
 

 

 الطالب حقوقالئحة 

 المجال األكاديمي.. في الطالب حقوق: والأ
 

كافة  توفير خالل من وسهولة بيسر والدراسة االستيعاب لتحقيق المناسبة الدراسية البيئة توفير .1

 .الهدف هذا لخدمة المتاحة التعليمية اإلمكانات

 لألحكام وفقا يدرسها التي الجامعية بالمقررات المرتبطة والمعرفة العلمية المادة على الحصول .2

 .األكاديمي العمل تحكم التي واللوائح

 .له المتاحة والتخصصات القسم أو بالكلية الدراسية الخطط على الحصول .3

في  ولوائحها بالكلية الدراسة لنظام وفقا بأكمله الدراسي الفصل تأجيل أو إضافته، أو مقرر أي حذف .4

 .األكاديمي التقويم حسب المحددة المواعيد

 وعدم إلغاء لها العلمية الساعات واستيفاء المحاضرات بمواعيد التدريس هيئة أعضاء التزام .5

 من بديلة بمحاضرات تعويضها يتم أن بشرط الضرورة حالة في إال أوقاتها تغيير أو المحاضرات

 المقرر. الستيفاء التدريس هيئة قبل

 عليه، ذلك في عقوبة أو رقابة دون التدريس، هيئة أعضاء مع الالئقة العلمية والمناقشة االستفسار .6

 .والسلوك اللياقة وحدود اآلداب تقتضيه ما النقاش لم يتجاوز ما

إليها  اإلحالة أو إثارتها تمت التي والمسائل ومحتوياته الدراسي المقرر من االختبارات أسئلة تكون أن .7

لقدرات  العادل التقييم يحقق لما للدرجات والمنطقي المتوازن التوزيع يراعى وأن المحاضرات، ضمن

 .الطالب

الحرمان  حاالت عن واإلعالن نظامي، مانع هناك يكن لم ما للمقرر تعقد التي االختبارات كافة دخول .8

 .والتعليمات اللوائح حسب كاف بوقت ذلك قبل االختبار دخول من

 عن الصادرة والقرارات اللوائح تقرره ما وفق وذلك النهائية االختبارات في إجابته مراجعة طلب .9

 .وضوابطها المراجعة آلية تنظيم الكلية في

بعد  أداها التي والنهائية والفصلية الشهرية واالختبارات البحوث في عليها حصل التي نتائجه معرفة .10

 .واعتمادها تصحيحها من الفراغ
 

  



 

 

 

 األكاديمي.. غير المجال في الجامعي الطالب حقوق: ثانيا
 

 .الكليةوالنفسية والصحية خالل تواجده داخل  االجتماعية والرعاية باإلعانة التمتع .1

 .داخل الكليةالمقامة األنشطة في لمشاركةا  .2

 بها. المعمول والنظم للوائح وفقا الكلية ومرافق خدمات من االستفادة .3

 وأنشطة الثقافية والتطوعية األنشطة في والمشاركة والرحالت والبرامج التدريبية للدورات الترشيح .4

 المجتمع الداخلية والخارجية. خدمة

 قسم في أية أو قسمه أو التدريس هيئة أعضاء مع لعالقته عليه وقع ضرر أي من التظلم أو الشكوى .5

 الكلية.

صدور  وعدم ضده، ترفع تأديبية قضية أية في الكلية في جهة أية أمام نفسه عن الدفاع حق للطالب .6

 .أقواله سماع بعد أال العقوبة

 تأديب أحكام بموجب المقررة للقواعد وفقا وذلك ضده الصادر التأديبي القرار من يحق للطالب التظلم .7

 .الطالب

  نفسه  للطالب إال منها أي تسليم وعدم معه التعامل ونزاهة الكلية داخل ملفه محتويات على الحفاظ .8

 الملف ذلك محتويات تسليم فيها يطلب التي الحاالت عدا ما رسميا، بذلك يفوضه من أو أمره ولي أو

 .أخرى حكومية لجهة أو القضاء أجهزة أو التحقيق جهات قبل من عليه أو االطالع

 


