
 وزارة التعليم العالى     
 جامعة الملك سعود      

 عمادة شئون الطالب    

              وحدة محاية احلقوق الطالبية

 الهندسةبكلية  اللجنة الفرعية لحماية الحقوق الطالبية إلى شكوى
 هـ 14      /        /        بتاريخ      ............................................................... : من الطالب

 ................................ قم اهلاتف :     منزل /........ ر ......................... الرقم اجلامعى :
 ................................ جوال /                                                                             

 ـدـضـ
 .......................ه : تجه .......................... وظيفته : ............................. املشكو ىف حقه :

 : عرضال
 . هـ 14      /        /        تاريخ حدوث الواقعة حمل الشكوى :     

 ......................................................................................ملخص موضوع الشكوى : 
.................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 ...............................................................: ....................................... اإلثباتات
.................................................................................................................

.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 تعهد
 / .................................... الطالب أتعهد أنا 

 أو النيل من مسعة املشكو ىف حقه ،  الكيد بأن كافة البيانات الواردة هبذه الشكوى صحيحة وعلى مسئوليىت الشخصية وأنه ال يقصد هبا  -1
 .ظمة لوحدة محاية احلقوق الطالبيةاعد املن( من القو  22لتطبيق املادة ) ضاً وأنه ىف حالة ثبوت عكس ذلك فإنىن سأكون معر 

 ومل أقتنع بقرار القسم. أستاذ املقرر ورئيس القسم سبق وأن قمت بالشكوى لدى  -2
 الطالب                                                                                                 

 ........................................./  اإلسم                                    هـ 14حتريراً ىف          /         /      
 ........................................ / التوقيع                                                                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 1منوذج رقم ) 



 

 

 وزارة التعليم العالى     

 جامعة الملك سعود    
 عمادة شئون الطالب    

              وحدة محاية احلقوق الطالبية
 

 
 

 لجنة حماية الحقوق الطالبية بكلية الهندسة
 إيصال إستالم

 
        بصفيت سكرتري اللجنة    .....................................................إستلمت أنا : ........

 هـ 14      /        /        بتاريخ    

  شكوى تظلم مقدم من الطالب ............. :................................................. 

 .............................: .................... من قسم

 ............................................الرقم اجلامعى : .
 
 

 املستلم                                                                      
 ............................................ اإلسم :                                                    

 ............................................ التوقيع :                                                   

 ...............التاريخ : .............................                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _ نسخة للطالب . 2                             .لوحدة احلقوق الطالبية _ أصل اإليصال  1                                     ( 2وذج رقم ) من

 



 وزارة التعليم العالى     

 جامعة الملك سعود    

 عمادة شئون الطالب    
 كـلـيــة الـهـنـدســــــــة            وحدة محاية احلقوق الطالبية

 هـ  14/      /         إعالن القرار الصادر بتاريخ   
 .............ومقرها كلية / معهد / أخرى ............. ................. من اللجنة

 هـ 14   /            /     بتاريخ   املقدمة و  .....................................رقم املقيدة ب / التظلم ىف الشكوى
 ........... ..................... الرقم اجلامعى : ............................................ من الطالب / الطالبة :

 ...........وجهته ......... ..........................ووظيفته . ....................................../ ... ضـد
 .................................................................وموضوعها .....................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................
................................................................................................................. 

 القرار
 ........................................................ىف املوضوع مبا يلى : التوصية   قرارال أصدرت اللجنة _ 

................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

.................................................................................................................
................................................................................................................. 

مـن صـاحب الحـالحية  هــ 14     /       /          ىف هإعتمـا نافذاً إعتبـاراً مـن رـاريخ التوصية  القرار  قد أصبح هذا و _ 
.................................................................... / . 

 رئيس اللجنة                                                                                                
                                                                                    .............................. 

 طالع والعلمإقرار باإل
 ............................امعى ... ورقمى اجل.........أنا الطالب / الطالبة ................................... أقر

 . هـ 14    /           /    تاريخ       ء فيه ، وذلك بوعلمت مبا جادون أعاله القرار امل بأنىن إطلعت على مضمون
 طالبال                                                                                           

 ................................/ ................اإلسم                                                         
 ....................التوقيع / ...........................                                                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . كلية أو املعهد التابع له الطالبلل ةنسخ – 3       األصل مبلف الطالب .   – 2           . لوحدة احلقوق الطالبية ةنسخ – 1(                 7منوذج رقم ) 
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