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 أحكام عامة

 
 التعريفات

 األوىل اة  امل

 . ما مل ينص على خالف ذلك مامهاأة املبين التالية املعاين لأللفاظيكون 

 .مرية نورة بنت عبد الرمحناأل جامعة :  الجامعة

 نبدجامعة االمرية نورة بنت عبدد الدرمحن املسجالت رمسياً يف طالبات ال :  الطالبات / الطالبة

الدراطدددددات العليدددددا  البددددداتاملدددددنر الدراطدددددية وط وطالبدددددات تاالوافدددددد نفددددديه

 .أيَّاً كانت مستوياهتن التعليمية أو جنسياهتنباجلامعة  التدريبية والربامج

بدا االمدرية ندورة بندت عبدد الدرمحن جبامعدة  البداتالط وققدحوحدة محايدة  :  الوحدة

 .وفق هذه القواعد  تنظيميتتضمنه من هيكل 

نظمددة لوحدددة محايددة حقددوق الطالبددات جبامعددة األمددرية نددورة بنددت القواعددد امل  القواعد

 عبدالرمحن .

 .بنت عبدالرمحن جبامعة األمرية نورة  باتلمحاية حقوق الطاوثيقة  :  الوثيقة

 دون هلدالجامعدة أو أحدد اجلهدات التابعدة ل الدريي  بداملقركدل مدن يعمدل   : بالجامعدةاإلداريدة  الوحددات سوبومن

 تابع للجامعة .عهد ممن اهليكل الوظيفى لكلية أو أن يكون مندرجاً ض

 كافددددددددة العدددددددداملني باجلامعددددددددة واملنتمددددددددني  ليهددددددددا مددددددددن طالبددددددددات وأعضددددددددا   :  الجامعة منسوبو

  بالكليددددددددددات وعمددددددددددا  ا دمددددددددددة التدددددددددددري  واملددددددددددوظفني ا داريددددددددددني  هيئددددددددددة

ويشددمل ذلددك أيضدداً منسددو  الوحدددة  . ملعاهددد واملراكددت التابعددة للجامعددةوا

 ايمة او مؤقتة يف اجلامعة .وأية جلان د
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 ألهدافا
  نيةالثااة  ملا

متجان  تسود فيه روح التعاون املتبداد  بدني  هذه الوحدة  ىل حتقيق جمتمع جامعيهتدف اجلامعة من  نشا  
كدعامددة أطاطددية ا بنددا  والطالبددات   بددني كافددة منسددو  اجلامعددة منسددوبيها و قددرار مبددادد  العددد  وا ن دداف 

علددى أطدد  تتوافددق مددع األنظمددة واللددواير  طالبدداتدعددح حقددوق ال، با ضددافة  ىل داخددل اجلامعددة  مثددايجمتمددع 
دون أن وهدددذه القواعدددد  طدددار األنظمدددة السدددارية  تقدددول الوحددددة بددددورها يفو ، يتعدددارع معهدددا  وبدددا الاملعتمددددة 

 ذلك  ىل  لغا  بعض ن وصها أو تعطيل طرياهنا . ييؤد
 
 الثالثة اة  امل

ثقافدددة العدددد   بتنميدددةتقدددول الوحددددة ،  مدددن هدددذه القواعدددد الثانيدددةاملدددادة يف ن دددول عليهدددا املاف ألهددددلحتقيقددداً 
 نحبقدوقه نوتب دريه نالالزمدة هلدالقانونيدة طتشدارات وتقدد  اال ،ومنسدو  اجلامعدة  البداتوا ن اف بدني الط

هدذه القواعدد ا  طدار  داخدل اجلامعدةالرمسيدة اجلهدات  اللجدو   ىل مدن خدال  ة احل دو  عليهدا يداجلامعية وكيف
 .ووفقاً ل الحيات اللجان املن ول عليها واألنظمة املعمو  هبا ا اجلامعة 

 
 الرابعة اة  امل

 أو شددكاود مشددكالت أيَّددة ا حددل الوديددة للمسدداعي  األولويددة  ، تُعطددىمتنددا ح  طددعياً  ددداد جمتمددع جددامعي
 ليكدددون أطاطددداً والطالبدددات اجلامعدددة  منسدددو منددداال ماليدددح مدددن التعددداون بدددني تدددوفري ، وذلدددك هبددددف للطالبدددات 
 . حق حقه ذيكل  عطا   

   

 الباب األول : األهداف واالختصاصات
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 يك  ادإةاي  لجنةة الدامةة والجنا  الفرعيةهلا

 
 اخلامسة  اة  ملا

لوحدددة محايددة حقددوق جلنددة فرعيددة و ، وشددكاود الطالبدداتملنازعددات جلنددة دايمددة للف ددل يف اوحدددة مددن التتكددون 
 .وذلك على النحو املبني هبذه القواعد معةبكل كلية أو معهد تابع للجاالطالبات 

 
 الساةسةاملاة  

بقددرار مددن معدداي مددديرة  اجلامعددة بدايددة كددل وشددكاود الطالبددات نددة دايمددة للف ددل يف املنازعددات جليددتح  نشددا  
 وتكون تابعة  دارياً لعمادة شؤون الطالبات ، وتتكون من : عال دراطي 

 .رييساً       عميدة شؤون الطالبات باجلامعة -1
 .أعضا  باجلامعةالطالبات  شؤون عميدة من أعضا  هيئة التدري  ترشحهما ثننيا -2

 عضواً.        مستشار قانوين  -3
 ..                                          عضواً  مديرة وحدة محاية حقوق الطالبات -4
 يمة للف ل يف املنازعات وشكاود الطالباتطكرترية اللجنة الدا -5

  . للجنةضا  با يتناطب ومقتضيات العمل يف ااجلامعة زيادة عدد األع وملعاي مديرة
 

 السابعة املاة  
ويكددون ، بقددر كددل كليددة أو معهددد تددابع للجامعددة لوحدددة محايددة حقددوق الطالبددات اللجنددة الفرعيددة يددتح  نشددا  

وا ددددمات وكيلدددة اجلامعدددة للددددعح األكددداد ي  نشدددا ها بقدددرار ي ددددر يف بدايدددة كدددل عدددال دراطدددي مدددن طدددعادة 
 من : وتتكون   الطالبية

 رييساً.     . الطالبات لشؤون الكلية وكيلة -1
 عضواً.                                                     . التعليمية نؤوللش الكلية وكيلة -2

 .عضواً       . ةقانوني ةمستشار  -3

 .عضواً               أعضا  هيئة التدري  يف الكلية أو املعهد.                   حدد  -4
   . اللجنة الفرعية ةطكرتري  -5
 

 الثاني : اهليك  التةظيةي لجوحد الباب 
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 الجنا  مهام
 

 الثامةةاملاة  
 املهال ا دارية والفنية اليت تدخل يف نطاق اخت اصها وعلى األخص:  اللجنة الدايمة ب فة مستمرة تباشر
ارات الددديت بالكليدددات واملعاهدددد و صددددار التوصددديات والقدددر اللجدددان الفرعيدددة ا شدددراف ا داري علدددى عمدددل   -1

 تنظح عمل تلك ا دارات.
هدذه الشدكاود مددن  ة  اجلامعدة ملددا قدد حتتويدهيلهددا  ليهدا معداي مددير النظدر والتحقيدق يف الشدكاود الديت حت  -2

 خ وصية وطرية وظروف اطتثنايية.
 الكليات واملعاهد . ن الفرعية يفاللجاالنظر والف ل يف الشكاود احملالة  ليها من   -3
 أي يف األمور اآلتية لعرضها على وكيلة اجلامعة للدعح األكاد ي وا دمات الطالبية. بدا  الر   -4

 الوقوف على تطور العمل بالوحدة واقرتاح ما يلتل بشأن تطويرها. - أ
 صددددار القدددرارات الددديت مدددن شدددأهنا التنسددديق بدددني الوحددددة وجهدددات اجلامعدددة ومنسدددوبيها وذلدددك  - ب

 لتيسري وضبط عمل الوحدة.
لتوصدددية بالتعدددديل ألي مدددادة مدددن مدددواد هدددذه القواعدددد أو أي بندددد مدددن بندددود وثيقدددة التفسدددري وا  -ج 

وفقددداً   قرارهددداعلدددى أن تعدددرع التوصدددية بالتعدددديل علدددى جملددد  اجلامعدددة  باجلامعدددة حقدددوق الطالبدددات
 .ألنظمة اجلامعة

معدداي مددديرة اجلامعددة أو وكيلددة اجلامعددة للدددعح مددا يددتح  حالتدده للجنددة مددن مسددايل أو صددالحيات مددن قبددل -5
 األكاد ي وا دمات الطالبية .

 
 الشكوىوةياسة إجراءات تقديم 

 املاة  التاسعة
ل األعمدددددا  الداخلدددددة مدددددن ضدددددمن بشدددددكل يدددددومي وتقددددددالطالبدددددات تتلقدددددى اللجندددددة الفرعيدددددة شدددددكاود  .1

امعددددة فدددد ن كافددددة اخت اصددددها . ويف حددددا  عدددددل تواجددددد اللجنددددة يف جهددددة مددددن اجلهددددات التابعددددة للج
الشددكاود واملراطددالت و  وهددا يددتح توجيههددا  ىل عمددادة شددؤون الطالبددات يف اجلامعددة ، والدديت تقددول 

 بدورها باختاذ الالزل .

 باآليت :اللجنة الفرعية ختتص  .2
 اجلامعية. ن والتتاماهتنحبقوقه نتب ريهالبات وتوعيتهن و تقد  االطتشارات القانونية للط -أ 
اد ية و ري األكاد ية الديت قدد بشأن املشكالت األكالطالبات ة من الشكاود املقدم تلقي -ب 

 يف اجلامعة. ةعرع هلا الطالبتت
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ويف حالدة ،  بذ  اجلهد  و حتقيق التسوية الوديدةو الشكاود املقدمة  ليها  يفوالتحقيق النظر  -ج 
 اللجنة الدايمة. ةالتسوية الودية حترر مذكرة بالرأي يتح اعتمادها من رييس

والتحقدق منهدا الشدكاود املقدمدة  النظر يفلة فشل التسوية الودية تقول اللجنة الفرعيدة بديف حا -د 
 بعد االطتماع لذوي الشأن وحترير مذكرة بالرأي القانوين فيها.

 
 العاشر املاة  
 تعبئدددة علدددى أن يدددتح اللجندددة الفرعيدددة يدددتح تقدددد  الشدددكود علدددى النمدددوذج املعدددد هلدددذا الغدددرع يف مقدددر  .1

 الطالبة على ذلك .توقيع وأخذ ح الالزمني و والوض ذج بالدقةالنمو 
 وتُدددتود اواألدلدددة الددديت تثبدددت حقهددد املسدددتنداتوترفدددق  بدقدددة اموضدددوع شدددكواه ةدد الطالبدددحتدددددددب أن  .2

   .ا ي ا  يفيد اطتالل شكواهب ةالطالب
ورد يف  بدددددالرد كتابيددددداً علدددددى مدددددا  املشدددددكو يف حقددددده أن يقدددددول العضدددددواحلدددددق يف أن تطلدددددب مدددددن  لجندددددةل .3

العضددو كددون تاملباشددر بددذلك رمسيدداً دون أن  مددن تدداريط  خطددار الددريي  مخسددة أيددالخددال  لشددكود ا
اطتفسدارات مدن قبدل املشدكو  و ن عددل ا جابدة عدن أيدة ،اللجندةباملثو  أمدال  ملتماً  املشكو يف حقه

 با هو وارد يف الشكود . يف حقه يعد  قراراً منه
 

 احلاةية عشر املاة  
يومداً مدن  ة عشدربة مدذكرة برأيهدا يف الشدكود املعروضدة أمامهدا خدال  مخسدبكتااللجنة الفرعية تقول  .1

أخدرد  ذا يومداً  ة عشدرمخسدو كدن دديدد هدذه الفدرتة ملددة ال تتجداوز .  كحدد أق دى تداريط تقدد ها
 رأت اللجنة ضرورة اطتكما  التحقيقات أو املعلومات املؤيدة لوجهة نظرها .

اللجندة ود  ىل اللجندة الدايمدة ويكدون الدرأي الدذي تنتهدي  ليده ملد  الشدك هدااً معرفقدماملدذكرة  ترفع  .2
  ري ملتل للجنة الدايمة عند الف ل يف الشكود .الفرعية 

 
  عـشر املاة  الثانية

مددددن تدددداريط ( يومدددداً 30)بعددددد مددددرور  اأو تظلمهدددد اتقدددددل بشددددكواهتأن  - ا كددددل األحددددوا  -للطالبددددة ال دددددوز 
عددن ذات الواقعددة أكثددر مددن مددرة  اهاشددكو ب ةتقدددل الطالبددتدددوز أن ، كمددا ال  حمددل الشددكود حدددوا الواقعددة 

 .أو ألكثر من جهة يف اجلامعةواحدة 
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 أحكام عامة
 

   عشر ثةلالثااملاة  
 مدن ذوي ا دربةأو مدن خارجهدا  اجلامعدة واللجنة الدايمدة االطدتعانة بدرأي أي مدن منسدو للجنة الفرعية  دوز

 كتابة أو مشافهة.  يف  حدد احلاالت املعروضة عليها
 

 عشر   الرابعةاملاة  
قعدددة يف جاندددب ا ذا رأت اللجندددة الدايمدددة رفدددض الشدددكود لعددددل اجلديدددة أو لعددددل كفايدددة األدلدددة علدددى ثبدددوت الو 

 .ت در قراراً باحلفظ وي بر هذا القرار هنايياً ، ف هنا  ااملشكو يف حقه
 

 اخلامسة عشر  املاة  
وتقددددل الطالبدددة تظلمهدددا  ىل وكيلدددة ، ال دددادر ضددددها  فدددض الشدددكودر مدددن قدددرار  الدددتظلح ملقددددل الشدددكودحيدددق 

اجلامعددة للدددعح األكدداد ي وا دددمات الطالبيددة خددال  مخسددة عشددر يومدداً مددن  بال هددا بددالقرار ولوكيلددة اجلامعددة 
 اذ ما تراه مناطباً .ح األكاد ي وا دمات الطالبية اختللدع
 

 عشر   الساةسةاملاة  
 ىل اللجندددة  ةالشددداكي ةبدددوت كيديدددة الشدددكود أن ت ددددر توصدددياهتا ب حالدددة الطالبدددددددوز للجندددة الدايمدددة عندددد ث

 .باجلامعة وفقاً ملا تقضي به األنظمة واللواير اجلامعية الطالباتالدايمة لتأديب 
   عشر السابعةاملاة  

 :( 14مع مراعاة ماورد يف املادة )
خددددال  شددددهر مددددن تدددداريط  حالددددة ت دددددر اللجنددددة الدايمددددة توصددددياهتا يف الشددددكاود املعروضددددة أمامهددددا  .1

 .بأ لبية األعضا  احلاضرين ال ادر منها يف طجالهتا ويكون القرار  قيدها أو الشكود  ليها

وكيلدددة اجلامعدددة للددددعح األكددداد ي علدددى مدددذكرة اللجندددة الدايمدددة بوجدددب  قدددرارات وتوصددديات تعدددرع  .2
مناطدددباً علدددى  هاذ مدددا تدددراالعتمادهدددا أو رفعهدددا للجهدددة املات دددة يف اجلامعدددة الختدددوا ددددمات الطالبيدددة 

 ضو  التحقيق الذي مت فيها والتوصيات املرفوعة بشأهنا.
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يف وذلددك العتمدداده  الددذي مت اختدداذه علددى جملدد  اجلامعددةعددرع القددرار ملعدداي مددديرة اجلامعددة  دددوز  .3
مدديرة اجلامعدة أو جملد  اجلامعدة معداي الشدأن ويكدون قدرار هدذا يف  احلاالت املن دول عليهدا نظامداً 

 . القرارهبذا الشأن ذوي   حاطةودب  ، يياً هنا
 

  عشر الثامةةاملاة  
 من قبل جمل  اجلامعة . اعتمادهاعتباراً من تاريط هذه القواعد ا تسري


