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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 كلمة كلية احلقوق

نا أن نضع صصصصيًا  ي رراتتك ااجامعية، وسسرمرحبًا بك هنا، ونسعد باختيارك كلية احلقوق مسارًا خت

يح اإلجراءات ن الكلية وتري الدراتة فيها، وتوضبني سدسك هذا الدليل الذي سهدف إىل تقدسم تعرسف موجز ع

جباته، واليت تشتد داول الدراتية وحقوق الطالب ااجامعي وواونظام املستوسات وااجاملتصصلة بتسجيل املقررات 

الدليل أن  ه ااجامعية، كما روعي  ي إعدار هذاحاجة الطالب ااجامعي إىل االطالع عليها  ي بداسة مسريت

تفسارات اليت قد ت تقدمها ااجامعة، ويجيبًا عن االسكون مرشدًا للطالب إىل الدراتة واألنشطة املختلفة اليت

 تطرأ  ي الذهن.

من الوقوع  عاىلت ت واإلرشارات فيه حيميك بإذن اهللإن قراءتك أسها الطالب هلذا الدليل واتباع التعليما 

 معية. ي األخطاء اليت قد حتد من حتصصيلك العلمي وأنشطتك ااجا

 اجنا....طاء والنجاح واإلنكرر ترحيبنا بك ونسأل اهلل لك حياة جامعية حافلة بالع
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 أواًل: التعرسف بالكلية

هتمام ملحوظ خالل بااعات املهنية اليت حظيت سعترب قطاع احملاماة واالتتشارات القانونية من القط

ة بصصفه عامة و ي لقانوني  ي اململكة العربية السعورسالسنوات القليلة املاضية، وحتى ميكن تزوسد توق العمل ا

ي ؤتسات التعليم العالالقانونية املتميزة، كان لزامًا على م تاءااملنطقة الشرقية على وجه اخلصصوص بالكف

يت أنشأت كلية عة امللك فيصصل باألحساء من ااجامعات الجام، وكانت أن تبارر إىل فتح كليات متخصصصصة

جت ، وتّوعالي  ي جلسته )الثانية والستون(متخصصصصة للحقوق، حيث مت إقرارها من قبل يجلس التعليم ال

 هـ.29/12/1431( وتارسخ 18/62/1431باملوافقة السامية رقم )

 متثل هاأنلكلية احلقوق إميانًا بطورة وقد حرصت جامعة امللك فيصصل على إعدار خطة منهجية م 

الت القانونية، دار الكوارر املتخصصصصة  ي خمتلف اجملاالبنية األتاتية النطالقة الكلية  ي تأرسة رتالتها إلع

 لكفاءات.مبا سليب احتياجات القطاعني احلكومي واألهلي من تلك او

 الرؤسة:-أ

والقائم على  ل تقدسم التعليم القانوني املميز،خدمة مهنة احملاماة واالتتشارات القانونية من خال 

م  ي خدمة نواع اإلشكاالت والقضاسا، واإلتهااألتلوب العملي للقواعد القانونية وتطبيقها على خمتلف أ

 اجملتمع وحفظ احلقوق بني أفراره.

 الرتالة:-ب

ر قانونيني مل على خدمة اجملتمع وذلك بتهيئة وإعدايم القانوني والعالرسارة والتميز  ي التعل 

ملعرفة طبيقي عالي ااجورة  ي خمتلف فروع امزورسن مبهارة التفكري والبحث، من خالل تقدسم برنامج ت

 القانونية.

 القيم:-ج

واملستمدة  دافها على مجلة من القيم الساميةتقوم كلية احلقوق  ي بناء خطتها الدراتية وصياغة أه

 من القيم اليت تعتمد عليها جامعة امللك فيصصل ومنها:

 ــ بث روح الرسارة لدى القانونيني من خرجيي الكلية.

 القانوني. ــ النزاهة واحلرص على إحقاق احلق عند ممارتة العمل

 جملتمع.ــ اإلبداع والتميز ليكون اخلرسج مرآة ااجامعة لدى ا

  ي الكلية.يت اكتسبوها سر قدراتهم الية بتطوــ التزام خرجيي الكل
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 الكلية: توجهات-ر

 الكلية لرؤسة وحتقيقًا على تنفيذها، فيصصل اليت تعمل جامعة امللك الرئيسة التوجهات من انطالقًا

 :التالية الرئيسة التوجهات حتقيق على بالعمل احلقوق كلية تلتزم ورتالتها،

 .والتعلم القانوني التعليم  ي : التميزاألول التوجه

 قضاسا خلدمة القانونية التخصصصصات خمتلف  ي العليا والدراتات العلمي البحث تطوسر :الثاني التوجه

 اجملتمع.

 من املؤهلة بالكفاءات تزوسدهم من خالل واألهلي احلكومي مع القطاعني حقيقية شراكة بناء الثالث: التوجه

 .القانونيني واملستشارسن احملامني

 األكارميية االعتمارات على وعامليًا، واحلصصول وإقليميًا حمليًا الكلية وتصصنيف مبكانة االرتقاء الرابع: التوجه

 الال.مة.

 األهداف:-هـ 

 قيق مجلة من األهداف ومنها:تهدف جامعة امللك فيصصل من إنشاء كلية احلقوق إىل حت   

 احلقوق.ثقافة احلقوق ورفع الوعي اجملتمعي باألنظمة و تعزسز-1

م  ي يجاالت ات املهنية والبحثية للقيام مبهامهإعدار خرجيني مؤهلني ومزورسن باحلد األرنى من املهار-2

ى  ي الدوائر يقات، وخمتلف األنشطة القانونية األخراحملاماة، االتتشارات القانونية، االرعاء العام، التحق

 احلكومية واألهلية. 

 ورة.لقانونية ستوافق مع معاسري االعتمار وااجم اتقدسم تعليم جامعي مميز  ي يجال العلو-3

قامة الندوات القطاعني احلكومي واألهلي عن طرسق إ االرتقاء بالوعي القانوني للعاملني  ي هذا اجملال  ي-4

 العلمية والدورات التدرسبية.

ا خمتلف األجهزة هوالبحوث القانونية اليت حتتاج اإلتهام  ي إعدار مشارسع األنظمة واللوائح والدراتات-5

 احلكومية واألهلية على حد تواء.

تخصصصصة ونية من خالل النشر  ي الدورسات املالعمل على حتفيز البحث العلمي  ي يجال املعارف القان-6

 احمللية والعاملية.

كينهم من دسهم مهارات التفكري واإلبداع، ومتاإلتهام  ي تهيئة باحثني  ي شتى يجاالت احلقوق ممن ل-7

 اإلتهام  ي حل املشكالت القانونية وحفظ احلقوق.
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 الكليةمواصفات خرسج ثانيًا: 

ة، وقاررة ضمن إعدار كفاءات قانونية متمكنمت إعدار برنامج اخلطة الدراتية لكلية احلقوق بشكل س   

كيز  ي مت الرتو، صاخلال القانوني احلكومي أو على املنافسة واحلصصول على الفرصة املناتبة  ي توق العم

رات القانونية شكالت القانونية  ي كثري من املقرالربنامج على األتلوب العملي التطبيقي حلل القضاسا وامل

 وقة. ثري من مدارس وكليات القانون املرماإلجبارسة واالختيارسة، وذلك على غرار ما هو مطبق  ي ك

 ما سلي: لية احلقوقومن أهم املواصفات اليت سنبغي أن تتوافر  ي خرجيي ك

 ي سدلي به.( مراعاة خمافة اهلل  ي أي قضية سرتافع عنها أو أي رأ1

 ( القدرة على حتليل القواعد والنصصوص القانونية. 2

 كرات الرتافع أمام احملاكم.( القدرة على تطبيق املعلومات القانونية عند صياغة مذ3

 ( القدرة على صياغة العقور القانونية وحتليلها.4 

 قيقة.على إقناع القضاة ومساعدتهم للوصول إىل احل ( القدرة5

 لب منه ذلك.( القدرة على تقدسم الرأي النظامي والقانوني عندما سط6 

 ام القضاة.( القدرة على ضبط النفس وعدم االنفعال عند الرتافع أم7

 ( احرتام اخلصصوم وعدم التطاول عليهم أو على ممثليهم.8 

 رتافع.م بأوقات جلسات ال( احرتام املواعيد وااللتزا9
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 جينياملستقبلة للخرجهات التوظيف ثالثًا: 

لك فيصصل انونية من كلية احلقوق جبامعة املستوقع ملن حيصصل على ررجة البكالورسوس  ي العلوم الق  

 –ممثل ارعاء  –حمامي  –مستشار قانوني  –يد  ي أكثر من عشرسن وظيفة مثل: )معأن سلتحق بالعمل 

 جاو. ثالث مائة(  ي جهات توظيف تتملحق ربلوماتي –أخصصائي أنظمة  –مفتش إراري  –قانوني حمقق 

 جهة بني حكومية وأهلية مثل:

 )أ(:  ي القطاع احلكومي:

 خمتلف اإلرارات القانونية  ي الدوائر احلكومية.-1

 .النيابة العامة-2

 هيئة الرقابة والتحقيق.-3

 مؤتسة النقد.-4

 .الدسوان امللكي-5

 هيئة اخلرباء مبجلس الو.راء.-6

 .ااجامعات احلكومية )البحث العلمي القانوني والتدرسس(-7

 :اخلاص)ب(:  ي القطاع 

 مكاتب احملاماة واالتتشارات القانونية-1

 يئات اخلاصة.اإلرارات القانونية  ي خمتلف الشركات واملؤتسات واهل-2

 أقسام وكليات القانون بااجامعات األهلية.-3

 خمتلف يجاالت التحكيم الدولي واحمللي.-4

 املؤتسات املالية واملصصرفية والبنوك.-5
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 تيةاألقسام العلمية واملقررات الدرارابعًا: 

 -سوجد  ي كلية احلقوق ثالثة أقسام علمية هي:

 قسم القانون العام -1

 قسم القانون اخلاص -2

  قسم الفقه -3

 ـانـون العـامالـقاملقررات اليت سشرف عـلـيـها قـسـم 

 لدراتيةعدر الوحدات ا اتم املقرر رررقم املق م

 3 القانون الدتتوري 2702114 1

 3 "1القانون اإلراري " 2702123 2

 3 نظام الزكاة والضرائب 2702124 3

 3 "2القانون اإلراري " 2702241 4

 3 "1القانون الدولي العام " 2702231 5

 3 ااجزائي العامالقانون  2702232 6

 3 املنا.عات اإلرارسة 2702473 7

 3 "2القانون الدولي العام " 2702245 8

 3 القانون ااجزائي اخلاص 2702351 9

 3 اإلجراءات ااجزائية 2702475 10

 3 قانون البيئة 2702369 11

 3 علم اإلجرام والعقاب 2702476 12

 3 قانون النفط 2702478 13

 39 املقررةيجموع الساعات 
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 املقررات اليت سشرف عـلـيها قـسـم الـقـانون اخلاص

 لدراتيةعدر الوحدات ا اتم املقرر رررقم املق م

 3 مبارئ القانون 2703111 1

 3 تارسخ القانون 2703112 2

 3 التنظيم القضائي  ي اململكة 2703121 3

 3 "1النظرسة العامة لاللتزامات " 2703115 4

 3 "2النظرسة العامة لاللتزامات " 2703235 5

 3 قانون املرافعات 2703125 6

 3 القانون التجاري 2703233 7

 3 املعامالت املدنية 2703242 8

 3 قانون العمل 2703243 9

 3 أحكام امللكية 2703244 10

 3 العقور التجارسة وعمليات البنوك 2703352 11

 3 القانون البحري 2703355 12

 3 طرق اإلثبات والتنفيذ 2703353 13

 3 األوراق التجارسة واإلفالس 2703361 14

 3 باإلاجنليزسة(مصصطلحات وموضوعات قانونية خمتارة ) 2703356 15

 3 التأمينات االجتماعية 2703365 16

 3 أحكام الضمان العيين والشخصصي 2703471 17

 3 القانون الدولي اخلاص 2703472 18

 3 أحكام امللكية الفكرسة والتجارسة 2703474 19

 3 مشروع حبث 2703476 20

 3 القانون ااجوي 2703366 21

 3 التنظيم القانوني للمهن احلرة 2703367 22

 3 (قانون التجارة الدولية )باالاجنليزي 2703368 23

 3 قوانني األتواق املالية 2703477 24

 6 تدرسب عملي  25

 78 املقررةيجموع الساعات 
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 املقررات اليت سشرف عـلـيها قـسـم الـفـقه

 لدراتيةعدر الوحدات ا اتم املقرر رقم املقرر م

 3 املدخل لدراتة الفقه اإلتالمي 2704113 1

 3 أحكام األترة 2704122 2

 3 أحكام املوارسث والوصاسا والوقف 2704234 3

 3 أصول الفقه 2704354 4

 12 املقررةيجموع الساعات 

 

 قـوق:مقررات املتطلب ااجامعي املقررة على طـلبة كلية احل

ميها امعة امللك فيصصل، وسشرف على تقدوهذه مقررات رراتية إجبارسة على مجيع طالب وطالبات ج

 قسم الدراتات اإلتالمية  ي كلية اآلراب وهي:

 اجملموع اتعدر الساع مسمى املقرر رقم املقرر م

 2 2 ملعاصرة "إجباري"العقيدة اإلتالمية واملذاهب ا 7401101 1

 2 2 "قضاسا ثقافية معاصرة "إجباري 7401301 2

3 

 ان اختيارسان من بني تتة مقررات:مقرر

4 

 2 املهنة األخالق اإلتالمية وآرابــ  7401317

 2 المــ النظام االقتصصاري  ي اإلت 7401318

 2  اإلتالم يــ النظام االجتماعي  7401401

 2 ماإلنسان  ي اإلتال لسياتي وحقوقــ النظام ا 7401418

 2 تقنيةلــ اإلتالم وقضاسا العلم وا 7401302

 2 ــ فقه السرية 7401102
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 ق.املقررات اإلجبارسة واالختيارسة  ي كلـيـة الـحـقـو

 ررات الدراتية:على مشول الربنامج على تلتني من املق برنامج اخلطة الدراتية  ي كلية احلقوق سقوم         

 املقررات القانونية اإلجبارسة:-1      

.ع تلك طلبة كلية احلقوق رراتتها، وتتو تتضمن يجموعة من املقررات القانونية اليت سلزم مجيع         

رات العدسد من تلك املقر لية احلقوق. وتشملاملقررات على كافة املستوسات السبعة اليت سدرتها طالب ك

واليت سشرف لعام( وكذلك مقررات القانون اخلاص )مقررات القانون العام )واليت سشرف عليها قسم القانون ا

قسم الفقه(،  لفقهية والشرعية )واليت سشرف عليهاعليها قسم القانون اخلاص( إضافة إىل عدر من املقررات ا

سدرتها طالب  من إمجالي املقررات القانونية اليت %85ا نسبته ة موتغطي تلة املقررات القانونية اإلجبارس

ملقررات ( وحدة رراتية وترتكز ا102( مقررًا، وتعارل )33كلية احلقوق، حيث سبلغ عدر املقررات اإلجبارسة )

 بها. ق اإلملامليت سلزم كل طالب من طلبة كلية احلقوالقانونية اإلجبارسة على القواعد والقوانني األتاتية ا

 

 الساعات مسمى املقرر رقم املقرر م

 3 مبارئ القانون 2703111 1

 3 تارسخ القانون 2703112 2

 3 املدخل لدراتة الفقه اإلتالمي 2704113 3

 3 القانون الدتتوري 2702114 4

 3 "1النظرسة العامة لاللتزامات " 2703115 5

 3 التنظيم القضائي  ي اململكة 2703121 6

 3 أحكام األترة 2704122 7

 3 "1القانون اإلراري " 2702123 8

 3 نظام الزكاة والضرائب 2702124 9

 3 قانون املرافعات 2703125 10

 3 "1القانون الدولي العام " 2702231 11

 3 القانون ااجزائي العام 2702232 12

 3 القانون التجاري 2703233 13

 3 وقفوالوصاسا والأحكام املوارسث  2704234 14

 3 "2النظرسة العامة لاللتزامات " 2703235 15

 3 "2القانون اإلراري " 2702241 16

 3 املعامالت املدنية 2703242 17

 3 قانون العمل 2703243 18

 3 أحكام امللكية 2703244 19
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 3 القانون ااجزائي اخلاص 2702351 20

 3 لبنوكاالعقور التجارسة وعمليات  2703352 21

 3 طرق اإلثبات والتنفيذ 2703353 22

 3 أصول الفقه 2704354 23

 3 باإلاجنليزسة(مصصطلحات وموضوعات قانونية خمتارة ) 2703356 24

 3 األوراق التجارسة واإلفالس 2703361 25

 3 التأمينات االجتماعية 2703365 26

 3 أحكام الضمان العيين والشخصصي 2703471 27

 3 القانون الدولي اخلاص 2703472 28

 3 املنا.عات اإلرارسة 2702473 29

 3 أحكام امللكية الفكرسة والتجارسة 2703474 30

 3 اإلجراءات ااجزائية 2702475 31

 3 مشروع حبث 2703476 32

 6 تدرسب عملي 2703479 33
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 املقررات القانونية االختيارسة:-2

 ملدى قوق باختيار عدر منها وذلك وفقًاوتتضمن يجموعة من املقررات اليت سقوم طلبة كلية احل  

ليت ستعني على ااملقررات االختيارسة  يجموعوالتخصصص )عام أو خاص( الذي سرغب الطالب الرتكيز عليه، 

جملموعة من عدر من ك اوتتكون تل( وحدة رراتية. 18وهو ما سعارل ) ( مقررات رراتية،6)الطالب رراتتها 

صصص قوم الطالب الذي سرغب الرتكيز على ختموار القانون العام وعدر من موار القانون اخلاص، حبيث س

 ي القانون  سلة االختيارسة. أما من سرغب التخصصصالقانون العام باختيار مقررات القانون العام من تلك ال

الرابع وسات )راتة املقررات االختيارسة  ي املستر اخلاص، فيقوم باختيار مقررات القانون اخلاص، وترتكز

من يجموع املقررات  %15الختيارسة ما نسبته اخلامس والسارس والسابع(، وتغطي املقررات القانونية او

 القانونية  ي اخلطة الدراتية لكلية احلقوق.

 الساعات مسمى املقرر رقم املقرر م

 3 القانون ااجوي 2703366 1

 3 التنظيم القانوني للمهن احلرة 2703367 2

 3 (قانون التجارة الدولية )باإلاجنليزي 2703368 3

 3 قانون البيئة 2702369 4

 3 علم اإلجرام والعقاب 2702476 5

 3 قوانني األتواق املالية 2703477 6

 3 قانون النفط 2702478 7

 3 "2القانون الدولي العام " 2702245 8

 3 البحريالقانون  2703355 9

 لى املـتطلـبات الـدراتـيـة:عدر الساعات اإلمجالية املطلوبة للتخرج وتـو.سـعها ع

توجب رجة البكالورسوس  ي احلقوق، سلكي ستمكن طلبة كلية احلقوق من التخرج واحلصصول على ر   

 لي:( وحدة رراتية، وذلك وفق ما س128عليهم رراتة مثانية مستوسات رراتية سدرتون فيها )

 تعدر الوحدا تعدر املقررا املتطلبات

 8 4 متطلبات ااجامعة

 102 33 املتطلبات القانونية اإلجبارسة

 18 6 املتطلبات القانونية االختيارسة

 128 43 الدراتيةت ي للمقررات والوحدااجملموع الكل
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 اخلطة الدراتية لكلية احلقوقخامسًا: 

 املستوى الثاني   املستوى األول

 قرررقم امل املقرر م   رررقم املق املقرر م

 2703115 (1لتزامات )النظرسة العامة لال 1   2703121 ملكةالتنظيم القضائي  ي امل 1

 2704122 أحكام األترة 2   2703111 مبارئ القانون 2

 2702123 (1قانون إراري ) 3   2703112 تارسخ القانون 3

 2702124 ئبنظام الزكاة والضرا 4   2704113 تالميمدخل لدراتة الفقه اإل 4

 2704354 أصول الفقه 5   2702114 قانون رتتوري 5

 3017401 ةقضاسا ثقافية معاصر 6   10117401 عاصرةعقيدة إتالمية ومذاهب م 6

 املستوى الرابع   املستوى الثالث

 قرررقم امل املقرر م   رررقم املق املقرر م

 2702241 (2قانون إراري ) 1   2702231 قانون رولي عام 1

 2703242 معامالت مدنية 2   2703235 (2امات )النظرسة العامة لاللتز 2

 2703243 قانون العمل 3   2702232 قانون جزائي عام 3

 2703244 أحكام امللكية 4   2703233 قانون جتاري 4

  قانوني()متطلب  5   2704234 سا والوقفأحكام املوارسث والوصا 5

  )متطلب جامعي(  6    ()متطلب جامعي 6

 املستوى السارس   املستوى اخلامس

 قرررقم امل املقرر م   رررقم املق املقرر م

 2703361 اإلفالساألوراق التجارسة و 1   2702351 قانون جزائي خاص 1

 2703365 يةالتأمينات االجتماع 2   2703352 ات البنوكالعقور التجارسة وعملي 2

 2703471  والشخصصياحكام الضمان العيين 3   2703353 طرق االثبات والتنفيذ 3

 2702475 اإلجراءات ااجزائية 4   2703125 قانون املرافعات  4

  )متطلب قانوني( 5   2703356 ة باالاجنليزيمصصطلحات قانونية خمتار 5

  )متطلب قانوني( 6    )متطلب قانوني( 6

 املستوى الثامن   السابعاملستوى 

 قرررقم امل املقرر م   رررقم املق املقرر م

   2703472 القانون الدولي اخلاص 1

 2703479 تدرسب عملي 1

   2703474 والتجارسة احكام امللكية الفكرسة 2

   2702473 املنا.عات اإلرارسة 3

   2703476 مشروع حبث  4

    )متطلب قانوني( 5

    )متطلب قانوني( 6
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 املتطلبات السابقة )القيور( لكل مقرر رراتي:

اتتها واجتيا.ها قبل رر اليت سلزم الدراتية اتمن املهم على طالب كلية احلقوق أن ستعرف على املقرر  

لسابقة اليت سوضح ااجدول التالي مجيع املتطلبات اتسجيل ورراتة بعض املقررات اإلجبارسة أو االختيارسة. و

 ها اخلطة الدراتية لكلية احلقوق:تضمنت

 

 مقررات املستوى الثاني

 وىاملست املتطلب السابق  اتم املقرر 

 األول مبارئ القانون نظام الزكاة والضرائب

 األول مبارئ القانون 1النظرسة العامة لاللتزامات 

 األول مياملدخل لدراتة الفقه اإلتال أحكام األترة

 األول مياملدخل لدراتة الفقه اإلتال أصول الفقه

 مقررات املستوى الثالث

 وىاملست املتطلب السابق  اتم املقرر 

 األول إلتالميالفقه ا املدخل لدراتة وقفأحكام املوارسث والوصاسا وال

 يالثان 1 النظرسة العامة لاللتزامات 2النظرسة العامة لاللتزامات 

 يالثان 1 النظرسة العامة لاللتزامات القانون التجاري

 األول مبارئ القانون القانون ااجزائي العام

 األول مبارئ القانون 1القانون الدولي العام 

 مقررات املستوى الرابع

 وىاملست املتطلب السابق  اتم املقرر 

 يالثان 1القانون اإلراري  2القانون اإلراري 

 يالثان 1 النظرسة العامة لاللتزامات قانون العمل

 ثالثال 2 النظرسة العامة لاللتزامات املعامالت املدنية

 ثالثال 2 النظرسة العامة لاللتزامات أحكام امللكية

 مقررات املستوى اخلامس

 وىاملست املتطلب السابق  اتم املقرر 

 ثالثال القانون ااجزائي العام القانون ااجزائي اخلاص

 ثالثال القانون التجاري نوكالعقور التجارسة وعمليات الب

 ثالثال 2 النظرسة العامة لاللتزامات طرق اإلثبات والتنفيذ

 ثالثال 2 النظرسة العامة لاللتزامات قانون املرافعات
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 مقررات املستوى السارس

 وىاملست املتطلب السابق  اتم املقرر 

 ثالثال القانون التجاري األوراق التجارسة واإلفالس

 عالراب قانون العمل التأمينات االجتماعية

 عالراب املعامالت املدنية أحكام الضمان العيين والشخصصي

 ساخلام القانون ااجزائي اخلاص اإلجراءات ااجزائية

 مقررات املستوى السابع

 وىاملست املتطلب السابق  اتم املقرر 

 ثالثال 2 النظرسة العامة لاللتزامات القانون الدولي اخلاص

 عالراب املعامالت املدنية ارسةأحكام امللكية الفكرسة والتج

 عالراب 2القانون اإلراري  املنا.عات اإلرارسة
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 الكلية اليت متنحهادرجة العلمية ال: تارتًا

ى الرغم من ية، ولن تتعدر فيها الربامج علكلية احلقوق تقدم خطة رراتية موحدة اجميع طلبة الكل

 اص وقسم للفقه.وجور ثالثة أقسام: قسم للقانون العام وقسم للقانون اخل

( وحدة رراتية شاملة 128) عشرسنوملن جيتا. مائة ومثان  احلقوق  ي البكالورسوس ررجة متنح والكلية

هارة يارسة. ومن األهمية التأكيد على أن شمتطلبات ااجامعة واملقررات القانونية اإلجبارسة واالخت

سركز  ي  لى مستوى الكلية، وميكن للطالب أنالبكالورسوس اليت متنحها كلية احلقوق هي شهارة واحدة ع

ص الدقيق الذي قررات القانون اخلاص، وفقًا ملدى التخصصماملستوسات األخرية على مقررات القانون العام أو 

قررات اليت خلاص، وقسم الفقه باإلشراف على املسرغبه، وسقوم كل من قسم القانون العام، وقسم القانون ا

 ختصصه.

 تسجيل املقررات وحذفهاآلية : تابعًا

م نظام البانر انر، وخيدالب ة عن طرسق نظامستم تسجيل املقررات الدراتية  ي ااجامعة بطرسقة آلي

عدله الرتاكمي لكل وم راتية حسب مستواه الدراتيحبيث سقوم الطالب باختيار مقرراته الد طالب ااجامعة

 املناتب له. وستيح له اختيار ااجدول الدراتي فصصل رراتي

عدل ت، ونظام حساب املعدل الفصصلي واملعلمًا بأن نظام البانر حيوي بيانات الطالب والطالبا

 ول الطالب الدراتي األتبوعي.لرتاكمي، واترتجاع بيانات الطالب  ي نظام البانر، وجدا

م ستوجب لدراتي ملقررات املستوى األول، ثوأول ما سلتحق الطالب  ي كلية احلقوق سستلم ااجدول ا

ر واتباع بانررات كل مستوى بالدخول على نظام العليه  ي بقية املستوسات إعدار جدوله الدراتي وتسجيل مق

 ن عنهما: جيل للمقررات على فرتتني ستم اإلعالالتعليمات، وتقوم عمارة القبول والتسجيل بفتح باب التس

لتزام باخلطة ل مقررات الفصصل القارم، وعليه االالفرتة األوىل: التسجيل املبكر، وسقوم الطالب بتسجي

ة املطلوبة نهاء مجيع الوحدات الدراتيثم إ الدراتية لكي ستمكن من تسجيل مجيع مقررات املستوى، ومن

 للتخرج  ي املدة احملدرة  ي اخلطة الدراتية.

ة التسجيل لمقررات اليت تبق تسجيلها  ي فرتالفرتة الثانية: تأكيد التسجيل، وفيها ستم التأكيد ل

 ت.املبكر، كما ستمكن الطالب من إضافة أو حذف بعض املقررا
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 واملعدل الرتاكمي التقدسرات: ثامنًا

 كما سلي: حتسب التقدسرات اليت حيصصل عليها الطالب  ي كل مقرر 

 (5) و.ن التقدسر من لتقدسرا رمز التقدسر الدرجة املئوسة

 5.0 أ+ ممتا. مرتفع 95-100

 4.75 أ ممتا. 95إىل أقل من  90

 4.5 ب+ جيد جدا ً مرتفع 90إىل أقل من  85

 4.0 ب جيد جداً  85إىل أقل من  80

 3.5 ج+ جيد مرتفع 80إىل أقل من  75

 3.0 ج جيد 75إىل أقل من  70

 2.5 ر+ مقبول مرتفع 70إىل أقل من  65

 2.0 ر مقبول 65إىل أقل من  60

 

 :رج الطالب بناًء على معدله الرتاكمي كاآلتيسكون التقدسر العام للمعدل الرتاكمي عند ختو            

 .5.00من  4.50الرتاكمي ال سقل عن )ممتا.( إذا كان املعدل  -1

 .5.00من  4.50إىل أقل من  3.75من )جيد جدًا( إذا كان املعدل الرتاكمي  -2

 .5.00من  3.75إىل أقل من  2.75مي )جيد( إذا كان املعدل الرتاك -3

 .5.00من  2.75إىل أقل من  2.00من )مقبول( إذا كان املعدل الرتاكمي  -4

 لشرف:مرتبة ا

( عند 5.00( من 5.00( إىل )4.75راكمي من )متنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل ت

من ( 4.75( إىل أقل من )4.25عدل تراكمي من )التخرج، ومتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب احلاصل على م

 عند التخرج.( 5.00

 -وسشرتط للحصصول على مرتبة الشرف األوىل أو الثانية: 

 جامعة أخرى. أال سكون الطالب قد رتب  ي أي مقرر ررته  ي ااجامعة أو  ي 

 احلد ا متوتط املدة بني احلد األرنى وأن سكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج  ي مدة أقصصاه

 األقصصى للبقاء  ي كليته.

 ( من متطلبات التخرج.%60أن سكون الطالب قد ررس  ي ااجامعة ماال سقل عن ) 
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 األنشطة الطالبية: تاتعًا

 أهداف أنشطة الطلبة:

 تطوسرها.اكتشاف مواهب وقدرات لدى الطلبة والعمل على صقلها و -1

 تنمية حب العمل ااجماعي. -2

 بث روح املنافسة الشرسفة. -3

 النفع والفائدةمبا سعور عليه يجتمعه ب الطالب اتتثمار فراغ -4

 الصصاحل. إعدار املواطن -5

 النشاط الثقا ي:

لثقافية واللقاءات املفتوحة واملسابقات ا احملاضرات العامة والندوات واألمسيات الشعرسةسشمل 

 خارجها.واملهرجانات الثقافية راخل اململكة العربية السعورسة و

 أهداف النشاط الثقا ي:

 نشر الوعي والثقافة العامة بني طلبة ااجامعة.  -1

 لعامة.ا إثراء معلومات الطلبة وتوجيه اهتمامهم بالثقافة  -2

 لثقا ي اهلارف.إمناء معارف الشباب وتشجيعهم على البحث العلمي وا  -3

 النشاط االجتماعي:

 أهداف النشاط االجتماعي:

 لتكيف االجتماعي.تنمية قدرة الطلبة على التفاعل مع اجملتمع لتحقيق ا -1

 طنًا صاحلًاليصصبح موا بناء الشخصصية املتكاملة للطالب -2

 عن طرسق اخلدمات الرتبوسة اهلارفة. واجملتمع احمليط به توثيق الصصلة بني الطالب -3

اخلربات م ورغباتهم وإكسابهم املهارات واكتشاف وتنمية مواهب الطلبة وقدراتهم وإشباع ميوهل -4

 ااجدسدة.

 .ا سعور باملنفعة على الطالبفيم االتتفارة من وقت الفراغ واتتثماره -5
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 النشاط الفين:

 ي املعارض  ابقات الفنية بأنواعها وكذلك املشاركةللطلبة واملسرحيات واملسوسشمل املعارض الفنية 

 سعورسة وخارجها.الفنية واملهرجانات املسرحية راخل اململكة العربية ال

 أهداف النشاط الفين:

 صقل مواهب الطلبة املبدعني. -1

 روح التعاون بني الطلبة. بث -2

 اكتشاف املواهب الفنية. -3

 ة بالنفس واملواجهة.تدرسب الطالب على الثق -4

 النشاط الرساضي:

ميع أنواعها ومنها لتدرسب والتوجيه واملسابقات الرساضية جبا مثلسشتمل على عدة يجاالت وبرامج رساضية 

والبلياررو  كرة تنس الطاولة وكرة التنس األرضيروري كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة و

نات سعورسة وخارجها وكذلك تنظيم املهرجاوالسباحة واملشاركات الرساضية راخل اململكة العربية ال

 ى مستوى احملافظة.الرساضية عل

 أهداف النشاط الرساضي:

 اإلجياب على اجملتمع احمليط به.بناء تليمًا فينعكس ب بناء جسم وعقل الطالب -1

 ومواهبه الرساضية. تنمية قدرات الطالب -2

 الداخلية واخلارجية. ة لتمثل ااجامعة  ي املشاركاتفرق خمتلفتكوسن  -3

 اإلتالمي. نبث الروح الرساضية مبا ستالئم مع تعاليم الدس -4

 ارف عن طرسق املبارسات.بناء شخصصية الطالب واكتساب املعرفة واخلربات والتع -5

 ئة التدرسس.تنمية روح التعارف بني الطلبة واملوظفني وأعضاء هي -6
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 أندسة الطلبة:

 :عدة أندسة وهي تشمل أنشطة الطلبة على وجور

 ناري العالقات وخدمات الطلبة. -1

 ناري املوهبة واإلبداع. -2

 .ناري التدرسب والتطوسر -3

 الناري الصصحي. -4

 ناري أصدقاء البيئة. -5

 ناري األعمال الفنية. -6

 ناري املسرح. -7

 ناري عشائر ااجوالة. -8

 مسابقات الطلبة:

معة الشرسف بني طالب وطالبات ااجا تشمل مسابقات متعدرة ومتنوعة تهدف خللق روح التنافس

 وهي:

 مسابقة حفظ وجتوسد القرآن الكرسم. -1

 دسث النبوي الشرسف.مسابقة احل -2

 مسابقة اإلنشار. -3

 املسابقة الثقافية الكربى بني الكليات. -4

 مسابقة البحوث العلمية. -5

 مسابقة البحوث الثقافية واالجتماعية. -6

 مسابقة االبتكارات العلمية. -7

 مسابقة التصصميم باحلاتب اآللي. -8

 مسابقة أفضل أوبرست. -9

 املسابقات األربية. -10

 مسابقة اجنوم ااجامعة. -11

 املسابقات الفنية. -12

 املسابقات الرساضية. -13
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 : اخلدمات الطالبيةعاشرًا

 إتكان الطلبة:

. وتكن ني من خارج األحساء، حسب اإلمكانيةتقدم ااجامعة خدمات اإلتكان لطالبها وطالباتها القارم

راتي ركل فصصل عن  ( رسااًل1125قيمة إجيار) فع الطالبغرف مؤثثة. وسد بة عبارة عن تكن مشرتك  يلالط

لسكن إذا مل سوجد رك اتسرتر بعد ت ( رسااًل500مة تأمني )قي للفصصل الصصيفي. وسدفع الطالبرسااًل ( 500أو )

 خلل أو عطب بسبب الطالب.

 شروط احلصصول على السكن:

 .أن سكون الطالب/ة املتقدم/ة للسكن من خارج األحساء -1

 ساء.ج األحإحضار صورة من الشهارة الثانوسة إلثبات رراتته خار -2

  السعورسني.صورة من اهلوسة الوطنية أو صورة من جوا. السفر لغري -3

 خطاب تعرسفي من جهة ولي أمر الطالب/ة. -4

 ة.بالنسبة لطلبة املنح جيب إحضار صورة من قرار املنح -5

اتي ب إحضار صورة من نتيجة الفصصل الدربالنسبة للطالب والطالبات املنتظمني  ي الدراتة جي -6

 السابق.

 ج طلب االلتحاق بالسكن.تعبئة منوذ -7

 تعبئة منوذج إثبات عنوان الطالب/ة -8

 تعبئة منوذج العهدة. -9

بل عمارة سداع املبلغ  ي البنك احملدر من قرفع قيمة اإلجيار وقيمة التأمني مع إحضار ما سفيد إ -10

 شؤون الطالب.

 للطالب فقط( 3×2ثالث صور شخصصية )مقاس  -11
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 الـتـغـذسة:

الغداء لبات تقدم فيهما وجبات اإلفطار وسوجد بااجامعة مطعم رئيسي للطالب ومطعم  ي أقسام الطا

الطالبات كافرتسات مو.عة بني أقسام الطالب ووالعشاء خالل أسام العمل األتبوعية كما سوجد عدر من ال

 وتكنهن.

 :مواعيد الوجبات املقدمة  ي مطعم الطالب ومطعم الطالبات

 العشاء الغداء فطاراإل الوجبات

 إىل من إىل من إىل من األسام

 ًءمسا 8 مساًء 6 ظهرًا 2 صباحًا11 صباحًا9 ًاصباح 7 ميساخل –األحد 

 صندوق الطلبة:

ستمتع ملنتظمني وأصحاب املنح الرمسية وسشرتك فيه مجيع طالب وطالبات ااجامعة السعورسني ا   

 رة مبدسر ااجامعة.باتتقالل مالي وإراري حتت إشراف يجلس إرارة سرتبط مباش

 ومن اخلدمات اليت سقدمها صندوق الطلبة ما سلي:

لقائيًا من مكافآتهم ميسرة ختصصم تا على رفعات شهرسة هرمنح الطالب والطالبات تلف ستم اترترا -1

 ااجامعية.

مية طي الظروف االجتماعية والتعليمنح الطالب والطالبات إعانات مقطوعة تساعدهم على خت -2

 واالقتصصارسة.

 التشغيل الطالبي. برنامج تدرسب وتشغيل الطالب والطالبات وصرف مكافآت -3

 ة والرساضية.الفنيرعم برامج األنشطة الطالبية الثقافية واالجتماعية و -4

 رعاسة طالب املنح. -5

 اإلشراف على مركز اخلدمات الطالبية بااجامعة. -6

 شروط وضوابط طلب التقدسم على السلفة:

 .الدراتي لاالنتظام  ي الدراتة خالل الفصص -1

 اتتمرار املكافأة. -2

 اتي.بول والتسجيل لتوضيح الوضح الدرتعبئة منوذج طلب السلفة وتصصدسقها من قبل عمارة الق -3

 :ق ما سؤسد احلاجة للسلفة مع األوراق املطلوبةارفا -4

 .صورة البطاقة ااجامعية 

 .السجل األكارميي 

 .ااجدول الدراتي 
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 اتة احلالة وتقييمها.مقابلة الباحث االجتماعي / الباحثة االجتماعية لدر -5

 السلفةألقصصى ملبلغ احلد ا                        املعدل الرتاكمي            مبلغ السلفة:  -6

 رسااًل 5000فما فوق                                   4.25                        

 رسااًل 4000                                   3.75-4.24                         

 رسااًل 3500                                   3.74 -3.01                        

 رسااًل 2500                                   3.00 -2.75                        

 رسااًل 2000                                   2.75 -2.51                        

 رسااًل 1500                                   2.50 -2.00                        

 الدراتة املتبقية. ام رراتي واحد أو حسب مدةتسدر السلفة خالل ع -7

 عدم ااجمع بني السلفة واإلعانة. -8

صصل الدراتي على أن تسدر خالل الف رسااًل 1500صصى قصرف تلفة للطلبة املستجدسن حبد أميكن  -9

 الذي صرفت فيه.

 شروط وضوابط طلب التقدسم على اإلعانة:

 لسرية والسلوكااالنتظام  ي الدراتة خالل الفصصل الدراتي مع حسن  -1

 ة الشهرسة.انقطاع املكافأ -2

 حلصصول على فرصة التشغيل الطالبي.اعدم  -3

 عدم ااجمع بني اإلعانة والسلفة. -4

 لدراتي.ة القبول والتسجيل لبيان الوضع اتعبئة النموذج اخلاص بطلب اإلعانة وتصصدسقه من عمار -5

 رفاق ما سؤسد احلاجة لإلعانة واألوراق املطلوبة:إ -6

 عيةالبطاقة ااجام 

 .تعرسف براتب ولي األمر 

 .صورة من السجل املدني 

 اتة احلالة وتقييمها.مقابلة الباحث االجتماعي / الباحثة االجتماعية لدر -7
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 حقوق الطالب ااجامعي وواجباتهعشر:  حاري

نهم وبني صل بني طالبها، وتوثيق الروابط بيجامعة امللك فيصصل بتعزسز روح التعاون والتوا تعنى

ذا التعاون فني والعاملني بااجامعة. وحلماسة همنسوبي ااجامعة من أعضاء هيئة التدرسس وغريهم من املوظ

نة سعرف بها الطالب علنها ألهمية صياغة الئحة م ي أطره النظامية أصدرت ااجامعة هذه الالئحة إرراكًا م

قوقهم ارل بني ااجامعة وطالبها سعون به حما له وما عليه من حقوق وواجبات، وستأتس عليها فهم متب

ااجامعة  كون من جهة أخرى التزاماتهم جتاهاألكارميية واخلدمية وكيفية احلصصول عليها من جهة، وسدر

 ول بها.هلم  ي إطار القواعد واألنظمة املعممبا جيعلهم أهاًل لتحمل املسؤولية جتاه تصصرفاتهم وأفعا

 واًل: حقوق الطالب ااجامعي:أ

 ) أ (  ي اجملال األكارميي:

 كافة الدراتة بيسر وتهولة من خالل توفريتوفري البيئة الدراتية املناتبة لتحقيق االتتيعاب و (1

 اإلمكانات التعليمية 

فقًا لألحكام رات ااجامعية اليت سدرتها وذلك وقراحلصصول على املارة العلمية واملعرفة املرتبطة بامل (2

 واللوائح ااجامعية اليت حتكم العمل األكارميي.

على ااجداول  االطالعوصصصصات املتاحة له، احلصصول على اخلطط الدراتية بالكلية أو القسم والتخ (3

النظام وقواعد التسجيل،  له  ي املقررات اليت ستيحها ة، وإجراءات تسجيلهالدراتالدراتية قبل بدء 

يق رغبات وابط عارلة عند عدم إمكانية حتقمع مراعاة ترتيب األولوسات  ي التسجيل للطالب وفق ض

 مجيع الطالب  ي تسجيل مقرر ما.

لدراتة والتسجيل حه نظام اي، وفقًا ملا ستحذف أو إضافة أي مقرر، أو حذف الفصصل الصصيفي بأكمله (4

 طالب.لملعلن عنها لة احملدرة لذلك وا ي ااجامعة وذلك  ي الفرت

 تقبله جهة االختصصاص. التأجيل أو االعتذار عن االتتمرار  ي الدراتة لعذر (5

ت العلمية ء الساعااحملاضرات واتتيفا التزام أعضاء هيئة التدرسس بااجامعة مبواعيد أوقات (6

د اإلعالن عن ذلك، ضرورة وبعاتها إال  ي حالة العملية هلا وعدم إلغاء احملاضرات أو تغيري أوقوامل

رسس التتيفاء ل عضو هيئة التدبغاؤها من قعلى أن ستم إعطاء حماضرات بدسلة عن تلك اليت مت إل

 املقرر.

لك عليه، ما ة التدرسس رون رقابة أو عقوبة  ي ذاالتتفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئ (7

ك األحوال، مة وحدور اللياقة والسلوك  ي مثل تلامل ستم ستجاو. النقاش ما تقتضيه اآلراب الع
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ع التزام عضو كتبية املعلنة ملقابلة الطالب، متواء كان ذلك أثناء احملاضرة أو أثناء الساعات امل

 واصل بالنسبة للطالبات.هيئة التدرسس بالتقاليد واألعراف اجملتمعية  ي الت

قة اليت متت عتمد وحمتوساته واملسائل ذات العالأن تكون أتئلة االختبارات ضمن املقرر الدراتي امل  (8

نطقي للدرجات مبا حيقق التو.سع املتوا.ن وامل وأن سراعى ،ثناء احملاضراتإثارتها أو اإلحالة إليها أ

 التقييم العارل لقدرات الطالب.

ًا ها وفقهناك مانع نظامي حيول رون إجرائ إجراء كافة االختبارات اليت تعقد للمقرر ما مل سكن (9

بل ذلك لطالب حبرمانه من رخول االختبار قللوائح والتعليمات اخلاصة بذلك على أن ستم إعالن ا

 بوقت كاف.

رة عن ااجامعة ا تقرره اللوائح والقرارات الصصارطلب مراجعة إجابته  ي االختبار النهائي وغريه وفق م (10

  ي تنظيم آلية تلك املراجعة وضوابطها.

راها بعد االنتهاء الشهرسة والفصصلية والنهائية اليت أ عليها  ي االختباراتمعرفة نتائجه اليت حصصل  (11

 من تصصحيحها واعتمارها.

 ) ب (  ي اجملال غري األكارميي:

امة فيها وفقًا اجامعة واملشاركة  ي األنشطة املقالتمتع باإلعانة والرعاسة االجتماعية اليت تقدمها ا (1

 لك.ذللوائح والتعليمات ااجامعية املنظمة ل

عة ملستشفيات واملراكز الصصحية التاباحلصصول على الرعاسة الصصحية الكافية بالعالج راخل ا (2

 للجامعة.

بات املركزسة املكت _السكن ااجامعي  _ي االتتفارة من خدمات ومرافق ااجامعة )الكتاب ااجامع (3

للوائح والنظم  قًافمواقف السيارات...وغريها( وذلك و _املطاعم  _املالعب الرساضية  _والفرعية 

 ااجامعة.املعمول بها  ي 

 مًا.احلصصول على احلوافز واملكافآت املارسة املقررة نظا (4

ألنشطة خلية واخلارجية ورعم مشاركته  ي االرتشيح للدورات التدرسبية والربامج والرحالت الدا (5

للوائح والنظم الي واألعمال التطوعية، وفق الثقافية، وكذا املشاركة  ي أنشطة خدمة اجملتمع احمل

 املعمول بها  ي ااجامعة.

و الكلية أو ع أعضاء هيئة التدرسس أو القسم أالشكوى أو التظلم من أي أمر ستضرر منه  ي عالقته م (6

ا  ي ااجامعة، لتظلم وفقاً للقواعد املعمول بهأي وحدة من وحدات ااجامعة وسكون تقدسم الشكوى أو ا

 بل ااجهة املختصصة.من قومتكني الطالب من معرفة مصصري شكواه 
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بت أن عدم ه إال بعد مساع أقواله، مامل سثمتكينه من الدفاع عن نفسه وعدم صدور العقوبة  ي حق (7

 نية.حضوره كان لعذر غري مقبول بعد اتتدعائه للمرة الثا

 لقواعد املقررة  ي هذا الشأن.التظلم من القرار التأرسيب الصصارر ضده وذلك وفقًا ل (8

إال للطالب  التعامل معه وعدم تسليم شيء منها سات ملفه راخل ااجامعة ونزاهةاحلفاظ على حمتو (9

ا تسليم ى من ذلك احلاالت اليت سطلب فيهنفسه أو ولي أمره أو من سفوضه بذلك رمسيًا، وسستثن

ات و أجهزة القضاء أو جهة حكومية ذأو معرفة حمتوسات ذلك امللف من قبل جهات التحقيق أ

ر نتيجة شر حمتوسات ملفه ما مل سكن ذلك النشامللف، وال جيو. إفشاء أو نمسؤولية مبحتوسات 

 لقرار بعقوبة تأرسبية  ي ذلك حق الطالب.

حتياجاته اخلدمة الالئقة واملناتبة ال حق الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة  ي احلصصول على (10

 وفقًا لألنظمة والقواعد املرعية.

 ثانيًا: واجبات الطالب ااجامعي:

 أ (  ي اجملال األكارميي: )

نظمة لبدء اتية  ي ضوء القواعد واملواعيد املاالنتظام  ي الدراتة والقيام بكافة املتطلبات الدر (1

 لألحكام تأجيل واحلذف واإلضافة، وذلك وفقًاالدراتة ونهاستها والتحوسل والتسجيل واالعتذار وال

 اجامعة.ااررة باللوائح واألنظمة السارسة  ي الو

اخل نسوبي ااجامعة وغريهم من الطالب رام أعضاء هيئة التدرسس واملوظفني والعمال من محرتا (2

بأي صورة  رض هلم باإلسذاء بالقول أو الفعلوكذلك الضيوف والزائرسن هلا وعدم التع ،ااجامعة

 كانت.

ال بعذر إ ت واالنتظام فيها وعدم التغيب عنهااحرتام القواعد والرتتيبات املتعلقة بسري احملاضرا (3

 مقبول وفقًا للوائح والنظم.

تطلبات البحوث أو مشارسع التخرج أو امل عدم الغش أو املشاركة فيه بأي صورة كانت عند إعدار (4

 .الدراتية األخرى للمقررات، أو نسبة عمل غريه لنفسه

 تحالتبارات وعدم الغش أو حماولته أو انالتزام الطالب بالقواعد والرتتيبات املتعلقة باالخ (5

املساعدة  ي ارتكاب   ي قاعة االختبار أو املعامل أو الشخصصية أو التزوسر أو إرخال موار أو أجهزة ممنوعة

 أي من تلك التصصرفات.
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ارات أو املعامل ملسؤول أو املراقب  ي قاعة االختبالتزام الطالب باإلرشارات والتعليمات اليت سوجهها ا (6

 ارات.االختبوعدم اإلخالل باهلدوء أثناء أراء 

 ) ب (  ي اجملال غري األكارميي:

التحاسل  والقرارات الصصاررة تنفيذها وعدم التزام الطالب بأنظمة ااجامعة ولوائحها وتعليماتها (1

به األحكام  ى أي حق أو ميزة خالفًا ملا تقضيعليها أو انتهاكها أو تقدسم وثائق مزورة للحصصول عل

 ذات العالقة.

لتدرسس عند عة وتقدميها للموظفني أو أعضاء هيئة اأثناء وجوره  ي ااجاممحل البطاقة ااجامعية  (2

 طلبها.

عن العمل أو  ف أو العبث أو التشوسه أو تعطيلهاعدم التعرض ملمتلكات ااجامعة أو جتهيزاتها باإلتال (3

 املشاركة  ي ذلك. 

هيزاتها لألغراض تتخدام مرافق ااجامعة وجتالتزام الطالب بالتعليمات اخلاصة برتتيب وتنظيم وا (4

 املخصصصصة هلا.

ع السعوري عراف ااجامعية واإلتالمية واجملتمالتزام الطالب بالزي الرمسي والسلوك املناتبني لأل (5

 امعة.و اآلراب العامة املرعية راخل ااجوبعدم القيام بأسة أعمال خملة باألخالق اإلتالمية أ

مع غري لتدخني وعدم إثارة اإل.عاج والتجاهلدوء والسكينة راخل مرافق ااجامعة واالمتناع عن ا (6

 لذلك. املشروع أو التجمع املشروع  ي غري األماكن املخصصصصة

ات قبل و تو.سعها أو مجع أموال أو توقيععدم تنظيم ااجمعيات راخل ااجامعة أو إصدار نشرات أ (7

 احلصصول على ترخيص من ااجهات املختصصة.

نات سض على عدم حضور احملاضرات والتمرسرعدم الغياب ااجماعي بدون عذر مقبول أو التح (8

 م فيها.والدروس العملية وغريها مما تقضي اللوائح باالنتظا

 امعة أو الدولة.عدم حيا.ة أو تو.سع موار إعالمية خمالفة ألنظمة ااج (9

 رسة راخل ااجامعة.عدم خمالفة قواعد األمن والسالمة والتعليمات املرو (10
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