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 لوحدة حماية الحقوق الطالبية

 هـ1441



2 

 

 وحدة حماية الحقوق الطالبية رئيسكلمة 

قامت جامعة الملك سعود بإنشاء وحدة حماية الحقوق الطالبية بهدف إيجاد 

مناخ داعم للحقوق الطالبية المبنية على أسس قانونية في محاولة للقضاء على 

الخاطئة التي تنظر للطالب على أنه وعاء لاللتزامات والواجبات دون النظرة 

 أن يكون له من الحقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة موفقة.

إن وحدة حماية الحقوق الطالبية تتوافر لها مقومات الحياد واالستقاللية للنظر 

عدل في تظلمات الطالب لما لها من مردود على تنمية ثقافة اإلنصاف وال

ويساعد على تكوين بيئة جامعية سليمة تحفظ فيها الحقوق وتراعى فيها القيم 

 واألخالق.

( أن عدد الشكاوى الصادرة من ـه1441ح التقرير السنوي للعام )ويوض

الوحدة لصالح مقدميها من الطالب والطالبات يفوق عدد الشكاوى التي تم 

وحدة حماية الحقوق الطالبية رفضها مما يمثل مؤشراً إيجابياً ويعكس فاعلية 

في الوقت التي تزايدت فيه عدد االستشارات الطالبية المقدمة من الوحدة 

 للطالب والطالبات فيما يتعلق بالمشكالت االكاديمية والغير أكاديمية.

وبناء على التقارير السنوية التي تعدها الوحدة عن منجزاتها يمكن مالحظة 

لطالب والطالبات لدورها مما كان له أثر تطور عمل الوحدة وتطور فهم ا

إيجابي في ارتفاع وعى الطالب والطالبات بحقوقهم وإدراكهم للواجبات 

 المنوطة بهم داخل الجامعة.

 وهللا الموفق،،،،

                                          

                   

 حماية الحقوق الطالبيةوحدة رئيس                                     

 حسام بن سعد القحطاني                                            
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 مهيد:ت

وحدة حماية الحقوق الطالبية من جهود بداية من تاريخ  بهفي إطاار إبراز ماا قاامات 
، ونظراً هـاااااا1/11/1441تاريخهـاااااا وحتى 1441إنشائها في الثالث من محرم لعام 

ألهمية أن نساتطل  ما تم إنجاز  وصاوالً لمستقبل أفضل وأكثر إنجازاً بإ ن هللا تعالى 
الوحاادة من أعمااال وجهود  بااه، فااإننااا نساااااااتعرت في هاا ا التقرير كااافااة مااا قاااماات 

 في الفترة القادمة بهومشااااااااركات وفعاليات لنقف من خالل  لك على ما يجب القيام 
فعاليتها ورف  مساااااااتوى كفاءتها ألداء دورها على أكمل لتطوير عمل الوحدة وزيادة 

وجاه في المجتم  الطالبي ، وتحقيقااً له ا الهدف سااااااايكون تناول أجزاء التقرير وفقاً 
 لما يلي : 

 

 موجز عن نشأة الوحدة ومراحل تطورها. األول:الجزء 

 الجزء الثاني: إنجازات الوحدة.
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 وأهداف الوحدة:ونبدأ بعرض رؤية ورسالة 

 

 الرؤية:
 

بناء شاخصاية الطالب الجامعي وتنمية قدراته لمواجهة المشاكالت التي تعرقل 

  .مسيرته و لك بترسيخ مفهوم المطالبة بالعدل والمبادرة نحو دف  الظلم لديه

 
 الرسالة:

 
تحقيق مجتم  جامعي متجانس تساااود فيه رول التعاون المتبادل بين منساااوبي 

والوصاااااول إلى أعلى مساااااتويات جودة العمل األكاديمي عن طريق الجامعة، 

إقرار مبادئ العدل واإلنصااااف كدعامة أسااااساااية في بناء مجتم  مثالي داخل 

     الجامعة.

 
 الهدف:

 

 التحقيق والفصل في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الطالب والطالبات 

  مشكالتهم األكاديمية تقديم االستشارات الالزمة للطالب فيما يخص

 وغير األكاديمية المرتبطة بالجامعة.

   تبصير الطالب والطالبات بحقوقهم الجامعية وكيفية الحصول عليها

 باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية داخل الجامعة.
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 الجزء األول: نشأة الوحدة ومراحل تطورها:

جامعة الملك سعود عن انشاء وحدة حماية الحقوق الطالبية  رئيسكان اعالن معالي 

اً جفي مسيرة العمل الطالبي بالجامعة ا  ان فكرة إنشاء ه   الوحدة جاء نتا لحظة فارقة

بالغة اإليجابية لما يمكن ان يثمر عنه وجود مثل ه   الوحدة من إنماء  يةؤلفلسفة ر

مفهوم المبادرة نحو دف  الظلم لدى الطالب واالنصاف وازدهار ل الثقافة المكالبة بالعدل

 .الجامعي ال ي هو  خيرة المستقبل وأهم لبنات النهضة السعودية المعاصرة

 وفي بداية إنشاء الوحدة كان لزاماً عليها القيام بعدد من الخطوات واإلجراءات الالزمة

 عة علىوطالبات الجامالعمل بها لتتمكن من تقديم خدماتها لطالب  لوجودها وضبط

 يلي:الوجه االكمل ونوجزها فيما 

  إعداد القواعد القانونية المنظمة للعمل بالوحدة والتي عرفت " بالقواعد المنظمة

لعمل وحدة حماية الحقوق الطالبية " والتي تضمنت ثالثين مادةً نظمت كافة أوجه 

مي والتنظيالعمل بدايًة من أهداف الوحدة وآليات تحقيقها ومروراً بالهيكل اإلداري 

لها وتشكيل واختصاصات كل لجنة من لجانها وانتهاًء باإلجراءات الواجب إتباعها 

أمام ه   اللجان ليكون دور الوحدة فاعالً في المجتم  الجامعي وقد تم اعتمادها 

 هـ.3/1/1441وإصدارها من مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  الطالب الجامعي" بجامعة الملك سعود والتي  والتزاماتإصدار " وثيقة حقوق

تضمنت الحقوق األكاديمية وغير األكاديمية للطالب وك ا االلتزامات التي يجب 

على الطالب احترامها في عالقته بالجامعة تحقيقاً لمجتم  جامعي متجانس تسود 

فيه رول التعاون المتبادل بين منسوبيها وقد تم اعتمادها وإصدارها من مجلس 

 هـ.3/1/1441الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  تصميم النما ج التي يستطي  من خاللها الطالب تقديم الشكاوى بصورة منضبطة

مما يمكن أعضاء وسكرتارية اللجان بالوحدة من متابعة تلك الشكاوى واتخا  

 إجراءات الفصل فيها بيسر وسهولة.



6 

 

  لفرعية بالكليات بتاريخ عقد ورشة عمل لسكرتارية وسكرتيرات اللجان ا

ن الطالب ؤوالجامعة وسعادة عميد ش رئيسهـ تحت رعاية معالي 14/6/1441

 للتعريف بالوحدة واإللمام بالقواعد المنظمة لعملها. 

  تبسيط القواعد المنظمة لعمل وحدة حماية الحقوق الطالبية وتلخيصها لتكون عبارة

لية عمل وحدة حماية عن سؤال وجواب تحت عنوان " سؤال وجواب حول آ

 الحقوق الطالبية".

  وض  برنامج عمل تفصيلي لرئيس وأعضاء وسكرتارية اللجان الفرعية من شأنه

أن يمكنهم من الوقوف على كافة خطوات وإجراءات العمل باللجنة ويلقي الضوء 

على االعتبارات التي يجب مراعاتها عند ممارسة دورهم واختصاصاتهم باللجنة 

 وق  الوحدة اإللكتروني وتوزيعه على كافة اللجان الفرعية.وتم نشر  بم

  تصميم وتنفي  شعار للوحدة يعبر عن أهدافها وليكون رمزاً لها في المكاتبات

 الرسمية واإلعالنات.

وقد تواصل العمل في سبيل تحسين أداء وخدمات الوحدة كإحدى الركائز األساسية 

لجامعية التي تساعد على اإلبداع والتميز لمساعدة الطالب الجامعي وتوفير البيئة ا

 وفي إطار  لك تم ما يلي:

هـ قرارات تشكيل 1431/1431صدرت في بداية العام الجامعي  -1

اللجان الفرعية بكليات الجامعة تنفي اً لما نصت عليه القواعد المنظمة 

لعمل وحدة حماية الحقوق الطالبية وقد بدأت ه   اللجان في مباشرة 

النحو المنصوص عليه بالقواعد وبلغ عدد ه   اللجان عملها على 

( لجنة للطالبات 11( لجنة للطالب و)44فرعية منها )( لجنة 33)

و لك عقب استبعاد اللجان الفرعية بالكليات الكائنة خارج الريات 

( بإنشاء جامعات الخرج 114بعد صدور األمر السامي رقم )أ /

 والمجمعة وشقراء.

تروني لوحدة حماية الحقوق الطالبية على شبكة تم إنشاء موق  إلك -4

اإلنترنت مرتبط بموق  جامعة الملك سعود وموق  عمادة شئون 
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تم إضافة رابط لموق  الوحدة على الصفحة  بالجامعة حيثالطالب 

الرئيسية لموق  الجامعة لكي يسهل على الطالب والطالبات االهتداء 

ت التي يقدمها، م  الحرص إليه والتواصل معه واالستفادة من الخدما

الدائم على أن يكون ه ا الموق  اإللكتروني قناة اتصال بين أعضاء 

الوحدة وطالب وطالبات الجامعة بشكل مستمر على مدار الساعة. 

وقد تتضمن الموق  العديد من الصفحات التي تعبر عن عمل الوحدة 

 والخدمات التي تقدمها. 

 :وأهم ه   الصفحات 

 الرسمي للوحدة.الشعار  •

 الرؤية والرسالة واألهداف  •

 فكرة الوحدة وتطورها  •

 تشكيل الوحدة واختصاصاتها. •

 األنظمة واللوائح التي تنظم العمل بها وتلك التي يهم الطالب معرفتها واالطالع  •

 عليها.                

تتمثل في إرشاااااادات لطالب وطالبات الجامعة وألعضااااااء الوحدة بمختلف اللجان  •

مراحل تقديم الشاااااكوى أو التظلم أمام اللجان الفرعية أو اللجنة الدائمة والتحقيق والفصااااال 

فيهاا ونماا ج العمال وبرناامج عمال الرئيس واألعضااااااااء والساااااااكرتاارية باللجان الفرعية 

 وأسماء وأرقام التليفونات الخاصة بأعضاء وسكرتارية كل لجنة.

 أخبار الوحدة. •

 التي تهم الطالب. عدد من الروابط •

 بيان اإلنجازات التي قامت بها الوحدة. •

 نما ج الوحدة " تفاعلية ". •

ويجرى العمال بااساااااااتمرار على تطوير موق  الوحاادة اإللكتروني على شااااااابكاة اإلنترناات 

وجعلاه أكثر تفااعالً م  الطالب والطاالباات على مادار السااااااااعاة، و لك من خالل تزويد  

 .تقدم خدمات إضافية للطالب والطالباتبصفحات إلكترونية جديدة 
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ه ا وقد تم إنشاء بريد إلكتروني للجنة الدائمة بالوحدة بالتعاون م  عمادة االتصاالت 

 :والمعامالت االلكترونية وهو

prs@ksu.edu.sa )للطالب.) 

 وارقام التواصل للجنة الدائمة بالوحدة)طالب(:

 1114631610  /1114631616 

prs_g@ksu.edu.sa (للطالبات) 

 وارقام التواصل للجنة الدائمة بالوحدة)طالبات(:

1110111344 / 1110111313  /1110111011 

و لك ليكون وسيلة ميسرة للطالب وأعضاء الوحدة للتواصل فيما بينهم ويتم 

 استقبال شكاوى الطالب على ه ا الموق  بصفة مستمرة.

تم إنشاء فرع للجنة الدائمة بمركز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة  -3

يضم متخصصات في المجال القانوني يقمن بالتحقيق والفصل في 

الشكاوى والتظلمات وتقديم االستشارات للطالبات والتواصل م  

اللجان الفرعية بالكليات بأقسام الطالبات التابعة للمركز، وقد تم نقل 

هـ إلى مركز 1434/1431ءاً من العام الدراسي  لك الفرع بد

 الجامعة للطالبات.

دة حماية الحقوق الطالبية على موق  التواصل تم تدشين حساب وح -4

 )تويتر(: االجتماعي

Twitter: @ksu_prs                     
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 الجزء الثاني: إنجازات الوحدة:  

نساااااااتعرت إنجاازات وحادة حمااياة الحقوق الطالبياة و لك حساااااااب الدور والمهام 

 هـ و لك من خالل المحاور الثالث اآلتية:1441في عام المنوطة بها 

 .المحور األول: الشكاوى الطالبية 

 .المحور الثاني: االستشارات الطالبية 

 .المحور الثالث: التوعية والتعريف بالوحدة 

 ى الطالبية:المحور األول: الشكاو

ياأتي في مقادماة الوحادة وأهادافهاا اساااااااتقباال الشاااااااكااوى المقادماة من الطالب والطاالبات 

وتظلمااتهم والتحقيق والفصااااااال فيهاا و لاك من خالل لجاان الوحادة الفرعية الكائنة بكليات 

لجنااة للطااالبااات( وكاا لااك من خالل  11لجنااة للطالب و 44الجااامعااة والتي يبلغ عااددهااا )

الاادور الثااالااث  13حاادة حمااايااة الحقوق الطالبيااة بمركز الجااامعااة بمبنى اللجنااة الاادائمااة لو

 وفرعها في مركز الجامعة للبنات.

وطبقاً لإلحصااااااائيات المرفقة به ا التقرير فقد بلغ عدد الشااااااكاوى التي اسااااااتقبلتها الوحدة 

( شاااااااكوى وتظلم، حيث قامت اللجان الفرعية 43) هـااااااااااااا1441في عام بلجانها المختلفة

( شاااااكوى من إجمالي عدد الشاااااكاوى بينما اساااااتقبلت اللجنة 31باساااااتقبال عدد )بالكليات 

 ونوضحه على النحو التالي:( شكوى وتظلم 4الدائمة عدد )

 (1جدول )

 هـ1441عام الشكاوى والتظلمات التي تم الفصل فيها في 

 العدد الجهة

 33 طالب اللجان الفرعية

 4 طالبات

 4 طالب اللجان الدائمة

 1 طالبات

 43 المجموع
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 التالي:وجاء توزي  الشكاوى المقدمة إلى اللجان الفرعية على النحو 

   (2)جدول 

لما  طبقا   هـ1441في عام  توزيع الشكاوى المقدمة إلى اللجان الفرعية

 لجنةاستقبلته كل 

لجان  الكلية م

 الطالب

لجان 

 الطالبات

 المجموع

 1 1 1 الحقوق والعلوم السياسة 1

 4 1 4 األعمالإدارة  4

 4 4 1 اآلداب 3

 1 1 1 اللغات والترجمة 4

 1 1 1 السياحة واآلثار 1

 1 1 1 معهد اللغويات العربية 6

 1 1 1 التربية 3

 1 1 1 علوم الرياضة والنشاط البدني 0

 11 1 11 الهندسة 1

 1 1 1 العمارة والتخطيط 11

 1 1 1 علوم الحاسب والمعلومات 11

 1 1 1 العلوم 14

 1 1       1 علوم األغ ية والزراعة 13

 1 1 1 الطب 14

 1 1 1 طب األسنان 11

 1 1 1 الصيدلة 16

 1 1 1 التمريت 13
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 1 1 1 العلوم الطبية التطبيقية 10

 1 1 1 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتم  11

 4 1 4 المجتم  بالريات 41

 13 1 13 األولى المشتركةالسنة  41

األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات  44

 الطبية الطارئة

1 1 1 

 31 4 33 المجموع 

 

 شكوى. 93 هـ 1441 في عام الفرعيةفي اللجان  المجموع الكلي للشكاوى
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 تصنيف الشكاوى:

 من حيث عدد المتقدمين والجهة المقدم لها الشكوى:: أول  

( 31( شاااااااكوى وتظلم قدم منها)43بعدد ) 1441 عامفي تقادم طالب وطاالباات الجامعة 

( شااااااكوى وتظلم أمام اللجنة 4شااااااكوى إلى اللجان الفرعية بالكليات وأقسااااااام الطالبات و)

 للطالبات.الدائمة بمركز الجامعة بالدرعية وبفرع اللجنة بمركز الجامعة 

 (9)جدول 

 هـ 1441عام في  ( عدد المتقدمين والجهة المقدم لها الشكوى9جدول )

 المجموع اللجان الدائمة اللجان الفرعية المتقدم

 41 4 33 الطالب

 4 1 4 الطالبات

 43 4 31 المجموع
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 : من حيث موضوع الشكاوى المقدمة من الطالب والطالبات:ثانيا

اختلفت الموضاااوعات التي كانت محالً للشاااكاوى الطالبية وتنوعت وفقاً للمشااااكالت التي 

 هـ.1441عام  الطالب والطالبات خالل دراستهم في الجامعة يواجهها

 (4)جدول 

 عدد الشكاوى من حيث موضوع الشكوى المقدمة للوحدة (4جدول )

لجان  موضوع الشكوى

الطالب 

 الفرعية

لجان 

 الطالبات

 الفرعية

 اللجنة الدائمة

  طالب

اللجنة 

الدائمة 

 طالبات

 المجموع 

االختبارات الفصلية 

 والنهائية

14 1 1 1 14 

إجراءات القبول 

 والتسجيل

1 1 1 1 1 

 6 1 1 1 1 سوء األداء التدريسي

سوء معاملة عضو هيئة 

 التدريس

4 1 1 1 3 

إجراء اختبار بديل 

 لوجود ع ر

3 1 1 1 4 

الحرمان من االختبار 

النهائي لتجاوز نسبة 

 الغياب المقررة

6 1 4 1 0 

 4 1 1 1 3 أسباب أكاديمية

 1 1 1 1 1 غير أكاديميةأسباب 

 1 1 1 1 1 أخري

 41 1 4 3 34 المجموع
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 المحور الثاني: الستشارات الطالبية:

بلغ عدد االسااااااتشااااااارات الطالبية التي قدمتها اللجنة الدائمة بوحدة حماية الحقوق الطالبية 

( اساااتشاااارة قانونية تمت جميعها بواساااطة المساااتشاااارين 111عدد )هـاااااااا 1441في عام 

بمركز الجااامعااة ومركز الجااامعااة مشااااااااركين في عضاااااااويااة اللجنااة الاادائمااة القااانونيين ال

 للطالبات.

 أول : من حيث الموضوع:

تعددت الموضااااوعات التي كانت محالً لالسااااتشااااارات الطالبية وتنوعت وفقاً للمشااااكالت 

الطالب والطالبات خالل دراسااااااتهم في الجامعة وجاءت ه   الموضااااااوعات  يواجهاالتي 

 وفقاً لإلحصائية التالية:

 (5)جدول 

 العدد موضوع االستشارة

 160 الفصلية والنهائية االختبارات

 110 إجراءات القبول والتسجيل

 11 سوء األداء التدريسي                     

 41 سوء معاملة عضو هيئة التدريس

 11 إجراء اختبار بديل لوجود ع ر

 01 الحرمان من االختبار النهائي لتجاوز نسبة الغياب المقررة

 41 أخري 

 111 المجموع
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   :: من حيث طالبي الستشارةثانيا  

لب ( طا111لوحظ أنه تقدم لطلب االسااتشااارة من أعضاااء وعضااوات اللجنة الدائمة عدد )

 .( استشارة141استشارة بينما يخص الطالبات )( 330وطالبة يخص الطالب )

 (6)جدول 

 العدد طالبي االستشارة

 330 طالب

 141 طالبات

 111 المجموع 
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 :المحور الثالث: التوعية والتعريف بالوحدة

تقوم وحادة حمااياة الحقوق الطالبية بدورها في مجال توعية طالب وطالبات الجامعة طبقاً 

باالماادة الرابعاة من القواعاد المنظماة لعمال الوحدة، إ  أن من أهم الوساااااااائل التي  لماا ورد

تنتهجهاا وتلجاأ إليها الوحدة لتحقيق األهداف التي أنشاااااااأت من أجلها  أن تقوم بالعمل على 

إنماء ثقافة العدل واإلنصاااااف بين طالب وطالبات الجامعة وتقديم االسااااتشااااارات الالزمة 

الجامعية وكيفية الحصااااول عليها باللجوء إلى القنوات الشاااارعية لهم وتبصاااايرهم بحقوقهم 

 والرسمية في إطار ه   القواعد واألنظمة المعمول بها في الجامعة.

ومن ها ا المنطلق تباادر الوحادة دائما إلى االهتمام بالدور التوعوي عن طريق اساااااااتغالل 

 كافة الوسائل المتاحة داخل الجامعة و لك كما يلي:

لحقوق الطالبياة والقواعاد المنظماة للعمل بالوحدة وك ا وثيقة حقوق كتياب ا نشااااااار -1

بموق  الوحدة اإللكتروني ضاااامن موق  عمادة شااااؤون والتزامات الطالب الجامعي 

 الطالب ليكون متاحاً للكافة وإيجاد رابط له على موق  الجامعة الرئيسي.

والتزامااات الطااالااب ترجمااة القواعااد المنظمااة للعماال بااالوحاادة وكاا ا وثيقااة حقوق  -4

كتروني للوحدة على شااااااابكة الجاامعي إلى اللغاة االنجليزياة ونشااااااارها بالموق  االل

لزياادة الفائدة وحتى يتمكن الطالب والطالبات الوافدون ال ين ال يجيدون  االنترنات

 اللغة العربية من االطالع عليها واالستفادة منها.  

صاااوص وثيقة حقوق والتزامات تحويل نصاااوص القواعد المنظمة لعمل الوحدة ون -3

الطالب الجامعي إلى ملف صااوتي على قرص مدمج وأيضاااً إلى مطبوعة بطريقة 

" برايل "، و لك بالتعاون م  مركز طالب  وي االحتياجات الخاصااااااة بالجامعة  

ليسااااتفيد منها الطالب  وي االحتياجات الخاصااااة شااااأنهم شااااأن كافة زمالئهم من 

 الطالب والطالبات.

سااااااتمر على حل المشاااااااكل التي يتعرت لها الطالب والطالبات والنظر العمل الم -4

والتحقيق في شاااااااكاااويهم وتظلماااتهم و لااك بااالتعاااون بين اللجااان الفرعيااة واللجنااة 

الدائمة وإدارات الكليات م  الوضااااااا  في االعتبار أن األولوية في حل المشااااااااكل 

 الودية.لمساعي الطالبية ل
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قر الوحدة بمركز الجامعة واستقبال اتصاالتهم تواصال استقبال الطالب شخصياً بم -1

واتصاااااالت الطالبات والوقوف على شااااكاويهم واسااااتفساااااراتهم وتظلماتهم وتقديم 

االساتشاارات الالزمة لهم والتي من شاأنها تبصيرهم بحقوقهم والتزاماتهم الجامعية 

 وكيفية الحصول عليها عبر القنوات الشرعية بالجامعة.

 لكليةاالكلياات حياث تقوم الطالبياة وإرساااااااالاه كاامالً إلى  تم تحويال كتياب الحقوق -6

 الطالب.بالتواصل م  

تنظيم المحاضاااااارات والندوات في الكليات واألقسااااااام والسااااااكن الجامعي للطالب  -3

والطالبات لتوصااااايل أكبر قدر من المعلومات عن الوحدة إليهم م  االساااااتماع إلى 

عما لديهم من أسااائلة تتعلق بعمل اقتراحاتهم ومشااااركاتهم في ه ا الشاااأن واإلجابة 

   .الوحدة

التواصااال بشاااكل مساااتمر بين اللجنة الدائمة بمركز الجامعة واللجان الفرعية حيث  -0

يقوم رئيس وأعضااء اللجنة الدائمة بتقدم االساتشارات القانونية واإلجرائية لرؤساء 

وأعضااااااااء اللجاان الفرعياة، كماا يتم تزوياد اللجاان الفرعياة بكال ماا يساااااااتجد من 

تطورات وتتم مخاطبتهم لتزويد اللجنة الدائمة بما يسااااتجد من شااااكاوى طالبية في 

الكليات، ومعرفة اإلجراءات التي تمت من قبل اللجان الفرعية في ه   الشااااااكاوى 

 وك لك القرارات الصادرة فيها. 

مركز الجامعة للطالبات، و لك لتحقيق تواصااااااال بتم تاأسااااااايس فرع للجناة الدائمة  -1

ثيراً م  الطالبات وتقديم االساااااتشاااااارات القانونية لهن والرد على أفضااااال وأكثر تأ

اساااتفسااااراتهن وتلقي اتصااااالتهن الهاتفية واإلجابة على أسااائلتهن بشاااكل مباشااار 

 وفعال أسوة بما يقدم للطالب من أعضاء اللجنة الدائمة بمركز الجامعة.

 ان الفرعيةعقد اجتماعات دورية بين أعضاااااء اللجنة الدائمة ورؤساااااء اللجتم -11

الطالعهم على كل ما يساااتجد بشاااأن العمل بالوحدة واالساااتماع إلى اساااتفسااااراتهم 

وتسااااااااؤالتهم في ها ا الشاااااااأن ومحاولة األعداد والتخطيط الدائم للرقي والنهوت 

 بالعمل في الوحدة وتطوير .
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 الطالب:عمادة شؤون 

( ۷۱مبىن ) اجلامعةاللجنة الدائمة لوحده محاية احلقوق الطالبية باجلامعة مركز 

 .الدور الثالث

 6460466 - 6460464 - 6460464 – 6460464 تليفون:

 6460466 فاكس:

 prs@ksu.edu.sa الربيد االلكرتوني:

 Twitter: @ksu_prs  

  للطالبات:مركز اجلامعة 

 وحدة محاية احلقوق الطالبية  (46) ،(46) (،45مكتب ) الدور االول (۰۲مبىن )

 4040666-4040444-4040666 تليفون:

 4046464 فاكس:

 prs_g@ksu.edu.sa الربيد االلكرتوني:

 

 وحدة محاية احلقوق الطالبية

 بعمادة شؤون الطالب
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