المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية
عمادة شؤون الطالبات
وحدة حماية حقوق الطالبات
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أحكام عامة

املاة األوىل

التعريفات

يكون لأللفاظ التالية املعاين املبينة أمامها ما مل ينص على خالف ذلك .
الجامعة

 :جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

الطالبة  /الطالبات

 :الطالبات املسجالت رمسياً يف جامعة االمرية نورة بنت عبدد الدرمحن بدن
فد دديهن الوافد دددات وطالبد ددات املد ددنر الدراطد ددية وطالبد ددات الدراطد ددات العليد ددا
والربامج التدريبية باجلامعة أيَّاً كانت مستوياهتن التعليمية أو جنسياهتن.

الوحدة

 :وحدة محايدة حقدوق الطالبدات جبامعدة االمدرية ندورة بندت عبدد الدرمحن بدا
تتضمنه من هيكل تنظيمي وفق هذه القواعد .

القواعد

القواعددد املنظمددة لوحدددة محايددة حقددوق الطالبددات جبامعددة األمددرية نددورة بنددت
عبدالرمحن .

الوثيقة

 :وثيقة محاية حقوق الطالبات جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن .

منسوبو الوحددات اإلداريدة بالجامعدة  :كدل مدن يعمدل بداملقر الدريي للجامعدة أو أحدد اجلهدات التابعدة هلدا دون
أن يكون مندرجاً ضمن اهليكل الوظيفى لكلية أو معهد تابع للجامعة .
منسوبو الجامعة

 :كاف د د ددة الع د د دداملني باجلامع د د ددة واملنتم د د ددني ليه د د ددا م د د ددن طالب د د ددات وأعض د د ددا
هيئ د د د ددة الت د د د دددري وامل د د د ددوظفني ا داري د د د ددني وعم د د د ددا ا دم د د د ددة بالكلي د د د ددات
واملعاهددد واملراكددت التابعددة للجامعددة  .ويشددمل ذلددك أيضداً منسددو الوحدددة
وأية جلان دايمة او مؤقتة يف اجلامعة .
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الباب األول  :األهداف واالختصاصات
املاة الثانية

األهداف

هتدف اجلامعة من نشا هذه الوحدة ىل حتقيق جمتمع جامعي متجان تسود فيه روح التعاون املتبداد بدني
منسددوبيها و قدرار مبددادد العددد وا ن دداف بددني كافددة منسددو اجلامعددة والطالبددات كدعامددة أطاطددية ا بنددا
جمتمددع مثدداي داخددل اجلامعددة  ،با ضددافة ىل دعددح حقددوق الطالبددات علددى أطد تتوافددق مددع األنظمددة واللدواير
املعتم دددة وب ددا ال يتع ددارع معه ددا  ،وتق ددول الوح دددة ب دددورها يف ط ددار األنظم ددة الس ددارية وه ددذه القواع ددد دون أن
يؤدي ذلك ىل لغا بعض ن وصها أو تعطيل طرياهنا .
املاة الثالثة

حتقيق داً لأله ددداف املن ددول عليه ددا يف امل ددادة الثاني ددة م ددن ه ددذه القواع ددد  ،تق ددول الوح دددة بتنمي ددة ثقاف ددة الع ددد
وا ن اف بدني الطالبدات ومنسدو اجلامعدة  ،وتقدد االطتشدارات القانونيدة الالزمدة هلدن وتب دريهن حبقدوقهن
اجلامعية وكيفيدة احل دو عليهدا مدن خدال اللجدو ىل اجلهدات الرمسيدة داخدل اجلامعدة ا طدار هدذه القواعدد
واألنظمة املعمو هبا ا اجلامعة ووفقاً ل الحيات اللجان املن ول عليها .
املاة الرابعة

طددعياً ددداد جمتمددع جددامعي متنددا ح  ،تُعطددى األولويددة للمسدداعي الوديددة ا حددل أيدَّدة مشددكالت أو شددكاود
للطالبددات  ،وذلددك هبدددف تددوفري مندداال ماليددح مددن التعدداون بددني منسددو اجلامعددة والطالبددات ليكددون أطاط داً
عطا كل ذي حق حقه .
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الباب الثاني  :اهليك التةظيةي لجوحد
اهليك ادإةاي لجنةة الدامةة والجنا الفرعية
املاة اخلامسة

تتكددون الوحدددة مددن جلنددة دايمددة للف ددل يف املنازعددات وشددكاود الطالبددات ،وجلنددة فرعيددة لوحدددة محايددة حقددوق
الطالبات بكل كلية أو معهد تابع للجامعة وذلك على النحو املبني هبذه القواعد.
املاة الساةسة

يددتح نشددا جلنددة دايمددة للف ددل يف املنازعددات وشددكاود الطالبددات بق درار مددن معدداي مددديرة اجلامعددة بدايددة كددل
عال دراطي وتكون تابعة دارياً لعمادة شؤون الطالبات  ،وتتكون من :
رييساً.
 -1عميدة شؤون الطالبات باجلامعة
أعضا .
 -2اثنني من أعضا هيئة التدري ترشحهما عميدة شؤون الطالبات باجلامعة
عضواً.
 -3مستشار قانوين
عضواً.
 -4مديرة وحدة محاية حقوق الطالبات .
 -5طكرترية اللجنة الدايمة للف ل يف املنازعات وشكاود الطالبات
وملعاي مديرة اجلامعة زيادة عدد األعضا با يتناطب ومقتضيات العمل يف اللجنة .
املاة السابعة

يددتح نشددا اللجنددة الفرعيددة لوحدددة محايددة حقددوق الطالبددات بقددر كددل كليددة أو معهددد تددابع للجامعددة  ،ويكددون
نش ددا ها بقد درار ي دددر يف بداي ددة ك ددل ع ددال دراط ددي م ددن ط ددعادة وكيل ددة اجلامع ددة لل دددعح األك دداد ي وا دددمات
الطالبية وتتكون من :
 -1وكيلة الكلية لشؤون الطالبات .
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رييساً.
عضواً.

وكيلة الكلية للشؤون التعليمية .

 -3مستشارة قانونية .
 -4حدد أعضا هيئة التدري يف الكلية أو املعهد.
 -5طكرترية اللجنة الفرعية .
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عضواً.
عضواً.

مهام الجنا
املاة الثامةة

تباشر اللجنة الدايمة ب فة مستمرة املهال ا دارية والفنية اليت تدخل يف نطاق اخت اصها وعلى األخص:
 -1ا ش دراف ا داري علددى عمددل اللجددان الفرعيددة بالكليددات واملعاهددد و صدددار التوصدديات والقددرارات الدديت
تنظح عمل تلك ا دارات.
 -2النظدر والتحقيدق يف الشدكاود الديت حتيلهددا ليهدا معداي مدديرة اجلامعدة ملددا قدد حتتويده هدذه الشدكاود مددن
خ وصية وطرية وظروف اطتثنايية.
 -3النظر والف ل يف الشكاود احملالة ليها من اللجان الفرعية يف الكليات واملعاهد .
 -4بدا الرأي يف األمور اآلتية لعرضها على وكيلة اجلامعة للدعح األكاد ي وا دمات الطالبية.
أ -الوقوف على تطور العمل بالوحدة واقرتاح ما يلتل بشأن تطويرها.
ب -صدددار الق درارات الدديت مددن شددأهنا التنسدديق بددني الوحدددة وجهددات اجلامعددة ومنسددوبيها وذلددك
لتيسري وضبط عمل الوحدة.
ج  -التفس ددري والتوص ددية بالتع ددديل ألي م ددادة م ددن مد دواد ه ددذه القواع ددد أو أي بن ددد م ددن بن ددود وثيق ددة
حق ددوق الطالب ددات باجلامع ددة عل ددى أن تع ددرع التوص ددية بالتع ددديل عل ددى جمل د اجلامع ددة قراره ددا وفق داً
ألنظمة اجلامعة.
-5مددا يددتح حالتدده للجنددة مددن مسددايل أو صددالحيات مددن قبددل معدداي مددديرة اجلامعددة أو وكيلددة اجلامعددة للدددعح
األكاد ي وا دمات الطالبية .

إجراءات تقديم وةياسة الشكوى

املاة التاسعة

 .1تتلقد ددى اللجند ددة الفرعيد ددة شد ددكاود الطالبد ددات بشد ددكل يد ددومي وتقد دددل األعمد ددا الداخلد ددة مد ددن ضد ددمن
اخت اص ددها  .ويف ح ددا ع دددل تواج ددد اللجن ددة يف جه ددة م ددن اجله ددات التابع ددة للجامع ددة ف د د ن كاف ددة
الشددكاود واملراطددالت و وهددا يددتح توجيههددا ىل عمددادة شددؤون الطالبددات يف اجلامعددة  ،والدديت تقددول
بدورها باختاذ الالزل .
 .2ختتص اللجنة الفرعية باآليت :
أ -تقد االطتشارات القانونية للطالبات وتوعيتهن وتب ريهن حبقوقهن والتتاماهتن اجلامعية.
ب -تلقي الشكاود املقدمة من الطالبات بشأن املشكالت األكاد ية و ري األكاد ية الديت قدد
تتعرع هلا الطالبة يف اجلامعة.
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ج -النظر والتحقيق يف الشكاود املقدمة ليها وبذ اجلهد و حتقيق التسوية الوديدة  ،ويف حالدة
التسوية الودية حترر مذكرة بالرأي يتح اعتمادها من رييسة اللجنة الدايمة.
د -يف حالة فشل التسوية الودية تقول اللجنة الفرعيدة بدالنظر يف الشدكاود املقدمدة والتحقدق منهدا
بعد االطتماع لذوي الشأن وحترير مذكرة بالرأي القانوين فيها.
املاة العاشر

 .1يددتح تقددد الشددكود علددى النمددوذج املعددد هلددذا الغددرع يف مقددر اللجن ددة الفرعيددة عل ددى أن يددتح تعبئددة
النموذج بالدقة والوضوح الالزمني وأخذ توقيع الطالبة على ذلك .
 .2دددب أن حت ددد الطالب دة موضددوع شددكواها بدقددة وترفددق املسددتندات واألدلددة الدديت تثبددت حقه دا وتُددتود
الطالبة ب ي ا يفيد اطتالل شكواها.
 .3للجند ددة احلد ددق يف أن تطلد ددب مد ددن العضد ددو املشد ددكو يف حقد دده أن يقد ددول بد ددالرد كتابي د داً علد ددى مد ددا ورد يف
الشددكود خددال مخسددة أيددال مددن تدداريط خطددار ال دريي املباشددر بددذلك رمسي داً دون أن تكددون العضددو
املشكو يف حقه ملتماً باملثو أمدال اللجندة ،و ن عددل ا جابدة عدن أيدة اطتفسدارات مدن قبدل املشدكو
يف حقه يعد قراراً منه با هو وارد يف الشكود .
املاة احلاةية عشر

 .1تقول اللجنة الفرعية بكتابة مدذكرة برأيهدا يف الشدكود املعروضدة أمامهدا خدال مخسدة عشدر يومداً مدن
تداريط تقدد ها كحدد أق دى  .و كدن دديدد هدذه الفدرتة ملددة ال تتجداوز مخسدة عشدر يومداً أخدرد ذا
رأت اللجنة ضرورة اطتكما التحقيقات أو املعلومات املؤيدة لوجهة نظرها .
 .2ترفع املدذكرة مرفقداً معهدا ملد الشدكود ىل اللجندة الدايمدة ويكدون الدرأي الدذي تنتهدي ليده اللجندة
الفرعية ري ملتل للجنة الدايمة عند الف ل يف الشكود .
املاة الثانية عـشر

ال د ددوز للطالب ددة  -ا ك ددل األحد دوا  -أن تتق دددل بش ددكواها أو تظلمهد دا بع ددد م ددرور ( )33يومد داً م ددن ت دداريط
حدددوا الواقعددة حمددل الشددكود  ،كمددا ال دددوز أن تتقدددل الطالب دة بشددكواها عددن ذات الواقعددة أكثددر مددن مددرة
واحدة أو ألكثر من جهة يف اجلامعة.
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أحكام عامة
املاة الثالثة عشر

دوز للجنة الفرعية واللجنة الدايمدة االطدتعانة بدرأي أي مدن منسدو اجلامعدة أو مدن خارجهدا مدن ذوي ا دربة
يف حدد احلاالت املعروضة عليها كتابة أو مشافهة.
املاة الرابعة عشر

ذا رأت اللجنددة الدايمددة رفددض الشددكود لعدددل اجلديددة أو لعدددل كفايددة األدلددة علددى ثبددوت الواقعددة يف جانددب

املشكو يف حقها  ،ف هنا ت در قراراً باحلفظ وي بر هذا القرار هنايياً .
املاة اخلامسة عشر

حيددق ملقدددل الشددكود الددتظلح مددن ق درار رفددض الشددكود ال ددادر ضدددها  ،وتقدددل الطالب ددة تظلمه ددا ىل وكيلددة
اجلامعددة للدددعح األكدداد ي وا دددمات الطالبيددة خددال مخسددة عشددر يومداً مددن بال هددا بددالقرار ولوكيلددة اجلامعددة
للدعح األكاد ي وا دمات الطالبية اختاذ ما تراه مناطباً .
املاة الساةسة عشر

د ددوز للجن ددة الدايم ددة عن ددد ثب ددوت كيدي ددة الش ددكود أن ت دددر توص ددياهتا ب حال ددة الطالبد دة الش دداكية ىل اللجن ددة

الدايمة لتأديب الطالبات باجلامعة وفقاً ملا تقضي به األنظمة واللواير اجلامعية.

املاة السابعة عشر

مع مراعاة ماورد يف املادة (: )14
 .1ت دددر اللجن ددة الدايم ددة توص ددياهتا يف الش ددكاود املعروض ددة أمامه ددا خ ددال ش ددهر م ددن ت دداريط حال ددة
الشكود ليها أو قيدها يف طجالهتا ويكون القرار ال ادر منها بأ لبية األعضا احلاضرين .
 .2تعددرع ق درارات وتوص دديات اللجن ددة الدايمددة بوج ددب م ددذكرة عل ددى وكيلددة اجلامع ددة لل دددعح األك دداد ي
وا دددمات الطالبيددة العتمادهددا أو رفعهددا للجهددة املات ددة يف اجلامعددة الخت داذ مددا ت دراه مناطددباً علددى
ضو التحقيق الذي مت فيها والتوصيات املرفوعة بشأهنا.
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 .3دددوز ملعدداي مددديرة اجلامعددة عددرع الق درار الددذي مت اختدداذه علددى جمل د اجلامعددة العتمدداده وذلددك يف
احلاالت املن دول عليهدا نظامداً يف هدذا الشدأن ويكدون قدرار معداي مدديرة اجلامعدة أو جملد اجلامعدة
هنايياً  ،ودب حاطة ذوي الشأن هبذا القرار .
املاة الثامةة عشر

تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريط اعتمادها من قبل جمل اجلامعة .
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