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الحمد هلل ربّ العالمين  ،والصّالة والسّالم على أشرف
األنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
وبعد ؛ فانطالقاً من القيم التي ترتكز عليها الجامعة
اإلسالمية بالمدينة النبوية  ،والتزامهـا بتحقيق العـدل
والمساواة ؛ ألنه الدّعامة األساسية في بناء المجتمع الجامعي
المتجانس الذي تسود فيه روح التعاون المتبادل بين أفراده ،
المؤمن بمبادئ النزاهة والشفافية .
أخذت الجامعة على عاتقها منذ تأسيسها رعاية شؤون
الطالب واالهتمام بهم ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية ،
وتبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم  ،وتوعيتهم بأنظمة الجامعة
وإجراءاتها  ،وتقديم الدعم الكامل لهم  ،والسعي إلى حل
مشكالتهم التعليمية واإلدارية واالجتماعية .
ومن هذا المنطلق يسرّ وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
أن تقدم ألبنائها الطالب الئحة حقوق الطالب وواجباته
وإجراءات التظلم .
سائلين اهلل التوفيق والسداد .
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يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمامها ما مل ينص على
خالف ذلك :
الجامعة  :اجلامعة اإلسالمية.
الطالب  :طالب اجلامعة اإلسالمية املنتظمون واملنتسبون
والزائرون للجامعة مبا فيهم الوافدون  ,وطالب املنح الدراسية
وطالب الدراسات العليا وطالب الربامج التدريبية والتعليم املوازي .
الالئحة  :الئحة حقوق الطالب وواجباته وإجراءات التظلم .
منسوبو الجامعة  :العاملون باجلامعة كافة واملنتمون إليها من
الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني وعمال اخلدمة
بالكليّات واملعاهد واملراكز التابعة للجامعة.
منسوبو الجهات المتعاقدة مع الجامعة  :كل من يعمل
باجلامعة أو إحدى اجلهات التابعة هلا دون أن يكون مندرجاً ضمن
اهليكل الوظيفي لكلية أو معهد تابع للجامعة .
اللجنة الدائمة  :اللجنة اليت تؤلف بقرار من معالي مدير اجلامعة
للنظر يف كل ما يتعلق حبقوق الطالب وواجباتهم .
الشكوى الكيدية  :هي الشكوى اليت يقصد بها اإلساءة إىل
الطرف اآلخر دون أن يكون هلا واقع حقيقي .
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(أ) حقوق الطالب في المجال األكاديمي :
 .1توفري البيئة الدراسية اليت تيسّر الدّراسة وتسهّل االستيعاب ؛
وإجياد املناخ العلمي املناسب للحصول على تعلّم ذي جودة عالية ؛ من خالل
إتاحة مجيع اإلمكانات التعليمية له .
 .2احلصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات اجلامعية
اليت يدرسها وفقا لألحكام واللوائح اجلامعية .
 .3إتاحة اللوائح واألنظمة اليت هلا عالقة به ,واطالعه عليها بكل
سهولة ويسر .
 .4احلصول على اخلطط الدراسية بالكلية أو القسم والتخصصات
املتاحة له .
 .5االطّالع على اجلداول الدراسية قبل بدء الدراسة والتسجيل يف
املقررات اليت يتيحها له النظام وفق الضوابط املنظمة لذلك .
 .6حذف أي مقرر أو إضافته ,أو تأجيل الفصل الدراسي بأكمله وفقا
لالئحة الدراسة واالختبارات وقواعدها التنفيذية يف اجلامعة اإلسالمية يف
املواعيد احملددة حسب التقويم اجلامعي .
 .7التزام أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة مبواعيد احملاضرات
وأوقاتها  ,والتقيّد بالساعات املكتبية  ,وعدم إلغاء احملاضرات أو تغيري
أوقاتها إال يف حالة الضرورة  ,على أن يتمّ إعطاء حماضرات بديلة عن تلك
اليت مت إلغاؤها أو التّغيب عنها مبا ال يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته
على االستيعاب .
 .8حرية التعبري عن الرأي واالستفسار واملناقشة يف األمور التعليمية
والرتبوية اليت ختصّه ؛ على أن يكون ذلك وفق ما تقتضيه اآلداب العامة
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وحدود اللياقة والسلوك  ,مع االلتزام بأنظمة اجلامعة ولوائحها يف ذلك .
 .9أن تكون أسئلة االختبارات من مفردات املقرر الدراسي  ,ومن املسائل
اليت متت مناقشتها أو اإلحالة إليها يف أثناء احملاضرات  ,مع مراعاة
التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات مبا حيقق التقييم العادل لقدرات
الطالب .
 .10دخول االختبارات اليت تعقد للمقرر كافة ما مل يكن هناك مانع
نظامي ,واإلعالن عن حاالت احلرمان من دخول االختبار قبل ذلك بوقت
كافٍ حسب اللوائح والتعليمات .
 .11طلب مراجعة إجابته يف االختبارات النهائية؛ يف حال تظلّمه وعدم
قناعته بالدرجة اليت حصل عليها ,وذلك وفق ما تقرره الئحة الدراسة
واالختبارات وقواعدها التنفيذية يف اجلامعة .
 .12االطالع على نتائجه اليت حصل عليها يف البحوث واالختبارات
الدورية والفصلية والنهائية اليت أدّاها بعد االنتهاء من تصحيحها
واعتمادها .
 .13احلصول على مقابل مالي يف حال تكليفه بالعمل بالساعات خالل
سنوات الدراسة وخارج واجباته باالتفاق مع اجلهة املكلفة  ,ووفقاً ألنظمة
اجلامعة ولوائحها .
 .14الشكوى أو التظلم من أي ضرر أكادميي يقع عليه من عضو هيئة
التدريس ,أو القسم  ,أو الكلية ,على أن يراعي يف ذلك اتباع القواعد
والضوابط الواردة يف املادّة ( )8من هذه الالئحة .

(ب) حقوق الطالب في المجال غير األكاديمي :
 .1التمتع باإلعانة وخدمات الرعاية االجتماعية اليت تقدمها
اجلامعة  ,وفقا للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك .
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 .2توفري الرعاية الصحية الكافية له بالعالج داخل املركز الطيب
اجلامعي .
 .3املشاركة يف األنشطة املقامة يف اجلامعة حسب اإلمكانات املتاحة .
 .4االستفادة من خدمات اجلامعة ومرافقها مثل  ( :السكن اجلامعي ,
املكتبة املركزية  ,املكتبات الفرعية  ,املالعب الرياضية  ,املطاعم  ,مواقف
السيارات  ,وغريها  ) ...وذلك وفقا للوائح واألنظمة املعمول بهـا يف
اجلامعـة  ,وحسب اإلمكانات املتاحة .
 .5احلصول على البطاقة اجلامعية اليت تثبت شخصيته داخل
اجلامعة وخارجها .
 .6احلصول على احلوافز واملكافآت املادّيّة املقررة نظاما .
 .7احلصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالته املادية
وثبوت حاجته هلا وفقاً ألنظمة اجلامعة ولوائحها .
 .8إتاحة الفرصة له حلضور الدورات التدريبية والربامج والرحالت
الداخلية واخلارجية  ,واملشاركة يف األنشطة الثقافية  ,وأنشطة خدمة
اجملتمع  ,واألعمال التطوعية ؛ وفقاً للضوابط املنظمة لذلك  ,ومبا ال
يتعارض مع واجباته األكادميية .
 .9الشكوى أو التظلم من أي ضرر يقع عليه لعالقته مع أعضاء هيئة
التدريس أو القسم أو الكلية أو أية وحدة من وحدات اجلامعة ,على أن يراعي
يف ذلك اتباع القواعد والضوابط الواردة يف املادّة (  ) 8من هذه الالئحة .
 .10الدفاع عن نفسه أمام أية جهة يف اجلامعة يف أية قضية تأديبية
ترفع ضده وعدم صدور العقوبة يف حقه إال بعد مساع أقواله  ,إال إذا تبيّن أن
عدم حضوره كان لعذر غري مقبول بعد استدعائه للمرة الثانية فيسقط
حقه يف الدفاع يف هذه احلالة .
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 .11التظلم من القرار التأدييب الصادر ضده وذلك وفقا للقواعد
املقررة يف هذا الشأن مبوجب أحكام الئحة تأديب الطالب .
 .12احلفاظ على حمتويات ملفّه داخـل اجلامعـة وعـدم إفشائه أو
نشـره  ,ونزاهة التعامل معه  ,وعدم تسليم أي منها إال للطالب نفسه أو ولي
أمره أو من يفوضه بذلك رمسيا ,ما عدا احلاالت اليت يطلب فيها تسليم
حمتويات ذلك امللف أو االطّالع عليه من قبل جهات التحقيق أو أجهزة
القضاء أو جهة حكومية أخرى ؛ أو يكون ذلك النشر نتيجة لعقوبة تأديبية
يف حق الطّالب .
 .13للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة احلق يف احلصول على
اخلدمة الالئقة واملناسبة الحتياجاته وفقا لألنظمة والقواعد املرعية .
 .14اطالعه على سري معامالته يف اجلامعة  ,وما جرى حياهلا ؛ وفق
الضوابط املنظمة لذلك .

(أ) واجبات الطالب في المجال األكاديمي :
 .1التعرف واالطالع على لوائح اجلامعة وأنظمتها وااللتزام بها.
 .2احرتام منسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
والعمال والطالب والضيوف الزائرين ومنسوبي الشركات املتعاقدة مع
اجلامعة وعدم التعرض هلم باإليذاء بالقول أو الفعل بأية صورة كانت.
 .3االنتظام يف الدراسة ,وااللتزام بالواجبات الدراسية واملهام املطلوبة
منذ بدء الدراسة ؛ وعدم التغيب إال بعذر مقبول وفقا للوائح واالنظمة
املعمول بها يف اجلامعة.
 .4االلتزام باملواعيد املنظمة لبدء الدراسة ونهايتها والتحويل
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والتسجيل واالعتذار واحلذف واإلضافة ,وذلك وفقا لألحكام الواردة يف
اللوائح واألنظمة السارية يف اجلامعة.
 .5االلتزام باألمانة العلمية وعدم نسبة عمل غريه إىل نفسه ,والتقيّد
باللوائح والقواعد املنظمة ألعمال االختبارات وسريها ,وعدم الغش أو
حماولته أو املساعدة على ارتكابه بأية صورة كانت يف االختبارات أو عند
إعداد البحوث واملتطلبات الدراسية األخرى للمقررات ,وعدم انتحال
الشخصية أو التزوير أو إدخال موادّ أو أجهزة ممنوعة يف قاعة االختبار أو
املعامل.
 .6االلتزام باإلرشادات والتعليمات املقررة فـي قاعات االختبارات أو
املعامل.
 .7عدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين واالخالق ممّا يؤثر على
الوضع األكادميي واملهين واملسؤوليات االجتماعية للطالب.

(ب) واجبات الطالب في المجال غير األكاديمي :
 .1االلتزام بأنظمة الدولة واجلامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات
الصادرة تنفيذا هلا وعدم التحايل عليها أو انتهاكها  ,وعدم تقديم وثائق
مزورة للحصول علـى أي حـق أو ميـزة خالفا ملا تقضي به األحكام ذات
العالقة .
 .2عدم استخدام أي وسيلة لإلساءة للدولة أو اجلامعة ,أو أحد
منسوبيها.
 .3عدم اإلساءة إىل مسعة اجلامعة بأي تصرف غري الئق يصدر منه
داخل احلرم اجلامعي أو خارجه ,وللجامعة احلقّ يف اختاذ اإلجراء املناسب
يف حقه عند وقوع أي خمالفة.
 .4االلتزام بالسلوك واهليئة املناسبني للقيم اإلسالمية واألعراف
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اجلامعية ,وعدم القيام بأية أعمال خملّة باألخالق اإلسالمية أو اآلداب
العامة املرعية داخل اجلامعة.
 .5محل البطاقة اجلامعية يف أثناء وجوده يف اجلامعة وتقدميها
للموظفني أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها.
 .6احملافظة على ممتلكات اجلامعة وعدم التعرض هلا باإلتالف أو
العبث بها أو تعطيلها عن العمل ,أو املشاركة يف ذلك سواء ما كان منها
مرتبطا باملباني أم بالتجهيزات.
 .7االلتزام بالتعليمات اخلاصة باستخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاتها
لألغراض املخصصة هلا ,وترتيبها وتنظيمها ,ووجوب احلصول على إذن
مسبق من اجلهة املختصة الستعمال تلك املرافق أو التجهيزات عند الرغبة
يف استخدامها أو االنتفاع بها يف غري ما أعدّت له.
 .8متابعة اإلعالنات اجلامعية اليت توضع يف لوحات اإلعالنات
الرمسية داخل مباني اجلامعة.
 .9االلتزام باهلدوء والسكينة داخل مرافق اجلامعة ,واالمتناع عن
التدخني فيها ,وعدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمع غري املشروع أو التجمع
املشروع يف غري األماكن املخصصة لذلك ,وعدم التواجد يف القاعات
واملمرات أو االسرتاحات أو املطعم يف أوقات الصالة.
 .10عدم تناول املأكوالت أو املشروبات داخل القاعات الدراسية أو
املختربات أو مكتبات اجلامعة.
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يتم تكوين اللجنة الدائمة بقرار من معالي مدير اجلامعة ,وتكون
برئاسة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ,وعضوية كل من:
 .1عميد شؤون الطالب ( عضواً ) .
 .2عميد شؤون القبول والتسجيل ( عضواً ) .
 .3ممثل من اإلدارة القانونية ( عضواً ) .
 .4اثنان من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة (بناءً على ترشيح
من رئيس اللجنة).
 .5مدرس من املعاهد والدور (بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة).
 خيتار رئيس اللجنة أمينا من بني أعضائها .
 حيق لرئيس اللجنة دعوة من يراه إىل جلسات اللجنة .

تكون مهام اللجنة الدائمة لحقوق الطالب على النحو اآلتي :
 .1السعي إىل إجياد جمتمع جامعي متجانس تسود فيه روح التعاون
املتبادل بني أفراده .
 .2العمل على إقرار مبدأ العدالة واملساواة؛ ألنّه الدعامة األساسية يف
بناء اجملتمع املثالي داخل اجلامعة .
 .3احلرص على دعم حقوق الطالب على أسس تتوافق مع األنظمة
العامة واألنظمة واللوائح املطبقة يف اجلامعة .
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 .4القيام بتوعية الطالب حبقوقهم اجلامعية  ,وبيان طرق احلصول
عليها عرب القنوات النظامية داخل اجلامعة يف إطار القواعد واألنظمة
املعمول بها .
 .5استقبال الشكاوى والتظلمات الطالبية مباشرة يف مقرها الرئيس
أو عرب ممثليها يف الكليات واملعاهد .
 .6العناية بالشكاوى والتظلمات الطالبية  ,والتحقيق والبت فيها ,
والعمل على إقرار احلق .
 .7دراسة الشكاوى والتظلمات احملالة إليها من قبل معالي مدير
اجلامعة  ,أو املرفوعة هلا من قبل الطالب  ,والبت فيها خالل املدة القانونية .

تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بصفة دورية بدعوة من رئيسها كل
ثالثني يوماً على األقل  ,أو حسب ما تقتضيه مصلحة العمل  ,ويكون
االنعقاد صحيحا حبضور أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ,
وتصدر قرارات اللجنة باألغلبية  ,ويف حالة تساوي األصوات يرجّح اجلانب
الذي فيه الرئيس .
وتباشر مهامها مبا يضمن سرعة إجناز مسؤولياتها  ,وتنظر يف كل ما
يدخل ضمن نطاق اختصاصها .
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جيوز للجنة الدائمة تعيني ممثلني هلا يف الكليات أو املعاهد أو
العمادات حسب احلاجة .

ال تنظر اللجنة يف أي قضية ما مل تكن معروضة سابقاً على اجلهة
اليت لديها املشكلة ؛ سواء أكانت الكليات أم عمادة شؤون الطـالب أو
غريهمـا ؛ ألنّ األصل أن يقوم الطالب ابتداءً مبراجعة عميد الكلية أو وكيل
الكلية لشؤون الطالب إن حصلت له مشكلة يف الكلية أو أراد التظلم من ظلم
وقع عليه من أحد األساتذة أو املوظفني  ,وإن ظهر له أنه مل ينصف أو مل
حتل قضيته فله بعد ذلك أن يرفع الشكوى إىل اللجنة الدائمة حلقوق
الطالب يف اجلامعة أو ممثلها يف الكلية .

 .1أن يتقدم الطالب بالشكوى أو التظلم إىل رئيس اللجنة الدائمة
حلقوق الطالب ,أو أحد ممثلي اللجنة يف الكليات واملعاهد؛ شريطة عدم
انصافه من جهته.
 .2أن يتقدم بالشكوى أو التظلم يف مدة أقصاها مخسة عشر يوما من
تاريخ حدوث الواقعة حملّ الشكوى ,ويسقط حقه يف الشكوى أو التظلم بعد
مرور هذه املدة.
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 .3ال جيوز للطالب أن يتقدم بأكثر من شكوى أو تظلم عن ذات
الواقعة.
 .4ال تقبل الشكوى أو التظلم إال من خالل النموذج املعدّ لذلك
(النموذج رقم  )1وتعبئة كامل البيانات الواردة فيه بالدقة والوضوح
الالزمني .
 .5على الطالب املتابعة ومراجعة اللجنة يف مقرها  ,أو مراجعة ممثل
اللجنة يف الكلية أو املعهد ,خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ تقديم الشكوى
أو التظلم.

يقوم الطالب بتعبئة البيانات الواردة يف منوذج طلب تظلم مشتمالً
على اآلتي :
( منوذج رقم  1ـ تظلم طالب ):
 .1املعلومات الشخصية ( االسم  ,الرقم اجلامعي  ,رقم السجل املدني
أو اإلقامة  ,الكلية أو املعهد  ,رقم اجلوال  ,الربيد اإللكرتوني ) .
 .2حتديد موضوع التظلم  ,وبيان الوقائع بشكل دقيق ومتسلسل .
 .3حتديد اجلهة أو الشخص حمل التظلم  ,أو املتظلم منه .
 .4حتديد األضرار النامجة عن املوضوع حمل التظلم .
 .5حتديد أسباب التظلم .
 .6حتديد اخلطوات العملية اليت قام بها الطالب حملاولة حل املشكلة
سابقاً .
 .7حتديد الطلب املراد بدقة ووضوح .
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 .8إرفاق الوثائق كافة اليت تثبت صحة التظلم .
 .9توقيع أمنوذج الطلب  ,وكتابة تاريخ تقدميه .

 .1حيق للجنة الدائمة عدم قبول الشكوى أو التظلم ( شكال ) إذا مل
تتبع اإلجراءات الالزمة لتقدميها  ,وهلا حق الرفض ( موضوعا ) إذا تبني
عدم اجلدية أو عدم كفاية األدلة على ثبوت الواقعة ويصدر بذلك قرار
مسبب باحلفظ  .ويصبح قرارا نهائيا غري قابل للتظلم منه بعد اعتماده من
معالي مدير اجلامعة .
 .2حيق للجنة إحالة الشكوى إىل اجلهة املختصة إذا رأت ذلك بعد
موافقة معالي مدير اجلامعة .

جيوز للجنة الدائمة عند ثبوت كيدية الشكوى أن تصدر توصياتها
بإحالة الطالب املدعي للجنة الدائمة لتأديب الطالب باجلامعة.

 .1املدة النظامية لتقديم الشكوى أو التظلم خالل مخسة عشر يوما
من تاريخ حدوث الواقعة حمل الشكوى والتظلم  ,وال حتتسب منها فرتة
اإلجازات .
 .2تبت اللجنة الدائمة يف الشكاوى والتظلمات اليت ترى جديتها
خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها أو من تاريخ اإلحالة ما مل تر اللجنة
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ضرورة يف متديد املدة على أن ال يتجاوز هذا التمديد مخسة عشر يوما ,
وتعرض هذه التوصيات على معالي مدير اجلامعة العتمادها أو اختاذ القرار
الذي يراه مناسبا بشأنها على ضوء التحقيق الذي مت فيها  ,وملعالي مدير
اجلامعة عرض القرار على جملس اجلامعة العتماده ,ويكون قرار معالي
املدير أو قرار جملس اجلامعة نهائيا غري قابل للطعن .

جيب على املدّعَى عليه الرد على مضمون الشكوى كتابيا خالل أسبوع
من تاريخ إخطاره من قبل رئيسه املباشر بذلك رمسيا  ,عوضا عن املثول
أمام اللجنة شخصيا مامل تر اللجنة ضرورة لذلك  .ويف حالة عدم الرد
يسقط حق الدفاع للمدعى عليه وحيق للجنة احلكم عليه غيابيا مامل
يتقدم بعذر تقبله اللجنة .

حيق للطالب الطعن لدى معالي مدير اجلامعة يف قرار اللجنة الدائمة
بعد مخسة عشر يوما من تاريخ علمه بالقرار .

جيوز للجنة الدائمة االستعانة برأي من تراه من منسوبي اجلامعة ,
ومن أهل اخلربة .
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جيب على اللجنة أن تضمن عدم تأثر قراراتها بأية عوامل أو ضغوط
خارج إطار اللجنة وذلك عن طريق استبدال أي عضو يقوم لديه أي مانع
أدبي حيول دون مشاركته يف اختاذ القرار املناسب يف إحدى القضايا
املطروحة على اللجنة ,أو يف حال تقدم أحد طريف الشكوى باعرتاض على
مشاركته إذا كان حبقّ .

كل مامل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة
والقرارات واللوائح النافذة يف اململكة العربية السعودية .

يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ صدروها .

جمللس اجلامعة حق تفسري مواد هذه الالئحة .
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