المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية
عمادة شؤون الطالبات
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الئحة تأديب الطالبات يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

التعريفات

املادة األوىل:

تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة على المعاني المدونة أمام كل منها على
النحو التالي:
 .1اجلامعة :جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.
.2

الطالبات:

مجيع الطالبات امللتحقات بالدراسة يف اجلامعة أياً كانت مستوياهتن التعليمية أو

جنسياهتن.
 .3اللجنة :اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات بعمادة شؤون الطالبات.
 .4املخالفة :هي كل ما خيالف أنظمة ولوائح وتعليمات اجلامعة.
 .5العقوبة :هي اجلزاء التأدييب املنصوص عليه يف هذه الالئحة .
 .6االختبار :كل ما تؤديه الطالبة وفقاً ألحكام الئحة الدراسة واالختبارات اجلامعية.
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األهداف

املادة الثانية:

تعىن أحكام هذه الالئحة مبا يلي:
 .1ضبط سلوك الطالبات داخل اجلامعة أو يف أي من مرافقها.
 .2إصالح وهتذيب الطالبات املخالفات ومعاجلة سلوكهن باألساليب الرتبوية املتاحة باجلامعة.
 .3حتديد كل ما يُعد من أفعال أو أقوال أو ممارسات خمالفة لنظام اجلامعة .
 .4إقرار العقوبات التأديبية على الطالبات املخالفات لألنظمة واللوائح املعمول هبا يف اجلامعة.

املبادئ العامة
املادة الثالثة :

تسري هذه الالئحة على مجيع الطالبات املسجالت باجلامعة انتظاما أو انتسابا وامللتحقات بربامج
التدريب والدورات والدراسات العليا أياً كان نوعها ومستواها ،مع عدم االخالل باألحكام الواردة بنظام
جملس التعليم العايل واجلامعات  ،وما صدر حوله من وثائق وتعديالت باللوائح والقرارات املتعلقة به.
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املادة الرابعة :

اجلهة املختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي عمادة شؤون الطالبات بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة
باجلامعة.
املادة اخلامسة:

ال تطبق العقوبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة على املخالفات اليت تقع من الطالبة خارج اجلامعة ،
وال متس اجلامعة وأنظمتها املختلفة ،ما مل حتيلها اجلهة املختصة للجامعة.
املادة السادسة:

ال جيوز للطالبة أن حتتج باجلهل ،أو بعدم العلم بأنظمة اجلامعة ولوائحها ،وما تصدره اجلامعة من تعليمات،
من أجل عدم إيقاع العقوبات املقررة هبذه الالئحة عليها ،وعلى اجلامعة نشر هذه الالئحة بعد اعتمادها
وإعالهنا للطالبات يف وسائل اإلعالن املعمول هبا يف اجلامعة .
املادة السابعة :

يكون للعميدات ورئيسات األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرات اإلدارات وموظفات األمن والسالمة
واحلراسات األمنية ومشرفات السكن ومنسوبات مكاتب محاية اجملتمع باجلامعة السلطة الضبطية وهن
مسؤوالت جمتمعات أو منفردات عن ضبط املخالفات املرتكبة من الطالبات وفق لوائح اجلامعة  ،وعند
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حصول خمالفة تقع داخل اجلامعة أو يف أحد مرافقها يتم حترير حمضر ضبط من قبل من تضبط املخالفة ممن
ذكرن سابقاً ،وحتيلها لرئيستها املباشرة اليت تتوىل بدورها الرفع هبا لرئيسة اللجنة الدائمة للتأديب (عميدة
شؤون الطالبات)  ،حيث تقوم بإعداد احملضر والتوصية بالعقوبة املناسبة والرفع به لوكيلة اجلامعة للدعم
األكادميي واخلدمات الطالبية العتماده.
املادة الثامنة:

تٌعد القرارات الصادرة من عمادة شؤون الطالبات بتوقيع العقوبات نافذة بعد مصادقة وكيلة اجلامعة للدعم
األكادميي واخلدمات الطالبية ، ،ولوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية التوجيه بإعادة النظر
يف العقوبة ،أو حتديد عقوبة أخرى تراها مناسبة.
املادة التاسعة:

يف حال ثبوت أن املخالفة املنسوبة للطالبة تشكل جرمية جنائية  ،فإن لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي
واخلدمات الطالبية أن ترفع ملعايل مديرة اجلامعة توصياهتا بإحالة كل ما يتعلق باملخالفة من مستندات
وحتقيقات إىل اجلهات احلكومية املختصة نظامياً للنظر يف هذه اجلرمية .وللجنة التأديب أن توقف إجراءاهتا
التأديبية إىل أن يصدر حبقها حكم هنائي.
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املخالفات

املادة العاشرة:

كل ما يصدر من الطالبة من إخالل باألنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات اليت تصدر عن اجلامعة ،وكذا
ما يصدر عن الطالبة من إخالل بالنظام العام واآلداب العامة والتعاليم اإلسالمية واألعراف االجتماعية،
يعد خمالفة تأديبية تعرض مرتكبتها للعقوبات التأديبية املبينة يف هذه الالئحة ومنها على سبيل املاال
األعمال التالية:
 .1القيام بأي فعل أو قول خمل بالدين أو باألخالق أو الذي ميس الشرف أو الكرامة وخيل حبسن
السرية والسلوك واآلداب املرعية داخل اجلامعة.
 .2االنشغال باملسائل اليت تتعارض مع األنظمة العامة للمملكة ،وختل بالوحدة الوطنية  :كاملنظمات
املعارضة  ،أو توزيع النشرات أو امللصقات أو الصحف أو مجع األموال أو التوقيعات قبل احلصول على
املوافقة الرمسية.
 .3تعاطي أو تداول وترويج أي من املمنوعات على سبيل املاال املخدرات وتناول املشروبات احملرمة.
 .4إحضار األفالم أو الصور أو اجملالت أو الكتب احملظورة وتداوهلا وآالت التصوير بكل أشكاهلا أو
غريها مما يعد خمالفاً لألنظمة أو اللوائح أو اآلداب العامة.
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 .5التصريح من غري إذن بأي أخبار أو معلومات مغلوطة عن اجلامعة للصحف واجملالت ووسائل
اإلعالم.
 .6تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك واالمتناع عن حضور احملاضرات أو األعمال اجلامعية اليت
تقضى اللوائح باملواظبة عليها.
 .7اإلخالل بالنظام واالنضباط وحسن سري الدراسة يف اجلامعة وكافة مرافقها وبالقواعد املتبعة أثناء
احملاضرات أو االختبارات أو الندوات أو األنشطة اليت تقام داخل اجلامعة أو خارجها وتشرتك فيها
اجلامعة.
 .8اإلخالل بالنظام واالنضباط وخمالفة اللوائح والتعليمات املتعلقة بالسكن اجلامعي ووسائل النقل
اجلامعية ،وأي مرفق من مرافق اجلامعة األخرى ،أو التحريض على ما سبق.
 .9الغش يف االختبار بأي وسيلة من وسائله  ،أو االشرتاك فيه أو املساعدة عليه أو الشروع فيه  ،أو
احلصول بطريقة غري مشروعة على أسئلة االختبار قبل انعقاده .
. 11الغش واحملاكاة يف التقارير والبحوث والتدريبات العملية أو امليدانية أو مشاريع التخرج أو رسائل
املاجستري أو الدكتوراه.
.11انتحال شخصية غريها يف أي من األمور اليت هلا عالقة باجلامعة وشؤوهنا ،وإعطاء وثائق أو هويات
اجلامعة لغريها بقصد استخدامها بطريقة غري مشروعة ،أو التحدث باسم اجلامعة دون صفة رمسية.
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 .12كل ما يصدر عن الطالبة من أفعال أو أقوال من شأهنا املساس بالعقيدة أو التشكيك يف الاوابت
الشرعية هلا أو لغريها أو ميس شرف أو كرامة األخرين  ،وكل األفعال واألقوال اليت من شأهنا اإلخالل
حبسن السرية والسلوك والتعاليم اإلسالمية واألعراف اجملتمعية ،أو منافاة اخللق القومي الذي ينبغي أن
تتحلى به الطالبة ،أو ما من شأنه اإلساءة إىل مسعة اجلامعة.
 . 13االعتداء بالفعل أو بالقول حبق أحد من منسويب اجلامعة أو منسويب الشركات القائمة بالعمل يف
اجلامعة .
 .14االطالع دون وجه حق على املعلومات السرية اخلاصة بأي من منسويب اجلامعة أو نشرها ،أو
إرشاد اآلخرين لكيفية احلصول عليها.
 .15تزوير املستندات أو الشهادات أو الوثائق الرمسية أو استعماهلا بعد تزويرها سواء كانت صادرة من
اجلامعة أو من خارجها ما دامت هلا صلة بعالقة الطالبة باجلامعة أو بإجراءات الدراسة فيها ،أو إتالف
كل أو بعض حمتوياهتا عمداً ،أو اتباع طرق غري مشروعة للحصول عليها  ،سواءً كانت الطالبة فاعلة
أصلية أو شريكة .
 . 16كل إساءة استعمال أو إتالف أو ختريب متعمد ملنشآت اجلامعة أو ممتلكاهتا أو تعديلها أو نقلها
بغري موافقة اجلهات املختصة ،أو حماولة ذلك ،وكل سلوك يؤثر على نظافة اجلامعة ومرافقها.
 .17محل أو حيازة أية أسلحة نارية أو بيضاء أو متفجرات .
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 .18محل أو حيازة أي مواد قابلة لالشتعال داخل اجلامعة أو مرافقها بغرض استعماهلا ألغراض غري
مشروعة ،أو التهديد باستعماهلا.
 .19استخدام التقنيات احلدياة هبدف اإلضرار باجلامعة أو أحد منسوبيها.
.21عدم االلتزام بالذوق العام يف الزي أو امللبس أو اهليئة مبا ال يتناسب مع التعاليم اإلسالمية وأعراف
اجملتمع السعودي وما تصدره اجلامعة من تعليمات يف هذا الشأن.
. 21خروج الطالبة من اجلامعة أو السكن بدون إذن رمسي من اجلهات املختصة ،أو وضع نفسها موضع
الشبهة يف تكرار خروجها ومواعيدها ،أو االنقطاع عن السكن دون تبليغ كتايب مسبق إلدارة السكن
مدة مخسة عشر يوماً دون عذر مقبول ،أو إيواء أي شخص داخل السكن دون إذن كتايب مسبق ،أو
خمالفة الئحة وتعليمات سكن الطالبات.
.22االمتناع عن تقدمي األوراق الابوتية جلهات االختصاص حال طلبها .
 .23إخالل الطالبة أثناء التحقيق معها بالنظام  ،أو حماولتها تضليل التحقيق أو االمتناع عن التوقيع أو
االدالء باألقوال واحلضور أو خروجها عن حدود األخالق واآلداب الواجبة يف تصرفاهتا أو يف خماطبتها
للجنة التأديب.
 .24السرقة.
 .25التدخني.
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 .26االمتناع عن االمتاال للعقوبة اليت توقعها اجلهات املختصة يف هذه املخالفات.
 .27استعمال مباين اجلامعة أو مرافقها أو ممتلكاهتا لغري ما أعدت له دون إذن سابق من اجلهة ذات
العالقة.
 .28كل خمالفة أخرى ترى اجلامعة أهنا تشكل إخالالً مبا تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ومل يرد
بشأهنا نص خاص يف هذه الالئحة.

العقوبات

املادة احلادية عشرة:

العقوبات التأديبية اليت توقع على الطالبة املخالفة:
 .1التنبيه مشافهة أو كتابة.
 .2توجيه الطالبة وإرشادها من خالل إحالتها إىل مراكز اإلرشاد والتوجيه يف اجلامعة.
 .3اإلنذار الكتايب مع تعهد خطي من الطالبة بعدم تكرار املخالفة .
 .4تكليف الطالبة بأداء بعض األعمال اخلدمية أو االجتماعية أو حضور الدورات داخل اجلامعة أو
خارجها مبا ال يتجاوز شهراً واحداً.
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 .5احلرمان املؤقت ملدة فصل أو فصلني دراسيني متتاليني من ممارسة نشاط أو أكار من األنشطة
الطالبية اليت ارتكبت الطالبة املخالفة أثناء ممارستها.
 .6إلغاء تسجيل الطالبة يف مقرر أو أكار.
 .7حرمان الطالبة من مقرر أو أكار.
 .8يف حال الغش يف االختبارات أو يف حالة السرقة الفكرية يف البحوث أو التقارير أو املشاريع
الدراسية فلصاحب الصالحية توقيع إحدى العقوبات التالية على أن يراعى حجم املخالفة اليت
اقرتفتها الطالبة ومدى تكرارها وهي:
أ -االكتفاء بإلغاء اختبار الطالبة يف ذلك املقرر وحده وتُعد نتيجتها فيه ملغاة .
ب -إلغاء اختبار الطالبة يف مقرر آخر أو أكار إضافة إىل إلغاء اختبارها يف املقرر الذي غشت فيه
وتُعد نتيجتها فيه ملغاة .
ج -إلغاء اختبار الطالبة يف مجيع مقررات ذلك الفصل الدراسي وتُعد نتيجتها فيه ملغاة.
د -يف حال السرقة الفكرية يتم إلغاء املشروع كامالً.
 .9احلرمان من التمتع ببعض املزايا اجلامعية.
 .11يف حالة إتالف الطالبة ألي من ممتلكات اجلامعة تتحمل الطالبة قيمة ما أتلفته .
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 .11إيقاف الطالبة مؤقتاً عن الدراسة باجلامعة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني متتاليني كما ال حتتسب
للطالبة املواد اليت تدرسها يف أي جامعة أخرى أثناء هذه الفرتة.
 .12عدم منح الطالبة وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غري األكادميية إذا ثبت احلصول
عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش.
 .13الفصل النهائي من اجلامعة.

تشكيل واختصاص جلنة التأديب

املادة الثانية عشرة:

أ .تشكيل اللجنة:

• يصدر قرار تشكيل اللجنة من معايل مديرة اجلامعة ملدة عامني قابلة للتجديد.
• تشكل اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات باجلامعة برئاسة عميدة شؤون الطالبات باجلامعة ،وعضوية
عميدة أو وكيلة القبول والتسجيل وثالثة من أعضاء هيئة التدريس ترشحهن عميدة شؤون الطالبات
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ومستشار قانوين كأعضاء دائمني وعميدة أو وكيلة الكلية لشؤون الطالبات اليت تنتمي إليها الطالبة
املخالفة.
• ال تصح جلسات التأديب إال حبضور مجيع أعضاء اللجنة أو من ينوب عنهن بقرار يصدر من
معايل مديرة اجلامعة  ،وتصدر قراراهتا بأغلبية أصوات أعضائها.
ب .االختصاص:

ختتص اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات بعمادة شؤون الطالبات مبا يلي:
• التحقيق يف املخالفة احملولة إليها وما يرتبط هبا ،أو احالة املخالفة للجنة منباقة من جلنة التأديب
الرئيسة تتوىل التحقيق ومن مث إعداد تقرير يتضمن بيانات الطالبة احملالة وملخص الوقائع ووصف
املخالفة املنسوبة للطالبة ومدى ثبوهتا وأدلة الابوت إن وجدت وترفع العقوبة املوصى هبا إىل اللجنة
الدائمة للتأديب.
• تقوم اللجنة بعرض التقرير على وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية العتماده.
• دراسة املخالفات الواردة من الكليات لالرتقاء مبستوى االنضباط باجلامعة وإعداد تقارير بذلك،
يرفع لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية.
• تقدمي تقرير سنوي عن سري العمل باللجنة وتوصياهتا ومقرتحاهتا يرفع إىل وكيلة اجلامعة للدعم
األكادميي واخلدمات الطالبية.
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املادة الثالثة عشرة:

تتوىل رئيسة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات رفع حماضر اللجنة لعميدة شؤون الطالبات ويرفق هبا
ملفات التحقيق والعقوبة املناسبة واليت تقوم بدورها بالرفع هبا لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات
الطالبية للمصادقة عليها.

ُ
السلطات املختصة بتوقيع العقوبة

املادة الرابعة عشرة :

 .1عميدة الكلية :وهلا توقيع العقوبات رقم  8 ، 3 ، 2 ، 1من املادة احلادية عشرة من هذه الالئحة.
 .2وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية :وهلا توقيع مجيع العقوبات الواردة يف املادة الاانية
عشرة من هذه الالئحة.
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إجراءات التأديب

املادة اخلامسة عشرة:

 .1عند ارتكاب الطالبة خمالفة معينة يتم كتابة تقرير بالواقعة ورفعه اىل وكيلة الكلية لشؤون الطالبات
عن طريق أحد املشرفات أو أعضاء اهليئة اإلدارية أو مسؤويل األمن والسالمة أو أعضاء هيئة
التدريس بالكلية ومن يف حكمهم.
 .2تقوم وكيلة الكلية لشؤون الطالبات يف الكلية بدراسة احلالة و كتابة حمضر بذلك ورفعه مع باقي
األوراق والتقارير لعميدة الكلية.
 .3تقوم عميدة الكلية بعد االطالع على احملضر واملستندات املرفقة برفعه لعميدة شؤون الطالبات
باجلامعة.
 .4حتيل عميدة شؤون الطالبات احملضر للجنة الدائمة لتأديب الطالبات وتعد اللجنة تقريراً بنتيجة
التحقيق يتضمن بيانات الطالبة احملالة وملخص الوقائع ووصف املخالفة ومدى ثبوهتا وأدلة الابوت
إن وجدت والعقوبة املوصى هبا ويتم عرض التقرير على وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات
الطالبية العتماده وإذا تبني للجنة الدائمة لتأديب الطالبات عدم ثبوت التهمة يف حق الطالبة
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أو عدم كفاية األدلة الابوتية عليها أو عدم جترمي الفعل املنسوب اىل الطالبة فلها احلق يف حفظ
التحقيق وإثبات قرارها باحلفظ وفقاً للسبب الذي تبني هلا .
 .5إذا كانت العقوبة املوصى هبا من صالحيات عميدة الكلية وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذه
الالئحة ،كان هلا املوافقة عليها أو تعديلها يف حدود صالحياهتا.
 .6إذا كانت العقوبة املوصى هبا خترج عن صالحيات عميدة الكلية ،أو ارتأت استحقاق الطالبة
لعقوبة خترج عن صالحياهتا ،تقوم بإحالة ملف التحقيق كامالٌ إىل عميدة شؤون الطالبات.
 .7يتم عرض تقرير اللجنة على وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية ،وهلا اختاذ االجراء
املناسب باملوافقة أو عدمها.
املادة السادسة عشرة:

 .1يراعى يف توقيع العقوبات املبينة يف املادة احلادية عشرة تناسبها مع درجة املخالفة مع مراعاة السوابق
والظروف احمليطة .
 .2ال توقع العقوبة على الطالبة إال بعد حتقيق كتايب يكفل هلا فيه وسائل الدفاع عن نفسها وتابت
إدانتها باألدلة الابوتية ومنها ما يلي:
أ -اإلقرار بارتكاب املخالفة كتابياً.
ب -ضبط الطالبة متلبسة باملخالفة .
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ج -ثبوت شهادة الشهود كتابياً.
د -توفر القرائن واألدلة اليت تدين الطالبة .
هـ ـ يف حالة عدم حضور الطالبة بغري عذر مقبول يف املواعيد احملددة للتحقيق اليت بلغت هبا  ،حيق للجنة
مىت ارتأت ذلك السري يف نظر املخالفة مىت ثبت هلا إمتام تبليغ الطالبة مبوعد التحقيق  ،ويعد القرار التأدييب
الصادر يف حقها حضورياً.
 .3الطالبة اليت ارتكبت خمالفة موجبة للتأديب ال متكن من سحب ملفها أو التحويل من كليتها إىل
كلية أخرى حىت يصدر القرار حبقها.
 .4عند تعدد املخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع اجلزاء األشد من بني اجلزاءات املقررة يف
هذه املخالفة.
 .5ال حتتسب مدة عقوبة الفصل من سنوات القيد.
 .6ال تعاقب الطالبة على املخالفة الواحدة بأكار من عقوبة تأديبية واحدة ،كما أهنا ال تعاقب على
املخالفة الواحدة أكار من مرة إال إذا تكررت املخالفة.
 .7جيب أن يكون قرار العقوبة ُمسبباً ويودع صورة منه يف امللف اخلاص بالطالبة .
ِ
ب خارج اجلامعة إال إذا كان له عالقة مباشرة باجلامعة.
 .8ال جيوز توقيع جزاء على الطالبة ألمر ْارتُك َ
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املادة السابعة عشرة:

إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف البندين التاسع والعاشر من املادة احلادية عشرة من
هذه الالئحة بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر ،فال تعفى مرتكبتها من املسؤولية التأديبية وتقوم وكيلة
اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية بإحالتها إىل جلنة تأديب الطالبات الدائمة لتوقيع العقوبة
املناسبة عليها.
املادة الثامنة عشرة:

يف حال ثبوت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف البند التاسع والعاشر من املادة احلادية عشرة من
هذه الالئحة يف حق طالبة كانت قد تسلمت وثيقة خترجها فإنه جيوز للجامعة إلغاء قرار منحها وثيقة
التخرج أو الشهادة ،كما جيوز هلا إحالة كل ما يتعلق باملخالفة من مستندات وحتقيقات إىل جهات الدولة
املختصة نظامياً بالنظر فيها.
املادة التاسعة عشرة:

على جلنة تأديب الطالبات أن تراعي يف توقيع العقوبات الواردة يف البندين  7 ، 6من املادة الاانية عشرة أال
تكون سبباً يف إلغاء قيد الطالبة من اجلامعة كما جيوز هلا أن تضمن قرارها عدم احتساب مدة عقوبة الفصل
املؤقت ضمن املدة الدراسية للطالبة.
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املادة العشرون :

ختتص عمادتا شؤون الطالبات والقبول والتسجيل بعد إبالغهما بقرار توقيع العقوبة الصادرة من جلنة
التأديب املختصة على الطالبة املخالفة باختاذ إجراءات تنفيذها على الفور ،وذلك وفقاً للصالحيات املقررة
لكل منهما يف اللوائح واألنظمة اجلامعية.

املادة الواحدة والعشرون:

ختتص وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية باختاذ اإلجراءات النظامية اخلاصة بإبالغ اجلهات
املختصة بالدولة عن املخالفات اليت تابت ارتكاب أو اشرتاك أي شخص من خارج اجلامعة فيها بعد
إحالتها إليها من صاحب الصالحية مىت ما رأت أن هناك ضرورة هلذا اإلجراء ،كما جيوز هلا إحاطة مرجعها
مبضمون هذه املخالفات.
كما ختتص عميدة شؤون الطالبات بإخطار ويل أمر الطالبة الصادر حبقها التأديب مىت ما رأت أن هناك
ضرورة هلذا اإلجراء .ويراعى إخطار وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية قبل اختاذ أي من
هذين اإلجراءين بأسبوع على األقل.
املادة الثانية والعشرون:

ملديرة اجلامعة أن تتوىل كافة اختصاصات جلنة تأديب الطالبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة وأن توقع
أياً من العقوبات املنصوص عليها يف املادة الاانية عشرة يف حالة حدوث اضطراب أو إخالل كبري بالنظام يف
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اجلامعة ،أو وقوع حالة هتديد تستدعي البت السريع ،وكذلك يف حالة ارتكاب الطالبات خمالفات تأديبية
تستدعي معاجلتها اخلصوصية أو السرية.

إجراءات التظلم

املادة الثالثة والعشرون:

حيق للطالبة أن تتظلم من قرار العقوبة الصادر حبقها وتقدم الطالبة تظلمها إىل وكيلة اجلامعة للدعم
األكادميي واخلدمات الطالبية خالل مخسة عشر يوماً من إبالغها بالقرار ولوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي
واخلدمات الطالبية اختاذ ما تراه مناسباً أو عرض التظلم على جملس اجلامعة للبت يف أقرب جلسة من تاريخ
إبالغها بالقرار.
املادة الرابعة والعشرون:

جيوز للطالبة التقدم لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية بطلب إعادة النظر يف القرار التأدييب
الصادر حبقها بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من اجلامعة بعد مضي عامني على األقل من تاريخ صدوره
لعرضه على جملس اجلامعة إلعادة النظر يف هذا القرار .
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أحكام عامة

املادة اخلامسة والعشرون:

 .1تبلغ اجلهات ذات العالقة باجلامعة مبضمون القرار خالل أسبوع من صدوره.
 .2حتفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية يف ملف الطالبة ،وعلى مجيع اجلهات اليت تقوم بتوقيع
العقوبة على املخالفة تزويد عمادة القبول والتسجيل بصورة من قرارها.
 .3يعلن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية بالشكل الذي توصي به اللجنة بعد موافقة وكيلة
اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية.
 .4جيوز لعمادة شؤون الطالبات حسب ما توصي به اللجنة إبالغ القرار الصادر بالعقوبة إىل الطالبة
وويل أمرها خالل أسبوعني من تاريخ صدوره حسب ما نصت عليه الالئحة.
 .5احملافظة على القرائن واالدلة احملسوسة إذا مت ضبطها .
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املادة السادسة والعشرون:

يف حالة صدور عقوبة اإليقاف املؤقت عن الدراسة باجلامعة متنع الطالبة من االستفادة من اخلدمات
واألنشطة اليت تقدمها اجلامعة خالل مدة العقوبة .

املادة السابعة والعشرون:

باستاناء ما ورد يف الفقرة ( )11-9من املادة (العاشرة) ال جيوز توقيع أياً من العقوبات التأديبية الواردة يف
املادة الاانية عشرة من هذه الالئحة على املخالفات اليت مضى على اكتشافها أكار من عامني دون اختاذ
إجراءات للتحقيق فيها.

املادة الثامنة والعشرون:

إذا انتهت مدة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات تستمر يف عملها إىل أن تشكل جلنة جديدة حتل حملها.

املادة التاسعة والعشرون:

يتوىل موظفو األمن والسالمة باجلامعة احملافظة على األمن والنظام داخل احلرم اجلامعي وتكون للتبليغات
والتقارير اليت يقدموهنا حجيتها على الطالبة مامل يابت عكس ذلك .
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املادة الثالثون :

جمللس اجلامعة احلق يف إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد هبذه الالئحة وله حق تفسريها.

املادة الواحدة الثالثون:

يعمل هبذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من جملس اجلامعة ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح أو
قرارات أو تعليمات سابقة على اعتماد هذه الالئحة.
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