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المادة
المادة األولى  :مصطلحات الالبحة.
المادة الثانٌة  :اللجنة الدابمة لحقوق الطالب.
المادة الثالثة  :أهداف اللجنة الدابمة .
المادة الرابعة ( :أ) حقوق الطالب الجامعً فً المجال األكادٌمً.
(ب) حقوق الطالب الجامعً فً المجال غٌر األكادٌمً.
المادة الخامسة( :أ) واجبات الطالب الجامعً فً المجال األكادٌمً.
(ب) واجبات الطالب الجامعً فً المجال غٌر األكادٌمً
المادة السادسة :االستعانة.
المادة السابعة  :رفض الشكوى والتظلم.
المادة الثامنة  :الشكوى الكٌدٌة.
المادة التاسعة :المدد النظامٌة لتقدٌم الشكوى والبت فٌها.
المادة العاشرة :قواعد وضوابط رفع الشكوى والتظلم أمام اللجنة الدابمة
المادة الحادٌة عشرة :الشكوى وحق الدفاع للمدعى علٌه.
المادة الثانٌة عشرة :اجتماعات اللجنة الدابمة .
المادة الثالثة عشرة :مدة الطعن والتظلم من قرار اللجنة الدابمة .
المادة الرابعة عشرة :ممثلو اللجنة الدابمة.
أحكام عامة :
المادة الخامسة عشرة  :ضمان سالمة القرار .
المادة السادسة عشرة  :القواعد التنفٌذٌة ألحكام الالبحة .
المادة السابعة عشرة  :النظام المطبق فً كل ما لم ٌرد فٌه نص.
المادة الثامنة عشرة  :تارٌخ تطبٌق الالبحة.
المادة التاسعة عشرة  :حق تفسٌر مواد الالبحة.
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الصفحة 3

المادة ()1
مصطلحات الالئحة
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمامها ما لم ينص على خالف ذلك:
ب.
الجامعة :جامعة طًة
ٌهم
المنتسبن والزابرون للجامعة بما ف
و
الطالب :طالب جامعة طٌبة وطالباتها المنتظمون و
الوافدون وطالب المنح الدراسٌة وطالب الدراسات العلٌا وطالب البرامج التدرٌبٌة
والتعلٌم الموازي بالجامعة .
الالئحة :البحة حقوق الطالب وواجباته بجامعة طٌبة .
هٌا
منسوبو الجامعة :كافة العاملٌن بالجامعة والمنتمٌن إلٌها من طالب وطالبات وأعضاء ة
التدرٌس والموظفٌن اإلدارٌٌن وعمال الخدمة بالكلٌات والمعاهد والمراكز
التابعة للجامعة .
منسوبوالجهات المتعاقدة مع الجامعة :كل من ٌعمل بالجامعة أو إحدى الجهات التابعة لها
دون أن ٌكون مندرجا ضمن الهٌكل الوظٌفً لكلٌة أو معهد تابع للجامعة .
اللجنةالدائمة :اللجنة التً تتشكل بقرار من معالً مدٌر الجامعة للنظر فً كل ما ٌتعلق
بحقوق الطالب وواجباته .
اللجنة الفرعية :لجنة ٌتم تشكٌلها بقرار من اللجنة الدابمة إلنجاز مهام محدودة دابمة أو
مإقتة.
الشكوى الكيدية :هً الشكوى التً ٌقصد بها اإلساءة إلى الطرف اآلخر دون أن ٌكون لها
واقع حقٌقً.
المادة ()2
اللجنة الدائمة لحقوق الطالب
تنشؤ لجنة دابمة بقرار من مدٌر الجامعة برباسة أحد أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة،وعضوٌة
عدد كاف من أعضاء هٌبة التدرٌس وٌكون فٌهم بعض المختصٌن فً الشرٌعة والقانون.وٌضم
التشكٌل عضوات من هٌبة التدرٌس ٌباشرن االختصاص ذاته بإشراف ربٌس اللجنة ولمدٌر
الجامعة زٌادة عدد األعضاء بما ٌتناسب و مقتضٌات العمل.
الصفحة 4

تعقد اللجنة الدابمة اجتماعها بصفة دورٌة حسب ما تقتضٌه مصلحة العمل وتباشر مهامها بما
ٌضمن سرعة إنجاز مسإولٌاتها وتنظر فً كل ما ٌدخل ضمن نطاق اختصاصها وهو -:
الشكوى والتظلمات الطالبٌة مباشرة فً مقرها الربٌسً أو عبر مم ثلٌها فً
ا
- 1استقبال
الجامعة.
- 2دراسة الشكاوى والتظلمات المحالة إلٌها من قبل معالً مدٌر الجامعة.
- 3دارسة الشكاوى والتظلمات والبت فٌها وإصدار القرارات خالل المدة القانونٌة.

المادة ()3
(أهداف اللجنة)
تسعى اللجنة لتحقٌق األهداف اآلتٌة -:
1
2
3
4
5
6

العناٌة بالشكاوى والتظلمات الطالبٌة بالتحقٌق والبت و العمل على إقرار الحق فٌها.إٌجاد مجتمع جامعً متجانس تسود فٌه روح التعاون المتبادل بٌن أفراده .إقرار مبدأ العداةل والمساواة بوصفه دعامة أساسٌة فً بناء مجتمع مثالً داخلالجامعة .
دعم حقوق الطالب على أسس تتوافق مع األنظمة العامة واألنظمة واللوابح المطبقةبالجامعة.
إنماء ثقافة العدل واإلنصاف وحقوق اإلنسان بٌن الطالب .توعٌة الطالب بحقوقهم الجامعٌة وطرق الحصول علٌها عبر القنوات النظامٌة داخلالجامعة فً إطار القواعد واألنظمة المعمول بها .
المادة ()4
( أ ) حقوق الطالب الجامعي في المجال األكاديمي

- 1توفٌر البٌبة الدراسٌة المناسبة لتحقٌق االستٌعاب والدراسة بٌسر وسهولة من خالل توفٌر
كافة اإلمكانات التعلٌمٌة المتاحة لخدمة هذا الهدف .
- 2الحصول على المادة العلمٌة والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعٌة التً ٌدرسها وفقا
لألحكام واللوابح الجامعٌة التً تحكم العمل األكادٌمً .
- 3الحصول على الخطط الدراسٌة بالكلٌة أو القسم والتخصصات المتاحة له .
الصفحة 5

 - 4اإلطالع على الجداول الدراسٌة قبل بدء الدراسة وإجراء تسجٌله فً المقررات التً
ٌتٌحها له النظام وقواعد التسجٌل مع مراعاة ترتٌب األولوٌات فً التسجٌل للطالب وفق
ضوابط عادلة عند عدم إمكانٌة تحقٌق رغبات جمٌع الطالب فً تسجٌل مقرر ما .
- 5حذف أي مقرر أو إضافته،أو تؤجٌل الفصل الدراسً بؤكمله وفقا لنظام الدراسة بالجامعة
ولوابحها فً المواعٌد المحددة حسب التقوٌم الجامعً .
 - 6التزام أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعة بمواعٌد المحاضرات وأوقاتها واستٌفاء الساعات
العلمٌة والعملٌة لها وعدم إلغاء المحاضرات أو تغٌٌر أوقاتها إال فً حالة الضرورة بشرط
أن ٌتم تعوٌضها بمحاضرات بدٌلة عن التً تم التغٌب عنها من قبل عضو هٌبة التدرٌس
الستٌفاء المقرر و التنسٌق مع القسم المختص بذلك.
العلمً الالبقة مع أعضاء هٌبة التدرٌس،دون رقابة أو عقوبة فً ذلك
ة
- 7االستفسار والمناقشة
علٌه،ما لم ٌتجاوز النقاش ما تقتضٌه اآلداب العامة وحدود اللٌاقة والسلوك فً مثل تلك
األحوال سوا ًءء أكان ذلك أثناء المحاضرة أم أثناء الساعات المكتبٌة المعلنة.
- 8أن تكون أسبلة االختبارات ضمن المقرر الدراسً ومحتوٌاته والمسابل التً تمت إثارتها
أو اإلحالة إلٌها ضمن المحاضرات،وأن ٌراعى التوزٌع المتوازن والمنطقً للدرجات بما
ٌحقق التقٌٌم العادل لقدرات الطالب .
- 9دخول كافة االختبارات التً تعقد للمقرر ما لم ٌكن هناك مانع نظامً،واإلعالن عن
ت كافٍت حسب اللوابح والتعلٌمات .
حاالت الحرمان من دخول االختبار قبل ذلك بوق ٍت
النهابً وذلك وفق ما تقرره اللوابح والقرارات
ة
 - 10طلب مراجعة إجابته فً االختبارات
الصادرة عن الجامعة فً تنظٌم آلٌة المراجعة وضوابطها .
 - 11معرفة نتابجه التً حصل علٌها فً البحوث و االختبارات الشهرٌة والفصلٌة والنهابٌة
التً أداها بعد الفراغ من تصحٌحها واعتمادها .
(ب ) حقوق الطالب الجامعي في المجال غير األكاديمي
1
2
3

4

التمتع باإلعانة والرعاٌة االجتماعٌة التً تقدمها الجامعة والمشاركة فً األنشطة المقامةفٌها وفقا للوابح والتعلٌمات الجامعٌة المنظمة لذلك .
إتاحة الرعاٌة الصحٌة الكافٌة بالعالج داخل المستشفٌات والمراكز الصحٌة التابعة للجامعةاالستفادة من خدمات ومرافق الجامعة ( الكتاب الجامعً – السكن الجامعً – المكتباتالمركزٌة والفرعٌة – المالعب الرٌاضٌة – المطاعم – مواقف السٌارات  .....وغٌرها )
وذلك وفقا للوابح والنظم المعمول بها فً الجامعة .
الحصول على الحوافز والمكافآت المادٌة المقررة نظاما ال سٌما للطالب المتفوق .الصفحة 6

 - 5الترشٌح للدورات التدرٌبٌة والبرامج والرحالت الداخلٌة والخارجٌة والمشاركة فً
األنشطة الثقافٌة وأنشطة خدمة المجتمع المحلً واألعمال التطوعٌة .
- 6الشكوى أو التظلم من أي ضرر وقع علٌه لعالقته مع أعضاء هٌبة التدرٌس أو القسم أو
أي وحدة من وحدات الجامعة  ،على أن ٌراعى فً ذلك باتباع القواعد والضوابط
الكلٌة أو ة
الواردة فً المادة ( )14من هذه الالبحة .
أي قضٌة تؤدٌبٌة ترفع ضده ،
أي جهة فً الجامعة فً ة
- 7للطالب حق الدفاع عن نفسه أمام ة
وعدم صدور العقوبة فً حقه إال بعد سماع أقواله،إال إذا تبٌن أن عدم حضوره كان لعذر
غٌر مقبول بعد استدعابه للمرة الثانٌة فٌسقط حق الدفاع فً هذه الحالة.
- 8التظلم من القرار التؤدٌبً الصادر ضده وذلك وفقا للقواعد المقررة فً هذا الشؤن بموجب
أحكام تؤدٌب الطالب .
- 9الحفاظ على محتوٌات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسلٌم أي منها إال
للطالب نفسه أو ولً أمره أو من ٌفوضه بذلك رسمٌا،ما عدا الحاالت التً ٌطلب فٌها
تسلٌم محتوٌات ذلك الملف أو اإلطالع علٌه من قبل جهات التحقٌق أو أجهزة القضاء أو
لجهة حكومٌة أخرى.
 - 10للطالب الحق فً عدم إفشاء محتوٌات ملفه أو نشره ،ما لم ٌكن ذلك النشر نتٌجة لعقوبة
تؤدٌبٌة فً حق الطالب .
 - 11للطالب من ذوي االحتٌاجات الخاصة الحق فً الحصول على الخدمة الالبقة والمناسبة
الحتٌاجاته وفقا لألنظمة والقواعد المرعٌة .
المادة ()5
(أ)

1

2

3
4

واجبات الطالب الجامعي في المجال األكاديمي

احترام أعضاء هٌبة التدرٌس والموظفٌن والعمال والطالب والضٌوف الزابرٌن ومنسوبًالشركات من منسوبً الجامعة وغٌرهم من منسوبً الشركات المتعاقدة مع الجامعة وعدم
بؤي صورة كانت .
التعرض لهم باإلٌذاء بالقول أو الفعل ة
االنتظام فً الدراسة والقٌام بكافة المتطلبات الدراسٌة فً ضوء القواعد والمواعٌد المنظمةلبدء الدراسة ونهاٌتها والتحوٌل والتسجٌل واالعتذار والحذف واإلضافة  ،وذلك وفقا
لأل حكام الواردة باللوابح واألنظمة السارٌة بالجامعة .
احترام القواعد والترتٌبات المتعلقة بسٌر المحاضرات واالنتظام فٌها وعدم التغٌب عنهاإال بعذر مقبول وفقا للوابح والنظم .
بؤي
االلتزام باألمانة وعدم نسبة عمل غٌره إلى نفسه والبعد عن الغش أو المشاركة فٌه ةصورة كانت فً االختبارات أو عند إعداد البحوث والم تطلبات الدراسٌة األخرى
للمقررات.
الصفحة 7

- 5التزام الطالب باللوابح والقواعد المنظمة ألعمال االختبارات وسٌرها وعدم الغش أو
بؤي صورة من الصور أو انتحال الشخصٌة أو التزوٌر
محاولته أو المساعدة على ارتكابه ة
أو إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة فً قاعة االختبار أو المعامل .
- 6التزام الطالب باإلرشادات والتعلٌمات التً ٌوجهها المسئول أو المراقب فً قاعة
االختبارات أو المعامل .
(ب) واجبات الطالب الجامعي في المجال غير األكاديمي
1
2
3
4
5

6
7
8

9

التزام الطالب بؤنظمة الجامعة ولوابحها وتعلٌماتها والقرارات الصادرة تنفٌذا لها وعدمانتاكها.
التحاٌل علٌها أو ه
عدم تقدٌم وثابق مزورة للحصول على أي حق أو مٌزة خالفا لما تقضً به األحكام ذاتالعالقة .
حمل البطاقة الجامعٌة أثناء وجوده فً الجامعة وتقدٌمها للموظفٌن أو أعضاء هٌبةالتدرٌس عند طلبها.
المحافظة على ممتلكات الجامعة وعدم التعرض لها باإلتالف أو العبث بها أو تعطٌلها عنالعمل أو المشاركة فً ذلك سوا ًءء ما كان منها مرتبطا ًء بالمبانً أم التجهٌزات .
التزام الطالب بالتعلٌمات الخاصة بترتٌب وتنظٌم واستخدام مرافق الجامعة وتجهٌزاتهاإذن مسبق من الجهة المختصة
لألغراض المخصصة لها  ،ووجوب الحصول على ٍت
الستعمال تلك المرافق أو التجهٌزات عند الرغبة فً استخدامها أو االنتفاع بها فً غٌر ما
أعدت له .
متابعة اإلعالنات الجامعٌة التً توضع فً لوحات اإلعالنات الرسمٌة داخل مبانًالجامعة.
التزام الطالب بالزي والسلوك المناسبٌن للقٌم اإلسالمٌة و لألعراف الجامعٌة ،وعدم القٌامبؤٌة أعمال مخلة باألخالق اإلسالمٌة أو اآلداب العامة المرعٌة داخل الجامعة .
التزام الهدوء والسكٌنة داخل مرافق الجامعة وعدم إثارة اإلزعاج أو التجمع غٌرالمشروع أو التجمع المشروع فً غٌر األماكن المخصصة لذلك وعدم التواجد فً
الفصول والممرات أو االستراحات أو المطعم فً أوقات الصالة.
عدم تناول المؤكوالت أو المشروبات داخل القاعات الدراسٌة أو المختبرات أو مكتباتالجامعة.

الصفحة 8

المادة ()6
االستعانة
ٌجوز للجنة الدابمة االستعانة برأي من تراه من منسوبً الجامعة  ،ومن أهل الخبرة.
المادة ()7
رفض الشكوى والتظلم
1ـ ٌحق للجنة الدابمة عدم قبول الشكوى أو التظلم (شكال) إذا لم تتبع اإلجراءات الالزمة
لتقدٌمها ولها حق الرفض (موضوعا) إذا تبٌن عدم الجدٌة أو عدم كفاٌة األدلة على ثبوت
الواقعة وٌصدر بذلك قرار مسبب بالحفظ .وٌصبح قراراًء نهابٌا غٌر قابل للتظلم منه بعد
اعتماده من مدٌر الجامعة .
2ـ ٌحق للجنة إحالة الشكوى الى الجهة المختصة إذا رأت ذلك بعد موافقة معالً مدٌر
الجامعة.
المادة ()8
الشكوى الكيدية
ٌجوز للجنة الدابمة عند ثبوت كٌدٌة الشكوى أن تصدر توصٌاتها بإحالة الطالب المدعً للجنة
الدابمة لتؤدٌب الطالب بالجامعة .
المادة ()9
المدد النظامية لتقديم الشكوى والبت فيها
ي الشكوى أو التظلم خالل خمسة عشر ٌوما ًء من تارٌخ حدوث الواقعة
1ـ المدة النظامٌة لتقد م
محل الشكوى والتظلم – عدا فترة اإلجازة.
2ـ تبت اللجنة الدابمة فً الشكاوى والتظلمات التً ترى جدٌتها خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ
تقدٌمها أو من تارٌخ اإلحالة ما لم تر اللجنة ضرورة فً تمدٌد المدة على أن الٌتجاوز هذا
التمدٌد خمسة عشر ٌوماًء ،وتعرض هذه التوصٌات على مدٌر الجامعة العتمادها أو اتخاذ
القرار الذي ٌراه مناسبا بشؤنها على ضوء التحقٌق الذي تم فٌها  ،ولمدٌر الجامعة عرض
القرار على مجلس الجامعة العتماده  ،وٌكون قرار مدٌر الجامعة أو قرار مجلس الجامعة
نهابٌا غٌر قابل للطعن.
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المادة ()10
قواعد وضوابط رفع الشكوى أمام اللجنة
إجراءات وضوابط تقدٌم الشكوى أو التظلم للجنة الدابمة :
1
2
3
4
5

6
7

أن ٌتقدم بالشكوى أو التظلم بمقر اللجنة الدابمة والمشكلة وفقا للمادة رقم ( )2من هذهالالبحة أو عبر ممثلً اللجنة.
االلتزام بالمدة وهً خالل خمسة عشر ٌوما ًء م ن تارٌخ حدوث الواقعة محل الشكوى.ٌسقط حق الطالب فً التقدم بالشكوى أو التظلم بعد مرور خمسة عشر ٌوما ًء من تارٌخحدوث الواقعة محل الشكوى .
ال ٌجوز للطالب أن ٌتقدم بؤكثر من شكوى أو تظلم عن ذات الواقعة . ال تقبل الشكوى أو التظلم إال من خالل النموذج المعد لذلك (النموذج رقم )1وتعببة كاملالبٌانات الواردة به بالدقة والوضوح الالزمٌن وباالختصار الذي ال ٌخل بالمضمون  ،وٌتم
تسلٌم هذا النموذج إلى اللجنة أو أحد ممثلٌها.
 تسلٌم النموذج لممثل اللجنة واستالم سند اإلفادة برقم وتارٌخ الشكوى ٌفٌد تسلٌمه للشكوىوقٌدها بسجل اللجنة .
على الطالب المتابعة بمراجعة ممثل اللجنة فً مقرها خالل مدة ثالثٌن ٌوم اًء من تارٌختقدٌم الشكوى أو التظلم .
المادة ( )11
الشكوى وحق الدفاع للمدعي عليه

ٌجب على المدعى علٌه الرد على مضمون الشكوى كتابٌا خالل أسبوع من تارٌخ إخطاره من
قبل ربٌسه المباشر بذلك رسمٌا،عوضا ًء عن المثول أمام اللجنة شخصٌا ما لم تر اللجنة ضرورة
لذلك  .وفً حالة عدم الرد ٌسقط حق الدفاع للمدعى علٌه وٌحق للجنة الحكم علٌه غٌابٌا ًء ما لم
ٌتقدم بعذر تقبله اللجنة.
المادة ()12
مدة الطعن والتظلم من قرار اللجنة الدائمة
ٌحق للطالب الطعن لدى معالً مدٌر الجامعة فً قرار اللجنة الدابمة بعد خمسة عشر ٌوما ًء من
تارٌخ علمه بالقرار.
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المادة ()13
اجتماعات اللجنة الدائمة
تعقد اللجنة الدابمة اجتماعها الدوري بدعوة من ربٌسها كل ثالثٌن ٌوما على األقل  .وٌكون
االنعقاد صحٌحا بحضور أغلبٌة األعضاء على أن ٌكون من بٌنهم الربٌس  ،وتصدر قرارات
اللجنة باألغلبٌة وفً حالة تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي فٌه الربٌس.
المادة ()14
ممثلو اللجنة الدائمة
ٌجوز للجنة الدابمة تعٌٌن ممثلٌن لها فً العمادات والكلٌات واإلدارات بمقر الجامعة وفروعها
حسب الحاجة .
(أحكام عامة)
المادة ()15
ضمان سالمة القرار
ضمان عدم التؤثر بؤٌة عوامل أو ضغوط خارج إطار اللجنة وذلك عن طرٌق استبدال أي عضو
ٌقوم لدٌه أي مانع أدبً ٌحول دون مشاركته فً اتخاذ القرار المناسب فً إحدى القضاٌا
المطروحة على اللجنة أو فً حال تقدم أحد طرفً الشكوى بإعتراض على مشاركته.
المادة ()16
ٌصدر مجلس الجامعة القواعد التنفٌذٌة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذه الالبحة.
المادة ()17
كل ما لم ٌرد فٌه نص خاص فً هذه الالبحة تطبق بشؤنه األنظمة والقرارات واللوابح النافذة فً
المملكة.
المادة ()18
ٌعمل بهذه الالبحة اعتبارا من تارٌخ صدورها.
مادة ()19
لمجلس الجامعة حق تفسٌر مواد هذه الالبحة.
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