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    الئحة تأديب الطلبة بجامعة الحدود الشمالية

 
 المادة األولى:

مجيع التأديبية وموادها ذه الالئحة هلساسية للجامعات السعودية, خيضع مع عدم اإلخالل ابألحكام الواردة يف النظم األ       
 ومن يف حكمهم مبا يف ذلك طالب االنتساب ملرحلة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا لطالب املقيدين ابجلامعةا

 وتعىن أحكام هذه الالئحة مبا يلي: , وامللتحقني بربامج التدريب والدورات
 ضبط سلوك الطالب. .1
 معاجلة سلوكهم ابألساليب الرتبوية املتاحة يف اجلامعة. .2
 املخالف لألنظمة واللوائح املعمول هبا يف اجلامعة. الطالبقوابت التأديبية على إقرار الع .3

 
 المادة الثانية:  

 تدل املصطلحات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة على املعاين املدونة أمام كل منها:       
 جامعة احلدود الشمالية. اجلامعة: .1
طالب االنتساب ومن و والدراسات العليا ملرحلة الدبلوم والبكالوريوس من اجلنسني  : مجيع امللتحقني للدراسة ابجلامعةالطالب .2

 أايً كانت جنسياهتم.  يف حكمهم
 .واللجان الفرعية األخرى اللجنة: اللجنة الدائمة لتأديب الطالب ابجلامعة  .3
 . نظمة ولوائح وتعليمات اجلامعةعدم االلتزام والتقيد أباملخالفة:  .4
 ., أو ما توصي به اللجان املعنية املنصوص عليه يف هذه الالئحة لرادع التأدييباحلكم االعقوبة:  .5

 
  الثالثة :المادة 

وال متس  , يستثىن من تطبيق العقوابت املنصوص عليها يف هذه الالئحة املخالفات اليت تقع من الطالب خارج اجلامعة
 ات العامة يف الدولة, ما مل حتيلها اجلهة املعنية للجامعة.وأنظمتها املختلفة, فهذه من اختصاص اجلهومنسوبيها  اجلامعة
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   الرابعة :المادة 
 سبيلعلى  ةكل إخالل بأحكام الشريعة وآدابها أو باألنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية يعتبر مخالف

 :المثال ال الحصر
 . قهاومراف ميس الدين داخل اجلامعة حد طالب اجلامعةأصادر من  كل فعل أو قول .1
مع غري احملارم أو االختالط وحنوها( أو خيل حبسن كاخلروج كل فعل أو قول ميس الشرف والكرامة أو خيدش احلياء ) .2

 . السرية والسلوك واآلداب
 خروج الطالب من اجلامعة أو السكن دون إذن من اجلهات املختصة . .3
تشم املناسب لطلبة العلم داخل احلرم اجلامعي عدم االلتزام ابلزي احملكارتكاب أي فعل ينايف صفات طالب العلم,   .4

 .    والذي صدر بنوعيته تعميم أو التغيري ابلشكل بطريقة ال تليق 
 .املخلة بنظام الكليات واملراكز العلمية والوحدات السكنية اجلامعية وسائر األمكنة اجلامعية األخرى األعمال .5
 . كل مساس بسمعة اجلامعة .6
 . احملاضرات أو الدروس العمليةمتحاانت و االاإلخالل ابلنظام خالل  .7
 كل غش أو حماولة غش يف االمتحان, وكذا الغش يف التقارير والواجبات ومشاريع التخرج. .8
أو إدخال أشخاص من خارج اجلامعة وانتحال  و املساعدة يف ذلكأ عن غريه احلرم اجلامعي بدالً  الطالبدخول  .9

 .شخصية طالب جامعي
 لكليات ومرافقها, وعدم احملافظة على نظافة اجلامعة ومرافقها. التدخني داخل مباين ا .10
 طالب أو إهانتهم.الوظفني و املاالعتداء على منسويب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس و  .11
 .ةأو غري مباشر  ةمباشر  ةتعطيل برامج النشاط داخل اجلامعة أو الوحدات السكنية بطريق .12
استعمال ممتلكات ومنشآت اجلامعة والسكن الداخلي الثابتة واملنقولة   أو إساءة املتعمداإلتالف أو التخريب  .13

كاملباين واألاثث وحمتوايت املراكز العلمية والفصول الدراسية واملعامل من أجهزة وأدوات ووسائل تعليمية وخرائط 
ف احلائطية واإلعالانت ومقتنيات املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية واملتاحف واملعارض واملالعب واحلدائق والصح

 .وغريها وامللصقات اإلرشادية
ألفالم االحتفاظ اب االحتفاظ مبواد قابلة لاللتهاب أو االنفجار, أو محل السالح األبيض أو الناري, وكذلك .14

 ومرافقها والصور واجملالت املنافية لآلداب واألخالق اإلسالمية داخل غرف السكن الداخلي أو إحضارها داخل اجلامعة
 إجراء أي تعديل أو تغيري أو نقل ألاثث السكن الداخلي أو حمتوايته بغري موافقة اجلهات املختصة.  .15
 .خالل بلوائح اإلسكان وقواعد اإلقامة ابلسكن الداخلياإل .16
اجلامعة ومرافقها مبا يف ذلك سكن حيازة أو إساءة استخدام أجهزة اجلوال املزودة بكامريا أو أجهزة التصوير داخل  .17

 . بةالطل
 . االمتحاانت قاعات يف اجلواالت إدخال  .18
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كل تنظيم للجان أو مؤمترات أو مجعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو جمالت أو توزيعها أو مجع أموال .19
 .  أو تربعات قبل احلصول على ترخيص مسبق من اجلهات املختصة ابجلامعة

 .بدون إذن مسبق ل اإلعالم األخرىللصحف أو اجملالت أو وسائ خبارأإبالغ معلومات أو . 20
تزوير املستندات أو الشهادات أو الواثئق الرمسية أو استعماهلا بعد تزويرها سواء كانت صادرة من اجلامعة أو  .21

و بعض حمتوايهتا أخارجها مادام هلا صلة بعالقة الطالب ابجلامعة أو إبجراءات الدراسة هبا , أو إتالف كل 
 . مشروعة للحصول عليهاو اتباع طرق غريأعمداً , 

 . عن االمتثال للعقوبة اليت توقع من اجلهات املختصة امتناع الطالب .22
 إساءة استخدام الشبكة اجلامعية أو إعطاء اسم املستخدم أو الرقم السري لشخص آخر . .23
 االستهتار والالمباالة فيما فيه مصلحة اجلامعة ومن ينتسب إليها . .24
 من والسالمة ابجلامعة واللوحات اإلرشادية .عدم التقيد بتعليمات رجال األ .25
  . وتعاليمه لإلسالم املخالفة وتقاليدها عاداهتا يف اإلسالمية غري اجملتمعات وتقليد التشبه .26
 استالم أو التبليغ أو قرارات التعهدات أخذ من التأديبية اللجنة يصدر عن فيما املماطلة أو التأخري أو التغيب .27

 .اجلواالت
 

 مسة :الخاالمادة 
خيضع  تاملختصة بنظام االمتحاان الرابعة( من املادة 8رتكب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف البند )ي كل طالب   

 للقواعد التالية:
 امتحاانت أعمال السنة -أ

 ذلك االمتحان ته يفدرجتلغى لسنة من ثبت عليه الغش أو حماولته يف امتحان من امتحاانت أعمال ا , 
 كل من يتكرر منه ذلك.  املقرر شطب تسجيله يفوي

 االمتحاانت النهائية -ب
 يف ويعترب راسباً  امتحان من غش أو ثبت عليه حماولة الغش للمرة األوىل يف االمتحان النهائي درجة تلغى -1

 .املقرر 
 : من غش أو ثبت عليه حماولة الغش للمرة الثانية يف االمتحان النهائي -2
   يسمح له ابلتسجيل يف الفصل الصيفي هبما , والن واعتباره راسباً مع إلغاء مقرريتُلغى درجة االختبار.  

 : يف االمتحان النهائي الثالثةمن غش أو ثبت عليه حماولة الغش للمرة  -3
   ُال يسمح له ابلتسجيل يف الفصل الصيفي, و  التايل الدراسي الفصل يف اجلامعة من فصلي  .  

 :يف االمتحان النهائيالرابعة للمرة ش من تكرر منه الغش أو ثبتت عليه حماوالت الغ -4
  ًيُفصل من اجلامعة هنائيا. 
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 السادسة : المادة 
خيضع  تاملختصة بنظام االمتحاان الرابعة( من املادة 9رتكب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف البند )ي كل طالب

 للقواعد التالية:

 : نه ساعد يف هذا العملأأو يثبت  يف االمتحان هبدياًل عنآخر من خارج اجلامعة  اً أو شخص دخل طالباً يُ  كل طالب-1
 للمرة األوىل : 

 .املقرر عترب راسباً يف ي -أ
  .التايل  الدراسي الفصل يف اجلامعة من فصليُ  -ب 
 . ال يسمح له ابلتسجيل يف الفصل الصيفي -ج

 للمرة الثانية : 
 . املقرر عترب راسباً يفي -أ

 .متتاليني  نيدراسيني فصل اجلامعة من فصليُ  -ب 
 الثالثة للمرة : 

 الفصل النهائي من اجلامعة
 : هذا العمل يف ساعد نهأ يثبت أو يف االمتحان طالب عن بديلا دخل ي  كل طالب -2

 األوىل للمرة : 
  . فصل من اجلامعة يف الفصل الدراسي التايليُ  -أ

  . ال يسمح له ابلتسجيل يف الفصل الصيفي -ب
 الثانية للمرة : 

 .متتاليني  نيدراسيني فصل اجلامعة من فصليُ 
 الثالثة للمرة : 

 الفصل النهائي من اجلامعة .
 

 

 السابعة : المادة 

 خيضع للقواعد التالية : الرابعة( من املادة 4وص عليها يف البند )املنصلتزم ابلزي احملتشم ي كل من ال
 . ابلكليات)شطر الطالبات( لتأديبالفرعية ل جنةللامن قبل  لطالبخطي لإنذار  املرة االوىل:

ت)شطر ابلكليا لتأديبالفرعية ل جنةللامن قبل  يشعر به ويل أمر الطالبخطي إنذار استجواب الطالب مع  ة :ــانيـاملرة الث
 .  الطالبات(

 .مقررين واعتباره راسباً هبما منحرمان الطالب  ة :ـــالثـاملرة الث
 . عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد الطالب إيقاف : ةــعـرابـاملرة ال

 الفصل النهائي من اجلامعة .  املرة اخلامسة:
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 :الثامنة المادة 

ومرافقها مبا يف  اجلامعة زة اجلوال املزودة بكامريا أو أجهزة التصوير داخلستخدام أجهالحيازة أو إساءة يثبت عليه كل من   
 خيضع للقواعد التالية : ذلك السكن اجلامعي

 :)للطالبات( داخل الكليات بالجامعة أو السكن الداخلي)دون تصوير(في حالة حيازة جهاز جوال مزود بكاميرا – أ
على أن يعاد  (شطر الطالباتالكلية )على اجلهاز يف  ويتم التحفظ لبة املخالفةيؤخذ تعهد على الطا عند الضبط ألول مرة  -1

مع بعدم تكرار املخالفة ,  ابلكليات)شطر الطالبات( لتأديبلالفرعية  جنةللامن قبل خذ التعهد على ويل أمر الطالبة أاجلهاز بعد 
 . بيان العقوابت الالحقة

خذ أملدة فصل دراسي على أن يعاد بعد  (شطر الطالباتالكلية )يف اجلهاز تحفظ على يتم ال ذا تكرر ما سبق للمرة الثانيةإ -2
 بعدم تكرار املخالفة , مع بيان العقوابت الالحقة. لتأديبل الدائمة جنةللامن قبل التعهد على ويل أمر الطالبة 

خذ أعلى أن يعاد بعد ني دراسي نيملدة فصل (باتشطر الطالالكلية )يف اجلهاز يتم التحفظ على  تكرر ما سبق للمرة الثالثةإذا  -3
 بعدم تكرار املخالفة.لتأديب ل الدائمة جنةللامن قبل التعهد على ويل أمر الطالبة 

 . بيان العقوبة الالحقة واتالفه , مع اجلهاز الرابعة يتم مصادرة تكرر ما سبق للمرة إذا  -4
 . واتالفهاجلهاز مصادرة  يباً ملدة فصل دراسي واحد معالفصل أتداخلامسة يتم تكرر ما سبق للمرة إذا  -5
  .واتالفهاجلهاز مصادرة  معالفصل النهائي من اجلامعة السادسة يتم تكرر ما سبق للمرة إذا  -6

في حالة استخدام جهاز مزود بكاميرا داخل الحرم الجامعي أو السكن الداخلي دون االساءة وإلحاق الضرر  –ب 

تصوير وامعة ومرافقها على سبيل المثال ال الحصر مثل )تصوير الغير بعلمه أو بدون علمه, باآلخرين أو بالج

تصوير كل ما هو جامد دون قصد االساءة والحاق الضرر بسمعة الجامعة و,  المواد العلمية بدون وجود اشخاص

  : وما هو مرتبط بها من مؤسسات وشركات وخالفه
بعدم تكرار  ألمروويل ا الطالب خذ التعهد علىأملدة فصل دراسي على أن يعاد بعد  داخل الكليةيف  اجلهازالتحفظ على  -1

 .   مع بيان العقوابت الالحقة ,لتأديب الدائمة ل جنةعن طريق الل املخالفة
ار بعدم تكر الطالب وويل األمر  خذ التعهد علىأعلى أن يعاد بعد  نيدراسي نيملدة فصلداخل الكلية يف  اجلهازالتحفظ على  -2

 . مع بيان العقوابت الالحقة ,عن طريق اللجنة الدائمة للتأديب  املخالفة
 .مع بيان العقوبة الالحقة  الثالثةيف املرة  الفصل أتديباً ملدة فصل دراسي واحد -3
 رابعة.املرة اليف  مع بيان العقوبة الالحقة املرتتبة على ذلك الرابعةاملرة  يف الفصل أتديباً ملدة فصلني دراسيني -4
 . اخلامسةيف املرة  الفصل النهائي من اجلامعة  -5
في حالة إساءة استخدام جهاز مزود بكاميرا داخل الحرم الجامعي أو السكن الداخلي على سبيل المثال ال  – ج

الحصر مثل )تصوير الغير , عرض مقاطع مخلة باآلداب والنظام العام , تسجيل فيديو ( وكل ما هو مشابه لتلك 

 ت :الحاال
 . الفصل أتديباً ملدة فصل دراسي واحد مع مصادرة وإتالف اجلهاز املزود بكامريا أو أجهزة التصوير مع بيان العقوبة الالحقة -1
 . ع بيان العقوبة الالحقةم لثانيةاملرة ا يف مصادرة اجلهاز وإتالفهو الفصل أتديباً ملدة فصلني دراسيني  -2
 مصادرة اجلهاز وإتالفه يف املرة الثالثة .الفصل النهائي من اجلامعة مع  -3
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 :التاسعةالمادة 
 :التي للجنة التأديب الحق في إصدارهاالعقوبات التأديبية بعض      

 التنبيه مشافهة أو كتابة. .1
 .اخلطي  اإلنذار .2
 اً على اإلتالف .حجز األجهزة املتعلقة ابلطالب املخالف واتالفها عند احلاجة , بعد أخذ موافقة اللجنة الدائمة خطي .3
 إلغاء درجة االختبار الشهري بداعي الغش . .4
 اعتبار الطالب راسباً يف املقرر الذي يثبت غشه أو شروعه ابلغش يف االمتحان النهائي . .5
 ., مامل يؤِد اىل رسوب الطالب ابملقرر أو أكثر مقرر درجات من  %20حرمان الطالب من  .6
 فصل   تقل عنملدة ال  واستخدام مرافق اجلامعة والنقل  واألنشطة الطالبية ةاحلرمان املؤقت من بعض اخلدمات كالتغذي .7

 . كامال    دراسي  
 .ه في أو أكثر واعتباره راسباً  مقررحرمان الطالب من  .8
 .دراسي   فصل   تقل عناحلرمان من اإلقامة ابلسكن اجلامعي ملدة ال  .9

 . راسي  د فصل  ملدة ال تقل عن اجلامعة  إيقاف الطالب عن الدراسة يف .10
 فصل. مجيع املواد يف ذلكالطالب يف  حرمان .11
 . والتأديب للعقاب كوسيلة  معينة واعباء أبعمال الطالب إلزام .12
 الفصل النهائي من اجلامعة. .13

 
 :العاشرةالمادة 

 .  اذ ما تراه مناسباً داخل اجلامعة أو مرافقها من غري منسويب اجلامعة , ترفع إلدارة اجلامعة الختكل خمالفة تصدر 
 

 :الحادية عشرةالمادة 

السوابق أو الظروف  مع اعتبار تناسب العقوبة مع درجة املخالفة التاسعةالعقوابت املبينة يف املادة  إيقاعيراعى يف     
, ويف حالة عدم  وقع العقوبة إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة ومساع أقواله فيما هو منسوب إليه وإدانتهوال تُ املالبسة 

 . يسقط حقه يف مساع أقواله حضور الطالب يف املوعد احملدد للتحقيق واملعلن
 

  عشرة:الثانية المادة 
على أن يشارك يف التحقيق رئيس اللجنة الفرعية التأديبية يف يتوىل التحقيق اجلهة ) الكلية ( اليت وقعت فيها املخالفة 

 .الف , إذا وقعت املخالفة يف كلية غري كلية الطالب الكلية اليت ينتمي ليها الطالب املخ
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 عشرة: الثالثةالمادة 

بول وعمادة الق الطالب علمًا ابلقرارات أمرويل إحاطة وجيب , حتفظ القرارات الصادرة ابلعقوابت التأديبية يف ملف الطالب 
 يف أي من وسائل اإلعالم الداخلية قوبة داخل اجلامعةوالكليات , وجيوز إعالن القرار الصادر ابلع والتسجيل وعمادة شؤون الطالب

 

 عشرة: الرابعةالمادة 

مع  الكلية عميد ددهحي مندوبللتأكد من عدم حيازة جوال مبشاركة الطالب عند احلاجة لذلك للجامعة القيام بتفتيش  حيق     
كن هناك الدخول يف حمتوايت اجلهاز, ما مل ت األمن والسالمة ويقتصر التفتيش على التأكد من عدم احليازة فقط دونمسؤويل 

 . جلوالشكوك أو شكوى خاصة اب
 

 :عشرةالخامسة المادة 

إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذه الالئحة بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر , فال 
 يعفى مرتكبها من العقوبة التأديبية .

 

 عشرة: سةالسادالمادة 

يف حال ثبوت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف هذه الالئحة يف حق كل طالب كان قد استلم وثيقة خترجه , فإنه جيوز 
اىل جهات الدولة للجامعة إلغاء قرار منح الوثيقة أو الشهادة , كما جيوز هلا إحالة كل ما يتعلق ابملخالفة من مستندات وحتقيقات 

 . بشأهنا ظرناملختصة نظاماً لل
 

 : عشرة السابعةالمادة 

الطالب من تكون العقوبة سبباً يف إلغاء قيد ن ال أب, العقوابت مامل يكن القرار هو الفصل من اجلامعة  من يقاع أيإيراعى يف 
 اجلامعة .

 

 :عشرة الثامنةالمادة 

مجيع العقوابت املبينة يف املادة إيقاع وهلا  ديب الطلبةاللجنة الدائمة لتأ هي( 13-6)العقوابت التأديبية يقاع إباملختصة  ةاجله    
حتسب أايم وال من وقوع املخالفة  (يوماً 45), ويف مجيع احلاالت يتم إصدار القرار التأدييب يف مدة أقصاها من هذه الالئحة  التاسعة

 .  اإلجازات ضمن هذه املدة
 

 التاسعة عشرة :المادة 

 ابلكلياتلتأديب الطلبة الفرعية  جنةللاهي  هذه الالئحة يف التاسعةاملادة  ( من5-1)وابت التأديبية العقإبيقاع املختصة  ةاجله     
, ويف مجيع احلاالت يتم إصدار القرار التأدييب يف مدة أقصاها على أن تشعر اللجنة الدائمة للتأديب بنوعية العقوبة وتنفيذها خطيًا 

حتسب أايم اإلجازات وال  يف حالة تعثر صدور القرار  لتأديبالدائمة للجنة الاإلحالة إىل من وقوع املخالفة أو  (يوماً 15أسبوعني)
  .   ضمن هذه املدة

 

  :ونعشرال المادة

 بشأهنا عام ومل يتم تنفيذها.جلنة التأديب  تلغى العقوبة التأديبية إذا مضى على قرار
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 :ونعشرالحادية والالمادة 

 نتهاء التحقيق معه .الى طرفه منها قبل حقيق مبوجب هذه الالئحة االنسحاب من اجلامعة أو أن خيُ ال جيوز للمخالف احملال للت
 

 :ونعشرالثانية والالمادة 

كلية من كليات اجلامعة أو   االختبارات أو إعادة القيد يف أييرتتب على الفصل النهائي من اجلامعة عدم السماح للطالب إبجراء 
 ( يوماً من صدوره .30للجهات اليت يعنيها األمر ابجلامعة وخارجها خالل مدة ال تتجاوز )بلغ القرار فروعها , ويُ 

 

  :ونعشرالثالثة والالمادة 

رئيسًا وعضوية كل من عميد شؤون الطالب وعميد  للشؤون األكادميية لتأديب من وكيل اجلامعةيتم تشكيل اللجنة الدائمة ل      
ضو من املتخصصني هيئة التدريس من أساتذة الشريعة أو الدراسات اإلسالمية ابجلامعة وعالقبول والتسجيل وعضو من أعضاء 

 . ويصدر قرار تشكيل اللجنة من مدير اجلامعة ملدة عام قابلة للتجديد,  بدراسة األنظمة
 

 : ونعشرالرابعة والالمادة 

ية ملدة عام جامعي ابتداًء من إقرارها ويكون يف كل كل  يفلشطر الطالب واخرى لشطر الطالبات يتم تشكيل جلنة أتديب فرعية 
وكيل الكلية للشؤون األكادميية واثنان من أعضاء هيئة التدريس ورئيس وحدة اإلرشاد األكادميي أو أمني  -عضويتها كاًل من :

 : , ويكون اختصاصها النشاط الطاليب
 .م يف حمضر رمسي, وحفظ احملاضر ومرفقاهتا رصد املخالفات وضبط املخالفني والتحقيق معهم وإثبات خمالفته -1 

الرفع بعد استيفاء التحقيق وإثبات املخالفات إىل اللجنة الدائمة لتأديب الطلبة , مع التوصية ابجلزاء املناسب من   وجهة نظر  -2
 اللجنة الفرعية حسب الالئحة يف احلاالت اليت من صالحيات اللجنة التأديبية .

 ( الواردة يف املادة التاسعة من هذه الالئحة .5-1) إيقاع العقوابت من -3
 

 :ونعشرالخامسة والالمادة 

لتأديب الطلبة عند احلاجة بدعوة من رئيسها , , وال يكون اجتماعها نظاميًا إال حبضور ثلثي األعضاء , على  الدائمةجتتمع اللجنة 
املطلقة لألعضاء احلاضرين , وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه  وتصدر القرارات ابألغلبية أن يكون من بينهم الرئيس أو انئبه ,

 رئيس اجللسة .

 

 :ونعشرالسادسة والالمادة 
ات خالل مدة ال تتجاوز تباشر اللجنة الدائمة لتأديب الطلبة صالحياهتا املنصوص عليها يف هذه الالئحة , وعليها النظر يف املخالف

تراه الزماً مبا يف ذلك إعادة مساع أقوال الطالب ومتكينه من حق  لفة إليها , وهلا إجراء كل مامن اتريخ إحالة املخا ( يوم عمل45)
الدفاع , كما أن هلا استدعاء من تدعو احلاجة إىل مساع أقواله من أطراف الواقعة , أو رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس 

 واإلداريني أو غريهم .
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 :ونعشرالسابعة والالمادة 
التعليمات الالزمة لتنظيم عمل اللجان الفرعية مبا يف ذلك النماذج الالزمة لتحقيق الغرض الدائمة لتأديب الطلبة در اللجنة تص

 من إنشائها وفق اختصاصاهتا الواردة يف هذه الالئحة .
 

 :ونعشرالثامنة والالمادة 

وحيق تكون هنائية  (عشرة والتاسعة عشرة تني )الثامنةلمادختصة بتوقيع العقوابت وفقا لالقرارات اليت تصدر من اجلهات امل    
وإذا مل , واال يسقط حقه يف االعرتاض من اتريخ صدور القرار القرار خالل مخسة عشر يوماً  االعرتاض على أو ويل أمره للطالب

 .  يقبل الطالب القرار وكرر االعرتاض ترفع أوراقه واعرتاضه ملدير اجلامعة الختاذ الالزم
 

 :التاسعة والعشرونلمادة ا
بريده اإللكرتوين أو عن طريق الكلية التابع هلا الطالب أو يكون استدعاء املخالف يف احلاالت املنصوص عليها يف هذه الالئحة 

تغيري هاتفه اجلوال املسجلني ابمسه لدى اجلامعة , أو بكتاب مسجل حملل إقامته املعلوم لدى اجلامعة , ويكون املخالف مسؤواًل عن 
 أو تعديل هذه البياانت املسجلة على صفحته اإللكرتونية ابلنظام األكادميي .

 

 : الثالثون المادة

احلق يف إيقاع مجيع العقوابت املنصوص عليها يف مادة العقوابت  اجلامعة للشؤون األكادميية وكيل ملدير اجلامعة أو    
 . لفة تستوجب اخلصوصية أو السرية أو الظروف االستثنائيةاملخانوع  التأديبية, مىت ما كانت حالة املخالف أو

 

 : الحادية والثالثونالمادة 

حيال له من قبل جلنة التأديب املخالفات الطالبية إلعادة التحقيق  ينشأ مكتب للتحقيق والتأديب بعمادة شؤون الطالب   
 . مع الطالب عن احلاجة يف احلاالت اليت ترى اللجنة عدم وضوحها 

 

 :      الثانية والثالثونلمادة ا
تكون مهمتها املسامهة و يشارك يف عضويتها الطالب  للعمادةلعميد شؤون الطالب تشكيل جلان تقومي طالبية معاونة ختضع   

بتحديد العمادة قوم تعلى أن مود بني الطالب والتحكيم واملصاحلة فيما يقع بينهم من خالفات احمل يف تقومي السلوك غري
 واإلجراءات اخلاصة هبا وذلك دون إخالل أبحكام هذه الالئحة.هذه اللجان  صاتاختصا
 :والثالثون الثالثةالمادة 

إىل ذلك تكلفة اإلصالح والرتكيب وما يرتتب عليه  تلف مضافاً أيف مجيع األحوال فإن للجامعة احلق يف حتميل الطالب قيمة ما      
 .من تبعات 

 :والثالثون رابعةالالمادة 
 جملس اجلامعة هو اجلهة املختصة بتفسري هذه الالئحة.     
 

 :والثالثون الخامسةالمادة 

 بتأديب الطالب.  ما سبقها من لوائح خاصة  ىلغيو يعمل هبذه الالئحة اعتبارا من اتريخ اعتمادها من جملس اجلامعة    
 


