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 عامة: أوالً: أحكام

النصوص الواردة في هذه الوثيقة إطاراً عاماً لتحديد حقوق والتـــزامات الطرفيـن )الطالب تعتبر  -

كما أنها تعبر عن الفهم المتبادل بين الجامعة وطالبها فيما يختص بحقوقهم التي تكفلها  (،والجامعة

ة الخاطئة لهم أنظمة الجامعة وااللتزامات الواجب عليهم احترامها في محاولة للقضاء على النظر

التي تنظر للطالب بحسبانه وعاء لاللتزامات والواجبات دون أن يكون له من الحقوق ما يكفل له 

 حياة جامعية مستقرة وموفقة.

المبادئ الواردة في هذه الوثيقة، فإنها  واحتراموالجامعة إذ تتوقع من طالبها وكافة منسوبيها قبول  -

اُ أو نظاماً بديالً لألنظمة السارية وفى حالة تعارض النصوص تؤكد على أن هذه الوثيقة ال تعتبر قانون

 الواردة بها مع أي نظام صادر بالجامعة أو بالدولة فإن نظام الجامعة أو الدولة هو الذي يسود.

والخدمية التي تقدمها لهم الجامعة  األكاديميةتهدف هذه الوثيقة إلى توعية الطالب بحقوقهم  -

ً إلمكاناتها وكيفية كما تهدف إلى  بذلك،الحصول على هذه الحقوق والجهة المختصة  وفقا

تجاه الجامعة وذلك حرصاً من الجامعة على جودة العمل األكاديمي وما  بالتزاماتهمتوعيتهم 

يرتبط به ذلك األمر من صلة وثيقة بين الطالب من جهة واألستاذ الجامعي واألجهزة والوحدات 

ي أن يكون عليه حال تلك العالقة من الشفافية والوضوح الجامعية من جهة أخرى، وما ينبغ

 المختلفة.مع مختلف مكونات العمل الجامعي في مجاالته 

يراعى في تحديد وتفسير المفاهيم والمصطلحات واأللفاظ الواردة بهذه الوثيقة ما ورد بأحكام  -

 الطالبية.ونصوص القواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق 

 يلي:الطالب الجامعي ما  كماتوالتزاتتضمن حقوق  -

 

 

 



 الطالب الجامعي: ثانياً: حقوق

 المجال األكاديمي: أ( في

والدراسييية بيسييير  االسيييتيعابحق الطالب في أن تُوفَّر له البيئة الدراسيييية المناسيييبة لتحقيق  -1

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

حق الطالب في الحصييييول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية التي  -2

 األكاديمي.يدرسها وذلك وفقاً لألحكام واللوائح الجامعية التي تحكم العمل 

وكذا  له،حق الطالب في الحصول على الخطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات المتاحة  -3

على الجداول الدراسيييية قبل بدء الدراسييية وإجراء تسيييجيله في المقررات التي يتيحها له  االطالع

النظام وقواعد التسيييجيل مع مراعاة ترتيب األولويات في التسيييجيل للطالب وفق ضيييوابط عادلة 

 ما.عند عدم إمكانية تحقيق رغبات جميع الطالب في تسجيل مقرٍر 

ر أو حذف الفصيييل الدراسيييي بأكمله وفقاً لما حق الطالب في حذف أي مقرر أو إضيييافة  خ -4

يتيحه نظام الدراسيييييية والتسييييييجيل في الجامعة وذلك في الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها 

 للطالب.

 واستيفاءحق الطالب في تقيد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات  -5

ات أو تغيير أوقاتها إال في حالة السييييييياعات العلمية والمعملية لها وعدم إلغاء المحاضيييييير

الضييييييرورة وبعد اإلعالن عن ذلك على أن يتم إعطاء محاضييييييرات بديلة عن تلك التي تم 

إلغاؤها أو التغيب عنها من قبل عضو هيئة التدريس الستيفاء المقرر وذلك بعد التنسيق مع 

 ذلك.الطلبة والقسم المعني بإتمام 

لعلمية الالئقة مع أعضييياء هيئة التدريس، دون رقابة أو حق الطالب في االسيييتفسيييار والمناقشييية ا -6

اآلداب العامة وحدود اللياقة والسييييلو  في  تفتضيييييهعقوبة في ذلك عليه، ما لم يتجاوز النقاش ما 

مثل تلك األحوال سييييييواًء كان ذلك أثناء المحاضييييييرة أو أثناء السيييييياعات المكتبية المعلنة لمقابلة 

 الطالب.



سيييئلة االختبارات ضيييمن المقرر الدراسيييي ومحتوياته والمسيييائل حق الطالب في أن تكون أ -7

وأن يُراعى التوزيع المتوازن  المحيياضييييييرات،التي تمييإ إثييارتهييا أو اإلحيياليية إليهييا أثنيياء 

 الطالب.والمنطقي للدرجات بما يحقق التقييم العادل لقدرات 

مانع نظامي يحول دون حق الطالب في إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هنا   -8

على أن يتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار  بذلك،إجرائها وفقاً للوائح والتعليمات الخاصة 

 قبل ذلك بوقإ كاف.

حق الطالب في معرفة اإلجابة النموذجية ألسييييييئلة االختبارات الفصييييييلية وتوزيع الدرجات  -9

على أجزاء اإلجابة والتي يقوم على أسييياسيييها تقييم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائي 

 للمقرر.

النهيائي وذليك وفق ميا تقرره اللوائح  االختبيارحق الطياليب في طليب مراجعية إجيابتيه في  -10

 وضوابطها.ت الصادرة عن الجامعة في تنظيم  لية تلك المراجعة والقرارا

التي أداها بعد الفراغ من  االختباراتحق الطالب في معرفة نتائجه التي حصييييييل عليها في  -11

 واعتمادها.تصحيحها 

 المجال غير األكاديمي: ب( في

لمشييييياركة في حق الطالب في التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة وا -1

 لذلك.األنشطة المقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة 

حق الطالب في الحصيييييول على الرعاية الصيييييحية الكافية بالعالس داخل المسيييييتشيييييفيات  -2

 للجامعة.والمراكز الصحية التابعة 

فادةحق الطالب في  -3 السييييييكن  –الجامعي  )الكتابمن خدمات ومرافق الجامعة  االسييييييت

ية  –المكتبات المركزية والفرعية  –جامعي ال مواقف  –المطاعم  –المالعب الرياضيييييي

 بالجامعة.وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها  وغيرها(.....  -السيارات 



حق الطالب في الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظامياً ال سيما للطالب  -4

 المتفوق. 

حق الطالب في الترشييييييح للدورات التدريبية والبرامر والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة  -5

مشيياركته في األنشييطة الثقافية وكذلك المشيياركة في أنشييطة خدمة المجتمع المحلى واألعمال 

 التطوعية.

حق الطالب في الشيييكوى أو التظلم من أي أمر يتضيييرر منه في عالقته مع أعضييياء هيئة  -6

ويكون تقديم الشيييييكوى أو  الجامعة،أو القسيييييم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات التدريس 

قاً للقواعد المنظمة لوحدة حماية الحقوق  وتمكين الطالب من معرفة  الطالبية،التظلم وف

 عنها.مصير شكواه من قِبل الجهة المسؤولة 

قضييييية تأديبية حق الطالب في تمكينه من الدفاع عن نفسييييه أمام أي جهة بالجامعة في أي  -7

وعدم صييدور العقوبة في حقه إال بعد سييماع أقواله وذلك ما لم يثبإ أن عدم  ضييده،تُرفع 

 الثانية.حضوره كان لعذر غير مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة 

حق الطالب في التظلم من القرار التأديبـييييييي الصادر ضده وذلك وفقاً للقواعد المقررة في  -8

 الطالب.يب هذا الشأن بموجب أحكام تأد

عامل معه وعدم  -9 هة الت جامعة ونزا فه داخل ال حق الطالب في الحفاظ على محتويات مل

تسيليم أيٍ منها إال للطالب نفسيه أو ولى أمره أو من يفوضيه بذلك رسيمياً. ما عدا الحاالت 

التي يُطلب فيها تسييييييليم أو معرفة محتويات ذلك الملف من قِبل جهات التحقيق أو أجهزة 

وال يجوز إفشييياء أو نشييير محتويات ملفه ما لم يكن ذلك  أخرى.لجهٍة حكومية  القضييياء أو

 الطالب.النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق 

الخاصيييية في الحصييييول على الخدمة الالئقة والمناسيييبة  االحتياجات ذويحق الطالب من  -10

 .وفقاً لألنظمة والقواعد الحتياجاته

 



 الجامعي:ثالثاً: التزامات الطالب 

 أ( في المجال األكاديمي:

في الدراسيييية والقيام بكافة المتطلبات الدراسييييية في ضييييوء القواعد  باالنتظامالطالب  التزام -1

ها والتحويل والتسييييييجيل  هايت لدراسييييييية ون بدء ا يد المنظمة ل تذاروالمواع حذف  واالع وال

 بالجامعة.وذلك وفقاً لألحكام الواردة باللوائح واألنظمة السارية  واإلضافة،

التزام الطالب باحترام أعضييييييياء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسييييييوبي الجامعة  -2

وغيرهم من منسييييييوبي الشييييييركات المتعاقدة مع الجامعة وغيره من الطالب داخل الجامعة 

 كانإ.وكذلك الضيوف والزائرين لها وعدم التعرض لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورةٍ 

الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسييير المحاضييرات واالنتظام والنظام فيها وعدم  التزام -3

 والنظم.التغيب عنها إال بعذر مقبول وفقاً للوائح 

الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسييييييية األخرى للمقررات بعدم الغ  فيها أو  التزام -4

نإ أو نسيييبة عمل الغير إلى الطالب أو اللجوء إلى أي المشييياركة فيه عند إعدادها بأي صيييورة كا

وسييييييائل غير مشييييييروعة إلعداد تلك البحوث والتقارير واألوراق والدراسييييييات أو غيرها من 

 المتطلبات األساسية للمقرر. 

الطييالييب بييالقواعييد والترتيبييات المتعلقيية بيياالختبييارات والنظييام فيهييا وعييدم الغ  أو  التزام -5

ارتكابه بأي صورةٍ من الصور أو التصرفات أو انتحال الشخصية  محاولته أو المساعدة في

 المعامل.أو التزوير أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة االختبار أو 

الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب في قاعة االختبارات أو  التزام -6

 االختبارات.المعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء 



 المجال غير األكاديمي: ب( في

الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصيييييييادرة تنفيذاً لها وعدم  التزام -1

التحايل عليها أو انتهاكها أو تقديم وثائق مزورة للحصييييييول على أي حق أو ميزة خالفاً لما 

 تقضي به األحكام ذات العالقة. 

تقديمها للموظفين الطالب بحمل البطاقة الجامعة أثناء وجود الطالب في الجامعة و التزام -2

أو أعضييييييياء هيئة التدريس عند طلبها من ِقِوبلهم وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل 

 الجامعة.

ها عن  التزام -3 ها أو تعطيل باإلتالف أو العبث ب جامعة  كات ال عدم التعرض لممتل الطالب ب

 التجهيزات.العمل أو المشاركة في ذلك سواًء ما كان منها مرتبطاً بالمباني أو 

الطالب بالتعليمات الخاصييية بترتيب وتنظيم واسيييتخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها  لتزاما -4

ووجوب الحصييييول على إذٍن مسييييبق من الجهة المختصيييية  لها،لألغراض المخصييييصيييية 

السييييتعمال تلك المرافق أو التجهيزات عند رغبة اسييييتخدامها أو االنتفاع منها في غير ما 

 له.أعدّت 

وبعدم القيام بأية  واإلسالمية،لسلو  المناسبين لألعراف الجامعية الطالب بالزي وا التزام -5

 الجامعة.أعمال مخلّة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب العامة المرعيّة داخل 

الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخين فيها وعدم  التزام -6

تجمع المشروع في غير األماكن المخصصة إثارة اإلزعاس أو التجمع غير المشروع أو ال

 لذلك.

 

 

 

 


