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بالموافقة على قواعد السلوك واالنضباط الطالبي
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 المادة األولى:

تعريفات

التعريف المصطلح

جامعة الملك سعود الجامعة

كل مــن ينتســب إلــى الجامعــة مــن طــاب وأعضــاء هيئــة تدريــس ومــن فــي حكمهــم 
وموظفيــن. منسوبو الجامعة

كل طالــب أو طالبــة مقيــد بالجامعــة للدراســة أيــًا كان مســتواه التعليمــي بجميــع 
الدرجــات العلميــة. الطالب

بــه أنظمــة ولوائــح وتعليمــات  كل مــا يرتكبــه الطالــب مــن قــول أو عمــل مخالفــًا 
العامــة. واآلداب  بالنظــام  يخــل  مــا  وجميــع  الجامعــة  المخالفة

كل عقوبة منصوص عليها في هذه القواعد. العقوبة

ــارات  ــي وفقــًا لألحــكام التــي حددتهــا الئحــة الدراســة واالختب ــي أو نهائ ــار فصل كل اختب
للمرحلــة الجامعيــة. االختبار

اللجنة الدائمة المشكلة بقرار من رئيس الجامعة النضباط الطاب والطالبات. اللجنة الدائمة لانضباط

اللجنة المشكلة بقرار من عميد الكلية. اللجنة الفرعية لانضباط

 المادة الثانية: الباب األول
يخضــع ألحــكام هــذه القواعــد كل طالــب مقّيــد للدراســة بالجامعــة والطــاب المقبوليــن بالجامعــة طابــًا زائريــن وفقــًا لائحــة 

الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة.

 المادة الثالثة: 
تهدف هذه القواعد الى ما يلي:

ضمان جودة العملية التعليمية واألنشطة المساندة لها بالجامعة.. 	

ضبط سلوك الطاب ليكونوا أعضاء فاعلين.. 	

تقويــم ســلوك الطــاب المخالفيــن وذلــك بتوقيــع عقوبــات تتناســب مــع جســامة مخالفاتهــم وتحقيــق الغايــة بمعالجــة . 	
ــًا. ــًا وأكاديمي ســلوكياتهم تربوي

 المادة الرابعة:
ال يعــذر الطالــب بالجهــل أو بعــدم العلــم بأنظمــة الجامعــة ولوائحهــا وقراراتهــا النافــذة ومــا تصــدره مــن تعليمــات مــن أجــل 
عــدم إيقــاع العقوبــات المقــررة بهــذه القواعــد، وعلــى الجامعــة نشــر هــذه القواعــد وإعانهــا للطــاب بكافــة وســائل اإلعــان 

المعمــول والمعتــرف بهــا فــي الجامعــة.
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الباب الثاني
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المخالفات

 المادة الخامسة: 
كل مــا يصــدر مــن الطالــب مــن إخــالل بــاآلداب العامــة المتبعــة والنظــام العــام وأنظمــة ولوائــح وتعليمــات 
وقــرارات الجامعــة يُعــد مخالفــة تُعــرض مرتكبهــا للعقوبــات المبينــة فــي هــذه القواعــد، ومنهــا المخالفــات 

اآلتيــة:

أو التحريــض علــى تعطيلهــا، أو التحريــض علــى االمتنــاع عــن حضــور المحاضــرات أو األعمــال  الدراســة  تعطيــل 
الجامعيــة األخــرى التــي تقضــي اللوائــح بالمواظبــة عليهــا.

اإلخــالل بالنظــام واالنضبــاط وحســن ســير الدراســة فــي الجامعــة وكافــة مرافقهــا، أو اإلخــال بالقواعــد المتبعــة 
أثنــاء المحاضــرات أو االختبــارات أو النــدوات أو األنشــطة التــي تقــام داخــل الجامعــة، أو تلــك التــي تقــام خارجهــا وتشــترك 
فيهــا الجامعــة، وكذلــك إثــارة الفوضــى بوحــدات الســكن الجامعــي، أو وســائل النقــل الجامعيــة، أو أّي مرفــق مــن مرافــق 

الجامعــة األخــرى.

كل غــش فــي االختبــار بــأي وســيلة كانــت، أو شــروع أو اشــتراك فيــه، أو مســاعدة عليــه، أو الحصــول بطريقــة غيــر 
مشــروعة علــى أســئلة االختبــار قبــل انعقــاده، والغــش فــي التقاريــر والبحــوث والتدريبــات العمليــة والميدانية، ومشــاريع 

التخــرج، ورســائل الماجســتير والدكتــوراه.

إدخال الطالب بدياًل عنه في االختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بديًا عن غيره.

انتحــال شــخصية الغيــر فــي أيٍّ مــن األمــور التــي لهــا عاقــة بالجامعــة وشــؤونها، وإعطــاء وثائــق أو هويــات جامعيــة 
 غيــر مشــروعة، أو التحــدث باســم الجامعــة دون صفــة رســمية.

ٍ
للغيــر بقصــد اســتخدامها بطريقــة

كل مــا يصدرمــن الطالــب مــن قــول أو فعــل يمــس العقيــدة أو الشــرف أو كرامــة اآلخريــن، أو يخــل بحســن الســيرة 
والســلوك، أو ينافــي الخلــق القويــم الــذي ينبغــي أن يتحلــى بــه الطالــب، أو مــا مــن شــأنه اإلســاءة الــى ســمعة الجامعــة

الجامعــة  فــي  بالعمــل  القائمــة  الشــركات  عمــال  أو  الجامعــة  منســوبي  أحــد  بحــق  الفعــل  أو  بالقــول  االعتــداء 
. وموظفيهــا
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االطــالع دون وجــه حــق علــى المعلومــات الســرية الخاصــة بالجامعــة أو أيٍّ مــن منســوبيها أو نشــرها أو إرشــاد 
اآلخريــن لكيفيــة الحصــول عليهــا.

إقامة أّي أنشطة أو فعاليات داخل الجامعة أو المشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات، 
أو المشاركة في توزيعها، أو جمع األموال أو التبرعات أو التوقيعات، دون موافقة الجهات ذات العاقة.

المســاس بالمبــادئ واألســس اإلســالمية واالجتماعيــة للدولــة، أو اإلســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة قــواًل أو 
فعــًا، أو الدعــوة إلــى االنضمــام للتنظيمــات المعاديــة للوطــن، أو إلــى أفــكار سياســية أو إقليميــة تخالــف نظــام الدولــة، 

أو الترويــج لهــا داخــل الجامعــة.

تزويــر المســتندات أو الشــهادات أو الوثائــق الرســمية أو اســتعمالها بعــد تزويرهــا ســواء كانــت صــادرة مــن الجامعــة 
أو مــن خارجهــا مــا دامــت لهــا صلــة بعاقــة الطالــب بالجامعــة أو بإجــراءات الدراســة بهــا، أو إتــاف كل أو بعــض 

محتوياتهــا عمــدًا، أو إتبــاع طــرق غيــر مشــروعة للحصــول عليهــا.

كل إســاءة اســتعمال أو إتــاف أو تخريــب متعمــد أو محاولــة ذلــك لمنشــآت الجامعــة أو ممتلكاتهــا، أو تعديلهــا أو 
نقلهــا بغيــر موافقــة الجهــات المختصــة، وكل ســلوك يؤثــر علــى نظافــة الجامعــة ومرافقهــا.

حمــل الســالح النــاري ولــو كان مرخصــًا أو الســاح األبيــض أو االحتفــاظ بمــواد قابلــة لاشــتعال أو االنفجــار أو إدخــال 
أّي مــواد يمكــن اســتخدامها لغــرض غيــر مشــروع داخــل الجامعــة ومرافقهــا، أو التهديــد باســتعمال أّي مــن ذلــك.

استخدام التقنيات الحديثة بهدف اإلضرار بالجامعة أو أحد منسوبيها.

حيــازة أجهــزة أو أفــالم أو صــور أو أشــرطة أو صحــف أو مجــالت تحتــوي علــى مــا ينافــي اآلداب واألخــاق داخــل 
الجامعــة ومرافقهــا.

عــدم االلتــزام بالــذوق العــام فــي الــزي أو الملبــس أو الهيئــة بمــا ال يتناســب مــع القيــم اإلســامية وتقاليــد وأعــراف 
المجتمــع الســعودي ومــا تصــدره الجامعــة فــي هــذا الشــأن مــن تعليمــات.

االمتناع عن تقديم األوراق الثبوتية لجهات االختصاص في حال طلبها.

إخــالل الطالــب أثنــاء إجــراء التحقيــق معــه بالنظــام أو خروجــه عــن حــدود األخــاق واآلداب الواجبــة فــي تصرفاتــه أو 
فــي مخاطبتــه ألعضــاء لجــان االنضبــاط.

كل مخالفــة أخــرى تــرى الجامعــة أنهــا ُتشــكل إخــااًل بمــا تصــدره مــن لوائــح وتعليمــات وقــرارات ولــم يــرد بشــأنه نــص 
فــي هــذه القواعد.
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الباب الثالث

العقوبات

 المادة السادسة: 
يتــم تطبيــق عقوبــة واحــدة أو اثنتيــن بحــد أقصــى مــن العقوبــات اآلتيــة فــي المخالفة الواحدة المنســوب 

للطالــب ارتكابهــا وذلــك حســب درجــة المخالفــة والظروف والمالبســات المتعلقة بمرتكبها :

التنبيه.

اإلنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف.

ــة داخــل الجامعــة أو  ــدورات التدريبي ــة أو حضــور ال ــة أو االجتماعي ــأداء بعــض األعمــال الخدمي تكليــف الطالــب ب
خارجهــا بمــا ال يتجــاوز شــهرًا واحــدًا.

الحرمــان المؤقــت لمــدة )فصــل أو فصليــن دراســيين( مــن ممارســة نشــاط أو أكثــر مــن األنشــطة الطابيــة 
التــي ارتكــب الطالــب المخالفــة اثنــاء ممارســتها.

الحرمان من التمتع ببعض المزايا الجامعية.

تعديل تقدير الطالب في مقرر أو أكثر.

 اعتبار الطالب راسبًا في مقرر أو أكثر.

إلغاء اختبار الطالب في جميع مقررات ذلك الفصل الدراسي وتعتبر نتيجته فيها راسبًا.

إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.

ايقــاف الطالــب مؤقتــًا عــن الدراســة بالجامعــة بمــا ال يتجــاوز فصليــن دراســيين، كمــا ال تحتســب للطالــب 
المــواد التــي يدرســها فــي أي جامعــة أخــرى أثنــاء هــذه المــدة.
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عــدم منــح وثائــق التخــرج أو الشــهادات العلميــة أو الوثائــق غيــر األكاديميــة المرتبــط الحصــول عليهــا بعمليــة تزويــر 
أو احتيــال أو غــش.

الفصل النهائي من الجامعة.

 المادة السابعة:
ال يجــوز توقيــع أّي مــن العقوبــات الــواردة فــي المــادة )السادســة( مــن هــذه القواعــد فــي المخالفــات التــي مضــى علــى 
ارتكابهــا أكثــر مــن عاميــن دون اتخــاذ أيــة إجــراءات للتحقيــق فيهــا. وفــي حــال اعتــذار أو تأجيــل الطالــب للفصــل الدراســي 

قبــل إيقــاع العقوبــة للجنــة الحــق فــي تطبيــق العقوبــة فــي فصــل الحــق.

 المادة الثامنة:
على اللجنة المختصة أن ُتراعي االثار المترتبة على توقيع العقوبات الواردة في المادة )السادسة(.

 المادة التاسعة:
يتحمــل الطالــب الــذي يثبــت ارتكابــه للمخالفــة الــواردة بالبنــد )		( مــن المــادة )الخامســة( قيمــة مــا أتلفــه مضافــًا 
إليهــا تكلفــة اإلصــاح أو التركيــب ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات؛ وذلــك بخــاف مــا توقعــه بحقــه اللجنــة الدائمــة 

ــات منصــوص عليهــا بهــذه القواعــد. ــاط مــن عقوب لانضب
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الباب الرابع

تشكيل اللجان

 المادة العاشرة: 
ُيشــكل بقــرار مــن رئيــس الجامعــة اللجنــة الدائمــة إلنضبــاط الطــاب مدتهــا عامــان دراســيان تتكــون مــن عميــد أ. 

شــؤون الطــاب رئيســًا، وعميــد شــؤون القبــول والتســجيل نائبــًا للرئيــس أو مــن ينيبانهمــا، وعميــد الدراســات العليــا أو 
مــن ينيبــه، واثنيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة، وعميــد أو وكيــل الكليــة التــي ينتمــي إليهــا الطالــب المخالــف، 
ومستشــار قانونــي، وســكرتير، وإذا اشــترك أكثــر مــن طالــب – مــن أكثــر مــن كليــة – فــي واقعــة واحــدة فيمكــن أن ُيكتفــى 

بحضــور عميــد أو وكيــل الكليــة التــي ينتمــي إليهــا أحدهــم.

ُيشــكل بقــرار مــن رئيــس الجامعــة اللجنــة الدائمــة إلنضبــاط للطالبــات مدتهــا عامــان دراســيان تتكــون مــن  وكيلــة ب. 
عمــادة شــؤون الطــاب رئيســًا، ووكيلــة شــؤون القبــول والتســجيل نائبــة للرئيــس، ووكليــة عمــادة الدراســات العليــا، 
واثنتــان مــن عضــوات هيئــة التدريــس بالجامعــة، ووكيلــة الكليــة التــي تنتمــي إليهــا الطالبــة المخالفــة، أو مــن يمثلهــا، 
ومستشــارة قانونيــة، وســكرتيرة، وإذا اشــتركت أكثــر مــن طالبــة – مــن أكثــر مــن كليــة – فــي واقعــة واحــدة فيمكــن أن 

يكتفــى بحضــور وكليــة الكليــة التــي تنتمــي إليهــا إحداهــن.

ُيشــكل بقــرار مــن عميــد الكليــة لجنــة فرعيــة لانضبــاط خاصة بالطــاب ولجنة فرعيــة لانضباط خاصــة بالطالبات، ج. 
داخــل الكليــة مدتهــا عامــان دراســيان تتكــون مــن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس يختارهــم عميــد الكليــة، تختــص بالنظــر 

فــي مخالفــات الغــش ، والمخالفــات األخــرى التــي يرتكبهــا الطالــب .

 المادة الحادية عشرة:
ــاط المختصــة فــي ضبــط المخالفــة المنظــورة أو كان  ــة االنضب ــر – مــن أعضــاء لجن فــي حــال مشــاركة عضــو – أو أكث
طرفــًا فيهــا، فإنــه يتعيــن اســتبعاده عنــد نظــر هــذه المخالفــة، كمــا يجــوز ألي مــن أعضــاء لجنــة االنضبــاط أن يطلــب 
إعفــاءه مــن نظــر إحــدى المخالفــات إذا كان لديــه مانــع أدبــي يحــول دون مشــاركته فــي نظرهــا، وفــي الحالتيــن يمكــن 
لصاحــب الصاحيــة – إذا دعــت الحاجــة – أن يضــم البديــل المناســب لعضويــة لجنــة االنضبــاط أثنــاء نظــر هــذه المخالفة.

الباب الخامس

إجراءات الضبط

 المادة  الثانية عشرة: 
فــي حــال وقــوع إحــدى المخالفــات، ُيحــرر مــن ضبــط الواقعــة محضــرًا تفصيليــًا بوقائــع ومابســات ارتكابهــا، ويرفــق 
بــه المســتندات التوثيقيــة وإفــادات الشــهود إن وجــدت، وُيرفــع المحضــر والمســتندات الــى وكيــل الجامعــة للشــؤون 

التعليميــة واالكاديميــة.

 المادة الثالثة عشرة:
فــي حــال ضبــط الطالــب متلبســًا بالغــش أثنــاء االختبــار أو إخالــه بالهــدوء والنظــام الواجــب توافرهمــا بقاعــة االختبــار 
فعلــى المراقــب إخــراج الطالــب المخالــف مــن قاعــة االختبــار، وتحريــر محضــر تفصيلــي بالواقعــة وفقــًا لإلجــراءات 
المنصــوص عليهــا بالمــادة )الثانيــة عشــرة( مــن هــذه القواعــد، وعلــى عميــد الكليــة التــي ينتمــي لهــا الطالــب– أو مــن 

يفوضــه – إحالــة الطالــب المخالــف إلــى اللجنــة الفرعيــة لإلنضبــاط لتباشــر اختصاصهــا وفقــًا ألحــكام هــذه القواعــد.

 المادة الرابعة عشرة:
فــي حــال ارتــكاب الطالــب لواقعــة الغــش فــي التقاريــر أو البحــوث أو التدريبــات العمليــة والميدانيــة أو الواجبــات أو 
مشــاريع التخــرج، فعلــى مــدرس المقــرر أن يحــرر محضــرًا بالواقعــة وفقــًا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا بالمــادة 
)االثانيــة عشــرة( مــن هــذه القواعــد، وعلــى عميــد الكليــة التــي ينتمــي لهــا الطالــب – أو مــن يفوضــه – إحالــة الطالــب 

المخالــف إلــى اللجنــة الفرعيــة لإلنضبــاط لتباشــر اختصاصهــا وفقــًا ألحــكام هــذه القواعــد.

 المادة الخامسة عشرة:
فــي حــال ثبــوت وقائــع الغــش المنصــوص عليهــا فــي البنــد )	( مــن المــادة )الخامســة( فــي حــق طالــب كان قــد تســلم 
وثيقــة تخرجــه؛ فإنــه يجــوز للجامعــة إلغــاء منــح الوثيقــة أو الشــهادة، كمــا يجــوز لهــا إحالــة كل مــا يتعلــق بالمخالفــة مــن 

مســتندات وتحقيقــات إلــى جهــات الدولــة المختصــة نظاميــًا للنظــر فيها.
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 المادة السادسة عشرة:
ــة فــي المخالفــات  تختــص اللجنــة الدائمــة لإلنضبــاط باإلجــراءات النظاميــة الخاصــة بإبــاغ الجهــات المختصــة بالدول
التــي تثبــت ارتكابهــا أو اشــتراك أي شــخص مــن خــارج الجامعــة فيهــا بعــد إحالتهــا إليهــا مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون 
التعليميــة واألكاديميــة متــى رأى أن هنــاك ضــرورة لهــذا اإلجــراء كمــا يجــوز للجنــة إحاطــة مرجعــه بمضمــون هــذه 

المخالفــات.

 المادة السابعة عشرة:
إذا ارتكــب الطالــب المخالفــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد )	( مــن المــادة )الخامســة( يحــرر المراقــب محضــرًا تفصيليــًا 
بالواقعــة، ويقدمــه مــع المســتندات التوثيقيــة خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث المخالفــة إلــى عميــد الكليــة 
التــي ينتمــي لهــا الطالــب الــذي لــه إحالــة المخالــف الــى اللجنــة الفرعيــة لإلنضبــاط التــي لهــا أن توصــي بإيقــاع إحــدى 
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )6-7-8( مــن المــادة السادســة وذلــك بحســب حجــم المخالفــة التــي اقترفهــا 

الطالــب ومــدى تكرارهــا ولعميــد الكليــة اعتمــاد توصيــة اللجنــة أو اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا.

 المادة الثامنة عشرة: 
يحيــل عميــد الكليــة للجنــة الفرعيــة لإلنضبــاط المخالفــات التــي تنطبــق عليهــا العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد 
)	-	-	( مــن المــادة )السادســة( وعليهــا ان توصــي بالعقوبــة المناســبة ولعميــد الكليــة اعتمــاد توصيــة اللجنــة أو اتخــاذ 

مــا يــراه مناســبًا.

الباب السادس

اإلجراءات أمام اللجان

 المادة التاسعة عشرة:
ــة  ــد الحاجــة بدعــوة مــن رئيســها، وال يكــون االنعقــاد اال بحضــور أغلبي ــاط عن ــة الدائمــة لإلنضب تنعقــد جلســات اللجن
األعضــاء مــن بينهــم الرئيــس أو عميــد شــؤون القبــول والتســجيل– أو مــن ينيبانهمــا -، وتصــدر القــرارات بأغلبيــة 

أصــوات الحاضريــن، وعنــد التســاوي ُيرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.

 المادة العشرون:

ــة  ــخ إحال ــدأ مــن تاري ــوم عمــل تب ــاط النظــر فــي المخالفــات خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثيــن ي ــة الدائمــة لإلنضب ــى اللجن عل
المخالفــة إليهــا مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واالكاديميــة.

 المادة الواحدة والعشرون:
ال توقــع العقوبــة إال بعــد اســتدعاء الطالــب للتحقيــق معــه وســماع أقوالــه فيمــا ُنســب إليــه وإثبــات ذلــك بمحضــر 
الجلســة، وللطالــب الحــق فــي الدفــاع عــن نفســه وتقديــم اإلثباتــات التــي مــن شــأنها نفــي مــا ُنســب إليــه مــن مخالفــات 

بمــا فــي ذلــك طلــب ســماع الشــهود.

 المادة الثانية والعشرون:
يســقط حــق الطالــب فــي اإلدالء بأقوالــه إذا تــم اســتدعاؤه ثــاث مــرات لســماع أقوالــه ولــم يحضــر مــا لــم يكــن لديــه 

عــذر تقبلــه لجنــة اإلنضبــاط، وينظــر فــي مخالفتــه غيابيــًا، ويجــب إبــاغ الطالــب بقــرار اللجنــة. 

 المادة الثالثة والعشرون:
للجنــة المختصــة الحــق فــي اســتدعاء مــن تــرى الحاجــة لســماع شــهاداتهم، ويتولــى الرئيــس دعوتهــم رســميًا، ويتــم 
االســتماع إلــى شــهاداتهم بمعرفــة الحاضريــن مــن اعضــاء هــذه اللجنــة ويتــم تدويــن مضمــون هــذه الشــهادات فــي 
محضــر التحقيــق ويوقــع كل شــاهد علــى شــهادته، ويتعيــن االســتماع إلــى كل شــاهد منفــردًا، إال إذا اقتضــت الضــرورة 
مواجهــة الشــهود مــع بعضهــم، ويجــوز للجنــة المختصــة أن تكتفــي بإبــداء شــهادة الشــاهد كتابيــًا متــى رأت أن هنــاك 

ضــرورة لذلــك.
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 المادة الرابعة والعشرون:
يكــون اســتدعاء وإبــاغ الطالــب المخالــف فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي هــذه القواعــد برســالة لبريــده اإللكترونــي 
أو لهاتفــه الجــوال المســجلين باســمه لــدى الجامعــة، ويكــون الطالــب مســؤواًل عــن تغييــر أو تعديــل هــذه البيانــات 

المســجلة علــى صفحتــه اإللكترونيــة بالنظــام األكاديمــي.

 المادة الخامسة والعشرون:
ــا  لرئيــس الجامعــة أن يتولــى كافــة اختصاصــات اللجــان المختصــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه القواعــد وأن يوقــع أيًّ
مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )السادســة( فــي حالــة حــدوث اضطــراب أو إخــال جســيم بالنظــام فــي 
الجامعــة، أو وقــوع حالــة تهــدد بذلــك تســتدعي البــت الســريع، وكذلــك فــي حالــة ارتــكاب الطــاب مخالفــات تســتدعي 

معالجتهــا الخصوصيــة والســرية.

الباب السابع

التظلم من القرارات

 المادة السادسة والعشرون:
يحــق للطالــب أن يتظلــم مــن قــرار العقوبــة الصــادر ضــده ويقــدم الطالــب تظلمــه إلــى وكيــل الجامعــة للشــؤون 
التعليميــة واألكاديميــة خــال شــهر مــن تاريــخ إباغــه بالقــرار، ويجــوز لوكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة 

اتخــاذ أحــد اإلجراءيــن التالييــن:

إذا كان التظلــم ضــد قــرار عميــد الكليــة يعــرض التظلــم علــى اللجنــة الدائمــة لانضبــاط للبــت فيــه فــي أقــرب أ. 
جلســة ويعتبــر قرارهــا نهائيــًا.

إذا كان التظلــم ضــد قــرار اللجنــة الدائمــة لانضبــاط تشــكل لجنــة خاصــة لدراســة التظلــم تمهيــدا لعرضــه علــى ب. 
مجلــس الجامعــة للبــت فيــه فــي أقــرب جلســة إذا خالــف قــرار اللجنــة الدائمــة لانضبــاط.
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الباب الثامن

أحكام عامة

 المادة السابعة والعشرون: 
فــي حــال ثبــوت أن المخالفــة المنســوبة للطالــب تنطــوي علــى جريمــة جنائيــة فــإن للجنــة الدائمــة لإلنضبــاط أن ترفــع 
لرئيــس الجامعــة توصياتهــا بإحالــة كل مــا يتعلــق بالمخالفــة مــن مســتندات وتحقيقــات إلــى الجهــات المختصــة 

ــي. ــى أن يصــدر بحقــه حكــم نهائ ــاط أن ُتوقــف إجراءاتهــا إل ــة الدائمــة لإلنضب ــًا بنظــر هــذه الجريمــة، وللجن نظامي

 المادة الثامنة والعشرون: 
ال يجــوز للطالــب المحــال إلــى التحقيــق بموجــب هــذه القواعــد أن ينســحب مــن الجامعــة أو ُيخلــي طرفــه منهــا قبــل 
انتهــاء التحقيــق معــه، كمــا يتعيــن علــى اللجنــة الدائمــة لإلنضبــاط عنــد احالــة أّي طالــب للتحقيــق إخطــار عمــادة شــؤون 
القبــول والتســجيل إليقــاف إجــراءات تخرجــه أو اخــاء طرفــه مــن الجامعــة لحيــن البــت بالقــرار النهائــي فــي موضــوع 

المخالفــة المنســوبة إليــه.

 المادة التاسعة والعشرون:
إذا اكتشــفت إحــدى وقائــع الغــش المنصــوص عليهــا فــي البنــد )	( مــن المــادة )الخامســة( بعــد اعتمــاد النتيجــة 

النهائيــة للمقــرر فــا ُيعفــى مرتكبهــا مــن المســؤولية وإيقــاع العقوبــات المناســبة بحقــه .

 المادة الثالثون:
تعقــد جلســات اللجــان بســرية تامــة وتحفــظ القــرارات الصــادرة عنهــا مــع الوثائــق المتعلقــة بــكل مخالفــة فــي ملفــات 

ســرية لــكل لجنــة، وللعميــد المعنــي أن يعلــن القــرار فــي لوحــة اإلعانــات بالكليــة باألحــرف األولــى للطالــب.

 المادة الواحدة والثالثون:
تختــص عمادتــا شــؤون الطــاب وشــؤون القبــول والتســجيل بعــد إباغهمــا بقــرار توقيــع العقوبــة الصــادرة مــن لجنــة 
االنضبــاط المختصــة علــى الطالــب المخالــف؛ باتخــاذ اجــراءات تنفيذهــا علــى الفــور، وذلــك وفقــًا للصاحيــات المقــررة 

 منهمــا فــي اللوائــح واألنظمــة الجامعيــة.
ٍ

لــكل

 المادة الثانية والثالثون:
ــي  ــع الطالــب مــن االســتفادة مــن الخدمــات واألنشــطة الت ــة اإليقــاف عــن الدراســة بالجامعــة ُيمن ــد إيقــاع عقوب عن

ــة. تقدمهــا الجامعــة خــال مــدة العقوب

 المادة الثالثة والثالثون:
يجــوز للطالــب التقــدم لرئيــس الجامعــة بطلــب إعــادة النظــر فــي القــرار الصــادر ضــده بتوقيــع عقوبــة الفصــل النهائــي 

مــن الجامعــة بعــد مضــي عاميــن علــى األقــل مــن تاريــخ صــدوره ولرئيــس الجامعــة اتخــاذ مــا يــراه مناســبًا.

 المادة الرابعة والثالثون:
العمــداء ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومديــرو اإلدارات بالجامعــة مســئولون عــن انضبــاط الطــاب 
وفــق لوائــح وأنظمــة الجامعــة، وعنــد وقــوع مخالفــة مــن أحــد الطــاب داخــل الجامعــة ومرافقهــا يكونــون مســئولين 

– كٌل فــي نطــاق اختصاصــه – عــن ضبطهــا وفقــًا لإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذه القواعــد.

 المادة الخامسة والثالثون:
يتولــى موظفــو األمــن والســامة الجامعــي المحافظــة علــى األمــن والنظــام داخــل الحــرم الجامعــي، ويكــون للتبليغــات 

والتقاريــر التــي يقدمونهــا حجيتهــا علــى الطالــب أو الطالبــة مالــم يثبــت عكــس ذلــك.

 المادة السادسة والثالثون:

لمجلس الجامعة الحق في إضافة أو تعديل أو الغاء ما ورد من مواد بهذه القواعد وله حق تفسيرها.

 المادة السابعة والثالثون:
ُيعمــل بهــذه القواعــد اعتبــارًا مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن مجلــس الجامعــة، ويلغــي كل مــا يتعــارض معهــا مــن لوائــح أو 

قــرارات أو تعليمــات ســابقة علــى اعتمــاد هــذه القواعــد.
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