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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
�أما بعد :
أ�صل واحد ،يف �أح�سن تقومي ،وك َّرمهم
ف�إنَّ اهلل تعاىل خلق النا�س جميع ًا من � ٍ
َ
َّ
والعمل ال�صالح،
ري ممن خلق تف�ضي ًال ،وجعل ميزان الكرامة التقوى
وف�ضلهم على كث ٍ
و�ألهم الأنف�س فجورها وتقواها ،وجاءت ال�شريعة الإ�سالمية الغراء بكل ما يحفظ
حقوق الإن�سان ويحقق م�صاحله يف معا�شه ومعاده ،فحقوق الإن�سان دينٌ �شرعه اهلل،
ال ٌ
منة يهبها الب�شر ويحقق م�صاحله ف�إنه يتعدى على �شرع اهلل ،ويقع يف الظلم الذي
حرمه اهلل تعاىل على نف�سه ،وجعله حمرم ًا بني عباده.
وهذه امل�صالح واحلقوق ال تتحقق �إال بحماية ال�ضروريات اخلم�س(:الدين،
والنف�س ،والعقل ،والعر�ض ،واملال) التي متثل يف احلقيقة حقوق الإن�سان الأ�سا�سية
التي ال تتحقق كرامته و�إن�سانيته �إال بتوفرها .
ويف املقابل ف�إن ال�شريعة جعلت على الإن�سان من الواجبات ما يو�صله االلتزا ُم به
�إىل ال�سعادة والفالح يف دنياه و�آخرته.
ويف هذا ال�سياق ويف �ضوء مقا�صد ال�شريعة وكلياتها ،ودون خمالفة �شيء من
ن�صو�صها ت�أتي �أنظمة وزارة التعليم العايل فتجعل لطلبة اجلامعة من البننب والبنات
ً
ً
ملزمة ،مر ُّدها وهدفها حتقيق الطالب،
واجبات
مكفولة ،وتفر�ض عليهم
حقوق ًا
ٍ
و�ضمان ح�سن �سري العملية التعليمية و�إيجابيتها ،وحتقيقها لثمارها املن�شودة ،والبعد
عن كل ما يثري امل�شكالت.
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وينطلق التزام م�س�ؤويل جامعة �أم القرى للطالب باحلقوق الواجبة له ،واحرتام
الطالب يف اجلامعة للواجبات امللقاة على عاتقه وقيامه ب�أدائها :
• من جهة الوعي الثقايف لدى جميع من�سوبي اجلامعة ب�أنهم �أ�سر ًة
واحدة ،ي�سود بني �أفرادها ال�صدق ،واالحرتام ،والت�سامح ،والإن�صاف،
وال�شعور بامل�س�ؤولية ،والثقة ،واحلوار والتوا�صل ،والتعامل الإ�سالمي
الراقي ،وتقدمي امل�صلحة العامة ،واحلر�ص على جعل اجلامعة بيئة
تعلم �إيجابية � ً
آمنة ،بعيد ًة عن �إثارة امل�شكالت واال�ضطرابات� ،أو حب ِّ
الت�سلط على الآخرين.

• ومن جهة �إميان الطرفني ب�أن ت�سجيل الطالب باجلامعة وقبوله فيها
عقد بني طرفني ،بنوده واجبة التنفيذ عليهما دون
هو مبثابة
ٍ
ري �أو مماطلة ،عم ًال بقول اهلل تعاىل } :يا �أيها الذين
�إخالل �أو تق�ص ٍ
�آمنوا �أوفوا بالعقود {(املائدة.)1 :
• ومن جهة التزام اجلامعة مببد�أ التميز واجلودة ال�شاملة ،و�سعيها لأن
تكون ً
بيئة تعليمية متميزة ،حمفزة للإبداع العلمي واملعريف ،ترتقي
بالإن�سان ،وحتظى بثقة املجتمع ،وتعمل بروح الفريق.
وت�أتي الئحة حقوق الطالب وواجباته يف جامعة �أم القرى تعريف ًا للطالب مبا له
يف �أنظمة الوزارة واجلامعة ولوائحهما من حقوق جتاه م�سئويل اجلامعة ،وطريقة
املطالبة بها يف حال الإخالل ب�شيء منها ،وتعريفه �أي�ض ًا مبا عليه من واجبات،
وعواقب �إخالله بها؛ �إدراك ًا من امل�س�ؤولني باجلامعة لأهمية املحافظة على تلك
احلقوق والواجبات ،و�أثر ذلك على ا�ستقرار الطلبة نف�سي ًا وعلمي ًا ،وانتظام م�سريتهم
الأكادميية ،ويقين ًا منهم ب�أنه بقدر ح�صول الطالب على حقوقه ،وقيامه بواجباته،
يكون عطا�ؤه وانتما�ؤه للجامعة ،وجهده وتركيزه ،وحت�صيله وتعليمه وتفوقه،
وتوازن �شخ�صيته.
14
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�إننا لرنجو �أن يقود ن�شر الئحة احلقوق والواجبات وتفعيلها ك ًال من الطالب
وع�ضو هيئة التدري�س واملوظف �إىل �ضبط النف�س ،وم�ساءلتها قبل اتخاذ اخليارات،
والتفكري قبل العمل ،وبذل ق�صارى اجلهد يف فهم الآخرين و�إعطائهم حقوقهم،
واتخاذ كافة التدابري الالزمة لذلك.
ُ
ق�صب ال�سبق يف هذا املجال،
جامعة مهبط الوحي �أم القرى
و�إننا لن�أمل �أن حتو َز
َ
و�أن تكون منار ًة يف �إر�ساء روح املحبة واالحرتام املتبادل والعدالة بني من�سوبيها،
�إ�ضافة �إىل ما هي عليه من كونها معق ًال للعلم و�صرح ًا للرتبية.
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املادة الأوىل:

جزء من هذه الالئحة.
املقدمة ال�سابقة هي ٌ

م�صطلحات الالئحة
املادة الثانية:
يكون للم�صطلحات والألفاظ التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها ما
مل ين�ص على خالفه:
 -1اجلامعة :جامعة �أم القرى.
 -2الطالب  -الطالب  -الطلبة :جميع امللتحقني فعلي ًا باجلامعة للدرا�سة من
الذكور والإناث اي ًا كانت م�ستوياتهم التعليمية �أو جن�سياتهم التعليمية
�أو جن�سياتهم �أو عمارهم� ،سواء كانوا منتظمني �أو منت�سبني ،ويدخل يف
ذلك الوافدون وطالب املنح الدرا�سية الداخلية واخلارجية ،وامللتحقون
ُ
الطلبة
بالدبلومات والدورات والربامج التدريبية باجلامعة ،وال يدخل فيهم
امل�ؤجلون حتى تنتهي فرتة الت�أجيل �أو ُتقطع ،وال الطلبة املعتذرون �أو الذين
قاموا بحذف جميع مقررات الف�صل الدرا�سي حتى ينتهي الف�صل الدرا�سي،
ُ
الطلبة الذين ا�شرتط لقبولهم اجتياز بع�ض املقررات التكميلية حتى يتم
وال
خمالفات منهم معاملة
قبولهم فعلي ًا� ،أال �أنهم جميع ًا يعاملون يف حال �صدور
ٍ
الطالب الفعلي.
أع�ضاء هيئة التدري�س :الأ�ساتذة ،والأ�ساتذة
 -3ع�ضو هيئة التدري�س � -
ُ
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امل�شاركون ،والأ�ساتذة امل�ساعدون ،ويدخل يف معناهم يف �أحكام هذه الالئحة
املحا�ضرون ،واملعيدون ،ومدر�سو اللغات واملعينون على وظائف م�ساعدي
الباحثني ،ذكور ًا و�إناث ًا.
 - 4املوظف  -املوظفون :كل من ينتمي �إىل العمل يف اجلامعة من الإداريني،
ومن�سوبي الوحدات الإدارية ،والفنيني ،ومن�سوبي الأمن وال�سالمة،
و�أمناء املكتبات ،وحم�ضري املختربات ،والعمال ،ذكور ًا و�إناث ًا.
 - 5من�سوبو اجلامعة  :كافة املنتمني �إىل اجلامعة من الطلبة ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم ،واملوظفني.
أثاث
أر�ض �أو مبانٍ �أو � ٍ
 - 6مرافق اجلامعة  :كل ما كان تابع ًا جلامعة �أم القرى من � ٍ
�أو �أختام �أو �أوراق ر�سمية �أو و�سائل نقل ،وي�شمل ذلك املباين ال�سكنية وو�سائل
النقل التي ت�ست�أجرها اجلامعة �أو ت�شارك يف ا�ستئجارها ،وي�شمل ذلك �أي�ض ًا
املواقع التابعة للجامعة على الإنرتنت.
قول �أو فعل يعار�ض �أنظمة اجلامعة ولوائحها ي�صدر من من�سوب
 -7املخالفة  :كل ٍ
اجلامعة داخل اجلامعة ومرافقها �أو خارجها ،ما مل ين�ص على حتديد مكانها،
ويدخل يف ذلك ما يقع من من�سوب اجلامعة يف الرحالت والأن�شطة التي

تنظمها اجلامعة �أو ُت�شارك فيها.
 -8العقوبة  :اجلزاء النظامي املقرر يف �أنظمة اجلامعة ولوائحها على مرتكب املخالفة.
عام درا�سي بقرار من مدير اجلامعة للنظر
 - 9جلنة الت�أديب  :الهيئة امل�شكلة كل ٍ
يف خمالفات الطالب وعقوباتهم وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
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ثمانية م�ستويات درا�سية ،وتتطلب احل�صول على �شهادة الثانوية العامة �أو ما
يعادلها ،ويلحق بها الدرا�سة يف برامج الدبلوم التي تقدمها اجلامعة للحا�صلني
على �شهادة الثانوية ،وال تقل عن �سنتني.
 -11مرحلة الدرا�سات العليا :الدرا�سة باجلامعة بعد احل�صول على �شهادة
املرحلة اجلامعية (البكالوريو�س) لنيل درجة الدبلوم العايل� ،أو املاج�ستري
(العاملية)� ،أو الدكتوراه (العاملية العالية).
 -12ال�سنة الدرا�سية :ف�صالن رئي�سان ،وف�صل �صيفي �إن ُوجد ،ويجوز �أن تكون
الدرا�سة يف بع�ض الأق�سام على �أ�سا�س ال�سنة الدرا�سية الكاملة.
 - 13الف�صل الدرا�سيٌ :
مدة زمنية ال تقل عن خم�سة ع�شر �أ�سبوع ًا �سوى فرتتي
الت�سجيل واالختبارات النهائية.
ٌ
 - 14الف�صل ال�صيفيٌ :
زمنية ال تقل عن ثمانية �أ�سابيع �سوى فرتتي الت�سجيل
مدة
واالختبارات النهائيةُ ،ت�ضاعف خاللها املدة املخ�ص�صة لكل مقرر.
 - 15املدة النظامية :الفرتة الأ�صلية املحددة لإنهاء متطلبات املرحلة الدرا�سية.
 - 16اخلطة الدرا�سية  :جمموعة املقررات الدرا�سية التي تت�شكل من جمموع
وحداتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للح�صول
على الدرجة العلمية يف التخ�ص�ص املحدد.
ق�سم فيه
 - 17نظام امل�ستويات الدرا�سية ٌ :
نظام درا�سي يف املرحلة اجلامعية ُي َّ
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العام الدرا�سي �إىل ف�صلني ،وتكون مدة امل�ستوى ف�ص ًال درا�سي ًا كام ًال ،وتوزَّع
متطلبات
التخرج لنيل الدرجة العلمية على تلك امل�ستويات وفق اخلطة الدرا�سية ،ويجوز
�أن يكون �ضمن هذا النظام ف�صول �صيفية ،على �أن حت�سب مدة الف�صل ال�صيفي
بن�صف مدة الف�صل الدرا�سي ،و�إذا كانت الدرا�سة يف بع�ض الكليات على �أ�سا�س
ال�سنة الكاملة فتح�سب ال�سنة الدرا�سية مب�ستويني.
 - 18املقرر الدرا�سي  :املادة الدرا�سية �ضمن اخلطة الدرا�سية املعتمدة يف كل
برنامج (تخ�ص�ص) خالل ف�صل درا�سي �أو �سنة درا�سية ،برقم ورمز وا�سم
وو�صف مييزه من حيث املحتوى وامل�ستوى عما �سواه.
 -19املتطلب ال�سابق �أو املتزامن  :مقرر درا�سي يرتبط به مقرر �آخر ،بحيث
ال ميكن درا�سة املقرر الآخر �إال بعد اجتياز املقرر الأول بنجاح بالن�سبة
للمتطلب ال�سابق ،وال ميكن درا�سة املقرر الآخر �إال مع املقرر الأول بالن�سبة
للمتطلب املتزامن.
 - 20الوحدة الدرا�سية  :املحا�ضرة النظرية الأ�سبوعية التي ال تقل مدتها عن
خم�سني دقيقة� ،أو الدر�س ال�سريري الذي ال تقل مدته عن خم�سني دقيقة� ،أو
الدر�س العملي �أو امليداين الذي ال تقل مدته عن مائة دقيقة.
 -21ال�سجل الأكادميي  :بيانٌ يو�ضح �سري الطالب الدرا�سي ،وي�شمل املقررات التي
يدر�سها يف كل ف�صل درا�سي برموزها و�أرقامها وعدد وحداتها والتقديرات
التي يح�صل عليها ورموز وقيم تلك التقديرات واملعدل الف�صلي والرتاكمي
والتقدير العام.
22
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تقت�ضي طبيعتها ا�ستمرار الدرا�سة بها �أكرث من ف�صل ،من اختبارات وبحوث
ُ
تت�صل باملقر ِر الدرا�سي ،وال تقل هذه الدرجة عن ، 40
تعليمية
أن�شطة
و�
ٍ
ٍ
وال تزيد عن � 50إال يف مقررات الندوات والأبحاث واملقررات ذات ال�صبغة
امليدانية والعملية ف�إن جمل�س الكلية يحدِّ د ذلك.
 -23درجة االختبار النهائي  :الدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف املقرر
الدرا�سي يف اختبا ٍر ُيعقد مر ًة واحد ًة يف نهاية الف�صل الدرا�سي� ،أو ال�سنة
ً
ً
�شفوية
عملية �أو
اختبارات
الدرا�سية ،ويجوز �أن ُي�ض َّمن االختبار النهائي
ٍ
�شريطة موافقة جمل�س الق�سم وجمل�س الكلية.
-24الدرجة النهائية  :جمموع درجات الأعمال الف�صلية �أو ال�سنوية ،م�ضاف ًا
�إليها درجة االختبار النهائي لكل مقرر ،وحت�سب من مائة درجة .
عال للقدرات ينبئ عن م�ستوى التفكري والتحليل
 - 25االختبار ال�شامل :
قيا�س ٍ
ٌ
واال�ستنباطُ ،يجرى لطلبة الدكتوراه �سوى اختبارات ال�سنة املنهجية،
ويجوز �أن ُيجرى لطلبة املاج�ستري يف بع�ض التخ�ص�صات �إن �أقره جمل�س الق�سم
املخت�ص.
 -26املعدل الف�صلي  :حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب يف
ف�صل درا�سي على جمموع الوحدات املعتمدة لكل مقرر در�سه يف ذلك الف�صل.
 -27املعدل الرتاكمي  :حا�صل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�صل عليها الطالب
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 -22درجة الأعمال الف�صلية �أو ال�سنوية  :الدرجة املمنوحة للأعمال التي ُتبني
َ
�سنة درا�سية يف املقررات التي
حت�صيل الطالب خالل ف�صل درا�سي� ،أو خالل ٍ
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يف جميع املقررات التي در�سها منذ التحاقه بالربنامج (التخ�ص�ص) حتى التي
ر�سب فيها على جمموع الوحدات املعتمدة لتلك املقررات.
 -28العبء الدرا�سي  :جمموع الوحدات الدرا�سية التي ي�سمح للطالب بالت�سجيل
فيها يف الف�صل الدرا�سي.
 -29احلد الأدنى من العبء الدرا�سي يف املرحلة اجلامعية  :اثنتا ع�شرة وحدة
درا�سية يف كل ف�صل درا�سي� ،أو ثالث وحدات يف الف�صل ال�صيفي ،وت�ستثنى من
ذلك حاالت التخرج.
احلد الأق�صى من العبء الدرا�سي يف املرحلة اجلامعية:
ُّ -30
�أ  -اثنتا ع�شرة وحد ًة درا�سية ملن يقل معدله الرتاكمي عن ()1.75
يدخل �ضمنها املقررات التي ر�سب فيها الطالب.
ب  -ثماين ع�شرة وحدة درا�سية ملن يكون معدله الرتاكمي (� )1.75أو �أكرث
�إىل �أقل من ( ،)2.75يدخل �ضمنها املقررات التي ر�سب فيها الطالب.
ج  -مواد الر�سوب مع مواد امل�ستوى التايل ملن يكون معدله الرتاكمي ()2.75
ف�أكرث.
 - 31الإنذار الأكادميي  :انخفا�ض معدل الطالب الرتاكمي عن  1من . 4
 - 32الطالب املتعرث  :الطالب يف املرحلة اجلامعية الذي ر�سب يف مقر ٍر �أو �أكرث من
املقررات الدرا�سية ،ومل يتمكن من اجتيازه.
 - 33الطالب املف�صول ت�أديبي ًا  :الطالب الذي �صدر بحقه قرا ٌر بف�صله من اجلامعة
خمالفة ت�أديبية مما ن�صت عليه هذه الالئحة.
لوقوعه يف
ٍ
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اجلامعة ب�سبب انخفا�ض معدله عن � ، 1أو ب�سبب عدم �إنهائه متطلبات التخرج
يف مدة ٍ اق�صاها مدة الربنامج ون�صفها.
 - 35طي القيد  :عدم متكني الطالب من الدرا�سة باجلامعة.
� - 36إلغاء القيد � :إنهاء عالقة الطالب باجلامعة نهائي ًا.
 - 37املنحة الداخلية  :املقعد الدرا�سي الذي يح�صل عليه الطالب �أو الطالبة
غري ال�سعودي ،املقيم يف اململكة � ً
إقامة نظامية ،للدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل باململكة العربية ال�سعودية.
 - 38املنحة اخلارجية  :املقعد الدرا�سي الذي يح�صل عليه الطالب �أو الطالبة
غري ال�سعودي ،من خارج اململكة العربية ال�سعودية ،للدرا�سة يف م�ؤ�س�سات

التعليم العايل باململكة.
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املادة الثالثة:
جهة ،وبيان واجباتهم
تهدف هذه الالئحة �إىل بيان حقوق طالب اجلامعة من ٍ
نحوها ،كما قررتها � ُ
ولوائحها.
أنظمة الدولة ووزارة التعليم العايل واجلامعة
ُ
إخالل
وتبني هذه الالئحة �أهم الإجراءات النظامية التي ُتتخذ يف حال حدوث � ٍ
بتلك احلقوق والواجبات ،وتتناول تف�صي ًال الإجراءات النظامية التي ي�ستطيع
إخالل به ،واجلهة
الطالب من خاللها املطالبة بحقه املقرر نظام ًا يف حال ح�صول � ٍ
التي يتوجه �إليها لتقدمي امل�شورة والدعم له و�إن�صافه ،كما تتناول تف�صيل ماهية
املخالفات الواقعة من الطالب وعقوباتها.
وتهدف اجلامعة من خالل �إقرار هذه الالئحة و�إن�شاء وحدة حماية حقوق الطالب
وتعديل الئحة ت�أديب الطالب �إىل �إكمال الطريق نحو حتقيق جمتمع جامعي �إيجابي
ت�سوده روح الألفة ،والتعاون ،والتوازن ،واال�ستقرار ،وال�شعور باالنتماء ،وت�ستقر فيه
ثقافة العدل والإن�صاف ،واالحرتام املتبادل ،وتتوفر فيه معايري من�ضبطة لل�سلوك
والف�صل يف املنازعات ،يف �ضوء القواعد ال�شرعية ،والأنظمة املرعية ،ودون تعطيل
�سريان �شيء من ن�صو�صها.
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الباب الثاين

حقوق الطالب يف
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تتمثل حقوق الطالب فيما يلي :
املادة الرابعة :

من حقوق الطالب الأ�سا�سية حفظ كرامته ،و�إح�سان معاملته ،وا�ستعمال ح�سن
اخللق معه ،و�إن�صافه ،واحرتام كيانه و�شخ�صيته  ،وعدم التج�س�س عليه  ،وتوفري
بتهديد � ،أو
الأمن احل�سي والنف�سي له يف البيئة الدرا�سية  ،وعدم التعر�ض ل�شخ�صه
ٍ
جتريح � ،أو ا�ستهزاء � ،أو حتر�ش � ،أو تعدِّ لفظي �أو ج�سدي  ،وعدم الت�ساهل يف توفري
ٍ
ا�شرتاطات ال�سالمة له  ،وال �سيما يف املعامل.

املادة اخلام�سة :
لتحقيق الطالب الأهداف
من حقوق الطالب توفري البيئة الدرا�سية املنا�سبة
ِ
نف�سه وعق َله،
التعليمية ،وح�صوله
ٍ
بي�سر على املعرفة والعلم النافع الذي يبني َ
ويحميه من ال�شبهات املف�سدة ،والأفكار املنحرفة ،ولتحفيز الف�ضول الفكري البناء
عنده ،وت�شجي ِع جوانب الإبداع لديه ،وتطوير اخل�صال ال�شخ�صية الإيجابية ،مبا
ُ
وتهيئة كافة الإمكانات التعليمية املتاحة لدى اجلامعة
يتما�شى مع ر�سالة اجلامعة،
لذلك.
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ما يتعلق بالقبول والت�سجيل
املادة ال�ساد�سة :
يحقُّ للطالب اختيار التخ�ص�ص املنا�سب لرغباته وقدراته وم�ؤهالته ،ح�سب
املعدالت وال�شروط واملقاعد املتاحة ب�أق�سام اجلامعة.

املادة ال�سابعة :
من حقوق الطالب �أن تكون درا�سته وفق خطة درا�سية معتمدة ،مو�ضح بها عدد
امل�ستويات وال�ساعات وماهية املقررات واملتطلبات الالزمة للتخرج  ،واحل�صول على
ن�سخة من اخلطة الدرا�سية عن طريق الق�سم املخت�ص � ،أو عرب النظام الأكادميي
ٍ
(اخلدمات الإلكرتونية) مبوقع اجلامعة على الإنرتنت.

املادة الثامنة :
يحق للطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا ت�أجيل القبول وفق ال�ضوابط
التالية:
�أ -تقدمي الطلب �إىل جمل�س الق�سم املخت�ص قبل بدء الدرا�سة.
ب -موافقة جمل�س الق�سم وعميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا.
ج� -أال تتجاوز مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني.
د -ال حت�سب مدة ت�أجيل القبول �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة.
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يحق للطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا ت�أجيل الدرا�سة دون �أن حت�سب مدة
الت�أجيل �ضمن احلد الأق�صى ملدة احل�صول على الدرجة ،وذلك وفق ال�شروط التالية:
�أ -تقدمي طلب الت�أجيل �إىل رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم قبل بدء الف�صل
الدرا�سي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني.
ب� -أن يكون الطالب قد اجتاز ف�ص ًال درا�سي ًا على الأقل� ،أو �أجنز قدر ًا منا�سب ًا من
الر�سالة العلمية �إن كان يف مرحلة �إعدادها .
ف�صول درا�سية (�سنتني درا�سيتني).
ج� -أال يتجاوز جمموع مدة الت�أجيل �أربعة
ٍ
د -موافقة جمل�س الق�سم وعميد الكلية وعميد الدرا�سات العليا على طلب
الت�أجيل.
هـ� -أي �شروط �أو �ضوابط �أخرى ي�ضعها جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ويعتمدها
مدير اجلامعة �أو من ينيبه.

املادة العا�شرة :
نظامي يقبله
يحق للطالب يف املرحلة اجلامعية ت�أجيل الدرا�سة لوجود عذر
ِّ
جمل�س الكلية ،ويقدم الطالب طلب الت�أجيل �إىل رئي�س ق�سمه قبل بداية الف�صل
الدرا�سي مرفق ًا الأوراق املثبتة لعذره ،وفق ال�ضوابط والآليات والإجراءات التي
ت�صدرها عمادة القبول الت�سجيل ،وال يح�سب الف�صل الدرا�سي امل�ؤجل �ضمن املدة
النظامية لدرا�سته ،وال يجوز �أن تتجاوز مدة الت�أجيل ف�صلني درا�سيني متتاليني� ،أو
ثالثة ف�صول درا�سية غري متتالية� ،إال با�ستثناء من جمل�س اجلامعة.
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املادة التا�سعة :
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املادة احلادية ع�شرة :
من حقوق الطالب متكينه من االطالع على اجلداول الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة،
و�إجراء ت�سجيله يف جميع املقررات املدونة يف خطته لكل ف�صل درا�سي ،وفق ال�ضوابط
العادلة التي حتددها عمادة القبول والت�سجيل وعمادة الدرا�سات العليا ،بالتن�سيق
مع الأق�سام املعنية ،ما مل يكن متعرث ًا� ،أو مل ي�سبق له اجتياز متطلب درا�سي �سابق
للمقرر املراد ت�سجيله.

املادة الثانية ع�شرة :
من حقوق الطالب �إبالغه بتعرثه �إن كان متعرث ًا ،بالإ�شارة �إىل ذلك يف �إ�شعار
النتائج الف�صلية� ،أو عن طريق ق�سمه� ،أو عرب النظام الأكادميي (اخلدمات
الإلكرتونية) مبوقع اجلامعة على الإنرتنت� ،أو �أي و�سيلة �أخرى منا�سبة.

املادة الثالثة ع�شرة :
ُ
الت�سجيل يف مقررات امل�ستويات بالتدرج بدء ًا من امل�ستويات
يحق للطالب املتعرث
الدنيا املتاحة مبا ي�ضمن له على الأقل احلدَّ من العبء الدرا�سي� ،شريطة ا�ستيفاء
املتطلبات ال�سابقة للمقررات ،وعدم وجود تعار�ض يف مواعيد املقررات املراد ت�سجيلها،
تال �إال لإكمال احلد الأدنى من العبء الدرا�سي.
وعدم �أخذ مقررات من
ً
م�ستوى ٍ
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يحق للطالب يف املرحلة اجلامعية احلذف والإ�ضافة واالن�سحاب من مقرر درا�سي
�أو �أكرث يف املدد املحددة لذلك وفق ال�ضوابط والآليات والإجراءات التي ت�صدرها
عمادة القبول الت�سجيل.

املادة اخلام�سة ع�شرة :
يحق للطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا حذف جميع مقررات الف�صل الدرا�سي
بال�شروط التالية :
�أ  -التقدم بطلب احلذف �إىل رئي�س الق�سم املخت�ص قبل االختبارات النهائية مبا
ال يقل عن خم�سة �أ�سابيع.
ب � -أال يكون الف�صل املراد حذفه �ضمن الفر�ص الإ�ضافية امل�شار �إليها يف املادة
الثانية واخلم�سني من هذه الالئحة.
ج � -أال يكون الطالب قد �سبق له احلذف �أو ت�أجيل الدرا�سة لأربعة ف�صول.
د  -موافقة رئي�س الق�سم وعميدي الكلية والدرا�سات العليا.

و ُيح�سب هذا الف�صل �ضمن مدد الت�أجيل امل�شار �إليها يف الفقرة من املادة
التا�سعة من هذه الالئحة.

33

حقوق الطالب يف اجلامعة ومرافقها

املادة الرابعة ع�شرة :

حقوق الطالب يف اجلامعة ومرافقها

الئحة حقوق وواجبات الطالب

املادة ال�ساد�سة ع�شرة :
يحق للطالب يف املرحلة اجلامعية االعتذا ُر عن درا�سة ف�صل درا�سي لوجود عذ ٍر
مقبول نظام ًا يقدمه الطالب �إىل رئي�س ق�سمه ،يف مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع العا�شر
ٍ
من الدرا�سة ،ووفق ال�ضوابط والآليات والإجراءات التي ت�صدرها عمادة القبول
الت�سجيل ،ويح�سب الف�صل الدرا�سي املعتذر عنه �ضمن املدة النظامية لدرا�سته.

املادة ال�سابعة ع�شرة :
ُ
معادلة املقررات التي �سبق
يحق لطالب املرحلة اجلامعية املح َّول �إىل اجلامعة
ً
متفقة مع مفردات
له درا�ستها يف اجلامعة �أو الكلية الأخرى �إذا كانت مفرداتها
جيد �أو �أعلى ،وال تدخل يف ح�ساب
الق�سم الذي حتول �إليه ،وح�صل فيها على تقدير ٍ
معدله الرتاكمي ،مع مراعاة �أنه ُي�شرتط يدر�س الطالب املحول ما ال يقل عن  %60من
املقررات بجامعة �أم القرى.
و ُي�ستثنى من �أحكام هذه الفقرة طلبة املنح ؛ ف�إنه ال يجوز انتقالهم �أ�ص ًال من
م�ؤ�س�سة تعليمية �إىل م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى �أثناء مدة الربنامج.

املادة الثامنة ع�شرة :
ُ
معادلة املقررات التي �سبق
يحق لطالب الدرا�سات العليا املح َّول �إىل اجلامعة
ً
متفقة يف املو�ضوع مع متطلبات
له درا�ستها يف اجلامعة �أو الكلية الأخرى �إذا كانت
الربنامج املحول �إليه  -دون �أن تدخل �ضمن ح�ساب معدله الرتاكمي  -بال�شروط
التالية :
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ب � -أال تتعدى ن�سبة هذه الوحدات  %30من وحدات الربنامج املحول �إليه.
ج � -أال يقل تقديره يف تلك الوحدات عن (جيد جد ًا).

املادة التا�سعة ع�شرة :
يحق لطالب املرحلة اجلامعية التحويل من كلية �إىل �أخرى داخل اجلامعة ،ومن
ق�سم �إىل �آخر ،وال تدخل املقررات التي در�سها الطالب يف الق�سم املحول منه يف ح�ساب
معدله الرتاكمي �إال ما كان منها من مقررات خطة الق�سم املحول �إليه ،ويتم التحويل
وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي ت�ضعها الكلية �أو الق�سم املحول �إليه ن بالإ�ضافة �إىل
ا�شرتاط ما يلي:
ري معتذر
�أ � -أن يكون قد �أم�ضى ما ال يقل عن ف�صل درا�سي يف ق�سمه املحول منه ،غ َ
وال م�ؤجل.
ب � -أال يكون قد �سبق له التحويل خالل درا�سته يف اجلامعة ،وللجنة التن�سيق
الأكادميي اال�ستثناء من ذلك مرة واحدة.
ً
كافية لإكمال متطلبات التخرج
ج � -أن تكون املدة النظامية املتبقية من درا�سته
يف الكلية والق�سم املحول �إليه.
د � -أن يوافق على التحويل رئي�سا الق�سمني ،عميدا الكليتني املحول منهما و�إليهما.
هـ � -أن يتم التحويل يف الوقت املحدد ،ووفق ال�ضوابط املعينة التي ت�ضعها عمادة
القبول والت�سجيل.
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املادة الع�شرون :
يحق لطالب الدرا�سات العليا التحويل من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل اجلامعة
وفق ال�شروط وال�ضوابط التي ت�ضعها الكلية �أو الق�سم املحول �إليه ،و ُيحت�سب من
الوحدات الدرا�سية التي �سبق له درا�ستها يف التخ�ص�ص املحول منه ما يرى الق�سم
ً
مطابقة للربنامج املحول �إليه ،وتدخل �ضمن معدله الرتاكمي ،وتحُ ت�سب
املخت�ص �أنها
املدة الق�صوى املحددة للح�صول على الدرجة منذ ت�سجيله يف التخ�ص�ص املحول
ً
إ�ضافة �إىل ما تقدم -
منه ،و ُي�شرتط ملوافقة عمادة الدرا�سات العليا على التحويل � -
ال�شروط التالية:
�أو ًال � :إال يكون قد �سبق �إلغاء قيد الطالب .
ثاني ًا � :إال يكون قد �سبق للطالب التحويل من ُ
قبل من تخ�ص�ص �إىل �آخر.
ثالث ًا � :أن يكون قد �أم�ضى ف�ص ًال درا�سي ًا على الأقل يف تخ�ص�صه املراد التحويل
منه غري ف�صول احلذف.
ً
كافية للح�صول على الدرجة يف الربنامج
رابع ًا � :أن تكون املدة املتبقية للطالب
املراد التحويل �إليه.

املادة احلادية والع�شرون :
ُ
جامعة
درا�سة بع�ض املقررات زائر ًا يف كلية �أو
يحق لطالب املرحلة اجلامعية
ٍ
َ
وتطابق مفردات املقررات التي يرغب يف
موافقة ق�سمه وكليته،
�شريط َة
معرتف بها،
ِ
ِ
درا�ستها يف اجلهة الأخرى مع مفردات مقررات خطته الدرا�سية ،و�أال تتجاوز ن�سبة
املقررات التي يدر�سها يف اجلهة الأخرى  %20من عدد وحدات متطلبات التخرج ،و�أن
ي�ستويف جميع الإجراءات وال�ضوابط التي تحُ �سب معدالت املقررات التي تتم معادلتها
للطالب الزائر �ضمن معدله الرتاكمي.
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أديبية �أن يقدم
أ�سباب غري ت�
ٍ
يحق لطالب املرحلة اجلامعية الذي ُطوي قيده ل ٍ
طلب ًا �إىل عمادة القبول والت�سجيل لإعادة قيده برقمه و�سجله قبل االنقطاع ،قبل
م�ضي �أربعة ف�صول درا�سية من تاريخ طي القيد� ،شرط موافقة جمل�س الكلية بعد
�إحالة الطلب �إليه ،و�أال يكون الطالب قد �سبق �إعادة قيده ثم طوي مرة �أخرى ،و�أال
يكون منذر ًا �أكادميي ًا.
طي قيد الطالب يف املرحلة اجلامعية خم�سة ف�صول درا�سية
و�إذا م�ضى على َّ
ف�أكرث فب�إمكانه التقدم �إىل اجلامعة طالب ًا م�ستجد ًا �إذا كانت تتوفر فيه كافة �شروط
حينئذ.
القبول
ٍ

املادة الثالثة والع�شرون :
يحق لطالب الدرا�سات العليا الذي �أُلغي قيده وتقدم مبا ُيثبت �أن الذي حال دون
بناء على
موا�صلته درا�س َته كان ظرف ًا قاهر ًا �أن ُيعاد قيدُ ه بقرا ٍر من جمل�س اجلامعة ً
تو�صية جمل�س الدرا�سات العليا ،لكن �إن كان قد م�ضى على �إلغاء قيده �أك ُ
رث من �ستة
ف�صول درا�سية ف�إنه يعامل كامل�ستجد.
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الإر�شاد الأكادميي والعلمي والإ�شراف العلمي
املادة الرابعة والع�شرون :
مر�شد
يلتز ُم جمل�س الق�سم املخت�ص جتاه الطالب يف املرحلة اجلامعية بتعيني
ٍ
مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني
�أكادميي له طيلة فرتة درا�سته اجلامعية ،ويتم ذلك خالل ٍ
من بداية �أول ف�صل درا�سي للطالب بعد ت�سجيله يف اجلامعة.

املادة اخلام�سة والع�شرون :
يلتزم املر�شد الأكادميي ب�إعداد ملف للطالب يحتوي على بياناته و�سجالته،
وبتوجيه الطالب فيما يتعلق بت�سجيل مقرراته ،والت�أكد من معرفة الطالب ملواعيد
ِّ
وحث الطالب على االجتهاد ،وم�ساعدته يف حل م�شكالته
حما�ضراته و�أماكنها،
جدول زمني
املتعلقة بالتخ�ص�ص وبتنظيم الدرا�سة واملذاكرة والبحث ،و�إعدا ِد
ٍ
مدة ال تتعدى احلد الأق�صى ،والإجابة على ا�ستف�ساراته
لإكمال متطلبات التخرج يف ٍ
فيما يتعلق باحلذف والإ�ضافة والتحويل والت�أجيل والعبئ الدرا�سي وح�ساب املعدل،
وتوقيع اال�ستمارات التي يحتاجها الطالب يف هذا ال�ش�أن ،والرفع بتقارير ف�صلية �إىل
رئي�س عن م�شاكل الطلبة ،ومدى مالءمة املقررات وفاعليتها ،و�أي اقرتاحات �أخرى
يراها.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون :
يلتزم جمل�س الق�سم املخت�ص جتاه الطالب امل�ستجد يف مرحلة الدرا�سات العليا
ُ
مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�سابيع من بدء الدرا�سة .
بتعيني
مر�شد علمي له خالل ٍ
ٍ
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يلتزم املر�شدُ العلمي لطالب الدرا�سات العليا بتوجيهه يف �إعداد جدوله الدرا�سي،
وم�ساعدته يف حل م�شكالته الأكادميية ،والإجابة على ا�ستف�ساراته ،ومتابعة
خطوات ت�سجيل مو�ضوع ر�سالته �أو م�شروعه البحثي حتى اعتماد خطته ،والتوقيع
على الأوراق التي يحتاجها الطالب يف هذا ال�ش�أن.

املادة الثامنة والع�شرون :
يلتزم جمل�س الق�سم املخت�ص وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا جتاه طالب
الدرا�سات العليا بتعيني م�شرف علمي على الر�سالة فور اعتماد اخلطة التي تقدم بها.

املادة التا�سعة والع�شرون :
يلتزم جمل�س الق�سم املخت�ص وجمل�س عمادة الدرا�سات العليا جتاه طالب الدرا�سات
بديل على الر�سالة يف احلاالت التي ت�ستدعي ذلك خالل
م�شرف علمي
العليا بتعيني
ٍ
ٍ
مدة ال تتجاوز �شهر ًا من وقت انتهاء �أو �إنهاء �إ�شراف امل�شرف الأول ،و ُي�ستثنى من ذلك
ما يلي :
�أ � -إذا انتهى �أو �أُنهي �إ�شراف امل�شرف الأول خالل الإجازة ال�صيفية فيتم تعيني
مدة ال تتجاوز �شهر ًا من بدء الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
م�شرف بديل خالل ٍ
التايل.
ب � -إذا كان الظرف املوجب لتعيني م�شرف بديل هو وجود امل�شرف يف مهمة خارج
ُ
الظرف بعد ت�شكيل جلنة املناق�شة ف�إنه
لفرتة طويلة ،وح�صل هذا
البالد
ٍ
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ٌ
ٌ
َ
جمهولة
بديل �إال �إذا كانت املهمة اخلارجية للم�شرف الأول
م�شرف
ال ي ُعينَّ
االنتهاء� ،أو �ستزيد على �أربعة �أ�شهر من تاريخ ت�شكيل جلنة املناق�شة.

املادة الثالثون :
يلتزم جمل�س الق�سم املخت�ص جتاه طلبة الدرا�سات العليا ب�أن يكون تكليفهم
تدري�سية يف احلدود التي ال ت�ؤثر على حت�صيلهم العلمي.
إدارية �أو
ب� ٍ
ٍ
أعمال � ٍ

التدري�س وال�ساعات املكتبية والإ�شرافية
املادة احلادية والثالثون :
أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يد ِّر�سون الطالب جتاهه ببيان خمطط املقرر
يلتز ُم �
ُ
الدرا�سي عند بدء الدرا�سة مبا ي�شمل �أهداف املقرر ،ومو�ضوعاته ،واملهارات املراد
اكت�سابها منه  ,وم�صادر املعرفة والتعلم املوثوقة امل�أمونة املتعلقة به ،وطرق تقومي
الطالب فيه.

املادة الثانية والثالثون :
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه الطالب بح�ضور املحا�ضرات و�إجراء االختبارات
�ضم املجموعات ،وعدم �إلغاء
يف مواعيدها ،وا�ستيفاء املادة النظرية والعلمية ،وعدم ِّ
املحا�ضرات �أو الت�أخر عنها� ،أو الزيادة عن وقتها والتعدي �إىل �أوقات الراحة ،كما
يلتزمون بعد ِم تغيري مواعيدها �أو �أماكنها �إال بعد علم جميع الطلبة امل�سجلني يف
املقرر بالتغيري وموافقتهم جميع ًا عليه ،وموافقة رئي�س الق�سم وعميد الكلية ،وعمادة

القبول والت�سجيل� ،أو عمادة الدرا�سات العليا ،كل فيما يخ�صه.
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وب�شكل ي�ضمن بلوغ املعلومة جلميع
كاف،
فال بدَّ من الإعالن عن ذلك قبل املوعد
ٍ
بوقت ٍ
ٍ
الطلبة� ،إال �أن يتعذر ذلك بعد بذل اجلهد ،على �أن يتم تعوي�ض الطلبة عما فاتهم
أوقات حما�ضراتهم الأخرى ونحوها و�أوقات راحتهم ،وال
بغيابه ،مبا ال ي�ؤ ِّثر على � ِ
يفوقُ مدى قدرتهم على اال�ستيعاب.

املادة الثالثة والع�شرون :
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه الطالب بتحديد مواعيد لل�ساعات املكتبية
متنا�سبة مع اجلدول الدرا�سي لع�ضو هيئة التدري�س ،ويق�ضيها يف مقابلة طالبه،
ٍ
و�إر�شادهم ،وبذل الن�صح والتوجيه لهم ،والإجابة عن ت�سا�ؤالتهم العلمية التي مل
يكف وقت املحا�ضرة للإجابة عنها ،ويجب على ع�ضو هيئة التدري�س الإعالنُ عن
مواعيد �ساعاته املكتبية وموقع مكتبه لطالبه يف �أول حما�ضرة ،كما ُيعلن عن ذلك
يف موقعه على الإنرتنت ،و ُيبلغ بذلك �أي�ض ًا رئي�س الق�سم الذي ينتمي �إليه خطي ًا،
يجب عليه �إعالم الطلبة الذين ُي�شرف عليهم مبواعيد �ساعات الإ�شراف ومكانها،
كما ُ
و ُيعلم بذلك رئي�س الق�سم الذي ينتمي �إليه الطالب خطي ًا.
ُ
ويجب �أال َّ
�ساعة
يخ�ص�صها ع�ض ُو هيئة التدري�س عن
املكتبية التي
تقل ال�ساعات
ٍ
ُ
ُ
واحدة �أ�سبوعي ًا لكل �شعبه.
ٍ
كما يجب �أال تقل �ساعات الإ�شراف التي يخ�ص�صها امل�شرف لطالب الدرا�سات العليا
واحدة �أ�سبوعي ًا يف املكان املخ�ص�ص لذلك.
�ساعة
عن
ٍ
ٍ

املادة الرابعة والثالثون :
َ
ي�شمل تدري�سهُ جمي َع مو�ضوعات املقرر
مدر�س املقرر جتاه الطالب ب�أن
يلتز ُم
ُ
إخالل وفق اخلطة املعتمدة من الق�سم.
الظروف العادية ،دون
الدرا�سي يف
حذف �أو � ٍ
ِ
ٍ
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و�إذا ح�صل لع�ضو هيئة التدري�س ٌ
قاهر مينعه عن ح�ضور املحا�ضرة ونحوها
ظرف ٌ
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املادة اخلام�سة والثالثون :
ُ
وطرح الأ�سئلة على معلميه يف املحا�ضرات و�أثناء
حرية �إبداء الر�أي
للطالب
ِ
ال�ساعات املكتبية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف �إطار الآداب ال�شرعية ،والأنظمة
ويجب على ع�ض ِو هيئة
عقوبة � ,أو �سخرية� ،أو انتقا�ص� ،أو انتهار،
املرعية ،دون
ٍ
ُ
ُ
الطالب جاد ًا
بحكمة مهما بدا ال�س�ؤال �سطحي ًا ما دام
التعامل مع �أ�سئلته
التدري�س
ٍ
ُ
ومق�صوده التعلم.
ولع�ضو هيئة التدري�س �أن يطلب ممن لديهم � ٌ
أ�سئلة ت�أجيل ا�سئلتهم �إىل فرتة
يخ�ص�صها يف نهاية الدر�س مث ًال.

التقومي واالختبارات والدرجات واملناق�شة
املادة ال�ساد�سة والثالثون :
أع�ضاء هيئة التدري�س يف تقومي الطالب لر�صد درجات الأعمال
يلتزم �
ُ
ُ
بناء على اختبارين حتريريني على ال ِّ
أقل� ،أو
الف�صلية وال�سنوية ب�أن يكون ذلك ً
ن�شاط �أو �أك َ
رث من الأن�شطة العلمية ال�صفية كالبحوث
واحد مع
اختبار حتريري
ٍ
ٍ
ُ
بناء
واالختبارات ال�شفوية �أو العلمية� ،أو العلمية ،و�أال تعطى
الدرجات �أو حت�سم ً
على جمرد ح�ضور الطالب �أو غيابه.
طرق �أخرى لقيا�س
ويجوز ملجل�س الكلية بناء على تو�صية الق�سم املخت�ص حتديدُ
ٍ
حت�صيل الطالب يف مقررات الندوات والأبحاث واملقررات ذات ال�صبغة العملية
وامليدانية.
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للطالب احلقُّ يف دخول جميع االختبارات التي ُتعقد للمقررات التي َي ْدر�سها ،ما مل
الطالب
مانع نظامي يحول دون دخوله �إليها ،وعلى مدر�س املقرر �أن ُيعلم
يكن هناك ٌ
َ
كاف ،وي�س َّبب ذلك،
املحروم من دخول االمتحان النهائي بذلك قبل االمتحان
بوقت ٍ
ٍ
و َي ُ
�سقط حقُّ الطالب يف الإعالم باحلرمان �إذا تغيب عن املحا�ضرات التي تلي و�صوله
�إىل ن�سبة احلرمان،ويف ِّ
مدر�س املقرر تقرير ًا لرئي�س الق�سم �أو
كل الأحوال يرفع
ُ
م�شرفة الق�سم الذي ينتمي �إليه املقرر يو�ضح فيه حرمانَ الطالب من اال�ستمرار يف
َ
الطالب ،و ُي�شعر
والدرو�س العملية التي تغ َّي َب فيها
وتواريخ املحا�ضرات
درا�سة املقرر،
ِ
ُ
رئي�س الق�سم بذلك عماد َة القبول والت�سجيل� ،أو عماد َة الدرا�سات العليا ،ورئي�س
ُ
الق�سم الذي ينتمي �إليه الطالب.

املادة الثامنة والثالثون :
ُ
ُ
املعنية كالق�سم املخت�ص �أو عمادة القبول والت�سجيل �أو عمادة
اجلهة
تلتزم
مبدة
الدرا�سات العليا بالإعالن للطالب عن موعد االختبارات النهائية قبل تاريخها ٍ
مبدة ال تقل عن ف�صل
ال تقل عن �أ�سبوعني ،وعن موعد االختبار ال�شامل ومفرداته ٍ
درا�سي.

املادة التا�سعة والثالثون :
أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه الطلبة ب�أن تكون �أ�سئلة االختبارات ح�صر ًا
يلتزم �
ُ
من �ضمن حمتويات املقرر الدرا�سي وامل�سائل التي �أثريت �أثناء املحا�ضرات ،و�أن تكون
ً
إجابات متعاك�سة ،و�أن يكون الوقت املخ�ص�ص للإجابة كافي ًا ،و�أال
مفهومة ،ال حتمل �
ٍ
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يقل يف االختبارات النهائية التحريرية عن �ساعة ،وال يزيد عن ثالث �ساعات ,
ويلتزمون ب�إعداد �إجابة منوذجية لالختبار النهائي ت�سلم �إىل ر�ؤ�ساء وم�شرفات
الأق�سام مع �أوراق الإجابة بعد ت�صحيحها.

املادة الأربعون :
أق�سام الأكادميية و�أع�ضاء هيئة التدري�س وعمادة القبول والت�سجيل
تلتزم ال ُ
وعمادة الدرا�سات العليا ب�أال ُيجري للطالب �أك ُ
واحد� ،إال
رث من اختبارين يف يوم
ٍ
�سواء يف ذلك االختبارات الدورية �أو
�أن يكون ذلك با�ستثناءٍ من جمل�س اجلامعة،
ٌ
النهائية ،وللطالب حق اختيار املقرر الذي يرغب ت�أجيل اختباره حال اجتماع �أكرث
من اختبارين يف جدول االختبارات.

املادة احلادية والأربعون :
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه الطالب ب�إبالغه بنتائج االختبارات الدورية
ودرجات الأعمال الف�صلية �أو ال�سنوية قبل االختبار النهائي مبا ال يقل عن �أ�سبوعني
يف الف�صل الدرا�سي ،و�أ�سبوع يف الف�صل ال�صيفي ،وي�شمل ذلك متكني الطالب من
االطالع على ورقة �إجابته بعد ت�صحيحها عند طلبه ،وتعريفه بالإجابة النموذجية
على �أ�سئلة تلك االختبارات.

املادة الثانية والأربعون :
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س باملحافظة على �أوراق �إجابة الطالب على
درجة
االختبارات الدورية والبحوث و�سائر التكليفات التي يتم على �أ�سا�سها �إعطاء
ِ
الأعمال الف�صلية �أو ال�سنوية مد ًة ال تقل عن ف�صلني درا�سيني بعد الف�صل الذي مت
فيه االختبار �أو التكليف ،ويلتزمون بت�سليم تلك الأوراق �إىل اجلهات املخت�صة يف
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و�إذا تظلَّم الطالب من درجة الأعمال الف�صلية وال�سنوية يف الوقت املحدد لذلك
وط ُلب من ع�ضو هيئة التدري�س الإتيان ب�أوراق الإجابة ونحوها فعجز عن ذلك �أو
امتنع ف�إنه يحق للجنة التي تنظر املو�ضوع �أن تقرر االختبار ونحوه للطالب ،على
�أن يكون الذي يتوىل تقومي درجة الطالب ٌ
جلنة ال يكون من �أع�ضائها �أ�ستاذ املقرر.

املادة الثالثة والأربعون :
يلتزم ر�ؤ�ساء وم�شرفات الأق�سام جتاه الطلبة بت�سلم �أوراق �إجابتهم على االختبار
النهائي من مدر�سي املقررات ،مع الإجابة النموذجية على �أ�سئلة ذلك االختبار،
مغلق مد ًة ال تقل عن ف�صلني درا�سيني
واملحافظة على تلك الأوراق يف مكانٍ م�أمونٍ
ٍ
بعد الف�صل الذي مت فيه االختبار ،وت�سليم تلك الأوراق �إىل اجلهات املخت�صة يف حال
ُطلب منهم ذلك.
و�إذا تظلم الطالب من درجة االختبار النهائي يف الوقت املحدد لذلك ُ
وطلب من
رئي�س الق�سم الإتيان ب�أوراق الإجابة ونحوها فعجز عن ذلك ف�إنه يحق للجنة التي
تنظر املو�ضوع �أن تقرر �إعادة االختبار ونحوه للطالب ،على �أن يكون الذي يتوىل
ٌ
جلنة ال يكون من �أع�ضائها �أ�ستاذ املقرر وال رئي�س الق�سم.
تقومي درجة الطالب

املادة الرابعة والأربعون :
يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه الطالب ب�إظهار نتيجته النهائية يف املقررات
أيام من �إجراء االمتحان النهائي� ،إال �أن يكون لع�ضو هيئة
يف ٍ
مدة ال تتجاوز ثالثة � ٍ
قاهر.
ظاهر
التدري�س يف الت�أخري عذ ٌر
ً
ً
موعد ال
ويلتزم الق�سم املخت�ص بالإعالن للطالب عن نتيجة االختبار ال�شامل يف
ٍ
مرحلة منه.
يتجاوز �شهر ًا من انتهاء �آخر
ٍ
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املادة اخلام�سة والأربعون :
أع�ضاء هيئة التدري�س بتمكني الطالب الذي تغيب عن االختبارات الدورية
يلتز ُم �
ُ
مقبول من �إعادة االختبار ،وبت�أجيل موعد ت�سليم البحوث والتكليفات �إذا كان
لعذ ٍر
ٍ
ت�أخر الطالب لعذ ٍر يقبله مدر�س املقرر ،وب�إعادة االختبار النهائي الذي تغيب عنه
لعذ ٍر نظامي يقبله رئي�س الق�سم وجمل�س الكلية ،على �أن جتري الإعادة يف مدة
يوم من الف�صل الدرا�سي التايل للف�صل الذي ح�صل فيه الغياب.
�أق�صاها �آخر ٍ

املادة ال�ساد�سة والأربعون :
ُ
اجلهات املخت�صة كمجل�س الق�سم وجمل�س الكلية وجمل�س الدرا�سات العليا
تلتزم
جتاه طالب الدرا�سات العليا الذي �شكلت له جلنة مناق�شة مبتابعة املناق�شني،
وقت
و�إلزامهم بت�سليم تقاريرهم املف�صلة عن الر�سالة �إىل عميد الكلية يف �أقرب ٍ
مدة ال تزيد عن �شهرين منذ ت�سلم
ممكن ،بحيث ُي�ضمن �أن تتم املناق�شة بالفعل يف ٍ
َ
َ
ر�سالة
ر�سالة املاج�ستري ،وال تزيد عن ثالثة �أ�شهر منذ ت�سلم املناق�ش
املناق�ش
الدكتوراه.
و�إذا ت�أخر �أحد �أع�ضاء جلنة املناق�شة �أو كلهم عن املوعد املحدد من قبل الق�سم
لتقدمي التقرير ف�إنَّ على جمل�س الق�سم �أن يتخذ ما يراه منا�سب ًا مل�صلحة الطالب ،مع
�أخذ هذا التق�صري من ع�ضو جلنة املناق�شة يف االعتبار م�ستقب ًال ،ما مل يكن له عذ ٌر
قاهر.
ويجب على الأق�سام املخت�صة �أال ُت�سند مناق�شة ر�سالة دكتوراه لع�ض ٍو �سبق �إ�سناد
ر�سالتني �إليه حتى يناق�ش �أحدهما.
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تلتزم اجلهات املخت�صة كالق�سم املخت�ص والكلية والعالقات العامة باجلامعة
وعمادة تقنية املعلومات بالإعالن عن موعد املناق�شة لر�سالة طالب الدرا�سات العليا
يف الق�سم والكلية ولوحة الإعالنات واملوقع الإلكرتوين للجامعة قبل �أ�سبو ٍع على
الأقل من موعد املناق�شة.
وامل�س�ؤول عن �إعالم هذه اجلهات هو الق�سم املخت�ص �أو الكلية املخت�صة التي ينتمي
�إليها الطالب.

املادة الثامنة والأربعون :
تلتزم جلنة املناق�شة لر�سالة طالب الدرا�سات العليا ب�أال تزيد مدة مناق�شة كل
ع�ض ٍو من �أع�ضائها للطالب عن �ساعة واحدة فقط.

املادة التا�سعة والأربعون :
تلتزم جلنة مناق�شة ر�سالة طالب الدرا�سات العليا بتقدمي تقريرها بعد املناق�شة
مدة ال تزيد عن �أ�سبو ٍع من وقت املناق�شة ،مت�ضمن ًا
�إىل رئي�س الق�سم املخت�ص يف ٍ
�إحدى التو�صيات التالية:
�أ  -قبول الر�سالة والتو�صية مبنح الدرجة.
ب  -قبول الر�سالة مع �إجراء بع�ض التعديالت.
ج  -ا�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة و�إعادة مناق�شتها الحق ًا.
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د  -عدم قبول الر�سالة ،مع الت�سبيب املف�صل ،ومراعاة �إال يت�ضمن تقرقر جلنة
املناق�شة بعد املناق�شة �شيئ ًا يتناق�ض مع تقارير املناق�شني املف�صلة املقدمة
مدة ال تتجاوز
�إىل عميد الكلية لريفعه بدوره �إىل عميد الدرا�سات العليا يف ٍ
ثالثة �أ�سابيع من تاريخ املناق�شة.
و�إذا كان لأحد �أع�ضاء جلنة املناق�شة حتفظ �أو ر�أي خمالف ف�إنه يقدمه يف
تقرير مف�صل �إىل ِّ
مدة ال تتجاوز
كل من رئي�س الق�سم ،وعميد الدرا�سات العليا ،يف ٍ
�أ�سبوعني من تاريخ املناق�شة ،ويعر�ض رئي�س الق�سم املو�ضوع على جمل�س الق�سم خالل
�أ�سبوعني من ت�سلمه للتقرير؛ التخاذ التو�صية املنا�سبة ،وترفع �إىل جمل�س الكلية ثم
�إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا التخاذ القرار املنا�سب.

املادة اخلم�سون :
يف حال قبول جلنة املناق�شة للر�سالة وطلبهم �إجراء تعديالت عليها ف�إن رئي�س
مدة
الق�سم املخت�ص يلتزم برفع التو�صية مبنح الدرجة �إىل عميد الدرا�سات العليا يف ٍ
ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ ت�سلمه للر�سالة معدلة.

التخــرج
املادة احلادية واخلم�سون :
مع مراعاة ما ي�أتي يف الفقرة اخلام�سة ع�شرة من املادة الثامنة وال�ستني بعد املائة
من هذه الالئحة تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة جتاه طالب املرحلة اجلامعية
بناء على تو�صية
مبنحه وثيقة معدله الرتاكمي عن (مقبول) ،وملجل�س الكلية ٌ
جمل�س الق�سم املخت�ص حتديد مقررات منا�سبة يدر�سها طالب املرحلة اجلامعية �إذا
جتاوز جميع املقررات وكان معدله الرتاكمي �أقل من مقبول لرفعه �إىل مقبول.
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مع مراعاة ما �سي�أتي يف الفقرة اخلام�سة ع�شرة من املادة الثامنة وال�ستني بعد
املائة من هذه الالئحة تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة جتاه طالب الدرا�سات
ً
خم�سة
مدة ال تتجاوز
العليا مبنحه وثيقة تخرجه بعد �إكماله متطلبات التخرج يف ٍ
و�سبعني يوم ًا� ،شريطة �أال يقل معدله الرتاكمي عن (جيد جد ًا) ،وملجل�س عمادة
ً
لف�صل درا�سي
فر�صة واحد ًة
منح الطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا
ٍ
الدرا�سات العليا ُ
بناء على تو�صية جمل�س الكلية التي ينتمي �إليها الطالب،
�أو ف�صلني على الأكرثً ،
وحينئذ يجوز �إعادة مقرر �أو �أكرث مما ح�صل فيه على تقدير (جيد) ف�أقل؛ لرفع
ٍ
معدله ،على �أن تدخل النتيجتان يف معدله الرتاكمي.

املادة الثالثة واخلم�سون :
متنح اجلهات املخت�صة الطالب املتخرج يف املرحلة اجلامعية �أحد التقديرات
التالية:
�أ  -ممتاز؛ �إذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن (.)3.5
ب  -جيد جد ًا �إذا كان معدله الرتاكمي من (� )2.75إىل �أقل من (.)3.5
ج  -جيد؛ �إذا كان معدله الرتاكمي من (� )1.75إىل �أقل من (.)2.75

د  -مقبول؛ �إذا كان معدله الرتاكمي من (� )1إىل �أقل من (.)1.75
املادة الرابعة واخلم�سون :
متنح اجلهات املخت�صة الطالب املتخرج يف مرحلة الدرا�سات العليا �أحد التقديرين
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التاليني:
�أ  -ممتاز؛ �إذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن (.)3.5
ب  -جيد جد ًا �إذا كان معدله الرتاكمي من (� )2.75إىل �أقل من (.)3.5

املادة اخلام�سة واخلم�سون :
الطالب احلا�صل على معدل تراكمي (من � 3.75إىل  )4عند
متنح اجلهات املخت�صة
َ
التخرج مرتبة ال�شرف الأوىل ،واحلا�صل على معدل تراكمي (من � 3.25إىل �أقل من
 )3.75عند التخرج مرتبة ال�شرف الثانية ،وفق ال�ضوابط وال�شروط التالية:
أ � -أال يكون قد ر�سب يف �أي مقرر من املقررات التي در�سها يف اجلامعة �أو يف غريها.
ب � -أن يكمل متطلبات التخرج يف مدة �أق�صاها متو�سط املدة بني احلد الأدنى
واحلد الأق�صى للبقاء يف كليته.
ج � -أن يكون طالب الدرا�سات العليا قد در�س ما ال يقل عن  %85من متطلبات
التخرج يف اجلامعة.

التظلم ورفع الدعوى وحقوق الطالب املتهم والتفتي�ش
املادة ال�ساد�سة واخلم�سون :
يحق للطالب التظلم وال�شكوى ورفع الدعوى �إىل اجلهات املخت�صة باجلامعة من
أمر يت�ضرر منه يف عالقته ب�أي من من�سوبي اجلامعة ،وفق ًا للقواعد والإجراءات
�أي � ٍ
املنظمة لوحدة حماية حقوق الطالب واللجان املخت�صة ،ومتكينه من معرفة م�صري
تظلمه من قبلها ،وي�شمل ذلك تظلم الطالب من �أي �إ�ساءة لفظية �أو ج�سدية يتعر�ض
لها ،وتظلمه من نتائج املقررات التي ح�صل عليها ،وتظلمه من رف�ض طلباته التي يرى
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�إ�ساءة معاملته �أو ه�ضم حقوقه ،وي�ستثنى من ذلك ما ي�أتي ذكره يف الفقرة الثانية
ع�شرة من املادة ال�سابعة والثالثني بعد املائة ،ويف الفقرة الثانية ع�شرة من املادة
التا�سعة والأربعني بعد املائة من هذه الالئحة.

املادة ال�سابعة واخلم�سون :
ال يجوز تفتي�ش ممتلكات الطالب ال�شخ�صية كال�سيارة واحلقيبة واجلوال
واحلا�سب ال�شخ�صي وما بداخل جيوبه ،وال تفتي�شهُ �شخ�صي ًا �إال يف �أحد الأحوال
التالية:
�أ � -أن يكون التفتي�ش عام ًا لدوا ٍع �أمنية �أو وقائية.
ب � -أن يقع تفتي�ش الأغرا�ض ال�شخ�صية �ضمن ًا عند القيام بالتفتي�ش الدوري
للإ�سكان اجلامعي.
َ
الغر�ض ال�شخ�صي يف عمل خمالفة نظامية داخل مرافق
الطالب
ج � -أن ي�ستخدم
ُ
اجلامعة.
د � -أن يكون الطالب يف مو�ضع ا�شتباه ت�س ِّوغه الظروف املحيطة و ُيحتاج �إىل
تفتي�شه �أو تفتي�ش �شيء من �أغرا�ضه للتحقق.
ويراعي يف هذه الأحوال ما يلي:
ُ
�أو ًال  :ال يقوم بالتفتي�ش �إال الأ�شخا�ص املخولون به نظام ًا.
ثاني ًا :ال يتم التفتي�ش الوارد يف الفقرتني �أ ،ب �إال مبوجب �أمر تفتي�ش ي�صدر من
معايل مدير اجلامعة� ،أو �أحد وكالئه� ،أو من �سعادة امل�شرف العام على �إدارة
الأمن وال�سالمة باجلامعة� ،أو من �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب� ،أو من �سعادة
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ا�ستيفاءها لل�شروط النظامية ،وعدم اقتناعه ب�أ�سباب رف�ضها.
وال يجوز �أن يكون تظلم الطالب �سبب ًا يف عقوبته �أو االنتقا�ص من كرامته �أو
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عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات.
ثالث ًا :ال يكون التفتي�ش يف احلالة املذكورة يف الفقرة :ج ،عا َّم ًا ،و�إمنا يكون بغر�ض
البحث عن الغر�ض ال�شخ�صي الذي ا�س ُتخدم يف عمل املخالفة ،ف�إذا ُعرث عليه
ُ
تفتي�ش ما بداخله ،ومل يجز تفتي�ش غريه.
جاز
رابع ًا :ال يكون التفتي�ش يف احلالة املذكورة يف الفقرة د  ،عا َّم ًا  ،و�إمنا يكون بق�صد �إثبات
ُ
َ
حتقيق ذلك املق�صد.
تفتي�شه
تهمة معينة �أو نفيها ،فال يجوز تفتي�ش ما ال ُينتج

املادة الثامنة واخلم�سون :
تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ب�ضمان �أن يكون النظر يف الق�ضايا واالتهامات
التي ترفع �ضد الطالب نزيه وعادله  ،و�أن مي َّكن الطالب من االطالع على التهم املن�سوبة
�إليه قبل انعقاد جل�سة الت�أديب مبدة ال تقل عن �أ�سبوعني ،و�أن مي َّكن من الدفاع عن نف�سه،
وا�ست�شهاد ال�شهود املفيدين للق�ضية ،وعدم احلكم عليه بالعقوبة قبل ا�ستدعائه ل�سماع
�أقواله �أمام وحدة الت�أديب �أو جلنة الت�أديب� ،إال �أن يثبت تخلفه عن احل�ضور �إىل اجلهات
املخت�صة دون عذ ٍر مقبول ،بعد ا�ستدعائه مرتني بالطرق النظامية.

املادة التا�سعة واخلم�سون :
يحقُّ للطالب الذي ُرفعت �ضده ت�أديبية طلب ح�ضور امل�شرف العام على وحدة
ي�شاء من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة
حماية حقوق الطالب� ،أو و�أحد ًا ممن
ُ
معه �أثناء التحقيق معه من قبل وحدة الت�أديب ،و�أثناء نظر الق�ضية من ِقبلِ جلنة
َ
معاونة الطالب يف الإدالء بحجته ،والدفاع عن نف�سه باحلق،
الت�أديب ،وتكونُ مهم ُته
وال يكون م�شرتك ًا فيما ي�صدر عن اللجنة ،ولي�س له حقُّ الت�صويت على تو�صياتها ،لكن
ُي�صرف له عن ح�ضوره ُ
مثل ما ُي�صرف لأع�ضاء اللجان الدائمة عن ح�ضور اجلل�سات.
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يحقُّ لطالب معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها امل�ستجد ومن مياثله
مرتجم معه من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو من الطلبة �أثناء
طلب ح�ضور
عند احلاجة ُ
ٍ
التحقيق معه من قبل وحدة الت�أديب ،و�أثناء نظر الق�ضية من قبل جلنة الت�أديب،
ولعميد �ش�ؤون الطالب احلق يف تعيني املرتجم �أو قبول من يقرتحه الطالب ،وتنطبق
للطالب
على املرتجم �أحكام املادة التا�سعة واخلم�سني من هذه الالئحة� ،إال �أنه ُي�صرف
ِ
جمل�س ال�صندوق.
املرتجم مكاف� ٌأة من �صندوق الطلبة يقدِّ رها
ُ

اجلزاءات والعقوبات
املادة احلادية وال�ستون :
ٌ
ُ
ُ
عقوبة داخل
املخت�صة يف اجلامعة ب�أن ال ُتوق ّع على الطالب
اجلهات
تلتزم
اجلامعة �إال من العقوبات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ح�صر ًا ،وعرب
جلان الت�أديب املخت�صة ،و ُي�ستثنى من ذلك الأحوال والإجراءات والعقوبات املن�صو�ص
عليها يف املواد  174 ،173 ،158 ،121 ،120 , 114 ،113 ،112 , 103 , 101 , 94 :من
هذه الالئحة.

املادة الثانية وال�ستون :
ُ
ُ
ُ
اجلزاءات والعقوبات ال�صادر ُة
املخت�صة يف اجلامعة ب�أن تكون
اجلهات
تلتزم
ُ
ً
ً
ومتنا�سبة مع درجة املخالفة ،ومراعية للظروف
متدرجة،
بحق الطالب املخالف
واملالب�سات ووجود ال�سوابق �أو عدمها.
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املادة الثالثة وال�ستون :
تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ب�أن تكون قرارات الت�أديب ال�صادرة �ضد
ً
�سرية ال َّ
والطالب ،وويلُّ �أمره ،وخ�صمهُ �إن كان،
يطلع عليها �إال املخت�صون،
الطالب
ُ
وعميدُ كليته ،و ُي�ستثنى من ذلك ما �سي�أتي يف املادة التا�سعة وال�ستني بعد املائة من
هذه الالئحة.

املادة الرابعة وال�ستون :
تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ب�إبالغ الطالب ب�أي قرار ت�أديبي ي�صدر �ضده
ب�سبب منه.
فور �صدوره� ،إال �أن يتعذر �إبالغه
ٍ

املادة اخلام�سة وال�ستون :
مدة ال تتجاوز
يحق للطالب التظلم �ضد �أي قرار ت�أديبي ي�صدر يف حقه خالل ٍ
 60يوم ًا من تاريخ �إبالغه بالقرار ،ويتوجه بتظلمه مكتوب ًا �إىل اللجنة التي �أ�صدرت
القرار الت�أديبي ،ف�إن �أن�صفته و�إال فيحق له رفع تظلمه �إىل اللجنة العليا حلماية
حقوق الطالب.
وي�سقط حق الطالب يف التظلم �إذا تخلف مرتني عن ح�ضور اجلل�سة التي تعقد

للنظر يف تظلمه بعد �إعالمه مبوعدها ومكانها بالطرق النظامية دون عذر قاهر.
املادة ال�ساد�سة وال�ستون :
يحقُّ للطالب الذي �صدر بحقه قرار ت�أديبي تقدمي طلب عفو لإلغاء العقوبة
�أو �آثارها �أو تخفيفها �إىل معايل مدير اجلامعة� ،أو �إىل جلنة الت�أديب التي �أو�صت
ب�إ�صدار القرار الت�أديبي� ،أو �إىل اللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب ،وتخت�ص
اللجنة التي �أو�صت ب�إ�صدار القرار بدرا�سة طلب العفو ،ولها احلق يف التو�صية بالعفو،
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وال�سبعني بعد املائة من هذه الالئحة.

احلقوق واملزايا املالية واملادية
املادة ال�سابعة وال�ستون :
زم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ب�ضمان ح�صول الطالب يف املرحلة اجلامعية
ومرحلة الدرا�سات العليا ال�سعودي املنتظم غري املوظف ،وطالب املنحة اخلارجية،
يف غري الربامج املدفوعة فع ًال �أو بحكم الأ�صل ،على املكاف�آت والبدالت امل�ستحقة له
خارجة عن �إرادة اجلهات
لظروف
نظام ًا ،وانتظام �صرفها دون ت�أخري ،ما مل يكن ذ لك
ٍ
ٍ
املخت�صة ،وتف�صيل هذه املكاف�آت كما يلي:
�أ – املكاف�أة ال�شهرية ،ومقدارها �ألف ريال لطلبة التخ�ص�صات العلمية يف املرحلة
اجلامعية ،وثمامنائة وخم�سون ريا ًال لطلبة التخ�ص�صات النظرية يف املرحلة
اجلامعية ،وت�سعمائة ريال للطلبة يف مرحلة الدرا�سات العليا.
و ُيح�سم من تلك املكاف�آت �شهري ًا قيمة اال�شرتاكات الطالبية يف �صندوق الطالب.
و ُيراعى يف �صرف هذه املكاف�آت ال�شهرية ال�ضوابط التالية:
�أو ًال � :أال يتجاوز الطالب ال�سعودي املدة النظامية لإنهاء الدرا�سة.
ثاني ًا �:أال ت�صرف للطالب املعتذر وامل�ؤجل ،مع مراعاة �أن حت�سب فرتة
االعتذار �ضمن املدة النظامية الالزمة لإنهاء الدرا�سة ،و�أال حت�سب فرتة
الت�أجيل.
ثالث ًا � :أال ت�صرف املكاف�أة ملن وجه �إليه �إنذار ًا �أكادميي.
ُ
ي�سقط حقُّ
الطالب يف املكاف�أة ال�شهرية املقررة �إذا مل يح�ضر ال�ستالمها
رابع ًا :
ِ
مدة تتجاوز
�أو مل ي�سحبها ببطاقة احل�ساب املوحد ب�سبب تق�صري منه خالل ٍ
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ثالثة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاقه لها �أو نزولها باحل�ساب املوحد ومتكنه من
�صرفها ببطاقته ،و ُت�ضم �إىل بند الإعانات والقرو�ض ب�صندوق الطالب.
ب  -مكاف�أة االمتياز ،ومقدارها �ألف ريال مر ًة واحد ًة كل عام درا�سي ،وهي خا�صة
بالطالب يف املرحلة اجلامعية احلا�صل على تقدير ممتاز يف املعدل الف�صلي
يف �أحد ف�صلي العام الدرا�سي ،ب�شرط �أال يقل عدد ال�ساعات امل�سجلة يف ذلك
الف�صل عن احلد الأدنى من العبء الدرا�سي ،مع مراعاة ا�ستثناء حاالت
التخرج من هذا ال�شرط.
ج  -بدل مراجع �سنوي لطلبة الدرا�سات العليا ،مقدارها  900ريال يف العام
الدرا�سي ،يقت�صر �صرفها على املدة النظامية املحددة لإنهاء الدرا�سة ،دون
التمديدات.
ملرة واحدة لطلبة الدرا�سات العليا ،مقدارها  3000ريال يف
د  -بدل
طباعة ٍ
ٍ
مرحلة املاج�ستري ،و 4000ريال يف مرحلة الدكتوراه.
ٌ
خا�صة بطالب �سنة االمتياز يف الكليات الطبية ح�سب
هـ  -مكاف�أة �شهرية �أ�ضافية
القرارات ال�صادرة من اجلهات املخت�صة بهذا ال�ش�أن.
و  -بدل قارئٍ وو�سائل معينة �شهري خا�ص بطالب املرحلة اجلامعية والدرا�سات
العليا ال�سعودي الكفيف غري املوظف ي�ساوي مر َّتب الدرجة الأوىل من املرتبة
اخلام�سة.
ز  -بدل �شهري خا�ص بالطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يتم حتديده على
ح�سب م�ستوى الإعاقة من قبل الإدارة العامة للت�أهيل بوكالة وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ل�شديدي الإعاقة ،و 1500ريال ملتو�سطي الإعاقة.
خا�ص بطالب املنحة اخلارجية يف املرحلة
ح  -بدل ٍ
كتب �سنوي ي�ساوي مكاف�أة �شهر ِّ
اجلامعية ،يقت�صر �صرفه على املدة النظامية املحددة لإنهاء الدرا�سة.
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اململكة ي�ساوي مكاف�أة �شهرين.
ي  -بدل تخرج خا�ص بطالب املنحة اخلارجية لدى تخرجه ل�شحن كتبه ،ي�ساوي
مكاف�أة ثالثة �أ�شهر.

املادة الثامنة وال�ستون :
يحقُّ للطالب الذي يتطلب برناجمه الأكادميي �سفر َه خارج مدينة الدرا�سة بناء
على تو�صية جمل�س الق�سم والكلية وموافقة مدير اجلامعة ،احل�صول على تذكرة
�سفر بالدرجة ال�سياحية ذهاب ًا و�إياب ًا ،ملرة واحدة خالل الدرا�سية الواحدة ،و�إذا
ً
طالبة ُ�صرفت التذكرة لها وملحرمها الذي �سريافقها.
كانت

املادة التا�سعة وال�ستون :
تعريف يح�صلون مبوجبه على تخفي�ض
يحقُّ للطلبة احل�صول على خطاب
ٍ
مقداره  %50يف �أ�سعار تذاكر الرحالت الداخلية على منت اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية (يف حال �سريان هذا االمتياز من قبل اخلطوط ال�سعودية).

املادة ال�سبعون :
يمُ نح طالب املنحة اخلارجية تذكرة قدوم من بلده عند �إمتام �إجراءات قبوله
للدرا�سة باجلامعة ،و ُيعو�ض من يقدم على نفقته اخلا�صة مبا ال يتجاوز قيمة
التذكرة التي ت�صرف لزمالئه من نف�س البلد.
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املادة احلادية وال�سبعون :
طالب املنحة اخلارجية تذكرة �سفر �إىل بلده بالدرجة ال�سياحية ذهاب ًا
يمُ نح
ُ
طريق ممكن يف نهاية كل عام درا�سي ما دام طالب ًا ،ويمُ نح تذكرة �سفر
و�إياب ًا من �أقرب
ٍ
بالدرجة ال�سياحية ذهاب ًا بعد تخرجه من �أقرب طريق ممكن ،و ُي�شرتط يف ح�صوله
�سفر من جهة �أخرى بالدولة.
على هذه التذاكر �أال يكون قد ح�صل على تذكرة ٍ

املادة الثانية وال�سبعون :
يحق لطالب املنحة اخلارجية ا�ستقدام عائلته �إذا توفرت ال�شروط وال�ضوابط
التي توجبها وزارة اخلارجية.

املادة الثالثة وال�سبعون :
تلتزم اجلامعة بتوفري ال�سكن املجاين للطالبات القادمات من مناطق تبعد  100كم
على الأقل عن مقر الدرا�سة ،وجلميع طالب املنح اخلارجية ذكور ًا و�إناث ًا.
ويحق لبقية طالب اجلامعة ال�سعوديني غري املوظفني اال�ستفاد ُة من ال�سكن
اجلامعي الذي تقدمه اجلامعة حال توفره ،وتوفر �أماكن �شاغرة فيه ،وللجامعة
فر�ض ر�سوم مالية على ه�ؤالء تدفع عند توقيع العقد� ،أو حت�سم من املكاف�أة ال�شهرية.

املادة الرابعة وال�سبعون :
يحق للطالب اال�ستفادة من الدعم املادي الذي توفره اجلامعة للطلبة ،كالوجبات
خمف�ضة الر�سوم مبطعم اجلامعة ،واحل�صول من �صندوق الطالب على الإعانات غري
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والتدريب الطالبي التي ت�شرف عليها عمادة �ش�ؤون الطالب ،متى ما توفر يف الطالب
�شروط ا�ستحقاق ذلك ح�سب ال�ضوابط املنظمة لذلك.

املادة اخلام�سة وال�سبعون :
يحق للطالب اال�ستفادة من معامل اجلامعة وخمترباتها لإجراء جتاربه ،وحماولة
�إثبات فرو�ضه ح�سب الإمكانات املتاحة والأنظمة.

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون :
يحقُّ للطالب اال�ستفادة من خدمات مكتبة الكلية ،واملكتبة املركزية ح�سب
الأنظمة.

املادة ال�سابعة وال�سبعون :
يحقُّ للطالب اال�ستفادة من خدمات املركز الطبي باجلامعة ،وفق الأنظمة.

املادة الثامنة وال�سبعون :
يحق لطلبة املنح اخلارجية وعائالتهم امل�ستقدمني ب�صورة نظامية احل�صول على
الرعاية ال�صحية املجانية التي تقدم للمواطنني ،وتقوم اجلامعة بت�أمينها �إذا تطلبت
الأنظمة ذلك.
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حقوق �أخرى
املادة التا�سعة وال�سبعون :
يحقُّ للطالب اال�ستفادة من خدمات املراكز الإر�شادية وبرامج مركز الإر�شاد
الطالبي باجلامعة.

املادة الثمانون :
يحق للطالب االن�ضمام �إىل �أندية الأن�شطة الطالبية ،واال�ستفادة من براجمها،
وامل�شاركة يف �أن�شطتها املختلفة ،وا�ستخدام الأجهزة الريا�ضية وغريها التي توفرها
عمادة �ش�ؤون الطالب وفق اللوائح املنظمة لذلك ،واال�ستفادة من الدورات التدريبية
العامة مبا ال يتعار�ض مع واجباته الأكادميية.

املادة احلادية والثمانون :
يحق للطالب االن�ضمام �إىل املجال�س اال�ست�شارية الطالبية ،حال وجودها ،حتت
�إ�شراف عمادة �ش�ؤون الطالب ،ووفق اللوائح املنظمة لذلك.

املادة الثانية والثمانون :
يحقُّ للطالب التمتع بع�ضوية االنت�ساب �إىل ما ي�شاء من اجلمعيات العلمية
باجلامعة يف جمال تخ�ص�صه وفق ال�ضوابط املنظمة.
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ُ
اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ب�إتاحة الفر�صة لطلبة املنح اخلارجية
تلتزم
للم�شاركة يف برامج التعرف على اململكة ،وااللتقاء بعلمائها وم�س�ؤوليها ،ومتكني
البارزين منهم للم�شاركة يف و�سائل الإعالم املختلفة باململكة حتت �إ�شراف عمادة
�ش�ؤون الطالب.

املادة الرابعة والثمانون :
يحق للطالب بتعديل �أي خط�أ يف بياناته �أو �سجالته الأكادميية ودرجاته ،وال
ي�سقط هذا احلقُّ بالتقادم ،وال بالتخرج.

املادة اخلام�سة والثمانون :
يحقُّ للطالب امل�شاركة يف تعبئة ا�ستبيان تقومي ع�ضو هيئة التدري�س وفق
الإجراءات املتبعة باجلامعة.

املادة ال�ساد�سة والثمانون :
يحق للطالب امل�شاركة يف تعبئة اال�ستبيانات املتعلقة بتقومي فاعلية املقررات يف
الربامج الدرا�سية املختلفة ومدى حتقيقها لأهدافها.

املادة ال�سابعة والثمانون :
تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة مبراعاة ظروف الطلبة اخلا�صة ،والعمل على
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تذليل ال�صعوبات �أمامهم قدر الإمكان ،وال�سيما ذوي االحتياجات اخلا�صة منهم ،وفق
الأنظمة.
كما تلتزم اجلامعة بتهيئة البنية التحتية املالئمة لذوي االحتياجات اخلا�صة،
وعمل كل ما من �ش�أنه م�ساعدتهم على التكيف مع البيئة اجلامعية ،وتنمية قدراتهم،
ومواهبهم ،و�إر�شادهم ،وتلتزم عمادة �ش�ؤون الطالب للطالب املكفوف بال�سعي يف توفري
كاتب موثوق من طلبة اجلامعة من غري تخ�ص�صه ليح�ضر معه االختبارات ،ويكتب
ٍ
الإجابات التي ميليها عليه.

املادة الثامنة والثمانون :
تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة بالنزاهة يف التعامل مع ملف الطالب و�سجالته
وك�شوف درجاته و�صوره واملحافظة عليها داخل اجلامعة يف مكانٍ �أمني موثق ،وال�سيما
�صور الطالبات ،وعدم نقل �صور الطالبات �أو ن�سخ عنها �إىل متناول الرجال ولو كانوا
من من�سوبي اجلامعة ،وعدم �إف�شاء حمتويات ملف الطالب ،وعدم ت�سليم ملفه �أو �شيء
من حمتوياته �إال �إليه� ،أو �إىل ويل �أمره� ،أو من يفو�ضانه ر�سمي ًا.
و ُي�ستثنى من ذلك احلاالت التي تطلب فيها ٌ
�صالحية معلومات
جهة حكومية ذات
ٍ
عن الطالب.
كما تلتزم اجلهات املخت�صة يف اجلامعة بت�سليم الطالب عند تخرجه جميع
وثائقه الأ�صلية التي قدمها لدى ت�سجيله باجلامعة.

املادة التا�سعة والثمانون :
ُ
يلتزم مدر�سو املقررات ومن يف حكمهم ،ور�ؤ�ساء وم�شرفات الأق�سام ،وعمداء الكليات
رف�ض
ومدراء الإدارية باجلامعة ،جتاه الطالب
واملعاهد والعمادات امل�ساندة،
بت�سبيب ِ
ِ
ُ
وجه الق�صور النظامي يف الطلب؛
طلب يطل ُبه ،بالبيان له وللجهات املخت�صة عن ِ
� ِّأي ٍ
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نظامية.

المادة التسعون :
تلتزم اجلامعة ومن�سوبوها بعدم حرمان الطالب من �شيء من حقوقه املقررة يف
نظامية
عقوبة
هذه الالئحة – و�إن �أخل ب�شيء من واجباته – ما مل يكن ذلك يف �إطار
ٍ
ٍ
خمالفة ثبت وقوعها منه ح�سب الإجراءات النظامية
بناء على
ٍ
تقرها اللوائح ً
املتبعة.

املادة احلادية والت�سعون :
تلتزم اجلامعة ومن�سوبوها بتمكني الطالب من كل ما يعينه على �أداء واجباته ،يف
حدود الأنظمة واللوائح.

املادة الثانية والت�سعون :
تلتزم اجلامعة املخت�صة يف اجلامعة كالق�سم الأكادميي وعمادة القبول
والت�سجيل وعمادة الدرا�سات العليا وعمادة �ش�ؤون الطالب وغريها ٌّ
كل فيما يخ�صه
بتمكني الطالب من معرفة جميع الأنظمة واللوائح اخلا�صة بدرا�سته يف اجلامعة
وا�ستخدامه ملرافقها من �أجل التزامه ب�أداء ما عليه ،و�ضمان و�صول حقه �إليه.

املادة الثالثة والت�سعون :
ن�سخة من هذه الالئحة عند ت�سجيله يف اجلامعة،
يحقُّ للطالب احل�صول على
ٍ
وعند طلبه �إياها بعد ذلك.
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ُ
ري
امل�سبب لرف�ضه ،وال يجوز �أن يكون
أ�سباب غ ِ
أ�سباب �شخ�صية� ،أو ُم�س َّبب ًا ب� ٍ
الرف�ض ل ٍ
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تتمثل �أهم واجبات الطالب يف اجلامعة ومرافقها وواجباته جتاه اجلامعة
ومن�سوبيها فيما يلي:

املادة الرابعة والت�سعون:
يجب على الطالب التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وااللتزام ب�آدابها ،والتحلي
مبكارم الأخالق ،وال�صدق والأمانة ،وحمافظة الطلبة من البنني على ال�صلوات
املفرو�ضة جماعة ،وحمافظة الطلبة على �صوم رم�ضان وعدم انتهاك حرمة ال�شهر،
وااللتزام باللبا�س املحت�شم املعتمد لدى اجلامعة ،والتقيد بال�ضوابط التي تعلنها
اجلهات املخت�صة يف ذلك ،والتقيد بالزي ال�سعودي بالن�سبة للطالب من البنني �إال
فيما ي�ستدعي لب�س غريه كالأن�شطة الريا�ضية ،وااللتزام باحلجاب ال�شرعي بالن�سبة
للطالبات ،وابتعاد الطلبة عن الت�شبه بغري امل�سلمني� ،أو الت�شبه باجلن�س الآخر ،يف
الزي �أو
اللبا�س �أو ال�شعر �أو غريهما ،ولع�ضو هيئة التدري�س منع الطالب املخالف يف ِّ
املظهر من ح�ضور املحا�ضرة واحت�سابه غائب ًا يف تلك املحا�ضرة فقط.

املادة اخلام�سة والت�سعون :
يجب على الطالب جتنب كل قول �أو فعل يخل ب�أحكام ال�شريعة و�آدابها� ،أو يخد�ش

احلياء وال�شرف والكرامة� ،أو يخل بح�سن ال�سلوك و�آداب طالب العلم.
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املادة ال�ساد�سة والت�سعون :
يجب على الطالب االلتزام باملحافظة على النظام العام يف البالد ،واالبتعاد
عن مواطن الريبة وال�شبهة ،وعن الأفكار املنحرفة والدعوات املغر�ضة والإف�ساد
والتخريب واملظاهرات واالعتداءات داخل اجلامعة وخارجها.

املادة ال�سابعة والت�سعون :
يجب على الطالب احرتام �أنظمة اجلامعة ولوائحها مبا فيها هذه الالئحة،
خمالفة ملا تن�ص عليه تلك الأنظمة واللوائح ،و�إال ف�إنه
والبعد عن الوقوع يف �أي
ٍ
يعر�ض نف�سهَ للعقوبات النظامية املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة مبا قد ي�صل �إىل
ِّ
ف�صله نهائي ًا من اجلامعة.

املادة الثامنة والت�سعون :
يجب على الطالب االبتعاد عن التدبري والتخطيط ل ِّأي عمل يخالف الأنظمة
اجلامعية� ،أو التحري�ض عليه� ،أو االتفاق مع الآخرين على فعله جماعي ًا ،كالغياب
املد َّبر.

املادة التا�سعة والت�سعون :
يجب على الطالب �إح�سان متثيل اجلامعة يف املجامع العامة ،وامل�ؤمترات والندوات
وامل�شاركات الداخلية واخلارجية ،و�أن يكون خري عونٍ للجامعة ومن�سوبيها يف �أداء
ر�سالتها على الوجه امل�أمول.
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يجب على الطالب االبتعاد عن تنظيم اللجان وامل�ؤمترات واجلمعيات والتنظيمات
و�إ�صدار املن�شورات وال�صحف واملجالت وتوزيعها وجمع الأموال والتوقيعات وو�ضع
الإعالنات قبل احل�صول على ترخي�ص م�سبق من اجلهات املخت�صة باجلامعة.

املادة الأوىل بعد املائة :
يجب على الطالب االبتعاد عن �إح�ضار كل ما يخالف ال�شرع �أو النظام �إىل
اجلامعة ومرافقها كاملجالت والأ�شرطة والأجهزة املحتوية على ما هو ممنوع �شرع ًا �أو
نظام ًا ،والأ�سلحة النارية �أو البي�ضاء ،واملواد القابلة لال�شتعال �أو التفجري ،وللجهات
املخت�صة باجلامعة احلق يف م�صادرة ذلك حال وجوده.

املادة الثانية بعد املائة :
يجب على الطالب االبتعاد عن اختالق الأخبار ،وتهويل الوقائع ،والإدالء
مبعلومات كاذبة �أو مغلوطة لو�سائل الإعالم وغريها ،واحلذر من كل ما ميكن �أن ي�سيء
�إىل اجلامعة ومن�سوبيها.

املادة الثالثة بعد املائة :
يجب على الطالب التقيد با�ستخراج البطاقة اجلامعية خالل �شهر على الأكرث من
ب�صفة دائمة �أثناء وجوده يف اجلامعة ،وبتقدميها
التحاقه باجلامعة ،ويحملها معه
ٍ
ملن يطلبها من �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،وبخا�صة من�سوبي الأمن اجلامعي،
وللجهات الر�سمية يف اجلامعة االمتناع عن �إدخاله �إىل اجلامعة واملحا�ضرات
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واالختبارات ،وتقدمي اخلدمات له �إال بعد �إبرازها ،وللجهات املخت�صة كمن�سوبي
الأمن اجلامعي �ضبط و�إخراج كل طالب من البنني ال يحمل معه بطاقته اجلامعية،
�أو �إحالته �إىل ق�سم الت�أديب ،وللجهات املخت�صة ب�شطر الطالبات كمن�سوبات الأمن
طالبة ال حتمل بطاقتها اجلامعية ،وعر�ضها على ق�سم الت�أديب.
اجلامعي �ضبط كل
ٍ
وعلى اجلهات املخت�صة التي يرجع �إليها قبول الطلبة امل�ستجدين �إعطاء الطالب
امل�ستجد �إي�صا ًال يثبت به هويته وكونه م�ستجد ًا خالل ال�شهر الأول من درا�سته حتى
ي�ستخرج البطاقة اجلامعية.

املادة الرابعة بعد املائة :
يجب على الطالب احرتام كافة من�سوبي اجلامعة وزوارها ،واملتعاقدين معها،
وامل�ستثمرين فيها ،وعمالهم ،والتعامل معهم بح�سن اخللق ،وعدم االعتداء عليهم
قو ًال بال�سب �أو القذف �أو ال�سخرية �أو غري ذلك � ,أو فع ًال بالرمي �أو ال�ضرب �أو الدفع �أو
غري ذلك ،وعدم �إتالف ممتلكاتهم� ،أو �إخفائها� ،أو ت�ضييعها� ،أو �سرقتها� ،أو القيام بحق
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ومعرفة قدرهم ،وتقدير جهودهم ،واال�ستجابة لتوجيهاتهم
باملعروف ،واال�ستفادة من علمهم ا�ستئذانهم عند �إرادة الدخول �أو اخلروج من القاعة
الدرا�سية �أو املعمل ونحوه ،والقيام بحق زمالئه الطلبة ،ومعرفة قدر ال�صحبة
والزمالة ،والقيام بحق كافة موظفي اجلامعة بح�سن التعامل معهم ،و�إح�سان تقدمي
وتقدير جلهودهم.
باحرتام
الطلبات �إليهم
ٍ
ٍ

املادة اخلام�سة بعد املائة :
يجب على الطالب املحافظة على مرافق اجلامعة وممتلكاتها وقاعاتها ومعاملها
والأجهزة املوجودة بها ،وا�ستخدا ُمها يف الأغرا�ض املخ�ص�صة لها ،وعد ُم �إتالفها� ،أو
تعطيلها عن العمل� ،أو ت�شويه معاملها� ،أو الكتابة على جدرانها و�أبوابها وطاوالتها
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وي�شمل ذلك حمافظة الطالب على الكتب والأجهزة املوجودة يف املكتبات املركزية
والفرعية ،و�إعادة ما ي�ستعريه منها يف الوقت املحدد ،وللجامعة احلق يف ت�ضمني
الطالب قيمة ما �أتلفه ،وما يرتتب على �إتالفه من تبعات.

املادة ال�ساد�سة بعد املائة :
يجب على الطالب االلتزام التام بنظام ال�سري وقواعد املرور و�إ�شاراته داخل
اجلامعة ،و�إيقاف ال�سيارة يف املواقف املخ�ص�صة ،وعدم �إدخالها يف مكانٍ �أو موقف غري
م�أذون به� ،أو معاك�سة ال�سري ،وعدم البقاء باجلامعة يف غري الأوقات الر�سمية امل�أذون
فيها.

املادة ال�سابعة بعد املائة :
يجب على الطالب اجتناب التدخني واملخدرات تعاطي ًا وحم ًال وبيع ًا وتوزيع ًا
وترويج ًا يف كافة مرافق اجلامعة.

املادة الثامنة بعد املائة :
يجب على الطالب جتنب �إدخال �أجهزة الت�صوير �أو الأجهزة املزودة بكامريا
كاجلواالت واحلا�سبات داخل مقرات الطالبات و�إ�سكاناتهن دون ت�صريح م�سبق ،كما
يجب عليها االمتناع ب�شكل مطلق عن الت�صوير داخل اجلامعة ومرافقها دون ت�صريح
من اجلهات املخت�صة ولو لنف�سها ،وللجهات املخت�صة باجلامعة اتخاذ الإجراءات
الالزمة للت�أكد من عدم حيازة الطالبات لهذه الأجهزة لدى حولهن �إىل مرافق
اجلامعة.
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املادة التا�سعة بعد املائة :
يجب على الطلبة املقيمني بال�سكن اجلامعي االن�ضباط التام ،والتقيد ب�أنظمة
ال�سكن اجلامعي على النحو التايل :
 - 1احرتام م�شرف ال�سكن واملوظفني والعاملني والتعاون معهم عند قيامهم مبهامهم
مبا يحقق امل�صلحة العامة.
 - 2التعاون مع زميل �أو زمالء الغرفة يف حتقيق االلتزام ب�أنظمة ال�سكن اجلامعي،
كتوزيع القيام بواجب نظافة الغرفة وترتيب الأثاث بني �ساكنيها.
 - 3تزويد م�شرف ال�سكن ب�إفادة االنتظام و�صورة من اجلدول الدرا�سي مطلع كل
ف�صل درا�سي.
ً
جماعة يف �أوقاتها.
 - 4حمافظة الطلبة من البنني على �أداء ال�صالة
 - 5ت�سديد الر�سوم يف �أوقاتها �إن وجدت.
 - 6مراعاة حقوق اجلريان.
 - 7االهتمام بنظافة ال�سكن والغرفة ،وو�ضع املخلفات يف الأماكن املخ�ص�صة.
� - 8إغالق جهاز التكييف و�أجهزة الإنارة والأجهزة الكهربائية �سوى الثالجة
عند �إرادة اخلروج من الغرفة حفاظ ًا على ال�سالمة العامة.
� - 9إبالغ م�شرف ال�سكن كتابي ًا عن �أي عطل �أو خلل بالكهرباء �أو ال�سباكة �أو نحو
ذلك .
أحد �سوى م�شرف
 - 10املحافظة على مفتاح الغرفة ،وعدم �إعطائه �أو ن�سخه ل ٍ
ال�سكن ،وعدم تغيري قفل الباب دون ت�صريح.
 - 11التحلي باملظهر املحت�شم وامللب�س الالئق ومراعاة الذوق العام وعدم جتاوز
الأعراف ال�سائدة اخلا�صة بطالب العلم.
 - 12االبتعاد عن �أي خمالفة لأنظمة ال�سكن وتعليماته ،وعن كل ما ي�سيء �إىل
�سمعة ال�سكن واجلامعة ،وت�شمل هذه املخالفات �إ�صدا َر ال�ضو�ضاء وال�ضجيج،
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خارج الغرفة� ،أو دق امل�سامري يف جدران الغرفة ،كما ت�شمل التعدي على
الآخرين �أو ممتلكاتهم ،والتدخني ب�أنواعه داخل الوحدات ال�سكنية ولو
داخل الغرفة اخلا�صة بالطالب ،والطبخ وا�ستعمال املواقد داخل الغرفة،
والإ�سراف يف ا�ستخدام املياه ،و�إدخال �أجهزة التلفاز �أو الفيديو �أو نحوها
دون �إذن كتابي من اجلهة املخت�صة ،و�إدخال احليوانات ،وترك باب الغرفة
غرفة غري الغرفة اخلا�صة به
مفتوح ًا عند اخلروج من ال�سكن ،واملبيت يف
ٍ
بال �إذن كتابي من �إدارة ال�سكن ،واخلروج من ال�سكن بال �إذن حيث ي�ستوجب
اخلروج �إذن ًا ،واملكث بال�سكن متغيب ًا عن املحا�ضرات دون عذر ،وا�ستقبال
الزائرين �أو �إيواءهم بال�سكن دون �إذن اجلهة املخت�صة� ،أو يف غري الوقت
امل�أذون فيه ،وا�ستقبال الزائرين املزعجني لزمالء ال�سكن ،واالنقطاع عن
ال�سكن ملدة �أ�سبوع ف�أكرث دون تبليغ كتابي لإدارة ال�سكن ودون عذر ،والت�أخر
عن املواعيد املحددة للخروج من ال�سكن �أو العودة �إليه ،وخروج الطالبة من
ال�سكن لغري اجلامعة مع غري حمرمها.
� - 13إخالء ال�سكن يف مدة ال تزيد عن �أ�سبوع نهاية كل عام درا�سي ،وعند التخرج،
ما مل يح�صل على ت�صريح بالبقاء فيه مدة �أكرث من ذلك.

املادة العا�شرة بعد املائة :
يجب على الطلبة امل�ستخدمني لو�سائل النقل التابعة للجامعة املحافظة على
الهدوء فيها ،واالنقياد لتوجيهات قائد املركبة ،وعدم �إثارة امل�شكالت معه �أو مع
ب�شكل قاطع ،و�إذا كان لديهم اقرتاح �أو �شكوى فب�إمكانهم التقدم بها
بقية الراكبني
ٍ
بحال من
�إىل اجلهات املخت�صة ،ولي�س لهم احلق بتات ًا يف �إثارة ذلك داخل املركبة
ٍ
الأحوال.
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املادة احلادية ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا بعدم الت�سجيل يف �أكرث من برنامج
وقت واحد ،وخمالفة ذلك ت�ؤدي �إىل طي قيده.
من برامج الدرا�سات العليا يف ٍ

املادة الثانية ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب التقيد مبواعيد بدء الدرا�سة ونهايتها ،والت�سجيل واحلذف
والإ�ضافة واالعتذار والت�أجيل والتحويل ،ومواعيد ت�سليم البحوث والتكليفات،
وموعد �أخذ �إذن الطباعة للر�سالة العلمية ،وموعد طباعتها وت�سليمها ،ومواعيد
مقابلة امل�شرفني �أو املر�شدين ،ومواعيد اجلل�سات التي ُي�ستدعى �إليها ،واالختبارات
الدورية والنهائية وال�شاملة ،وال ي�سمح له بدخول االختبار النهائي وال ال�شامل بعد
�ساعة من
�ساعة من بدئه ،وال ي�سمح له باخلروج منه قبل م�ضي ن�صف
م�ضي ن�صف
ٍ
ٍ
بدئه.
ويجب على الطالب املنتظم االلتزام بح�ضور املحا�ضرات والدرو�س العملية
وامليدانية ،وعدم الغياب �أو الت�أخر ولو عن حما�ضرة واحدة �إال لعذر قاهر.
و�إذا تكرر ت�أخر الطالب املنتظم عن حما�ضرات �أحد املقررات مبا يزيد على ُع�شر
مدة املحا�ضرة ف�إنه يحق ملدر�س املقرر من ُعه من الدخول ،واحت�سابه غائب ًا يف تلك
املحا�ضرة فقط.
و�إذا كانت ن�سبة غياب الطالب بعذ ٍر يف �أحد املقررات �أو جميعها تبلغ �أو �ستبلغ
 %25من حما�ضرات الف�صل الدرا�سي ف�إن عليه �أن يتقدم بطلب ان�سحاب من املقرر
الدرا�سي� ،أو اعتذار عن الف�صل الدرا�سي ،و�إال ف�سيحرم من اال�ستمرار يف املادة
وح�ضور اختباراتها  ,ويعترب را�سب ًا.
بناء على تو�صية رئي�س
ويجوز
ا�ستثناء ملجل�س الكلية التي ينتمي �إليها املقرر ً
ً
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الق�سم �أو م�شرفة الق�سم بعذر يقبله جمل�س الكلية �شريطة �إال تزيد ن�سبة الغياب عن
 %40من املحا�ضرات والدرو�س العملية وامليدانية.
�إذا زادت ن�سبة غياب طالب الدرا�سات العليا عن  %25من جمموع �ساعات الإ�شراف
املحددة يف كل ف�صل درا�سي ف�إنه يتم توجيه �إنذار �إليه ،و�إذا تكرر منه ذلك يف ف�صل
�آخر ف�إنه يتم �إنذاره للمرة الثانية ،ويلغي قيده بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات
بناء على تو�صية الق�سم املخت�ص والكلية.
العليا ً
و�إذا انقطع الطالب عن الدرا�سة مدة ف�صل درا�سي كامل دون طلب ت�أجيل فيطوى
قيده من اجلامعة ما مل يكن له عذ ٌر مقبول ،وملجل�س اجلامعة طي قيده عند انقطاعه
ملدة �أقل.

املادة الثالثة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب االلتزام باجلد واالجتهاد يف التح�صيل العلمي ،والقيام بكافة
متطلبات الدرا�سة ،والتقيد بخطة الدرا�سة ،واحلر�ص على ا�ستغالل الوقت يف طلب
العلم والتزود من املعرفة والفنون واملهارات ،وينبني على ذلك ما يلي:
�أ � -إذا �أحل طالب املرحلة اجلامعية بهذا الواجب وانخف�ض معدله الرتاكمي عن
( )1ف�إنه يح�صل على �إنذار �أكادميي ،و�إذا ح�صل على ثالثة �إنذارات متتالية
ف�إنه يف�صل �أكادميي ًا بقرار من عمادة القبول والت�سجيل ،وملجل�س اجلامعة
بناء على تو�صية رابعة ملن ميكنه رفع معدله الرتاكمي بدرا�سته للمقررات
ً
املتاحة.
ب � -إذا �أخل طالب الدرا�سات العليا بهذا الواجب وانخف�ض معدله الرتاكمي عن
تقدير (جيد جد ًا) يف ف�صلني درا�سيني متتاليني� ،أو �سنة كاملة ،ف�إنه ُيلغى
قيده بقرار من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا ،وملجل�س عمادة الدرا�سات
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ً
لف�صل درا�سي �أو ف�صلني على ما �سبق يف املادة
فر�صة واحد ًة
منح الطالب
ٍ
العليا ُ
الثانية واخلم�سني من هذه الالئحة.
ج  -ال يعترب طالب الدرا�سات العليا ناجح ًا يف مقرر َّما �إال �إذا ح�صل فيه على
تقدير (جيد) على الأقل.
ي�ستجب طالب الدرا�سات العليا لتوجيهات امل�شرف العلمية� ،أو �أفاد
د � -إذا مل
ْ
امل�شرف ب�أن الطالب مل يتمكن من الكتابة العلمية التي تنا�سب املرحلة التي
بناء على تقرير
هو فيها ف�إنه يتم �إنذاره
بخطاب من رئي�س الق�سم املخت�ص ً
ٍ
واحد مرتني يف ف�صلني
ب�سبب
امل�شرف ،و�إذا مل ي�ستجب الطالب بعد �إنذاره
ٍ
ٍ
خمتلفني ف�إنه ُيعر�ض الأمر على جمل�س الق�سم املخت�ص ،ويرفع الق�سم
املخت�ص تو�صيته ب�ش�أن الطالب �إىل جمل�س عمادة الدرا�سات العليا التخاذ
القرار املنا�سب من �إلغاء قيد الطالب� ،أو تغيري امل�شرف� ،أو ما يراه منا�سب ًا.
هـ  -مع مراعاة ما ورد بالفقرة (د) من املادة التا�سعة والأربعني من هذه الالئحة
�إذا قررا جلنة احلكم على ر�سالة طالب الدرا�سات العليا �أو ثلثاها عدم
�صالحية الر�سالة للمناق�شة� ،أو عدم قبولها بعد املناق�شة ف�إنه يلغى قيد
الطالب بقرا ٍر من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.
و� -إذا مل ينه الطالب يف املرحلة اجلامعية متطلبات التخرج خالل مدة �أق�صاها
ن�صف املدة املقررة لتخرجه عالو ًة على مدة الربنامج ف�إنه يف�صل �أكادميي ًا
بناء على تو�صية
بقرار من عمادة القبول والت�سجيل ،وملجل�س اجلامعة ً
ً
فر�صة
جمل�س الكلية بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل �أن يعطي الطالب
ً
ا�ستثنائية لإنهاء متطلبات التخرج بحيث ال يتجاوز جمموع كامل درا�سته
�ضعف املدة الأ�صلية املطلوبة للتخرج.
ز � -إذا مل ينه طالب الدرا�سات العليا متطلبات التخرج يف املدة املحددة للربنامج
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ً
بناء على
العليا ،وملجل�س اجلامعة منحه
فر�صة �إ�ضافية ال تزيد عن ف�صلني ً
تو�صية جمال�س الق�سم والكلية وعمادة الدرا�سات العليا.
ح � -إذا مل يجتز طالب الدرا�سات العليا االختبار ال�شامل مرتني ف�إنه يلغى قيده
بقرا ٍر من جمل�س عمادة الدرا�سات العليا.

املادة الرابعة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب املحافظة على �سري املحا�ضرات ونحوها والندوات والدورات
والأن�شطة وعدم الإخالل بها ،وي�شمل ذلك االمتناع عن ا�ستعمال الهاتف اجلوال
ونحوه �أثناء املحا�ضرات ونحوها ب�أي نوع من �أنواع اال�ستعمال بغري �إذن.
ولع�ضو هيئة التدري�س �أن يطلب من موظفي الأمن اجلامعي �إخراج الطالب من
القاعة ونحوها �إذا ح�صل منه � ٌ
إخالل �أو خروج عن النظام.

املادة اخلام�سة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب املحافظة على نظافة القاعات الدرا�سية واملعامل واملكتبات
واملكاتب الإدارية باجلامعة ،واالبتعاد عن �إدخال امل�أكوالت وامل�شروبات داخلها.

املادة ال�ساد�سة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا القيام مبا يقرر جمل�س الق�سم
منا�سبة لتخ�ص�صه الدرا�سي.
أعمال تدري�سية
تكليفه به من �أعمال �إدارية� ،أو � ٍ
ٍ
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املادة ال�سابعة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب يف مرحلة املاج�ستري التقيد ب�أن تتميز ر�سالته باجلدة
والأ�صالة ،ويجب على الطالب يف مرحلة الدكتوراه التقيد ب�أن تتميز ر�سالته
بالأ�صالة واالبتكار والإ�سهام الفاعل يف �إمناء املعرفة يف جمال تخ�ص�صه ،مع مراعاة
ما يلي:
�أ – يجوز لطالب الدرا�سات العليا حتقيق كتاب تراثي ذي قيمة علمية يف جمال
تخ�ص�صه يف مرحلة واحدة فقط� :إما يف مرحلة املاج�ستري� ،أو يف مرحلة
الدكتوراه.
كتاب �أجنبي ذي قيمة علمية يف جمال
ب – يجوز لطالب الدرا�سات العليا ترجمة ٍ
تخ�ص�صه يف مرحلة واحدة فقط� :إما يف مرحلة املاج�ستري� ،أو يف مرحلة
الدكتوراه.

املادة الثامنة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا كتابة ر�سالته باللغة العربية،
ويجوز ملجل�س اجلامعة اال�ستثناء من ذلك يف بع�ض التخ�ص�صات ،على �أن حتتوي
واف لها باللغة العربية.
الر�سالة املقدمة بغري اللغة العربية على ملخ�ص ٍ

املادة التا�سعة ع�شرة بعد املائة :
يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا الذي متت مناق�شته و�أو�صت جلنة
املناق�شة بقبول الر�سالة مع �إجراء تعديالت عليها الأخذ بالتعديالت املطلوبة وعملها
وت�سليمها للق�سم املخت�ص خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ املناق�شة.
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يجب على الطالب يف مرحلة الدرا�سات العليا الذي متت مناق�شته و�أو�صت جلنة
املناق�شة با�ستكمال �أوجه النق�ص يف الر�سالة و�إعادة مناق�شتها بعمل املطلوب وت�سليم
وقت ممكن بحيث ُي�ضمن �أن تتم �إعادة املناق�شة
الر�سالة للق�سم املخت�ص يف �أقرب ٍ
عام من تاريخ املناق�شة الأوىل ،ويتم احت�ساب الدرجة يف هذه
خالل ٍ
مدة ال تزيد عن ٍ
احلالة من ثمانني فقط ،و ُيكتفى يف حال قبول الر�سالة ب�إعالن �إجازتها فقط.

املادة احلادية والع�شرون بعد املائة :
يجب على الطالب جتنب الغ�ش والتزوير ،وامل�شاركة فيهما ،وا�ستخدام الأوراق
املزورة ونحوها يف �أي غر�ض كان ،وانتحال ال�شخ�صية مطلق ًا حتت �أي ظرف ،والتواط�ؤ
على فعل ذلك ،كما يجب عليه االمتنا ُع عن �إدخال الكتب والأجهزة و�سائر املمنوعات
داخل قاعات ومعامل االختبار ،وااللتزام بالقواعد املنظمة لالختبارات ،واالبتعاد
عن ال�سرقات العلمية والإخالل بالأمانة يف الأبحاث والأعمال العلمية والفنية.
كما يجب على الطالب �إبالغ رئي�س ق�سمه فور علمه ب�أي ت�سرب لأ�سئلة االمتحانات،
واالمتناع عن امل�شاركة يف ترويج تلك الأ�سئلة.
و�إذا ُ�ضبط الطالب وهو يغ�ش �أو ي�شرع يف الغ�ش يف االمتحان �أو يخالف القواعد
املنظمة لالختبارات ف�إن على مدر�س املقرر �أو ع�ضو جلنة املراقبة منعه من اال�ستمرار
يف االختبار ،وكتابة حم�ضر مبا حدث ،والإ�شهاد عليه ،ورفعه لرئي�س الق�سم الذي
ينتمي له املقرر ،لريفعه بدوره �إىل عميد الكلية ،ويرفعه عميد الكلية �إىل جلنة
الت�أديب.
ٌ
�سرقة علمية يف البحوث وامل�شاريع
و�إذا ُوجد من طالب املرحلة اجلامعية
والأعمال العلمية �أو الفنية ف�إن على مدر�س املقرر كتابة تقرير باملو�ضوع ،ورفعه مع
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ن�سخة من العمل امل�سروق �إىل رئي�س الق�سم الذي ينتمي له املقرر ،لريفعه بدوره �إىل
عميد الكلية ،ويرفعه عميد الكلية �إىل جلنة الت�أديب لتقرر العقوبة املنا�سبة.
ٌ
�سرقة علمية يف البحوث وامل�شاريع والأعمال
و�إذا ُوجد من طالب الدرا�سات العليا
العلمية �أو الفنية املقدمة �أثناء الدرا�سة املنهجية ف�إن على مدر�س املقرر كتابة
تقرير باملو�ضوع ،ورفعه مع ن�سخة من العمل امل�سروق �إىل رئي�س الق�سم الذي ينتمي
له املقرر ،لريفعه بدوره �إىل عميد الكلية ،ويرفعه عميد الكلية �إىل جمل�س عمادة
الدرا�سات العليا.
و�إذا وجدت ال�سرقة العلمية من طالب الدرا�سات العليا يف ر�سالته العلمية املقدمة
لنيل الدرجة ،وقررت جلنة احلكم على الر�سالة �أو ثلثاها عدم �صالحيتها للمناق�شة،
�أو عدم قبولها بعد املناق�شة ف�إنه ُيلغى قيد الطالب بقرا ٍر من جمل�س عمادة الدرا�سات
العليا.
و�إذا وجدت ال�سرقة العلمية من طالب يف بحث �أو م�شروع يتقدم به للم�ؤمترات �أو
الندوات �أو املعار�ض الداخلية �أو اخلارجية ف�إن للم�س�ؤول الذي علم بذلك رفع الأمر
�إىل جلنة الت�أديب املخت�صة.

املادة الثانية والع�شرون بعد املائة :
يجب على طالب املنحة اخلارجية مغادرة اململكة العربية ال�سعودية بعد انتهاء
درا�سته خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ ح�صوله على وثيقة التخرج من
املرحلة التي ا�ستقدم لأجلها.
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الإجراءات الأولية للتظلمات الطالبية

املادة الثالثة والع�شرون بعد املائة :
مظلمة عليه �أن يرفع �أمره �أو ًال خطي ًا �إىل رئي�س الق�سم
على الطالب يف حال وقو ٍع
ٍ
رقم وتاريخ.
معاملة
�أو م�شرفة الق�سم يف حدود االحرتام يف
ٍ
ٍ
م�سجلة لها ٌ
ويف�صل يف التظلم بدقة وو�ضوح تاريخ املظلمة وتفا�صيل وقوعها ،وما قد يكون
َّ
لدى الطالب من بينات عليها.

املادة الرابعة والع�شرون بعد املائة :
ُي�ستثنى من الرفع �إىل رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم ما يلي:
�أ  -التظلم من القرارات الت�أديبية ال�صادرة بناء على تو�صيات جلان الت�أديب؛ ف�إنه
مدة ال تتجاوز 60
َيرفع �إىل اللجنة التي �أ�صدرت التو�صية مبا�شر ًة ،خالل ٍ
يوم ًا من موعد �إبالغ الطالب بالقرار الت�أديبي ال�صادر �ضده ،ف�إن �أن�صفته و�إال
فله رفع تظلمه �إىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب.
ب  -التظلمات املدعى فيها على رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم؛ ف�إنها ُترفع كتابي ًا
مبا�شر ًة �إىل اللجنة الفرعية بالكلية �أو املعهد.
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ج  -التظلمات املرفوعة �ضد عميد �أو عميدة الكلية �أو املعهد �أو �أحد وكالء الكليات
واملعاهد �أو وكيالتها؛ ف�إنها ُترفع كتابي ًا مبا�شرة �إىل اللجنة الدائمة.
د  -التظلمات املرفوعة يف الف�صل ال�صيفي ف�إنها ُترفع كتابي ًا مبا�شرة �إىل اللجنة
الدائمة.

املادة اخلام�سة والع�شرون بعد املائة :
مع مراعاة ما �سبق باملادة الرابعة والثمانني ،وما �سي�أتي يف املادة الثالثة والثمانني
بعد املائة من هذه الالئحة ُي�شرتط �أن يكون رفع املظلمة �إىل رئي�س الق�سم �أو اجلهة
واحد من وقوعها.
ف�صل درا�سي
مدة ال تزيد عن ٍ
املخت�صة خالل ٍ
ٍ
وللَّجنة الدائمة واللجنة العليا اال�ستثناء من ذلك وقبول النظر يف ال�شكاوى بعد
تلك املدة �إذا ر�أت امل�صلحة يف ذلك.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون بعد املائة :
ُ
خماطبة من ُرفعت �ضده الدعوى �أو ح�صل منه
على رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم
التق�صري ر�سمي ًا يف مدة ال تتجاوز �أ�سبوع ًا من تاريخ رفع الطالب ملظلمته ،ومطالب ُته
بالرد كتابي ًا يف مدة ال تتجاوز �أ�سبوع ًا من خطاب رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم.

املادة ال�سابعة والع�شرون بعد املائة :
ُيطلع رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم الطالب خالل ثالثة �أ�سابيع على الأكرث من
رفعه ملظلمته على �إجابة املدعى عليه �إن وجدت:
ً
ف�إن كانت ُم ُ
مو�صلة �إليه حقَّه� ،أو ر�ضي الطالب بال�صلح غري مكره،
قنعة للطالب
ٌ
مطالبة جتاه املدعى عليه  ,وير�سل
فيطلب منه التوقيع بالر�ضى  ,و�أنه مل تبق له
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املعاملة �إىل اللجنة الدائمة.
و�إن مل يقتنع الطالب �أو و�صل �إليه ُ
بع�ض حقه دون بع�ض �أو مل ُيجب املدَّ عى عليه
ف�إن الطالب ُيعطى من رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم �إفاد ًة مبا َّ
مت ،مع �صورة منها
الطالب ب�أن من حقه
رب رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم
َ
لعميد الكلية �أو املعهد ،و ُيخ ُ
رف َع التظلم �إىل اللجنة الفرعية حلماية حقوق الطالب بالكلية �أو املعهد الذي ينتمي
ملعهد
معهد� ،أو كان ينتمي ٍ
�إليه املدعى عليه ،ف�إن كان املدعى عليه ال ينتمي لكلية وال ٍ
ال طالب به فيخربه �أن من حقه الرفع �إىل اللجنة الدائمة مبا�شرة.

املادة الثامنة والع�شرون بعد املائة:
ال ي�شرتط يف �سماع وقبول تظلمات الطلبة �أن تكون �ضد معني ،بل يكفي يف �سماع
دعوى الطالب �أن يعني حق ًا �أو �أكرث من حقوقه املقررة ويدعي حرمانه منه.
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الف�صل الثاين

اللجان الفرعية حلماية حقوق الطالب
املادة التا�سعة والع�شرون بعد املائة
ٌ
ومعهد ي�ضم طالب ًا ٌ
فرعية حلماية حقوق الطالب مطل َع ِّ
كل
جلنة
كلية
ٍ
ُين�ش�أ يف كل ٍ
عام درا�سي بقرا ٍر من �سعادة عميد �أو عميدة الكلية �أو املعهد ،و�إذا كان ينتمي للكلية
ٌ
وطالبات ف ُتن�ش�أ جلنتان� ،إحداهما مبقر الطالب البنني،
طالب من البنني
�أو املعهد
ٌ
والأخرى مبقر الطالبات.
وت�شكل اللجنة مبقر البنني كما يلي :
� - 1أحد وكالء الكلية �أو املعهد رئي�س ًا.
 - 2اثنان من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية �أو املعهد �أع�ضاء.
 - 2اثنان من الطالب املتميزين بالكلية �أو املعهد علمي ًا ُ
وخلقي ًا �أع�ضاء.
� - 3سكرتري.
وت�شكل اللجنة مبقر الطالبات كما يلي:
� -1إحدى وكيالت الكلية �أو املعهد رئي�س ًا.
 -2اثنتان من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية �أو املعهد �أع�ضاء.
 -3اثنتان من الطالبات املتميزات بالكلية �أو املعهد علمي ًا وخلقي ًا �أع�ضاء.
� -4سكرتري.

املادة الثالثون بعد املائة :
تخت�ص اللجان الفرعية بالكليات واملعاهد بالنظر يف تظلمات طالب اجلامعة
ُّ
جتاه من�سوبي الكلية �أو املعهد الذي تنتمي �إليه اللجنة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني والطالب بعد املرور بالإجراءات الأولية للتظلمات الطالبية.
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�أ -التظلمات املرفوعة �ضد رئي�س الق�سم �أو م�شرفة الق�سم �أو جمل�س الق�سم ف�إنها
حاجة للمرور بالإجراءات الأولية للتظلمات
ترفع �إىل اللجنة الفرعية دون
ٍ
الطالبية.
ب  -التظلمات املرفوعة �ضد جمل�س الكلية �أو العمادة �أو املعهد� ،أو عميد �أو عميدة
الكلية �أو العمادة �أو املعهد �أو �أحد الوكالء والوكيالت �أو �أحد �أع�ضاء اللجنة
الفرعية ف�إنها ترفع �إىل اللجنة الدائمة مبا�شرة.
ج  -التظلمات املرفوعة يف الف�صل ال�صيفي ف�إنها ترفع �إىل اللجنة الدائمة
مبا�شرة.

املادة احلادية والثالثون بعد املائة :
تتمثل مهام �سكرتري �أو �سكرترية اللجنة الفرعية يف التايل:
�أ  -توفري ن�سخ من الئحة حقوق الطالب وواجباته ،ومناذج التظلم ،من لدن وحدة
حماية حقوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب ،و�إعطا�ؤها للطلبة املتظلمني .
ب  -ا�ستقبال تظلمات الطلبة بعد تعبئتهم للنموذج املعد لهذا الغر�ض ،وطلب
�إفادة رئي�س الق�سم و�إفادة املدعى عليه �إن وجدتا.
ج  -التن�سيق بني الأع�ضاء لتحديد مواعيد انعقاد اللجان.
د  -امل�شاركة مع اللجنة يف �إبداء الر�أي والت�صويت.
هـ � -إبالغ الطالب مبا مت يف تظلمه من �إجراء ،و�أخذ توقيعه بالعلم ،وبالر�ضى
�إن وجد ،ف�إن مل ير�ض الطالب �أو مل يقتنع� ،أو و�صل �إليه – يف نظره – بع�ض
حقه دون لع�ض ،فيخربه ال�سكرتري �أو ال�سكرتري �أو ال�سكرترية ب�أن من حقه
رفع تظلمه �إىل اللجنة الدائمة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ �إبالغ الطالب بقرار اللجنة الفرعية.
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و � -إبالغ املدعى عليه مبا مت يف الدعوى من �إجراء ،و�أحذ توقيعه بالعلم ،والر�ضى
�إن وجد ،ف�إن مل ير�ض �أو مل يقتنع فيخربه ال�سكرتري �أو ال�سكرترية ب�أن من
حقه رفع عدم قناعته �إىل اللجنة الدائمة خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ �إبالغه ر�سمي ًا بقرار اللجنة الفرعية ،ويكفي يف �إبالغه �إخطار
رئي�س ق�سمه كتابي ًا.
ز  -رفع التقارير الوافية عن كل ق�ضية ومرفقاتها �إىل وحدة حماية حقوق
الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب.

املادة الثانية والثالثون بعد املائة :
رقم وتاريخ �إىل
يرفع الطالب تظلمه يف حدود االحرتام يف
ٍ
معاملة م�سجلة لها ٌ
ويف�صل يف التظلم بدقة وو�ضوح تاريخ املظلمة وتفا�صيل وقوعها،
اللجنة الفرعية،
َّ
وما قد يكون لدى الطالب من بيانات عليها ،وقيامه بالإجراءات الأولية
�إن وجدت ،مع �إرفاق �إفادة رئي�س الق�سم �إن وجدت.

املادة الثالثة والثالثون بعد املائة :
ٌ
مظلمة ،ويكون انعقادها
تنعقد اللجنة الفرعية بدعوة رئي�سها كلما ُوجدت
�صحيح ًا بح�ضور ثلثي �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم الرئي�س ،وال تدخلها النيابة،
و ُتثبت كافة املناق�شات والقرارات والإفادات والتحقيقات مبح�ضر يوقع عليه
احل�ضور ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية احل�ضور ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات املتعار�ضة
يرجح الر�أي الذي �صوت له الرئي�س.
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للجنة الفرعية طلب ح�ضور املدعي ،وطلب �إفادة املدعى عليه خطي ًا� ،أو ح�ضوره
طلب ِّ
كل ما يتعلق بالق�ضية من �أوراق وم�ستندات �سواء كانت
حال احلاجة املا�سة ،ولها ُ
موجودة عند املدعي �أو املدعى عليه �أو الق�سم �أو غريه ،ولها طلب �إفادة كل من تدعو
احلاجة �إىل �أخذ �إفادته من �أطراف الق�ضية الآخرين �إن وجدوا ،ولها ا�ستدعا�ؤهم
مل�سي�س احلاجة ،ولها االطالع على �أوراق الإجابات جلميع االختبارات واالطالع على
البحوث �سواء منها ما يعود للمدعي �أو ما يعود لغريه من الطلبة عند احلاجة لذلك،

ولها اال�ستعانة بر�أي املتخ�ص�صني على �إال يقل امل�ست�شارون يف هذه احلالة عن ثقتني.
املادة اخلام�سة والثالثون بعد املائة :
َتف ِْ�صل اللجنة الفرعية يف التظلمات املقدمة �إليها مما يدخل يف اخت�صا�صها خالل
مدة ال تتجاوز  30يوم ًا من تاريخ تقدمي التظلم ،ويتوىل رئي�س اللجنة الفرعية رفع
النتائج والقرارات �إىل عميد �أو عميدة الكلية �أو املعهد ،وال ت�صبح قراراتها نافذ ًة �إال
بعد اعتمادها من �سعادة عميد �أو عميدة الكلية �أو املعهد.

املادة ال�ساد�سة والثالثون بعد املائة :
للجنة الفرعية احلكم غيابي ًا يف حال عدم امتثال املدعى عليه لطلب الإفادة �أو
طلب احل�ضور ملرتني متتاليتني يف�صل بينهما خم�سة �أيام على الأقل ،وي�سقط بغيابه
�أو امتناعه عن الإفادة حقه بعد ذلك يف اال�ستئناف �إىل اللجنة الدائمة ما مل يقدم
عذر ًا نظامي ًا موثق ًا تقبله اللجنة الدائمة.
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املادة ال�سابعة والثالثون بعد املائة :
واحد �أو �أكرث مما يلي :
ال تخرج قرارات اللجنة الفرعية عن
ٍ
 - 1الرفع لعميد �أو عميدة الكلية �أو املعهد لتوجيه لفت نظر للمدعى عليه.
 - 2منح الطالب اخلدمة �أو الطلب الذي يريده مما رف�ضه املدعى عليه.
 - 3التو�صية ب�إلغاء قرار �أكادميي �صاد ٍر يف حق الطالب من غري مدير اجلامعة
ووكالئها وجمل�س اجلامعة.
 - 4منح الطالب الدرجة التي ي�ستحقها بناء على الأوراق وامل�ستندات ور�أي
املتخ�ص�صني.
� - 5إعادة االختبار �أو نحوه للطالب ،وت�شكيل جلنة حمايدة للتقومي و�إعطاء
الدرجة.
 - 6تغيري امل�شرف �أو املر�شد للطالب.
 - 7حتويل الطالب �إىل �شعبة �أخرى �سوى ال�شعبة التي يد ِّر�سها املدعى عليه.
� - 8إحالة �أوراق املدعى عليه �إذا كان طالب ًا �إىل جلنة ت�أديب الطالب.
� - 9إحالة �أوراق املدعى عليه �إذا كان ع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف ًا �إىل اللجنة
الدائمة للنظر يف رفع طلب �إىل معايل مدير اجلامعة لتكليف �أحد العمداء
بالتحقيق معه متهيد ًا لعقد جل�سة ت�أديب له وفق اللوائح املنظمة لذلك.
� - 10إ�صدار قرار م�سبب بحفظ الدعوى يف حال عدم كفاية الأدلة.
� - 11إ�صدار قرار بعدم ثبوت املدَّ عى.
� - 12إحالة �أوراق املدعي �إىل جلنة ت�أديب الطالب يف حال ثبوت كون الدعوى
درجة ال ي�ستحقها ،ولو يف مقررات،
كيدية �أو كاذبة� ،أو تكرر دعوى ا�ستحقاق
ٍ
�أو ف�صول خمتلفة.
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يتوىل عميد �أو عميدة الكلية �أو املعهد خماطبة اجلهات ذات العالقة بالقرارات
ال�صادرة عن اللجنة الفرعية بعد اعتماده �إياها ،كعمادة الدرا�سات العليا ،وعمادة
القبول والت�سجيل ،وعمادة �ش�ؤون الطالب.

املادة التا�سعة والثالثون بعد املائة :
يوقف العمل بقرارات اللجان الفرعية حال تقدمي �أحد طريف الدعوى ا�ستئناف ًا
�ضدها �إىل اللجنة الدائمة.
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الف�صل الثالث
وحدة حماية حقوق الطالب
واللجنة الدائمة حلماية حقوق الطالب
املادة الأربعون بعد املائة :
ُتن�ش�أ بعمادة �ش�ؤون الطالب � ٌ
إدارة للت�أديب وحماية حقوق الطالب تتكون من
وحدتني:
الوحدة الأوىل  :وحدة الت�أديب ،وت�سري �أعمالها وفق ًا لأحكام الباب اخلام�س من
هذه الالئحة.
الوحدة الثانية  :وحدة حماية حقوق الطالب ،وت�سري �أعمالها وفق ًا لأحكام هذا
الف�صل من هذه الالئحة.

املادة احلادية والأربعون بعد املائة :
تتوىل وحدة حماية حقوق الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب املهام التالية :
 - 1العمل على ن�شر هذه الالئحة وتوزيعها على الأق�سام لتوزيعها على الطالب كل
عام ،وال�سيما امل�ستجدين منهم ،ون�شرها على موقع العمادة.
 - 2العمل على �إفراد �أجزاء من هذه الالئحة على �شكل مطويات وكروت ولوحات
�إعالنية ونحوها ون�شرها ،ك�إجراءات التظلم ،وخمالفات ال�سكن ،واجلوال
املزود بكامريا ونحوه ،والتدخني ،والغ�ش ،وخمالفات ال�سري.
 - 3ترتيب لقاءات دورية للطلبة مع عميد �ش�ؤون الطالب ووكالئه ل�شرح هذه
الالئحة وبنودها لهم.
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واملعاهد بن�سخ منها ،وو�ضع منوذج منها يف �صفحة كل طالب على موقع اجلامعة.
� - 5إعداد ملف م�ستقل لكل طالب متظلم ،وطلب تقارير اللجان الفرعية وجمع كل
البيانات واملرفقات فيه ،وح�صر ال�سوابق ،وحماولة الت�أكد من �صدق الدعوى.
 - 6ا�ستقبال التظلمات التي يكون النظر فيها من اخت�صا�ص اللجنة الدائمة.
 - 7تن�سيق �أعمال اللجنة الدائمة وحما�ضرها ،ومواعيد جل�ساتها بعد التن�سيق
مع �أع�ضائها ،وخماطبة اجلهات الر�سمية ذات العالقة عن طريق عميد �ش�ؤون
الطالب.
�إبالغ ذوي العالقة بقرارات اللجنة الدائمة بعد م�صادقة �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية ،و�أخذ توقيعاتهم بالعلم.
 - 9م�شاركة مديرها مع اللجنة الدائمة يف الر�أي والت�صويت.

املادة الثانية والأربعون بعد املائة :
ٌ
ٌ
دائمة حلماية حقوق الطالب ملدة عامني
جلنة
ت�شكل يف عمادة �ش�ؤون الطالب
بناء على تر�شيح �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب على
درا�سيني بقرار من مدير اجلامعة ً
النحو التايل :
 -1عميد �ش�ؤون الطالب رئي�س ًا.
 - 2وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب للدعم الطالبي نائبا للرئي�س.
� - 3أحد وكالء عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ع�ضو ًا.
� - 4أحد وكالء عمادة الدرا�سات العليا ع�ضو ًا.
� - 5أحد وكالء عمادة القبول والت�سجيل ع�ضو ًا.
� - 6أحد �أع�ضاء الإدارة القانونية وامل�ست�شارين ع�ضو ًا.
� - 7أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س ع�ضو ًا.
 - 8مدير وحدة حماية حقوق الطالب مقرر ًا.
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 - 4العمل على �إعداد مناذج التظلمات املوجهة �إىل اللجان ،وتزويد الكليات
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وعلى �أع�ضاء هذه اللجنة االن�ضباط يف ح�ضور اجلل�سات ،وعدم التخلف عنها بال
عذر ،و�إذا تكرر غياب ع�ضو اللجنة ثالث مرات متتاليات� ،أو خم�س ًا متفرقات ف�إن على
رئي�س اللجنة رفع خطاب �إىل معايل مدير اجلامعة ال�ستبدال الع�ضو املتغيب ،وال
يحق لرئي�س اللجنة التغا�ضي عن ذلك.

املادة الثالثة والأربعون بعد املائة :
تخت�ص اللجنة الدائمة بالنظر فيما يلي:
 - 1التظلمات املرفوعة من الطلبة �ضد جمل�س كلية �أو معهد �أو عمادة� ،أو �ضد
عمداء ووكالء الكليات واملعاهد والعمادات� ،أو �ضد �أع�ضاء اللجان الفرعية.
من�سوب ال ينتمي لكلية وال ملعهد� ،أو ينتمي
 - 2التظلمات املرفوعة من الطلبة �ضد
ٍ
ملعهد ال طالب به.
ٍ
 - 3التظلمات املرفوعة من الطلبة �ضد من�سوبي الكليات واملعاهد خالل الف�صل
ال�صيفي.
 - 4التظلمات املرفوعة من الطلبة �إىل اللجان الفرعية �إذا مل يتم البت فيها
واعتمادها خالل  30يوم ًا من رفع الطالب للتظلم.
 - 5اال�ستئنافات املقدمة من الطلبة وغريهم �ضد قرارات اللجان الفرعية.
 - 6قرارات اللجان الفرعية التي تت�ضمن التو�صية ب�إحالة ع�ضو هيئة التدري�س
�أو املوظف �إىل جلنة ت�أديب ،والرفع بذلك �إىل اللجنة العليا حلماية حقوق
الطالب.
كامل عنها �إىل اللجنة العليا حلماية
 - 7درا�سة املظامل املتكررة ،والرفع بت�صور ٍ
حقوق الطالب.
 - 8اقرتاح تعديل �شيء من بنود هذه الالئحة وقواعدها ،والرفع بذلك �إىل
اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب.
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معاملة
يرفع املدعي تظلمه ،ويرفع املدعي عليه ا�ستئنافه يف حدود االحرتام يف
ٍ
رقم وتاريخ �إىل اللجنة الدائمةَّ ،
ويف�ضل يف التظلم �أو اال�ستئناف بدقة وو�ضوح
م�سجلة لها ٌ
تفا�صيل املو�ضوع وتاريخه ،وما قد يكون لدى رافع التظلم �أو اال�ستئناف من حجج وبينات،
و�إجراءات �سابقة �إن وجدت.

املادة اخلام�سة والأربعون بعد املائة :
ٌ
مظلمة ،ويكون انعقادها
تنعقدُ اللجنة الدائمة بدعوة رئي�سها كلما وجدت
�صحيح ًا بح�ضور ثلثي �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،وال تدخلها
النيابة عن بقية الأع�ضاء ،وتثبت كافة املناق�شات والقرارات والإفادات والتحقيقات
مبح�ضر يوقع عليه احل�ضور ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية احل�ضور ،ويف حال ت�ساوي
الأ�صوات املتعار�ضة يرجح الر�أي الذي �صوت له رئي�س اجلل�سة.

املادة ال�ساد�سة والأربعون بعد املائة :
وطلب ٌ
كل ما يتعلق بالق�ضية
للجنة الدائمة طلب ح�ضور املدعي ،واملدعى عليه،
ُ
أوراق وم�ستندات �سواء كانت موجودة عند املدعي �أو املدعى عليه �أو الق�سم �أو
من � ٍ
غريه ،ولها طلب �إفادة كل من تدعو احلاجة �إىل �أخذ �إفادته من �أطراف الق�ضية
الآخرين �إن وجدوا ،ولها ا�ستدعا�ؤهم و�إلزامهم باحل�ضور ،ولها االطالع على �أوراق
الإجابات جلميع االختبارات واالطالع على البحوث �سواء منها ما يعود للمدعي �أو ما
يعود لغريه من الطلبة عند احلاجة لذلك ،ولها اال�ستعانة يف ذلك بر�أي املتخ�ص�صني
من داخل اجلامعة �أو خارجها على �أال يقل امل�ست�شارون يف هذه احلالة عن ثقتني ،لي�س
من بينهم من عر�ض عليه الأمر من قبل اللجنة الفرعية �إن كان.
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املادة ال�سابعة والأربعون بعد املائة :
َتف ِْ�صل اللجنة الدائمة يف التظلمات واال�ستئنافات املقدمة �إليها مما يدخل يف
اخت�صا�صها خالل مدة ال تتجاوز  45يوم ًا من تاريخ تقدمي التظلم �أو اال�ستئناف،
ويتوىل رئي�سها رفع النتائج والقرارات �إىل �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية،
ٌ
نافذة �إال بعد اعتمادها من
�صورة �إىل معايل مدير اجلامعة ،وال ت�صبح قراراتها
مع
ٍ
�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية ،وتكت�سب بذلك البت والقطعية والنهائية ،ما
مدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوم ًا
مل يعرت�ض معايل مدير اجلامعة على القرار خالل ٍ
فحينئذ حتال الق�ضية برمتها �إىل اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب.
من اعتماده،
ٍ

املادة الثامنة والأربعون بعد املائة :
للجنة الدائمة احلكم غيابي ًا يف حال عدم امتثال املدعى عليه لطلب الإفادة �أو
احل�ضور لثالث مرات متتاليات يف�صل بينها خم�سة �أيام على الأقل.

املادة التا�سعة والأربعون بعد املائة :
واحد �أو �أكرث مما يلي:
ال تخرج قرارات اللجنة الدائمة عن
ٍ
 - 1توجيه لفت نظر للمدعى عليه ،وو�ضع �صورة من ذلك يف ملفه.
 - 2منح الطالب اخلدمة �أو الطلب الذي يريده مما رف�ضه املدعى عليه.
� - 3إلغاء قرار �أكادميي �صاد ٍر يف يحق الطالب من غري مدير اجلامعة وجمل�س
اجلامعة.
 - 4منح الطالب الدرجة التي ي�ستحقها بناء على الأوراق وامل�ستندات ور�أي
املتخ�ص�صني.
� - 5إعادة االختبار �أو نحوه للطالب ،وت�شكيل جلنة حمايدة للتقومي و�إعطاء الدرجة.
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 - 7حتويل الطالب �إىل �شعبة �أخرى �سوى ال�شعبة التي يد ِّر�سها املدعى عليه.
� - 8إحالة �أوراق املدعى عليه �إذا كان طالب ًا �إىل جلنة ت�أديب الطالب.
� - 9إحالة �أوراق املدعى عليه �إذا كان ع�ضو هيئة تدري�س �أو موظف ًا �إىل اللجنة
العليا للنظر يف رفع طلب �إىل معايل مدير اجلامعة لتكليف �أحد العمداء
بالتحقيق معه متهيد ًا لعقد جل�سة ت�أديب له وفق اللوائح املنظمة لذلك.
� - 10إ�صدار قرار م�سبب بحفظ الدعوى يف حال عدم كفاية الأدلة.
� -11إ�صدار قرار بعدم ثبوت املدعى.
� - 12إحالة �أوراق املدعي �إىل جلنة ت�أديب الطالب يف حال ثبوت كون الدعوى
درجة ال ي�ستحقها ،ولو يف مقررين
كيدية �أو كاذبة ،وتكرر دعوى ا�ستحقاق
ٍ
�أو ف�صلني خمتلفني ،مع مراعاة �أن اال�ستئناف يف نف�س الق�ضية ال يعد تكرار ًا.

املادة اخلم�سون بعد املائة :
يتوىل عميد �ش�ؤون الطالب خماطبة اجلهات ذات العالقة بالقرارات ال�صادرة عن
اللجنة الدائمة بعد اعتمادها نهائي ًا ن ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.

املادة احلادية واخلم�سون بعد املائة :
لكل من عميد �شئون الطالب ،وعميد �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني،
وعميد الدرا�سات العليا ،وعميد القبول والت�سجيل ،ومن حكمت له اللجنة الدائمة،
ال�شكوى �إىل معايل مدير اجلامعة مبا�شر ًة يف حال عدم تنفيذ اجلهات املخت�صة
باجلامعة لقرارات اللجنة الدائمة التي اكت�سبت �صفة القطعية ،و ُيلزم معايل مدير
اجلامعة تلك اجلهات بالإنفاذ الفوري لتلك القرارات.
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 - 6تغيري امل�شرف �أو املر�شد.

القواعد املنظمة حلماية حقوق الطالب

الئحة حقوق وواجبات الطالب

الف�صل الرابع
اللجنة العليا حلماية حقوق الطالب
املادة الثانية واخلم�سون بعد املائة :
ٌ
ٌ
دائمة عليا حلماية احلقوق الطالبية
جلنة
ُت�شكَّل بقرار من مدير اجلامعة
بع�ضوية كل من:
 - 1وكيل اجلامعة.
 - 2وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية.
 - 3وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.
 - 4عميد �شئون الطالب �أمين ًا ومقرر ًا.
 - 5عميد �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني.
 - 6عميد الدرا�سات العليا.
 - 7عميد القبول والت�سجيل.
 - 8اثنان من عمداء الكليات.
 - 9عميدة الدرا�سات اجلامعية.
 -10امل�شرف العام على الإدارة القانونية وامل�ست�شارين.

املادة الثالثة واخلم�سون بعد املائة:
تخت�ص اللجنة العليا مبا يلي:
ُّ
 - 1و�ضع ال�سيا�سات العامة التي ت�ضمن ا�ستمرار �ضمان احلقوق جلميع من�سوبي
اجلامعة.
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 - 3النظر يف قرارات اللجنة الدائمة بالتو�صية ب�إحالة مو�ضوع ع�ضو هيئة
التدري�س �أو املوظف �إىل معايل مدير اجلامعة لإ�صدار قرار ب�إحالته للتحقيق.
� - 4إعادة النظر يف الق�ضايا التي ُنظرت �أمام اللجنة الدائمة واعرت�ض معايل
مدير اجلامعة على قراراتها فيها ،ويكون قرار اللجنة العليا يف ذلك بتثبيت
قرار اللجنة الدائمة �أو تغيريه بات ًا ونهائي ًا.
 - 5النظر يف التظلمات املرفوعة من الطلبة الذين �صدرت بحقهم قرارات
ت�أديبية ،ب�شرط �أن يكونوا قد رفعوا تظلمهم خالل املدة النظامية �أو ًال �إىل
اللجنة التي �أ�صدرت القرار ،وت�أخرت يف �إجابتهم� ،أو �أجابتهم مبا مل يقنعهم.
 - 6النظر يف مقرتحات اللجنة الدائمة بتعديل �أو تغيري بع�ض مواد هذه الالئحة
ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة ،متهيد ًا لعر�ض ذلك على جمل�س اجلامعة.

املادة الرابعة واخلم�سون بعد املائة :
ير�أ�س اللجنة العليا �أقدم الوكالء من �أع�ضائها ،ف�إن ت�ساووا يف تاريخ التعيني
ف�أعالهم رتبة علمية ،ف�إن ت�ساووا ف�أقدمهم تعيينا باجلامعة ،ويدعو الرئي�س
مدة �أقل ،ويكون
اللجنة مر ًة كل �شهرين ما مل تدع احلاجة �إىل عقد
اجتماعات يف ٍ
ٍ
انعقادها �صحيح ًا بح�ضور ثلثي �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم واحدٌ من الوكالء
على الأقل ،وال تدخلها النيابة �إال يف نيابة الوكالء عن الرئي�س حال غيابه ،وتثبت
كافة املناق�شات والقرارات والإفادات والتحقيقات مبح�ضر يوقع عليه احل�ضور،
يرج ُح الر�أي
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية احل�ضور ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات املتعار�ضة َّ
الذي �صوت له رئي�س اجلل�سة ،وتكون قراراتها قطعية ونهائية.
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 - 2متابعة التزام الكليات واملعاهد ب�إن�شاء اللجان الفرعية �سنوي ًا.
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ق�ضية من ال�صالحيات مثل ما
يكون للجنة العليا يف احلاالت التي تنظر فيها يف
ٍ
للجنة الدائمة.

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون بعد املائة :
يتوىل وكيل اجلامعة خماطبة اجلهات ذات العالقة بالقرارات ال�صادرة عن
اللجنة العليا ،ومتابعة تنفيذ تلك القرارات.

املادة ال�سابعة واخلم�سون بعد املائة :
يجب �أن تكون جميع الإجراءات واملناق�شات والقرارات واخلطابات الواردة يف
ً
�سرية ،بحيث ال يطلع عليها �إال �أ�صحاب ال�صالحية.
هذا الباب ب�أكمله
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ت�شكيل وحدة الت�أديب وجلان الت�أديب
و�أعمالها و�صالحياتها

املادة الثامنة واخلم�سون بعد املائة :
واجب على كل م�س�ؤول يف اجلامعة يف حدود
فر�ض االن�ضباط على الطلبة
ٌ
�صالحياته و�سلطته ،فلع�ضو هيئة التدري�س �سلطة يف فر�ض االن�ضباط داخل قاعة
ٌ
�سلطة يف فر�ض االن�ضباط داخل الكلية
الدرا�سة ،ولعميد الكلية �أو املعهد �أو العمادة
ٌ
�سلطة يف فر�ض االن�ضباط داخل ال�سكن ،ول�سائق
�أو املعهد �أو العمادة ،ومل�شرف ال�سكن
ٌ
ٌ
�سلطة يف فر�ض
�سلطة يف فر�ض االن�ضباط داخلها ،وملن�سوبي الأمن
و�سيلة النقل
االن�ضباط يف كافة مرافق اجلامعة ،وملن�سوبي الأمن احلق يف �ضبط الطالب املخالف
و�إح�ضاره جرب ًا �إىل اجلهة املخت�صة بعقابه ،ولهم �إخراجه من اجلامعة جرب ًا ،ولهم
حجز الغر�ض الذي متت به املخالفة كال�سيارة واجلوال وجهاز احلا�سب ،ولهم ت�صوير
املخالف بغر�ض تعرف اجلهات املخت�صة عليه.
و�إذا �أخل الطالب باالن�ضباط �أو ارتكب خمالفة يف مكانٍ معني وجب على امل�س�ؤول
املخت�ص ا�ستدعاء من�سوبي الأمن ل�ضبط الطالب و�إحالته للجهة املخت�صة� ،أو حترير
حم�ضر مبا مت والإ�شهاد عليه �إن �أمكن ورفعه للجهة املخت�صة عرب القنوات الر�سمية.
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املادة التا�سعة واخلم�سون بعد املائة :
ٌ
وحدة �إدارية للت�أديب حتت �إدارة الت�أديب وحماية
ُتن�ش�أ بعمادة �ش�ؤون الطالب
الطالب مع فرع لها ب�شطر الطالبات ،وفر ٍع بكل كلية للبنني خارج مكة املكرمة ،وفرع
بكل كلية للبنات خارج املقر الرئي�س للطالبات ،وتتوىل �إدارة الت�أديب وحماية
الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب الإ�شراف على �سائر هذه الفروع ،وتتوىل الوحدة
الرئي�سة وفروعها بالتعاون ما يلي:
 - 1ا�ستقبال ق�ضايا املخالفات الطالبية املحالة من اجلهات املختلفة.
واحد
 - 2ا�ستدعاء الطلبة املتهمني باملخالفة ،ويجب �أال يت�أخر ذلك عن �أ�سبوع
ٍ
من تاريخ و�صول الق�ضية.
 - 3التحقيق الكتابي املبدئي مع املتهمني باملخالفة.
� - 4إحراز املمنوعات واملواد امل�ضبوطة مع املتهم باملخالفة وامل�سلمة من قبل
من�سوبي الأمن اجلامعي �أو من قبل اجلهة املحيلة للق�ضية.
� - 5إعداد ملف م�ستقل لكل طالب متهم باملخالفة ،وجمع كل البيانات املمكنة فيه
مبا فيها �سجل الطالب الأكادميي ،و�سوابقه ،وحماولة الت�أكد من �صدق التهمة
املوجهة �إليه من عدمه ،وما ميكن �أن يوجد من ظروف تتعلق بالطالب ،وت�ؤثر
يف احلكم يف ق�ضيته تخفيف ًا �أو ت�شديد ًا.
 - 6تن�سيق �أعمال جلنة الت�أديب ،و�إعطاء �أع�ضائها ملخ�ص ًا عن ق�ضايا اجلل�سة
كاف ،وحتديد مواعيد جل�سات اللجنة بعد التن�سيق مع
قبل اجلل�سة مبوعد ٍ
�أع�ضائها ،وتنظيم حما�ضرها وقراراتها وحفظها يف ملفات ورقية ،وباحلا�سب
الآيل.
 - 7رفع حما�ضر جلنة الت�أديب �إىل �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب لريفعها بدوره �إىل
�سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية �أو �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا للم�صادقة ،كل فيما يخ�صه.
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 - 9خماطبة اجلهات الر�سمية ذات العالقة والأ�شخا�ص ذوي العالقة عن طريق
عميد �ش�ؤون الطالب يف ق�ضايا الطلبة البنني ،وعن طريق عميدة الدرا�سات
اجلامعية للطالبات يف ق�ضايا الطالبات ،وذلك من �أجل ا�ستدعاء املتهم،
�أو املدعي� ،أو ال�شهود� ،أو ويل �أمر الطالب� ،أو اجلهات التي يتعلق بها تنفيذ
قرارات جلنة الت�أديب.

املادة ال�ستون بعد املائة :
ٌ
جلنة دائمة لت�أديب املخالفني من الطالب البنني
ُت�شكَّل بعمادة �ش�ؤون الطالب
بناء على تر�شيح �سعادة عميد
مطلع كل عام درا�سي بقرار من معايل مدير اجلامعة ً
�ش�ؤون الطالب من كل من:
 - 1عميد �ش�ؤون الطالب رئي�س ًا.
 - 2وكيل عمادة �ش�ؤون الطالب للدعم الطالبي نائب ًا للرئي�س.
� - 3أحد وكالء عمادة الدرا�سات العليا ع�ضو ًا.
� - 4أحد وكالء عمادة القبول والت�سجيل ع�ضو ًا.
� - 5أحد وكالء الكليات �أو املعاهد ع�ضو ًا.
 - 6امل�شرف العام على مركز الإر�شاد الطالبي ع�ضو ًا.
 - 7اثنني من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أحدهما على الأقل من ذوي التخ�ص�صات
ال�شرعية.
 - 8مدير �إدارة الت�أديب وحماية الطالب �أمين ًا.
و�إذا كانت املخالفة تتعلق بطالب من طلبة �إحدى الكليات التي تتبع اجلامعة
وال تقع داخل مدينة مكة املكرمة ف�إنه ي�ضاف �إىل ع�ضوية اللجنة يف جل�سات تلك
الق�ضية خا�صة �أحد وكالء تلك الكلية ير�شحه رئي�س اللجنة ،و ُي�صرف لغريه من
�أع�ضاء اللجنة.
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 - 8العمل على �إنفاذ قرارات جلنة الت�أديب بعد �صدورها.
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وت�سمى هذه اللجنة جلنة ت�أديب الطالب ،وعلى �أع�ضائها االن�ضباط يف ح�ضور
اجلل�سات وعدم التخلف عنها بال عذر ،و�إذا تكرر غياب ع�ضو اللجنة ثالث مرات
متتاليات� ،أو خم�س ًا متفرقات ف�إن على رئي�س اللجنة خماطبة معايل مدير اجلامعة
ال�ستبداله ،وال يحق لرئي�س اللجنة التغا�ضي عن ذلك.

املادة احلادية وال�ستون بعد املائة :
ٌ
جلنة دائمة لت�أديب املخالفات من
ُت�شكَّل بعمادة الدرا�سات اجلامعية للطالبات
طالبات املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهن مطل َع كل عام درا�سي بقرار من معايل مدير
بناء على تر�شيح �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب باملفاهمة مع �سعادة عميدة
اجلامعة ً
الدرا�سات اجلامعية للطالبات من كل من:
ً
رئي�سة.
 - 1عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات
ً
نائبة للرئي�سة.
 - 2وكيلة عميد �ش�ؤون الطالب للدعم الطالبي
� - 3إحدى وكيالت عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات ع�ضو ًا.
� - 4إحدى وكيالت عميد الدرا�سات العليا ع�ضو ًا.
� - 5إحدى وكيالت عميد القبول والت�سجيل ع�ضو ًا.
 - 6ع�ضوان من �أع�ضاء هيئة التدري�س الإناث �إحداهما على الأقل من ذوات
التخ�ص�صات ال�شرعية.
 - 7نائبة امل�شرف العام على مركز الإر�شاد الطالبي ع�ضو ًا.
 - 8نائبة مدير �إدارة الت�أديب وحماية الطالب � ً
أمينة.
بطالبة من طالبات �إحدى الكليات التي تتبع اجلامعة
و�إذا كانت املخالفة تتعلق
ٍ
وال تقع داخل مدينة مكة املكرمة ف�إنه ي�ضاف �إىل ع�ضوية اللجنة يف جل�سات تلك
الق�ضية خا�صة �إحدى وكيالت تلك الكلية ير�شحها �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب،
و ُي�صرف لها عن تلك اجلل�سة �أو اجلل�سات مثل ما ُي�صرف لغريها من �أع�ضاء اللجنة.
وت�سمى هذه اللجنة جلنة ت�أديب الطالب ،وعلى �أع�ضائها االن�ضباط يف ح�ضور
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ال�ستبداله ،وال يحق لرئي�س اللجنة التغا�ضي عن ذلك.

املادة احلادية وال�ستون بعد املائة :
ٌ
جلنة دائمة لت�أديب املخالفات من
ُت�شكَّل بعمادة الدرا�سات اجلامعية للطالبات
طالبات املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهن مطل َع كل عام درا�سي بقرار من معايل مدير
بناء على تر�شيح �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب باملفاهمة مع �سعادة عميدة
اجلامعة ً
الدرا�سات اجلامعية للطالبات من كل من:
ً
رئي�سة.
 - 1عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات
ً
نائبة للرئي�سة.
 - 2وكيلة عميد �ش�ؤون الطالب للدعم الطالبي
� - 3إحدى وكيالت عميدة الدرا�سات اجلامعية للطالبات ع�ضو ًا.
� - 4إحدى وكيالت عميد الدرا�سات العليا ع�ضو ًا.
� - 5إحدى وكيالت عميد القبول والت�سجيل ع�ضو ًا.
 - 6ع�ضوان من �أع�ضاء هيئة التدري�س الإناث �إحداهما على الأقل من ذوات
التخ�ص�صات ال�شرعية.
 - 7نائبة امل�شرف العام على مركز الإر�شاد الطالبي ع�ضو ًا.
 - 8نائبة مدير �إدارة الت�أديب وحماية الطالب � ً
أمينة.
بطالبة من طالبات �إحدى الكليات التي تتبع اجلامعة
و�إذا كانت املخالفة تتعلق
ٍ
وال تقع داخل مدينة مكة املكرمة ف�إنه ي�ضاف �إىل ع�ضوية اللجنة يف جل�سات تلك
الق�ضية خا�صة �إحدى وكيالت تلك الكلية ير�شحها �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب،
و ُي�صرف لها عن تلك اجلل�سة �أو اجلل�سات مثل ما ُي�صرف لغريها من �أع�ضاء اللجنة.
بطالبة من الطالبات املقيمات بالإ�سكان اجلامعي ف�إنه
و�إذا كانت املخالفة تتعلق
ٍ
ي�ضاف �إىل ع�ضوية اللجنة يف جل�سات تلك الق�ضية خا�صة وكيلة عميد �ش�ؤون الطالب
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للخدمات الطالبية ،و ُي�صرف لها عن تلك اجلل�سة �أو اجلل�سات مثل ما ُي�صرف لغريها
من �أع�ضاء اللجنة.
وت�سمى هذه اللجنة جلنة ت�أديب الطالبات ،وعلى �أع�ضائها االن�ضباط يف ح�ضور
اجلل�سات وعدم التخلف عنها بال عذر ،و�إذا تكرر غياب ع�ضو اللجنة ثالث مرات
متتاليات� ،أو خم�س ًا متفرقات ف�إن على رئي�سة اللجنة �إبالغ عميد �ش�ؤون الطالب
بذلك ليتوىل رفع خطاب �إىل معايل مدير اجلامعة ال�ستبدال الع�ضو املتغيب ،وال
يحق لرئي�سة اللجنة وال لعميد �ش�ؤون الطالب التغا�ضي عن ذلك.

املادة الثانية وال�ستون بعد املائة :
تنظر جلنة الت�أديب يف الق�ضايا التي يحيلها �إليها معايل مدير اجلامعة �أو �أحد
وكالئه �أو �أحد عمداء الكليات �أو املعاهد �أو العمادات امل�ساندة �أو وكالئهم� ،أو امل�شرف
العام على �إدارة الأمن وال�سالمة باجلامعة� ،أو حتيلها اللجنة الدائمة حلماية حقوق
الطالب.
ولكل من�سوب من من�سوبي اجلامعة احلق يف رفع خطاب مبا يراه خمالف ًا �إىل
م�س�ؤول اجلهة التي يتبعها من ه�ؤالء الآنف ذكرهم ليحيله بدوره عند اقتناعه �إىل
اجلهة املخت�صة.
وتكون الإحالة يف ق�ضايا الطلبة البنني �إىل �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب ،ويف
ق�ضايا الطالبات �إىل �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب� ،أو �سعادة عميدة الدرا�سات
اجلامعية للطالبات.
ويحيل �سعادة عميد �ش�ؤون الطالب �أو �سعادة الدرا�سات اجلامعية للطالبات
الق�ضية �إىل وحدة الت�أديب املخت�صة ال�ستكمال الإجراءات الأولية ،متهيد ًا للعر�ض
على جلنة الت�أديب.
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بدعوة من رئي�سها  ،ولي�س الجتماعاتها وقت
تنعقد جلنة الت�أديب عند احلاجة
ٍ
حمالة �إىل اللجنة عن  15يوم ًا من تاريخ
حمدد ،لكن يجب �أال ي� َّؤخر النظر يف ق�ضية
ٍ
اكتمال التحقيق املبدئي مع املتهم باملخالفة ،ويكون انعقادها �صحيح ًا بح�ضور ثلثي
�أع�ضائها على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،وال تدخلها النيابة عن بقية
الأع�ضاء ،وتثبت كافة املناق�شات والإفادات والتحقيقات والقرارات مبح�ضر يوقع
عليه احل�ضور ،وت�صدر قراراتها خالل مدة ال تزيد عن �شهرين من تاريخ اكتمال
بناء على ر�أي �أغلبية
التحقيق املبدئي مع املتهم باملخالفة ،وتكون تلك القرارات ً
احل�ضور ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات املتعار�ضة يرجح الر�أي الذي �صوت له رئي�س
اجلل�سة.

املادة الرابعة وال�ستون بعد املائة :
تبا�شر جلنة الت�أديب ال�صالحيات التالية:
ً
خمالفة من املخالفات
 - 1النظر يف ال�شكاوى املرفوعة �ضد الطلبة بارتكابهم
املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ،وي�شمل ذلك التظلمات وال�شكاوى املرفوعة
من طالب �ضد طالب �أو طلبة �آخرين ؛ ف�إن املخت�ص بالنظر هي جلنة الت�أديب،
وال حتتاج تلك ال�شكاوى من الطالب املتظلم �إىل مبا�شرة �إجراءات التظلم
رفع املو�ضو َع �إىل رئي�س
املذكورة يف الباب الرابع من هذه الالئحة ،و�إمنا َي ُ
ق�سمه لريفع رئي�س الق�سم ذلك �إىل وحدة الت�أديب املخت�صة عن طريق عميد
الكلية.
 - 2ا�ستدعاء الطالب املتهم باملخالفة للمثول �أمامها و�سماع �أقواله.
ٌ
عالقة بالق�ضية من من�سوبي اجلامعة �أي ًا كانت منا�صبهم
 - 3ا�ستدعاء كل من له
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للمثول �أمامها والإدالء ب�إفادته.
� - 4إعادة التحقيق مع الطالب ،وعمل الإجراءات الالزمة للتحقق من هويته،
وخطه ،وب�صماته ،وو�ضعه االجتماعي ،وكل ما يفيد يف التو�صل �إىل احلقيقة
يف الق�ضية.
� - 5إ�صدار قرار برف�ض الق�ضية لعدم االخت�صا�ص.
� - 6إ�صدار التو�صية بعقوبة الطالب بواحدة �أو �أكرث من العقوبات املن�صو�ص
عليها يف الف�صل الثاين من هذه الالئحة.
بعقوبة للطالب مع الت�شهري بها �أو به على النحو الوارد يف املادة
� - 7إ�صدار تو�صية
ٍ
التا�سعة وال�ستني بعد املائة من هذه الالئحة.
� - 8إ�صدار تو�صية بعقوبة للطالب مع تعليق تخفيفها ب�شروط على النحو الوارد
يف املادة الثانية وال�سبعني بعد املائة من هذه الالئحة.
� - 9إ�صدار التو�صية بالرفع �إىل معايل مدير اجلامعة لت�شكيل جلنة حتقيق مع
موظف �أو ع�ضو هيئة تدري�س تبني من خالل الق�ضية احتمال تورطه يف
املخالفة.
جهة حكومية �أمنية �أو
� - 10إ�صدار التو�صية ب�إحالة الق�ضية �أو بع�ضها �إىل ٍ
ق�ضائية خارج اجلامعة.
� - 11إ�صدار التو�صية بالعفو عن الطالب.
� - 12إ�صدار التو�صية بحفظ الق�ضية لعدم كفاية الأدلة.
� - 13إ�صدار التو�صية بعقوبة الطالب مع وقف التنفيذ.
� - 14إ�صدار التو�صية بعقوبة الطالب مع عدم احت�ساب مد ِة العقوبة �ضمن املدة
الدرا�سية للطالب.
� - 15إ�صدار التو�صية ب�إحالة الطالب �إىل مركز الإر�شاد الطالبي.
� - 16إ�صدار التو�صية ب�إحالة الق�ضية �إىل اللجنة الدائمة حلماية الطالب.
 - 17النظر يف مالحظات �سعادة وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية �أو �سعادة وكيل
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي على حم�ضر اللجنة �إن وجدت.
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عقابية مهما ت�أخر تاريخ تقدميها مادامت العقوبة �سارية ،والبت فيها
بالتو�صية ب�إلغاء العقوبة �أو �إبقائها �أو تخفيفها �أو تعليق تخفيفها على
�شرط.
 - 19النظر يف التظلمات املقدمة من الطلبة الذين �صدرت بحقهم قرارات عقابية
�إذا تقدموا بها يف املدة النظامية ،والإجابة عنها يف مدة ال تتجاوز  30يوم ًا
من تاريخ تقدم الطالب بتظلمه.
بناء على ظهور
� - 20إعادة النظر يف ق�ضية �سبق �إ�صدار القرارات فيها �أو حفظها ؛ ً
دالئل جديدة قاطعة قد تغري م�سار احلكم فيها.

املادة اخلام�سة وال�ستون بعد املائة :
�إذا كان �أحد �أع�ضاء جلنة الت�أديب �أو �أكرث طرف ًا يف الق�ضية �ضد الطالب مل يجز
�أن يح�ضر جل�سة الت�أديب �إال بو�صفه خ�صم ًا �أو �شاهد ًا �أو نحو ذلك ،وال يح�ضر من
اجلل�سة �إال بقدر احلاجة �إىل �سماع �إفادته ،وال يكون له ر�أي يف التو�صيات ال�صادرة
عن اللجنة ،وال يوقع على حم�ضر اجلل�سة.
و�إذا كان الباقون من �أع�ضاء جلنة الت�أديب بعد �إخراج �أطراف الق�ضية ال يبلغون
الثلثني ف�إن على عميد �ش�ؤون الطالب �أن يرفع خطاب ًا �إىل معايل مدير اجلامعة
برت�شيح بدالء عن املخرجني لي�صدر قرار ًا بتعيينهم يف تلك الق�ضية اخلا�صة فقط.
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الف�صل الثاين
العقوبات الت�أديبية واجلزاءات

املادة ال�ساد�سة وال�ستون بعد املائة :
تهدف العقوبات التي ت�صدر بحق الطالب املخالف �إىل واحد �أو �أكرث من الأهداف
التالية:
 - 1ا�ست�صالح الطالب ،وحمايته من نف�سه ،وتوعيته ،وتربيته وتوجيهه ،وردعه
عن ال�سلوك اخلاطئ� ،أو العودة �إىل ارتكاب املخالفة.
 - 2حماية بقية الطلبة وحتذيرهم وزجرهم من االنخراط يف نف�س املخالفة.
 - 3حماية من�سوبي اجلامعة وممتلكاتهم من �شر و�أذى الطالب املخالف.
 - 4حماية حرمة الدين ،والوطن ،والف�ضيلة ،وال�شرف والأخالق.

املادة ال�سابعة وال�ستون بعد املائة :
ال يفيد الطالب املخالف وال يعفيه من العقوبة احتجاجه بعدم علمه ب�أنظمة
اجلامعة ولوائحها.

املادة الثامنة وال�ستون بعد املائة .
تنح�صر العقوبات التي يحق للجنة الت�أديب التو�صية ب�إيقاعها على الطالب
واحدة �أو �أكرث من العقوبات التالية:
املخالف يف
ٍ
 - 1التنبيه م�شافهة.
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وجه �إىل املخالف ،مع �صورة منه يف ملفه،
 - 3الإنذار كتابة ،وهو �إخطار ر�سمي ُي َّ
ٌ
حمالفة لواجب �أو �أكرث من واجباته اجلامعية،
يبني له فيه �أن �سلوكه كان فيه
و�أنه مل يكن يليق به الوقوع يف مثل هذا ال�سلوك ،و�أن العودة �إليه مر ًة �أخرى
�ست�ؤدي �إىل عقوبة �أ�شد.
 - 4احلرمان من بع�ض اخلدمات املقدمة للطلبة كالتغذية املخف�ضة وامل�شاركة
يف الأن�شطة والرحالت ،وتخفي�ض تذاكر ال�سفر ،وا�ستخدام مرافق اجلامعة،
و�إلغاء ع�ضوية الأندية الطالبية ،مد ًة حمددة �أو مطلق ًا.
وحدة �أخرى.
حدة �سكنية �إىل
ٍ
 - 5النقل من ٍ
 - 6حرمان الطالب من البنني من الإقامة بال�سكن اجلامعي مد ًة ال تزيد عن
ف�صلني درا�سيني.
 - 7حرمان الطالب من البنني من الإقامة بال�سكن اجلامعي مطلق ًا.
 - 8م�صادرة الغر�ض الذي متت به املخالفة م�ؤقت ًا� ،أو ب�شكل دائم� ،أو �إتالفه.
� - 9إلزام الطالب ب�إ�صالح ما �أتلفه �أو التعوي�ض املايل بد ًال عنه.
 - 10حتديد �سقف ال يقل عن درجة النجاح للدرجة النهائية التي ميكن �أن
يح�صل عليها الطالب يف مقرر معني.
 - 11احلرمان من دخول االمتحان النهائي يف مقرر واحد واعتباره را�سب ًا فيه.
� - 12إلغاء درجة الطالب يف مقرر واحد �أو مقررين ،واعتباره را�سب ًا فيه.
واحد� ،أو ف�صلني ،مع ال�سماح له
ف�صل درا�سي
 - 13الإيقاف عن الدرا�سة ملدة
ٍ
ٍ
با�ستخدام مرافق اجلامعة كاملكتبة املركزية.
واحد� ،أو ف�صلني ،و�سحب البطاقة
ف�صل درا�سي
 - 14الإيقاف عن الدرا�سة ملدة ٍ
ٍ
اجلامعية منه ،وحرمانه من دخول اجلامعة مدة العقوبة ،واعتبار دخوله
اجلامعة خمالفة تقت�ضي العقوبة.
 - 15ت�أخري �إ�صدار وثيقة التخرج للطالب املخالف ملدة ف�صل درا�سي واحد� ،أو
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وجه �إىل املخالف ،مع �صورة منه يف ملفه،
 - 2التنبيه كتابة ،وهو �إخطار ر�سمي ُي َّ
ٌ
خمالفة لواجب �أو �أكرث من واجباته اجلامعية.
يبني له فيه �أن �سلوكه كان فيه
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ف�صلني ،مع ال�سماح له با�ستخدام مرافق اجلامعة.
� - 16إلغاء قيد الطالب.
 - 17الف�صل النهائي من اجلامعة.

املادة التا�سعة وال�ستون بعد املائة :
ي�ستثنى مما ورد باملادة الثالثة وال�ستني من هذه الالئحة ما �إذا ر�أت اللجنة
ً
حاجة للت�شهري بعقوبة الطالب املخالف بغر�ض الزجر والردع فيحق لها
الت�أديبية
التو�صية ب�إعالن ماهية املخالفة والعقوبة وا�سم الكلية �أو املعهد الذي ينتمي �إليه
الطالب ،دون ذكر ا�سم الطالب �أو رقمه اجلامعي �أو �أي �أمر يدل على هويته.
ويحق للجنة الت�أديب التو�صية بالت�شهري بالعقوبة مع ذكر ا�سم الطالب �إذا كانت
ً
متعلقة بن�شره ال�شائعات الكاذبة� ،أو اتهامه غريه بال بينة� ،أو
املخالفة ال�صادرة منه
ت�صريحه لو�سائل الإعالم املختلفة �أو مواقع الإنرتنت بت�صريحات مغلوطة.
ً
إ�ضافة �إىل ما ورد املادة الثانية وال�ستني من هذه الالئحة من وجوب التدرج يف
�
العقوبة ،و�أن ُيراعى يف اختيار العقوبات منا�سب ُتها للمخالفة والظروف واملالب�سات
وال�سوابق ،يجب �أن ُيراعى يف العقوبة حتقيقها للغر�ض الذي �أقرت من �أجبه  ،وت�شدد
العقوبة على الطالب املخالف فيكون لها ٌ
�سقف �أدنى يف الأحوال التالية:
من�سوب من من�سوبي اجلامعة بالفعل كال�ضرب ونحوه
 - 1كل طالب يعتدي على
ٍ
واحد.
ف�إنه ال تقل عقوبته عن الإيقاف لف�صل درا�سي
ٍ
من�سوب من من�سوبي اجلامعة بالفعل ف�إنه
 - 2كل طالب يتكرر منه االعتداء على
ٍ
ال تقل عقوبته عن الإيقاف لف�صلني درا�سيني.
 - 3كل طالب يتكرر منه االعتداء على ممتلكات الآخرين داخل اجلامعة
ومرافقها بال�سرقة �أو الإتالف �أو نحوهما ف�إنه يعاقب مبا ال يقل عن الإيقاف
لف�صل درا�سي واحد مع الت�ضمني.
طالب يخالف �أحكام املادة ال�ساد�سة والت�سعني� ،أو الأوىل بعد املائة� ،أو
 - 4كل
ٍ
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واحد.
طالب ُت�ضبط معه خمدرات ممنوعة ف�إنه يعاقب مبا ال يقل عن الإيقاف
 - 5كل
ٍ
عن الدرا�سة ملدة ف�صلني درا�سيني.
 - 6كل طالب يتكرر منه التحني مبرافق اجلامعة للمرة اخلام�سة ف�أكرث يعاقب مبا
ال يقل عن الإيقاف عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي واحد.
 - 7كل طالب يتكرر منه تعمد �إتالف �شيء من مرافق اجلامعة �أو ت�شويهه يعاقب
مبا ال يقل عن الإيقاف عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي واحد ،مع الت�ضمني.
طالبة يتكرر منها للمرة الرابعة �إدخال جهاز مزود بكامريا �إىل مقر
 - 8كل
ٍ
الطالبات �أو �إ�سكانهن ،ومل ت�صور به فال تقل عقوبتها عن الإيقاف عن الدرا�سة
ف�صل درا�سي واحد.
ملدة ٍ
 - 9كل طالبة ت�صور نف�سها داخل مقر الطالبات �أو �إ�سكانهن فال تقل عقوبتها عن
الإيقاف عن الدرا�سة ملدة ف�صل درا�سي واحد.
 - 10كل طالبة ت�صور غريها من من�سوبات اجلامعة وغريهن داخل مقر الطالبات
�أو �إ�سكانهن فال تقل عقوبتها عن الإيقاف عن الدرا�سة ملدة ف�صلني درا�سيني مع
م�صادرة اجلهاز و�إتالفه.
من�سوبة من من�سوبات اجلامعة تعاقب
طالبة يثبت عليها ن�شر �صورة
 – 11كل
ٍ
ٍ
بالف�صل النهائي من اجلامعة.
 – 12كل طالبة يتكرر منها ت�صوير غريها من من�سوبات اجلامعة وغريهن داخل
مقر الطالبات �أو �إ�سكانهن تعاقب بالف�صل النهائي من اجلامعة ،مع م�صادرة
اجلهاز و�إتالفه.

املادة احلادية وال�سبعون بعد املائة :
تعهد
يف كل الأحوال التي تثبت فيها املخالفة على الطالب ف�إنه ُيلزم بكتابة
ٍ
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بااللتزام بتنفيذ ما يخ�صه من القرارات الت�أديبية ال�صادرة يف حقه ،والتعهد بعدم
ً
خمالفة �أخرى تقت�ضي ت�شديد
العودة �إىل املخالفة ،ويكون امتناعه عن كتابة التعهد
عقوبته ،كما يكون امتناعه عن تنفيذ ما يخ�صه من تو�صيات اللجنة كامتناعه عن
ً
خمالفة �أخرى تقت�ضي ت�شديد عقوبته.
مراجعة مركز الإر�شاد الطالبي
و ُي�ستثنى من ذلك احلالة التي يعرب فيها الطالب عن تظلمه من القرارات ال�صادرة
�ضده ؛ ف�إن له احلق يف عدم التوقيع على التعهد �إىل �أن تنتهي �إجراءات التظلم،
وي�صبح القرار ال�صادر قطعي ًا.

املادة الثانية وال�سبعون بعد املائة :
بعمل
يجوز للجنة الت�أديب تعليق تخفيف العقوبة �أو �إلغائها على قيام الطالب
ٍ
يثبت من خالله حتمله للم�س�ؤولية ،وعودته �إىل جادة ال�صواب ،وحر�صه على تاليف
اخلط�أ ال�سابق ،ويكون ذلك العمل واحد ًا �أو �أكرث ،من الأعمال التالية:
 - 1حفظ قدر معني من القر�آن الكرمي.
 - 2حفظ جملة من الأحاديث ال�صحيحة.
 - 3تلخي�ص كتاب �أو �شريط يتحدث عن مو�ضوع خمالفة الطالب مع االختبار
فيه.
 - 4قراءة كتاب �أو ا�ستماع �شريط يتحدث عن مو�ضوع خمالفة الطالب مع
االختبار فيه.
 - 5قيام الطالب بخدمة املكفوفني بالقراءة لهم� ،أو الكتابة عنهم.
 - 6قيام الطالب بالعمل بعمادة �ش�ؤون الطالب مدة معينة يف عمل يتنا�سب مع
قدراته.
 - 7قيام الطالب باملواظبة على املكث يف املكتبة املركزية مد ًة ال تقل عن �سبع
�ساعات �أ�سبوعي ًا ،ويحدد يف تو�صية اللجنة عدد الأيام التي يطلب منه �أن
يفعل فيها ذلك.
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البحث عما يريدون ،و�إرجاع الكتب �إىل �أماكنها مد ًة ال تقل عن �سبع �ساعات
�أ�سبوعي ًا ،و ُيحدَّ د يف تو�صية اللجنة عدد الأيام التي يطلب منه �أن يفعل فيها
ذلك.
 - 9قيام الطالب بالعمل يف ق�سم املخطوطات مبعهد البحوث العلمية و�إحياء
الرتاث الإ�سالمي فيما يوجهه �إليه مدير الق�سم من فرز املخطوطات �أو ن�سخها
على الأقرا�ص املدجمة �أو نحو ذلك مد ًة ال تقل عن �سبع �ساعات �أ�سبوعي ًا،
ويحدد يف تو�صية اللجنة عدد الأيام التي يطلب منه �أن يفعل فيها ذلك.
 -10قيام الطالب بالعمل يف مكتب رئي�س ق�سمه ح�سب ما يكلفه رئي�س الق�سم من
�أعمال تتنا�سب مع قدراته.
 -11ا�شرتاك الطالب بفاعلية يف جلنة �أ�صدقاء �أم القرى بال تدخني.
 - 12قيام الطالب ب�أي نوع تراه اللجنة من �أنواع اخلدمة املجتمعية.
إفادة تثبت قيامه بالعمل املحدد.
و ُيلزم الطالب يف كل ما �سبق ب�إح�ضار � ٍ

املادة الثالثة وال�سبعون بعد املائة :
َُ
احلق يف �إيقاع جميع العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة
ملعايل مدير اجلامعة
الثامنة وال�ستني بعد املائة من هذه الالئحة متى ما كانت حالة املخالف �أو املخالفة
ت�ستوجب اخل�صو�صية وال�سرية� ،أو كانت امل�صلحة العامة للجامعة تقت�ضي البت
ال�سريع يف الق�ضية ،مع مراعاة الت�أكد التام من ثبوت املخالفة على الطالب بالبينة

القاطعة.

املادة الرابعة وال�سبعون بعد املائة :
لعميد �ش�ؤون الطالب �أو من ينيبه �إيقاع العقوبات ( )8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1من
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 - 8قيام الطالب بالعمل يف املكتبة املركزية يف �إر�شاد امل�ستف�سرين ،و�إعانتهم يف
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العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة وال�ستني بعد املائة من هذه الالئحة متى
ما كان ذلك كافي ًا للمخالف ومنا�سب ًا للمخالفة ،مع مراعاة الت�أكد التام من ثبوت
املخالفة على الطالب بالبينة القاطعة.

املادة اخلام�سة وال�سبعون بعد املائة :
ُيراعى يف �إيقاع العقوبات ( )15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10الواردة باملادة الثامنة
وال�ستني بعد املائة من هذه الالئحة �أال يكون �سبب ًا يف �إلغاء قيد الطالب.

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون بعد املائة :
يتوىل عميد �ش�ؤون رفع حما�ضر اللجان الت�أديبية �إىل �سعادة وكيل اجلامعة
لل�ش�ؤون التعليمية يف الق�ضايا التي تخ�ص طلبة املرحلة اجلامعية ومن يف حكمهم،
و�إىل �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يف الق�ضايا التي تخ�ص
طلبة الدرا�سات العليا ومن يف حكمهم.
ولعميد �ش�ؤون الطالب احلق يف االعرتا�ض على العقوبات التي ت�صدرها جلنة
وحينئذ تعاد الق�ضية �إىل اللجنة مع مالحظاته عليها للدرا�سة،
ت�أديب الطالبات،
ٍ
ويف حالة مت�سك اللجنة بر�أيها ف�إن عميد �ش�ؤون الطالب يرفع املح�ضر مع مرئياته،
ويكون ر�أي الوكيل املخت�ص قاطع ًا للخالف.

املادة ال�سابعة وال�سبعون بعد املائة :
ي�صدر عميد �ش�ؤون الطالب القرارات الت�أديبية على املخالفني بعد م�صادقة
الوكيل املخت�ص على حم�ضر جلنة الت�أديب.
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 - 1التو�صية بف�صل الطالب نهائي ًا من اجلامعة ف�إن عميد �ش�ؤون الطالب يرفع يف
�ش�أنها خطاب ًا �إىل معايل مدير اجلامعة للإ�صدار قرار الف�صل.
 - 2التو�صية ب�إلغاء قيد طالب الدرا�سات العليا ف�إن عميد �ش�ؤون الطالب يحيل
املعاملة بعد امل�صادقة �إىل �سعادة عميد الدرا�سات العليا لي�صدر جمل�س العمادة
قرار �إلغاء القيد ،مع �إ�شعار عمادة �ش�ؤون الطالب ،واجلهات ذات العالقة.

املادة الثامنة وال�سبعون بعد املائة :
مع مراعاة ما ي�أتي يف املادة التا�سعة وال�سبعني بعد املائة من هذه الالئحة يتوىل
عميد �ش�ؤون الطالب خماطبة اجلهات ذات العالقة بالقرارات الت�أديبية ال�صادرة
بحق الطالب املخالف ،ومتابعة تنفيذها ملا يخ�صها من تلك القرارات.

املادة التا�سعة وال�سبعون بعد املائة :
يرتتب على الف�صل النهائي من اجلامعة عدم ال�سماح نهائي ًا للطالب بالقيد يف �أي
كلية من كليات اجلامعة �أو معاهدها ،ويخاطب معايل مدير اجلامعة اجلهات املخت�صة
لإبالغ بقية اجلامعات باململكة بقرار الف�صل.

املادة الثمانون بعد املائة :
مع مراعاة ما ورد باملادة الثالثة وال�ستني من هذه الالئحة تقوم �إدارة الت�أديب
وحماية الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب بحفظ القرارات الت�أديبية ال�صادرة بحق
الطالب يف ملفه ورقي ًا ،ويف املنظومة الإلكرتونية.
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و ُي�ستثنى من ذلك ما يلي:

الئحة حقوق وواجبات الطالب

املادة احلادية والثمانون بعد املائة :
تقوم �إدارة الت�أديب وحماية الطالب بعمادة �ش�ؤون الطالب ب�إبالغ الطالب وويل
�أمره بالقرارات ال�صادرة بحقه ،و�إفهامه بحقوقه وواجباته يف هذا ال�صدد.
ويجوز لعميد �ش�ؤون الطالب توجيه �إدارة الت�أديب باالكتفاء ب�إبالغ الطالب فقط
�إذا ر�أى امل�صلحة يف ذلك.

املادة الثانية والثمانون بعد املائة :
يخت�ص عميدُ �ش�ؤون الطالب ومنَ ينيبه باحلقِّ يف �إيقاف ت�سجيل الطالب املتهم
ُّ
باملخالفة يف املقررات� ،أو تعليق نتائجه� ،أو كليهما مع ًا يف واحدة من احلاالت التالية:
� - 1إذا مل يح�ضر الطالب املتهم باملخالفة �إىل وحدة الت�أديب �أو جلنة الت�أديب
رغم ا�ستدعائه بالطرق النظامية املمكنة.
� - 2إذا ُخ�شي �أن يتخرج الطالب قبل عر�ضه على جلان الت�أديب املخت�صة.

الئحة حقوق وواجبات الطالب

الباب ال�ساد�س
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املادة الثالثة والثمانون بعد املائة :
ت�سري مواد هذه الالئحة من تاريخ اعتمادها نهائي ًا من جمل�س اجلامعة ،وتلغي
جميع ما يتعار�ض مع م�ضمونها يف لوائح اجلامعة ،ويف حال وجود �إخالل بحقوق
�سابق على اعتماد هذه الالئحة ف�إن للطالب احلقَّ يف التقدم بتظلمه مهما
الطالب
ٍ
مدة ال تتجاوز �ستني يوم ًا من اعتماد هذه الالئحة
تقادم �إىل اللجان املخت�صة يف ٍ
ون�شرها.

املادة الرابعة والثمانون بعد املائة :
تن�شر هذه الالئحة بعد اعتمادها يف املوقع الر�سمي للجامعة ،ويف �صحيفة
اجلامعة ،وتطبع منها ٌ
ن�سخ توزع على كافة من�سوبي اجلامعة ،وتتوىل عمادة �ش�ؤون
الطالب تنفيذ ذلك ومتابعته مع اجلهات ذات العالقة.

املادة اخلام�سة والثمانون بعد املائة :
على جميع من�سوبي اجلامعة اعتما ُد العمل بهذه الالئحة ،واحلر�ص على تنفيذ
�أحكامها ،وااللتزام بها ،وعلى عمداء الكليات والعمادات امل�ساندة ومديري الإدارات
تذكري من�سوبي كلياتهم وعماداتهم و�إداراتهم بها مطلع كل عام درا�سي.

123

الأحكام اخلتامية

الأحكام اخلتامية

الأحكام اخلتامية

الئحة حقوق وواجبات الطالب

املادة ال�ساد�سة والثمانون بعد املائة :
كل تعديل يطر�أ على مواد نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات ،ولوائحه،
وقراراته ،ف�إنه ي�سري تلقائي ًا على مواد هذه الالئحة امل�ستقاة منها.

املادة ال�سابعة والثمانون بعد املائة :
ملجل�س اجلامعة احلق يف تف�سري مواد هذه الالئحة ،وتعديلها ح�سب مقت�ضيات
امل�صلحة العامة.
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