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 وزارة التعليم العالي
 جامعة امللك سعود

 عمادة شؤون الطالب
 الحقوق الطالبيةحماية وحدة 

 الطالب الجامعي والتزاماتوثيقة حقوق 
 بجامعة الملك سعود

 
 أحكام عامة

 
) ن ـالطرفي والتـــزاماتهذه الوثيقة إطارًا عامًا لتحديد حقوق  فيتعتبر النصوص الواردة  -

فهم المتبادل بين الجامعة وطالبها فيما تعبر عن الأنها ما ك،  ( الطالب والجامعة 
 احترامهاعليهم  الواجب وااللتزاماتتكفلها لهم أنظمة الجامعة  التييختص بحقوقهم 

 لاللتزاماتتنظر للطالب بحسبانه وعاء  التيمحاولة للقضاء على النظرة الخاطئة  في
 وموفقة  والواجبات دون أن يكون له من الحقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة

هذه  فيالواردة  المبادئ واحترامقبول  كافة منسوبيهامن طالبها و إذ تتوقع الجامعة و  -
، فإنها تؤكد على أن هذه الوثيقة ال تعتبر قانونُا أو نظامًا بدياًل لألنظمة السارية الوثيقة 

 نظام صادر بالجامعة أو بالدولة فإن نظام أيمع بها وفى حالة تعارض النصوص الواردة 
 يسود . الذيالجامعة أو الدولة هو 

تقدمها لهم  التيوالخدمية  األكاديميةتهدف هذه الوثيقة إلى توعية الطالب بحقوقهم  -
  ذه الحقوق والجهة المختصة بذلك ،الجامعة وفقًا إلمكاناتها وكيفية الحصول على ه

على جودة حرصًا من الجامعة وذلك تجاه الجامعة  بالتزاماتهمكما تهدف إلى توعيتهم 
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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 وزارة التعليم العالي
 جامعة امللك سعود

 عمادة شؤون الطالب
 الحقوق الطالبيةحماية وحدة 

تحديد وتفسير المفاهيم والمصطلحات واأللفاظ الواردة بهذه الوثيقة ما ورد  فييراعى  -
 الطالبية.بأحكام ونصوص القواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق 

 الطالب الجامعي ما يلي : اتالتزامو تتضمن حقوق  -

 

 الجامعيحقوق الطالب 
 

 : األكاديميالمجال  فيأواًل : 
والدراسـة بيسـر  االسـتيعابئة الدراسـية المناسـبة لتحقيـق ر له البيأن ُتوف   فيحق الطالب  .1

 وسهولة من خالل توفير كافة اإلمكانيات التعليمية المتاحة لخدمة هذا الهدف .

ب فــي الحصــول علــى المــادة العلميــة والمعرفــة المرتبطــة بــالمقررات الجامعيــة الــطالحــق  .2
 م العمل األكاديمي .حكحكام واللوائح الجامعية التي تالتي يدرسها وذلك وفقاً لأل

ـــة أ فـــيحـــق الطالـــب  .3 و القســـم والتخصصـــات الحصـــول علـــى الخطـــط الدراســـية بالكلي
اإلطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في  اوكذالمتاحة له ، 

المقــررات التـــي يتيحهـــا لــه النظـــام وقواعـــد التســجيل مـــع مراعـــاة ترتيــب األولويـــات فـــي 
ب وفـق ضـوابط عادلـة عنـد عـدم إمكانيـة تحقيـق ريبـات جميـع الطـالب التسجيل للطال

 في تسجيل مقرٍر ما .

حذف أي مقرر أو إضافة آخر أو حذف الفصـل الدراسـي بأكملـه وفقـاً  فيحق الطالب  .4
لمـــا يتيحـــه نظـــام الدراســـة والتســـجيل فـــي الجامعـــة وذلـــك فـــي الفتـــرة المحـــددة لـــذلك 

 والمعلن عنها للطالب .

مواعيــد وأوقــات المحاضــرات بمعــة تقيــد أعضــاء هيئــة التــدري  بالجاحــق الطالــب فــي  .5
السـاعات العلميـة والمعمليــة لهـا وعـدم إلغــاء المحاضـرات أو تغييـر أوقاتهــا إال  واسـتيفاء

في حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء محاضرات بديلـة عـن تلـك 



 

 

 

3 

 وزارة التعليم العالي
 جامعة امللك سعود

 عمادة شؤون الطالب
 الحقوق الطالبيةحماية وحدة 

يئة التدري  الستيفاء المقرر وذلك بعـد التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو ه
 التنسيق مع الطلبة والقسم المعني بإتمام ذلك .

حــق الطالــب فــي االستفســار والمناقشــة العلميــة الالئقــة مــع أعضــاء هيئــة التــدري ، دون  .6
رقابـة أو عقوبـة فـي ذلـك عليـه، مـا لـم يتجـاوز النقـاي مـا تقتضـيه ا داب العامـة وحــدود 

ـــة والســـلو  فـــي م ـــاء اللياق ـــاء المحاضـــرة أو أثن ـــك أثن ـــك األحـــوال ســـواًء كـــان ذل ـــل تل ث
 الساعات المكتبية المعلنة لمقابلة الطالب .

حق الطالب في أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياتـه والمسـائل  .7
راعـــى التوزيـــع المتـــوازن وأن يُ  التـــي تمـــت إثارتهـــا أو اإلحالـــة إليهـــا أثنـــاء المحاضـــرات ،

 للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات الطالب . طقيوالمن

حق الطالب في إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر مـا لـم يكـن هنـا  مـانع نظـامي  .8
ـــذلك  ، يحـــول دون إجرائهـــا وفقـــاً  ـــوائح والتعليمـــات الخاصـــة ب ـــتم إعـــالن لل ـــى أن ي عل

 الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف.

وتوزيـع الـدرجات الطالب في معرفة اإلجابـة النموذجيـة ألسـئلة االختبـارات الفصـلية حق  .9
ــة و  ــي يقــوم علــى أساســها علــى أجــزاء اإلجاب ــيم الت ــار  ء الطالــبأداتقي قبــل إجــراء االختب

 النهائي للمقرر .

النهـائي وذلـك وفـق مـا تقـرره اللـوائح  االختبـار فـيحق الطالب في طلب مراجعـة إجابتـه  .11
 الصادرة عن الجامعة في تنظيم آلية تلك المراجعة وضوابطها .والقرارات 

بعـد الفـرا  أداهـا  التـي االختبـارات فـيالتـي حصـل عليهـا ه معرفـة نتائجـ فيالطالب  حق .11
 . واعتمادهامن تصحيحها 

 

 : األكاديميالمجال يير  فيثانياً : 
جامعـة والمشـاركة فـي حق الطالب في التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها ال .1

 األنشطة المقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك .
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 وزارة التعليم العالي
 جامعة امللك سعود

 عمادة شؤون الطالب
 الحقوق الطالبيةحماية وحدة 

الحصــول علــى الرعايــة الصــحية الكافيــة بــالعالش داخــل المستشــفيات  فــيحــق الطالــب  .2
 والمراكز الصحية التابعة للجامعة .

السـكن  – الجـامعيمـن خـدمات ومرافـق الجامعـة ) الكتـاب  االسـتفادة فـيحق الطالب  .3
ــة والفرعيــة  – الجــامعي مواقــف  –المطــاعم  –المالعــب الرياضــية  –المكتبــات المركزي
 ..... وييرها ( .. وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة . -السيارات 

ــة المقــررة  فــيحــق الطالــب  .4 ــاً ال ســيما الحصــول علــى الحــوافز والمكافــيت المادي نظامي
 للطالب المتفوق. 

ــة  فــيحــق الطالــب  .5 ــة والبــرامت والــرحالت الداخليــة والخارجي الترشــيح للــدورات التدريبي
أنشـــطة خدمـــة المجتمـــع  فـــياألنشـــطة الثقافيـــة وكـــذلك المشـــاركة  فـــيوزيـــادة مشـــاركته 

 المحلى واألعمال التطوعية .
حق الطالب في الشكوى أو التظلم من أي أمـر يتضـرر منـه فـي عالقتـه مـع أعضـاء هيئـة  .6

أو القســــم أو الكليــــة أو أي وحــــدة مــــن وحــــدات الجامعــــة ، ويكــــون تقــــديم  التــــدري 
الشــكوى أو الــتظلم وفقــاً للقواعــد المنظمــة لوحــدة حمايــة الحقــوق الطالبيــة ، وتمكــين 

 الطالب من معرفة مصير شكواه من ِقبل الجهة المسؤولة عنها .
أي قضــية  حــق الطالــب فــي تمكينــه مــن الــدفاع عــن نفســه أمــام أي جهــة بالجامعــة فــي .7

، وعــدم صــدور العقوبــة فــي حقــه إال بعــد ســماع أقوالــه وذلــك مــا لــم  تأديبيــة ُترفــع ضــده
 يثبت أن عدم حضوره كان لعذر يير مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية .

في  المقررةحق الطالب في التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده وذلك وفقاً للقواعد  .8
 ام تأديب الطالب .هذا الشأن بموجب أحك

حق الطالب في الحفاظ علـى محتويـات ملفـه داخـل الجامعـة ونزاهـة التعامـل معـه وعـدم  .9
أو مــن يفوضــه بــذلك رســمياً. مــا عــدا أو ولــى أمــره تســليم أٍي منهــا إال للطالــب نفســه 

الحــاالت التــي ُيطلـــب فيهــا تســليم أو معرفـــة محتويــات ذلــك الملـــف مــن ِقبــل جهـــات 
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 وزارة التعليم العالي
 جامعة امللك سعود

 عمادة شؤون الطالب
 الحقوق الطالبيةحماية وحدة 

قضاء أو لجهٍة حكومية أخرى . وال يجوز إفشاء أو نشـر محتويـات التحقيق أو أجهزة ال
 ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب .

الحصول على الخدمـة الالئقـة والمناسـبة  فيحق الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة  .11
 وفقاً لألنظمة والقواعد المرعية . إلحتياجاته

 الجامعيب ات الطالإلتزم
 : األكاديميالمجال  فيأواًل : 
ـــزام .1 ـــب  الت ـــات الدراســـية  فـــي باالنتظـــامالطال ـــام بكافـــة المتطلب ضـــوء القواعـــد  فـــيالدراســـة والقي

ذف واإلضـافة  ، والتحويـل والتسـجيل واإلعتـذار والحـوالمواعيد المنظمة لبدء الدراسة ونهايتهـا 
 لسارية بالجامعة .كام الواردة باللوائح واألنظمة اوذلك وفقاً لألح

مـن  وييـرهمظفين والعمال من منسوبي الجامعة التزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدري  والمو  .2
الطــالب داخــل الجامعــة وكــذلك الضــيوف ييــره مــن و الشــركات المتعاقــدة مــع الجامعــة  منســوبي

 والزائرين لها وعدم التعرض لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورٍة كانت .
محاضرات واالنتظام والنظام فيها وعدم احترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير الالطالب ب لتزاما .3

 التغيب عنها إال بعذر مقبول وفقاً للوائح والنظم .

عند إعداد البحوث والمتطلبـات الدراسـية األخـرى للمقـررات بعـدم الغـ  فيهـا أو الطالب  التزام .4
ورة كانت أو نسبة عمـل الغيـر إلـى الطالـب أو اللجـوء إلـى أي المشاركة فيه عند إعدادها بأي ص

ا مــــن وســــائل ييــــر مشــــروعة إلعــــداد تلــــك البحــــوث والتقــــارير واألوراق والدراســــات أو ييرهــــ
 المتطلبات األساسية للمقرر. 

الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبـارات والنظـام فيهـا وعـدم الغـ  أو محاولتـه أو  التزام .5
عدة فــي ارتكابــه بــأي صــورٍة مــن الصــور أو التصــرفات أو انتحــال الشخصــية أو التزويــر أو المســا

 إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة االختبار أو المعامل .
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 وزارة التعليم العالي
 جامعة امللك سعود

 عمادة شؤون الطالب
 الحقوق الطالبيةحماية وحدة 

الطالب باإلرشادات والتعليمات التـي يوجههـا المسـؤول أو المراقـب فـي قاعـة االختبـارات  لتزاما .6
 اء أداء االختبارات .أو المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثن

 : األكاديميالمجال يير  فيثانياً : 
بأنظمـة الجامعـة ولوائحهـا وتعليماتهـا والقـرارات الصـادرة تنفيـذاً لهـا وعـدم التحايـل الطالب  التزام .1

عليهــا أو انتهاكهــا أو تقــديم وثــائق مــزورة للحصــول علــى أي حــق أو ميــزة خالفــاً لمــا تقضــي بــه 
  .األحكام ذات العالقة

الطالــب بحمــل البطاقــة الجامعــة أثنــاء وجــود الطالــب فــي الجامعــة وتقــديمها للمــوظفين أو  زامالتــ .2
بلهم وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل الجامعة .  أعضاء هيئة التدري  عند طلبها من ِقِِ

عدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمـل أو الطالب ب التزام .3
 شاركة في ذلك سواًء ما كان منها مرتبطاً بالمباني أو التجهيزات .الم

وتجهيزاتها لأليـراض بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة  الطالب التزام .4
ووجـــوب الحصـــول علـــى إذٍن مســـبق مـــن الجهـــة المختصـــة الســـتعمال تلـــك  المخصصـــة لهـــا ،

 دامها أو االنتفاع منها في يير ما أعّدت له .المرافق أو التجهيزات عند ريبة استخ

أعمـال  ةعدم القيام بأيب، و  بالزى والسلو  المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالميةالطالب  التزام .5
 مخلّة باألخالق اإلسالمية أو ا داب العامة المرعيّة داخل الجامعة .

متنــاع عــن التــدخين فيهــا وعــدم إثــارة بالهــدوء والســكينة داخــل مرافــق الجامعــة واالالطالــب  التــزام .6
 اإلزعاش أو التجمع يير المشروع أو التجمع المشروع في يير األماكن المخصصة لذلك .
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