
 وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي
 عبدالعزيز  بن األمير سطام بجامعة 

  
 أوالً : أحكام عامة

تعترب النصوص الواردة يف ىذه الوثيقة إطاراً عاماً لتحديد حقوؽ والتػػػزامات الطرفيػن )الطالب واجلامعة       -أ           
اجلامعة وطالهبا فيما خيتص حبقوقهم اليت تكفلها ذلم أنظمة اجلامعة وااللتزامات ( ، كما أهنا تعرب عن الفهم ادلتبادؿ بني 

الواجب عليهم احرتامها، يف زلاولة للقضاء على النظرة اخلاطئة اليت تنظر للطالب حبسبانو وعاء لاللتزامات والواجبات، 
 دوف أف يكوف لو من احلقوؽ ما يكفل لو حياة جامعية مستقرة وموفقة.

واجلامعة إذ تتوقع من طالهبا وكافة منسوبيها قبوؿ واحرتاـ ادلبادئ الواردة يف ىذه الوثيقة ، فإهنا تؤكد على    -ب        
أف ىذه الوثيقة ال تعترب قانوناً أو نظاماً بديالً لألنظمة السارية، وىف حالة تعارض النصوص الواردة هبا مع األنظمة الصادر 

 اـ اجلامعة أو الدولة ىو اليت تسود وتقدـ .من اجلامعة أو الدولة فإف نظ
هتدؼ ىذه الوثيقة إىل توعية الطالب حبقوقهم األكادديية واخلدمية اليت تقدمها ذلم اجلامعة، وفقاً     -ج         

ة، إلمكاناهتا وكيفية احلصوؿ على ىذه احلقوؽ واجلهة ادلختصة بذلك ، كما هتدؼ إىل توعيتهم بالتزاماهتم جتاه اجلامع
وذلك حرصًا من اجلامعة على جودة العمل األكادديي وما يرتبط بذلك األمر من صلة وثيقة بني الطالب من جهة 
واألستاذ اجلامعي واألجهزة والوحدات اجلامعية من جهة أخرى، وما ينبغي أف يكوف عليو حاؿ تلك العالقة من الشفافية 

 تو ادلختلفة .والوضوح مع سلتلف مكونات العمل اجلامعي يف رلاال
  
  
يراعى يف حتديد وتفسري ادلفاىيم وادلصطلحات واأللفاظ الواردة هبذه الوثيقة ما ورد بأحكاـ ونصوص القواعد ادلنظمة  -د

 لوحدة محاية احلقوؽ الطالبية، وجمللس اجلامعة احلق يف تفسري ما يرد يف ىذه الالئحة من النصوص والكلمات.
  

 معيثانياً : حقوق الطالب الجا
 تتضمن حقوؽ والتزامات الطالب اجلامعي ما يلي :

 أ / : يف اجملاؿ األكادديي :
. حق الطالب يف أف ُتوفَّر لو البيئة الدراسية ادلناسبة لتحقيق االستيعاب والدراسة بيسر وسهولة، من خالؿ توفري كافة 1

 اإلمكانيات التعليمية ادلتاحة خلدمة ىذا اذلدؼ .
صوؿ على ادلادة العلمية وادلعرفة ادلرتبطة بادلقررات اجلامعية اليت يدرسها، وذلك وفقًا لألحكاـ . حق الطالب يف احل2

 واللوائح اجلامعية اليت حتكم العمل األكادديي .

. حق الطالب يف احلصوؿ على اخلطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات ادلتاحة لو ، وكذا اإلطالع على 3
بل بدء الدراسة، وإجراء تسجيلو يف ادلقررات اليت يتيحها لو النظاـ وقواعد التسجيل، مع مراعاة ترتيب اجلداوؿ الدراسية ق

 األولويات يف التسجيل للطالب وفق ضوابط عادلة عند عدـ إمكانية حتقيق رغبات مجيع الطالب يف تسجيل مقرٍر ما .
لدراسي بأكملو، وفقًا دلا يتيحو نظاـ الدراسة . حق الطالب يف حذؼ أي مقرر أو إضافة آخر، أو حذؼ الفصل ا4

 والتسجيل يف اجلامعة، وذلك يف الفرتة احملددة لذلك وادلعلن عنها للطالب .
. حق الطالب يف تقيد أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة مبواعيد وأوقات احملاضرات، واستيفاء الساعات العلمية وادلعملية 5

 يري أوقاهتا إال يفذلا، وعدـ إلغاء احملاضرات أو تغ
  
  

حالة الضرورة وبعد اإلعالف عن ذلك، على أف يتم إعطاء زلاضرات بديلة عن تلك اليت مت إلغاؤىا أو التغيب عنها من 
 قبل عضو ىيئة التدريس الستيفاء ادلقرر، وذلك بعد التنسيق مع الطلبة والقسم ادلعين بإدتاـ ذلك .

. حق الطالب يف االستفسار وادلناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء ىيئة التدريس، دوف رقابة أو عقوبة يف ذلك عليو، ما 6
مل يتجاوز النقاش ما تقتضيو اآلداب العامة وحدود اللياقة والسلوؾ يف مثل تلك األحواؿ، سواًء كاف ذلك أثناء احملاضرة 

 دلقابلة الطالب .أو أثناء الساعات ادلكتبية ادلعلنة 
. حق الطالب يف أف تكوف أسئلة االختبارات ضمن ادلقرر الدراسي وزلتوياتو وادلسائل اليت دتت إثارهتا أو اإلحالة إليها 7

 أثناء احملاضرات ، وأف يُراعى التوزيع ادلتوازف وادلنطقي للدرجات مبا حيقق التقييم العادؿ لقدرات الطالب .
افة االختبارات اليت تعقد للمقرر ما مل يكن ىناؾ مانع نظامي حيوؿ دوف إجرائها وفقاً للوائح . حق الطالب يف إجراء ك8

 والتعليمات اخلاصة بذلك ، على أف يتم إعالف الطالب حبرمانو من دخوؿ االختبار قبل ذلك بوقت كاؼ.
ك ، وتوزيع الدرجات على أجزاء . حق الطالب يف معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية ما أمكن ذل9

 اإلجابة واليت يقـو على أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائي للمقرر .
حق الطالب يف طلب مراجعة إجابتو يف االختبار النهائي، وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات الصادرة عن        .11

 وضوابطها . اجلامعة يف تنظيم آلية تلك ادلراجعة
حق الطالب يف معرفة نتائجو اليت حصل عليها يف االختبارات اليت أداىا، بعد الفراغ من تصحيحها        .11

 واعتمادىا .
  
  
  
 



 يف اجملاؿ غري األكادديي : ب / 
ادلقامة فيها وفقاً . حق الطالب يف التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية اليت تقدمها اجلامعة، وادلشاركة يف األنشطة 1

 للوائح والتعليمات اجلامعية ادلنظمة لذلك .
 . حق الطالب يف احلصوؿ على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل ادلستشفيات وادلراكز الصحية التابعة للجامعة.2
كتبات ادلركزية ادل –السكن اجلامعي  –. حق الطالب يف االستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة ) الكتاب اجلامعي 3

..... وغريىا ( .. وذلك وفقاً للوائح والنظم ادلعموؿ هبا  -مواقف السيارات  –ادلطاعم  –ادلالعب الرياضية  –والفرعية 
 باجلامعة .

 . حق الطالب يف احلصوؿ على احلوافز وادلكافآت ادلادية ادلقررة نظامياً.4
امج والرحالت الداخلية واخلارجية، وزيادة مشاركتو يف األنشطة . حق الطالب يف الرتشيح للدورات التدريبية، والرب 5

  الثقافية، وكذلك ادلشاركة يف أنشطة خدمة اجملتمع احمللى واألعماؿ التطوعية .
. حق الطالب يف الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منو يف عالقتو مع أعضاء ىيئة التدريس أو القسم أو الكلية 6

ت اجلامعة، ويكوف تقدمي الشكوى أو التظلم وفقاً للقواعد ادلنظمة لوحدة محاية احلقوؽ الطالبية، أو أي وحدة من وحدا
 ودتكني الطالب من معرفة مصري شكواه من ِقبل اجلهة ادلسؤولة عنها.

. حق الطالب يف دتكينو من الدفاع عن نفسو أماـ أي جهة باجلامعة يف أي قضية تأديبية تُرفع ضده، وعدـ صدور 7
العقوبة يف حقو إال بعد مساع أقوالو، وذلك ما مل يثبت أف عدـ حضوره كاف لعذر غري مقبوؿ، وذلك بعد استدعائو للمرة 

 الثانية .
. حق الطالب يف التظلم من القرار التأديبػي الصادر ضده، وذلك وفقًا للقواعد ادلقررة يف ىذا الشأف مبوجب أحكاـ 8

 تأديب الطالب .
  
  
  
الطالب يف احلفاظ على زلتويات ملفو داخل اجلامعة، ونزاىة التعامل معو وعدـ تسليم أٍي منها إال للطالب . حق 9

نفسو أو وىل أمره أو من يفوضو بذلك رمسياً، ما عدا احلاالت اليت يُطلب فيها تسليم أو معرفة زلتويات ذلك ادللف من 
أخرى، وال جيوز إفشاء أو نشر زلتويات ملفو ما مل يكن ذلك  ِقبل جهات التحقيق أو أجهزة القضاء أو جلهٍة حكومية

 النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية يف حق الطالب .
. حق الطالب من ذوى اإلحتياجات اخلاصة يف احلصوؿ على اخلدمة الالئقة وادلناسبة إلحتياجاتو وفقًا لألنظمة 9

 والقواعد اخلاصة هبذا الشأف.

  

 الطالب الجامعي ثالثاً : إلتزمات
 يف اجملاؿ األكادديي : أ / 
. التزاـ الطالب باالنتظاـ يف الدراسة، والقياـ بكافة ادلتطلبات الدراسية، يف ضوء القواعد وادلواعيد ادلنظمة لبدء الدراسة 1

نظمة السارية وهنايتها والتحويل والتسجيل واإلعتذار واحلذؼ واإلضافة ، وذلك وفقًا لألحكاـ الواردة باللوائح واأل
 باجلامعة .

. التزاـ الطالب باحرتاـ أعضاء ىيئة التدريس وادلوظفني والعماؿ من منسويب اجلامعة، وغريىم من منسويب الشركات 2
ادلتعاقدة مع اجلامعة، وغريىم من الطالب داخل اجلامعة وكذلك الضيوؼ والزائرين ذلا، وعدـ التعرض ذلم باإليذاء بالقوؿ 

 صورٍة كانت .أو الفعل بأي 
. التزاـ الطالب باحرتاـ القواعد والرتتيبات ادلتعلقة بسري احملاضرات واالنتظاـ والنظاـ فيها، وعدـ التغيب عنها إال بعذر 3

 مقبوؿ وفقاً للوائح واألنظمة.
ة يف الغش عند . التزاـ الطالب عند إعداد البحوث وادلتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بعدـ الغش فيها، أو ادلشارك4

 إعداده بأي صورة كانت، أو نسبة عمل الغري إىل الطالب، أو اللجوء إىل أية
  
  
  
 وسيلة غري مشروعة إلعداد تلك البحوث والتقارير واألوراؽ والدراسات أو غريىا من ادلتطلبات األساسية للمقرر.   .5
والنظاـ فيها، وعدـ الغش أو زلاولتو أو ادلساعدة يف ارتكابو . التزاـ الطالب بالقواعد والرتتيبات ادلتعلقة باالختبارات 6

بأي صورٍة من الصور، أو تصرؼ من التصرفات، أو انتحاؿ شخصية، أو التزوير، أو إدخاؿ مواد أو أجهزة شلنوعة يف 
 قاعة االختبار أو ادلعامل .

ب يف قاعة االختبارات أو ادلعامل، وعدـ . التزاـ الطالب باإلرشادات والتعليمات اليت يوجهها ادلسؤوؿ أو ادلراق7
 اإلخالؿ باذلدوء أثناء أداء االختبارات .

. يلتـز الطالب بتسجيل الربيد االلكرتوين يف ادلوقع الرمسي للجامعة، والتأكد من أنو يعمل بشكل صحيح وعليو كذلك 8
 و خالفو.قراءة بريده اإللكرتوين بشكل يومي دلتابعة ما قد يرسل خاللو من إعالنات أ

 يلتـز الطالب بدفع الغرامات ادلالية اليت تفرض عليو من قبل اجلامعة بسبب سلالفة وقعت منو، أو تسبب فيها.   .9
  

 يف اجملاؿ غري األكادديي : ب / 
هاكها أو . التزاـ الطالب بأنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماهتا والقرارات الصادرة تنفيذًا ذلا، وعدـ التحايل عليها أو انت1

 تقدمي وثائق مزورة للحصوؿ على أي حق أو ميزة خالفاً دلا تقضي بو األحكاـ ذات العالقة.



. التزاـ الطالب حبمل البطاقة اجلامعة أثناء وجود الطالب يف اجلامعة، وتقدديها للموظفني أو أعضاء ىيئة التدريس عند 2
 جلامعة .طلبها من ِقبلهم، وعند إهناء أي معاملة للطالب داخل ا

. التزاـ الطالب بعدـ التعرض دلمتلكات اجلامعة باإلتالؼ أو العبث هبا أو تعطيلها عن العمل، أو ادلشاركة يف ذلك 3
 سواًء ما كاف منها مرتبطاً بادلباين أو التجهيزات .

  
  
غراض ادلخصصة ذلا، ووجوب . التزاـ الطالب بالتعليمات اخلاصة برتتيب وتنظيم واستخداـ مرافق اجلامعة وجتهيزاهتا لأل4

احلصوؿ على إذٍف مسبق من اجلهة ادلختصة الستعماؿ تلك ادلرافق أو التجهيزات عند رغبة استخدامها أو االنتفاع منها 
 يف غري ما أعّدت لو .

والسلوؾ ادلناسبني لألعراؼ اجلامعية واإلسالمية ، وبعدـ القياـ بأية أعماؿ سلّلة باألخالؽ  . التزاـ الطالب بالزى4
 اإلسالمية أو اآلداب العامة ادلرعّية داخل اجلامعة .

التزاـ الطالب باذلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة، واالمتناع عن التدخني فيها، وعدـ إثارة الشغب أو التجمع    .5
 شروع.غري ادل

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اللجنة الدائمة لحقوق الطالب
 أوالً : تشكيل اللجنة :

تنشأ ىذه اللجنة الدائمة بقرار من معايل مدير اجلامعة، وتكوف برئاسة سعادة وكيل اجلامعة للشؤوف التعليمية، وينوبو 
القبوؿ والتسجيل ورلموعة من أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة، ويكوف من أعضائها عميد   عميد شؤوف الطالب،

 باإلضافة إىل بعض ادلختصني يًف اجملاؿ الشرعي والقانوين.
وتنبثق عن ىذه اللجنة جلنة أخرى نسائية يرأسها سعادة وكيل اجلامعة للشؤوف التعليمية ، وينوب عنو يف ىذه اللجنة 

من كليات البنات، ودلدير  رلموعة من عضوات من ىيئة التدريس  عميد شؤوف الطالب، وتتشكل ىذه اللجنة من
 اجلامعة زيادة عدد األعضاء يف اللجنتني مبا يتناسب و مقتضيات العمل.

وتعقد اللجنتاف اجتماعاهتما بصفة دورية حسب ما تقتضيو مصلحة العمل، وتباشر مهامهما مبا يضمن سرعة إصلاز 
  ضمن نطاؽ اختصاصهما. مسؤولياهتما، وتنظر يف كل ما يدخل

 ثانياً : مهاـ اللجنة :
 استقباؿ ا الشكوى والتظلمات الطالبية مباشرة يف مقرىا الرئيًس أو عرب شلثليها يف اجلامعة.- 1
 دراسة الشكاوى والتظلمات احملالة إليها من قبل معايل مدير اجلامعة.- 2
 خالؿ ادلدة القانونية. دارسة الشكاوى والتظلمات والبت فيها وإصدار القرارات- 3
  

 ثالثاً: أىداؼ اللجنة :
 -تسعى اللجنة لتحقيق األىداؼ اآلتية :

 العناية بالشكاوى والتظلمات الطالبية بالتحقيق والبت و العمل على إقرار احلق فيها.- 1
 إجياد رلتمع جامًع متجانس تسود فيو روح التعاوف ادلتبادؿ بني أفراده .- 2
 دالة وادلساواة بوصفو دعامة أساسية يف بناء رلتمع مثايل داخل اجلامعة .إقرار مبدأ الع- 3
 دعم حقوؽ الطالب على أسس تتوافق مع األنظمة العامة واألنظمة واللوائح ادلطبقة باجلامعة.- 4
 إمناء ثقافة العدؿ واإلنصاؼ وحقوؽ اإلنساف بني الطالب .- 5
 احلصوؿ عليها عرب القنوات النظامية داخل اجلامعة.توعية الطالب حبقوقهم اجلامعية وطرؽ - 6

 رابعاً: رفض الشكوى والتظلم :
إذا مل تتبع اإلجراءات الالزمة لتقدديها، وذلا حق الرفض إذا تبني   ػ حيق للجنة الدائمة عدـ قبوؿ الشكوى أو التظلم1

بب باحلفظ. ويصبح قرارًا هنائيًا غري قابل عدـ اجلدية، أو عدـ كفاية األدلة على ثبوت الواقعة، ويصدر بذلك قرار مس
 للتظلم منو بعد اعتماده من معايل مدير اجلامعة .

 ػ حيق للجنة إحالة الشكوى اىل اجلهة ادلختصة إذا رأت ذلك بعد موافقة معايل مدير اجلامعة.2

  
 خامساً: الشكوى الكيدية :

هتا بإحالة الطالب ادلدعي للجنة الدائمة لتأديب الطالب جيوز للجنة الدائمة عند ثبوت كيدية الشكوى أف تصدر توصيا
 باجلامعة .

 سادساً: ادلدد النظامية لتقدمي الشكوى والبت فيهاً من تاريخ حدوث الواقعة :
 عدا فرتة اإلجازة. –ػ ادلدة النظامية لتقدمي الشكوى أو التظلم خالؿ مخسة عشر يوماً من وقوع الشكوى والتظلم 1
الدائمة يف الشكاوى والتظلمات اليت ترى جديتها خالؿ ثالثني يومًا من تاريخ تقدديها أو من تاريخ ػ تبت اللجنة 2

اإلحالة، ما مل ترى اللجنة ضرورة يف دتديد ادلدة على أف اليتجاوز ىذا التمديد مخسة عشر يوماً، وتعرض ىذه التوصيات 
يراه مناسبًا بشأهنا على ضوء التحقيق الذي مت فيها، ودلدير على معايل مدير اجلامعة العتمادىا أو اختاذ القرار الذي 

اجلامعة عرض القرار على رللس اجلامعة العتماده، ويكوف قرار مدير اجلامعة أو قرار رللس اجلامعة هنائيًا غري قابل 
 للطعن.

 سابعاً : قواعد وضوابط رفع الشكوى أماـ اللجنة :
 للجنة الدائمة : إجراءات وضوابط تقدمي الشكوى أو التظلم

 أف يتقدـ بالشكوى أو التظلم مبقر اللجنة الدائمة أو عرب شلثلي اللجنة من تاريخ حدوث الواقعة زلل الشكوى.- 1
 يسقط حق الطالب يف التقدـ بالشكوى أو التظلم بعد مرور مخسة عشر يوماً من حدوث الواقعة زلل الشكوى .- 2
 شكوى أو تظلم عن ذات الواقعة .ال جيوز للطالب أف يتقدـ بأكثر من - 3
  
  
ال تقبل الشكوى أو التظلم إال من خالؿ النموذج ادلعد لذلك، وتعبئة كامل البيانات الواردة فيو بالدقة والوضوح  - 4

 الالزمني، وباالختصار الذي ال خيل بادلضموف، ويتم تسليم ىذا النموذج إىل اللجنة أو أحد شلثليها.
مثل اللجنة واستالـ سند إفادة برقم وتاريخ الشكوى يفيد تسليمو للشكوى، وقيدىا بسجل تسليم النموذج دل - 5

 اللجنًة من تارخيها.
 على الطالب ادلتابعة مبراجعة شلثل اللجنة يف مقرىا خالؿ مدة ثالثني يوماً من تقدمي الشكوى أو التظلم .- 6
  

 ثامناً : الشكوى وحق الدفاع للمدعي عليو :
دعى عليو الرد على مضموف الشكوى كتابيًا خالؿ أسبوع من تاريخ إخطاره من قبل رئيسو ادلباشر بذلك جيب على ادل

رمسياً، عوضًا عن ادلثوؿ أماـ اللجنة شخصياً، ما مل تر اللجنة ضرورة لذلك، ويف حالة عدـ الرد يسقط حق الدفاع 
 ر تقبلو اللجنة.يتقدـ بعذ للمدعى عليو، وحيق للجنة احلكم عليو غيابياً ما مل 



 تاسعاً : مدة الطعن والتظلم من قرار اللجنة الدائمة :
 حيق للطالب الطعن لدى معايل مدير اجلامعة يف قرار اللجنة بعد مخسة عشر يوماً من تاريخ علمو بالقرار.

 عاشراً : اجتماعات اللجنة الدائمة :
  
  
  

تعقد اللجنة اجتماعها الدوري بدعوة من رئيسها حبسب ما تقتضيو احلاجة، ويكوف االنعقاد صحيحًا حبضور أغلبية 
األعضاء على أف يكوف من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة باألغلبية، ويف حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب 

 الذي فيو الرئيس.
 


