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�أبنائي ...طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة "�سل�سلة
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي
حقوق الطالب وواجباته
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال ت َّدخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد
العون ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا
وتطبيق ًا ,ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على
جودة املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم
يف اجلامعة ،وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية،
وميكن للطالب �أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية
وبحثية معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت
احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه
الكتيبات ,وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش
وال�سرقات العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم
م�سرية الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط
اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.

حقوق الطالب وواجباته
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تمهيد

يتقيد من�سوبو جامعة الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمية من �أ�ساتذة وطالب
وموظفني مبعايري حم��ددة ت�ضبط �سلوكياتهم وتعامالتهم داخ��ل احل��رم اجلامعي،
ول�ضمان املحافظة على هذه املعايري و�ضعت ال�سيا�سات والإجراءات التي حتدد حقوق
كل طرف وواجباته.
وللطالب يف جامعة الإم��ام حقوق وعليهم �أي�ض ًا واجبات تت�ضمن احرتام حقوق
الآخرين ،ومبجرد االلتحاق باجلامعة يوافق الطالب على �أن يكون م�س�ؤو ًال عن تعلمه
و�سلوكه.

 والغر�ض من هذا الكتيب هو تزويد الطالب مببادئ توجيهية ت�ساعدهم جميع ًا
يف تكوين ت�صور وا�ضح عن حقوقهم وواجباتهم ك�أع�ضاء يف جمتمع اجلامعة،
وهذا ي�شمل ما يلي:
 -1ما تتوقعه اجلامعة من الطالب.
-2اال�ستخدام امل�س�ؤول ملوارد تقنية املعلومات.
 -3حماية حقوق الطالب.
 -4ما يتوقعه الطالب من �أ�ساتذته.
 -5الإجراءات الت�أديبية.

حقوق الطالب وواجباته
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 )1ما تتوقعه الجامعة من الطالب :
تتوقع اجلامعة �أن يلتزم الطالب بال�سلوك الإ�سالمي
امل�ستقيم ،و�أن يفهموا حقوق غريهم من الأ�ساتذة والطالب
واملوظفني ،ويحرتموها ،و�سي�ساعد اح�ترام حقوق الآخرين
على خلق بيئة �آمنة ومنتجة للتعلم لدى جميع الطالب ،و�إليك
بع�ض الو�سائل التي تعينك على حتقيق ذلك:
 كن على دراي��ة بقواعد اجلامعة و�أنظمتها التي تتعلق بحقوقك وواجباتك
ب�صفتك طالب ًا.
 �أظهر احرتامك يف جميع الأوقات ملمتلكات اجلامعة.
 كن ملم ًا باملقرر الدرا�سي واملتطلبات الدرا�سية التي يطلبها منك �أ�ستاذك،
و�إذا كان لديك �أية �أ�سئلة �أو خماوف ،فقم مبناق�شتها �أو ًال مع الأ�ستاذ ب�أ�سلوب
منا�سب.
 �شارك بفعالية و�إيجابية يف البيئة التعليمية ،وهذا يحتم عليك فعل ما يلي:
اال�ستعداد ملحا�ضراتك الدرا�سية وح�ضورها على النحو املطلوب.امل�شاركة يف مناق�شات درو�سك وغريها من الأن�شطة.احلفاظ على التقدم امل�ستمر يف مقرراتك الدرا�سية.ت�سليم واجباتك �أو �أعمالك الدرا�سية يف الوقت املحدد لها. �أظهر التزامك باملحافظة على ال�سمعة الطيبة للجامعة من خالل تقدمي �أف�ضل
ما لديك يف �أدائك الدرا�سي.
 جتنب الغ�ش وال�سرقة العلمية والتلفيق والتزييف للمعلومات من م�صادر �أخرى.
 كن على دراية مب�سئولياتك الفردية ب�ش�أن اال�ستخدام ال�سليم ملواد حقوق امل�ؤلف
وحقوق امللكية الفكرية.
 كن ملم ًا مبتطلبات برناجمك الأكادميي وما يجب عليك القيام به من �أجل
�إكماله بنجاح؛ ف�أنت م�سئول عن تقدمك الأكادميي.
 ا�ستفد من فر�ص الدعم التي يقدمها لك �أ�ساتذتك ،ومن كافة خدمات الدعم
الأكادميي املقدمة لك.
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 )2االستخدام المسؤول لموارد
تقنية المعلومات
أ 0استفد جيداً من موارد تقنية
المعلومات التي تقدمها الجامعة:
 ت�سعى اجلامعة �إىل متكني الطالب من الدخول �إىل م�صادر املعلومات
املحلية والوطنية والدولية ،والهدف من ذلك هو خلق جمتمع تعلم يف
اجلامعة ي�شجع على الو�صول �إىل املعرفة وتبادل املعلومات.
 وت�شرتط اجلامعة على جميع الطالب �أن ي�ستخدموا موارد املعلومات بعناية
وباحرتام لقوانني ا�ستخدامها.
 يجب على الطالب االهتمام مب��وارد تقنية املعلومات التي تتيحها اجلامعة،
ويجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء جمتمع اجلامعة �أن ي�ساعد يف حماية مرافق
و�أجهزة تقنية املعلومات باجلامعة ،مع �ضمان الو�صول �إىل تلك املعلومات ب�شكل
�صحيح ،والت�أكد من �أنها ت�ستخدم للأغرا�ض الأكادميية.
 يتحمل الطالب � ً
أي�ضا م�س�ؤولية الإبالغ عن اال�ستخدام غري الأخالقي �أو غري
الالئق للموارد باجلامعة ،فعند مالحظتك لأي ا�ستخدام غري منا�سب للموارد
(على �سبيل املثال :اال�ستخدام غري الأخالقي �أو غري الالئق لأجهزة احلا�سوب)،
ف�إن من الواجب عليك �أن تقوم ب�إبالغ اجلهة امل�س�ؤولة يف �إدارة اجلامعة بذلك،
فعلى �سبيل املثال� ،إذا ر�أيت �أن �أحد الطالب يف املكتبة ال ي�ستخدم الأجهزة املعدة
للأغرا�ض الأكادميية ب�شكل �سليم ،فينبغي عليك �أن تنبه �أمني املكتبة �إىل هذا
الأمر .فاال�ستخدام اخلاطئ �أو امل�ضر ملوارد تقنية املعلومات ي�ؤثر على جمتمع
اجلامعة ب�أكمله .ولهذا ال�سبب ،ف�إنه ُيطلب من جميع الطالب و�أع�ضاء جمتمع
اجلامعة االعتناء باملوارد ،وكذلك مالحظة ما �إذا كان الآخ��رون ي�ستخدمون
تلك املوارد بطريقة �أخالقية ومقبولة �أو ًال.
 تعد حرية الدخول �إىل ال�شبكات و�إىل بيئة تقنية املعلومات يف اجلامعة حق ًا
مكفو ًال لكل طالب ،ويجب �أن يتم التعامل معها على هذا النحو من قبل جميع
امل�ستخدمني ،وتطالب جامعة الإمام جميع الطالب بحماية تلك املوارد من �أي
�سوء ا�ستخدام و�أن يكونوا م�س�ؤولني عن املوارد بالطرق الآتية:

حقوق الطالب وواجباته
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 -1احرتم القانون وحقوق امل�ؤلف ورخ�صة ا�ستخدام الربامج والبيانات.
-2احرتم حقوق الآخرين باتباع جميع �سيا�سات اجلامعة ب�ش�أن امللكية الفكرية واملعلومات ال�شخ�صية
التي ميكنك الدخول لها.
-3احرتم خ�صو�صية الآخرين من خالل عدم العبث مبلفاتهم� ،أو �أ�شرطتهم� ،أو كلمات ال�سر اخلا�صة
بهم� ،أو ح�ساباتهم� ،أو انتحال �شخ�صياتهم.
-4ا�ستخدم معرفات احلا�سوب الآيل �أو ح�سابات امل�ستخدم املخ�ص�صة فقط ال�ستخدامك؛ ا�ستخدم
هذه احل�سابات واملرافق فقط للأغرا�ض التي �أعدت من �أجلها.
-5احرتم حماية �أنظمة ال�شبكة احلا�سوبية ،والتزم بعدم و�ضع برامج �ضارة �أو ا�ستخدام بع�ض
الربامج البتزاز وم�ضايقة الآخرين� ،أو الت�سلل �إىل جهاز احلا�سوب �أو �أنظمة ال�شبكة احلا�سوبية،
فمن اخلط�أ �أن تت�سبب يف �إتالف �أو تغيري مكونات برامج احلا�سوب �أو �أنظمة ال�شبكة احلا�سوبية،
ومن اخلط�أ كذلك الدخول غري امل�صرح به �إىل املرافق الأخرى عرب ال�شبكة.
-6ا�ستخدم املوارد بطريقة تتفق مع املبادئ الأخالقية للجامعة و �إطار املعايري املتعارف عليها يف
املجتمع.

ب) ماذا يحدث للطالب الذي تم اكتشافه أنه يسيء استخدام
الموارد؟
 تعد اجلامعة الإجراءات الآتية غري �أخالقية وغري مقبولة:
1 .1الدخول �أو حماولة الو�صول �إىل املوارد بدون ت�صريح منا�سب.
2 .2تعطيل اال�ستخدام ال�سليم لتلك املوارد.
3 .3تدمري �أو تغيري �صحة املعلومات املوجودة على جهاز احلا�سوب.
4 .4التعدي على خ�صو�صية ا�ستخدام الآخرين لتلك املوارد.
5 .5ا�ستخدام هذه املوارد �أو بيعها من �أجل حتقيق مكا�سب �شخ�صية دون �أخذ �إذن بذلك.
6 .6انتهاك احلماية التي توفرها حقوق الت�أليف والن�شر �أو تراخي�ص برامج احلا�سوب.
7 .7اال�ستخدام غري املرخ�ص حل�ساب �شخ�ص �آخر� ،أو ال�سماح ل�شخ�ص �آخر با�ستخدام ح�سابك
اخلا�ص.
8 .8م�ضايقة امل�ستخدمني الآخرين ،مبا يف ذلك الت�صرفات غري امل�س�ؤولة داخل خمتربات تقنية
املعلومات ،على �سبيل املثال خمترب احلا�سوب.
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9 .9انتحال الهوية ال�شخ�صية مل�ستخدم �آخر.
1010ا�ستخدام املوارد النتهاك لوائح وقوانني اجلامعة� ،أو للإخالل بنظام �أو قانون وطني.
 حتتفظ اجلامعة لنف�سها باحلق يف اتخاذ �إج��راءات ت�أديبية �ضد كل من ي�سيء ا�ستخدام موارد
تقنية املعلومات ،وميكن تغليظ العقوبة على �إ�ساءة اال�ستخدام للأجهزة �أو �إتالفها ،وفيما يلي بع�ض
العقوبات ال�شائعة:
1 .1ف�صل الطالب من اجلامعة.
2 .2طي قيد الطالب م�ؤقت ًا من اجلامعة.
3 .3تلقي الطالب حتذير ًا ر�سمي ًا.
4 .4فقدان احرتام الأ�ساتذة والطالب الآخرين.
5 .5احل�صول على درجة �صفر يف الواجب املرتبط با�ستخدام التقنية.
6 .6احل�صول على نتيجة را�سب يف املقرر الدرا�سي.
�7 .7إعادة مقررات الف�صل كاملة.

حقوق الطالب وواجباته
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 )3حماية حقوق الطالب:
 لقد و�ضعت اجلامعة �سيا�سات و�إجراءات من �أجل حماية
حقوق الطالب ،والهدف من وراء ذلك هو رعاية الطالب
من خالل توفري البيئة الآمنة واملريحة لهم من �أجل العمل
والدرا�سة والرتويح عن النف�س.
وفيما يلي بع�ض الأمثلة حول ال�سيا�سات والإجراءات التي توفرها اجلامعة:
�-1سيا�سة التظلم التي تكفل العدل واملو�ضوعية للطالب الذين يظنون �أنهم عوملوا بطريقة غري
عادلة.
�-2سيا�سة �سجالت الطالب التي ت�ضمن االحتفاظ ب�سجالت درا�سية دقيقة لكل النتائج التي يح�صل
عليها الطالب ،ويتم تخزين �سجالت الطالب حا�سوبي ًا ،وميكن الو�صول �إليها فقط من قبل الأفراد
امل�صرح لهم بذلك ،ويتم تخزين ن�سخة احتياطية ل�سجالت الطالب .وهناك �سيا�سة وا�ضحة
ب�ش�أن االحتفاظ بهذه الن�سخة �إىل الأبد ،فهي حا�سوبية وميكن االحتفاظ بها ب�شكل دائم.
�-3إجراءات تتعلق بكيفية تقدمي الطالب ل�شكاويهم يف حال اعتقادهم �أن اجلامعة ال تفي مب�س�ؤولياتها
جتاههم.
-4ا�ستبانة تقومي الطالب للربامج واملقررات الدرا�سية التي تتيح الفر�صة جلميع الطالب لإبداء
ر�أيهم حولها.
-5لوائح االختبارات والإجراءات التي حتدد بو�ضوح جميع جوانب عملية االختبار.
 يعد ق�سم الإر�شاد الأكادميي يف عمادة القبول والت�سجيل هو امل�س�ؤول عن درا�سة م�شكالت طالب
اجلامعة وبع�ض الظواهر ال�سلبية ،وعن �إيجاد احللول املنا�سبة لها.
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 )4ما يتوقعه الطالب من أساتذته:
أ) التعلم والتعليم:
�إن هيئة التدري�س هي امل�س�ؤولة عن التعليم بطريقة تعزز
فعالية تعلم الطالب ،وهذا يتطلب من الأ�ساتذة الت�أكد من �أن
الطالب يعرفون كيفية الو�صول �إىل املعلومات وا�ستخدامها،
وهناك اهتمام متزايد ب�ش�أن طرق التعلم الفعالة التي جتعل من
الطالب هم حمور عملية التعلم وعليهم تقع م�س�ؤولية تعلمهم.
وتوجد لدى اجلامعة �سيا�سات و �إجراءات تدعم الأ�ساتذة من �أجل �ضمان
اتباعهم للممار�سات اجليدة يف التدري�س.
وب�شكل عام يتوقع الطالب من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن:
 يحافظوا على مواكبة امل�ستجدات ،من خالل دعم تدري�سهم يف البحث واملمار�سة .و�أن يكون لديهم
فهم للنظرية والبحث بحيث يتمكنوا من �أن يبينوا للطالب كيفية تطبيق هذه النظريات يف جماالت
درا�ستهم.
 ي�شجعوا على م�شاركة الطالب ،من خ�لال توفري الفر�ص للطالب لطرح الأ�سئلة ،وامل�شاركة يف
املناق�شات داخ��ل قاعات الدرا�سة ،ويف الأن�شطة الرامية �إىل �إ�شراك الطالب يف احل�صول على
املعلومات وا�ستخدامها يف جمال درا�ستهم.
 يكونوا دائ ًما منظمني تنظي ًما جيد ًا ،وعلى ا�ستعداد ل�شرح الدرو�س ،من خالل �إعداد مادة املحا�ضرة
بطريقة وا�ضحة ومنطقية وذات مغزى ،وتقدميها للطالب ب�شكل ممتع ،وقد ي�شمل ذلك عرو�ض ًا
تقدميية با�ستخدام باوربوينت ،و�أوراق توزع داخل قاعة الدر�س ،وم�سائل و�أن�شطة ي�ؤديها الطالب يف
القاعة وفق ًا جلدول زمني ،بحيث يتم االنتهاء من املحا�ضرات والأن�شطة �ضمن الوقت املخ�ص�ص.
 يتحدثوا بطريقة منا�سبة ومفهومة ،من خالل التحقق من �أن الطالب ميكنهم الفهم والإ�ضافة ملزيد
من املعلومات على النحو املطلوب ،وينبغي �إتاحة الفر�ص بحيث ميكن للطالب طرح الأ�سئلة والتحقق
من ا�ستيعابهم للدر�س.
 يختاروا طرق التدري�س التي ت�ساعد الطالب على حتقيق �أهداف املقرر ،وهذا قد ي�شمل ا�ستخدام
املحا�ضرات والعرو�ض ،واالختبارات الق�صرية ،والأن�شطة الفردية واجلماعية ،وجمموعة من
الأ�ساليب التي ت�شجع الطالب على امل�شاركة الفعالة يف تعلم املقرر الدرا�سي.

حقوق الطالب وواجباته
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 يقوموا بتناول املو�ضوعات بطريقة منفتحة ،ونزيهة ،ومراعية خللفيات الطالب الثقافية واالجتماعية،
لدرجة �أن الطالب ال ميكن �أن ي�شعروا بامللل �أو القلق ب�أي حال من الأحوال ،وقد تت�ضمن بع�ض املقررات
نظريات ووجهات نظر خمتلفة حتتاج �إىل الطرح املتجرد ،وميكن �أن تتاح للطالب فر�صة امل�شاركة يف
النقا�ش واحلوار مادام هناك مراعاة واحرتام حلقوق الآخرين.
 ي�ساهموا يف التطوير العلمي للطالب ،وذلك من خالل طرح الأ�سئلة وت�شجيع الطالب على التفكري
ب�أنف�سهم ،فعلى �سبيل املثال ،قد يطلب الأ�ستاذ من الطالب �أن يعملوا ب�شكل تعاوين يف القاعة يف
امل�شروعات �أو الأن�شطة الرامية �إىل تعزيز تعلمهم ،ويتوقع الطالب �أن يتجنب �أ�ساتذتهم ت�صرفات
مثل اال�ستغالل والتمييز الذي ينتق�ص من تطوير الطالب.
 يربطوا بني املحا�ضرات و�أي ق��راءات مطلوبة ومقرتحة ،وذلك من خالل الإ�شارة �إىل مو�ضوعات
حمددة يف املحا�ضرات ،فعلى �سبيل املثال ،قد يطور الأ�ستاذ نقطة مهمة يف املادة املقروءة� ،أو يطلب
من الطالب التعليق على املادة املقروءة ،وقد تكون هناك �أي�ضا �أن�شطة داخل القاعة ميكن �أن ت�ستفيد
من تلك القراءات.
 يخ�ص�صوا وقت ًا للقاء طالبهم و�إر�شادهم �أكادميي ًا خارج قاعة الدر�س؛ حيث يحدد جميع الأ�ساتذة
�ساعات مكتبية من �أجل ر�ؤية الطالب الذين لديهم �أ�سئلة �أو يرغبون يف مناق�شة �أعمالهم الدرا�سية.
 يقوموا بتوفري بيئة مريحة داخل قاعات الدرا�سة ،مبعنى �أنهم يتيحون الفر�صة للطالب لطرح الأ�سئلة
والنقا�ش بني بع�ضهم �أو معهم �أنف�سهم.
 يهتموا مب�صلحة الطالب وتقدمهم الدرا�سي من خالل �إتاحة �أوقات لاللتقاء بالطالب وتقدمي امل�شورة
لهم ب�ش�أن كيفية حت�سني �أدائهم ،ويجب �أن يتحمل الطالب م�س�ؤولية االت�صال ب�أ�ساتذتهم �إذا كان
لديهم �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات حول تقدمهم الدرا�سي.
 يقدموا جتاربهم ون�صائحهم وتوجيهاتهم للطالب فيما يرتقي ب�شخ�صياتهم و�سلوكياتهم ،وي�ساعدهم
يف حياتهم العلمية والعملية.
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ب) تحديد الواجبات واالختبارات:
يتوقع الطالب �أن يتبع الأ�ساتذة و الإداريون �سيا�سات اجلامعة الر�سمية و�إجراءاتها املتعلقة بتحديد
االختبارات والواجبات التي يكلف الطالب بها.
وينبغي �أن يتم حتديد عدد الواجبات ونوعيتها �ضمن كل مقرر درا�سي لت�سهم يف حت�سني فهم الطالب
للمحتوى الدرا�سي ،وينبغي �أن توفر هذه الواجبات تقومي ًا �سليم ًا لتعلم الطالب.
ويلزم �أن تكون جميع معايري التقومي وا�ضحة ومفهومة ومتاحة جلميع الطالب ،ويجب �أن ال يح�صل
طالب ما على �أي ميزة عن غريه من حيث الوقت واملوارد املتاحة.
كما يجب �أن تكون جميع تعليمات الواجبات التكليفية و�أ�سئلتها وا�ضحة وحمددة حتى يت�سنى للطالب
فهمها ،ويجب � ً
أي�ضا �أن يكون الطالب قادرين على �إثارة الأ�سئلة �أو الق�ضايا املتعلقة بتقومي التعلم مع
�أ�ستاذ املقرر.

ج) تصحيح الواجبات واالختبارات:
ينبغي �أن تكون �إجراءات الت�صحيح عادلة ومت�سقة ومعروفة لدى الطالب ،ويجب �أن تقوم الكليات
�أو الأق�سام بو�ضع مبادئ توجيهية ب�ش�أن �إجراءات الت�صحيح ،والتقومي اخلارجي ،وعمليات الت�أكد من
ا�ستحقاق الطالب لدرجاتهم ،وينبغي �أن تكون املبادئ التوجيهية م�شروحة بو�ضوح بحيث يتعرف الطالب
على الإجراءات واملعايري التي يتم تطبيقها.
والبد �أن تعاد جميع الواجبات �أو االختبارات الق�صرية للطالب يف �أقرب وقت ممكن بعد ت�صحيحها،
وذلك قبل �أخذهم الواجب �أو االختبار التايل ،وبالن�سبة للمقررات التي يخ�ص�ص لها اختبار نهائي،
وعموما ،ف�إنه من
فيجب �أن تعاد جميع الأعمال التي مت تقوميها داخل ًيا قبل انعقاد االختبار النهائي،
ً
املتوقع �أن يعيد الأ�ساتذة واجبات الطالب امل�صححة لهم يف موعد ال يتجاوز �شهر ًا واحد ًا بعد التاريخ
املحدد للواجب.
يقوم الأ�ساتذة بعد ت�صحيح الواجبات واالختبارات وو�ضع الدرجات عليها بتزويد الطالب بتغذية
راجعة مكتوبة ،ويتم �إب�لاغ رئي�س الق�سم عن �أي من حاالت ال�سرقة العلمية �أو الغ�ش وذلك من �أجل
التحقيق فيها.

حقوق الطالب وواجباته
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 )5اإلجراءات التأديبية:
توجد لدى كليات اجلامعة جمموعة من الإجراءات الت�أديبية للتعامل مع امل�شكالت املتعلقة ب�سلوكيات
الطالب وت�صرفاتهم ،فعند اتهام طالب ما بارتكاب �سلوك غري الئق (مثل ال�سرقة العلمية �أو الغ�ش) ف�إنه
يتم حترير حم�ضر بالواقعة ،وترفق معه الأدلة امل�ؤيدة ،ثم تتم بعد ذلك مقابلة الطالب من قبل جلنة
ت�أديبية ت�شكل على م�ستوى الكلية لهذا الغر�ض ،وتتوىل التحقيق يف الأمر والنظر يف الأدلة املرفقة.
ونظر ًا لأن الإج��راءات الت�أديبية ت�أخذ وقت ًا حتى تتبني نتيجتها ،ف�إن و�ضع الطالب ال يتغري داخل
نوعا من التهديد ملن�سوبي اجلامعة ،وتت�سم جل�سات اال�ستماع والتحقيق
اجلامعة �إال �إذا كان و�ضعه ي�شكل ً
مع الطالب بال�سرية ،يتم فيها �إعطاء الطالب فر�صة لدح�ض كل التهم املوجهة �إليه ،يرفع بعد ذلك
حم�ضر اللجنة الت�أديبية �إىل اجلهات العليا يف اجلامعة ،و يبني يف هذا املح�ضر النتيجة النهائية للتحقيق
والعقوبات التي تراها اللجنة.
وتختلف �شدة العقوبات الت�أديبية وفق ًا لنوع اجلرم املرتكب ،وقد ت�أتي العقوبة يف �شكل من الأ�شكال
التالية:
 الو�ضع حتت املراقبة� :أي يتم �إنذار الطالب ب�أن العالقة مع اجلامعة م�شروطة بال�سلوك املقبول ،و�أنه
�سيعاد النظر يف �سجل الطالب ب�صفة دورية لتحديد مدى �صالحيته للبقاء �ضمن الطالب امل�سجلني.
 الر�سوب يف املقرر.
 الر�سوب يف املقرر وعدد �آخر من املقررات.
 طي قيد الطالب م�ؤقت ًا ،ويتم فيه طي قيد الطالب ف�ص ًال �أو �أكرث.
 طي قيد الطالب نهائي ًا من اجلامعة ،وال ميكن للطالب الذي يطوى قيده لأ�سباب ت�أديبية العودة �إىل
اجلامعة �أو �إىل غريها من اجلامعات ال�سعودية.
 غري ذلك من العقوبات التي قد جتتهد اللجنة وحتددها وفق ًا لكل حالة.
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الخالصة:
 من املتوقع �أن يلتزم الطالب بال�سلوك الإ�سالمي امل�ستقيم ،و�أن يفهموا حقوق غريهم من الطالب
والأ�ساتذة واملوظفني ،ويحرتموها ،واحرتام هذه احلقوق ي�ساعد على خلق بيئة تعلم �آمنة ومثمرة
جلميع الطالب.
 ت�أمل اجلامعة من جميع الطالب �أن ي�ستخدموا موارد املعلومات وخمتربات احلا�سوب بعناية ،و�أن
يحافظوا على ممتلكات اجلامعة ومواردها ،و�أن يلتزموا بلوائح اجلامعة وقوانينها يف هذا ال�صدد.
 حتتفظ اجلامعة لنف�سها باحلق يف اتخاذ �أي �إج��راءات ت�أديبية تراها منا�سبة �ضد كل من ي�سيء
ا�ستخدام موارد تقنية املعلومات �أو ممتلكات اجلامعة الأخرى ،و�سيطبق يف حق من ي�ضبط ويدان
باال�ستخدام غري امل�شروع للموارد عقوبات رادعة ك�أن يكون عر�ضة للر�سوب يف الواجب التكليفي �أو
الر�سوب يف املقرر �أو �أكرث �أو طي القيد امل�ؤقت �أو النهائي من اجلامعة.
 �إن هيئة التدري�س هي امل�س�ؤولة عن التعليم بطريقة تعزز فعالية تعلم الطالب ،وتوجد لدى اجلامعة
�سيا�سات و �إجراءات لدعم الأ�ساتذة و�ضمان اتباعهم للممار�سات اجليدة يف التعليم.
 ينبغي �أن يتم حتديد عدد الواجبات ونوعيتها �ضمن كل مقرر درا�سي لت�سهم يف حت�سني فهم الطالب
للمحتوى الدرا�سي ،وينبغي �أن توفر هذه الواجبات تقومي ًا �سليم ًا لتعلم الطالب.
 يجب �أن تكون �إجراءات الت�صحيح عادلة ومت�سقة ومعروفة لدى الطالب ،ويجب �أن تقوم الكليات �أو الأق�سام
بو�ضع مبادئ توجيهية ب�ش�أن �إجراءات الت�صحيح ،والتقومي اخلارجي ،وعمليات الت�أكد من ا�ستحقاق الطالب
لدرجاتهم.
 توجد لدى كليات اجلامعة جمموعة من الإجراءات الت�أديبية للتعامل مع امل�شكالت املتعلقة ب�سلوكيات
الطالب وت�صرفاتهم ،فعند اتهام طالب ما بارتكاب �سلوك غري الئق (مثل ال�سرقة العلمية �أو الغ�ش)
ف�إنه يتم حترير حم�ضر بالواقعة وترفق معه الأدل��ة امل�ؤيدة ،ثم تتم بعد ذلك مقابلة الطالب من
قبل جلنة ت�أديبية ت�شكل على م�ستوى الكلية لهذا الغر�ض وتتوىل التحقيق يف الأمر والنظر يف الأدلة
املرفقة ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
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