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 مقدمة:

أم جـــامـعـــة  -عمادة السنة األولى المشتركة حــقــوق الطــــالب وواجــبــاتــه ب لجنةؤتً ت   

لسٌاسة حكومتنا الرشٌدة فً تحقٌق أعلى مستوٌات المهنٌة والشفافٌة  ترجمة القرى

فً توفٌر  عمادة السنة األولى المشتركة، ورؼبة من جامعىوالوضوح داخل بٌئات العمل ال

 .، وما علٌهم من واجبات داخل الحرم الجامعًح ألبنائها الطلبة مالهم من حقوقمرجعٌة توض

نرحب بؤي استفسارات من قِبل  أم القرىجامعة  -المشتركة عمادة السنة األولى إننا فً   

المعرفة الطلبة ، ونهٌب بؤبنائنا  الئحة حقوق الطالب وواجباتهحٌال مواد  ةالطلبأبنائنا 

 واالستفادة مما لهم من حقوق ، وااللتزام بما علٌهم من واجبات.

قافة تلك الحقوق ستقوم بدورها فً تعزٌز وترسٌخ ث لجنة حقوق الطالب وواجباتهو  

، من خالل األنشطة والبرامج والفعالٌات التوعوٌة  بالعمادةوالواجبات الحضارٌة لدى طالبها 

 لتوفٌر بٌئة جامعٌة محفزة على اإلنجاز والتمٌز . ،والتثقٌفٌة 

 الرإٌة:

لجنة رائدة تعمل لتحقٌق التوافق والرقً النفسً واألخالقً واالجتماعً واألكادٌمً لدى 

 الطلبة .

 الرسالة:

تقدٌم البرامج اإلبداعٌة المتمٌزة، واالستشارات النفسٌة واالجتماعٌة واألكادٌمٌة المتخصصة 

 لدعم الطلبة فً جمٌع جوانب شخصٌتهم.

 القٌم:

 السرٌة التامة، اإلخالص، االحترام، التمٌز واإلبداع، العمل الجماعً.

 :للجنةأهداؾ ا

 : ما ٌلىهدؾ إلى ت   

 ولوائحها . عمادةالطالب بما ٌتوافق مع أنظمة ال دعم حقوق .1

 دعم قٌم االنتماء والمواطنة لدى الطالب. .2

 توعٌة الطالب وتثقٌفه بحقوقه وواجباته الجامعٌة . .3
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 تحقٌق األمن االجتماعً والنفسً والصحً لتهٌئة بٌئة تعلّم محّفزة على اإلبداع . .4

    مة للطالب والسعً لتطوٌرها .تقوٌم الجوانب األكادٌمٌة وؼٌر األكادٌمٌة المقد .5

 .استقبال التظلمات التً ٌكون النظر فٌها من اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الطالب .6

 .إعداد محاضر اجتماع لجنة حقوق الطالب، والرفع بها ألخذ المصادقة الالزمة علٌها .7

 الهٌكل التنظٌمى للجنة حقوق الطالب وواجباته:

 بالعابدٌة.والً: شطر الطالب أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. منصور سمٌر الصعٌدى

 منسق وحدة اإلرشاد والدعم الطالبى

 د. أسامة محمد سالم

 منسق وحدة البرامج واألنشطة

 سكرتٌر اللجنة

 فواز عبد هللا الصنٌعأ. 

 رئٌس اللجنة
 د. وهٌب بن دخٌل هللا الحربى

 للشإون التعلٌمٌة وكٌل عمادة السنة األولى المشتركة

 الرحمن أحمد سرحانعبد  زٌاد أحمد عبد المتٌن

 أعضاء اللجنة
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 ثانٌاً: شطر الطالبات المسار الطبً بالعابدٌة.
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 د. تهانً مقبل القرشً د. سهام عاٌش اللحٌانً

 اللجنة ةسكرتٌر

 أ. هٌا سالم المسعودي

 لمى صالح الزؼبً شهد عبد الصمد تركستانً

 أعضاء اللجنة

 اللجنة ةرئٌس
 د. هٌفاء حسٌن حجازي

 اإلدارى العلمى والعمادة للمسار ةوكٌل

 اللجنة ةرئٌس
 د. عزة بنت محمد بنونه

 العمادة للمسار الطبى ةوكٌل

 أعضاء اللجنة

 د. دنٌا بنت ٌوسؾ باداود

 

 د. إنعام بنت عبد الرحمن على

 

 اللجنة ةسكرتٌر

 أ. أمل بنت عوض الشهري

 سارة بنت محمد كدٌش إٌالؾ بنت مازن باحارث
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 :الفئة المستهدفة

، وجمٌع  جامعة أم القرى –بعمادة السنة األولى المشتركة الذٌن ٌدرسون  الطلبةجمٌع 

 الذٌن لهم عالقة مباشرة معهم . عمادةمنسوبً ال

 المحور األول : حقوق الطالب:

لتوفٌر بٌئة  ،ؼٌر األكادٌمً ، والحقوق التً تكفلها الجامعة فً المجالٌن األكادٌمً ُتعنى 

وٌإكد ذلك مواد الئحة  .إلمكانٌاتها للطلبة حٌاة جامعٌة مناسبة وفقاً  تعلٌمٌة محفزة تضمن

 :حقوق الطالب وواجباته كالتالى

 ( ص 25، 24المادة )ضرورة تعٌٌن مرشد أكادٌمً . 33 : 

 (  ص27المادة )ضرورة مساعدة الطلبة على حل المشكالت األكادٌمٌة، وذلك 33 :

 األكادٌمً والعلمً فً الباب الثانً. من بند اإلرشاد

 ( ص32، 31المادة )األكادٌمٌة والدراسٌة.: ضرورة إكساب الطلبة المهارات 44 

 ( ص 33المادة )ضرورة تحدٌد الساعات المكتبٌة وتذلٌل الصعوبات للطلبة.41 : 

 ( ص 53المادة )مساعدة المشرؾ للطلبة على معرفة حقوقهم  وذلك من بند 52 :

 التدرٌس والساعات المكتبٌة  فً الباب الثانً.

 ( ص 31، 34، 73المادة )برامج اإلرشاد الطالبً : ٌحق للطالب االستفادة من 64

 من بند حقوق أخرى فً الباب الثانً.

 ( ص 37المادة )ضرورة تذلٌل الصعوبات أمام الطلبة وال سٌما ذوى 62 -61 :

 االحتٌاجات الخاصة منهم وفق األنظمة.

 ( ص32المادة )ضرورة تمكٌن الطالب من معرفة جمٌع األنشطة واللوائح 63 :

 .رى فً الباب الثانًالخاصة بدراسته من بند حقوق أخ

 : أوالً : الحقوق األكادٌمٌة

 تهٌئة البٌئة الجامعٌة المناسبة للتعلٌم والتعلم المتناؼم مع رسالة الجامعة . .1

 االطالع على التقوٌم الجامعً قبل بدء الفصل الدراسً. .2

 ومعرفة التخصصات المتاحة للطلبة. عمادةالحصول على الُخطط الدراسٌة بال .3

 ل بدء الدراسة .الجداول الدراسٌة قباالطالع على  .4
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تـقــــدٌــم اإلرشـــاد األكــادٌمً ، وتوفٌر المساعدة المتخصصة لتجنب المشكالت  .5

 أثناء الدراسة وعلى االنسجام مع الحٌاة الجامعٌة .

التحوٌل من شعبة إلى أخرى ، أو تحوٌل نظام الدراسة حسب اللوائح واإلمكانٌات  .6

 المتاحة .

كل مقرر دراسً عند بدء كل فصل دراسً ؛ لٌستطٌع معرفة   توصٌؾالحصول على  .7

 استراتٌجٌة تدرٌس المقرر ومتابعة ذلك مع أستاذ المقرر.

 تقٌٌم التعلٌم الذي ٌتلقاه الطالب بهدؾ تحسٌن جودته وتمٌز مخرجاته . .3

التزام أعضاء هٌئة التدرٌس  بمواعٌد المحاضرات ، واستٌفاء الساعات العلمٌة  .3

والعملٌة لها ، وكذلك الساعات المكتبٌة ، وعدم إلؽاء المحاضرات أو تؽٌٌر أوقاتها إال 

فً حالة الضرورة القصوى وبعد اإلعالن عن ذلك ، على أن ٌتم إعطاء محاضرات 

بدٌلة عن تلك التً تم إلؽاإها أو التؽٌب عنها من قِبل هٌئة التدرٌس الستٌفاء المقرر، 

، إضافة بالتنسٌق مع مكتب طلبة والقسم المعنً إلتمام ذلكوذلك بعد التنسٌق مع ال

 وكالة الشإون التعلٌمٌة. 

توفٌر طرق وفُرص التواصل الدائم مع هٌئة التدرٌس بالطرق المختلفة مثل الساعات  .14

 ذلك.المكتبٌة والبرٌد اإللكترونً وؼٌر 

حقه من إنذارات أكادٌمٌة أو لفت نظر أو ؼٌره من  ٌصدر فًإحاطة الطالب بما  .11

 ذلك.عقوبات أكادٌمٌة وأسباب 

 .ارات قبل بدء االختبار بوقت كاؾ  االطالع على جداول االختب .12

 الطالب.الحرص على التقٌٌم المهنً والموضوعً لقدرات  .13

 نجزهاأمعرفة الطالب لنتائجه التً حصل علٌها فً االختبارات الدورٌة والنهائٌة التً  .14

 .بعد الفراغ من تصحٌحها واعتمادها

ٌمكن للطالب المتؽٌب إعادة االختبارات الدورٌة والنهائى وتؤجٌل موعد تسلٌم البحوث  .15

 فى حال وجود عذر مقبول.

ٌحق للطالب التظلم من درجة األعمال الفصلٌة واالختبار النهائى فى الوقت المحدد  .16

  لذلك.

 : الحقوق ؼٌر األكادٌمٌة:ثانٌاً 
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االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة )الكتب ، والمكتبات اإللكترونٌة ، والصالة  .1

 وذلك وفقاً لؤلنظمة المعمول بها بالجامعة . والمطعم الجامعً ،...( الرٌاضٌة 

تقدم داخل العمادة المشاركة فً األنشطة الرٌاضٌة واالجتماعٌة والمجتمعٌة التً  .2

 . حسب اللوائح المنظمة لذلك وخارجها

الحصول على الرعاٌة الصحٌة والعالج داخل المراكز الصحٌة التابعة للجامعة ، وما  .3

 ٌمكن تحوٌله إلٌها من مراكز ومستشفٌات خارجٌة .

بعد دراسة من عمادة شإون الطالب الحصول على إعانات اجتماعٌة أو قروض مالٌة  .4

 عة وحسب إمكانٌاتها .الحالة المادٌة للطالب وثبوت حاجته وفقاً ألنظمة ولوائح الجام

الحصول على الحوافز والمكافآت المادٌة اإلضافٌة المقررة نظاماً فً حالة كونه طالباً  .5

 متفوقاً .

 لآللٌة المنظمة لذلك . ترشح للدورات التدرٌبٌة واألنشطة الصفٌة والالصفٌة وفقاً ال .6

من أي أمر ٌتضرر  عمادةتمكٌنه من الدفاع أو الشكوى أو التظلم أمام أي جهة بال .7

 . عمادةمن أي وحدة من وحدات ال به 

الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة الحتٌاجاته إذا كان من ذوي االحتٌاجات  .3

 الخاصة ، وذلك وفقاً لؤلنظمة والقواعد المرعٌة .

ة باحترامه عمادالتزام أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن والعاملٌن من منسوبً ال .3

 حقوقه األكادٌمٌة وؼٌر األكادٌمٌة كافة .وإعطائه 

بما ٌضمن عدم التعرض  عمادةتوفٌر اشتراطات السالمة واإلرشادات فً داخل ال .14

 للمخاطر الجسدٌة والنفسٌة .

 وجود مجلس استشاري طالبً لمناقشة ما ٌخصه من قضاٌا وموضوعات . .11

الل الجهات تسهٌل حصوله على كامل حقوقه ؼٌر األكادٌمٌة داخل الجامعة من خ .12

 اإلدارٌة واألكادٌمٌة وفق اللوائح واألنظمة المعمول بها .

 : : واجبات الطالبالمحور الثانً

: الواجبات األكادٌمٌة وؼٌر األكادٌمٌة التً ٌجب على الطالب االلتزام بها تجاه  وُتعنى    

 لتحقٌق بٌئة جامعٌة محفزة وجاذبة وآمنة .، الجامعة ومنسوبٌها

 : جبات األكادٌمٌةأوالً : الوا
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ة الخاصة بالشإون األكادٌمٌة وااللتزام عماداالطالع والتعرؾ على لوائح وأنظمة ال .1

 بها .

 االلتزام بمواعٌد التقوٌم الجامعً المعلنة على موقع الجامعة . .2

 بالمقررات الدراسٌة والقٌام بكافة متطلباتها .  حترام القواعد والترتٌبات المتعلقةا .3

الجدول اكن المحددة فً مواأل واعٌدمحسب ال ل،اموالمعرات حاضالم تزام بحضوراالل .4

 الدروس.والحرص على المثابرة فً تحصٌل  الدراسً،

 تقدٌم الواجبات واألنشطة المطلوبة فً مواعٌدها المقررة بالجودة المطلوبة . .5

 االلتزام بمعاٌٌر السلوك األكادٌمً المتمٌز . .6

 حضورها.التً ٌتم دعوة الطلبة إلى حضور اللقاءات اإلرشادٌة والندوات  .7

 التعامل باحترام مع أعضاء هٌئة التدرٌس والزمالء وجمٌع منسوبً الجامعة. .3

االلــتـزام باألمـــانة العلمٌة ، وتجنب اللجوء إلى وسائل ؼٌر مشروعة أو المساعدة  .3

 على ذلك عند إعداد الواجبات المنزلٌة والبحوث والمتطلبات الدراسٌة .

 .على المواد واألدوات والكتب الجامعٌة المحافظة .14

وعدم إعطائها  بالطالب فى المنظومة الجامعٌةالمحافظة على سرٌة البٌانات الخاصة  .11

كادٌمً ٌتم من خالل صفحته أألي شخص وسٌتحمل الطالب مسإولٌة أي إجراء 

 الشخصٌة .

ومـــوضـــوعــٌـة سواء أداء التقٌٌمات التً ٌتم طلبها منه داخل الجامعة بؤمانة  .12

 ألداء هٌئة التدرٌس أو ألي أداء أكادٌمً عموماً .

باالختبارات وأنظمتها وعدم اإلخالل بها أو   االلتزام بالقواعد والترتٌبات المتعلقة .13

 المساعدة على ذلك.

     ثانٌاً : الواجبات ؼٌر األكادٌمٌة:

صادرة تنفٌذاً لها ، وعدم القٌام احترام أنظمة ولوائح وتعلٌمات الجامعة والقرارات ال .1

بؤي أعمال مخلِّة باألخالق اإلسالمٌة واآلداب العامة ، وااللتزام بالزي والسلوك 

 المناسبٌن.

الجــامــعــة أثنـــاء الــدوام الرســمً بهـدوء وانضباط ، االلتـزام بدخـــول مــرافــق  .2

 وعدم إثارة القلق واإلزعاج .
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منشآت الجامعة ، واستخدام مرافقها وممتلكاتها والقاعات والمعامل على  المحافظة .3

العبث بها أو التعرض لها باإلتالؾ أو  فٌما ُخصصت له وفق أنظمة الجامعة ،وعدم

 الممتلكات والمنشآت الجامعٌة . التعطٌل عن العمل ، أو اإلخالل بنظافة

األكادٌمً عدم القٌام بؤي سلوك ٌتنافى مع الدٌن واألخالق وٌإثر على الوضع  .4

 والمهنً والمسإولٌات االجتماعٌة للطالب الجامعً .

 .المحافظة على حمل البطاقة الجامعٌة داخل الجامعة وتقدٌمها للمسإولٌن عند الطلب .5

ٌُقصد به إحاطة الطلبة  .6 متابعة االطالع على إعالنات الجامعة بصورها المختلفة التً 

لى موقع الجامعة أو لوحات داخلٌة ، علماً بكل المستجدات التً تهمهم سواء أكانت ع

 أو من خالل رسائل الكترونٌة على البرٌد اإللكترونً أو رسائل على الجوال وؼٌره .

دفع المبالػ المقررة سواء أكانت قٌمة الخدمات الطالبٌة أو ؼرامات أو خالؾ ذلك  .7

 للجهات المعنٌة .

 فً تطبٌق التعلٌمات . عمادةالتعاون مع مسإولً ال .3

واجتناب التدخٌن والمخدرات تعاطٌاً وحمالً وبٌعاً ام بمبادئ الصحة العامة االلتز .3

وتوزٌعاً وتروٌجاً فً كافة مرافق الجامعة طبقاً للمادة السابعة بعد المائة من الباب 

  ه.1436/ 7/ 23( وتارٌخ 56الثالث، وحسب المرسوم الملكً رقم )م/ 

إلٌها ، وتنفٌذ العقوبة الموقعة علٌه  االلتزام بحضور التحقٌقات التً ٌتم استدعاإه .14

 فً حالة إخالله بلوائح وأنظمة الجامعة .

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 11  لجنت حقوق الطالب وواجباته
 

 لمملكت العربيت السعوديتا

 جـــــــــــامعت أم القرى

 األولي المشتركتعمادة السنت 

 لجنت حقوق الطالب وواجباته

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )
 

 الئحة حقوق وواجبات الطالب بجامعة أم القرى

https://uqu.edu.sa/page/ar/93206537 

 


