية الحقوق الطالبية

 يراعى في تحديد وتفسير المفاهيم والمصطلحات واأللفاظ الواردة بهذه الوثيقة ما وردبأحكام ونصوص القواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية.
 -تتضمن حقوق والتزامات الطالب الجامعي ما يلي :

حقوق الطالب الجامعي
أوالً  :في المجال األكاديمي :

 .1حق الطالب في أن تُوفر له البيئة الدراسـية المناسـبة لتحقيـق االسـتيعاب والدراسـة بيسـر
وسهولة من خالل توفير كافة اإلمكانيات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف .

 .2حــق الطالـب فــي الحصــول علــى المــادة العلميــة والمعرفــة المرتبطــة بــالمقررات الجامعيــة
التي يدرسها وذلك وفقاً لألحكام واللوائح الجامعية التي تحكم العمل األكاديمي .

 .3ح ــق الطال ــب ف ــي الحص ــول عل ــى الخط ــط الدراس ــية بالكلي ــة أو القس ــم والتخصص ــات
المتاحة له  ،وكذا اإلطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في
المقــررات التــي يتيحهــا لــه النظــام وقواعــد التســجيل مــع مراعــاة ترتيــب األولويــات فــي
التسجيل للطالب وفـق ضـوابط عادلـة عنـد عـدم إمكانيـة تحقيـق ريبـات جميـع الطـالب
في تسجيل مقرٍر ما .

 .4حق الطالب في حذف أي مقرر أو إضافة آخر أو حذف الفصـل الدراسـي بأكملـه وفقـاً
لم ــا يتيح ــه نظ ــام الدراس ــة والتس ــجيل ف ــي الجامع ــة وذل ــك ف ــي الفت ــرة المح ــددة ل ــذلك
والمعلن عنها للطالب .
 .5حــق الطالــب فــي تقيــد أعضــاء هيئــة التــدري

بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات المحاض ـرات

واسـتيفاء السـاعات العلميـة والمعمليــة لهـا وعـدم إلغــاء المحاضـرات أو تغييـر أوقاتهــا إال
في حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء محاضرات بديلـة عـن تلـك
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التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدري

الستيفاء المقرر وذلك بعـد

التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلك .
 .6حــق الطالــب فــي االستفســار والمناقشــة العلميــة الالئقــة مــع أعضــاء هيئــة التــدري  ،دون
رقابـة أو عقوبـة فـي ذلـك عليـه ،مـا لـم يتجـاوز النقـاي مـا تقتضـيه ا داب العامـة وحــدود
ـواء ك ــان ذل ــك أثن ــاء المحاض ــرة أو أثن ــاء
اللياق ــة والس ــلو ف ــي مث ــل تل ــك األح ــوال س ـ ً
الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب .

 .7حق الطالب في أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياتـه والمسـائل
التــي تم ــت إثارته ــا أو اإلحال ــة إليه ــا أثن ــاء المحاض ــرات  ،وأن يُراع ــى التوزي ــع المت ــوازن

والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب .

 .8حق الطالب في إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر مـا لـم يكـن هنـا مـانع نظـامي
يح ــول دون إجرائه ــا وفقـ ـاً لل ــوائح والتعليم ــات الخاص ــة ب ــذلك  ،عل ــى أن ي ــتم إع ــالن
الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف.

 .9حق الطالب في معرفة اإلجابـة النموذجيـة ألسـئلة االختبـارات الفصـلية وتوزيـع الـدرجات
علــى أج ـزاء اإلجابــة والتــي يقــوم علــى أساســها تقيــيم أداء الطالــب قبــل إجــراء االختبــار
النهائي للمقرر .
 .11حق الطالب في طلب مراجعـة إجابتـه فـي االختبـار النهـائي وذلـك وفـق مـا تقـرره اللـوائح
والقرارات الصادرة عن الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها .
 .11حق الطالب في معرفـة نتائجـه التـي حصـل عليهـا فـي االختبـارات التـي أداهـا بعـد الفـرا
من تصحيحها واعتمادها .

ثانياً  :في المجال يير األكاديمي :

 .1حق الطالب في التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعـة والمشـاركة فـي
األنشطة المقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك .
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 .2حــق الطالــب فــي الحصــول علــى الرعايــة الصــحية الكافيــة بــالعالش داخــل المستشــفيات
والمراكز الصحية التابعة للجامعة .
 .3حق الطالب فـي االسـتفادة مـن خـدمات ومرافـق الجامعـة ( الكتـاب الجـامعي – السـكن
الجــامعي – المكتبــات المركزيــة والفرعيــة – المالعــب الرياضــية – المطــاعم – مواقــف
السيارات  ..... -وييرها )  ..وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة .

 .4حــق الطالــب فــي الحصــول علــى الحــوافز والمكافــيت الماديــة المقــررة نظامي ـاً ال ســيما
للطالب المتفوق.

 .5حــق الطالــب فــي الترشــيح للــدورات التدريبيــة والب ـرامت والــرحالت الداخليــة والخارجيــة
وزيــادة مشــاركته فــي األنشــطة الثقافيــة وكــذلك المشــاركة فــي أنشــطة خدمــة المجتمــع
المحلى واألعمال التطوعية .

 .6حق الطالب في الشكوى أو التظلم من أي أمـر يتضـرر منـه فـي عالقتـه مـع أعضـاء هيئـة
التـ ــدري

أو القسـ ــم أو الكليـ ــة أو أي وحـ ــدة مـ ــن وحـ ــدات الجامعـ ــة  ،ويكـ ــون تقـ ــديم

الشــكوى أو الــتظلم وفق ـاً للقواعــد المنظمــة لوحــدة حمايــة الحقــوق الطالبيــة  ،وتمكــين
الطالب من معرفة مصير شكواه من قِبل الجهة المسؤولة عنها .
 .7حــق الطالــب فــي تمكينــه مــن الــدفاع عــن نفســه أمــام أي جهــة بالجامعــة فــي أي قضــية
تأديبيــة تُرفــع ضــده  ،وعــدم صــدور العقوبــة فــي حقــه إال بعــد ســماع أقوالــه وذلــك مــا لــم
يثبت أن عدم حضوره كان لعذر يير مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية .

 .8حق الطالب في التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده وذلك وفقاً للقواعد المقررة في
هذا الشأن بموجب أحكام تأديب الطالب .

 .9حق الطالب في الحفاظ علـى محتويـات ملفـه داخـل الجامعـة ونزاهـة التعامـل معـه وعـدم
تســليم ٍ
أي منهــا إال للطالــب نفســه أو ولــى أمــره أو مــن يفوضــه بــذلك رســمياً .مــا عــدا
الحــاالت التــي يُطلــب فيهــا تســليم أو معرفــة محتويــات ذلــك الملــف مــن قِبــل جهــات
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التحقيق أو أجهزة القضاء أو ٍ
لجهة حكومية أخرى  .وال يجوز إفشاء أو نشـر محتويـات
ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب .
 .11حق الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمـة الالئقـة والمناسـبة
إلحتياجاته وفقاً لألنظمة والقواعد المرعية .

إلتزمات الطالب الجامعي

أوالً  :في المجال األكاديمي :

 .1التـ ـزام الطال ــب باالنتظ ــام ف ــي الدراس ــة والقي ــام بكاف ــة المتطلب ــات الدراس ــية ف ــي ض ــوء القواع ــد
والمواعيد المنظمة لبدء الدراسة ونهايتهـا والتحويـل والتسـجيل واإلعتـذار والحـذف واإلضـافة ،
وذلك وفقاً لألحكام الواردة باللوائح واألنظمة السارية بالجامعة .

 .2التزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدري والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة وييـرهم مـن
منسـوبي الشــركات المتعاقــدة مــع الجامعــة وييــره مــن الطــالب داخــل الجامعــة وكــذلك الضــيوف
والزائرين لها وعدم التعرض لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورةٍ كانت .

 .3التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات واالنتظام والنظام فيها وعدم
التغيب عنها إال بعذر مقبول وفقاً للوائح والنظم .

 .4التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبـات الدراسـية األخـرى للمقـررات بعـدم الغـ فيهـا أو
المشاركة فيه عند إعدادها بأي صورة كانت أو نسبة عمـل الغيـر إلـى الطالـب أو اللجـوء إلـى أي
وسـ ــائل ييـ ــر مشـ ــروعة إلعـ ــداد تلـ ــك البحـ ــوث والتقـ ــارير واألوراق والدراسـ ــات أو ييره ـ ـا مـ ــن
المتطلبات األساسية للمقرر.
 .5التزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبـارات والنظـام فيهـا وعـدم الغـ أو محاولتـه أو
المســاعدة فــي ارتكابــه بــأي صــورةٍ مــن الصــور أو التصــرفات أو انتحــال الشخصــية أو التزويــر أو
إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة االختبار أو المعامل .
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 .6التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التـي يوجههـا المسـؤول أو المراقـب فـي قاعـة االختبـارات
أو المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء االختبارات .

ثانياً  :في المجال يير األكاديمي :

 .1التزام الطالب بأنظمـة الجامعـة ولوائحهـا وتعليماتهـا والقـرارات الصـادرة تنفيـذاً لهـا وعـدم التحايـل
عليهــا أو انتهاكهــا أو تقــديم وثــائق مــزورة للحصــول علــى أي حــق أو ميــزة خالف ـاً لمــا تقضــي بــه

األحكام ذات العالقة.

 .2التـزام الطالــب بحمــل البطاقــة الجامعــة أثنــاء وجــود الطالــب فــي الجامعــة وتقــديمها للمــوظفين أو
أعضاء هيئة التدري عند طلبها من ِق ِِبلهم وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل الجامعة .
 .3التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمـل أو
المشاركة في ذلك سو ًاء ما كان منها مرتبطاً بالمباني أو التجهيزات .

 .4التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها لأليـراض
المخصصــة لهــا  ،ووجــوب الحصــول علــى ٍ
إذن مســبق مــن الجهــة المختصــة الســتعمال تلــك
المرافق أو التجهيزات عند ريبة استخدامها أو االنتفاع منها في يير ما أع ّدت له .

 .5التزام الطالب بالزى والسلو المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية  ،وبعدم القيام بأية أعمـال
مخلّة باألخالق اإلسالمية أو ا داب العامة المرعيّة داخل الجامعة .

 .6التـزام الطالــب بالهــدوء والســكينة داخــل مرافــق الجامعــة واالمتنــاع عــن التــدخين فيهــا وعــدم إثــارة
اإلزعاش أو التجمع يير المشروع أو التجمع المشروع في يير األماكن المخصصة لذلك .
********************************
********************************
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