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 الئحة تأديب الطالبات يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 

 املادة األوىل: 
املعاني املخصصة هلا أدناه مامل تدل القرينة على غري  الالئحةحيثما وردت يف تية اآليكون للكلمات والعبارات 

 ذلك :
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن. اجلامعة:  .1

طالبات  نجنسيتها ، ويلحق به و، أ التعليميةكل طالبة مقيدة يف اجلامعة أيًا كانت مستوياتها  الطالبات: .2

 .  الربامج التدريبية  اتومنسوب ،الدبلومات ، والعلياالدراسات 

دراسة املخالفات الطالبية  واملناط بها عمادة شؤون الطالباتيف للجنة الدائمة لتأديب الطالبات اللجنة: ا .3

العقوبة اليت تستحقها ،لتقرير وتقدير ومراكز وإدارات اجلامعة املختلفةاملرفوعة من األقسام والكليات 

 .  الئحة الـتأديب وتشكل بقرار من معالي مديرة اجلامعة  الطالبة وفقًا لقواعد ونصوص

، لوائح وتعليمات اجلامعةأو نظمة الدولة أ وأأحكام الشريعة اإلسالمية هي كل ما خيالف املخالفة:  .4

 من هذه الالئحة. الثامنة ومجيع ما خيل بالنظام واآلداب العامة وكل ما مشلته املادة

 .كل عقوبة منصوص عليها يف هذه الالئحة العقوبة: .5

 الدراسة واالختبارات اجلامعية. كل ما تؤديه الطالبة وفقًا ألحكام الئحةاالختبار:  .6

 الثانية :املادة 

يف  والدراسات العلياوالدبلوم  البكالوريوسحكام هذه الالئحة مجيع الطالبات املقيدات يف مرحلة خيضع أل

  ا.أيًا كان نوعها ومستواهبالدورات والربامج التدريبية،  وامللتحقات ،اجلامعة
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 : الثالثةاملادة 

 : يأتي  تهدف هذه الالئحة ملا

                                                                                                         .أعضاء فاعالت يف جمتمعهن نليّك مرافقها أي من اجلامعة أويفط سلوك الطالبات داخل ضب .1

من  اجلامعةيف معاجلة سلوكهن باألساليب الرتبوية املتاحة  وأالطالبات املخالفات  وتقويم سلوكصالح إ .2

 .وأكادمييًا تربويًا سلوكياتهن مبعاجلة الغاية وحتقيقخالل توقيع عقوبات تتناسب مع جسامة خمالفاتهن 
 املادة الرابعة : 

ومديرات اإلدارات وموظفات األمن والسالمة  عليميةيةة التاهلالعميدات ورئيسات األقسام وأعضاء  .1

كل يف دائرة اجلامعة مسؤولون عن ضبط الطالبات املخالفات يف احلراسات األمنية ومشرفات السكن و

 . اختصاصه وفق أنظمة ولوائح اجلامعة 
ن تضبط املخالفة ممن ذكرن من قبل ماملخالفة يتم حترير حمضر ضبط تفصيلي بوقائع ومالبسات   .2

  املستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وجدت . باحملضر وترفق  ،سابقًا
تتوىل بدورها الرفع بها لعمادة شؤون  وتبعًا لنوع املخالفة ضبط إىل الرئيسة املباشرة حيال حمضر ال .3

  .الطالبات

 :  اخلامسةاملادة 

م األكادميي نافذة بعد مصادقة وكيلة اجلامعة للدعالتوصيات بالعقوبات املرفوعة من اللجنة الدائمة للتأديب عد ُت

 بإعادة النظر يف العقوبة، أو حتديد عقوبة أخرى تراها مناسبة.لوكيلة التوجيه لو واخلدمات الطالبية،

 :  السادسة املادة
ال جيوز للطالبة احملالة إىل التحقيق مبوجب هذه الالئحة أن تنسحب من اجلامعة أو خيلى طرفها منها قبل انتهاء 

ق إخطار عمادة القبول كما يتعني على جلنة التأديب املختصة عند إحالة أي طالبة للتحقيالتحقيق معها ، 

والتسجيل إليقاف إجراءات خترجها أو إخالء طرفها من اجلامعة حلني البت بالقرار النهائي يف موضوع املخالفة 

 املنسوبة إليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :السابعةاملادة 
إثباتها يف حمضر فيجب على جلنة التأديب ، جرمية جنائيةعلى  تطوى ت أن املخالفة املنسوبة للطالبةيف حال ثبو

باملخالفة من مستندات ديرة اجلامعة توصياتها بإحالة كل ما يتعلق م رفعتتوقف مجيع إجراءاتها و اللجنة و

ختصة نظامًا بالنظر يف مثل هذه اجلرمية ، وتستأنف اللجنة إجراءاتها عقب صدور وحتقيقات إىل اجلهات امل

 احلكم أو القرار النهائي من اجلهة املختصة.
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  الثامنة :املادة 
أو أنظمة الدولة أو الفًا أحكام الشريعة اإلسالمية يعد خمالفة تأديبية كل قول أو فعل يصدر عن الطالبة خم

 :تية آلاجلامعة ، ومنها األعمال ا وأعرافلوائح وتعليمات 

ميس الدين أو الثوابت الشرعية أو الشرف أو الكرامة وخيل حبسن السرية  فعل  أوقول بأي  القيام .1

 والسلوك واألخالق واآلداب العامة أو ما من شأنه اإلساءة إىل مسعة اجلامعة. 
 اليت تقضي اللوائح باملواظبة عليها .أو األعمال اجلامعية األخرى  تعطيل الدراسة أو التحريض عليه، .2
أثناء افة مرافقها، وبالقواعد املتبعة باط وحسن سري الدراسة يف اجلامعة وكواالنضاإلخالل بالنظام  .3

احملاضرات واالختبارات أو الندوات أو األنشطة اليت تقام داخل اجلامعة ، أو تلك اليت تقام خارجها وتشرتك 

أو أي من الفوضى بوحدات السكن اجلامعي ، أو وسائل النقل اجلامعية فيها اجلامعة ، وكذلك إثارة 

 مرافق اجلامعة األخرى .

، أو الوحدة الوطنية قواًل أو فعاًلأو اإلساءة إىل ،س اإلسالمية واالجتماعية للدولة املساس باملبادئ واألس .4

 .ية أو إقليمية ختالف نظام الدولةسياسأو الرتويج ألي أفكار ضمام للتنظيمات املعادية للوطن ،الدعوة إىل االن

و اشرتاك فيه أو عليه أو احلصول بطريقة غري أي وسيلة كانت أو شروع أكل غش يف االختبار ب .5

العملية وامليدانية ومشاريع مشروعة على أسةلة االختبار قبل انعقاده والغش يف التقارير والبحوث والتدريبات 

بداًل  او دخوهلأ ،يف االختبارات اطالبة بدياًل عنهاه وكذلك الغش بإدخال والدكتور التخرج ورسائل املاجستري

 . اعن غريه

انتحال شخصية الغري يف أي من األمور اليت هلا عالقة باجلامعة وشؤونها وإعطاء وثائق أو هويات جامعية  .6

 للغري بقصد استخدامها بطريقة غري مشروعة أو التحدث باسم اجلامعة دون صفة رمسية .

 و اخلارج .أاملساس بسمعة اجلامعة يف الداخل  .7

 وأاملوظفني  عليمية أويةة التاهلو الفعل على أي من منسوبي اجلامعة من أعضاء أاالعتداء بالقول  .8

 اجلامعة .  أو على أي شخص داخل حرم، الشركات القائمة بالعمل يف اجلامعة  موظفي على وأ، الطالبات

و أ ،و نشرهاأبأي من منسوبيها ، أو علومات السرية اخلاصة باجلامعةدون وجه حق على امل االطالع .9

 إرشاد اآلخرين لكيفية احلصول عليها . 
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و النشرات أو أأو إصدار املطبوعات  ،شاركة فيهاأو امل، أنشطة أو فعاليات داخل اجلامعةإقامة أي  .11

 . اجلامعةفقة اجلهات املختصة داخل املشاركة يف توزيعها دون موا وأامللصقات 

 . فقة اجلهات املختصة داخل اجلامعةو التوقيعات دون مواأو التربعات أمجع األموال  .11

رها سواء كانت و استعماهلا بعد تزوي،أ و طلب ذلكأو الوثائق الرمسية أات الشهاد تزوير املستندات أو .12

أو  فيها،إجراءات الدراسة باجلامعة أو بو من خارجها مادامت هلا صلة بعالقة الطالبة ، أصادرة من اجلامعة

  عليها .للحصول ة و اتباع طرق غري مشروعأو بعض حمتوياتها عمدًا أتالف كل إ

نقلها بغري موافقة  وأ، أو تعديلها ،منشآت اجلامعة وممتلكاتهاختريب  وأإتالف و أإساءة استعمال  .13

 وكذا كل سلوك يؤثر على نظافة اجلامعة ومرافقها .  ،اجلهات املختصة

واد قابلة و االحتفاظ مب،أ بيضو السالح األأ -ولو كان مرخصًا حبمله-ح الناري السالمحل  .14

و أري مشروع داخل اجلامعة ومرافقها إدخال أي مواد ميكن استخدامها لغرض غ أواالنفجار لالشتعال أو 

 التهديد باستعمال أي من ذلك . 

 املخدرات وتناول املشروبات احملرمة .تعاطي أو تداول وترويج أي من املمنوعات على سبيل املثال  .15

 السرقة داخل اجلامعة ومرافقها.   .16

 أو ترويج السجائر بني الطالبات.   ،التدخني داخل اجلامعة ومرافقها  .17

 االمتناع عن االمتثال للعقوبة اليت  توقعها اجلهات املختصة يف هذه املخالفات.    .18

و تسجيل أي من أو تصوير أ ،حد منسوبيهاأديثة بهدف اإلضرار باجلامعة أو استخدام التقنيات احل .19

 ي وسيلة من وسائل النشر من دون التصريح بذلك . أجامعة بغرض التشهري بها ونشرها بحداث الداخلية للاأل

حتتوي على ما ينايف اآلداب واألخالق  ،شرطة أو صحف أو جمالتأو أو صور أفالم أو أجهزة أحيازة  .21

 يف الشريعة اإلسالمية .  الثابتةاملبادئ واألصول و

مبا ال يتناسب مع القيم اإلسالمية وتقاليد وأعراف ، و اهليةةأو امللبس أااللتزام بالذوق العام يف الزي  عدم .21

 اجلامعة يف هذا الشأن من تعليمات .  ما تصدره اجملتمع و
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أو املبيت يف  موافقة اجلهة املشرفة على السكن إيواء أي شخص غري مرخص له بالسكن اجلامعي دون .22

أو استعمال السكن يف ، و إدخال زوار دون إذنأغرفة غري الغرفة اخلاصة بالساكنة دون إذن خطي بذلك 

 ذن رمسي من اجلهة املختصة . إأو خروج الطالبات من السكن اجلامعي بدون  ،غري الغرض املخصص له

 .دون مربر وضع نفسها موضع الشبهة يف تكرار خروجهاووالعودة مرة أخرى خروج الطالبة من اجلامعة  .23

ختصاص داخل اجلامعة يف حال الثبوتية جلهات اال البطاقة اجلامعية أو املستنداتاالمتناع عن تقديم  .24

 .طلبها

 التعنت واإلصرار على رفض التعاون مع اجلهات املسؤولة عن تطبيق النظام داخل اجلامعة .  .25

ق واآلداب الواجبة يف خالو خروجها عن حدود األ،أ ناء إجراء التحقيق معها بالنظامثأإخالل الطالبة  .26

تدعاءات اللجنة باحلضور ورفضها االمتثال الس أو احملقق و يف خماطبتها ألعضاء جلنة التأديب، أتصرفاتها

 .و اإلدالء بالشهادةأللتحقيق 

ت ومل يرد شكل إخالاًل مبا تصدره من لوائح وتعليمات وقراراكل خمالفة أخرى ترى اجلامعة أنها ت. 27

 .بشأنها يف هذه الالئحة

 :  التاسعةاملادة 
 العقوبات التأديبية اليت توقع على الطالبة املخالفة: 

                                                                                                  التنبيه.  .1
 اإلنذار الكتابي يف حال تكرار املخالفة .   .2
 ال مبا خارجها أو اجلامعة داخل االجتماعية أو اخلدمية أو التطوعية األعمال بعض بأداء  الطالبة تكليف .3

 .واحدًا شهرًا يتجاوز

 احلرمان ملدة فصل دراسي أو أكثر من التمتع  ببعض املزايا واخلدمات اليت تقدمها اجلامعة.   .4
 يف مقرر أو أكثر . ةالطالبة راسباعتبار  .5
كما ال مع إيقاف املكافأة   معة مبا ال يتجاوز فصلني دراسينيإيقاف الطالبة مؤقتًا عن الدراسة باجلا .6

 حتتسب للطالبة املواد اليت تدرسها يف أي جامعة أخرى أثناء هذه املدة .
 تأخري التخرج ملدة فصل دراسي واحد. .7
 الفصل النهائي من اجلامعة.  .8
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 : العاشرةاملادة 
ال جيوز توقيع أكثر من عقوبة تأديبية عن املخالفة الواحدة املنسوب للطالبة  ارتكابها ، ويراعى أن     -1

يكون اختيار العقوبة متناسبًا مع درجة املخالفة مع اعتبار السوابق والظروف املخففة واملشددة املالبسة 

 هذه الالئحة.للمخالفة وذلك يف حدود العقوبات املقررة يف 
ال ُتمنح للطالبة  وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غري األكادميية املرتبط احلصول عليها -2     

 . بعملية تزوير أو احتيال أو غش

   :  احلادية عشرةاملادة 
 : أتيرات اتباع ما يرفة جلنة االختبايف حال ضبط الطالبة متلبسة بالغش أثناء االختبار فعلى املراقبة أو مش

 إخراج الطالبة املخالفة من قاعة االختبار . .1
حترير حمضر تفصيلي بالواقعة يف ذات اليوم مرفق به املستندات التوثيقية إن وجدت ورفعه إىل عميدة  .2

 الكلية .
على عميدة الكلية أو من تفوضه مباشرة التحقيق مع الطالبة املخالفة ويف حال ثبوت ارتكابها خمالفة  .3

 : اآلتيةالغش تقرر عميدة الكلية إيقاع أي من العقوبات 
 يف ذلك املقرر .( F)هـ/إلغاء اختبار الطالبة يف املقرر الذي ضبطت متلبسة بالغش فيه ويرصد هلا راسبة - أ
لطالبة يف املقرر الذي غشت فيه إضافة إىل إلغاء اختبارها يف مقرر آخر أو أكثر ويرصد إلغاء اختبار ا - ب

 يف هذه املقررات . ( F)هـ/ هلا راسبة
 يف مجيعها . ( F)هـ/ راسبة وُتعدلدراسي اإلغاء اختبار الطالبة يف مجيع مقررات ذلك الفصل  - ت
التدرج يف إيقاع  بقةأي من العقوبات السا ضمن إيقاعجيب على عميدة الكلية أن تراعي يف قرارها املت .4

أو ، مثل التعدي على مراقبة االختبار العقوبات ، وما إذا كانت خمالفة الغش قد ارتبط معها خمالفات أخرى

 االختبار.اإلصرار على عدم تنفيذ األوامر ، أو اإلخالل بنظام 
 التأديب .نتيجة الطالبة املتلبسة بالغش حلني صدور قرار جلنة  عدم إعالن .5
 :عشرة الثانيةاملادة 

و مشاريع أالواجبات يف حال ارتكاب الطالبة لواقعة الغش يف التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية وامليدانية أو 

بالواقعة وعلى عميدة الكلية أو من تفوضه مباشرة التحقيق مع  ستاذ املقرر أن حيرر حمضرًاأالتخرج فيجب على 

الطالبة املخالفة ويف حال ثبوت ارتكابها خمالفة الغش تقرر عميدة الكلية إيقاع أي من العقوبات الواردة يف املادة 

(11/3 . ) 
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 :عشرة الثالثةاملادة   
عفى ت( بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فال 8/5إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف املادة )

 الطالبة إىل جلنة تأديب الطالبات لتوقيع العقوبة املناسبة عليها .   وحتالبتها من املسؤولية التأديبية كمرت
 

يف                                                                                                       عشرة:  الرابعةاملادة 

نه إف، وثيقة خترجها ت( يف حق طالبة كانت قد تسلم8/5حدى وقائع الغش املنصوص عليها يف املادة )إحال ثبوت 

يتعلق باملخالفة من مستندات  كما جيوز هلا إحالة كل ما،جيوز للجامعة إلغاء قرار منح الوثيقة أو الشهادة 

 لنظر فيها.لوحتقيقات إىل اجلهات احلكومية املختصة نظامًا 

 عشرة: اخلامسةاملادة 

من  التاسعة( ال جيوز توقيع أيًا من العقوبات التأديبية الواردة يف املادة الثامنة( من املادة )5) البندباستثناء ما ورد يف 

  هذه الالئحة على املخالفات اليت مضى على  اكتشافها أكثر من عامني دون اختاذ إجراءات للتحقيق فيها.

 عشرة:  السادسةاملادة 
( أال  التاسعة)         ( من املادة8.7.6) رقمالبنود يف راعي يف توقيع العقوبات الواردة ن تأعلى جلنة التأديب املختصة 

ضمن قرارها عدم احتساب مدة كما جيوز هلا يف هذه احلالة أن ت، تكون سببًا يف إلغاء قيد الطالبة من اجلامعة 

 الدراسية للطالبة . املدة عقوبة الفصل املؤقت ضمن 

 عشرة: السابعة املادة 
الختاذ اإلجراءات  بية لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالختتص جلنة تأديب الطالبات بالرفع 

و اشرتاك أي أت اليت يثبت ارتكابها أو ارتكاب النظامية اخلاصة بإبالغ اجلهات احلكومية املختصة باملخالفا

 .رأت ضرورة هلذا اإلجراء  إذاشخص من خارج اجلامعة 
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 عشرة:  الثامنةاملادة 

الطالبة اليت يثبت ارتكابها للمخالفات الواردة إضافة إىل العقوبات التأديبية املقررة يف هذه الالئحة تتحمل 

ويقع على عمادة شؤون  ،على ذلك من تبعات ، وما يرتتبتكلفة اإلصالح أو الرتكيب أو( قيمة ما أتلفته 8/13)

 الطالبات مسؤولية تنفيذ ذلك اإلجراء . 

 عشرة:  التاسعةاملادة 
  :وعقد اجتماعاتها  أ. تشكيل اللجنة

 بناًء الدائمة لتأديب الطالبات باجلامعة بقرار من مديرة اجلامعة ملدة عامني قابلة للتجديدتشكل اللجنة  .1

 : الطالبات وتكون على النحو اآلتي على ترشيح عميدة شؤون

  رئيسة للجنة  اجلامعةيف عميدة شؤون الطالبات. 

  نائبة للرئيسة وكيلة العمادة للتوجيه واإلرشاد الطالبي. 
  عضوًاعميدة أو وكيلة القبول والتسجيل. 
 العلوم الشرعية. يف من املتخصصات ماهيةة التدريس ذوات اخلربة إحداه أعضاءمن  اثنتان 
   اإلدارة القانونية باجلامعة عضوًا. هيةة تدريس ختصص قانون أو ممثل منعضو 
 عضوًا خالفةعميدة أو وكيلة الكلية لشؤون الطالبات اليت تنتمي إليها الطالبة امل . 

نعقاد نظاميًا إال حبضور أغلبية تنعقد جلسات جلنة التأديب عند احلاجة بدعوة من الرئيسة، وال يكون اال .2

 ثلثي األصوات وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيسة.  ب، وتصدر القرارات األعضاء

 .على األكثرجيب أن ال يتجاوز إبالغ الطالبة بالعقوبة التأديبية شهرًا واحدًا من تاريخ الضبط  .3

   ب. االختصاص:

 : أتيت بعمادة شؤون الطالبات مبا يختتص اللجنة الدائمة لتأديب الطالبا

لبة احملالة وملخص التحقيق يف املخالفة احملولة إليها وما يرتبط بها ومن ثم إعداد حمضر يتضمن بيانات الطا .1

 الوقائع ووصف املخالفة املنسوبة للطالبة ومدى ثبوتها وأدلة الثبوت إن وجدت .
اجلامعة وإعداد تقارير بذلك، ترفع يف كليات لالرتقاء مبستوى االنضباط دراسة املخالفات الواردة من ال .2

 لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية.  
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اللجنة وتوصياتها ومقرتحاتها يرفع إىل وكيلة اجلامعة للدعم يف تقديم تقرير سنوي عن سري العمل  .3

 األكادميي واخلدمات الطالبية. 

 : العشرون املادة 

تتوىل رئيسة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات رفع حماضر اللجنة لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات 

 ملصادقة عليها.باوبة املناسبة واليت تقوم بدورها ملفات التحقيق والعق الطالبية ويرفق بها

 :  العشرون الواحد و املادة

 من هذه الالئحة.   التاسعة(،  من املادة  3، 2،  1توقيع العقوبات رقم )بعميدة الكلية ختتص  .1

 املادةتوقيع مجيع العقوبات الواردة يف ب ختتص وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية .2

 التاسعة من هذه الالئحة . 

 والعشرون :  الثانيةاملادة  

عند ارتكاب الطالبة خمالفة معينة يتم كتابة تقرير بالواقعة من قبل الشاهد عليها ورفعه إىل جهة  .1

 االختصاص )عمادة شؤون الطالبات ، كلية الطالبة املعنية( .

 لربيد .رسالة خالل من الالئحة هذه يف عليها املنصوص احلاالت يف والتبليغات االستدعاءات مجيع تكون .2

 لدى بامسها املسجل اجلوال هاتفها على مرسلة برسالة أو ، اجلامعة لدى املعتمد اإللكرتوني  الطالبة

 لدى املعلوم  الطالبة إقامة حملل مسجل خبطاب أو ، هلا التابعة الكلية إدارة خالل من أو ، اجلامعة

 داخل التعميم خالل من تبليغها أو هااستدعاؤ فيمكن الوسائل بهذه إعالمها تعذر ما وإذا ، اجلامعة

 املسجلة بياناتها من أي تعديل أو تغيري عن مسؤولًة الطالبة تكون األحوال مجيع ويف ، أسبوع ملدة كليتها

 . اجلامعة بطالبات اخلاص اإللكرتوني األكادميي النظام على

من هذه الالئحة،  التاسعةللمادة  إذا كانت العقوبة املنصوص عليها من صالحيات عميدة الكلية وفقًا .3

 املوافقة عليها أو تعديلها يف حدود صالحياتها.   حق كان هلا
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بها خترج عن صالحيات عميدة الكلية، أو ارتأت استحقاق الطالبة لعقوبة  إذا كانت العقوبة املوصى .4

 خترج عن صالحياتها، تقوم بإحالة ملف التحقيق كاماٌل إىل عميدة شؤون الطالبات.  

حتيل جهة االختصاص تقارير الضبط للجنة الدائمة لتأديب الطالبات وتقوم بدراسة التقارير والتحقيق مع  .5

يها أو وإذا تبني للجنة عدم ثبوت التهمة يف حق الطالبة أو عدم كفاية األدلة الثبوتية عل ،الطالبة املخالفة

ىل الطالبة فلها احلق يف حفظ التحقيق وإثبات قرارها باحلفظ وفقًا للسبب إعدم جتريم الفعل املنسوب 

 الذي تبني هلا . 

وز مخسة عشر يومًا من تاريخ إحالة على جلنة التأديب املختصة النظر يف املخالفات خالل مدة ال تتجا .6

، وال توقع العقوبة إال بعد حمضرهايف جراءات اليت تتخذها اللجنة ع اإلاملخالفة إليها ، وجيب تسجيل مجي

حمضر اجللسة ، يف وإثبات ذلك  أقواهلا فيما نسب إليها استدعاء الطالبة رمسيًا للتحقيق معها ومساع

ثباتات اليت من شأنها نفي ما نسب إليها من خمالفات مبا يف إلوتقديم ا وللطالبة احلق يف الدفاع عن نفسها

دالء بأقواهلا إذا مت استدعاؤها رمسيًا مرتني لسماع أقواهلا إلذلك طلب مساع الشهود، ويسقط حقها يف ا

أيام مامل يكن لديها عذر تقبله  ةعلى أن يكون بني االستدعاء األول والذي يليه مدة سبع ،ومل حتضر 

 ويعد القرار التأدييب الصادر يف حقهًا نافذًا . ،وينظر يف الواقعة غيابيًا ، جلنة التأديب

 والعشرون: الثالثة املادة 

تناسبها مع درجة املخالفة مع مراعاة السوابق والظروف  التاسعةيراعى يف توقيع العقوبات املبينة يف املادة  .1

 احمليطة .  

 : أتيها باألدلة الثبوتية ومنها ما يتثبت إدانتأن ال توقع العقوبة على الطالبة إال بعد  .2

 اإلقرار بارتكاب املخالفة كتابيًا.    -أ 

 ضبط الطالبة متلبسة باملخالفة .   -ب 

 ثبوت شهادة الشهود كتابيًا.   -ج 

 توفر  القرائن واألدلة اليت تدين الطالبة .   -د 
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وجبة للتأديب ال متكن من سحب ملفها أو التحويل من كليتها إىل كلية الطالبة اليت ارتكبت خمالفة م .3

 أخرى أو الدراسة بنظام الزيارة حتى يصدر القرار حبقها.  

 جيوز أن توصي اللجنة الدائمة للتأديب بإخضاع الطالبة املخالفة لربنامج تعديل السلوكيات. .4

العقوبة األشد من بني العقوبات املقررة يف هذه عند تعدد املخالفات الناشةة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع  .5

 املخالفة.

جراء لطالبية ، وهلا اختاذ اإليتم عرض حمضر اللجنة على وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات ا .6

 املناسب باملوافقة أو عدمها .

 .   للطالبة مع مراعاة املادة السادسة عشرة ضمن املدة الدراسيةحتتسب مدة عقوبة الفصل  .7

 جيب أن يكون قرار العقوبة ُمسببًا وحتفظ صورة منه يف امللف اخلاص بالطالبة .  .8

 : الرابعة والعشروناملادة 

دعوتهم رمسيًا ، ويتم  ةتوىل الرئيسن تدعو احلاجة لسماع شهادتهم ، وتللجنة التأديب احّلق يف استدعاء م

االستماع إىل شهادتهم مبعرفة احلاضرات من أعضاء اللجنة ، ويتم تدوين مضمون هذه الشهادة يف حمضر 

التحقيق ويوقع كل شاهد على شهادته ، ويتعني االستماع إىل كل شاهد منفردًا ، إال إذا اقتضت حاجة التحقيق 

يب أن تكتفي بإبداء شهادة الشاهد كتابيًا متى ما رأت أن هناك مواجهة الشهود مع بعضهم ، وجيوز للجنة التأد

ها رمسيًا دالء بشهادتها أمامها بعد استدعائعن احلضور إىل جلنة التأديب لإل ضرورة لذلك ، ويعد امتناع الشاهدة

عذر تقبله ن لديها أيام خمالفة تستوجب اجلزاء التأدييب ، مامل يك ةمرتني ما بني كل استدعاء واآلخر مدة سبع

 جلنة التأديب.

 : العشرون و اخلامسةاملادة 
يف حال مشاركة عضو جلنة التأديب يف ضبط املخالفة املنظورة ، أو كان طرفًا فيها ، أو تربطه صلة قرابة 

بالطالبة املخالفة إىل اللجنة فإنه يتعني عليه التنحي من تلقاء نفسه عن املشاركة يف نظر هذه املخالفة ، كما 

 اللجنة استبعاده من النظر فيها ، وبصفة عامة جيوز ألي من أعضاء جلنة التأديب أن يطلب إعفاءه  ةعلى رئيسجيب 
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حيول دون مشاركته يف نظرها ، ويف مجيع األحوال لديه مانع أدبي  كانمن نظر إحدى املخالفات إذا 

 ة التأديب للنظر يف هذه املخالفة .يضم البديل املناسب لعضوية جلن ميكن لصاحب الصالحية إذا دعت احلاجة أن

 والعشرون: السادسةاملادة 
ا، مع تزويد موتوقيعه وص عليها يف هذه الالئحة حضوريًابالعقوبة املنص وولي أمرها يكون إبالغ الطالبة املخالفة

 الطالبة بنسخة مصورة من القرار عند طلبها.

 :   والعشرون السابعة املادة 

ملديرة اجلامعة أن تتوىل كافة اختصاصات جلنة تأديب الطالبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة وأن توقع أيًا من 

يف حالة حدوث اضطراب أو إخالل كبري بالنظام يف اجلامعة، أو وقوع  التاسعةالعقوبات املنصوص عليها يف املادة 

اب الطالبات خمالفات تأديبية تستدعي معاجلتها حالة تهديد تستدعي البت السريع، وكذلك يف حالة ارتك

 اخلصوصية أو السرية. 

 : والعشرونالثامنة ادة امل
ني قابلة للتجديد بناًء اللجنة الدائمة لالستةناف والتظلم، وهي جلنة دائمة تشكل بقرار من مديرة اجلامعة ملدة عام

ثالثة أعضاء من ذوات اخلربة وتتكون من  ،وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية على ترشيح

ص اللجنة بالنظر يف تظلم الطالبات من القرارات التأديبية الصادرة تيف ختصص العلوم الشرعية، وخت هناحدإ

 حبقهن.

 : والعشرون التاسعةادة امل
القرارات من اجلهات املختصة بتوقيع العقوبات نافذة بعد مصادقة وكيلة اجلامعة للدعم األكادميي  تعد

 واخلدمات الطالبية ، وحيق للطالبة أو ولي أمرها أن ترفع طلب استةناف إلعادة النظر 

الطالبات، ومن ثم يف قرار العقوبة الصادر حبقها خالل مخسة عشر يومًا من إبالغها بالقرار إىل عمادة شؤون 

 لجنة الدائمة لالستةناف والتظلم.رفعه لوكيلة اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية لعرضه على ال

 : الثالثون املادة
ال جيوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من اجلامعة ألسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى 

 أنه سبق فصله ملثل هذه األسباب فيعّد قيده ُملغى من تاريخ إعادة  قيدهبعد إعادة  ألسباب تأديبية، وإذا اتضح
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يف نظام جملس التعليم العالي  )املادة الثامنة عشرة من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعيةالقيد. 

 (ولوائحهواجلامعات 

 

 :   والثالثون احلاديةاملادة 
اجلامعة مبضمون يف ، األمن ( ذات العالقة املعنية والتسجيل ،كلية الطالبةتبلغ اجلهات )عمادة القبول  .1

 القرار خالل أسبوع من صدوره.

 تزويد ) عمادةمع قوبات التأديبية يف ملف الطالبة حتفظ عمادة شؤون الطالبات القرارات الصادرة بالع .2

 ( بصورة من قرارها. األمن، الطالبة املعنية ، كليةالقبول والتسجيل

يعلن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل اجلامعة بالشكل الذي توصي به اللجنة بعد موافقة وكيلة  .3

 اجلامعة للدعم األكادميي واخلدمات الطالبية.  

 : والثالثون  ثانيةالاملادة 

اخلدمات واألنشطة اجلامعة متنع الطالبة من االستفادة من قوبة اإليقاف املؤقت عن الدراسة يف يف حالة إيقاع ع

 اليت تقدمها اجلامعة خالل مدة العقوبة .

 : والثالثون الثالثةاملادة 
ختتص عمادة شؤون الطالبات وعمادة القبول والتسجيل بعد إبالغهما بقرار توقيع العقوبة الصادرة من جلنة 

فقًا للصالحيات املقررة لكل التأديب املختصة على الطالبة املخالفة باختاذ إجراءات تنفيذها على الفور وذلك و

 منهما يف اللوائح واألنظمة اجلامعية .
 : والثالثون الرابعةاملادة 

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

 والثالثون :  اخلامسةاملادة 
لتبليغات لاجلامعة احملافظة على األمن والنظام داخل احلرم اجلامعي وتكون يف األمن والسالمة  موظفويتوىل 

 والتقارير اليت يقدمونها حجيتها عند الطالبة مامل يثبت عكس ذلك .
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 والثالثون:  السادسةاملادة 

 .   هذه الالئحةيف أو تعديل ما ورد  تفسري جمللس اجلامعة احلق يف 

 والثالثون:  السابعةاملادة 

يعمل بهذه الالئحة هذه الالئحة باسم الئحة تأديب الطالبات يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ، وتسمى 

 .اعتبارا من تاريخ اعتمادها من جملس اجلامعة 

 : والثالثون ثامنةالاملادة 
. ةوالقرارات النافذة يف اململك نظمةنص يف هذه الالئحة تطبق بشأنه األمامل يرد به 
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