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مصطلحات الدليل

الجامعة

جامعة نجران.

الكلية

كلية العلوم اإلدارية.

السنة الدراسية

فصالن رئيسيان وفصل صيفي إن وجد.

الفصل الدراسي

مدة زمنية ل تقل عن خمسة عشر أسبوعا ول تدخل ضمنها فترتا
التسجيل والختبارات النهائية.

الفصل الصيفي

مدة زمنية ل تزيد عن ثمانية أسابيع ل تدخل ضمنها فترتا التسجيل
والختبارات النهائية.

الخطة الدراسية

هي مجموعة المقررات الدراسية اإلجبارية والختيارية والحرة ،والتي
تشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب
اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.

المقرر الدراسي

هو مادة دراسية ضمن خطة الطالب الدراسية المعتمدة في كل
برنامج ويكون لكل مقرر رقم ،رمز ،اسم ،ووصف مفصل لمفرداته
يميزه عن غيره من المقررات.

متطلب سابق

هو المقرر الذي يعد النجاح فيه إلزاميا لدراسة مقرر لحق.

متطلب متزامن

هو المقرر الذي يرتبط تسجيله واجتيازه بدراسة مقرر آخر واجتيازه
في نفس الفصل الدراسي.
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الوحدة الدراسية

هي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ل تقل مدتها عن خمسين
دقيقة ،أو الدرس العملي أو الميداني الذي ل تقل مدته عن مائة
دقيقة.

اإلنذار األكاديمي

هو اإلشعار الموجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن
الحد األدنى.

المعدل الفصلي

هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على
مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي
فصل دراسي ،وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن
التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب.

المعدل التراكمي

هو حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في
جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع
الوحدات المقررة لتلك المقررات.

العبء الدراسي

هو مجموع الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها
في فصل دراسي.

السجل األكاديمي

هو مستند يوضح كل المقررات المجتازة في الخطة وعدد ساعاتها
ومعدل الطالب الفصلي ومعدله التراكمي.

المقرر الصفري

المقرر من مستوى الطالب.

اإلرشاد األكاديمي

هو تقديم المعلومات اإلرشادية وتوجيه الطالب ومساعدتهم في
إعداد وتسجيل المواد األكثر مالءمة لهم ،ومساعدتهم على
التكيف مع الدراسة الجامعية ومتطلباتها.

وحدة اإلرشاد
األكاديمي

لجنة التأديب
الرئيسية

الئحة التأديب

هي وحدة تقدم خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب ومتابعة مدى
فاعلية البرامج اإلرشادية المقدمة كما تتابع عمل المرشدين
األكاديميين.

هي لجنة التأديب المخولة بالنظر في العقوبات على المخالفات
المنصوص عليها في لئحة التأديب الطالب بالجامعة.

هي لئحة مخالفات الطالب والجزاءات المعتمدة بحق الطالب عند
ارتكابه إلحدى المخالفات.

لجنة التأديب

هي اللجنة المشكلة في الكليات والعمادات التعليمية للنظر في
المخالفات المنصوص في لئحة التأديب الطالب بالجامعة.

صاحب الصالحية

هو معالي رئيس الجامعة أو من يفوضه.

العقوبات

هي الجزاء التأديبي المنصوص عليه في لئحة التأديب.

التظلم

هو العتراض على العقوبات بعد اعتمادها من معالي صاحب
الصالحية.

الفرعية
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ا
أوال:
الحركات األكاديمية
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نظام الدراسةةة في كلية العلوم اإلدارية نظام فصةةلي وتشةةمل الحركات األكاديمية ا
كال من:
تسةةةةجيةل المقررات ،الحةذف واإلضةةةةافةة ،العتةذار ،التةأجيةل ،التحويةل الخةارجي ،التحويةل الةداخلي
والعتذار عن مقرر.
تسجيل المقررات:
• يضةةع مجلس الجامعة قواعد التسةةجيل والحذف واإلضةةافة للمقررات ضةةمن مسةةتويات
الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطالب للحد األدنى من العبء الدراسي.
• توزع المقررات الةدراسةةةيةة لكةل تخصةةةةص على مسةةةةتويةات ،ويحةدد لكةل مسةةةةتوى عةدد
الوحدات الدراسية حسب ما تقتضي الخطط الدراسية المقرة.
• الطالب الةذين لم يتعثروا بسةةةبةب الرسةةةةوب في المقررات يتم تسةةةةجيلهم في مقررات
المستوى بالتدرج بدءا ا من المستويات الدنيا ،وفق الخطط الدراسية المعتمدة.
•

الطالب المتعثرون دراسةيا يتم تسةجيلهم في المقررات بما يضةمن لهم الحد األدنى من
العبء الدراسي في كل فصل على أن تراعى النقاط اآلتية:
• عدم التعارض في الجدول الدراسي.
• استيفاء المتطلبات السابقة للمقرر أو المقررات المراد تسجيلها.
• عدم السةةماح بأخذ مقررات من المسةةتويات التالية إل إلكمال الحد األدنى من العبء
الدراسي.
• حسةةب القواعد التنفيذية للجامعة فإن الحد األدنى للعبء الدراسةةي فهو ( )12سةةاعة
والحد األعلى للعبء هو ( )20سةةاعة يمكن زيادتها للخريجين إلى ( )24سةةاعة حسةةب
إمكةانيةة القسةةةةم فيمةا يخص متطلبةات تسةةةةجيةل مقرر التةدريةب التعةاوني وعةدم وجود
تعارضات.
• يتم تسةةةةجيةل المقررات آليةا دون الحةاجةة إلى للةب من الطةالةب إوا لم يكن موقوفةاا
أكاديميا قبل بداية كل فصةةل دراسةةي حسةةب خطة برنامج الطالب الدراسةةي بالتدرج
بدءا ا م ن المسةتويات الدنيا من الخطة الدراسةية بما يسةمح به وضةع الطالب الدراسةي
وفق لما يلي:
• يربط العبء الدراسي للطالب بمعدله التراكمي على أل يقل عن الحد األدنى.
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• أل يكون هناك تعارض في جدول الطالب.
• يتم حذف التسجيل المبدئي للطالب الذين لم يقوموا بتأكيد تسجيلهم خالل األسبوع
األول من الفصل الدراسي.

حذف وإضافة المقررات:
يمكن للطةالةب تعةديةل تسةةةةجيلةه من خالل البوابةة اإللكترونيةة بةإضةةةةافةة وحةذف مقررات خالل
األسةةبوعين األولين من الفصةةل الدراسةةي (حسةةب التقويم الجامعي المعتمد) وفق الضةةوابط
التالية:
▪ شروط الحذف:
• أل يقل عدد الساعات الدراسية عن الحد األدنى للعبء الدراسي.
• ل يمكن حذف المقرر الصفري للطالب.
• ل يحق للطالب حذف متطلب متزامن مع مقرر آخر إل بحذف المقررين معا.
▪ شروط اإلضافة:
• عدم وجود تعارض في الجدول.
• أن يكون المقرر ضةةمن الخطة الدراسةةية حيث ل يمكن إضةةافة مقرر أعلى من
مستوى الطالب بثالث مستويات إل في حالة أن الطالب متعثر ودون العبء.
• توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة.
• عدم وجود متطلب سابق.
• عةدم تجةاوز الحةد األعلى للعةبء الةدراسةةةةي للتسةةةةجيةل وفقةا للمعةدل التراكمي
للطالب.
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الدراسة والتقييم:
نظام الدراسةةة في الجامعة هو نظام دراسةةي يقسةةم فيه العام إلى فصةةلين رئيسةةين ،ويجوز
أن يكون هناك فصةل دراسةي صةيفي ،على أن تحسةب مدته بنصةف مدة الفصةل الرئيسةي وتوزع
متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مسةةةتويات وفقا للخطة الدراسةةةية التي يقرها مجلس
الجامعة.
ويتم تقييم الطالب بناء على أعمال فصلية من  50درجة واختبار نهائي من  50درجة.
الحضور والغياب:
▪ التغيب عن المحاضرات:
على الطةالةب المنتظم حضةةةةور المحةاضةةةةرات والةدروس العمليةة ،ويحرم من دخول الختبةار
النهائي فيها إوا قلت نسةةبة حضةةوره عن النسةةبة التي يحددها مجلس الجامعة على أل تقل عن
 % 75من المحةاضةةةةرات والةدروس العمليةة المحةددة لكةل مقرر خالل الفصةةةةل الةدراسةةةةي ويعةد
الطالب الذي حرم من دخول الختبار بسةةةبب الغياب راسةةةبا في المقرر ويرصةةةد له تقدير محروم
(ح).
▪ رفع الحرمان:
يجوز لمجلس الكليةة رفع الحرمةان والسةةةمةاح للطةالةب الةذي تجةاوزت نسةةةبةة غيةابةه  %25من
دخول الختبار شريطة أن يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس وأل تتجاوز نسبة الغياب .%50
▪ التغيب عن الختبار النهائي:
الطةالةب الةذي يتغيةب عن الختبةار النهةائي ترصةةةةد لةه درجةة صةةةةفر ،ويحسةةةةب تقةديره بنةاء على
مجموع درجاته الفصلية في ولك المقرر.
إوا لم يتمكن الطالب من حضةةةةور الختبار النهائي في أي من مواد الفصةةةةل لعذر قهري جاز
لمجلس الكلية ،في حالت الضةةرورة القصةةوى قبول عذره والسةةماح بإعطائه اختبارا بديال ا خالل
مدة ل تتجاوز نهاية الفصل التالي ،ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الختبار البديل.
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االعتذار:
• يجوز للطالب العتذار عن السةةتمرار في دراسةةة فصةةل دراسةةي دون أن يعد راسةةبا
بطلب العتذار قبل بداية الختبارات النهائية بخمسةةةةة أسةةةةابيع على األقل وفي هذه
الحةةالةةة يتم تقةةديم الطلةةب إلكترونيةةاا خالل الفترة المحةةددة وينفةةذ العتةةذار آليةةا وفق
الضةوابط المنصةوص عليها ولمدير الجامعة في حالت الضةرورة القصةوى السةتثناء
من هذه المدد ،ويرصةةد للطالب تقدير (ع) ويحتسةةب هذا الفصةةل من المدة الالزمة
إلنهاء متطلبات التخرج.
• يجوز للطةالةب العتةذار عن السةةةةتمرار في دراسةةةةة مقرر دراسةةةةي واحةد في الفصةةةةل
الةدراسةةةةي على أل يقةل عن الحةد األدنى من العةبء  12سةةةةاعةة وبمةا مجموعةه خمس
مقررات دراسةةةية كحد أقصةةةى ليلة بقاء الطالب في الجامعة دون أن يعد راسةةةبا إوا
تقدم بطلب العتذار قبل بداية الختبارات النهائية بخمسةةة أسةةابيع على األقل .وفي
هةذه الحةالةة يقوم الطةالةب بتقةديم الطلةب عبر البوابةة اإللكترونيةة وينفةذ العتةذار آليةا
ويرصةةةةد للطالب تقدير (ع) على أن يطبق ما ورد أول في القاعدة التنفيذية لشةةةةروط
الحذف.
• يجب أل تتجاوز فصول العتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية.
التأجيل واالنقطاع عن الدراسة:
• يجوز للطةالةب التقةدم بطلةب تةأجيةل الةدراسةةةةة لعةذر تقبلةه الجهةة التي تحةددهةا مجلس
الجامعة (لجنة الحالت الطالبية).
• يجوز للطةالةب التقةدم بطلةب تةأجيةل الةدراسةةةةة قبةل نهةايةة األسةةةةبوع األول من بةدء
الدراسة عبر البوابة اإللكترونية وينفذ الطلب آلياا.
• يجب أل تتجاوز مدة التأجيل فصةةلين دراسةةيين متتاليين أو ثالثة فصةةول دراسةةية غير
متتالية ك حد أقصةى ليلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ولك ،ويجوز لمجلس
الجامعة في حال الضةرورة السةتثناء من ولك ،ول تحتسةب مدة التأجيل ضةمن المدة
الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
• إوا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسةة مدة فصةل دراسةي دون للب تأجيل يطوى
قيده من الجامعة ولمجلس الجامعة لي قيد الطالب إوا انقطع عن الدراسةةةة لمدة
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أقةل ،وبةالنسةةةةبةة للطةالةب المنتسةةةةب يتم لي قيةده إوا تغيةب عن جميع الختبةارات
النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.
• ل يعد الطالب منقطعا عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراا في جامعة أخرى.
إعادة القيد:
يجوز للطةالةب المطوي قيةده التقةدم بطلةب إعةادة قيةد للنظر فيةه من قبةل لجنةة الحةالت
الطالبية بالجامعة حسةةب الشةةروط واآلليات المعتمدة في لئحة الدراسةةة والختبارات ،وتكون
آليةة التقةدم بةالطلةب من خالل إرسةةةةال للةب نمووج أكةاديمي للقسةةةةم الةذي يتبع لةه مرفقةاا بةه
السجل األكاديمي والعذر الذي سينظر فيه.
الفصل:
يفصل الطالب من الجامعة في الحالت اآلتية:
• إوا حصةةةةل على ثالثةة إنةذارات متتةاليةة على األكثر لنخفةاض معةدلةه التراكمي عن (2.0
من  )5ويعطى فرصةةةة رابعة من يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصةةةوله على
( 45نقطة دراسةية من دراسةة  15وحدة دراسةية) ويجوز لرئيس الجامعة السةتثناء من
ولك.
• إوا لم ينةه متطلبةات التخرج خالل مةدة أقصةةةةاهةا نصةةةةف المةدة المقررة لتخرجةه عالوة
على مدة البرنامج وللجنة الحالت الطالبية صةةالحية إعطاء فرصةةة اسةةتثنائية للطالب
إلنهاء متطلبات التخرج بحد أقصةةةى ل يتجاوز ضةةةعف المدة األصةةةلية المحددة للتخرج
وفق الشروط اآلتية:
• أن يكون سبب التعثر مقبول.
• أن ل يقل المعدل عن  1.91من ( 5معيار لجنة الحالت الطالبية).
• أن ل يزيد المتبقي من خطة الطالب عن ( %30معيار لجنة الحالت الطالبية).
• يجوز لمجلس الجامعة في الحالت السةةتثنائية معالجة أوضةةاع الطالب الذين تنطبق
عليهم أحكةام الفقرتين السةةةةابقتين بةإعطةائهم فرصةةةةة اسةةةةتثنةائيةة ل تتجةاوز فصةةةةلين
دراسيين على األكثر.
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التحويل:
التحويل داخل الكلية وداخل الجامعة:
يجوز للطالب التقدم بطلب التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة ،وفق الضوابط اآلتية:
• يقوم الطةالةب بةالتقةدم بطلةب التحويةل عبر النظةام األكةاديمي وفقةا للشةةةةروط التي
يقرهةا مجلس الكليةة التي يرغةب التحويةل إليهةا وفي الفترة المحةددة للتحويةل حسةةةةب
التقويم الجامعي.
• يقوم عميد الكلية بقبول الطلب أو رفضه حسب عدد المقاعد المتاحة.
• تثبةت في السةةةةجةل األكةاديمي للطةالةب المحول من كليةة إلى أخرى جميع المواد التي
سةةبق له دراسةةتها ،ويشةةمل ولك التقديرات والمعدلت الفصةةلية والتراكمية لوال
دراسته في الجامعة.
التحويل الخارجي:
يجوز بموافقةة عميةد الكليةة التي يرغةب الطةالةب التحويةل إليهةا قبول تحويلةه من خةارج الجةامعةة
وفق الضوابط اآلتية:
• أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
• أل يكون مفصول من الجامعة المحول منها ألسباب تأديبية أو تعليمية.
• أن تنطبق عليه شروط التحويل التي تحددها الجامعة.
• يجةب أل يقةل عةدد الوحةدات المقررة التي يطلةب من الطةالةب المحول دراسةةةةتهةا في
جةامعةة نجران عن  % 60من عةدد الوحةدات المقررة المطلوبةة للحصةةةةول على درجةة
البكالوريوس من الجامعة.
• إوا اتضةةح بعد تحويل الطالب أنه قد سةةبق فصةةله ألسةةباب تأديبية فيعد قيده ملغيا
من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
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معادلة المقررات:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسةةةها الطالب خارج الجامعة بناء على توصةةةية
األقسةةةةام التي تقةدم هةذه المقررات ،وتثبةت في السةةةةجةل األكةاديمي للطةالةب المقررات التي
عودلت له ول تدخل في احتساب معدله التراكمي.
المعدل الفصلي:
هو حاصةل قسةمة مجموع النقاط التي حصةل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة
لجميع المقررات التي درسةةها في ولك الفصةةل ،وتحسةةب التقديرات التي يحصةةل عليها الطالب
في كل مقرر كما يلي:
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الةدرجةة المئةويةة

التةقةديةر

رمز التقةديةر

وزن التقدير من 5

 95ة 100

ممتاز مرتفع

أ+

5.00

 90إلى أقل من 95

ممتةةةاز

أ

4.75

 85إلى أقل من 90

جيد جداا مرتفع

ب+

4.50

 80إلى أقل من 85

جيةد جةةداا

ب

4.00

 75إلى أقل من80

جيةد مرتةفع

ج+

3.50

 70إلى أقل من 75

جةةيةةةد

ج

3.00

 65إلى أقل من70

مقبةول مرتفع

د+

2.50

 60إلى أقل من 65

مةقةبةةول

د

2.00

أقةةل مةن 60

راسةةةةب

هة

1.00

وتحسةةةةةب النقةةةةةاط بضرب عدد الوحدات المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل
مقرر درسه الطالب ،أنظر الجدول التالي:
(الفصل األول)
المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

 103سلم

2

85

ب+

4.5

9

 342كم

3

70

ج

3.0

9

 235ريض

3

92

أ

4.75

14.25

 312حسب

4

80

ب

4.0

16

المجموع

12

48.25

وبالتالي فإن
معدل الفصل األول=

48.25
مجموع النقاط
=
12
مجموع الوحدات

= 4.02
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المعدل التراكمـي:
هو حةاصةةةةل قسةةةمةة مجموع النقةاط التي حصةةةةل عليهةا الطةالةب في جميع المقررات التي
درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات ،أنظر المثال التالي:
(الفصـل الثاني)
المقرر

عةدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

النقاط

 103سلم

2

96

أ+

5.0

10

 317كم

3

83

ب

4.0

12

 314ريض

4

71

ج

3.0

12

 326حسب

3

81

ب

4.0

12

المجموع

12

46

46
مجموع النقاط
معدل الفصل الثاني=
=
مجموع الوحدات 12

المعدل التراكمي=

= 4.02

46 + 48.25
مجموع النقاط في الفصلين
=
12 + 12
مجموع الوحدات في الفصلين

= 3.83

ويبنى على المعدل التراكمي قياس التقدير العام للطالب في المرحلة الجامعية.
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التقديرات:
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كاآلتي:
• (ممتاز) :إوا كان المعدل التراكمي ل يقل عن  4.50من 5.00
• (جيدجدا) :إوا كان المعدل التراكمي من  3.75إلى أقل من  4.50من 5.00
• (جيد) :إوا كان المعدل التراكمي من  2.75إلى أقل  3.75من 5.00
• (مقبول) :إوا كان المعدل التراكمي من  2.00إلى أقل من 2.75من 5.00
• وتمنح مرتبة الشةةةرف األولى للطالب الحاصةةةل على معدل تراكمي من  4.75إلى 5.00
وتمنح مرتبةة الشةةةةرف الثةانيةة للطةالةب الحةاصةةةةل على معةدل تراكمي  4.25إلى  4.75من
5.00
ويشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية ما يلي:
• أل يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو جامعة أخرى.
• أن يكون الطةالةب قةد أكمةل متطلبةات التخرج في مةدة أقصةةةةاهةا متوسةةةةط المةدة بين
الحد األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.
• أن يكون الطالب قد درس في الجامعة ما ل يقل عن  % 60من متطلبات التخرج.
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ا
ثانيا:
اإلرشاد األكاديمي
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ماهية اإلرشاد األكاديمي:
خدمة مهنية تقدمها وحدة اإلرشةاد األكاديمي بالكلية لمسةاعدة الطالب الجامعي في فهم
النظام التعليمي بالجامعة ،وتقديم المشةةورة فيما يخص خطته الدراسةةية ،وكذلك تقديم الدعم
الالزم لحل مشكالته الشخصية واألكاديمية.
أهداف اإلرشاد األكاديمي:
• تقديم المعلومات األكاديمية واإلرشةةةادية للطالب ،وزيادة وعيهم برسةةةالة الجامعة
وأنظمتها ولوائحها.
• التعرف على المشةةةةكالت والعقبةات الشةةةةخصةةةيةة التي تحول دون قةدرة الطةالةب على
التحصيل العلمي.
• العمل على تغيير األفكار والتجاهات السلبية نحو التعليم وتبني أفكار أكثر إيجابية.
• نشر الوعي بالنظم واللوائح األكاديمية بين الطالب.
• تقديم استشارات للطالب تساعدهم على اتخاو قرارات أكاديمية سليمة.
• تهيئة الطالب المستجدين للحياة الجامعية.
• تشجيع الطالب المتفوقين على المزيد من التحصيل العلمي.
• متةابعةة الطالب المتعثرين دراسةةةيةا ومسةةةةاعةدتهم على اكتسةةةةاب المهةارات الالزمةة
لزيادة تحصيلهم العلمي.
محاور اإلرشاد األكاديمي:
عملية اإلرشاد األكاديمي عملية تضامنية تعتمد على ثالثة محاور تتمثل في اآلتي:
• الطةالةب الجةامعي :وهو من أهم مةدخالت العمليةة التعليميةة لتقييم األداء الجةامعي
وهو المحور المستهدف من عملية اإلرشاد األكاديمي.
• المرشةةةةد األكةاديمي :وهو عضةةةةو هيئةة التةدريس المؤهةل علميةا ومهنيةا في مجةال
اإلرشةاد األكاديمي ،وله دور مهم في عملية إرشةاد الطالب ومسةاعدته لحل مشةاكله
األكاديمية وتحسةةةين تحصةةةيله العلمي ،وتزويده بالدافعية اإليجابية للتوافق مع البيئة
الجامعية.
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• وحدة اإلرشةاد األكاديمي :وحدة مسةؤولة عن متابعة عمل خطة اإلرشةاد األكاديمي
بالكلية وإحالة الحالت الطالبية التي تحتاج لتدخل مختصةةةين لوحدة اإلرشةةةاد المركزي
بالجامعة.
وسائل التواصل مع المرشد األكاديمي:
• البريد اإللكتروني الجامعي أو الساعات اإلرشادية المكتبية أو الهاتف المكتبي.

-25-

-26-

ا
ثالثا:
شؤون الطالب
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البطاقة الجامعية
تمثةل البطةاقةة الجةامعيةة إثبةاتةا لهويةة الطةالةب في المةدينةة الجةامعيةة .وتصةةةةرف البطةاقةة لكةل
لالب مقبول في الجامعة لستخدامها فيما يلي:
• الستعارة من المكتبة.
• شراء الكتب الدراسية من مركز بيع الكتب.
• الدخول لقاعة الختبارات وتأدية المتحانات.
• الحصول على السجل األكاديمي المعتمد والتعريف واعتماد نمووج تخفيض التذاكر.
• دخول المرافق الجامعية كالمطاعم والصالت والمالعب الرياضية.
يتم إصةةةةدار البطةاقةة الجةامعيةة إلكترونيةا عن لريق صةةةةفحةة الطةالةب على البوابةة اإللكترونيةة
وولك بإتباع الخطوات الموضحة على موقع عمادة القبول والتسجيل.
المكافآت:
• تصرف المكافآت لجميع لالب ولالبات الجامعة باستثناء لالب الدبلوم.
• يتفةاوت مقةدار المكةافةآت من لةالةب آلخر وولةك حسةةةةب التخصةةةةص ونوع الةدراسةةةةة
وتتراوح من  840كحد أدنى إلى  990لاير كحد أعلى.
• يتم إيقةاف المكةافةأة عن الطالب المعتةذرين والمؤجلين ،ومن تم فصةةةةلهم فصةةةةال
تأديبيا حتى انتهاء فترة العتذار أو التأجيل أو الفصل.
• يتم إيقاف المكافأة عمن معدله التراكمي أقل من  2حتى رفع المعدل.
• يتم إيقاف المكافأة عن المتجاوزين للخطة.
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التشغيل الطالبي:
برنةامج التشةةةةغيةل الطالبي هو برنةامج يتم فيةه التعةاقةد مع الطالب أو الطةالبةات للعمةل في
قطةةاعةةات الجةةامعةةة المختلفةةة بمقةةابةةل مةةادي وفقةةا لعقةةد عمةةل يتم بين الطةةالةةب أو الطةةالبةةة
والجامعة.
ويهةدف البرنةامج إلى تنميةة مهةارات للبةة الجةامعةة والالعهم على األعمةال اإلداريةة والفنيةة
لألقسةةام التي أتيحت لهم فرصةةة العمل بها لكتسةةاب الخبرة ،إضةةافة إلى اسةةتفادة القطاعات
المختلفة بالجامعة من عمل هؤلء الطالب ويتم ترشةةةيح الطالب المطلوب تشةةةغيلهم خالل
الفصةةةةل الةدراسةةةةي عن لريق الكليةة بةالتنسةةةةيق مع عمةادة شةةةةؤون الطالب ويتم ولةك وفق
الضوابط التالية:
• أن تتةاح أولويةة فرص التشةةةةغيةل للطالب ووي الحةاجةة المةاديةة ممن لم يسةةةةبق لهم
العمل بالبرنامج منذ التحاقهم بالجامعة.
• عدم تشغيل أي لالب سبق أن عمل من قبل خالل فترة دراسته بالجامعة.
• عدم السماح للطالب بالجمع بين فرصتي تشغيل خالل الفصل الدراسي.
• أل تزيد عدد ساعات العمل لكل جهة عن الساعات المحددة.
• أل تزيد سةةاعات عمل الطالب عن  50سةةاعة شةةهريا بمجمل  150سةةاعة لوال فترة
التشغيل.
• أل تزيد ساعات عمل الطالب خالل اليوم عن  3ساعات.
• يجةةب على الطةةالةةب الموافقةةة على الشةةةةروط والتعهةةد أثنةةاء للةةب التسةةةةجيةةل في
التشغيل الطالبي من خالل لوحة التحكم الخاصة به في الموقع.
• يجب على الطالب أن يكون منتظماا وغير موظفا.
• أن يكون الطالب قد أمضى فصلين دراسيين حتى يسنح له بالتسجيل في النظام.
• يتم اختيار لالب/ةة واحد/ة من كل خمسين لالب/ةة في الكلية.
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السكن الجامعي:
توفر الجةامعةة إسةةةكةانةا خةاصةةةةا للطالب والطةالبةات داخةل المةدينةة الجةامعيةة وتهةدف من ولةك
لتهيئةة الجو المالئم للطالب والطةالبةات ليتمكنوا من التفرغ للحيةاة الةدراسةةةةيةة والعلميةة ،تحةت
إشراف عمادة شؤون الطالب.
الشروط العامة للتقديم على السكن الجامعي:
• أن يكون الطالبةةةةةةةةةةةةةة ة /ةةةةةةةةةةةةة مقيدا في الجامعة ويدرس مرحلة البكالوريوس وتكون
دراسته انتظاما.
• أن يكون الطالبةةةة /ةةةة من خارج المنطقة.
• أل يكون الطالبةةةة /ةةةة مفصولةةةةةة /ةةةة أكاديميا أو مطويةةةةة/ةةةة القيد.
• أن يكون الطالبةةةة /ةةةة حسنةةةة /ةةةة السيرة والسلوك.
• أل يوجد لدى الطالبةةةة /ةةةة أي سوابق في السكن الجامعي.
• اإلقرار باللتزام بلوائح وأنظمة السكن الجامعي وعدم اإلخالل بها.
• خلو الطالبةةةة /ةةةة من األمراض المعدية بموجب شهادة من مركز لبي معتمد.
• دفع تأمين  500لاير مسترد في حال إخالء الطرف وعدم وجود عهد معلقة.
• دفع اإليجار المقرر لإلقامة بالسكن الجامعي.
آلية التقديم على السكن الجامعي:
يتم اإلعالن للطالب والطالبات مع بداية انطالق الفصةل الدراسةي عن بدء التقديم للسةكن
الجامعي عبر موقع الجامعة وحسةةاب تويتر لعمادة شةةؤون الطالب ليتم فتح موقع اإلسةةكان
الطالبي .يتاح التسةجيل لمدة  14يوما يتم تمديدها في حال توفر شةاغر ،كما أنه يتم إغالق موقع
التسجيل عند اكتمال العدد قبل نهاية المدة.
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ا
رابعا:
حقوق الطالب وواجباته
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أوال :الحقوق
حقوق الطالب األكاديمية:
• توفيةةر البيئةةة الدراسةةية والمنةةاع العلمةةي المناسةةب له للحصةةول على تعلم وي جودة
عالية بما يتماشةةى مةةع رسةةالة الجامعةةة مةةن خةةالل توفيةةر كافة اإلمكانةةات التعليمية
المتاحة لخدمة هةذا الهدف.
• توفي ةةةر الم ةةةادة العلمي ةةةة والمعرف ةةةة المرتبط ةةةة بالمق ةةةررات الجامعي ةةةة الت ةةةي يدرس ةةةها
وولك وفقةةا لةةةألحكام واللةةةوائح الجامعيةةة التةةي تحكةةم العمةةل األكاديمةةي.
• تسةةهيل الحصةةول علةةى كامةةل حقوقةةه داخةةل الجامعةةة مةةن قبةةل الجهةةات اإلداريةةة
أو األكاديميةة وفقةا ألنظمةة ولوائةح الجامعةة.
• المحافظةةةة علةةةى سةةةرية المعلومةةةات والخصوصيةةةة التامةةةة فةةةي كل مةةةا يتعلةةةق بةةةه
وعةدم الالع أو اسةتخدام معلومةاته الشةخصية أو األكاديمةية إل للمصةرح لهةم.
• إعطةاءه حق العتراض في أي قرار يتعةارض مع مصةةةةلحتةه األكةاديميةة وفقةا للمةادة
السابعة من لئحة التأديب (أنظر الجزء خامسا من الدليل).
• التزام أعضةةةاء هيئةةةة التدريةةةس بالجامعةةةة بمواعيةةةد وأوقةةةات المحاضةةةرات وفتةةةرات
الراح ةةةة بي ةةةن المحاض ةةةرات وع ةةدم إلغ ةةةاء المحاض ةةةرات أو تغيي ةةةر أوقاته ةةةا إل ف ةةةي حال ةةةة
الض ةةةرورة وبع ةةةد اإلعالن عةةن ولةةك علةةى أن يتةةم إعطةةاء محاضةةرات بديلةةة عةةن تلةةك
التةةي تةةم إلغاـهةةا أو التغيةةب عنهةةا بمةةا ل يتعةةارض مةةع وقةةت الطالةةب أو قدرتةةه علةةى
السةتيعاب.
• الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة.
• إشةةعاره وإحالتةةه بوجةةود يةةوم إرشةةادي للتعريةةف بالكلية وأقسةةامها وتعريفه بدور
مرشده األكاديمي وتعريفه بطرق التواصل معه.
•

تقديةم اإلرشةاد والتوجيةه لةه وولةك بتوزيةع مطبوعةات عةن أنظمةة ولوائةح الجامعةة
وكتيبةةةةات إرشةةةةادية وتعريفيةةةةة عةةةةن الكليةةةةة والقسةةةةم العلمةةةةي الةةةةذي ينتمةةةةي إليةةةه
والخطةةط الدراسةةية والخدمةةات الطالبية األخةةةرى وتوفيرهةةةا بشةةةكل إلكترونةةةي علةةةى
موقةةع الكلية.
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• اللالع علةةةى الجةةةداول الدراسةةةية قبةةةل بةةةدء الدراسةةةة إلتمةةةام اجةةةراءات تسةةةجيل
المقةةةةررات التةةةةي يتيحهةةةةا لةةةةه النظةةةةام حسةةةةب قواعةةةةد وشةةةةروط عمةةةةادة القبةةةةول
والتسةجيل بالجامعة.
• حذف أو إضافةةة أي مقةةرر أو حةةذف الفصةةل الدراسةةي بأكملةةه وفقةةا للتقويةةم الجامعةي
الصةادر مةن عمةادة القبةول والتسةجيل ووفقا لألنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
• الحصةةةةول علةةةةى وثيقةةةةة التخةةةةرج عنةةةةد إنهةةةةاء متطلبةةةةات التخةةةةرج وفقةةةةا ألنظمةةةةة
ولوائةةح الجامعةةة خةةالل الفتةةرة الزمنيةةة التةةي تحددهةةا الجامعةةة لتسةةليم الوثيقةةة.
• توفيةةر فةةرص التواصةةل الدائةةم مةةع عضةةو هيئةةة التدريةةس بالطةةرق المختلفةةة كالبريةةد
اإللكترونةي أو السةاعات المكتبيةة.
• عةدم اختبةاره في أكثر من مقررين في اليوم الواحةد مةا لم يكن هنةاك اسةةةةتثنةاء من
مجلس الجامعة.
• عةدم خصةةةةم درجةات على الغيةاب .ويكتفى بعقوبةة الحرمةان في حةال تجةاوزت نسةةةبةة
الغياب  %25في المقرر.
• المناقشةةة العلميةةة الفعالةةة وحريةةة لةةرح األسةةئلة علةةى عضةةو هيئةةة التدريةةس دون
حةرج أو تهيةب مةع اللتةزام بةآداب النقةاش وحسةب مةا تقتضيةه اآلداب العامةة.
• ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد أستاوه.
• الشةةعور باألمةةن الحسةةي ،بحيةةث ل يتعةةرض إلةةى أخطةةار جسةةدية أو صحيةةة ،واألمةةن
المعنةةةوي أو النفسةةةةةةي ،بحيةةةةةةث ل يشةةةةةةعر الطالةةةةةةب بةةةةةةأي تهديةةةةةةد معنةةةةةةوي مثةةةةةةل
التخويةةةةف مةةةةن العقوبةةةةة أو التعةةةةرض لإلهانةةةةة أو السةةةةخرية مةةةةن قبةةةةل الجهةةةةات
األكاديميةةة واإلداريةةة.
• اللالع علةةةى درجات الختبارات والتكاليف الدورية والفصلية فةةةي المقةةةرر الدراسةةةي
التةةي أداهةةا بعةةد النتهةةاء مةةن تصحيحهةةا والالعه علةةى ورقةةة اإلجابةةة .وتشكيل لجنة
من قسمه لمراجعةةةة إجاباتةةةه ودرجاته في حال للب إعادة تصحيح الختبةةةار النهائةةةي
وفقةا لألنظمةة واللوائةح المعتمةدة بالجامعةة .
• إحالتةةه بمةةا يصةةدر فةةي حقةةه مةةن إنةةذار ولفةةت نظةةر أو حرمةةان مةةن دخةةول الختبةةار
النهائةي وإحالتةه بسةبب حرمانةه وولةك قبةل موعةد الختبةار النهائةي بوقةت كاف.
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• أن تكةةون أسةةئلة الختبةةارات ضمةةن إلةةار المنهةةج الدراسةةي ومحتوياتةةه وأن يراعةةى
التوزيةع المتةوازن والمنطقةي للدرجةات ضمةن هةذا اللةار.
• اللالع على اإلجابة النمووجية ألسئلة الختبارات الفصلية.
•
حقوق الطالب الغير أكاديمية:
• التمتع بخدمات الرعاية الجتماعية التي تقدمها الجامعة وفقا للوائح واألنظمة.
• توفيةةةر الرعايةةةة الصحيةةةة الكافيةةةة لةةةه وحسةةةب مةةةا تنةةةص عليةةةه لوائةةةح الجامعةةةة مةةةن
توفيةةر العةةالج فةةي المستشةةفيات والمراكةةز الصحيةةة التابعةةة لها.
• المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب اإلمكانات المتاحة.
• السةةةةتفادة مةةةةن خدمةةةةات ومرافةةةةق الجامعةةةةة مثةةةةل السةةةةكن الجامعةةةةي ،المكتبةةةةة
المركزيةةة ،وحدة اإلرشاد األكاديمي المركزية ،المالعةب الرياضيةة ،األنشةطة الطالبيةة
والفعاليات التعليميةةة ،المطاعةةم ،مواقةةف السةةيارات وولةةك وفقةةا للوائةةح واألنظمةةة
فةي الجامعةة وحسةةب اإلمكانةةات المتاحةةة.
• الحصةةةةول على الحوافز والمكةافةآت المةاديةة اإلضةةةةافيةة المقررة نظةامةا ا في حةالةة كونةه
لالبا ا متفوقا.
• إتاحة الفرصةةةةة لةةةةه لحضةةةةور الةةةةدورات التدريبيةةةةة والبرامةةةةج والرحةة ةالت واألنشةةةةطة
واألعمةال التطوعيةة بمةا ل يتعةارض مةع واجباتةه األكاديميةة.
• اختيةةار مةةن يمثلةةه مةةن زمالءه الطلبةةة للمشةةاركة فةةي لجةةان الطةةالب الستشةةارية
لمناقشةة مةا يخصه مةن مواضيع.
• الحصةةةول على الخدمة الالئقة والمناسةةةبة لحتياجاته وتعريفه بها في حالة كونه من
ووي الحتياجات الخاصة وولك حسب اإلمكانات المتاحة.
• تقييم الخدمات الطالبية المقدمة له من خالل الستبانات التي تقدم له.
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ثانيا :الواجبات
واجبات الطالب األكاديمية:
• اللالع على األنظمة واللوائح والقرارات الجامعية واللتزام بها.
• تقديم معلومةةةةةةات سةةةةةةليمة ودقيقةةةةةةة عنةةةةةةد القيام بعمليةةةةةةة التسةةةةةةجيل ،والوفاء
باللتزامات اإلداريةةة تجةةاه الكلية.
• تنفيذ جميع الجراءات والحركات األكاديمية وفق المواعيد المقررة من الجامعة.
• النتظام في الدراسةة واحترام القواعد المنظمة لسةير المحاضةرات وعدم التغيب عنها
إل بعذر مقبول وفقا ألنظمة ولوائح الجامعة.
• التحلي بةاألمةانةة العلميةة وعةدم اللجوء للغش أو السةةةةرقةة العلميةة أو التظلم بغير وجةه
حق.
• متابعة اإلعالنات األكاديمية على القنوات اإلعالمية الرسمية للكلية والجامعة.
• حمل البطاقة الجامعة وتقديمها للمختصةةين عند الطلب وعدم إسةةاءة اسةةتخدامها
وإعادتها عند إنهاء الدراسة الجامعية.
• احترام أنظمةة الختبةارات وعةدم اإلخالل بهةا ،وعةدم محةاولةة الغش أثنةاء الختبةارات أو
المساعدة عليه بأي شكل من األشكال.
• احترام الختصاص والتسلسل اإلداري عن التقدم بشكوى أو للب أكاديمي أو إداري.
• إعطةاء الكليةة الوقةت الكةافي للنظر في الطلةب وعةدم التقةدم بنفس الطلةب لجهةة
أخرى لحين البت في الطلب.
• تنفيةذ تعليمةات الكليةة عنةد التقةدم بةالطلبةات (على سةةةةبيةل المثةالةث ،للةب رفع غيةاب،
للةب إعةادة اختبةار ،للةب حةذف أو إضةةةةافةة وخالفةه) بةاللالع على اآلليةة واسةةةةتكمةال
جميع المطلوبات حسب األنظمة المتبعة.
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واجبات الطالب الغير أكاديمية:
• اللتزام بنظام الجامعة المعمول به.
• احترام كرامة وسالمة أعضاء األسرة الجامعية ومنسوبيها.
• التحلي بحسن الخلق.
• احترام حةةق أعضةةاء األسةةرة الجامعيةةة فةةي حريةةة التعبيةةر لالمةةا كان ولةةك فةةي حةةدود
ما تسةةةمح به أنظمة الجامعةةةة واألعةةةراف األكاديميةةةة والقيم المجتمعية في المملكة
العربية السةعودية.
• المحافظة على األماكن المخصصة للدراسةةة والوسةةائل التعليمية المسةةخرة لخدمته
في العملية التعليميةةة ،والمحافظة علةةى كافةةة ممتلةةكات الجامعةةة وعدم العبث بها
بقصد التخريةب أو التالف.
• اللتزام بقواعد األمن الجةامعي وضةةةةوابط السةةةةالمة العةامة والمحةافظةة على نظةافة
الجامعة ومرافقها.
• في حةال اخالل الطةالةب بواجبةات جةاز لعميةد الكليةة إصةةةةدار قرار بةإحةالةة الطةالةب للجنةة
التأديب أو اتخاو إحدى العقوبات التأديبية بحقه.
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ا
خامسا:
الئحة التأديب

-37-

المادة األولى:
تسةةةةري أحكةام هةذه الالئحةة على كةل شةةةةخص ملتحق بةأي برنةامج تعليمي أو تةدريبي تنفةذه
الجةامعةة بغض النظر على حةالةة الشةةةةخص الوظيفيةة أو الةدراسةةةيةة ،وبغض النظر عن لريقةة
الدراسة أو وقتها أو مدتها.
المادة الثانية" :قائمة المخالفات"
كةةل خروج من الطةةالةةب عن القيم اإلسةةةةالميةةة واآلداب اإلنسةةةةةانيةةة ،واألنظمةةة واللوائح،
والتعليمات الجامعية ،واألنظمة الحكومية ،وما يسةةبب ضةةرر لنخرين ،والمنشةةآت ،يعد مخالفة
تقتضي العقوبة وعلى األخص ما يلي:
• كل فعل يمس الشرف أو الكرامة ،أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة.
• اإلخالل بالنظام خالل المحاضةةةرات والدروس العلمية ،أو اصةةةطحاب ما يتسةةةبب في
ولك.
غش في الختبةار ،أو الشةةةةروع فيةه ،أو محةاولةة الغش ،أو اصةةةةطحةاب مةا لةه صةةةلةة
• كةل
ٍّ
بالمقرر ،ولو لم يسةتفد منه ،وكذلك الغش في التقارير ،والبحوث العلمية ،والمشةاريع
الدراسية.
• القيةام بتنظيم األنشةةةطةة أو الجمعيةات التي تخةالف اللوائح والتعليمةات المعمول بهةا
في الجامعة.
• كةل إتالف ،أو محةاولةة إتالف للمنشةةةةآت الجةامعيةة ،أو األجهزة أو المواد أو الكتةب أو أي
من مقتنيات الجامعة.
• إساءة استعمال مرافق الجامعة أو ملحقاتها أو محتوياتها.
• إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات دون موافقة جهة الختصاص.
• انتحال الشخصية والتزوير بكل أشكاله.
• التدخين وما في حكمه داخل المباني الجامعة وأفنيتها.
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• اإلسةةةاءة إلى الجامعة أو أي من منسةةةوبيها من أعضةةةاء هيئة التدريس ،والموظفين،
والطالب ،أو العتداء على ممتلكاتها ،وكذا العتداء على أي فرد داخل الجامعة أو من
يتعاون مع الجامعة من منسوبي الشركات والمؤسسات واألخرى.
• عةةدم التقيةةد بةةالتعليمةةات الجةةامعيةةة فيمةةا يتعلق بةةالهيئةةة واللبةةاس ،مع اللتزام بةةالزي
الولني إل إوا أقتضت العملية غير ولك.
• إثةةارة الةنةعةرات الةقةبةلةيةةة أو الةفةئةويةةة أو الةمةنةطةقةيةةة بةيةن الةطةالب ،وتةكةويةن الةمةجةمةوعةةات
الطالبية لفتعال الشجار والمشاكل داخل وخارج الجامعة.
• اصةطحاب المواد الخطرة ،أو الممنوعة ،أو األسةلحة ،أو المخدرات بكافة أنواعها ،داخل
مباني الجامعة ومرافقها.
• مخالفة القواعد التنظيمية لإلسكان الطالبي بالجامعة.
• مخةالفةة األنظمةة المروريةة والضةةةةوابط المنظمةة لهةا داخةل المةدينةة الجةامعيةة أو
المرافق التابعة للجامعة.
• إسةةةةاءة اسةةةةتخةدام البرامج واألجهزة والتطبيقةات اإللكترونيةة داخةل الجةامعةة ،بمةا في
ولك التصوير بالجوالت الخاصة.
• اختالس األجهزة التعليمية والعبث بها.
المادة الثالثة" :العقوبات"
في حةال ارتكةاب الطةالةب أي من المخةالفةات المةذكورة في المةادة الثةانيةة فيتم إيقةاع واحةدة من
العقوبةات التةاليةة أو أكثر بقرار من الجهةة المخولةة بةإيقةاع العقوبةة بعةد التحقيق مع الطةالةب الةذي
وقعت منه المخالفة:
• التنبيه الشفوي.
•

اإلنذار المكتوب.

•

حرمان الطالبةةةةةةةةةةةةة ة/ةةةةةةةةةةةةة من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطالب/
الطالبات.

• الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر لمدة فصل دراسي أو أكثر.
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• إيقاف الطالبةةةة/ةةةةةةةةة عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد أو فصلين مع حرمانه من
المكافأة.
• حرمان الطالب ة ة ة ة ة /ة ة ةةةة من دخول الختبار في مقرر أو أكثر واعتباره راسبا في المقررات
التي حرم من دخول الختبار فيها.
• إلغاء اختبار الطالبةةةةةةةةةةةةة ة/ةةةةةةةةةةةةة في مقرر أو أكثر واعتباره راسبا في المقررات التي ألغي
الختبار فيها.
• إلغاء تسجيل الطالبةةةةةةةةةةةةةةة/ةةةةةةةةةةةةة لمدة فصل دراسي أو عام واعتباره راسبا في جميع
مقررات ولك الفصل.
• في حال اإلضةةرار بأي من ممتلكات الجامعة يتحمل الطالب المتسةةبب في ولك قيمة
اإلصالح كاملة.
• إيقةاع بعض الجزاءات الخةدميةة والتي تتمثةل في تكليف الطةالةب المخةالف لمةدد محةددة
ببعض المهةام في الجهةات والعمةادات والكليةات التي تحتةاج إلى بعض المتطوعين
وولةك لتعةديةل مسةةةةار الطةالةب من خالل تكليفةه ببعض األعمةال المنةاسةةةبةة في مةدة
محةددة من الوقةت وبمةا ل يتعةارض مع الجةدول الةدراسةةةةي للطةالةب ،مع مراعةاة قيةام
اللجنةة الرئيسةةةةيةة بةالسةةةةتفةادة من الخيةارات المتةاحةة في مختلف الجهةات بةالجةامعةة
وأنشطتها ليتسنى لها اختيار العقوبة األكثر أثرا في تصحيح سلوك الطالبةةةةةةةةةةةةة ة/ةةةةةةةةةةةةة
المخالفةةةةةةة/ةةةةةة.
• إلزام الطالبةةةةة/ةةةةة بحضور دورات تربوية أو توعوية تحددها اللجنة الرئيسة الدائمة.
• الفصل النهائي من الجامعة.
المادة الرابعة:
للجنة الرئيسةةة الحق في إيقاع أي عقوبة أخرى غير المقررة في المادة الثالثة من هذه الالئحة
بحيث تكون مناسبة ومالئمة للمخالفة المرتكبة من الطالبةةةةة/ةةةةة.
المادة الخامسة:
يتعين إبالغ الطالب ة ة ة ة ة /ة ة ةةةة بالمخالفة المنسوبة إليه من قبل عميد الكلية أو العمادة ،وإبالغه
بالموعد والمكان المحددين إلجراء التحقيق كتابيا قبل الموعد بأسبوع من وقوع المخالفة ،وفي
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حالة عدم حضور الطالبةةةةةةةةةة/ةةةةةةةةة في الموعد المحدد للتحقيق أو المثول أمام اللجنة يسقط حقه
ا
مقبول.
في سماع أقواله وتصدر اللجنة قرار العقوبة غيابيا ،ما يقدم عذرا
المادة السادسة:
ل يعفى الطالب من إيقاع العقوبة بحجة عدم علمه بلوائح الجامعة ،وأنظمتها ،وما تصةةدره
من تعليمات.
المادة السابعة:
القرارات التي تصدرها اللجنة الدائمة الرئيسة تعتبر نهائية بعد اعتمادها من صاحب الصالحية
وإبالغ الطالب بها خالل يومين من اعتمادها ،وللطالب ة ة ة ة ة /ة ة ةةةة الحق في تقديم التظلم إلى مدير
الجامعة خالل خمسة عشر يوما من إبالغ الطالبةةةةةةةةةةةةةة/ةةةةةةةةةةةةة بقرار اللجنة الدائمة الرئيسة ،ولمدير
الجامعة الحق في الفصل في التظلم.
المادة الثامنة:
المخالفات وات الصةبغة الجنائية تحال الى الجهات المختصةة للبت فيها ،مع احتفاظ الجامعة
بالحق في إيقاع العقوبات الخاصة بها.
المادة التاسعة:
يجوز للجهةات التي أصةةةةدرت العقوبةة اعالنهةا في كليةات الجةامعةة ومرافقهةا بةدون اعالن
اسماء المخالفين ويكتفى بذكر أرقامهم الجامعية ونوع المخالفة والعقوبة.
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ا
سادسا:
ضوابط التظلم والشكاوى
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يجوز للطالب أن يتقدم بشكواه للجهات المختصة في الكلية وفقا لما يأتي:
• أن يتقةدم بةالشةةةةكوى لعميةد الكليةة أو الوكيةل المختص ،والةذي بةدوره يحيةل الطلةب إلى
الجهة المعنية الداخلية.
• اللتزام بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى.
• يسةقط حق الطالب في التقدم بالشةكوى أو التظلم بعد مرور خمسةة عشةر يوما من
تاريخ حدوث الواقعة محل الشكوى.
• ل يجوز للطالب أن يتقدم بأكثر من شكوى عن وات الواقعة.
• ل تقبل الشةةكوى إل من خالل النمووج المعد لذلك (أنظر المالحق في الجزء السةةابع
من الةدليةل) ،أو من خالل البوابةة اإللكترونيةة وتعبئةة كةامةل البيةانةات الواردة بةأي منهمةا
بةدقةة وبةالختصةةةةار الةذي ل يخةل بةالمضةةةةمون ،ويتم تسةةةةليم هةذا النمووج إلى الجهةة
المعنية في الكلية.
• اسةةتالم الطالب لسةةند اإلفادة برقم وتاريخ الشةةكوى يفيد تسةةليمه للشةةكوى وقيدها
بسجل الجهة.
• على الطةالةب المتةابعةة بمراجعةة الجهةة المعنيةة في الكليةة خالل مةدة ثالثين يو امةا من
تاريخ تقديم الشكوى.
• إوا لم يتم البةت في الشةةةةكوى من قبةل الكليةة مةدة (ثالثين ا
يومةا) من تةاريخ تقةديم
الشةكوى ،يحق للطالب التقدم بالشةكوى إلى وكيل الجامعة للشةؤون التعليمية ،وعلى
الطالب إحضار ما يثبت تقديمه الشكوى أمام الكلية.
• إوا لم يبةت في الشةةةةكوى من ِقبةل وكيةل الجةامعةة للشةةةةؤون التعليميةة خالل مةدة
(ثالثين ا
يوما) يحق للطالب التقدم بالشكوى لرئيس الجامعة.
الشكاوى الكيدية
في حةال ثبةت أن الشةةةةكوى في األسةةةةاس كيةديةة فلعميةد الكليةة الحق في إصةةةةدار قرار بةإحةالةة
الطالب للجنة التأديب أو اتخاو إحدى العقوبات التأديبية بحقه.
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ا
سابعا:
المالحق
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نموذج شكوى
بيانات الطالب
اسم الطالب

الرقم الجامعي

البريد اإللكتروني

القسم

رقم التواصل

المرشد األكاديمي

موضوع الشكوى وتفاصيلها
.................................................................................................... .............................................................................................................................
...................................................................... ............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................................................................................... ............................................................
....................................................................................................................................... ..........................................................................................
......................................................................................................... ........................................................................................................................
.......................................................................... .......................................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................... ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................... ..............................................................................
*ترفق جميع المستندات الداعمة للشكوى مع نمووج الشكوى
بالنتيجة ما يطلبه الطالب
....................................................................... ............................................................................................................................. .............................
..................................................................................................................................................................... ............................................................
....................................................................................................................................... ..........................................................................................
........................................................................................................ .........................................................................................................................
.......................................................................... .......................................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
تعهد بصحة البيانات المذكورة:
أقر أنا الموقع أدناه بصحة جميع البيانات الواردة في هذا النمووج وصحة جميع المستندات المرفقة – إن
وجدت -و بعلمي أنه في حال تأكد عدم صحة أي من البيانات فإنه لن يتم النظر في شكواي.
السم:
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التوقيع:

التاريخ:

/

/

 14هة

المراجع
• لئحةة الةدراسةةةةة والختبةارات للمرحلةة الجةامعيةة والقواعةد التنفيةذيةة .عمةادة القبول
والتسجيل .جامعة نجران.
• وحدة اإلرشاد األكاديمي بكلية العلوم اإلدارية بجامعة نجران.
• عمادة شؤون الطالب بجامعة نجران.
• لئحة تأديب الطالب بجامعة نجران1441 .هة
• حقوق الطةالب الجةامعي وواجبةاته .عمةادة شةةةةؤون القبول والتسةةةةجيةل .جامعةة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.
• لئحة حقوق وواجبات الطالب .عمادة شؤون الطالب بجامعة جازان 1439 -1438.هة.

فريق إعداد الدليل:
• د .شيماء مفرح الماليك  -وكيلة الكلية لشؤون الطالبات.
• أ .حنان آل ويبان  -مسؤولة وحدة التسجيل بشطر الطالبات.
• أ .بدرية الحازمي  -مسؤولة شؤون الطالبات – سابقا.

مراجعة وتدقيق:
• د .احمد مبارك آل جازع – مساعد وكيل الكلية للشؤون التعليمية
• د .محمد سالم خير  -المنسق األكاديمي في الكلية.
• د .يعقوب ناصر الدريويش – وكيل الكلية للدارسات العليا والبحث العلمي
• د .عالف آدم – منسق الكلية ومساعد رئيس قسم المحاسبة

عميد كلية العلوم اإلدارية
د .سالم مسفر آل فايع
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تم بحمد للا

