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1

المقدمة
يمثــل الطالــب الجامعــي أحــد أهــم الركائــز التــي يعــول عليهــا المجتمــع فــي

بنــاء المســتقبل ،وتحقيــق التفاعــل مــع المتغيــرات الفكريــة والعلميــة والثقافيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،والتكيــف مــع مســتجداتها ومــن ثــم إرســاء دعائــم النهضة

والتنميــة المســتدامة .وانطالقــا مــن ضــرورة التذكيــر بحقــوق الطالــب وواجباتــه ،فقــد

تــم وضــع صيغــة الئحــة تحــرص على ضمان حقــوق الطالب والتوعيــة بواجباته وتحليه
بالســلوكيات اإلســامية والجامعيــة الفضلــى ،والعمــل علــى تنميــة شــعوره باالنتمــاء

لمجتمعــه ووطنــه .وقــد تــم تقســيم محتــوي الالئحــة إلــى محوريــن أساســيين يتعلقــان

بحقــوق وواجبــات الطالــب فــي المجاليــن األكاديمــي وغيــر األكاديمــي ،وذلــك علــى

النحــو المبيــن فيمــا يلــي:

المحور األول

حقوق الطالب

المحور الثاني

واجبات الطالب

ويقصــد بهــا تلــك الحقــوق
ُ

ويقــصــــد بــهـــــا الــواجبــــات
ُ

فــي المجاليــن األكاديمــي وغيــر

التــي يجــب علــى الطالــب االلتــزام

التــي تكفلهــا أنظمــة الجامعــة
األكاديمــي لتوفيــر بيئــة تعليميــة
داعمــة تضمــن لــه حيــاة جامعيــة

مســتقرة وفقــا إلمكاناتهــا.

األكاديميــة وغيـــــر األكــاديمـــية
بهــا تجــاه الجامعة وذلــك لالرتقاء
بجـــــودة العـمــــل األكــاديمـــي،
والعمــل علــى توثيــق العالقــــة

بيــن الطالــب مــن جهــة واألســتاذ
الجامعــي والقطاعــات الجامعيــة

مــن جهــة أخــرى.

2
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التعريف بالمصطلحات الواردة في الالئحة

الالئحة

الطالب

منسوبو
الجامعة

الكلية

األمن الحسي
والنفسي

األنظمــة والضوابــط التــي توضــح للطالــب مالــه مــن
حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات.

الطالــب أو الطالبــة المقيــد فــي جامعــة الملــك عبــد
العزيــز.

أعضاء هيئة التدريس ،وجميع الموظفين والعاملين.

الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة.

عــدم تعــرض الطالــب ألي تهديــد باإليــذاء الجســدي ،أو
المعنــوي ســواء كان ذلــك عــن طريــق حرمانــه حقــه مــن
الدرجــات ،أو اإليــذاء النفســي بالتجاهــل ،أو الســخرية ،أو
التقريــع ،أو التعــدي باأللفــاظ الجارحــة.
الئحة الطالب الجامعي الحقوق والواجبات

3

التعريف بالمصطلحات الواردة في الالئحة

اليوم
اإلرشادي

لجان الطالب
االستشارية

المخالفة

الجزاء

التظلم
4

يــوم تخصصــه الجامعــة لتوعيــة الطالــب بحقوقــه
وواجباتــه وبأنظمــة الجامعــة الدراســية واإلداريــة
وإمكاناتهــا المختلفــة ،األكاديميــة وغيــر األكاديميــة التــي
تســاعده فــي تســهيل ســير دراســته.
لجــان تشــكل مــن قبــل عمــادة شــؤون الطــاب وتعمــل
تحــت إشــرافها تهــدف إلــى التعــرف علــى مشــكالت
الطــاب ،والمعوقــات التــي تواجههم في ســير دراســتهم
الجامعيــة ومشــاركة الطــاب فــي وضــع المقترحــات
وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا.
كل مــا يصــدر مــن الطالــب أو الطالبــة مــن أفعــال وأقــوال
تنافــي الشــريعة اإلســامية أو النظــام العــام واآلداب
أو أنظمــة الدولــة أو اللوائــح والتعليمــات الجامعيــة،
وكذلــك الشــروع أو التواطــؤ أو المســاعدة أو التحريــض
علــى ارتــكاب أي مخالفــة.

العقوبــة الموقعــة علــى الطالــب أو الطالبــة المخالفيــن
مــن الجهــة المختصــة.

يقصــد بــه الشــكوى المقدمــة مــن الطالــب أو الطالبــة
ومطالبــا بالحصــول علــى
اعتراضــا علــى قــرار صــدر بحقــه،
ً
ً
ـواء أكان هــذا يتعلــق بشــأن
حقــه أو رفــع الضــرر عنــه سـ ً
أكاديمــي أو غيــره.
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لمن هذه الالئحة
هــذه الالئحــة موجهــة إلــى جميــع الطــاب والطالبــات (انتظــام -انتســاب

-تعليــم عــن بعــد) الذيــن يدرســون بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ،وكافــة منســوبي

الجامعــة الذيــن لهــم عالقــة مباشــرة مــع الطالــب أو الطالبــة.

أهداف الالئحة
1

تعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم الجامعية.

2

تعريف كل من له عالقة بالطالب داخل الجامعة بحقوق الطالب وواجباته.

3

تحقيــق األمــن االجتماعــي والنفســي والصحــي لتهيئــة بيئــة تعلــم وبحــث
وإبــداع للطالــب.

4

نشر الوعي بالضوابط الجامعية العامة التي تؤدي إلى تحفيز الطالب على
ممارسة سلوكيات تتسق مع المعايير الجامعية المتميزة.

5

دعم قيم العدالة والنزاهة واألمانة واالنتماء والمواطنة لدى الطالب
الجامعي.

الئحة الطالب الجامعي الحقوق والواجبات

5

الجهات المعنية المشار إليها في بنود الالئحة

6

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

5

عمادة تقنية المعلومات

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

إدارة األمن والسالمة

10

المرافق الصحية والخدمية
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المحور األول :حقوق الطالب
أوال :حقوق الطالب في المجال األكاديمي
ً
من حق الطالب

1

توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب له للحصول على تعلم
ذي جودة عالية يتناغم مع رسالة الجامعة.

2

المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة في كل ما يتعلق
به وعدم السماح باالطالع أو استخدام المعلومات الشخصية ،السجل
األكاديمي ،الملف الشخصي ،وكشف الدرجات الخاص به إال للمصرح
لهم فقط.

3

إشــعاره قبــل اتخــاذ أي قــرار بحقــه ولفــت نظــره عنــد وقــوع أي مخالفــات،
وإخطــاره كتابـ ًـة بمــا تــم اتخــاذه مــن قــرارات بحقــه ،مــع إعطائــه حــق الدفــاع
وفقــا
والمناقشــة فــي أي قــرار يتعــارض مــع مصلحتــه األكاديميــة،
ً
ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

4

عنــد وجــود مجالــس تأديبيــة مقــررة بحــق الطالــب لبعــض المخالفــات
يجــب إبــاغ الطالــب بضــرورة حضــور المجالــس التأديبيــة قبــل إصــدار
القــرار والتــزام الطالــب بحضــور تلــك المجالــس.

5

حريــة التعبيــر عــن الــرأي والمناقشــة فــي األمــور التعليميــة والتربويــة
التــي تخصــه ،علــى أن يكــون ذلــك فــي حــدود الســلوكيات الالئقــة ووفقــا
ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

األمن

5
10

عمادة تقنية المعلومات
المرافق الصحية والخدمية
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7

المحور األول :حقوق الطالب
أوال :حقوق الطالب في المجال األكاديمي
ً
من حق الطالب

6

التظلــم لــدى الجهــة المعنيــة فــي حالــة عــدم الحصــول علــى حقوقــه
المذكــورة فــي هــذه الالئحــة)1( .

7

التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات المحاضــرات،
والســاعات المكتبيــة ،وفتــرات الراحــة بيــن المحاضــرات ،وعــدم إلغــاء
المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا أو دمــج المحاضــرات فــي وقــت واحــد أو
دمــج أكثــر مــن شــعبة فــي نفــس الوقــت أو إلغــاء موعــد بشــكل كامــل
طيلــة الفصــل الدراســي .إال فــي حالــة الضــرورة ،وبعــد اإلعــان عــن ذلــك
علــى أن يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة عــن تلــك التــي تــم إلغاؤهــا أو التغيــب
عنهــا بمــا ال يتعــارض مــع وقــت الطالــب أو قدرتــه علــى االســتيعاب)3( .

8

توفيــر التســهيالت الالزمــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الطــاب والتــي
تمكنهــم مــن الحصــول علــى فــرص مســاوية ألقرانهــم.

9

تعريفــه بمصــادر الحصــول علــى اللوائــح والقواعــد التنفيذيــة لهــذه اللوائــح
واألنظمــة الجامعيــة واالســتعانة بموقــع الجامعــة اإللكترونــي)2( ،)1( .

10

حصولــه علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن الئحــة حقــوق ووجبــات
الطالــب الجامعــي مــن خــال الموقــع اإللكترونــي أو األنظمــة االلكترونيــة
للجهــة المختصــة بالخدمــة)5( ،)4( ،)2( ،)1( .

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

األمن

8
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10

عمادة تقنية المعلومات
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المحور األول :حقوق الطالب
أوال :حقوق الطالب في المجال األكاديمي
ً
من حق الطالب

11

االلتحــاق بالكليــة أو القســم العلمــي حســب رغبتــه وفــق ضوابــط وشــروط
الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة وقواعدهــا التنفيذيــة التــي
تقرهــا الجامعــة ويعلــن عنهــا وحســب إمكانــات الجامعــة)2( .

12

الحصــول علــى البطاقــة الجامعيــة التــي تثبــت شــخصيته داخــل وخــارج
الجامعــة)2( .

13

إشــعاره وإحاطتــه بوجــود يــوم إرشــادي للتعريــف بكليــات الجامعــة
وأقســامها ومعرفــة مــا يناســبه منهــا لاللتحــاق بهــا)2( ،)1( .

14

15

تقديــم اإلرشــاد والتوجيــه لــه ،وذلــك بتوزيــع مطبوعــات تحــوي أنظمــة
ولوائــح الجامعــة وكتيبــات إرشــادية وتعريفيــة عــن الكليــة والقســم العلمــي
الــذي ينتمــي إليــه والخطــط الدراســية والخدمــات الطالبيــة األخــرى،
وتوفيرهــا علــى صــورة إلكترونيــة مــن خالل الموقــع اإللكترونــي أو األنظمة
االلكترونيــة)5( ،)3( ،)2( ،)1( .
االطــاع علــى الجــداول الدراســية ومــا تتضمنــه مــن معلومــات تشــمل
مــدرس المــادة ومقرهــا وموعدهــا قبــل بــدء الدراســة إلتمــام إجــراءات
تســجيل المقــررات التــي يتيحهــا لــه النظــام وفــق ضوابــط الئحــة الدراســة
واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة وقواعدهــا التنفيذيــة)4( ،)3( .
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16

17

18

19

حــذف أو إضافــة أي مقــرر متــاح حســب أنظمــة عمــادة القبــول والتســجيل
والخطــط الدراســية ،أو حــذف الفصــل الدراســي بأكملــه وفــق ضوابــط
الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة وقواعدهــا التنفيذيــة
والخطــط الدراســية المعتمــدة)4( ،)2( .
الحصــول علــى الخطــط الدراســية عنــد بــدء الدراســة التــي تشــتمل علــى
(معلومــات عــن المقــرر الدراســي ،أســتاذ  /أســاتذة المقــرر ،المقــرر
الدراســي ،أهــداف المقــرر ومخرجاتــه التعليميــة ،الجــدول الزمنــي
لتنفيــذ المقــرر ،أســاليب وطــرق تقييــم الطالــب خــال الفصــل الدراســي
(اختبــارات ،األنشــطة التــي تتعلــق بالمــادة ،تطبيقــات عمليــة علــى المــادة)،
توزيــع الدرجــات علــى أســئلة االختبــار وتقســيم الدرجــات علــى التكاليــف
والتقييمــات خــال الفصــل الدراســي بمــا يتفــق مــع سياســة االختبــارات
بالجامعــة  ،السياســات الواجــب االلتــزام بهــا ،المهــارات الواجــب اكتســابها،
المراجــع ،مصــادر المعرفــة والتعلــم المتعلقــة بالمقــرر)4( ،)3( .
التحويــل مــن كليــة إلــى أخــرى داخــل الجامعــة أو مــن قســم علمــي إلــى
آخــر ،أو تحويــل نظــام الدراســة مــن انتســاب إلــى انتظــام أو تعليــم عــن بعــد
والعكــس حســب اللوائــح واألنظمــة الخاصــة بالتحويــل وحســب اإلمكانيات
المتاحــة داخــل الكليــة)2( .
الحصــول علــى وثيقــة التخــرج بعــد إنهــاء متطلبــات التخــرج وإخــاء طرفــه
مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة والوفــاء بجميــع العهــد وااللتزامــات
وفقــا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة خــال الفتــرة
األكاديميــة غيــر األكاديميــة
ً
الزمنيــة التــي تحددهــا الجامعــة لتســليم الوثيقــة للطالــب أو مــن يفوضــه
مــن خــال األنظمــة االلكترونيــة الجامعيــة)2( .
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20

توفيــر فــرص التواصــل الدائــم فــي األوقــات المناســبة والمعلنة من أســتاذ
المقــرر والمرشــد األكاديمــي والقســم والكليــة وجميــع الجهــات المعنيــة
بخدمــة الطالــب بالطــرق المختلفــة كالبريــد اإللكترونــي أو الســاعات
المكتبيــة وغيــر ذلــك)5( ،)4( ،)3( .

21

المناقشــة العلميــة الفعالــة وحريــة طــرح األســئلة علــى عضــو هيئــة
التدريــس دون حــرج مــع االلتــزام بــآداب النقــاش وحســب مــا تقتضيــه
اآلداب العامــة)3( .

22

ضمــان ســرية الشــكوى المقدمــة مــن الطالــب ضــد عضــو هيئــة التدريــس،
حــال وقــوع مــا يقتضــي منــه القيــام بمثــل هــذه الشــكوى ،وبعــد التحقــق
مــن صدقــه فيهــا)4( ،)3( .

23

24

الشــعور باألمــن الحســي بحيــث ال يتعــرض الطالــب إلــى مخاطــر جســدية أو
صحيــة ،واألمــن المعنــوي أو النفســي بحيــث ال يشــعر بــأي تهديــد معنــوي
مثــل الترويــع أو التخويــف مــن العقوبــة أو التعــرض لإلهانــة أو الســخرية
مــن ِق َبــل الجهــات األكاديميــة واإلداريــة.
االطــاع علــى درجاتــه فــي المقــرر الدراســي ونتائــج االختبــارات الدوريــة
والفصليــة التــي أداهــا بعــد االنتهــاء مــن تصحيحهــا ،وكــذا مراجعــة إجاباتــه
فــي االختبــار النهائــي واالطــاع علــى ورقــة اإلجابــة إذا اقتضــت الحاجــة
وفقــا لألنظمــة واللوائــح المعتمــدة بالجامعــة)3( .
ً
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25

إحاطتــه بمــا يصــدر فــي حقــه مــن إنــذار أولفــت نظــر أو حرمــان مــن دخــول
االختبــار النهائــي وإحاطتــه بســبب حرمانــه ،وذلــك قبــل موعــد االختبــار
النهائــي بوقــت كاف)3( .

26

أن تكــون أســئلة االختبــارات ضمــن إطــار المنهــج الدراســي ومحتوياتــه ،وأن
يراعــى التوزيــع المتــوازن والمنطقــي للدرجــات ضمــن هــذا اإلطــار.
َ

27

يحــق للطالــب معرفــة أخطائــه فــي االختبــارات بغــرض التصويــب إن لــزم
األمــر)3( .

28

أحقية الطالب في معرفة نتيجة تقييمه بغرض المراجعة وتقويم األداء)3( .

29

الحصــول علــى مقابــل مالــي حــال االتفــاق علــى مقابــل مالــي وتكليفــه
بالعمــل بالســاعات خــال ســنوات الدراســة وخــارج واجباتــه باالتفــاق مــع
ِّ
وفقــا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة)1( .
المكلفــة،
الجهــة
ً

30

الحصــول علــى كامــل حقوقــه داخــل الجامعــة مــن ِق َبــل الجهــات اإلداريــة أو
وفقــا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة)10(:)1( .
األكاديميــة
ً
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ً
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1

وفقــا للوائــح
التمتــع بخدمــات الرعايــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا الجامعــة،
ً
وأنظمــة الجامعــة)10( ،)1( .

2

توفيــر الرعايــة الصحيــة الكافيــة لــه حســب مــا تنــص عليــه لوائــح الجامعــة
مــن توفيــر العــاج فــي اإلدارة الطبيــة وتحويلــه إلى المستشــفيات والمراكز
الصحيــة التابعــة للجامعــة إن لــزم األمــر)10( ،)1( .

3

المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات المتاحة)1( .

4

االســتفادة مــن خدمــات ومرافــق الجامعــة مثل (الســكن الجامعــي ،المكتبة
المركزيــة ،مركــز االستشــارات للمســاعدة النفســية واالجتماعيــة ،المالعــب
الرياضيــة ،األنشــطة الطالبيــة والفعاليــات التعليميــة ،المطاعــم ،مواقــف
وفقــا للوائــح وأنظمــة الجامعــة وحســب
الســيارات وغيرهــا )...وذلــك
ً
اإلمكانــات المتاحــة)10( ،)9( ،)7( ،)1( .

5

الحصــول علــى الحوافــز والمكافــآت الماديــة اإلضافيــة المقــررة نظامــا إذا
متفوقــا)1( .
طالبــا
كان
ً
ً

6

الحصــول علــى إعانــات أو قــروض ماليــة بعــد دراســة حالتــه الماديــة وثبــوت
وفقــا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة)1( .
حاجتــه لهــا
ً
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7

إتاحــة الفرصــة لــه لحضــور الــدورات التدريبية والبرامج والرحالت واألنشــطة
واألعمــال التطوعيــة بمــا ال يتعــارض مع واجباتــه األكاديمية)1( .

8

اختيــار مــن يمثلــه مــن زمالئــه الطلبــة للمشــاركة فــي لجــان الطــاب
االستشــارية لمناقشــة مــا يخصــه مــن مواضيــع)1( .

9

الحصــول علــى الدعــم والمســاندة والخدمــة الالئقــة والمناســبة الحتياجاتــه
وتعريفــه بهــا إذا كان مــن ذوي االحتياجات الخاصة وذلك حســب اإلمكانات
المتاحة)10( ،)3( ،)1( .

10

تقييــم الخدمــات الطالبيــة المقدمــة لــه مــن خــال االســتبيانات التــي تقــدم
لــه)5( ،)1( .

11

توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها)1( .

12

تزويــده باللوائــح كاملــة بمــا فــي ذلــك الالئحــة التأديبيــة والئحــة العقوبــات.
()4( ،)1

13

يحــق للجامعــة اإلفصــاح عــن بيانــات الطلبــة لطــرف ثالــث عنــد الحاجــة
بــدون المســاس بخصوصيــة الطالــب أو وقــوع ضــرر عليــه.
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المحور الثاني :واجبات الطالب
أوال :واجبات الطالب في المجال األكاديمي
ً
من واجبات الطالب

1

التعرف واالطالع على لوائح وأنظمة الجامعة وااللتزام بها)3( ،)2( ،)1( .

2

االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي المتميزة.

3

حضــور اليــوم اإلرشــادي للتعريــف بكليــات الجامعــة وأقســامها العلميــة.
()4( ،)2

4

االنتظــام فــي الدراســة ،وااللتــزام بالواجبــات والمهــام الدراســية المطلوبــة
وفقــا لألحــكام
منــذ بــدء الدراســة وعــدم التغيــب إال بعــذر مقبــول وذلــك
ً
الــواردة باللوائــح واألنظمــة بالجامعــة.

5

المبــادرة بطــرح األفــكار ومناقشــتها مــع اآلخريــن وإجــراء البحــوث العلميــة
المناســبة عنــد تكليفــه بهــا.

6

التعامــل باحتــرام مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والزمــاء وجميــع منســوبي
قطاعــات الجامعــة األكاديميــة واإلداريــة مــع احتــرام خصوصيــة كل منهــم
عبــر جميــع الوســائل الحضوريــة والتواصــل اإللكترونــي مــن خــال األنظمــة
اإللكترونيــة للجامعــة وحســابات التواصــل االجتماعــي.

7

علــى الطالــب التــدرج فــي التواصــل وايصــال شــكواه أو طلبــه واتبــاع
التسلســل القانونــي بدايــة مــن أســتاذ المقــرر والمرشــد األكاديمــي ورئيــس
القســم وإدارة الكليــة ومــن َثــم الجهــات المعنيــة وإدارة الجامعــة.

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

األمن
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المحور الثاني :واجبات الطالب
أوال :واجبات الطالب في المجال األكاديمي
ً
من واجبات الطالب

8

االلتــزام بأنظمــة ولوائــح الجامعــة المتعلقــة بــأداء االختبــارات (عــدم الغــش
أو المحاولــة أو مســاعدة زمالئــه علــى الغــش منــه أو مــن غيــره أو انتحــال
شــخصية طالــب آخــر بــأي شــكل مــن األشــكال))3( ،)2( .

9

االلتــزام بأخالقيــات البحــث العلمــي واألمانــة المهنيــة لألبحــاث التــي يتــم
مشــاركته فيهــا)3( .

10

االلتــزام باإلرشــادات والتعليمــات التــي يوجههــا المســئول أو المراقــب فــي
قاعــة االختبــارات أو المعامــل وعــدم اإلخــال بالهــدوء أثنــاء أداء االختبــارات.

11

عــدم القيــام بــأي ســلوك يتنافــى مــع الديــن واألخــاق ويؤثــر علــى الوضــع
األكاديمي والمهني والمســؤوليات االجتماعية للطالب داخل أو خارج الحرم
الجامعــي بمــا فــي ذلــك جميــع الوســائل الحضوريــة والتواصــل اإللكترونــي
عبــر األنظمــة اإللكترونيــة للجامعــة وحســابات التواصــل االجتماعــي.

12

االلتــزام بتنفيــذ العقوبــة الموقعــة عليــه فــي حالــة إخاللــه بلوائــح وأنظمــة
الجامعة.

13

المعــدة لذلــك ،مــع مراعــاة
تقييــم عضــو هيئــة التدريــس حســب النمــاذج
َ
األمانــة عنــد تعبئــه هــذه النمــاذج)3( .

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

األمن
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المحور الثاني :واجبات الطالب
ً
ثانيا :واجبات الطالب في المجال غير األكاديمي
من واجبات الطالب

1

مراعــاة اللــه فــي الســر والعلــن عنــد اســتخدام مرافــق وممتلــكات الجامعــة
والمحافظــة عليهــا بمــا يحقــق النفــع لــه ولزمالئه وعدم التعــرض لممتلكات
الجامعــة باإلتــاف أو العبــث بهــا أو تعطيلهــا عــن العمــل ،أو المشــاركة فــي
ذلــك ســواء مــا كان منهــا مرتبطــا بالمبانــي أو التجهيــزات والمعامــل.

2

االلتــزام بدخــول مرافــق الجامعــة أثنــاء الــدوام الرســمي بهــدوء وانتظــام،
واالمتنــاع عــن التدخيــن فيهــا ،وعــدم إثــارة القلــق واإلزعــاج أو التجمــع غيــر
المشــروع ،أو التجمــع المشــروع فــي غيــر األماكــن المخصصــة لذلــك.

3

االلتــزام بالســلوك والهيئــة والمظهــر العــام المناســب لألعــراف اإلســامية
والجامعيــة ،وعــدم القيــام بــأي ســلوكيات مخلــة باألخــاق اإلســامية أو
اآلداب العامــة المرعيــة داخــل الجامعــة.

4

االلتــزام بحمــل البطاقــة الجامعيــة أثنــاء وجــوده داخــل الجامعــة وتقديمهــا
للموظفيــن أو أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد طلبهــا وعنــد إنهــاء أي معاملــة
للطالــب داخــل الجامعــة.

5

االلتــزام بالمحافظــة علــى البطاقــة الجامعيــة وعــدم الســماح للغيــر بانتحــال
شــخصيته أو انتحــال شــخصية الغيــر.

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

األمن

5
10

عمادة تقنية المعلومات
المرافق الصحية والخدمية

الئحة الطالب الجامعي الحقوق والواجبات 17

المحور الثاني :واجبات الطالب
ً
ثانيا :واجبات الطالب في المجال غير األكاديمي
من واجبات الطالب

6

االلتــزام بلوائــح وأنظمــة قطاعــات الجامعــة المختلفــة (الســكن الجامعــي،
األمــن والســامة ،اإلدارة الطبيــة)10( ،)9( ، )1( .).

7

االلتــزام بإعطــاء الجامعــة معلومــات وبيانــات صحيحــة ودقيقــة عــن نفســه،
واإلبــاغ عنــد حــدوث أي تغييــر فــي البيانــات.

8

عــدم اإلســاءة إلــى ســمعة الجامعــة بــأي تصــرف غيــر الئــق يصــدر منــه
داخــل أو خــارج الحــرم الجامعــي بمــا فــي ذلــك جميــع الوســائل الحضوريــة
والتواصــل اإللكترونــي عبــر األنظمــة اإللكترونيــة للجامعــة وحســابات
التواصــل االجتماعــي ،وللجامعــة الحــق فــي اتخــاذ اإلجــراء المناســب فــي
حقــه عنــد وقــوع أي مخالفــة.

1

عمادة شؤون الطالب

2

عمادة القبول والتسجيل

3

القسم العلمي

4

إدارة الكلية

6

عمادة التعليم عن بعد

7

عمادة شؤون المكتبات

8

عمادة خدمة المجتمع

9

األمن
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