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(المادة األولى :األحكـام و التعريفــات)
أ-

تُ عنـــى ـــثي الوثيقـــة وقياـــا حقـــوق الطـــالب وجامعـــة ا مـــام بـــ
الرحمن ون فيصل وواجباتهم تجاي الجامعة .جميع الحقوق والواجبات
المــثكو ة فــه ــثي الوثيقــة م ــتقاي مــن اللــوانظ التن يميــة لن ــام
التعلــيم العــاله والمملكــة العرويــة ال ــعودية والقوا ــ التنفيثيــة
لجامعـــة ا مـــام بـــ الـــرحمن وـــن فيصـــل ومعـــايير الهي ـــة الو نيـــة
للتقويم واال تماد األكاديمه.

ب -فــه تطبيــك أحكــام ــثي الالنحــة يقصـ والتعريفــات التاليــة المعــانه
المبينة قرين كل منها:
الجامعة :جامعــة ا مام ب الرحمن ون فيصل.
الطالب :كل من قي فه جامعة ا مـام بـ الـرحمن وـن فيصـل كأيـا كانـ
م ـــــتوياتهم التعليميـــــة (ومرحلتـــــه البكـــــالو يوا وال ا

ـــــات

ك
وإناثا منت كما أو منت كبا.
العليا) أو جن ياتهم ذكو ك ا
الكلية :الكلية الته ينتمه إليها الطالب.
اللجنــــــة :اللجنــــــة ال انمــــــة لاــــــب

ــــــلو

الطــــــالب (لجنــــــة الت ديــــــب)

فه جامعة ا مام ب الرحمن ون فيصل.
المخالفة :كل ما يخالف أن مة الجامعة ولوانحها وتعليماتها.
العقوبـــات :العقووـــات الت ديبيـــة المنصـــوي ليهـــا فـــه النحـــة
لو

ـــب

الطالب.
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(المادة الثانية :الحقـوق)
تضــم

الجامعــة بجميــد وحــااتها األةاديميــة وانداويــة

تــو ر

لطالبها ةا ة الحقوق ي المجاالت األةاديمية التالية:
وال :حق التمتد ببيئة تعلم ميسرة ومحفزة للتعلم.
ً
أ -توفير البي ة ال ا ية والمناخ العلمه المنا ب الثي يحقك للطالب
مقومات اال تيعاب وجودة التحصيل العلمه.
ب -الحصـــول لـــى البطاقـــة الجامعيـــة التـــه تثبـــ
داخل الجامعة.

خصـــية الطالـــب

ج -تعريف الطالب وكل ما يتعلك وقجراءات الت جيل للمقر ات ال ا ـية
إلى جانب الحثف – ا

ك
وفقـا
افة – االن حاب  -الت جيل – اال تثا

للتقويم األكاديمه الجامعه الصاد من مادة القبول والت جيل.
د -االلتحــاق والكليــة أو الق ــم العلمــه ح ــب ضبــتهم وفــك

ــواو

و ــــروق القبــــول التــــه تقر ــــا الجامعــــة وح ــــب قــــ ة الجامعــــة
اال تيعاوية ومعايير الكلية والتخصص.
ه -التحويل من كلية إلى أخرى داخـل الجامعـة أو مـن ق ـم لمـه إلـى
آخــر ح ــب اللــوانظ واألن مــة الخاتــة والتحويــل وح ــب ا مكانــات
المتاحة والكلية وورامجها ال ا ية.
و -إتاحــة كافــة المعلومــات ــن الج ـ اول ال ا ــية و متطلبــات البــرام
والتخــرج وا

ــالن نهــا وو ــو قبــل وــ ء ال ا ــة تمــام إجــراءات

ت جيل المقر ات ح ب األن مة المتبعة ل ى مادة القبول والت جيل.
ز -ا تماد الن ام ا لكترونه فه ت ال جات وحصر الغياب.
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 تـــوفير ورنـــام تـــ يبه لتطـــوير مهـــا ات اللغـــة ا نجليزيـــة للطـــالبالملتحقين والبرام األكاديمية الته تُ

ا واللغة ا نجليزية.

أ -توفير اللوانظ واألن مة الجامعية الته تخـص الطالـب وإتاحتهـا لـى
الموقع ا لكترونه للجامعة.

ب -حــك التر ــظ واالنتخــاب فــه المجلــا الطالوــه الــثي يمثــل

الكلية ح ب النحة المجالا الطالوية المعتم ة فه الجامعة.

ج -المحاف ة لى

ــالب

رية محتوى ملـف الطالـب و ـ م اال ـالي ليـ

أو

ا ــــتخ ام المعلومــــات الشخصــــية (ال ــــجل األكــــاديمه الملــــف

الشخصه كشف ال جات الخاي و ) إال للمصر لهم فق .
تاويا وما يتم اتخاذي من قرا ات وحق
د -إخطا الطالب ك ك
اال تراض لى أي قرا يص

مـع إ طانـ حـك

وفقا ألن مة الجامعة ولوانحها.
ك
وحقة

ه -الشكوى أو الت لم مـن أي أمـر يتاــر منـ الطالـب فـه القتـ مـع
أ اــاء ي ــة الت ـ يا أو الق ــم أو الكليــة أو أي وح ـ ة مــن وح ـ ات

الكليــات وفــك ت ل ــل المرجعيــة ا دا يــة أو مــا تــنص ليــ لــوانظ
المتخــث حيــال
وأن مــة الجامعــة وتمكــين الطالــب مــن معرفــة ا جــراء ُ
كواي من قبل الجهة الم ؤولة نها.

و -تمكــين الطالــب مــن الـ فاي ــن نف ـ أمــام أي جهــة والكليــة فــه أي
قاـية ت ديبيـة تُ رفـع

ماي أقوال إال إذا ثب

ـ ي و ـ م تـ و العقووــة فـه حقـ إال وعـ
أن

وع ا ت ان للمرة الثانية.

م حاو ي كان لعث ضير مقبـول وذلـ

ز -الت لم من القرا الت ديبه الصاد
فه ثا الش ن وموجب النحة

ب

ي وذل

ال لو

ك
وفقا للقوا

الطالوه.

المقر ة

وفقـا ألن مـة
ك
 الحصول لى وثيقة التخرج ن إنهاء متطلبات التخرجالجامعــــة ولوانحهــــا خــــالل الفتــــرة الزمنيــــة التــــه تحــــ د ا الجامعــــة

لت ليم الوثانك.

وثيقة حقوق الطالب وواجباتهم

3

وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

Vice President Office for Academic Affairs

ثانيا :الحق ي ةفاءة عمليات التعليم والتعلم وجودتها.
ً
أ -تح ـ ي

البــرام األكاديميــة وتما ــيها مــع آخــر الم ــتج ات العلميــة

فـــه التخصـــص و وطهـــا وخطـــ

التنميـــة الو نيـــة وذلـــ

االن ــجام وــين العمليــة التعليميــة و أ ـ افها وحاجــة

لتحقيـــك

ــوق العمــل

وتحقيك ؤية المملكة .0202
ــمان ـ م حصــول

ب-

البرام والخط

ــر للطــالب ينــت

ــن أيــة تغيــرات تطــرأ لــى

ال ا ية جراء ثا التغيير وذل

وع ا تماد مـا مـن

المجالا المختصة مع إ عا م وثل ..
ج -الحصول لى الخطة الهيكلية للبرنام األكاديمه وتوتيف
للمقــر ال ا ــه ن ـ و ـ ء د ا ــت

ـامل

متاــمنك ا :معلومــات ــن أ ــتاذ

المقـــر واأل ـــ اف التعليميـــة للمقـــر والجـــ ول الزمنـــه لتنفيـــثي
وا ـــتراتيجيات ت ي ــــ

وقـــوانم المهــــام والتكليفـــات المطلووــــة

و رق تقييم الطالب فه ثا المقر .
د -تــــوفير الكتــــب والمراجــــع ومصــــاد الــــتعلم والمجــــالت العلميــــة
المتخصصة

واء المطبو ة أو ا لكترونية ومكتبات الجامعة.
ك

ه -ات اق ت يا المقر ات مع توتيفات المقر ات.
و -االلتــزام مــن قبــل ي ــة الت ـ يا وا ــتراتيجيات الت ـ يا والتقيــيم
الوا دة فه توتيفات المقر ات والبرنام .
ز -التزام أ ااء ي ـة التـ يا والجامعـة وموا يـ وأوقـات المحا ـرات
وال ــا ات المكتبيــة وفتــرات الراحــة وــين المحا ــرات و ــ م إلغــاء
المحا رات أو تغيير أوقاتها إال فه حالة الارو ة ووع ا
ذل

ك
بقا مع إ طاء محا رات و يلة نها وما ال يتعا ض مع وق
م

الطالب أو ق ت
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 تــوفير فــري التواتــل مــع اــو ي ــة الت ـ يا وــالطرق المختلفــةكالبري ا لكترونه أو ال ا ات المكتبية وضيري.
ق -حرية التعبير ن الرأي واال تف ا والمناقشة فه األمو التعليمية
والتروويــة التــه تخص ـ مــع أ ــاتثت
ال لو

لــى أن يكــون ذل ـ

فــه ح ـ ود

ك
ووفقا ألن مة الجامعة ولوانحها.
الالنك

ي -تهي ــة الطــالب للمشــا كة فــه أنشــطة الخبــرة المي انيــة مــن خــالل
اللقـــاءات التعريفيــــة والمــــواد التو ــــيحية وتو ــــيظ المخــــا ر  -إن
وج ت – الته ق يتعرض لها الطالب من أنشطة الخبرة المي انية.

ً
ثالثا :الحق ـي تلقـي شودـاد ةـاديمي ومسـاعاات تعليميـة داعمـة
لعمليات التعليم والتعلم.
أ -إ عا الطالب الج د ووجود أ بوي إ

ادي للتعريف وكليات الجامعة

وأق امها ومعرفة ما ينا بهم منها لاللتحاق وها.
ب -تق يم ا

اد والتوجي للطالب وذل

الجامعــة ولوانحهــا وكتيبــات إ

وتوزيع مطبو ات ـن أن مـة

ــادية وتعريفيــة ــن الكليــة والق ــم

العلمــه الــثي ينتمــه إليــ الطالــب والخطــ

ال ا ــية والخــ مات

الطالوية األخرى وو عها لى الموقع ا لكترونه للجامعة.
ج -تقـــ يم د وا تعليميـــة إ ـــافية لـــ م وم ـــان ة الطـــالب الـــثين
يجـــــ ون تـــــعووة فـــــه ا ـــــتيعاب وعـــــ

المفـــــا يم التعليميـــــة

وح ب ا مكانات المتاحة
د -تقــ يم المقــر ات فــه م ــتويات الخطــة ال ا ــية وشــكل متــوازن
يحقك اال تفادة العلميـة للطـالب مـع م ـان تهم فـه ت ـجيل مـا
يتالنم مع م توا م العلمه.

وثيقة حقوق الطالب وواجباتهم
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ه -متاوعة تق م أداء الطالب وشكل فردي وتق يم الم ا ة وا

اد

األكاديمه والنف ه لمن يواجهون تعووات فه التعلم.
و -متاوعــة معــ الت التقــ م ال ا ــه للطــالب مــن
ومع ـ الت إتمــامهم للبرنــام ونجــا

ــنة إلــى أخــرى

وتحلي ـل البيانــات للتعــرف لــى

ف ات الطـالب الـثين يواجهـون تـعووات وغـرض تقـ يم الم ـا ة
المنا بة لهم.
ز -توفير مرافك منا بة لل ا ة الفردية والجما ية مـع تـوفير معامـل
الحا ب اآلله وضير ا من التجهيزات الالزمة.
 توفير معامل الحا ب والمختبرات والتجهيزات الالزمة ل م العمليةالتعليمية ح ب احتياجات كل ورنام أكاديمه.
ق -تق يم دو ات إ

ادية ن و ـانل األمـن وال ـالمة داخـل المختبـرات

والمعامل التعليمية والم تشفيات الجامعية وكافة مرافك الجامعة.
ي -تعريف الطالب والفري الوظيفية والمهنية المتاحـة لهـم ـن

ريـك

مركز الخريجين وملتقى المهنة والمعا ض المتخصصة.

وابعا :الحق ي التمتد بإجراءات تقييم وتقويم عادلة.
ً
أ -تو يظ إجراءات التقييم للطلبة ن و اية ت يا المقر ات.
ب -إجـــــراء التقيـــــيم فـــــه الوقـــــ

المنا ـــــب للتعـــــرف لـــــى ا نجـــــاز

األكاديمه للطالب.
ج -تنا ب آليات تقييم أداء الطلبة مع أنماق التعلم المطلووة.
د -تـقييم أ مال الطالب وع الة ومو و ية.
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ه -ا تخ ام آليات منا بة وتادقة ويمكن اال تماد ليها للتحقك مـن
م تويات (معايير) تحصيل الطالب.
و -أن تكون أ

ـمن إ ـا المـنه ال ا ـه ومحتوياتـ

لة االختبا ات

وأن يرا ــى فيهــا التوزيــع المتــوازن والمنطقــه لل ـ جات
ا

ــمن ــثا

ــــــا مــــــع معرفــــــة ا جاوــــــة النموذجيــــــة أل ــــــ لة االختبــــــا ات

الفصلية والنهانية.
ز -تقــــ يم تغثيـــــة اجعـــــة للطـــــالب حــــول أدانهـــــم ونتـــــان تقيـــــيمهم
ووصــفة فو يــة خــالل كــل فصــل د ا ــه وتكــون مصــحووة وتليــات
للم ا ة ن الارو ة.
 حصول الطالب لى نتان االختبـا ات ال و يـة والفصـلية التـه أدا ـافــه المقــر ال ا ــه وعـ االنتهــاء مــن تصــحيحها خــالل أ ــبوي مــن
وق

إجرانها.

ق -إوالغ الطالب واللوانظ واألن مة الخاتة والت لم األكاديمه.
ك
وفقــا
ي -يحــك للطالــب اال ــالي لــى و قــة ا جاوــة فــه حــال ت لمــ
لألن مة واللوانظ المعتم ة والجامعة.
 إوالغ الطالب وج اول االختبا ات من قبل الق م العلمه قبل مواالختبا ات وثالثة أ اويع لى األقل.
ل -إحا ة الطالب وما يص

فه حق من إنثا ولف

دخــول االختبــا ات النهانيــة و ــبب ضياوــ
تــاد ة

ـ ي مــن لجنــة

لن بة الحرمان وقبل مو

ــب

ــلو

ن ر أو حرمـان مـن

أو و ــبب وجــود قووــات

الطــالب وذل ـ

االختبا النهانه ووق

ن ـ وتــول

كاف.

وثيقة حقوق الطالب وواجباتهم
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خامسا :الحق ي التمتد بخامات الجامعة ومرا قها العامة.
ً
أ -الحصول لى الر اية الصحية المنا بة فه الم تشـفيات والمراكـز
الصحية التاوعة للجامعة.
ب -اال تفادة من خـ مات الجامعـة ومرافقهـا مثـل :ال ـكن الجـامعه
والمكتبة ومركز ا

اد الجـامعه والمال ـب الريا ـية والمطـا م

ومواقــــف ال ــــيا ات وضير ــــا مــــن خــــ مات وذلــــ

وفقـ ك
ـــا للــــوانظ

واألن مة فه الجامعة وح ب ا مكانات المتاحة.
ج -المشا كة فه األنشطة والبرام والفعاليـات التـه تن مهـا الجامعـة
وح ب ا مكانيات المتاحة.
د -إتاحة الفرتة للطـالب لحاـو الـ و ات الت يبيـة والبـرام والـرحالت
واألنشـــطة واأل مـــال التطو يـــة لخ مـــة المجتمـــع المحلـــه ومـــا ال
يتعا ض مع واجباتهم األكاديمية.
ه -تق يم الخ مات الالنقة و المنا بة لثوي االحتياجات الخاتة وح ب
ا مكانيات المتاحة.

سادسا :الحقوق المالية للطالب.
ً
أ -يصــرف للطالــب ال ــعودي المنــت م  -ضيــر الموظــف – والمنت ــب
امــا وخــالل فتــرة التقــويم ال ا ــه
للكليــات المقــر لهــا الصــرف ن ك
للعــام الجــامعه المعلــن مــن وزا ة التعلــيم والمملكــة وال تحت ــب
المكافتت وا انات التالية:
ال ا ة الصيفية من ذل
 20مكافــ ة

ــهرية مقـــ ا ا ( )0222يــال للطالــب فـــه التخصصــات العلميـــة

و( )052يال للطالب فه التخصصات الن رية.
 20إ انــة ماليــة

ــهرية للطالــب الكفيــف م ــاوية لمرتــب ال جــة األولــى مــن

المرتبة الخام ة وا م و ل قا ئ وو انل معين .
 20مكاف ة تفوق مق ا ا ( )0222يال للطالـب الحاتـل لـى تقـ ير ممتـاز فـه
كل ام د ا ه
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ب -يحك للطالب المنت م التق يم لى ا
والقروض (مبلغ ماله م ترد ن

انات (مبلغ ماله ضير م ترد)

ريك أق اق تح م من المكاف ة).

ج -إتاحة الفرتـة للطـالب للعمـل فـه ورنـام التشـغيل الطالوـه وفـك
النحة الصن وق الطالوه وذل
وق

فه وعـ

األ مـال المنا ـبة خـا ج

ال ا ة لـى أن يتـولى مجلـا إدا ة تـن وق الطـالب تح يـ

المكاف ة ون ام ال ا ات.

د -اال تفادة من خ مات تن وق الطالب فه د م األنشـطة وتقـ يم
الجوانز للمتفوقين فيها.

وإياوا للطالب فه حال كـان
فر وال جة ال ياحية ذ كاوا
ك

ه -ترف تثكرة

ـاء
البرنــام األكــاديمه يتطلــب ــفري خــا ج م ينــة ال ا ــة وذلـ ونـ ك
لى توتية مجلا الق م والكلية وموافقة مـ ير الجامعـة ولمـرة
واح ة خالل المرحلة ال ا ية الواح ة.

و -الحصـــــول لـــــى وجبـــــات ضثانيـــــة و
مطعم الجامعة.

ـــــعا مخفاـــــة ـــــن

ريـــــك

ز -يصـــرف لطـــالب المنحـــة الر ـــمية مـــن خـــا ج المملكـــة فـــه المرحلـــة

الجامعية وخالل فترة التقويم ال ا ه للعام الجامعه المعلن من
وزا ة التعليم والمملكة المكافتت وا
 20مكافـ ة

انات اآلتية:

ــهرية وفــك مــا يصـــرف للطالــب ال ــعودي مقـ ا ا ( )0222يــال

للتخصصات العلمية و ( )052يال للتخصصات الن رية.

 20مكاف ة تفوق مق ا ا ( )0222يال للطالب فـه المرحلـة الجامعيـة الحاتـل
لى تق ير ممتاز فه كل ام د ا ه.
هر واح

نويا وـ ل كتـب ومراجـع خـالل المـ ة الن اميـة المحـ دة

 20مكاف ة

 20تــــرف مكافــــاة

ــــهرين وــــ ل تجهيــــز نــــ قــــ وم الطالــــب الحاتــــل لــــى

نهاء ال ا ة.

منحة خا جية.

 25ترف مكافاة ثالثة أ هر و ل تخرج لشحن الكتب لطالب المنظ الخا جية.
 20تثكرة

ـفر وال جـة ال ـياحية المخفاـة نـ ال ـفر نهايـة كـل ـام د ا ـه

من أقرب

ريك لمقر ا قامة.

وثيقة حقوق الطالب وواجباتهم
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(المادة الثالثة :الواجبات)
يلتــزم بـــالب جامعـــة انمــام عبـــا الـــرحم

بــ

يصـــ

بكا ـــة

الواجبات التالية تجاه الجامعة والعملية التعليمية.
وال :واجبات الطالب تجاه المحا ظة على بيئة التعلم:
ً
أ -حمــل البطاقــة الجامعيــة أثنــاء وج ـود م داخــل الجامعــة والمحاف ــة
ليها من العب

وإوراز ا حين الطلب من قبل م ؤوله الجامعة.

ب -إ طـــاء المعلومـــات والبيانـــات الصـــحيحة للجهـــات المعنيـــة وعمـــادة
القبول والت جيل و مادة

ؤون الطالب وأ ااء ي ة الت يا

وموظفه الجامعة ذوي االختصاي.
ج -التجاوب واالمتثال للتعليمات الر مية الصاد ة من الجامعـة والتـه
يبلغهم وها الم ؤولون ا دا يون أثناء ت ديتهم لمهامهم فه العمل.

د -االلتــزام وــالتقويم األكــاديمه الزمنــه المعلــن لــى موقــع مـــادة
القبول والت جيل.
ه -ت جيل المقر ات فه ن ام
لــثل

جالت الطالب فه الوق

المخصـص

وفــه حالــة وجــود تعــا ض أو خط ـ فــه الج ـ ول ال ا ــه أو

المواد المطروحة تتم مراجعة الشؤون األكاديمية والكلية.
و -متاوعــة البري ـ ا لكترونــه الجــامعه وشــكل يــومه لمتاوعــة مــا ق ـ
ير ل خالل من إ النات أو تكليفات ومهـام د ا ـية (ويعتبـر البريـ
الجامعه و يلة التواتل الر مه مع الطالب).
ز -اال الي لى ا

النـات التـه تو ـع فـه لوحـة ا

النـات الر ـمية

داخل كلياتهم.
 التقيـــ وـــن م وتعليمـــات المكتبـــة وااللتـــزام التـــام والهـــ وء أثنـــاءوجود م وها واال تفادة مما يتوفر من خ مات ومعلومات.
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ق -الحفــاع لــى األمــاكن المخصصــة لل ا ــة واحتــرام قوا ـ األمــن
وال المة فه كامل مرافك الجامعة.

ي-

ــــ م تنــــاول المــــ كوالت والمشــــرووات داخــــل قا ــــات ال ا ــــة أو

المختبرات أو معامل الحا ب اآلله أو المكتبات الجامعية.

 إوــــــ اء االحتــــــرام والتقــــــ ير الالنقــــــين و اــــــاء ي ــــــة التــــــ ياوجميع من ووه الجامعة.

ل -إو اء االحترام والتق ير لموظفه األمن واال تماي إلـى التوجيهـات
والتعليميات الته تص

والحرم الجامعه.

منهم وشـ ن

ـب

ن ـام األمـن وال ـالمة

ثانيا :واجبات الطالب تجاه تحقيق جودة العملية التعليمية:
ً
أ -اال ــــالي لــــى النحــــة ال ا ــــة واالختبــــا ات والقوا ــــ التنفيثيــــة
للجامعة واالحتكام لها أثناء م يرت األكاديمية.

ب -االنت ــــــام فــــــه ال ا ــــــة وااللتــــــزام وتنفيــــــث كافــــــة التكليفــــــات
والمهام ال ا ية المطلووة منث و ء ال ا ة.

ج -االلتزام واحترام القوا

والترتيبات المتعلقة و ير المحا رات.

د -االلتزام وموا ي المحا رات وال وا العملية والت يب المي انه.
ه-

ـ م التغيــب إال وعــث مقبــول وذل ـ

واألن مة والجامعة.

وفقــا لألحكــام الــوا دة وــاللوانظ

و -اال ـــالي والعلـــم ون ـــب الغيـــاب الم ـــمو وهـــا ـــن المحا ـــرات
وال وا العملية وفك القوا

التنفيثية ذات العالقة.

ز -إضــالق الهــاتف الجــوال وأي أجهــزة إلكترونيــة و ـ م ا ــتخ امها داخــل
القا ة ال ا ية.

 المثـــاورة فـــه ال ا ـــة و المشـــا كة فـــه أنشـــطة قا ـــة ال ا ـــةويتحمل الطالب م ـ ولية متاوعـة ا

فه حال

م حاو ي.

النـات والواجبـات و األنشـطة
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ق -احترام زمالن الطالب والتعاون معهم لزيادة تحصيلهم العلمه.
ي -حاو المؤتمرات والن وات العلمية فه تخصصـ التـه تقـام داخـل
الجامعة وخا جها ح ب ا مكان.
 -االلتزام وموا ي االختبا ات ال و ية والفصلية والنهانية.

ل -االلتــزام وت ــليم الواجبــات فــه المو ــ المحــ د لهــا وأي تــ خير قــ
يؤدي إلى خصم د جات ذل الواجب.

م -مرا اة األمانة العلمية ن أداء الواجبـات واالختبـا ات و ـ م ا خـالل
وهـــا وـــالغو أو الشـــروي فيــــ أو ال ـــرقة الفكريـــة فـــه التقــــا ير و
المشا يع ال ا ية والبحوث.

ن -المشا كة فه ا جاوة ن ا تبانات التقييم والجودة الموجودة لـى
موقع الجامعة.

ا -تحري ا نصاف والع الة فه تقييم او ي ة الت يا والمقر ات
ال ا ية والخ مات ح ب النماذج المع ة لثل .

ً
ثالثا :واجبات الطالب ي عمليات انوداد األةاديمي.
ادي للتعريف وكليات الجامعة وأق امها العلمية.

أ -حاو اليوم ا

ب -اال ـــــــتفادة مـــــــن ا
المق مة للطالب.

ج-

ـــــــاد والتوجيـــــــ والم ـــــــان ة التعليميـــــــة

اال ـــالي لــــى المطبو ـــات الخاتــــة و ن مـــة الجامعــــة ولوانحهــــا

والكتيبــات ا

ــادية والتعريفيــة ــن الكليــة والق ــم العلمــه الــثي

ينتمه إلي الطالب والخط

ال ا ية والخ مات الطالوية األخرى.

د -التعاون مع أ ااء ي ـة التـ يا الم ـؤولين ـن تقـ يم المشـو ة
وا

ه-

اد المنا ب للطلبة واال تفادة من خبراتهم األكاديمية.

لب تق يم ال وا ا

افية الالزمة ن الحاجة لثل .

و -تعــاون الطالــب مــع المر ـ األكــاديمه وشــكل فــردي لمتاوعــة م ـ ى
تق ـ م أدان ـ األكــاديمه وذل ـ

لطلــب الم ــا ة أو ا

حال مواجهت تعووة فه تق م ال ا ه.-
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وابعا :واجبات الطالب ثناء عمليات التقويم واالختباوات.
ً
أ -اال الي لى كافة األن مة والتعليمات الخاتـة واالختبـا ات ون ـام
قبول األ ثا فه التغيب نها.
ب -الت كــــ مــــن فتــــرة االختبــــا ومكــــان انعقــــادي والحاــــو قبــــل ذلــــ
ووق

كاف.
ِ

ج -االلتزام واألن مة والترتيبـات المتعلقـة واالختبـا ات و ـ م الغـو أو
الشروي في أو الم ا ة فه ا تكاو أو ا خالل ون ام االمتحانات.
د -االلتزام وا

ادات والتعليمات الته يوجهها الم ؤول أو المراقب

فه قا ة االختبا ات أو المعامل والتزام اله وء أثناء أداء االختبا ات.

خامسا :التزامات الطالب نحو المحا ظة على المرا ق العامة بالجامعة.
ً
أ -المحاف ــة لــى الممتلكــات الخاتــة والجامعــة ومــا يحقــك النفــع له ـم
ولزمالنهم و م التعرض لها وا تالف أو العب
العمل أو المشا كة فه ذل

وها أو تعطيلها ن

واء المبانه أو التجهيزات والمعامل.
ك

ب -المحاف ـــة لـــى ن افـــة القا ـــات ال ا ـــية والمعامـــل والمختبـــرات
وجميع مرافك الجامعة.
ج -التعرف لى اللوانظ واألن مة الجامعية واال الي ليها والتقي وها
و م القيـام وـ ي أ مـال مخلـة وـالقيم واألخـالق ا

ـالمية واآلداب

العامة والتعرف لى ما ي تج منها إذ إن الجهـل واألن مـة لـيا
ث ا يعفى الطالب من الم ؤولية.
د-

م تزوير أو تحريف أي معلومات لى الوثانك الر مية للجامعـة أو
موقعها ا لكترونه.

ه -االلتزام واله وء وال كينة داخل مرافك الجامعـة واالمتنـاي تمامـا ـن
الت خين داخل الحرم الجامعه.
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و -االلتــــزام واألن مــــة والقوا ــــ المرو يــــة وإتبــــاي تعليمــــات األمــــن
وال المة داخل الحرم الجامعه.
ز -االلتزام وال لو

الالنك والتعامل و

ـلوب حاـا ي و ـ م القيـام

و ي نوي من التصرفات أو التلفظ و لفاع ضير النقة
م ــمو ة أو مكتووــة أو القيــام و ـ ي نــوي مــن ا

واء كان

ألفاع

ــاءة فــه التعامــل

العام مع زمالن الطالب أو أي من من ووه الجامعة و يوفها.
 المحاف ة لى خصوتية اآلخرين وع م التصوير أو الت جيل المرنهوالصوته إال و ذن م بك ووفك النحة

ب

ال لو

الطالوه.

ق -ا والغ ن أية مخالفات أو تصرفات تمـا وـ من المنشـتت أو تعرقـل
من
ي-

ير العملية التعليمية داخل الحرم الجامعه.

ما

اءة إلـى

ـمعة الجامعـة وـ ي تصـرف ضيـر النـك يصـ

داخــل الحــرم الجــامعه أو خا ج ـ
المنا ب فه حق
-

منـ

وللجامعــة الحــك فــه اتخــاذ ا جــراء

ن وقوي أي مخالفة ح ب الن ام.

م القيام وـ ي فعـل يخـل وح ـن ال ـيرة وال ـلو

داخـل الجامعـة

أو خا جها.
ل-
م-

م حمل أي نوي من األ لحة داخل الحرم الجامعه.
م تن يم األنشطة أو ت

ك
خالفـا للـوانظ المعمـول
يا الجمعيـات

وها فه الجامعة.
ن-

م إت ا النشـرات أو توزيعهـا أو جمـع أمـوال أو جمـع توقيعـات
من الطالب دون موافقة من الجامعة.

ا-

م إقامة أي أنشطة أو فعاليات خا ج الجامعة – يحمل ا م جامعة
ا مام ب الرحمن ون فيصل -و ون أذن خطه من الجامعة.

ي -االلتزام والم هر الالنك للطالب الجامعه ح ب ما تنص لي أن مة
الجامعة وقوانينها واأل راف ا
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 )0أن يكــون ملــبا الطــالب (الــثكو ) وجامعــة ا مــام بــ الــرحمن وــن
وفقا للشروق اآلتية:
ك
فيصل وم هر م
0-0

م ا ت اء القمـيص المرمـوز وشـعا ات تـ ل لـى االنتمـاء إلـى جما ـة أو
يحمل تو ك ا أو
ُ
انفة أو تن يم أو قميص

ـوما و بـا ات تتعـا ض مـع
ك

قيمنا ال ينية.
"الشو ت والبرمودا".

0-0

م ا ت اء البنطال القصير وجميع أنوا

0-0

م اتباي تقليعات وقصات الشعر الخا جة ن الم لوف.

0-0

م ا ت اء حثاء المنزل أو الشا ئ داخل حرم الجامعة أو الكلية.

5-0

م لبا الن ا ات الشم ية داخل القا ة ال ا ية.

 0-0االلتزام والزي المقر ل خول المعامل والمختبرات ال ا ية.

 )0أن يكــون ملــبا الطالبــات (ا نــاث) وجامعــة ا مــام ب ـ الــرحمن وــن
وفقا للشروق اآلتية:
ك
فيصل وم هر ن
منعــــــا واتك ــــــا لــــــبا العبــــــاءة الاــــــيقة أو ذات األلــــــوان الصــــــا خة
 0-0يمنــــــع
ك
وكثل

لبا البنطال.

 0-0أال يكــــون الملــــبا

ــــفافا أو
ك

ــــيقا أو ذا فتحــــات وا ــــعة فيكشــــف
ك

ـيرا أو مقترنـ كـا وزينــة مبــالغ فيهــا تنــافه
معــالم الج ــم .كمــا ال يكــون قصـ ك
الثوق العام.
 5-0ـ م ا ت ـ اء ولــوزات مرمــوزة وشــعا ات ت ـ ل لــى االنتمــاء إلــى جما ــة أو
تحمـل تـو ك ا أو
ُ
انفة أو تن يم أو ولوزات

ـوما و بـا ات تتعـا ض مـع
ك

قيمنا ال ينية.
منعــا واتك ــا التشــب والرجــال فــه الملــبا وقصــات الشــعر وال ــلو .
 0-0يمنــع
ك
وكثل

يمنع ا تخ ام المكياج المبالغ في .

 7-0فيمــا يخــص لبــاا
كالم

البــات الجامعــة فــه أمــاكن التـ يب الميـ انه العامـة

تشفى والمختبرات يتوجب( :لبا معطف

ويل إلـى م ـتوى الركبـة

وفافاض ومغلك األز ا االلتزام والحجاب الشر ـه ال اتر و
م ا تخ ام العطو

م ا ـتخ ام المكيـاج

م إظها الشعر

ك
منعـا
ـ م ا تـ اء الكعـب العـاله

ز اج المر ى و مراجعه الم تشفى).
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سادسا :واجبات الطالب المالية:
ً
يلتزم الطالب م

منسوبي الجامعة بالواجبات المالية اآلتية:

أ -ا ـــتقطاي مبلـــغ ( )02يـــال مـــن مكافـــ ة كـــل
تن وق الطالب.

الـــب كا ـــترا

ب -فه حال حصول الطالب لى قرض فقن يلتزم وت

المو المقر وذل
ك
هريا  %05من قيمة المكاف ة الشهرية.
ما يخصم

فـــه

ي القرض فه

وخصم من مكاف ت الشهرية لى أن ال يتجاوز

ج -فــه حــال إتــالف الطالــب المتعم ـ ألي مــن ممتلكــات الجامعــة فــقن
الماله من الار الحاتل.
الجامعة تحتفظ وحقها والمطالبة والتعوي
د -دفع المبالغ المقر ة

واء كانـ

قيمـة الخـ مات الطالويـة أو القيمـة

المالية المترتبة لى ت خير ا ترجاي الكتب الم ـتعا ة مـن المكتبـة أو

إتالفها وفك اللوانظ المعتم ة ل ى مادة

ؤون المكتبات.

ه -دفع المبالغ المالية المقر ة للمخالفات المرو ية.
والل تعالى وله التوفيك
المراجد:
 ن ام مجلا التعليم العاله المملكة العروية ال عودية.
 وثانك المركز الو نه للتقويم واال تماد األكاديمه -المملكة العروية ال عودية


النحة ال ا ة واالختبا ات وقوا

 جامعة القصيم .دليل الطالب (مال
 جامعة ا مام محم ون
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ا التنفيثية وجامعة ا مام ب الرحمن ون فيصل 0207

وما لي ) 0200م.

عود .حقوق الطالب الجامعه وواجبات .
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