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 حقوق الطالب /الطالبة الجامعي
 ) أ ( في المجال األكاديمي  

 حفل استقبال تعرٌفً للمستجدٌن -1

 الحصول على دلٌل الطالب الذي ٌقدم معلومات عن الجامعة وأنظمتها ومرافقها -2

 تقٌٌم التعلٌم الذي ٌتلقاه الطلبة واالهتمام  بمالحظاتهم لتحسٌن جودة التعلٌم فً الجامعة  -3

لتحقٌق االستٌعاب والدراسة بٌسر وسهولة من خالل توفٌر كافة  توفٌر البٌئة الدراسٌة المناسبة -4

 اإلمكانات  التعلٌمٌة المتاحة لخدمة هذا الهدف. 

الحصول على المادة العلمٌة والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعٌة التً ٌدرسها وذلـك وفقا  -5

 الجامعٌة التً تحكم العمل األكادٌمً.

 بالكلٌة أو القسم والتخصصات المتاحة له، الحصول على الخطط الدراسٌة  -6

االطالع على الجداول الدراسٌة  قبل بدء الدراسة وإجراء تسجٌله فً المقررات التً ٌتٌحها  -7

له النظام وقواعد التسجٌل مع مراعاة ترتٌب األولوٌات فً التسجٌل للطالب وفق ضوابط 

 ٌل عادلة عند عدم إمكانٌة تحقٌق رغبات جمٌع الطالب فً تسج

لما ٌتٌحه نظام الدراسة والتسجٌل حذف أو إضافة أي مقرر أو حذف الفصل الدراسً بؤكمله وفقا  -8

 وذلـك فً الفترة المحددة لذلك والمعلن عنها للطالب.فً الجامعة 

التزام أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة بمواعٌد وأوقات المحاضرات واستٌفاء الساعات   -9

ة الضرورة وٌعد العلمٌة والعملٌة لها  وعدم إلغاء المحاضرات أو تغٌٌر أوقاتها إال فً حال

اإلعالن عن ذلكـ على أن ٌتم إعطاء محاضرات بدٌلة عن تلكـ التً تم إلغاإها أو التغٌب عنها 

من قبل عضو هٌئة التدرٌس الستٌفاء المقرر وذلكـ بعد التنسٌق مع الطلبة والقسم المعنً 

 بإتمام ذلكـ.

ن رقابة أو عقوبة فً ذلك  االستفسار والمناقشة العلمٌة الالئقة مع أعضاء هٌئة التدرٌس دو -11

 كان ذلكـ ًسواء أثناء المحاضرة أو أثناء الساعات المكتبٌة المعلنة لمقابلة الطالب

أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسً ومحتوٌاته والمسائل التً تمت إثارتها أو   -11

ٌحقق التقٌٌم العادل اإلحالة إلٌها أثناء وأن ٌراعى التوزٌع المتوازن والمنطقً للدرجات بما 

 لقدرات الطالب.

إجراء كافة االختبارات التً تعقد للمقرر ما لم ٌكن هناك مانع نظامً ٌحول دون إجرائها  -12

 بوقت كاف على أن ٌتم إعالن الطالب بحرمانه من دخول االختبار قبل ذلك بوقت كاف

على أجزاء اإلجابة  معرفة اإلجابة النموذجٌة ألسئلة االختبارات الفصلٌة وتوزٌع الدرجات -13

 والتً ٌقوم على أساسها تقٌٌم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائً للمقرر. 

ٌحق للطالب مراجعة ورقة إجابته فً االختبارات وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات   -14

 الصادرة عن الجامعة فً تنظٌم آلٌة تلك المراجعة وضوابطها  

حقوقه داخل الجامعة من قبل الجهات اإلدارٌة أو األكادٌمٌة وفقا تسهٌل الحصول على كامل   -15

 ألنظمة ولوائح الجامعة 
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معرفة نتائجه التً حصل علٌها فً االختبارات الشهرٌة والفصلٌة والنهائٌة التً أداها بعد  -16

 الفراغ من تصحٌحها واعتمادها.

امعة باحترام الطالب التزام أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن والعاملٌن من منسوبً الج -17

 وإعطاءه كافة حقوقه األكادٌمٌة واألدبٌة 

اعتماد النظام االلكترونً فً رصد الدرجات وحصر الغٌاب على أن ٌكون الرصد بشكل   -18

 منتظم وان ال ٌتؤخر أكثر من أسبوع.

 إشعار الطالب بمجموع درجات أعماله الفصلٌة والعملٌة قبل دخوله لالمتحان النهائً.  -19
 

 ) ب ( في المجال غير األكاديمي 
 

التمتع باإلعانة والرعاٌة االجتماعٌة التً تقدمها الجامعة والمشاركة فً األنشطة المقامة فٌها  -1

 وفقا القوانٌن الجامعٌة المنظمة لذلك

الحصول على الرعاٌة الصحٌة الكافٌة بالعالج داخل المستشفٌات والمراكز الصحٌة التابعة  -2

 للجامعة. 

المكتبات اإللكترونٌة والفرعٌة الصالة  –دة من خدمات ومرافق الجامعة ) الكتاب االستفا -3

 الكافتٌرٌا ...... وغٌرها  ،  وفقا للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة ً  -الرٌاضٌة 

 الحصول على الحوافز والمكافآت المادٌة المقرر نظامٌا   ال سٌما للطالب المتفوق  -4

ٌبٌة والبرامج والرحالت الداخلٌة والخارجٌة وزٌادة مشاركته فً الترشٌح للدورات التدر -5

 األنشطة الثقافٌة وكذلكـ المشاركة فً أنشطة خدمة المجتمع المحلً واألعمال التطوعٌة. 

الشكوى أو التظلم من أي أمر ٌتضرر منه فً عالقته مع أعضاء هٌئة التدرٌس أو القسم أو  -6

ة  وٌكون تقدٌم الشكوى أو التظلم وفقا للقواعد المنظمة  الكلٌة أو أي وحدة من وحدات الجامع

 لذلك ، وتمكٌن الطالب من معرفة مصٌر  شكواه من قبل الجهة المسإولة عنها. 

تمكٌنه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة فً أي قضٌة تؤدٌبٌة  لرفع الظلم ضده   -7

لك ما لم ٌثبت أن عدم حضوره كان وعدم صدور العقوبة فً حقه إال بعد سماع أقواله ، وذ

 لعذر غٌر مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة الثانٌة. 

التظلم  من القرار التؤدٌبً الصادر ضده ، وفقا للقواعد المقررة فً هذا الشؤن بموجب أحكام  -8

 تؤدٌب الطالب

تسلٌم أي منها إال للطالب الحفاظ على محتوٌات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم  -9

نفسه أو ولً أمره أو من ٌفوضه بذلك الملف من قبل جهات التحقٌق أو أجهزة القضاء أو لجهة 

حكومٌة أخرى ، وال ٌجوز إفشاء أو نشر محتوٌات ملفه ما لم ٌكن ذلك النشر نتٌجة لقرار 

 بعقوبة تؤدٌبٌة فً حق الطالب. 

ً الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة حق الطالب من ذوي االحتٌاجات الخاصة ف -11

 الحتٌاجاته وفقا للقواعد و األنظمة  .  
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 الطالبة ( الجامعي -واجبات) الطالب
 

 أوال : في المجال األكاديمي:
   

 التزام الطالب باالنتظام فً الدراسة والقٌام بكافة المتطلبات الدراسٌة.  -1

 التزام الطالب باحترام أعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن والعمال و منسوبً الجامعة.  -2

 التزام الطالب باحترام القواعد والترتٌبات المتعلقة بسٌر المحاضرات .  -3

التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسٌة األخرى للمقرر طبقا لنزاهة العلمٌة  -4

 األشكال.  وعدم الغش فٌها بؤي شكل من

 التزام الطالب بالقواعد والترتٌبات المتعلقة باالختبارات والنظام فٌها وعدم الغش .  -5

 التزام الطالب باإلرشادات والتعلٌمات التً ٌوجهها المسئول فً قاعة االختبارات.   -6
 

 

 ثانيا:  في المجال غير األكاديمي:
 

 القرارات الصادرة.التزام الطالب بؤنظمة الجامعة ولوائحها وتعلٌماتها و  -1

 التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعٌة أثناء وجود الطالب فً الجامعة.  -2

التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطٌلها عن   -3

 العمل.

 التزام الطالب بالتعلٌمات الخاصة بترتٌب وتنظٌم واستخدام مرافق الجامعة وتجهٌزاتها -4

 ام الطالب بالزي والسلوك المناسبٌن لألعراف الجامعٌة واإلسالمٌة. التز -5

 التزام الطالب بالهدوء والسكٌنة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخٌن فٌها.  -6

 

 

 

 

 

 

 


