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الـسـعـــــوديــــــة ـيـــــــة الـــــعــــر اململكــــــــة
الـــــعــــــــــــــالـــــــــــــــي الــــــتـــــعــــــــــــــــــــلــيـــــــــــــم وزارة

اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
يل وال القبول شؤون عمادة
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 احلقوق : املادة األوىل
 

 :الحقوق ألاكاديمية.أ 

 .تهيئة البيئة املناسبة للتعليم والتعلم .1

 تي تتيحهوووووواوفووووووادل  وووووو  ال وووووو  ا  الووووووالحصوووووووا بطووووووج البةاوووووووة ال ا عيووووووة ول  .2

 لألنظمة واللوائح والتعليما 
ً
 .ال ا عة وفقا

 .الحصوا بطج ال ةط و فردا  املقررا  وال  اوا ال راسية .3

تمكوووال الةالوووس  ووو  ررووو يد املقوووررا  ال راسوووية وفووو  ل ووورا ا  واملوابيووو   .4

 .املنظمة لذلك حسس التقويم ال ا عي

 .إوا ة املحاضرا  في  وابي ها املقررل .5

 .ية للمقررا  ال راسية عرفة  صادر املادل العلم .6

 .الحصوا بطج شرح واٍف ملفردا  املقرر  .7

 .الاستفسار واملناوشة العلمية .8

 .إبالل ألاستاذ أسما  الةالب الذي  بلغوا النسبة املح دل للحر ال .9

تقووويم التحصووويد العلمووو  للةالوووس بالوسووائد املةتلفوووة وفووو   ئحوووة ال راسوووة  .11

 .والاختبارا  ووواب ها التنفيذية
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مراجعة نتائج التحصيل العلمي  فقيال حئحية السةاوية فاحرتتياةار للمر لية  .11

 فإجراءاته. واعسها التنفيذية فقواعس التظلمالجامعية فق

 الحصول على دةجة األعمال الفصلية قتل احرتتاة الفصلي. .11

 الحفاظ على ورية معلومار الطالب الشخصية فاألكاديمية. .11

11. .
ً
 الحصول على الحواقز فاملكاقآر املادية املقرةة نظاما

 ل نظميييية  .11
ً
الحصييييول علييييى فخيقيييية التءييييرب تعييييس إوفيييياء متطلتييييار التءييييرب فققييييا

 فاللوائح.

تي تمكيييييييي فم ميييييييي  ي صييييييييول يفج اح تياجييييييييار الخاايييييييية علييييييييى ال  يييييييي ي ر اليييييييي .11

 التحصيل العلم .

 اإلقادة م  رسمار اإلةشاد األكاديم . .11
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 :الحقوق غير ألاكاديمية .ب

 .إلافادة من إسكان الطالب وفق الضوابط والتنظيمات .1

 .تقديم الرعاية الصحية املمكنة في املرافق الطبية التابعة للجامعة .2

تي تق دماا الجامع ة وف ق الئ وا    فادة من إلاعانة والرعاية الاجتماعية ال إلا  .3

 .والتعئيمات املنظمة لذلك

ى مراف        ق الجامع       ة و         دما  ا  تق       ديم الامل       ايالت املناس        بة لئتع       ر  عئ        .4

 .وأنظمت ا

 .توفير الخدمات املناسبة لئطالب ذوي الاحتياجات الخاصة .5

برامج التدايبي       ة الطالبي       ة  وامل        اا ة ف       ي    لحض       وا ال       دواات وال        الترش       .6

 .ة بما ال يتعااض مع الواجبات ألاكاديميةألان طة الثقافي
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 .رفع الشكوى من أي أمر يتضرر منه داخل الجامعة .7

 .وفق قواعد التظلم وإجراءاته التظلم من أي قرار صادر في حقه .8

 .إلافادة من برامج التوعية الشرعية والنفسية والاجتماعية .9

 .أماكن لتقديم الوجبات الغذائية تخصيص .01

 .وفق ألانظمة واللوائح إلافادة من مرافق الجامعة .00
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  لواجباتا: الثانيةاملادة 
 

 :ألاكاديمية واجباتال.أ

 .الاطالع على ألانظمة واللوائح والقرارات الجامعية والالتزام بها .1

ا واعيللللللل  ا قلللللللر  مللللللل   عملللللللإلا جميلللللللي يجلللللللراوات ألاكاديميلللللللة ا  لو لللللللة و للللللل  .2

 .الجامعة

ترام القواعلللل  ا تعلقللللة اضللللور ا  ا للللرات وعلللل م لالانتظللللام لللللة ال را للللة وا لللل .3

 لألنظمة واللوائح الجامعية
ً
 .التغيب عنها إال اعذر مقبول و قا

 .الت لة باألمانة العلمية والتزام أخالقيات الب ث العلمي .4

 .تجنب ا خالفات ألاكاديمية .5

 .مراعا  آداب ي اد  م  ا  ا رات وا  ا ظة على وقتها .6

متااعللللللة يعالنللللللات ألاكاديميللللللة لللللللة موقللللللي الجامعللللللة ولللللللة لو للللللات يعالنللللللات  .7

 .الر مية داخإلا الجامعة

 . مإلا الب اقة الجامعية وتق يمها للمختصون عن  ال لب .8
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لىنةةساملحافظةةعلى ةةبلاقة الةةعلاة اعدمةةعلءىةةستلماةةا، لااةةتدااق ا لءمىا   ةةال .9

 .انت ا،لاقداللعلباة اعدع

احتراتلأنظاةعلاختتةةاتا  لءىةستلاقأة لأءلاملةةاىس لتةالاتبأابةولبة  ل ة ت ل .01

 عنلاقص ت.

 غيرلاألكا يامع:اق اجةا لب.

املحافظةةةةةةعلى ةةةةةةبلع وةةةةةةم لاة اعدةةةةةةعلءااةةةةةةت ساتلع اف  ةةةةةةالءعات أا  ةةةةةةالفماةةةةةةال .0

 تصصتلقولءفقلأنظاعلاة اعدع.

 اقة  كلاةحةنل اتللاة اعدعلءىستلمثات لعالي اقفلاألنظاع. .2

 املحافظعلى بلاقنظافعلاقداععل اتللع افقلاة اعدع. .3

 في ا.احتراتلجامعلع ة بيلاة اعدعلءضم ف الأءلاقداع ينل .4

اتبةةةةةسا،لاقةةةةةإ لاقةةةةةة لحالمخلميال ىةةةةةتلاةحاجةةةةةعلقةةةةةةإ لعحةةةةةس لءفةةةةةقلاقتد ماةةةةةةا ل .5

 اقصا ت لىنلاق حسا لاة اعدمعليا لاقداللع.

اقسلةةةةعلءاملصةةةةةسالمعلتةةةةةالمى ةةةةةا،لاة اعدةةةةةعلاملد  عةةةةةا لءاقةمانةةةةةا لاق  صةةةةةمعل .6

 ءاإلبالغلىنلتأميرهالحاللحسءثو.

 اعتثاللاق اقبلق د  بعلاقصا ت لبح ولعنلاة اعدع. .7

 اخقتزاتلبتد ماا لامل ءتلاة اععا. .8
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 الطالبية باحلقوقوحدة التوعية : الثالثةاملادة 
 

 لت ل دددديرقددددس     رروحدددددارية تندددديرعماددددؤرنددددبرل ددددسةار دددد و ر    دددد  رو    دددد        

  .  طالبوع ث رفيهسرل سةار  و ر،ر  طالق يرألاكسةي  يروغيررألاكسةي  ي

 

 : ختصسصر   حدا

 .  طالبرقح  قهمروب س رطر ر   ص  رلليهسرع ل ي  تعسو رنبرمجس ر

 

 :أهد فر   حدا

 .ع ل ير  طس بروعث  فهرقح  قهروو ج سعهرة خ ر   سمعي .1

 .ق سريت  فقرمعرأنظ ير   سمعيرو   ئحهسةلمرح   ر  طالبر .2

قك ف ددددددديرر ل تدددددددهوعح  قددددددده،رمعرفددددددديرعن  ددددددديرتورر ل دددددددسةتار دددددددد ر  طس دددددددبرندددددددبر .3

 .   ص  رلليهس

     نددددددددبرألاكسةي  دددددددديروغيددددددددررألاكسةي  ددددددددير ل دمددددددددير لطس ددددددددبرو   دددددددد برر نمع دددددددد .4

 . ت  ن هس
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