
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 حقوؽ الطالب الجامعي وواجباته

 مقدمة

على آله وأصحابه أجمعين. اما الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالـ على رسولنا األمين و 
 :بعد

فإف هذا هو اإلصدار األوؿ من )حقوؽ الطالب الجامعي وواجباته( الذي تمت الموافقة 
في جلسته الرابعة المعقودة بتاريخ  4141/4141-62الرقم عليه بقرار مجلس الجامعة ذي 

وذلك استناداً إلى الفقرة الحادية عشرة من المادة العشرين من نظاـ مجلس التعليم  4/1/4141
 . العالي

وتأمل الجامعة أف يكوف هذا اإلصدار إضافة مهمة في مسعى الجامعة الدائم للحفاظ 
العاـ والتزاـ األخالؽ الفاضلة والتفوؽ العلمي وحفظ  على بيئة تعليمية تتميز بضبط السلوؾ

الحقوؽ لطالب الجامعة ومنسوبيها حتى تسهم الجامعة بذلك في النهضة التعليمية الرائدة في 
 بالدنا العزيزة .

 والجامعة تتمني التوفيق للجميع .                 

 
 

  



 المادة األولى :الحقوؽ

 أ. الحقوؽ األكاديمية:
 تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم .. 4
 لألنظمة واللوائح والتعليمات .  ا الجامعة وفقاً هحيتت. االفادة من الخدمات التي 6
 . الحصوؿ على الخطط ومفردات المقررات والجداوؿ الدراسية .4
 . تمكين الطالب من تسجيل المقررات الدراسية وفق اإلجراءات والمواعيد .1

 لذلك حسب التقويم الجامعي .المنظمة 
 . إقامة المحاضرات في مواعيدها المقررة .1
 . . معرفة مصادر المادة العلمية للمقررات الدراسية2
 . الحصوؿ على شرح وافي لمفردات المقرر .3
 . االستفسار والمناقشة العلمية .4
 الدراسة. تقويم التحصيل العلمي للطالب بالوسائل المختلفة وفق الئحة 5

 واالختبارات وقواعدها التنفيذية.    
 . مراجعة نتائج التحصيل العلمي وفق الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة41
 الجامعية وقواعدها التنفيذية وقواعد التظلم وإجراءاته .   

 . الحفاظ على سرية معلومات الطالب الشخصية واالكاديمية .44
 . بعد إنهاء متطلبات التخرج وفقاً لألنظمة واللوائح. الحصوؿ على وثيقة التخرج 46
 . حصوؿ ذوي االحتياجات الخاصة على التسهيالت التي تمكنهم من التحصيل 44
 . العلمي    
 . اإلفادة من خدمات اإلرشاد األكاديمي .41

  



 ب. الحقوؽ غير االكاديمية :
 . . توفير الخدمات المناسبة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة1
 . الترشح لحضور الدورات والبرامج التدريبية الطالبية والمشاركة في األنشطة6
 الثقافية بما ال يتعارض مع الواجبات األكاديمية .   
 . رفع الشكوى من أي أمر يتضرر منه داخل الجامعة .4
 . التظلم من أي قرار صادر في حقه وفق قواعد التظلم وإجراءاته .1
 ج التوعية الشرعية والنفسية واالجتماعية .. اإلفادة من برام1
 . تخصيص أماكن لتقديم الوجبات الغذائية .2
 . اإلفادة من مرافق الجامعة وفق األنظمة واللوائح .3

  



 المادة الثانية: الواجبات
 

 أ. الواجبات األكاديمية :
 . االطالع على األنظمة واللوائح والقرارات الجامعية وااللتزاـ بها .4
 عمل جميع اإلجراءات األكاديمية المطلوبة وفق المواعيد المقرة من الجامعة .. 6
. االنتظاـ في الدراسة واحتراـ القواعد المتعلقة بسير المحاضرات وفقًا لألنظمة واللوائح 4

 الجامعية .
 . التحلي باألمانة العلمية والتزاـ أخالقيات البحث العلمي .1
 .. تجنب المخالفات األكاديمية1
 . مراعاة آداب اإلفادة من المحاضرات والمحافظة على وقتها .2
 . متابعة اإلعالنات األكاديمية في موقع العمادة اإللكتروني .3
 .حمل البطاقة الجامعية وتقديمها للمختصين عند الطلب .4
 الجامعة.. المحافظة على البطاقة الجامعية وعدـ إساءة استعمالها وإعادتها عند انتهاء العالقة ب5

 . احتراـ أنظمة االختبارات وعدـ الغش أو المساعدة في ارتكابه بأي صورة من الصور.41
 

 ب. الواجبات غير األكاديمية :
. المحافظة على منشآت الجامعة واستخداـ مرافقها وممتلكاتها فيما خصصت له وفق أنظمة 1

 الجامعة .
 وعدـ إثارة ما يخالف األنظمة. . السلوؾ الحسن داخل الجامعة ومراكز االختبارات6
 . المحافظة على النظافة العامة داخل مرافق الجامعة )ومراكز االختبارات ( .4
 . احتراـ جميع منسوبي الجامعة وضيوفها أو العاملين فيها .1
. ارتداء الزي الوطني إال إذا دعت الحاجة لزي محدد وفق التعليمات الصادرة عن الوحدات 5

 العالقة .الجامعية ذات 
. الدقة والمصداقية في إعطاء الجامعة المعلومات والبيانات الشخصية واإلبالغ عن تغييرها 2

 حاؿ حدوثه .
 . امتثاؿ الطالب للعقوبة الصادرة بحقه من الجامعة .3
 . االلتزاـ بتعليمات المرور الجامعي .4



 المادة الثالثة: ػػ 
 وحدة التوعية بالحقوؽ الطالبية :

رية تنشأ في عمادة القبوؿ والتسجيل للتوعية بالحقوؽ الطالبية األكاديمية وغير وحدة إدا
 األكاديمية وتمثل فيها عمادة شؤوف الطالب .

 اختصاص الوحدة :
 التعاوف في مجاؿ توعية الطالب بحقوقهم وبياف طرؽ الحصوؿ عليها .

 أهداؼ الوحدة :
 الجامعة .. توعية الطالب وتثقيفه بحقوقه وواجباته داخل 1
 . دعم حقوؽ الطالب بما يتوافق مع أنظمة الجامعة ولوائحها .6
 . تنمية روح المبادرة لدى الطالب في معرفة حقوقه وتوعيته بكيفية الحصوؿ عليها .4
 . تقويم الجوانب األكاديمية وغير األكاديمية المقدمة للطالب والسعي لتقويمها . 1
 

 


