حقوق الطالب وواجباته
لجنة
دراسة توحيد اللوائح التنظيمية
لقطاع الكليات والمعاهــد
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حقوق الطالب
ً
أوال :حقوق الطالب في املجال األكاديمي:
()1

تهيئة البيئة املناسبة للتعليم والتعلم .

()2

الحفاظ على سرية معلومات الطالب الشخصية واألكاديمية .

()3

إشعاره بأي قرار يتخذ في حقه ،وإعطاؤه فرصة الدفاع عن نفسه.

()4

االستفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس ،سواء كان ذلك أثناء املحاضرات
أو أثناء الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس.

()5

التزام أعضاء هيئة التدريس بالكلية  /املعهد بمواعيد وأوقات املحاضرات ،واستيفاء الساعات العلمية
واملعملية واملكتبية ،وإشعار الطالب عند حدوث أي تغيير.

()6

تعريف الطالب بمصادر الحصول على اللوائح واألنظمة.

()7

الحصول على بطاقة الطالب التي تثبت شخصيته داخل وخارج الكلية  /املعهد.

()8

الحصول على تصريح دخول مركبته الخاصة في املواقف املخصصة للطالب بالكلية  /املعهد وفق
األنظمة والقوانين.

()9

االطالع على جدوله الدراس ي قبل بدء الدراسة؛ إلتمام تسجيل املقررات التي يتيحها له النظام حسب
أنظمة ولوائح قسم القبول والتسجيل بالكلية  /املعهد.

( )11االطالع على الخطط ومفردات املقررات والجداول الدراسية.
( )11التحويل من تخصص إلى آخر حسب األنظمة الخاصة بالتحويل.

ً
( )12حذف أو إضافة أي مقرر متاح ،أو حذف الفصل بأكمله حسب األنظمة ،ووفقا للتقويم األكاديمي في
الفترة املحددة لذلك.

ً
( )13الحصول على وثيقة التخرج بعد إنهاء متطلبات التخرج وفقا ألنظمة ولوائح الكلية  /املعهد.
( )14ضمان سرية الشكوى املقدمة من الطالب ضد عضو هيئة التدريس ،بعد التحقق من كافة اإلثباتات
واستيفائها.
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( )15مراجعة نتائج التحصيل العلمي وفق الالئحة الخاصة بذلك بالكلية  /املعهد وقواعدها التنفيذية
وقواعد التظلم وإجراءاته.
( )16مراعاة أن تكون أسئلة االختبارات ضمن إطار املنهج الدراس ي ومحتوياته واملواضيع التي تمت إثارتها أو
اإلحالة إليها أثناء املحاضرات  ،وأن يراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات ضمن هذا اإلطار.
ً
( )17الحصول على الحوافز واملكافآت املادية املقررة نظاما في حال تفوقه األكاديمي.
( )18االستفادة من خدمات اإلرشاد األكاديمي.
( )19حصول ذوي االحتياجات الخاصة على التسهيالت التي تمكنهم من التحصيل العلمي.

ً
ثانيا :حقوق الطالب في املجال غير األكاديمي:
ً
 .1االستفادة من خدمات الرعاية االجتماعية والنفسية التي تقدمها الكلية  /املعهد وفقا للوائح واألنظمة.
 .2توفير الرعاية الصحية الكافية له في عيادات ومستشفى الهيئة امللكية بالجبيل.
 .3االستفادة من خدمات ومرافق الكلية  /املعهد (السكن ،مصادر التعلم ،الصاالت الترفيهية واملالعب
ً
الرياضية ،األنشطة الطالبية ،الكافتيريا واملطعم ،مواقف السيارات وغيرها ،)...وذلك وفقا للوائح
وأنظمة الكلية  /املعهد وحسب اإلمكانات املتاحة.

ً
 .4الحصول على الحوافز واملكافآت واإلعانات والسلف املالية اإلضافية املقررة نظاما.
 .5الحق في التصويت لترشيح أعضاء املجلس الطالبي إليصال صوت الطالب.
 .6الحصول على الدعم واملساندة والخدمة الالئقة واملناسبة الحتياجاته.
 .7تقييم الخدمات الطالبية املقدمة له من خالل االستبيانات أو أي وسيلة جمع معلومات أخرى.
 .8االطالع على ما يستجد من لوائح وتعليمات.
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واجبات الطالب
ً
أوال :واجبات الطالب في املجال األكاديمي:
 .1االطالع على لوائح وأنظمة الكلية  /املعهد وااللتزام بها.
 .2االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي (االلتزام الذاتي باألمانة األكاديمية وكافة التعليمات للعملية
التعليمية).
 .3حضور يوم التعريف بالكلية  /املعهد وأقسامهما العلمية.

ً
 .4االنتظام في الدراسة واحترام القواعد املتعلقة بسير املحاضرات وفقا لألنظمة واللوائح بالكلية  /املعهد.
 .5التعامل باحترام مع جميع منسوبي الكلية  /املعهد من أكاديميين وإداريين وعمال وطالب وزوار وعدم
التعرض لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورة كانت.
 .6احترام أنظمة االختبارات  ،وعدم الغش أو املساعدة عليه ،وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء االختبارات.
 .7عدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين واألخالق ،وكذلك األعراف والتقاليد االجتماعية الصحيحة.
 .8االلتزام بتنفيذ العقوبة املوقعة عليه في حالة إخالله بلوائح وأنظمة الكلية  /املعهد.
 .9تقييم عضو هيئة التدريس حسب النماذج املعدة لذلك ،مع مراعاة األمانة عند تعبئة هذه النماذج.
 .11االلتزام بإنجاز جميع اإلجراءات األكاديمية املطلوبة وفق املواعيد املقرة من الكلية  /املعهد.
 .11مراعاة آداب االستفادة من املحاضرات واملحافظة على وقتها.
 .12متابعة اإلعالنات األكاديمية في موقع الكلية  /املعهد وفي لوحات اإلعالنات الرسمية داخل الكلية /
املعهد.
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ً
ثانيا :واجبات الطالب في املجال غير األكاديمي:
ً
 .1املحافظة على مرافق وممتلكات الكلية  /املعهد واستخدامها وفقا ملا خصصت له.
 .2االمتناع عن التدخين داخل الكلية  /املعهد باستثناء األماكن املصرح بها.
 .3عدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمعات غير املشروعة.
 .4عدم إطالة الشعر أو القيام بعمل قصات غير الئقة.
 .5االلتزام بلوائح وأنظمة اإلدارات األخرى املختلفة (السكن ،األمن والسالمة ....وغيرها).
 .6الدقة واملصداقية في إعطاء الكلية  /املعهد املعلومات والبيانات الشخصية واإلبالغ عن تغييرها حال
حدوث ذلك.
 .7عدم اإلساءة لسمعة الكلية  /املعهد بأي تصرف غير الئق يصدر منه داخل وخارج حرم الكلية  /املعهد،
وللكلية  /املعهد الحق في اتخاذ اإلجراءات املناسبة في حقه عند وقوع أي مخالفة.
بحوزته مثل(تصريح دخول املركبة ،بطاقة الطالب،
 .8عند إخالء الطرف ،يجب تسليم جميع العهد التي
ِ
الكتب املستعارة ...إلخ).
 .9املحافظة على النظافة العامة داخل مرافق الكلية  /املعهد .
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