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كلمة معالي مدير اجلامعة
سعت جامعة امللك سعود لتحقيق رؤية مستقبلية جديدة تستطيع من خاللها حتقيق استراتيجيتها وخططها 
وبرامجها التطويرية للوصول ملصاف الريادة عاملياً. وقد اهتمت اجلامعة بجانب مهم من جوانب اجلودة في التعليم 
اجلامعي وهو جانب احلقوق والواجبات الطالبية الذي توليه اجلامعات املرموقة عاملياً أهمية خاصة . وبناء عليه 
على  املبنية  الطالبية  للحقوق  داعم  مناخ  إيجاد  إلى  تهدف  التي  الطالبية  احلقوق  حماية  وحدة  اجلامعة  أسست 
أسس قانونية داخل اجلامعة، وذلك في محاولة للقضاء على النظرة اخلاطئة التي جتعل الطالب وعاء لاللتزامات 

والواجبات، دون أن يكون له من احلقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة وموفقة .

 وتعد )وحدة احلقوق الطالبية( جهة تتوفر فيها مقومات احلياد واالستقاللية للنظر في تظلمات الطلبة ، 
كما تعمل الوحدة على إعالء قيمة احلقوق والواجبات الطالبية بني أبنائنا الطالب، ملا لها من مردود على إمناء ثقافة 
اإلنصاف والعدل، األمر الذي يساعد في تكوين بيئة جامعية سليمة حتفظ فيها احلقوق وتراعى فيها القيم واألخالق 
مبا يعود باخلير على املجتمع ككل بإذن الله ويعني اخلريجني على النهوض مبسؤولية وطنهم في املجاالت املختلفة .

إن اجلامعة بإصدارها لوثيقة احلقوق والواجبات الطالبية والقواعد املنظمة لوحدة حماية احلقوق الطالبية تكون بذلك قد قطعت شوطاً مهماً   
نحو الريادة العاملية في مجال املعاملة العادلة لطالبها ومنسوبيها ، وهو ما يعكس الشفافية واملساواة والنظرة اإليجابية جتاه الطالب بحسبانهم أمل األمة 
ومستقبلها. وسوف تعمل اجلامعة بإذن الله على دعم وحدة احلقوق الطالبية وتوفير احتياجاتها املادية والبشرية كافة للقيام بدورها في تعزيز ثقافة 
احلقوق والواجبات لدى منسوبي اجلامعة عبر أنشطة وبرامج وفعاليات توعوية وتثقيفية إلشاعة هذه املفاهيم احلضارية في املجتمع اجلامعي مما يوفر 

بيئة جامعية مثالية لإلجناز والتميز بحول الله .

واللـــــه املوفــــــــــــق،،

مدير اجلامعة
بدران بن عبد الرحمن العمر
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كلمة عميد شؤون الطالب

تعتبر وحدة حماية احلقوق الطالبية باجلامعة من املبادرات الرائدة في البيئات اجلامعية 
السعودية الهادفة إلى تطوير البيئة اجلامعية املناسبة التي يتوفر فيها املناخ الداعم للحقوق 
الطالبية املبنية على أسس قانونية، حتى يشعر الطالب والطالبة بأنه عضو فاعل ومحور مهم 
من محاور العملية التعليمية له حقوق وعليه واجبات وليس فقط وعاء لاللتزامات والواجبات، 
دون أن يكون له من احلقوق ما يكفل له حياة جامعية مستقرة وموفقة. كما تعمل الوحدة على 
إمناء ثقافة العدل واملساواة في أوساط املجتمع اجلامعي من طالب وطالبات وأعضاء هيئة 

تدريس ومسؤولني  وموظفني.
القارئ يسلط الضوء على نشاط وأداء وحدة حماية احلقوق الطالبية والذي  التقرير الذي بني يديك عزيزي   إن 
تضمن العديد من الفعاليات ، فجانب الدور األساسي للوحدة وهو النظر في الشكاوى الطالبية ومتابعة أعمال جلان احلقوق 
الطالبية بالكليات واالستشارات القانونية ، فقد كان للوحدة نشاط ملحوظ على مستوى نشر ثقافة احلقوق الطالبية من 
خالل إقامة العديد من اللقاءات وورش العمل واملعارض واملطبوعات الهادفة إلى بث الوعي باحلقوق والواجبات الطالبية 

على مستوى اجلامعة. 
والله املوفق،،،،

عميد شئون الطالب
أ.د. فهد بن حمـد القريني
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متهيـــــــــــد:
 كان إعالن معالي مدير جامعة امللك سعود عن إنشاء وحدة حماية احلقوق الطالبية حلظة فارقة في مسيرة العمل الطالبي 
باجلامعة إذ أن فكرة إنشاء هذه الوحدة جاء نتاجاً لفلسفة ورؤية بالغة اإليجابية ملا ميكن أن يثمر عنه وجود مثل هذه الوحدة 
من إمناء لثقافة املطالبة بالعدل واإلنصاف وازدهار ملفهوم املبادرة نحو دفع الظلم لدى الطالب اجلامعي الذي هو ذخيرة 

املستقبل وأهم لبنات النهضة السعودية املعاصرة.
ولقد فتحت جامعة امللك سعود بإنشائها لوحدة حماية احلقوق الطالبية عهداً جديداً من تطوير العمل األكادميي وإرساء 
مفاهيم ومجاالت جديدة ظلت لفترة طويلة خارج اهتمام املجتمع اجلامعي وذلك بأن أصبح بناء شخصية الطالب اجلامعي 
وتنمية قدراته ملواجهة املشكالت التي تعرقل مسيرته أمراً من صميم االهتمامات األكادميية التي متعن اجلامعة النظر فيه 
وتسعى إلى حتقيقه من خالل الدور الذي تقوم به وحدة حماية احلقوق الطالبية. وفى إطار توضيح عمل الوحدة خالل 
الفترة املاضية بداية من تاريخ إنشائها في الثالث من محرم لعام 1429 هـ وحتى نهاية شهر رمضان لعام 1434هـ وألنة من 
األهمية مبكان أن نستعرض ما مت إجنازه إستشراقاً ملستقبل أفضل وأكثر إجنازاً بإذن الله تعالى فإننا نحاول جاهدين في 
هذا التقرير أن نبرز كافة ما قامت بة الوحدة من أعمال وجهود ومشاركات وفعاليات لنقف من خالل ذلك على ما ينبغي 
القيام بة في الفترة القادمة لتطوير عمل الوحدة وزيادة فعاليتها ألداء دورها على أكمل وجه في املجتمع الطالبي بشكل 

أكثر تأثيراً .
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ولهذا سيكون تناولنا ألجزاء التقرير وفقاً ملا يلي:
اجلزء األول : موجز عن نشأة الوحدة ومراحل تطورها.

اجلزء الثاني: إجنازات الوحدة.
اجلزء الثالث: الرؤية املستقبلية.

ونبدأ بعرض رؤية ورسالة وأهداف الوحدة :
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الرؤيــــــــة:

بناء شخصية الطالب اجلامعي وتنمية قدراته ملواجهة املشكالت التي تعرقل مسيرته وذلك بترسيخ مفهوم املطالبة 
بالعدل واملبادرة نحو دفع الظلم لديه. 

الرسالــة:

حتقيق مجتمع جامعي متجانس تسود فيه روح التعاون املتبادل بني منسوبي اجلامعة، والوصول إلى أعلى مستويات 
داخل  مثالي  مجتمع  بناء  في  أساسية  كدعامة  واإلنصاف  العدل  مبادئ  إقرار  األكادميي عن طريق  العمل  جودة 

اجلامعة. 

الهــــــدف:

التحقيق والفصل في الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها الطالب والطالبات 
♦  تقدمي االستشارات الالزمة للطالب فيما يخص مشكالتهم األكادميية وغير األكادميية املرتبطة باجلامعة.

♦  تبصير الطالب والطالبات بحقوقهم اجلامعية وكيفية احلصول عليها باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية 
داخل اجلامعة .



اجلزء األول:
نشأة الوحدة ومراحل تطورها
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الجزء األول: نشأة الوحدة ومراحل تطورها:
بناء شخصية الطالب اجلامعي وتنمية قدراته ملواجهة املشكالت التي تعرقل مسيرته أصبح أمراً من صميم االهتمامات 
به وحدة حماية احلقوق  تقوم  الذي  الدور  إلى حتقيقه من خالل  وتسعى  فيه  النظر  التي متعن اجلامعة  األكادميية 
الطالبية في تفعيل وثيقة حقوق والتزامات الطالب اجلامعي ووضعها موضع التطبيق العملي حيث تهدف هذه الوثيقة 
إلى توعية الطالب بحقوقهم األكادميية واخلدمية التي تقدمها لهم اجلامعة وفقاً إلمكاناتها وكيفية احلصول على هذه 
احلقوق واجلهة املختصة بذلك كما تهدف إلى توعيتهم بالتزاماتهم جتاه اجلامعة وذلك حرصاً من اجلامعة على جودة 
العمل األكادميي وما يرتبط به ذلك األمر من صلة وثيقة بني الطالب من جهة واألستاذ اجلامعي واألجهزة والوحدات 
اجلامعية من جهٍة أخرى وما ينبغي أن يكون عليه حال تلك العالقة من الشفافية والوضوح مع مختلف مكونات العمل 

اجلامعي في مجاالته املختلفة.
وفي بداية إنشاء الوحدة كان لزاماً عليها القيام بعدد من اخلطوات واإلجراءات الالزمة لوجودها وضبط العمل بها 

لتتمكن من تقدمي خدماتها لطالب وطالبات اجلامعة على الوجه األكمل ونوجزها فيما يلي:
إعداد القواعد القانونية املنظمة للعمل بالوحدة والتي عرفت » بالقواعد املنظمة لعمل وحدة حماية احلقوق الطالبية   ♦

والتي تضمنت ثالثني مادًة نظمت كافة أوجه العمل بدايًة من أهداف الوحدة وآليات حتقيقها ومروراً بالهيكل اإلداري 
والتنظيمي لها وتشكيل واختصاصات كل جلنة من جلانها وانتهاًء باإلجراءات الواجب إتباعها أمام هذه اللجان ليكون 
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دور الوحدة فاعاًل في املجتمع اجلامعي وقد مت اعتمادها وإصدارها من مجلس اجلامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ 
1429/1/3هـ .

وغير  األكادميية  احلقوق  تضمنت  والتي  امللك سعود  بجامعة  اجلامعي”  الطالب  والتزمات  وثيقة حقوق   “ إصدار   ♦

األكادميية  للطالب وكذا االلتزامات التي يجب على الطالب احترامها في عالقته باجلامعة حتقيقاً ملجتمع جامعي 
اعتمادها وإصدارها من مجلس اجلامعة بجلسته  املتبادل بني منسوبيها وقد مت  التعاون  روح  فيه  متجانس تسود 

املنعقدة بتاريخ 1429/1/3هـ.
تصميم النماذج التي يستطيع من خاللها الطالب تقدمي الشكاوى بصورة منضبطة مما ميكن أعضاء وسكرتارية   ♦

اللجان بالوحدة من متابعة تلك الشكاوى واتخاذ إجراءات الفصل فيها بيسر وسهولة.
♦  عقد ورشة عمل لسكرتارية وسكرتيرات اللجان الفرعية بالكليات بتاريخ 1429/6/14هـ حتت رعاية معالي مدير 

اجلامعة وسعادة عميد شئون الطالب للتعريف بالوحدة واإلملام بالقواعد املنظمة لعملها. 
تبسيط القواعد املنظمة لعمل وحدة حماية احلقوق الطالبية وتلخيصها لتكون عبارة عن سؤال وجواب حتت عنوان   ♦

“ سؤال وجواب حول آلية عمل وحدة حماية احلقوق الطالبية”.
على  الوقوف  من  ميكنهم  أن  شأنه  من  الفرعية  اللجان  وسكرتارية  وأعضاء  لرئيس  تفصيلي  عمل  برنامج  وضع   ♦

دورهم  ممارسة  عند  مراعاتها  يجب  التي  االعتبارات  على  الضوء  ويلقي  باللجنة  العمل  وإجراءات  خطوات  كافة 
واختصاصاتهم باللجنة ومت نشره مبوقع الوحدة اإللكتروني وتوزيعه على كافة اللجان الفرعية .
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تصميم وتنفيذ شعار للوحدة يعبر عن أهدافها وليكون رمزاً لها في املكاتبات الرسمية واإلعالنات.  ♦

وقد تواصل العمل في سبيل حتسني أداء وخدمات الوحدة كإحدى الركائز األساسية ملساعدة الطالب اجلامعي وتوفير 
البيئة  اجلامعية التي تساعد على اإلبداع والتميز وفي إطار ذلك مت ما يلي:

1.  صدرت في بداية العام اجلامعي 1431/1430هـ قرارات تشكيل اللجان الفرعية بكليات اجلامعة تنفيذاً ملا نصت 
النحو  اللجان في مباشرة عملها على  املنظمة لعمل وحدة حماية احلقوق الطالبية وقد بدأت هذه  القواعد  عليه 
املنصوص عليه بالقواعد وبلغ عدد هذه اللجان ) 38 ( جلنة فرعية منها ) 23 ( جلنة للطالب و) 15 ( جلنة للطالبات 
وذلك عقب استبعاد اللجان الفرعية بالكليات الكائنة خارج الرياض بعد صدور األمر السامي رقم ) أ /194 ( بإنشاء 

جامعات اخلرج واملجمعة وشقراء.
الطالب حيث مت  عمادة شئون  وموقع  اجلامعة  موقع  على  الرئيسية  بالصفحة  للوحدة  إلكتروني  موقع  تدشني  2.  مت 
والتزامات  إلى حقوق  اإلشارة  ومت  بالوحدة  اخلاصة  النماذج  وكذا  الوحدة  لعمل  املنظمة  القواعد  إفراغ محتويات 
الطالب باجلامعة هذا وقد مت إنشاء بريد إلكتروني للجنة الدائمة بالوحدة بالتعاون مع عمادة االتصاالت واملعامالت 
االلكترونية وهو ) prs@ksu.edu.sa ) وذلك ليكون وسيلة ميسرة للطالب وأعضاء الوحدة للتواصل فيما بينهم 

ويتم استقبال شكاوى الطالب على هذا املوقع بصفة مستمرة. 
3.  مت عمل سجل إلكتروني لعمل الوحدة يشمل كافة الشكاوى والتظلمات التي تقدم للوحدة وما مت فيها من إجراءات 
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وما اتخذ من قرارات بشأنها وذلك لضبط عمل الوحدة وتيسير إطالع الطالب على ما مت اتخاذه من إجراءات بشأن 
شكاويهم.

4.  مت إنشاء فرع للجنة الدائمة مبركز الدراسات اجلامعية للبنات بعليشة يضم متخصصات في املجال القانوني يقمن 
اللجان الفرعية بالكليات  بالتحقيق والفصل في الشكاوى والتظلمات وتقدمي االستشارات للطالبات والتواصل مع 
مركز  إلى  الدراسي 1435/1434هـ  العام  من  بدءاً  الفرع  ذلك  نقل  يتم  أن  على  للمركز،  التابعة  الطالبات  بأقسام 

اجلامعة للطالبات ويقع أمام املركز الرئيسي جلامعة امللك سعود .
5.  مت تدشني حساب وحدة حماية احلقوق الطالبية على مواقع التواصل االجتماعية ) تويتر، فيسبوك ( وهى : 

Twitter: @prs_ksu      
Facebook: prs.ksu.edu     
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اجلزء الثاني:
إنجـــــــــــازات الوحــــــدة
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نستعرض إجنازات وحدة حماية احلقوق الطالبية وذلك حسب الدور واملهام املنوطة بها بدايًة من تاريخ إنشاء الوحدة 
في 1429/1/3هـ وحتى أول شوال 1434هـ وذلك من خالل احملاور الثالث اآلتية:

 ♦  احملور األول: الشكاوى الطالبية.

 ♦  احملور الثاني: االستشارات الطالبية.

 ♦   احملور الثالث: التوعية والتعريف بالوحدة.

المحور األول: الشكاوى الطالبية:
يأتي في مقدمة الوحدة وأهدافها استقبال الشكاوى املقدمة من الطالب والطالبات وتظلماتهم والتحقيق والفصل فيها 
وذلك من خالل جلان الوحدة الفرعية الكائنة بكليات اجلامعة والتي يبلغ عددها ) 22 جلنة للطالب و15 جلنة 
للطالبات بعد إلغاء كلية العلوم الصحية ( وكذلك من خالل اللجنة الدائمة لوحدة حماية احلقوق الطالبية مبركز 

اجلامعة مببنى 17 الدور الثالث بالدرعية وفرعها في مركز الدراسات اجلامعية للبنات بعليشة .
 )  867  ( املختلفة  بلجانها  الوحدة  استقبلتها  التي  الشكاوى  بلغ عدد  فقد  التقرير  بهذا  املرفقة  لإلحصائيات  وطبقاً 
شكوى وتظلم، حيث قامت اللجان الفرعية بالكليات باستقبال عدد ) 529 ( شكوى من إجمالي عدد الشكاوى بينما 

استقبلت اللجنة الدائمة عدد ) 338 ( شكوى وتظلم ) جدول 1 ( ونوضحه على النحو التالي:

جدول ) 1 (
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الشكاوى والتظلمات التي مت الفصل فيها منذ إنشاء الوحدة في 1429/1/3هـ وحتى 1434/10/1هـ

العـــــدداجلهــــة

اللجان الفرعية
321طالب
208طالبات

اللجان الدائمة
201طالب
137طالبات

867املجموع



17لوحده حمايــه الحقــوق الطالبيــــه

321

208

21

137

!"# $%&'()* +,-.)* /01)0# $%&'()* +,-.)*
!"# $23*4)* +,-.)* /01)0# $23*4)* +,-.)*

Saturday, April 26, 14

وجاء توزيع الشكاوى المقدمة إلى اللجان الفرعية على النحو التالي جدول ) 2 ( .
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جدول ) 2 ( 
توزيع الشكاوى املقدمة إلى اللجان الفرعية طبقًا ملا استقبلته كل جلنة
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** تصنيف الشكاوى :
أوالً من حيث عدد املتقدمني واجلهة املقدم لها الشكوى:

تقدم طالب وطالبات اجلامعة منذ تاريخ إنشاء الوحدة في 1429/1/3هـ وحتى 1434/10/1هـ بعدد ) 867 ( شكوى وتظلم 
قدم منها )529(  شكوى إلى اللجان الفرعية بالكليات وأقسام الطالبات و) 338 ( شكوى وتظلم أمام اللجنة الدائمة مبركز 

اجلامعة بالدرعية وبفرع اللجنة مبركز الدراسات اجلامعية بعليشة وذلك طبقاً لتفاصيل 
) جدول 3 (.

جدول ) 3 ( عدد املتقدمني واجلهة املقدم لها الشكوى

املجموعاللجان الدائمةاللجان الفرعيةاملتقدم

60%59522%61201 %321الطالب

40%41345%39137%208الطالبات

100%100867%100338%529املجموع
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ووفقًا لهذا التصنيف يتضح لنا ما يلي:

 ♦ الطالب أكثر تقدمياً للشكاوى من الطالبات ) بزيادة تبلغ 20% ( وميكن تفسير ذلك بزيادة أعداد الطالب املسجلني 

باجلامعة مقارنًة بعدد الطالبات.



21لوحده حمايــه الحقــوق الطالبيــــه

♦ عدد الشكاوى املقدمة من الطالب أمام اللجنة الدائمة أكبر بنسبة عالية عن التي تقدم بها الطالبات لذات اللجنة 

ويرجع ذلك إلى أن اللجنة الدائمة يقع مقرها منذ إنشاء الوحدة مبركز اجلامعة بالدرعية والذي به كليات الطالب 
في حني تأخر إنشاء الوحدة في مقر الطالبات.

♦ عدد الشكاوى املقدمة إلى اللجنة الدائمة ميثل نسبة ) 39 % ( من إجمالي عدد الشكاوى املقدمة للوحدة في حني 

أن نسبة عدد الشكاوى املقدمة للجان الفرعية بالكليات ميثل ) 61 % ( وميكننا االستنتاج من ذلك بالدور الفاعل 
للجنة الدائمة والذي يعد دوراً كبيراً مقارنًة بدور اللجان الفرعية ) جدول 4 (

جدول ) 4 ( مجموع عدد الشكاوى للجان الفرعية والدائمة للوحدة:

النسبةالعدداجلهة 

61%529اللجان الفرعية

39 %338اللجنة الدائمة

100 %867املجموع 
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ثانياً: من حيث عدد الشكاوى خالل األعوام الدراسية:
تقدم طالب وطالبات اجلامعة بشكاويهم على مدار األعوام املاضية منذ تاريخ إنشاء الوحدة وحتى 1434/10/1هـ على 

النحو التالي :
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♦  الفترة األولى: 
بلغ عدد الشكاوى املقدمة للوحدة خالل تلك الفترة وهي منذ تاريخ إنشاء الوحدة في 1429/1/3هـ حتى نهاية العام 

الدراسي 1429/1428هـ ) نهاية رمضان 1429هـ ( إلى عدد 69 شكوى.
♦ الفترة الثانية :

خالل العام الدراسي 1430/1429هـ ) من بداية شوال 1429هـ حتى نهاية رمضان 1430هـ ( بلغ عدد الشكاوى 205 
شكوى.

♦ الفترة الثالثة:
خالل العام الدراسي 1431/1430هـ ) من بداية شوال 1430 حتى نهاية شهر رمضان 1431هـ ( بلغ عدد الشكاوى 143 

شكوى.
♦ الفترة الرابعة : 

رمضان  نهاية شهر  حتى  1431هـ  عام  شوال  بداية  من   ( ،1433/1432هـ  1432/1431هـ  الدراسيني  العامني  خالل 
1433هـ ( بلغ عدد الشكاوى 314 شكوى ) جدول 5 (.

♦ الفترة اخلامسة :
خالل العام الدراسي 1434/1433هـ  )من بداية شوال عام 1433هـ حتى نهاية شهر رمضان 1434هـ(  بلغ عدد الشكاوي 136 شكوى.
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جدول ) 5 ( عدد الشكاوى خالل األعوام الدراسية.

املعدل الشهريعدد الشكاوىالفترة

697.6الفترة األولى ) 9 أشهر (

20517الفترة الثانية ) 12 شهراً ( 

14311.9الفترة الثالثة ) 12 شهراً(

31413الفترة الرابعة ) 24 شهراً (

13611.3الفترة اخلامسة )12 شهر(

86712.5املجموع ) خالل 69 شهراً( 



25لوحده حمايــه الحقــوق الطالبيــــه

7.6

17.0

11.913.0

11.3

12.5

  !"#$ 9  %&'() *!+,&)
  - )!"# 12  ./012&) *!+,&)
 - )!"# 12  .2&12&) *!+,&)
  - )!"# 24  .34)!&) *!+,&)
 !"# 12 .5617&) *!+,&)
 - )!"# 69 89:  ;<=>?)

Saturday, April 26, 14

ووفقاً لهذا التصنيف ميكن استنتاج ما يلي :
زيادة ثقة الطالب والطالبات في عمل الوحدة وما تبذله من جهود تعينهم على استعادة حقوقهم.  ♦  

منو الوعي احلقوقي لطالب وطالبات اجلامعة نتيجة تعاملهم املباشر مع الوحدة أثناء تقدمي الشكاوى أو اللجوء إليها   ♦  

لطلب االستشارة القانونية مما أدى لزيادة معدل الشكاوى املقدمة منهم مبرور الوقت.
إملام الطالب والطالبات باللوائح اجلامعية املختلفة املطبقة باجلامعة والتي يقوم أعضاء الوحدة بتبسيطها وشرحها   ♦  

لهم مثل الئحة الدراسة واالختبارات والئحة التأديب وغيرها مما يجعل الطالب والطالبات يحرصون على االستفادة 
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من هذه القناة احلقوقية التي أقامتها لهم اجلامعة.
ثالثاً: من حيث نتيجة الشكوى: 

قد تكون القرارات الصادرة من جلان الوحدة فيما يقدم إليها من شكاوى بعضها في صالح الشاكي والبعض اآلخر في 
غير صاحله وميكن بيان ذلك وفقاً لإلحصائية التالية:

جدول ) 6 ( عدد الشكاوى من حيث نتيجة الشكوى

النسبة املئويةاملجموع الكلياللجنة الدائمةاللجان الفرعيةالقرار

51 %276169445لصالح الشاكي

36 %194114308لغير صالح الشاكي

7 %303161تنازل الشاكي

6%292453اإلحالة جلهة االختصاص

100 %529338867املجموع
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ومن خالل هذا التصنيف ميكن استنتاج ما يلي :
جاءت القرارات الصادرة من الوحدة في الشكاوى املقدمة من الطالب والطالبات في صالح مقدميها في عدد )  1 .
445 ( شكوى بنسبة ) 51 % ( من إجمالي الشكاوى املقدمة حيث مت حتقيق رغبة أو مطالب مقدميها في ضوء 
وفاعلية وحدة  دور  وتعكس  لصالح طالب وطالبات اجلامعة  إيجابياً  النسبة متثل مؤشراً  القانوني وهذه  النظام 

حماية احلقوق الطالبية.
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مقدميها  صالح  غير  في  والطالبات  الطالب  من  املقدمة  الشكاوى  في  الوحدة  من  الصادرة  القرارات  عدد  بلغ  2 .
عدد ) 308 ( شكوى بنسبة) 36% ( وهذه النسبة تعد جيدة مقارنًة بعدد الشكاوى التي صدر بها قرارات لصالح 
مقدميها إال أنه ينبغي العمل على تقليلها من خالل توعية الطالب بحقوقهم الواردة باللوائح واألنظمة اجلامعية 
وهو ما حترص عليه وحدة احلقوق الطالبية عن طريق عقد لقاءات مباشرة بالطالب في مختلف الكليات لتوضح 

اإلجراءات الضرورية الواجب إتباعها وصوالً لهدفهم املنشود من الشكوى.
احلاالت التي تنازل فيها الطالب والطالبات عن الشكاوى املقدمة منهم جاءت منخفضة بنسبة ) 7. 3 % ( مما يدل 

على عدم وجود أية ضغوط على مقدميها من جانب اجلهات املشكو في حقها.
نسبة الشكاوى التي مت إحالتها جلهات االختصاص األخرى باجلامعة بلغت         ) 6. 4 % ( من إجمالي عدد الشكاوى 

وجاءت في مقدمة اجلهات التي أحالت لها الوحدة هذه الشكاوى:
♦ رؤساء األقسام ) فيما يخص طلبات إعادة تصحيح االختبارات الفصلية والنهائية وفقاً لنص املادتني 23، 39 من الئحة 

الدراسة واالختبارات وقواعدها التنفيذية (.
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رابعاً: من حيث موضوع الشكاوى املقدمة من الطالب والطالبات:
اختلفت املوضوعات التي كانت محاًل للشكاوى الطالبية وتنوعت وفقاً للمشكالت التي يواجهها الطالب والطالبات 
خالل دراستهم في اجلامعة وبلغت املشكالت األكادميية نسبة ) 39 % ( من إجمالي عدد الشكاوى املقدمة للوحدة أما 

املشكالت غير األكادميية فإنها لم تتجاوز ) 7 % ( من الشكاوى ) جدول 7 (.

جدول ) 7 ( عدد الشكاوى من حيث موضوع الشكوى املقدمة للوحدة

النسبة املئويةاملجموع اللجنة الدائمة جلان الطالباتجلان الطالب موضوع الشكوى

93 %302189312803املشكالت األكادميية

7 %20182664املشكالت غير األكادميية

100%322207338867املجموع
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 المحور الثاني: االستشارات الطالبية:
بلغ عدد االستشارات الطالبية التي قدمتها اللجنة الدائمة بوحدة حماية احلقوق الطالبية بنهاية رمضان لعام 1434هـ إلى 
عدد ) 1641 ( استشارة قانونية متت جميعها بواسطة املستشارين القانونيني املشاركني في عضوية اللجنة الدائمة مبركز 

اجلامعة ومركز الدراسات اجلامعية بعليشة.
أوالً: من حيث املوضوع:

تعددت املوضوعات التي كانت محاًل لالستشارات الطالبية وتنوعت وفقاً للمشكالت التي يواجهها الطالب والطالبات خالل 
دراستهم في اجلامعة وجاءت هذه املوضوعات وفقاً لإلحصائية التالية )جدول 8( :

النسبةالعددموضوع االستشارة

50 %822نتائج االختبارات الفصلية والنهائية

18 %292إجراءات القبول والتسجيل

10 %156سوء األداء التدريسي

7 %120سوء معاملة عضو هيئة التدريس
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5 %90إجراء اختبار بديل لوجود عذر

6 %95احلرمان من االختبار النهائي للغياب

4%66موضوعات أخرى

100 %1641املجموع
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ثانياً: من حيث نتائج االستشارة 
♦ ♦  يتبني أن ) 76 % ( من االستشارات املقدمة من اللجنة الدائمة بالوحدة لطالب وطالبات اجلامعة ) 1255 استشارة 
( تنتهي بعدم تقدمي الطالب أو الطالبة شكوى بسبب اقتناعه بعد إجراء املناقشة معه مبعرفة أحد أعضاء اللجنة 
بأن الوقائع التي ذكرها ال ترقى إلى أن تكون مشكلة تستحق تقدمي شكوى بل يظهر أمام الطالب بعد مناقشته 

واالستفسار منه أساليب وطرق أخرى للحفاظ على حقوقه في إطار الشرعية دون املساس بحقوق اآلخرين.
♦ ♦  كما يتبني أن ) 24 % ( من إجمالي االستشارات ) 386 استشارة ( تنتهي بتقدمي الطالب  لشكواه أمام اللجنة 

الفرعية املختصة طبقاً لإلجراءات الواردة بالقواعد املنظمة لعمل وحدة حماية احلقوق الطالبية ) جدول 9 ( .

النسبةالعددأثر االستشارة

76 %1255عدم تقدمي شكوى

24 %386تقدمي شكوى

%10076 %1641املجموع

24%
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ثالثاً: من حيث طالبي االستشارة 
 لوحظ أنه تقدم لطلب االستشارة من أعضاء وعضوات اللجنة الدائمة عدد ) 1641 ( طالب وطالبة يخص الطالب ) 1168 

( استشارة بنسبة ) 71 % ( بينما يخص الطالبات ) 473 ( استشارة بنسبة ) 29 % ( ) جدول 10 ( .

النسبةالعددطالبي االستشارة
71 %1168طالب
29 %473طالبات

100 %1641 املجموع 
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المحور الثالث:  التوعية والتعريف بالوحدة
تقوم وحدة حماية احلقوق الطالبية بدورها في مجال توعية طالب وطالبات اجلامعة طبقاً ملا ورد باملادة الرابعة من القواعد 
املنظمة لعمل الوحدة ، إذ أن من أهم الوسائل التي تنتهجها وتلجأ إليها الوحدة لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها ؛ 
أن تقوم بالعمل على إمناء ثقافة العدل واإلنصاف بني طالب وطالبات اجلامعة وتقدمي االستشارات الالزمة لهم وتبصيرهم 
بحقوقهم اجلامعية وكيفية احلصول عليها باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية في إطار هذه القواعد واألنظمة املعمول 

بها في اجلامعة.
ومن هذا املنطلق تبادر الوحدة دائما إلى االهتمام بالدور التوعوى عن طريق استغالل كافة الوسائل املتاحة داخل اجلامعة 

وذلك كما يلي:
أواًل: املطبوعات:

مت طباعة مائة ألف نسخة من » كتيب احلقوق الطالبية » والذي يتضمن القواعد القانونية املنظمة للعمل بالوحدة   -1
، ووثيقة حقوق والتزامات الطالب اجلامعي ، وذلك بعد إقرارهما من مجلس اجلامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ

  3 / 1 / 1429 هـ ، كما تضمن كل ما ميكن أن يتبادر لذهن الطالب من أسئلة حول عمل الوحدة واإلجابة عليها 
تفصيلياً. 

مت توزيع » كتيب احلقوق الطالبية » على كافة طالب وطالبات اجلامعة عن طريق حمالت قامت بها الكليات وأعضاء   -2
وعضوات ناديي القانون للطالب والطالبات باجلامعة ، وكذا التوزيع املباشر من خالل اللجنة الدائمة مبقرها مبركز 
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اجلامعة  ومن خالل اللجان الفرعية بالكليات، هذا فضاًل عن نشره  مبوقع الوحدة اإللكتروني ضمن موقع عمادة 
شؤون الطالب ليكون متاحاً للكافة وإيجاد رابط له على موقع اجلامعة الرئيسي .

ترجمة القواعد املنظمة للعمل بالوحدة وكذا وثيقة حقوق والتزامات الطالب اجلامعي إلى اللغة االجنليزية ونشرها   -3
باملوقع االلكتروني للوحدة على شبكة االنترنت لزيادة الفائدة وحتى يتمكن الطالب والطالبات الوافدون الذين ال 

يجيدون اللغة العربية من اإلطالع عليها واالستفادة منها .  
4- النشر في صحيفة )رسالة اجلامعة( حيث مت نشر بعض اإلعالنات واملقاالت في مجلة رسالة اجلامعة عن الوحدة 

لتعريف الطالب بالوحدة وفكرتها ورسالتها فضاًل عن موقعها مبركز اجلامعة وهواتفها وموقعها االلكتروني.
طباعة بوستر إعالني بأحجام مختلفة ، منها ذو احلجم املتوسط ووضعه على احلوائط ولوحات اإلعالنات بالكليات   -5
واألقسام واملراكز بكافة منشآت ومرافق اجلامعة يتضمن الدعوة للحصول على كتيب احلقوق الطالبية ، ويشير إلى 
املعلومات األساسية التي يجب على الطالب العلم بها ومعرفتها ، وقد متت مراعاة وضع هذا البوستر على باب كل 
جلنة فرعية بكل كلية ليهتدي إليها الطالب والطالبات ، كما مت إعداد وطباعة لوحات إرشادية كبيرة احلجم من 
هذا البوستر ومت توزيعها مبركز اجلامعة ومركزي عليشة وامللز والكليات وأقسام الطالبات لوضعها بأماكن واضحة 

أمام الطالب والطالبات في مداخل الكليات واإلدارات املختلفة باجلامعة . 
التعاون مع جتمع طالب جامعة امللك سعود في تنفيذه ملفكرة الطالب  وتزويد هذه املفكرة ببعض من املعلومات التي   -6

تهم الطالب حول عمل وحدة احلقوق الطالبية .
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حتويل نصوص القواعد املنظمة لعمل الوحدة ونصوص وثيقة حقوق والتزامات الطالب اجلامعي إلى ملف صوتي   -7
على قرص مدمج وأيضاً إلى مطبوعة بطريقة » برايل » ، وذلك بالتعاون مع مركز طالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

باجلامعة؛ ليستفيد منها الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة شأنهم شأن كافة زمالئهم من الطالب والطالبات .

ثانيًا: التواصل املباشر:
العمل املستمر على حل املشاكل التي يتعرض لها الطالب والطالبات والنظر والتحقيق في شكاويهم وتظلماتهم وذلك   -1
بالتعاون بني اللجان الفرعية واللجنة الدائمة وإدارات الكليات مع الوضع في االعتبار أن األولوية في حل املشاكل 

الطالبية للمساعي الودية لدى اجلهات املختصة .
تواصل استقبال الطالب شخصياً مبقر الوحدة مبركز اجلامعة واستقبال اتصاالتهم واتصاالت الطالبات والوقوف   -2
بحقوقهم  تبصيرهم  شأنها  من  والتي  لهم  الالزمة  االستشارات  وتقدمي  وتظلماتهم  واستفساراتهم  على شكاويهم 

والتزاماتهم اجلامعية وكيفية احلصول عليها عبر القنوات الشرعية باجلامعة .
 )PDF( إلى  الطالبية  كتيب احلقوق  االلكترونية حيث مت حتويل  والطالبات عبر عناوينهم  الطالب  التواصل مع   -3
وإرساله كاماًل إلى كافة الطالب والطالبات على بريدهم االلكتروني وسيتوالى إرسال كل ما يتعلق بعمل الوحدة 

وكيفية االستفادة من دورها إلى الطالب والطالبات أوالً بأول .
في  بها  املعمول  اإللكترونية  األنظمة  من خالل  والطالبات  الطالب  على جواالت   )sms( رسائل قصيرة  إرسال    -4
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اجلامعة ، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وأسلوب عمل وحدة احلقوق الطالبية وكيفية تقدمي شكاويهم .
من  قدر  أكبر  لتوصيل  والطالبات  للطالب  اجلامعي  والسكن  واألقسام  الكليات  في  والندوات  تنظيم احملاضرات   -5
املعلومات عن الوحدة إليهم مع االستماع إلى اقتراحاتهم ومشاركاتهم في هذا الشأن واإلجابة عما لديهم من أسئلة 
تتعلق بعمل الوحدة هذا وقد مت عقد )35( لقاء تعريفي مع طالب وطالبات اجلامعة مبختلف الكليات خالل الفصلني 

الدراسيني األول والثاني من العام الدراسي 1434/1433 هـ  .
اللجنة  وأعضاء  رئيس  يقوم  الفرعية حيث  واللجان  اجلامعة  الدائمة مبركز  اللجنة  بني  مستمر  بشكل  التواصل   -6
الدائمة بتقدم االستشارات القانونية واإلجرائية لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية ، كما يتم تزويد اللجان الفرعية 
بكل ما يستجد من تطورات وتتم مخاطبتهم لتزويد اللجنة الدائمة مبا يستجد من شكاوى طالبية في الكليات ، 

ومعرفة اإلجراءات التي متت من قبل اللجان الفرعية في هذه الشكاوى وكذلك القرارات الصادرة فيها . 
باسم الوحدة ، وذلك  جتمع طالب وطالبات جامعة امللك سعود “  قامت اللجنة الدائمة بالتسجيل في منتدى “   -7
ليستمر التواصل والتعاون مع املنتدى ملا فيه صالح الطالب والطالبات عن طريق الرد على استفساراتهم وكتابة 

املشاركات التي تهم الطالب والطالبات وتوضح حقوقهم اجلامعية التي تكفلها لهم األنظمة .
مت تأسيس فرع للجنة الدائمة مبركز الدراسات اجلامعية للطالبات بعليشة والذي مت نقلة ملركز اجلامعة، وذلك   -8
لتحقيق تواصل أفضل وأكثر تأثيراً مع الطالبات وتقدمي االستشارات القانونية لهن والرد على استفساراتهن وتلقي 
اتصاالتهن الهاتفية واإلجابة على أسئلتهن بشكل مباشر وفعال أسوة مبا يقدم للطالب من أعضاء اللجنة الدائمة 
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مبركز اجلامعة .
prs@   : مت إنشاء بريد إلكتروني للجنة الدائمة بالوحدة بالتعاون مع عمادة االتصاالت واملعامالت االلكترونية وهو  -9

ksu.edu.sa وذلك ليكون وسيلة ميسرة للطالب والطالبات والعاملني بالوحدة للتواصل فيما بينهم .
10- إنشاء بريد إلكتروني لكل جلنة فرعية بالتعاون مع عمادة االتصاالت واملعامالت االلكترونية ، وقد مت إبالغ كل 
جلنة بالبريد اخلاص بها وذلك ليكون االتصال مستمًرا بني اللجنة الدائمة وكافة اللجان الفرعية التابعة لها  ملا فيه 

مصلحة الطالب والطالبات . 
11- سعت الوحدة للتواصل مع مختلف اجلهات املهتمة بحقوق اإلنسان باململكة العربية السعودية وخاصة اجلمعية 
الوطنية حلقوق اإلنسان وكذا الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان  ملد آفاق التعاون بني  اجلامعة ممثلة في وحدة احلقوق 

الطالبية وهاتني اجلهتني في املجاالت ذات االهتمام املشترك بني الطرفني .
ثالثًا : ورش العمل واالجتماعات :

)1( عقد ورشة عمل لسكرتارية اللجان الفرعية :
مت عقد ورشة العمل لسكرتارية وسكرتيرات اللجان الفرعية بالكليات بتاريخ  6/14 /1429 هـ حتت رعاية معالي مدير 

اجلامعة وسعادة عميد شئون الطالب، وقد تناولت تلك الورشة مناقشة عدة محاور هي :
�  التعريف بالوحدة ومراحل إنشائها والفلسفة التي أنشأت علي أساسها واألهداف التي ترمى إلي حتقيقها 

�  التعريف بالهيكل اإلداري للوحدة وتشكيل اللجان الفرعية والدائمة والعليا واختصاصات كل جلنة ومراحل تقدمي 
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الشكوى أو التظلم أمام اللجان والفصل فيها
املساس  ودون  واملوضوعية  احليادية  مبنتهى  حقوقهم  علي  والطالبات  الطالب  حصول  تكفل  التي  الضمانات    �

مبستقبلهم اجلامعي والتي متت مراعاتها في تشكيل واختصاصات أقسام الوحدة واإلجراءات املتبعة أمامها.
�  برنامج عمل سكرتارية اللجان الفرعية بداية من استالم الشكوى والفصل فيها وإعالن ذوي الشأن بالقرار الصادر 

بعد اعتماده من صاحب الصالحية وانتهاء بحفظ امللف ، مع شرح تطبيقي علي النماذج املعدة لهذا الغرض .
�  فتح باب النقاش بني أعضاء الورشة حيث مت طرح األسئلة واملقترحات وقام أعضاء اللجنة الدائمة باإلجابة علي 

تلك األسئلة وفقاً للوائح واألنظمة اجلامعية .
)2( عقد اجتماعات دورية مع رؤساء اللجان الفرعية :

يتم عقد اجتماعات دورية بني أعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء اللجان الفرعية الطالعهم على كل ما يستجد بشأن العمل 
بالوحدة واالستماع إلى استفساراتهم وتساؤالتهم في هذا الشأن ومحاولة األعداد والتخطيط الدائم للرقي والنهوض بالعمل 

في الوحدة وتطويره .
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رابعًا:  تصميم وتنفيذ موقع إلكتروني للوحدة على شبكة اإلنترنت:
مت إنشاء موقع إلكتروني لوحدة حماية احلقوق الطالبية على شبكة اإلنترنت مرتبط مبوقع جامعة امللك سعود وموقع عمادة 
شئون الطالب باجلامعة ، حيث مت إضافة رابط ملوقع الوحدة على الصفحة الرئيسية ملوقع اجلامعة لكي يسهل على الطالب 
والطالبات االهتداء إليه والتواصل معه واالستفادة من اخلدمات التي يقدمها ، مع احلرص الدائم على أن يكون هذا املوقع 
اإللكتروني قناة اتصال بني أعضاء الوحدة وطالب وطالبات اجلامعة بشكل مستمر على مدار الساعة .. وقد تتضمن املوقع 

العديد من الصفحات التي تعبر عن عمل الوحدة واخلدمات التي تقدمها .. وأهم هذه الصفحات :
الشعار الرسمي للوحدة .  �

الرؤية والرسالة واألهداف   �
فكرة الوحدة وتطورها   �

تشكيل الوحدة واختصاصاتها .  �
األنظمة واللوائح التي تنظم العمل بها وتلك التي يهم الطالب معرفتها واإلطالع   �

          عليها.      
� إرشادات لطالب وطالبات اجلامعة وألعضاء الوحدة مبختلف اللجان تتمثل في مراحل تقدمي الشكوى أو التظلم 
واألعضاء  الرئيس  عمل  وبرنامج  العمل  ومناذج  فيها  والفصل  والتحقيق  الدائمة  اللجنة  أو  الفرعية  اللجان  أمام 

والسكرتارية باللجان الفرعية وأسماء وأرقام التليفونات اخلاصة بأعضاء وسكرتارية كل جلنة .
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�  أخبار الوحدة .
�  عدد من الروابط التي تهم الطالب .

�  بيان اإلجنازات التي قامت بها الوحدة .
�  مناذج الوحدة » تفاعلية » .

�  أتاح املوقع للطالب والطالبات الفرصة للتقدم بشكاويهم وتظلماتهم مباشرة عبر النموذج اإللكتروني الذي مت تزويد 
املوقع به تسهياًل على الطالب والطالبات وتبسيطاً لإلجراءات .

إلكتروني  من خالل منوذج  الوحدة  لعمل  وتقييمهم  آرائهم  يعبروا عن  أن  والطالبات  للطالب  أيضاً  املوقع  أتاح    �
لالستبيان وتقييم األداء .

ويجرى العمل باستمرار على تطوير موقع الوحدة اإللكتروني على شبكة اإلنترنت وجعله أكثر تفاعاًل مع الطالب والطالبات 
على مدار الساعة ، وذلك من خالل تزويده بصفحات إلكترونية جديدة تقدم خدمات إضافية للطالب والطالبات ، فضاًل 
عن إضافة منتدى للطالب والطالبات خاص بالوحدة يتداولون فيه آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم ، ويحاول أعضاء 
اللجنة الدائمة وكذلك أعضاء اللجان الفرعية التواصل من خالله مع طالب وطالبات اجلامعة والعمل على تنمية قدراتهم 

ومفاهيمهم حول املطالبة باحلق والتأكيد على ترسيخ ثقافة العدل واإلنصاف لديهم .



اجلزء الثالث:
الرؤية المستقبلية للوحدة
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الجزء الثالث: الرؤية المستقبلية:
ينبغي أن نشير في اخلتام إلى ما ميكن التوصية بة لالرتقاء بكفاءة العمل وزيادة فاعلية الوحدة فيما تصدره من توصيات 

مبا يحقق مصالح طالب وطالبات اجلامعة باعتبارهم الفئة املستهدفة والتي مت إنشاء الوحدة من أجل حماية حقوقها .
وترتكز أهم التوصيات على إجراء بعض التعديالت على نظام العمل بالوحدة ، وتعديل بعض اللوائح واألنظمة اجلامعية ، 

وإصدار تعاميم وقرارات عاجلة من أصحاب الصالحية باجلامعة ، ونستعرض ذلك من خالل املقترحات اآلتية :
املقترح األول: تعديل الهيكل التنظيمي للوحدة:

ظهر جلياً من خالل عمل الوحدة في الفترة املاضية ضرورة إجراء تعديالت في الهيكل التنظيمي للوحدة والقواعد املنظمة 
لها، إذ أنة تبني للجنة الدائمة حقائق ال ميكن إغفالها من خالل ورش العمل واللقاءات التي مت عقدها مع طالب وطالبات 
اجلامعة على مدار خمسة أعوام ، واالقتراحات املقدمة من بعض جهات اجلامعة ومن املجلس اإلستشارى الطالبي وهذه 

احلقائق تتمثل في :
ضعف فاعلية الدور الذي تقوم بة اللجان الفرعية داخل العديد من الكليات، ويظهر ذلك في عدم تقدمي شكاوى   -  

طالبية في بعض الكليات وقلة عددها في البعض اآلخر.
شعور الطالب والطالبات باحلرج بسبب تقدمي شكاواهم للجنة يتواجد مقرها داخل الكلية، وشعورهم بتأثر أعضاء   -  
اللجنة بإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بهاو افتقارها للحيادية واالستقاللية ، وهذا ما أدى إلى وجود بعض 
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االعتراضات تتعلق بحيادية تلك اللجان واملطالبة بوجود عناصر من خارج الكلية في عضويتها لضمان احليادية 
والشفافية الكاملة. 

�  عدم وجود عناصر قانونية في تشكيل اللجان الفرعية، مما ميثل عائقاً أمام هذه اللجان في تفسير بعض اللوائح 
اجلامعية تفسيراً صحيحاً. 

  لذا نرى أنة من الضروري إعادة هيكلة الوحدة وفقاً لآلتي :
� منح اللجنة الدائمة املزيد من االختصاصات والصالحيات التي متكنها من تفعيل دورها، ومراعاة تدعيمها بعناصر 
مميزة من املتخصصني واملتخصصات في املجال القانوني مبا يناسب الزيادة املستمرة في مهامها وما يقدم لها من 

شكاوى وتظلمات واستشارات .
� تدعيم اللجان الفرعية الكائنة بكليات اجلامعة املختلفة بعناصر قانونية مميزة مما يولد شعوراً إيجابياً لدى الطالب 
تفسيراً  اللجان  تلك  وما يطرح على  اللوائح اجلامعية  تفسير  اإليجابي في  للتأثير  باإلضافة  اللجان  تلك  بحيادية 

قانونياً سليماً بدون أي لبس أو غموض .
املقترح الثاني: تعديل القواعد املنظمة لعمل الوحدة:

يستلزم تعديل الهيكل التنظيمي للوحدة على النحو السالف الذكر تعديل القواعد املنظمة لعمل الوحدة الصادرة من 
مجلس اجلامعة في 1429/1/3هـ  مبا يحقق املزيد من االنتظام في عملها ، وميكن اإلشارة في هذا الشأن إلى أهم 

التعديالت املقترحة للقواعد املنظمة لعمل الوحدة وذلك وفقاً ملا يلي :
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اللجنة مبا  بتلك  املتعلقة  النصوص  الدائمة وإعادة صياغة  للجنة  املزيد من االختصاصات والصالحيات  1- إضافة 
يحقق زيادة فاعليتها وكذا تبسيط اإلجراءات واملواعيد املتبعة أمامها.

2- إعادة صياغة النصوص املتعلقة باللجان الفرعية من حيث تشكيلها بحيث تتضمن إضافة عنصر قانوني لها.
املقترح الثالث: تعديل بعض اللوائح واألنظمة اجلامعية:

  ترى وحدة حماية احلقوق الطالبية من خالل مباشرتها للشكاوى الطالبية منذ تاريخ إنشاء الوحدة وحتى اآلن وجود 
بعض اللوائح واألنظمة اجلامعية التي في حاجة إلى إدخال بعض التعديالت عليها سواء بإضافة عدد من القواعد 

التنفيذية لها أو بتفسيرها تفسيراً واضحاً يزيل أي لبس أو خالف بشأنها ومنها :
- املادة السادسة من الئحة الدراسة واالختبارات :

 تتعرض القاعدة التنفيذية الصادرة من الئحة الدراسة واالختبارات لتنظيم السنة الدراسية وورد به السماح بإجراء 
اختبار دور ثاٍن في بعض املواد التي يحددها مجلس الكلية، إال أنة حدثت بعض املشاكل العملية بالنسبة لهذا االختبار 
بسبب عدم وضوح األحكام اخلاصة بة في القاعدة التنفيذية ، مما يجب معه إعادة النظر في هذه القاعدة بإضافة 
املزيد من التفاصيل حول اختبار الدور الثاني وأحكامه خاصًة فيما يتعلق بالدرجة املخصصة لهذا االختبار وهل هي 
الدرجة املخصصة للمادة ؟ أم جزء منها ؟ مع ضرورة بيان مكونات هذا االختبار وهل ميكن إشتمالة على أجزاء عملية 

وشفوية بجانب االختبار التحريري ؟ أم يقتصر على االختبار التحريري فقط ؟
- املادة التاسعة من الئحة الدراسة واالختبارات :
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تختص هذه املادة بالنسبة الواجب على الطالب حضورها من احملاضرات والدروس العملية ، والعديد من املشكالت التي 
يواجهها الطالب في هذا الشأن تتعلق بكيفية احتساب الغياب أثناء احملاضرات إذ ال يوجد آلية منضبطة ومحايدة ألخذ 
الغياب واحتساب نسبته، خاصة بالنسبة للمحاضرات التي ال يحضرها أستاذ املادة بدون إعالن مسبق األمر الذي يجب 
معه النص على آلية محددة في القاعدة التنفيذية الصادرة من مجلس اجلامعة للمادة املذكورة، وذلك لوضع نظام واضح 
ومحدد لتحضير الطالب باحملاضرات حرصاً على مستقبل الطالب حيث قد يؤدى ذلك إلى حرمانه من آداء االختبار 

النهائي بسبب جتاوزه نسبة الغياب املقررة. 

- املادة الثانية عشرة من الئحة الدراسة واالختبارات:
 تنظم هذه املادة حالة عدم حضور االختبار النهائي لوجود عذر قهري يقبله مجلس الكلية والسماح بإعطاء اختبار 
بديل في هذه احلالة، حيث نرى إضافة قاعدة تنفيذية لهذه املادة تنظم إجراءات ومواعيد تقدمي العذر وقبوله وإعطاء 
هذه  إجراء  في  الشديد  التأخير  العملي  الواقع  من  تبني  حيث  ذلك،  في  الصالحية  صاحب  وبيان  البديل  االختبار 

االختبارات مما يسبب ضرراً بالغاً بالطالب . 
املادة الثالثة والعشرين من الئحة الدراسة واالختبارات :

تنظم هذه املادة طريقة احتساب درجات األعمال الفصلية، وورد بالطريقة األولى أنة ميكن احتسابها بواسطة االختبارات 
الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار حتريري واحد 
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على األقل ، إال أنة تالحظ حدوث بعض املشاكل العملية في تطبيق تلك الطريقة حيث اختلف أعضاء هيئة التدريس 
في كيفية احتساب درجة األعمال الفصلية في تلك احلالة حيث قام بعضهم بتخصيص درجة حلضور وغياب الطالب 
للمحاضرات في حني رفض البعض اآلخر تخصيص درجة للحضور والغياب عن احملاضرات ولم يرد بنص تلك املادة 
االختالف في  من  نوعاً  أوجد  والغياب عن احملاضرات من عدمه مما  للحضور  كان ميكن تخصيص درجة  إذا  عما 
التطبيق في الواقع العملي وأدى إلى تضرر العديد من الطالب من تخصيص درجة للحضور والغياب عن احملاضرات 
بحجة عدم النص على ذلك في املادة )23( من الئحة الدراسة واالختبارات ، وهو ما نرى معه ضرورة توضيح ذلك 
بالقاعدة التنفيذية لتلك املادة يتم فيها بيان هل يسمح بتخصيص درجة للحضور والغياب عن احملاضرات من عدمه 

وذلك مبا ال يدع مجاالً للشك أو لالختالف في التطبيق . 

املقترح الرابع : إصدار تعاميم وقرارات جامعية :
تبني لوحدة احلقوق الطالبية من خالل العمل في مجال الشكاوى واالستشارات الطالبية مدى احلاجة إلى إصدار 
مجموعة من اإلجراءات العاجلة والضرورية ملعاجلة األسباب املؤدية إلى إثارة بعض املشكالت األكادميية التي كانت 
محاًل للعديد من شكاوى طالب وطالبات اجلامعة ، وقد مت اإلشارة إليها في التقريرين الثاني والثالث للوحدة إال أنة لم 

يتم النظر فيها لآلن وميكن تلخيص أهمها في اآلتي :
 1- إيجاد آلية واضحة ومنضبطة لتحضير الطالب والطالبات في احملاضرات والدروس العملية بشكل يحقق الشفافية 
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والثقة بني عضو هيئة التدريس والطالب ويضمن توفير الوقت واحليادية ، وميكن في هذا اخلصوص االستفادة 
من برنامج النظام األكادميي املعمول بة إليكترونياً باجلامعة بحيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بتسجيل حضور 
وطالبة على حضوره  كل طالب  إطالع  إمكانية  مع  كل محاضرة،  بعد  البرنامج  والطالبات على  الطالب  وغياب 

للمحاضرات حتى يتمكن كل منهم من متابعة نسبة غيابة أوالً بأول .
أثناء الفصل الدراسي، وصاحب الصالحية في  آلية واضحة لقبول األعذار الطبية وغيرها من األعذار   2- إيجاد 
قبولها، واآلثار املترتبة على هذا القبول من حيث احتساب نسبة الغياب عن احملاضرات، وإمكانية إجراء اختبارات 

بديلة إذا كان الغياب بعذر عن أحد االختبارات الفصلية.
 3- اقتراح نظام يحدد إجراءات ومواعيد إعطاء االختبار البديل وبيان املكلف بإعطاء هذا االختبار ، مع حتديد امليعاد 
املناسب للطالب ليؤدى هذا االختبار خالل امليعاد املنصوص علية باملادة )12( من الئحة الدراسة واالختبارات وهو 

قبل نهاية الفصل الدراسي التالي .
 4- حتديد نظام وإجراءات احلرمان من دخول االختبار النهائي لتجاوز نسبة الغياب املقررة، وبيان املختص بإصدار 
كشف احلرمان وإعالنه للطالب وميعاد هذا اإلعالن بصورة منضبطة وأثر دخول أحد الطالب لالختبار رغم ورود 
اسمه ضمن قائمة احلرمان، وكذا إجراءات تقدمي طلب رفع احلرمان مع التأكيد على اختصاص مجلس الكلية برفع 
احلرمان في حالة جتاوز الغياب نسبة )25%( ، وعدم جواز رفع احلرمان مطلقاً إذا جتاوزت نسبة الغياب )%50( 

أياً كانت اجلهة التي تنظر طلب رفع احلرمان وذلك تطبيقاً لنص املادة )9( من الئحة الدراسة واالختبارات.
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