
 وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب اجلامعي جبامعة امللك سعود

 )حقوق الطالب اجلامعي(

 : في المجال االكاديمي أوالً ◄

 . أن توفر له البيئة الدراسية المناسبة -۱

 . الحصول على المادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية -۲

 . الحصول على الخطط الدراسية بالكلية -۳

آخر أو حذف الفصل الدراسي بأكمله وفقاً لما يتيحه نظام الدراسة والتسجيل حذف اي مقرر أو إضافة  -٤
 . في الجامعة

 . تقيد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات -٥

 . االستفسار والمناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس -٦

 . أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي ومحتوياته  -۷

 .نظامي يحول دون إجرائها مانع إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر مالم يكن هناك -۸

 . معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات -۹

 . ذلك وفق ماتقرره اللوائح والقرارات الصادرة من الجامعةالنهائي و االختبارطلب مراجعة إجابته في  -۱۰

 . معرفة نتائجه التي حصل عليها في اإلختبارات الشهرية والفصلية والنهائية -۱۱

 :في المجال غير األكاديمي: ثانياً ◄

 . التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة -۱

 . كافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعةالحصول على الرعاية الصحية ال -۲

 . اإلستفادة من خدمات ومرافق الجامعة -۳

 . الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية حسب االنظمة الجامعية -٤

القسم أو الكلية أو أي وحدة من  التظلم من أي امر يتضرر منه في عالقته مع أعضاء هيئة التدريس أو -٥
 . وحدات الجامعة

 .تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه أمام اي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية ترفع ضده -٦

 . التظلم من القرار التأديبي الصادر من ضده -۷

 . الحفاظ على محتويات ملف الطالب داخل الجامعة  -۸



 . حق الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة إلحتياجاته -۹

 )إلتزامات الطالب اجلامعي(

 : في المجال االكاديمي: أوالً ◄

 . إلتزام الطالب باإلنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية -۱

 . دريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعةالتزام الطالب باحترام اعضاء هيئة الت -۲

 .رات ضالتزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحا -۳

التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بالنزاهة العلمية وعدم الغش  -٤
 . فيها باي شكل من االشكال

 . وعدم الغش  والنظام فيها باالختباراتقواعد والترتيبات المتعلقة التزام الطالب بال -٥

 . التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول في قاعة االختبارات -٦

 

 : في المجال غير االكاديمي: ثانياً ◄

 . لتزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرةإ -۱

 . إلتزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجود الطالب في الجامعة -۲

  . إلتزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها او تعطيلها عن العمل -۳

 . الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها بالتعليماتإلتزام الطالب  -٤

 . الب بالزي والسلوك المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالميةإلتزام الط -٥

 . إلتزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واإلمتناع عن التدخين فيها -٦
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