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 الباب األول
 تعريفات: املادة األوىل

ا ماا   ياهع ىلا  كاال  مه ااملعاا  املضحاحة اماا    –حيثما وردت يف هذه الالئحة  –يقصد ابلكلمات والعبارات التالية 
 خالف ذلك.

 
 .: جامعة امللك سعضداجلامعة

 
 ابجلامعة للدراسة ااي  كانت مستضايهتم التعليمية.: كل طالب وطالبة مقيدين الطالب

 
ع مااا  اال ابلهلااا  يرتكبااا الطالااب ماان  ااض  او ىماال أالفااا  اااا انلمااة ولااضائو وتعليمااات اجلامعااة و ياا املخالفااة: كاال مااا
 واآلداب العامة.

 
 يف هذه الالئحة.: كل ىقضاة مهصضص ىلي ا ةالعقضا

 
 وفقا  لألحكا  اليت حددهتا الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية.: كل اختبار فصلي او هنائي االختبار

 
 اللجهة الدائمة املشكلة اقرار من مدير اجلامعة لتأديب الطالب والطالبات. :الدائمة االنضباطجلهة 
 

 الفرىية: اللجهة املشكلة اقرار من ىميد الكلية. االنضباطجلهة 
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 املادة الثانية 
هااذه الالئحاااة كاال طالااب مقيةاااد للدراسااة ابجلامعااة والطاااالب املساامضن ااام اتأدياااة االختبااار ماان ا اااار    ضااع كحكااا  

 كطالب زائرين وفقا  لالئحة الدراسة واالختبارات.
 

 املادة الثالثة 
 :هتدف هذه الالئحة اىل ما يلي

 .حمان جضدة العملية التعليمية واكنشطة املساندة اا ابجلامعة .1
 الطالب ليكضنضا اىضاء فاىلني.حبط سلضك  .2
الغايااة اعاجلااة  ب مااع جسااامة أالفاااهتم و قياا خااالفني وذلااك اتض يااع ىقااضابت تتهاسااتقااضس ساالضك الطااالب امل .3

 .سلضكياهتم تراضاي  واكادمييا  
 

 املادة الرابعة 
وماا تصادره مان تعليماات مان  لضائح اا و راراهتاا الهافاذةو ال جيضز للطالب ان حيتج ابجل ل او اعد  العلم أبنلمة اجلامعة 

، وىلااا  اجلامعااة نشاار هااذه الالئحااة و ىالهنااا للطااالب اكافااة وساااائل ع العقااضابت املقااررة اااذه الالئحااةاجاال ىااد   يقااا 
 اإلىالن املعمض  واملعرتف اا يف اجلامعة.
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 الباب الثاين: املخالفات 
  اخلامسةاملادة 

املتبعاة والهلاا  العاا  وانلماة ولاضائو وتعليماات و ارارات اجلامعاة  كل ماا يصادر مان الطالاب مان  خاال  ابآلداب العاماة
 يُعد أالفة تُعرض مرتكب ا للعقضابت املبيهة يف هذه الالئحة، ومه ا املخالفات اآلتية:

، االمتهااع ىاان حضااضر اتاحاارات او اكىماا  اجلامعيااة اكخاار  الاايت تقضااي تعطيال الدراسااة او التحااريه ىليااا .1
 ة ىلي ا او التحريه ىلي ا.اللضائو ابملضاظب

اإلخال  ابلهلا  واالنضباط وحسن سا  الدراساة يف اجلامعاة وكافاة مرافق اا، وابلقضاىاد املتبعاة ااهااء اتاحارات  .2
او االختباااارات او الهااادوات او اكنشاااطة الااايت تقاااا  داخااال اجلامعاااة، او تلاااك الااايت تقاااا  خارج اااا وتشااارتك في اااا 

، او ايُّ مرافاا  اجلامعااة او وسااائل الهقاال اجلامعيااة دات السااكن اجلااامعي،اجلامعااة، وكااذلك  ارة الفضحاا  اضحاا
 اكخر .

، او احلصاض  اطريقاة غا  ل غش يف االختبار أبي وسيلة كانت، او شروع او اشرتاك فياا، او مسااىدة ىليااك .3
امليدانيااااة، مشااااروىة ىلاااا  اسااااقلة االختبااااار  باااال انعقاااااده، والغااااش يف التقااااارير والبحااااض  والتاااادريبات العمليااااة و 

 ، ورسائل املاجست  والدكتضراه.ومشاريع التخر 
  دخا  الطالب اديال  ىها يف االختبارات الفصلية او اله ائية او دخضلا اديال  ىن غ ه. .4
، و ىطاااء وائاا  او هااضايت جامعيااة الاايت اااا ىال ااة ابجلامعااة وشاا وهناانتحااا  شخصااية الغاا  يف ايةأل ماان اكمااضر  .5

 ، او التحد  ابسم اجلامعة دون صفة رمسية. ا اطريقةأل غ  مشروىةصد استخدامللغ  اق
، او  ال سسان السا ة خارينماة اآلكل ما يصدر من الطالب من  اض  او فعال ميال العقيادة او الشارف او كرا .6

 ، او ما من شأنا اإلساءة اىل مسعة اجلامعة.يهبغي ان يتحل  اا الطالب الذيس ، او يهايف ا ل  القض والسلضك
االىتااااداء ابلقااااض  او الفعاااال ساااا  احااااد ماااان مهسااااضا اجلامعااااة او ىمااااا  الشااااركات القائمااااة ابلعماااال يف اجلامعااااة  .7

 .ومضظفي ا
االطالع دون وجا ح  ىل  املعلضماات السارية ا اصاة أبيةأل مان مهساضا اجلامعاة او نشارها او  رشااد اآلخارين  .8

 لكيفية احلصض  ىلي ا.
، او  صاااااادار املطبضىااااااات او الهشاااااارات او اجلامعااااااة او املشاااااااركة في ااااااات داخاااااال   امااااااة اية انشااااااطة او فعاليااااااا .9

دون مضافقاااة اجل اااات ذات  كماااضا  او التتىاااات او التض يعاااات،، او  اااع ا، او املشااااركة يف تضزيع ااااامللصاااقات
 العال ة.



5 
 

 و فعاال ، او، او اإلسااءة  ىل الضحادات الضطهياة  اضال  اسال اإلساالمية واالجتماىياة للدولاةاملساس ابملبااد  واك .10
، او  ىل افكاااار سياساااية او   ليميااااة ااااال، نلاااا  الدولااااة، او نضاااما  للتهليماااات املعاديااااة للاااضطنالااادىضة  ىل اال

 الرتويج اا داخل اجلامعة.
او  تزوير املستهدات او الش ادات او الضائ  الرمسية او اساتعمااا اعاد تزويرهاا ساضاء كانات صاادرة مان اجلامعاة .11

اعاااه و ا ، او  تااالف كاالات الدراسااة ااااااااا صاالة اعال ااة الطالاااب ابجلامعااة او  جااراء ماان خارج ااا مااا دامااات
 ، او  تباع طرق غ  مشروىة للحصض  ىلي ا.حمتضايهتا ىمدا  

، او تعاديل ا او ذلاك ملهشا ت اجلامعاة او كتلكاهتااكل  ساءة استعما  او  تالف او اريب متعمدا  او حماولة  .12
 ، وكل سلضك ي ار ىل  نلافة اجلامعة ومرافق ا.صةاملختنقل ا اغ  مضافقة اجل ات 

او  محل السالن الهااري ولاض كاان مرخصاا  او الساالن اكاايه او االحتفااق ااضاد  االاة لالشاتعا  او االنفجاار .13
اية ماان  ، او الت ديااد ابسااتعما غاا  مشااروع داخاال اجلامعااة ومرافق ااا دخااا  اية مااضاد ميكاان اسااتخدام ا لغاارض 

 ذلك.
 التقهيات احلديثة ادف اإلحرار ابجلامعة او احد مهسضاي ا. استخدا  .14
داخال واكخاالق يهاايف اآلداب  حيازة اج زة او افال  او صضر او اشرطة او صح، او جمالت  تضي ىل  ماا .15

 اجلامعة ومرافق ا.
 تقاليااد واىااارافيتهاسااب مااع القاايم اإلسااالمية و  ىااد  االلتاازا  ابلااذوق العااا  يف الاازي او امللاابل او اايقااة اااا ال .16

 لشأن من تعليمات.ااجملتمع السعضدي وما تصدره اجلامعة يف هذا 
 ذن رمسي من اجل ات املختصة.البات من اجلامعة او السكن ادون  خرو  الط .17
 االمتهاع ىن تقدس اكوراق الثبضتية جل ات االختصاص يف حا  طلب ا. .18
تصارفاتا الضاجباة يف ا ىان حادود اكخاالق واآلداب  خال  الطالب ااهاء  جراء التحقي  معا ابلهلا  او خروجا .19

 .االنضباطاو يف أاطبتا كىضاء جلهة 
ناع  كل أالفة اخر  تر  اجلامعة اهنا ُتشكل  خالال  اا تصادره مان لاضائو وتعليماات و ارارات و  يارد اشاأنا .20

 .يف هذه الالئحة
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 العقوابت : الباب الثالث
أو اثنتااان ماااو العقاااوابت ااتياااة ملخااا  القالاااف املخاااال   ساااف املخالفاااة ياااتط تقبياااة وا ااا ة : السادساااةاملاااادة 

 والظروف واملالبسات املتعخقة مبرتكبها.
 التهبيا. .1
 اإلنذار مع تع د خطي من الطالب املخال،. .2
 او حضااضر الاادورات التدريبيااة داخاال اجلامعااة او االجتماىيااةا  ا دميااة او تكلياا، الطالااب أبداء اعااه اكىماا .3

 يتجاوز ش را  واحدا . خارج ا اا ال
 الطالاياة الايت ارتكاب اكنشاطةاحلرمان امل  ت ملدة )فصل او فصلني دراسيني( من كارسة نشاط او اكثار مان  .4

 الطالب املخالفة ااهاء كارست ا.
 تسجيل الطالب يف مقرر او اكثر. ء لغا .5
 تعديل نتيجة الطالب يف مقرر او اكثر. .6
 اجلامعية.بعه املزااي ااحلرمان من التمتع  .7
  تساب للطالاب املاضاد الايت ، كماا اليتجاوز فصالني دراسايني  يقاف الطالب م  تا  ىن الدراسة ابجلامعة اا ال .8

 يدرس ا يف اي جامعة اخر  ااهاء هذه املدة.
او  او الضائ  غ  اككادميية املرتبط احلصض  ىلي ا اعملية تزويار العلميةىد  مهو وائ  التخر  او الش ادات  .9

 احتيا  او غش.
 الفصل اله ائي من اجلامعة. .10
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 السابعةاملادة 
( ماان هااذه الالئحااة يف املخالفاات الاايت مضاا  ىلاا  ارتكااااا السادسااةال جياضز تض يااع اية ماان العقااضابت الااضاردة يف املاادة )

 اكثر من ىامني دون اااذ اية  جراءات للتحقي  في ا.
 

 الثامنةاملادة 
( اال تكااضن السادسااة( ماان املااادة )6، 5املختصااة ان تُراىااي يف تض يااع العقااضابت الااضاردة ابلبهاادين ) االنضااباطىلاا  جلهااة 

سببا  يف  لغاء  يد الطالب من اجلامعة، كما جيضز اا ان تضمن  رارها احتساب مادة ىقضااة الفصال امل  ات حامن املادة 
 الدراسية للطالب.

 
 التاسعةاملادة 

(  يمااة مااا اتلفااا مضااافا   لي ااا ا امسااة( ماان املااادة )12ااااا للمخالفااة الااضاردة ابلهااد )يتحماال الطالااب الااذي يثباات ارتك
ىلياا مان  الدائماةاالنضباط جلهة تكلفة اإلصالن او الرتكيب وما يرتتب ىل  ذلك من تبعات؛ وذلك خبالف ما تض عا 

 ىقضابت اذه الالئحة.
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 الباب الرابع: إجراءات الضبط
 

  العاشرةاملادة 
، ويرفاااا  اااااا صاااايليا  اض ااااائع ومالاسااااات ارتكاااااااحمضاااارا  تف الضا عااااة، حُياااارر ماااان حاااابط حااااا  و ااااضع  حااااد  املخالفاااااتيف 

املسااتهدات التضايقيااة و فااادات الشاا ضد  ن وجاادت، ويُرفااع اتضاار واملسااتهدات اىل صاااحب الصااالحية املخااتع  حالااة 
 اذه الالئحة. املختصة وفقا  ملا هض حمدداالنضباط الطالب املخال، اىل جلهة 

 
 ملشرة احلاديةاملادة 

يف حا  حبط الطالاب متلبساا  ابلغاش ااهااء االختباار او  خاللاا اباادوء والهلاا  الضاجاب تضافرااا اقاىاة االختباار فعلا  
و رياار حمضاار تفصاايلي ابلضا عااة وفقااا  لنجااراءات املهصااضص ىلي ااا  الطالااب املخااال، ماان  اىااة االختبااار،املرا ااب  خاارا  

يف حالاة وجاضد ماانع  –او مان يفضحاا  –يهتماي ااا الطالاب اليت ، وىل  ىميد الكليةالعاشرة( من هذه الالئحةة )ابملاد
لتباشر اختصاص ا وفقا  كحكاا  هاذه  املختصةاالنضباط ادا لديا من مباشرة الضا عة  حالة الطالب املخال،  ىل جلهة 

 الالئحة.
 

 ملشرة الثانيةاملادة 
يف حاا  ارتكااب الطالاب لضا عاة الغاش يف التقاارير او البحاض  او التادريبات العملياة وامليدانياة او الضاجباات او مشااريع 

مااان هاااذه  (العاشااارة)املهصاااضص ىلي اااا ابملاااادة  لنجاااراءاتان حيااارر حمضااارا  ابلضا عاااة وفقاااا   مااادرس املقااارر التخااار ، فعلااا 
مااانع ادا لديااا ماان مباشاارة  وجااضديف حااا   –او ماان يفضحااا  –يهتمااي اااا الطالااب  الاايت، وىلاا  ىميااد الكليااة الالئحااة

 لتباشر اختصاص ا وفقا  كحكا  هذه الالئحة. املختصةاالنضباط الضا عة  حالة الطالب املخال،  ىل جلهة 
 

 ملشرة الثالثةاملادة 
يقااة يف حاا  طالااب كااان  ااد تساالم وا (ا امسااةماان املااادة ) (3يف حااا  ابااضت و ااائع الغااش املهصااضص ىلي ااا يف البهااد )

يتعلاا  ابملخالفااة ماان مسااتهدات  ، كمااا جيااضز اااا  حالااة كاال مااامااهو الضايقااة او الشاا ادة  لغاااءفإنااا جيااضز للجامعااة ارجااا؛ 
 .ابلهلر في او قيقات  ىل ج ات الدولة املختصة نلاميا  
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 ةالرابعة ملشر املادة 
ابإلجاراءات الهلامياة ا اصااة  ااالا اجل اات املختصاة ابلدولاة يف املخالفاات الايت تثباات  الدائماةاالنضاباط جلهاة ااتع 

 التعليميااااةماااان وكياااال اجلامعااااة للشاااا ون  اارتكااااااا او اشاااارتاك اي شااااخع ماااان خااااار  اجلامعااااة في ااااا اعااااد  حالت ااااا  لي اااا
 مضن هذه املخالفات.واككادميية مىت را  ان ههاك حرورة اذا اإلجراء كما جيضز للجهة  حاطة مرجعا اض

 
 

 اخلامسة ملشرةاملادة 
( كاأن يضابط يف حالاة غاش يف االختباار  رجاا ا امساة( مان املاادة )3من يرتكاب املخالفاة املهصاضص ىلي اا يف البهاد )

خااال  االاااة ااي  ماان  رياا  ، ويقدمااا مااع املسااتهدات التضايقيااة تفصاايليا  ابلضا عااةتبااار وحياارر حمضاارا  املرا ااب ماان  اىااة االخ
وذلااك  اآلتيااة ىل ىميااد الكليااة الااذي لااا ان يقاارر اعااد  جااراء التحقياا  الااالز   يقاااع  حااد  العقااضابت حاادو  املخالفااة 

 :وهيومد  تكرارها سسب حجم املخالفة اليت ا رتف ا الطالب 
 .اختبار الطالب يف ذلك املقرر وحده وتعتت نتيجتا في ا راسبا    لغاءاالكتفاء  .ا
  اختبااار الطالااب يف املقاارر الااذي غااش فيااا وتعتاات   لغاااءخاار او اكثاار  حااافة  ىل  لغاااء اختبااار الطالااب يف مقاارر   .ب

 نتيجتا في ا راسبا .
 ، اماا يف حالاة الغاش يفسابا  دراسي وتعتات نتيجتاا في اا را لغاء اختبار الطالب يف  يع مقررات ذلك الفصل ال . 

 التقارير او املشاريع الدراسية فإن مدرس املقارر يعاد حمضارا  اتفاصايل الضا عاة ويرفعاا لعمياد الكلياة الاذي لاا اعاد
 التحقي  وابضت الغش  يقاع  حد  العقضابت املذكضرة اىاله.
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 املادة اخلامسة: تشكيل الخجان 
 ملشرة السادسةاملادة 
ماادهتا ىامااان دراساايان تتكااضن ماان ىميااد شاا ون الطااالب  دائمااة انضااباطشااكل اقاارار ماان ماادير اجلامعااة جلهااة يُ  .ا

 ، وااهااااني ماااان اىضاااااء هيقااااة التاااادريلماااان يهيبااااااااو انئبااااا  للاااارئيل ل ، وىميااااد شاااا ون القبااااض  والتسااااجيرئيسااااا  
 ، و ذا اشارتك اانض ، وساكرت ومستشاار ،  لي اا الطالاب املخاال، ، وىميد او وكيل الكلية اليت يهتميابجلامعة

 واحدة فيمكن ان يُكتف  سضضر ىمياد او وكيال الكلياة الايت و عةيف  –من اكثر من كلية  –اكثر من طالب 
 يهتمي  لي ا احدهم.

ان دراسااايان تتكاااضن مااان  حاااد  لطالباااات مااادهتا ىامااالدائماااة انضاااباط ُيشاااكل اقااارار مااان مااادير اجلامعاااة جلهاااة  .ب
وااهتااان ماان ىضااضات ووكيلااة شاا ون القبااض  والتسااجيل انئبااة للاارئيل، ، يسااا  ئىمااادة شاا ون الطااالب ر وكاايالت 

او ماان ميثل ااا، ومستشااارة  انضنيااة،  الطالبااة املخالفااة،، ووكيلااة الكليااة الاايت تهتمااي  لي ااا التاادريل ابجلامعااة هيقااة
يف وا عاة واحادة فايمكن ان يكتفا  سضاضر  –كلياة   مان اكثار مان –، و ذا اشارتكت اكثار مان طالباة وسكرت ة

 من متثل الكلية اليت تهتمي  لي ا  حداهن.
ااتع اللجهتااان املشااار  لي مااا ابلفقارتني السااااقتني ابلتحقياا  و  اارار العقضااة املهاساابة يف كافااة املخالفااات اتالااة  . 

 واككادميية. لي ما اقرار من وكيل اجلامعة للش ون التعليمية 
ملاادير اجلامعااة ماان هااذه الالئحااة /ب( 16الىتبااار اختصاصااات اللجهااة املشااار الي ااا يف املااادة )مااع اكخااذ يف ا .د

اككادميية( الصادرة من الطالبات، ارائساة احاد وكاالء خاصة ابملخالفات السلضكية )غ   انضباطتشكيل جلهة 
 ىدد اكىضاء ىل  ان يكضن مه م مستشارة   انضنية. ، حيدد املديراجلامعة

 
 

 السابعة ملشرةاملادة 
 الفة املهلضرة او كاان طرفاا  في اا،يف حبط املخ املختصةاالنضباط من اىضاء جلهة  –او اكثر  –يف حا  مشاركة ىضض 

ان يطلااب  ىفاااءه ماان نلاار االنضااباط كي ماان اىضاااء جلهااة  جيااضز، كمااا  اسااتبعاده ىهااد نلاار هااذه املخالفااةفإنااا يتعااني
 ذا  –، ويف احلاالتني ميكان لصااحب الصاالحية ادا حيض  دون مشااركتا يف نلرهاا لديا مانع كان حد  املخالفات  ذا  

 ااهاء نلر هذه املخالفة.االنضباط ان يضم البديل املهاسب لعضضية جلهة  –دىت احلاجة 
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 الباب السادس: اإلجراءات أمام الخجان
 

 الثامنة ملشرةاملادة 
، وال يكاضن االنعقااد اال سضاضر اغلبياة اكىضااء ىهاد احلاجاة اادىضة مان رئيسا ا الدائماةاالنضاباط تهعقد جلسات جلهة 

، وىهااد وتصاادر القاارارات أبغلبيااة اكصااضات ،-او ماان يهيبااااا  –ماان ايااه م الاارئيل او ىميااد شاا ون القبااض  والتسااجيل
 التساوي يُرجو اجلانب الذي فيا الرئيل.

 
التاسعة ملشرةاملادة   

تبدا مان  ريا  من ااي  ىمل اللجهة الهلر يف املخالفات خال  مدة ال تتجاوز االاني يضما   الدائمةاالنضباط ىل  جلهة 
 . حالة املخالفة  لي ا من صاحب الصالحية

 
 العشروناملادة 

، سااب  ليااا و ابااات ذلااك احضاار اجللسااةال تض ااع العقضاااة  ال اعااد اسااتدىاء الطالااب للتحقياا  معااا ومساااع ا ضالااا فيمااا نُ 
فاات ااا يف ذلاك طلاب اليت من شأهنا نفي ماا ُنساب  لياا مان أاللدفاع ىن نفسا وتقدس اإلابا ت لب احل  يف اوللطا

 مساع الش ضد.
 

 والعشرون الوا  ةاملادة 
يف اإلدالء أب ضالا  ذا مت استدىاؤه اال  مرات لساماع ا ضالاا و  حيضار ماا   يكان لدياا ىاذر تقبلاا  يسقط ح  الطالب

 . وجيب  االا الطالب اقرار اللجهة ،ويهلر يف  ضيتا غياايا   ،االنضباطجلهة 
 

 والعشرون الثانيةاملادة 
، ويااتم ء ماان تاادىض احلاجااة لسااماع شاا اداهتم، ويتااضىل الاارئيل دىااضهتم رمسيااا  احلاا  يف اسااتدىااملختصااة االنضااباط للجهااة 

يف حمضااار  الشااا اداتمااان اىضااااء هاااذه اللجهاااة وياااتم تااادوين مضااامضن هاااذه  احلاحاااريناالساااتماع  ىل شااا اداهتم اعرفاااة 
اج اااة ،  ال  ذا ا تضااات الضااارورة مض هفاااردا  ، ويتعاااني االساااتماع  ىل كااال شااااهد مىلااا  شااا ادتا كااال شااااهدالتحقيااا  ويض اااع  

ك حارورة ان تكتفي  اداء ش ادة الشاهد كتاايا  مىت رات ان ههاااملختصة االنضباط ، وجيضز للجهة الش ضد مع اعض م
 لذلك.
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 والعشرون الثالثة املادة

و  او يكااضن اسااتدىاء و اااالا الطالااب املخااال، يف احلاااالت املهصااضص ىلي ااا يف هااذه الالئحااة ارسااالة لتيااده اإللكاارت 
ىان تغياا  او تعاديل هااذه البيااانت املسااجلة ىلاا   مساا وال   ، ويكاضن الطالاابا لاد  اجلامعااةمسااااتفاا اجلااضا  املساجلني اب

 صفحتا اإللكرتونية ابلهلا  اككادميي.
 

 والعشرون الرابعةاملادة 
املهصاضص ىلي اا يف هاذه الالئحاة وان يض اع اايا مان العقاضابت االنضاباط ملدير اجلامعة ان يتضىل كافة اختصاصاات جلاان 

لااة ، او و ااضع حاو  خااال  جساايم ابلهلااا  يف اجلامعااةحاادو  احاطراب ا( يف حالااة السادسااةاملهصاضص ىلي ااا يف املااادة )
 .معاجلت ا ا صضصية والسريةتستدىي يف حالة ارتكاب الطالب أالفات هتدد اذلك تستدىي البت السريع، وكذلك 
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 السابع: التظخط مو القراراتالباب 
 

 والعشرون اخلامسةاملادة 
حيااا  للطالاااب ان ياااتللم مااان  ااارار العقضااااة الصاااادر حاااده ويقاااد  الطالاااب تللماااا  ىل وكيااال اجلامعاااة للشااا ون التعليمياااة 

، ولضكيااال اجلامعاااة للشااا ون التعليميااة واككادميياااة ىرحاااا ىلااا  جملااال ال  شااا ر مااان  ريااا   االغااا ابلقااارارخااا واككادمييااة
 ر.اجلامعة للبت فيا يف ا رب جلسة من  ري   االغا ابلقرا
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 أ كام ملامةالثامو: الباب 
 

  والعشرون السادسةاملادة 
الدائمااة ان ترفااع ملاادير االنضااباط يف حااا  ابااضت ان املخالفااة املهسااضاة للطالااب تهطااضي ىلاا  جرميااة جهائيااة فااإن للجهااة 

اجلامعاااة تضصاااياهتا  حالاااة كااال ماااا يتعلااا  ابملخالفاااة مااان مساااتهدات و قيقاااات  ىل اجل اااات املختصاااة نلامياااا  اهلااار هاااذه 
 الدائمة ان تُض ،  جراءاهتا  ىل ان يصدر سقا حكم هنائي.االنضباط اجلرمية، وللجهة 

 
  السابعة والعشروناملادة 

رفاااا مه اااا  بااال انت ااااء التحقيااا  اضجاااب هاااذه الالئحاااة ان يهساااحب مااان اجلامعاااة او ُ لاااي طال جياااضز للطالاااب اتاااا   ىل 
الدائمااة ىهااد احالااة اية طالااب للتحقياا   خطااار ىمااادة شاا ون القبااض  االنضااباط ، كمااا يتعااني ىلاا  جلهااة التحقياا  معااا

 املهساضاةيف مضحاضع املخالفاة  والتسجيل إليقاف  جراءات ارجا او اخالء طرفا من اجلامعة حلاني البات ابلقارار اله اائي
  ليا.
 

 الثامنة والعشروناملادة 
( اعاااد اىتمااااد الهتيجاااة اله ائياااة ا امساااة( مااان املاااادة )3 ذا اكتشااافت  حاااد  و اااائع الغاااش املهصاااضص ىلي اااا يف البهاااد )

 للمقرر فال يُعف  مرتكب ا من املس ولية.
 

 التاسعة والعشروناملادة 
و فظ القرارات الصادرة ىه ا ماع الضائا  املتعلقاة اكال أالفاة يف ملفاات سارية لكال تعقد جلسات اللجان اسرية  مة 

 جلهة، وللعميد املعين ان يعلن القرار يف لضحة اإلىالانت ابلكلية ابكحرف اكوىل للطالب.
 

 الثالثوناملادة 
االنضاباط اتع ىماد  ش ون الطالب وش ون القبض  والتسجيل اعد  االغ ماا اقارار تض ياع العقضااة الصاادرة مان جلهاة 

، وذلاك وفقاا  للصاالحيات املقاررة لكالأل مه ماا يف اااذ اجاراءات تهفياذها ىلا  الفاضر؛ اباملختصة ىلا  الطالاب املخاال،
 اللضائو واكنلمة اجلامعية.
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 والثالثون الوا  ةاملادة 
مااان ا ااادمات واكنشاااطة الااايت تقااادم ا  االساااتفادة يقااااع ىقضااااة اإليقااااف ىااان الدراساااة ابجلامعاااة مُيهاااع الطالاااب مااان  ىهاااد

 اجلامعة خال  مدة العقضاة.
 

 والثالثون الثانيةاملادة 
اطلب  ىادة الهلر يف القرار الصادر حاده اتض ياع ىقضااة الفصال اله اائي مان اجلامعاة  ملدير اجلامعةجيضز للطالب التقد  

 .اااذ ما يراه مهاسبا   وملدير اجلامعةاعد مضي ىامني ىل  اك ل من  ري  صدوره 
 

 والثالثون الثالثةاملادة 
الطاالب وفا  لااضائو  انضااباطاإلدارات ابجلامعاة مساقضلضن ىان  ومااديروالعماداء ورؤسااء اك ساا  واىضاااء هيقاة التادريل 

كااال  يف نطااااق   –الطاااالب داخااال اجلامعاااة ومرافق اااا يكضناااضن مساااقضلني  احاااد، وىهاااد و اااضع أالفاااة مااان وانلماااة اجلامعاااة
 ىن حبط ا وفقا  لنجراءات املهصضص ىلي ا يف هذه الالئحة. –اختصاصا 

 
 والثالثون الرابعةاملادة 

، ويكااضن للتبليغااات والتقااارير كماان والهلااا  داخاال احلاار  اجلااامعيكماان والسااالمة اجلااامعي اتافلااة ىلاا  ايتااضىل مضظفااض ا
 اليت يقدمضهنا حجيت ا ىل  الطالب او الطالبة ما  يثبت ىكل ذلك.

 
 والثالثون اخلامسةاملادة 

 ولا ح  يف تفس ها. جمللل اجلامعة احل  يف  حافة او تعديل او الغاء ما ورد من مضاد اذه الالئحة
 

 ونثوالثال السادسةاملادة 
، ويلغي كال ماا يتعاارض مع اا مان لاضائو او  ارارات او  ري  اىتمادها من جملل اجلامعة يُعمل اذه الالئحة اىتبارا  من

 تعليمات سااقة ىل  اىتماد هذه الالئحة.
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