مذكرة للعرض
عىل مجلس الجامعة املوقر
إىل :مجلس الجامعة املوقر
من :عميد شؤون الطالب املكلف
املوضوع /بشأن مقرتح اعتماد :القواعد التنظيمية لضبط سلوك الطالب والطالبات بجامعة جدة.
الحيثيات:
 تم عرض القواعد التنظيمية لضبط سلوك الطالب والطالبات بجامعة جدة يف االجتماع األولللجنة التنفيذية للنشاط الطالبي للطالب بتاريخ 1437/12/25هـ ،وأوصت اللجنة باملوافقة
عىل اعتمادها ،وعرضها مع التعديالت املقرتحة عىل لجنة العمداء االستشارية.
 تم عرض القواعد التنظيمية لضبط سلوك الطالب والطالبات بجامعة جدة يف اجتماع لجنةالعمداء االستشارية ،واملنعقد يوم االثنني 1438/1/16هـ ،وأوصت اللجنة باملوافقة عىل
اعتمادها ،وعرضها عىل مجلس الجامعة العتمادها.

 واألمر معروض عىل مجلس الجامعة املوقر.والله ويل التوفيق،،،
عميد شؤون الطالب املكلف

أ.د عبداملنعم بن عبدالسالم الحياني

القواعد التنظيمية

لضبط سلوك الطالب والطالبات
جبامعة جدة

مادة ()1
تطبق مواد هذه القواعد التنظيمية على مجيع الطالب والطالبات باجلامعة ،وخيضعون مجيعهم طيلة فرتة
التحاقهم باجلامعة لألحكام املبينة يف مواد هذه القواعد التنظيمية.
مادة ()2

تدل املصطلحات التالية حيثما وردت يف هذه القواعد التنظيمية على املعاني املدونة أمام كل منها على النحو

التالي:
 )1اجلامعة :هي جامعة جدة بكافة فروعها ومرافقها ومنشئاتها وما يتعلق بها ،ويلتحق بالتعريف مشاركات اجلامعة
املختلفة الداخلية واخلارجية واستضافاتها ومجيع الفعاليات حت ت شررا اجلامعة كليا أو جئييا أو داخل احلدود
املكانية أو االعتبارية للجامعة.
 )2الطالب :هم مجيع امللتحقني للدراسة باجلامعة من طالب وطالبات أيا كان ت متتوياتهم التعليمية أو جنتياتهم ،أو
ختصصاتهم ،مبا يف ذلك طالب وطالبات االنتتاب والتعليم عن بعد والدراسات العليا وغريها ،وكل من يلتحق
باجلامعة ويكتتب صفة طالب ضمن أي برنامج تعليمي أو تدرييب أو تأهيلي من برامج اجلامعة أو برامج اجلهات
املتعاملة مع اجلامعة ،أو اليت جتري حت ت شررا اجلامعة شررافا كليا أو جئييا ،أو داخل احلدود املكانية للجامعة.
 )3اللجنة الدايمة :هي جلنة التأديب الدايمة بعمادة رؤون الطالب.
 )4الكلية :هي الكلية أو اجلهة اليت ينتمي شليها الطالب أو الطالبة الصادر منه املخالفة.
 )5اللجان الفرعية :هي جلان ضبط الغش التأديبية داخل الكليات أو العمادات أو اجلهات التعليمية املختلفة.
 )6جلان ضبط املخالفات العامة :وهي جلان ضبط تأديبية متفرعة من اللجنة الدايمة ،تتكون من أعضاء شدارة األمن
والتالمة باجلامعة ،وأعضاء تررحهم عمادة رؤون الطالب لضبط خمالفات الظواهر التلبية واملخالفات التلوكية.
 )7املخالفة :هي كل ما خيالف أنظمة ولوايح وتعليمات اجلامعة ،أو ما تنص عليه القواعد التنظيمية باعتباره خمالفة.
 )8العقوبة :هي العقوبة التأديبية املنصو

عليها يف هذه القواعد التنظيمية.

 )9االختبار  :هو كل اختبار أو تكليف أو واجب يؤديه الطالب أو الطالبة سواء كان رفهيا أو حتريريا أو ع ر الفصول
االفرتاضية أو غريها  ،سواء كان اختبار أعمال سنة أو فصلى أو نهايي أو غريه ،جمدول مبوعد حمدد أو غري جمدول
و ألي مدة زمنية كان ت.

الصفحة  1من 13

مادة ()3
كل شخالل بأنظمة ولوايح اجلامعة وبالتقاليد واآلداب العامة داخل اجلامعة يعت ر خمالفة تقتضي معاقبة
مرتكبها وفق أحكام هذه القواعد التنظيمية ومنها على سبيل املثال ال احلصر ،وميكن القياس عليها:
 -1األعمال املخلة بنظام اجلامعة والكليات والعمادات واملعاهد واملراكئ العلمية واجلهات التعليمية والوحدات
التكنية التابعة للجامعة وساير مرافق اجلامعة األخرى .
 -2كل فعل أو قول ميثل خروجا على أحكام الدين اإلسالمي أو خيدش احلياء أو خيل حبتن الترية والتلوك واآلداب
واألخالقيات واألنظمة املرعية داخل اجلامعة .
 -3املتاس بتمعة اجلامعة بأي طريقة كان ت سواء كان فعال أو لفظا داخل اجلامعة وخارجها أيا كان ت وسيلته
وصوره.
 -4االعتداء أو العنف أو التهديد أو حماولة ذلك لفظيا أو جتديا على أي رخص داخل اجلامعة ومرافقها ومنشئاتها
سواءً من منتوبي اجلامعة من أعضاء اهليئة التعليمية أو املوظفني أو الطالب أو من منتوبي الشركات واملؤستات
املتند شليها تنفيذ أعمال داخل اجلامعة أو تلك اليت هلا استثمارات يف اجلامعة ،أو مراجع أو زاير أو ضيف
للجامعة.
 -5كل شخالل بنظام االختبارات أو سريها مبا يف ذلك دخول الطالب اختبار مادة هو غري متجل بها أو شثارة الشغب
والفوضى داخل قاعات االختبار.
 -6كل صورة من صور الغش بأي طريقة كان ت أو أي حماولة للغش يف أي من االختبارات املنعقدة باجلامعة أو حت ت
شررافها ،أو يف األعمال الفصلية أو الواجبات أو املشاريع الدراسية.
 -7تعطيل أو حماولة تعطيل أو شساءة متثيل اجلامعة يف أي برامج أو أنشطة داخل اجلامعة أو اليت تشارك فيها
اجلامعة أو قطاعاتها أو الوحدات التكنية باجلامعة سواءً بطرق مباررة أو غري مباررة.
 -8رمي املخلفات أو اإلتال أو التخريب أو التشويه أو غري ذلك مما يعت ر شساءة يف استعمال ممتلكات أو منشآت
اجلامعة والتكن الطالبي اجلامعي وما حيتويه من جتهيئات ثابتة أو منقولة كاملباني واألثاث وكذلك
حمتويات املراكئ العلمية والفصول الدراسية واملعامل مبا فيها من أجهئة وأدوات ووسايل تعليمية وخرايط،
ومقتنيات املكتبة املركئية واملكتبات الفرعية واملتاحف واملالعب واحلدايق واملعارض ومرافقها وكافة وسايل النقل
اجلامعي من حافالت وغريها من وسايل النقل وما يف حكمها وكل ما من رأنه اإلساءة ملقتنيات الغري داخل
اجلامعة أو الشروع يف ذلك.
 -9االحتفاظ باألسلحة بكافة أنواعها احلقيقية منها سواءً كان ت نارية أو غريها ،مرخصة أو غري مرخصة والغري
حقيقية أو أي وسيلة ميكن استخدامها للتخويف أو االيذاء أيا كان ت صورها أو األسلحة البيضاء وحيازة املواد
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القابلة لالرتعال أو االنفجار وكذلك حيازة املواد املخدرة واملتكرة وما يف حكمها من مواد ،وتداول وترويج النقود
املئورة ،وحيازة وتداول األفالم واملقاطع التتجيلية الصوتية منها أو املريية والصور واجملالت واألدوات واألقوال
واألفعال واملواد املنافية لآلداب واألخالق اإلسالمية واألنظمة املرعية داخل التكن اجلامعي وساير مرافق اجلامعة،
أو مشاركات اجلامعة املختلفة.
 -10مجيع املخالفات املتعلقة بتنظيم أو اررتاك يف تنظيم أو املشاركة يف فعاليات أو اجتماعات أو مؤمترات أو مجعيات
أو متريات بكافة صورها وأركاهلا  ،أو شصدار النشرات و الصحف و اجملالت أو توزيعها ،أو البيع والشراء ،أو مجع
أموال للت رعات أو توقيعات مجاعية أو فردية قبل احلصول على تصريح كتابي من اجلهات املختصة باجلامعة ،
وكذلك نقل أي أخبار عن اجلامعة ومنتوبيها لوسايل اإلعالم املختلفة (متموعة – مقروءة – مريية) ومواقع
التواصل االجتماعي أو شنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية (االنرتن ت) متعلقة جبميع ما سبق قبل احلصول على
تصريح كتابي من اجلهات املختصة باجلامعة.
 -11الترقة أو الشروع يف الترقة داخل اجلامعة أو مرافقها أو يف مشاركاتها سواءً كان ت عينية مثل ( :أموال ،معدات،
أدوات ،اجهئة ) ...أو علمية او فكرية مثل ( :أحباث ،كتب  ،مشاريع خترج ،تكليف بواجبات مجاعية أو فرديه ،
الترقات العلمية واالعتداء على احلقوق الفكرية .) ....
 -12شجراء تعديل أو تغيري أو تئوير يف احملررات الرمسية وغري الرمسية سواءً الصادرة عن اجلامعة أو عن أي جهة خارجها
وشتباع طرق غري مشروعة للحصول عليها.
 -13شدخال الطالب  /الطالبة بديال عنهم (انتحال رخصية) يف احملاضرات أو االختبارات أو يف أي مرفق من مرافق
اجلامعة أو مشاركاتها ،وكذلك دخوهلم كبديل عن غريهم يف تلك احملاضرات أو االختبارات أو مرافق اجلامعة
كافة أو مشاركاتها.
 -14امتناع الطالب  /الطالبة عن حضور التحقيق أو عدم االمتثال للعقوبة اليت أقرتها اجلهة املختصة بإصدار
العقوبة.
 -15اإلخالل بالنظام أو التعليمات أو حماولة ذلك خالل احملاضرات أو الدروس العملية أو خالل االجتماعات أو
املؤمترات أو الندوات وما شابه ذلك أو حماولة عرقلة سريها بأي ركل من األركال.
 -16التصوير بالكامريات أو بأجهئة اهلاتف اجلوال أو أجهئة احلاسوب احملمول (الالب توب) أو أي أداة مئودة بكاميرا
داخل اجلامعة أو مرافقها املباني الدراسية أو القاعات العامة وأثناء احملاضرات وخاصة يف مباني وساحات رطر
الطالبات وسكن الطالبات التابع للجامعة بدون احلصول على شذن من اجلهة املختصة متبقا ،أو يف أي مكان مينع
فيه التصوير .وكذلك تصوير األرخا

بدون موافقتهم أو رضاهم مبا ال يتعارض مع ما سبق.
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 -17التدخني داخل مباني ومرافق اجلامعة أو التكن اجلامعي أو وسايل النقل اجلامعية أو مشاركات اجلامعة ممنوع
منعًا باتًا ،ويعاقب من يرتكب هذه املخالفة طبقا للقواعد التأديبية بهذه القواعد التنظيمية.
 -18كل شخالل بنظام ولوايح اإلسكان الطالبي اجلامعي على سبيل املثال ال احلصر :دخول التكن بدون تصريح ،أو
شيواء أرخا

غري مرخص هلم بالتكن ،أو استقبال الئوار خارج أوقات الئيارة الرمسية ،أو عدم احملافظة على

نظافة التكن وكل ما حتتويه أنظمة ولوايح اإلسكان الطالبي اجلامعي من خمالفات .ومجيع املخالفات األخرى
باعتبار التكن مرفقا من مرافق اجلامعة.
 -19تتجيل أو تصوير احملاضرات أو حماولة التتجيل أو التصوير سواءً كان باستخدام األجهئة التقليدية أو
استخدام التقنية احلديثة قبل أخذ موافقة املُحاضر اخلطية.
 -20كل اعتداء (قرصنة) على موقع اجلامعة اإللكرتوني أو املواقع اإللكرتونية للكليات والعمادات واملعاهد واملراكئ
العلمية باجلامعة واهليئة التعليمية واملوظفني والعاملني والطالب أو انتهاك اخلصوصية شلكرتونيا لكافة منتوبي
اجلامعة من أعضاء اهليئة التعليمية واملوظفني والطالب.
 -21شثارة النعرات القبلية أو الطايفية أو التحريض عليها أو شذكاء الفتنة بكافة األساليب وكل ما من رأنه املتاس
بأمن الوطن والوحدة الوطنية.
 -22شجراء أي تعديل أو تغيري أو نقل حملتويات التكن الطالبي اجلامعي أو املعامل أو الفصول الدراسية أو املكتبات
العامة باجلامعة قبل موافقة اجلهة املعنية.
 -23املخالفات املرورية والقيادة املتهورة ومخالفة تعليمات األمن والتالمة داخل المدينة اجلامعية ،أو فروع اجلامعة
وخمتلف مرافقها ومنشئاتها.
 -24كل اعتداء على حقوق امللكية الفكرية سواء بالنتخ أو االقتباس الغري مشروع أيا كان ت الوسيلة املتبعة يف حتقيق
هذا االعتداء ومكان حدوثه.
 -25كافة مراحل وأركال العالقات الغري سوية ،والتحرش ،واألخالقيات واألفكار واملظاهر املنحرفة.
 -26خمالفة األنظمة والقوانني والتعليمات يف اململكة العربية التعودية.
 -27مجيع املخالفات اليت ترد شىل اجلامعة من اجلهات الرمسية وغريها باعتبار املخالف طالبا أو طالبة يف اجلامعة.
 -28خمالفات جلان ضبط املخالفات العامة.
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مادة ()4

عليها يف البندين ( )6-5من املادة ( )3خيضع للقواعد والعقوبات

كل طالب أو طالبة يرتكب شحدى املخالفات املنصو
التالية من قبل اللجنة الفرعية:

 )1اذا ثب ت عليه/عليها الغش أو حماولة الغش يف االختبارات غري النهايية مثل أعمال الفصل الدراسي سواء الدوري
أو النصفي حيرم من درجة ذلك االختبار ،وحيرم من املادة كل من تكرر منه ذلك ويعت ر راسبا فيها.
 )2اذا ثب ت عليه/عليها الغش أو حماولة الغش يف االختبار النهايي حيرم من درجة املادة ويعت ر راسبا فيها وذلك من
املرة األوىل.
 )3مبا ال يتعارض مع الفقرة 1و :2أي طالب تثب ت عليه خمالفة الغش أو حماولة الغش للمرة الثانية يف أي اختبار
يعاقب بأي من التالي أو بها مجيعا :احلرمان من املادة ويعت ر راسبا فيها والفصل من اجلامعة لفصل دراسي واحد
وال يتمح له بالتتجيل يف الفصل الدراسي الصيفي مع حرمانه من مكافأته .
 )4مبا ال يتعارض مع الفقرة 1و2و :3يفصل من اجلامعة نهاييا أي طالب تثب ت عليه خمالفة الغش أو حماولة الغش
للمرة الثالثة.
 )5التحفظ على مجيع األدوات املتتخدمة يف عملية الغش مهما كان نوع هذه األداة املتتخدمة شىل حني االنتهاء
من تطبيق العقوبة املقررة وفق هذه القواعد التنظيمية.
 )6يتم االستمرار يف احتتاب مرات خمالفات الغش أو حماولة الغش للطالب أو الطالبة يف خمتلف املراحل الدراسية
أو أنواع الدراسة.
مادة ( ) 5
القواعد اإلجرايية للتحقيق يف حاالت الغش:
 )1تشكيل اللجنة الفرعية وقراراتها :يقوم عميد كل كلية أو معهد أو مركئ أو اجلهة التعليمية بتشكيل جلنة
فرعية للطالب وأخرى للطالبات مؤقتة أو فصلية أو سنوية للتحقيق يف حاالت الغش فقط ،وشذا صاحب الغش أي
خمالفة أخرى فتحال املخالفات األخرى شىل اجلهة املختصة (اللجنة الدايمة) ،وتكون هذه اللجنة الفرعية برياسة
وكيل أو وكيلة الكلية أو املعهد وعضوية اثنني من أعضاء هيئة التدريس خيتارهما عميد الكلية أو املعهد ،كما
ينشأ على غرارها جلنة لطالب الدراسات العليا يرأسها وكيل أو وكيلة الكلية للدراسات العليا أو املعهد وال تصح
جلتات هذه اللجان شال حبضور مجيع أعضايها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء وتعتمد قراراتها من عميد
الكلية أو املعهد أو املركئ أو اجلهة التعليمية.
 )2كل من يضبط يف خمالفة غش أو حماولة غش يف االختبار خيرجه رييس جلنة االختبار أو مراقب االختبار من
قاعة االختبار وحيرر حمضرا مبا وقع تفصيال ويقدمه مع األداة املتتخدمة يف الغش شىل عميد الكلية أو املعهد أو
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من ينيبه ليحيله فورا شىل اللجنة الفرعية للتحقيق وإلكمال الالزم لتقرير العقوبة املناسبة حتب املادة ()3
وتتقط املخالفة والعقوبة ان مل يتم تطبيقها خالل ( ) 30ثالثون يوما من ضبطها.
 )3كل من يرتكب أي خمالفات اخرى داخل أماكن االختبارات ينذره مراقب االختبار رفاهة شذا كان ت املخالفة
حتتمل االنذار ويف حالة تكرار املخالفة أو كون املخالفة ال حتتمل اإلنذار خيرج رييس اللجنة أو مراقب االختبار
مرتكب املخالفة من القاعة بعد سحب ورقة اجابته وحيرر حمضرا مبا وقع ويقدمه شىل عميد الكلية أو من ينيبه
ليحيله شىل اللجنة الدايمة للتأديب ملتاءلته و لتقرير العقوبة املناسبة.
مادة ()6

العقوبات التأديبية اليت حيق تطبيقها منفردة او جمتمعة او جئء منها او تكرار تطبيقها حبتب الصالحيات ،هي:
 )1توجيه اللوم رفاهة مع توقيع الطالب  /الطالبة تعهدا خطيا شن لئم االمر .
 )2اإلنذار كتابيا يف املرة األوىل وتوقيع الطالب  /الطالبة على تعهد خطي يف املرة الثانية.
 )3حرمان الطالب  /الطالبة بصفة مؤقتة من بعض اخلدمات( :مثل األنشطة الطالبية أو ختفيض تذاكر الطريان
أو غريها من اخلدمات املقدمة للطالب والطالبات كاخلدمات االلكرتونية اجلامعية أو األنظمة التعليمية أو
أنظمة القبول والتتجيل أو تتجيل املواد ملدة ال تتجاوز فصل دراسي واحد أو حلني مراجعة الطالب/الطالبة للجنة
التأديبية.
 )4تكليف الطالب  /الطالبة بعمل شلئامي (التشغيل بنظام التاعة بدون أجر) لدى اجلهة اليت ارتكب املخالفة فيها
أو اجلهة اليت تقررها جلنة التأديب الدايمة لفرتة ال تتجاوز الفصل الدراسي الواحد مع مراعاة عدد التاعات مبا
ال يؤثر على حتصيل الطالب/الطالبة العلمي .
 )5شلئام الطالب  /الطالبة بتحمل قيمة أو تتوية ما أتلفه من ممتلكات اجلامعة أو ممتلكات الغري داخل اجلامعة
وأخذ تعهد خطي على الطالب /الطالبة بعدم تكرار ما قام به من خمالفة .وتشمل القيمة كافة املصروفات
اجلانبية إلعادة ما أتلفه شىل احلالة التليمة.
 )6شلغاء نتيجة اختبار مادة أو أكثر واعتبار الطالب  /الطالبة راسبا فيها.
 )7احلرمان من اإلقامة بالتكن الطالبي اجلامعي ملدة فصل دراسي واحد.
 )8احلرمان النهايي من اإلقامة بالتكن الطالبي اجلامعي.
 )9الفصل من اجلامعة ملدة تئيد على فصل دراسي واحد وال تتجاوز ثالثة فصول دراسية .
 )10تأخري تتليم وثيقة التخرج للطالب  /الطالبة ملدة فصل دراسي واحد كحد اقصى خصوصا شذا وقع ت املخالفة
يف فصل التخرج.
 )11نقل الطالب/الطالبة شىل فرع أو كلية أو قتم أو متار آخر.
 )12الفصل النهايي من اجلامعة.
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 )13العقوبات البديلة اهلادفة لتطوير سلوكيات الطلبة.
 )14مصادرة األدوات واألجهئة املتتخدمة يف حالة الغش أو حماولة الغش.
 )15أي عقوبات أخرى جتمع عليها اللجنة الدايمة أو الفرعية أو جلان ضبط املخالفات العامة ،أو اللجان التأديبية
املشكلة ،واعتماد معالي مدير اجلامعة هلا.
مادة ( :)7جلان ضبط املخالفات العامة
يتم تشكيل جلان ضبط املخالفات العامة من عضوين أحدهما أو كالهما من عناصر شدارة األمن والتالمة
)1
بالئي الرمسي لعمله ،واآلخر من األعضاء الذين تررحهم عمادة رؤون الطالب.
)2

يتم ضبط كل خمالفة مبوجب منوذج ضبط أو حمضر حيتوي على نوع املخالفة وتارخيها ووقتها ومعلومات
املخالف :االسم والرقم اجلامعي ورقم اهلوية ووسايل التواصل مع املخالف (هاتف-جوال-بريد شلكرتوني)،
وتوقيعه باإلقرار على املخالفة .وميكن تضمني احملضر توثيقا للمخالفة وتلبس مرتكبها ،أو شرهادا عليها.
ويتم توقيع عضوي جلنة الضبط على احملضر وكتابة االسم والرقم اجلامعي أو الوظيفي .ويتم مراجعة
حمضر الضبط واعتماده من مشر /مدير شدارة األمن والتالمة باجلامعة ثم شرسال األصل مبعاملة رمسية
لتعادة عميد رؤون الطالب رييس اللجنة الدايمة للتأديب الستكمال اإلجراءات.

)3

خمالفات شضافية أو خمالفات يتم التأكيد عليها تتوىل ضبطها جلان ضبط املخالفات  ،ومنها على سبيل
املثال ال احلصر وميكن القياس عليها:

 عكس/تعطيل التري داخل اجلامعة أو فروعها أو مرافقها أو منشئاتها الوقو يف غري املواقف املخصصة للطالب أو الوقو يف املواقف الرمسية أو مواقف ذوي االحتياجات اخلاصة بدونالتصريح املناسب لذلك ،أو تعطيل االستفادة من املوقف باستخدام موقفني ملركبة واحدة.
 خمالفات تظليل املركبات بالكامل بلون قامت يتعذر معه التعر على قايد املركبة والركاب. استخدام املركبات يف شحداث شزعاج أو ضوضاء أو فوضى صوتية أو فعلية داخل اجلامعة أو فروعها أو مرافقها أومنشئاتها ،مثل رفع صوت املتجل وغريها.
 القيادة بتهور أو التفحيط داخل اجلامعة أو فروعها أو مرافقها أو منشئاتها الئي غري الاليق مثل القصري (رورت-برمودا) أو الظهور بقميص عالقي أو بدون كم أو بدون قميص ،أو املمئق أوالضيق حبيث يصف أو يشف أعضاء اإلنتان ،أو اللباس أو املظاهر اليت فيها تشبه باجلنس اآلخر ،أو لبس ما
خيالف الدين أو النظام.
 العالقات غري سوية والتحرش والعنف والتهديد واالعتداء بكافة أركاهلا وأنواعها ومظاهرها. حيازة مواد ممنوعة بكافة أركاهلا وأنواعها.الصفحة  7من 13

 القئع و"الكدش" وتطويل الطالب للشعر ،أو مشابهتهم للجنس االخر يف استخدام متتحضرات التجميل أواكتتوارات الشعر أو الرأس أو بالعموم.
 رمي املخلفات داخل اجلامعة أو فروعها أو مرافقها أو منشئاتها  ،أو تشويه وشتال املرافق واملنشئات واملقتنيات. عدم محل البطاقة اجلامعية أو عدم شبرازها عند الطلب أو عند ارتكاب خمالفة ،أو عدم شبراز هوية أو وثيقة رمسيةعند الطلب( .وحيق لرجل األمن شخراج الطالب من احلرم اجلامعي يف حالة عدم امتثاله)
 التدخني واملتكرات واملخدرات واملمنوعات. كل ما من رأنه شثارة الفوضى وخمالفة األنظمة. دعوة أو حتريض الطالب/الطالبات على ارتكاب خمالفة.ميكن للجهات داخل اجلامعة أو اجلهات املنظمة للفعاليات داخل احلدود املكانية للجامعة خماطبة رييس

)4

اللجنة الدايمة للتأديب لالستعانة بلجان ضبط املخالفات العامة يف خمتلف الفعاليات واملنارط.
مادة ()8

 )1يراعى يف توقيع العقوبات املبينة يف املادة ( )6تناسب وتدرج العقوبة مع درجة املخالفة على أن ال تطبق أكثر من
عقوبة على نفس املخالفة اليت قام بها الطالب  /الطالبة شال أن تكون من العقوبات التبعية للعقوبة االصلية أو
بتبب تكرار املخالفات أو جتامة املخالفة أو سبق شصرار الطالب على املخالفة مع أخذ التوابق والظرو
واملالبتات باالعتبار ،وال توقع العقوبة شال بعد التحقيق مع الطالب  /الطالبة ومساع أقواله فيما هو منتوب شليه
من خمالفة ،ويف حالة عدم حضور الطالب  /الطالبة يف املوعد احملدد للتحقيق واملعلن عنه بغري عذر مقبول يتقط
حقه يف مساع أقواله وتعقد اللجنة وتتخذ قراراتها يف غيابه.
 )2يراعى عند شيقاع العقوبات ( )11 ،8يف املادة ( )6أال تكون سببا يف طي قيد الطالب  /الطالبة من اجلامعة.
 )3يتتثنى من تطبيق العقوبات الواردة يف هذه القواعد التنظيمية املخالفات اليت تقع من الطالب  /الطالبة خارج
اجلامعة وال متس مسعة اجلامعة أو االنظمة واللوايح املعمول بها يف اجلامعة ومل تتم خماطبة اجلامعة بشأنها.
 )4يتم االستمرار يف احتتاب املخالفات وتكرارها من الطالب أو الطالبة يف خمتلف املراحل الدراسية أو أنواع الدراسة.

مادة ()9
يرتتب على الفصل النهايي من اجلامعة عدم التماح للطالب  /الطالبة بإعادة قيده يف اجلامعة أو شجراء
االمتحانات يف أية كلية من كليات اجلامعة أو معاهدها أو فروعها .وحتفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية يف
ملف الطالب  /الطالبة .وشبالغ قرار العقوبة شىل ولي أمر الطالب  /الطالبة خصوصا شذا أوص ت اللجنة الدايمة للتأديب
بذلك ،وجيب أن يبلغ القرار التأدييب شىل اجلهات املعنية باألمر داخل اجلامعة وخاصة عمادة القبول والتتجيل وعمادة
رؤون الطالب وعمادة الدراسات العليا والعمادات والكليات واملعاهد واملراكئ ،واإلدارة العامة لألمن والتالمة وشعالن
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املخالفة و العقوبة املتخذة حبق الطالب  /الطالبة والصادرة عن اللجنة الدايمة للتأديب داخل اجلامعة باالسم أو بدون
ذكر االسم شذا ارتأت اللجنة مصلحة يف ذلك.
مادة ()10
 ملعالي مدير اجلامعة احلق يف التوجيه بإعادة النظر يف أي من القرارات والعقوبات الصادرة عن اللجان التأديبيةاملختصة بناء على هذه القواعد التنظيمية على أن ال يتعارض ذلك مع مواد اليحة الدراسة واالختبارات للمرحلة
اجلامعية.
 ولتعادة وكيل اجلامعة احلق يف التوجيه بإعادة النظر يف القرار التأدييب القاضي باحلرمان النهايي من اإلقامةبالتكن الطالبي اجلامعي أو األنشطة الطالبية واخلدمات األخرى بعد مضي سنة على األكثر اعتبارا من تاريخ
صدور القرار التأدييب.
مادة ()11
اجلهات املختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي:
 .1لعميد الكلية أو املعهد أو من ينيبه من وكاليه ولعميدة رطر الطالبات أو من تنيبها من الوكيالت توقيع
العقوبتني األوىل والثانية املنصو

عليهما يف املادة (.)6

 .2لعميد رؤون الطالب أو من ينيبه توقيع العقوبات ( )7-6-5-4-3-2-1من املادة ( .)6وله فرض العقوبة رقم ( )3حلني
مراجعة الطالب/الطالب للجنة التأديبية.
 .3اللجنة الدايمة للتأديب هلا توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة ()6
 .4اللجنة الفرعية هلا القيام باإلجراءات وتوقيع مجيع العقوبات املبينة يف املواد  4و5
 .5جلان ضبط املخالفات العامة هلا توقيع العقوبة رقم ( )2-1من املادة (.)6
 .6كافة منتوبي اجلامعة من موظفني وأعضاء هيئة تدريس ومن يف حكمهم بإيقاع عقوبة االمتناع الفوري عن
تقديم اخلدمة اإلدارية أو التعليمية للطالب املخالف لألنظمة ،خصوصا خمالفات الئي ،والشعر ،وغريها .وشلئام
الطالب املخالف بإزالة املخالفة الصادرة عنه قبل استئنا تقديم اخلدمة له ،وشحاطة وكيل الكلية/رييس أو مدير
اجلهة بذلك.
 .7يف حالة حدوث شخالل عام بالنظام ينتج عنه عدم انتظام الدراسة أو االختبارات أو اإلقامة يف التكن اجلامعي يتوىل
سعادة وكيل اجلامعة االختصاصات املخولة للجنة الدايمة للتأديب بعد أخذ رأي عميد رؤون الطالب ويصدر
سعادة وكيل اجلامعة القرار التأدييب يف مدة أقصاها ثالثة أرهر من تاريخ وقوع املخالفة أو اإلحالة شىل اللجنة
الدايمة للتأديب.
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مادة ()12

تشكل جلنة تأديب دايمة للطالب وأخرى للطالبات ملدة عام دراسي بقرار من سعادة وكيل اجلامعة بناءً على ترريح

عميد رؤون الطالب وعميدة رطر الطالبات كل فيما خيصه وتتجدد املدة تلقاييا مامل يصدر قرار من سعادة
وكيل اجلامعة بإعادة التشكيل او التعديل وتكون على النحو التالي:
اللجنة الدايمة لتأديب الطالب
رييتا

)1

عميد رؤون الطالب

)2

أحد وكالء عمادة رؤون الطالب

)3

وكيل الكلية أو اجلهة التابع هلا الطالب *

عضوا

)4

وكيل عمادة القبول والتتجيل

عضوا

)5

عضو هيئة التدريس من قتم أو ختصصات الدراسات اإلسالمية /القرآنية

عضوا

)6

عضو هيئة تدريس من قتم أو ختصصات علم النفس

عضوا

)7

عضو هيئة تدريس من قتم أو ختصصات احلقوق/القانون/األنظمة

عضوا

)8

مدير مركئ اإلرراد اجلامعي بعمادة رؤون الطالب

عضوا

)9

املشر على شدارة األمن والتالمة باجلامعة

عضوا

)10

مدير شدارة األمن والتالمة باجلامعة

عضوا

)11

مدير (شدارة  /وحدة) املعنية بالتحقيق يف خمالفات الطالب بعمادة رؤون الطالب

عضوا ونايبا للرييس

عضوا ومقررا

وينشأ على غرارها اللجنة الدايمة لتأديب الطالبات بشطر الطالبات باجلامعة بناءً على ترريح عميدة
رطر الطالبات كما ينشأ على غرارها ايضا اللجان الدايمة لتأديب طالب وطالبات فروع اجلامعة متى ما رأى
عميد رؤون الطالب احلاجة لذلك وبناءً على ترريحه .مع االخذ باالعتبار تشكيل اللجان مبا يتناسب مع رطر
الطالبات أو الفروع.
* مع االخذ باالعتبار اضافة أعضاء عن التنة التحضريية من كل متار نيابة عن وكيل الكلية أو اجلهة التابع
هلا الطالب يف مجيع اللجان الدايمة ،وجيوز نيابة وكيل معهد اللغة اإلجنليئية عنهم يف حالة تدريس مواد اللغة
اإلجنليئية يف املتار الذي يدرسه الطالب يف التنة التحضريية
مادة ()13
تنظر جلان التأديب الدايمة يف مجيع املخالفات الطالبية احملالة هلا من اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة.
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مادة ()14

 جتتمع اللجنة الدايمة للتأديب عند احلاجة وبدعوة من رييس اللجنة وال يكون اجتماعها نظاميا شال حبضورمجيع أعضايها.
 ولرييس اللجنة عقدها بثلثي األعضاء على األقل شذا اقتض ت الضرورة القصوى لذلك مراعاة لعدم تأخر الب تفيما يعرض على اللجنة من مواضيع ،وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضايها احلاضرين وعند التتاوي
يف التصوي ت يرجح جانب رييس اللجنة.
 وجيوز لرييس اللجنة عقدها حبضور نصف األعضاء على األقل شذا اقتض ت الضرورة القصوى لذلك مراعاة لعدمتأخر الب ت فيما يعرض على اللجنة من مواضيع ،وتصدر اللجنة قراراتها باإلمجاع.

مادة ()15
تبارر اللجنة الدايمة للتأديب صالحياتها املنصو

عليها يف هذه القواعد التنظيمية وهلا التأكد من سالمة

شجراءات الضبط أو شجراءات التحقيق مع الطالب  /الطالبة احملال للجنة على أن تتتدعي اللجنة الطالب  /الطالبة
املخالف للمثول أمامها ومساع اقواله ودفاعه عما نتب اليه من خمالفة كما أن للجنة أن تطلب حضور من تتتدعي
احلاجة لتماع اقواهلم من أطرا املخالفة أو هلم صلة بها.
مادة ()16
القرارات اليت تصدر من اجلهات املختصة بتوقيع العقوبات وفقا للمادة ( )10تكون نهايية وملئمة ويعت ر القرار
حضوريا شذا كان طلب احلضور قد أبلغ للطالب أو ولي أمره وختلف الطالب عن احلضور بغري عذر مقبول ،ومع عدم
اإلخالل باملادة ( )4جيوز للطالب  /الطالبة التظلم لدى معالي مدير اجلامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية
املبينة يف املادة ( )6وذلك خالل ( 30يوما) من تاريخ شبالغ الطالب بالقرار التأدييب ،وملعالي مدير اجلامعة شعادة قرارات
اللجنة الدايمة للتأديب شليها للنظر فيها مرة أخرى ،وكذلك شعادة قرارات اللجنة الفرعية أو غريها شىل اللجنة الدايمة
للتأديب للنظر فيها والتأكد من سالمة شجراءاتها وشجراءات التحقيق مع الطالب ،فإن بقي ت اللجنة على رأيها يرفع مدير
اجلامعة االمر جمللس اجلامعة ،وقرار اجمللس يعت ر نهاييا يف ذلك .
مادة ()17
تنشر مواد القواعد التنظيمية اخلاصة باملخالفات والعقوبات يف صفحة الطالب على نظام  ODUS PLUSأو أي
نظام يعمل به متتقبال ،أو بريده اجلامعي ،وكذلك يف صفحات موقع عمادة رؤون الطالب .وعلى الطالب ان يراجع
عمادة رؤون الطالب بشأن أي استفتار عن هذه القواعد التنظيمية ،وبالتالي ال يعفى الطالب حبجة عدم علمه بلوايح
وأنظمة اجلامعة ومبا فيها من تعليمات.
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مادة ()18

شنشاء شدارة  /وحدة للتحقيق والتوجيه بعمادة رؤون الطالب بشطري الطالب والطالبات تقوم بكافة اإلجراءات

التأديبية الطالبية اليت تعهد اليها كإجراء التحقيق يف مجيع احلاالت احملالة للعمادة واإلطالع على ما يلئم من أوراق
ومتتندات وكتابة احملاضر التأديبية ورفعها العتمادها من اجلهات املختصة ومتابعة تنفيذ القرارات التأديبية ومجيع ما
يوكل شليها من أعمال خاصة بالتأديب الطالبي.
مادة ()19
تعتمد شحدى اإلجراءات التالية إلبالغ الطالب/الطالبة باملخالفة أو شجراءاتها أو طلب مراجعة جلنة التأديب أو
اجلهة املختصة أو العقوبات:
 اإلرسال شىل ال ريد اإللكرتوني الرمسي اجلامعي للطالب. اإلرسال شىل ال ريد اإللكرتوني للطالب املتجل يف األنظمة اجلامعية. اإلرسال شىل رقم اجلوال املتجل للطالب يف األنظمة اجلامعية أو يف حمضر الضبط أو حمررات ومتتندات جلانالتأديب.
 االتصال على رقم اجلوال املتجل للطالب يف األنظمة اجلامعية أو يف حمضر الضبط أو حمررات ومتتندات جلانالتأديب.
 اإلرسال أو اإلبالغ ع ر األنظمة اجلامعية املختلفةمادة ()20
جملس اجلامعة هو اجلهة املختصة باعتماد و تعديل و تفتري هذه القواعد التنظيمية.
مادة ()21
يعمل بهذه القواعد التنظيمية اعتبارا من تاريخ اعتمادها من جملس اجلامعة ويُلغى ما سبقها من أنظمة خاصة
بتأديب الطالب ،وتنشر على موقع اجلامعة اإللكرتوني.
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