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حقوق الطالبة الجامعية )في المجال األكاديمي(

توفيــر البيئــة الدراســية والمنــاخ العلمــي المناســب لهــا للحصــول علــى تعلــم ذي الجــودة عاليــة  	
بمــا يتماشــى مــع رســالة الجامعــة مــن خــال توفيــر كافــة اإلمكانــات التعليميــة المتاحــة لخدمــة 

هــذا الهــدف.

حقهــا فــي توفيــر المــادة العلميــة والمعرفــة المرتبطــة بالمقــررات الجامعيــة التــي تدرســها وذلــك  	
وفقــًا لألحــكام واللوائــح الجامعيــة التــي تحكــم العمــل األكاديمي.

تســهيل الحصــول علــى كامــل حقوقهــا داخــل الجامعــة مــن قبــل الجهــات اإلداريــة أو األكاديميــة  	
وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

المحافظــة علــى ســرية المعلومــات والخصوصيــة التامــة فــي كل مــا يتعلــق بهــا وعــدم االطــاع  	
أو اســتخدام المعلومــات الشــخصية، الســجل األكاديمــي، الملــف الشــخصي وكشــف الدرجــات 

الخــاص بهــا إال للمصــرح لهــم فقــط.

إشــعارها قبــل اتخــاذ أي قــرار بحقهــا ولفــت نظرهــا عنــد وقــوع أي مخالفــات وإخطارهــا كتابيــًا بمــا  	
ــا  ــارض مــع مصلحته ــرار يتع ــق النقــد فــي أي ق ــا مــع إعطاءهــا ح ــرارات بحقه ــاذه مــن ق ــم اتخ ت

ــح الجامعــة. األكاديميــة وفقــًا ألنظمــة ولوائ

ــة التــي تخصهــا علــى أن  	 ــة والتربوي ــرأي والمناقشــة فــي األمــور التعليمي ــر عــن ال ــة التعبي حري
ــح الجامعــة. ــك فــي حــدود الســلوكيات الائقــة وفقــًا ألنظمــة ولوائ يكــون ذل
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التظلــم لــدى الجهــة المعنيــة فــي حالــة عــدم الحصــول علــى حقوقهــا المذكــورة فــي ميثــاق  	
الطالبــة.

التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة بمواعيــد وأوقــات المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا 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 الطالبــة أو قدرتهــا علــى االســتيعاب.

تعريفهــا بمصــادر الحصــول علــى اللوائــح واألنظمــة الجامعيــة )موقــع الجامعــة، عمــادة القبــول  	
والتســجيل وعمــادة شــؤون الطــاب وغيرهــا...(.

حصولهــا علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة )CD( مــن وثيقــة حقــوق وواجبــات الطالبــة الجامعيــة  	
أو وضعهــا علــى موقــع الجامعــة اإللكترونــي.

االلتحــاق بالكليــة أو القســم العلمــي حســب رغبتهــا وفــق ضوابــط وشــروط القبــول والتســجيل  	
التــي تقرهــا الجامعــة وحســب إمكانيــات الجامعــة.

تقديــم اإلرشــاد والتوجيــه لهــا وذلــك بتوزيــع مطبوعــات عــن أنظمــة ولوائــح الجامعــة وكتيبــات  	
إرشــادية وتعريفيــة عــن الكليــة والقســم العلمــي الــذي تنتمي إليــه والخطط الدراســية والخدمات 

ــا )CD(، ووضعهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للجامعــة. الطابيــة األخــرى وتوفيرهــا إلكترونيًّ

االطــاع علــى الجــداول الدراســية قبــل بــدء الدراســة إلتمــام إجــراءات تســجيل المقــررات التــي  	
يتيحهــا لــه النظــام حســب قواعــد وشــروط عمــادة القبــول والتســجيل.
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حــذف أو إضافــة أي مقــرر أو حــذف الفصــل الدراســي بأكملــه وفقــا للتقويــم الجامعــي الصــادر  	
مــن عمــادة القبــول والتســجيل.

الحصول على مخطط المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل على معلومات: 	

عن أستاذ / أساتذة المقرر 	

 المقرر الدراسي 	

 أهداف المقرر ومخرجاته التعليمية 	

 الجدول الزمني لتنفيذ المقرر  	

 أساليب وطرق تقييم الطالبة خال الفصل الدراسي  	

 االختبارات 	

 األنشطة التي تتعلق بالمادة  	

 التطبيقات العملية على المادة 	

 توزيع المهارات الواجب اكتسابها  	

 المراجع  	

  مصادر المعرفة والتعلم المتعلقة بالمقرر 	
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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 

بالتحويــل.

الحصــول علــى وثيقــة التخــرج عنــد إنهــاء متطلبــات التخــرج وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة خــال  	
الفتــرة الزمنيــة التــي تحددهــا الجامعــة لتســليم الوثيقــة.

توفيــر فــرص التواصــل الدائــم مــع عضــو هيئــة التدريــس بالطــرق المختلفــة كالبريــد اإللكترونــي  	
أو الســاعات المكتبيــة.

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

ضمان سرية الشكوى المقدمة منها ضد أستاذها / أستاذتها. 	

الشــعور باألمــن الحســي، بحيــث ال تتعــرض إلــى أخطــار جســدية أو صحيــة واألمــن المعنــوي أو  	
النفســي، بحيــث ال تشــعر الطالبــة بــأي تهديــد معنــوي مثــل التخويــف مــن العقوبــة أو التعــرض 

لإلهانــة أو الســخرية مــن قبــل الجهــات األكاديميــة واإلداريــة.

االطــاع علــى عاماتهــا فــي المقــرر الدراســي، نتائــج االختبــارات، الدوريــة والفصليــة التــي  	
أدتهــا بعــد االنتهــاء مــن تصحيحهــا، وكــذا مراجعــة إجاباتهــا فــي االختبــار النهائــي، واالطــاع علــى 

ورقــة اإلجابــة إذا اقتضــت الحاجــة وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.
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حقوق الطالبة الجامعية )في المجال غير األكاديمي(

ــي  	 ــار النهائ ــذار ولفــت نظــر أو حرمــان مــن دخــول االختب إحاطتهــا بمــا يصــدر فــي حقهــا مــن إن
وإحاطتهــا بســبب حرمانهــا وذلــك قبــل موعــد االختبــار النهائــي بوقــت كاف.

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

معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية. 	

اســترداد جميــع واجباتهــا التــي ســلمتها خــال الفصــل الدراســي ســواء كانــت نســخة ورقيــة أو  	
نســخة إلكترونيــة أو غيــر ذلــك.

الحصــول مقابــل مالــي فــي حالــة تكليفــه بالعمــل بالســاعات خــال ســنوات الدراســة وخــارج  	
واجباتهــا باالتفــاق مــع الجهــة المكلفــة وفقــًا ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

الحصــول علــى إعانــات أو قــروض ماليــة بعــد دراســة حالتهــا الماديــة وثبــوت حاجتهــا لهــا وفقــًا  	
ألنظمــة ولوائــح الجامعــة.

إتاحــة الفرصــة لهــا لحضــور الــدورات التدريبيــة والبرامــج والرحات واألنشــطة واألعمــال التطوعية  	
بمــا ال يتعــارض مــع واجباتهــا األكاديمية.
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اختيــار مــن تمثلهــا مــن زمياتهــا الطالبــات للمشــاركة فــي لجــان الطالبــات االستشــارية لمناقشــة  	

مــا يخصهــا مــن مواضيــع )المجلــس الطالبــي(.

الحصــول علــى الخدمــة الائقــة والمناســبة الحتياجاتهــا وتعريفهــا بهــا فــي حالــة كونهــا مــن ذوي  	

االحتياجــات الخاصــة وذلــك حســب اإلمكانــات المتاحــة.

تقييم الخدمات الطابية المقدمة لها من خال االستبانات التي تقدم لها. 	

توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقها ومتابعتها. 	

تزويدها باللوائح كاملة بما في ذلك الائحة التأديبية والئحة العقوبات. 	

ــذة  	 ــات المتخ ــة باألخطــاء المنســوبة إليهــا بطريقــة رســمية وتســتمد العقوب ــم إعــام الطالب يت

ضدهــا مــن الائحــة التأديبيــة والئحــة العقوبــات المعمــول بهــا بالجامعــة، ويمكــن أن تصــل 

ــي مــن الجامعــة ــد الفصــل النهائ ــى ح ــات إل العقوب
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واجبات الطالبة الجامعية

على الطالبة احترام نظام الجامعة المعمول به. 	

على الطالبة احترام كرامة وسامة أعضاء االسرة الجامعية ومنسوبيها. 	

أن تقــدم الطالبــة معلومــات ســليمة ودقيقــة عنــد قيامهــا بعملية التســجيل وأن تفــي بالتزاماتها   	
اإلداريــة تجاه المؤسســة.

على الطالبة أن يتصف بحسن الخلق في سلوكها. 	

أن تحتــرم حــق أعضــاء األســرة الجامعيــة فــي حريــة التعبيــر طالمــا كان فــي حــدود مــا تســمح بــه  	
أنظمــة الجامعــة واألعــراف األكاديميــة والقيــم المجتمعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

على الطالبة أن ال تلجأ إلى الغش أو سرقة أعمال غيره. 	

أن تحافــظ الطالبــة علــى األماكــن المخصصــة للدراســة والوســائل التعليميــة المســخرة لخدمتهــا  	
فــي العمليــة التعليميــة، وأن تحافــظ علــى كافــة ممتلــكات الجامعــة وال تعبــث بها قصــد التخريب 

أو اإلتــاف.

ــى نظافــة الجامعــة  	 ــط الســامة العامــة وتحافــظ عل ــد األمــن الجامعــي وضواب ــرم قواع أن تحت
ومرافقهــا.
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