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وثيقة حقوق والتزامات
الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
وثيقة حقوق والتزامات الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن :
تُعد هذه الوثيقة مبثابة إطار إنساني أخالقي ينظم العالقة االجتماعية بني اجلامعة وطالباتها من
حيث حقوقهن والتزاماتهن لتسود فيها روح احملبة والود والوئام مبا يكفل هلن حياه أكادميية و
تربوية مستقرة وتؤهلهن خلوض غمار احلياة مستقبالً.
وهذه الوثيقة التُعد نظاماً بديالً عن األنظمة السارية وإمنا تدور يف فلك األنظمة و اللوائح اجلامعية
وال تتعارض معها  ,و تهدف إىل تعريف الطالبة اجلامعية حبقوقها والتزاماتها األكادميية وغري
األكادميية .
أوالا  /الحقوق:
حقوق الطالبة األكاديمية :
 تهيئة البيئة اجلامعية املناسبة للطالبة للحصول على تعلم ذي جودة عالية مبا يتناسب مع
رسالة اجلامعة.
 االطالع على مجيع األنظمة واللوائح اجلامعية املعتمدة وتعريف الطالبة مبصادر احلصول
عليها.
 اختيار التخصص املناسب لرغبة الطالبة و قدراتها و مؤهالتها  ,وفقاً للمعدالت و
الشروط و املقاعد املتاحة بكليات اجلامعة و أقسامها.
 احلصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية اليت تدرسها وفقاً
لتوصيفها املعتمد.
 االطالع على اجلداول واخلطط الدراسية بالكلية والتخصصات املتاحة يف األوقات
املقررة وفقاً للنظام مع حفظ حق الطالبة يف التسجيل وفق ضوابط عادلة عند عدم
إمكانية حتقيق رغباتها.
 احلصول على البطاقة اجلامعية اليت تثبت شخصيتها داخل وخارج اجلامعة.
 حذف أو إضافة أي مقرر دراسي  ,أو التأجيل ,واالعتذار عن الفصل الدراسي وفقاً للتقويم
اجلامعي الصادر من عمادة القبول والتسجيل.

 التزام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة مبواعيد وأوقات احملاضرات والساعات املكتبية
وفقاً ملا هو معلن عنه  ,وعدم إلغاء احملاضرات أو تغيري أوقاتها إال يف حالة الضرورة وبعد
اإلعالن عن ذلك بالطرق املعتمدة  ,ومتكني الطالبة من حماضرات بديلة مبا ال يتعارض
مع وقتها.
 وضع التخصصات الدراسية وفق خطط دراسية معتمدة  ,يوضح فيها املستويات و الوحدات
التدريسية و املتطلبات الالزمة للتخرج.
 إشعار الطالبة قبل اختاذ أي قرار حبقها وإحاطتها مبا يصدر يف حقها من إنذار وحرمان من
دخول االختبارات النهائية وإحاطتها بسبب احلرمان.
 ال جيوز اختبار الطالبة يف اكثر من مقررين يف يوم واحد وجمللس اجلامعة االستثناء من
ذلك.
 للطالبة احلق يف املناقشة العلمية واالستفسارات الالئقة مع عضو هيئة التدريس على أن
يكون ذلك يف حدود السلوكيات الالئقة.
 تضمن اجلامعة أن تكون أسئلة االختبارات ضمن املقررات الدراسية وما يطرح فيها من
مادة علمية  ,وأن يراعى التوزيع املنطقي العادل للدرجات مبا حيقق التقييم العادل لقدرات
الطالبة ووفقاً لألصول العلمية.
 متكني الطالبات من االطالع على نتائج كافة االختبارات الفصلية والنهائية  ,وهلا احلق
يف طلب مراجعة إجابات االختبارات النهائية ,وطلب إعادة تصحيحها وفقاً لنظام الئحة
الدراسة واالختبارات املعتمدة .
 احلصول على وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج وفقاً ألنظمة ولوائح اجلامعة خالل
الفرتة الزمنية اليت حتددها عمادة القبول والتسجيل لتسليم الوثيقة .

ثانيا ا  /حقوق الطالبة غير األكاديمي
 حتظى الطالبة باملعاملة احلسنة اليت تكفل هلا حفظ كرامتها و احرتام شخصيتها  ,وأال
يُتَعرض هلا بتهديدٍ أو جتريحٍ أو استهزاءٍ .
 التمتع باإلعانات ,واملكافآت ,والقروض املالية املقرة وفقاً لألنظمة و اللوائح املعمول بها.
 االنضمام إىل األندية الطالبية  ,و االستفادة من براجمها  ,و املشاركة يف أنشطتها .

 االنضمام إىل اجملالس االستشارية الطالبية إن وجدت وفقاً للقواعد اليت تنظمها.
 االنتساب إىل اجلمعيات العلمية املسجلة باجلامعة وفقاً للقواعد املنظمة هلا.
 االستفادة من مجيع اخلدمات واألنشطة واملرافق اليت تتيحها اجلامعة وفقاُ ملا تقضي به
األنظمة واللوائح.
 احلصول على الرعاية الصحية الكافية داخل املستشفى واملراكز الصحية اليت توفرها
اجلامعة.
 الرتشح للربامج التدريبية  ,والرحالت الداخلية واخلارجية  ,وكذا املشاركات يف أنشطة
اجملتمع ,واألعمال التطوعية وفقاً للعدد املسموح به لكل برنامج أو نشاط.
 التظلم عند مواجهة أي مشكلة وفقاً للقواعد واألنظمة ,وعدم صدور العقوبة ضد الطالبة
إال بعد مساع أقواهلا مامل يثبت أن عدم حضورها التحقيق كان لسبب غري مقبول ,وذلك
وفقاً ملا تنص علية الئحة تأديب الطالبات باجلامعة .
 إشعار الطالبة قبل اختاذ أي قرار حبقها  ,و إحاطتها مبا يصدر يف حقها من إنذار ,أو
حرمان من دخول االختبارات النهائية قبل وقتٍ كافٍ  ,و إحاطتها بسبب احلرمان .
 احلفاظ على سرية املعلومات الشخصية للطالبة ,واحملافظة على ملفها الشخصي ,ونزاهة
التعامل معه ,وعدم تسليمه إال لذوي الشأن فقط ,وال جيوز إفشاء أو نشر حمتويات هذا
امللف إال وفقاً ملا تقتضيه املصلحة .
 للطالبة من ذوي االحتياجات اخلاصة احلق يف احلصول على اخلدمة الالئقة واملناسبة
الحتياجاتها وفقاً لألنظمة والقواعد املرعية.
ثانيا ا  /التزامات الطالبة األكاديمية :
 التزام الطالبة اجلامعية باالنتظام يف الدراسة ,والقيام بكافة متطلبات العملية التعليمية
وفقا لألنظمة واللوائح اجلامعية .
 احرتام مجيع االنظمة واللوائح اجلامعية املعتمدة والتقيد بتنفيذها.
 االلتزام باستخراج البطاقة اجلامعية ,و محلها معها بصفة دائمة أثناء تنقلها يف اجلامعة ,
و تقدميها ملن يطلبها من أعضاء اهليئة التعليمية أو منسوبي األمن يف اجلامعة إذا اقتضى األمر
ذلك .
 االلتزام باألمانة العلمية ,و البعد عن الغش ,و عدم احملاكاة غري املشروعة يف البحوث

و التقارير .
 احملافظة على املواد العلمية ,و الكتب اجلامعية و إرجاع ما استعيد منها يف الوقت احملدد .
التزامات الطالبة غير األكاديمية :
 االلتزام بالقيم اإلسالمية ,وعدم القيام بأي أعمال خملة بالدين أو باألخالق أو باآلداب
العامة داخل اجلامعة.
 االلتزام باحملافظة على النظام العام ,يف اململكة  ,و االبتعاد عن مواطن الريب و الشبهة ,
و عن األفكار املنحرفة ,و الدعوات املغرضة ,و اإلفساد ,و التخريب ,و املظاهرات داخل
اجلامعة و خارجها .
 االلتزام بالزي اجلامعي احملتشم داخل احلرم اجلامعي وكذلك االلتزام باحلجاب الشرعي
عند الدخول واخلروج من اجلامعة.
 احرتام اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة من اجلامعة وتنفيذها ,وعدم التحايل عليها أو
انتهاكها للحصول على حقوق أو مزايا خالفا ملا تقضي به تلك اللوائح أو القرارات أو
التعليمات .
 عدم التعرض ملمتلكات و مرافق اجلامعة باإلتالف ,أو العبث أو تعطيلها عن العمل ,أو
املشاركة يف ذلك.
 االلتزام بتفعيل الربيد اإللكرتوني الرمسي املعتمد من قبل اجلامعة ,و التأكد من عملة
بشكل صحيح مع متابعة املوقع اإللكرتوني للجامعة بشكل مستمر ملعرفة ما يعرض
خالله من إعالنات و حنو ذلك.
 االلتزام باهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة ,وعدم اثارة الشغب ,او التجمعات غري
املشروعة.
 االلتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن اجلامعة للصحف واجملالت ووسائل اإلعالم
األخرى.
 االلتزام بعدم انتحال شخصية الغري.
 االلتزام بعدم تناول املأكوالت أو املشروبات داخل القاعات الدراسية  ,و املختربات  ,و
مكتبات اجلامعة.
 احرتام منسوبي اجلامعة ,و املتعاقدين معها ,و ضيوفها  ,و عدم التعرض هلم باإليذاء
بالقول أو الفعل بأي صورة كانت .

 االلتزام بعدم قول أو فعل أو إثارة ما من شأنه التأثري على مسعة اجلامعة ,و مكانتها
العلمية و األدبية سواء داخل اجلامعة أو خارجها.
 جيب على طالبات السكن اجلامعي املقيمات فيه االنضباط التام ,و التقيد بأنظمته و
تعليماته .

