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مقدمة

اآله و�شحبه  نبينا حممد وعلى  وال�شالم على  وال�شالة  العاملني،  رب         احلمد هلل 
اأجمعني.

اأما بعد :

مهم  وكرَّ تقومي،  اأح�شن  يف  واحد،  اأ�شٍل  من  جميعًا  النا�س  خلق  تعاىل  اهلل  فاإنَّ 
لهم على كثرٍي ممن خلق تف�شياًل، وجعل ميزان الكرامة التقوى والعمَل ال�شالح،  وف�شَّ
واألهم االأنف�س فجورها وتقواها، وجاءت ال�شريعة االإ�شالمية الغراء بكل ما يحفظ 
حقوق االإن�شان ويحقق م�شاحله يف معا�شه ومعاده، فحقوق االإن�شان ديٌن �شرعه اهلل، 
ال منٌة يهبها الب�شر ويحقق م�شاحله فاإنه يتعدى على �شرع اهلل، ويقع يف الظلم الذي 

حرمه اهلل تعاىل على نف�شه، وجعله حمرمًا بني عباده.

اخلم�س:)الدين،  ال�شروريات  بحماية  اإال  تتحقق  ال  واحلقوق  امل�شالح  وهذه 
والنف�س، والعقل، والعر�س، واملال( التي متثل يف احلقيقة حقوق االإن�شان االأ�شا�شية 

التي ال تتحقق كرامته واإن�شانيته اإال بتوفرها .

ويف املقابل فاإن ال�شريعة جعلت على االإن�شان من الواجبات ما يو�شله االلتزاُم به 
اإىل ال�شعادة والفالح يف دنياه واآخرته.

من  �شيء  خمالفة  ودون  وكلياتها،  ال�شريعة  مقا�شد  �شوء  ويف  ال�شياق  هذا  ويف 
ن�شو�شها تاأتي اأنظمة وزارة التعليم العايل فتجعل لطلبة اجلامعة من البننب والبنات 
الطالب،  حتقيق  وهدفها  ها  مردُّ ملزمًة،  واجباٍت  عليهم  وتفر�س  مكفولًة،  حقوقًا 
و�شمان ح�شن �شري العملية التعليمية واإيجابيتها، وحتقيقها لثمارها املن�شودة، والبعد 

عن كل ما يثري امل�شكالت.

الئحة حقوق وواجبات الطالب
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وينطلق التزام م�شوؤويل جامعة اأم القرى للطالب باحلقوق الواجبة له، واحرتام 
الطالب يف اجلامعة للواجبات امللقاة على عاتقه وقيامه باأدائها :

اأ�شرًة  باأنهم  اجلامعة  من�شوبي  جميع  لدى  الثقايف  الوعي  جهة  من   •
واحدة، ي�شود بني اأفرادها ال�شدق، واالحرتام، والت�شامح، واالإن�شاف، 
االإ�شالمي  والتعامل  والتوا�شل،  واحلوار  والثقة،  بامل�شوؤولية،  وال�شعور 
العامة، واحلر�س على جعل اجلامعة بيئة  الراقي، وتقدمي امل�شلحة 
تعلم اإيجابية اآمنًة، بعيدًة عن اإثارة امل�شكالت واال�شطرابات، اأو حب ِّ 

الت�شلط على االآخرين.
فيها  وقبوله  باجلامعة  الطالب  ت�شجيل  باأن  الطرفني  اإميان  جهة  • ومن 
دون  عليهما  التنفيذ  واجبة  بنوده  طرفني،  بني  عقٍد  مبثابة  هو 
اإخالل اأو تق�شرٍي اأو مماطلة، عماًل بقول اهلل تعاىل : {يا اأيها الذين 

اآمنوا اأوفوا بالعقود  })املائدة: 1(.
ال�شاملة، و�شعيها الأن  التميز واجلودة  التزام اجلامعة مببداأ  • ومن جهة 
تكون بيئًة تعليمية متميزة، حمفزة لالإبداع العلمي واملعريف، ترتقي 

باالإن�شان، وحتظى بثقة املجتمع، وتعمل بروح الفريق.

وتاأتي الئحة حقوق الطالب وواجباته يف جامعة اأم القرى تعريفًا للطالب مبا له 
اأنظمة الوزارة واجلامعة ولوائحهما من حقوق جتاه م�شئويل اجلامعة، وطريقة  يف 
واجبات،  من  عليه  مبا  اأي�شًا  وتعريفه  منها،  ب�شيء  االإخالل  حال  يف  بها  املطالبة 
تلك  على  املحافظة  الأهمية  باجلامعة  امل�شوؤولني  من  اإدراكًا  بها؛  اإخالله  وعواقب 
احلقوق والواجبات، واأثر ذلك على ا�شتقرار الطلبة نف�شيًا وعلميًا، وانتظام م�شريتهم 
االأكادميية، ويقينًا منهم باأنه بقدر ح�شول الطالب على حقوقه،  وقيامه بواجباته، 
وتفوقه،  وتعليمه  وحت�شيله  وتركيزه،  وجهده  للجامعة،  وانتماوؤه  عطاوؤه  يكون 

وتوازن �شخ�شيته.
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الطالب  من  كاًل  وتفعيلها  والواجبات  احلقوق  الئحة  ن�شر  يقود  اأن  لرنجو  اإننا 
وع�شو هيئة التدري�س واملوظف اإىل �شبط النف�س، وم�شاءلتها قبل اتخاذ اخليارات، 
حقوقهم،  واإعطائهم  االآخرين  فهم  يف  اجلهد  ق�شارى  وبذل  العمل،  قبل  والتفكري 

واتخاذ كافة التدابري الالزمة لذلك.

واإننا لناأمل اأن حتوَز جامعُة مهبط الوحي اأم القرى ق�شَب ال�شبق يف هذا املجال، 
من�شوبيها،  بني  والعدالة  املتبادل  واالحرتام  املحبة  روح  اإر�شاء  يف  منارًة  تكون  واأن 

اإ�شافة اإىل ما هي عليه من كونها معقاًل للعلم و�شرحًا للرتبية.



الئحة حقوق وواجبات الطالب
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اأحكام عامة

املادة االأوىل:

املقدمة ال�شابقة هي جزٌء من هذه الالئحة.

م�شطلحات الالئحة

املادة الثانية:

يكون للم�شطلحات واالألفاظ التالية املعاين املو�شحة اأمام  كل منها ما 
مل ين�س على خالفه:

1- اجلامعة: جامعة اأم القرى.

من  للدرا�شة  باجلامعة  فعليًا  امللتحقني  جميع  الطلبة:   - الطالب   - الطالب   -2
التعليمية  جن�شياتهم  اأو  التعليمية  م�شتوياتهم  كانت  ايًا  واالإناث  الذكور 
يف  ويدخل  منت�شبني،  اأو  منتظمني  كانوا  �شواء  عمارهم،  اأو  جن�شياتهم  اأو 
وامللتحقون  واخلارجية،  الداخلية  الدرا�شية  املنح  وطالب  الوافدون  ذلك 
بالدبلومات والدورات والربامج التدريبية باجلامعة، وال يدخل فيهم الطلبُة 
املوؤجلون حتى تنتهي فرتة التاأجيل اأو ُتقطع، وال الطلبة املعتذرون اأو الذين 
الدرا�شي،  الف�شل  ينتهي  حتى  الدرا�شي  الف�شل  مقررات  جميع  بحذف  قاموا 
وال الطلبُة الذين ا�شرتط لقبولهم اجتياز بع�س املقررات التكميلية حتى يتم 
اأنهم جميعًا يعاملون يف حال �شدور خمالفاٍت منهم معاملة  اأال  قبولهم فعليًا، 

الطالب الفعلي.   
واالأ�شاتذة  االأ�شاتذة،  التدري�س:  هيئة  اأع�شاُء   - التدري�س  هيئة  ع�شو   -3

مة
ــــا

عــ
ام 

ـــك
حــــ

اأ
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امل�شاركون، واالأ�شاتذة امل�شاعدون، ويدخل يف معناهم يف اأحكام هذه الالئحة 
م�شاعدي  وظائف  على  واملعينون  اللغات  ومدر�شو  واملعيدون،  املحا�شرون، 

الباحثني، ذكورًا واإناثًا.

4 - املوظف - املوظفون: كل من ينتمي اإىل العمل يف اجلامعة من االإداريني، 
وال�شالمة،  االأمن  ومن�شوبي  والفنيني،   االإدارية،  الوحدات  ومن�شوبي 

واأمناء املكتبات، وحم�شري املختربات، والعمال، ذكورًا واإناثًا.

هيئة  واأع�شاء  الطلبة،  من  اجلامعة  اإىل  املنتمني  كافة   : اجلامعة  من�شوبو   -  5
التدري�س ومن يف حكمهم، واملوظفني.

6 - مرافق اجلامعة : كل ما كان تابعًا جلامعة اأم القرى من اأر�ٍس اأو مباٍن اأو اأثاٍث 
اأو اأختام اأو اأوراق ر�شمية اأو و�شائل نقل، وي�شمل ذلك املباين ال�شكنية وو�شائل 
اأي�شًا  اأو ت�شارك يف ا�شتئجارها، وي�شمل ذلك  النقل التي ت�شتاأجرها اجلامعة 

املواقع التابعة للجامعة على االإنرتنت.

7- املخالفة : كل قوٍل اأو فعل يعار�س اأنظمة اجلامعة ولوائحها ي�شدر من من�شوب 
اجلامعة داخل اجلامعة ومرافقها اأو خارجها، ما مل ين�س على حتديد مكانها، 
التي  واالأن�شطة  الرحالت  يف  اجلامعة  من�شوب  من  يقع  ما  ذلك  يف  ويدخل 

تنظمها اجلامعة اأو ُت�شارك فيها.

8- العقوبة : اجلزاء النظامي املقرر يف اأنظمة اجلامعة ولوائحها على مرتكب املخالفة.

9 - جلنة التاأديب : الهيئة امل�شكلة كل عاٍم درا�شي بقرار من مدير اجلامعة للنظر 
يف خمالفات الطالب وعقوباتهم وفقًا الأحكام هذه الالئحة.

اأحـــــــكام عــــــامة
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مة

ــــا
عــ

ام 
ـــك

حــــ
اأ عن  تقل  ال  مدًة  باجلامعة  الدرا�شة   : )البكالوريو�س(  اجلامعية  املرحلة   -10

ثمانية م�شتويات درا�شية، وتتطلب احل�شول على �شهادة الثانوية العامة اأو ما 
يعادلها، ويلحق بها الدرا�شة يف برامج الدبلوم التي تقدمها اجلامعة للحا�شلني 

على �شهادة الثانوية، وال تقل عن �شنتني.

�شهادة  على  احل�شول  بعد  باجلامعة  الدرا�شة  العليا:  الدرا�شات  مرحلة   -11
املاج�شتري  اأو  العايل،  الدبلوم  املرحلة اجلامعية )البكالوريو�س( لنيل درجة 

)العاملية(، اأو الدكتوراه )العاملية العالية(.

اأن تكون  اإن ُوجد، ويجوز  الدرا�شية: ف�شالن رئي�شان، وف�شل �شيفي  ال�شنة   -12
الدرا�شة يف بع�س االأق�شام على اأ�شا�س ال�شنة الدرا�شية الكاملة.

13 - الف�شل الدرا�شي: مدٌة زمنية ال تقل عن خم�شة ع�شر اأ�شبوعًا �شوى فرتتي 
الت�شجيل واالختبارات النهائية.

14 - الف�شل ال�شيفي: مدٌة زمنيٌة ال تقل عن ثمانية اأ�شابيع �شوى فرتتي الت�شجيل 
واالختبارات النهائية، ُت�شاعف خاللها املدة املخ�ش�شة لكل مقرر.

15 - املدة النظامية: الفرتة االأ�شلية املحددة الإنهاء متطلبات املرحلة الدرا�شية.

جمموع  من  تت�شكل  التي  الدرا�شية  املقررات  جمموعة   : الدرا�شية  اخلطة   -  16
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للح�شول 

على الدرجة العلمية يف التخ�ش�س املحدد.

م فيه  ُيق�شَّ املرحلة اجلامعية  نظاٌم درا�شي يف   : الدرا�شية  امل�شتويات  - نظام   17
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ع  وتوزَّ كاماًل،  درا�شيًا  ف�شاًل  امل�شتوى  مدة  وتكون  ف�شلني،  اإىل  الدرا�شي  العام 
متطلبات 

التخرج لنيل الدرجة العلمية على تلك امل�شتويات وفق اخلطة الدرا�شية، ويجوز 
اأن يكون �شمن هذا النظام ف�شول �شيفية، على اأن حت�شب مدة الف�شل ال�شيفي 
بن�شف مدة الف�شل الدرا�شي، واإذا كانت الدرا�شة يف بع�س الكليات على اأ�شا�س 

ال�شنة الكاملة فتح�شب ال�شنة الدرا�شية مب�شتويني.

كل  يف  املعتمدة  الدرا�شية  اخلطة  �شمن  الدرا�شية  املادة   : الدرا�شي  املقرر   -  18
وا�شم  ورمز  برقم  درا�شية،    �شنة  اأو  درا�شي  ف�شل  خالل  )تخ�ش�س(  برنامج 

وو�شف مييزه من حيث املحتوى وامل�شتوى عما �شواه.

بحيث  اآخر،  مقرر  به  يرتبط  درا�شي  مقرر   : املتزامن  اأو  ال�شابق  املتطلب   -19
بالن�شبة  بنجاح  االأول  املقرر  اجتياز  بعد  اإال  االآخر  املقرر  درا�شة  ميكن  ال 
للمتطلب ال�شابق، وال ميكن درا�شة املقرر االآخر اإال مع املقرر االأول بالن�شبة 

للمتطلب املتزامن.

20 - الوحدة الدرا�شية : املحا�شرة النظرية االأ�شبوعية التي ال تقل مدتها عن 
خم�شني دقيقة، اأو الدر�س ال�شريري الذي ال تقل مدته عن خم�شني دقيقة، اأو 

الدر�س العملي اأو امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.

21- ال�شجل االأكادميي : بياٌن يو�شح �شري الطالب الدرا�شي، وي�شمل املقررات التي 
والتقديرات  وحداتها  وعدد  واأرقامها  برموزها  درا�شي  ف�شل  كل  يف  يدر�شها 
والرتاكمي  الف�شلي  واملعدل  التقديرات  تلك  وقيم  ورموز  عليها  يح�شل  التي 

والتقدير العام.

اأحـــــــكام عــــــامة
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22- درجة االأعمال الف�شلية اأو ال�شنوية : الدرجة املمنوحة لالأعمال التي ُتبني 
اأو خالل �شنٍة درا�شية يف املقررات التي  حت�شيَل الطالب خالل ف�شل درا�شي، 
اأكرث من ف�شل، من اختبارات وبحوث  بها  الدرا�شة  ا�شتمرار  تقت�شي طبيعتها 
 ،  40 عن   الدرجة  هذه  تقل  وال  الدرا�شي،   باملقرِر  تت�شُل  تعليميٍة  واأن�شطٍة 
ال�شبغة  ذات  واملقررات  واالأبحاث  الندوات  مقررات  يف  اإال   50 عن  تزيد  وال 

د ذلك. امليدانية والعملية فاإن جمل�س الكلية يحدِّ

املقرر  يف  الطالب  عليها  يح�شل  التي  الدرجة   : النهائي  االختبار  درجة   -23
ال�شنة  اأو  الدرا�شي،  الف�شل  نهاية  يف  واحدًة  مرًة  ُيعقد  اختباٍر  يف  الدرا�شي 
�شفويًة  اأو  عمليًة  اختباراٍت  النهائي  االختبار  ن  ُي�شمَّ اأن  ويجوز  الدرا�شية، 

�شريطة موافقة جمل�س الق�شم وجمل�س الكلية.

م�شافًا  ال�شنوية،  اأو  الف�شلية  االأعمال  درجات  جمموع   : النهائية  24-الدرجة 
اإليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر، وحت�شب من مائة درجة .

25 - االختبار ال�شامل : قيا�ٌس عاٍل للقدرات ينبئ عن م�شتوى التفكري والتحليل 
املنهجية،  ال�شنة  اختبارات  �شوى  الدكتوراه  لطلبة  ُيجرى  واال�شتنباط،  
ويجوز اأن ُيجرى لطلبة املاج�شتري يف بع�س التخ�ش�شات اإن اأقره جمل�س الق�شم 

املخت�س.

26- املعدل الف�شلي : حا�شل ق�شمة جمموع النقاط التي ح�شل عليها الطالب يف 
ف�شل درا�شي على جمموع الوحدات املعتمدة لكل مقرر در�شه يف ذلك الف�شل.

27- املعدل الرتاكمي : حا�شل ق�شمة جمموع النقاط التي ح�شل عليها الطالب 
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يف جميع  املقررات التي در�شها منذ التحاقه بالربنامج )التخ�ش�س( حتى التي 
ر�شب فيها على جمموع الوحدات املعتمدة لتلك املقررات.

28- العبء الدرا�شي : جمموع الوحدات الدرا�شية التي ي�شمح للطالب بالت�شجيل 
فيها يف الف�شل الدرا�شي.

29- احلد االأدنى من العبء الدرا�شي يف املرحلة اجلامعية : اثنتا ع�شرة وحدة 
درا�شية يف كل ف�شل درا�شي، اأو ثالث وحدات يف الف�شل ال�شيفي، وت�شتثنى من 

ذلك حاالت التخرج.

30- احلدُّ االأق�شى من العبء الدرا�شي يف املرحلة اجلامعية:

اأ - اثنتا ع�شرة وحدًة درا�شية ملن يقل معدله الرتاكمي عن )1.75( 

يدخل �شمنها  املقررات التي ر�شب فيها الطالب.

ب - ثماين ع�شرة وحدة درا�شية ملن يكون معدله الرتاكمي )1.75( اأو اأكرث 

اإىل اأقل من )2.75(، يدخل �شمنها املقررات التي ر�شب فيها الطالب.

ج - مواد الر�شوب مع مواد امل�شتوى التايل ملن يكون معدله الرتاكمي )2.75( 

فاأكرث.
31 - االإنذار االأكادميي : انخفا�س معدل الطالب الرتاكمي عن 1 من 4 .

32 - الطالب املتعرث : الطالب يف املرحلة اجلامعية الذي ر�شب يف مقرٍر اأو اأكرث من 
املقررات الدرا�شية، ومل يتمكن من اجتيازه.

33 - الطالب املف�شول تاأديبيًا : الطالب الذي �شدر بحقه قراٌر بف�شله من اجلامعة 
لوقوعه يف خمالفٍة تاأديبية مما ن�شت عليه هذه الالئحة.

اأحـــــــكام عــــــامة
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من  بف�شله  قراٌر  بحقه  �شدر  الذي  الطالب   : اأكادمييًا  املف�شول  الطالب   -  34
اجلامعة ب�شبب انخفا�س معدله عن  1 ، اأو ب�شبب عدم اإنهائه متطلبات التخرج 

يف مدة ٍ اق�شاها مدة الربنامج ون�شفها.

35 - طي القيد : عدم متكني الطالب من الدرا�شة باجلامعة.

36 - اإلغاء القيد : اإنهاء عالقة الطالب باجلامعة نهائيًا.

اأو الطالبة  الدرا�شي الذي يح�شل عليه الطالب  املقعد  الداخلية :  املنحة   - 37
غري ال�شعودي، املقيم يف اململكة اإقامًة نظامية، للدرا�شة يف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل باململكة العربية ال�شعودية.

38 - املنحة اخلارجية : املقعد الدرا�شي الذي يح�شل عليه الطالب اأو الطالبة 
موؤ�ش�شات  يف  للدرا�شة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  خارج  من  ال�شعودي،  غري 

التعليم العايل باململكة.
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  املادة الثالثة:

اإىل بيان حقوق طالب اجلامعة من جهٍة، وبيان واجباتهم  تهدف هذه الالئحة 
نحوها، كما قررتها اأنظمُة الدولة ووزارة التعليم العايل واجلامعة ولوائُحها.

وتبني هذه الالئحة اأهم االإجراءات النظامية التي ُتتخذ يف حال حدوث اإخالٍل 
ي�شتطيع  التي  النظامية  االإجراءات  تف�شياًل  وتتناول  والواجبات،  احلقوق  بتلك 
واجلهة  به،  اإخالٍل  ح�شول  حال  يف  نظامًا  املقرر  بحقه  املطالبة  خاللها  من  الطالب 
ماهية  تف�شيل  تتناول  كما  واإن�شافه،  له  والدعم  امل�شورة  لتقدمي  اإليها  يتوجه  التي 

املخالفات الواقعة من الطالب وعقوباتها.

وتهدف اجلامعة من خالل اإقرار هذه الالئحة واإن�شاء وحدة حماية حقوق الطالب 
وتعديل الئحة تاأديب الطالب اإىل اإكمال الطريق نحو حتقيق جمتمع جامعي اإيجابي 
ت�شوده روح االألفة، والتعاون، والتوازن، واال�شتقرار، وال�شعور باالنتماء، وت�شتقر فيه 
لل�شلوك  ثقافة العدل واالإن�شاف، واالحرتام املتبادل، وتتوفر فيه معايري من�شبطة 
والف�شل يف املنازعات، يف  �شوء القواعد ال�شرعية، واالأنظمة املرعية، ودون تعطيل 

�شريان �شيء من ن�شو�شها.
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حقوق الطالب يف 

الباب الثاين
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اأهداف الالئحة 
حقوق الطالب يف اجلامعة ومرافقها

تتمثل حقوق الطالب فيما يلي :

املادة الرابعة :

واإح�شان معاملته، وا�شتعمال ح�شن  االأ�شا�شية حفظ كرامته،  الطالب  من حقوق 
وتوفري   ، عليه  التج�ش�س  وعدم   ، و�شخ�شيته  كيانه  واحرتام  واإن�شافه،  معه،  اخللق 
االأمن احل�شي والنف�شي له يف البيئة الدرا�شية ، وعدم التعر�س ل�شخ�شه بتهديٍد ، اأو 
جتريٍح ، اأو ا�شتهزاء ،  اأو حتر�س ، اأو تعدِّ لفظي اأو ج�شدي ، وعدم الت�شاهل يف توفري 

ا�شرتاطات ال�شالمة له ، وال �شيما يف املعامل.

املادة اخلام�شة :

االأهداف  الطالب  لتحقيِق  املنا�شبة  الدرا�شية  البيئة  توفري  الطالب  حقوق  من 
وعقَله،  نف�َشه  يبني  الذي  النافع  والعلم  املعرفة  على  بي�شٍر  وح�شوله  التعليمية، 
ويحميه من ال�شبهات املف�شدة، واالأفكار املنحرفة، ولتحفيز الف�شول الفكري البناء 
مبا  االإيجابية،  ال�شخ�شية  اخل�شال  وتطوير  لديه،  االإبداع  جوانب  وت�شجيِع  عنده، 
يتما�شى مع ر�شالة اجلامعة، وتهيئُة  كافة االإمكانات التعليمية املتاحة لدى اجلامعة 

لذلك.
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ما يتعلق بالقبول والت�شجيل

   املادة ال�شاد�شة :

ح�شب  وموؤهالته،  وقدراته  لرغباته  املنا�شب  التخ�ش�س  اختيار  للطالب  يحقُّ 
املعدالت وال�شروط واملقاعد املتاحة باأق�شام اجلامعة.

املادة ال�شابعة :

من حقوق الطالب اأن تكون درا�شته وفق خطة درا�شية معتمدة، مو�شح بها عدد 
على  واحل�شول   ، للتخرج  الالزمة  واملتطلبات  املقررات  وماهية  وال�شاعات  امل�شتويات 
االأكادميي  النظام  عرب  اأو   ، املخت�س  الق�شم  طريق  عن  الدرا�شية  اخلطة  من  ن�شخٍة 

)اخلدمات االإلكرتونية( مبوقع اجلامعة على االإنرتنت.

املادة الثامنة :

ال�شوابط  وفق  القبول  تاأجيل  العليا  الدرا�شات  مرحلة  يف  للطالب  يحق 

التالية:

اأ- تقدمي الطلب اإىل جمل�س الق�شم املخت�س قبل بدء الدرا�شة.

ب- موافقة جمل�س الق�شم وعميد الكلية وعميد الدرا�شات العليا.

ج- اأال تتجاوز مدة التاأجيل ف�شلني درا�شيني.

د- ال حت�شب مدة تاأجيل القبول �شمن احلد االأق�شى ملدة احل�شول على الدرجة.
   

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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املادة التا�شعة :

مدة  حت�شب  اأن  دون  الدرا�شة  تاأجيل  العليا  الدرا�شات  مرحلة  يف  للطالب  يحق 
التاأجيل �شمن احلد االأق�شى ملدة احل�شول على الدرجة، وذلك وفق ال�شروط التالية:

الف�شل  بدء  قبل  الق�شم  م�شرفة  اأو  الق�شم  رئي�س  اإىل  التاأجيل  طلب  تقدمي  اأ- 

الدرا�شي مبا ال يقل عن اأ�شبوعني.

ب- اأن يكون الطالب قد اجتاز ف�شاًل درا�شيًا على االأقل، اأو اأجنز قدرًا منا�شبًا من 

الر�شالة العلمية اإن كان يف مرحلة اإعدادها .

ج- اأال يتجاوز جمموع مدة التاأجيل اأربعة ف�شوٍل درا�شية )�شنتني درا�شيتني(.

طلب  على  العليا  الدرا�شات  وعميد  الكلية  وعميد  الق�شم  جمل�س  موافقة  د- 

التاأجيل.

هـ- اأي �شروط اأو �شوابط اأخرى ي�شعها جمل�س عمادة الدرا�شات العليا ويعتمدها 

مدير اجلامعة اأو من ينيبه.

املادة العا�شرة :

يقبله  نظاميِّ  عذر  لوجود  الدرا�شة  تاأجيل  اجلامعية  املرحلة  يف  للطالب  يحق 
الف�شل  بداية  قبل  ق�شمه  رئي�س  اإىل  التاأجيل  طلب  الطالب  ويقدم  الكلية،  جمل�س 
التي  واالإجراءات  واالآليات  ال�شوابط  وفق  لعذره،  املثبتة  االأوراق  مرفقًا  الدرا�شي 
املدة  �شمن  املوؤجل  الدرا�شي  الف�شل  يح�شب  وال  الت�شجيل،  القبول  عمادة  ت�شدرها 
اأو  النظامية لدرا�شته، وال يجوز اأن تتجاوز مدة التاأجيل ف�شلني درا�شيني متتاليني، 

ثالثة ف�شول درا�شية غري متتالية، اإال با�شتثناء من جمل�س اجلامعة.
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املادة احلادية ع�شرة :

من حقوق الطالب متكينه من االطالع على اجلداول الدرا�شية قبل بدء الدرا�شة، 
واإجراء ت�شجيله يف جميع املقررات املدونة يف خطته لكل ف�شل درا�شي، وفق ال�شوابط 
العادلة التي حتددها عمادة القبول والت�شجيل وعمادة الدرا�شات العليا، بالتن�شيق 
مع االأق�شام  املعنية،  ما مل يكن متعرثًا، اأو مل ي�شبق له اجتياز متطلب درا�شي �شابق 

للمقرر املراد ت�شجيله.

املادة الثانية ع�شرة :

اإ�شعار  يف  ذلك  اإىل  باالإ�شارة  متعرثًا،  كان  اإن  بتعرثه  اإبالغه  الطالب  حقوق  من 
)اخلدمات  االأكادميي  النظام  عرب  اأو  ق�شمه،  طريق  عن  اأو  الف�شلية،  النتائج 

االإلكرتونية( مبوقع اجلامعة على االإنرتنت، اأو اأي و�شيلة اأخرى منا�شبة.

املادة الثالثة ع�شرة :

يحق للطالب املتعرث الت�شجيُل يف مقررات امل�شتويات بالتدرج بدءًا من امل�شتويات 
الدنيا املتاحة مبا ي�شمن له على االأقل احلدَّ من العبء الدرا�شي، �شريطة ا�شتيفاء 
املتطلبات ال�شابقة للمقررات، وعدم وجود تعار�س يف مواعيد املقررات املراد ت�شجيلها، 

وعدم اأخذ مقررات من م�شتوًى تاٍل اإال  الإكمال احلد االأدنى من العبء الدرا�شي.

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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املادة الرابعة ع�شرة :

يحق للطالب يف املرحلة اجلامعية احلذف واالإ�شافة واالن�شحاب من مقرر درا�شي 
ت�شدرها  التي  واالإجراءات  واالآليات  ال�شوابط  وفق  لذلك  املحددة  املدد  يف  اأكرث  اأو 

عمادة القبول الت�شجيل.

املادة اخلام�شة ع�شرة :

الدرا�شي  الف�شل  مقررات  جميع  حذف  العليا  الدرا�شات  مرحلة  يف  للطالب  يحق 
بال�شروط التالية :

اأ - التقدم بطلب احلذف اإىل رئي�س الق�شم املخت�س قبل االختبارات النهائية مبا 

ال يقل عن خم�شة اأ�شابيع.

املادة  اإليها يف  امل�شار  املراد حذفه �شمن الفر�س االإ�شافية  الف�شل  اأال يكون   - ب 

الثانية واخلم�شني من هذه الالئحة.

ج - اأال يكون الطالب قد �شبق له احلذف اأو تاأجيل الدرا�شة الأربعة ف�شول.

د - موافقة رئي�س الق�شم وعميدي الكلية والدرا�شات العليا.

وُيح�شب هذا الف�شل �شمن مدد التاأجيل امل�شار اإليها يف الفقرة من املادة 
التا�شعة من هذه الالئحة.
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املادة ال�شاد�شة ع�شرة :

يحق للطالب يف املرحلة اجلامعية االعتذاُر عن درا�شة ف�شل درا�شي لوجود عذٍر 
مقبوٍل نظامًا يقدمه الطالب اإىل رئي�س ق�شمه، يف مدة اأق�شاها نهاية االأ�شبوع العا�شر 
القبول  عمادة  ت�شدرها  التي  واالإجراءات  واالآليات  ال�شوابط  ووفق  الدرا�شة،  من 

الت�شجيل، ويح�شب الف�شل الدرا�شي املعتذر عنه �شمن املدة النظامية لدرا�شته.

املادة ال�شابعة ع�شرة :

�شبق  التي  املقررات  معادلُة  اجلامعة  اإىل  ل  املحوَّ اجلامعية  املرحلة  لطالب  يحق 
مفردات  مع  متفقًة  مفرداتها  كانت  اإذا  االأخرى  الكلية  اأو  اجلامعة  يف  درا�شتها  له 
الق�شم الذي حتول اإليه، وح�شل فيها على تقدير جيٍد اأو اأعلى، وال تدخل يف ح�شاب 
معدله الرتاكمي، مع مراعاة اأنه ُي�شرتط يدر�س الطالب املحول ما ال يقل عن 60% من 

املقررات بجامعة اأم القرى.
من  اأ�شاًل  انتقالهم  يجوز  ال  فاإنه  ؛  املنح  طلبة  الفقرة  هذه  اأحكام  من  وُي�شتثنى 

موؤ�ش�شة تعليمية اإىل موؤ�ش�شة تعليمية اأخرى اأثناء مدة الربنامج.

املادة الثامنة ع�شرة :

�شبق  التي  املقررات  معادلُة  اجلامعة  اإىل  ل  املحوَّ العليا  الدرا�شات  لطالب  يحق 
املو�شوع مع متطلبات  متفقًة يف  كانت  اإذا  االأخرى  الكلية  اأو  درا�شتها يف اجلامعة  له 
بال�شروط   - الرتاكمي  معدله  ح�شاب  �شمن  تدخل  اأن  دون   - اإليه  املحول  الربنامج 

التالية :

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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 اأ  - اأال يكون قد م�شى على درا�شته لتلك الوحدات اأكرث من �شتة ف�شول درا�شية.

ب - اأال تتعدى ن�شبة هذه الوحدات 30% من وحدات الربنامج املحول اإليه.

ج  - اأال يقل تقديره يف تلك الوحدات عن )جيد جدًا(.

املادة التا�شعة ع�شرة :

يحق لطالب املرحلة اجلامعية التحويل من كلية اإىل اأخرى داخل اجلامعة، ومن 
ق�شم اإىل اآخر، وال تدخل املقررات التي در�شها الطالب يف الق�شم املحول منه يف ح�شاب 
معدله الرتاكمي اإال ما كان منها من مقررات خطة الق�شم املحول اإليه، ويتم التحويل 
وفقًا لل�شروط وال�شوابط التي ت�شعها الكلية اأو الق�شم املحول اإليه ن باالإ�شافة اإىل 

ا�شرتاط ما يلي:

 اأ - اأن يكون قد اأم�شى ما ال يقل عن ف�شل درا�شي يف ق�شمه املحول منه، غرَي معتذر 

وال موؤجل.

اأال يكون قد �شبق له التحويل خالل درا�شته يف اجلامعة، وللجنة التن�شيق  ب - 

االأكادميي اال�شتثناء من ذلك مرة واحدة.

ج - اأن تكون املدة النظامية املتبقية من درا�شته كافيًة الإكمال متطلبات التخرج 

يف الكلية والق�شم املحول اإليه.

 د - اأن يوافق على التحويل رئي�شا الق�شمني، عميدا الكليتني املحول منهما واإليهما.

هـ - اأن يتم التحويل يف الوقت املحدد، ووفق ال�شوابط املعينة التي ت�شعها عمادة 

القبول والت�شجيل.
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املادة الع�شرون :

اجلامعة  داخل  اآخر  اإىل  تخ�ش�س   من  التحويل  العليا  الدرا�شات  لطالب  يحق  
من  وُيحت�شب  اإليه،   املحول  الق�شم  اأو  الكلية  ت�شعها  التي  وال�شوابط  ال�شروط  وفق 
الق�شم  يرى  ما  منه  املحول  التخ�ش�س  يف  درا�شتها  له  �شبق  التي  الدرا�شية  الوحدات 
املخت�س اأنها مطابقًة للربنامج املحول اإليه، وتدخل �شمن معدله الرتاكمي، وحُتت�شب 
املحول  التخ�ش�س  يف  ت�شجيله  منذ  الدرجة  على  للح�شول  املحددة  الق�شوى  املدة 
منه، وُي�شرتط ملوافقة عمادة الدرا�شات العليا على التحويل - اإ�شافًة اإىل ما تقدم - 

ال�شروط التالية:
اأواًل : اإال يكون قد �شبق اإلغاء قيد الطالب .

ثانيًا : اإال يكون قد �شبق للطالب التحويل من قبُل من تخ�ش�س اإىل اآخر.
اأم�شى ف�شاًل درا�شيًا على االأقل يف تخ�ش�شه املراد التحويل  اأن يكون قد  ثالثًا : 

منه غري ف�شول احلذف.
رابعًا : اأن تكون املدة املتبقية للطالب كافيًة للح�شول على الدرجة يف الربنامج   

املراد التحويل اإليه.

املادة احلادية والع�شرون :

جامعٍة  اأو  كلية  يف  زائرًا  املقررات  بع�س  درا�شُة  اجلامعية  املرحلة  لطالب  يحق 
معرتف بها، �شريَطَة موافقِة ق�شمه وكليته، وتطابِق مفردات املقررات التي يرغب يف 
درا�شتها يف اجلهة االأخرى مع مفردات مقررات خطته الدرا�شية، واأال تتجاوز ن�شبة 
املقررات التي يدر�شها يف اجلهة االأخرى 20% من عدد وحدات متطلبات التخرج، واأن 
ي�شتويف جميع االإجراءات وال�شوابط التي حُت�شب معدالت املقررات التي تتم معادلتها 

للطالب الزائر �شمن معدله الرتاكمي.

جلامعة ومرافقها
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املادة الثانية والع�شرون :

اأن يقدم  تاأديبيٍة  الذي ُطوي قيده الأ�شباٍب غري  املرحلة اجلامعية  يحق لطالب 
طلبًا اإىل عمادة القبول والت�شجيل الإعادة قيده برقمه و�شجله قبل االنقطاع، قبل 
بعد  الكلية  جمل�س  موافقة  �شرط  القيد،  طي  تاريخ  من  درا�شية  ف�شول  اأربعة  م�شي 
اإحالة الطلب اإليه، واأال يكون الطالب قد �شبق اإعادة قيده ثم طوي مرة اأخرى، واأال 

يكون منذرًا اأكادمييًا.
درا�شية  ف�شول  خم�شة  اجلامعية  املرحلة  يف  الطالب  قيد  طيَّ  على  م�شى  واإذا 
فاأكرث فباإمكانه التقدم اإىل اجلامعة طالبًا م�شتجدًا اإذا كانت تتوفر فيه كافة �شروط 

القبول حينئٍذ.

املادة الثالثة والع�شرون :

يحق لطالب الدرا�شات العليا الذي اأُلغي قيده وتقدم مبا ُيثبت اأن الذي حال دون 
موا�شلته درا�شَته كان ظرفًا قاهرًا اأن ُيعاد قيُده بقراٍر من جمل�س اجلامعة بناًء على 
تو�شية جمل�س الدرا�شات العليا، لكن اإن  كان قد م�شى على اإلغاء قيده اأكرُث من �شتة 

ف�شول درا�شية فاإنه يعامل كامل�شتجد.
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االإر�شاد االأكادميي والعلمي واالإ�شراف العلمي

املادة الرابعة والع�شرون :

مر�شٍد  بتعيني  اجلامعية  املرحلة  يف  الطالب  جتاه  املخت�س  الق�شم  جمل�س  يلتزُم 
اأكادميي له طيلة فرتة درا�شته اجلامعية، ويتم ذلك خالل مدٍة ال تتجاوز اأ�شبوعني 

من بداية اأول ف�شل درا�شي للطالب بعد ت�شجيله يف اجلامعة.

املادة اخلام�شة والع�شرون :

و�شجالته،  بياناته  على  يحتوي  للطالب  ملف  باإعداد  االأكادميي  املر�شد  يلتزم 
وبتوجيه الطالب فيما يتعلق بت�شجيل مقرراته، والتاأكد من معرفة الطالب ملواعيد 
م�شكالته  حل  يف  وم�شاعدته  االجتهاد،  على  الطالب  وحثِّ  واأماكنها،  حما�شراته 
زمني  جدوٍل  واإعداِد  والبحث،  واملذاكرة  الدرا�شة  وبتنظيم  بالتخ�ش�س  املتعلقة 
الإكمال متطلبات التخرج يف مدٍة ال تتعدى احلد االأق�شى، واالإجابة على ا�شتف�شاراته 
فيما يتعلق باحلذف واالإ�شافة والتحويل والتاأجيل والعبئ الدرا�شي وح�شاب املعدل، 
وتوقيع اال�شتمارات التي يحتاجها الطالب يف هذا ال�شاأن، والرفع بتقارير ف�شلية اإىل 
رئي�س عن م�شاكل الطلبة، ومدى مالءمة املقررات وفاعليتها، واأي اقرتاحات اأخرى 

يراها.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون :

العليا  الدرا�شات  مرحلة  يف  امل�شتجد  الطالب  جتاه  املخت�س  الق�شم  جمل�س  يلتزُم 
بتعيني مر�شٍد علمي له خالل مدٍة ال تتجاوز اأربعة اأ�شابيع من بدء الدرا�شة .

جلامعة ومرافقها
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املادة ال�شابعة والع�شرون :

يلتزم املر�شُد العلمي لطالب الدرا�شات العليا بتوجيهه يف اإعداد جدوله الدرا�شي، 
ومتابعة  ا�شتف�شاراته،  على  واالإجابة  االأكادميية،   م�شكالته  حل  يف  وم�شاعدته 
خطوات ت�شجيل مو�شوع ر�شالته اأو م�شروعه البحثي حتى اعتماد خطته، والتوقيع 

على االأوراق التي يحتاجها الطالب يف هذا ال�شاأن.

املادة الثامنة والع�شرون :

طالب  جتاه  العليا  الدرا�شات  عمادة  وجمل�س  املخت�س  الق�شم  جمل�س  يلتزم 
الدرا�شات العليا بتعيني م�شرف علمي على الر�شالة فور اعتماد اخلطة التي تقدم بها.

املادة التا�شعة والع�شرون :

يلتزم جمل�س الق�شم املخت�س وجمل�س عمادة الدرا�شات العليا جتاه طالب الدرا�شات 
العليا بتعيني م�شرٍف علمي بديٍل على الر�شالة يف احلاالت التي ت�شتدعي ذلك خالل 
مدة ال تتجاوز �شهرًا من وقت انتهاء اأو اإنهاء اإ�شراف امل�شرف االأول، وُي�شتثنى من ذلك 

ما يلي :

 اأ - اإذا انتهى اأو اأُنهي اإ�شراف امل�شرف االأول خالل االإجازة ال�شيفية فيتم تعيني 

م�شرف بديل خالل مدٍة ال تتجاوز �شهرًا من بدء الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي 

التايل.

ب - اإذا كان الظرف املوجب لتعيني م�شرف بديل هو وجود امل�شرف يف مهمة خارج 

فاإنه  املناق�شة  جلنة  ت�شكيل  بعد  الظرُف  هذا  وح�شل  طويلة،  لفرتٍة  البالد 
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االأول جمهولَة  للم�شرف  املهمة اخلارجية  اإذا كانت  اإال  يُعنيَّ م�شرٌف بديٌل  ال 

االنتهاء، اأو �شتزيد على اأربعة اأ�شهر من تاريخ ت�شكيل جلنة املناق�شة.

املادة الثالثون :

تكليفهم  يكون  باأن  العليا  الدرا�شات  طلبة  جتاه  املخت�س  الق�شم  جمل�س  يلتزم 
باأعماٍل اإداريٍة اأو تدري�شيٍة يف احلدود التي ال توؤثر على حت�شيلهم العلمي.

التدري�س وال�شاعات املكتبية واالإ�شرافية

املادة احلادية والثالثون :

�شون الطالب جتاهه ببيان خمطط املقرر  يلتزُم اأع�شاُء هيئة التدري�س الذين يدرِّ
املراد  واملهارات  ومو�شوعاته،  املقرر،  اأهداف  ي�شمل  مبا  الدرا�شة  بدء  عند  الدرا�شي 
اكت�شابها منه ، وم�شادر املعرفة والتعلم املوثوقة املاأمونة املتعلقة به، وطرق تقومي 

الطالب فيه.

املادة الثانية والثالثون :

يلتزم اأع�شاء هيئة التدري�س جتاه الطالب بح�شور املحا�شرات واإجراء االختبارات 
يف مواعيدها، وا�شتيفاء املادة النظرية والعلمية، وعدم �شمِّ املجموعات، وعدم اإلغاء 
كما  الراحة،  اأوقات  اإىل  والتعدي  وقتها  عن  الزيادة  اأو  عنها،  التاأخر  اأو  املحا�شرات 
يف  امل�شجلني  الطلبة  جميع  علم  بعد  اإال  اأماكنها  اأو  مواعيدها  تغيري  بعدِم  يلتزمون 
املقرر بالتغيري وموافقتهم جميعًا عليه، وموافقة رئي�س الق�شم وعميد الكلية، وعمادة 

القبول والت�شجيل، اأو عمادة الدرا�شات العليا، كل فيما يخ�شه.

جلامعة ومرافقها
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واإذا ح�شل لع�شو هيئة التدري�س ظرٌف قاهٌر مينعه عن ح�شور املحا�شرة ونحوها 
فال بدَّ من االإعالن عن ذلك قبل املوعد بوقٍت كاٍف، وب�شكٍل ي�شمن بلوغ املعلومة جلميع  
اأن يتم تعوي�س الطلبة عما فاتهم  اأن يتعذر ذلك بعد بذل اجلهد، على  اإال  الطلبة، 
واأوقات راحتهم، وال  اأوقاِت حما�شراتهم االأخرى ونحوها  ر على  يوؤثِّ بغيابه، مبا ال 

يفوُق مدى قدرتهم على اال�شتيعاب.

املادة الثالثة والع�شرون :

املكتبية  لل�شاعات  مواعيد  بتحديد  الطالب  جتاه  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يلتزم 
طالبه،  مقابلة  يف  ويق�شيها  التدري�س،  هيئة  لع�شو  الدرا�شي  اجلدول  مع  متنا�شبٍة 
مل  التي  العلمية  ت�شاوؤالتهم  عن  واالإجابة  لهم،  والتوجيه  الن�شح  وبذل  واإر�شادهم، 
عن  االإعالُن  التدري�س  هيئة  ع�شو  على  ويجب  عنها،  لالإجابة  املحا�شرة  وقت  يكف 
مواعيد �شاعاته املكتبية وموقع مكتبه لطالبه يف اأول حما�شرة، كما ُيعلن عن ذلك 
خطيًا،  اإليه  ينتمي  الذي  الق�شم  رئي�س  اأي�شًا  بذلك  وُيبلغ  االإنرتنت،  على  موقعه  يف 
كما يجُب عليه اإعالم الطلبة الذين ُي�شرف عليهم مبواعيد �شاعات االإ�شراف ومكانها، 

وُيعلم بذلك رئي�س الق�شم الذي ينتمي اإليه الطالب خطيًا.
ها ع�شُو هيئة التدري�س عن �شاعٍة  ويجُب اأال تقلَّ ال�شاعات املكتبيُة التي يخ�ش�شُ

واحدٍة  اأ�شبوعيًا لكل �شعبه.
كما يجب اأال تقل �شاعات االإ�شراف التي يخ�ش�شها امل�شرف لطالب الدرا�شات العليا 

عن �شاعٍة واحدٍة اأ�شبوعيًا يف املكان املخ�ش�س لذلك.

املادة الرابعة والثالثون :

املقرر  مو�شوعات  جميَع  تدري�شُه  ي�شمَل  باأن  الطالب  جتاه  املقرر  مدر�ُس  يلتزُم 
الدرا�شي يف الظروِف العادية، دون حذٍف اأو اإخالٍل وفق اخلطة املعتمدة من الق�شم.
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املادة اخلام�شة والثالثون :

واأثناء  املحا�شرات  يف  معلميه  على  االأ�شئلة  وطرِح  الراأي  اإبداء  حريُة  للطالب 
واالأنظمة  ال�شرعية،  االآداب  اإطار  يف  التدري�س  هيئة  الأع�شاء  املكتبية  ال�شاعات 
هيئة  ع�شِو  على  ويجُب  انتهار،  اأو  انتقا�س،  اأو  �شخرية،  اأو   ، عقوبٍة  دون  املرعية، 
ال�شوؤال �شطحيًا ما دام الطالُب جادًا  اأ�شئلته بحكمٍة مهما بدا  التعامُل مع  التدري�س 

ومق�شوده التعلم.
فرتة  اإىل  ا�شئلتهم  تاأجيل  اأ�شئلٌة  لديهم  ممن  يطلب  اأن  التدري�س  هيئة  ولع�شو 

يخ�ش�شها يف نهاية الدر�س مثاًل.

التقومي واالختبارات والدرجات واملناق�شة

املادة ال�شاد�شة والثالثون :

االأعمال  درجات  لر�شد  الطالب  تقومي  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاُء  يلتزُم 
اأو   ، االأقلِّ على  حتريريني  اختبارين  على  بناًء  ذلك  يكون  باأن  وال�شنوية  الف�شلية 
كالبحوث  ال�شفية  العلمية  االأن�شطة  من  اأكرَث  اأو  ن�شاٍط  مع  واحٍد  حتريري  اختبار 
بناًء  اأو حت�شم  الدرجاُت  واأال تعطى  العلمية،  اأو  العلمية،  اأو  ال�شفوية  واالختبارات 

على جمرد ح�شور الطالب اأو غيابه.
ويجوز ملجل�س الكلية بناء على تو�شية الق�شم املخت�س حتديُد طرٍق اأخرى لقيا�س 
العملية  ال�شبغة  ذات  واملقررات  واالأبحاث  الندوات  مقررات  يف  الطالب  حت�شيل 

وامليدانية.

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا



43

الئحة حقوق وواجبات الطالب

املادة ال�شابعة والثالثون :

للطالب احلقُّ يف دخول جميع االختبارات التي ُتعقد للمقررات التي َيْدر�شها، ما مل 
يكن هناك مانٌع نظامي يحول دون دخوله اإليها، وعلى مدر�س املقرر اأن ُيعلم الطالَب 
املحروم من دخول االمتحان النهائي بذلك قبل االمتحان بوقٍت كاٍف، وي�شبَّب ذلك، 
وَي�شقُط حقُّ الطالب يف االإعالم باحلرمان اإذا تغيب عن املحا�شرات التي تلي و�شوله 
اأو  الق�شم  لرئي�س  تقريرًا  املقرر  مدر�ُس  يرفع  االأحوال  كلِّ  احلرمان،ويف  ن�شبة  اإىل 
اإليه املقرر يو�شح فيه حرماَن الطالب من اال�شتمرار يف  م�شرفة الق�شم الذي ينتمي 
َب فيها الطالُب، وُي�شعر  درا�شة املقرر، وتواريَخ املحا�شرات والدرو�ِس العملية التي تغيَّ
ورئي�س  العليا،  الدرا�شات  عمادَة  اأو  والت�شجيل،  القبول  عمادَة  بذلك  الق�شم  رئي�ُس 

الق�شم الذي ينتمي اإليه الطالب.

املادة الثامنة والثالثون :

عمادة  اأو  والت�شجيل  القبول  عمادة  اأو  املخت�س  كالق�شم  املعنيُة  اجلهُة  تلتزم 
الدرا�شات العليا باالإعالن للطالب عن موعد االختبارات النهائية قبل تاريخها مبدٍة 
ال تقل عن اأ�شبوعني، وعن موعد االختبار ال�شامل ومفرداته مبدٍة ال تقل عن ف�شل 

درا�شي.

املادة التا�شعة والثالثون :

اأ�شئلة االختبارات ح�شرًا  باأن تكون  التدري�س جتاه الطلبة  اأع�شاُء هيئة  يلتزم 
من �شمن حمتويات املقرر الدرا�شي وامل�شائل التي اأثريت اأثناء املحا�شرات، واأن تكون 
مفهومًة، ال حتمل اإجاباٍت متعاك�شة، واأن يكون الوقت املخ�ش�س لالإجابة كافيًا، واأال 
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 ، �شاعات  ثالث  عن  يزيد  وال  �شاعة،  عن  التحريرية  النهائية  االختبارات  يف  يقل 
وم�شرفات  روؤ�شاء  اإىل  ت�شلم  النهائي  لالختبار  منوذجية  اإجابة  باإعداد  ويلتزمون 

االأق�شام مع اأوراق االإجابة بعد ت�شحيحها.

املادة االأربعون :

والت�شجيل  القبول  وعمادة  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  االأكادميية  االأق�شاُم  تلتزم 
اإال  واحٍد،  يوم  يف  اختبارين  من  اأكرُث  للطالب  ُيجري  باأال  العليا  الدرا�شات  وعمادة 
اأو  الدورية  االختبارات  ذلك  يف  �شواٌء  اجلامعة،  جمل�س  من  با�شتثناٍء  ذلك  يكون  اأن 
النهائية، وللطالب حق اختيار املقرر الذي يرغب تاأجيل اختباره حال اجتماع اأكرث 

من اختبارين يف جدول االختبارات.

املادة احلادية واالأربعون :

يلتزم اأع�شاء هيئة التدري�س جتاه الطالب باإبالغه  بنتائج االختبارات الدورية 
ودرجات االأعمال الف�شلية اأو ال�شنوية قبل االختبار النهائي مبا ال يقل عن اأ�شبوعني 
من  الطالب  متكني  ذلك  وي�شمل  ال�شيفي،  الف�شل  يف  واأ�شبوع  الدرا�شي،  الف�شل  يف 
االطالع على ورقة اإجابته بعد ت�شحيحها عند طلبه، وتعريفه باالإجابة النموذجية 

على اأ�شئلة تلك االختبارات.

املادة الثانية واالأربعون :

على  الطالب  اإجابة  اأوراق  على  باملحافظة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  يلتزم 
االختبارات الدورية والبحوث و�شائر التكليفات التي يتم على اأ�شا�شها اإعطاء درجِة 
االأعمال الف�شلية اأو ال�شنوية مدًة ال تقل عن ف�شلني درا�شيني بعد الف�شل الذي مت 
يف  املخت�شة  اجلهات  اإىل  االأوراق  تلك  بت�شليم  ويلتزمون  التكليف،  اأو  االختبار  فيه 

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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حال ُطلب ذلك منهم.
واإذا تظلَّم الطالب من درجة االأعمال الف�شلية وال�شنوية يف الوقت املحدد لذلك 
اأو  باأوراق االإجابة ونحوها فعجز عن ذلك  االإتيان  التدري�س  وطُلب من ع�شو هيئة 
على  للطالب،  ونحوه  االختبار  تقرر  اأن  املو�شوع  تنظر  التي  للجنة  يحق  فاإنه  امتنع 
اأن يكون الذي يتوىل تقومي درجة الطالب جلنٌة ال يكون من اأع�شائها اأ�شتاذ املقرر.

املادة الثالثة واالأربعون :

يلتزم  روؤ�شاء وم�شرفات االأق�شام جتاه الطلبة بت�شلم اأوراق اإجابتهم على االختبار 
االختبار،  ذلك  اأ�شئلة  على  النموذجية  االإجابة  مع  املقررات،  مدر�شي  من  النهائي 
درا�شيني  ف�شلني  عن  تقل  ال  مدًة  مغلٍق  ماأموٍن  مكاٍن  يف  االأوراق  تلك  على  واملحافظة 
بعد الف�شل الذي مت فيه االختبار، وت�شليم تلك االأوراق اإىل اجلهات املخت�شة يف حال 

ُطلب منهم ذلك.
واإذا تظلم الطالب من درجة االختبار النهائي يف الوقت املحدد لذلك وُطلب من 
رئي�س الق�شم االإتيان باأوراق االإجابة ونحوها فعجز عن ذلك فاإنه يحق للجنة التي 
يتوىل  الذي  يكون  اأن  على  للطالب،  ونحوه  االختبار  اإعادة  تقرر  اأن  املو�شوع  تنظر 

تقومي درجة الطالب جلنٌة ال يكون من اأع�شائها اأ�شتاذ املقرر وال رئي�س الق�شم.

املادة الرابعة واالأربعون :

يلتزم اأع�شاء هيئة التدري�س جتاه الطالب باإظهار نتيجته النهائية يف املقررات 
يف مدٍة ال تتجاوز ثالثة اأياٍم من اإجراء االمتحان النهائي، اإال اأن يكون لع�شو هيئة 

التدري�س يف التاأخري عذٌر ظاهًر قاهًر.
ويلتزم الق�شم املخت�س باالإعالن للطالب عن نتيجة االختبار ال�شامل يف موعٍد ال 

يتجاوز �شهرًا من انتهاء اآخر مرحلٍة منه.
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املادة اخلام�شة واالأربعون :

يلتزُم اأع�شاُء هيئة التدري�س بتمكني الطالب الذي تغيب عن االختبارات الدورية 
لعذٍر مقبوٍل من اإعادة االختبار، وبتاأجيل موعد ت�شليم البحوث والتكليفات اإذا كان 
تاأخر الطالب لعذٍر يقبله مدر�س املقرر، وباإعادة االختبار النهائي الذي تغيب عنه 
مدة  يف  االإعادة  جتري  اأن  على  الكلية،  وجمل�س  الق�شم  رئي�س  يقبله  نظامي  لعذٍر 

اأق�شاها اآخر يوٍم من الف�شل الدرا�شي التايل للف�شل الذي ح�شل فيه الغياب.

املادة ال�شاد�شة واالأربعون :

تلتزم اجلهاُت املخت�شة كمجل�س الق�شم وجمل�س الكلية وجمل�س الدرا�شات العليا 
املناق�شني،  مبتابعة   مناق�شة  جلنة  له  �شكلت  الذي   العليا  الدرا�شات  طالب  جتاه 
وقٍت  اأقرب  يف  الكلية  عميد  اإىل  الر�شالة  عن  املف�شلة  تقاريرهم  بت�شليم  واإلزامهم 
اأن تتم املناق�شة بالفعل يف مدٍة ال تزيد عن �شهرين منذ ت�شلم  ممكن، بحيث ُي�شمن 
ر�شالَة  املناق�س  ت�شلم  منذ  اأ�شهر  ثالثة  عن  تزيد  وال  املاج�شتري،  ر�شالَة  املناق�س 

الدكتوراه.
واإذا تاأخر اأحد اأع�شاء جلنة املناق�شة اأو كلهم عن املوعد املحدد من قبل الق�شم 
لتقدمي التقرير فاإنَّ على جمل�س الق�شم اأن يتخذ ما يراه منا�شبًا مل�شلحة الطالب، مع 
اأخذ هذا التق�شري من ع�شو جلنة املناق�شة يف االعتبار م�شتقباًل، ما مل يكن له عذٌر 

قاهر.
ويجب على االأق�شام املخت�شة اأال ُت�شند مناق�شة ر�شالة دكتوراه لع�شٍو �شبق اإ�شناد 

ر�شالتني اإليه حتى يناق�س اأحدهما.

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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املادة ال�شابعة واالأربعون :

باجلامعة  العامة  والعالقات  والكلية  املخت�س  كالق�شم  املخت�شة  اجلهات  تلتزم 
وعمادة تقنية املعلومات باالإعالن عن موعد املناق�شة لر�شالة طالب الدرا�شات العليا 
على  اأ�شبوٍع  قبل  للجامعة  االإلكرتوين  واملوقع  االإعالنات  ولوحة  والكلية  الق�شم  يف 

االأقل من موعد املناق�شة.

وامل�شوؤول عن اإعالم هذه اجلهات هو الق�شم املخت�س اأو الكلية املخت�شة التي ينتمي 
اإليها الطالب.

املادة الثامنة واالأربعون :

تلتزم جلنة املناق�شة لر�شالة طالب الدرا�شات العليا باأال تزيد مدة مناق�شة كل 
ع�شٍو من اأع�شائها للطالب عن �شاعة واحدة فقط.

املادة التا�شعة واالأربعون :

تلتزم جلنة مناق�شة ر�شالة طالب الدرا�شات العليا بتقدمي تقريرها بعد املناق�شة 
مت�شمنًا  املناق�شة،  وقت  من  اأ�شبوٍع  عن  تزيد  ال  مدٍة  يف  املخت�س  الق�شم  رئي�س  اإىل 

اإحدى التو�شيات التالية:

 اأ - قبول الر�شالة والتو�شية مبنح الدرجة.

ب - قبول الر�شالة مع اإجراء بع�س التعديالت.

ج - ا�شتكمال اأوجه النق�س يف الر�شالة واإعادة مناق�شتها الحقًا.
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 د - عدم قبول الر�شالة، مع الت�شبيب املف�شل، ومراعاة اإال يت�شمن تقرقر جلنة 

املقدمة  املف�شلة  املناق�شني  تقارير  مع  يتناق�س  �شيئًا  املناق�شة  بعد  املناق�شة 

اإىل عميد الكلية لريفعه بدوره اإىل عميد الدرا�شات العليا يف مدٍة ال تتجاوز 

ثالثة اأ�شابيع من تاريخ املناق�شة.
يف  يقدمه  فاإنه  خمالف  راأي  اأو  حتفظ  املناق�شة  جلنة  اأع�شاء  الأحد  كان  واإذا 
العليا، يف مدٍة ال تتجاوز  الدرا�شات  الق�شم، وعميد  اإىل كلِّ من رئي�س  تقرير مف�شل 
اأ�شبوعني من تاريخ املناق�شة، ويعر�س رئي�س الق�شم املو�شوع على جمل�س الق�شم خالل 
اأ�شبوعني من ت�شلمه للتقرير؛ التخاذ التو�شية املنا�شبة، وترفع اإىل جمل�س الكلية ثم 

اإىل جمل�س عمادة الدرا�شات العليا التخاذ القرار املنا�شب.

املادة اخلم�شون :

يف حال قبول جلنة املناق�شة للر�شالة وطلبهم اإجراء تعديالت عليها فاإن رئي�س 
الق�شم املخت�س يلتزم برفع التو�شية مبنح الدرجة اإىل عميد الدرا�شات العليا يف مدٍة 

ال تتجاوز اأ�شبوعني من تاريخ  ت�شلمه للر�شالة معدلة.

التخــرج

املادة احلادية واخلم�شون :

مع مراعاة ما ياأتي يف الفقرة اخلام�شة ع�شرة من املادة الثامنة وال�شتني بعد املائة 
من هذه الالئحة تلتزم اجلهات املخت�شة يف اجلامعة جتاه طالب املرحلة اجلامعية 
تو�شية  على  بناٌء  الكلية  وملجل�س  )مقبول(،  عن  الرتاكمي  معدله  وثيقة  مبنحه 
جمل�س الق�شم املخت�س حتديد مقررات منا�شبة يدر�شها طالب املرحلة اجلامعية اإذا 

جتاوز جميع املقررات وكان معدله الرتاكمي اأقل من مقبول لرفعه اإىل مقبول.

جلامعة ومرافقها
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املادة الثانية واخلم�شون :

الثامنة وال�شتني بعد  املادة  الفقرة اخلام�شة ع�شرة من  �شياأتي يف  ما  مع مراعاة 
الدرا�شات  طالب  جتاه  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلهات  تلتزم  الالئحة  هذه  من  املائة 
العليا مبنحه وثيقة تخرجه بعد اإكماله متطلبات التخرج يف مدٍة ال تتجاوز خم�شًة 
عمادة  وملجل�س  جدًا(،  )جيد  عن  الرتاكمي  معدله  يقل  اأال  �شريطة  يومًا،  و�شبعني 
الدرا�شات العليا منُح الطالب يف مرحلة الدرا�شات العليا فر�شًة واحدًة لف�شٍل درا�شي 
الطالب،  اإليها  ينتمي  التي  الكلية  جمل�س  تو�شية  على  بناًء  االأكرث،  على  ف�شلني  اأو 
لرفع  فاأقل؛  فيه على تقدير )جيد(  اأكرث مما ح�شل  اأو  مقرر  اإعادة  وحينئٍذ يجوز 

معدله، على اأن تدخل النتيجتان يف معدله الرتاكمي.

املادة الثالثة واخلم�شون :

التقديرات  اأحد  اجلامعية  املرحلة  يف  املتخرج  الطالب  املخت�شة  اجلهات  متنح 

التالية:

 اأ - ممتاز؛ اإذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن )3.5(.

ب - جيد جدًا اإذا كان معدله الرتاكمي من )2.75( اإىل اأقل من )3.5(.

ج - جيد؛ اإذا كان معدله الرتاكمي من )1.75( اإىل اأقل من )2.75(.

 د - مقبول؛ اإذا كان معدله الرتاكمي من )1( اإىل اأقل من )1.75(.

املادة الرابعة واخلم�شون :

متنح اجلهات املخت�شة الطالب املتخرج يف مرحلة الدرا�شات العليا اأحد التقديرين 
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التاليني:

 اأ - ممتاز؛ اإذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن )3.5(.

ب - جيد جدًا اإذا كان معدله الرتاكمي من )2.75( اإىل اأقل من )3.5(.

املادة اخلام�شة واخلم�شون :

متنح اجلهات املخت�شة الطالَب احلا�شل على معدل تراكمي )من 3.75 اإىل 4( عند 
التخرج مرتبة ال�شرف االأوىل، واحلا�شل على معدل تراكمي )من 3.25 اإىل اأقل من 

3.75( عند التخرج مرتبة ال�شرف الثانية، وفق ال�شوابط وال�شروط التالية:

 أ - اأال يكون قد ر�شب يف اأي مقرر من املقررات التي در�شها يف اجلامعة اأو يف غريها.
االأدنى  احلد  بني  املدة  متو�شط  اأق�شاها  مدة  يف  التخرج  متطلبات  يكمل  اأن   - ب 

واحلد االأق�شى للبقاء يف كليته.

متطلبات  من   %85 عن  يقل  ال  ما  در�س  قد  العليا  الدرا�شات  طالب  يكون  اأن   - ج 

التخرج يف اجلامعة.

التظلم ورفع الدعوى وحقوق الطالب املتهم والتفتي�س

املادة ال�شاد�شة واخلم�شون :

يحق للطالب التظلم وال�شكوى ورفع الدعوى اإىل اجلهات املخت�شة باجلامعة من 
اأي اأمٍر يت�شرر منه يف عالقته باأي من من�شوبي اجلامعة، وفقًا للقواعد واالإجراءات 
املنظمة لوحدة حماية حقوق الطالب واللجان املخت�شة، ومتكينه من معرفة م�شري 
تظلمه من قبلها، وي�شمل ذلك تظلم الطالب من اأي اإ�شاءة لفظية اأو ج�شدية يتعر�س 
لها، وتظلمه من نتائج املقررات التي ح�شل عليها، وتظلمه من رف�س طلباته التي يرى 

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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ا�شتيفاءها لل�شروط النظامية، وعدم اقتناعه باأ�شباب رف�شها.
اأو  كرامته  من  االنتقا�س  اأو  عقوبته  يف  �شببًا  الطالب  تظلم  يكون  اأن  يجوز  وال 
اإ�شاءة معاملته اأو ه�شم حقوقه، وي�شتثنى من ذلك ما ياأتي ذكره يف الفقرة الثانية 
املادة  من  الثانية ع�شرة  الفقرة  املائة، ويف  بعد  والثالثني  ال�شابعة  املادة  من  ع�شرة 

التا�شعة واالأربعني بعد املائة من هذه الالئحة.

املادة ال�شابعة واخلم�شون :

واجلوال  واحلقيبة  كال�شيارة  ال�شخ�شية  الطالب  ممتلكات  تفتي�س  يجوز  ال 
االأحوال  اأحد  يف  اإال  �شخ�شيًا  تفتي�شُه  وال  جيوبه،  بداخل  وما  ال�شخ�شي  واحلا�شب 

التالية:

 اأ - اأن يكون التفتي�س عامًا لدواٍع اأمنية اأو وقائية.

الدوري  بالتفتي�س  القيام  عند  �شمنًا  ال�شخ�شية  االأغرا�س  تفتي�س  يقع  اأن   - ب 

لالإ�شكان اجلامعي.

ج - اأن ي�شتخدم الطالُب الغر�َس ال�شخ�شي يف عمل خمالفة نظامية داخل مرافق 

اجلامعة.

اإىل  وُيحتاج  املحيطة  الظروف  غه  ت�شوِّ ا�شتباه  مو�شع  يف  الطالب  يكون  اأن   - د   

تفتي�شه اأو تفتي�س �شيء من اأغرا�شه للتحقق.
ويُراعي يف هذه االأحوال ما يلي:

اأواًل : ال يقوم بالتفتي�س اإال االأ�شخا�س املخولون به نظامًا.

ثانيًا: ال يتم  التفتي�س الوارد يف الفقرتني اأ، ب اإال مبوجب اأمر تفتي�س ي�شدر من 

معايل مدير اجلامعة، اأو اأحد وكالئه، اأو من �شعادة امل�شرف العام على اإدارة 

�شعادة  اأو من  �شوؤون الطالب،  �شعادة عميد  اأو من  االأمن وال�شالمة باجلامعة، 
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عميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات.

ًا، واإمنا يكون بغر�س  ثالثًا: ال يكون التفتي�س يف احلالة املذكورة يف الفقرة: ج، عامَّ

البحث عن الغر�س ال�شخ�شي الذي ا�شُتخدم يف عمل املخالفة، فاإذا ُعرث عليه 

جاز تفتي�ُس ما بداخله، ومل يجز تفتي�س غريه.

ًا ، واإمنا يكون بق�شد اإثبات  رابعًا: ال يكون التفتي�س يف احلالة املذكورة يف الفقرة  د ، عامَّ

تهمة معينة اأو نفيها، فال يجوز تفتي�س ما ال ُينتج تفتي�ُشه حتقيَق ذلك املق�شد. 

املادة الثامنة واخلم�شون :

تلتزم اجلهات املخت�شة يف اجلامعة ب�شمان اأن يكون النظر يف الق�شايا واالتهامات 
ن الطالب من االطالع على التهم املن�شوبة  التي ترفع �شد الطالب نزيه وعادله ،  واأن ميكَّ
ن من الدفاع عن نف�شه،  اإليه قبل انعقاد جل�شة التاأديب مبدة ال تقل عن اأ�شبوعني، واأن ميكَّ
وا�شت�شهاد ال�شهود املفيدين للق�شية، وعدم احلكم عليه بالعقوبة قبل ا�شتدعائه ل�شماع 
اأقواله اأمام وحدة التاأديب اأو جلنة التاأديب، اإال اأن يثبت تخلفه عن احل�شور اإىل اجلهات 

املخت�شة دون عذٍر مقبول، بعد ا�شتدعائه مرتني بالطرق النظامية.

املادة التا�شعة واخلم�شون :

وحدة  على  العام  امل�شرف  ح�شور  طلب  تاأديبية  �شده  ُرفعت  الذي  للطالب  يحقُّ 
باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ي�شاُء  ممن  واأحدًا  اأو  الطالب،  حقوق  حماية 
معه اأثناء التحقيق معه من قبل وحدة التاأديب، واأثناء نظر  الق�شية من ِقبِل جلنة 
التاأديب، وتكوُن مهمُته معاونَة الطالب يف االإدالء بحجته، والدفاع عن نف�شه باحلق، 
وال يكون م�شرتكًا فيما ي�شدر عن اللجنة، ولي�س له حقُّ الت�شويت على تو�شياتها، لكن 

ُي�شرف له عن ح�شوره مثُل ما ُي�شرف الأع�شاء اللجان الدائمة عن ح�شور اجلل�شات.

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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املادة ال�شتون :

مياثله  ومن  امل�شتجد  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  معهد  لطالب  يحقُّ 
عند احلاجة طلُب ح�شور مرتجٍم معه من اأع�شاء هيئة التدري�س اأو من الطلبة اأثناء 
التحقيق معه من قبل  وحدة التاأديب، واأثناء نظر الق�شية من قبل جلنة التاأديب، 
ولعميد �شوؤون الطالب احلق يف تعيني املرتجم اأو قبول من يقرتحه الطالب، وتنطبق 
على املرتجم اأحكام املادة التا�شعة واخلم�شني من هذه الالئحة، اإال اأنه ُي�شرف للطالِب 

رها جمل�ُس ال�شندوق. املرتجم مكافاأٌة من �شندوق الطلبة يقدِّ

اجلزاءات والعقوبات 

املادة احلادية وال�شتون :

داخل  عقوبٌة  الطالب  على  ُتوقّع  ال  باأن  اجلامعة  يف  املخت�شُة  اجلهاُت  تلتزم 
اإال من العقوبات التاأديبية املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة ح�شرًا، وعرب  اجلامعة 
جلان التاأديب املخت�شة، وُي�شتثنى من ذلك االأحوال واالإجراءات والعقوبات املن�شو�س 
عليها يف املواد : 94 ، 101 ، 103 ، 112، 113، 114 ، 120، 121، 158، 173، 174 من 

هذه الالئحة.

املادة الثانية وال�شتون :

ال�شادرُة  والعقوبات  اجلزاءاُت  تكون  باأن  اجلامعة  يف  املخت�شُة  اجلهاُت  تلتزُم 
للظروف  ومراعية  املخالفة،  درجة  مع  ومتنا�شبًة  متدرجًة،  املخالف  الطالب  بحق 

واملالب�شات ووجود ال�شوابق اأو عدمها.
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املادة الثالثة وال�شتون :
�شد  ال�شادرة  التاأديب  قرارات  تكون  باأن  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلهات  تلتزم 
اإن كان،  اأمره، وخ�شمُه  اإال املخت�شون، والطالُب، وويلُّ  لع عليها  �شريًة ال يطَّ الطالب 
وعميُد كليته، وُي�شتثنى من ذلك ما �شياأتي يف املادة التا�شعة وال�شتني بعد املائة من  

هذه الالئحة.

املادة الرابعة وال�شتون :
تلتزم اجلهات املخت�شة يف اجلامعة باإبالغ الطالب باأي قرار تاأديبي ي�شدر �شده 

فور �شدوره، اإال اأن يتعذر اإبالغه ب�شبٍب منه.

املادة اخلام�شة وال�شتون :
تاأديبي ي�شدر يف حقه خالل مدٍة ال تتجاوز  اأي قرار  التظلم �شد  للطالب  يحق 
60 يومًا من تاريخ اإبالغه بالقرار، ويتوجه بتظلمه مكتوبًا اإىل اللجنة التي اأ�شدرت 
حلماية  العليا  اللجنة  اإىل  تظلمه  رفع  له  فيحق  واإال  اأن�شفته  فاإن  التاأديبي،  القرار 

حقوق الطالب.
اإذا تخلف مرتني عن ح�شور اجلل�شة التي تعقد  وي�شقط حق الطالب يف التظلم 

للنظر يف تظلمه بعد اإعالمه مبوعدها ومكانها بالطرق النظامية دون عذر قاهر.

املادة ال�شاد�شة وال�شتون :

العقوبة  الإلغاء  عفو  طلب  تقدمي  تاأديبي  قرار  بحقه  �شدر  الذي  للطالب  يحقُّ 
اأو�شت  التي  التاأديب  اإىل جلنة  اأو  اإىل معايل مدير اجلامعة،  اأو تخفيفها  اآثارها  اأو 
وتخت�س  الطالب،  حقوق  حلماية  الدائمة  اللجنة  اإىل  اأو  التاأديبي،  القرار  باإ�شدار 
اللجنة التي اأو�شت باإ�شدار القرار بدرا�شة طلب العفو، ولها احلق يف التو�شية بالعفو، 

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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اأو العفو املعلق على قيام الطالب بعمٍل اأو اأكرث من االأعمال املذكورة يف املادة الثانية 
وال�شبعني بعد املائة من هذه الالئحة.

احلقوق واملزايا املالية واملادية

املادة ال�شابعة وال�شتون :

اجلامعية  املرحلة  يف  الطالب  ح�شول  ب�شمان  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلهات  زم 
املنحة اخلارجية،  املوظف، وطالب  املنتظم غري  ال�شعودي  العليا  الدرا�شات  ومرحلة 
يف غري الربامج املدفوعة فعاًل اأو بحكم االأ�شل، على املكافاآت والبدالت امل�شتحقة له 
نظامًا، وانتظام �شرفها دون تاأخري، ما مل يكن ذ لك لظروٍف خارجٍة عن اإرادة اجلهات 

املخت�شة، وتف�شيل هذه املكافاآت كما يلي:

اأ – املكافاأة ال�شهرية، ومقدارها األف ريال لطلبة التخ�ش�شات العلمية يف املرحلة   

اجلامعية، وثمامنائة وخم�شون ريااًل لطلبة التخ�ش�شات النظرية يف املرحلة    

اجلامعية، وت�شعمائة ريال للطلبة يف مرحلة الدرا�شات العليا.

     وُيح�شم من تلك املكافاآت �شهريًا قيمة اال�شرتاكات الطالبية يف �شندوق الطالب.

وُيراعى يف �شرف هذه املكافاآت ال�شهرية ال�شوابط التالية:

       اأواًل : اأال يتجاوز الطالب ال�شعودي املدة النظامية الإنهاء الدرا�شة.

فرتة  حت�شب  اأن  مراعاة  مع  واملوؤجل،  املعتذر  للطالب  ت�شرف  :اأال  ثانيًا      

االعتذار �شمن املدة النظامية الالزمة الإنهاء الدرا�شة، واأال حت�شب فرتة 

التاأجيل.

       ثالثًا : اأال ت�شرف املكافاأة ملن وجه اإليه اإنذارًا اأكادميي.

   رابعًا : ي�شقُط حقُّ الطالِب يف املكافاأة ال�شهرية املقررة اإذا مل يح�شر ال�شتالمها 
اأو مل ي�شحبها ببطاقة احل�شاب املوحد ب�شبب تق�شري منه خالل مدٍة تتجاوز 
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اأو نزولها باحل�شاب املوحد ومتكنه من  اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقه لها   ثالثة 

�شرفها ببطاقته، وُت�شم اإىل بند االإعانات والقرو�س ب�شندوق الطالب.

     ب - مكافاأة االمتياز، ومقدارها األف ريال مرًة واحدًة كل عام درا�شي، وهي خا�شة 
الف�شلي  املعدل  املرحلة اجلامعية احلا�شل على تقدير ممتاز يف  بالطالب يف 

يف اأحد ف�شلي العام الدرا�شي، ب�شرط اأال يقل عدد ال�شاعات امل�شجلة يف ذلك 

حاالت  ا�شتثناء  مراعاة  مع  الدرا�شي،  العبء  من  االأدنى  احلد  عن  الف�شل 

التخرج من هذا ال�شرط.

العام  يف  ريال   900 مقدارها  العليا،  الدرا�شات  لطلبة  �شنوي  مراجع  بدل   - ج   

دون  الدرا�شة،  الإنهاء  املحددة  النظامية  املدة  على  �شرفها  يقت�شر  الدرا�شي، 

التمديدات.

يف  ريال   3000 مقدارها  العليا،  الدرا�شات  لطلبة  واحدة  ملرٍة  طباعٍة  بدل   - د   

مرحلة املاج�شتري، و4000 ريال يف مرحلة الدكتوراه.

هـ - مكافاأة �شهرية اأ�شافية خا�شٌة بطالب �شنة االمتياز يف الكليات الطبية ح�شب 

القرارات ال�شادرة من اجلهات املخت�شة بهذا ال�شاأن.

و - بدل قارٍئ وو�شائل معينة �شهري خا�س بطالب املرحلة اجلامعية والدرا�شات 

ب الدرجة االأوىل من املرتبة  العليا ال�شعودي الكفيف غري املوظف ي�شاوي مرتَّ

اخلام�شة.

ز - بدل �شهري خا�س بالطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�شة يتم حتديده على 

ح�شب م�شتوى االإعاقة من قبل االإدارة العامة للتاأهيل بوكالة وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية ل�شديدي االإعاقة، و1500 ريال ملتو�شطي االإعاقة.

ح - بدل كتٍب �شنوي ي�شاوي مكافاأة �شهر خا�سِّ بطالب املنحة اخلارجية يف املرحلة 

اجلامعية، يقت�شر �شرفه على املدة النظامية املحددة الإنهاء الدرا�شة.

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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اإىل  املنحة اخلارجية عند قدومه  ملرٍة واحدٍة  خا�س بطالب  ط - بدل جتهيز 

اململكة ي�شاوي مكافاأة �شهرين.

ي - بدل تخرج خا�س بطالب املنحة اخلارجية لدى تخرجه ل�شحن كتبه، ي�شاوي 

مكافاأة ثالثة اأ�شهر.

املادة الثامنة وال�شتون :

يحقُّ  للطالب الذي يتطلب برناجمه االأكادميي �شفرَه خارج مدينة الدرا�شة بناء 
تذكرة  على  احل�شول  اجلامعة،  مدير  وموافقة  والكلية  الق�شم  جمل�س  تو�شية  على 
واإذا  الواحدة،  الدرا�شية  ملرة واحدة خالل  واإيابًا،  ال�شياحية ذهابًا  بالدرجة  �شفر 

رفت التذكرة لها وملحرمها الذي �شريافقها. كانت طالبًة �شُ

املادة التا�شعة وال�شتون :

تخفي�س  على  مبوجبه  يح�شلون  تعريٍف  خطاب  على  احل�شول  للطلبة  يحقُّ 
مقداره 50% يف اأ�شعار تذاكر الرحالت الداخلية على منت اخلطوط اجلوية العربية 

ال�شعودية )يف حال �شريان هذا االمتياز من قبل اخلطوط ال�شعودية(.

املادة ال�شبعون :

اإمتام اإجراءات قبوله  مُينح طالب املنحة اخلارجية تذكرة قدوم من بلده عند 
قيمة  يتجاوز  ال  مبا  اخلا�شة  نفقته  على  يقدم  من  وُيعو�س  باجلامعة،  للدرا�شة 

التذكرة التي ت�شرف لزمالئه من نف�س البلد.
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املادة احلادية وال�شبعون :

ذهابًا  ال�شياحية  بالدرجة  بلده  اإىل  �شفر  تذكرة  اخلارجية  املنحة  طالُب  مُينح 
واإيابًا من اأقرب طريٍق ممكن يف نهاية كل عام درا�شي ما دام طالبًا، ومُينح تذكرة �شفر 
بالدرجة ال�شياحية ذهابًا بعد تخرجه من اأقرب طريق ممكن، وُي�شرتط يف ح�شوله 

على هذه التذاكر اأال يكون قد ح�شل على تذكرة �شفٍر من جهة اأخرى بالدولة.

املادة الثانية وال�شبعون :

اإذا توفرت ال�شروط وال�شوابط  يحق لطالب املنحة اخلارجية ا�شتقدام عائلته 
التي توجبها وزارة اخلارجية.

املادة الثالثة وال�شبعون :

تلتزم اجلامعة بتوفري ال�شكن املجاين للطالبات القادمات من مناطق تبعد 100 كم 
على االأقل عن مقر الدرا�شة، وجلميع طالب املنح اخلارجية ذكورًا واإناثًا.

ال�شكن  من  اال�شتفادُة  املوظفني  غري  ال�شعوديني  اجلامعة  طالب  لبقية  ويحق 
وللجامعة  فيه،  �شاغرة  اأماكن  وتوفر  توفره،  حال  اجلامعة  تقدمه  الذي  اجلامعي 
فر�س ر�شوم مالية على هوؤالء تدفع عند توقيع العقد، اأو حت�شم من املكافاأة ال�شهرية.

  املادة الرابعة وال�شبعون :

يحق للطالب اال�شتفادة من الدعم املادي الذي توفره اجلامعة للطلبة، كالوجبات 
خمف�شة الر�شوم مبطعم اجلامعة،  واحل�شول من �شندوق الطالب على االإعانات غري 

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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امل�شرتدة، وعلى القرو�س التي ت�شرتد من مكافاأته، والعمل مبقابٍل يف برامج الت�شغيل 
والتدريب الطالبي التي ت�شرف عليها عمادة �شوؤون الطالب، متى ما توفر يف الطالب 

�شروط ا�شتحقاق ذلك ح�شب ال�شوابط املنظمة لذلك.

املادة اخلام�شة وال�شبعون :

يحق للطالب اال�شتفادة من معامل اجلامعة وخمترباتها الإجراء جتاربه، وحماولة 
اإثبات فرو�شه ح�شب االإمكانات املتاحة واالأنظمة.

املادة ال�شاد�شة وال�شبعون :

ح�شب  املركزية  واملكتبة  الكلية،  مكتبة  خدمات  من  اال�شتفادة  للطالب  يحقُّ 
االأنظمة.

املادة ال�شابعة وال�شبعون :

يحقُّ للطالب اال�شتفادة من خدمات املركز الطبي باجلامعة، وفق االأنظمة.

املادة الثامنة وال�شبعون :

يحق لطلبة املنح اخلارجية وعائالتهم امل�شتقدمني ب�شورة نظامية احل�شول على 
الرعاية ال�شحية املجانية التي تقدم للمواطنني، وتقوم اجلامعة بتاأمينها اإذا تطلبت 

االأنظمة ذلك.
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حقوق اأخرى

املادة التا�شعة وال�شبعون :

االإر�شاد  مركز  وبرامج  االإر�شادية  املراكز  خدمات  من  اال�شتفادة  للطالب  يحقُّ 
الطالبي باجلامعة.

املادة الثمانون :

يحق للطالب االن�شمام اإىل اأندية االأن�شطة الطالبية، واال�شتفادة من براجمها، 
وامل�شاركة يف اأن�شطتها املختلفة، وا�شتخدام االأجهزة الريا�شية وغريها التي توفرها 
عمادة �شوؤون الطالب وفق اللوائح املنظمة لذلك، واال�شتفادة من الدورات التدريبية 

العامة مبا ال يتعار�س مع واجباته االأكادميية.

املادة احلادية والثمانون :

يحق للطالب االن�شمام اإىل املجال�س اال�شت�شارية الطالبية، حال وجودها، حتت 
اإ�شراف عمادة �شوؤون الطالب، ووفق اللوائح املنظمة لذلك.

املادة الثانية والثمانون :

العلمية  اجلمعيات  من  ي�شاء  ما  اإىل  االنت�شاب  بع�شوية  التمتع  للطالب  يحقُّ 
باجلامعة يف جمال تخ�ش�شه وفق ال�شوابط املنظمة.

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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املادة الثالثة والثمانون :

اخلارجية  املنح  لطلبة  الفر�شة  باإتاحة  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلهاُت  تلتزم 
ومتكني  وم�شوؤوليها،  بعلمائها  وااللتقاء  اململكة،  على  التعرف  برامج  يف  للم�شاركة 
عمادة  اإ�شراف  حتت  باململكة  املختلفة  االإعالم  و�شائل  يف  للم�شاركة  منهم  البارزين 

�شوؤون الطالب.

املادة الرابعة والثمانون :

اأو �شجالته االأكادميية ودرجاته، وال  اأي خطاأ يف بياناته  يحق للطالب بتعديل 
ي�شقط هذا احلقُّ بالتقادم، وال بالتخرج.

املادة اخلام�شة والثمانون :

وفق  التدري�س  هيئة  ع�شو  تقومي  ا�شتبيان  تعبئة  يف  امل�شاركة  للطالب  يحقُّ 
االإجراءات املتبعة باجلامعة.

املادة ال�شاد�شة والثمانون :

يحق للطالب امل�شاركة يف تعبئة اال�شتبيانات املتعلقة بتقومي فاعلية املقررات يف 
الربامج الدرا�شية املختلفة ومدى حتقيقها الأهدافها.

املادة ال�شابعة والثمانون :

تلتزم اجلهات املخت�شة يف اجلامعة مبراعاة ظروف الطلبة اخلا�شة، والعمل على 
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تذليل ال�شعوبات اأمامهم قدر االإمكان، وال�شيما ذوي االحتياجات اخلا�شة منهم، وفق 
االأنظمة.

كما تلتزم اجلامعة بتهيئة البنية التحتية املالئمة لذوي االحتياجات اخلا�شة، 
وعمل كل ما من �شاأنه م�شاعدتهم على التكيف مع البيئة اجلامعية، وتنمية قدراتهم، 
ومواهبهم، واإر�شادهم، وتلتزم عمادة �شوؤون الطالب للطالب املكفوف بال�شعي يف توفري 
كاتٍب موثوق من طلبة اجلامعة من غري تخ�ش�شه ليح�شر معه االختبارات، ويكتب 

االإجابات التي ميليها عليه.

املادة الثامنة والثمانون :

تلتزم اجلهات املخت�شة يف اجلامعة بالنزاهة يف التعامل مع ملف الطالب و�شجالته 
وك�شوف درجاته و�شوره واملحافظة عليها داخل اجلامعة يف مكاٍن اأمني موثق، وال�شيما 
�شور الطالبات، وعدم نقل �شور الطالبات اأو ن�شخ عنها اإىل متناول الرجال ولو كانوا 
من من�شوبي اجلامعة، وعدم اإف�شاء حمتويات ملف الطالب، وعدم ت�شليم ملفه اأو �شيء 

من حمتوياته اإال اإليه، اأو اإىل ويل اأمره، اأو من يفو�شانه ر�شميًا.
وُي�شتثنى من ذلك احلاالت التي تطلب فيها جهٌة حكومية ذات �شالحيٍة معلومات 

عن الطالب.
جميع  تخرجه  عند  الطالب  بت�شليم  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلهات  تلتزم  كما 

وثائقه االأ�شلية التي قدمها لدى ت�شجيله باجلامعة.

املادة التا�شعة والثمانون :

يلتُزم مدر�شو املقررات ومن يف حكمهم، وروؤ�شاء وم�شرفات االأق�شام، وعمداء الكليات 
واملعاهد والعمادات امل�شاندة، ومدراُء االإدارية باجلامعة، جتاه الطالب بت�شبيِب رف�ِس 
اأيِّ طلٍب يطلُبه، بالبيان له وللجهات املخت�شة عن وجِه الق�شور النظامي يف الطلب؛ 

جلامعة ومرافقها
حقوق الطالب يف ا
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نظامية.

المادة التسعون :

تلتزم اجلامعة ومن�شوبوها بعدم حرمان الطالب من �شيء من حقوقه املقررة يف 
هذه الالئحة – واإن اأخل ب�شيء من واجباته – ما مل يكن ذلك يف اإطار عقوبٍة نظاميٍة 
النظامية  االإجراءات  ح�شب  منه  وقوعها  ثبت  خمالفٍة  على  بناًء  اللوائح  تقرها 

املتبعة.

املادة احلادية والت�شعون :

تلتزم اجلامعة ومن�شوبوها بتمكني الطالب من كل ما يعينه على اأداء واجباته، يف 
حدود االأنظمة واللوائح.

املادة الثانية والت�شعون :

القبول  وعمادة  االأكادميي  كالق�شم  اجلامعة  يف  املخت�شة  اجلامعة  تلتزم 
والت�شجيل وعمادة الدرا�شات العليا وعمادة �شوؤون الطالب وغريها كلٌّ  فيما يخ�شه 
اجلامعة  يف   بدرا�شته  اخلا�شة  واللوائح  االأنظمة  جميع  معرفة  من  الطالب  بتمكني 

وا�شتخدامه ملرافقها من اأجل التزامه باأداء ما عليه، و�شمان و�شول حقه  اإليه.

املادة الثالثة والت�شعون :

اجلامعة،  يف  ت�شجيله  عند  الالئحة  هذه  من  ن�شخٍة  على  احل�شول  للطالب  يحقُّ 
وعند طلبه اإياها بعد ذلك.
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واجبات الطالب يف اجلامعة ومرافقها
وجتاه اجلامعة ومن�شوبيها

اجلامعة  جتاه  وواجباته  ومرافقها  اجلامعة  يف  الطالب  واجبات  اأهم  تتمثل 
ومن�شوبيها فيما يلي:

املادة الرابعة والت�شعون:

يجب على الطالب التقيد باأحكام ال�شريعة االإ�شالمية، وااللتزام باآدابها، والتحلي 
ال�شلوات  على  البنني  من  الطلبة  وحمافظة  واالأمانة،  وال�شدق  االأخالق،  مبكارم 
املفرو�شة جماعة، وحمافظة الطلبة على �شوم رم�شان وعدم انتهاك حرمة ال�شهر، 
تعلنها  التي  بال�شوابط  والتقيد  اجلامعة،  لدى  املعتمد  املحت�شم  باللبا�س  وااللتزام 
اإال  البنني  من  للطالب  بالن�شبة  ال�شعودي  بالزي  والتقيد  ذلك،  يف  املخت�شة  اجلهات 
فيما ي�شتدعي لب�س غريه كاالأن�شطة الريا�شية، وااللتزام باحلجاب ال�شرعي بالن�شبة 
الت�شبه باجلن�س االآخر، يف  اأو  امل�شلمني،  الت�شبه بغري  الطلبة عن  للطالبات، وابتعاد 
اللبا�س اأو ال�شعر اأو غريهما، ولع�شو هيئة التدري�س منع الطالب املخالف يف الزيِّ اأو 

املظهر من ح�شور املحا�شرة واحت�شابه غائبًا يف تلك املحا�شرة فقط.

املادة اخلام�شة والت�شعون :

يجب على الطالب جتنب كل قول اأو فعل يخل باأحكام ال�شريعة واآدابها، اأو يخد�س 
احلياء وال�شرف والكرامة، اأو يخل بح�شن ال�شلوك واآداب طالب العلم.
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املادة ال�شاد�شة والت�شعون :

واالبتعاد  البالد،  يف  العام  النظام  على  باملحافظة  االلتزام  الطالب  على  يجب 
واالإف�شاد   املغر�شة  والدعوات  املنحرفة  االأفكار  وعن  وال�شبهة،  الريبة  مواطن  عن 

والتخريب واملظاهرات واالعتداءات داخل اجلامعة وخارجها.

املادة ال�شابعة والت�شعون :

الالئحة،  هذه  فيها  مبا  ولوائحها  اجلامعة  اأنظمة  احرتام  الطالب  على  يجب 
فاإنه  واإال  واللوائح،  االأنظمة  تلك  عليه  تن�س  ملا  خمالفٍة  اأي  يف  الوقوع  عن  والبعد 
�س نف�شَه للعقوبات النظامية املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة مبا قد ي�شل اإىل  يعرِّ

ف�شله نهائيًا من اجلامعة.

املادة الثامنة والت�شعون :

االأنظمة  يخالف  عمل  الأيِّ  والتخطيط  التدبري  عن  االبتعاد  الطالب  على  يجب 
اأو االتفاق مع االآخرين على فعله جماعيًا، كالغياب  التحري�س عليه،  اأو  اجلامعية، 

املدبَّر.

املادة التا�شعة والت�شعون :

يجب على الطالب اإح�شان متثيل اجلامعة يف املجامع العامة، واملوؤمترات  والندوات 
اأداء  للجامعة ومن�شوبيها يف  واأن يكون خري عوٍن  الداخلية واخلارجية،  وامل�شاركات 

ر�شالتها على الوجه املاأمول.

جلامعة ومن�شوبيها
جتاه ا

جلامعة ومرافقهاو
واجبات الطالب يف ا
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املادة املائة :

يجب على الطالب االبتعاد عن تنظيم اللجان واملوؤمترات واجلمعيات والتنظيمات 
وو�شع  والتوقيعات  االأموال  وجمع  وتوزيعها  واملجالت  وال�شحف  املن�شورات  واإ�شدار 

االإعالنات قبل احل�شول على ترخي�س م�شبق من اجلهات املخت�شة باجلامعة.

املادة االأوىل بعد املائة :

اإىل  النظام  اأو  ال�شرع  يخالف  ما  كل  اإح�شار  عن  االبتعاد  الطالب  على  يجب 
اجلامعة ومرافقها كاملجالت واالأ�شرطة واالأجهزة املحتوية على ما هو ممنوع �شرعًا اأو 
نظامًا، واالأ�شلحة النارية اأو البي�شاء، واملواد القابلة لال�شتعال اأو التفجري، وللجهات 

املخت�شة باجلامعة احلق يف م�شادرة ذلك حال وجوده.

املادة الثانية بعد املائة :

واالإدالء  الوقائع،  وتهويل  االأخبار،  اختالق  عن  االبتعاد  الطالب  على  يجب 
مبعلومات كاذبة اأو مغلوطة لو�شائل االإعالم وغريها، واحلذر من كل ما ميكن اأن ي�شيء 

اإىل اجلامعة ومن�شوبيها.

املادة الثالثة بعد املائة :

يجب على الطالب التقيد با�شتخراج البطاقة اجلامعية خالل �شهر على االأكرث من 
التحاقه باجلامعة، ويحملها معه ب�شفٍة دائمة اأثناء وجوده يف اجلامعة، وبتقدميها 
اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني، وبخا�شة من�شوبي االأمن اجلامعي،  ملن يطلبها من 
واملحا�شرات  اجلامعة  اإىل  اإدخاله  عن  االمتناع  اجلامعة  يف  الر�شمية  وللجهات 
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كمن�شوبي  املخت�شة  وللجهات  اإبرازها،  بعد  اإال  له  اخلدمات  وتقدمي  واالختبارات، 
االأمن اجلامعي �شبط واإخراج كل طالب من البنني ال يحمل معه بطاقته اجلامعية، 
االأمن  الطالبات كمن�شوبات  املخت�شة ب�شطر  التاأديب، وللجهات  اإىل ق�شم  اإحالته  اأو 

اجلامعي �شبط كل طالبٍة ال حتمل بطاقتها اجلامعية، وعر�شها على ق�شم التاأديب.
وعلى اجلهات املخت�شة التي يرجع اإليها قبول الطلبة امل�شتجدين اإعطاء الطالب 
امل�شتجد اإي�شااًل يثبت به هويته وكونه م�شتجدًا خالل ال�شهر االأول من درا�شته حتى 

ي�شتخرج البطاقة اجلامعية.

املادة الرابعة بعد املائة :

معها،  واملتعاقدين  وزوارها،  اجلامعة  من�شوبي  كافة  احرتام  الطالب  على  يجب 
عليهم  االعتداء  وعدم  اخللق،  بح�شن  معهم  والتعامل  وعمالهم،  فيها،  وامل�شتثمرين 
قواًل بال�شب اأو القذف اأو ال�شخرية اأو غري ذلك ، اأو فعاًل بالرمي اأو ال�شرب اأو الدفع اأو 
غري ذلك، وعدم اإتالف ممتلكاتهم، اأو اإخفائها، اأو ت�شييعها، اأو �شرقتها، اأو القيام بحق 
اأع�شاء هيئة التدري�س، ومعرفة قدرهم، وتقدير جهودهم، واال�شتجابة لتوجيهاتهم 
باملعروف، واال�شتفادة من علمهم ا�شتئذانهم عند اإرادة الدخول اأو اخلروج من القاعة 
ال�شحبة  قدر  ومعرفة  الطلبة،  زمالئه  بحق  والقيام  ونحوه،  املعمل  اأو  الدرا�شية 
والزمالة، والقيام بحق كافة موظفي اجلامعة بح�شن التعامل معهم، واإح�شان تقدمي 

الطلبات اإليهم باحرتاٍم وتقديٍر جلهودهم.

املادة اخلام�شة بعد املائة :

يجب على الطالب املحافظة على مرافق اجلامعة وممتلكاتها وقاعاتها ومعاملها 
اأو  اإتالفها،  لها، وعدُم  واالأجهزة املوجودة بها، وا�شتخداُمها يف االأغرا�س املخ�ش�شة 
وطاوالتها  واأبوابها  جدرانها  على  الكتابة  اأو  معاملها،  ت�شويه  اأو  العمل،  عن  تعطيلها 

جلامعة ومن�شوبيها
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اأو م�شيئة، كما يجب  اإىل مواقع حمظورة  الدخول يف �شبكة االإنرتنت  اأو  وكرا�شيها، 
عليه،  احل�شول  بعد  اإال  م�شبقًا  اإذنًا   ا�شتخدامه  ي�شتوجب  ما  ا�شتخدام  عدم  عليه 
املركزية  املكتبات  املوجودة يف  الكتب واالأجهزة  الطالب على  وي�شمل ذلك حمافظة 
ت�شمني  يف  احلق  وللجامعة  املحدد،  الوقت  يف  منها  ي�شتعريه  ما  واإعادة  والفرعية، 

الطالب قيمة ما اأتلفه، وما يرتتب على اإتالفه من تبعات.

املادة ال�شاد�شة بعد املائة :

داخل  واإ�شاراته  املرور  وقواعد  ال�شري  بنظام  التام  االلتزام  الطالب  على  يجب 
اجلامعة، واإيقاف ال�شيارة يف املواقف املخ�ش�شة، وعدم اإدخالها يف مكاٍن اأو موقف غري 
ماأذون به، اأو معاك�شة ال�شري، وعدم البقاء باجلامعة يف غري االأوقات الر�شمية املاأذون 

فيها.

املادة ال�شابعة بعد املائة :

وتوزيعًا  وبيعًا  وحماًل  تعاطيًا  واملخدرات  التدخني  اجتناب  الطالب  على  يجب 
وترويجًا يف كافة مرافق اجلامعة.

املادة الثامنة بعد املائة :

بكامريا  املزودة  االأجهزة  اأو  الت�شوير  اأجهزة  اإدخال  جتنب  الطالب  على  يجب 
كاجلواالت واحلا�شبات داخل مقرات الطالبات واإ�شكاناتهن دون ت�شريح م�شبق، كما 
يجب عليها االمتناع ب�شكل مطلق عن الت�شوير داخل اجلامعة ومرافقها دون ت�شريح 
االإجراءات  اتخاذ  باجلامعة  املخت�شة  وللجهات  لنف�شها،  ولو  املخت�شة  اجلهات  من 
مرافق  اإىل  حولهن  لدى  االأجهزة  لهذه  الطالبات  حيازة  عدم  من  للتاأكد  الالزمة 

اجلامعة.
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املادة التا�شعة بعد املائة :

باأنظمة  والتقيد  التام،  االن�شباط  اجلامعي  بال�شكن  املقيمني  الطلبة  على  يجب 
ال�شكن اجلامعي على النحو التايل :

1 - احرتام م�شرف ال�شكن واملوظفني والعاملني والتعاون معهم عند قيامهم مبهامهم 
مبا يحقق امل�شلحة العامة.

2 - التعاون مع زميل اأو زمالء الغرفة يف حتقيق االلتزام باأنظمة ال�شكن اجلامعي، 
كتوزيع القيام بواجب نظافة الغرفة وترتيب االأثاث بني �شاكنيها.

3 -  تزويد م�شرف ال�شكن باإفادة االنتظام و�شورة من اجلدول الدرا�شي مطلع كل 
ف�شل درا�شي.

4 - حمافظة الطلبة من البنني على اأداء ال�شالة جماعًة يف اأوقاتها.
5 - ت�شديد الر�شوم يف اأوقاتها اإن وجدت.

6 - مراعاة حقوق اجلريان.
7 - االهتمام بنظافة ال�شكن والغرفة، وو�شع املخلفات يف االأماكن املخ�ش�شة.

الثالجة  �شوى  الكهربائية  واالأجهزة  االإنارة  واأجهزة  التكييف  جهاز  اإغالق   -  8
عند اإرادة اخلروج من الغرفة حفاظًا على ال�شالمة العامة.

9 - اإبالغ م�شرف ال�شكن كتابيًا عن اأي عطل اأو خلل بالكهرباء اأو ال�شباكة اأو نحو 
ذلك .

اأو ن�شخه الأحٍد �شوى م�شرف  اإعطائه  الغرفة، وعدم  10 - املحافظة على مفتاح 
ال�شكن، وعدم تغيري قفل الباب دون ت�شريح.

11 - التحلي باملظهر املحت�شم وامللب�س الالئق ومراعاة الذوق العام وعدم جتاوز 
االأعراف ال�شائدة اخلا�شة بطالب العلم.

12 - االبتعاد عن اأي خمالفة الأنظمة ال�شكن وتعليماته، وعن كل ما ي�شيء اإىل 
اإ�شداَر ال�شو�شاء وال�شجيج،  �شمعة ال�شكن واجلامعة، وت�شمل هذه املخالفات 
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اأو نقله  اأو الر�شم عليه،  اأو الكتابة عليه،  اأو ت�شويهه،  واإتالف االأثاث ونحوه 
على  التعدي  ت�شمل  كما  الغرفة،  جدران  يف  امل�شامري  دق  اأو  الغرفة،  خارج 
ولو  ال�شكنية  الوحدات  داخل  باأنواعه  والتدخني  ممتلكاتهم،  اأو  االآخرين 
الغرفة،  داخل  املواقد  وا�شتعمال  والطبخ  بالطالب،  اخلا�شة  الغرفة  داخل 
نحوها  اأو  الفيديو  اأو  التلفاز  اأجهزة  واإدخال  املياه،  ا�شتخدام  يف  واالإ�شراف 
الغرفة  واإدخال احليوانات، وترك باب  املخت�شة،  اإذن كتابي من اجلهة  دون 
به  اخلا�شة  الغرفة  غري  غرفٍة  يف  واملبيت  ال�شكن،  من  اخلروج  عند  مفتوحًا 
اإذن حيث ي�شتوجب  اإدارة ال�شكن، واخلروج من ال�شكن بال  اإذن كتابي من  بال 
وا�شتقبال  عذر،  دون  املحا�شرات  عن  متغيبًا  بال�شكن  واملكث  اإذنًا،  اخلروج 
الوقت  غري  يف  اأو  املخت�شة،  اجلهة  اإذن  دون  بال�شكن  اإيواءهم  اأو  الزائرين 
عن  واالنقطاع  ال�شكن،  لزمالء  املزعجني  الزائرين  وا�شتقبال  فيه،  املاأذون 
ال�شكن ملدة اأ�شبوع فاأكرث دون تبليغ كتابي الإدارة ال�شكن ودون عذر، والتاأخر 
عن املواعيد املحددة للخروج من ال�شكن اأو العودة اإليه، وخروج الطالبة من 

ال�شكن لغري اجلامعة مع غري حمرمها.
13 - اإخالء ال�شكن يف مدة ال تزيد عن اأ�شبوع نهاية كل عام درا�شي، وعند التخرج، 

ما مل يح�شل على ت�شريح بالبقاء فيه مدة اأكرث من ذلك.

املادة العا�شرة بعد املائة :

على  املحافظة  للجامعة  التابعة  النقل  لو�شائل  امل�شتخدمني  الطلبة  على  يجب 
مع  اأو  معه  امل�شكالت  اإثارة  وعدم  املركبة،  قائد  لتوجيهات  واالنقياد  فيها،  الهدوء 
اأو �شكوى فباإمكانهم التقدم بها  بقية الراكبني ب�شكٍل قاطع، واإذا كان لديهم اقرتاح 
املركبة بحاٍل من  اإثارة ذلك داخل  بتاتًا يف  لهم احلق  ولي�س  املخت�شة،  اإىل اجلهات 

االأحوال.
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املادة احلادية ع�شرة بعد املائة :

يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�شات العليا بعدم الت�شجيل يف اأكرث من برنامج 
من برامج الدرا�شات العليا يف وقٍت واحد، وخمالفة ذلك توؤدي اإىل طي قيده.

املادة الثانية ع�شرة بعد املائة :

واحلذف  والت�شجيل  ونهايتها،  الدرا�شة  بدء  مبواعيد  التقيد  الطالب  على  يجب 
والتكليفات،  البحوث  ت�شليم  ومواعيد  والتحويل،  والتاأجيل  واالعتذار  واالإ�شافة 
ومواعيد  وت�شليمها،  طباعتها  وموعد  العلمية،  للر�شالة  الطباعة  اإذن  اأخذ  وموعد 
اإليها، واالختبارات  ُي�شتدعى  التي  املر�شدين، ومواعيد اجلل�شات  اأو  امل�شرفني  مقابلة 
الدورية والنهائية وال�شاملة، وال ي�شمح له بدخول االختبار النهائي وال ال�شامل بعد 
م�شي ن�شف �شاعٍة من بدئه، وال ي�شمح له باخلروج منه قبل م�شي ن�شف �شاعٍة من 

بدئه.
العملية  والدرو�س  املحا�شرات  بح�شور  االلتزام  املنتظم  الطالب  على  ويجب 

وامليدانية، وعدم الغياب اأو التاأخر ولو عن حما�شرة واحدة اإال لعذر قاهر.
واإذا تكرر تاأخر الطالب املنتظم عن حما�شرات اأحد املقررات مبا يزيد على ُع�شر 
تلك  يف  غائبًا  واحت�شابه  الدخول،  من  منُعه  املقرر  ملدر�س  يحق  فاإنه  املحا�شرة  مدة 

املحا�شرة فقط.
�شتبلغ  اأو  تبلغ  اأو جميعها  املقررات  اأحد  بعذٍر يف  الطالب  ن�شبة غياب  كانت  واإذا 
املقرر  من  ان�شحاب  بطلب  يتقدم  اأن  عليه  فاإن  الدرا�شي  الف�شل  حما�شرات  من   %25
املادة  يف  اال�شتمرار  من  ف�شيحرم  واإال  الدرا�شي،  الف�شل  عن  اعتذار  اأو  الدرا�شي، 

وح�شور اختباراتها ، ويعترب را�شبًا.
رئي�س  بناًء على تو�شية  املقرر  اإليها  ينتمي  التي  الكلية  ملجل�س  ا�شتثناًء   ويجوز 
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الق�شم اأو م�شرفة الق�شم الذي يقدم املقرر رفع احلرمان عن الطالب اإذا تقدم لرئي�س 
الق�شم اأو م�شرفة الق�شم بعذر يقبله جمل�س الكلية �شريطة اإال تزيد ن�شبة الغياب عن 

40% من املحا�شرات والدرو�س العملية وامليدانية.
اإذا زادت ن�شبة غياب طالب الدرا�شات العليا عن 25% من جمموع �شاعات االإ�شراف 
املحددة يف كل ف�شل درا�شي فاإنه يتم توجيه اإنذار اإليه، واإذا تكرر منه ذلك يف ف�شل 
اإنذاره للمرة الثانية، ويلغي قيده بقرار من جمل�س عمادة الدرا�شات  اآخر فاإنه يتم 

العليا بناًء على تو�شية الق�شم املخت�س والكلية.
واإذا انقطع الطالب عن الدرا�شة مدة ف�شل درا�شي كامل دون طلب تاأجيل فيطوى 
قيده من اجلامعة ما مل يكن له عذٌر مقبول، وملجل�س اجلامعة طي قيده عند انقطاعه 

ملدة اأقل.

املادة الثالثة ع�شرة بعد املائة :

يجب على الطالب االلتزام باجلد واالجتهاد يف التح�شيل العلمي، والقيام بكافة 
متطلبات الدرا�شة، والتقيد بخطة الدرا�شة، واحلر�س على ا�شتغالل الوقت يف طلب 

العلم والتزود من املعرفة والفنون واملهارات، وينبني على ذلك ما يلي:

اأ - اإذا اأحل طالب املرحلة اجلامعية بهذا الواجب وانخف�س معدله الرتاكمي عن 

)1( فاإنه يح�شل على اإنذار اأكادميي، واإذا ح�شل على ثالثة اإنذارات متتالية 

اجلامعة  وملجل�س  والت�شجيل،  القبول  عمادة  من  بقرار  اأكادمييًا  يف�شل  فاإنه 

للمقررات  بدرا�شته  الرتاكمي  معدله  رفع  ميكنه  ملن  رابعة  تو�شية  على  بناًء 

املتاحة.

ب - اإذا اأخل طالب الدرا�شات العليا بهذا الواجب وانخف�س معدله الرتاكمي عن 

ُيلغى  فاإنه  كاملة،  �شنة  اأو  متتاليني،  درا�شيني  ف�شلني  يف  جدًا(  )جيد  تقدير 

الدرا�شات  عمادة  وملجل�س  العليا،  الدرا�شات  عمادة  جمل�س  من  بقرار  قيده 
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العليا منُح الطالب فر�شًة واحدًة لف�شٍل درا�شي اأو ف�شلني على ما �شبق يف املادة 

الثانية واخلم�شني من هذه الالئحة.

على  فيه  ح�شل  اإذا  اإال  ا  مَّ مقرر  يف  ناجحًا  العليا  الدرا�شات  طالب  يعترب  ال   - ج 

تقدير )جيد( على االأقل.

اأفاد  اأو  العلمية،  امل�شرف  لتوجيهات  العليا  الدرا�شات  طالب  ي�شتجْب  مل  اإذا   - د 

امل�شرف باأن الطالب مل يتمكن من الكتابة العلمية التي تنا�شب املرحلة التي 

اإنذاره بخطاٍب من رئي�س الق�شم املخت�س بناًء على تقرير  هو فيها فاإنه يتم 

ف�شلني  يف  مرتني  واحٍد  ب�شبٍب  اإنذاره  بعد  الطالب  ي�شتجب  مل  واإذا  امل�شرف، 

الق�شم  ويرفع  املخت�س،  الق�شم  جمل�س  على  االأمر  ُيعر�س  فاإنه  خمتلفني 

التخاذ  العليا  الدرا�شات  عمادة  جمل�س  اإىل  الطالب  ب�شاأن  تو�شيته  املخت�س 

القرار املنا�شب من اإلغاء قيد الطالب، اأو تغيري امل�شرف، اأو ما يراه منا�شبًا.

هـ - مع مراعاة ما ورد بالفقرة )د( من املادة التا�شعة واالأربعني من هذه الالئحة 

عدم  ثلثاها  اأو  العليا  الدرا�شات  طالب  ر�شالة  على  احلكم  جلنة  قررا  اإذا 

قيد  يلغى  فاإنه  املناق�شة  بعد  قبولها  عدم  اأو  للمناق�شة،  الر�شالة  �شالحية 

الطالب بقراٍر من جمل�س عمادة الدرا�شات العليا.

 و- اإذا مل ينه الطالب يف املرحلة اجلامعية متطلبات التخرج خالل مدة اأق�شاها 

اأكادمييًا  يف�شل  فاإنه  الربنامج  مدة  على  عالوًة  لتخرجه  املقررة  املدة  ن�شف 

تو�شية  على  بناًء  اجلامعة  وملجل�س  والت�شجيل،  القبول  عمادة  من  بقرار 

جمل�س الكلية بالتن�شيق مع عمادة القبول والت�شجيل اأن يعطي الطالب فر�شًة 

درا�شته  كامل  جمموع  يتجاوز  ال  بحيث  التخرج  متطلبات  الإنهاء  ا�شتثنائيًة  

�شعف املدة االأ�شلية املطلوبة للتخرج.

ز - اإذا مل ينه طالب الدرا�شات العليا متطلبات التخرج يف املدة املحددة للربنامج 

جلامعة ومن�شوبيها
جتاه ا

جلامعة ومرافقهاو
واجبات الطالب يف ا
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وا�شتنفد فر�س التاأجيل، فاإنه يلغى قيده بقرار من جمل�س عمادة الدرا�شات 

اإ�شافية ال تزيد عن ف�شلني بناًء على  العليا، وملجل�س اجلامعة منحه فر�شًة 

تو�شية جمال�س الق�شم والكلية وعمادة الدرا�شات العليا.

ح - اإذا مل يجتز طالب الدرا�شات العليا االختبار ال�شامل مرتني فاإنه يلغى قيده 

بقراٍر من جمل�س عمادة الدرا�شات العليا.

املادة الرابعة ع�شرة بعد املائة :

والدورات  والندوات  ونحوها  املحا�شرات  �شري  على  املحافظة  الطالب  على  يجب 
اجلوال  الهاتف  ا�شتعمال  عن  االمتناع  ذلك  وي�شمل  بها،  االإخالل  وعدم  واالأن�شطة  

ونحوه اأثناء املحا�شرات ونحوها باأي نوع من اأنواع اال�شتعمال بغري اإذن.
من  الطالب  اإخراج  اجلامعي  االأمن  موظفي  من  يطلب  اأن  التدري�س  هيئة  ولع�شو 

القاعة ونحوها اإذا ح�شل منه اإخالٌل اأو خروج عن النظام.

املادة اخلام�شة ع�شرة بعد املائة :

واملكتبات  واملعامل  الدرا�شية  القاعات  نظافة  على  املحافظة  الطالب  على  يجب 
واملكاتب االإدارية باجلامعة، واالبتعاد عن اإدخال املاأكوالت وامل�شروبات داخلها.

املادة ال�شاد�شة ع�شرة بعد املائة :

الق�شم  جمل�س  يقرر  مبا  القيام  العليا  الدرا�شات  مرحلة  يف  الطالب  على  يجب 
تكليفه به من اأعمال اإدارية، اأو اأعماٍل تدري�شية منا�شبٍة لتخ�ش�شه الدرا�شي.
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املادة ال�شابعة ع�شرة بعد املائة :

باجلدة  ر�شالته  تتميز  باأن  التقيد  املاج�شتري  مرحلة  يف  الطالب  على  يجب 
ر�شالته  تتميز  باأن  التقيد  الدكتوراه  مرحلة  يف  الطالب  على  ويجب  واالأ�شالة، 
باالأ�شالة واالبتكار واالإ�شهام الفاعل يف اإمناء املعرفة يف جمال تخ�ش�شه، مع مراعاة 

ما يلي:

اأ – يجوز لطالب الدرا�شات العليا حتقيق كتاب تراثي ذي قيمة علمية يف جمال 

مرحلة  يف  اأو  املاج�شتري،  مرحلة  يف  اإما  فقط:  واحدة  مرحلة  يف  تخ�ش�شه 

الدكتوراه.

ب – يجوز لطالب الدرا�شات العليا ترجمة كتاٍب اأجنبي ذي قيمة علمية يف جمال 

مرحلة  يف  اأو  املاج�شتري،  مرحلة  يف  اإما  فقط:  واحدة  مرحلة  يف  تخ�ش�شه 

الدكتوراه.

املادة الثامنة ع�شرة بعد املائة :

العربية،  باللغة  ر�شالته  كتابة  العليا  الدرا�شات  مرحلة  يف  الطالب  على  يجب   
حتتوي  اأن  على  التخ�ش�شات،  بع�س  يف  ذلك  من  اال�شتثناء  اجلامعة  ملجل�س  ويجوز 

الر�شالة املقدمة بغري اللغة العربية على ملخ�س واٍف لها باللغة العربية.

املادة التا�شعة ع�شرة بعد املائة :

يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�شات العليا الذي متت مناق�شته واأو�شت جلنة 
املناق�شة بقبول الر�شالة مع اإجراء تعديالت عليها االأخذ بالتعديالت املطلوبة وعملها 

وت�شليمها للق�شم املخت�س خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ املناق�شة.

جلامعة ومن�شوبيها
جتاه ا

جلامعة ومرافقهاو
واجبات الطالب يف ا
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املادة الع�شرون بعد املائة :

يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�شات العليا الذي متت مناق�شته واأو�شت جلنة 
املناق�شة با�شتكمال اأوجه النق�س يف الر�شالة واإعادة مناق�شتها بعمل املطلوب وت�شليم 
املناق�شة  اإعادة  تتم  اأن  ُي�شمن  بحيث  ممكن  وقٍت  اأقرب  يف  املخت�س  للق�شم  الر�شالة 
خالل مدٍة ال تزيد عن عاٍم من تاريخ املناق�شة االأوىل، ويتم احت�شاب الدرجة يف هذه 

احلالة من ثمانني فقط، وُيكتفى يف حال قبول الر�شالة باإعالن اإجازتها فقط.

املادة احلادية والع�شرون بعد املائة :

االأوراق  وا�شتخدام  فيهما،  وامل�شاركة  والتزوير،  الغ�س  جتنب  الطالب  على  يجب 
املزورة ونحوها يف اأي غر�س كان، وانتحال ال�شخ�شية مطلقًا حتت اأي ظرف، والتواطوؤ 
على فعل ذلك، كما يجب عليه االمتناُع عن اإدخال الكتب واالأجهزة و�شائر املمنوعات 
داخل قاعات ومعامل االختبار، وااللتزام بالقواعد املنظمة لالختبارات، واالبتعاد 

عن ال�شرقات العلمية واالإخالل باالأمانة يف االأبحاث واالأعمال العلمية والفنية.
كما يجب على الطالب اإبالغ رئي�س ق�شمه فور علمه باأي ت�شرب الأ�شئلة االمتحانات، 

واالمتناع عن امل�شاركة يف ترويج تلك االأ�شئلة.
بط الطالب وهو يغ�س اأو ي�شرع يف الغ�س يف االمتحان اأو يخالف القواعد  واإذا �شُ
املنظمة لالختبارات فاإن على مدر�س املقرر اأو ع�شو جلنة املراقبة منعه من اال�شتمرار 
الذي  الق�شم  لرئي�س  ورفعه  واالإ�شهاد عليه،  وكتابة حم�شر مبا حدث،  يف االختبار، 
جلنة  اإىل  الكلية  عميد  ويرفعه  الكلية،  عميد  اإىل  بدوره  لريفعه  املقرر،  له  ينتمي 

التاأديب.
وامل�شاريع  البحوث  يف  علمية  �شرقٌة  اجلامعية  املرحلة  طالب  من  ُوجد  واإذا 
واالأعمال العلمية اأو الفنية فاإن على مدر�س املقرر كتابة تقرير باملو�شوع، ورفعه مع 
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ن�شخة من العمل امل�شروق اإىل رئي�س الق�شم الذي ينتمي له املقرر، لريفعه بدوره اإىل 
عميد الكلية، ويرفعه عميد الكلية اإىل جلنة التاأديب لتقرر العقوبة املنا�شبة.

واإذا ُوجد من طالب الدرا�شات العليا �شرقٌة علمية يف البحوث وامل�شاريع واالأعمال 
كتابة  املقرر  مدر�س  على  فاإن  املنهجية  الدرا�شة  اأثناء  املقدمة  الفنية  اأو  العلمية 
تقرير باملو�شوع، ورفعه مع ن�شخة من العمل امل�شروق اإىل رئي�س الق�شم الذي ينتمي 
اإىل عميد الكلية، ويرفعه عميد الكلية اإىل جمل�س عمادة  له املقرر، لريفعه بدوره 

الدرا�شات العليا.
واإذا وجدت ال�شرقة العلمية من طالب الدرا�شات العليا يف ر�شالته العلمية املقدمة 
لنيل الدرجة، وقررت جلنة احلكم على الر�شالة اأو ثلثاها عدم �شالحيتها للمناق�شة، 
اأو عدم قبولها بعد املناق�شة فاإنه ُيلغى قيد الطالب بقراٍر من جمل�س عمادة الدرا�شات 

العليا.
واإذا وجدت ال�شرقة العلمية من طالب يف بحث اأو م�شروع يتقدم به للموؤمترات اأو 
الندوات اأو املعار�س الداخلية اأو اخلارجية فاإن للم�شوؤول الذي علم بذلك رفع االأمر 

اإىل جلنة التاأديب املخت�شة.

املادة الثانية والع�شرون بعد املائة :

يجب على طالب املنحة اخلارجية مغادرة اململكة العربية ال�شعودية بعد انتهاء 
درا�شته خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ ح�شوله على وثيقة التخرج من 

املرحلة التي ا�شتقدم الأجلها.

جلامعة ومن�شوبيها
جتاه ا

جلامعة ومرافقهاو
واجبات الطالب يف ا
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الباب الرابع
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القواعد املنظمة حلماية حقوق الطالب
الف�شل االأول

االإجراءات االأولية للتظلمات الطالبية

املادة الثالثة والع�شرون بعد املائة :

على الطالب يف حال وقوٍع مظلمٍة عليه اأن يرفع اأمره اأواًل خطيًا اإىل رئي�س الق�شم 
اأو م�شرفة الق�شم يف حدود االحرتام يف معاملٍة م�شجلٍة لها رقٌم وتاريخ.

ل يف التظلم بدقة وو�شوح تاريخ املظلمة وتفا�شيل وقوعها، وما قد يكون  ويف�شَّ
لدى الطالب من بينات عليها.

املادة الرابعة والع�شرون بعد املائة :

ُي�شتثنى من الرفع اإىل رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم ما يلي:

اأ - التظلم من القرارات التاأديبية ال�شادرة بناء على تو�شيات جلان التاأديب؛ فاإنه 

 60 تتجاوز  مدٍة ال  مبا�شرًة، خالل  التو�شية  اأ�شدرت  التي  اللجنة  اإىل  َيرفع 

يومًا من موعد اإبالغ الطالب بالقرار التاأديبي ال�شادر �شده، فاإن اأن�شفته واإال 

فله رفع تظلمه اإىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب.

ب - التظلمات املدعى فيها على رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم؛ فاإنها ُترفع كتابيًا 

مبا�شرًة اإىل اللجنة الفرعية بالكلية اأو املعهد.
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ج - التظلمات املرفوعة �شد عميد اأو عميدة الكلية اأو املعهد اأو اأحد وكالء الكليات 

واملعاهد اأو وكيالتها؛ فاإنها ُترفع كتابيًا مبا�شرة اإىل اللجنة الدائمة.

د - التظلمات املرفوعة يف الف�شل ال�شيفي فاإنها ُترفع كتابيًا مبا�شرة اإىل اللجنة 

الدائمة.

املادة اخلام�شة والع�شرون بعد املائة :

مع مراعاة ما �شبق باملادة الرابعة والثمانني، وما �شياأتي يف املادة الثالثة والثمانني 
بعد املائة من هذه الالئحة ُي�شرتط اأن يكون رفع املظلمة اإىل رئي�س الق�شم اأو اجلهة 

املخت�شة خالل مدٍة ال تزيد عن ف�شٍل درا�شي واحٍد من وقوعها.
وللَّجنة الدائمة واللجنة العليا اال�شتثناء من ذلك وقبول النظر يف ال�شكاوى بعد 

تلك املدة اإذا راأت امل�شلحة يف ذلك.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون بعد املائة :

على رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم خماطبُة من ُرفعت �شده الدعوى اأو ح�شل منه 
التق�شري ر�شميًا يف مدة ال تتجاوز اأ�شبوعًا من تاريخ رفع الطالب ملظلمته، ومطالبُته 

بالرد كتابيًا يف مدة ال تتجاوز اأ�شبوعًا من خطاب رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم.

املادة ال�شابعة والع�شرون بعد املائة :

ُيطلع رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم الطالب خالل ثالثة اأ�شابيع على االأكرث من 
رفعه ملظلمته على اإجابة املدعى عليه اإن وجدت:

اأو ر�شي الطالب بال�شلح غري مكره،  ه،  اإليه حقَّ ُمقنعُة للطالب مو�شلًة  فاإن كانت 
، وير�شل  ، واأنه مل تبق له مطالبٌة جتاه املدعى عليه  فيطلب منه التوقيع بالر�شى 

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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ال رئي�س الق�شم خطابًا مبا مت اإىل عميد الكلية اأو املعهد، مع �شورٍة من توقيع الطالب 

بالر�شى، واملرفقات اإن وجدت، وير�شل عميد الكلية خطابًا مبا مت مع �شورة من كامل 
املعاملة اإىل اللجنة الدائمة.

عى عليه  واإن مل يقتنع الطالب اأو و�شل اإليه بع�ُس حقه دون بع�س اأو مل ُيجب املدَّ
منها  �شورة  مع   ، اإفادًة مبا متَّ الق�شم  م�شرفة  اأو  الق�شم  رئي�س  من  ُيعطى  الطالب  فاإن 
لعميد الكلية اأو املعهد، وُيخرُب رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم الطالَب باأن من حقه 
رفَع التظلم اإىل اللجنة الفرعية حلماية حقوق الطالب بالكلية اأو املعهد الذي ينتمي 
اإليه املدعى عليه، فاإن كان املدعى عليه ال ينتمي لكلية وال معهٍد، اأو كان ينتمي ملعهٍد 

ال طالب به فيخربه اأن من حقه الرفع اإىل اللجنة الدائمة مبا�شرة.

املادة الثامنة والع�شرون بعد املائة:

ال ي�شرتط يف �شماع وقبول تظلمات الطلبة اأن تكون �شد معني، بل يكفي يف �شماع 
دعوى الطالب اأن يعني حقًا اأو اأكرث من حقوقه املقررة ويدعي حرمانه منه.
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الف�شل الثاين
اللجان الفرعية حلماية حقوق الطالب

املادة التا�شعة والع�شرون بعد املائة 

ُين�شاأ يف كل كليٍة ومعهٍد ي�شم طالبًا جلنٌة فرعيٌة حلماية  حقوق الطالب مطلَع كلِّ 
عام درا�شي بقراٍر من �شعادة عميد اأو عميدة الكلية اأو املعهد، واإذا كان ينتمي للكلية 
البنني،  الطالب  مبقر  اإحداهما  جلنتان،  فُتن�شاأ  وطالباٌت  البنني  من  طالٌب  املعهد  اأو 

واالأخرى مبقر الطالبات.
وت�شكل  اللجنة مبقر البنني كما يلي :
1 - اأحد وكالء الكلية اأو املعهد رئي�شًا.

2 - اثنان من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية اأو املعهد اأع�شاء.
2 - اثنان من الطالب املتميزين بالكلية اأو املعهد علميًا وُخلقيًا اأع�شاء.

3 - �شكرتري.
وت�شكل  اللجنة مبقر الطالبات كما يلي:

1- اإحدى وكيالت الكلية اأو املعهد رئي�شًا.
2- اثنتان من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية اأو املعهد اأع�شاء.

3- اثنتان من الطالبات املتميزات بالكلية اأو املعهد علميًا وخلقيًا اأع�شاء.
4- �شكرتري.

املادة الثالثون بعد املائة :

اجلامعة  طالب  تظلمات  يف  بالنظر  واملعاهد  بالكليات  الفرعية  اللجان  تخت�سُّ 
اأع�شاء هيئة التدري�س  اإليه اللجنة من  اأو املعهد الذي تنتمي  جتاه من�شوبي الكلية 

واملوظفني والطالب بعد املرور باالإجراءات االأولية للتظلمات الطالبية.

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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وُي�شتثنى من ذلك :

اأ- التظلمات املرفوعة �شد رئي�س الق�شم اأو م�شرفة الق�شم اأو جمل�س الق�شم فاإنها 

ترفع اإىل اللجنة الفرعية دون حاجٍة للمرور باالإجراءات االأولية للتظلمات 

الطالبية.

ب - التظلمات املرفوعة �شد جمل�س الكلية اأو العمادة اأو املعهد، اأو عميد اأو عميدة 

الكلية اأو العمادة اأو املعهد اأو اأحد الوكالء والوكيالت اأو اأحد اأع�شاء اللجنة  

الفرعية فاإنها ترفع اإىل اللجنة الدائمة مبا�شرة.

الدائمة  اللجنة  اإىل  ترفع  فاإنها  ال�شيفي  الف�شل  يف  املرفوعة   التظلمات   - ج 

مبا�شرة.
املادة احلادية والثالثون بعد املائة :

تتمثل مهام �شكرتري اأو �شكرترية اللجنة الفرعية يف التايل:

اأ - توفري ن�شخ من الئحة حقوق  الطالب وواجباته، ومناذج التظلم، من لدن وحدة 

حماية حقوق الطالب بعمادة �شوؤون الطالب، واإعطاوؤها للطلبة املتظلمني .

وطلب  الغر�س،  لهذا  املعد  للنموذج  تعبئتهم  بعد  الطلبة  تظلمات  ا�شتقبال   - ب 

اإفادة رئي�س الق�شم واإفادة املدعى عليه اإن وجدتا.

ج - التن�شيق بني االأع�شاء لتحديد مواعيد انعقاد اللجان.

د - امل�شاركة مع اللجنة يف اإبداء الراأي والت�شويت.

اإبالغ الطالب مبا مت يف تظلمه من اإجراء، واأخذ توقيعه بالعلم، وبالر�شى  هـ - 

اإن  وجد، فاإن مل ير�س الطالب اأو مل يقتنع، اأو و�شل اإليه – يف نظره – بع�س 

اأو ال�شكرترية باأن من حقه  اأو ال�شكرتري  حقه دون لع�س، فيخربه ال�شكرتري 

رفع تظلمه اإىل اللجنة الدائمة خالل مدة ال تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من 

تاريخ اإبالغ الطالب بقرار اللجنة الفرعية.
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و - اإبالغ املدعى عليه مبا مت يف الدعوى من اإجراء، واأحذ توقيعه بالعلم، والر�شى 

اأو ال�شكرترية باأن من  اأو مل يقتنع فيخربه ال�شكرتري  اإن وجد، فاإن مل ير�س 

حقه رفع عدم قناعته اإىل اللجنة الدائمة خالل مدة ال تتجاوز خم�شة ع�شر 

يومًا من تاريخ اإبالغه ر�شميًا بقرار اللجنة الفرعية، ويكفي يف اإبالغه اإخطار 

رئي�س ق�شمه كتابيًا.

حقوق  حماية  وحدة  اإىل  ومرفقاتها  ق�شية  كل  عن  الوافية  التقارير  رفع   - ز 

الطالب بعمادة �شوؤون الطالب.

املادة الثانية والثالثون بعد املائة :

اإىل  يرفع الطالب تظلمه يف حدود االحرتام يف معاملٍة م�شجلة لها رقٌم وتاريخ 
ل يف التظلم بدقة وو�شوح تاريخ املظلمة وتفا�شيل وقوعها،  اللجنة الفرعية، ويف�شَّ

وما قد يكون لدى الطالب من بيانات عليها، وقيامه باالإجراءات االأولية
اإن وجدت، مع اإرفاق اإفادة رئي�س الق�شم اإن وجدت.

املادة الثالثة والثالثون بعد املائة :

انعقادها  ويكون  مظلمٌة،  ُوجدت  كلما  رئي�شها  بدعوة  الفرعية  اللجنة  تنعقد 
�شحيحًا بح�شور ثلثي اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س، وال تدخلها النيابة، 
عليه  يوقع  مبح�شر  والتحقيقات  واالإفادات  والقرارات  املناق�شات  كافة  وُتثبت 
املتعار�شة  االأ�شوات  ت�شاوي  حال  ويف  احل�شور،  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر  احل�شور، 

يرجح الراأي الذي �شوت له الرئي�س.

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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املادة الرابعة والثالثون بعد املائة :

للجنة الفرعية طلب ح�شور املدعي، وطلب اإفادة املدعى عليه خطيًا، اأو ح�شوره 
حال احلاجة املا�شة، ولها طلُب كلِّ ما يتعلق بالق�شية من اأوراق وم�شتندات �شواء كانت 
موجودة عند املدعي اأو املدعى عليه اأو الق�شم اأو غريه، ولها طلب اإفادة كل من تدعو 
احلاجة اإىل اأخذ اإفادته من اأطراف الق�شية االآخرين اإن وجدوا، ولها ا�شتدعاوؤهم 
مل�شي�س احلاجة، ولها االطالع على اأوراق االإجابات جلميع االختبارات واالطالع على 
البحوث �شواء منها ما يعود للمدعي اأو ما يعود لغريه من الطلبة عند احلاجة لذلك، 
ولها اال�شتعانة براأي املتخ�ش�شني على اإال يقل امل�شت�شارون يف هذه احلالة عن ثقتني.

املادة اخلام�شة والثالثون بعد املائة :

ل اللجنة الفرعية يف التظلمات املقدمة اإليها مما يدخل يف اخت�شا�شها خالل  َتْف�شِ
مدة ال تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقدمي التظلم، ويتوىل رئي�س اللجنة الفرعية رفع 
النتائج والقرارات اإىل عميد اأو عميدة الكلية اأو املعهد، وال ت�شبح قراراتها نافذًة اإال 

بعد اعتمادها من �شعادة عميد اأو عميدة الكلية اأو املعهد.

املادة ال�شاد�شة والثالثون بعد املائة :

للجنة الفرعية احلكم غيابيًا يف حال عدم امتثال املدعى عليه لطلب االإفادة اأو 
طلب احل�شور ملرتني متتاليتني يف�شل بينهما خم�شة اأيام على االأقل، وي�شقط بغيابه 
اأو امتناعه عن االإفادة حقه بعد ذلك يف اال�شتئناف اإىل اللجنة الدائمة ما مل يقدم 

عذرًا نظاميًا موثقًا تقبله اللجنة الدائمة.
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املادة ال�شابعة والثالثون بعد املائة :

ال تخرج قرارات اللجنة الفرعية عن واحٍد اأو اأكرث مما يلي :
1 - الرفع لعميد اأو عميدة الكلية اأو املعهد لتوجيه لفت نظر للمدعى عليه.

2 - منح الطالب اخلدمة اأو الطلب الذي يريده مما رف�شه املدعى عليه.
اأكادميي �شادٍر يف حق الطالب من غري مدير اجلامعة  باإلغاء قرار  3 - التو�شية 

ووكالئها وجمل�س اجلامعة.
وراأي  وامل�شتندات  االأوراق  على  بناء  ي�شتحقها  التي  الدرجة  الطالب  منح   -  4

املتخ�ش�شني.
واإعطاء  للتقومي  حمايدة  جلنة  وت�شكيل  للطالب،  نحوه  اأو  االختبار  اإعادة   -  5

الدرجة.
6 - تغيري امل�شرف اأو املر�شد للطالب.

�شها املدعى عليه. 7 - حتويل الطالب اإىل �شعبة اأخرى �شوى ال�شعبة التي يدرِّ
8 - اإحالة اأوراق املدعى عليه اإذا كان طالبًا اإىل جلنة تاأديب الطالب.

9 - اإحالة اأوراق املدعى عليه اإذا كان ع�شو هيئة تدري�س اأو موظفًا اإىل اللجنة 
الدائمة للنظر يف رفع طلب اإىل معايل مدير اجلامعة لتكليف اأحد العمداء 

بالتحقيق معه متهيدًا لعقد جل�شة تاأديب له وفق اللوائح املنظمة لذلك.
10 - اإ�شدار قرار م�شبب بحفظ الدعوى يف حال عدم كفاية االأدلة.

عى. 11 - اإ�شدار قرار بعدم ثبوت املدَّ
12 - اإحالة اأوراق املدعي اإىل جلنة تاأديب الطالب يف حال ثبوت كون الدعوى 
كيدية اأو كاذبة، اأو تكرر دعوى ا�شتحقاق درجٍة ال ي�شتحقها، ولو يف مقررات، 

اأو ف�شول خمتلفة.

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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املادة الثامنة والثالثون بعد املائة :

يتوىل عميد اأو عميدة الكلية اأو املعهد خماطبة اجلهات ذات العالقة بالقرارات 
اإياها، كعمادة الدرا�شات العليا، وعمادة  ال�شادرة عن اللجنة الفرعية بعد اعتماده 

القبول والت�شجيل، وعمادة �شوؤون الطالب.

املادة التا�شعة والثالثون بعد املائة :

يوقف العمل بقرارات اللجان الفرعية حال تقدمي اأحد طريف الدعوى ا�شتئنافًا 
�شدها اإىل اللجنة الدائمة.
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الف�شل الثالث
وحدة حماية حقوق الطالب

واللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب

 املادة االأربعون بعد املائة :

من  تتكون  الطالب  حقوق  وحماية  للتاأديب  اإدارٌة  الطالب  �شوؤون  بعمادة  ُتن�شاأ 
وحدتني:

الوحدة االأوىل : وحدة التاأديب، وت�شري اأعمالها وفقًا الأحكام الباب اخلام�س من                 
هذه الالئحة.

الوحدة الثانية : وحدة حماية حقوق الطالب، وت�شري اأعمالها وفقًا الأحكام هذا 
الف�شل من هذه الالئحة.

املادة احلادية واالأربعون بعد املائة :

تتوىل وحدة حماية حقوق الطالب بعمادة �شوؤون الطالب املهام التالية :
1 - العمل على ن�شر هذه الالئحة وتوزيعها على االأق�شام لتوزيعها على الطالب كل 

عام، وال�شيما امل�شتجدين منهم، ون�شرها على موقع العمادة.
2 - العمل على اإفراد اأجزاء من هذه الالئحة على �شكل مطويات وكروت ولوحات 
واجلوال  ال�شكن،  وخمالفات  التظلم،  كاإجراءات  ون�شرها،  ونحوها  اإعالنية 

املزود بكامريا ونحوه، والتدخني، والغ�س، وخمالفات ال�شري.
ل�شرح هذه  الطالب ووكالئه  �شوؤون  للطلبة مع عميد  لقاءات دورية  - ترتيب   3

الالئحة وبنودها لهم.

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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الكليات  وتزويد  اللجان،  اإىل  املوجهة  التظلمات  مناذج  اإعداد  على  العمل   -  4
واملعاهد بن�شخ منها، وو�شع منوذج منها يف �شفحة كل طالب على موقع اجلامعة.
5 - اإعداد ملف م�شتقل لكل طالب متظلم، وطلب تقارير اللجان الفرعية وجمع كل 
البيانات واملرفقات فيه، وح�شر ال�شوابق، وحماولة التاأكد من �شدق الدعوى.

6 - ا�شتقبال التظلمات التي يكون النظر فيها من اخت�شا�س اللجنة الدائمة.
7 - تن�شيق اأعمال اللجنة الدائمة وحما�شرها، ومواعيد جل�شاتها بعد التن�شيق 
مع اأع�شائها، وخماطبة اجلهات الر�شمية ذات العالقة عن طريق عميد �شوؤون 

الطالب.
اإبالغ ذوي العالقة بقرارات اللجنة الدائمة بعد م�شادقة �شعادة وكيل اجلامعة 

لل�شوؤون التعليمية، واأخذ توقيعاتهم بالعلم.
9 - م�شاركة مديرها مع اللجنة الدائمة يف الراأي والت�شويت.

املادة الثانية واالأربعون بعد املائة :

ملدة عامني  الطالب  دائمٌة حلماية حقوق  الطالب جلنٌة  �شوؤون  ت�شكل يف عمادة 
درا�شيني بقرار من مدير اجلامعة بناًء على تر�شيح �شعادة عميد �شوؤون الطالب على 

النحو التايل :
1- عميد �شوؤون الطالب رئي�شًا.

2 - وكيل عمادة �شوؤون الطالب للدعم الطالبي نائبا للرئي�س.
3 - اأحد وكالء عمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني ع�شوًا.

4 - اأحد وكالء عمادة الدرا�شات العليا ع�شوًا.
5 - اأحد وكالء عمادة القبول والت�شجيل ع�شوًا.

6 - اأحد اأع�شاء االإدارة القانونية وامل�شت�شارين ع�شوًا.
7 - اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س ع�شوًا.

8 - مدير وحدة حماية حقوق الطالب مقررًا.
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وعلى اأع�شاء هذه اللجنة االن�شباط يف ح�شور اجلل�شات، وعدم التخلف عنها بال 
عذر، واإذا تكرر غياب ع�شو اللجنة ثالث مرات متتاليات، اأو خم�شًا متفرقات فاإن على 
وال  املتغيب،  الع�شو  ال�شتبدال  اجلامعة  مدير  معايل  اإىل  خطاب  رفع  اللجنة  رئي�س 

يحق لرئي�س اللجنة التغا�شي عن ذلك.

املادة الثالثة واالأربعون بعد املائة :

تخت�س اللجنة الدائمة بالنظر فيما يلي:
اأو �شد  اأو عمادة،  اأو معهد  كلية  الطلبة �شد جمل�س  املرفوعة من  التظلمات   -  1

عمداء ووكالء الكليات واملعاهد والعمادات، اأو �شد اأع�شاء اللجان الفرعية.
2 - التظلمات املرفوعة من الطلبة �شد من�شوٍب ال ينتمي لكلية وال ملعهد، اأو ينتمي 

ملعهٍد ال طالب به.
الكليات واملعاهد خالل الف�شل  3 - التظلمات املرفوعة من الطلبة �شد من�شوبي 

ال�شيفي.
فيها  البت  يتم  مل  اإذا  الفرعية  اللجان  اإىل  الطلبة  من  املرفوعة  التظلمات   -  4

واعتمادها خالل 30 يومًا من رفع الطالب للتظلم.
5 - اال�شتئنافات املقدمة من الطلبة وغريهم �شد قرارات اللجان الفرعية.

6 - قرارات اللجان الفرعية التي تت�شمن التو�شية باإحالة ع�شو هيئة التدري�س 
اأو املوظف اإىل جلنة تاأديب، والرفع بذلك اإىل اللجنة العليا حلماية حقوق 

الطالب.
7 - درا�شة املظامل املتكررة، والرفع بت�شور كامٍل عنها اإىل اللجنة العليا حلماية 

حقوق الطالب.
اإىل  بذلك  والرفع  وقواعدها،  الالئحة  هذه  بنود  من  �شيء  تعديل  اقرتاح   -  8

اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب.

حلماية حقوق الطالب
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املادة الرابعة واالأربعون بعد املائة :

معاملٍة  يف  االحرتام  حدود  يف  ا�شتئنافه  عليه  املدعي  ويرفع  تظلمه،  املدعي  يرفع 
ل يف التظلم اأو اال�شتئناف بدقة وو�شوح  م�شجلة لها رقٌم وتاريخ اإىل اللجنة الدائمة، ويف�شَّ
تفا�شيل املو�شوع وتاريخه، وما قد يكون لدى رافع التظلم اأو اال�شتئناف من حجج وبينات، 

واإجراءات �شابقة اإن وجدت.

املادة اخلام�شة واالأربعون بعد املائة :

انعقادها  ويكون  مظلمٌة،  وجدت  كلما  رئي�شها  بدعوة  الدائمة  اللجنة  تنعقُد 
�شحيحًا بح�شور ثلثي اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه، وال تدخلها 
النيابة عن بقية االأع�شاء، وتثبت كافة املناق�شات والقرارات واالإفادات والتحقيقات 
ت�شاوي  حال  ويف  احل�شور،  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر  احل�شور،  عليه  يوقع  مبح�شر 

االأ�شوات املتعار�شة يرجح الراأي الذي �شوت له رئي�س اجلل�شة.

املادة ال�شاد�شة واالأربعون بعد املائة :

للجنة الدائمة طلب ح�شور املدعي، واملدعى عليه، وطلُب كٌل ما يتعلق بالق�شية 
اأو  الق�شم  اأو  املدعى عليه  اأو  املدعي  �شواء كانت موجودة عند  اأوراٍق وم�شتندات  من 
الق�شية  اأطراف  من  اإفادته  اأخذ  اإىل  احلاجة  تدعو  من  كل  اإفادة  طلب  ولها  غريه، 
اأوراق  على  االطالع  ولها  باحل�شور،  واإلزامهم  ا�شتدعاوؤهم  ولها  وجدوا،  اإن  االآخرين 
االإجابات جلميع االختبارات واالطالع على البحوث �شواء منها ما يعود للمدعي اأو ما 
يعود لغريه من الطلبة عند احلاجة لذلك، ولها اال�شتعانة يف ذلك براأي املتخ�ش�شني 
من داخل اجلامعة اأو خارجها على اأال يقل امل�شت�شارون يف هذه احلالة عن ثقتني، لي�س 

من بينهم من عر�س عليه االأمر من قبل اللجنة الفرعية اإن كان.
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املادة ال�شابعة واالأربعون بعد املائة :

يف  يدخل  مما  اإليها  املقدمة  واال�شتئنافات  التظلمات  يف  الدائمة  اللجنة  ل  َتْف�شِ
اال�شتئناف،  اأو  التظلم  تقدمي  تاريخ  من  يومًا   45 تتجاوز  ال  مدة  خالل  اخت�شا�شها 
ويتوىل رئي�شها رفع النتائج والقرارات اإىل �شعادة وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية، 
مع �شورٍة اإىل معايل مدير اجلامعة، وال ت�شبح قراراتها نافذٌة اإال بعد اعتمادها من 
�شعادة وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية، وتكت�شب بذلك البت والقطعية والنهائية، ما 
مل يعرت�س معايل مدير اجلامعة على القرار خالل مدٍة ال تزيد على خم�شة ع�شر يومًا 
من اعتماده، فحينئٍذ حتال الق�شية برمتها اإىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب.

املادة الثامنة واالأربعون بعد املائة :

للجنة الدائمة احلكم غيابيًا يف حال عدم امتثال املدعى عليه لطلب االإفادة اأو 
احل�شور لثالث مرات متتاليات يف�شل بينها خم�شة اأيام على االأقل.

املادة التا�شعة واالأربعون بعد املائة :

ال تخرج قرارات اللجنة الدائمة عن واحٍد اأو اأكرث مما يلي:
1 - توجيه لفت نظر للمدعى عليه، وو�شع �شورة من ذلك يف ملفه.

2 - منح الطالب اخلدمة اأو الطلب الذي يريده مما رف�شه املدعى عليه.
وجمل�س  اجلامعة  مدير  غري  من  الطالب  يحق  يف  �شادٍر  اأكادميي  قرار  اإلغاء   -  3

اجلامعة.
وراأي  وامل�شتندات  االأوراق  على  بناء  ي�شتحقها  التي  الدرجة  الطالب  منح   -  4

املتخ�ش�شني.
5 - اإعادة االختبار اأو نحوه للطالب، وت�شكيل جلنة حمايدة للتقومي واإعطاء الدرجة.

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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6 - تغيري امل�شرف اأو املر�شد.
�شها املدعى عليه. 7 - حتويل الطالب اإىل �شعبة اأخرى �شوى ال�شعبة التي يدرِّ

8 - اإحالة اأوراق املدعى عليه اإذا كان طالبًا اإىل جلنة تاأديب الطالب.
9 - اإحالة اأوراق املدعى عليه اإذا كان ع�شو هيئة تدري�س اأو موظفًا اإىل اللجنة 
العمداء  اأحد  لتكليف  اجلامعة  مدير  معايل  اإىل  طلب  رفع  يف  للنظر  العليا 

بالتحقيق معه متهيدًا لعقد جل�شة تاأديب له وفق اللوائح املنظمة لذلك.
10 - اإ�شدار قرار م�شبب بحفظ الدعوى يف حال عدم كفاية االأدلة.

11- اإ�شدار قرار بعدم ثبوت املدعى.
12 - اإحالة اأوراق املدعي اإىل جلنة تاأديب الطالب يف حال ثبوت كون الدعوى 
اأو كاذبة، وتكرر دعوى ا�شتحقاق درجٍة ال ي�شتحقها، ولو يف مقررين  كيدية 
اأو ف�شلني خمتلفني، مع مراعاة اأن اال�شتئناف يف نف�س الق�شية ال يعد تكرارًا.

املادة اخلم�شون بعد املائة :

يتوىل عميد �شوؤون الطالب خماطبة اجلهات ذات العالقة بالقرارات ال�شادرة عن 
اللجنة الدائمة بعد اعتمادها نهائيًا ن ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.

 املادة احلادية واخلم�شون بعد املائة :

واملوظفني،  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  �شئون  وعميد  الطالب،  �شئون  عميد  من  لكل 
وعميد الدرا�شات العليا، وعميد القبول والت�شجيل، ومن حكمت له اللجنة الدائمة، 
املخت�شة  اجلهات  تنفيذ  عدم  حال  يف  مبا�شرًة  اجلامعة  مدير  معايل  اإىل  ال�شكوى 
باجلامعة لقرارات اللجنة الدائمة التي اكت�شبت �شفة القطعية، وُيلزم معايل مدير 

اجلامعة تلك اجلهات باالإنفاذ الفوري لتلك القرارات.
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الف�شل الرابع

اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب

املادة الثانية واخلم�شون بعد املائة :

الطالبية  احلقوق  حلماية  عليا  دائمٌة  جلنٌة  اجلامعة  مدير  من  بقرار  ل  ُت�شكَّ
بع�شوية كل من:

1 - وكيل اجلامعة.
2 - وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية.

3 - وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي.
4 - عميد �شئون الطالب اأمينًا ومقررًا.

5 - عميد �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفني.
6 - عميد الدرا�شات العليا.

7 - عميد القبول والت�شجيل.
8 - اثنان من عمداء الكليات.

9 - عميدة الدرا�شات اجلامعية.
10- امل�شرف العام على االإدارة القانونية وامل�شت�شارين.

املادة الثالثة واخلم�شون بعد املائة:

تخت�سُّ اللجنة العليا مبا يلي:
1 - و�شع ال�شيا�شات العامة التي ت�شمن ا�شتمرار �شمان احلقوق جلميع من�شوبي 

اجلامعة.

حلماية حقوق الطالب
القواعد املنظمة 
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2 - متابعة التزام الكليات واملعاهد باإن�شاء اللجان الفرعية �شنويًا.
هيئة  ع�شو  مو�شوع  باإحالة  بالتو�شية  الدائمة  اللجنة  قرارات  يف  النظر   -  3
التدري�س اأو املوظف اإىل معايل مدير اجلامعة الإ�شدار قرار باإحالته للتحقيق.
الدائمة واعرت�س معايل  اللجنة  اأمام  ُنظرت  التي  الق�شايا  النظر يف  اإعادة   -  4
مدير اجلامعة على قراراتها فيها، ويكون قرار اللجنة العليا يف ذلك بتثبيت 

قرار اللجنة الدائمة اأو تغيريه باتًا ونهائيًا.
قرارات  بحقهم  �شدرت  الذين  الطلبة  من  املرفوعة  التظلمات  يف  النظر   -  5
تاأديبية، ب�شرط اأن يكونوا قد رفعوا تظلمهم خالل املدة النظامية اأواًل اإىل 
اللجنة التي اأ�شدرت القرار، وتاأخرت يف اإجابتهم، اأو اأجابتهم مبا مل يقنعهم.
6 - النظر يف مقرتحات اللجنة الدائمة بتعديل اأو تغيري بع�س مواد هذه الالئحة 

ح�شب ما تقت�شيه امل�شلحة، متهيدًا لعر�س ذلك  على جمل�س اجلامعة.

املادة الرابعة واخلم�شون بعد املائة :

التعيني  تاريخ  يف  ت�شاووا  فاإن  اأع�شائها،  من  الوكالء  اأقدم  العليا  اللجنة  يراأ�س 
الرئي�س  ويدعو  باجلامعة،  تعيينا  فاأقدمهم  ت�شاووا  فاإن  علمية،  رتبة  فاأعالهم 
اللجنة مرًة كل �شهرين ما مل تدع احلاجة اإىل عقد اجتماعاٍت يف مدٍة اأقل، ويكون 
الوكالء  بينهم واحٌد من  يكون من  اأن  اأع�شائها على  ثلثي  انعقادها �شحيحًا بح�شور 
على االأقل، وال تدخلها النيابة اإال يف نيابة الوكالء عن الرئي�س حال غيابه، وتثبت 
احل�شور،  عليه  يوقع  مبح�شر  والتحقيقات  واالإفادات  والقرارات  املناق�شات  كافة 
ُح الراأي  وت�شدر قراراتها باأغلبية احل�شور، ويف حال ت�شاوي االأ�شوات املتعار�شة يرجَّ

الذي �شوت له رئي�س اجلل�شة، وتكون قراراتها قطعية ونهائية.
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املادة اخلام�شة واخلم�شون بعد املائة :

يكون للجنة العليا يف احلاالت التي تنظر فيها يف ق�شيٍة من ال�شالحيات مثل ما 
للجنة الدائمة.

املادة ال�شاد�شة واخلم�شون بعد املائة :

عن  ال�شادرة  بالقرارات  العالقة  ذات  اجلهات  خماطبة  اجلامعة  وكيل  يتوىل 
اللجنة العليا، ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.

املادة ال�شابعة واخلم�شون بعد املائة :

يف  الواردة  واخلطابات  والقرارات  واملناق�شات  االإجراءات  جميع  تكون  اأن  يجب 
هذا الباب باأكمله �شريًة، بحيث ال يطلع عليها اإال اأ�شحاب ال�شالحية.
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القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
الف�شل االأول

ت�شكيل وحدة التاأديب وجلان التاأديب
واأعمالها و�شالحياتها

املادة الثامنة واخلم�شون بعد املائة :

حدود  يف  اجلامعة  يف  م�شوؤول  كل  على  واجٌب  الطلبة  على  االن�شباط  فر�س 
�شالحياته و�شلطته، فلع�شو هيئة التدري�س �شلطة يف فر�س االن�شباط داخل قاعة 
الدرا�شة، ولعميد الكلية اأو املعهد اأو العمادة �شلطٌة يف فر�س االن�شباط داخل الكلية 
اأو املعهد اأو العمادة، ومل�شرف ال�شكن �شلطٌة يف فر�س االن�شباط داخل ال�شكن، ول�شائق 
فر�س  يف  �شلطٌة  االأمن  وملن�شوبي  داخلها،  االن�شباط  فر�س  يف  �شلطٌة  النقل  و�شيلة 
االن�شباط يف كافة مرافق اجلامعة، وملن�شوبي االأمن احلق يف �شبط الطالب املخالف 
واإح�شاره جربًا اإىل اجلهة املخت�شة بعقابه، ولهم اإخراجه من اجلامعة جربًا، ولهم 
حجز الغر�س الذي متت به املخالفة كال�شيارة واجلوال وجهاز احلا�شب، ولهم ت�شوير 

املخالف بغر�س تعرف اجلهات املخت�شة عليه.
واإذا اأخل الطالب باالن�شباط اأو ارتكب خمالفة يف مكاٍن معني وجب على امل�شوؤول 
املخت�س ا�شتدعاء من�شوبي االأمن ل�شبط الطالب واإحالته للجهة املخت�شة، اأو حترير 
حم�شر مبا مت واالإ�شهاد عليه اإن اأمكن ورفعه للجهة املخت�شة عرب القنوات الر�شمية.
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املادة التا�شعة واخلم�شون بعد املائة :

ُتن�شاأ بعمادة �شوؤون الطالب وحدٌة اإدارية للتاأديب حتت اإدارة التاأديب وحماية 
الطالب مع فرع لها ب�شطر الطالبات، وفرٍع بكل كلية للبنني خارج مكة املكرمة، وفرع 
وحماية  التاأديب  اإدارة  وتتوىل  للطالبات،  الرئي�س  املقر  خارج  للبنات  كلية  بكل 
الوحدة  وتتوىل  الفروع،  هذه  �شائر  على  االإ�شراف  الطالب  �شوؤون  بعمادة  الطالب 

الرئي�شة وفروعها بالتعاون ما يلي:
1 - ا�شتقبال ق�شايا املخالفات الطالبية املحالة من اجلهات املختلفة.

2 - ا�شتدعاء الطلبة املتهمني باملخالفة، ويجب اأال يتاأخر ذلك عن اأ�شبوع واحٍد 
من تاريخ و�شول الق�شية.

3 - التحقيق الكتابي املبدئي مع املتهمني باملخالفة.
قبل  من  وامل�شلمة  باملخالفة  املتهم  مع  امل�شبوطة  واملواد  املمنوعات  اإحراز   -  4

من�شوبي االأمن اجلامعي اأو من قبل اجلهة املحيلة للق�شية.
5 - اإعداد ملف م�شتقل لكل طالب متهم باملخالفة، وجمع كل البيانات املمكنة فيه 
مبا فيها �شجل الطالب االأكادميي، و�شوابقه، وحماولة التاأكد من �شدق التهمة 
املوجهة اإليه من عدمه، وما ميكن اأن يوجد من ظروف تتعلق بالطالب، وتوؤثر 

يف احلكم يف ق�شيته تخفيفًا اأو ت�شديدًا.
اأع�شائها ملخ�شًا عن ق�شايا اجلل�شة  واإعطاء  التاأديب،  اأعمال جلنة  تن�شيق   -  6
قبل اجلل�شة مبوعد كاٍف، وحتديد مواعيد جل�شات اللجنة بعد التن�شيق مع 
اأع�شائها، وتنظيم حما�شرها وقراراتها وحفظها يف ملفات ورقية، وباحلا�شب 

االآيل.
7 - رفع حما�شر جلنة التاأديب اإىل �شعادة عميد �شوؤون الطالب لريفعها بدوره اإىل 
للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  �شعادة  اأو  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  �شعادة 

العليا للم�شادقة، كل فيما يخ�شه.

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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8 - العمل على اإنفاذ قرارات جلنة التاأديب بعد �شدورها.
9 - خماطبة اجلهات الر�شمية ذات العالقة واالأ�شخا�س ذوي العالقة عن طريق 
عميد �شوؤون الطالب يف ق�شايا الطلبة البنني، وعن طريق عميدة الدرا�شات 
املتهم،  ا�شتدعاء  اأجل  من  وذلك  الطالبات،  ق�شايا  يف  للطالبات  اجلامعية 
تنفيذ  بها  يتعلق  التي  اجلهات  اأو  الطالب،  اأمر  ويل  اأو  ال�شهود،  اأو  املدعي،  اأو 

قرارات جلنة التاأديب.

املادة ال�شتون بعد املائة :

البنني  الطالب  من  املخالفني  لتاأديب  دائمة  جلنٌة  الطالب  �شوؤون  بعمادة  ل  ُت�شكَّ
مطلع كل عام درا�شي بقرار من معايل مدير اجلامعة بناًء على تر�شيح �شعادة عميد 

�شوؤون الطالب من كل من:
1 - عميد �شوؤون الطالب رئي�شًا.

2 - وكيل عمادة �شوؤون الطالب للدعم الطالبي نائبًا للرئي�س.
3 - اأحد وكالء عمادة الدرا�شات العليا ع�شوًا.

4 - اأحد وكالء عمادة القبول والت�شجيل ع�شوًا.
5 - اأحد وكالء الكليات اأو املعاهد ع�شوًا.

6 - امل�شرف العام على مركز االإر�شاد الطالبي ع�شوًا.
التخ�ش�شات  ذوي  من  االأقل  على  اأحدهما  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  اثنني   -  7

ال�شرعية.
8 - مدير اإدارة التاأديب وحماية الطالب اأمينًا.

اجلامعة  تتبع  التي  الكليات  اإحدى  طلبة  من  بطالب  تتعلق  املخالفة  كانت  واإذا 
وال تقع داخل مدينة مكة املكرمة فاإنه ي�شاف اإىل ع�شوية اللجنة يف جل�شات تلك 
من  لغريه  وُي�شرف  اللجنة،  رئي�س  ير�شحه  الكلية  تلك  وكالء  اأحد  خا�شة  الق�شية 

اأع�شاء اللجنة.

الب
لط

ب ا
دي

لتاأ
مة 

نظ
د امل

اع
قو

ال



106

الئحة حقوق وواجبات الطالب

اأع�شائها االن�شباط يف ح�شور  تاأديب الطالب، وعلى  اللجنة جلنة  وت�شمى هذه 
مرات  ثالث  اللجنة  ع�شو  غياب  تكرر  واإذا  عذر،  بال  عنها  التخلف  وعدم  اجلل�شات 
متتاليات، اأو خم�شًا متفرقات فاإن على رئي�س اللجنة خماطبة معايل مدير اجلامعة 

ال�شتبداله، وال يحق لرئي�س اللجنة التغا�شي عن ذلك.

املادة احلادية وال�شتون بعد املائة :

من  املخالفات  لتاأديب  دائمة  جلنٌة  للطالبات  اجلامعية  الدرا�شات  بعمادة  ل  ُت�شكَّ
طالبات املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهن مطلَع كل عام درا�شي بقرار من معايل مدير 
�شعادة عميدة  باملفاهمة مع  �شوؤون الطالب  �شعادة عميد  بناًء على تر�شيح  اجلامعة 

الدرا�شات اجلامعية للطالبات من كل من:
1 - عميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات رئي�شًة.

2 - وكيلة عميد �شوؤون الطالب للدعم الطالبي نائبًة للرئي�شة.

3 - اإحدى وكيالت عميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات ع�شوًا.
4 - اإحدى وكيالت عميد الدرا�شات العليا ع�شوًا.

5 - اإحدى وكيالت عميد القبول والت�شجيل ع�شوًا.
ذوات  من  االأقل  على  اإحداهما  االإناث  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شوان   -  6

التخ�ش�شات ال�شرعية.
7 - نائبة امل�شرف العام على مركز االإر�شاد الطالبي ع�شوًا.

8 - نائبة مدير اإدارة التاأديب وحماية الطالب اأمينًة.
واإذا كانت املخالفة تتعلق بطالبٍة من طالبات اإحدى الكليات التي تتبع اجلامعة 
وال تقع داخل مدينة مكة املكرمة فاإنه ي�شاف اإىل ع�شوية اللجنة يف جل�شات تلك 
الطالب،  �شوؤون  عميد  �شعادة  ير�شحها  الكلية  تلك  وكيالت  اإحدى  خا�شة  الق�شية 

وُي�شرف لها عن تلك اجلل�شة اأو اجلل�شات مثل ما ُي�شرف لغريها من اأع�شاء اللجنة.
اأع�شائها االن�شباط يف ح�شور  تاأديب الطالب، وعلى  اللجنة جلنة  وت�شمى هذه 

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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مرات  ثالث  اللجنة  ع�شو  غياب  تكرر  واإذا  عذر،  بال  عنها  التخلف  وعدم  اجلل�شات 
متتاليات، اأو خم�شًا متفرقات فاإن على رئي�س اللجنة خماطبة معايل مدير اجلامعة 

ال�شتبداله، وال يحق لرئي�س اللجنة التغا�شي عن ذلك.

املادة احلادية وال�شتون بعد املائة :

ل بعمادة الدرا�شات اجلامعية للطالبات  جلنٌة دائمة لتاأديب املخالفات من  ُت�شكَّ
طالبات املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهن مطلَع كل عام درا�شي بقرار من معايل مدير 
�شعادة عميدة  باملفاهمة مع  �شوؤون الطالب  �شعادة عميد  بناًء على تر�شيح  اجلامعة 

الدرا�شات اجلامعية للطالبات من كل من:
1 - عميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات رئي�شًة.

2 - وكيلة عميد �شوؤون الطالب للدعم الطالبي نائبًة للرئي�شة.

3 - اإحدى وكيالت عميدة الدرا�شات اجلامعية للطالبات ع�شوًا.
4 - اإحدى وكيالت عميد الدرا�شات العليا ع�شوًا.

5 - اإحدى وكيالت عميد القبول والت�شجيل ع�شوًا.
ذوات  من  االأقل  على  اإحداهما  االإناث  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  ع�شوان   -  6

التخ�ش�شات ال�شرعية.
7 - نائبة امل�شرف العام على مركز االإر�شاد الطالبي ع�شوًا.

8 - نائبة مدير اإدارة التاأديب وحماية الطالب اأمينًة.
واإذا كانت املخالفة تتعلق بطالبٍة من طالبات اإحدى الكليات التي تتبع اجلامعة 
وال تقع داخل مدينة مكة املكرمة فاإنه ي�شاف اإىل ع�شوية اللجنة يف جل�شات تلك 
الطالب،  �شوؤون  عميد  �شعادة  ير�شحها  الكلية  تلك  وكيالت  اإحدى  خا�شة  الق�شية 

وُي�شرف لها عن تلك اجلل�شة اأو اجلل�شات مثل ما ُي�شرف لغريها من اأع�شاء اللجنة.
واإذا كانت املخالفة تتعلق بطالبٍة من الطالبات املقيمات باالإ�شكان اجلامعي فاإنه 
ي�شاف اإىل ع�شوية اللجنة يف جل�شات تلك الق�شية خا�شة وكيلة عميد �شوؤون الطالب 
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للخدمات الطالبية، وُي�شرف لها عن تلك اجلل�شة اأو اجلل�شات مثل ما ُي�شرف لغريها 
من اأع�شاء اللجنة.

وت�شمى هذه اللجنة جلنة تاأديب الطالبات، وعلى اأع�شائها االن�شباط يف ح�شور 
مرات  ثالث  اللجنة  ع�شو  غياب  تكرر  واإذا  عذر،  بال  عنها  التخلف  وعدم  اجلل�شات 
الطالب  �شوؤون  عميد  اإبالغ  اللجنة  رئي�شة  على  فاإن  متفرقات  خم�شًا  اأو  متتاليات، 
وال  املتغيب،  الع�شو  ال�شتبدال  اجلامعة  مدير  معايل  اإىل  خطاب  رفع  ليتوىل  بذلك 

يحق لرئي�شة اللجنة وال لعميد �شوؤون الطالب التغا�شي عن ذلك.

املادة الثانية وال�شتون بعد املائة :

اأو اأحد  اإليها معايل مدير اجلامعة  تنظر جلنة التاأديب يف الق�شايا التي يحيلها 
وكالئه اأو اأحد عمداء الكليات اأو املعاهد اأو العمادات امل�شاندة اأو وكالئهم، اأو امل�شرف 
العام على اإدارة االأمن وال�شالمة باجلامعة، اأو حتيلها اللجنة الدائمة حلماية حقوق 

الطالب.
اإىل  خمالفًا  يراه  مبا  خطاب  رفع  يف  احلق  اجلامعة  من�شوبي  من  من�شوب  ولكل 
م�شوؤول اجلهة التي يتبعها من هوؤالء االآنف ذكرهم ليحيله بدوره عند اقتناعه اإىل 

اجلهة املخت�شة.
ويف  الطالب،  �شوؤون  عميد  �شعادة  اإىل  البنني  الطلبة  ق�شايا  يف  االإحالة  وتكون 
الدرا�شات  عميدة  �شعادة  اأو  الطالب،  �شوؤون  عميد  �شعادة  اإىل  الطالبات  ق�شايا 

اجلامعية للطالبات.
للطالبات  اجلامعية  الدرا�شات  �شعادة  اأو  الطالب  �شوؤون  عميد   �شعادة  ويحيل 
الق�شية اإىل وحدة التاأديب املخت�شة ال�شتكمال االإجراءات االأولية، متهيدًا للعر�س 

على جلنة التاأديب.

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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املادة الثالثة وال�شتون بعد املائة :

تنعقد جلنة التاأديب عند احلاجة بدعوٍة من رئي�شها ، ولي�س الجتماعاتها وقت 
ر النظر يف ق�شية حمالٍة اإىل اللجنة عن 15 يومًا من تاريخ  حمدد، لكن يجب اأال يوؤَخّ
اكتمال التحقيق املبدئي مع املتهم باملخالفة، ويكون انعقادها �شحيحًا بح�شور ثلثي 
بقية  عن  النيابة  تدخلها  وال  نائبه،  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائها 
يوقع  مبح�شر  والقرارات  والتحقيقات  واالإفادات  املناق�شات  كافة  وتثبت  االأع�شاء، 
اكتمال  تاريخ  من  �شهرين  عن  تزيد  ال  مدة  خالل  قراراتها  وت�شدر  احل�شور،  عليه 
اأغلبية  راأي  على  بناًء  القرارات  تلك  وتكون  باملخالفة،  املتهم  مع  املبدئي  التحقيق 
رئي�س  له  �شوت  الذي  الراأي  يرجح  املتعار�شة  االأ�شوات  ت�شاوي  حال  ويف  احل�شور، 

اجلل�شة.

املادة الرابعة وال�شتون بعد املائة :

تبا�شر جلنة التاأديب ال�شالحيات التالية:
املخالفات  من  خمالفًة  بارتكابهم  الطلبة  �شد  املرفوعة  ال�شكاوى  يف  النظر   -  1
املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة، وي�شمل ذلك التظلمات وال�شكاوى املرفوعة 
من طالب �شد طالب اأو طلبة اآخرين ؛ فاإن املخت�س بالنظر هي جلنة التاأديب، 
التظلم  اإجراءات  مبا�شرة  اإىل  املتظلم  الطالب  من  ال�شكاوى  تلك  حتتاج  وال 
رئي�س  اإىل  املو�شوَع  َيرفُع  واإمنا  الالئحة،  هذه  من  الرابع  الباب  يف  املذكورة 
ق�شمه لريفع رئي�س الق�شم ذلك اإىل وحدة التاأديب املخت�شة عن طريق عميد 

الكلية.
2 - ا�شتدعاء الطالب املتهم باملخالفة للمثول اأمامها و�شماع اأقواله.

3 - ا�شتدعاء كل من له عالقٌة بالق�شية من من�شوبي اجلامعة اأيًا كانت منا�شبهم 
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للمثول اأمامها واالإدالء باإفادته.
هويته،  من  للتحقق  الالزمة  االإجراءات  وعمل  الطالب،  مع  التحقيق  اإعادة   -  4
وخطه، وب�شماته، وو�شعه االجتماعي، وكل ما يفيد يف التو�شل اإىل احلقيقة 

يف الق�شية.
5 - اإ�شدار قرار برف�س الق�شية لعدم االخت�شا�س.

املن�شو�س  العقوبات  من  اأكرث  اأو  بواحدة  الطالب  بعقوبة  التو�شية  اإ�شدار   -  6
عليها يف الف�شل الثاين من هذه الالئحة.

7 - اإ�شدار تو�شية بعقوبٍة للطالب مع الت�شهري بها اأو به على النحو الوارد يف املادة 
التا�شعة وال�شتني بعد املائة من هذه الالئحة.

8 - اإ�شدار تو�شية بعقوبة للطالب مع تعليق تخفيفها ب�شروط على النحو الوارد 
يف املادة الثانية وال�شبعني بعد املائة من هذه الالئحة.

اإ�شدار التو�شية بالرفع اإىل معايل مدير اجلامعة لت�شكيل جلنة حتقيق مع   - 9
يف  تورطه  احتمال  الق�شية  خالل  من  تبني  تدري�س  هيئة  ع�شو  اأو  موظف 

املخالفة.
اأو  اأمنية  حكومية  جهٍة  اإىل  بع�شها  اأو  الق�شية  باإحالة  التو�شية  اإ�شدار   -  10

ق�شائية خارج اجلامعة.
11 - اإ�شدار التو�شية بالعفو عن الطالب.

12 - اإ�شدار التو�شية بحفظ الق�شية لعدم كفاية االأدلة.
13 - اإ�شدار التو�شية بعقوبة الطالب مع وقف التنفيذ.

14 - اإ�شدار التو�شية بعقوبة الطالب مع عدم احت�شاب مدِة العقوبة �شمن املدة 
الدرا�شية للطالب.

15 - اإ�شدار التو�شية باإحالة الطالب اإىل مركز االإر�شاد الطالبي.
16 - اإ�شدار التو�شية باإحالة الق�شية اإىل اللجنة الدائمة حلماية الطالب.

17 - النظر يف مالحظات �شعادة وكيل اجلامعة لل�شوؤون التعليمية اأو �شعادة وكيل 
اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي على حم�شر اللجنة اإن وجدت.

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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الذين �شدرت بحقهم قرارات  الطلبة  املقدمة من  اال�شرتحامات  النظر يف   -  18
فيها  والبت  �شارية،  العقوبة  مادامت  تقدميها  تاريخ  تاأخر  مهما  عقابية 
على  تخفيفها  تعليق  اأو  تخفيفها  اأو  اإبقائها  اأو  العقوبة  باإلغاء  بالتو�شية 

�شرط.
19 - النظر يف التظلمات املقدمة من الطلبة الذين �شدرت بحقهم قرارات عقابية 
اإذا تقدموا بها يف املدة النظامية، واالإجابة عنها يف مدة ال تتجاوز 30 يومًا 

من تاريخ تقدم الطالب بتظلمه.
20 - اإعادة النظر يف ق�شية �شبق اإ�شدار القرارات فيها اأو حفظها ؛ بناًء على ظهور 

دالئل جديدة قاطعة قد تغري م�شار احلكم فيها.

املادة اخلام�شة وال�شتون بعد املائة :

اإذا كان اأحد اأع�شاء جلنة التاأديب اأو اأكرث طرفًا يف الق�شية �شد الطالب مل يجز 
اأو نحو ذلك، وال يح�شر من  �شاهدًا  اأو  اإال بو�شفه خ�شمًا  التاأديب  اأن يح�شر جل�شة 
اجلل�شة اإال بقدر احلاجة اإىل �شماع اإفادته، وال يكون له راأي يف التو�شيات ال�شادرة 

عن اللجنة، وال يوقع على حم�شر اجلل�شة.
واإذا كان الباقون من اأع�شاء جلنة التاأديب بعد اإخراج اأطراف الق�شية ال يبلغون 
اجلامعة  مدير  معايل  اإىل  خطابًا  يرفع  اأن  الطالب  �شوؤون  عميد  على  فاإن  الثلثني 

برت�شيح بدالء عن املخرجني لي�شدر قرارًا بتعيينهم يف تلك الق�شية اخلا�شة فقط.
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الف�شل الثاين

العقوبات التاأديبية واجلزاءات

املادة ال�شاد�شة وال�شتون بعد املائة :

تهدف العقوبات التي ت�شدر بحق الطالب املخالف اإىل واحد اأو اأكرث من االأهداف 
التالية:

1 - ا�شت�شالح الطالب، وحمايته من نف�شه، وتوعيته، وتربيته وتوجيهه، وردعه 
عن ال�شلوك اخلاطئ، اأو العودة اإىل ارتكاب املخالفة.

2 - حماية بقية الطلبة وحتذيرهم وزجرهم من االنخراط يف نف�س املخالفة.
3 - حماية من�شوبي اجلامعة وممتلكاتهم من �شر واأذى الطالب املخالف.

4 - حماية حرمة الدين، والوطن، والف�شيلة، وال�شرف واالأخالق.

املادة ال�شابعة وال�شتون بعد املائة :

باأنظمة  العقوبة احتجاجه بعدم علمه  يعفيه من  املخالف وال  الطالب  يفيد  ال 
اجلامعة ولوائحها.

املادة الثامنة وال�شتون بعد املائة .

الطالب  على  باإيقاعها  التو�شية  التاأديب  للجنة  يحق  التي  العقوبات  تنح�شر 
املخالف يف واحدٍة اأو اأكرث من العقوبات التالية:

1 - التنبيه م�شافهة. 
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ه اإىل املخالف، مع �شورة منه يف ملفه،  2 - التنبيه كتابة، وهو اإخطار ر�شمي ُيوجَّ
يبني له فيه اأن �شلوكه كان فيه خمالفٌة لواجب اأو اأكرث من واجباته اجلامعية.
ه اإىل املخالف، مع �شورة منه يف ملفه،  3 - االإنذار كتابة، وهو اإخطار ر�شمي ُيوجَّ
يبني له فيه اأن �شلوكه كان فيه حمالفٌة لواجب اأو اأكرث من واجباته اجلامعية، 
واأنه مل يكن يليق به الوقوع يف مثل هذا ال�شلوك، واأن العودة اإليه مرًة اأخرى 

�شتوؤدي اإىل عقوبة اأ�شد.
وامل�شاركة  املخف�شة  كالتغذية  للطلبة  املقدمة  اخلدمات  بع�س  من  احلرمان   -  4
يف االأن�شطة والرحالت، وتخفي�س تذاكر ال�شفر، وا�شتخدام مرافق اجلامعة، 

واإلغاء ع�شوية االأندية الطالبية، مدًة حمددة اأو مطلقًا.
5 - النقل من حدٍة �شكنية اإىل وحدٍة اأخرى.

عن  تزيد  ال  مدًة  اجلامعي  بال�شكن  االإقامة  من  البنني  من  الطالب  حرمان   -  6
ف�شلني درا�شيني.

7 - حرمان الطالب من البنني من االإقامة بال�شكن اجلامعي مطلقًا.
8 - م�شادرة الغر�س الذي متت به املخالفة موؤقتًا، اأو ب�شكل دائم، اأو اإتالفه.

9 - اإلزام الطالب باإ�شالح ما اأتلفه اأو التعوي�س املايل بداًل عنه.
اأن  ميكن  التي  النهائية  للدرجة  النجاح  درجة  عن  يقل  ال  �شقف  حتديد   -  10

يح�شل عليها الطالب يف مقرر معني.
11 - احلرمان من دخول االمتحان النهائي يف مقرر واحد واعتباره را�شبًا فيه.

12 - اإلغاء درجة الطالب يف مقرر واحد اأو مقررين، واعتباره را�شبًا فيه.
له  ال�شماح  مع  ف�شلني،  اأو  واحٍد،  درا�شي  ف�شٍل  ملدة  الدرا�شة  عن  االإيقاف   -  13

با�شتخدام مرافق اجلامعة كاملكتبة املركزية.
اأو ف�شلني، و�شحب البطاقة  14 - االإيقاف عن الدرا�شة ملدة ف�شٍل درا�شي واحٍد، 
دخوله  واعتبار  العقوبة،  مدة  اجلامعة  دخول  من  وحرمانه  منه،  اجلامعية 

اجلامعة خمالفة تقت�شي العقوبة.
اأو  درا�شي واحد،  ملدة ف�شل  املخالف  للطالب  التخرج  اإ�شدار وثيقة  تاأخري   -  15
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ف�شلني، مع ال�شماح له با�شتخدام مرافق اجلامعة.
16 - اإلغاء قيد الطالب.

17 - الف�شل النهائي من اجلامعة.

املادة التا�شعة وال�شتون بعد املائة :

اللجنة  راأت  اإذا  ما  الالئحة  هذه  من  وال�شتني  الثالثة  باملادة  ورد  مما  ي�شتثنى 
التاأديبية حاجًة للت�شهري بعقوبة الطالب املخالف بغر�س الزجر والردع فيحق لها 
اإليه  اأو املعهد الذي ينتمي  التو�شية باإعالن ماهية املخالفة والعقوبة وا�شم الكلية 

الطالب، دون ذكر ا�شم الطالب اأو رقمه اجلامعي اأو اأي اأمر يدل على هويته.
ويحق للجنة التاأديب التو�شية بالت�شهري بالعقوبة مع ذكر ا�شم الطالب اإذا كانت 
املخالفة ال�شادرة منه متعلقًة بن�شره ال�شائعات الكاذبة، اأو اتهامه غريه بال بينة، اأو 

ت�شريحه لو�شائل االإعالم املختلفة اأو مواقع االإنرتنت بت�شريحات مغلوطة.
اإ�شافًة اإىل ما ورد املادة الثانية وال�شتني من هذه الالئحة من وجوب التدرج يف 
للمخالفة والظروف واملالب�شات  العقوبات منا�شبُتها  ُيراعى يف اختيار  واأن  العقوبة، 
وال�شوابق، يجب اأن ُيراعى يف العقوبة حتقيقها للغر�س الذي اأقرت من اأجبه ، وت�شدد 

العقوبة على الطالب املخالف فيكون لها �شقٌف اأدنى يف االأحوال التالية:
1 - كل طالب يعتدي على من�شوٍب من من�شوبي اجلامعة بالفعل كال�شرب ونحوه 

فاإنه ال تقل عقوبته عن االإيقاف لف�شل درا�شي واحٍد.
2 - كل طالب يتكرر منه االعتداء على من�شوٍب من من�شوبي اجلامعة بالفعل فاإنه 

ال تقل عقوبته عن االإيقاف لف�شلني درا�شيني.
اجلامعة  داخل  االآخرين  ممتلكات  على  االعتداء  منه  يتكرر  طالب  كل   -  3
ومرافقها بال�شرقة اأو االإتالف اأو نحوهما فاإنه يعاقب مبا ال يقل عن االإيقاف 

لف�شل درا�شي واحد مع الت�شمني.
اأو  اأو االأوىل بعد املائة،  4 - كل طالٍب يخالف اأحكام املادة ال�شاد�شة والت�شعني، 

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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الثانية بعد املائة من هذه الالئحة فال تقل عقوبته عن االإيقاف لف�شل درا�شي 
واحد.

5 - كل طالٍب ُت�شبط معه خمدرات ممنوعة فاإنه يعاقب مبا ال يقل عن االإيقاف 
عن الدرا�شة ملدة ف�شلني درا�شيني.

6 - كل طالب يتكرر منه التحني مبرافق اجلامعة للمرة اخلام�شة فاأكرث يعاقب مبا 
ال يقل عن االإيقاف عن الدرا�شة ملدة ف�شل درا�شي واحد.

7 - كل طالب يتكرر منه تعمد اإتالف �شيء من مرافق اجلامعة اأو ت�شويهه يعاقب 
مبا ال يقل عن االإيقاف عن الدرا�شة ملدة ف�شل درا�شي واحد، مع الت�شمني.

مقر  اإىل  بكامريا  مزود  جهاز  اإدخال  الرابعة  للمرة  منها  يتكرر  طالبٍة  كل   -  8
الطالبات اأو اإ�شكانهن، ومل ت�شور به فال تقل عقوبتها عن االإيقاف عن الدرا�شة 

ملدة ف�شٍل درا�شي واحد.
9 - كل طالبة ت�شور نف�شها داخل مقر الطالبات اأو اإ�شكانهن فال تقل عقوبتها عن 

االإيقاف عن الدرا�شة ملدة ف�شل درا�شي واحد.
10 - كل طالبة ت�شور غريها من من�شوبات اجلامعة وغريهن داخل مقر الطالبات 
اأو اإ�شكانهن فال تقل عقوبتها عن االإيقاف عن الدرا�شة ملدة ف�شلني درا�شيني مع 

م�شادرة اجلهاز واإتالفه.
من�شوبات اجلامعة تعاقب  من�شوبٍة من  ن�شر �شورة  يثبت عليها  – كل طالبٍة   11

بالف�شل النهائي من اجلامعة.
12 – كل طالبة يتكرر منها ت�شوير غريها من من�شوبات اجلامعة وغريهن داخل 
م�شادرة  مع  اجلامعة،  من  النهائي  بالف�شل  تعاقب  اإ�شكانهن  اأو  الطالبات  مقر 

اجلهاز واإتالفه.

املادة احلادية وال�شبعون بعد املائة :

تعهٍد  بكتابة  ُيلزم  فاإنه  الطالب  على  املخالفة  فيها  تثبت  التي  االأحوال  كل  يف 
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بااللتزام بتنفيذ ما يخ�شه من القرارات التاأديبية ال�شادرة يف حقه، والتعهد بعدم 
العودة اإىل املخالفة، ويكون امتناعه عن كتابة التعهد خمالفًة اأخرى تقت�شي ت�شديد 
عقوبته، كما يكون امتناعه عن تنفيذ ما يخ�شه من تو�شيات اللجنة كامتناعه عن 

مراجعة مركز االإر�شاد الطالبي خمالفًة اأخرى تقت�شي ت�شديد عقوبته.
وُي�شتثنى من ذلك احلالة التي يعرب فيها الطالب عن تظلمه من القرارات ال�شادرة 
التظلم،  اإجراءات  تنتهي  اأن  اإىل  التعهد  على  التوقيع  عدم  يف  احلق  له  فاإن  ؛  �شده 

وي�شبح القرار ال�شادر قطعيًا.

املادة الثانية وال�شبعون بعد املائة :

يجوز للجنة التاأديب تعليق تخفيف العقوبة اأو اإلغائها على قيام الطالب بعمٍل 
يثبت من خالله حتمله للم�شوؤولية، وعودته اإىل جادة ال�شواب، وحر�شه على تاليف 

اخلطاأ ال�شابق، ويكون ذلك العمل واحدًا اأو اأكرث، من االأعمال التالية:
1 - حفظ قدر معني من القراآن الكرمي.

2 - حفظ جملة من االأحاديث ال�شحيحة.
االختبار  مع  الطالب  خمالفة  مو�شوع  عن  يتحدث  �شريط  اأو  كتاب  تلخي�س   -  3

فيه.
مع  الطالب  خمالفة  مو�شوع  عن  يتحدث  �شريط  ا�شتماع  اأو  كتاب  قراءة   -  4

االختبار فيه.
5 - قيام الطالب بخدمة املكفوفني بالقراءة لهم، اأو الكتابة عنهم.

يتنا�شب مع  6 - قيام الطالب بالعمل بعمادة �شوؤون الطالب مدة معينة يف عمل 
قدراته.

املكتبة املركزية مدًة ال تقل عن �شبع  7 - قيام الطالب باملواظبة على املكث يف 
اأن  منه  يطلب  التي  االأيام  عدد  اللجنة  تو�شية  يف  ويحدد  اأ�شبوعيًا،  �شاعات 

يفعل فيها ذلك.

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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8 - قيام الطالب بالعمل يف املكتبة املركزية يف اإر�شاد امل�شتف�شرين، واإعانتهم يف 
البحث عما يريدون، واإرجاع الكتب اإىل اأماكنها مدًة ال تقل عن �شبع �شاعات 
د يف تو�شية اللجنة عدد االأيام التي يطلب منه اأن يفعل فيها  اأ�شبوعيًا، وُيحدَّ

ذلك.
واإحياء  العلمية  البحوث  مبعهد  املخطوطات  ق�شم  يف  بالعمل  الطالب  قيام   -  9
الرتاث االإ�شالمي فيما يوجهه اإليه مدير الق�شم من فرز املخطوطات اأو ن�شخها 
اأ�شبوعيًا،  �شاعات  �شبع  عن  تقل  ال  مدًة  ذلك  نحو  اأو  املدجمة  االأقرا�س  على 

ويحدد يف تو�شية اللجنة عدد االأيام التي يطلب منه اأن يفعل فيها ذلك.
10- قيام الطالب بالعمل يف مكتب رئي�س ق�شمه ح�شب ما يكلفه رئي�س الق�شم من 

اأعمال تتنا�شب مع قدراته.
11- ا�شرتاك الطالب بفاعلية يف جلنة اأ�شدقاء اأم القرى بال تدخني.

12 - قيام الطالب باأي نوع تراه اللجنة من اأنواع اخلدمة املجتمعية.
وُيلزم الطالب يف كل ما �شبق باإح�شار اإفادٍة تثبت قيامه بالعمل املحدد.

املادة الثالثة وال�شبعون بعد املائة :

املادة  يف  عليها  املن�شو�س  العقوبات  جميع  اإيقاع  يف  احلَقُ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
الثامنة وال�شتني بعد املائة من هذه الالئحة متى ما كانت حالة املخالف اأو املخالفة 
البت  تقت�شي  للجامعة  العامة  امل�شلحة  كانت  اأو  وال�شرية،  اخل�شو�شية  ت�شتوجب 
ال�شريع يف الق�شية، مع مراعاة التاأكد التام من ثبوت املخالفة على الطالب بالبينة 

القاطعة.

املادة الرابعة وال�شبعون بعد املائة :

من   )8  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1( العقوبات  اإيقاع  ينيبه  من  اأو  الطالب  �شوؤون  لعميد 
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العقوبات املن�شو�س عليها يف املادة الثامنة وال�شتني بعد املائة من هذه الالئحة متى 
ثبوت  من  التام  التاأكد  مراعاة  مع  للمخالفة،  ومنا�شبًا  للمخالف  كافيًا  ذلك  كان  ما 

املخالفة على الطالب بالبينة القاطعة.

املادة اخلام�شة وال�شبعون بعد املائة :

الثامنة  باملادة  الواردة   )15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،10( العقوبات  اإيقاع  يف  ُيراعى 
وال�شتني بعد املائة من هذه الالئحة اأال يكون �شببًا يف اإلغاء قيد الطالب.

املادة ال�شاد�شة وال�شبعون بعد املائة :

اجلامعة  وكيل  �شعادة  اإىل  التاأديبية  اللجان  حما�شر  رفع  �شوؤون  عميد  يتوىل 
التي تخ�س طلبة املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهم،  الق�شايا  التعليمية يف  لل�شوؤون 
واإىل �شعادة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي يف الق�شايا التي تخ�س 

طلبة الدرا�شات العليا ومن يف حكمهم.

جلنة  ت�شدرها  التي  العقوبات  على  االعرتا�س  يف  احلق  الطالب  �شوؤون  ولعميد 
للدرا�شة،  اللجنة مع مالحظاته عليها  اإىل  الق�شية  الطالبات، وحينئٍذ تعاد  تاأديب 
ويف حالة مت�شك اللجنة براأيها فاإن عميد �شوؤون الطالب يرفع املح�شر مع مرئياته، 

ويكون راأي الوكيل املخت�س قاطعًا للخالف.

املادة ال�شابعة وال�شبعون بعد املائة :

م�شادقة  بعد  املخالفني  على  التاأديبية  القرارات  الطالب  �شوؤون  عميد  ي�شدر 
الوكيل املخت�س على حم�شر جلنة التاأديب.

القواعد املنظمة لتاأديب الطالب
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وُي�شتثنى من ذلك ما يلي:
1 - التو�شية بف�شل الطالب نهائيًا من اجلامعة فاإن عميد �شوؤون الطالب يرفع يف 

�شاأنها خطابًا اإىل معايل مدير اجلامعة لالإ�شدار قرار الف�شل.
2 - التو�شية باإلغاء قيد طالب الدرا�شات العليا فاإن عميد �شوؤون الطالب يحيل 
املعاملة بعد امل�شادقة اإىل �شعادة عميد الدرا�شات العليا  لي�شدر جمل�س العمادة 

قرار اإلغاء القيد، مع اإ�شعار عمادة �شوؤون الطالب، واجلهات ذات العالقة.

املادة الثامنة وال�شبعون بعد املائة :

مع مراعاة ما ياأتي يف املادة التا�شعة وال�شبعني بعد املائة من هذه الالئحة يتوىل 
ال�شادرة  التاأديبية  بالقرارات  العالقة  ذات  اجلهات  خماطبة  الطالب  �شوؤون  عميد 

بحق الطالب املخالف، ومتابعة تنفيذها ملا يخ�شها من تلك القرارات.

املادة التا�شعة وال�شبعون بعد املائة :

يرتتب على الف�شل النهائي من اجلامعة عدم ال�شماح نهائيًا للطالب بالقيد يف اأي 
كلية من كليات اجلامعة اأو معاهدها، ويخاطب معايل مدير اجلامعة اجلهات املخت�شة 

الإبالغ بقية اجلامعات باململكة بقرار الف�شل.

املادة الثمانون بعد املائة :

اإدارة التاأديب  مع مراعاة ما ورد باملادة الثالثة وال�شتني من هذه الالئحة تقوم 
بحق  ال�شادرة  التاأديبية  القرارات  بحفظ  الطالب  �شوؤون  بعمادة  الطالب  وحماية 

الطالب يف ملفه ورقيًا، ويف املنظومة االإلكرتونية.
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املادة احلادية والثمانون بعد املائة :

تقوم اإدارة التاأديب وحماية الطالب بعمادة �شوؤون الطالب باإبالغ الطالب وويل 
اأمره بالقرارات ال�شادرة بحقه، واإفهامه بحقوقه وواجباته يف هذا ال�شدد.

ويجوز لعميد �شوؤون الطالب توجيه اإدارة التاأديب باالكتفاء باإبالغ الطالب فقط 
اإذا راأى امل�شلحة يف ذلك.

املادة الثانية والثمانون بعد املائة :

املتهم  اإيقاف ت�شجيل الطالب  يخت�سُّ عميُد �شوؤون الطالب ومَن ينيبه باحلقِّ يف 
باملخالفة يف املقررات، اأو تعليق نتائجه، اأو كليهما معًا يف واحدة من احلاالت التالية:

1 - اإذا مل يح�شر الطالب املتهم باملخالفة اإىل وحدة التاأديب اأو جلنة التاأديب 
رغم ا�شتدعائه بالطرق النظامية املمكنة.

2 - اإذا ُخ�شي اأن يتخرج الطالب قبل عر�شه على جلان التاأديب املخت�شة.
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الباب ال�ساد�س
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االأحكام اخلتامية

املادة الثالثة والثمانون بعد املائة :

ت�شري مواد هذه الالئحة من تاريخ اعتمادها نهائيًا من جمل�س اجلامعة، وتلغي 
بحقوق  اإخالل  وجود  حال  ويف  اجلامعة،  لوائح  يف  م�شمونها  مع  يتعار�س  ما  جميع 
مهما  بتظلمه  التقدم  للطالب احلقَّ يف  فاإن  الالئحة  اعتماد هذه  �شابٍق على  الطالب 
الالئحة  هذه  اعتماد  من  يومًا  �شتني  تتجاوز  ال  مدٍة  يف  املخت�شة  اللجان  اإىل  تقادم 

ون�شرها.

املادة الرابعة والثمانون بعد املائة :

�شحيفة  ويف  للجامعة،  الر�شمي  املوقع  يف  اعتمادها  بعد  الالئحة  هذه  تن�شر 
اجلامعة، وتطبع منها ن�شٌخ توزع على كافة من�شوبي اجلامعة، وتتوىل عمادة �شوؤون 

الطالب تنفيذ ذلك ومتابعته مع اجلهات ذات العالقة.

املادة اخلام�شة والثمانون بعد املائة :

على جميع من�شوبي اجلامعة اعتماُد العمل بهذه الالئحة، واحلر�س على تنفيذ 
اأحكامها، وااللتزام بها، وعلى عمداء الكليات والعمادات امل�شاندة ومديري االإدارات 

تذكري من�شوبي كلياتهم وعماداتهم واإداراتهم بها مطلع كل عام درا�شي.

ية
تام

خل
م ا

حكا
االأ
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املادة ال�شاد�شة والثمانون بعد املائة :

ولوائحه،  واجلامعات،  العايل  التعليم  جمل�س  نظام  مواد  على  يطراأ  تعديل  كل 
وقراراته، فاإنه ي�شري تلقائيًا على مواد هذه الالئحة امل�شتقاة منها.

املادة ال�شابعة والثمانون بعد املائة :

مقت�شيات  ح�شب  وتعديلها  الالئحة،  هذه  مواد  تف�شري  يف  احلق  اجلامعة  ملجل�س 
امل�شلحة العامة.

خلتامية
االأحكام ا
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وباهلل التوفيق وال�شداد؛؛؛
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