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 جامعة امللك خالدوطالبات طالب واجبات : ثانيًا 
 

االلتزام بمجموعة من يهم على حقوقهم األكاديمية، وغير األكاديمية، فعل ةلكي يحصل جميع الطلب
المسيرة التعليمية، خل بهذه الواجبات يمخالفة كما أن توفير بيئة أكاديمية متميزة، تؤد  إلى الواجبات التي 

وتتمثل . 1، أو الرفع للجهات المختصةلعقوبات تأديبية قد تصل إلى الفصل من الجامعةمن يخالف ويعرض 
 :ما يليامة ويكون مسؤواًل عنها مسؤولية تبها  االلتزامأهم الواجبات التي يجب على كل طالب 

 الواجبات األكاديمية: -1
 التحايل انتهاكها أو لها، وعدم تنفيذاً  الصادرة والقرارات ،وتعليماتها ائحهاو ول، الجامعة بأنظمة لتزاماال .1

 .عليها

 لألغراض الجامعة وتجهيزاتها مرافق واستخدام، وتنظيم بترتيب الخاصة بالتعليمات ةالطلب لتزامإ .2
 التجهيزات أو المرافق تلك الستعمال الجهة المختصة من مسبق إذن   على لو الحصو  لها، المخصصة

 .استخدامها في الرغبة عند

داخل  مصادر المعرفة من افيالثق الرصيد وزيادة الذاتي، والتعلم ،مو والعل المعارف الكتساب السعي .3
 .عةو والمتن العلم الجديدة افذو ن خالل من والثقافي العلمي اصلو والت وخارجها، الجامعة

 .الجامعة تقيمها األكاديمية التي والبرامج األنشطة إنجاح في يجابياإل والتفاعل المشاركة .4

 االختصاص.  المبادرة بطرح األفكار التطويرية، ومناقشتها مع أساتذته، وذو  .5

 حيازتها تغييرها أو أو ،بها العبث وعدم، به الخاصة األكاديمية الرسمية ثائقو ال على المحافظة .6
 .نظامية غير ةبطريق

 بعذر إال التغيب عنها وعدم ،فيها واالنتظام المحاضرات بسير المتعلقة والترتيبات القواعد احترام .7
 .ةنظمواأل للوائح وفقاً  مقبول

                                  
 للتعرف على العقوبات التأديبية يرجى االطالع على الئحة التأديب لطالب جامعة الملك خالد. 1
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 العمليات كافة إجراءباإلطار الزمني والمواعيد المحددة في اللوائح واألنظمة الجامعية عند  االلتزام .8
ضافة وحذف ،واعتذار، يلو تح من األكاديمية  .وا 

 .لها لألغراض المخصصة فقط، به الخاصة المستخدم حسابات أو اآللي الحاسب معرفات استخدام .9

 .وعدم اإلساءة إليها االستخدام األمثل لموارد الجامعة المادية واإللكترونية .11

 .لها والقواعد المنظمة ائحو الل ءو ض في منه، بةو المطل الدراسية المتطلبات بكافة قيامال .11

واستخدام الطرق العلمية  والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لآلخرين، العلمية، باألمانة االلتزام .12
 الصحيحة في االقتباس والنقل.

 .االختبارات ألعمال المنظمة والقواعد ائحو بالل لتزاماال .13

 .المعامل أو االختباراتقاعة  في المراقب أو المسؤول جههاو ي التي والتعليمات باإلرشادات لتزامالا .14

بأ  صورة كانت خالل كافة أنشطة التعليم أو المساعدة على ارتكابه  ،محاولتهأو  الغش عدم .15
 .والتقويم

 التكليفات والمهام العلمية التي يكلف بها بنفسه.االختبارات و  جميعتأدية  .16

 الواجبات غير األكاديمية: -2
 .هائتعزيز سمعة الجامعة، وتحسين أدانتماء للجامعة وااللتزام بكل ما من شأنه اال .1

طلبة يمس  يصدر منه  خطأ أ    أن االعتبار في عاً واض الجامعة خارجالحسن  بالسلوك االلتزام .2
 .يهاإل ويسيء، الجامعة

 الجامعة في مدهو وج األكاديمية أثناء واألعراف اإلسالمية للقيم ينالمناسب كو والسل بالز الطلبة  التزام .3
 .اً رسمي لها متمثيله أو
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 بإعطاء االلتزاممع  ،عليها والمحافظة ،الجامعة داخل همجدتوا أثناء الجامعية البطاقة حمل .4
بالغ ،مطلبها منه حال منفسهأ عن ةوالدقيق الصحيحة والبيانات ماتو المعل  عند المختصة الجهة وا 

 .لهاأحدهم  ، أو فقدانالبيانات في تغيير أ  حدوث

 ميزة أو حق أ  على لو للحصالوثائق والمستندات الرسمية  تزوير وغير، أال شخصية انتحالعدم  .5
 .العالقة األحكام ذات به ضيتق لما خالفاً 

 وعدم ،معها المتعاقد الشركات ومنسوبي، مزمالئهتقدير بكافة مستوياتهم، و  الجامعة منسوبي احترام .6
 .قواًل أو فعالً  لهم باإلساءة التعرض

أو  ،أو التشهير بهم ،، وعدم اإلساءة إليهمومنسوباتها الجامعةاحترام حريات اآلخرين من منسوبي  .7
 .شؤونهمالتدخل في 

، أو حساباتهم اإللكترونية، وكلمات حواسيبهم وأوعدم العبث بأوراقهم،  ،احترام خصوصية اآلخرين .8
 السر الخاصة بها.

 أو العبث، أو باإلتالف لها التعرض وعدم، وممتلكات الغير الجامعة ممتلكات على المحافظة .9
 .التجهيزات وأ المرافق وأ بالمباني مرتبطاً  كان سواءً  ذلك، المشاركة في

 .أو خارجها الدراسية القاعات داخل اإلزعاج وعدم ،الجامعة مرافق داخل والنظام الهدوء التزام .11

 لقاء المخلفات في غير األماكن المخصصة لذلك.إوعدم  ،العامة النظافة التزام .11

كانت صورة  بأ  الجامعةحرم  داخلواآلداب العامة  مع الدين اإلسالمي يتنافىما  اقتناء عدم .12
 .أم مرئية مطبوعة أم إلكترونية، مسموعة

 .ومرافقها مباني الجامعة داخل أنواعها، بكافة واألسلحة والممنوعة، الخطرة، المواد اصطحاب عدم .13

 من على ترخيص الحصول قبل توقيعات، أو أموال، جمع أو توزيعها، أو نشرات إصدار عدم .14
 .العالقةذات  األخرى الحكومية الجهات ومن الجامعة، في المختصة الجهات
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 لحقوق الجامعية، احتراماً  المدينة داخل بها المسموح غير األماكن في التصوير أجهزة استخدام عدم .15
 .خصوصياتهم و اآلخرين

 وقاعاتوالمكتبة،  ،كالمعامل ذلك، فيها يمنع التي األماكن في المشروبات أو المأكوالت تناول عدم .16
 .ونحوها الدرس

ئحة ويخضع الطالب لال أم المغلقة حةو المفت ماكناأل في اءو س ،الحرم الجامعي داخل التدخينعدم  .17
 التدخين الصادرة عن الجامعة.

 .السكن إلدارة مسبق تبليغ دون أسبوعين من ألكثرالجامعي  السكن عن االنقطاع عدم .18

 في الجهة المختصة من مسبق إذن دون الجامعي السكن فيزائر  أ  استضافةأو  إدخال عدم .19
 .الجامعة

 .داخل الجامعة الرسمية اإلعالنات لوحات وفي ،الجامعة موقععلى  الرسمية اإلعالنات متابعة .21

 .الكيدية ىاو تقديم الشكعدم و  تعسف، أو كيد دون والتظلم الشكوى لحق الصحيح االستعمال .21

 لهم، وتقديم العون بالجامعة، ينالملتحق ديينو السع غير ةالطلب مع الروابط ثيقو ت على العمل .22
شعارهم يجاد أوطانهم، في بأنهم وا   .معهم قوية صالت وا 

 .إليهم تاخبر ال ونقل، الجدد ةالطلب بمساعدة االهتمام .23

 .ةبقية الطلب مع االندماج على ومساعدتهم ،الخاصة االحتياجات ذو  من ةببالطل االهتمام .24

 .كانت بأ  صورة   اغيره أو اإلعالم وسائل في لجامعةأو الترويج ألخبار تسيئ ل النشر عدم .25

 .عند إبداء الرأ  الحوار وأدب عيةوضو بالم االلتزام .26

 .ا ذلكطلبه حالة في جنة  لأ لدى بالحضور تزاملاال .27

 التزاماً  ذلك واعتبار الحقيقة، مع يتفق بما الشهادة أداء أو التحقيقات إجراء عند قوالاألب اإلدالء .28
 .ونظامياً  وأخالقياً  دينياً 
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 .الجامعة في المختصة الجهة قبل من هبحق الصادرة لعقوبةلالمخالف الطالب  امتثال .29

 آلية جامعة امللك خالد لتفعيل حقوق الطالب وواجباتهم:
وأعضاء  ةللطلب نشر ثقافة الحقوق والواجبات والتأديب والتظلم من خالل الندوات، واللقاءات التثقيفية .1

 منسوبي الجامعة. ومن في حكمهم وكافة هيئة التدريس،
 التظلم من مجلس الجامعة، وتفعيلها. وضوابط التأديب ، وواجباتهم، والئحةةحقوق الطلبدليل اعتماد  .2
 بوسائل متنوعة. ةطلبالالتظلم لجميع ضوابط التأديب و  ، وواجباتهم، والئحةةحقوق الطلبإعالن  .3
ومن في  ء هيئة التدريسألعضاالتظلم ضوابط التأديب و  ، وواجباتهم، والئحةةالطلبحقوق إعالن  .4

 والوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة. حكمهم
 .جباتهم، والئحتي التأديب والتظلم، وواةبفرعية الضرورية لتفعيل حقوق الطلاللجان المركزية والتشكيل  .5
ذات الصلة بالحقوق والواجبات والتأديب والتظلم، القضايا ومستوى رضاهم في  ةاستطالع رأ  الطلب .6

المقابالت، والمناقشات المفتوحة، واالستبانات، وتحليل النتائج  :من خالل وسائل متعددة مثل
 واالستفادة منها.

 .اإلعالن عن سبل التواصل المباشر مع مدير الجامعة .7
 والواجبات والتأديب والتظلم.تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي ليتضمن موضوعات الحقوق  .8
 لمخالفين.بحق ااإلعالن عن العقوبات التي تصدرها الجامعة  .9

واالستفادة منها في إجراء الدراسات العلمية  ،ةببعض الطلتوثيق المخالفات التي تصدر من  .11
 سلوك.التهذيب ذات العالقة بوالبحوث 

 لكترونيًا.إوالتوقيع عليه واجبات بالجامعة باالطالع على دليل الحقوق وال ةقبول الطلبتوثيق  .11
  


