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 احلقوق : املادة األوىل
 

 :الحقوق ألاكاديمية.أ 

 .تهيئة البيئة املناسبة للتعليم والتعلم .1

 تي تتيحهوووووواوفووووووادل  وووووو  ال وووووو  ا  الووووووالحصوووووووا بطووووووج البةاوووووووة ال ا عيووووووة ول  .2

 لألنظمة واللوائح والتعليما 
ً
 .ال ا عة وفقا

 .الحصوا بطج ال ةط و فردا  املقررا  وال  اوا ال راسية .3

تمكوووال الةالوووس  ووو  ررووو يد املقوووررا  ال راسوووية وفووو  ل ووورا ا  واملوابيووو   .4

 .املنظمة لذلك حسس التقويم ال ا عي

 .إوا ة املحاضرا  في  وابي ها املقررل .5

 .ية للمقررا  ال راسية عرفة  صادر املادل العلم .6

 .الحصوا بطج شرح واٍف ملفردا  املقرر  .7

 .الاستفسار واملناوشة العلمية .8

 .إبالل ألاستاذ أسما  الةالب الذي  بلغوا النسبة املح دل للحر ال .9

تقووويم التحصووويد العلمووو  للةالوووس بالوسووائد املةتلفوووة وفووو   ئحوووة ال راسوووة  .11

 .والاختبارا  ووواب ها التنفيذية
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مراجعة نتائج التحصيل العلمي وفق  ئئحقة الاسا قة وباتاقاسام للمر لقة  .11

 .وإجراءاته واعاها التنفيذية وقواعا التظلمالجامعية وق

 .الحصول على دسجة ألاعمال الفصلية قال باتااس الفصلي .11

 .الحفاظ على  رية معلومام الطالب الشخصية وألاكاديمية .11

11.  
 
 .الحصول على الحوافز واملكافآم املادية املقرسة نظاما

 ل نظمققققة  .11
 
الحصققققول علققققى وخيقققققة التءققققرب تعققققا إوفققققاء متطلاققققام التءققققرب وفقققققا

 .واللوائح

 صققققققققول اوا ب تياجققققققققام الخااققققققققة علققققققققى ال  قققققققق ي م ال قققققققق  تم قققققققق فم مقققققققق   .11

 .التحصيل العلمي

 .ة م  اامام إلاسشاد ألاكاديميإلافاد .11
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 :الحقوق غير ألاكاديمية .ب

 .إلافادة من إسكان الطالب وفق الضوابط والتنظيمات .1

 .تقديم الرعاية الصحية املمكنة في املرافق الطبية التابعة للجامعة .2

تي تق دماا الجامع ة وف ق الئ وا    فادة من إلاعانة والرعاية الاجتماعية ال إلا  .3

 .والتعئيمات املنظمة لذلك

ى مراف        ق الجامع       ة و         دما  ا  تق       ديم الامل       ايالت املناس        بة لئتع       ر  عئ        .4

 .وأنظمت ا

 .توفير الخدمات املناسبة لئطالب ذوي الاحتياجات الخاصة .5

برامج التدايبي       ة الطالبي       ة  وامل        اا ة ف       ي    لحض       وا ال       دواات وال        الترش       .6

 .ة بما ال يتعااض مع الواجبات ألاكاديميةألان طة الثقافي
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 .رفع الشكوى من أي أمر يتضرر منه داخل الجامعة .7

 .وفق قواعد التظلم وإجراءاته التظلم من أي قرار صادر في حقه .8

 .إلافادة من برامج التوعية الشرعية والنفسية والاجتماعية .9

 .أماكن لتقديم الوجبات الغذائية تخصيص .01

 .وفق ألانظمة واللوائح إلافادة من مرافق الجامعة .00
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  لواجباتا: الثانيةاملادة 
 

 :ألاكاديمية واجباتال.أ

 .الاطالع على ألانظمة واللوائح والقرارات الجامعية والالتزام بها .1

ا واعيللللللل  ا قلللللللر  مللللللل   عملللللللإلا جميلللللللي يجلللللللراوات ألاكاديميلللللللة ا  لو لللللللة و للللللل  .2

 .الجامعة

ترام القواعلللل  ا تعلقللللة اضللللور ا  ا للللرات وعلللل م لالانتظللللام لللللة ال را للللة وا لللل .3

 لألنظمة واللوائح الجامعية
ً
 .التغيب عنها إال اعذر مقبول و قا

 .الت لة باألمانة العلمية والتزام أخالقيات الب ث العلمي .4

 .تجنب ا خالفات ألاكاديمية .5

 .مراعا  آداب ي اد  م  ا  ا رات وا  ا ظة على وقتها .6

متااعللللللة يعالنللللللات ألاكاديميللللللة لللللللة موقللللللي الجامعللللللة ولللللللة لو للللللات يعالنللللللات  .7

 .الر مية داخإلا الجامعة

 . مإلا الب اقة الجامعية وتق يمها للمختصون عن  ال لب .8
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 الطالبية باحلقوقوحدة التوعية : الثالثةاملادة 
 

 لت ل دددديرقددددس     رروحدددددارية تندددديرعماددددؤرنددددبرل ددددسةار دددد و ر    دددد  رو    دددد        

  .  طالبوع ث رفيهسرل سةار  و ر،ر  طالق يرألاكسةي  يروغيررألاكسةي  ي

 

 : ختصسصر   حدا

 .  طالبرقح  قهمروب س رطر ر   ص  رلليهسرع ل ي  تعسو رنبرمجس ر

 

 :أهد فر   حدا

 .ع ل ير  طس بروعث  فهرقح  قهروو ج سعهرة خ ر   سمعي .1

 .ق سريت  فقرمعرأنظ ير   سمعيرو   ئحهسةلمرح   ر  طالبر .2

قك ف ددددددديرر ل تدددددددهوعح  قددددددده،رمعرفددددددديرعن  ددددددديرتورر ل دددددددسةتار دددددددد ر  طس دددددددبرندددددددبر .3

 .   ص  رلليهس

     نددددددددبرألاكسةي  دددددددديروغيددددددددررألاكسةي  ددددددددير ل دمددددددددير لطس ددددددددبرو   دددددددد برر نمع دددددددد .4

 . ت  ن هس
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