حقوق والتزامات الطلبة
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مقدمة
ً
تأكيدا ملا تولي اجاامةة العةويةة الإلتتوويية م نااةة ططباهاا ،وإةمايا مناا طأهمية وجوي البيئة املبائمة التي
تعويها الشفافية والةدالة والإيصاف واملعاواة طين منعوبياا لبارتقاء طاجاوية في التةليم اجاامعي وتةزيز قيم
املمارسة التةليمية .ويظرا لكون الطالب املحور األساس في املاظومة التةليمية ،تقوم اجاامةة العةويةة الإلتتوويية
طضمان حقوق الطلبة وتععى لتونيتام طحقوقهم ومعؤولياتام تجاه غيوهم ،لتأصيل االيتماء الطبابي لدى اجاامةة.
ولتحقيق ذلك ،تأمل اجاامةة العةويةة الإلتتوويية أن ةفي جميع منعوبياا م أنضاء هيئة تدريس وموظفين
طواجباتام والتزاماتام ،كما تةمل اجاامةة نلى تكوي جاان حماةة حقوق الطلبة ،وهي جهة معتقلة تقوم طمتابةة
حقوق الطلبة والاظر في مباحظاتام وشكاويام في هذا اجخصوص طحيايةة ،والبت هاا بشكل منهي مقنن وبإطار زمني
ً
محدي ما ةاةتس إةجاطا نلى اجاامةة ونلى طيئتاا التةليمية.
تحتوي هذه البائحة نلى ما ةلي:
أوال :التزامات الطالب اجاامعي.
ثاييا :حقوق الطالب اجاامعي.
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أحكام عامة
َ َ
(أ) تمثل الاصوص الوارية في هذه البائحة إطار ا ناما ةحدي حقوق والتزامات طرفي الةلمية التةليمية (الطباب
ً
واجاامةة) كما أناا تحدي ماهاا لفهم كل ما ةختص طحقوق الطلبة املتفولة طأيظمة اجاامةة وااللتزامات
واملعؤوليات التي ةجب نلى كل الطلبة احتوامها والتقيد هاا.
(ب) تادف البائحة إلى تونية الطلبة طحقوقهم األكايةمية واجخدمية التي تقدمها لهم اجاامةة وفقا للمتاح م
الإمكايات ،مع الإشارة إلى الوسائل الاظامية للحصول نلياا .إضافة إلى التاوي والتثقيف طالتزاماتام
وواجباتام تجاه اجاامةة لتتريس مبدأ الشفافية والوضوح مع مختلف مكويات الةمل اجاامعي ،وذلك
حرصا م اجاامةة نلى جوية الةمل األكايةمي وما ةرتبط ط م صلة طاألستاذ اجاامعي والوحدات
اجاامةية.
(ت) تتوقع اجاامةة م منعوبياا احتوام املبايئ الوارية في هذه البائحة .وتؤكد أناا ال تةتبو قايويا أو يظاما طدةبا
لأليظمة املةمول هاا وفي حال وجوي أي تةارض مع أي يظام صاير فإن الاظام ةقدم نلى ما في هذه البائحة.
(ث) ةراعى في تحدةد وتفعيو املفاهيم واملصطلحات واأللفاظ الوارية هاذه البائحة ما وري طأحكام ويصوص
القواند املاظمة للاان حماةة حقوق الطلبة ،وملجلس اجاامةة اجحق في تفعيو ما ةري في هذه البائحة م
يصوص وكلمات.
(ج) ةكون لأللفاظ والةبارات التالية املةاني املبياة أمامها ما لم ةقتض الاص خباف ذلك:
 .1اجاامةة :اجاامةة العةويةة الإلتتوويية.
 .2الطالب/الطلبة :طباب وطالبات اجاامةة العةويةة الإلتتوويية طما فيام طلبة املاح الدراسية
وطلبة البوامج التدريبية طاجاامةة.
 .3الوثيقة :وثيقة حقوق والتزامات الطالب اجاامعي.
 .4منعوبو اجاامةة :كافة الةاملين طاجاامةة واملاتمين إلياا م طباب وطالبات وأنضاء هيئة
التدريس وموظفين وإياريين.
(ح) تعري ضواطط هذه الوثيقة انتبارا م تاريخ انتمايها.
3

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Saudi Electronic University

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة السعودية اإللكترونية

أوال :التزامات الطالب الجامعي
التزامات الطالب الجامعي في املجال األكاديمي
يجب على الطالب أن:
 -1ةنتظم في الدراسة م أول ةوم في الةام الدراس ي وأن ةقوم طكافة املتطلبات الدراسية ذات الصلة ،وأن
م
ةحتوم كافة التةليمات املاظمة لبدء الدراسة ونااةتاا والتحويل والتسايل واالنتذار واجحذف
والإضافة.
 -2ةحتوم أنضاء هيئة التدريس واملوظفين والةمال م منعوبي اجاامةة وغيوهم م منعوبي الشركات
املتةاقدة مع اجاامةة وغيوه م الطلبة ياخل اجاامةة ،وكذلك الضيوف والزائري وندم التةرض لهم
طالإةذاء طالقول أو الفةل طأي صورة كايت.
 -3ةلتزم طاأليظمة والتةليمات املتةلقة بعيو املحاضرات وندم التغيب نناا إال بةذر مقبول وأن ةلتزم
طالقواند املاظمة لتعليم األنذار للاهات املةاية.
 -4ةتوخى النزاهة الةلمية وندم محاولة الغش أو املشاركة في  ،وذلك ناد إنداي البحوث والتكليفات
واملتطلبات الدراسية كالتقارير ومشاريع التخرج والرسائل الةلمية ،طأي صورة كايت.
 -5ةتقيد طالتاظيمات والتوتيبات اجخاصة بةقد االختبارات وتوجياات املعؤول ن االختبار أو املراقب،
وندم اللاوء للغش أو محاولت أو املعاندة في ارتكاط طأي صورة كايت أو ايتحال الشخصية أو التزوير
أو إيخال مواي وأجهزة مماونة في قانات االختبارات أو املةامل.
 -6ال يعتةمل أيظمة اجاامةة ومواقةها الإلتتوويية لغيو األغراض التي أندت لها ،كما ةجب أن ال ةقوم
طنسخ املواري التةليمية الإلتتوويية التي تقدمها اجاامةة أو ترجمتاا أو تحويرها طأي شكل وألي سبب
كان.
 -7يشارك طفةالية في أنشطة ومتطلبات اجاوية واالنتماي األكايةمي طاجاامةة واملشاركة الفانلة فيما
ةطرح م استقراء آلراء الطلبة ،م خبال االستبايات وغيوها طما ةخدم تطوير الةملية التةليمية
والإيارية طاجاامةة.
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 -8ةتابع قاوات التواصل الرسمية للاامةة ،ويتحقق م معتجدات البوةد الإلتتووني ويظام إيارة
املحتوى التةليمي (البباك طوري) بشكل ةومي.
 -9ةتابع الإنبايات اجخاصة طالشؤون األكايةمية والطباطية في موقع اجاامةة واللوحات الإنبايية الرسمية
ياخل اجاامةة.
 -11ةلتزم طالتةليمات اجخاصة طآلية التواصل (الورقي والإلتتووني) مع اجاهات املةاية طاجاامةة.
 -11ةجوز للاهة املةاية إحالة الطالب إلى جااة التأيةب ،إذا أخل الطالب طأي م التزامات املاصوص
نلياا في الاظام.
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التزامات الطالب الجامعي في املجال غير األكاديمي
يجب على الطالب أن:
 -1ةحتوم التةليمات والقرارات اجاامةية وتافيذها وندم التحاةل نلياا أو ايتااكها ،أو تقدةم وثائق مزورة
للحصول نلى أي حق أو ميزة خبافا ملا تقتض ي ط األحكام ذات الةباقة.
 -2ةحمل ططاقت اجاامةية أثااء وجويه طاجاامةة ،وأن ةقدمها للموظفين أو أنضاء هيئة التدريس ناد
طلباا أو ناد إنااء أي مةاملة للطالب ياخل اجاامةة.
 -3ةحافظ نلى يظافة ممتلكات اجاامةة وأال ةتةرض لها طإتباف أو نبث أو تةطيل ن الةمل أو املشاركة
في ذلك ،سواء املرتبط مناا طاملباني أو التجهيزات.
 -4ةلتزم طالتةليمات اجخاصة طتوتيب وتاظيم واستخدام مرافق اجاامةة وتجهيزاتاا املايةة والإلتتوويية،
ووجوب اجحصول نلى إذن معبق م اجاهة املختصة الستةمال تلك املرافق أو التجهيزات ناد
اجحاجة لذلك.
 -5ةلتزم طالذوق الةام في املظهر ،م الزي وامللبس والعلوك طما ةتااسب مع القيم الإسبامية واجاامةية
وأنراف املجتمع العةويي.
 -6ةمتاع ن التدخين ياخل مرافق اجاامةة ،وأن ةحافظ نلى الهدوء.
 -7ال يشارك في إقامة أو تاظيم أي أنشطة أو فةاليات غيو مرخص لها م جهة االختصاص ياخل
اجاامةة طأي وسيلة كايت ،إلتتوويية أو غيوها ،أو إصدار املطبونات أو النشرات أو امللصقات الورقية
أو الإلتتوويية ،أو املشاركة في توزيةها ،أو جمع األموال أو التبونات أو التوقيةات ،يون موافقة اجاهات
ذات الةباقة.
 -8ال يعتخدم شةار اجاامةة في أي إصدار ورقي أو إلتتووني يون تصريح معبق م اجاهة املةاية
طاجاامةة.
 -9ةحافظ نلى مكاية اجاامةة وسمةتاا خارج اجاامةة.
 -11ةحافظ نلى اجحعاب الإلتتووني وكلمة املرور اجخاصة ط .
6

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Saudi Electronic University

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة السعودية اإللكترونية

 -11ةجوز للاهة املةاية إحالة الطالب إلى جااة التأيةب ،إذا أخل الطالب طأي م التزامات املاصوص
نلياا في الاظام.
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ثانيا :حقوق الطالب الجامعي
حقوق الطالب الجامعي في املجال األكاديمي
من حق الطالب أن:
م
 -1توفر ل طيئة تةليمية مااسبة تعانده في تحقيق االستيةاب والتحصيل الدراس ي طيعر وسهولة م
خبال توفيو كافة الإمكاييات التةليمية.
 -2املحافظة نلى سرية املةلومات اجخاصة طالطالب وندم االطباع نلياا إال م قبل املصرح لهم.
 -3ةحصل نلى املاية الةلمية واملةرفة املرتبطة طاملقررات اجاامةية التي ةدرسها.
 -4تتاح ل اجخطط الدراسية طالكلية أو القعم والتخصصات املتاحة ل  .ويتمت م االطباع نلى اجاداول
الدراسية قبل طدء الدراسة وقيام طتسايل املقررات التي ةظهرها ل الاظام وتعمح هاا شروط
التسايل .وناد ندم إمكايية تحقيق رغبات جميع الطلبة في تسايل مقرر ما ةكون ترتيب األولويات في
التسايل للطباب ططرق نايلة ،حعب ما تراه اجاهة املختصة طالتسايل.
 -5ةحذف أي مقرر أو ةضيف آخر أو أن ةحذف الفصل الدراس ي طأكمل وفقا ملا تتيح شروط الدراسة
والتسايل في اجاامةة ،وذلك في الفتوة املحدية واملةلاة طحعب التقويم اجاامعي.
 -6ةحصل نلى الإرشاي األكايةمي.
 -7ةكون أنضاء هيئة التدريس في اجاامةة متقيدة طموانيد وأوقات املحاضرات واستيفاء العانات
الاظرية والتطبيقية والعانات املتتبية وندم إلغاء املحاضرات أو تغييو أوقاتاا إال في حالة الضرورة
وبةد الإنبان ن ذلك ،نلى أن ةتم التةويض طمحاضرات طدةلة ن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب
نناا م قبل نضو هيئة التدريس الستتمال متطلبات املقرر والتنعيق في ذلك مع القعم الةلمي
املةني طذلك.
 -8مةااقش ويعتفعر ن كل ما ميشكل نلي في إطار املقرر الدراس ي مع نضو هيئة التدريس يون رقاطة أو
قيد وبما يعاند في إيجاح الةملية التةليمية وبما ال ةتجاوز ما تقتضي اآلياب الةامة وحدوي اللباقة.
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 -9تكون أسئلة االختبار حول املقرر الدراس ي ومحتويات  ،وأن ةراعى التوزيع املتوازن واملاطقي للدرجات طما
ً
ةحقق تقييما نايال لقدرات الطالب.
م
 -11ةجري كافة االختبارات التي تةقد للمقرر ،مالم ةت هااك مانع يظامي ةحول يون إجرائاا ،وأن ةتم
الإنبان ن قوائم اجحرمان م يخول االختبار قبل طدء فتوة االختبارات طوقت كاف.
 -11ةتةرف نلى توزيع الدرجات في املقرر الدراس ي ووزناا في التقييم الشامل للطالب في طداةة الفصل
الدراس ي.
 -12ةتةرف نلى الإجاطة الاموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية ناد تعليم يتائج االختبار للطلبة.
 -13ةتقدم ططلب ملراجةة إجاطت في االختبار الناائي ،وذلك وفق ما تحديه القرارات الصايرة م اجاامةة في
تاظيم ضواطط وآلية طلب املراجةة.
 -14ةطلع نلى يتائج في التكليفات واالختبارات الفصلية والناائية التي أياها بةد االيتااء م تصحيحها
وانتمايها طصورة رسمية.
 -15اجحصول نلى وثيقة التخرج بةد إنااء جميع متطلبات التخرج.
 -16ةحق للطالب التظلم لدى جااة حماةة حقوق الطلبة في حال لم ةتمت م التمتع طأي م حقوق
املاصوص نلياا في الاظام.
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حقوق الطالب الجامعي في املجال غير األكاديمي
من حق الطالب أن:
 -1ةتمتع طاجخدمات اجاامةية والرناةة االجتمانية التي تقدم في اجاامةة ،وأن ةكون ل اجحق في املشاركة
في األنشطة الطباطية.
 -2ةتمتع طالرناةة الصحية املوفرة في املرافق الصحية التابةة للاامةة.
 -3يعتفيد م خدمات ومرافق اجاامةة املتاحة مثل (التتاب اجاامعي الإلتتووني ،متتبة اجاامةة،
املرافق الرياضية ،املطانم ،مواقف العيارات ،اجخ).
 -4ةحصل نلى اجحوافز واملكافآت املايةة املقرة يظاما والسيما للطالب املتفوق.
 -5ةتقدم طالتوشح للدورات التدريبة والبوامج والرحبات الداخلية واجخارجية وكذلك املشاركة في األنشطة
الثقافية وأنشطة خدمة املجتمع املحلي واألنمال التطونية.
 -6ةتقدم طالشكوى والتظلم بشأن أي أمر ةتةلق طضرر وقع نلية مرتبط طأنضاء هيئة التدريس أو القعم
أو الكلية أو أي وحدة م وحدات اجاامةة م خبال إجراءات واضحة ضم إطار مؤسس ي ومحدي،
حعب ما تاص نلي وثيقة حقوق الطلبة ،وتمتين الطالب م مةرفة مصيو شكواه م قبل اجاهة
املعؤولة نناا.
 -7ةتمت م الدفاع ن يفع أمام أي جهة طاجاامةة في أي قضية تأيةبية ترفع ضده ،وندم صدور
الةقوبة في حقة م اللااة املةاية إال بةد سماع أقوال وكتاطة محضر فياا موقع م قبل  ،مالم ةثبت
ندم حضوره بةذر غيو مقبول ،وذلك بةد استدنائ للمرة الثايية.
 -8ةتظلم م القرار التأيةبي الصاير ضده.
َ
 -9مة َحافظ نلى محتويات ملف ياخل اجاامةة وأن ةتم التةامل مةها طنزاهة ،وندم تعليم أي مناا إال
للطالب يفع أو ولي أمره أو م ةفوض رسميا طذلك ،ماندا اجحاالت التي ةطلب فياا تعليم أو مةرفة
محتويات امللف م جهات تحقيق أو أجهزة القضاء أو جاهة حكومية.
 -11ةحصل نلى اجخدمة البائقة واملااسبة الحتياجات إذا كان م ذوي االحتياجات اجخاصة.
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 -11ةحق للطالب التظلم لدى جااة حماةة حقوق الطلبة في حال لم ةتمت م التمتع طأي م حقوق
املاصوص نلياا في الاظام.
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