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 جامعة امللك خالدوطالبات دليل احلقوق والواجبات لطالب 

 :مدير اجلامعةمعايل كلمة 

 صلى اهلل عليه وسلم بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل

مهمة في  ةضافليشكل إجامعة الملك خالد وطالبات أقدم دليل الحقوق والواجبات لطالب يسعدني أن 
بن سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك حيث يأتي متمشيًا مع اهتمامات ، لهمسياق خدمة الجامعة 
وركيزة رئيسية  ،التعليم في المملكة نموذج متميزأن يؤكد على إذ  -حفظه اهلل-عبدالعزيز آل سعود 
 .األجيال القادمة هم الثروة الحقيقية واالهتمام بهم هدف أساسيفلالستثمار والتنمية، 

الخطوات التي تخطوها الجامعة في طريقها نحو التميز بما يتناسب مع إحدى الدليل هذا كما يعد 
ايدة بالتعليم العالي وتطويره.  واهتماماتها المتز وجهودها المستمرة إلى النهوض بالوطن، سعي الحكومة الرشيدة 

 موتحرص على أن توفر لهعلى قمة أولوياتها،  محيث تضعه بطلبتهاويعبر هذا الدليل عن اهتمام الجامعة 
مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحقوق األكاديمية، وغير األكاديمية من خالل البرامج األكاديمية، والمقررات 

إلرشاد األكاديمي، والتغذية واإلسكان الجامعي، والرعاية الرياضية والطبية الدراسية، واألنشطة التعليمية، وا
يعد واآلداب التي من الواجبات  وقد أعدت الجامعة هذا الدليل للتقيد بما ورد فيهواالجتماعية، وغير ذلك.  

طن.  ويتطلب ، وحقوق الجامعة والو ء والزميالتزمالالوحقوق كل طالب وطالبة،  بها ضمانًا لحقوقااللتزام 
بي روعي في إعدادها أن تكون ذات طابع تأدي ةنظمذلك وجود إجراءات تأديبية لمن يخرج عن اللوائح واأل

صالحي وتقويمي، كما روعي أن تكون متدرجة   .في شدتها وا 

حقوقهم، أو من ضرر حق من شكواهم مما يرون أنه انتقاص ل وأالطلبة بحق تظلم اختتم الدليل و 
على قدر  -والطالباتالطالب وبناتي أبنائي -واطمئنان أنكم  نتيجة تطبيق قرار ما.  وأنا على ثقة  وقع عليهم 

 كبير من المسؤولية، وأنكم تمثلون أخالق الطالب الجامعي.

 مدير الجامعة

 فالح بن رجاء اهلل السلميأ. د. 
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 مقدمة:

وتفعيل قيمها مسؤولية مشتركة، وغاية تسعى قيادات ورسالتها، وأهدافها، الجامعة،  إن تحقيق رؤية
داراتها، وجميع منسوبيها  ن تحقيق تلك الغاية يؤد  إلى زيادة االستفادة من أل، إلى تحقيقهاالجامعة، وا 

ها من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات وفقًا الحتياجات المجتمع، ن  مك  الخدمات التعليمية، والبحثية، وي  
يمكن الوصول إلى ذلك مالم يتوفر نظام متوازن، ومتكامل يجمع بين حقوق األفراد،  اته.  والوأفراده، ومؤسس

من االلتزام بالواجبات متابعة و  ،يقابلها من واجبات، مع وجود آليات واضحة، ومحددة لحفظ هذه الحقوق وما
 األخالقي القويم.  تأديبية لمن يخرج عن المسار السلوكي، و عقوبات خالل اتخاذ إجراءات تقويمية، و 

نال من ، بل يمتد ليفقط ينعكس على من ارتكبها ال المخالفةوقوع وتزداد أهمية األمر عندما يكون 
على قدرة الجامعة على تقديم خدماتها على الوجه األمثل للمستفيدين منها، وعلى  حقوق اآلخرين، ويؤثر سلباً 

عليها من حقوق  ومن هنا، فقد قامت جامعة الملك خالد بتحديد ما  .والطالبات ها الطالبؤ رأسهم أبنا
عليهم القيام به من واجبات  (، وكذا ماوالطالبات )حقوق الطالبمن الجنسين والتزامات تجاه طالبها 

( تجاه أنفسهم، وزمالئهم، وكافة منسوبي الجامعة، كما أعدت الئحة والطالبات والتزامات )واجبات الطالب
 ةنظمالقيم اإلسالمية، واآلداب العامة، واللوائح واأل الفونالمخالفين ممن يخ الطالب والطالبات لتأديب
حيث تحقق العدالة والمساواة فيما بينهم  ،الطلبةضمانات حقوق إحدى وجود الئحة للتأديب د ويع.  ةالجامعي

الطلبة الستيفاء  وضماناً   شدتها.طبيعتها أو نفس المخالفة لعقوبات تختلف في  ويتعرض مرتكب بحيث ال
حت لهم فرصة التظلم من العقوبات التي تقع على المخالف منهم، ويعتقد أنه قد تعرض يلكافة حقوقهم، فقد أت

، من خالل الئحة للتظلمات، كما وظروفها لظلم سواء في شدة العقوبة، أو في مالبسات المخالفة التي حدثت
للتظلم، أو تم إعدادها نماذج ، من خالل أنه انتقاص لحقوقهم أتاحت لهم الحق في الشكوى مما يعتقدون

والئحة التأديب وضوابط لتقديم شكوى.  كما وضعت الجامعة آلية للمراجعة الدورية للحقوق والواجبات، 
المستجدات األكاديمية، والتقنية، التي تطرأ في بيئة كذا ، و لتلك اللوائح، في ضوء نتائج التطبيق الفعلي التظلم

 التعليم العالي بصفة عامة، وجامعة الملك خالد بصفة خاصة.
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  األدلة حيث يحتو  على وتفعياًل لقيم الشفافية التي تتبناها الجامعة، فقد أعدت الدليل الذ  بين يديك
 التالية:واللوائح 

 جامعة الملك خالد.وطالبات حقوق طالب  -1
 جامعة الملك خالد.وطالبات واجبات طالب  -2
 المخالفين.التأديبية للطالب والطالبات الئحة ال -3
 التظلم. ضوابط -4
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 طالب جامعة امللك خالد حقوقأوالً: 

تأهياًل مناسبًا وتوفير بيئة أكاديمية متميزة وطالباتها يرتبط نجاح الجامعة بقدرتها على تأهيل طالبها 
.  ويستحيل أن تقوم الجامعة بدورها على الوجه همتيسر عمليات التعليم والتعلم، واإلعداد الشامل والمتوازن ل

عدم العقبات التي قد تحول دون هذا هو  ىحدإن إفي ذلك، إال وطالباتها األكمل دون أن يشاركها طالبها 
من هنا، حرصت و من حقوق، وما عليهم من واجبات.   الجامعة لما لهمطلبة صورة واضحة لدى وجود 

 خالل حياتهم الجامعية.الطلبة كون ميسرًا وموجهًا لسلوك جامعة على إعداد هذا الدليل ليال

 :اجلامعية للطلبةقوق احل

عدد من الحقوق والخدمات التي تقدمها له الجامعة مشتملة على جامعة الأو طالبة بلكل طالب 
الكفيلة بتوفيرها  اإلجراءاتوعلى الجامعة أن تتخذ مجموعة من الحقوق األكاديمية، وغير األكاديمية، 

 يلي: ماالطلبة توفير ، وتشمل حقوق وتحقيقها

 الحقوق األكاديمية: -1

 يلي: ما ةطلبللعلى الجامعة أن توفر 

 الدراسةوائح ول ،موواجباتهم هحقوقمن خاللها على  وناألدلة اإلرشادية المناسبة التي يتعرف .1
 أو كتب من الجامعة، في المتاحة عبر كافة الوسائل، والتأديب، وضوابط التظلم واالختبارات

الندوات واللقاءات ة اإللكترونية للجامعة، باإلضافة إلى بالبواعبر  إلكترونية روابط أو مطويات
 التعريفية.

 لمستجدين.لوخدماتها خاصة ، ومرافقها ،الجامعة بأنظمة ةلتعريف الطلببرامج إرشادية  .2

، وتحقيق م، وطاقاتهماالستغالل األمثل لقدراته منالطلبة ن ومناخ أكاديمي مناسب يمك   دراسية بيئة .3
 الحد األقصى من االستيعاب والتحصيل.
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في حل المشكالت  م، والتعاون معهأكاديمياً وتوجيههم  ،في كليات الجامعةالطلبة إلرشاد  فعاالً  اً نظام .4
 بطريقة مناسبة. مههالتي قد تواج

يسمح لهم وألسرهم بتنظيم بما للطلبة تاحته ا  مع بداية كل عام دراسي، و  يعالن التقويم الجامعإ .5
 وفقًا لمقتضياته. أوقاتهم

تاحة الفرصة  ،الدراسة بدء قبل الدراسية الجداولإعالن  .6 ما تعديلها  اتواقتراحآرائهم  إلبداءبة لللطوا 
 أمكن.

المتاحة، وفرص العمل التي تؤهل  التخصصات ومعرفة األكاديمية، للبرامج الدراسية لخططاإعالن  .7
 .هذه البرامج هال

الضوابط العادلة للتسجيل في  مراعاة مع النظام، يتيحها التي في المقررات التسجيل إجراءات تسهيل .8
 نفس التوقيت.و للتسجيل في نفس المقرر  ةبات الطلحالة عدم إمكانية تحقيق كافة رغب

 الدراسة لنظام وفقاً عنه،  االعتذار أو بأكمله دراسي فصل تأجيل حذفه، أو أو مقرر إضافةإمكانية  .9
 .التقويم الجامعي حسب مع االلتزام بالمواعيد المحددة ولوائحها، بالجامعة

 واللوائح حسب األنظمة أخرى، جامعة إلى الجامعة من أو آلخر تخصص التحويل منإمكانية  .11
 .الشأن هذا في الصادرة

 وموضوعاته، ومراجعه ،هأهداف، و الدراسي توصيف المقررب منذ بدء العام الدراسي ةالطلب تعريف .11
 بكل منها.وتوزيع الدرجات الخاصة وتوقيتاتها، التقويم، وأنواع ، ممنه المطلوبة والواجبات الرئيسة،

 أوقاتها تغيير أو المحاضرات إلغاء وعدم النظرية والعملية،الدراسة  ساعات استيفاءالجامعة ب التزام .12
 .ذلك في المختص مع القسم والتنسيق الضرورة، حالة في إال

وتسلسلي،  واضح بشكل ومن في حكمهم التدريس هيئة أعضاء قبل من العلمية المادة تقديم .13
 .تعليمية واستراتيجيات وأنشطة تقنيات من ذلك يسهل ما واستخدام
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 لم ماومن في حكمه  التدريس، هيئة عضو مع الالئقة العلمية والمناقشة الستفسارإتاحة الفرصة ل .14
 .واألنظمة اآلداب ضيهتتق ما النقاش يتجاوز

 موعد عن ومن في حكمه التدريس هيئة عضو إن تأخر الدرس قاعة من ةالطلب خروجالحق في  .15
 القسم المختص إشعار مع غائبًا، /الطالبةالطالب يحتسب أن دون دقيقة، بعشرين بدء المحاضرة

 .بذلك

 .نظامي عذر هناك يكن لم الخاصة بالمقرر ما االختبارات كافة أداء فيالحق  .16

 .اللوائح والتعليمات حسب النهائي االختبار قبل االختبار دخول من الحرمان حاالت عن اإلعالن .17

 .أعماله وجميع، وأبحاثهه، الختباراتعادلة، وذات مصداقية  تقويم إجراءات ةللطلب الجامعة تكفل .18

 اإلحالة أو طرحهاتم  التي والمسائل الدراسي، المقرر محتويات على بناء االختبارات أسئلة إعداد .19
 سئلة،األ على للدرجات المتوازن والمنطقي والتوزيع الوضوح فيها ويراعى المحاضرات، خالل إليها
 .ةلبالط بها التي زود والمهارات للمعارف العادل التقويم يحقق بما

 والفصليةدورية ال واالختبارات والواجبات البحوث في عليها ونحصلي التي النتائجاالطالع على  .21
 .االختبار من تاريخ أسبوعين عن تزيد ال فترة فيوها أد التي األعمال وجميع والنهائية

األكاديمي، والحصول على اإلجابات النموذجية في  معن أدائهللطلبة تقديم التغذية الراجعة  .21
 بها. وناالختبارات التي يمر 

لكترونية، إورقية أو  اً بتسليمها سواء كانت نسخ واالتي قام م، وأعمالهمالحصول على كافة واجباته .22
عالن نتيجته ،نتاج علمي وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسيإأو أ   فترة الحق في التظلم  وانقضاء ،وا 

واالختبارات التي تلزم األقسام باالحتفاظ بها  ةمن الدرجات، ووفقًا لضوابط الالئحة الخاصة بالدراس
 لمدة عام.

والئحة  التظلمات ضوابط وفق النهائية، االختبارات في اإلجابة كراسة مراجعةطلب  ةللطلبيجوز  .23
 .الدراسة واالختبارات
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أو حويل من برنامج آلخر، أو التتسجيل، الإلغاء عما يتم حيال الب أو الطالبة االلتزام بإبالغ الط .24
تم مخالفة تأديبية لإيقاعه  تممالم يكن األمر متعلقًا بإجراء تأديبي  ،حرمان من دخول االختباراتال

 .النظامية األخرى اإلجراءات ضمن أوبها، اارتك

 قبل األفراد من إليه الوصول يمكن بحيث ،أو طالبة طالب لكل إلكتروني أكاديمي بسجل االحتفاظ .25
 .للحاالت الطارئة آمن مكان في منه احتياطية نسخة ووضع فقط، لهم المصرح

 أ  تسليم فيه، وعدم المقدمة المعلومات وسرية الجامعة، داخل ةلبالط اتملف محتويات على الحفاظ .26
 محتويات تسليم فيها يطلب الحاالت التي عدا ما رسميًا، بذلك يفوضه من أو نفسه، للطالب إال منها
 التحقيق جهات أو الجامعة في األكاديمي وحدات اإلرشاد قبل من عليه االطالع أو الملف ذلك

 .صريحة رسمية وفق مخاطبات القضاء أجهزة أو الرسمية

 والمقررات التي ،المنتسبون إليه األكاديمي امجنالبر  لتقويمللطلبة اآلمنة والسرية  الفرص إتاحة .27
 .مأساتذته أداء وطريقة ها،ونيدرس

في حكمهم  ومن التدريس هيئة أعضاء مع معالقته في معليه قعي ضرر أ  من التظلم أو الشكوى .28
القواعد  اتباع ذلك في يراعى أن على ،مأو زمالئه الجامعة إدارات من أ    أو الكلية أو أو القسم
 .التظلمضوابط  في الواردة والضوابط

 وعدم صدور ضده، ترفع تأديبية قضية أ  في الجامعة في جهة أ  أمام نفسه عن الحق في الدفاع .29
بعد استدعائه  عن الحضور تغيب إذا إال أدلته، على واالطالع أقواله سماع بعد إال حقه في العقوبة

 .الحالة هذه في الدفاع حق مقبول، فيسقط غير لعذر كان حضوره عدم أن وتبين، مرتين متتاليتين

الئحة التأديب وضوابط  في المقررة للقواعد وفقاً  ضده، الصادر التأديبي القرار من التظلمالحق في  .31
 تزيد عن خمسة عشر يومًا. خالل مدة ال التظلم

وفقًا بما في ذلك االمتياز والتدريب، الحصول على وثيقة التخرج عند استيفاء متطلبات التخرج،  .31
 ما لم يصدر بحقه قرار تأديبي بإيقاف تسليمه وثيقة التخرج. لألنظمة واللوائح



 

 

 والواجبات حقوق الدليل 
 لطالب وطالبات جامعة الملك خالد
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 ، أواتذةساألشكوى ضد أحد عن تقديم  ةناتجردة فعل عدم تعرض الطالب أو الطالبة أل  ضمان  .32
 منسوبي الجامعة. أحد

 الحقوق غير األكاديمية: -2

 :ما يلي ةلبللطعلى الجامعة أن توفر 
في  موتوفير األمان النفسي له ،بالجامعة واإلدارية األكاديمية الجهات قبل من باحترامم معه التعامل .1

 .مجميع معامالته

 المركزية المكتباتو  الجامعي، والسكن الجامعي، والكتاب ،ومرافقها الجامعة خدمات من االستفادة .2
 السيارات مواقفو  المطاعم،و  المالعب الرياضية،، و اإلنترنت البيانات، وخدمات وقواعد، والفرعية

 .الجامعة في المعمول بها والنظم اللوائح وفق وذلك وغيرها، ،المخصصة للطالب

 نظامًا. المستحقة المادية والمكافآت الحوافز على الحصول .3

 وفق فيها األنشطة المقامة في والمشاركة، الجامعة تقدمها التي االجتماعية والرعاية باإلعانة التمتع .4
 .لذلك المنظمة والتعليمات اللوائح

 .التابعة للجامعة الصحية والمراكز المستشفيات داخل العالجو  وفق المتاح، الصحية الرعاية إتاحة .5

 الثقافية في األنشطة والمشاركة والخارجية، الداخلية والرحالت التدريبية، والدورات للبرامج الترشح .6
 وتكافؤ الفرص، العدل بميزانوفق ضوابط الترشيح، و  المجتمع، خدمة وأنشطة التطوعية، واألعمال

 .األكاديمية الطالب واجبات مع يتعارض ال وبما

 والمناسبةالالئقة  الخدمات على الحصول في الحق الخاصة االحتياجات ذو  من ةلبللط .7
 .العربية السعودية المملكة في بها المعمول والقواعد للوائح الجامعة واألنظمة وفقاً  ،مالحتياجاته

  


