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 كلمة عميد شؤون الطالب

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

هـ(. وبشكل عام فإن التقرير يرصد الحاالت 3418/3419بالجامعة للعام الجامعي )

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

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

هيئة تدريس  والمساواة في أوساط المجتمع الجامعي من طالب وطالبات وأعضاء

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

وال شك أن منسوبي الوحدة يبذلون جهوداً طيبة في رصد الحاالت ومتابعتها واتخاذ الالزم 

ية بحيالها. وأكثر ما ينبغي التركيز عليه هو المشاركة الطالبية الفاعلة في لجان الحقوق الطال

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

باألساس الطالب الجامعي. وهذا ما سوف تسعى الوحدة إلى تحقيقه في المرحلة القادمة 

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

ت مع الطالب والطالبات في الكليات مما سوف يساهم في الوصول ورش العمل واللقاءا

 إلى البيئة الجامعية السليمة المنتجة والمتصالحة مع نفسها بإذن اهلل.

 واهلل الموفق،،،،

 ن الطالبؤو عميد ش                                                                       

 أ.د./فهد بن حمد القريني                                                                    

 



 كلمة مدير وحدة حماية الحقوق الطالبية

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

ة التي للقضاء على النظرة الخاطئ للحقوق الطالبية المبنية على أسس قانونية في محاولة

كفل من الحقوق ما ي لهوعاء لاللتزامات والواجبات دون أن يكون  أنهتنظر للطالب على 

 حياة جامعية مستقرة موفقة. له

إن وحدة حماية الحقوق الطالبية تتوافر لها مقومات الحياد واالستقاللية للنظر في تظلمات 

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

 جامعية سليمة تحفظ فيها الحقوق وتراعى فيها القيم واألخالق.

ه( أن عدد الشكاوى الصادرة 3418/3419ويوضح التقرير السنوي للعام الجامعي )

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

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

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 تطور عمل 

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

 الطالب والطالبات بحقوقهم وإدراكهم للواجبات المنوطة بهم داخل الجامعة.

 مدير وحدة حماية الحقوق الطالبية                                                           

 حسام بن سعد القحطاني                                                                   



 متهيد:

فتحت جامعة الملك ســـعود بإنشـــاحها لوحدة حماية الحقوق الطالبية عهداً جديداً من تطوير العمل 
المجتمع الجامعي  اهتمامء مفـاهيم ومجـاالت جـديـدة ظلت لفترة طويلة خار  وإرســـــــــــا األكـاديمي

قل لمواجهة المشــــكالت التي تعر  قدراتهوذلك بأن أصــــبح بناء شــــخصــــية الطالب الجامعي وتنمية 
 تحقيقه وتســـــعي إلى فيهأمراً من صـــــميم االهتمامات األكاديمية التي تمعن الجامعة النظر  مســـــيرته

وحدة  هبما قامت  توضــــيحفي إطار و وحدة حماية الحقوق الطالبية،  بهتقوم من خالل الدور الذى 
هـ 3449حمـايـة الحقوق الطالبيـة من جهود بـدايـة من تـاريئ إنشـــــــــــاحهـا في الثـالـ  من محرم لعام 

هـ ، ونظراً ألهمية أن نستطلع ما تم إنجازه وصوالً لمستقبل أفضل 3419وحتى نهاية رمضان لعام 
وحدة من أعمال ال بهوأكثر إنجازاً بإذن اهلل تعالى ، فإننا نســـــــــــتعرت في هذا التقرير كافة ما قامت 
 في الفترة القــادمــة بــهوجهود ومشــــــــــــاركــات وفعــاليــات لنقا من خالل ذلــك على مــا يجــب القيــام 

دة فعــاليتهــا ورفع مســـــــــــتوى كفــاءتهــا ألداء دورهــا على أكمــل وجــه في لتطوير عمــل الوحــدة وزيــا
 المجتمع الطالبي ، وتحقيقًا لهذا الهدف سيكون تناول أجزاء التقرير وفقاً لما يلي : 

 

 الجزء األول : موجز عن نشأة الوحدة ومراحل تطورها.

 الجزء الثاني: إنجازات الوحدة.

 الجزء الثالث: الرؤية المستقبلية.

 

 ونبدأ بعرض رؤية ورسالة وأهداف الوحدة:

 
 
 
 
 



 الرؤية:
 

بناء شخصيية الطال  الجامعي وتنمية ددرات  لمواجةة المشالتت التي تعردل 

   .مسيرت  وذلك بترسيخ مفةوم المطالبة بالعدل والمبادرة نحو دفع الظلم لدي 

 
 الرسالة:

 
ي المتبادل بين منسوبتحقيق مجتمع جامعي متجانس تسود في  روح التعاون 

الجامعة، والوصخخخخخول إلى أعلى مسخخخخختويات جودة العمل األطاديمي عن  ريق 

إدرار مبادئ العدل واإلنيخخخاف طدعامة أسخخخاسخخخية في بناء مجتمع مثالي دا ل 

   الجامعة.

    

 اهلدف:
 

 التحقيق والفيل في الشالاوى والتظلمات التي يتقدم بةا الطتب والطالبات 

 التزمة للطتب فيما يصص مشالتتةم األطاديمية  تقديم االستشارات

 وغير األطاديمية المرتبطة بالجامعة.

   تبيير الطتب والطالبات بحقودةم الجامعية وطيفية الحيول عليةا

 .باللجوء إلى القنوات الشرعية والرسمية دا ل الجامعة

 

 

     

 



 اجلزء األول: نشأة الوحدة ومراحل تطورها:
الطال  الجامعي وتنمية ددرات  لمواجةة المشالتت التي تعردل بناء شصيية 

مسيرت  أصبح أمراً من صميم االهتمامات األطاديمية التي تمعن الجامعة النظر 

في  وتسعى إلى تحقيق  من  تل الدور الذي تقوم ب  وحدة حماية الحقوق 

ع موضالطتبية في تفعيل وثيقة حقوق والتزامات الطال  الجامعي ووضعةا 

التطبيق العملي حيث تةدف هذه الوثيقة إلى توعية الطتب بحقودةم األطاديمية 

والصدمية التي تقدمةا لةم الجامعة وفقاً إلمالاناتةا وطيفية الحيول على هذه 

الحقوق والجةة المصتية بذلك طما تةدف إلى توعيتةم بالتزاماتةم تجاه الجامعة 

مل األطاديمي وما يرتبط ب  ذلك األمر من وذلك حرصاً من الجامعة على جودة الع

صلة وثيقة بين الطال  من جةة واألستاذ الجامعي واألجةزة والوحدات الجامعية 

من جةةٍ أ رى وما ينبغي أن يالون علي  حال تلك العتدة من الشفافية والوضوح 

 مع مصتلف مالونات العمل الجامعي في مجاالت  المصتلفة.

طان لزاماً عليةا القيام بعدد من الصطوات واإلجراءات  وفي بداية إنشاء الوحدة

التزمة لوجودها وضبط العمل بةا لتتمالن من تقديم  دماتةا لطتب و البات 

 الجامعة على الوج  األطمل ونوجزها فيما يلي:

  إعداد القواعد القانونية المنظمة للعمل بالوحدة والتي عرفت " بالقواعد

الحقوق الطتبية " والتي تضمنت ثتثين مادةً المنظمة لعمل وحدة حماية 

نظمت طافة أوج  العمل بدايةً من أهداف الوحدة وآليات تحقيقةا ومروراً 

بالةيالل اإلداري والتنظيمي لةا وتشاليل وا تياصات طل لجنة من لجانةا 

وانتةاًء باإلجراءات الواج  إتباعةا أمام هذه اللجان ليالون دور الوحدة 

جتمع الجامعي ودد تم اعتمادها وإصدارها من مجلس الجامعة فاعتً في الم

 هـ.3/1/1241بجلست  المنعقدة بتاريخ 



  الطال  الجامعي" بجامعة الملك سعود  توالتزاماإصدار " وثيقة حقوق

والتي تضمنت الحقوق األطاديمية وغير األطاديمية للطال  وطذا االلتزامات 

التي يج  على الطال  احترامةا في عتدت  بالجامعة تحقيقاً لمجتمع جامعي 

متجانس تسود في  روح التعاون المتبادل بين منسوبيةا ودد تم اعتمادها 

 هـ.3/1/1241الجامعة بجلست  المنعقدة بتاريخ وإصدارها من مجلس 

  تيميم النماذج التي يستطيع من  تلةا الطتب تقديم الشالاوى بيورة

منضبطة مما يمالن أعضاء وسالرتارية اللجان بالوحدة من متابعة تلك 

 الشالاوى واتصاذ إجراءات الفيل فيةا بيسر وسةولة.

  لفرعية بالالليات بتاريخ عقد ورشة عمل لسالرتارية وسالرتيرات اللجان ا

هـ تحت رعاية معالي مدير الجامعة وسعادة عميد شئون 12/6/1241

 الطتب للتعريف بالوحدة واإللمام بالقواعد المنظمة لعملةا. 

  تبسيط القواعد المنظمة لعمل وحدة حماية الحقوق الطتبية وتلصييةا لتالون

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

 حماية الحقوق الطتبية".

  وضع برنامج عمل تفييلي لرئيس وأعضاء وسالرتارية اللجان الفرعية من

شأن  أن يمالنةم من الودوف على طافة  طوات وإجراءات العمل باللجنة 

ويلقي الضوء على االعتبارات التي يج  مراعاتةا عند ممارسة دورهم 

ودع الوحدة اإللالتروني وتوزيع  على وا تياصاتةم باللجنة وتم نشره بم

 طافة اللجان الفرعية.

  تيميم وتنفيذ شعار للوحدة يعبر عن أهدافةا وليالون رمزاً لةا في المالاتبات

 الرسمية واإلعتنات.



ودد تواصل العمل في سبيل تحسين أداء و دمات الوحدة طإحدى الرطائز 

الجامعية التي تساعد على األساسية لمساعدة الطال  الجامعي وتوفير البيئة 

 اإلبداع والتميز وفي إ ار ذلك تم ما يلي:

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

الفرعية بالليات الجامعة تنفيذاً لما نيت علي  القواعد المنظمة لعمل 

وحدة حماية الحقوق الطتبية ودد بدأت هذه اللجان في مباشرة عملةا 

( لجنة 33النحو المنيوص علي  بالقواعد وبلغ عدد هذه اللجان )على 

( لجنة للطالبات وذلك عق  11( لجنة للطتب و)43فرعية منةا )

استبعاد اللجان الفرعية بالالليات الالائنة  ارج الرياض بعد صدور األمر 

 ( بإنشاء جامعات الصرج والمجمعة وشقراء.112السامي ردم )أ /

تروني للوحدة باليفحة الرئيسية على مودع الجامعة تم تدشين مودع إلال .4

ومودع عمادة شئون الطتب حيث تم إفراغ محتويات القواعد المنظمة 

لعمل الوحدة وطذا النماذج الصاصة بالوحدة وتم اإلشارة إلى حقوق 

والتزامات الطتب بالجامعة هذا ودد تم إنشاء بريد إلالتروني للجنة الدائمة 

مع عمادة االتياالت والمعامتت االلالترونية وهو  بالوحدة بالتعاون

(prs@ksu.edu.sa ( وذلك ليالون وسيلة ميسرة للطتب وأعضاء

الوحدة للتواصل فيما بينةم ويتم استقبال شالاوى الطتب على هذا المودع 

 بيفة مستمرة. 

تم عمل سجل إلالتروني لعمل الوحدة يشمل طافة الشالاوى والتظلمات  .3

دة وما تم فيةا من إجراءات وما اتصذ من درارات بشأنةا التي تقدم للوح

وذلك لضبط عمل الوحدة وتيسير إ تع الطتب على ما تم اتصاذه من 

 إجراءات بشأن شالاويةم.

تم إنشاء فرع للجنة الدائمة بمرطز الدراسات الجامعية للبنات بعليشة  .2

يضم متصييات في المجال القانوني يقمن بالتحقيق والفيل في 



لشالاوى والتظلمات وتقديم االستشارات للطالبات والتواصل مع اللجان ا

الفرعية بالالليات بأدسام الطالبات التابعة للمرطز، ودد تم نقل ذلك الفرع 

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

تم تدشين حساب وحدة حماية الحقوق الطتبية على موادع التواصل  .1

 جتماعية )تويتر، فيسبو(( وهي: اال

      Twitter: @prs_ksu 

     Facebook: prs.ksu.edu 

   

 

 

 اجلزء الثاني: إجنازات الوحدة:     
نسخخخخخختعرض إنجخازات وحخدة حمخايخة الحقوق الطتبيخة وذلك حسخخخخخخ  الدور والمةام 

هـخخخخخخخ وحتى أول شخخوال 3/1/1241المنو ة بةا بدايةً من تاريخ إنشخخاء الوحدة في 

 هـ وذلك من  تل المحاور الثتث اآلتية:1231

 .المحور األول: الشالاوى الطتبية 

 .المحور الثاني: االستشارات الطتبية 

 .المحور الثالث: التوعية والتعريف بالوحدة 

 احملور األول: الشكاوى الطالبية:

ت يخأتي في مقخدمخة الوحخدة وأهخدافةخا اسخخخخخختقبخال الشخخخخخخالخاوى المقخدمة من الطتب والطالبا

وتظلمخاتةم والتحقيق والفيخخخخخخل فيةخا وذلك من  تل لجان الوحدة الفرعية الالائنة بالليات 

لجنخة للطخالبات بعد إلغاء طلية العلوم  11لجنخة للطتب و 44الجخامعخة والتي يبلغ عخددهخا )

اليخخخخخخحيخة( وطذلك من  تل اللجنة الدائمة لوحدة حماية الحقوق الطتبية بمرطز الجامعة 

 الثالث وفرعةا في مرطز الجامعة للبنات.الدور  11بمبنى 



و بقاً لإلحيخخخخائيات المرفقة بةذا التقرير فقد بلغ عدد الشخخخخالاوى التي اسخخخختقبلتةا الوحدة 

( شخخخالوى وتظلم، حيث دامت اللجان الفرعية بالالليات باسخخختقبال 1323بلجانةا المصتلفة )

( 211لدائمة عدد )( شخالوى من إجمالي عدد الشخالاوى بينما استقبلت اللجنة ا133عدد )

 ( ونوضح  على النحو التالي:1شالوى وتظلم )جدول 

 

 

 

 

 ( 1جدول ) 

هـ وحتى 3/1/1241الشالاوى والتظلمات التي تم الفيل فيةا منذ إنشاء الوحدة في 

 هـ1/11/1231

 العدد الجةة

 634  تب اللجان الفرعية

 311  البات

 413  تب اللجان الدائمة

 164  البات

 1323 المجموع



 

 

 

 ( 4عية على النحو التالي جدول ) وجاء توزيع الشالاوى المقدمة إلى اللجان الفر

 (   4جدول ) 

 توزيع الشالاوى المقدمة إلى اللجان الفرعية  بقاً لما استقبلت  طل لجنة 

 

لجان  الاللية م

 الطتب

لجان 

 الطالبات

 المجموع

 31 46 13 الحقوق والعلوم السياسة 1

 63 13 11 إدارة األعمال 4

 31 12 31 اآلداب 3

 41 13 16 اللغات والترجمة 2

 3 - 3 السياحة واآلثار 1

 1 - 1 المعلمين 6

 - - - معةد اللغويات العربية 1
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 13 22 12 التربية 3

 3 - 3 علوم الرياضة والنشا  البدني 1

 26 - 26 الةندسة 11

 1 - 1 العمارة والتصطيط 11

 31 31 11 الحاس  والمعلومات علوم 14

 14 32 13 العلوم 13

 41 - 41 علوم األغذية والزراعة 12

 31 11 41 الط  11

 1 - 1    األسنان 16

 13 1 6 الييدلة 11

 31 31 1 التمريض 13

 41 41 2 العلوم الطبية التطبيقية 11

 2 1 3 العلوم اليحية 41

 13 1 2 الدراسات التطبيقية و دمة المجتمع 41

 1 - 1 المجتمع بالرياض 44

 312 3 311 السنة التحضيرية 43

 

 شالوى. 133المجموع الاللي للشالاوى 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ** تصنيف الشكاوى:

 أوالً من حيث عدد املتقدمني واجلهة املقدم هلا الشكوى:
هـخخخخخخخخخخخ وحتى 3/1/1241تقخدم  تب و خالبخات الجخامعخة منخذ تخاريخ إنشخخخخخخاء الوحدة في 

( شخخخخالوى إلى اللجان 133( شخخخخالوى وتظلم ددم منةا)1323هـخخخخخخخخخ بعدد )1/11/1231
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( شخخخخخخالوى وتظلم أمام اللجنة الدائمة بمرطز 211الفرعيخة بخالالليات وأدسخخخخخخام الطالبات و)

 الجامعة بالدرعية وبفرع اللجنة بمرطز الجامعة للطالبات وذلك  بقاً لتفاصيل 

 (.3)جدول 

 الشالوى ( عدد المتقدمين والجةة المقدم لةا3جدول )

 المجموع اللجان الدائمة اللجان الفرعية المتقدم

 %66 331 %61 413 % 63 634 الطتب

 %32 263 %31 164 %34 311 الطالبات

 %111 1323 %111 211 %111 133 المجموع

 

 

 

 ووفقاً لةذا التينيف يتضح لنا ما يلي:

  ( ويمالن تفسخخخخخخير %34الطتب أطثر تقديماً للشخخخخخخالاوى من الطالبات )بزيادة تبلغ

 ذلك بزيادة أعداد الطتب المسجلين بالجامعة مقارنةً بعدد الطالبات.

  عدد الشخخخالاوى المقدمة من الطتب أمام اللجنة الدائمة أطبر بنسخخخبة عالية عن التي

تقخدم بةخا الطخالبخات لخذات اللجنخة ويرجع ذلخك إلى أن اللجنخة الدائمة يقع مقرها منذ 
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ة بخالخدرعية والذي ب  طليات الطتب في حين تأ ر إنشخخخخخخاء الوحخدة بمرطز الجخامعخ

 إنشاء الوحدة في مقر الطالبات.

 ( من إجمالي عدد % 31عدد الشخخخخالاوى المقدمة إلى اللجنة الدائمة يمثل نسخخخخبة )

الشخالاوى المقدمة للوحدة في حين أن نسخبة عدد الشالاوى المقدمة للجان الفرعية 

من ذلك بالدور الفاعل للجنة الدائمة ( ويمالننا االسخخخخخختنتاج % 61بخالالليخات يمثل )

 (2والذي يعد دوراً طبيراً مقارنةً بدور اللجان الفرعية )جدول 

 

 

 ( مجموع عدد الشالاوى للجان الفرعية والدائمة للوحدة:2جدول )

 النسبة العدد الجةة 

 %61 133 اللجان الفرعية

 % 31 211 اللجنة الدائمة

 % 111 1323 المجموع 

 



 

 

 

 ثانيًا: من حيث عدد الشكاوى خالل األعوام الدراسية:
تقدم  تب و البات الجامعة بشخخخخخالاويةم على مدار األعوام الماضخخخخخية منذ تاريخ إنشخخخخخاء 

 هـ على النحو التالي:1/11/1231الوحدة وحتى 

 :الفترة األولى 

 بلغ عدد الشخخخخخالاوى المقدمة للوحدة  تل تلك الفترة وهي منذ تاريخ إنشخخخخخاء الوحدة

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

 شالوى. 61هـ( إلى عدد 1241
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 :الفترة الثانية 

هـخخخخخخخ حتى نةاية 1241هـخخخخخخخ )من بداية شخخخوال 1241/1231 تل العام الدراسخخخي 

 شالوى. 411هـ( بلغ عدد الشالاوى 1231رمضان 

 :الفترة الثالثة 

حتى نةاية شخخةر  1231)من بداية شخخوال هـخخخخخخ 1231/1231 تل العام الدراسخخي 

 شالوى. 123هـ( بلغ عدد الشالاوى 1231رمضان 

 :الفترة الرابعة   

هـخخ )من بداية شوال عام 1234/1233هـخخ، 1231/1234 تل العامين الدراسيين 

شالوى  312هـخخخخخخ( بلغ عدد الشالاوى 1233هـخخخخخخ حتى نةاية شخةر رمضخان 1231

 (.1)جدول 

 الفترة الصامسة:

هـخخخخخ حتى نةاية 1233هـخخخخخ )من بداية شوال عام 1233/1232لدراسي  تل العام ا

 شالوى. 136هـ( بلغ عدد الشالاوى 1232شةر رمضان 

 الفترة السادسة:

هـخخخخخ حتى نةاية 1232هـخخخخخ )من بداية شوال عام 1232/1231 تل العام الدراسي 

 شالوى. 111هـ( بلغ عدد الشالاوى 1231شةر رمضان 

 الفترة السابعة: 

هـخخخخ حتى نةاية 1231هـخخخخ )من بداية شوال عام 1231/1236لدراسي  تل العام ا 

 شالوى. 16هـ( بلغ عدد الشالاوى 1236شةر رمضان 

 :الفترة الثامنة 

هـخخخخخ حتى نةاية 1236هـخخخخخ )من بداية شوال عام 1236/1231 تل العام الدراسي 

 شالوى. 14هـ( بلغ عدد الشالاوى 1231شةر رمضان 

 الفترة التاسعة:

هـخخخخخ حتى نةاية 1231هـخخخخخ )من بداية شوال عام 1231/1233الدراسي  تل العام 

 شالوى. 16هـ( بلغ عدد الشالاوى 1233شةر رمضان 



 الفترة العاشرة:

هـخخخخخ حتى نةاية 1233)من بداية شوال عام هـخخخخخ 1233/1231 تل العام الدراسي 

 شالوى. 114عدد الشالاوى  غهـ( بل1231شةر رمضان 

   

 األعوام الدراسية.( عدد الشالاوى  تل 1جدول )  

 

 المعدل الشةري عدد الشالاوى الفترة

 1،6 61 أشةر( 1الفترة األولى )

 11 411 شةراً( 14الفترة الثانية )

 11،1 123 شةراً( 14الفترة الثالثة )

 13 312 شةراً( 42الفترة الرابعة )

 11،3 136 شةر( 14الفترة الصامسة )

 3،1 111 شةر(14الفترة السادسة)

 3 16 شةر( 14الفترة السابعة )

 1،6 14 شةر(14الفترة الثامنة )

 6،3 16 شةر(14) التاسعةالفترة 

 1،3 114 شةر( 14)العاشرة الفترة 

 11،2 1323 شةر( 141 تل )المجموع 

 



 

 ووفقاً لةذا التينيف يمالن استنتاج ما يلي:

 جةود تعينةم على  زيخادة ثقخة الطتب والطخالبخات في عمخل الوحخدة ومخا تبخذلخ  من

 استعادة حقودةم.

  نمو الوعي الحقودي لطتب و البات الجامعة نتيجة تعاملةم المباشخخخخر مع الوحدة

أثناء تقديم الشخخخالاوى أو اللجوء إليةا لطل  االسخخختشخخخارة القانونية مما أدى لزيادة 

 معدل الشالاوى المقدمة منةم بمرور الودت.

 معية المصتلفة المطبقة بالجامعة والتي يقوم إلمخام الطتب والطخالبات باللوائح الجا

أعضخخاء الوحدة بتبسخخيطةا وشخخرحةا لةم مثل الئحة الدراسخخة واال تبارات والئحة 

التأدي  وغيرها مما يجعل الطتب والطالبات يحرصخخخون على االسخخختفادة من هذه 

 القناة الحقودية التي أدامتةا لةم الجامعة.

 ثالثًا: من حيث نتيجة الشكوى: 
تالون القرارات اليخخخخخخادرة من لجان الوحدة فيما يقدم إليةا من شخخخخخخالاوى بعضخخخخخخةا في دد 

 صالح الشاطي والبعض اآل ر في غير صالح  ويمالن بيان ذلك وفقاً لإلحيائية التالية:
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 ( عدد الشالاوى من حيث نتيجة الشالوى6جدول )

اللجان  القرار

 الفرعية

المجموع  اللجنة الدائمة

 الاللي

النسبة 

 ةالمئوي

 % 14 613 412 212 ليالح الشاطي

 % 31 211 133 334 لغير صالح الشاطي

 % 1 13 24 16 تنازل الشاطي

 %6 34 31 11 اإلحالة لجةة اال تياص

 % 111 1323 211 133 المجموع

 

 ومن  تل هذا التينيف يمالن استنتاج ما يلي:

الطتب والطالبات  جاءت القرارات اليخخادرة من الوحدة في الشخخالاوى المقدمة من .1

( من إجمخخالي % 14( شخخخخخخالوى بنسخخخخخخبخخة )613في صخخخخخخالح مقخخدميةخخا في عخخدد )

الشخخخخخخالخاوى المقخدمخة حيخث تم تحقيق رغبخة أو مطال  مقدميةا في ضخخخخخخوء النظام 

القخانوني وهخذه النسخخخخخخبخة تمثل مؤشخخخخخخراً إيجابياً ليخخخخخخالح  تب و البات الجامعة 

 وتعالس دور وفاعلية وحدة حماية الحقوق الطتبية.
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لغ عخخدد القرارات اليخخخخخخخادرة من الوحخخدة في الشخخخخخخالخخاوى المقخخدمخخة من الطتب ب .4

( وهذه %31( شخخخخالوى بنسخخخخبة )211والطالبات في غير صخخخخالح مقدميةا عدد )

النسخبة تعد جيدة مقارنةً بعدد الشخالاوى التي صخدر بةا درارات ليالح مقدميةا إال 

 الواردة بخخاللوائح أنخخ  ينبغي العمخخل على تقليلةخخا من  تل توعيخخة الطتب بحقودةم

واألنظمخة الجخامعيخة وهو مخا تحرص عليخ  وحدة الحقوق الطتبية عن  ريق عقد 

لقخاءات مباشخخخخخخرة بالطتب في مصتلف الالليات لتوضخخخخخخح اإلجراءات الضخخخخخخرورية 

 الواج  إتباعةا وصوالً لةدفةم المنشود من الشالوى.

ة منةم جاءت الحخاالت التي تنخازل فيةخا الطتب والطخالبخات عن الشخخخخخخالاوى المقدم .3

( مما يدل على عدم وجود أية ضخخخغو  على مقدميةا من % 1منصفضخخخة بنسخخخبة )

 جان  الجةات المشالو في حقةا.

نسخخخخخخبخة الشخخخخخخالخاوى التي تم إحالتةا لجةات اال تيخخخخخخاص األ رى بالجامعة بلغت       .2

( من إجمخالي عخدد الشخخخخخخالخاوى وجخاءت في مقخدمة الجةات التي أحالت لةا % 6)

 ى:الوحدة هذه الشالاو

  رؤسخخخخخاء األدسخخخخخام )فيما يصص  لبات إعادة تيخخخخخحيح اال تبارات الفيخخخخخلية

( من الئحة الدراسخخخخخخة واال تبارات 31 ،43النةخائيخة وفقخاً لنص المخادتين )و

 ودواعدها التنفيذية.

 

 رابعاً: من حيث موضوع الشالاوى المقدمة من الطتب والطالبات:

الطتبية وتنوعت وفقاً للمشخخخالتت التي ا تلفت الموضخخخوعات التي طانت محتً للشخخخالاوى 

يواجةةا الطتب والطالبات  تل دراسختةم في الجامعة وبلغت المشخالتت األطاديمية نسبة 

( من إجمالي عدد الشخخخالاوى المقدمة للوحدة أما المشخخخالتت غير األطاديمية فإنةا % 33)

 (.1( من الشالاوى )جدول % 14لم تتجاوز )

 

 

 



 من حيث موضوع الشالوى المقدمة للوحدة( عدد الشالاوى 1جدول )

موضوع 

 الشالوى

لجان 

 الطتب 

النسبة  المجموع  اللجنة الدائمة  لجان الطالبات

 المئوية

المشالتت 

 األطاديمية

121 413 311 1163 31 % 

المشالتت 

غير 

 األطاديمية

14 23 21 131 13 % 

 %111 1323 211 311 634 المجموع

 

 

 

 االستشارات الطالبية:** احملور الثاني: 
 بلغ عدد االسخخختشخخخارات الطتبية التي ددمتةا اللجنة الدائمة بوحدة حماية الحقوق الطتبية

هـخخخ إلى عدد 1231نةاية رمضان لعام هـخخخ حتى 3/1/1241في  منذ تاريخ إنشاء الوحدة
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( اسختشخارة دانونية تمت جميعةا بواسخطة المستشارين القانونيين المشارطين في 3111)

 ية اللجنة الدائمة بمرطز الجامعة ومرطز الجامعة للطالبات.عضو

 أوالً: من حيث املوضوع:
تعددت الموضخوعات التي طانت محتً لتسختشخارات الطتبية وتنوعت وفقاً للمشالتت التي 

يواجةةا الطتب والطالبات  تل دراسخخخخختةم في الجامعة وجاءت هذه الموضخخخخخوعات وفقاً 

 (:3 لإلحيائية التالية )جدول

 

 

 

 النسبة العدد موضوع االستشارة

 % 31 1121 نتائج اال تبارات الفيلية والنةائية

 % 13 111 إجراءات القبول والتسجيل

 % 11       334     سوء األداء التدريسي

 % 3 312 سوء معاملة عضو هيئة التدريس

 % 1 311 إجراء ا تبار بديل لوجود عذر

 %11 211 النةائي للغيابالحرمان من اال تبار 

 %6 466 موضوعات أ رى

 % 111 3111 المجموع

 



 

 

 

 

 

 :ثانيًا: من حيث نتائج االستشارة 

 ( من االسخختشخخارات المقدمة من اللجنة الدائمة بالوحدة لطتب % 13يتبين أن )

اسخخخخخختشخخخخخخارة( تنتةي بعخدم تقديم الطال  أو الطالبة  4311و خالبخات الجخامعخة )

شخخالوى بسخخب  ادتناع  بعد إجراء المنادشخخة مع  بمعرفة أحد أعضخخاء اللجنة بأن 

الودائع التي ذطرها ال تردى إلى أن تالون مشخاللة تسختحق تقديم شالوى بل يظةر 

أمام الطال  بعد منادشخخخت  واالسخخختفسخخخار من  أسخخخالي  و رق أ رى للحفا  على 

 في إ ار الشرعية دون المساس بحقوق اآل رين. حقود 

 ( تنتةي  1131( من إجمالي االسخخختشخخخارات )% 41طما يتبين أن )اسخخختشخخخارة

بتقديم الطال  لشخخخخالواه أمام اللجنة الفرعية المصتيخخخخة  بقاً لإلجراءات الواردة 

 (.1بالقواعد المنظمة لعمل وحدة حماية الحقوق الطتبية )جدول 
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 النسبة ددالع أثر االستشارة

 % 13 4311 عدم تقديم شالوى

 % 41 1131 تقديم شالوى

 % 111 3111 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

;  عدم تقديم شكوى
1855

528; تقديم شكوى



 

 االستشارة:ثالثًا: من حيث طالبي 
( 3111لوحظ أن  تقدم لطل  االسخخختشخخخارة من أعضخخخاء وعضخخخوات اللجنة الدائمة عدد ) 

الطالبات ( بينما يصص %61( اسخخختشخخخارة بنسخخخبة )4111 ال  و البة يصص الطتب )

 (.11( )جدول % 31( استشارة بنسبة )1334)

 

 

 

 النسبة العدد  البي االستشارة

 % 61 4111  تب

 % 31 1334  البات

 % 111  3111 المجموع 

   

 



 

 

 

 

 :احملور الثالث: التوعية والتعريف بالوحدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تقوم وحخخدة حمخخايخخة الحقوق الطتبيخخة بخخدورهخخا في مجخخال توعيخخة  تب و خخالبخخات الجخخامعخخة 

 بقخاً لمخا ورد بخالمخادة الرابعة من القواعد المنظمة لعمل الوحدة، إذ أن من أهم الوسخخخخخخائل 

1678; طالب

759; طالبات



التي تنتةجةا وتلجأ إليةا الوحدة لتحقيق األهداف التي أنشخخخخخأت من أجلةات أن تقوم بالعمل 

العدل واإلنيخخخخخخاف بين  تب و البات الجامعة وتقديم االسخخخخخختشخخخخخخارات على إنمخاء ثقافة 

التزمة لةم وتبيخخخخخيرهم بحقودةم الجامعية وطيفية الحيخخخخخول عليةا باللجوء إلى القنوات 

 الشرعية والرسمية في إ ار هذه القواعد واألنظمة المعمول بةا في الجامعة.

لدور التوعوي عن  ريق اسخخخخخختغتل ومن هخذا المنطلق تبخادر الوحدة دائما إلى االهتمام با

 طافة الوسائل المتاحة دا ل الجامعة وذلك طما يلي:

 أوالً: املطبوعات:
تم  بخخاعخخة مخخائخخة ألف نسخخخخخخصخخة من " طتيخخ  الحقوق الطتبيخخة " والخخذي يتضخخخخخخمن  -1

القواعخد القخانونيخة المنظمخة للعمخل بخالوحخدة، ووثيقخة حقوق والتزامخات الطخالخ  الجامعي، 

هـخخخخخ، طما  1241/  1/  3ا من مجلس الجامعة بجلست  المنعقدة بتاريخ وذلك بعد إدرارهم

تضخخخخمن طل ما يمالن أن يتبادر لذهن الطال  من أسخخخخئلة حول عمل الوحدة واإلجابة عليةا 

 تفييلياً. 

تم توزيع " طتيخخ  الحقوق الطتبيخخة " على طخخافخخة  تب و خخالبخخات الجخخامعخخة عن  -4

عضخخخخخخوات ناديي القانون للطتب والطالبات  ريق حمتت دامت بةا الالليات وأعضخخخخخخاء و

بخالجخامعخة، وطخذا التوزيع المبخاشخخخخخخر من  تل اللجنخة الدائمة بمقرها بمرطز الجامعة ومن 

 تل اللجان الفرعية بالالليات، هذا فضخخخخختً عن نشخخخخخره بمودع الوحدة اإللالتروني ضخخخخخمن 

دع الجخخامعخخة مودع عمخخادة شخخخخخخؤون الطتب ليالون متخخاحخخاً للالخخافخخة وإيجخخاد رابط لخخ  على مو

 الرئيسي.

ترجمخخة القواعخخد المنظمخخة للعمخخل بخخالوحخخدة وطخخذا وثيقخخة حقوق والتزامخخات الطخخالخخ   -3

الجامعي إلى اللغة االنجليزية ونشخخخخخرها بالمودع االلالتروني للوحدة على شخخخخخبالة االنترنت 

لزيخخادة الفخخائخخدة وحتى يتمالن الطتب والطخخالبخخات الوافخخدون الخخذين ال يجيخخدون اللغخخة العربيخخة 

 اال تع عليةا واالستفادة منةا.   من

النشخر في صخحيفة )رسالة الجامعة( حيث تم نشر بعض اإلعتنات والمقاالت في مجلة -2

رسخالة الجامعة عن الوحدة لتعريف الطال  بالوحدة وفالرتةا ورسخالتةا فضتً عن مودعةا 

 بمرطز الجامعة وهواتفةا ومودعةا االلالتروني.



منةا ذو الحجم المتوسخخخخط ووضخخخخع  على  مصتلفة،حجام  باعة بوسخخخختر إعتني بأ -1

الحوائط ولوحات اإلعتنات بالالليات واألدسخخخخام والمراطز بالافة منشخخخخقت ومرافق الجامعة 

ويشخخير إلى المعلومات األسخخاسخخية  الطتبية،يتضخخمن الدعوة للحيخخول على طتي  الحقوق 

ودد تمت مراعاة وضخخخخخخع هذا البوسخخخخخختر على  ومعرفتةا،التي يجخ  على الطال  العلم بةا 

 ي إليةا الطتب والطالبات.باب طل لجنة فرعية بالل طلية ليةتد

التعخاون مع تجمع  تب جخامعخة الملخك سخخخخخخعود في تنفيخذه لمفالرة الطخال  وتزويد  -6

 هذه المفالرة ببعض من المعلومات التي تةم الطال  حول عمل وحدة الحقوق الطتبية.

القواعد المنظمة لعمل الوحدة ونيخخوص وثيقة حقوق والتزامات تحويل نيخخوص  -1

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

"، وذلخك بخالتعاون مع مرطز  تب ذوي االحتياجات الصاصخخخخخخة بالجامعةت ليسخخخخخختفيد منةا 

 من الطتب والطالبات.الطتب ذوي االحتياجات الصاصة شأنةم شأن طافة زمتئةم 

 ثانيًا: التواصل املباشر:
العمخل المسخخخخخختمر على حخل المشخخخخخخاطل التي يتعرض لةا الطتب والطالبات والنظر  -1

والتحقيق في شخخخخخخالخاويةم وتظلمخاتةم وذلخك بخالتعخاون بين اللجان الفرعية واللجنة الدائمة 

طل الطتبية للمسخخاعي وإدارات الالليات مع الوضخخع في االعتبار أن األولوية في حل المشخخا

 الودية لدى الجةات المصتية.

تواصخخخخخخل اسخخخخخختقبال الطتب شخخخخخخصيخخخخخخياً بمقر الوحدة بمرطز الجامعة واسخخخخخختقبال  -4

اتيخاالتةم واتيخاالت الطالبات والودوف على شالاويةم واستفساراتةم وتظلماتةم وتقديم 

الجامعية  االسخخخخختشخخخخخارات التزمة لةم والتي من شخخخخخأنةا تبيخخخخخيرهم بحقودةم والتزاماتةم

 وطيفية الحيول عليةا عبر القنوات الشرعية بالجامعة.

التواصخخخخخخل مع الطتب والطخالبخات عبر عناوينةم االلالترونية حيث تم تحويل طتي   -3

( وإرسخخخخخخالخ  طخامتً إلى طخافخة الطتب والطالبات على بريدهم PDFالحقوق الطتبيخة إلى )

لوحدة وطيفية االسخخختفادة من دورها إلى االلالتروني وسخخخيتوالى إرسخخخال طل ما يتعلق بعمل ا

 الطتب والطالبات أوالً بأول.



( على جواالت الطتب والطالبات من  تل األنظمة smsإرسخخال رسخخائل ديخخيرة )  -2

اإللالترونيخخة المعمول بةخخا في الجخخامعخخة، وذلخخك لتوعيتةم بحقودةم والتزامخخاتةم وأسخخخخخخلوب 

 يةم.عمل وحدة الحقوق الطتبية وطيفية تقديم شالاو

تنظيم المحاضخخخخخخرات والندوات في الالليات واألدسخخخخخخام والسخخخخخخالن الجامعي للطتب  -1

والطخخالبخخات لتوصخخخخخخيخخل أطبر دخخدر من المعلومخخات عن الوحخخدة إليةم مع االسخخخخخختمخخاع إلى 

ادتراحاتةم ومشخخارطاتةم في هذا الشخخأن واإلجابة عما لديةم من أسخخئلة تتعلق بعمل الوحدة 

في مع  تب و خخالبخخات الجخخامعخخة بمصتلف الالليخخات  تل ( لقخخاء تعري31هخخذا ودخخد تم عقخخد )

 هـ. 1233/1231الفيلين الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي 

التواصخخل بشخخالل مسخختمر بين اللجنة الدائمة بمرطز الجامعة واللجان الفرعية حيث يقوم -6

رئيس وأعضخاء اللجنة الدائمة بتقدم االسختشخارات القانونية واإلجرائية لرؤسخاء وأعضاء 

اللجخخان الفرعيخخة، طمخخا يتم تزويخخد اللجخخان الفرعيخخة بالخخل مخخا يسخخخخخختجخخد من تطورات وتتم 

دائمة بما يسخخخخخختجد من شخخخخخخالاوى  تبية في الالليات، ومعرفة مصخا بتةم لتزويخد اللجنخة الخ

اإلجراءات التي تمت من دبل اللجان الفرعية في هذه الشخخالاوى وطذلك القرارات اليخخادرة 

 فيةا. 

دخامخت اللجنخة الدائمة بالتسخخخخخخجيل في منتدى " تجمع  تب و البات جامعة الملك  -1

ون مع المنتدى لما في  صخخخخالح سخخخخعود " باسخخخخم الوحدة، وذلك ليسخخخختمر التواصخخخخل والتعا

الطتب والطالبات عن  ريق الرد على اسختفسخاراتةم وطتابة المشارطات التي تةم الطتب 

 والطالبات وتوضح حقودةم الجامعية التي تالفلةا لةم األنظمة.

تم تأسخخيس فرع للجنة الدائمة بمرطز الدراسخخات الجامعية للطالبات بعليشخخة والذي  -3

امعة للطالبات، وذلك لتحقيق تواصخخخخخل أفضخخخخخل وأطثر تأثيراً مع الطالبات تم نقلة لمرطز الج

وتقديم االسخختشخخارات القانونية لةن والرد على اسخختفسخخاراتةن وتلقي اتيخخاالتةن الةاتفية 

واإلجابة على أسخخخئلتةن بشخخخالل مباشخخخر وفعال أسخخخوة بما يقدم للطتب من أعضخخخاء اللجنة 

 الدائمة بمرطز الجامعة.



د إلالتروني للجنة الدائمة بالوحدة بالتعاون مع عمادة االتيخخخخخخاالت تم إنشخخخخخخاء بريخ -1

وذلك ليالون وسخخخيلة ميسخخخرة للطتب  prs@ksu.edu.saوالمعامتت االلالترونية وهو: 

 والطالبات والعاملين بالوحدة للتواصل فيما بينةم.

تت مإنشخاء بريد إلالتروني لالل لجنة فرعية بالتعاون مع عمادة االتيخاالت والمعا  -11

االلالترونية، ودد تم إبتغ طل لجنة بالبريد الصاص بةا وذلك ليالون االتيخخخال مسخخختمًرا بين 

 اللجنة الدائمة وطافة اللجان الفرعية التابعة لةا لما في  ميلحة الطتب والطالبات. 

سخخخخخعت الوحدة للتواصخخخخخل مع مصتلف الجةات المةتمة بحقوق اإلنسخخخخخان بالمملالة  -11

و اصخخة الجمعية الو نية لحقوق اإلنسخخان وطذا الةيئة الو نية لحقوق العربية السخخعودية 

اإلنسخخخخان لمد آفاق التعاون بين الجامعة ممثلة في وحدة الحقوق الطتبية وهاتين الجةتين 

 في المجاالت ذات االهتمام المشتر( بين الطرفين.

 ثالثًا: ورش العمل واالجتماعات:
 لفرعية:( عقد ورشة عمل لسالرتارية اللجان ا1)

 12/6تم عقد ورشخخخخخة العمل لسخخخخخالرتارية وسخخخخخالرتيرات اللجان الفرعية بالالليات بتاريخ 

هـخخخخخخ تحت رعاية معالي مدير الجامعة وسخخعادة عميد شخخئون الطتب، ودد تناولت  1241/

 تلك الورشة منادشة عدة محاور هي:

اف هدالتعريف بالوحدة ومراحل إنشخائةا والفلسخفة التي أنشخأت على أسخاسخةا واأل •

 التي ترمى إلى تحقيقةا.

التعريف بخخالةيالخخل اإلداري للوحخخدة وتشخخخخخخاليخخل اللجخخان الفرعيخخة والخخدائمخخة والعليخخا  •

 وا تياصات طل لجنة ومراحل تقديم الشالوى أو التظلم أمام اللجان والفيل فيةا

الضخخخخخخمانات التي تالفل حيخخخخخخول الطتب والطالبات على حقودةم بمنتةى الحيادية  •

ن المسخخخخخاس بمسخخخخختقبلةم الجامعي والتي تمت مراعاتةا في تشخخخخخاليل والموضخخخخخوعية ودو

 وا تياصات أدسام الوحدة واإلجراءات المتبعة أمامةا.

برنامج عمل سخخخالرتارية اللجان الفرعية بداية من اسخخختتم الشخخخالوى والفيخخخل فيةا  •

وإعتن ذوي الشخخخأن بالقرار اليخخخادر بعد اعتماده من صخخخاح  اليخخختحية وانتةاء بحفظ 

 ، مع شرح تطبيقي على النماذج المعدة لةذا الغرض.الملف



فتح باب النقاش بين أعضخخخخاء الورشخخخخة حيث تم  رح األسخخخخئلة والمقترحات ودام  •

 أعضاء اللجنة الدائمة باإلجابة على تلك األسئلة وفقاً للوائح واألنظمة الجامعية.

 ( عقد اجتماعات دورية مع رؤساء اللجان الفرعية:4)

اجتماعات دورية بين أعضخخخاء اللجنة الدائمة ورؤسخخخاء اللجان الفرعية ال تعةم يتم عقد 

على طل ما يسختجد بشخأن العمل بالوحدة واالسختماع إلى استفساراتةم وتساؤالتةم في هذا 

 الشأن ومحاولة األعداد والتصطيط الدائم للردي والنةوض بالعمل في الوحدة وتطويره.

 التروني للوحدة على شبالة اإلنترنت:رابعاً: تيميم وتنفيذ مودع إل

تم إنشخخخخخخاء مودع إلالتروني لوحخدة حمخايخة الحقوق الطتبيخة على شخخخخخخبالة اإلنترنت مرتبط 

بمودع جامعة الملك سخخخعود ومودع عمادة شخخخئون الطتب بالجامعة، حيث تم إضخخخافة رابط 

ات بلمودع الوحدة على اليخخفحة الرئيسخخية لمودع الجامعة لالي يسخخةل على الطتب والطال

االهتخداء إلي  والتواصخخخخخخل مع  واالسخخخخخختفادة من الصدمات التي يقدمةا، مع الحرص الدائم 

على أن يالون هذا المودع اإللالتروني دناة اتيخخخخخال بين أعضخخخخخاء الوحدة و تب و البات 

الجامعة بشخخالل مسخختمر على مدار السخخاعة. ودد تتضخخمن المودع العديد من اليخخفحات التي 

 صدمات التي تقدمةا. وأهم هذه اليفحات:تعبر عن عمل الوحدة وال

 الشعار الرسمي للوحدة. •

 الرؤية والرسالة واألهداف  •

 فالرة الوحدة وتطورها  •

 تشاليل الوحدة وا تياصاتةا. •

   واال تعاألنظمة واللوائح التي تنظم العمل بةا وتلك التي يةم الطال  معرفتةا  •

 عليةا.                

و البات الجامعة وألعضخخخخخاء الوحدة بمصتلف اللجان تتمثل في  إرشخخخخخادات لطتب •

مراحل تقديم الشخخخالوى أو التظلم أمام اللجان الفرعية أو اللجنة الدائمة والتحقيق والفيخخخل 

فيةخا ونمخاذج العمخل وبرنخامج عمل الرئيس واألعضخخخخخخاء والسخخخخخخالرتارية باللجان الفرعية 

 ارية طل لجنة.وأسماء وأردام التليفونات الصاصة بأعضاء وسالرت

 أ بار الوحدة. •



 عدد من الروابط التي تةم الطال . •

 بيان اإلنجازات التي دامت بةا الوحدة. •

 نماذج الوحدة " تفاعلية ". •

أتاح المودع للطتب والطالبات الفرصخخة للتقدم بشخخالاويةم وتظلماتةم مباشخخرة عبر  •

على الطتب والطالبات وتبسخخخخخيطاً  النموذج اإللالتروني الذي تم تزويد المودع ب  تسخخخخخةيتً 

 لإلجراءات.

أتاح المودع أيضخخخاً للطتب والطالبات أن يعبروا عن آرائةم وتقييمةم لعمل الوحدة  •

 من  تل نموذج إلالتروني لتستبيان وتقييم األداء.

ويجرى العمخخل بخخاسخخخخخختمرار على تطوير مودع الوحخخدة اإللالتروني على شخخخخخخبالخخة اإلنترنخخت 

 مع الطتب والطخالبخات على مخدار السخخخخخخاعخة ، وذلخك من  تل تزويده وجعلخ  أطثر تفخاعتً 

بيخخخفحات إلالترونية جديدة تقدم  دمات إضخخخافية للطتب والطالبات ، فضخخختً عن إضخخخافة 

منتدى للطتب والطالبات  اص بالوحدة يتداولون في  آرائةم ومقترحاتةم واسختفساراتةم 

اللجان الفرعية التواصخخخل من  تل  مع  ، ويحاول أعضخخخاء اللجنة الدائمة وطذلك أعضخخخاء

 تب و خخالبخخات الجخخامعخخة والعمخخل على تنميخخة دخخدراتةم ومفخخاهيمةم حول المطخخالبخخة بخخالحق 

 والتأطيد على ترسيخ ثقافة العدل واإلنياف لديةم .

 

 

 

 

 

 



 اجلزء الثالث: الرؤية املستقبلية:
ية لترتقاء بالفاءة العمل وزيادة فاعل ب ينبغي أن نشخخخير في الصتام إلى ما يمالن التوصخخخية 

الوحدة فيما تيخخخدره من توصخخخيات بما يحقق ميخخخالح  تب و البات الجامعة باعتبارهم 

 الفئة المستةدفة والتي تم إنشاء الوحدة من أجل حماية حقودةا.

تفعيل وثيقة حقوق والتزامات الطال  الجامعي بإصخخدارها في  وترتالز أهم التوصخخيات على

وتفعيخل انشخخخخخخاء اللجنة العليا لوحدة حماية  حخة للحقوق والواجبخات الطتبيخة،صخخخخخخورة الئ

 ونستعرض ذلك من  تل المقترحات اآلتية: الحقوق الطتبية

 :إصدار الئحة احلقوق والواجبات الطالبيةاملقرتح األول: 
في إ خخار تفعيخخل وثيقخخة حقوق والتزامخخات الطخخالخخ  الجخخامعي والحرص على التزام طخخافخخة 

ة لبنود تلك الوثيقإصخخباغ اليخخفة اإللزامية  الضخخروريمن  أن نرى  بةا،الجامعة  منسخخوبي

بإصخخخدارها على شخخخالل الئحة للحقوق والواجبات الطتبية، لما سخخخيالون من أثر إيجابي في 

حيخخخخول الطتب على طافة حقودةم الجامعية األطاديمية وغير األطاديمية وايضخخخخاً التزامةم 

 بواجباتةم تجاه الجامعة.

 :تفعيل قرار انشاء اللجنة العليا للحقوق الطالبيةقرتح الثاني: امل

أصخخخبح من الضخخخروري تفعيل درار انشخخخاء اللجنة العليا لوحدة حماية الحقوق الطتبية 

نص المادة الصامسخخخة والعشخخخرون من القواعد المنظمة لعمل وفقاً للتشخخخاليل الوارد في 

التي تنص على انشخخخاء اللجنة وبذات اال تيخخخاصخخخات وحدة حماية الحقوق الطتبية و

   الجامعة.العليا بقرار من معالي مدير الجامعة ويالون مقرها مرطز 

 

 


