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احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
أما بعد :
فإنَّ اهلل تعاىل خلق الناس مجيعاً من أصلٍ واحد  ،يف أحسن تقويم  ،وكرَّمهم وفضَّلهم على
كثريٍ ممن خلق تفضيالً  ،وجعل ميزان الكرامة التقوى والعملَ الصاحل  ،وأهلم األنف
فجورها وتقواها  ،وجاءت الشريعة اإلسالمية الغراء بكل ما حيفظ حقوق اإلنسان وحيقق
مصاحله يف معاشه ومعاده  ،فحقوق اإلنسان دينٌ شرعه اهلل  ،ال منةٌ يهبها البشر  ،ومن
ينتهكها فإنه يتعدى على شرع اهلل  ،ويقع يف الظلم الذي حرمه اهلل تعاىل على نفسه  ،وجعله
حمرم ًا بني عباده .
وهذه املصاحل واحلقوق ال تتحقق إال حبماية الضروريات اخلم

( :الدين  ،والنف

،

والعقل  ،والعرض  ،واملال) اليت متثل يف احلقيقة حقوق اإلنسان األساسية اليت ال تتحقق
كرامته وإنسانيته إال بتوفرها .
ويف املقابل فإن الشريعة جعلت على اإلنسان من الواجبات ما يوصله االلتزامُ به إىل السعادة
والفالح يف دنياه وآخرته .
ويف هذا السياق ويف ضوء مقاصد الشريعة وكلياتها  ،ودون خمالفة شيءٍ من نصوصها تأتي
أنظمة وزارة التعليم العالي فتجعل لطلبة اجلامعة من البنني والبنات حقوقاً مكفولةً ،
وتفرض عليهم واجباتٍ ملزمةً  ،مردُّها وهدفها حتقيق مصلحة الطالب  ،وضمان حسن سري
العملية التعليمية وإجيابيتها  ،وحتقيقها لثمارها املنشودة  ،والبعد عن كل ما يثري املشكالت.
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وينطلق التزام مسؤولي جامعة أم القرى للطالب باحلقوق الواجبة له  ،واحرتام الطالب يف
اجلامعة للواجبات امللقاة على عاتقه وقيامه بأدائها :
 من جهة الوعي الثقايف لدى مجيع منسوبي اجلامعة بأنهم أسرةٌ واحدة  ،يسود بني
أفرادها الصدق  ،واالحرتام  ،والتسامح  ،واإلنصاف  ،والشعور باملسؤولية  ،والثقة ،
واحلوار والتواصل  ،والتعامل اإلسالمي الراقي  ،وتقديم املصلحة العامة  ،واحلرص
على جعل اجلامعة بيئة تعلم إجيابية آمنةً  ،بعيد ًة عن إثارة املشكالت واالضطرابات  ،أو
حبِّ التسلط على اآلخرين .
 ومن جهة إميان الطرفني بأن تسجيل الطالب باجلامعة وقبوله فيها هو مبثابة عقدٍ
بني طرفني  ،بنوده واجبة التنفيذ عليهما دون إخالل أو تقصريٍ أو مماطلة  ،عمالً بقول
اهلل تعاىل { :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [املائدة . ]1 :
 ومن جهة التزام اجلامعة مببدأ التميز واجلودة الشاملة  ،وسعيها ألن تكون بيئةً
تعليمية متميزة  ،حمفزة لإلبداع العلمي واملعريف  ،ترتقي باإلنسان  ،وحتظى بثقة
اجملتمع  ،وتعمل بروح الفريق .
وتأتي الئحة حقوق الطالب وواجباته يف جامعة أم القرى تعريفاً للطالب مبا له يف أنظمة
الوزارة واجلامعة ولوائحهما من حقوق جتاه مسؤولي اجلامعة  ،وطريقةِ املطالبة بها يف حال
اإلخالل بشيءٍ منها  ،وتعريفه أيضاً مبا عليه من واجبات  ،وعواقب إخالله بها ؛ إدراكاً من
املسؤولني باجلامعة ألهمية ااحمافظة على تل

احلقوق والواجبات  ،وأثر لل

على استقرار

الطلبة نفسياً وعلمياً  ،وانتظام مسريتهم األكادميية  ،ويقيناً منهم بأنه بقدر حصول الطالب
على حقوقه  ،وقيامه بواجباته  ،يكون عطاؤه وانتماؤه للجامعة  ،وجهده وتركيزه  ،وحتصيله
وتعليمه وتفوقه  ،وتوازن شخصيته .
إننا لنرجو أن يقود نشر الئحة احلقوق والواجبات وتفعيلها كالً من الطالب وعضو هيئة
التدري

واملوظف إىل ضبط النف

 ،ومساءلتها قبل اختال اخليارات  ،والتفكري قبل العمل ،
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وبذل قصارى اجلهد يف فهم اآلخرين وإعطائهم حقوقهم  ،واختال كافة التدابري الالزمة
لذل

.

وإننا لنأمل أن حتوزَ جامعةُ مهبط الوحي أم القرى قصبَ السبق يف هذا اجملال  ،وأن تكون
منارةً يف إرساء روح ااحمبة واالحرتام املتبادل والعدالة بني منسوبيها  ،إضافةً إىل ما هي عليه
من كونها معقالً للعلم وصرح ًا للرتبية .
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الباب األول
أحكام عامة

املادة األوىل
املقدمة السابقة هي جزءٌ من هذه الالئحة .

(مصطلحات الالئحة)
املادة الثانية
يكون للمصطلحات واأللفاظ التالية املعاني املوضحة أمام كل منها ما مل ينص على
خالفه:
1

 -اجلامعة  :جامعة أم القرى .

2

 الطالب – الطالب – الطلبة  :مجيع امللتحقني فعلياً باجلامعة للدراسة منالذكور واإلناث أياً كانت مستوياتهم التعليمية أو جنسياتهم أو أعمارهم  ،سواء
كانوا منتظمني أو منتسبني  ،ويدخل يف لل

الوافدون وطالب املنح الدراسية

الداخلية واخلارجية  ،وامللتحقون بالدبلومات والدورات والربامج التدريبية
باجلامعة  ،وال يدخل فيهم الطلبةُ املؤجلون حتى تنتهي فرتة التأجيل أو تُقطع ،
وال الطلبة املعتذرون أو الذين قاموا حبذف مجيع مقررات الفصل الدراسي حتى

5

ينتهي الفصل الدراسي  ،وال الطلبةُ الذين اشرتط لقبوهلم اجتياز بعض املقررات
التكميلية حتى يتم قبوهلم فعلياً  ،إال أنهم مجيعاً يعاملون يف حال صدور
خمالفاتٍ منهم معاملة الطالب الفعلي .
3

 -عضو هيئة التدري

 -أعضاءُ هيئة التدري

 :األساتذة  ،واألساتذة املشاركون ،

واألساتذة املساعدون  ،ويدخل يف معناهم يف أحكام هذه الالئحة ااحماضرون ،
واملعيدون  ،ومدرسو اللغات واملعينون على وظائف مساعدي الباحثني  ،لكوراً
وإناثاً.
4

 املوظف  -املوظفون  :كل من ينتمي إىل العمل يف اجلامعة من اإلداريني ،ومنسوبي الوحدات اإلدارية  ،والفنيني  ،ومنسوبي األمن والسالمة  ،وأمناء املكتبات
 ،وحمضري املختربات  ،والعمال  ،لكوراً وإناثاً .

5

 منسوبو اجلامعة  :كافة املنتمني إىل اجلامعة من الطلبة  ،وأعضاء هيئةالتدري

6

ومن يف حكمهم  ،واملوظفني .

 مرافق اجلامعة  :كل ما كان تابعاً جلامعة أم القرى من أرضٍ أو مبانٍ أو أثاثٍ أوأختام أو أوراق رمسية أو وسائل نقل  ،ويشمل لل

املباني السكنية ووسائل النقل

اليت تستأجرها اجلامعة أو تشارك يف استئجارها  ،ويشمل لل

أيضاً املواقع

التابعة للجامعة على اإلنرتنت .
7

 املخالفة  :كل قولٍ أو فعل يعارض أنظمة اجلامعة ولوائحها يصدر من منسوباجلامعة داخل اجلامعة ومرافقها أو خارجها  ،ما مل ينص على حتديد مكانها ،
ويدخل يف لل

ما يقع من منسوب اجلامعة يف الرحالت واألنشطة اليت تنظمها

اجلامعة أو تُشارك فيها .
8

 العقوبة  :اجلزاء النظامي املقرر يف أنظمة اجلامعة ولوائحها على مرتكباملخالفة.
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9

 جلنة التأديب  :اهليئة املشكلة كل عامٍ دراسي بقرار من مدير اجلامعة للنظر يفخمالفات الطالب وعقوباتهم وفقاً ألحكام هذه الالئحة .

11

 املرحلة اجلامعية (البكالوريوس)  :الدراسة باجلامعة مدةً ال تقل عن مثانيةمستويات دراسية  ،وتتطلب احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا ،
ويلحق بها الدراسة يف برامج الدبلوم اليت تقدمها اجلامعة للحاصلني على شهادة
الثانوية  ،وال تقل عن سنتني .

11

 مرحلة الدراسات العليا  :الدراسة باجلامعة بعد احلصول على شهادة املرحلةاجلامعية (البكالوريوس) لنيل درجة الدبلوم العالي  ،أو املاجستري (العاملية)  ،أو
الدكتوراه (العاملية العالية) .

12

 السنة الدراسية  :فصالن رئيسان  ،وفصل صيفي إن وُجد  ،وجيوز أن تكون الدراسةيف بعض األقسام على أساس السنة الدراسية الكاملة .

13

 الفصل الدراسي  :مدةٌ زمنية ال تقل عن مخسة عشر أسبوعاً سوى فرتتيالتسجيل واالختبارات النهائية .

14

 الفصل الصيفي  :مدةٌ زمنيةٌ ال تقل عن مثانية أسابيع سوى فرتتي التسجيلواالختبارات النهائية  ،تُضاعف خالهلا املدة املخصصة لكل مقرر .

15

 -املدة النظامية  :الفرتة األصلية ااحمددة إلنهاء متطلبات املرحلة الدراسية .

16

 اخلطة الدراسية  :جمموعة املقررات الدراسية اليت تتشكل من جمموع وحداتهامتطلبات التخرج اليت جيب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة
العلمية يف التخصص ااحمدد .

17

 نظام املستويات الدراسية  :نظامٌ دراسي يف املرحلة اجلامعية يُقسَّم فيه العامالدراسي إىل فصلني  ،وتكون مدة املستوى فصالً دراسياً كامالً  ،وتوزَّع متطلبات
التخرج لنيل الدرجة العلمية على تل

املستويات وفق اخلطة الدراسية  ،وجيوز أن

يكون ضمن هذا النظام فصول صيفية  ،على أن حتسب مدة الفصل الصيفي

7

بنصف مدة الفصل الدراسي  ،وإلا كانت الدراسة يف بعض الكليات على أساس
السنة الكاملة فتحسب السنة الدراسية مبستويني .
18

 املقرر الدراسي  :املادة الدراسية ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة يف كل برنامج(ختصص) خالل فصل دراسي أو سنة دراسية  ،برقم ورمز واسم ووصف مييزه من
حيث ااحمتوى واملستوى عما سواه .

19

 املتطلب السابق أو املتزامن  :مقرر دراسي يرتبط به مقرر آخر  ،حبيث ال ميكندراسة املقرر اآلخر إال بعد اجتياز املقرر األول بنجاح بالنسبة للمتطلب السابق  ،وال
ميكن دراسة املقرر اآلخر إال مع املقرر األول بالنسبة للمتطلب املتزامن .

21

 الوحدة الدراسية  :ااحماضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقل مدتها عن مخسنيدقيقة  ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدته عن مخسني دقيقة  ،أو الدرس العملي
أو امليداني الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة .

21

 السجل األكادميي  :بيانٌ يوضح سري الطالب الدراسي  ،ويشمل املقررات اليتيدرسها يف كل فصل دراسي برموزها وأرقامها وعدد وحداتها والتقديرات اليت
حيصل عليها ورموز وقيم تل

التقديرات واملعدل الفصلي والرتاكمي والتقدير

العام .
22

 درجة األعمال الفصلية أو السنوية  :الدرجة املمنوحة لألعمال اليت تُبني حتصيلَالطالب خالل فصل دراسي  ،أو خالل سنةٍ دراسية يف املقررات اليت تقتضي طبيعتها
استمرار الدراسة بها أكثر من فصل  ،من اختبارات وحبوث وأنشطةٍ تعليميةٍ تتصلُ
باملقررِ الدراسي  ،وال تقل هذه الدرجة عن  ، 41وال تزيد عن  51إال يف مقررات
الندو ات واألحباث واملقررات لات الصبغة امليدانية والعملية فإن جمل
لل

23

الكلية حيدِّد

.

 درجة االختبار النهائي  :الدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف املقرر الدراسي يفاختبارٍ يُعقد مرةً واحدةً يف نهاية الفصل الدراسي  ،أو السنة الدراسية  ،وجيوز أن

8

يُضمَّن االختبار النهائي اختباراتٍ عمليةً أو شفويةً شريطة موافقة جمل
وجمل
24

القسم

الكلية .

 الدرجة النهائية  :جمموع درجات األعمال الفصلية أو السنوية  ،مضافاً إليهادرجة االختبار النهائي لكل مقرر  ،وحتسب من مائة درجة .

25

 االختبار الشامل  :قياسٌ عالٍ للقدرات ينبئ عن مستوى من التفكري والتحليلواالستنباط  ،يُجرى لطلبة الدكتوراه سوى اختبارات السنة املنهجية  ،وجيوز أن
يُجرى لطلبة املاجستري يف بعض التخصصات إن أقره جمل

26

القسم املختص .

 املعدل الفصلي  :حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يففصلٍ دراسي على جمموع الوحدات املعتمدة لكل مقرر درسه يف لل

27

الفصل .

 املعدل الرتاكمي  :حاصل قسمة جمموع النقاط اليت حصل عليها الطالب يفمجيع املقررات اليت درسها منذ التحاقه بالربنامج (التخصص) حتى اليت رسب
فيها على جمموع الوحدات املعتمدة لتل

28

املقررات .

 العبء الدراسي  :جمموع الوحدات الدراسية اليت يسمح للطالب بالتسجيل فيهايف الفصل الدراسي .

29

 احلد األدنى من العبء الدراسي يف املرحلة اجلامعية  :اثنتا عشرة وحدة دراسيةيف كل فصل دراسي  ،أو ثالث وحدات دراسية يف الفصل الصيفي  ،وتستثنى من
لل

31

حاالت التخرج .

 احلدُّ األقصى من العبء الدراسي يف املرحلة اجلامعية :أ -

اثنتا عشرة وحدةً دراسية ملن يقل معدله الرتاكمي عن ( )1 ، 75يدخل
ضمنها املقررات اليت رسب فيها الطالب .

ب -

مثاني عشرة وحدة دراسية ملن يكون معدله الرتاكمي ( )1775أو أكثر إىل
أقل من ( ، )2775يدخل ضمنها املقررات اليت رسب فيها الطالب .

9

ج -

مواد الرسوب مع مواد املستوى التالي ملن يكون معدله الرتاكمي ()2775
فأكثر .

31

 -اإلنذار األكادميي  :اخنفاض معدل الطالب الرتاكمي عن  1من . 4

32

 الطالب املتعثر  :الطالب يف املرحلة اجلامعية الذي رسب يف مقررٍ أو أكثر مناملقررات الدراسية  ،ومل يتمكن من اجتيازه .

33

 الطالب املفصول تأديبياً  :الطالب الذي صدر حبقه قرارٌ بفصله من اجلامعةلوقوعه يف خمالفةٍ تأديبية مما نصت عليه هذه الالئحة .

34

 الطالب املفصول أكادميياً  :الطالب الذي صدر حبقه قرارٌ بفصله من اجلامعةبسبب اخنفاض معدله عن  ، 1أو بسبب عدم إنهائه متطلبات التخرج يف مدةٍ
أقصاها مدة الربنامج ونصفها .

35

 -طي القيد  :عدم متكني الطالب من الدراسة باجلامعة .

36

 -إلغاء القيد  :إنهاء عالقة الطالب باجلامعة نهائياً .

37

 املنحة الداخلية  :املقعد الدراسي الذي حيصل عليه الطالب أو الطالبة غريالسعودي  ،املقيم يف املم لكة إقامةً نظامية  ،للدراسة يف مؤسسات التعليم العالي
باململكة العربية السعودية .

38

 املنحة اخلارجية  :املقعد الدراسي الذي حيصل عليه الطالب أو الطالبة غريالسعودي  ،من خارج اململكة العربية السعودية  ،للدراسة يف مؤسسات التعليم
العالي باململكة .
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(أهداف الالئحة)
املادة الثالثة
تهدف هذه الالئحة إىل بيان حقوق طالب اجلامعة جتاه اجلامعة من جهةٍ  ،وبيان واجباتهم
حنوها  ،كما قررتها أنظمةُ الدولة ووزارةِ التعليم العالي واجلامعةِ ولوائحُها .
وتبني هذه الالئحة أهم اإلجراءات النظامية اليت تُتخذ يف حال حدوث إخاللٍ بتل

احلقوق

والواجبات  ،وتتناول تفصيالً اإلجراءات النظامية اليت يستطيع الطالب من خالهلا املطالبة
حبقه املقرر نظاماً يف حال حصول إخاللٍ به  ،واجلهة اليت يتوجه إليها لتقديم املشورة والدعم
له وإنصافه  ،كما تتناول تفصيل ماهية املخالفات الواقعة من الطالب وعقوباتها .
وتهدف اجلامعة من خالل إقرار هذه الالئحة وإنشاء وحدة محاية حقوق الطالب وتعديل
الئحة تأديب الطالب إىل إكمال الطريق حنو حتقيق جمتمع جامعي إجيابي تسوده روح
األلفة  ،والتعاون  ،والتوازن  ،واالستقرار  ،والشعور باالنتماء  ،وتستقر فيه ثقافة العدل
واإلنصاف  ،واالحرتام املتبادل  ،وتتوفر فيه معايري منضبطة للسلوك والفصل يف املنازعات  ،يف
ضوء القواعد الشرعية  ،واألنظمة املرعية  ،ودون تعطيل سريان شيءٍ من نصوصها .
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الباب الثاني
حقوق الطالب يف
اجلامعة ومرافقها

تتمثل حقوق الطالب فيما يلي :

املادة الرابعة
من حقوق الطالب األساسية حفظ كرامته  ،وإحسان معاملته  ،واستعمال حسن اخللق
معه  ،وإنصافه  ،واحرتام كيانه وشخصيته  ،وعدم التجس

عليه  ،وتوفري األمن احلسي

والنفسي له يف البيئة الدراسية  ،وعدم التعرض لشخصه بتهديدٍ  ،أو جتريحٍ  ،أو استهزاء  ،أو
ٍّ لفظي أو جسدي  ،وعدم التساهل يف توفري اشرتاطات السالمة له  ،وال سيما يف
حترش  ،أو تعد
املعامل .

املادة اخلامسة
من حقوق الطالب توفري البيئة الدراسية املناسبة لتحقيقِ الطالب األهدافَ التعليمية ،
وحصولِه بيسرٍ على املعرفة والعلم النافع الذي يبين نفسَه وعقلَه  ،وحيميه من الشبهات
املفسدة  ،واألفكار املنحرفة  ،ولتحفيزِ الفضول الفكري البناء عنده  ،وتشجيعِ جوانب اإلبداع
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لديه  ،وتطوير اخلصال الشخصية اإلجيابية  ،مبا يتماشى مع رسالة اجلامعة  ،وتهيئةُ كافة
اإلمكانات التعليمية املتاحة لدى اجلامعة لذل

.

ما يتعلق بالقبول
والتسجيل

املادة السادسة
حيقُّ للطالب اختيار التخصص املناسب لرغباته وقدراته ومؤهالته  ،حسب املعدالت
والشروط واملقاعد املتاحة بأقسام اجلامعة .

املادة السابعة
من حقوق الطالب أن تكون دراسته وفق خطة دراسية معتمدة  ،موضح بها عدد املستويات
والساعات وماهية املقررات واملتطلبات الالزمة للتخرج  ،واحلصول على نسخةٍ من اخلطة
الدراسية عن طريق القسم املختص  ،أو عرب النظام األكادميي (اخلدمات اإللكرتونية) مبوقع
اجلامعة على اإلنرتنت .

املادة الثامنة
حيق للطالب يف مرحلة الدراسات العليا تأجيل القبول وفق الضوابط التالية :
أ -

تقديم الطلب إىل جمل

القسم املختص قبل بدء الدراسة .

ب -

موافقة جمل

ج -

أال تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراسيني .

القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا .

03

د -

ال حتسب مدة تأجيل القبول ضمن احلد األقصى ملدة احلصول على
الدرجة.

املادة التاسعة
حيق للطالب يف مرحلة الدراسات العليا تأجيل الدراسة دون أن حتسب مدة التأجيل ضمن
احلد األقصى ملدة احلصول على الدرجة  ،ولل
أ -

وفق الشروط التالية :

تقديم طلب التأجيل إىل رئي

القسم أو مشرفة القسم قبل بدء الفصل

الدراسي مبا ال يقل عن أسبوعني .
ب -

أن يكون الطالب قد اجتاز فصالً دراسياً على األقل  ،أو أجنز قدراً مناسباً
من الرسالة العلمية إن كان يف مرحلة إعدادها .

ج -
د -

أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصولٍ دراسية (سنتني دراسيتني) .
موافقة جمل

القسم وعميد الكلية وعميد الدراسات العليا على طلب

التأجيل .
ه -

أي شروط أو ضوابط أخرى يضعها جمل

عمادة الدراسات العليا

ويعتمدها مدير اجلامعة أو من ينيبه .

املادة العاشرة
ٍّ يقبله جمل
حيق للطالب يف املرحلة اجلامعية تأجيل الدراسة لوجود عذر نظامي
ويقدم ال طالب طلب التأجيل إىل رئي

الكلية ،

قسمه قبل بداية الفصل الدراسي مرفقاً األوراق املثبتة

لعذره  ،وفق الضوابط واآلليات واإلجراءات اليت تصدرها عمادة القبول التسجيل  ،وال حيسب
الفصل الدراسي املؤجل ضمن املدة النظامية لدراسته  ،وال جيوز أن تتجاوز مدة التأجيل
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فصلني دراسيني متتاليني  ،أو ثالثة فصول دراسية غري متتالية  ،إال باستثناء من جمل
اجلامعة .

املادة احلادية عشرة
من حقوق الطالب متكينه من االطالع على اجلداول الدراسية قبل بدء الدراسة  ،وإجراء
تسجيله يف مجيع املقررات الدراسية املدونة يف خطته لكل فصل دراسي  ،وفق الضوابط العادلة
اليت حتددها عمادة القبول والتسجيل وعمادة الدراسات العليا  ،بالتنسيق مع األقسام املعنية ،
ما مل يكن متعثراً  ،أو مل يسبق له اجتياز متطلب دراسي سابق للمقرر املراد تسجيله .

املادة الثانية عشرة
من حقوق الطالب إبالغه بتعثره إن كان متعثراً  ،باإلشارة إىل لل

يف إشعار النتائج

الفصلية  ،أو عن طريق قسمه  ،أو عرب النظام األكادميي (اخلدمات اإللكرتونية) مبوقع
اجلامعة على اإلنرتنت  ،أو أي وسيلة أخرى مناسبة .

املادة الثالثة عشرة
حيق للطالب املتعثر التسجيلُ يف مقررات املستويات بالتدرج بدءاً من املستويات الدنيا
املتاحة مبا يضمن له على األقل احلدَّ األدنى من العبء الدراسي  ،شريطة استيفاء املتطلبات
السابقة للمقررات  ،وعدم وجود تعارض يف مواعيد املقررات املراد تسجيلها  ،وعدم أخذ مقررات
من مستوىً تالٍ إال إلكمال احلد األدنى من العبء الدراسي .
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املادة الرابعة عشرة
حيق للطالب يف املرحلة اجلامعية احلذف واإلضافة واالنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر يف
املدد ااحمددة لذل

وفق الضوابط واآلليات واإلجراءات اليت تصدرها عمادة القبول التسجيل.

املادة اخلامسة عشرة
حيق للطالب يف مرحلة الدراسات العليا حذف مجيع مقررات الفصل الدراسي بالشروط
التالية :
أ -

التقدم بطلب احلذف إىل رئي

القسم املختص قبل االختبارات النهائية مبا ال

يقل عن مخسة أسابيع .
ب -

أال يكون الفصل املراد حذفه ضمن الفرص اإلضافية املشار إليها يف املادة الثانية
واخلمسني من هذه الالئحة .

ج -

أال يكون الطالب قد سبق له احلذف أو تأجيل الدراسة ألربعة فصول .

د -

القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا .

موافقة رئي

ويُحسب هذا الفصل ضمن مدد التأجيل املشار إليها يف الفقرة ج من املادة التاسعة من هذه
الالئحة .

املادة السادسة عشرة
حيق للطالب يف املرحلة اجلامعية االعتذارُ عن دراسة فصل دراسي لوجود عذرٍ مقبولٍ نظاماً
يقدمه الطالب إىل رئي

قسمه  ،يف مدة أقصاها نهاية األسبوع العاشر من الدراسة  ،ووفق
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الضوابط واآلليات واإلجراءات اليت تصدرها عمادة القبول التسجيل  ،وحيسب الفصل
الدراسي املعتذر عنه ضمن املدة النظامية لدراسته .

املادة السابعة عشرة
معادلة املقررات اليت سبق له دراستها يف
ُ
حيق لطالب املرحلة اجلامعية ااحموَّل إىل اجلامعة
اجلامعة أو الكلية األخرى إلا كانت مفرداتها متفقةً مع مفردات مقررات القسم الذي حتول
إليه  ،وحصل فيها على تقدير جيدٍ أو أعلى  ،وال تدخل يف حساب معدله الرتاكمي  ،مع
مراعاة أنه يُشرتط أن يدرس الطالب ااحمول ما ال يقل عن  %61من املقررات جبامعة أم القرى .
ويُستثنى من أحكام هذه الفقرة طلبة املنح ؛ فإنه ال جيوز انتقاهلم أصالً من مؤسسة
تعليمية إىل مؤسسة تعليمية أخرى أثناء مدة الربنامج .

املادة الثامنة عشرة
حيق لطالب الدراسات العليا ااحموَّل إىل اجلامعة معادلةُ املقررات اليت سبق له دراستها يف
اجلامعة أو الكلية األخرى إلا كانت متفقةً يف املوضوع مع متطلبات الربنامج ااحمول إليه -
دون أن تدخل ضمن حساب معدله الرتاكمي -بالشروط التالية :
أ

 -أال يكون قد مضى على دراسته لتل

الوحدات أكثر من ستة فصول

دراسية .
ب
ج

 أال تتعدى نسبة هذه الوحدات  %31من وحدات الربنامج ااحمول إليه . -أال يقل تقديره يف تل

الوحدات عن (جيد جداً) .
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املادة التاسعة عشرة
حيق لطالب املرحلة اجلامعية التحويل من كليةٍ إىل أخرى داخل اجلامعة  ،ومن قسمٍ إىل
آخر  ،وال تدخل املقررات اليت درسها الطالب يف القسم ااحمول منه يف حساب معدله الرتاكمي
إال ما كان منها من مقررات خطة القسم ااحمول إليه  ،ويتم التحويل وفق ًا للشروط
والضوابط اليت تضعها الكلية أو القسم ااحمول إليه  ،باإلضافة إىل اشرتاط ما يلي :
أ -

أن يكون قد أمضى ما ال يقل عن فصل دراسي يف قسمه ااحمول منه  ،غريَ
معتذر وال مؤجل .

ب -

أال يكون قد سبق له التحويل خالل دراسته يف اجلامعة  ،وللجنة التنسيق
األكادميي االستثناء من لل

ج -

مرة واحدة .

أن تكون املدة النظامية املتبقية من دراسته كافيةً إلكمال متطلبات
التخرج يف الكلية والقسم ااحمول إليه .

د -

أن يوافق على التحويل رئيسا القسمني  ،وعميدا الكليتني ااحمول منهما
وإليهما .

ه -

أن يتم التحويل يف الوقت ااحمدد  ،ووفق الضوابط املعينة اليت تضعها
عمادة القبول والتسجيل .

املادة العشرون
حيق لطالب الدراسات العليا التحويل من ختصص إىل آخر داخل اجلامعة وفق الشروط
والضوابط اليت تضعها الكلية أو القسم ااحمول إليه  ،ويُحتسب من الوحدات الدراسية اليت
سبق له دراستها يف التخصص ااحمول منه ما يرى القسم املختص أنها مطابقةٌ للربنامج
ااحمول إليه  ،وتدخل ضمن معدله الرتاكمي  ،وتُحتسب املدة القصوى ااحمددة للحصول على
الدرجة منذ تسجيله يف التخصص ااحمول منه  ،ويُشرتط ملوافقة عمادة الدراسات العليا على
التحويل  -إضافةً إىل ما تقدم  -الشروط التالية :
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أوالً  :أال يكون قد سبق إلغاء قيد الطالب .
ثانياً  :أال يكون قد سبق للطالب التحويل من قبلُ من ختصص إىل آخر .
ثالثاً  :أن يكون قد أمضى فصالً دراسياً على األقل يف ختصصه املراد
التحويل منه غري فصول احلذف .
رابعاً  :أن تكون املدة املتبقية للطالب كافيةً للحصول على الدرجة يف
الربنامج املراد التحويل إليه .

املادة احلادية والعشرون
حيق لطالب املرحلة اجلامعية دراسةُ بعض املقررات زائراً يف كلية أو جامعةٍ معرتف بها ،
ط َة موافقةِ قسمه وكليته  ،وتطابقِ مفردات املقررات اليت يرغب يف دراستها يف اجلهة
شري َ
األخرى مع مفردات مقررات خطته الدراسية  ،وأال تتجاوز نسبة املقررات اليت يدرسها يف اجلهة
األخرى  %21من عدد وحدات متطلبات التخرج  ،وأن يستويف مجيع اإلجراءات والضوابط اليت
تتطلبها اجلهات املختصة يف اجلامعة  ،وال يُعترب حينئذٍ منقطعاً عن الدراسة يف اجلامعة  ،وال
تُحسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله الرتاكمي .

املادة الثانية والعشرون
حيق لطالب املرحلة اجلامعية الذي طُوي قيده ألسبابٍ غري تأديبيةٍ أن يقدم طلباً إىل عمادة
القبول والتسجيل إلعادة قيده برقمه وسجله قبل االنقطاع  ،قبل مضي أربعة فصول دراسية
من تاريخ طي القيد  ،شرط موافقة جمل

الكلية بعد إحالة الطلب إليه  ،وأال يكون الطالب

قد سبق إعادة قيده ثم طوي مرةً أخرى  ،وأال يكون منذراً أكادميياً .
وإلا مضى على طيِّ قيد الطالب يف املرحلة اجلامعية مخسة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه
التقدم إىل اجلامعة طالباً مستجداً إلا كانت تتوفر فيه كافة شروط القبول حينئذٍ .
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املادة الثالثة والعشرون
حيق لطالب الدراسات العليا الذي أُلغي قيده وتقدم مبا يُثبت أن الذي حال دون مواصلته
دراستَه كان ظرفاً قاهراً أن يُعاد قيدُه بقرارٍ من جمل

اجلامعة بناءً على توصية جمل

الدراسات العليا  ،لكن إن كان قد مضى على إلغاء قيده أكثرُ من ستة فصول دراسية فإنه
يعامل كاملستجد .

اإلرشاد األكادميي
والعلمي واإلشراف العلمي

املادة الرابعة والعشرون
يلتزمُ جمل

القسم املختص جتاه الطالب يف املرحلة اجلامعية بتعيني مرشدٍ أكادميي له

طيلة فرتة دراسته اجلامعية  ،ويتم لل

خالل مدةٍ ال تتجاوز أسبوعني من بداية أول فصل

دراسي للطالب بعد تسجيله يف اجلامعة .

املادة اخلامسة والعشرون
يلتزم املرشد األكادميي بإعداد ملف للطالب حيتوي على بياناته وسجالته  ،وبتوجيه الطالب
فيما يتعلق بتسجيل مقرراته  ،والتأكد من معرفة الطالب ملواعيد حماضراته وأماكنها ،
وحثِّ الطالب على االجتهاد  ،ومساعدته يف حل مشكالته املتعلقة بالتخصص وبتنظيم
الدراسة واملذاكرة والبحث  ،وإعدادِ جدولٍ زمين إلكمال متطلبات التخرج يف مدةٍ ال تتعدى
احلد األقصى  ،واإلجابة على استفساراته فيما يتعلق باحلذف واإلضافة والتحويل والتأجيل
والعبء الدراسي وحساب املعدل  ،وتوقيع االستمارات اليت حيتاجها الطالب يف هذا الشأن ،
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والرفع بتقارير فصلية إىل رئي

القسم عن مشاكل الطلبة  ،ومدى مالءمة املقررات

وفاعليتها  ،وأي اقرتاحات أخرى يراها .

والعشرون
السادسةوالعشرون :
املادة السابعة
املاد
يلتزمُ جمل

القسم املختص جتاه الطالب املستجد يف مرحلة الدراسات العليا بتعيني

مرشدٍ علمي له خالل مدةٍ ال تتجاوز أربعة أسابيع من بدء الدراسة .

املادة السابعة والعشرون
يلتزم املرشدُ العلمي لطالب الدراسات العليا بتوجيهه يف إعداد جدوله الدراسي  ،ومساعدته
يف حل مشكالته األكادميية  ،واإلجابة على استفساراته  ،ومتابعة خطوات تسجيل موضوع
رسالته أو مشروعه البحثي حتى اعتماد خطته  ،والتوقيع على األوراق اليت حيتاجها الطالب
يف هذا الشأن .

املادة الثامنة والعشرون
يلتزم جمل

القسم املختص وجمل

عمادة الدراسات العليا جتاه طالب الدراسات العليا

بتعيني مشرف علمي على الرسالة فور اعتماد اخلطة اليت تقدم بها .

املادة التاسعة والعشرون
يلتزم جمل

القسم املختص وجمل

عمادة الدراسات العليا جتاه طالب الدراسات العليا

بتعيني مشرفٍ علمي بديلٍ على الرسالة يف احلاالت اليت تستدعي لل
شهراً من وقت انتهاء أو إنهاء إشراف املشرف األول  ،ويُستثنى من لل

خالل مدة ال تتجاوز
ما يلي :
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-إلا انتهى أو أُنهي إشراف املشرف األول خالل اإلجازة الصيفية فيتم تعيني

أ

مشرف بديل خالل مدةٍ ال تتجاوز شهراً من بدء الدراسة يف الفصل الدراسي
التالي .
إلا كان الظرف املوجب لتعيني مشرف بديل هو وجود املشرف يف مهمة خارج
-

ب

البالد لفرتةٍ طويلة  ،وحصل هذا الظرفُ بعد تشكيل جلنة املناقشة فإنه ال يُعيَّن
مشرفٌ بديلٌ إال إلا كانت املهمة اخلارجية للمشرف األول جمهولةَ االنتهاء  ،أو
ستزيد على أربعة أشهر من تاريخ تشكيل جلنة املناقشة .

املادة الثالثون
يلتزم جمل

القسم املختص جتاه طلبة الدراسات العليا بأن يكون تكليفهم بأعمالٍ إداريةٍ أو

تدريسيةٍ يف احلدود اليت ال تؤثر على حتصيلهم العلمي .

التدري

والساعات

املكتبية واإلشرافية

املادة احلادية والثالثون
يلتزمُ أعضاءُ هيئة التدري

الذين يدرِّسون الطالب جتاهه ببيان خمطط املقرر الدراسي

عند بدء الدراسة مبا يشمل أهداف املقرر  ،وموضوعاته  ،واملهارات املراد اكتسابها منه ،
ومصادر املعرفة والتعلم املوثوقة املأمونة املتعلقة به  ،وطرق تقويم الطالب فيه .

املادة الثانية والثالثون
يلتزم أعضاء هيئة التدري

جتاه الطالب حبضور ااحماضرات وإجراء االختبارات يف
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مواعيدها  ،واستيفاء متطلبات املادة النظرية والعملية  ،وعدم ضمِّ اجملموعات  ،وعدم إلغاء
ااحماضرات أو التأخر عنها  ،أو الزيادة عن وقتها والتعدي إىل أوقات الراحة  ،كما يلتزمون
بعدمِ تغيري مواعيدها أو أماكنها إال بعد علم مجيع الطلبة املسجلني يف املقرر بالتغيري
وموافقتهم مجيعاً عليه  ،وموافقة رئي

القسم وعميد الكلية  ،وعمادة القبول والتسجيل  ،أو

عمادة الدراسات العليا  ،كل فيما خيصه .
وإلا حصل لعضو هيئة التدري
اإلعالن عن لل
يتعذر لل

ظرفٌ قاهرٌ مينعه عن حضور ااحماضرة وحنوها فال بدَّ من

قبل املوعد بوقتٍ كافٍ  ،وبشكلٍ يضمن بلوغ املعلومة جلميع الطلبة  ،إال أن

عليه بعد بذل اجلهد  ،على أن يتم تعويض الطلبة عما فاتهم بغيابه  ،مبا ال يؤثِّر

على أوقاتِ حماضراتهم األخرى وحنوها وأوقات راحتهم  ،وال يفوقُ مدى قدرتهم على
االستيعاب .

املادة الثالثة والثالثون
يلتزم أعضاء هيئة التدري

جتاه الطالب بتحديد مواعيد للساعات املكتبية متناسبةٍ مع

اجلدول الدراسي لعضو هيئة التدري

 ،ويقضيها يف مقابلة طالبه  ،وإرشادهم  ،وبذل النصح

والتوجيه هلم  ،واإلجابة عن تساؤالتهم العلمية اليت مل يكف وقت ااحماضرة لإلجابة عنها ،
وجيب على عضو هيئة التدري

اإلعالنُ عن مواعيد ساعاته املكتبية وموقع مكتبه لطالبه يف
يف موقعه على اإلنرتنت  ،ويُبلغ بذل

أول حماضرة  ،كما يُعلن عن لل

أيضاً رئي َ القسم

الذي ينتمي إليه خطياً  ،كما جيبُ عليه إعالم الطلبة الذين يُشرف عليهم مبواعيد ساعات
اإلشراف ومكانها  ،ويُعلم بذل

رئي

القسم الذي ينتمي إليه الطالب خطياً .

وجيبُ أال تقلَّ الساعاتُ املكتبيةُ اليت خيصصُها عضوُ هيئة التدري

عن ساعةٍ واحدةٍ

أسبوعياً لكل شعبة .
كما جيب أال تقل ساعات اإلشراف اليت خيصصها املشرف لطالب الدراسات العليا عن ساعةٍ
واحدةٍ أسبوعياً يف املكان املخصص لذل َ .
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املادة الرابعة والثالثون
يلتزمُ مدرسُ املقرر جتاه الطالب بأن يشملَ تدريسُه مجيعَ موضوعات املقرر الدراسي يف
الظروفِ العادية  ،دون حذفٍ أو إخال ٍل وفق اخلطة املعتمدة من القسم .

املادة اخلامسة والثالثون
للطالبِ حريةُ إبداء الرأي وطرحِ األسئلة على معلميه يف ااحماضرات وأثناء الساعات املكتبية
ألعضاء هيئة التدري

يف إطار اآلداب الشرعية  ،واألنظمة املرعية  ،دون عقوبةٍ  ،أو سخريةٍ  ،أو

انتقاص  ،أو انتهار  ،وجيبُ على عضوِ هيئة التدري

التعاملُ مع أسئلته حبكمةٍ مهما بدا

السؤال سطحياً ما دام الطالبُ جاداً ومقصوده التعلم .
ولعضو هيئة التدري

أن يطلب ممن لديهم أسئلةٌ تأجيل أسئلتهم إىل فرتةٍ خيصصها يف

نهاية الدرس مثالً .

التقويم واالختبارات
والدرجات واملناقشة

املادة السادسة والثالثون
يلتزمُ أعضاءُ هيئة التدري
يكون لل

يف تقويم الطالب لرصد درجات األعمال الفصلية والسنوية بأن

بناءً على اختبارين حتريريني على األقلِّ  ،أو اختبار حتريري واحدٍ مع نشاطٍ أو

أكثرَ من األنشطة العلمية الصفية كالبحوث واالختبارات الشفوية أو العملية  ،وأال تعطى
الدرجاتُ أو حتسم بناءً على جمرد حضور الطالب أو غيابه .
وجيوز جملل

الكلية بناء على توصية القسم املختص حتديدُ طرقٍ أخرى لقياس حتصيل

الطالب يف مقررات الندوات واألحباث واملقررات لات الصبغة العملية وامليدانية .
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املادة السابعة والثالثون
للطالب احلقُّ يف دخول مجيع االختبارات اليت تُعقد للمقررات اليت يَدْرسها  ،ما مل يكن
هناك مانعٌ نظامي حيول دون دخوله إليها  ،وعلى مدرس املقرر أن يُعلم الطالبَ ااحمروم من
دخول االمتحان النهائي بذل

قبل االمتحان بوقتٍ كافٍ  ،ويسبِّب لل

 ،ويَسقطُ حقُّ

الطالب يف اإلعالم باحلرمان إلا تغيب عن ااحماضرات اليت تلي وصوله إىل نسبة احلرمان  ،ويف
كلِّ األحوال يرفع مدرسُ املقرر تقريراً لرئي

القسم أو مشرفة القسم الذي ينتمي إليه املقرر

يوضح فيه حرمانَ الطالب من االستمرار يف دراسة املقرر  ،وتواريخَ ااحماضرات والدروسِ
ب فيها الطالبُ  ،ويُشعر رئي ُ القسم بذل
العملية اليت تغيَّ َ

عمادةَ القبول والتسجيل  ،أو

عمادةَ الدراسات العليا  ،ورئي َ القسم الذي ينتمي إليه الطالب .

املادة الثامنة والثالثون
تلتزم اجلهةُ املعنيةُ كالقسم املختص أو عمادة القبول والتسجيل أو عمادة الدراسات العليا
باإلعالن للطالب عن موعد االختبارات النهائية قبل تارخيها مبدةٍ ال تقل عن أسبوعني  ،وعن
موعد االختبار الشامل ومفرداته مبدةٍ ال تقل عن فصل دراسي .

املادة التاسعة والثالثون
يلتزم أعضاءُ هيئة التدري

جتاه الطلبة بأن تكون أسئلة االختبارات حصراً من ضمن

حمتويات املقرر الدراسي واملسائل اليت أثريت أثناء ااحماضرات  ،وأن تكون مفهومةً  ،ال حتتمل
إجاباتٍ متعاكسة  ،وأن تكون شاملةً للمقرر الدراسي بصورة منطقية  ،وتوزيع الدرجات على
جزئيات اإلجابة بصورةٍ دقيقة  ،وأن يكون الوقت املخصص لإلجابة كافياً  ،وأال يقل يف
االختبارات النهائية التحريرية عن ساعة  ،وال يزيد عن ثالث ساعات  ،ويلتزمون بإعداد إجابة
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منولجية لالختبار النهائي تسلم إىل رؤساء ومشرفات األقسام مع أوراق اإلجابة بعد
تصحيحها.

املادة األربعون
تلتزم األقسامُ األكادميية وأعضاء هيئة التدري

وعمادة القبول والتسجيل وعمادة

الدراسات العليا بأال يُجرى للطالبِ أكثرُ من اختبارين يف يومٍ واحدٍ  ،إال أن يكون لل
باستثناءٍ من جمل

اجلامعة  ،سواءٌ يف لل

االختبارات الدورية أو النهائية  ،وللطالب حق

اختيار املقرر الذي يرغب تأجيل اختباره حال اجتماع أكثر من اختبارين يف جدول
االختبارات.

املادة احلادية واألربعون
يلتزم أعضاء هيئة التدري

جتاه الطالب بإبالغه بنتائج االختبارات الدورية ودرجات

األعمال الفصلية أو السنوية قبل االختبار النهائي مبا ال يقل عن أسبوعني يف الفصل الدراسي
 ،وأسبوعٍ يف الفصل الصيفي  ،ويشمل لل

متكني الطالب من االطالع على ورقة إجابته بعد
االختبارات .

تصحيحها عند طلبه  ،وتعريفه باإلجابة النمولجية على أسئلة تل

املادة الثانية واألربعون
يلتزم أعضاء هيئة التدري

بااحمافظة على أوراق إجابة الطالبِ على االختبارات الدورية

والبحوث وسائر التكليفات اليت يتم على أساسها إعطاء درجةِ األعمال الفصلية أو السنوية
مدةً ال تقل عن فصلني دراسيني بعد الفصل الذي مت فيه االختبار أو التكليف  ،ويلتزمون
بتسليم تل

األوراق إىل اجلهات املختصة يف حال طُلب لل

منهم .

وإلا تظلَّ م الطالب من درجة األعمال الفصلية والسنوية يف الوقت ااحمدد لذل
عضو هيئة التدري

اإلتيان بأوراق اإلجابة وحنوها فعجز عن لل

وطُلب من

أو امتنع فإنه حيق للجنة
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اليت تنظر املوضوع أن تقرر إعادة االختبار وحنوه للطالب  ،على أن يكون الذي يتوىل تقويم
درجة الطالب جلنةٌ ال يكون من أعضائها أستال املقرر .

املادة الثالثة واألربعون
يلتزم رؤساء ومشرفات األقسام جتاه الطلبة بتسلم أوراق إجابتهم على االختبار النهائي من
مدرسي املقررات  ،مع اإلجابة النمولجية على أسئلة لل

االختبار  ،وااحمافظة على تل

األوراق يف مكانٍ مأمونٍ مغلقٍ مدةً ال تقل عن فصلني دراسيني بعد الفصل الذي مت فيه
االختبار  ،وتسليم تل

األوراق إىل اجلهات املختصة يف حال طُلب منهم لل

وإلا تظلم الطالب من درجة االختبار النهائي يف الوقت ااحمدد لذل
القسم اإلتيان بأوراق اإلجابة وحنوها فعجز عن لل

.
وطُلب من رئي

فإنه حيق للجنة اليت تنظر املوضوع أن

تقرر إعادة االختبار وحنوه للطالب  ،على أن يكون الذي يتوىل تقويم درجة الطالب جلنةٌ ال
يكون من أعضائها أستال املقرر وال رئي

القسم .

املادة الرابعة واألربعون
يلتزم أعضاء هيئة التدري

جتاه الطالب بإظهار نتيجته النهائية يف املقررات يف مدةٍ ال

تتجاوز ثالثة أيامٍ من إجراء االمتحان النهائي  ،إال أن يكون لعضو هيئة التدري

يف التأخري

عذرٌ ظاهرٌ قاهرٌ .
ويلتزم القسم املختص باإلعالن للطالب عن نتيجة االختبار الشامل يف موعدٍ ال يتجاوز
شهراً من انتهاء آخر مرحلةٍ منه .

املادة اخلامسة واألربعون
يلتزمُ أعضاءُ هيئة التدري

بتمكني الطالب الذي تغيب عن االختبارات الدورية لعذرٍ مقبولٍ

من إعادة االختبار  ،وبتأجيل موعد تسليم البحوث والتكليفات إلا كان تأخر الطالب لعذرٍ
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يقبله مدرس املقرر  ،وبإعادة االختبار النهائي الذي تغيب عنه لعذرٍ نظامي يقبله رئي
وجمل

القسم

الكلية  ،على أن جتري اإلعادة يف مدة أقصاها آخر يومٍ من الفصل الدراسي التالي

للفصل الذي حصل فيه الغياب .

املادة السادسة واألربعون
تلتزم اجلهاتُ املختصة كمجل

القسم وجمل

الكلية وجمل

الدراسات العليا جتاه

طالب الدراسات العليا الذي شكلت له جلنة مناقشة مبتابعة املناقشني  ،وإلزامهم بتسليم
تقاريرهم املفصلة عن الرسالة إىل عميد الكلية يف أقرب وقتٍ ممكن  ،حبيث يُضمن أن تتم
املناقشة بالفعل يف مدةٍ ال تزيد عن شهرين منذ تسلم املناقش رسالةَ املاجستري  ،وال تزيد عن
ثالثة أشهر منذ تسلم املناقش رسالةَ الدكتوراه .
وإلا تأخر أحد أعضاء جلنة املناقشة أو كلهم عن املوعد ااحمدد من قبل القسم لتقديم
التقرير فإنَّ على جمل

القسم أن يتخذ ما يراه مناسباً ملصلحة الطالب  ،مع أخذ هذا

التقصري من عضو جلنة املناقشة يف االعتبار مستقبالً  ،ما مل يكن له عذ ٌر قاهر .
وجيب على األقسام املختصة أال تُسند مناقشة رسالة دكتوراه لعضوٍ سبق إسناد رسالتني
إليه حتى يناقش إحداهما .

املادة السابعة واألربعون
تلتزم اجلهات املختصة كالقسم املختص والكلية والعالقات العامة باجلامعة وعمادة تقنية
املعلومات باإلعالن عن موعد املناقشة لرسالة طالب الدراسات العليا يف القسم والكلية ولوحة
اإلعالنات واملوقع اإللكرتوني للجامعة قبل أسبوعٍ على األقل من موعد املناقشة .
واملسؤول عن إعالم هذه اجلهات هو القسم املختص أو الكلية املختصة اليت ينتمي إليها
الطالب .
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املادة الثامنة واألربعون
تلتزم جلنة املناقشة لرسالة طالب الدراسات العليا بأال تزيد مدة مناقشة كل عضوٍ من
أعضائها للطالب عن ساعة واحدة فقط .

املادة التاسعة واألربعون
تلتزم جلنة مناقشة رسالة طالب الدراسات العليا بتقديم تقريرها بعد املناقشة إىل رئي
القسم املختص يف مدةٍ ال تزيد عن أسبوعٍ من وقت املناقشة  ،متضمناً إحدى التوصيات التالية:
أ -

قبول الرسالة والتوصية مبنح الدرجة .

ب -

قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديالت .

ج -

استكمال أوجه النقص يف الرسالة وإعادة مناقشتها الحقاً .

د -

عدم قبول الرسالة  ،مع التسبيب املفصل  ،ومراعاة أال يتضمن تقرير
جلنة املناقشة بعد املناقشة شيئاً يتناقض مع تقارير املناقشني املفصلة
املقدمة إىل عميد الكلية قبل املناقشة .

ويلتزم رئي

القسم املختص برفع تقرير جلنة مناقشة رسالة طالب الدراسات

العليا إىل عميد الكلية لريفعه بدوره إىل عميد الدراسات العليا يف مدةٍ ال تتجاوز
ثالثة أسابيع من تاريخ املناقشة.
وإلا كان ألحد أعضاء جلنة املناقشة حتفظ أو رأي خمالف فإنه يقدمه يف تقرير مفصل إىل

ٍّ من رئي
كل
 ،ويعرض رئي

القسم  ،وعميد الدراسات العليا  ،يف مدةٍ ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ املناقشة
القسم املوضوع على جمل

القسم خالل أسبوعني من تسلمه للتقرير ؛

الختال التوصية املناسبة  ،وترفع إىل جمل

عمادة الدراسات العليا

الختال القرار املناسب .

الكلية ثم إىل جمل
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املادة اخلمسون
يف حال قبول جلنة املناقشة للرسالة وطلبهم إجراء تعديالت عليها فإن رئي

القسم

املختص يلتزم برفع التوصية مبنح الدرجة إىل عميد الدراسات العليا يف مدةٍ ال تتجاوز
أسبوعني من تاريخ تسلمه للرسالة معدلة .

التخرج

املادة احلادية واخلمسون
مع مراعاة ما يأتي يف الفقرة اخلامسة عشرة من املادة الثامنة والستني بعد املائة من هذه
الالئحة تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة جتاه طالب املرحلة اجلامعية مبنحه وثيقة
خترجه بعد إكماله متطلبات التخرج يف مدةٍ ال تتجاوز مخسة وأربعني يوماً  ،شريطة أال يقل
معدله الرتاكمي عن (مقبول)  ،وجملل

الكلية بناءً على توصية جمل

القسم املختص

حتديد مقررات مناسبة يدرسها طالب املرحلة اجلامعية إلا جتاوز مجيع املقررات وكان معدله
الرتاكمي أقل من مقبول لرفعه إىل مقبول .

املادة الثانية واخلمسون
مع مراعاة ما سيأتي يف الفقرة اخلامسة عشرة من املادة الثامنة والستني بعد املائة من هذه
الالئحة تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة جتاه طالب الدراسات العليا مبنحه وثيقة خترجه
بعد إكماله متطلبات التخرج يف مدةٍ ال تتجاوز مخسةً وسبعني يوماً  ،شريطة أال يقل معدله
الرتاكمي عن (جيد جداً)  ،وجملل

عمادة الدراسات العليا منحُ الطالب يف مرحلة الدراسات

العليا فرصةً واحدةً لفصلٍ دراسي أو فصلني على األكثر  ،بناءً على توصية جمل

الكلية
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اليت ينتمي إليها الطالب  ،وحينئذٍ جيوز إعادة مقرر أو أكثر مما حصل فيه على تقدير
(جيد) فأقل ؛ لرفع معدله  ،على أن تدخل النتيجتان يف معدله الرتاكمي .

املادة الثالثة واخلمسون
متنح اجلهات املختصة الطالب املتخرج يف املرحلة اجلامعية أحد التقديرات التالية :
أ  -ممتاز ؛ إلا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن (. )375
ب  -جيد جداً إلا كان معدله الرتاكمي من ( )2775إىل أقل من (. )375
ج  -جيد ؛ إلا كان معدله الرتاكمي من ( )1775إىل أقل من (. )2775
د  -مقبول ؛ إلا كان معدله الرتاكمي من ( )1إىل أقل من (. )1775

املادة الرابعة واخلمسون
متنح اجلهات املختصة الطالب املتخرج يف مرحلة الدراسات العليا أحد التقديرين التاليني :
أ
ب

 ممتاز ؛ إلا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن (. )375 -جيد جداً إلا كان معدله الرتاكمي من ( )2775إىل أقل من (. )375

املادة اخلامسة واخلمسون
متنح اجلهات املختصة الطالبَ احلاصل على معدل تراكمي (من  3775إىل  )4عند التخرج
مرتبة الشرف األوىل  ،واحلاصل على معدل تراكمي (من  3725إىل أقل من  )3775عند التخرج
مرتبة الشرف الثانية  ،وفق الضوابط والشروط التالية :
أ  -أ ال يكون قد رسب يف أي مقرر من املقررات اليت درسها يف اجلامعة أو يف غريها .
ب  -أن يكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاها متوسط املدة بني احلد األدنى واحلد
األقصى للبقاء يف كليته .
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ج  -أن يكون طالب الدراسات العليا قد درس ما ال يقل عن  %85من متطلبات التخرج يف
اجلامعة .

التظلم ورفع الدعوى
وحقوق الطالب املتهم
والتفتيش

املادة السادسة واخلمسون
حيق للطالب التظلم والشكوى ورفع الدعوى إىل اجلهات املختصة باجلامعة من أي أمرٍ
يتضرر منه يف عالقته بأي من منسوبي اجلامعة  ،وفقاً للقواعد واإلجراءات املنظمة لوحدة
محاية حقوق الطالب واللجان املختصة  ،ومتكينه من معرفة مصري تظلمه من قبلها  ،ويشمل
تظلم الطالب من أي إساءة لفظية أو جسدية يتعرض هلا  ،وتظلمه من نتائج املقررات

لل

اليت حصل عليها  ،وتظلمه من رفض طلباته اليت يرى استيفاءها للشروط النظامية  ،وعدم
اقتناعه بأسباب رفضها .
وال جيوز أن يكون تظلم الطالب سبباً يف عقوبته أو االنتقاص من كرامته أو إساءة معاملته
أو هضم حقوقه  ،ويستثنى من لل

ما يأتي لكره يف الفقرة الثانية عشرة من املادة السابعة

والثالثني بعد املائة  ،ويف الفقرة الثانية عشرة من املادة التاسعة واألربعني بعد املائة من هذه
الالئحة .

املادة السابعة واخلمسون
ال جيوز تفتيش ممتلكات الطالب الشخصية كالسيارة واحلقيبة واجلوال واحلاسب
الشخصي وما بداخل جيوبه  ،وال تفتيشُه شخصياً إال يف أحد األحوال التالية :
أ
ب

 أن يكون التفتيش عاماً لدوا ٍع أمنية أو وقائية . -أن يقع تفتيش األغراض الشخصية ضمن ًا عند القيام بالتفتيش الدوري لإلسكان
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اجلامعي .
ج

 أن يستخدم الطالبُ الغرضَ الشخصي يف عمل خمالفة نظامية داخل مرافقاجلامعة .

د

 أن يكون الطالب يف موضع اشتباه تسوِّغه الظروف ااحميطة ويُحتاج إىل تفتيشه أوتفتيش شيءٍ من أغراضه للتحقق .
ويُراعى يف هذه األحوال ما يلي :

أوالً  :ال يقوم بالتفتيش إال األشخاص املخولون به نظاماً .
ثانياً  :ال يتم التفتيش الوارد يف الفقرتني أ  ،ب إال مبوجب أمر تفتيش يصدر من معالي
مدير اجلامعة  ،أو أحد وكالئه  ،أو من سعادة املشرف العام على إدارة األمن والسالمة
باجلامعة  ،أو من سعادة عميد شؤون الطالب  ،أو من سعادة عميدة الدراسات اجلامعية
للطالبات .
ثالثاً  :ال يكون التفتيش يف احلالة املذكورة يف الفقرة  :ج  ،عامَّاً  ،وإمنا يكون بغرض
البحث عن الغرض الشخصي الذي استُخدم يف عمل املخالفة  ،فإلا عُثر عليه جاز تفتيشُ
ما بداخله  ،ومل جيز تفتيش غريه .
رابعاً  :ال يكون التفتيش يف احلالة املذكورة يف الفقرة د  ،عامَّاً  ،وإمنا يكون بقصد إثبات
تهمة معينة أو نفيها  ،فال جيوز تفتيش ما ال يُنتج تفتيشُه حتقيقَ لل

املقصد .

املادة الثامنة واخلمسون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة بضمان أن يكون النظر يف القضايا واالتهامات اليت ترفع
ضد الطالب نزيهاً وعادالً  ،وأن مي َّكن الطالب من االطالع على التهم املنسوبة إليه قبل انعقاد
جلسة التأديب مبدة ال تقل عن أسبوعني  ،وأن ميكَّن من الدفاع عن نفسه  ،واستشهاد الشهود
املفيدين للقضية  ،وعدم احلكم عليه بالعقوبة قبل استدعائه لسماع أقواله أمام وحدة التأديب
أو جلنة التأديب  ،إال أن يثبت ختلفه عن احلضور إىل اجلهات املختصة دون عذرٍ مقبول  ،بعد
استدعائه مرتني بالطرق النظامية .
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املادة التاسعة واخلمسون
حيقُّ للطالب الذي رُفعت ضده قضيةٌ تأديبية طلب حضور املشرف العام على وحدة محاية
حقوق الطالب  ،أو واحداً ممن يشاءُ من أعضاء هيئة التدري

باجلامعة معه أثناء التحقيق

معه من قبل وحدة التأديب  ،وأثناء نظر القضية من قِبلِ جلنة التأديب  ،وتكونُ مهمتُه معاونةَ
الطالب يف اإلدالء حبجته  ،والدفاعِ عن نفسه باحلق  ،وال يكون مشرتكاً فيما يصدر عن
اللجنة  ،ولي

له حقُّ التصويت على توصياتها  ،لكن يُصرف له عن حضوره مثلُ ما يُصرف

ألعضاء اللجان الدائمة عن حضور اجللسات .

املادة الستون
حيقُّ لطالب معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها املستجد ومن مياثله عند احلاجة
طلبُ حضور مرتجمٍ معه من أعضاء هيئة التدري

أو من الطلبة أثناء التحقيق معه من قبل

وحدة التأديب  ،وأثناء نظر القضية من قبل جلنة التأديب  ،ولعميد شؤون الطالب احلق يف
تعيني املرتجم أو قبول من يقرتحه الطالب  ،وتنطبق على املرتجم أحكام املادة التاسعة
ب املرتجم مكافأةٌ من صندوق الطلبة
واخلمسني من هذه الالئحة  ،إال أنه يُصرف للطال ِ
يقدِّرها جمل ُ الصندوق .

اجلزاءات والعقوبات

املادة احلادية والستون
تلتزم اجلهاتُ املختصةُ يف اجلامعة بأن ال تُوقعَ على الطالب عقوبةٌ داخل اجلامعة إال من
العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذه الالئحة حصراً  ،وعرب جلان التأديب املختصة ،
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ويُستثنى من لل

األحوال واإلجراءات والعقوبات املنصوص عليها يف املواد ، 113 ، 111 ، 94 :

 174 ، 173 ، 158 ، 121 ، 121 ، 114 ، 113 ، 112من هذه الالئحة .

املادة الثانية والستون
تلتزمُ اجلهاتُ املختصةُ يف اجلامعة بأن تكون اجلزاءاتُ والعقوباتُ الصادرةُ حبق الطالب
املخالف متدرجةً  ،ومتناسبةً مع درجة املخالفة  ،ومراعيةً للظروف واملالبسات ووجود السوابق
أو عدمها .

املادة الثالثة والستون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة بأن تكون قرارات التأديب الصادرة ضد الطالب سريةً ال
يطلع عليها إال املختصون  ،والطالبُ  ،ووليُّ أمره  ،وخصمُه إن كان  ،وعميدُ كليته  ،ويُستثنى
َّ
من لل

ما سيأتي يف املادة التاسعة والستني بعد املائة من هذه الالئحة .

املادة الرابعة والستون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة بإبالغ الطالب بأي قرار تأدييب يصدر ضده فور صدوره ،
ب منه .
إال أن يتعذر إبالغه بسب ٍ

املادة اخلامسة والستون
حيق للطالب التظلم ضد أي قرار تأدييب يصدر يف حقه خالل مدةٍ ال تتجاوز  61يوماً من
تاريخ إبالغه بالقرار  ،ويتوجه بتظلمه مكتوباً إىل اللجنة اليت أصدرت القرار التأدييب  ،فإن
أنصفته وإال فيحق له رفع تظلمه إىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب .
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ويسقط حق الطالب يف التظلم إلا ختلف مرتني عن حضور اجللسة اليت تعقد للنظر يف
تظلمه بعد إعالمه مبوعدها ومكانها بالطرق النظامية دون عذر قاهر .

املادة السادسة والستون
حيقُّ للطالب الذي صدر حبقه قرار تأدييب تقديم طلب عفو إللغاء العقوبة أو آثارها أو
ختفيفها إىل معالي مدير اجلامعة  ،أو إىل جلنة التأديب اليت أوصت بإصدار القرار التأدييب ،
أو إىل اللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب  ،وختتص اللجنة اليت أوصت بإصدار القرار
بدراسة طلب العفو  ،وهلا احلق يف التوصية بالعفو  ،أو العفو املعلق على قيام الطالب بعملٍ أو
أكثر من األعمال املذكورة يف املادة الثانية والسبعني بعد املائة من هذه الالئحة .

احلقوق واملزايا املالية
واملادية

املادة السابعة والستون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة بضمان حصول الطالب يف املرحلة اجلامعية ومرحلة
الدراسات العليا السعودي املنتظم غري املوظف  ،وطالب املنحة اخلارجية  ،يف غري الربامج
املدفوعة فعالً أو حبكم األصل  ،على املكافآت والبدالت املستحقة له نظاماً  ،وانتظام صرفها
دون تأخري  ،ما مل يكن لل

ف خارجةٍ عن إرادة اجلهات املختصة  ،وتفصيل هذه املكافآت
لظرو ٍ

كما يلي :
أ -

املكافأة الشهرية  ،ومقدارها ألف ريال لطلبة التخصصات العلمية يف
املرحلة اجلامعية  ،ومثامنائة ومخسون رياالً لطلبة التخصصات النظرية يف
املرحلة اجلامعية  ،وتسعمائة ريال للطلبة يف مرحلة الدراسات العليا .
ويُحسم من تل
الطالب .

املكافآت شهرياً قيمة االشرتاكات الطالبية يف صندوق
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ويُراعى يف صرف هذه املكافآت الشهرية الضوابط التالية :
أوالً  :أال يتجاوز الطالب السعودي املدة النظامية إلنهاء الدراسة .
ثانياً  :أال تصرف للطالب املعتذر واملؤجل  ،مع مراعاة أن حتسب فرتة
االعتذار ضمن املدة النظامية الالزمة إلنهاء الدراسة  ،وأال حتسب فرتة
التأجيل .
ثالثاً  :أال تصرف املكافأة ملن وجه إليه إنذارٌ أكادميي .
رابعاً  :يسقطُ حقُّ الطالبِ يف املكافأة الشهرية املقررة إلا مل حيضر
الستالمها أو مل يسحبها ببطاقة احلساب املوحد بسبب تقصري منه خالل
مدةٍ تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ استحقاقه هلا أو نزوهلا باحلساب املوحد
ومتكنه من صرفها ببطاقته  ،وتُضم إىل بند اإلعانات والقروض بصندوق
الطالب .
ب -

مكافأة االمتياز  ،ومقدارها ألف ريال مرةً واحدةً كل عام دراسي  ،وهي
خاصة بالطالب يف املرحلة اجلامعية احلاصل على تقدير ممتاز يف املعدل
الفصلي يف أحد فصلي العام الدراسي  ،بشرط أال يقل عدد الساعات
املسجلة يف لل

الفصل عن احلد األدنى من العبء الدراسي  ،مع مراعاة

استثناء حاالت التخرج من هذا الشرط .
ج -

بدل مراجع سنوي لطلبة الدراسات العليا  ،مقداره  911ريال يف العام
الدراسي  ،يقتصر صرفها على املدة النظامية ااحمددة إلنهاء الدراسة  ،دون
التمديدات .

د -

بدل طباعةٍ ملرةٍ واحدة لطلبة الدراسات العليا  ،مقداره  3111ريال يف
مرحلة املاجستري  ،و  4111ريال يف مرحلة الدكتوراه .

ه -

مكافأة شهرية إضافية خاصةٌ بطالب سنة االمتياز يف الكليات الطبية
حسب القرارات الصادرة من اجلهات املختصة بهذا الشأن .

و -

بدل قارئٍ ووسائل معينة شهري خاص بطالب املرحلة اجلامعية
والدراسات العليا السعودي الكفيف غري املوظف يساوي مرتَّب الدرجة األوىل
من املرتبة اخلامسة .
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ز -

بدل شهري خاص بالطلبة من لوي االحتياجات اخلاصة يتم حتديده
على حسب مستوى اإلعاقة من قبل اإلدارة العامة للتأهيل بوكالة وزارة
الشؤون االجتماعية للشؤون االجتماعية يساوي راتب الدرجة األوىل من
املرتبة اخلامسة لشديدي اإلعاقة  ،و  1511ريال ملتوسطي اإلعاقة .

ح -

بدل كتبٍ سنوي يساوي مكافأة شهر خاصٌّ بطالب املنحة اخلارجية يف
املرحلة اجلامعية  ،يقتصر صرفه على املدة النظامية ااحمددة إلنهاء
الدراسة .

ط -

بدل جتهيز ملرةٍ واحدةٍ خاص بطالب املنحة اخلارجية عند قدومه إىل
اململكة يساوي مكافأة شهرين .

ي -

بدل خترج خاص بطالب املنحة اخلارجية لدى خترجه لشحن كتبه ،
يساوي مكافأة ثالثة أشهر .

املادة الثامنة والستون
حيقُّ للطالب الذي يتطلب برناجمه األكادميي سفرَه خارج مدينة الدراسة بناء على توصية
جمل

القسم والكلية وموافقة مدير اجلامعة  ،احلصول على تذكرة سفر بالدرجة السياحية

لهاباً وإياباً  ،ملرة واحدة خالل املرحلة الدراسية الواحدة  ،وإلا كانت طالبةً صُرفت التذكرة
هلا واحمرمها الذي سريافقها .

املادة التاسعة والستون
حيقُّ للطلبة احلصول على خطاب تعريفٍ حيصلون مبوجبه على ختفيض مقداره  %51يف
أسعار تذاكر الرحالت الداخلية على منت اخلطوط اجلوية العربية السعودية (يف حال سريان
هذا االمتياز من قبل اخلطوط السعودية) .
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املادة السبعون
يُمنح طالب املنحة اخلارجية تذكرة قدوم من بلده عند إمتام إجراءات قبوله للدراسة
باجلامعة  ،ويُعوض من يقدم على نفقته اخلاصة مبا ال يتجاوز قيمة التذكرة اليت تصرف
لزمالئه من نف

البلد .

املادة احلادية والسبعون
يُمنح طالبُ املنحة اخلارجية تذكرة سفر إىل بلده بالدرجة السياحية لهاباً وإياباً من أقرب
طريقٍ ممكن يف نهاية كل عام دراسي ما دام طالباً  ،ويُمنح تذكرة سفر بالدرجة السياحية
لهاباً بعد خترجه من أقرب طريقٍ ممكن  ،ويُشرتط يف حصوله على هذه التذاكر أال يكون قد
حصل على تذكرة سفرٍ من جهة أخرى بالدولة .

املادة الثانية والسبعون
حيق لطالب املنحة اخلارجية استقدام عائلته إلا توفرت الشروط والضوابط اليت توجبها
وزارة الداخلية .

املادة الثالثة والسبعون
تلتزم اجلامعة ب توفري السكن اجملاني للطالبات القادمات من مناطق تبعد  111كم على
األقل عن مقر الدراسة  ،وجلميع طالب املنح اخلارجية لكورًا وإناثاً .
وحيق لبقية طالب اجلامعة السعوديني غري املوظفني االستفادةُ من السكن اجلامعي الذي
تقدمه اجلامعة حال توفره  ،وتوفر أماكن شاغرة فيه  ،وللجامعة فرض رسوم مالية على
هؤالء تدفع عند توقيع العقد  ،أو حتسم من املكافأة الشهرية .
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املادة الرابعة والسبعون
حيق للطالب االستفادة من ا لدعم املادي الذي توفره اجلامعة للطلبة  ،كالوجبات خمفضة
الرسوم مبطعم اجلامعة  ،واحلصول من صندوق الطالب على اإلعانات غري املسرتدة  ،وعلى
القروض اليت تسرتد من مكافأته  ،والعمل مبقابلٍ يف برامج التشغيل والتدريب الطالبي اليت
تشرف عليها عمادة شؤون الطالب  ،متى ما توفر يف الطالب شروط استحقاق لل
الضوابط املنظمة لذل

حسب

.

املادة اخلامسة والسبعون
حيق للطالب االستفادة من معامل اجلامعة وخمترباتها إلجراء جتاربه  ،وحماولة إثبات
فروضه حسب اإلمكانات املتاحة واألنظمة .

املادة السادسة والسبعون
حيقُّ للطالب االستفادة من خدمات مكتبة الكلية  ،واملكتبة املركزية حسب األنظمة .

املادة السابعة والسبعون
حيقُّ للطالب االستفادة من خدمات املركز الطيب باجلامعة  ،وفق األنظمة .

املادة الثامنة والسبعون
حيق لطلبة املنح اخلارجية وعائالتهم املستقدمني بصورة نظامية احلصول على الرعاية
الصحية اجملانية اليت تقدم للمواطنني  ،وتقوم اجلامعة بتأمينها إلا تطلبت األنظمة لل

.
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حقوق أخرى

املادة التاسعة والسبعون
حيقُّ للطالب االستفادة من خدمات املراكز اإلرشادية وبرامج مركز اإلرشاد الطالبي
باجلامعة .

املادة الثمانون
حيق للطالب االنضمام إىل أندية األنشطة الطالبية  ،واالستفادة من براجمها  ،واملشاركة
يف أنشطتها املختلفة  ،واستخدام األجهزة الرياضية وغريها اليت توفرها عمادة شؤون الطالب
وفق اللوائح املنظمة لذل

 ،واالستفادة من الدورات التدريبية العامة مبا ال يتعارض مع

واجباته األكادميية .

املادة احلادية والثمانون
حيق للطالب االنضمام إىل اجملال

االستشارية الطالبية  ،حال وجودها  ،حتت إشراف

عمادة شؤون الطالب  ،ووفق اللوائح املنظمة لذل

.

املادة الثانية والثمانون
حيقُّ للطالب التمتع بعضوية االنتساب إىل ما يشاء من اجلمعيات العلمية باجلامعة يف
جمال ختصصه وفق الضوابط املنظمة .

40

املادة الثالثة والثمانون
تلتزم اجلهاتُ املختصة يف اجلامعة بإتاحة الفرصة لطلبة املنح اخلارجية للمشاركة يف
برامج التعرف على اململكة  ،وااللتقاء بعلمائها ومسؤوليها  ،ومتكني البارزين منهم للمشاركة
يف وسائل اإلعالم املختلفة باململكة حتت إشراف عمادة شؤون الطالب .

املادة الرابعة والثمانون
حيق للطالب املطالبة بتعديل أي خطأ يف بياناته أو سجالته األكادميية ودرجاته  ،وال
يسقط هذا احلقُّ بالتقادم  ،وال بالتخرج .

املادة اخلامسة والثمانون
حيقُّ للطالب املش اركة يف تعبئة استبيان تقويم عضو هيئة التدري

وفق اإلجراءات املتبعة

باجلامعة .

املادة السادسة والثمانون
حيق للطالب املشاركة يف تعبئة االستبيانات املتعلقة بتقويم فاعلية املقررات يف الربامج
الدراسية املختلفة ومدى حتقيقها ألهدافها .

املادة السابعة والثمانون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة مبراعاة ظروف الطلبة اخلاصة  ،والعمل على تذليل
الصعوبات أمامهم قدر اإلمكان  ،وال سيما لوي االحتياجات اخلاصة منهم  ،وفق األنظمة .
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كما تلتزم اجلامعة بتهيئة البنية التحتية املالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة  ،وعمل كل
ما من شأنه مساعدتهم على التكيف مع البيئة اجلامعية  ،وتنمية قدراتهم  ،ومواهبهم ،
وإرشادهم  ،و تلتزم عمادة شؤون الطالب للطالب املكفوف بالسعي يف توفري كاتبٍ موثوق من
طلبة اجلامعة من غري ختصصه ليحضر معه االختبارات  ،ويكتب اإلجابات اليت ميليها عليه .

املادة الثامنة والثمانون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة بالنزاهة يف التعامل مع ملف الطالب وسجالته وكشوف
درجاته وصوره وااحمافظة عليها داخل اجلامعة يف مكانٍ أمني موثق  ،وال سيما صور الطالبات ،
وعدم نقل صور الطالبات أو نسخٍ عنها إىل متناول الرجال ولو كانوا من منسوبي اجلامعة ،
وعدم إفشاء حمتويات ملف الطالب  ،وعدم تسليم ملفه أو شيءٍ من حمتوياته إال إليه  ،أو إىل
ولي أمره  ،أو من يفوضانه رمسياً .
ويُ ستثنى من لل

احلاالت اليت تطلب فيها جهةٌ حكومية لات صالحيةٍ معلومات عن

الطالب .
كما تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة بتسليم الطالب عند خترجه مجيع وثائقه األصلية
اليت قدمها لدى تسجيله باجلامعة .

املادة التاسعة والثمانون
يلتزمُ مدرسو املقررات ومن يف حكمهم  ،ورؤساء ومشرفات األقسام  ،وعمداء الكليات واملعاهد
والعمادات املساندة  ،ومدراءُ اجلهات اإلدارية باجلامعة  ،جتاه الطالب بتسبيبِ رفضِ أيِّ طلبٍ
يطلبُه  ،بالبيان له وللجهات املختصة عن وجهِ القصور النظامي يف الطلب ؛ املسبب لرفضه ،
ب غريِ نظاميةٍ .
ب شخصية  ،أو مُسبَّباً بأسبا ٍ
ض ألسبا ٍ
وال جيوز أن يكون الرف ُ
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املادة التسعون
تلتزم اجلامعة ومنسوبوها بعدم حرمان الطالب من شيءٍ من حقوقه املقررة يف هذه الالئحة
 -وإن أخل بشيءٍ من واجباته  -ما مل يكن لل

يف إطار عقوبةٍ نظاميةٍ تقرها اللوائح بناءً

على خمالفةٍ ثبت وقوعها منه حسب اإلجراءات النظامية املتبعة .

املادة احلادية والتسعون
تلتزم اجلامعة ومنسوبوها بتمكني الطالب من كل ما يعينه على أداء واجباته  ،يف حدود
األنظمة واللوائح .

املادة الثانية والتسعون
تلتزم اجلهات املختصة يف اجلامعة كالقسم األكادميي وعمادة القبول والتسجيل وعمادة
الدراسات العليا وعمادة شؤون الطالب وغريها كلٌّ فيما خيصه بتمكني الطالب من معرفة
مجيع األنظمة واللوائح اخلاصة بدراسته يف اجلامعة واستخدامه ملرافقها من أجل التزامه
بأداء ما عليه  ،وضمان وصول حقه إليه .

املادة الثالثة والتسعون
حيقُّ للطالب احلصول على نسخةٍ من هذه الالئحة عند تسجيله يف اجلامعة  ،وعند طلبه
إياها بعد لل

.
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الباب الثالث
واجبات الطالب يف
اجلامعة ومرافقها وجتاه
اجلامعة ومنسوبيها
تتمثل أهم واجبات الطالب يف اجلامعة ومرافقها وواجباته جتاه اجلامعة ومنسوبيها فيما
يلي :

املادة الرابعة والتسعون
جيب على الطالب التقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية  ،وااللتزام بآدابها  ،والتحلي مبكارم
األخالق  ،والصدق واألمانة  ،وحمافظة الطلبة من البنني على الصلوات املفروضة مجاعة ،
وحمافظة الطلبة على صوم رمضان وعدم انتهاك حرمة الشهر  ،وااللتزام باللباس ااحمتشم
املعتمد لدى اجلامعة  ،والتقيد بالضوابط اليت تعلنها اجلهات املختصة يف لل
بالزي السعودي بالنسبة للطالب من البنني إال فيما يستدعي لب

 ،والتقيد

غريه كاألنشطة الرياضية

 ،وااللتزام باحلجاب الشرعي بالنسبة للطالبات  ،وابتعاد الطلبة عن التشبه بغري املسلمني  ،أو
التشبه باجلن

اآلخر  ،يف اللباس أو الشعر أو غريهما  ،ولعضو هيئة التدري

املخالف يف الزيِّ أو املظهر من حضور ااحماضرة واحتسابه غائباً يف تل

منع الطالب

ااحماضرة فقط .

املادة اخلامسة والتسعون
جيب على الطالب جتنب كل قول أو فعل خيل بأحكام الشريعة وآدابها  ،أو خيدش احلياء
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والشرف والكرامة  ،أو خيل حبسن السلوك وآداب طالب العلم .

املادة السادسة والتسعون
جيب على الطالب االلتزام بااحمافظة على النظام العام يف البالد  ،واالبتعاد عن مواطن
الريبة والشبهة  ،وعن األفكار املنحرفة والدعوات املغرضة واإلفساد والتخريب واملظاهرات
واالعتداءات داخل اجلامعة وخارجها .

املادة السابعة والتسعون
جيب على الطالب احرتام أنظمة اجلامعة ولوائحها مبا فيها هذه الالئحة  ،والبعد عن
الوقوع يف أي خم الفةٍ ملا تنص عليه تل

األنظمة واللوائح  ،وإال فإنه يعرِّض نفسَه للعقوبات

النظامية املنصوص عليها يف هذه الالئحة مبا قد يصل إىل فصله نهائي ًا من اجلامعة .

املادة الثامنة والتسعون
جيب على الطالب االبتعاد عن التدبري والتخطيط أليِّ عمل خيالف األنظمة اجلامعية  ،أو
التحريض عليه  ،أو االتفاق مع اآلخرين على فعله مجاعياً  ،كالغياب املدبَّر .

املادة التاسعة والتسعون
جيب على الطالب إحسان متثيل اجلامعة يف اجملامع العامة  ،واملؤمترات والندوات
واملشاركات الداخلية واخلارجية  ،وأن يكون خري عونٍ للجامعة ومنسوبيها يف أداء رسالتها
على الوجه املأمول .
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املادة املائة
جيب على الطالب االبتعاد عن تنظيم اللجان واملؤمترات واجلمعيات والتنظيمات وإصدار
املنشورات والصحف واجملالت وتوزيعها ومجع األموال والتوقيعات ووضع اإلعالنات قبل
احلصول على ترخيص مسبق من اجلهات املختصة باجلامعة .

املادة األوىل بعد املائة
جيب على الطالب االبتعاد عن إحضار كل ما خيالف الشرع أو النظام إىل اجلامعة
ومرافقها كاجملالت واألشرطة واألجهزة ااحمتوية على ما هو ممنوع شرعاً أو نظاماً ،
واألسلحة النارية أو البيضاء  ،واملواد القابلة لالشتعال أو التفجري  ،وللجهات املختصة
باجلامعة احلق يف مصادرة لل

حال وجوده .

املادة الثانية بعد املائة
جيب على الطالب االبتعاد عن اختالق األخبار  ،وتهويل الوقائع  ،واإلدالء مبعلومات كالبة
أو مغلوطة لوسائل اإلعالم وغريها  ،واحلذر من كل ما ميكن أن يسيء إىل اجلامعة
ومنسوبيها .

املادة الثالثة بعد املائة
جيب على الطالب التقيد باستخراج البطاقة اجلامعية خالل شهر على األكثر من التحاقه
باجلامعة  ،و حبملها معه بصفةٍ دائمة أثناء وجوده يف اجلامعة  ،وبتقدميها ملن يطلبها من
أعضاء هيئة التدري

واملوظفني  ،وخباصة منسوبي األمن اجلامعي  ،وللجهات الرمسية يف

اجلامعة االمتناع عن إدخاله إىل اجلامعة وااحماضرات واالختبارات  ،وتقديم اخلدمات له إال
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بعد إبرازها  ،وللجهات املختصة كمنسوبي األمن اجلامعي ضبط وإخراج كل طالب من
البنني ال حيمل معه بطاقته اجلامعية  ،أو إحالته إىل قسم التأديب  ،وللجهات املختصة بشطر
الطالبات كمنسوبات األمن اجلامعي ضبط كل طالبةٍ ال حتمل بطاقتها اجلامعية ،
وعرضها على قسم التأديب .
وعلى اجلهات ا ملختصة اليت يرجع إليها قبول الطلبة املستجدين إعطاء الطالب املستجد
إيصاالً يثبت به هويته وكونه مستجداً خالل الشهر األول من دراسته حتى يستخرج البطاقة
اجلامعية .

املادة الرابعة بعد املائة
جيب على الطالب احرتام كافة منسوبي اجلامعة وزوارها  ،واملتعاقدين معها  ،واملستثمرين
فيها  ،وعماهلم  ،والتعامل معهم حبسن اخللق  ،وعدم االعتداء عليهم قوالً بالسب أو القذف أو
السخرية أو غري لل

 ،أو فعالً بالرمي أو الضرب أو الدفع أو غري لل

 ،وعدم إتالف

ممتلكاتهم  ،أو إخفائها  ،أو تضييعها  ،أو سرقتها  ،والقيام حبق أعضاء هيئة التدري

،

ومعرفة قدرهم  ،وتقدير جهودهم  ،واالستجابة لتوجيهاتهم باملعروف  ،واالستفادة من علمهم
وخرباتهم  ،وااحمافظة على كل ما من شأنه انتظام سري حماضراتهم ودروسهم  ،ومن لل
استئذانهم عند إرادة الدخول أو اخلروج من القاعة الدراسية أو املعمل وحنوه  ،والقيام حبق
زمالئه الطلبة  ،ومعرفة قدر الصحبة والزمالة  ،والقيام حبق كافة موظفي اجلامعة حبسن
التعامل معهم  ،وإحسان تقديم الطلبات إليهم باحرتامٍ وتقدي ٍر جلهودهم .

املادة اخلامسة بعد املائة
جيب على الطالب ااحمافظة على مرافق اجلامعة وممتلكاتها وقاعاتها ومعاملها واألجهزة
املوجودة بها  ،واستخدامُها يف األغراض املخصصة هلا  ،وعدمُ إتالفها  ،أو تعطيلها عن العمل ،
أو تشويه معاملها  ،أو الكتابة على جدرانها وأبوابها وطاوالتها وكراسيها  ،أو الدخول يف شبكة
اإلنرتنت إىل مواقع حمظورة أو مسيئة  ،كما جيب عليه عدم استخدام ما يستوجب
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استخدامه إلناً مسبقاً إال بعد احلصول عليه  ،ويشمل لل

حمافظة الطالب على الكتب

واألجهزة املوجودة يف املكتبات املركزية والفرعية  ،وإعادة ما يستعريه منها يف الوقت ااحمدد ،
وللجامعة احلق يف تضمني الطالب قيمة ما أتلفه  ،وما يرتتب على إتالفه من تبعات .

املادة السادسة بعد املائة
جيب على الطالب االلتزام التام بنظام السري وقواعد املرور وإشاراته داخل اجلامعة  ،وإيقاف
السيارة يف املواقف املخصصة  ،وعدم إدخاهلا يف مكانٍ أو موقف غري مألون به  ،أو معاكسة
السري  ،وعدم البقاء باجلامعة يف غري األوقات الرمسية املألون فيها .

املادة السابعة بعد املائة
جيب على الطالب اجتناب التدخني واملخدرات تعاطياً ومحالً وبيعاً وتوزيعاً وتروجياً يف كافة
مرافق اجلامعة .

املادة الثامنة بعد املائة
جيب على الطالبة جتنب إدخال أجهزة التصوير أو األجهزة املزودة بكامريا كاجلواالت
واحلاسبات داخل مقرات الطالبات وإسكاناتهن دون تصريح مسبق  ،كما جيب عليها االمتناع
بشكل مطلق عن التصوير داخل اجلامعة ومرافقها دون تصريح من اجلهات املختصة ولو
لنفسها  ،وللجهات املختصة باجلامعة اختال اإلجراءات الالزمة للتأكد من عدم حيازة
الطالبات هلذه األجهزة لدى دخوهلن إىل مرافق اجلامعة .

املادة التاسعة بعد املائة
جيب على الطلبة املقيمني بالسكن اجلامعي االنضباط التام  ،والتقيد بأنظمة السكن
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اجلامعي على النحو التالي :
1

 احرتام مشرف السكن واملوظفني والعاملني والتعاون معهم عند قيامهم مبهامهممبا حيقق املصلحة العامة .

2

 التعاون مع زميل أو زمالء الغرفة يف حتقيق االلتزام بأنظمة السكن اجلامعي ،كتوزيع القيام بواجب نظافة الغرفة وترتيب األثاث بني ساكنيها .

3

 تزو يد مشرف السكن بإفادة االنتظام وصورة من اجلدول الدراسي مطلع كلفصل دراسي .

4

 -حمافظة الطلبة من البنني على أداء الصالة مجاعةً يف أوقاتها .

5

 -تسديد الرسوم يف أوقاتها إن وجدت .

6

 -مراعاة حقوق اجلريان .

7

 -االهتمام بنظافة السكن والغرفة  ،ووضع املخلفات يف األماكن املخصصة .

8

 إغالق جهاز التكييف وأجهزة اإلنارة واألجهزة الكهربائية سوى الثالجة عند إرادةاخلروج من الغرفة حفاظ ًا على السالمة العامة .

9

 إبالغ مشرف السكن كتابياً عن أي عطل أو خلل بالكهرباء أو السباكة أو حنولل

11

.

 ااحمافظة على مفتاح الغرفة  ،وعدم إعطائه أو نسخه ألحدٍ سوى مشرف السكن ،وعدم تغيري قفل الباب دون تصريح .

11

 -التحلي باملظهر ااحمتشم وامللب

الالئق ومراعاة الذوق العام وعدم جتاوز األعراف

السائدة اخلاصة بطالب العلم .
12

 االبتعاد عن أي خمالفة ألنظمة السكن وتعليماته  ،وعن كل ما يسيء إىل مسعةالسكن واجلامعة  ،وتشمل هذه املخالفات إصدارَ الضوضاء والضجيج  ،وإتالف
األثاث وحنوه أو تشويهه  ،أو الكتابة عليه  ،أو الرسم عليه  ،أو نقله خارج الغرفة  ،أو
دق املسامري يف جدران الغرفة  ،كما تشمل التعدي على اآلخرين أو ممتلكاتهم ،
والتدخني بأنواعه داخل الوحدات السكنية ولو داخل الغرفة اخلاصة بالطالب ،
والطبخ واستعمال املواقد داخل الغرفة  ،واإلسراف يف استخدام املياه  ،وإدخال
أجهزة التلفاز أو الفيديو أو حنوها دون إلن كتابي من اجلهة املختصة  ،وإدخال
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احليوانات  ،وترك باب الغرفة مفتوح ًا عند اخلروج من السكن  ،واملبيت يف غرف ٍة غري
الغرفة اخلاصة به بال إلن كتابي من إدارة السكن  ،واخلروج من السكن بال إلن
حيث يستوجب اخلروج إلناً  ،واملكث بالسكن متغيباً عن ااحماضرات دون عذر ،
واستقبال الزائرين أو إيواءهم بالسكن دون إلن اجلهة املختصة  ،أو يف غري الوقت
املألون فيه  ،واستقبال الزائرين املزعجني لزمالء السكن  ،واالنقطاع عن السكن ملدة
أسبوع فأكثر دون تبليغ كتابي إلدارة السكن ودون عذر  ،والتأخر عن املواعيد
ااحمددة للخروج من السكن أو العودة إليه  ،وخروج الطالبة من السكن لغري اجلامعة
مع غري حمرمها .
13

 إخالء السكن يف مدة ال تزيد عن أسبوع نهاية كل عام دراسي  ،وعند التخرج  ،مامل حيصل على تصريح بالبقاء فيه مدة أكثر من لل

.

املادة العاشرة بعد املائة
جيب على الطلبة املستخدمني لوسائل النقل التابعة للجامعة ااحمافظة على اهلدوء فيها ،
واالنقياد لتوجيهات قائد املركبة  ،وعدم إثارة املشكالت معه أو مع بقية الراكبني بشكلٍ قاطع
 ،وإلا كان لديهم اقرتاح أو شكوى فبإمكانهم التقدم بها إىل اجلهات املختصة  ،ولي
احلق بتاتاً يف إثارة لل

هلم

داخل املركبة حبالٍ من األحوال .

املادة احلادية عشرة بعد املائة
جيب على الطالب يف مرحلة الدراسات العليا التقيد بعدم التسجيل يف أكثر من برنامج من
برامج الدراسات العليا يف وقتٍ واحد  ،وخمالفة لل

تؤدي إىل طي قيده .

املادة الثانية عشرة بعد املائة
جيب على الطالب التقيد مبواعيد بدء الدراسة ونهايتها  ،والتسجيل واحلذف واإلضافة
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واالعتذار والتأجيل والتحويل  ،ومواعيد تسليم البحوث والتكليفات  ،وموعد أخذ إلن الطباعة
للرسالة العلمية  ،وموعد طباعتها وتسليمها  ،ومواعيد مقابلة املشرفني أو املرشدين  ،ومواعيد
اجللسات اليت يُستدعى إليها  ،واالختبارات الدورية والنهائية والشاملة  ،وال يسمح له بدخول
االختبار النهائي وال الشامل بعد مضي نصف ساعةٍ من بدئه  ،وال يسمح له باخلروج منه قبل
مضي نصف ساعةٍ من بدئه .
وجيب على الطالب املنتظم االلتزام حبضور ااحماضرات والدروس العملية وامليدانية  ،وعدم
الغياب أو التأخر ولو عن حماضرة واحدة إال لعذر قاهر .
وإلا تكرر تأخر الطالب عن حماضرات أحد املقررات مبا يزيد على عُشر مدة ااحماضرة فإنه
حيق ملدرس املقرر منعُه من الدخول  ،واحتسابه غائباً يف تل

ااحماضرة فقط .

وإلا كانت نسبة غياب الطالب بعذرٍ يف أحد املقررات أو مجيعها تبلغ أو ستبلغ  %25من
حماضرات الفصل الدراسي فإن عليه أن يتقدم بطلب انسحاب من املقرر الدراسي  ،أو اعتذار
عن الفصل الد راسي  ،وإال فسيحرم من االستمرار يف املادة وحضور اختباراتها  ،ويعترب راسباً .
وجيوز استثناءً جملل

الكلية اليت ينتمي إليها املقرر بناءً على توصية رئي

مشرفة القسم الذي يقدم املقرر رفع احلرمان عن الطالب إلا تقدم لرئي
القسم بعذر يقبله جمل

القسم أو

القسم أو مشرفة

الكلية شريطة أال تزيد نسبة الغياب عن  %41من ااحماضرات

والدروس العملية وامليدانية .
وإلا زادت نسبة غياب طالب الدراسات العليا عن  %25من جمموع ساعات اإلشراف ااحمددة يف
كل فصل دراسي فإنه يتم توجيه إنذار إليه  ،وإلا تكرر منه لل
للمرة الثانية  ،ويلغى قيده بقرار من جمل

يف فصل آخر فإنه يتم إنذاره

عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية القسم

املختص والكلية .
وإلا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي كامل دون طلب تأجيل فيطوى قيده من
اجلامعة ما مل يكن له عذرٌ مقبول  ،وجملل

اجلامعة طي قيده عند انقطاعه ملدة أقل .
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املادة الثالثة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب االلتزام باجلد واالجتهاد يف التحصيل العلمي  ،والقيام بكافة متطلبات
الدراسة  ،والتقيد خبطة الدراسة  ،واحلرص على استغالل الوقت يف طلب العلم والتزود من
املعرفة والفنون واملهارات  ،وينبين على لل
أ -

ما يلي :

إلا أخل طالب املرحلة اجلامعية بهذا الواجب واخنفض معدله الرتاكمي عن
( )1فإنه حيصل على إنذار أكادميي  ،وإلا حصل على ثالثة إنذارات متتالية فإنه
يفصل أكادميياً بقرار من عمادة القبول والتسجيل  ،وجملل
توصية جمل

اجلامعة بناءً على

الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل أن يعطي الطالب

فرصة رابعة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بدراسته للمقررات املتاحة .
ب  -إلا أخل طالب الدراسات العليا بهذا الواجب واخنفض معدله الرتاكمي عن
تقدير (جيد جداً) يف فصلني دراسيني متتاليني  ،أو سنة كاملة  ،فإنه يُلغى قيده
بقرار من جمل

عمادة الدراسات العليا  ،وجملل

عمادة الدراسات العليا منحُ

الطالب فرصةً واحدةً لفصلٍ دراسي أو فصلني على ما سبق يف املادة الثانية
واخلمسني من هذه الالئحة .
ج  -ال يعترب طالب الدراسات العليا ناجحاً يف مقرر مَّا إال إلا حصل فيه على تقدير
(جيد) على األقل .
د  -إلا مل يستجبْ طالب الدراسات العليا لتوجيهات املشرف العلمية  ،أو أفاد
املشرف بأن الطالب مل يتمكن من الكتابة العلمية اليت تناسب املرحلة اليت هو
فيها فإنه يتم إنذاره خبطابٍ من رئي

القسم املختص بناءً على تقرير املشرف ،

وإلا مل يستجب الطالب بعد إنذاره بسببٍ واحدٍ مرتني يف فصلني خمتلفني فإنه
يُعرض األمر على جمل
الطالب إىل جمل

القسم املختص  ،ويرفع القسم املختص توصيته بشأن

عمادة الدراسات العليا الختال القرار املناسب من إلغاء قيد

الطالب  ،أو تغيري املشرف  ،أو ما يراه مناسباً .
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ه  -مع مراعاة ما ورد بالفقرة (د) من املادة التاسعة واألربعني من هذه الالئحة إلا
قررت جلنة احلكم على رسالة طالب الدراسات العليا أو ثلثاها عدم صالحية
الرسالة للمناقشة  ،أو عدم قبوهلا بعد املناقشة فإنه يلغى قيد الطالب بقرارٍ من
جمل

عمادة الدراسات العليا .

و  -إلا مل ينه الطالب يف املرحلة اجلامعية متطلبات التخرج خالل مدة أقصاها
نصف املدة املقررة لتخرجه عالوةً على مدة الربنامج فإنه يفصل أكادميياً بقرار
من عمادة القبول والتسجيل  ،وجملل

اجلامعة بناءً على توصية جمل

الكلية

بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل أن يعطي الطالب فرصةً استثنائيةً إلنهاء
متطلبات التخرج حبيث ال يتجاوز جمموع كامل دراسته ضعف املدة األصلية
املطلوبة للتخرج .
ز -

إلا مل ينه طالب الدراسات العليا متطلبات التخرج يف املدة ااحمددة للربنامج
واستنفد فرص التأجيل  ،فإنه يلغى قيده بقرارٍ من جمل
العليا  ،وجملل
توصية جمال

عمادة الدراسات

اجلامعة منحه فرصةً إضافية ال تزيد عن فصلني بناءً على
القسم والكلية وعمادة الدراسات العليا .

ح  -إلا مل جيتز طالب الدراسات العليا االختبار الشامل مرتني فإنه يلغى قيده
عمادة الدراسات العليا .

بقرارٍ من جمل

املادة الرابعة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب ااحمافظة على سري ااحماضرات وحنوها والندوات والدورات واألنشطة وعدم
اإلخالل بها  ،ويشمل لل

االمتناع عن استعمال اهلاتف اجلوال وحنوه أثناء ااحماضرات

وحنوها بأي نوع من أنواع االستعمال بغري إلن .
ولعضو هيئة التدري

أن يطلب من موظفي األمن اجلامعي إخراج الطالب من القاعة

وحنوها إلا حصل منه إخاللٌ أو خروج عن النظام .
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املادة اخلامسة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب ااحمافظة على نظافة القاعات الدراسية واملعامل واملكتبات واملكاتب اإلدارية
باجلامعة  ،واالبتعاد عن إدخال املأكوالت واملشروبات داخلها .

املادة السادسة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب يف مرحلة الدراسات العليا القيام مبا يقرر جمل

القسم تكليفه به من

أعمالٍ إدارية  ،أو أعمالٍ تدريسية مناسبةٍ لتخصصه الدراسي .

املادة السابعة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب يف مرحلة املاجستري التقيد بأن تتميز رسالته باجلدة واألصالة  ،وجيب
على الطالب يف مرحلة الدكتوراه التقيد بأن تتميز رسالته باألصالة واالبتكار واإلسهام
الفاعل يف إمناء املعرفة يف جمال ختصصه  ،مع مراعاة ما يلي :
أ

 جيوز لطالب الدراسات العليا حتقيق كتاب تراثي لي قيمة علمية يف جمالختصصه يف مرحلة واحدة فقط  :إما يف مرحلة املاجستري  ،أو يف مرحلة
الدكتوراه .

ب

 جيوز لطالب الدراسات العليا ترمجة كتابٍ أجنيب لي قيمة علمية يف جمالختصصه يف مرحلة واحدة فقط  :إما يف مرحلة املاجستري  ،أو يف مرحلة
الدكتوراه .

املادة الثامنة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب يف مرحلة الدراسات العليا كتابة رسالته باللغة العربية  ،وجيوز جملل
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اجلامعة االستثناء من لل

يف بعض التخصصات  ،على أن حتتوي الرسالة املقدمة بغري

اللغة العربية على ملخص وافٍ هلا باللغة العربية .

املادة التاسعة عشرة بعد املائة
جيب على الطالب يف مرحلة الدراسات العليا الذي متت مناقشته وأوصت جلنة املناقشة
بقبول الرسالة مع إجراء تعديالت عليها األخذ بالتعديالت املطلوبة وعملها وتسليمها للقسم
املختص خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ املناقشة .

املادة العشرون بعد املائة
جيب على الطالب يف مرحلة الدراسات العليا الذي متت مناقشته وأوصت جلنة املناقشة
باستكمال أوجه النقص يف الرسالة وإعادة مناقشتها بعمل املطلوب وتسليم الرسالة للقسم
املختص يف أقرب وقتٍ ممكن حبيث يُضمن أن تتم إعادة املناقشة خالل مدةٍ ال تزيد عن عامٍ من
تاريخ املناقشة األوىل  ،ويتم احتساب الدرجة يف هذه احلالة من مثانني فقط  ،ويُكتفى يف حال
قبول الرسالة بإعالن إجازتها فقط .

املادة احلادية والعشرون بعد املائة
جيب على الطالب جتنب الغش والتزوير  ،واملشاركة فيهما  ،واستخدام األوراق املزورة
وحنوها يف أي غرض كان  ،وانتحال الشخصية مطلقاً حتت أي ظرف  ،والتواطؤ على فعل
لل

 ،كما جيب عليه االمتناعُ عن إدخال الكتب واألجهزة وسائر املمنوعات داخل قاعات

ومعامل االختبار  ،وااللتزام بالقواعد املنظمة لالختبارات  ،واالبتعاد عن السرقات العلمية
واإلخاللِ باألمانة يف األحباث واألعمال العلمية والفنية .
كما جيب على الطالب إبالغ رئي
واالمتناع عن املشاركة يف ترويج تل

قسمه فور علمه بأي تسرب ألسئلة االمتحانات ،
األسئلة .
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وإلا ضُبط الطالب وهو يغش أو يشرع يف الغش يف االمتحان أو خيالف القواعد املنظمة
لالختبارات فإن على مدرس املقرر أو عضو جلنة املراقبة منعه من االستمرار يف االختبار ،
وكتابة حمضر مبا حدث  ،واإلشهاد عليه  ،ورفعه لرئي

القسم الذي ينتمي له املقرر  ،لريفعه

بدوره إىل عميد الكلية  ،ويرفعه عميد الكلية إىل جلنة التأديب .
وإلا وُجد من طالب املرحلة اجلامعية سرقةٌ علمية يف البحوث واملشاريع واألعمال العلمية أو
الفنية فإن على مدرس املقرر كتابة تقرير باملوضوع  ،ورفعه مع نسخة من العمل املسروق إىل
رئي

القسم الذي ينتمي له املقرر  ،لريفعه بدوره إىل عميد الكلية  ،ويرفعه عميد الكلية إىل

جلنة التأديب لتقرر العقوبة املناسبة .
وإلا وُجد من طالب الدراسات العليا سرقةٌ علمية يف البحوث واملشاريع واألعمال العلمية أو
الفنية املقدمة أثناء الدراسة املنهجية فإن على مدرس املقرر كتابة تقرير باملوضوع  ،ورفعه مع
نسخة من العمل املسروق إىل رئي
الكلية  ،ويرفعه عميد الكلية إىل جمل

القسم الذي ينتمي له املقرر  ،لريفعه بدوره إىل عميد
عمادة الدراسات العليا .

وإلا وجدت السرقة العلمية من طالب الدراسات العليا يف رسالته العلمية املقدمة لنيل
الدرجة  ،وقررت جلنة احلكم على الرسالة أو ثلثاها عدم صالحيتها للمناقشة  ،أو عدم قبوهلا
بعد املناقشة فإنه يُلغى قيد الطالب بقرارٍ من جمل

عمادة الدراسات العليا .

وإلا وجدت السرقة العلمية من طالب يف حبث أو مشروع يتقدم به للمؤمترات أو الندوات أو
املعارض الداخلية أو اخلارجية فإن للمسؤول الذي علم بذل

رفع األمر إىل جلنة التأديب

املختصة .

املادة الثانية والعشرون بعد املائة
جيب على طالب املنحة اخلارجية مغادرة اململكة العربية السعودية بعد انتهاء دراسته خالل
مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ حصوله على وثيقة التخرج من املرحلة اليت استقدم
ألجلها .
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الباب الرابع
القواعد املنظمة حلماية
حقوق الطالب
الفصل األول
اإلجراءات األولية
للتظلمات الطالبية

املادة الثالثة والعشرون بعد املائة
على الطالب يف حال وقوعِ مظلمةٍ عليه أن يرفع أمره أوالً خطياً إىل رئي

القسم أو مشرفة

القسم يف حدود االحرتام يف معاملةٍ مسجلةٍ هلا رقمٌ وتاريخ .
ويفصَّل يف التظلم بدقة ووضوح تاريخ املظلمة وتفاصيل وقوعها  ،وما قد يكون لدى الطالب
من بينات عليها .

املادة الرابعة والعشرون بعد املائة
يُستثنى من الرفع إىل رئي

القسم أو مشرفة القسم ما يلي :

58

أ -

التظلم من القرارات التأديبية الصادرة بناء على توصيات جلان التأديب ؛ فإنه
يُرفع إىل اللجنة اليت أصدرت التوصية مباشرةً  ،خالل مدةٍ ال تتجاوز  61يوماً من
موعد إبالغ الطالب بالقرار التأديـيب الصادر ضده  ،فإن أنصفته وإال فله رفع تظلمه
إىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب .

ب -

التظلمات املدعى فيها على رئي

القسم أو مشرفة القسم ؛ فإنها تُرفع كتابياً

مباشرةً إىل اللجنة الفرعية بالكلية أو املعهد .
ج -

التظلمات املرفوعة ضد عميد أو عميدة الكلية أو املعهد أو أحد وكالء الكليات
واملعاهد أو وكيالتها ؛ فإنها تُرفع كتابياً مباشرة إىل اللجنة الدائمة .

د -

التظلمات املرفوعة يف الفصل الصيفي فإنها تُرفع كتابياً مباشرة إىل اللجنة
الدائمة .

املادة اخلامسة والعشرون بعد املائة
مع مراعاة ما سبق باملادة الرابعة والثمانني  ،وما سيأتي يف املادة الثالثة والثمانني بعد املائة
من هذه الالئحة يُشرتط أن يكون رفع املظلمة إىل رئي

القسم أو اجلهة املختصة خالل مدةٍ

ال تزيد عن فصلٍ دراسي واحدٍ من وقوعها .
وللَّجنة الدائمة واللجنة العليا االستثناء من لل
إلا رأت املصلحة يف لل

وقبول النظر يف الشكاوى بعد تل

املدة

.

املادة السادسة والعشرون بعد املائة
على رئي

القسم أو مشرفة القسم خماطبةُ من رُفعت ضده الدعوى أو حصل منه التقصري

رمسياً يف مدة ال تتجاوز أسبوعاً من تاريخ رفع الطالب ملظلمته  ،ومطالبتُه بالرد كتابياً يف
مدة ال تتجاوز أسبوعاً من خطاب رئي

القسم أو مشرفة القسم .
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املادة السابعة والعشرون بعد املائة
يُطلع رئي

القسم أو مشرفة القسم الطالب خالل ثالثة أسابيع على األكثر من رفعه

ملظلمته على إجابة املدعى عليه إن وجدت :
فإن كانت مُقنعةً للطالب موصلةً إليه حقَّه  ،أو رضي الطالب بالصلح غري مكره  ،فيطلب
منه التوقيع بالرضى  ،وأنه مل تبق له مطالبةٌ جتاه املدعى عليه  ،ويرسل رئي

القسم خطاباً

مبا مت إىل عميد الكلية أو املعهد  ،مع صورةٍ من توقيع الطالب بالرضى  ،واملرفقات إن وجدت ،
ويرسل عميد الكلية خطابًا مبا مت مع صورة من كامل املعاملة إىل اللجنة الدائمة .
وإن مل يقتنع الطالب أو وصل إليه بعضُ حقه دون بعض أو مل يُجب املدَّعى عليه فإن
الطالب يُعطى من رئي
املعهد  ،ويُخربُ رئي

القسم أو مشرفة القسم إفادةً مبا متَّ  ،مع صورة منها لعميد الكلية أو
القسم أو مشرفة القسم الطالبَ بأن من حقه رفعَ التظلم إىل اللجنة

الفرعية حلماية حقوق الطالب بالكلية أو املعهد الذي ينتمي إليه املدعى عليه  ،فإن كان
املدعى عليه ال ينتمي لكلية وال معهدٍ  ،أو كان ينتمي ملعهدٍ ال طالب به فيخربه أن من حقه
الرفع إىل اللجنة الدائمة مباشرة .

املادة الثامنة والعشرون بعد املائة
ال يشرتط يف مساع وقبول تظلمات الطلبة أن تكون ضد معني  ،بل يكفي يف مساع دعوى
الطالب أن يعني حقاً أو أكثر من حقوقه املقررة ويدعي حرمانه منه .
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الفصل الثاني
اللجان الفرعية حلماية
حقوق الطالب

املادة التاسعة والعشرون بعد املائة
يُنشأ يف كل كليةٍ ومعهدٍ يضم طالباً جلنةٌ فرعيةٌ حلماية حقوق الطالب مطلعَ كلِّ عام
دراسي بقرارٍ من سعادة عميد أو عم يدة الكلية أو املعهد  ،وإلا كان ينتمي للكلية أو املعهد
طالبٌ من البنني وطالباتٌ فتُنشأ جلنتان  ،إحداهما مبقر الطالب البنني  ،واألخرى مبقر
الطالبات .
وتشكل اللجنة مبقر البنني كما يلي :
أحد وكالء الكلية أو املعهد رئيساً .

1

-

2

-3-

اثنان من أعضاء هيئة التدري

4

-5-

اثنان من الطالب املتميزين بالكلية أو املعهد علمياً وخُلقياً أعضاء .

6

-

سكرتري .

بالكلية أو املعهد أعضاء .

وتشكل اللجنة مبقر الطالبات كما يلي :
1

-

2

-3-

-5 4

إحدى وكيالت الكلية أو املعهد رئيساً .
اثنتان من أعضاء هيئة التدري

بالكلية أو املعهد أعضاء .

 -اثنتان من الطالبات املتميزات بالكلية أو املعهد علمياً وخُلقياً أعضاء .
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سكرترية .

-6

املادة الثالثون بعد املائة
ختتصُّ اللجان الفرعية بالكليات واملعاهد بالنظر يف تظلمات طالب اجلامعة جتاه منسوبي
الكلية أو املعهد الذي تنتمي إليه اللجنة من أعضاء هيئة التدري

واملوظفني والطالب بعد

املرور باإلجراءات األولية للتظلمات الطالبية .
ويُستثنى من لل
أ -

:

التظلمات املرفوعة ضد رئي

القسم أو مشرفة القسم أو جمل

القسم فإنها

ترفع إىل اللجنة الفرعية دون حاجةٍ للمرور باإلجراءات األولية للتظلمات الطالبية
ب -

التظلمات املرفوعة ضد جمل

الكلية أو العمادة أو املعهد  ،أو عميد أو عميدة

الكلية أو العمادة أو املعهد أو أحد الوكالء والوكيالت أو أحد أعضاء اللجنة
الفرعية فإنها ترفع إىل اللجنة الدائمة مباشرة .
ج -

التظلمات املرفوعة يف الفصل الصيفي فإنها ترفع إىل اللجنة الدائمة مباشرة .

املادة احلادية والثالثون بعد املائة
تتمثل مهام سكرتري أو سكرترية اللجنة الفرعية يف التالي :
أ -

توفري نسخ من الئحة حقوق الطالب وواجباته  ،ومنالج التظلم  ،من لدن وحدة
محاية حقوق الطالب بعمادة شؤون الطالب  ،وإعطاؤها للطلبة املتظلمني .

ب -

استقبال تظلمات الطلبة بعد تعبئتهم للنمولج املعد هلذا الغرض  ،وطلب إفادة
رئي

القسم وإفادة املدعى عليه إن وجدتا .

ج -

التنسيق بني األعضاء لتحديد مواعيد انعقاد اللجان .

د -

املشاركة مع اللجنة يف إبداء الرأي والتصويت .

62

ه -

إبالغ الطالب مبا مت يف تظلمه من إجراء  ،وأخذ توقيعه بالعلم  ،وبالرضى إن
وجد  ،فإن مل يرض الطالب أو مل يقتنع  ،أو وصل إليه –يف نظره -بعض حقه
دون بعض  ،فيخربه السكرتري أو السكرترية بأن من حقه رفع تظلمه إىل اللجنة
الدائمة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغ الطالب بقرار اللجنة
الفرعية .

و -

إبالغ املدعى عليه مبا مت يف الدعوى من إجراء  ،وأخذ توقيعه بالعلم  ،وبالرضى
إن وجد  ،فإن مل يرض أو مل يقتنع فيخربه السكرتري أو السكرترية بأن من حقه رفع
عدم قناعته إىل اللجنة الدائمة خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ
إبالغه رمسي ًا بقرار اللجنة الفرعية  ،ويكفي يف إبالغه إخطار رئي

ز -

قسمه كتابياً

رفع التقارير الوافية عن كل قضية ومرفقاتها إىل وحدة محاية حقوق الطالب
بعمادة شؤون الطالب .

املادة الثانية والثالثون بعد املائة
يرفع الطالب تظلمه يف حدود االحرتام يف معاملةٍ مسجلة هلا رقمٌ وتاريخ إىل اللجنة
الفرعية  ،ويفصَّل يف التظلم بدقة ووضوح تاريخ املظلمة وتفاصيل وقوعها  ،وما قد يكون لدى
الطالب من بينات عليها  ،وقيامه باإلجراءات األولية إن وجدت  ،مع إرفاق إفادة رئي

القسم

إن وجدت .

املادة الثالثة والثالثون بعد املائة
تنعقد اللجنة الفرعية بدعوة رئيسها كلما وُجدت مظلمةٌ  ،ويكون انعقادها صحيحاً
حبضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئي

 ،وال تدخلها النيابة  ،وتُثبت كافة

املناقشات والقرارات واإلفادات والتحقيقات مبحضر يوقع عليه احلضور  ،وتصدر قراراتها
بأغلبية احلضور  ،ويف حال تساوي األصوات املتعارضة يرجح الرأي الذي صوت له الرئي

.
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املادة الرابعة والثالثون بعد املائة
للجنة الفرعية طلب حضور املدعي  ،وطلب إفادة املدعى عليه خطياً  ،أو حضوره حال
احلاجة املاسة  ،وهلا طلبُ كلِّ ما يتعلق بالقضية من أوراقٍ ومستندات سواء كانت موجودة
عند املدعي أو املدعى عليه أو القسم أو غريه  ،وهلا طلب إفادة كل من تدعو احلاجة إىل أخذ
إفادته من أطراف القضية اآلخرين إن وجدوا  ،وهلا استدعاؤهم ملسي

احلاجة  ،وهلا االطالع

على أوراق اإلجابات جلميع االختبارات واالطالع على البحوث سواء منها ما يعود للمدعي أو
ما يعود لغريه من الطلبة عند احلاجة لذل

 ،وهلا االستعانة برأي املتخصصني على أال يقل

املستشارون يف هذه احلالة عن ثقتني .

املادة اخلامسة والثالثون بعد املائة
تَ ْفصِل اللجنة الفرعية يف التظلمات املقدمة إليها مما يدخل يف اختصاصها خالل مدة ال
تتجاوز  31يوماً من تاريخ تقديم التظلم  ،ويتوىل رئي

اللجنة الفرعية رفع النتائج والقرارات

إىل عميد أو عميدة الكلية أو املعهد  ،وال تصبح قراراتها نافذةً إال بعد اعتمادها من سعادة
عميد أو عميدة الكلية أو املعهد .

املادة السادسة والثالثون بعد املائة
للجنة الفرعية احلكم غيابياً يف حال عدم امتثال املدعى عليه لطلب اإلفادة أو طلب احلضور
ملرتني متتاليتني يفصل بينهما مخسة أيام على األقل  ،ويسقط بغيابه أو امتناعه عن اإلفادة
حقه بعد لل
الدائمة .

يف االستئناف إىل اللجنة الدائمة ما مل يقدم عذراً نظامياً موثقاً تقبله اللجنة
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املادة السابعة والثالثون بعد املائة
ال خترج قرارات اللجنة الفرعية عن واحدٍ أو أكثر مما يلي :
- 1

الرفع لعميد أو عميدة الكلية أو املعهد لتوجيه لفت نظر للمدعى عليه .

- 2

منح الطالب اخلدمة أو الطلب الذي يريده مما رفضه املدعى عليه .

- 3

التوصية بإلغاء قرار أكادميي صادرٍ يف حق الطالب من غري مدير اجلامعة
ووكالئها وجمل

- 4

اجلامعة .

منح الطالب الدرجة اليت يستحقها بناء على األوراق واملستندات ورأي
املتخصصني .

- 5

إعادة االختبار أو حنوه للطالب  ،وتشكيل جلنة حمايدة للتقويم وإعطاء الدرجة .

- 6

تغيري املشرف أو املرشد للطالب .

- 7

حتويل الطالب إىل شعبة أخرى سوى الشعبة اليت يدرِّسها املدعى عليه .

- 8

إحالة أوراق املدعى عليه إلا كان طالباً إىل جلنة تأديب الطالب .

- 9

إحالة أوراق املدعى عليه إلا كان عضو هيئة تدري

أو موظفاً إىل اللجنة

الدائمة للنظر يف رفع طلب إىل معالي مدير اجلامعة لتكليف أحد العمداء
بالتحقيق معه متهيدًا لعقد جلسة تأديب له وفق اللوائح املنظمة لذل

.

 - 11إصدار قرار مسبب حبفظ الدعوى يف حال عدم كفاية األدلة .
 - 11إصدار قرار بعدم ثبوت املدَّعى .
 - 12إحالة أوراق املدعي إىل جلنة تأديب الطالب يف حال ثبوت كون الدعوى كيدية
أو كالبة  ،أو تكرر دعوى استحقاق درجةٍ ال يستحقها  ،ولو يف مقررات  ،أو فصول
خمتلفة .

املادة الثامنة والثالثون بعد املائة
يتوىل عميد أو عميدة الكلية أو املعهد خماطبة اجلهات لات العالقة بالقرارات الصادرة عن
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اللجنة الفرعية بعد اعتماده إياها  ،كعمادة الدراسات العليا  ،وعمادة القبول والتسجيل ،
وعمادة شؤون الطالب .

املادة التاسعة والثالثون بعد املائة
يوقف العمل بقرارات اللجان الفرعية حال تقديم أحد طريف الدعوى استئنافاً ضدها إىل
اللجنة الدائمة .
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الفصل الثالث
وحدة محاية حقوق
الطالب واللجنة الدائمة
حلماية حقوق الطالب

املادة األربعون بعد املائة
تُنشأ بعمادة شؤون الطالب إدار ٌة للتأديب ومحاية حقوق الطالب تتكون من وحدتني :
الوحدة األوىل  :وحدة التأديب  ،وتسري أعماهلا وفقاً ألحكام الباب اخلام

من هذه

الالئحة .
الوحدة الثانية  :وحدة محاية حقوق الطالب  ،وتسري أعماهلا وفقاً ألحكام هذا الفصل من
هذه الالئحة .

املادة احلادية واألربعون بعد املائة
تتوىل وحدة محاية حقوق الطالب بعمادة شؤون الطالب املهام التالية :
1

 العمل على نشر هذه الالئحة وتوزيعها على األقسام لتوزيعها على الطالب كلعام  ،وال سيما املستجدين منهم  ،ونشرها على موقع العمادة .

2

 العمل على إفراد أجزاء من هذه الالئحة على شكل مطويات وكروت ولوحاتإعالنية وحنوها ونشرها  ،كإجراءات التظلم  ،وخمالفات السكن  ،واجلوال املزود
بكامريا وحنوه  ،والتدخني  ،والغش  ،وخمالفات السري .
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3

 ترتيب لقاءات دورية للطلبة مع عميد شؤون الطالب ووكالئه لشرح هذه الالئحةوبنودها هلم .

4

 العمل على إعداد منالج التظلمات املوجهة إىل اللجان  ،وتزويد الكليات واملعاهدبنسخ منها  ،ووضع منولج منها يف صفحة كل طالب على موقع اجلامعة .

5

 إعداد ملف مستقل لكل طالب متظلم  ،وطلب تقارير اللجان الفرعية ومجع كلالبيانات واملرفقات فيه  ،وحصر السوابق  ،وحماولة التأكد من صدق الدعوى .

6

 -استقبال التظلمات اليت يكون النظر فيها من اختصاص اللجنة الدائمة .

7

 تنسيق أعمال اللجنة الدائمة وحماضرها  ،ومواعيد جلساتها بعد التنسيق معأعضائها  ،وخماطبة اجلهات الرمسية لات العالقة واألشخاص لوي العالقة عن
طريق عميد شؤون الطالب .

8

 إبالغ لوي العالقة بقرارات اللجنة الدائمة بعد مصادقة سعادة وكيل اجلامعةللشؤون التعليمية  ،وأخذ توقيعاتهم بالعلم .

9

 -مشاركة مديرها مع اللجنة الدائمة يف الرأي والتصويت .

املادة الثانية واألربعون بعد املائة
تشكل يف عمادة شؤون الطالب جلنةٌ دائمةٌ حلماية حقوق الطالب ملدة عامني دراسيني بقرار
من مدير اجلامعة بنا ًء على ترشيح سعادة عميد شؤون الطالب على النحو التالي :
1

 -عميد شؤون الطالب رئيساً .

2

 -وكيل عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي نائبا للرئي

3

 -أحد وكالء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدري

4

 -أحد وكالء عمادة الدراسات العليا عضواً .

5

 -أحد وكالء عمادة القبول والتسجيل عضواً .

6

 أحد أعضاء اإلدارة القانونية واملستشارين عضواً .عضواً .

7

 -أحد أعضاء هيئة التدري

8

 -مدير وحدة محاية حقوق الطالب مقرراً .

.

واملوظفني عضواً .
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وعلى أعضاء هذه اللجنة االنضباط يف حضور اجللسات  ،وعدم التخلف عنها بال عذر  ،وإلا
تكرر غياب عضو اللجنة ثالث مرات متتاليات  ،أو مخساً متفرقات فإن على رئي
خطاب إىل معالي مدير اجلامعة الستبدال العضو املتغيب  ،وال حيق لرئي
عن لل

اللجنة رفع

اللجنة التغاضي

.

املادة الثالثة واألربعون بعد املائة
ختتص اللجنة الدائمة بالنظر فيما يلي :
1

 -التظلمات املرفوعة من الطلبة ضد جمل

كلية أو معهد أو عمادة  ،أو ضد

عمداء ووكالء الكليات واملعاهد والعمادات  ،أو ضد أعضاء اللجان الفرعية .
2

 التظلمات املرفوعة من الطلبة ضد منسوبٍ ال ينتمي لكلية وال ملعهد  ،أو ينتميملعهدٍ ال طالب به .

3

 التظلمات املرفوعة من الطلبة ضد منسوبي الكليات واملعاهد خالل الفصلالصيفي .

4

 التظلمات املرفوعة من الطلبة إىل اللجان الفرعية إلا مل يتم البت فيهاواعتمادها خالل  31يوماً من رفع الطالب للتظلم .

5

 -االستئنافات املقدمة من الطلبة وغريهم ضد قرارات اللجان الفرعية .

6

 قرارات اللجان الفرعية اليت تتضمن التوصية بإحالة عضو هيئة التدرياملوظف إىل جلنة تأديب  ،والرفع بذل

7

أو

إىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب .

 دراسة املظامل املتكررة  ،والرفع بتصور كاملٍ عنها إىل اللجنة العليا حلمايةحقوق الطالب .

8

 اقرتاح تعديل شيءٍ من بنود هذه الالئحة وقواعدها  ،والرفع بذلالعليا حلماية حقوق الطالب .

إىل اللجنة
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املادة الرابعة واألربعون بعد املائة
يرفع املدعي تظلمه  ،ويرفع املدعي أو املدعى عليه استئنافه يف حدود االحرتام يف معاملةٍ
مسجلة هلا رقمٌ وتاريخ إىل اللجنة الدائمة  ،ويفصَّل يف التظلم أو االستئناف بدقة ووضوح
تفاصيل املوضوع وتارخيه  ،وما قد يكون لدى رافع التظلم أو االستئناف من حجج وبينات ،
وإجراءات سابقة إن وجدت .

املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة
تنعقدُ اللجنة الدائمة بدعوة رئيسها كلما وجدت مظلمةٌ  ،ويكون انعقادها صحيحاً
حبضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئي

أو نائبه  ،وال تدخلها النيابة عن بقية

األعضاء  ،وتثبت كافة املناقشات والقرارات واإلفادات والتحقيقات مبحضر يوقع عليه
احلضور  ،وتصدر قراراتها بأغلبية احلضور  ،ويف حال تساوي األصوات املتعارضة يرجح الرأي
الذي صوت له رئي

اجللسة .

املادة السادسة واألربعون بعد املائة
للجنة الدائمة طلب حضور املدعي  ،واملدعى عليه  ،وطلبُ كلِّ ما يتعلق بالقضية من أوراقٍ
ومستندات سواء كانت موجودة عند املدعي أو املدعى عليه أو القسم أو غريه  ،وهلا طلب إفادة
كل من تدعو احلاجة إىل أخذ إفادته من أطراف القضية اآلخرين إن وجدوا  ،وهلا استدعاؤهم
وإلزامهم باحلضور  ،وهلا االطالع على أوراق اإلجابات جلميع االختبارات واالطالع على
البحوث سواء منها ما يعود للمدعي أو ما يعود لغريه من الطلبة عند احلاجة لذل
االستعانة يف لل

برأي املتخصصني من داخل اجلامعة أو خارجها على أال يقل املستشارون يف

هذه احلالة عن ثقتني  ،لي
كان.

 ،وهلا

من بينهم من عرض عليه األمر من قبل اللجنة الفرعية إن
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املادة السابعة واألربعون بعد املائة
تَ ْفصِل اللجنة الدائمة يف التظلمات واالستئنافات املقدمة إليها مما يدخل يف اختصاصها
خالل مدة ال تتجاوز  45يوماً من تاريخ تقديم التظلم أو االستئناف  ،ويتوىل رئيسها رفع
النتائج والقرارات إىل سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية  ،مع صورةٍ إىل معالي مدير
اجلامعة  ،وال تصبح قراراتها نافذةً إال بعد اعتمادها من سعادة وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية  ،وتكتسب بذل

البت والقطعية والنهائية  ،ما مل يعرتض معالي مدير اجلامعة

على القرار خالل مدةٍ ال تزيد على مخسة عشر يوماً من اعتماده  ،فحينئذٍ حتال القضية
برمتها إىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب .

املادة الثامنة واألربعون بعد املائة
للجنة الدائمة احلكم غيابياً يف حال عدم امتثال املدعى عليه لطلب اإلفادة أو احلضور
لثالث مرات متتاليات يفصل بينها مخسة أيام على األقل .

املادة التاسعة واألربعون بعد املائة
ال خترج قرارات اللجنة الدائمة عن واحدٍ أو أكثر مما يلي :
يف ملفه .

1

 -توجيه لفت نظر للمدعى عليه  ،ووضع صورة من لل

2

 -منح الطالب اخلدمة أو الطلب الذي يريده مما رفضه املدعى عليه .

3

 إلغاء قرار أكادميي صادرٍ يف حق الطالب من غري مدير اجلامعة وجملاجلامعة.

4

 منح الطالب الدرجة اليت يستحقها بناء على األوراق واملستندات ورأياملتخصصني .

5

 -إعادة االختبار أو حنوه للطالب  ،وتشكيل جلنة حمايدة للتقويم وإعطاء الدرجة .
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6

 -تغيري املشرف أو املرشد .

7

 -حتويل الطالب إىل شعبة أخرى سوى الشعبة اليت يدرِّسها املدعى عليه .

8

 -إحالة أوراق املدعى عليه إلا كان طالباً إىل جلنة تأديب الطالب .

9

 -إحالة أوراق املدعى عليه إلا كان عضو هيئة تدري

أو موظفاً إىل اللجنة العليا

للنظر يف رفع طلب إىل معالي مدير اجلامعة لتكليف أحد العمداء بالتحقيق معه
متهيداً لعقد جلسة تأديب له وفق اللوائح املنظمة لذل

.

11

 -إصدار قرار مسبب حبفظ الدعوى يف حال عدم كفاية األدلة .

11

 -إصدار قرار بعدم ثبوت املدعى .

12

 إحالة أوراق املدعي إىل جلنة تأديب الطالب يف حال ثبوت كون الدعوى كيديةأو كالبة  ،أو تكرر دعوى استحقاق درجةٍ ال يستحقها  ،ولو يف مقررين أو فصلني
خمتلفني  ،مع مراعاة أن االستئناف يف نف

القضية ال يعد تكراراً .

املادة اخلمسون بعد املائة
يتوىل عميد شؤون الطالب خماطبة اجلهات لات العالقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة
الدائمة بعد اعتمادها نهائياً  ،ومتابعة تنفيذ تل

القرارات .

املادة احلادية واخلمسون بعد املائة
لكل من عميد شؤون الطالب  ،وعميد شؤون أعضاء هيئة التدري

واملوظفني  ،وعميد

الدراسات العليا  ،وعميد القبول والتسجيل  ،ومن حكمت له اللجنة الدائمة  ،الشكوى إىل
معالي مدير اجلامعة مباشرةً يف حال عدم تنفيذ اجلهات املختصة باجلامعة لقرارات اللجنة
الدائمة اليت اكتسبت صفة القطعية  ،ويُلزم معالي مدير اجلامعة تل
الفوري لتل

القرارات .

اجلهات باإلنفال
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الفصل الرابع
اللجنة العليا حلماية
حقوق الطالب

املادة الثانية واخلمسون بعد املائة
تُشكَّ ل بقرار من مدير اجلامعة جلنةٌ دائمةٌ عليا حلماية احلقوق الطالبية بعضوية كل من :
1

 -وكيل اجلامعة .

2

 -وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية .

3

 -وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .

4

 -عميد شؤون الطالب أميناً ومقرراً .

5

 -عميد شؤون أعضاء هيئة التدري

6

 -عميد الدراسات العليا .

7

 -عميد القبول والتسجيل .

8

-9-

واملوظفني .

اثنان من عمداء الكليات .

-11

عميدة الدراسات اجلامعية .

-11

املشرف العام على اإلدارة القانونية واملستشارين .
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املادة الثالثة واخلمسون بعد املائة
ختتصُّ اللجنة العليا مبا يلي :
1

 وضع السياسات العامة اليت تضمن استمرار ضمان احلقوق جلميع منسوبياجلامعة .

2

 -متابعة التزام الكليات واملعاهد بإنشاء اللجان الفرعية سنوياً .

3

 -النظر يف قرارات اللجنة الدائمة بالتوصية بإحالة موضوع عضو هيئة التدري

أو

املوظف إىل معالي مدير اجلامعة إلصدار قرار بإحالته للتحقيق .
4

 إعادة النظر يف القضايا اليت نُظرت أمام اللجنة الدائمة واعرتض معالي مديراجلامعة على قراراتها فيها  ،ويكون قرار اللجنة العليا يف لل

بتثبيت قرار اللجنة

الدائمة أو تغيريه باتاً ونهائياً .
5

 النظر يف التظلمات املرفوعة من الطلبة الذين صدرت حبقهم قرارات تأديبية ،بشرط أن يكونوا قد رفعوا تظلمهم خالل املدة النظامية أوالً إىل اللجنة اليت
أصدرت القرار  ،وتأخرت يف إجابتهم  ،أو أجابتهم مبا مل يقنعهم .

6

 النظر يف مقرتحات اللجنة الدائمة بتعديل أو تغيري بعض مواد هذه الالئحةحسب ما تقتضيه املصلحة  ،متهيدا لعرض لل

على جمل

اجلامعة .

املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة
يرأس اللجنة العليا أقدم الوكالء من أعضائها  ،فإن تساووا يف تاريخ التعيني فأعالهم رتبة
علمية  ،فإن تساووا فأقدمهم تعيينا باجلامعة  ،ويدعو الرئي

اللجنة مرةً كل شهرين ما مل

تدع احلاجة إىل عقد اجتماعاتٍ يف مدةٍ أقل  ،ويكون انعقادها صحيحاً حبضور ثلثي أعضائها
على أن يكون من بينهم واحدٌ من الوكالء على األقل  ،وال تدخلها النيابة إال يف نيابة
الوكالء عن الرئي

حال غيابه  ،وتثبت كافة املناقشات والقرارات واإلفادات والتحقيقات
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مبحضر يوقع عليه احلضور  ،وتصدر قراراتها بأغلبية احلضور  ،ويف حال تساوي األصوات
املتعارضة يرجَّحُ الرأي الذي صوت له رئي

اجللسة  ،وتكون قراراتها قطعية ونهائية .

املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائة
يكون للجنة العليا يف احلاالت اليت تنظر فيها يف قضيةٍ من الصالحيات مثل ما للجنة
الدائمة .

املادة السادسة واخلمسون بعد املائة
يتوىل وكيل اجلامعة خماطبة اجلهات لات العالقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا ،
ومتابعة تنفيذ تل

القرارات .

املادة السابعة واخلمسون بعد املائة
جيب أن تكون مجيع اإلجراءات واملناقشات والقرارات واخلطابات الواردة يف هذا الباب
بأكمله سريةً  ،حبيث ال يطلع عليها إال أصحاب الصالحية .
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الباب اخلام
القواعد املنظمة لتأديب
الطالب
الفصل األول
تشكيل وحدة التأديب
وجلان التأديب وأعماهلا
وصالحياتها

املادة الثامنة واخلمسون بعد املائة
فرض االنضباط على الطلبة واجبٌ على كل مسؤول يف اجلامعة يف حدود صالحياته
وسلطته  ،فلعضو هيئة التدري

سلطة يف فرض االنضباط داخل قاعة الدراسة  ،ولعميد

الكلية أو املعهد أو العمادة سلطةٌ يف فرض االنضباط داخل الكلية أو املعهد أو العمادة  ،وملشرف
السكن سلطةٌ يف فرض االنضباط داخل السكن  ،ولسائق وسيلة النقل سلطةٌ يف فرض
االنضباط داخلها  ،وملنسوبي األمن سلطةٌ يف فرض االنضباط يف كافة مرافق اجلامعة ،
وملنسوبي األمن احلق يف ضبط الطالب املخالف وإحضاره جرباً إىل اجلهة املختصة بعقابه ،
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وهلم إخراجه من اجلامعة جرباً  ،وهلم حجز الغرض الذي متت به املخالفة كالسيارة واجلوال
وجهاز احلاسب  ،وهلم تصوير املخالف بغرض تعرف اجلهات املختصة عليه.
وإلا أخل الطالب باالنضباط أو ارتكب خمالفة يف مكانٍ معني وجب على املسؤول املختص
استدعاء منسوبي األمن لضبط الطالب وإحالته للجهة املختصة  ،أو حترير حمضر مبا مت
واإلشهاد عليه إن أمكن ورفعه للجهة املختصة عرب القنوات الرمسية .

املادة التاسعة واخلمسون بعد املائة
تُنشأ بعمادة شؤون الطالب وحدةٌ إدارية للتأديب حتت إدارة التأديب ومحاية الطالب مع فرع
هلا بشطر الطالبات  ،وفرعٍ بكل كلية للبنني خارج مكة املكرمة  ،وفرع بكل كلية للبنات خارج
املقر الرئي

للطالبات  ،وتتوىل إدارة التأديب ومحاية الطالب بعمادة شؤون الطالب اإلشراف

على سائر هذه الفروع  ،وتتوىل الوحدة الرئيسة وفروعها بالتعاون ما يلي :
1
2

 استقبال قضايا املخالفات الطالبية ااحمالة من اجلهات املختلفة . -استدعاء الطلبة املتهمني باملخالفة  ،وجيب أال يتأخر لل

عن أسبوع واحدٍ من

تاريخ وصول القضية .
3

 -التحقيق الكتابي املبدئي مع املتهمني باملخالفة .

4

 إحراز املمنوعات واملواد املضبوطة مع املتهم باملخالفة واملسلمة من قبل منسوبياألمن اجلامعي أو من قبل اجلهة ااحميلة للقضية .

5

 إعداد ملف مستقل لكل طالب متهم باملخالفة  ،ومجع كل البيانات املمكنة فيهمبا فيها سجل الطالب األكادميي  ،وسوابقه  ،وحماولة التأكد من صدق التهمة
املوجهة إليه من عدمه  ،وما ميكن أن يوجد من ظروف تتعلق بالطالب  ،وتؤثر يف
احلكم يف قضيته ختفيفاً أو تشديداً .
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6

 تنسيق أعمال جلنة ال تأديب  ،وإعطاء أعضائها ملخصاً عن قضايا اجللسة قبلاجللسة مبوعد كافٍ  ،وحتديد مواعيد جلسات اللجنة بعد التنسيق مع أعضائها ،
وتنظيم حماضرها وقراراتها وحفظها يف ملفات ورقية  ،وباحلاسب اآللي .

7

 رفع حماضر جلنة التأديب إىل سعادة عميد شؤون الطالب لريفعها بدوره إىلسعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية أو سعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا
للمصادقة  ،كل فيما خيصه .

8

 -العمل على إنفال قرارات جلنة التأديب بعد صدورها .

9

 خماطبة اجلهات الرمسية لات العالقة واألشخاص لوي العالقة عن طريق عميدشؤون الطالب يف قضايا الطلبة البنني  ،وعن طريق عميدة الدراسات اجلامعية
للطالبات يف قضايا الطالبات  ،ولل

من أجل استدعاء املتهم  ،أو املدعي  ،أو

الشهود  ،أو ولي أمر الطالب  ،أو اجلهات اليت يتعلق بها تنفيذ قرارات جلنة
التأديب.

املادة الستون بعد املائة
تُشكَّل بعمادة شؤون الطالب جلنةٌ دائمة لتأديب املخالفني من الطالب البنني مطلع كل عام
دراسي بقرار من معالي مدير اجلامعة بناءً على ترشيح سعادة عميد شؤون الطالب من كل
من :
1

 -عميد شؤون الطالب رئيساً .

2

 -وكيل عمادة شؤون الطالب للدعم الطالبي نائب ًا للرئي

3

 -أحد وكالء عمادة الدراسات العليا عضواً .

4

 -أحد وكالء عمادة القبول والتسجيل عضواً .

5

 -أحد وكالء الكليات أو املعاهد عضواً .

.
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 -املشرف العام على مركز اإلرشاد الطالبي عضواً .

6

-8 -7

اثنني من أعضاء هيئة التدري

أحدهما على األقل من لوي التخصصات

الشرعية .
-9

مدير إدارة التأديب ومحاية الطالب أميناً .

وإلا كانت املخالفة تتعلق بطالب من طلبة إحدى الكليات اليت تتبع اجلامعة وال تقع
داخل مدينة مكة املكرمة فإنه يضاف إىل عضوية اللجنة يف جلسات تل
أحد وكالء تل

الكلية يرشحه رئي

اللجنة  ،ويُصرف له عن تل

القضية خاصة

اجللسة أو اجللسات

مثل ما يُصرف لغريه من أعضاء اللجنة .
وتسمى هذه اللجنة جلنة تأديب الطالب  ،وعلى أعضائها االنضباط يف حضور اجللسات
وعدم التخلف عنها بال عذر  ،وإلا تكرر غياب عضو اللجنة ثالث مرات متتاليات  ،أو مخساً
متفرقات فإن على رئي
لرئي

اللجنة خماطبة معالي مدير اجلامعة الستبداله  ،وال حيق

اللجنة التغاضي عن لل

.

املادة احلادية والستون بعد املائة
تُشكَّل بعمادة الدراسات اجلامعية للطالبات جلنةٌ دائمة لتأديب املخالفات من طالبات
املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهن مطلعَ كل عام دراسي بقرار من معالي مدير اجلامعة بناءً
على ترشيح سعادة عميد شؤون الطالب باملفاهمة مع سعادة عميدة الدراسات اجلامعية
للطالبات من كل من :
1

 -عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات رئيسةً .

2

 -وكيلة عميد شؤون الطالب للدعم الطالبي نائبةً للرئيسة .
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3

 -إحدى وكيالت عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات عضواً .

4

 -إحدى وكيالت عميد الدراسات العليا عضواً .

5

 -إحدى وكيالت عميد القبول والتسجيل عضواً .

-7 -6

عضوان من أعضاء هيئة التدري

اإلناث إحداهما على األقل من لوات

التخصصات الشرعية .
-8
9

نائبة املشرف العام على مركز اإلرشاد الطالبي عضواً .
-نائبة مدير إدارة التأديب ومحاية الطالب أمينةً .

وإلا كانت املخالفة تتعلق بطالبةٍ من طالبات إحدى الكليات اليت تتبع اجلامعة وال تقع
داخل مدينة مكة املكرمة فإنه يضاف إىل عضوية اللجنة يف جلسات تل
إحدى وكيالت تل

القضية خاصة

الكلية يرشحها سعادة عميد شؤون الطالب  ،ويُصرف هلا عن تل

اجللسة أو اجللسات مثل ما يُصرف لغريها من أعضاء اللجنة .
وإلا كانت املخالفة تتعلق بطالبةٍ من الطالبات املقيمات باإلسكان اجلامعي فإنه يضاف إىل
عضوية اللجنة يف جلسات تل

القضية خاصة وكيلة عميد شؤون الطالب للخدمات

الطالبية  ،ويُ صرف هلا عن تل

اجللسة أو اجللسات مثل ما يُصرف لغريها من أعضاء

اللجنة.
وتسمى هذه اللجنة جلنة تأديب الطالبات  ،وعلى أعضائها االنضباط يف حضور اجللسات
وعدم التخلف عنها بال عذر  ،وإلا تكرر غياب عضو اللجنة ثالث مرات متتاليات  ،أو مخساً
متفرقات فإن على رئيسة ا للجنة إبالغ عميد شؤون الطالب بذل

ليتوىل رفع خطاب إىل

معالي مدير اجلامعة الستبدال العضو املتغيب  ،وال حيق لرئيسة اللجنة وال لعميد شؤون
الطالب التغاضي عن لل

.
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املادة الثانية والستون بعد املائة
تنظر جلنة التأديب يف القضايا اليت حييلها إليها معالي مدير اجلامعة أو أحد وكالئه أو
أحد عمد اء الكليات أو املعاهد أو العمادات املساندة أو وكالئهم  ،أو املشرف العام على إدارة
األمن والسالمة باجلامعة  ،أو حتيلها اللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب .
ولكل منسوب من منسوبي اجلامعة احلق يف رفع خطاب مبا يراه خمالفاً إىل مسؤول اجلهة
اليت يتبعها من هؤالء اآلنف لكرهم ليحيله بدوره عند اقتناعه إىل اجلهة املختصة .
وتكون اإلحالة يف قضايا الطلبة البنني إىل سعادة عميد شؤون الطالب  ،ويف قضايا الطالبات
إىل سعادة عميد شؤون الطالب  ،أو سعادة عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات .
وحييل سعادة عميد شؤون الطالب أو سعادة عميدة الدراسات اجلامعية للطالبات القضية
إىل وحدة التأديب املختصة الستكمال اإلجراءات األولية  ،متهيداً للعرض على جلنة التأديب .

املادة الثالثة والستون بعد املائة
تنعقد جلنة التأديب عند احلاجة بدعوةٍ من رئيسها  ،ولي

الجتماعاتها وقت حمدد  ،لكن

جيب أال يؤخَّر النظر يف قضية حمالةٍ إىل اللجنة عن  15يوماً من تاريخ اكتمال التحقيق
املبدئي مع املتهم باملخالفة  ،ويكون انعقادها صحيحاً حبضور ثلثي أعضائها على أن يكون من
بينهم الرئي

أو نائبه  ،وال تدخلها النيابة عن بقية األعضاء  ،وتثبت كافة املناقشات

واإلفادات والتحقيقات والقرارات مبحضر يوقع عليه احلضور  ،وتصدر قراراتها خالل مدة ال
تزيد عن شهرين من تاريخ اكتمال التحقيق املبدئي مع املتهم باملخالفة  ،وتكون تل
القرارات بناءً على رأي أغلبية احلضور  ،ويف حال تساوي األصوات املتعارضة يرجح الرأي الذي
صوت له رئي

اجللسة .
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املادة الرابعة والستون بعد املائة
تباشر جلنة التأديب الصالحيات التالية :
1

 النظر يف الشكاوى املرفوعة ضد الطلبة بارتكابهم خمالفةً من املخالفاتاملنصوص عليها يف هذه الالئحة  ،ويشمل لل

التظلمات والشكاوى املرفوعة من

طالب ضد طالب أو طلبة آخرين ؛ فإن املختص بالنظر فيها هي جلنة التأديب  ،وال
حتتاج تل

الشكاوى من الطالب املتظلم إىل مباشرة إجراءات التظلم املذكورة يف

الباب الرابع من هذه الالئحة  ،وإمنا يَرفعُ املوضوعَ إىل رئي
القسم لل

قسمه لريفع رئي

إىل وحدة التأديب املختصة عن طريق عميد الكلية .

2

 -استدعاء الطالب املتهم باملخالفة للمثول أمامها ومساع أقواله .

3

 استد عاء كل من له عالقةٌ بالقضية من منسوبي اجلامعة أياً كانت مناصبهمللمثول أمامها واإلدالء بإفادته .

4

 إعادة التحقيق مع الطالب  ،وعمل اإلجراءات الالزمة للتحقق من هويته  ،وخطه ،وبصماته  ،ووضعه االجتماعي  ،وكل ما يفيد يف التوصل إىل احلقيقة يف القضية

5

 -إصدار قرار برفض القضية لعدم االختصاص .

6

 إصدار التوصية بعقوبة الطالب بواحدة أو أكثر من العقوبات املنصوص عليهايف الفصل الثاني من هذه الالئحة .

7

 إصدار توصية بعقوبةٍ للطالب مع التشهري بها أو به على النحو الوارد يف املادةالتاسعة والستني بعد املائة من هذه الالئحة .

8

 إصدار توصية بعقوبة للطالب مع تعليق ختفيفها بشروط على النحو الوارد يفاملادة الثانية والسبعني بعد املائة من هذه الالئحة .
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9

 إصدار التوصية بالرفع إىل معالي مدير اجلامعة لتشكيل جلنة حتقيق معموظف أو عضو هيئة تدري

11

تبني من خالل القضية احتمال تورطه يف املخالفة .

 إصدار التوصية بإحالة القضية أو بعضها إىل جهةٍ حكومية أمنية أو قضائيةخارج اجلامعة .

11

 -إصدار التوصية بالعفو عن الطالب .

12

 -إصدار التوصية حبفظ القضية لعدم كفاية األدلة .

13

 -إصدار التوصية بعقوبة الطالب مع وقف التنفيذ .

14

 إصدار التوصية بعقوبة الطالب مع عدم احتساب مدةِ العقوبة ضمن املدةالدراسية للطالب .

15

 -إصدار التوصية بإحالة الطالب إىل مركز اإلرشاد الطالبي .

16

 -إصدار التوصية بإحالة القضية إىل اللجنة الدائمة حلماية الطالب .

17

 النظر يف مالحظات سعادة وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية أو سعادة وكيلاجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على حمضر اللجنة إن وجدت .

18

 النظر يف االسرتحامات املقدمة من الطلبة الذين صدرت حبقهم قرارات عقابيةمهما تأخر تاريخ تقدميها ما دامت العقوبة سارية  ،والبت فيها بالتوصية بإلغاء
العقوبة أو إبقائها أو ختفيفها أو تعليق ختفيفها على شرط .

19

 النظر يف التظلمات املقدمة من الطلبة الذين صدرت حبقهم قرارات عقابية إلاتقدموا بها يف املدة النظامية  ،واإلجابة عنها يف مدة ال تتجاوز  31يوماً من تاريخ
تقدم الطالب بتظلمه .

21

 إعادة النظر يف قضية سبق إصدار القرارات فيها أو حفظها ؛ بناءً على ظهوردالئل جديدة قاطعة قد تغري مسار احلكم فيها .
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املادة اخلامسة والستون بعد املائة
إلا كان أحد أعضاء جلنة التأديب أو أكثر طرفاً يف القضية ضد الطالب مل جيز أن حيضر
جلسة التأديب إال بوصفه خصماً أو شاهداً أو حنو لل

 ،وال حيضر من اجللسة إال بقدر

احلاجة إىل مساع إفادته  ،وال يكون له رأي يف التوصيات الصادرة عن اللجنة  ،وال يوقع على
حمضر اجللسة .
وإلا كان الباقون من أعضاء جلنة التأديب بعد إخراج أطراف القضية ال يبلغون الثلثني فإن
على عميد شؤون الطالب أن يرفع خطاباً إىل معالي مدير اجلامعة برتشيح بدالء عن
املخرجني ليصدر قراراً بتعيينهم يف تل

القضية اخلاصة فقط .
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الفصل الثاني
العقوبات التأديبية
واجلزاءات

املادة السادسة والستون بعد املائة
تهدف العقوبات اليت تصدر حبق الطالب املخالف إىل واحد أو أكثر من األهداف التالية :
1

 استصالح الطالب  ،ومحايته من نفسه  ،وتوعيته  ،وتربيته وتوجيهه  ،وردعه عنالسلوك اخلاطئ  ،أو العودة إىل ارتكاب املخالفة .
املخالفة .

2

 -محاية بقية الطلبة وحتذيرهم وزجرهم من االخنراط يف نف

3

 -محاية منسوبي اجلامعة وممتلكاتهم من شر وألى الطالب املخالف .

4

 -محاية حرمة الدين  ،والوطن  ،والفضيلة والشرف واألخالق .

املادة السابعة والستون بعد املائة
ال يفيد الطالب املخالف وال يعفيه من العقوبة احتجاجه بعدم علمه بأنظمة اجلامعة
ولوائحها .
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املادة الثامنة والستون بعد املائة
تنحصر العقوبات اليت حيق للجنة التأديب التوصية بإيقاعها على الطالب املخالف يف
واحدةٍ أو أكثر من العقوبات التالية :
1

 -التنبيه مشافهة .

2

 التنبيه كتابة  ،وهو إخطار رمسي يُوجَّه إىل املخالف  ،مع صورة منه يف ملفه ،يبني له فيه أن سلوكه كان فيه خمالف ٌة لواجب أو أكثر من واجباته اجلامعية .

3

 اإلنذار كتابة  ،وهو إخطار رمسي يُوجَّه إىل املخالف  ،مع صورة منه يف ملفه ،يبني له فيه أن سلوكه كان فيه خمالفةٌ لواجب أو أكثر من واجباته اجلامعية ،
وأنه مل يكن يليق به الوقوع يف مثل هذا السلوك  ،وأن العودة إليه مرةً أخرى ستؤدي
إىل عقوبة أشد .

4

 احلرمان من بعض اخلدمات املقدمة للطلبة كالتغذية املخفضة واملشاركة يفاألنشطة والرحالت  ،وختفيض تذاكر السفر  ،واستخدام مرافق اجلامعة  ،وإلغاء
عضوية األندية الطالبية  ،مدةً حمددة أو مطلقاً .

5

 -النقل من وحدةٍ سكنية إىل وحدةٍ أخرى .

6

 حرمان الطالب من البنني من اإلقامة بالسكن اجلامعي مدةً ال تزيد عن فصلنيدراسيني .

7

 -حرمان الطالب من البنني من اإلقامة بالسكن اجلامعي مطلقاً .

8

 -مصادرة الغرض الذي متت به املخالفة مؤقتاً  ،أو بشكل دائم  ،أو إتالفه .

9

 -إلزام الطالب بإصالح ما أتلفه أو التعويض املالي بدالً عنه .

11

 حتديد سقف ال يقل عن درجة النجاح للدرجة النهائية اليت ميكن أن حيصلعليها الطالب يف مقرر معني .
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11

 -احلرمان من دخول االمتحان النهائي يف مقرر واحد واعتباره راسب ًا فيه .

12

 -إلغاء درجة الطالب يف مقرر واحد أو مقررين  ،واعتباره راسب ًا فيه .

13

 اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلٍ دراسي واحدٍ  ،أو فصلني  ،مع السماح لهباستخدام مرافق اجلامعة كاملكتبة املركزية .

14

 اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلٍ دراسي واحدٍ  ،أو فصلني  ،وسحب البطاقةاجلامعية منه  ،وحرمانه من دخول اجلامعة مدة العقوبة  ،واعتبار دخوله اجلامعة
خمالفة تقتضي العقوبة .

15

 تأخري إصدار وثيقة التخرج للطالب املخالف ملدة فصل دراسي واحد  ،أو فصلني ،مع السماح له باستخدام مرافق اجلامعة .

16

 -إلغاء قيد الطالب .

17

 -الفصل النهائي من اجلامعة .

املادة التاسعة والستون بعد املائة
يستثنى مما ورد باملادة الثالثة والستني من هذه الالئحة ما إلا رأت اللجنة التأديبية حاجةً
للتشهري بعقوبة الطالب املخالف بغرض الزجر والردع فيحق هلا التوصية بإعالن ماهية
املخالفة والعقوبة واسم الكلية أو املعهد الذي ينتمي إليه الطالب  ،دون لكر اسم الطالب أو
رقمه اجلامعي أو أي أمر يدل على هويته .
وحيق للجنة التأديب التوصية بالتشهري بالعقوبة مع لكر اسم الطالب إلا كانت املخالفة
الصادرة منه متعلقةً بنشره الشائعات الكالبة  ،أو اتهامه غريه بال بينة  ،أو تصرحيه لوسائل
اإلعالم املختلفة أو مواقع اإلنرتنت بتصرحيات مغلوطة .
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املادة السبعون بعد املائة
إضافةً إىل ما ورد باملادة الثانية والستني من هذه الالئحة من وجوب التدرج يف العقوبة ،
وأن يُراعى يف اختيار العقوبات مناسبتُها للمخالفة والظروف واملالبسات والسوابق  ،جيب أن
يُراعى يف العقوبة حتقيقها للغرض الذي أقرت من أجله  ،وتشدد العقوبة على الطالب
املخالف فيكون هلا سقفٌ أدنى يف األحوال التالية :
1

 كل طالب يعتدي على منسوبٍ من منسوبي اجلامعة بالفعل كالضرب وحنوهفإنه ال تقل عقوبته عن اإليقاف لفصل دراسي واحدٍ .

2

 كل طالب يتكرر منه االعتداء على منسوبٍ من منسوبي اجلامعة بالفعل فإنه التقل عقوبته عن اإليقاف لفصلني دراسيني .

3

 كل طالب يتكرر منه االعتداء على ممتلكات اآلخرين داخل اجلامعة ومرافقهابالسرقة أو اإلتالف أو حنوهما فإنه يعاقب مبا ال يقل عن اإليقاف لفصل دراسي
واحد مع التضمني .

4

 كل طالبٍ خيالف أحكام املادة السادسة والتسعني  ،أو األوىل بعد املائة  ،أو الثانيةبعد املائة من هذه الالئحة فال تقل عقوبته عن اإليقاف لفصل دراسي واحد .

5

 كل طالبٍ تُضبط معه خمدرات ممنوعة فإنه يعاقب مبا ال يقل عن اإليقاف عنالدراسة ملدة فصلني دراسيني .

6

 كل طالب يتكرر منه التدخني مبرافق اجلامعة للمرة اخلامسة فأكثر يعاقبمبا ال يقل عن اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد .

7

 كل طالب يتكرر منه تعمد إتالف شيءٍ من مرافق اجلامعة أو تشويهه يعاقب مباال يقل عن اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد  ،مع التضمني .

8

 -كل طالبةٍ يتكرر منها للمرة الرابعة إدخال جهاز مزود بكامريا إىل مقر الطالبات
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أو إسكانهن  ،ومل تصور به فال تقل عقوبتها عن اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلٍ
دراسي واحد .
9

 كل طالبة تصور نفسها داخل مقر الطالبات أو إسكانهن فال تقل عقوبتها عناإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد .

11

 كل طالبة تصور غريها من منسوبات اجلامعة وغريهن داخل مقر الطالبات أوإسكانهن فال تقل عقوبتها عن اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلني دراسيني مع
مصادرة اجلهاز وإتالفه .

11

 كل طالبةٍ يثبت عليها نشر صورةِ منسوبةٍ من منسوبات اجلامعة تعاقب بالفصلالنهائي من اجلامعة .

12

 كل طالبة يتكرر منها تصوير غريها من منسوبات اجلامعة وغريهن داخل مقرالطالبات أو إسكانهن تعاقب بالفصل النهائي من اجلامعة  ،مع مصادرة اجلهاز
وإتالفه .

املادة احلادية والسبعون بعد املائة
يف كل األحوال اليت تثبت فيها املخالفة على الطالب فإنه يُلزم بكتابة تعهدٍ بااللتزام بتنفيذ
ما خيصه من القرارات التأديبية الصادرة يف حقه  ،والتعهد بعدم العودة إىل املخالفة  ،ويكون
امتناعه عن كتابة التعهد خمالفةً أخرى تقتضي تشديد عقوبته  ،كما يكون امتناعه عن
تنفيذ ما خيصه من توصيات اللجنة كامتناعه عن مراجعة مركز اإلرشاد الطالبي خمالفةً
أخرى تقتضي تشديد عقوبته .
ويُستثنى من لل

احلالة اليت يعرب فيها الطالب عن تظلمه من القرارات الصادرة ضده ؛

فإن له احلق يف عدم التوقيع على التعهد إىل أن تنتهي إجراءات التظلم  ،ويصبح القرار الصادر
قطعياً .
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املادة الثانية والسبعون بعد املائة
جيوز للجنة التأديب تعليق ختفيف العقوبة أو إلغائها على قيام الطالب بعملٍ يثبت من
خالله حتمله للمسؤولية  ،وعودته إىل جادة الصواب  ،وحرصه على تاليف اخلطأ السابق ،
ويكون لل

العمل واحداً أو أكثر  ،من األعمال التالية :

1

 -حفظ قدر معني من القرآن الكريم .

2

 -حفظ مجلة من األحاديث الصحيحة .

3

 -تلخيص كتاب أو شريط يتحدث عن موضوع خمالفة الطالب مع االختبار فيه .

4

 قراءة كتاب أو استماع شريط يتحدث عن موضوع خمالفة الطالب مع االختبارفيه .

5

 -قيام الطالب خبدمة املكفوفني بالقراءة هلم  ،أو الكتابة عنهم .

6

 -قيام الطالب بالعمل بعمادة شؤون الطالب مدة معينة يف عمل يتناسب مع قدراته

7

 قيام الطالب باملواظبة على املكث يف املكتبة املركزية مدةً ال تقل عن سبع ساعاتأسبوعياً  ،وحيدد يف توصية اللجنة عدد األيام اليت يطلب منه أن يفعل فيها لل

8

.

 قيام الطالب بالعمل يف املكتبة املركزية يف إرشاد املستفسرين  ،وإعانتهم يفالبحث عما يريدون  ،وإرجاع الكتب إىل أماكنها مدةً ال تقل عن سبع ساعات
أسبوعياً  ،ويُحدَّد يف توصية اللجنة عدد األيام اليت يطلب منه أن يفعل فيها لل

9

.

 قيام الطالب بالعمل يف قسم املخطوطات مبعهد البحوث العلمية وإحياء الرتاثاإلسالمي فيما يوجهه إليه مدير القسم من فرز املخطوطات أو نسخها على
األقراص املدجمة أو حنو لل

مدةً ال تقل عن سبع ساعات أسبوعياً  ،وحيدد يف

توصية اللجنة عدد األيام اليت يطلب منه أن يفعل فيها لل

.
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11

 -قيام الطالب بالعمل يف مكتب رئي

قسمه حسب ما يكلفه رئي

القسم من

أعمال تتناسب مع قدراته .
11

 -اشرتاك الطالب بفاعلية يف جلنة أصدقاء أم القر ى بال تدخني .

12

 -قيام الطالب بأي نوع تراه اللجنة من أنواع اخلدمة اجملتمعية .

ويُلزم الطالب يف كل ما سبق بإحضار إفادةٍ تثبت قيامه بالعمل ااحمدد .

املادة الثالثة والسبعون بعد املائة
ملعالي مدير اجلامعة احلقُّ يف إيقاع مجيع العقوبات املنصوص عليها يف املادة الثامنة والستني
بعد املائة من هذه الالئحة متى ما كانت حالة املخالف أو املخالفة تستوجب اخلصوصية
والسرية  ،أو كانت املصلحة العامة للجامعة تقتضي البت السريع يف القضية  ،مع مراعاة
التأكد التام من ثبوت املخالفة على الطالب بالبينة القاطعة .

املادة الرابعة والسبعون بعد املائة
لعميد شؤون الطالب أو من ينيبه إيقاع العقوبات ( )8 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1من العقوبات
املنصوص عليها يف املادة الثامنة والستني بعد املائة من هذه الالئحة متى ما كان لل
كافياً للمخالف ومناسباً للمخالفة  ،مع مراعاة التأكد التام من ثبوت املخالفة على الطالب
بالبينة القاطعة .

املادة اخلامسة والسبعون بعد املائة
يُراعى يف إيقاع العقوبات ( )15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 11الواردة باملادة الثامنة والستني بعد املائة
من هذه الالئحة أال يكون سبباً يف إلغاء قيد الطالب .
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املادة السادسة والسبعون بعد املائة
يتوىل عميد شؤون الطالب رفع حماضر اللجان التأديبية إىل سعادة وكيل اجلامعة للشؤون
التعليمية يف القضايا اليت ختص طلبة املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهم  ،وإىل سعادة وكيل
اجل امعة للدراسات العليا والبحث العلمي يف القضايا اليت ختص طلبة الدراسات العليا ومن
يف حكمهم .
ولعميد شؤون الطالب احلق يف االعرتاض على العقوبات اليت تصدرها جلنة تأديب الطالبات
 ،وحينئذٍ تعاد القضية إىل اللجنة مع مالحظاته عليها للدراسة  ،ويف حالة متس

اللجنة

برأيها فإن عميد شؤون الطالب يرفع ااحمضر مع مرئياته  ،ويكون رأي الوكيل املختص قاطعاً
للخالف .

املادة السابعة والسبعون بعد املائة
يصدر عميد شؤون الطالب القرارات التأديبية على املخالفني بعد مصادقة الوكيل املختص
على حمضر جلنة التأديب .
ويُستثنى من لل
1

ما يلي :

 التوصية بفصل الطالب نهائياً من اجلامعة فإن عميد شؤون الطالب يرفع يفشأنها خطاباً إىل معالي مدير اجلامعة إلصدار قرار الفصل .

2

 التوصية بإلغاء قيد طالب الدراسات العليا فإن عميد شؤون الطالب حييلاملعاملة بعد املصادقة إىل سعادة عميد الدراسات العليا ليصدر جمل
إلغاء القيد  ،مع إشعار عمادة شؤون الطالب  ،واجلهات لات العالقة .

العمادة قرار
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املادة الثامنة والسبعون بعد املائة
مع مراعاة ما يأتي يف املادة التاسعة والسبعني بعد املائة من هذه الالئحة يتوىل عميد شؤون
الطالب خماطبة اجلهات لات العالقة بالقرارات التأديبية الصادرة حبق الطالب املخالف ،
ومتابعة تنفيذها ملا خيصها من تل

القرارات .

املادة التاسعة والسبعون بعد املائة
يرتتب على الفصل النهائي من اجلامعة عدم السماح نهائياً للطالب بالقيد يف أي كلية من
كليات اجلامعة أو معاهدها  ،وخياطب معالي مدير اجلامعة اجلهات املختصة إلبالغ بقية
اجلامعات باململكة بقرار الفصل .

املادة الثمانون بعد املائة
مع مراعاة ما ورد باملادة الثال ثة والستني من هذه الالئحة تقوم إدارة التأديب ومحاية الطالب
بعمادة شؤون الطالب حبفظ القرارات التأديبية الصادرة حبق الطالب يف ملفه ورقياً  ،ويف
املنظومة اإللكرتونية .

املادة احلادية والثمانون بعد املائة
تقوم إدارة التأديب ومحاية الطالب بعمادة شؤون الطالب بإبالغ الطالب وولي أمره بالقرارات
الصادرة حبقه  ،وإفهامه حبقوقه وواجباته يف هذا الصدد .
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وجيوز لعميد شؤون الطالب توجيه إدارة التأديب باالكتفاء بإبالغ الطالب فقط إلا رأى
املصلحة يف لل

.

املادة الثانية والثمانون بعد املائة
خيتصُّ عميدُ شؤون الطالب ومَن ينيبه باحلقِّ يف إيقاف تسجيل الطالب املتهم باملخالفة يف
املقررات  ،أو تعليق نتائجه  ،أو كليهما معاً يف واحدة من احلاالت التالية :
1

 إلا مل حيضر الطالب املتهم باملخالفة إىل وحدة التأديب أو جلنة التأديب رغماستدعائه بالطرق النظامية املمكنة .

2

 إلا امتنع الطالب املخالف من تنفيذ شيءٍ مما خيصه من القرارات العقابية بعداكتسابها القطعية .

3

 -إلا خُشي أن يتخرج الطالب قبل عرضه على جلان التأديب املختصة .
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الباب السادس
األحكام اخلتامية
املادة الثالثة والثمانون بعد املائة
تسري مواد هذه الالئحة من تاريخ اعتمادها نهائياً من جمل

اجلامعة  ،وتلغي مجيع ما

يتعارض مع مضمونها يف لوائح اجلامعة  ،ويف حال وجود إخالل حبقوق الطالب سابقٍ على
اعتماد هذه الالئحة فإن للطالب احلقَّ يف التقدم بتظلمه مهما تقادم إىل اللجان املختصة يف
مدةٍ ال تتجاوز ستني يوماً من اعتماد هذه الالئحة ونشرها .

املادة الرابعة والثمانون بعد املائة
تنشر هذه الالئحة بعد اعتمادها يف املوقع الرمسي للجامعة  ،ويف صحيفة اجلامعة  ،وتطبع
منها نسخٌ توزع على كافة منسوبي اجلامعة  ،وتتوىل عمادة شؤون الطالب تنفيذ لل
ومتابعته مع اجلهات لات العالقة .

املادة اخلامسة والثمانون بعد املائة
على مجيع منسوبي اجلامعة اعتمادُ العمل بهذه الالئحة  ،واحلرص على تنفيذ أحكامها ،
وااللتزام بها  ،وعلى عمداء الكليات والعمادات املساندة ومديري اإلدارات تذكري منسوبي
كلياتهم وعماداتهم وإداراتهم بها مطلع كل عام دراسي .

95

املادة السادسة والثمانون بعد املائة
كل تعديل يطرأ على مواد نظام جمل

التعليم العالي واجلامعات  ،ولوائحه  ،وقراراته  ،فإنه

يسري تلقائيا على مواد هذه الالئحة املستقاة منها .

املادة السابعة والثمانون بعد املائة
جملل

اجلامعة احلق يف تفسري مواد هذه الالئحة  ،وتعديلها حسب مقتضيات املصلحة

العامة.

وباهلل التوفيق والسداد ؛؛؛
واحلمد هلل رب العاملني  ،وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله
وأصحابه وأتباعه بإحسان .

