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املقدمة

املحور الأول

املحور الثاين

ميثل الطالب اجلامعي �أحد �أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء امل�ستقبل  ،وحتقيق التفاعل
مع املتغريات الفكرية والعلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية  ،والتكيف مع م�ستجداتها ومن ثم
�إر�ساء دعائم النه�ضة والتنمية امل�ستدامة .
وانطالقا من �ضرورة التذكري بحقوق الطالب وواجباته  ،فقد مت و�ضع �صيغة الئحة حتر�ص على
�ضمان حقوق الطالب والتوعية بواجباته وحتليه بال�سلوكيات الإ�سالمية واجلامعية الف�ضلى  ،والعمل
على تنمية �شعوره باالنتماء ملجتمعه ووطنه .
وقد مت تق�سيم حمتوى الالئحة �إىل حمورين �أ�سا�سيني يتعلقان بحقوق وواجبات الطالب يف املجالني
الأكادميي وغري الأكادميي ،وذلك على النحو املبني فيما يلي :
حقوق الطالب:
ويق�صد بها تلك احلقوق التي تكفلها �أنظمة اجلامعة يف املجالني الأكادميي وغري الأكادميي لتوفري
بيئة تعليمية داعمة ت�ضمن له حياة جامعية م�ستقرة وفقاً لإمكاناتها .
واجبات الطالب:
ويق�صد بها الواجبات الأكادميية وغري الأكادميية التي يجب على الطالب االلتزام بها جتاه اجلامعة
وذلك لالرتقاء بجودة العمل الأكادميي ،والعمل على توثيق العالقة بني الطالب من جهة والأ�ستاذ
اجلامعي والقطاعات اجلامعية من جهة �أخرى .
التعريف بامل�صطلحات الواردة يف الالئحة -:
الالئحة  :الأنظمة وال�ضوابط التي تو�ضح للطالب ماله من حقوق وما عليه من واجبات .
الطالب  :الطالب �أو الطالبة يف جامعة امللك عبد العزيز .
من�سوبو اجلامعة � :أع�ضاء هيئة التدري�س  ،وجميع املوظفني والعاملني .
الأمن احل�سي والنف�سي  :عدم تعر�ض الطالب لأي تهديد بالإيذاء اجل�سدي � ,أو املعنوي �سواء كان
ذلك عن طريق حرمانه حقه من الدرجات � ،أو الإيذاء النف�سي بالتجاهل � ,أو ال�سخرية� ,أو التقريع � ،أو
التعدي بالألفاظ اجلارحة .
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اليوم الإر�شادي  :يوم تخ�ص�صه اجلامعة لتوعية الطالب بحقوقه وواجباته وب�أنظمة اجلامعة الدرا�سية والإدارية
و�إمكاناتها املختلفة  ،الأكادميية وغري الأكادميية التي ت�ساعده يف ت�سهيل �سري درا�سته .
جلان الطالب اال�ست�شارية  :جلان ت�شكل من قبل عمادة �ش�ؤون الطالب وتعمل حتت �إ�شرافها تهدف �إىل التعرف
على م�شكالت الطالب  ،واملعوقات التي تواجههم يف �سري درا�ستهم اجلامعية وم�شاركة الطالب يف و�ضع املقرتحات
و�إيجاد احللول املنا�سبة لها .
ملن هذه الالئحة ؟
هذه الالئحة موجهه �إىل جميـع الطـالب والطـالبات( انتظام – انت�ساب – تعليم عن بعد) الذين يدر�سون بجامعة
امللك عبد العزيز  ،وكافة من�سوبي اجلامعة الذين لهم عالقة مبا�شرة مع الطالب �أو الطالبة .
�أهداف الالئحة :
• تب�صري الطالب بحقوقهم وواجباتهم اجلامعية .
• تعريف كل من له عالقة بالطالب داخل اجلامعة بحقوق الطالب وواجباته .
• حتقيق الأمن االجتماعي والنف�سي وال�صحي لتهيئة بيئة تعلم وبحث و�إبداع للطالب.
•" ن�شر الوعي بال�ضوابط اجلامعية العامة التي ت�ؤدي �إىل حتفيز الطالب علي ممار�سة �سلوكيات تت�سق مع
املعايري اجلامعية املتميزة .
• دعم قيم العدالة والنزاهة والأمانة واالنتماء واملواطنة لدى الطالب اجلامعي .
اجلهات املعنية امل�شار �إليها يف بنود الالئحة-:
( )2عمادة القبول والت�سجيل
( )1عمادة �ش�ؤون الطالب
(� )4إدارة الكلية
( )3الق�سم العلمي
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�أو ًال  :حقوق الطالب يف املجال الأكادميي

من حق الطالب :
توفري البيئة الدرا�سيـة واملناخ العلمي املنـا�سب له للح�صول على تعلم ذي جـودة عـالية يتناغم مع ر�سالة اجلامعة .
املحافظة على �سرية املعلومات واخل�صو�صية التامة يف كل ما يتعلق به وعدم ال�سماح بالإطالع �أو ا�ستخدام املعلومات
ال�شخ�صية  ،ال�سجل الأكادميي  ،امللف ال�شخ�صي  ،وك�شف الدرجات اخلا�ص به �إال للم�صرح لهم فقط .
�إ�شعاره قبل اتخاذ �أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع �أي خمالفات  ،و�إخطاره كتابياً مبا مت اتخاذه من قرارات
بحقه  ،مع �إعطائه حق الدفاع واملناق�شة يف �أي قرار يتعار�ض مع م�صلحته الأكادميية  ،وفقاً لأنظمة ولوائح اجلامعة.
حرية التعبري عن الر�أي واملناق�شة يف الأمور التعليمية والرتبوية التي تخ�صه  ،على �أن يكون ذلك يف حدود
ال�سلوكيات الالئقة ووفقاً لأنظمة ولوائح اجلامعة .
التظلم لدى اجلهة املعنية يف حالة عدم احل�صول على حقوقه املذكورة يف هذا الالئحة)1( .
التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة مبواعيد و�أوقات املحا�ضرات  ،وال�ساعات املكتبية ،وفرتات الراحة بني
املحا�ضرات  ،وعدم �إلغاء املحا�ضرات �أو تغيري �أوقاتها �إال يف حالة ال�ضرورة  ،وبعد الإعالن عن ذلك على �أن يتم
�إعطاء حما�ضرات بديلة عن تلك التي مت �إلغا�ؤها �أوالتغيب عنها مبا ال يتعار�ض مع وقت الطالب �أو قدرته علي
اال�ستيعاب)3( .
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 7تعريفه مب�صادر احل�صول على اللوائح والقواعد التنفيذية لهذه اللوائح والأنظمة اجلامعية واال�ستعانة مبوقع اجلامعة الإلكرتوين)2(،)1( .
 8ح�صوله على ن�سخة ورقية �أو �إلكرتونية (  ) CDمن الئحة حقوق ووجبات الطالب اجلامعي �أو من موقع اجلامعة الإلكرتوين)2(،)1( .
 9االلتحاق بالكلية �أو الق�سم العلمي ح�سب رغبته وفق �ضوابط و�شروط القبول والت�سجيل التي تقرها اجلامعة ويعلن عنها وح�سب �إمكانات
اجلامعة )2( .
 10احل�صول على البطاقة اجلامعية التي تثبت �شخ�صيته داخل وخارج اجلامعة )2( .
� 11إ�شعاره و�إحاطته بوجود يوم �إر�شادي للتعريف بكليات اجلامعة و�أق�سامها ومعرفة ما ينا�سبه منها لاللتحاق بها بعد توفر �شروط القبول يف
الطالب)2(,)1( .
 12تقدمي الإر�شاد والتوجيه له  ،وذلك بتوزيع مطبوعات حتوي �أنظمة ولوائح اجلامعة وكتيبات �إر�شادية وتعريفية عن الكلية والق�سم العلمي
الذي ينتمي �إليه واخلطط الدرا�سية واخلدمات الطالبية الأخرى ،وتوفريها علي �صورة �إلكرتونية ( � ) CDأو اال�ستعانة مبوقع اجلامعة
الإلكرتوين)3(.)2(,)1( .
 13االطالع على اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة لإمتام �إجراءات ت�سجيل املقررات التي يتيحها له النظام ح�سب قواعد و�شروط عمادة القبول
والت�سجيل باجلامعة )4(,)3(.
 14حذف �أو �إ�ضافة �أي مقرر ـ متاح ح�سب �أنظمة عمادة القبول والت�سجيل واخلطط الدرا�سية� ،أوحذف الف�صل الدرا�سي ب�أكمله وفقا للتقومي
اجلامعي ال�صادر من عمادة القبول والت�سجيل)2( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )4إدارة الكلية
( )1عمادة �ش�ؤون الطالب ( )2عمادة القبول والت�سجيل ( )3الق�سم العلمي
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احل�صول على خمطط املقرر الدرا�سي عند بدء الدرا�سة والذي ي�شتمل علي ( معلومات عن �أ�ستاذ � /أ�ساتذة املقرر,
املقرر الدرا�سي � ,أهداف املقرر وخمرجاته التعليمية  ،اجلدول الزمني لتنفيذ املقرر � ،أ�ساليب وطرق تقييم الطالب
خالل الف�صل الدرا�سي ( اختبارات  ،الأن�شطة التي تتعلق باملادة  ،تطبيقات عملية على املادة )  ،توزيع الدرجات
على �أ�سئلة االختبار  ،ال�سيا�سات الواجب االلتزام بها  ،املهارات الواجب اكت�سابها  ,املراجع  ,م�صادر املعرفة و التعلم
املتعلقة باملقرر)4(,)3(.
التحويل من كلية �إىل �أخرى داخل اجلامعة �أو من ق�سم علمي �إىل �آخر � ،أو حتويل نظام الدرا�سة من انت�ساب
�إىل انتظام �أو تعليم عن بعد والعك�س ح�سب اللوائح والأنظمة اخلا�صة بالتحويل وح�سب الإمكانيات املتاحة داخل
الكلية)2( .
احل�صول على وثيقة التخرج عند �إنهاء متطلبات التخرج وفقاً لأنظمة ولوائح اجلامعة خالل الفرتة الزمنية
التي حتددها اجلامعة لت�سليم الوثيقة )2( .
توفري فر�ص التوا�صل الدائم مع ع�ضو هيئة التدري�س بالطرق املختلفة كالربيد الإلكرتوين �أو ال�ساعات املكتبية
وغري ذلك .
املناق�شة العلمية الفعالة وحرية طرح الأ�سئلة على ع�ضو هيئة التدري�س دون حرج مع االلتزام ب�آداب النقا�ش
وح�سب ما تقت�ضيه الآداب العامة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )4إدارة الكلية
( )1عمادة �ش�ؤون الطالب ( )2عمادة القبول والت�سجيل ( )3الق�سم العلمي
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�ضمان �سرية ال�شكوى املقدمة من الطالب �ضد ع�ضو هيئة التدري�س  ،حال وقوع ما يقت�ضي منه القيام مبثل هذه ال�شكوى  ،وبعد التحقق من
�صدقه فيها )4(,)3( .
ال�شعور بالأمن احل�سي بحيث ال يتعر�ض �إىل خماطر ج�سدية �أو �صحية  ،والأمن املعنوي �أو النف�سي بحيث ال ي�شعر الطالب ب�أي تهديد معنوي
مثل الرتويع �أو التخويف من العقوبة �أو التعر�ض للإهانة �أو ال�سخرية من قبل اجلهات الأكادميية والإدارية.
االطالع على عالماته يف املقرر الدرا�سي و نتائج االختبارات الدورية والف�صلية التي �أداها بعد االنتهاء من ت�صحيحها  ،وكذا مراجعة �إجاباته
يف االختبار النهائي واالطالع على ورقة الإجابة �إذا اقت�ضت احلاجة وفقاً للأنظمة واللوائح املعتمدة باجلامعة)3( .
�إحاطته مبا ي�صدر يف حقه من �إنذار �أولفت نظر �أو حرمان من دخول االختبار النهائي و�إحاطته ب�سبب حرمانه  ،وذلك قبل موعد االختبار
النهائي بوقت كاف)3(.
�أن تكون �أ�سئلة االختبارات �ضمن �إطار املنهج الدرا�سي وحمتوياته  ،و�أن يراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات �ضمن هذا الإطار.
معرفة الإجابة النموذجية لأ�سئلة االختبارات الف�صلية )3( .
ا�سرتداد جميع واجباته التي �سلمها خالل الف�صل الدرا�سي �سواء كانت ن�سخة ورقية �أو ن�سخة �إلكرتونية �أو غري ذلك )3( .
احل�صول على مقابل مايل يف حالة تكليفه بالعمل بال�ساعات خالل �سنوات الدرا�سة و خارج واجباته باالتفاق مع اجلهة املكلفة  ،وفقاً لأنظمة
ولوائح اجلامعة)1( .
احل�صول على كامل حقوقه داخل اجلامعة من قبل اجلهات الإدارية �أو الأكادميية وفقاً لأنظمة ولوائح اجلامعة )2(،)1(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )4إدارة الكلية
( )1عمادة �ش�ؤون الطالب ( )2عمادة القبول والت�سجيل ( )3الق�سم العلمي
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ثاني ًا  :حقوق الطالب يف املجال غري الأكادميي

من حق الطالب:

 )1التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها اجلامعة*  ،وفقاً للوائح و�أنظمة اجلـامعـة)1(.
 )2توفري الرعاية ال�صحية الكافية له ح�سب ما تن�ص عليه لوائح اجلامعة من توفري العالج يف الإدارة الطبية
وحتويله �إىل امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية التابعة للجـامعـة �إن لزم االمر )1(.
 )3امل�شاركة يف الأن�شطة املقامة يف اجلامعة ح�سب الإمكانات املتاحة )1(.
 )4اال�ستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة مثل ( ال�سكن اجلامعي ،املكتبة املركزية ،مركز اال�ست�شارات للم�ساعدة
النف�سية واالجتماعية ،املالعب الريا�ضية ،الأن�شطة الطالبية والفعاليات التعليمية ،املطاعم ،مواقف ال�سيارات
وغريها ) ...وذلك وفقاً للوائح و�أنظمة اجلامعة وح�سب الإمكانات املتاحة)1( .
 )5احل�صول على احلوافز واملكاف�آت املادية الإ�ضافية املقررة نظاماً يف حال كونه طالباً متفوقاً )1( .
 )6احل�صول على �إعانات �أو قرو�ض مالية بعد درا�سة حالته املادية وثبوت حاجته لها وفقاً لأنظمة ولوائح
اجلامعة)1( .
� )7إتاحة الفر�صة له حل�ضور الدورات التدريبية والربامج والرحالت والأن�شطة والأعمال التطوعية مبا ال
يتعار�ض مع واجباته الأكادميية )1( .
 )8اختيار من ميثله من زمالئه الطلبة للم�شاركة يف جلان الطالب اال�ست�شارية ملناق�شة ما يخ�صه من موا�ضيع)1(.
 )9احل�صول على الدعم وامل�ساندة واخلدمة الالئقة واملنا�سبة الحتياجاته وتعريفه بها يف حال كونه من ذوي
االحتياجات اخلا�صة وذلك ح�سب الإمكانات املتاحة )1( .
 )10تقييم اخلدمات الطالبية املقدمة له من خالل اال�ستبيانات التي تقدم له )1( .
 )11توفري جهة حمددة باجلامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها )1( .
 )12تزويده باللوائح كاملة مبا يف ذلك الالئحة الت�أديبية والئحة العقوبات )1( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )4إدارة الكلية
( )1عمادة �ش�ؤون الطالب ( )2عمادة القبول والت�سجيل ( )3الق�سم العلمي
(*)اخلدمات املتعلقة بحل امل�شاكل االجتماعية واملالية والنف�سية التي تواجه الطالب وت�ؤثر علي درا�ستهم .
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من واجبات الطالب :

املحور
ا
ل
ث
ا
واجبات ين :
ال
طالب

�أو ًال  :واجبات الطالب يف املجال الأكادميي

 )1التعرف والإطالع على لوائح و�أنظمة اجلامعة وااللتزام بها )3( ,)2(,)1( .
 )2االلتزام مبعايري ال�سلوك الأكادميي املتميز* .
 )3ح�ضور اليوم الإر�شادي للتعريف بكليات اجلامعة و�أق�سامها العلمية)2(.
 )4االنتظام يف الدرا�سة وااللتزام بالواجبات واملهام الدرا�سية املطلوبة منذ بدء الدرا�سة وعدم التغيب �إال بعذر مقبول وذلك وفقاً للأحكام الواردة باللوائح
والأنظمة باجلامعة.
 )5التعامل باحرتام مع �أع�ضاء هيئة التدري�س والزمالء وجميع من�سوبي قطاعات اجلامعة الأكادميية والإدارية مع احرتام خ�صو�صية كل منهم.
 )6االلتزام ب�أنظمة ولوائح اجلامعة املتعلقة ب�أداء االختبارات ( عدم الغ�ش �أو املحاولة �أو م�ساعدة زمالئه على الغ�ش منه �أو من غريه �أو انتحال
�شخ�صية طالب �آخر ب�أي �شكل من الأ�شكال))3(.)2(.
 )7االلتزام ب�أخالقيات البحث العلمي والأمانة املهنية للأبحاث التي يتم امل�شاركة فيها)3( .
 )8االلتزام بالإر�شادات والتعليمات التي يوجهها امل�سئول �أواملراقب يف قاعة االختبارات �أو املعامل وعدم الإخالل بالهدوء �أثناء �أداء االختبارات .
 )9عدم القيام ب�أي �سلوك يتنافى مع الدين والأخالق وي�ؤثر على الو�ضع الأكادميي واملهني وامل�س�ؤوليات االجتماعية للطالب.
 )10االلتزام بتنفيذ العقوبة املوقعة عليه يف حالة �إخالله بلوائح و�أنظمة اجلامعة.
 )11تقييم ع�ضو هيئة التدري�س ح�سب النماذج املعدة لذلك  ،مع مراعاة الأمانة عند تعبئه هذه النماذج)3( .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )4إدارة الكلية
( )3الق�سم العلمي
( )2عمادة القبول والت�سجيل
()1عمادة �ش�ؤون الطالب
(*) االلتزام الذاتي بالأمانة الأكادميية وكافة التعليمات املنظمة للعملية التعليمية.
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ثاني ًا  :واجبات الطالب يف املجال غري الأكادميي

من واجبات الطالب :
 )1مراعاة اهلل يف ال�سر والعلن عند ا�ستخدام مرافق وممتلكات اجلامعة واملحافظة عليها مبا يحقق النفع له
ولزمالئه وعدم التعر�ض ملمتلكات اجلامعة بالإتالف �أو العبث بها �أو تعطيلها عن العمل � ،أو امل�شاركة يف ذلك
�سواء ما كان منها مرتبطاً باملباين �أو التجهيزات واملعامل .
 )2االلتزام بدخول مرافق اجلامعة �أثناء الدوام الر�سمي بهدوء وانتظام  ،واالمتناع عن التدخني فيها  ،وعدم
�إثارة القلق والإزعاج �أو التجمع غري امل�شروع* � ،أو التجمع امل�شروع يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك
 )3االلتزام بال�سلوك والهيئة** املنا�سبني للأعراف الإ�سالمية واجلامعية  ،وعدم القيام ب�أي �سلوكيات خملة
بالأخالق الإ�سالمية �أو الآداب العامة املرعية داخل اجلامعة.
 )4االلتزام بحمل البطاقة اجلامعية �أثناء وجوده داخل اجلامعة وتقدميها للموظفني �أو �أع�ضاء هيئة التدري�س
عند طلبها وعند �إنهاء �أي معاملة للطالب داخل اجلامعة .
 )5االلتزام باملحافظة على البطاقة اجلامعية وعدم ال�سماح للغري بانتحال �شخ�صيته �أو انتحال �شخ�صية الغري.
 )6املبادرة بطرح الأفكار ومناق�شتها مع الآخرين وعمل البحوث العلمية املنا�سبة يف حالة تكليفه بها.
 )7االلتزام بلوائح و�أنظمة قطاعات اجلامعة املختلفة ( ال�سكن اجلامعي ,الأمن وال�سالمة ،الإدارة الطبية)1(.)..
 )8االلتزام ب�إعطاء اجلامعة معلومات و بيانات �صحيحة ودقيقة عن نف�سه  ،والإبالغ عند حدوث �أي تغيري يف
البيانات.
)9عدم الإ�ساءة �إىل �سمعة اجلامعة ب�أي ت�صرف غري الئق ي�صدر منه داخل �أو خارج احلرم اجلامعي ,وللجامعة
احلق يف اتخاذ الإجراء املنا�سب يف حقه عند وقوع �أي خمالفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )4إدارة الكلية
( )3الق�سم العلمي
( )2عمادة القبول والت�سجيل
()1عمادة �ش�ؤون الطالب
(*)هو التجمع املثري للفو�ضى والإزعاج.
(**) الهيئة :ما يتعلق بالزي ( املالب�س ) و�شعر الر�أ�س وما نحو ذلك.
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