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التعريفات:

يقصـــد باأللفـــاظ والعبـــارات اآلتيـــة: - أينمـــا وردت يف هـــذه القواعـــد- املعاني املبينة أمـــام كل منها، مـــا لم يقتض 
الســـياق غير ذلك:

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزاجلــامــــعـة:

جميـــع الطـــاب والطالبـــات املســـجلن والدارســـن والزائريـــن بجامعـــة األميـــر ســـطام بـــن الطـــــــــــالب:
عبدالعزيـــز يف جميـــع املراحـــل )الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراســـات العليا( بـــدًءا من تاريخ 

تســـجيلهم، حتـــى انتهـــاء هذه الصفـــة عنهم، ســـواء بتخرجهـــم أو بإلغاء تســـجيلهم.

قواعد السلوك واالنضباط للطالب اجلامعي.القـــــــواعـد:

جلنة تأديب الطاب.اللجــــــــــــــنـة:

هـــي احلقـــوق التي تكفلهـــا أنظمة اجلامعـــة للطالب يف املجالـــن األكادميي وغيـــر األكادميي حـقــــــوق الطــــالب:
لتوفيـــر بيئة تعليميـــة داعمة.

هي الواجبات األكادميية وغير األكادميية التي يجب على الطالب االلتزام بها جتاه اجلامعة.التزامات الطـالب:

هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات اجلامعة.املخـــالـــفــــة:

هي العقوبة التأديبية املنصوص عليها يف هذه القواعد.العـقـــــــــوبــة:

وملجلس اجلامعة احلق يف تفسير ما يرد يف هذه القواعد من النصوص والكلمات.

األهداف:

تهدف هذه القواعد إلى:

تهيئة بيئة تعليم يُحقق فيها األمن النفسي والصحي واالجتماعي إلظهار إبداعات الطاب.. 1
نشـــر الوعـــي بالضوابط اجلامعيـــة التي تؤدي إلـــى حتفيز الطاب على االلتزام بســـلوكيات تتســـق مع . 2

اجلامعية. املعايير 
تعريف الطاب بحقوقهم والتزاماتهم اجلامعية.. 	
دعم قيم العدالة والشفافية واألمانة واملواطنة لدى الطالب اجلامعي.. 	
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أواًل: حقوق الطالب الجامعي:

أ- املجال األكادميي

 البيئـــة التعليميـــة املناســـبة: يحـــق للطالـــب أن تُوفـــر لـــه البيئـــة الدراســـية املناســـبة؛ لكـــي يتمكن من . 1
الدراســـة واالســـتيعاب بســـهولة ويســـر واحلصول على تعليم ذو جودة عالية يتوافق مع رسالة اجلامعة، 

مـــن خال توفيـــر كافة اإلمكانيـــات التعليميـــة املتاحة خلدمة هـــذا الهدف.
 احلصـــول علـــى املـــادة العلميـــة واملعرفـــة: يحـــق للطالب احلصول علـــى املادة العلميـــة واملعرفة املرتبطة . 2

باملقـــررات التي يدرســـها، وذلك وفقـــاً لألنظمة واللوائـــح اجلامعية.
 اخلطـــط الدراســـية: يحـــق للطالـــب احلصـــول علـــى اخلطـــط الدراســـية ألقســـام الكليـــة، واالطـــاع . 	

 علـــى التخصصـــات املتاحـــة له، ومعرفـــة مجموعة املقـــررات التي يجـــب اجتيازها للتخـــرج )إجبارية - 
اختيارية - حرة(.

 اجلداول الدراســـية: يحق للطالب االطاع على اجلداول الدراســـية قبل بدء الدراســـة وإجراء تســـجيله . 	
يف املقـــررات التـــي يُتيحهـــا النظام وقواعد التســـجيل، وفق ضوابـــط عادلة ومعتمدة عنـــد عدم إمكانية 

حتقيق رغبـــات جميع الطاب يف تســـجيل مقرر ما.
 احلـــذف واإلضافـــة: يحـــق للطالـــب تعديل تســـجيله بإضافة أو حـــذف مقررات خال الفتـــرة النظامية . 5

وفقـــاً للقاعـــدة التنفيذية للمادة الثالثة عشـــرة مـــن الئحة الدراســـة واالختبارات وقواعدهـــا التنفيذية 
بجامعـــة األمير ســـطام بن عبـــد العزيز.

 التـــزام أعضـــاء هيئـــة التدريـــس مبواعيـــد وأوقـــات احملاضـــرات: يُعـــدُّ حًقـــا للطالب التـــزام أعضاء هيئة . 6
التدريـــس مبواعيـــد وأوقـــات احملاضـــرات واســـتيفاء الســـاعات العلميـــة واملعمليـــة لهـــا وعـــدم إلغـــاء 
احملاضـــرات أو تغييـــر أوقاتهـــا إال يف حالـــة الضـــرورة وبعـــد اإلعـــان عن ذلـــك، على أن يتـــم تعويض 
 هـــذه احملاضـــرات مـــن قبـــل عضـــو هيئـــة التدريـــس، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الطـــاب والقســـم املعني 

إلمتام ذلك.
 احلصـــول علـــى خطـــة املقـــرر الدراســـي: يحق للطالـــب احلصول على اخلطة الدراســـية للمقرر عند بدء . 7

الدراســـة، وتشـــتمل على )رقم ورمـــز املقرر، عدد الســـاعات املعتمدة والفعلية للمقـــرر، وصف مختصر 
للمقرر الدراســـي، أهـــداف املقرر ومخرجاته التعليميـــة، اجلدول الزمني لتنفيذ املقرر، أســـاليب تقييم 
الطالـــب خـــال الفصـــل الدراســـي من خـــال االختبارات واألنشـــطة والتطبيقـــات العملية التـــي تتعلق 
باملقـــرر، توزيـــع الدرجـــات الفصليـــة، السياســـات الواجـــب االلتزام بهـــا، املهـــارات الواجب اكتســـابها، 

مصـــادر التعلم واملعرفة املتعلقـــة باملقرر(.
 االستفســـار واملناقشـــة العلمية الالئقة: يحق للطالب االستفســـار واملناقشـــة العلمية الائقة مع أعضاء . 8

هيئـــة التدريـــس دون رقابـــة أو عقوبة يف ذلـــك، ما لم يتجاوز النقـــاش اآلداب العامة والســـلوك يف مثل 
تلـــك األحوال، ســـواًء كان ذلك أثناء احملاضـــرة أم أثناء الســـاعات املكتبية املعلنة.

 أســـئلة االختبـــارات: يحـــق للطالـــب أن تكون أســـئلة االختبـــارات ضمن املقرر الدراســـي ومحتوياته، مع . 	
مراعـــاة التوزيـــع املتوازن واملنطقـــي للدرجات مبا يحقـــق التقييم العادل لقـــدرات الطالب.
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 دخـــول كافـــة االختبـــارات: يحـــق للطالـــب دخـــول كافـــة االختبارات التـــي تُعقد للمقرر مالـــم يكن هناك . 10
مانـــع نظامـــي يحـــول دون دخوله هـــذه االختبارات، وفقـــاً لألنظمة واللوائـــح والتعليمـــات اخلاصة بذلك.

 اطـــاع الطالـــب علـــى أوراق إجابته: يحق للطالب االطـــاع على أوراق إجابتـــه يف االختبارات الفصلية . 11
بعـــد إعان نتيجتـــه ومقارنتها باإلجابـــة النموذجية لاختبار.

 إعـــالن النتائـــج الفصليـــة: يحـــق للطالـــب معرفـــة نتائجـــه التي حصل عليهـــا يف االختبـــارات الفصلية . 12
خال أســـبوعن مـــن تاريخ إجراء االختبـــار، عاوة على معرفـــة النتيجة التفصيليـــة لألعمال الفصلية 

األخـــرى قبل أســـبوع علـــى األقل من بدايـــة االختبـــارات النهائية.
 مراجعـــة أوراق اإلجابـــة: يحـــق للطالـــب التقـــدم بطلب إعادة تصحيـــح أوراق اإلجابـــة لاختبار النهائي . 	1

إلـــى القســـم الـــذي يُـــدرس املقرر الـــذي يرغب الطالـــب مراجعـــة أوراق إجابتـــه خال مـــدة ال تتجاوز 
خمســـة عشـــر يوما من تاريـــخ اعتماد النتيجة وفقـــاً للقاعـــدة التنفيذية للمادة السادســـة والثاثن من 

الئحـــة الدراســـة واالختبـــارات وقواعدهـــا التنفيذية بجامعة األمير ســـطام بن عبـــد العزيز.
 االعتـــذار عـــن دراســـة فصـــل )ســـنة( أو مقـــرر: يجـــوز للطالـــب االعتـــذار عـــن دراســـة فصل دراســـي، أو . 	1

مقرر دراســـي، دون أن يُعد راســـباً، اســـتناداً على القاعدة التنفيذية للمادة السادســـة عشـــرة من الئحة 
الدراســـة واالختبـــارات وقواعدهـــا التنفيذيـــة بجامعة األمير ســـطام بن عبـــد العزيز.

 تأجيـــل الدراســـة: يجـــوز للطالـــب تأجيل الدراســـة قبل بدء الفصل الدراســـي، اســـتناداً علـــى القاعدة . 15
التنفيذيـــة للمادة الثامنة عشـــرة من الئحة الدراســـة واالختبـــارات وقواعدها التنفيذيـــة بجامعة األمير 

ســـطام بن عبد العزيز.
 التحويـــل: يحـــق للطالـــب التحويـــل مـــن كليـــة إلى كلية أخـــرى داخل اجلامعـــة، ومن قســـم آلخر داخل . 16

الكليـــة، ومـــن تخصص آلخر داخل القســـم حســـب القاعـــدة التنفيذية للمادة اخلامســـة والعشـــرين من 
الئحـــة الدراســـة واالختبـــارات وقواعدهـــا التنفيذية بجامعة األمير ســـطام بن عبـــد العزيز.

 إعـــادة القيـــد: يجـــوز للطالـــب املطوي قيده، أو املنقطع، أو املنســـحب من اجلامعـــة، التقدم بطلب إعادة . 17
قيـــده برقمه وســـجله قبل االنقطاع وفق القاعدة التنفيذية للمادة التاســـعة عشـــرة من الئحة الدراســـة 

واالختبـــارات وقواعدهـــا التنفيذية بجامعة األمير ســـطام بن عبدالعزيز.
)بســـبب . 18 مـــن اجلامعـــة  املفصـــول  للطالـــب  يحـــق  مـــن اجلامعـــة:  الفصـــل  بعـــد  الدراســـة  اســـتكمال   

تعـــدد اإلنـــذارات أو عـــدم إنهـــاء متطلبـــات التخـــرج خـــال نصف املـــدة املقـــررة لتخرجه عـــاوة على 
التنفيذيـــة  القاعـــدة  علـــى  اســـتناداً  الدراســـة  بطلـــب فرصـــة الســـتكمال  التقـــدم  البرنامـــج(  مـــدة 
 للمـــادة الثانيـــة والعشـــرين مـــن الئحـــة الدراســـة واالختبـــارات وقواعدهـــا التنفيذيـــة بجامعـــة األمير

سطام بن عبدالعزيز.
 وثيقـــة التخـــرج: يحـــق للطالـــب يف احلصـــول علـــى وثيقة التخرج عنـــد االنتهاء من متطلبـــات التخرج، . 	1

وفقـــاً ألنظمـــة ولوائـــح اجلامعة خـــال فترة زمنية حتددهـــا اجلامعة لتســـليم الوثيقة.
 مصـــادر احلصـــول علـــى اللوائـــح: يحـــق للطالـــب االطـــاع علـــى اللوائـــح والقواعد التنفيذيـــة لألنظمة . 20

اجلامعيـــة، مـــن خـــال توفيرها مبوقـــع اجلامعـــة اإللكتروني.
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ب- املجال غير األكادميي
يحـــق للطالـــب احلصـــول علـــى اإلعانـــة والرعايـــة االجتماعيـــة التـــي تقدمهـــا اجلامعة، واملشـــاركة يف . 1

األنشـــطة املقامـــة فيهـــا، وفقـــاً لألنظمـــة واللوائـــح والتعليمـــات اجلامعية املتبعـــة لذلك.
يحـــق للطالـــب احلصول علـــى الرعاية الصحيـــة الكافية بالعاج داخـــل املستشـــفيات واملراكز الصحية . 2

التابعـــة للجامعة حـــال توفرها.
يحق للطالب االســـتفادة من خدمات ومرافق اجلامعة )الكتاب اجلامعي - الســـكن اجلامعي - املكتبات . 	

املركزيـــة والفرعيـــة - املاعـــب الرياضية - املطاعـــم - مواقف الســـيارات( وذلك عنـــد توافرها، وفقاً 
لألنظمـــة واللوائح املعمـــول بها باجلامعة.

يحق للطالب احلصول على احلوافز واملكافآت املادية املقررة نظاماً.. 	
يحـــق للطالب الترشـــح للـــدورات التدريبيـــة والبرامـــج والرحات الداخليـــة واخلارجية، ومشـــاركته يف . 5

األنشـــطة الثقافيـــة، وأنشـــطة خدمة املجتمـــع احمللي واألعمـــال التطوعية.
يحق للطالب الشـــكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه، ســـواء من أعضاء هيئة التدريس، أو القســـم، . 6

أو الكليـــة، أو أي وحـــدة مـــن وحدات اجلامعة، ويكون تقدمي الشـــكوى أو التظلم وفقـــاً للقواعد املنظمة 
لذلـــك، ويحـــق للطالب معرفة نتائج شـــكواه من قبل اجلهة املســـؤولة عنها.

يحق للطالب ترشيح من ميثله من زمائه الطاب للمشاركة يف املجالس االستشارية لألقسام األكادميية.. 7
يحـــق للطالـــب الدفـــاع عن نفســـه أمـــام أي جهة باجلامعـــة يف أي قضيـــة تأديبية ترفع ضـــده، على أال . 8

تصـــدر عقوبة يف حقه إال بعد ســـماع أقواله، ويُســـتدعى لاســـتماع مـــرة ثانية عند تغيُّبـــه بعذر مقبول 
يف املـــرة األولى.

يحـــق للطالـــب التظلـــم من القـــرار التأديبي الصادر ضـــده وذلك وفقـــاً للقواعد املقررة يف هذا الشـــأن . 	
مبوجب األحـــكام التأديبية.

يحـــق للطالـــب من ذوي اإلعاقـــة احلصول على اخلدمـــة الائقة واملناســـبة الحتياجاته وفقـــاً لألنظمة . 10
والقواعـــد اخلاصة بهذا الشـــأن.

ثانيًا: التزامات الطالب الجامعي:

أ- املجال األكادميي

التزام الطالب باالنتظام يف الدراســـة والقيام بكافة املتطلبات الدراســـية يف ضـــوء القواعد واإلجراءات . 1
املنظمـــة لبدء الدراســـة ونهايتها والتحويل والتســـجيل واحلـــذف واإلضافة واالعتـــذار والتأجيل، وذلك 

وفقاً لألحكام الـــواردة باألنظمة واللوائح الســـارية باجلامعة.
التـــزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدريس ومـــن يف حكمهم، واملوظفن والعمال والطاب والضيوف . 2
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الزائريـــن، وغيرهم من منســـوبي الشـــركات املتعاقدة مـــع اجلامعة، وعدم التعرض لهـــم باإليذاء بالقول 
أو الفعـــل بأي صورة كانت. 

التـــزام الطالـــب باحترام القواعـــد والترتيبات املتعلقة بســـير احملاضرات واالنتظام فيهـــا وعدم التغيب . 	
عنها إال بعـــذر مقبول وفقاً لألنظمـــة واللوائح.

التـــزام الطالـــب باألمانـــة وعـــدم نســـبه عمـــل غيـــره إلـــى نفســـه، والبعد عـــن الغـــش أو املشـــاركة فيه . 	
بـــأي صـــورة، ســـواء كانـــت يف االختبارات أو عنـــد إجراء األبحـــاث والتقاريـــر أو غيرها مـــن املتطلبات 

للمقرر. األساســـية 
التـــزام الطالـــب باللوائح والقواعـــد املنظمة ألعمال االختبـــارات، وعدم الغش أو محاولته أو املســـاعدة . 5

علـــى ارتكابـــه بـــأي صـــورة مـــن الصـــور، أو انتحـــال الشـــخصية أو التزوير أو إدخـــال مـــواد أو أجهزة 
ممنوعـــة يف قاعـــات االختبـــارات أو املعامل.

التـــزام الطالـــب باإلرشـــادات والتعليمـــات التـــي يوجهها املســـؤول أو املراقـــب يف قاعة االختبـــارات أو . 6
املعامـــل، وعـــدم اإلخـــال بالهـــدوء أثنـــاء أداء االختبارات.

يلتـــزم الطالب بتســـجيل البريـــد اإللكتروني يف املوقع الرســـمي للجامعـــة، والتأكد من أنه يعمل بشـــكل . 7
صحيـــح، وعليـــه مراجعـــة بريده اإللكتروني بشـــكل يومـــي ملتابعة ما قد يرســـل خاله مـــن إعانات أو 

وخافه. تعليمات 
يلتـــزم الطالـــب بالدخـــول علـــى جدوله الدراســـي خال األســـبوع األول من الدراســـة حتـــى ال يتعرض . 8

األكادميي. لإليقـــاف 
يلتزم الطالب باالطاع والتعرف على أنظمة ولوائح اجلامعة وااللتزام بها.. 	

يلتزم الطالب بتنفيذ العقوبة املوقعة عليه يف حالة إخاله بأنظمة ولوائح اجلامعة.. 10

ب- املجال غير األكادميي

التـــزام الطالـــب بأنظمـــة اجلامعة ولوائحهـــا وتعليماتها والقـــرارات الصـــادرة وعدم التحايـــل عليها أو . 1
انتهاكها.

التـــزام الطالـــب بعـــدم تقدمي وثائق مـــزورة للحصول على أي حـــق أو ميزة خافاً ملـــا تقضي به األحكام . 2
ذات العاقة.

التـــزام الطالـــب بحمـــل بطاقته اجلامعية أثناء وجـــوده يف اجلامعة وتقدميها ألعضـــاء هيئة التدريس أو . 	
املوظفـــن عند طلبها، وعنـــد إنهاء أي معاملة للطالـــب داخل اجلامعة.

التـــزام الطالـــب بعـــدم التعـــرض ملمتلـــكات اجلامعة باإلتـــاف أو العبث بهـــا أو تعطيلها عـــن العمل، أو . 	
املشـــاركة يف ذلك.

يلتـــزم الطالـــب بدفـــع الغرامـــات املالية التي تفـــرض عليه من قبل اجلامعة بســـبب مخالفـــة وقعت منه . 5
أو تســـبب فيها. 
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التـــزام الطالـــب بالتعليمات اخلاصة بترتيب وتنظيم واســـتخدام مرافق اجلامعـــة وجتهيزاتها لألغراض . 6
املخصصـــة لهـــا، ووجـــوب احلصـــول علـــى إذن مســـبق من اجلهـــة املختصة الســـتعمال تلـــك املرافق أو 

التجهيـــزات عنـــد الرغبة يف اســـتخدامها أو االنتفـــاع بها يف غير مـــا أعدت له.
التـــزام الطالـــب بالـــزي الســـعودي والســـلوك املناســـب للقيم اإلســـامية ولألعـــراف اجلامعيـــة، وعدم . 7

القيـــام بأيـــة أعمـــال مخلـــة باألخـــاق اإلســـامية أو اآلداب العامـــة املرعية داخـــل اجلامعة.
التـــزام الطالـــب بالهدوء والســـكينة داخـــل مرافق اجلامعـــة، واالمتناع عـــن التدخن فيها، وعـــدم إثارة . 8

الشـــغب أو التجمع غير املشـــروع.
االلتـــزام بعـــدم تناول املأكـــوالت أو املشـــروبات داخل القاعات الدراســـية، أو املعامـــل، أو املختبرات، أو . 	

مكتبـــات اجلامعة. 
االلتزام باحملافظة على البطاقة اجلامعية وعدم الســـماح للغير بانتحال شـــخصيته أو انتحال شـــخصية . 10

الغير أو رهنها.
االلتـــزام بعـــدم اإلســـاءة إلى ســـمعة اجلامعة بأي تصرف غيـــر الئق، يصدر من الطالـــب داخل أو خارج . 11

مقـــر اجلامعـــة، وللجامعـــة احلق يف اتخاذ اإلجراء املناســـب يف حقه حال وقـــوع أي مخالفة منه.

ثالثًا: األحكام التأديبية:

أ- أحكام عامة

تهدف هذه األحكام إلى:. 1
ضبط سلوك الطاب داخل اجلامعة أو يف أي من مرافقها. 	
تهذيب الطاب املخالفن ومعاجلة سلوكهم باألساليب التربوية. 	
إقرار العقوبات التأديبية على الطاب املخالفن لألنظمة واللوائح املعمول بها يف اجلامعة. 	

التعريفـــات التـــي وردت يف بداية قواعد الســـلوك واالنضباط للطالب اجلامعـــي، والتي تدل على املعاني . 2
املدونة يف األحكام التأديبية.

يخضع لهذه القواعد جميع الطاب املسجلن باجلامعة، وامللتحقن ببرامج التدريب والدورات بها.. 	
اجلهـــة املختصـــة بتطبيـــق أحـــكام هـــذه القواعـــد ومتابعتهـــا هي عمـــادة شـــؤون الطاب بالتعـــاون مع . 	

اجلهـــات ذات العاقـــة باجلامعة.
يســـتثنى مـــن تطبيـــق العقوبـــات املنصوص عليهـــا يف هـــذه القواعد: املخالفـــات التي تقع مـــن الطاب . 5

خـــارج اجلامعـــة، وال متـــس اجلامعـــة أو أحـــد منســـوبيها أو أنظمتهـــا املختلفـــة، فهذه مـــن اختصاص 
اجلهـــات العامـــة يف الدولـــة، ما لـــم حتلها اجلهـــة املعنيـــة للجامعة.

تشكل جلان التأديب على النحو التالي:. 6
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تشـــكل جلنـــة دائمـــة لتأديب الطـــاب باجلامعة ملدة عامن دراســـين بقرار مـــن رئيس اجلامعة أ. 
بنـــاًء على ترشـــيح من وكيـــل اجلامعة للشـــؤون التعليمية واألكادميية على أن يكون عميد شـــؤون 

الطاب رئيســـاً لها.
تشـــكل جلنـــة دائمة مماثلـــة خاصة بتأديـــب الطالبات باجلامعة ملدة عامن دراســـين بترشـــيح ب. 

مـــن وكيـــل اجلامعـــة للشـــؤون التعليميـــة واألكادميية ويصدر بهـــا قرار من رئيـــس اجلامعة.

تشكل جلان تأديبية يف الكليات بقرار من عميد الكلية وتكون على النحو التالي:. 7
عميد الكلية أو أحد الوكاء رئيساً. 	
عضوان من أعضاء هيئة التدريس. 	
رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب أو الطالبة املخالفن. 	
ترفـــع اللجنـــة محاضـــر اجتماعاتهـــا ومـــا تضمنته مـــن توصيـــات إلى اللجنـــة الدائمـــة لتأديب  	

الطـــاب العتمادهـــا أو تعديـــل توصياتها.
تنظـــر اللجنـــة الدائمـــة للتأديـــب باجلامعة يف املخالفـــات التي يحيلهـــا إليها رئيس اجلامعـــة، أو حتيلها . 8

إحـــدى اللجـــان التأديبية يف الكليـــات، أو إحدى العمـــادات أو اإلدارات باجلامعة.
جتتمـــع جلنـــة التأديب عنـــد احلاجة بدعوة من رئيســـها، وال يكـــون اجتماعها نظاميـــاً إال بحضور ثلثي . 	

األعضـــاء، وتصـــدر قراراتها باألغلبية، وعند التســـاوي يرجـــح جانب الرئيس.
تباشـــر اللجنـــة الدائمـــة للتأديـــب صاحياتها املنصـــوص عليها يف هـــذه القواعد ويجـــب أن حتقق مع . 10

الطالـــب مباشـــرة فيمـــا نســـب إليـــه من مخالفـــة إذا اســـتدعى األمـــر ذلك، كمـــا أن لها اســـتدعاء من 
تدعـــو احلاجة لســـماع أقواله مـــن أطراف القضية من عمداء الكليات ورؤســـاء األقســـام وأعضاء هيئة 

واإلداريـــن وغيرهم. التدريس 
يجـــب أن تكـــون العقوبـــة التي توقعهـــا اللجنة علـــى املخالف إحـــدى العقوبات املنصـــوص عليها يف . 11

البنـــد األول مـــن العقوبـــات التأديبيـــة، وللجنـــة صاحيـــة تخفيـــف العقوبـــة على الطالـــب إذا رأت 
املصلحـــة يف ذلك.

ب- املخالفات املقتضية للتأديب:

كل إخـــال بأحـــكام الشـــريعة اإلســـامية وآدابهـــا يصدر مـــن الطاب داخـــل اجلامعـــة أو يف مرافقها . 1
املختلفـــة، يقتضـــي التأديـــب، ومن ذلك:

كل فعل أو قول ميس الدين. 	
كل فعل أو قول ميس الشرف والكرامة أو يخدش احلياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك واآلداب العامة. 	
ارتكاب أي فعل ينايف صفات السلوك العام. 	



كل مخالفة تصدر من الطاب ألنظمة اجلامعة ولوائحها وتعليماتها املطبقة تقتضي التأديب ومن ذلك:. 2
األعمال املخلة بســـير احملاضرات والدورات وبرامج األنشـــطة يف اجلامعة أو يف الوحدات السكنية  	

للطاب أو وســـائل النقل املختلفة وســـائر مرافق اجلامعة األخرى بشـــكل مباشر أو غير مباشر.
تزويـــر الوثائـــق واألوراق الرســـمية التـــي تصـــدر مـــن اجلامعـــة أو مـــن خارجهـــا أو إتـــاف كل  	

محتوياتهـــا أو بعضهـــا عمـــداً.
إدخال الطالب بديًا عنه يف االختبار أو دخوله بدالً عن غيره. 	
الغـــش يف االختبـــار أو محاولـــة الغـــش، وكذا الغش يف التقاريـــر والواجبات ومشـــاريع التخرج أو  	

مـــا يكلـــف به الطالب مـــن أعمـــال أكادميية أخرى.
اإلخال بنظام االختبار والهدوء املطلوب فيه. 	
كل إتـــاف أو محاولـــة إتـــاف متعمـــد ملنشـــآت اجلامعـــة أو مرافقهـــا أو أجهزتهـــا أو معاملهـــا  	

أو مكتباتهـــا أو ممتلكاتهـــا ونحوهـــا، أو إجـــراء أي تغييـــر أو إتـــاف ألثـــاث الســـكن الداخلي أو 
محتوياتـــه أو تشـــويه ممتلكاتـــه أو الكتابـــة علـــى اجلـــدران ونحـــو ذلك.

التدخن داخل مباني اجلامعة ومرافقها. 	
كل فعـــل يصدر من الطالب من شـــأنه أن يكون ســـبباً يف اإلفســـاد أو مخالفة النظـــام العام، أو االعتداء . 	

على شـــخص داخـــل اجلامعة يقتضـــي التأديب، ومن ذلك:
االعتـــداء بالقـــول أو بالفعـــل علـــى منســـوبي اجلامعـــة، وعلى منســـوبي الشـــركات واملؤسســـات  	

القائمـــة بالعمل أو االســـتثمار يف اجلامعـــة أو إهانتهم أو االعتداء علـــى أموالهم أو ممتلكاتهم أو 
إتافهـــا أو ســـرقتها ونحو ذلك.

اقتنـــاء أجهـــزة أو أفام أو صور أو أشـــرطة أو صحـــف أو مجات حتتوي على مـــا ينايف اآلداب  	
واألخـــاق اإلســـامية داخل اجلامعـــة ومرافقها مبا فيها الســـكن اجلامعي.

حمـــل الســـاح الناري أو األبيض أو االحتفاظ مبـــواد قابلة لاشـــتعال أو التفجير ونحوها داخل  	
ومرافقها. اجلامعة 

كل تنظيـــم للجـــان، أو مؤمتـــرات، أو جمعيات، أو إصدار نشـــرات، أو صحف أو مجات وتوزيعها  	
أو جمـــع أمـــوال أو توقيعـــات مخالفـــة لألنظمة، وكذلك إبـــاغ معلومات أو أخبـــار غير صحيحة 
للصحـــف أو املجـــات أو وســـائل اإلعـــام األخـــرى قبـــل احلصـــول علـــى ترخيـــص مســـبق من 

باجلامعة. املختصـــة  اجلهات 

ج- العقوبات التأديبية:

العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطاب ما يلي:. 1
التنبيه شفهياً أو كتابياً، والتوقيع على تعهد بعدم التكرار. 	
اإلنذار كتابياً. 	
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احلرمـــان املؤقـــت مـــن بعـــض اخلدمـــات واملميـــزات املقدمـــة للطـــاب واألنشـــطة والرحـــات  	
والزيـــارات ونحوهـــا ملـــدة ال تزيـــد عـــن فصلـــن دراســـين.

احلرمان من اإلقامة بسكن اجلامعة ملدة فصل دراسي أو أكثر. 	
احلرمان من دخول االختبار يف مقرر أو أكثر يف فصل دراسي واحد. 	
إلغاء اختبار الطالب فيما ال يزيد عن ثاث مقررات واعتباره راسباً فيها. 	
اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد مع إيقاف املكافأة. 	
اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلن دراسين مع إيقاف املكافأة. 	
الفصل النهائي من اجلامعة. 	

للجامعـــة احلـــق يف حتميـــل الطالـــب قيمـــة ما أتلـــف مضافاً إلـــى ذلك تكلفـــة اإلصـــاح والتركيب وما . 2
يترتـــب على ذلـــك من تبعـــات مالية.

يراعـــى يف توقيـــع اجلـــزاءات املبينـــة يف البند األول مـــن العقوبات التأديبيـــة من األحـــكام التأديبية أن . 	
تكـــون متدرجـــة، وأن تتناســـب العقوبـــة مع درجـــة املخالفة مع اعتبار الســـوابق والظروف واملابســـات، 
وأاّل تتجـــاوز العقوبـــات املطبقـــة على الطـــاب املخالفن ثاثة عقوبـــات عن املخالفة الواحـــدة، وللجنة 

التوصيـــة بعدم احتســـاب مـــدة العقوبة ضمـــن املدة الدراســـية للطاب.
لرئيـــس اجلامعـــة أو مـــن يفوضـــه احلـــق يف إيقـــاع أي من العقوبـــات املنصـــوص عليهـــا يف البند األول . 	

مـــن العقوبـــات التأديبيـــة، متـــى كانـــت حالة املخالـــف تســـتوجب اخلصوصيـــة أو الســـرية أو الظروف 
االستثنائية.

ال يوقـــع اجلـــزاء إال بعـــد التحقيـــق مع الطالب كتابة وســـماع أقواله فيما نســـب إليه، ويســـقط حقه يف . 5
اإلدالء بأقوالـــه عنـــد تخلفه عـــن احلضور ملوعدين محدديـــن للمقابلة التي قد مت إباغه بهما مســـبقاً، 
مـــا لـــم يكن لديه عذر مقبـــول، وتوقع عليه العقوبة حينئـــذ غيابياً، وللجنة الدائمـــة االكتفاء مبا ورد من 

اللجنـــة املعنية وإيقاع العقوبـــة دون حضور الطالب.
ال يعفـــى الطالـــب مـــن العقوبـــة بحجة عـــدم علمه بأنظمـــة ولوائح اجلامعـــة وما تصدره مـــن تعليمات، . 6

وعلـــى عمـــادة شـــؤون الطاب نشـــر أحكام هـــذه القواعد وإعانها بشـــتى الوســـائل املتاحة.
يترتـــب علـــى الفصـــل النهائي من اجلامعة عدم الســـماح للطالـــب بإجراء االختبـــارات أو إعادة قيده يف . 7

أي كليـــة مـــن كليـــات اجلامعـــة أو معاهدهـــا ملدة ثاث ســـنوات من صدور قـــرار الفصل، ويبلـــغ القرار 
للجهـــات املعنيـــة باجلامعـــة وخارجهـــا خال مدة مناســـبة لتنفيـــذه ال تتجاوز ثاثن يومـــاً من صدوره.

علـــى اجلهـــة التي توقع العقوبـــة على املخالف وفق ما هـــو منصوص عليه يف البنـــد األول من العقوبات . 8
التأديبيـــة، إبـــاغ رئيـــس اللجنـــة الدائمـــة للتأديب وإشـــعار عمادة القبول والتســـجيل واجلهـــات املعنية 
بصـــورة مـــن قرارهـــا، خال مـــدة ال تتجاوز أســـبوعن من تاريـــخ صدور القـــرار، لتتولى تنفيـــذه ويبلغ 

الطالب بقـــرار اللجنة.



رابعًا: أحكام ختامية:
ينـــاط باللجـــان التأديبية يف الكليات وغيرها القيـــام باإلجراءات الازمة التي تعهـــد إليها، كالتحقيقات . 1

واالطـــاع علـــى ما يلـــزم مـــن أوراق ومســـتندات وحفظها ومتابعـــة تنفيذ القـــرارات التأديبيـــة مع رفع 
محاضرهـــا وتوصياتها إلـــى اللجنة الدائمة للتأديـــب إلقرارها.

يتولـــى رئيـــس اللجنة الدائمة للتأديب رفع محاضر اللجنة إلـــى رئيس اجلامعة أو من يفوضه للمصادقة . 2
عليهـــا، ومـــن ثم إعادتها إلى اللجنة الدائمة للتأديـــب إلخطار اجلهات ذات العاقة لتنفيذ القرارات.

يجـــوز لرئيـــس اللجنـــة الدائمـــة للتأديـــب إعادة عـــرض حاالت الطـــاب علـــى اللجنة مرة أخـــرى، إما . 	
لتأييـــد ما جـــاء يف قـــرارات اللجنة الدائمـــة للتأديـــب أو نقضها.

العمداء ورؤســـاء األقســـام وأعضـــاء هيئة التدريـــس ومديـــرو اإلدارات باجلامعة مســـؤولون عن ضبط . 	
الطـــاب وفـــق أنظمـــة ولوائـــح اجلامعة، وعنـــد حصول مخالفـــة داخل اجلامعـــة ومرافقهـــا يتم حترير 

محضـــر بذلـــك وإحالة املوضـــوع إلى صاحـــب الصاحية.
تعـــد القـــرارات الصـــادرة من اجلهات املختصـــة بتوقيع العقوبـــات نافذة بعد مصادقـــة رئيس اجلامعة، . 5

ويحـــق للطالـــب التظلم مـــن القرار الصادر بحقه إلـــى رئيس اجلامعة خال أربعة عشـــر يوماً من تاريخ 
إباغـــه بالقـــرار، ولرئيـــس اجلامعة التوجيـــه بإعادة النظـــر يف العقوبة، أو حتديد عقوبـــة أخرى يراها 

مناسبة.
حتفـــظ القـــرارات الصـــادرة بالعقوبات التأديبية يف ملـــف الطالب، ويجوز للجهة التـــي أصدرت العقوبة . 6

إعانهـــا يف كليـــات اجلامعـــة بالرمز بحروف اســـم الطالب خال أســـبوعن من تاريخ صـــدوره، وللكلية 
احلـــق يف إباغ ولـــي األمر متى مـــا دعت احلاجة.

يعمـــل باألحـــكام التأديبيـــة اعتباراً من تاريـــخ اعتمادها يف مجلس اجلامعة، ويلغـــى كل ما يتعارض معها . 7
مما صدر ســـابقاً بهذا الشأن. 





p s a u _ e d u _ s a

w w w .p s a u . e d u . s a


	Blank Page
	Blank Page

