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 كلمة معالي مدير الجامعة

 ستراتيجيتهااما زالت جامعة الملك سعود مستمرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق 

وخططها وبرامجها التطويرية للوصول واالرتقاء لمصاف الريادة عالميًا. ويعتبر مجال 

الحقوق والواجبات الطالبية الذي يهدف إلى إيجاد مناخ داعم للحقوق الطالبية المبنية 

على أسس قانونية داخل الجامعة، أحد هذه المجاالت التي تحرص الجامعة على استمرارها 

 كل دوري. ودعمها وتقييمها بش

ويظهر تقرير )وحدة الحقوق الطالبية( المرفق األداء الذي تم في العام الجامعي 

التقرير يعكس جهود  االوحدة. وهذهـ(، الحاالت التي نظرت فيها 6341/6341)

الجامعة في مجال حفظ حقوق الطالب والطالبات ومنحهم كامل الفرصة في رفع تظلماتهم 

، وهذا وال شك يساعد في تكوين بيئة جامعية سليمة تحفظ والنظر فيها ومعرفة نتيجتها

فيها الحقوق وتراعى فيها القيم واألخالق والذي سيعود بالخير على المجتمع ككل بإذن 

 اهلل.

وال شك أن الجامعة تحرص على المعاملة العادلة لطالبها ومنسوبيها وهو ما يعكس 

 الب. كما تحرص الجامعة بإذن اهلل علىالشفافية والمساواة والنظرة االيجابية تجاه الط

دعم وحدة الحقوق الطالبية للقيام بدورها في تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات لدى كافة 

منسوبي الجامعة من خالل أنشطة وبرامج وفعاليات توعوية وتثقيفية إلشاعة هذه المفاهيم 

 حول اهلل.والتميز ب نجازلإلالحضارية في المجتمع الجامعي مما يوفر بيئة جامعية مثالية 

 مدير الجامعة                                                      واهلل الموفق،،

 بدران بن عبد الرحمن العمر                                                               



 كلمة عميد شؤون الطالب

يسرني ويشرفني أن أضع بين يدي القارئ الكريم تقرير وحدة حماية الحقوق الطالبية 

هـ(. وبشكل عام فإن التقرير يرصد الحاالت 6341/6341بالجامعة للعام الجامعي )

الطالبية التي عرضت على الوحدة وما تم حيالها. وعلى رغم أهمية األرقام كمؤشر على 

هذا المجال هو مدى تطور الوحدة في إنماء ثقافة العدل  األداء إال أن المؤشر األهم في

والمساواة في أوساط المجتمع الجامعي من طالب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس 

 ومسؤولين وموظفين، وأعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن نعمل لتحقيقه. 

اذ الالزم ومتابعتها واتخوال شك أن منسوبي الوحدة يبذلون جهوداً طيبة في رصد الحاالت 

حيالها. وأكثر ما ينبغي التركيز عليه هو المشاركة الطالبية الفاعلة في لجان الحقوق الطالبية 

بالكليات، ألن مشاركة الطالب تمثل تغذية راجعة من المستفيد من خدمات الوحدة وهو 

القادمة  حلةباألساس الطالب الجامعي. وهذا ما سوف تسعى الوحدة إلى تحقيقه في المر 

بحول اهلل من خالل العمل على التوعية المستمرة في أوساط الطالب والطالبات من خالل 

ورش العمل واللقاءات مع الطالب والطالبات في الكليات مما سوف يساهم في الوصول 

 إلى البيئة الجامعية السليمة المنتجة والمتصالحة مع نفسها بإذن اهلل.

 واهلل الموفق،،،،

 عميد شئون الطالب                                                                       

 فهد بن حمد القرينيأ.د.                                                                     

 



 كلمة مدير وحدة حماية الحقوق الطالبية

وق الطالبية بهدف إيجاد مناخ داعم قامت جامعة الملك سعود بإنشاء وحدة حماية الحق

للحقوق الطالبية المبنية على أسس قانونية في محاولة للقضاء على النظرة الخاطئة التي 

تنظر للطالب على أنه وعاء لاللتزامات والواجبات دون أن يكون له من الحقوق ما يكفل 

 له حياة جامعية مستقرة موفقة.

ات فر لها مقومات الحياد واالستقاللية للنظر في تظلمإن وحدة حماية الحقوق الطالبية تتوا

الطالب لما لها من مردود على تنمية ثقافة اإلنصاف والعدل ويساعد على تكوين بيئة 

 جامعية سليمة تحفظ فيها الحقوق وتراعى فيها القيم واألخالق.

ه( أن عدد الشكاوى الصادرة 6341/6341ويوضح التقرير السنوي للعام الجامعي )

من الوحدة لصالح مقدميها من الطالب والطالبات يفوق عدد الشكاوى التي تم رفضها 

مما يمثل مؤشرًا إيجابيًا ويعكس فاعلية وحدة حماية الحقوق الطالبية في الوقت التي 

تزايدت فيه عدد االستشارات الطالبية المقدمة من الوحدة للطالب والطالبات فيما يتعلق 

 .والغير أكاديميةبالمشكالت االكاديمية 

وبناء على التقارير السنوية التي تعدها الوحدة عن منجزاتها يمكن مالحظة تطور عمل 

الوحدة وتطور فهم الطالب والطالبات لدورها مما كان له أثر إيجابي في ارتفاع وعى 

 الطالب والطالبات بحقوقهم وإدراكهم للواجبات المنوطة بهم داخل الجامعة.

 مدير وحدة حماية الحقوق الطالبية                                                           

 حسام بن سعد القحطاني                                                                   



 يهيد مت

وحـدة حمـاية الحقوق الطالبية من جهود بداية من تاريإ إنشـــــــــــا ها في  بـهفي إطـار إبراز مـا قـامـت 
ـــــــــ وحتى 6341الثالث من محرم لعام  ـــــــــ6/61/6331تاريإهـ ، ونظراً ألهمية أن نستطلع ما تم هـ

إنجازه وصـــوالً لمســـتقبل أفضـــل وأكثر إنجازاً بإذن اهلل تعالى ، فإننا نســـتعرق في هذا التقرير كافة 
عمال وجهود ومشـــــــــــاركات وفعاليات لنقك من خالل ذلك على ما يجب الوحدة من أ بهما قامت 

في الفترة القادمة لتطوير عمل الوحدة وزيادة فعاليتها ورفع مســـــــــــتوى كفاءتها ألداء دورها  بهالقيام 
على أكمل وجه في المجتمع الطالبي ، وتحقيقاً لهذا الهدف ســيكون تناول أجزاء التقرير وفقاً لما 

 يلي : 
 

 موجز عن نشأة الوحدة لومراحل تطورها. لو: األالجزء 

 الجزء الثاني  إنجازات الوحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لونبدأ بعرض رؤية لورسالة لوأهداف الوحدة 

 

 الرؤية 
 

بناء شخصيةة الطال  الجامعي لوتنيةة ددرات  ليواجةة اليشالتت اليي تعردل 

 .   دفع الظلم لديمسةرت  لوذلك بيرسةخ مفةوم اليطالبة بالعد: لواليبادرة نحو 

 الرسالة 
 

تحقةق مجييع جامعي ميجانس تسود فة  رلوح اليعالون الييباد: بةن منسوبي 

الجامعة، لوالوصخخخخخو: إلى أعلى مسخخخخخيويات جودة العيل األطادييي عن  ريق 

إدرار مبادئ العد: لواإلنيخخخاف طدعامة أسخخخاسخخخةة في بناء مجييع مثالي دا ل 

     الجامعة.

 اهلدف 
 

 اليحقةق لوالفيل في الشالالوى لواليظليات اليي ييقدم بةا الطتب لوالطالبات 

  تقديم االسيشارات التزمة للطتب فةيا يصص مشالتتةم األطادييةة

 لوغةر األطادييةة اليرتبطة بالجامعة.

   تبيةر الطتب لوالطالبات بحقودةم الجامعةة لوطةفةة الحيو: علةةا

 .لرسيةة دا ل الجامعةباللجوء إلى القنوات الشرعةة لوا

 

 

 



 اجلزء األول  نشأة الوحدة ومراحل تطورها 
طان اعتن معالي مدير جامعة اليلك سعود عن انشاء لوحدة حياية الحقوق 

في مسةرة العيل الطتبي بالجامعة اذ ان فالرة إنشاء هذه  الطتبةة لحظة فاردة

 لان يثير عن  لوجود مث بالغة اإليجابةة ليا ييالن جاً لفلسفة رلويةالوحدة جاء نيا

لواالنياف لوازدهار ليفةوم اليبادرة  هذه الوحدة من إنياء الثقافة اليالالبة بالعد:

نحو دفع الظلم لدى الطال  الجامعي الذي هو ذ ةرة اليسيقبل لوأهم لبنات 

 .النةضة السعودية اليعاصرة

لواإلجراءات لوفي بداية إنشاء الوحدة طان لزاماً علةةا القةام بعدد من الصطوات 

لو البات العيل بةا ليييالن من تقديم  دماتةا لطتب  لوجودها لوضبط التزمة

 يلي الجامعة على الوج  االطيل لونوجزها فةيا 

  إعداد القواعد القانونةة الينظية للعيل بالوحدة لواليي عرفت " بالقواعد

 الينظية لعيل لوحدة حياية الحقوق الطتبةة " لواليي تضينت ثتثةن مادةً 

نظيت طافة ألوج  العيل بدايةً من أهداف الوحدة لوآلةات تحقةقةا لومرلوراً 

بالةةالل اإلداري لوالينظةيي لةا لوتشالةل لوا يياصات طل لجنة من لجانةا 

لوانيةاًء باإلجراءات الواج  إتباعةا أمام هذه اللجان لةالون دلور الوحدة 

مجلس الجامعة فاعتً في اليجييع الجامعي لودد تم اعييادها لوإصدارها من 

 هـ.3/1/1241بجلسي  الينعقدة بياريخ 

  الطال  الجامعي" بجامعة اليلك سعود  تلواليزاماإصدار " لوثةقة حقوق

لواليي تضينت الحقوق األطادييةة لوغةر األطادييةة للطال  لوطذا االليزامات 

اليي يج  على الطال  احيرامةا في عتدي  بالجامعة تحقةقاً ليجييع جامعي 

ميجانس تسود فة  رلوح اليعالون الييباد: بةن منسوبةةا لودد تم اعييادها 

 هـ.3/1/1241الجامعة بجلسي  الينعقدة بياريخ لوإصدارها من مجلس 



  تييةم النياذج اليي يسيطةع من  تلةا الطتب تقديم الشالالوى بيورة

منضبطة ميا ييالن أعضاء لوسالرتارية اللجان بالوحدة من ميابعة تلك 

 الشالالوى لواتصاذ إجراءات الفيل فةةا بةسر لوسةولة.

  لفرعةة بالاللةات بياريخ عقد لورشة عيل لسالرتارية لوسالرتةرات اللجان ا

هـ تحت رعاية معالي مدير الجامعة لوسعادة عيةد شئون 12/6/1241

 الطتب لليعريف بالوحدة لواإلليام بالقواعد الينظية لعيلةا. 

  تبسةط القواعد الينظية لعيل لوحدة حياية الحقوق الطتبةة لوتلصةيةا ليالون

لةة عيل لوحدة عبارة عن سؤا: لوجواب تحت عنوان " سؤا: لوجواب حو: آ

 حياية الحقوق الطتبةة".

  لوضع برنامج عيل تفيةلي لرئةس لوأعضاء لوسالرتارية اللجان الفرعةة من

شأن  أن ييالنةم من الودوف على طافة  طوات لوإجراءات العيل باللجنة 

لويلقي الضوء على االعيبارات اليي يج  مراعاتةا عند ميارسة دلورهم 

ودع الوحدة اإللاليرلوني لوتوزيع  على لوا يياصاتةم باللجنة لوتم نشره بي

 طافة اللجان الفرعةة.

  تييةم لوتنفةذ شعار للوحدة يعبر عن أهدافةا لولةالون رمزاً لةا في اليالاتبات

 الرسيةة لواإلعتنات.

لودد تواصل العيل في سبةل تحسةن أداء لو دمات الوحدة طإحدى الرطائز 

لجامعةة اليي تساعد على األساسةة ليساعدة الطال  الجامعي لوتوفةر البةئة ا

 اإلبداع لوالييةز لوفي إ ار ذلك تم ما يلي 

هـ درارات تشالةل اللجان 1231/1231صدرت في بداية العام الجامعي  .1

الفرعةة باللةات الجامعة تنفةذاً ليا نيت علة  القواعد الينظية لعيل 

لوحدة حياية الحقوق الطتبةة لودد بدأت هذه اللجان في مباشرة عيلةا 

( لجنة 33لنحو الينيوص علة  بالقواعد لوبلغ عدد هذه اللجان )على ا



( لجنة للطالبات لوذلك عق  11( لجنة للطتب لو)43فرعةة منةا )

اسيبعاد اللجان الفرعةة بالاللةات الالائنة  ارج الرياض بعد صدلور األمر 

 ( بإنشاء جامعات الصرج لواليجيعة لوشقراء.112السامي ردم )أ /

رلوني للوحدة باليفحة الرئةسةة على مودع الجامعة تم تدشةن مودع إلالي .4

لومودع عيادة شئون الطتب حةث تم إفراغ محيويات القواعد الينظية 

لعيل الوحدة لوطذا النياذج الصاصة بالوحدة لوتم اإلشارة إلى حقوق 

لواليزامات الطتب بالجامعة هذا لودد تم إنشاء بريد إلاليرلوني للجنة الدائية 

مع عيادة االتياالت لواليعامتت االلاليرلونةة لوهو بالوحدة باليعالون 

(prs@ksu.edu.sa ( لوذلك لةالون لوسةلة مةسرة للطتب لوأعضاء

الوحدة لليواصل فةيا بةنةم لوييم اسيقبا: شالالوى الطتب على هذا اليودع 

 بيفة مسييرة. 

تم إنشاء فرع للجنة الدائية بيرطز الدراسات الجامعةة للبنات بعلةشة  .3

ت في اليجا: القانوني يقين باليحقةق لوالفيل في يضم ميصييا

الشالالوى لواليظليات لوتقديم االسيشارات للطالبات لواليواصل مع اللجان 

الفرعةة بالاللةات بأدسام الطالبات اليابعة لليرطز، لودد تم نقل ذلك الفرع 

 هـ إلى مرطز الجامعة للطالبات.1232/1231بدءاً من العام الدراسي 

دة حياية الحقوق الطتبةة على مودع اليواصل حتم تدشةن حساب لو .2

 )تويير(   االجيياعي

      Twitter: @prs_ksu 

 

 

 

 



 اجلزء الثاني  إجنازات الوحدة   
نسخخخخخخيعرض إنجخازات لوحخدة حيخايخة الحقوق الطتبةخة لوذلك حسخخخخخخ  الدلور لواليةام 

 هـخخخخخخخ لوحيى ألو: شخخوا:3/1/1241الينو ة بةا بدايةً من تاريخ إنشخخاء الوحدة في 

 هـ لوذلك من  ت: اليحالور الثتث اآلتةة 1221

 .اليحور األلو:  الشالالوى الطتبةة 

 .اليحور الثاني  االسيشارات الطتبةة 

 .اليحور الثالث  اليوعةة لواليعريف بالوحدة 

 احملور األول  الشكاوى الطالبية 

لوالطالبات يخأتي في مقخدمخة الوحخدة لوأهخدافةخا اسخخخخخخيقبخا: الشخخخخخخالخالوى اليقخدمة من الطتب 

لوتظليخاتةم لواليحقةق لوالفيخخخخخخل فةةخا لوذلك من  ت: لجان الوحدة الفرعةة الالائنة باللةات 

لجنخة للطخالبات بعد إلغاء طلةة العلوم  11لجنخة للطتب لو 44الجخامعخة لواليي يبلغ عخددهخا )

اليخخخخخخحةخة( لوطذلك من  ت: اللجنة الدائية لوحدة حياية الحقوق الطتبةة بيرطز الجامعة 

 الدلور الثالث لوفرعةا في مرطز الجامعة للبنات. 17بيبنى 

لو بقاً لإلحيخخخخائةات اليرفقة بةذا اليقرير فقد بلغ عدد الشخخخخالالوى اليي اسخخخخيقبليةا الوحدة 

( شخخخالوى لوتظلم، حةث دامت اللجان الفرعةة بالاللةات باسخخخيقبا: 1243بلجانةا اليصيلفة )

( 241اللجنة الدائية عدد )( شخالوى من إجيالي عدد الشخالالوى بةنيا اسيقبلت 111عدد )

 ( لونوضح  على النحو اليالي 1شالوى لوتظلم )جدلو: 

 (1)جدلو: 

 

 

 

 



هـ لوحيى 3/1/1241الشالالوى لواليظليات اليي تم الفيل فةةا منذ إنشاء الوحدة في 

 هـ1/11/1221

 العدد الجةة

 614  تب اللجان الفرعةة

 317  البات

 466  تب اللجان الدائية

 163  البات

 1243 اليجيوع

 

 .(4)لوجاء توزيع الشالالوى اليقدمة إلى اللجان الفرعةة على النحو اليالي جدلو: 

   (4)جدلو: 

 بقاً   هـخخخ1/11/1221الى 3/1/1241من  توزيع الشالالوى اليقدمة إلى اللجان الفرعةة

 ليا اسيقبلي  طل لجنة 

 

لجان  الاللةة م

 الطتب

لجان 

 الطالبات

 اليجيوع

 21 47 13 لوالعلوم السةاسةالحقوق  1

 63 13 11 إدارة األعيا: 4

 31 12 31 اآلداب 3

 31 13 13 اللغات لواليرجية 2

 3 - 3 السةاحة لواآلثار 1

 - - - معةد اللغويات العربةة 6

 11 22 11 اليربةة 7

 3 - 3 علوم الرياضة لوالنشا  البدني 3



 16 - 16 الةندسة 1

 6 - 6 العيارة لواليصطةط 11

 31 31 11 علوم الحاس  لواليعلومات 11

 62 31 41 العلوم 14

 47 - 47 علوم األغذية لوالزراعة 13

 31 11 41 الط  12

 1 - 1    األسنان 11

 12 7 7 اليةدلة 16

 34 31 4 الييريض 17

 41 41 2 العلوم الطبةة اليطبةقةة 13

 13 1 2 الدراسات اليطبةقةة لو دمة اليجييع 11

 1 - 1 اليجييع بالرياض 41

 311 3 323 األلولى اليشيرطةالسنة  41

 1 - 1 اليعليةن 44

 2 1 3 العلوم اليحةة 43

 

هـ 1/11/1221الى 3/1/1241 من الفرعةخخةفي اللجخخان  اليجيوع الاللي للشخخخخخخالخخالوى

 شالوى. 111

 

 

 

 

 

 



 تصنيف الشكاوى 

 أوالً من حيث عدد املتقدمني واجليهة املقدم هلا الشكوى 
هـخخخخخخخخخخخ لوحيى 3/1/1241تقخدم  تب لو خالبخات الجخامعخة منخذ تخاريخ إنشخخخخخخاء الوحدة في 

( شخخخخالوى إلى اللجان 111( شخخخخالوى لوتظلم ددم منةا)1243هـخخخخخخخخخ بعدد )1/11/1221

( شخخخخخخالوى لوتظلم أمام اللجنة الدائية بيرطز 241الفرعةخة بخالاللةات لوأدسخخخخخخام الطالبات لو)

 طالبات لوذلك  بقاً ليفاصةل الجامعة بالدرعةة لوبفرع اللجنة بيرطز الجامعة لل

 (.3)جدلو: 

 

الى 3/1/1241من  ( عدد الييقدمةن لوالجةة اليقدم لةا الشالوى3جدلو: )

 هـ1/11/1221

 اليجيوع اللجان الدائية اللجان الفرعةة الييقدم

 %67 113 %64 466 % 61 614 الطتب

 %33 271 %33 163 %31 317 الطالبات

 %111 1243 %111 241 %111 111 اليجيوع

 

 لولوفقاً لةذا اليينةف ييضح لنا ما يلي 

الى 3/1/1241 ذ انشخخخخخخاء الوحده بياريخمنالطتب أطثر تقخديياً للشخخخخخخالالوى من الطالبات 

( لوييالن تفسخخخخةر ذلك بزيادة أعداد الطتب %32)بزيادة تبلغ  هـخخخخخخخخ1/11/1221تاريخ 

 اليسجلةن بالجامعة مقارنةً بعدد الطالبات.

  اليقدمة من الطتب أمام اللجنة الدائية أطبر بنسخخخبة عالةة عن اليي عدد الشخخخالالوى

تقخدم بةخا الطخالبخات لخذات اللجنخة لويرجع ذلخك إلى أن اللجنخة الدائية يقع مقرها منذ 

إنشخخخخخخاء الوحخدة بيرطز الجخامعخة بخالخدرعةة لوالذي ب  طلةات الطتب في حةن تأ ر 

 إنشاء الوحدة في مقر الطالبات.



 منخخذ انشخخخخخخخاء الوحخخدة بيخخاريخ  مخخة إلى اللجنخخة الخخدائيخخةعخخدد الشخخخخخخالخخالوى اليقخخد

( من إجيالي عدد % 31نسخخبة ) ييثل هـخخخخخخ1/11/1221الى تاريخ 3/1/1241

الشخالالوى اليقدمة للوحدة في حةن أن نسخبة عدد الشالالوى اليقدمة للجان الفرعةة 

( لوييالننا االسخخخخخخينياج من ذلك بالدلور الفاعل للجنة الدائية % 71بخالاللةخات ييثل )

 (2ذي يعد دلوراً طبةراً مقارنةً بدلور اللجان الفرعةة )جدلو: لوال

 ( مجيوع عدد الشالالوى للجان الفرعةة لوالدائية للوحدة 2جدلو: )

 النسبة العدد الجةة 

 %71 111 اللجان الفرعةة

 % 31 241 اللجنة الدائية

 % 111 1243 اليجيوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األعوام الدراسية ثانيًا  من حيث عدد الشكاوى خالل 
تقدم  تب لو البات الجامعة بشخخخخخالالويةم على مدار األعوام الياضخخخخخةة منذ تاريخ إنشخخخخخاء 

 هـ على النحو اليالي 1/11/1221الوحدة لوحيى 

  الفيرة األلولى 

بلغ عدد الشخخخخخالالوى اليقدمة للوحدة  ت: تلك الفيرة لوهي منذ تاريخ إنشخخخخخاء الوحدة 

هـخخخخخخ )نةاية رمضخخان 1243/1241الدراسخخي هـخخخخخخ حيى نةاية العام 3/1/1241في 

 شالوى. 61هـ( إلى عدد 1241

  الفيرة الثانةة 

هـخخخخخخخ حيى نةاية 1241هـخخخخخخخ )من بداية شخخخوا: 1241/1231 ت: العام الدراسخخخي 

 شالوى. 411هـ( بلغ عدد الشالالوى 1231رمضان 

  الفيرة الثالثة 

ر حيى نةاية شخخة 1231هـخخخخخخ )من بداية شخخوا: 1231/1231 ت: العام الدراسخخي 

 شالوى. 123هـ( بلغ عدد الشالالوى 1231رمضان 

  الفيرة الرابعة   

هـخخ )من بداية شوا: عام 1234/1233هـخخ، 1231/1234 ت: العامةن الدراسةةن 

شالوى  312هـخخخخخخ( بلغ عدد الشالالوى 1233هـخخخخخخ حيى نةاية شخةر رمضخان 1231

 (.1)جدلو: 

  الفيرة الصامسة 

هـخخخخخ حيى نةاية 1233شوا: عام هـخخخخخ )من بداية 1233/1232 ت: العام الدراسي 

 شالوى. 136هـ( بلغ عدد الشالالوى 1232شةر رمضان 

  الفيرة السادسة 

هـخخخخخ حيى نةاية 1232هـخخخخخ )من بداية شوا: عام 1232/1231 ت: العام الدراسي 

 شالوى. 111هـ( بلغ عدد الشالالوى 1231شةر رمضان 

   الفيرة السابعة 



هـخخخخ حيى نةاية 1231شوا: عام هـخخخخ )من بداية 1231/1236 ت: العام الدراسي  

 شالوى. 16هـ( بلغ عدد الشالالوى 1236شةر رمضان 

  الفيرة الثامنة 

هـخخخخخ حيى نةاية 1236هـخخخخخ )من بداية شوا: عام 1236/1237 ت: العام الدراسي 

 شالوى. 14هـ( بلغ عدد الشالالوى 1237شةر رمضان 

  الفيرة الياسعة 

هـخخخخخخ حيى نةاية 1237عام  هـخخخخخخ )من بداية شوا:1237/1233 ت: العام الدراسي 

 شالوى.76هـ( بلغ عدد الشالالوى 1233شةر رمضان 

 

  الفيرة العاشرة 

هـخخخخخخ حيى 1233هـخخخخخخ )من بداية شخخوا: عام 1233/1231 ت: العام الدراسخخي 

 شالوى.114هـ( بلغ عدد الشالالوى 1231نةاية شةر رمضان 

  الفيرة الحادية عشر 

هـخخخخخ حيى نةاية 1231شوا: عام  ةهـخخخخخ )من بداي1231/1221 ت: العام الدراسي 

 .  ىشالو 31الشالالوىعدد  غهـ( بل1221شةر رمضان 

 

 ( عدد الشالالوى  ت: األعوام الدراسةة.1جدلو: )  

 

 اليعد: الشةري عدد الشالالوى الفيرة

 للشالالوى

 7،6 61 أشةر( 1الفيرة األلولى )

 17 411 شةراً(  14الفيرة الثانةة )

 11،1 123 شةراً( 14الفيرة الثالثة )

 13 312 شةراً( 42الفيرة الرابعة )



 11،3 136 شةر( 14الفيرة الصامسة )

 3،7 111 شةر( 14الفيرة السادسة)           

 3 16 شةر( 14الفيرة السابعة )           

 7،6 14 شةر(14الفيرة الثامنة )

 6.3 76 شةر(14الفيرة الياسعة )          

 1،3 114 شةر(14الفيرة العاشرة )

 6،6 31 شةر(14الفيرة الحادية عشر )

 11،1 1243 شةراً( 121 اليجيوع ) ت:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثالثًا  من حيث نتيجة الشكوى  
دد تالون القرارات اليخخخخخخادرة من لجان الوحدة فةيا يقدم إلةةا من شخخخخخخالالوى بعضخخخخخخةا في 

 ة لوفقاً لإلحيائةة اليالةصالح الشاطي لوالبعض اآل ر في غةر صالح  لوييالن بةان ذلك 

 

 ( عدد الشالالوى من حةث نيةجة الشالوى6جدلو: )

اللجان  القرار

 الفرعةة

اليجيوع  اللجنة الدائية

 الاللي

النسبة 

 اليئوية

 % 11 717 411 114 ليالح الشاطي

 % 37 133 111 334 لغةر صالح الشاطي

 % 7 13 24 16 تناز: الشاطي

 %1 11 31 11 اإلحالة لجةة اال يياص

 % 111 1243 241 111 اليجيوع

 

 لومن  ت: هذا اليينةف ييالن اسينياج ما يلي 

جاءت القرارات اليخخادرة من الوحدة في الشخخالالوى اليقدمة من الطتب لوالطالبات  .1

( من إجيخخالي % 11( شخخخخخخالوى بنسخخخخخخبخخة )717في صخخخخخخالح مقخخدمةةخخا في عخخدد )

الشخخخخخخالخالوى اليقخدمخة حةخث تم تحقةق رغبخة ألو مطال  مقدمةةا في ضخخخخخخوء النظام 

 القانوني.

بلغ عخخدد القرارات اليخخخخخخخادرة من الوحخخدة في الشخخخخخخالخخالوى اليقخخدمخخة من الطتب  .4

الى ان  ( %37( شخخخالوى بنسخخخبة )131لوالطالبات في غةر صخخخالح مقدمةةا عدد )

الطتب بحقودةم الواردة بخخخاللوائح ينبغي العيخخخل على تقلةلةخخخا من  ت: توعةخخخة 

لواألنظيخة الجخامعةخة لوهو مخا تحرص علةخ  لوحدة الحقوق الطتبةة عن  ريق عقد 

لقخاءات مباشخخخخخخرة بالطتب في مصيلف الاللةات ليوضخخخخخخح اإلجراءات الضخخخخخخرلورية 

 الواج  إتباعةا لوصوالً لةدفةم الينشود من الشالوى.



الشخخخخخخالالوى اليقدمة منةم جاءت الحخاالت اليي تنخاز: فةةخا الطتب لوالطخالبخات عن  .3

 (.% 7منصفضة بنسبة )

نسخخخخخخبخة الشخخخخخخالخالوى اليي تم إحاليةا لجةات اال ييخخخخخخاص األ رى بالجامعة بلغت       .2

( من إجيخالي عخدد الشخخخخخخالخالوى لوجخاءت في مقخدمة الجةات اليي أحالت لةا % 6)

 الوحدة هذه الشالالوى 

 فيخخخخخلةة رؤسخخخخخاء األدسخخخخخام )فةيا يصص  لبات إعادة تيخخخخخحةح اال يبارات ال

( من الئحة الدراسخخخخخخة لواال يبارات 31،  43لوالنةخائةخة لوفقاً لنص اليادتةن )

 لودواعدها الينفةذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رابعًا  من حيث موضوع الشكاوى املقدمة من الطالب والطالبات 
ا يلفت اليوضخخخوعات اليي طانت محتً للشخخخالالوى الطتبةة لوتنوعت لوفقاً لليشخخخالتت اليي 

بيخخاريخ  الوحخخدةمنخخذ انشخخخخخخاء  الطتب لوالطخخالبخخات  ت: دراسخخخخخخيةم في الجخخامعخخة يواجةةخخا

( % 37لوبلغت اليشخخالتت األطادييةة نسخخبة ) هـخخخخخخخ1/11/1221الى تاريخ 3/1/1241

من إجيالي عدد الشخخخالالوى اليقدمة للوحدة أما اليشخخخالتت غةر األطادييةة فإنةا لم تيجالوز 

 (.7( من الشالالوى )جدلو: % 13)

 

 الشالالوى من حةث موضوع الشالوى اليقدمة للوحدة ( عدد7جدلو: )

موضوع 

 الشالوى

لجان 

 الطتب 

النسبة  اليجيوع  اللجنة الدائية  لجان الطالبات

 اليئوية

اليشالتت 

 األطادييةة

111 462 333 1433 37 % 

اليشالتت 

غةر 

 األطادييةة

111 23 26 111 13 % 

 %111 1243 241 317 614 اليجيوع

 

 

 

 

 

 



 هـ 4114-هـ 4193عام  عدد الشكاوى خاللخامسًا  

 ( شخخخخخالوى 31فقد بلغ عدد الشخخخخخالالوى اليي اسخخخخخيقبليةا الوحدة بلجانةا اليصيلفة )

( شخخخخخخالوى من 66لوتظلم، حةخث دخامخت اللجخان الفرعةة بالاللةات باسخخخخخخيقبا: عدد )

 لوتظلم.( شالوى 12إجيالي عدد الشالالوى بةنيا اسيقبلت اللجنة الدائية عدد )

 

 (  1جدلو: )

 هـ1/11/1221الى 1/11/1231من  توزيع الشخخخخخخالخخالوى اليقخخدمخخة إلى اللجخخان الفرعةخخة

 لجنة.ليا اسيقبلي  طل   بقاً 

 

لجان  الاللةة م

 الطتب

لجان 

 الطالبات

 اليجيوع

 1 1 1 الحقوق لوالعلوم السةاسة 1

 1 1 1 إدارة األعيا: 4

 1 1 1 اآلداب 3

 4 1 4 اللغات لواليرجية 2

 1 1 1 لواآلثارالسةاحة  1

 1 1 1 معةد اللغويات العربةة 6

 1 1 1 اليربةة 7

 1 1 1 علوم الرياضة لوالنشا  البدني 3

 11 1 11 الةندسة 1

 1 1 1 العيارة لواليصطةط 11

 1 1 1 علوم الحاس  لواليعلومات 11

 14 1 7 العلوم 14



 1 1 1 علوم األغذية لوالزراعة 13

 1 1 1 الط  12

 1 1 1 األسنان    11

 1 1 1 اليةدلة 16

 1 1 1 الييريض 17

 1 1 1 العلوم الطبةة اليطبةقةة 13

 1 1 1 الدراسات اليطبةقةة لو دمة اليجييع 11

 1 1 1 اليجييع بالرياض 41

 37 1 37 السنة األلولى اليشيرطة 41

 1 1 1 اليعليةن 44

 1 1 1 العلوم اليحةة 43

 

 هـ1/11/1221الى 1/11/1231 منالفرعةخخة اليجيوع الاللي للشخخخخخخالخخالوى في اللجخخان 

 شالوى. 66

  من   خخخالبخخخات(  تب،) عخخخدد الشخخخخخخالخخخالوى اليقخخخدمخخخة إلى اللجنخخخة الخخخدائيخخخةبلغ

 شالوى.  12 هـ1/11/1221الى 1/11/1231

 

 (  4جدلو: )

  بقاً  هـخخخ1/11/1221الى 1/11/1231من  توزيع الشالالوى اليقدمة إلى اللجان الدائي 

 لجنة.ليا اسيقبلي  طل 

 العدد الجةة 

 13 اللجنة الدائية للطتب

 1 اللجنة الدائية للطالبات

 12 اليجيوع 



 

 دد تالون القرارات اليخخخادرة من لجان الوحدة فةيا يقدم من حةث نيةجة الشخخالوى لو

إلةةا من شخخخخالالوى بعضخخخخةا في صخخخخالح الشخخخخاطي لوالبعض اآل ر في غةر صخخخخالح  

الى 1/11/1231من تخخخاريخ  لوفقخخخاً لإلحيخخخخخخخخائةخخخة اليخخخالةخخخة لوييالن بةخخخان ذلخخخك

  هـ1/11/1221

الى 1/11/1231من تخخاريخ  ( عخخدد الشخخخخخخالخخالوى من حةخخث نيةجخخة الشخخخخخخالوى3جخخدلو: )

     هـ1/11/1221

اللجان  القرار

 الفرعةة

اليجيوع  اللجنة الدائية

 الاللي

 1 1 3 ليالح الشاطي

 63 13 11 لغةر صالح الشاطي

 1  1 تناز: الشاطي

 3  3 اإلحالة لجةة اال يياص

 31  66 اليجيوع

 

 

 

 

 

 

 



 احملور الثاني  االستشارات الطالبية 
بلغ عدد االسخخخيشخخخارات الطتبةة اليي ددميةا اللجنة الدائية بوحدة حياية الحقوق الطتبةة 

( اسخخخيشخخخارة دانونةة تيت جيةعةا 2121عدد ) هـخخخخخخخخ1/11/1221الى 3/1/1241من 

القانونةةن اليشخخارطةن في عضخخوية اللجنة الدائية بيرطز الجامعة بواسخخطة اليسخخيشخخارين 

 لومرطز الجامعة للطالبات.

 أوالً  من حيث املوضوع 
تعددت اليوضخوعات اليي طانت محتً لتسخيشخارات الطتبةة لوتنوعت لوفقاً لليشالتت اليي 

اً الطتب لوالطالبات  ت: دراسخخخخخخيةم في الجامعة لوجاءت هذه اليوضخخخخخخوعات لوفق يواجةا

 ( 3لإلحيائةة اليالةة )جدلو: 

 

 النسبة العدد موضوع االسيشارة

 % 37.1 1713 نيائج اال يبارات الفيلةة لوالنةائةة

 % 13 343 إجراءات القبو: لواليسجةل

 % 1.1       221 سوء األداء اليدريسي

 % 3 361 سوء معاملة عضو هةئة اليدريس

 % 1.1 231 إجراء ا يبار بديل لوجود عذر

 %11 212 الحرمان من اال يبار النةائي للغةاب

 %6.1 411 موضوعات أ رى

 % 111 2121 اليجيوع

 

 

 



 ثانيًا  من حيث نتائج االستشارة 

 ( من االسخخخخخخيشخخخخخخارات اليقخدمة من اللجنة الدائية بالوحدة % 73.1ييبةن أن )

اسخخخخخخيشخخخخخخارة( تنيةي بعخدم تقخديم الطال  ألو  3411لطتب لو خالبخات الجخامعخة )

الطالبة شخخخخالوى بسخخخخب  اديناع  بعد إجراء الينادشخخخخة مع  بيعرفة أحد أعضخخخخاء 

اللجنخة بخأن الودخائع اليي ذطرهخا ال تردى إلى أن تالون مشخخخخخخاللخة تسخخخخخخيحق تقديم 

شخخخالوى بل يظةر أمام الطال  بعد منادشخخخي  لواالسخخخيفسخخخار من  أسخخخالة  لو رق 

 في إ ار الشرعةة دلون اليساس بحقوق اآل رين. أ رى للحفاظ على حقود 

 ( تنيةي  1161( من إجيالي االسخخيشخخارات )% 46.1طيا ييبةن أن )اسخخيشخخارة

بيقديم الطال  لشخخخخالواه أمام اللجنة الفرعةة اليصييخخخخة  بقاً لإلجراءات الواردة 

 (.1بالقواعد الينظية لعيل لوحدة حياية الحقوق الطتبةة )جدلو: 

 

 النسبة العدد أثر االسيشارة

 % 73.1 3411 عدم تقديم شالوى

 % 46.1 1161 تقديم شالوى

 % 111 2211 اليجيوع

 

 

 

 

 

 



 ثالثًا  من حيث طالبي االستشارة 
( 2211لوحظ أن  تقدم لطل  االسخخخيشخخخارة من أعضخخخاء لوعضخخخوات اللجنة الدائية عدد ) 

( بةنيا يصص الطالبات % 62( اسخخخيشخخخارة بنسخخخبة )4343ل  لو البة يصص الطتب ) ا

 (.11( )جدلو: % 36( اسيشارة بنسبة )1111)

 

 النسبة العدد  البي االسيشارة

 % 62 4343  تب

 % 36 1111  البات

 % 111 2211 اليجيوع 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  احملور الثالث  التوعية والتعريف بالوحدة
توعةخخة  تب لو خخالبخخات الجخخامعخخة تقوم لوحخخدة حيخخايخخة الحقوق الطتبةخخة بخخدلورهخخا في مجخخا: 

 بقخاً ليخا لورد بخاليخادة الرابعة من القواعد الينظية لعيل الوحدة، إذ أن من أهم الوسخخخخخخائل 

اليي تنيةجةا لوتلجأ إلةةا الوحدة ليحقةق األهداف اليي أنشخخخخخأت من أجلةات أن تقوم بالعيل 

االسخخخخخخيشخخخخخخارات على إنيخاء ثقافة العد: لواإلنيخخخخخخاف بةن  تب لو البات الجامعة لوتقديم 

التزمة لةم لوتبيخخخخخةرهم بحقودةم الجامعةة لوطةفةة الحيخخخخخو: علةةا باللجوء إلى القنوات 

 الشرعةة لوالرسيةة في إ ار هذه القواعد لواألنظية اليعيو: بةا في الجامعة.

لومن هخذا الينطلق تبخادر الوحدة دائيا إلى االهييام بالدلور اليوعوي عن  ريق اسخخخخخخيغت: 

 حة دا ل الجامعة لوذلك طيا يلي طافة الوسائل الييا

 أوالً  املطبوعات 
الوحده من منذ انشخخخاء تم  باعة مائة ألف نسخخصة من " طية  الحقوق الطتبةة "  -1

لوالخخذي ييضخخخخخخين القواعخخد القخخانونةخخة الينظيخخة للعيخخل بخخالوحخخدة، لولوثةقخخة حقوق لواليزامخخات 

 1/  3ينعقدة بياريخ الطال  الجامعي، لوذلك بعد إدرارهيا من مجلس الجامعة بجلسخخخخي  ال

هـخخخ، طيا تضين طل ما ييالن أن ييبادر لذهن الطال  من أسئلة حو: عيل الوحدة  1241/ 

 لواإلجابة علةةا تفيةلةاً. 

تم توزيع " طيةخخ  الحقوق الطتبةخخة " على طخخافخخة  تب لو خخالبخخات الجخخامعخخة عن  -4

لوالطالبات  ريق حيتت دامت بةا الاللةات لوأعضخخخخخخاء لوعضخخخخخخوات ناديي القانون للطتب 

بخالجخامعخة، لوطخذا اليوزيع اليبخاشخخخخخخر من  ت: اللجنخة الدائية بيقرها بيرطز الجامعة لومن 

 ت: اللجان الفرعةة بالاللةات، هذا فضخخخخختً عن نشخخخخخره بيودع الوحدة اإللاليرلوني ضخخخخخين 

مودع عيخخادة شخخخخخخؤلون الطتب لةالون ميخخاحخخاً للالخخافخخة لوإيجخخاد رابط لخخ  على مودع الجخخامعخخة 

 الرئةسي.

ة القواعخخد الينظيخخة للعيخخل بخخالوحخخدة لوطخخذا لوثةقخخة حقوق لواليزامخخات الطخخالخخ  ترجيخخ -3

الجامعي إلى اللغة االنجلةزية لونشخخخخخرها باليودع االلاليرلوني للوحدة على شخخخخخبالة االنيرنت 



لزيخخادة الفخخائخخدة لوحيى يييالن الطتب لوالطخخالبخخات الوافخخدلون الخخذين ال يجةخخدلون اللغخخة العربةخخة 

 نةا.  من اال تع علةةا لواالسيفادة م

منةا ذلو الحجم الييوسخخخخط لولوضخخخخع  على  مصيلفة، باعة بوسخخخخير إعتني بأحجام  -2

الحوائط لولوحات اإلعتنات بالاللةات لواألدسخخخخام لواليراطز بالافة منشخخخخقت لومرافق الجامعة 

لويشخخةر إلى اليعلومات األسخخاسخخةة  الطتبةة،ييضخخين الدعوة للحيخخو: على طية  الحقوق 

لودد تيت مراعاة لوضخخخخخخع هذا البوسخخخخخخير على  لومعرفيةا،بةا اليي يجخ  على الطال  العلم 

 ي إلةةا الطتب لوالطالبات.باب طل لجنة فرعةة بالل طلةة لةةيد

تحويل نيخخوص القواعد الينظية لعيل الوحدة لونيخخوص لوثةقة حقوق لواليزامات  -1

 الطال  الجامعي إلى ملف صخخوتي على درص مدمج لوأيضخخاً إلى مطبوعة بطريقة " برايل

"، لوذلخك بخاليعالون مع مرطز  تب ذلوي االحيةاجات الصاصخخخخخخة بالجامعةت لةسخخخخخخيفةد منةا 

 الطتب ذلوي االحيةاجات الصاصة شأنةم شأن طافة زمتئةم من الطتب لوالطالبات.

 ثانيًا  التواصل املباشر 
العيخل اليسخخخخخخيير على حخل اليشخخخخخخاطل اليي ييعرض لةا الطتب لوالطالبات لوالنظر  -1

شخخخخخخالخالويةم لوتظليخاتةم لوذلخك بخاليعخالون بةن اللجان الفرعةة لواللجنة الدائية  لواليحقةق في

عي ليسخخالوإدارات الاللةات مع الوضخخع في االعيبار أن األلولوية في حل اليشخخاطل الطتبةة ل

 الودية.

تواصخخخخخخل اسخخخخخخيقبا: الطتب شخخخخخخصيخخخخخخةاً بيقر الوحدة بيرطز الجامعة لواسخخخخخخيقبا:  -4

ف على شالالويةم لواسيفساراتةم لوتظلياتةم لوتقديم اتيخاالتةم لواتيخاالت الطالبات لوالودو

االسخخخخخيشخخخخخارات التزمة لةم لواليي من شخخخخخأنةا تبيخخخخخةرهم بحقودةم لواليزاماتةم الجامعةة 

 لوطةفةة الحيو: علةةا عبر القنوات الشرعةة بالجامعة.

الاللةات حةث ( لوإرسخخخخخخال  طامتً إلى PDFتم تحويخل طيةخ  الحقوق الطتبةخة إلى ) -3

متً لوإرسخخخخال  طا الطتب لوالطالبات عبر عنالوينةم االلاليرلونةة  معباليواصخخخخل   الاللةةتقوم 

 .إلى طافة الطتب لوالطالبات على بريدهم االلاليرلوني 

تنظةم اليحاضخخخخخخرات لوالندلوات في الاللةات لواألدسخخخخخخام لوالسخخخخخخالن الجامعي للطتب  -2

لوالطخخالبخخات ليوصخخخخخخةخخل أطبر دخخدر من اليعلومخخات عن الوحخخدة إلةةم مع االسخخخخخخييخخاع إلى 



اديراحاتةم لومشخخارطاتةم في هذا الشخخأن لواإلجابة عيا لديةم من أسخخئلة تيعلق بعيل الوحدة 

ب لو خخالبخخات الجخخامعخخة بيصيلف الاللةخخات  ت: ( لقخخاء تعريفي مع  ت41هخخذا لودخخد تم عقخخد )

 هـ. 1231/1221الفيلةن الدراسةةن األلو: لوالثاني من العام الدراسي 

بحةخخخث ييخخخخخخبح عخخخدد اللقخخخاءات اليعريفةخخخة منخخخذ تخخخاريخ انشخخخخخخخخاء الوحخخخدة حيى تخخخاريخ 

 لقاء تعريفي(. 431هـ )1/11/1221

م لجان الفرعةة حةث يقواليواصخخل بشخخالل مسخخيير بةن اللجنة الدائية بيرطز الجامعة لوال-1

رئةس لوأعضخاء اللجنة الدائية بيقدم االسخيشخارات القانونةة لواإلجرائةة لرؤسخاء لوأعضاء 

اللجخخان الفرعةخخة، طيخخا ييم تزلويخخد اللجخخان الفرعةخخة بالخخل مخخا يسخخخخخخيجخخد من تطورات لوتيم 

مصخا بيةم ليزلويخد اللجنخة الخدائية بيا يسخخخخخخيجد من شخخخخخخالالوى  تبةة في الاللةات، لومعرفة 

ءات اليي تيت من دبل اللجان الفرعةة في هذه الشخخالالوى لوطذلك القرارات اليخخادرة اإلجرا

 فةةا. 

تم تأسخخةس فرع للجنة الدائية بيرطز الدراسخخات الجامعةة للطالبات بعلةشخخة لوالذي  -7

تم نقلة ليرطز الجامعة للطالبات، لوذلك ليحقةق تواصخخخخخل أفضخخخخخل لوأطثر تأثةراً مع الطالبات 

لقانونةة لةن لوالرد على اسخخيفسخخاراتةن لوتلقي اتيخخاالتةن الةاتفةة لوتقديم االسخخيشخخارات ا

لواإلجابة على أسخخخئليةن بشخخخالل مباشخخخر لوفعا: أسخخخوة بيا يقدم للطتب من أعضخخخاء اللجنة 

 الدائية بيرطز الجامعة.

تم إنشخخخخخخاء بريخد إلاليرلوني للجنة الدائية بالوحدة باليعالون مع عيادة االتيخخخخخخاالت  -3

لوذلك لةالون لوسخخخةلة مةسخخخرة للطتب  prs@ksu.edu.saلوهو   لواليعامتت االلاليرلونةة

 لوالطالبات لوالعاملةن بالوحدة لليواصل فةيا بةنةم.

إنشخاء بريد إلاليرلوني لالل لجنة فرعةة باليعالون مع عيادة االتيخاالت لواليعامتت   -1

ةن بااللاليرلونةة، لودد تم إبتغ طل لجنة بالبريد الصاص بةا لوذلك لةالون االتيخخخا: مسخخخييًرا 

 اللجنة الدائية لوطافة اللجان الفرعةة اليابعة لةا ليا فة  ميلحة الطتب لوالطالبات. 

 

 

 



  هـ4/44/4114منذ انشاء الوحدة حىت تاريخ  ثالثًا  ورش العمل واالجتماعات
 ( عقد لورشة عيل لسالرتارية اللجان الفرعةة 1)

تلك  لودد تنالولت بالاللةات،تم عقد لورشخخخة العيل لسخخخخالرتارية لوسخخخخالرتةرات اللجان الفرعةة 

 الورشة منادشة عدة محالور هي 

اليعريف بالوحدة لومراحل إنشخائةا لوالفلسخفة اليي أنشخأت على أسخاسخةا لواألهداف  •

 اليي ترمى إلى تحقةقةا.

اليعريف بخخالةةالخخل اإلداري للوحخخدة لوتشخخخخخخالةخخل اللجخخان الفرعةخخة لوالخخدائيخخة لوالعلةخخا  •

 وى ألو اليظلم أمام اللجان لوالفيل فةةالوا يياصات طل لجنة لومراحل تقديم الشال

الضخخخخخخيانات اليي تالفل حيخخخخخخو: الطتب لوالطالبات على حقودةم بينيةى الحةادية  •

لواليوضخخخخخوعةة لودلون اليسخخخخخاس بيسخخخخخيقبلةم الجامعي لواليي تيت مراعاتةا في تشخخخخخالةل 

 لوا يياصات أدسام الوحدة لواإلجراءات الييبعة أمامةا.

لفرعةة بداية من اسخخخيتم الشخخخالوى لوالفيخخخل فةةا برنامج عيل سخخخالرتارية اللجان ا •

لوإعتن ذلوي الشخخخأن بالقرار اليخخخادر بعد اعيياده من صخخخاح  اليخخختحةة لوانيةاء بحفظ 

 اليلف، مع شرح تطبةقي على النياذج اليعدة لةذا الغرض.

فيح باب النقاش بةن أعضخخخخاء الورشخخخخة حةث تم  رح األسخخخخئلة لواليقيرحات لودام  •

 ة باإلجابة على تلك األسئلة لوفقاً للوائح لواألنظية الجامعةة.أعضاء اللجنة الدائي

 ( عقد اجيياعات دلورية مع رؤساء اللجان الفرعةة 4)

ييم عقد اجيياعات دلورية بةن أعضخخخاء اللجنة الدائية لورؤسخخخاء اللجان الفرعةة ال تعةم 

ي هذا م فعلى طل ما يسخيجد بشخأن العيل بالوحدة لواالسخيياع إلى اسيفساراتةم لوتساؤالتة

 الشأن لومحالولة األعداد لواليصطةط الدائم للردي لوالنةوض بالعيل في الوحدة لوتطويره.

 

 

 

 



 رابعًا  تصميم وتنفيذ موقع إلكرتوني للوحدة على شبكة اإلنرتنت 
تم إنشخخخخخخاء مودع إلاليرلوني لوحخدة حيخايخة الحقوق الطتبةخة على شخخخخخخبالة اإلنيرنت مرتبط 

عيادة شخخخئون الطتب بالجامعة، حةث تم إضخخخافة رابط بيودع جامعة اليلك سخخخعود لومودع 

ليودع الوحدة على اليخخفحة الرئةسخخةة ليودع الجامعة لالي يسخخةل على الطتب لوالطالبات 

االهيخداء إلة  لواليواصخخخخخخل مع  لواالسخخخخخخيفادة من الصدمات اليي يقدمةا، مع الحرص الدائم 

الوحدة لو تب لو البات على أن يالون هذا اليودع اإللاليرلوني دناة اتيخخخخخا: بةن أعضخخخخخاء 

الجامعة بشخخالل مسخخيير على مدار السخخاعة. لودد تيضخخين اليودع العديد من اليخخفحات اليي 

 تعبر عن عيل الوحدة لوالصدمات اليي تقدمةا. لوأهم هذه اليفحات 

 الشعار الرسيي للوحدة. •

 الرؤية لوالرسالة لواألهداف  •

 فالرة الوحدة لوتطورها  •

 ا.تشالةل الوحدة لوا يياصاتة •

   لواال تعاألنظية لواللوائح اليي تنظم العيل بةا لوتلك اليي يةم الطال  معرفيةا  •

 علةةا.                

إرشخخخخخادات لطتب لو البات الجامعة لوألعضخخخخخاء الوحدة بيصيلف اللجان تييثل في  •

 مراحل تقديم الشخخخالوى ألو اليظلم أمام اللجان الفرعةة ألو اللجنة الدائية لواليحقةق لوالفيخخخل

فةةخا لونيخاذج العيخل لوبرنخامج عيل الرئةس لواألعضخخخخخخاء لوالسخخخخخخالرتارية باللجان الفرعةة 

 لوأسياء لوأردام اليلةفونات الصاصة بأعضاء لوسالرتارية طل لجنة.

 أ بار الوحدة. •

 عدد من الرلوابط اليي تةم الطال . •

 بةان اإلنجازات اليي دامت بةا الوحدة. •

 نياذج الوحدة " تفاعلةة ". •

العيخخل بخخاسخخخخخخييرار على تطوير مودع الوحخخدة اإللاليرلوني على شخخخخخخبالخخة اإلنيرنخخت لويجرى 

لوذلخخك من  ت: تزلويخخده  السخخخخخخاعخخة،لوجعلخخ  أطثر تفخخاعتً مع الطتب لوالطخخالبخخات على مخخدار 

 لوالطالبات.بيفحات إلاليرلونةة جديدة تقدم  دمات إضافةة للطتب 


