الئحة تأديب الطالب والطالبات
بجامعة الجوف
2014 - 1435

الباب االول
املادة االوىل:
تدل املصطلحات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة على املعاين املدونة أمام كل منها:
1.1اجلامعة :جامعة اجلوف.
2.2الطالب والطالبات :مجيع امللتحقني للدراسة باجلامعة من طالب وطالبات أياً كانت مستوياهتم التعليمية أو جنسياهتم.
3.3املخالفة :هي كل ما خيالف أنظمة ولوائح وتعليمات اجلامعة.
4.4العقوبة :هي العقوبة التأديبية املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
5.5االختبار  :كل االختبارات وفقاً لألحكام اليت حددهتا الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية.
6.6جلنة التأديب :كل من منحته هذه الالئحة صالحية توقيع أيا من العقوبات التأديبية يف هذه الالئحة.
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املادة الثانية:
خيضع هلذه الالئحة كل طالب وطالبة مقيدين للدراسة باجلامعة أيا كان نوعها ومستواها وكذلك الطالب والطالبات املسموح هلم بالدراسة
من اخلارج كطالب زائرين وفقاً لالئحة الدراسة واالختبارات.
املادة الثالثة( اهداف الالئحة ):
1.1ضبط سلوك الطالب والطالبات ومن يف حكمهم داخل اجلامعة او يف أي من مرافقها.
2.2استصالح الطالب والطالبات املخالفني ومعاجلة سلوكهم باألساليب الرتبوية املتاحة يف اجلامعة.
3.3إقرار العقوبات التأديبية على الطالب والطالبات املخالفني لألنظمة واللوائح املعمول هبا يف اجلامعة.
املادة الرابعة:
اجلهة املختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي جلنة التأديب الفرعية يف الكلية املعنية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة باجلامعة واللجنة الدائمة
للتأديب باجلامعة.
املادة اخلامسة:
يستثىن من تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة :املخالفات اليت تقع من الطالب أو الطالبة خارج اجلامعة وال متس اجلامعة وأنظمتها
املختلفة ،فهذه من اختصاص اجلهات العامة يف الدولة ،ما مل حتيلها اجلهة املعنية للجامعة.
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املادة السادسة:
ال جيوز للطالب أو الطالبة أن حيتج باجلهل أو عدم العلم بأنظمة اجلامعة ولوائحها وقراراهتا النافذة وما تصدره من تعليمات من أجل عدم ايقاع
العقوبات املقررة هبذه الالئحة وعلى اجلامعة نشر هذه الالئحة وإعالهنا بكافة وسائل االعالن املعمول هبا واملعرتف هبا يف اجلامعة
املادة السابعة :
يف حال وقوع إحدى املخالفات التأديبية  ،حيرر من ضبط الواقعة حمضراً تفصيلياً بوقائع ومالبسات ارتكاهبا  ،ويرفق به املستندات التوثيقية وإفادات
الشهود إن وجد  ،ويرفع احملضر واملستندات التوثيقية اىل صاحب الصالحية املختص بإحالة الطالب او الطالبة املخالف إىل جلنة التأديب املختصة
وذلك وفقاً ملا هو حمدد هبذه الالئحة.
املادة الثامنة:
يف حال ثبوت أن املخالفة املنسوبة للطالب او الطالبة تنطوي على جرمية جنائية فإن اللجنة ترفع ملدير اجلامعة توصياهتا بإحالة كل ما يتعلق باملخالفة
من مستندات وحتقيقات اىل اجلهات املختصة نظامياً بنظر اجلرمية  ،وللجنة التأديب ان توقف إجراءاهتا التأديبية إىل ان يصدر حبقه حكم هنائي .
املادة التاسعة:
الجيوز للطالب او الطالبة احملال للتحقيق مبوجب هذه الالئحة أن ينسحب من اجلامعة أو خيلي طرفة منها قبل انتهاء التحقيق معه  ،كما يتعني
على جلنة التأديب املختصة عند إحالة أي طالب او طالبة للتحقيق إخطار عمادة القبول والتسجيل إليقاف إجراءات خترجه أو إخالء طرفة من
اجلامعة حلني البت بالقرار النهائي يف موضوع املخالفة املنسوب اليها ارتكاهبا.
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الباب الثاني
املخالفات التأديبية

املادة العاشرة:
كل إخالل بأحكام الشريعة وآداهبا أو باألنظمة واللوائح والتقاليد اجلامعية يعترب خمالفات تأديبية وعلى األخص:
1.1كل فعل أو قول ميس الدين داخل اجلامعة أو خارجها.
2.2كل فعل أو قول ميس الشرف والكرامة أو خيدش احلياء (كقضايا اخلروج مع غري احملارم أو االختالط والتشبه بالرجال (البويات) وحنوها
) أو خيل حبسن السرية والسلوك واآلداب املرعية داخل اجلامعة أو خارجها.
3.3ارتكاب أي فعل ينايف صفات طالب العلم ،وعدم االلتزام بالزي املناسب لطلبة العلم داخل احلرم اجلامعي وضوابط اللبس النسائي
للطالبات.
4.4األعمال املخلة بنظام الكليات واملراكز العلمية والوحدات السكنية اجلامعية وسائر األمكنة اجلامعية األخرى ،وكذلك االمتناع عن حضور
احملاضرات والتمرينات والدروس العملية وغريها من األعمال اليت تقتضي نظم اجلامعة املواظبة عليها.
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5.5كل مساس بسمعة اجلامعة يف الداخل أو اخلارج.
6.6اإلخالل بنظام االمتحان واهلدوء املطلوب فيه  ,أو إدخال الطالب أو الطالبة بديال عنهم يف االمتحان.
7.7كل غش أو حماولة غش يف االمتحان ،وكذا الغش يف التقارير والواجبات ومشاريع التخرج ورسائل املاجستري والدكتوراه.
8.8دخول الطالب أو الطالبة احلرم اجلامعي بدال عن غريهم.
9.9التدخني داخل مباين الكليات ومرافقها ،وعدم احملافظة على نظافة اجلامعة ومرافقها.
1010اإلخالل بالنظام خالل احملاضرات أو الدروس العملية مثل ( العبث باألجهزة وحنوها ) .
1111االعتداء على منسويب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس و موظفني وطالب أو إهانتهم.
1212تعطيل برامج النشاط داخل اجلامعة أو الوحدات السكنية بطريق مباشر أو غري مباشر.
1313اإلتالف أو التخريب أو إساءة استعمال ممتلكات ومنشآت اجلامعة والسكن الداخلي الثابتة واملنقولة كاملباين واألثاث وحمتويات املراكز
العلمية والفصول الدراسية واملعامل من أجهزة وأدوات ووسائل تعليمية وخرائط ومقتنيات املكتبة املركزية واملكتبات الفرعية واملتاحف
واملعارض واملالعب واحلدائق والصحف احلائطية واإلعالنات وامللصقات اإلرشادية.
1414االحتفاظ مبواد قابلة لاللتهاب أو االنفجار ،أو محل السالح األبيض أو الناري ،وكذلك األفالم والصور واجملالت املنافية لآلداب
واألخالق اإلسالمية داخل غرف السكن الداخلي أو إحضارها داخل اجلامعة .
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1515حيازة أو إساءة استخدام أجهزة اجلوال املزودة بكامريا أو أجهزة التصوير داخل مقر الطالبات أو السكن الداخلي باجلامعة ،وكذلك
سوء استخدامها مبقر الطالب أو إسكاهنم باجلامعة
1616التأخر عن املواعيد احملددة حلضور الطالب ليال إىل السكن أو املبيت خارجه دون إذن مسبق أو استقبال زوار يف غري األماكن واألزمنة
املخصصة لذلك أو السماح هلم باملبيت داخل غرف السكن وكذلك كل إخالل بلوائح اإلسكان وقواعد اإلقامة بالسكن الداخلي اليت
حتددها العامة.
1717إجراء أي تعديل أو تغيري أو نقل ألثاث السكن الداخلي أو حمتوياته بغري موافقة اجلهات املختصة.
1818كل تنظيم للجان أو مؤمترات أو مجعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو جمالت أو توزيعها أو مجع أموال أو تربعات قبل احلصول على
ترخيص مسبق من اجلهات املختصة باجلامعة ،وكذلك إبالغ معلومات أو أخبار غري صحيحة للصحف أو اجملالت أو وسائل اإلعالم
األخرى.
1919إجراء تعديل أو تغيري يف احملررات الرمسية الصادرة من اجلامعة أو اتباع طرق غري مشروعة للحصول عليها وكذلك اإلدالء ببيانات أو
معلومات غري صحيحة خاصة ما يتعلق بأعمال القبول والتسجيل وشؤون الطالب.
2020امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة اليت توقع من اجلهات املختصة هبذه املخالفات.
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الباب الثالث
العقوبات التأديبية
املادة احلادية عشر:
كل طالب او طالبة يرتكب إحدى املخالفات املنصوص عليها يف البندين (  ) 7 , 6من املادة العاشرة املختصة بنظام االمتحان و الغش
خيضع للقواعد التالية:
.

 1من ثبت عليه الغش أو حماولته يف امتحان من امتحانات أعمال السنة حيرم من درجة ذلك االمتحان ،وحيرم من املادة كل من يتكرر
منه ذلك.

2.2من غش أو ثبت عليه حماولة الغش يف االمتحان النهائي:
 أكل طالب او طالبة حياول الغش بأية صورة كانت او يضبط معه كل ما له عالقة باملقرر  ،يعترب امتحانه ملغياً يف املقررالذي ارتكب فيه املخالفة ومينح درجة (صفر ) يف املقرر السابق والتايل ما مل يكن متطلب سابق فيلغى املقرر الذي
يسبقه أو يليه.
 بيفصل من اجلامعة ملدة سنة دراسية واحدة  ،الطالب الذي يدان بالغش يف االمتحان النهائي للمرة الثانية ويف حالةالتكرار للمرة الثالثة يتم فصلة من اجلامعة هنائياً .
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3.3من يضبط متلبسا بالغش أو حماولة الغش يف االمتحان النهائي
 أخيرجه رئيس اللجنة أو مراقب االمتحان من قاعة االمتحان. بحيرر حمضرا بتفصيل ما وقع ويقدمه مع املستندات إىل عميد الكلية أو من ينيبه ليحيله فورا إىل جلنة التحقيق مث ترفعالتقارير للجنة الدائمة للتأديب باجلامعة.
4.4من يرتكب خمالفات أخرى داخل أماكن االمتحانات ينذره مراقب االمتحان ويف حال تكرار املخالفة خيرجه رئيس اللجنة أو مراقب االمتحان
من القاعة وحيرر حمضرا مبا وقع ويقدمه إىل عميد الكلية أو من ينيبه ليحيله إىل جلنة التحقيق  ،ويف حالة إخراج الطالب من قاعة االمتحان
تلغى الدرجة املخصصة لالمتحان يف تلك املادة .
5.5من يُدخل طالباً أو طالبة بديالً عنه يف االمتحان:
 -أيعترب راسباً يف املادة.

 -بيفصل من اجلامعة يف الفصل الدراسي التايل

 جال يسمح له بالتسجيل يف الفصل الصيفي.6.6كل طالب أو طالبة يدخل بديالً عن طالب أو طالبة يف االمتحان :

 أيفصل من اجلامعة يف الفصل الدراسي التايل . -بال يسمح له بالتسجيل يف الفصل الصيفي .
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املادة الثانية عشر:
كل من يرتكب املخالفة املنصوص عليها يف البند ( )3من املادة العاشرة خيضع للقواعد التالية :
املرة االوىل  :تعهد إنذار يشعر به ويل األمر.
املرة الثانية  :الفصل ملدة مخسة ايام ويبلغ ويل االمر .
املرة الثالثة  :إيقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد  ,ويعاد النظر يف وضع الطالب  /الطالبة من قبل جلنة التأديب يف حال تكرار املخالفة.
املادة الثالثة عشر:
كل من يرتكب املخالفة املنصوص عليها يف البند ( )15من املادة العاشرة املختصة حبيازة أو إساءة استخدام أجهزة اجلوال املزودة بكامريا أو أجهزة
التصوير داخل مقر الطالبات أو السكن الداخلي باجلامعة ،وكذلك سوء استخدامها مبقر الطالب أو إسكاهنم باجلامعة خيضع للقواعد التالية :
أ – يف حالة حيازة جهاز جوال مزود بكامريا داخل مقر الطالبات باجلامعة أو السكن الداخلي:
 -1عند الضبط ألول مرة يؤخذ تعهد على الطالبة املخالفة ويتم التحفظ على اجلهاز يف شطر الطالبات على أن يعاد اجلهاز بعد اخذ التعهد
على ويل أمر الطالبة بعدم تكرار املخالفة  ,مع بيان العقوبات الالحقة املرتتبة على ذلك.
 -2اذا تكرر ما سبق مرة ثانية يتم التحفظ على اجلوال يف شطر الطالبات ملدة فصل دراسي على أن يعاد بعد اخذ التعهد على ويل أمر الطالبة
بعدم تكرار املخالفة  ,مع بيان العقوبات الالحقة املرتتبة على ذلك.
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 -3اذا تكرر ما سبق للمرة الثالثة يتم إزالة حمتويات اهلاتف من أي صور او إتالف اجلهاز اذا تعذر ذلك وإيقاف الطالبة عن الدراسة ملدة فصل
دراسي واحد.
ب – يف حالة إساءة استخدام جهاز مزود بكامريا مثل ( ipadواحلاسوب اللوحي) داخل احلرم اجلامعي أو السكن الداخلي على سبيل املثال ال
احلصر مثل (تصوير الغري  ,عرض مقاطع خملة باآلداب والنظام العام  ,تسجيل فيديو ) وكل ما هو مشابه لتلك احلاالت :
 -1الفصل تأديباً ملدة فصل دراسي واحد مع إزالة حمتويات اهلاتف من أي صور وإذا تعذر ذلك يتم مصادرة وإتالف اجلهاز اجلوال املزود بكامريا
أو أجهزة التصوير مع بيان العقوبة الالحقة املرتتبة على ذلك  ,يف املرة األوىل.
 -2الفصل تأديباً ملدة فصلني دراسيني مع مصادرة اجلهاز وإتالفه مع بيان العقوبة الالحقة املرتتبة على ذلك  ,يف املرة الثانية
 -3الفصل النهائي من اجلامعة  ,يف املرة الثالثة .
املادة الرابعة عشر:
العقوبات التأديبية هي:
1.1التنبيه مشافهة أو كتابة.
2.2اإلنذار.
3.3حرمان الطالب من  %20من عالمات مادة أو أكثر.
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4.4احلرمان املؤقت من بعض اخلدمات واملزايا باجلامعة ملدة ال تتجاوز فصل دراسي كامل
5.5حرمان الطالب من مادة أو أكثر واعتباره راسبا فيها.
6.6احلرمان من اإلقامة بالسكن اجلامعي ملدة ال تتجاوز سنة دراسية.
7.7الفصل ملدة مخسة ايام.
8.8الفصل من اجلامعة ملدة ال تتجاوز فصلني دراسيني.
9.9احلرمان النهائي من اإلقامة بالسكن اجلامعي أو من بعض اخلدمات األخرى أو األنشطة الطالبية.
1010إلغاء تسجيل الطالب يف مواد فصل دراسي واعتباره راسبا فيها.
1111الفصل النهائي من اجلامعة.
املادة اخلامسة عشر:
يراعى يف توقيع العقوبات املبينة يف املادة السابقة تناسب العقوبة مع درجة املخالفة مع اعتبار السوابق والظروف املالبسة ,وال توقع العقوبة إال بعد
التحقيق مع الطالب كتابة ومساع أقواله فيما هو منسوب إليه وإدانته ،ويف حالة عدم حضور الطالب يف املوعد احملدد للتحقيق واملعلن به يسقط
حقه يف مساع أقواله.
ويتوىل التحقيق اجلهة ( الكلية ) اليت وقعت فيها املخالفة أو من ينتدبه وكيل اجلامعة رئيس اللجنة إذا لزم األمر ذلك.
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املادة السادسة عشر:
أ.أيقوم جملس كل كلية بتشكيل جلنة تاديب فرعية للطالب وأخرى للطالبات للتحقيق يف املخالفات الطالبية وتتكون من رئيس وعضوية
اثنني أو اثنتني من أعضاء هيئة التدريس خيتارهم جملس الكلية  ،وال تصح جلسات هذه اللجان إال حبضور عضوين على األقل من
األعضاء الثالثة  ,وأن تكون مهام هذه اللجنة التحقيق يف املخالفات اليت تصدر من طالهبا أو طالباهتا وترفع نتائج التحقيق اىل اللجنة
الدائمة للتأديب باجلامعة.
ب.باملخالفات اليت مل ترد يف هذه الالئحة ترفع للجنة الدائمة لتأديب للطالب والطالبات باجلامعة للنظر فيها .
املادة السابعة عشر:
يرتتب على الفصل النهائي من اجلامعة عدم السماح للطالب أو الطالبة بالقيد أو التقدم لالمتحانات يف أي كلية من كليات اجلامعة وحتفظ القرارات
الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي يف ملف الطالب أو الطالبة وجيب إبالغها إىل ويل األمر وإىل اجلهات اليت يعنيها األمر باجلامعة
خاصة عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطالب والبعثات والكليات  ،وجيوز إعالن القرار الصادر بالعقوبة يف داخل اجلامعة.
املادة الثامنة عشر:
للجامعة القيام بتفتيش الطالبات للتأكد من عدم حيازة جوال الكامريا مبشاركة مندوبة أو أكثر حتددها العميدة من منسوبات األمن والسالمة
ويقتصر التفتيش على التأكد من عدم احليازة فقط دون الدخول يف حمتويات اجلهاز ,ما مل تكن هناك شكوك أو شكوى خاصة خبصوص اجلوال
الذي حتمله ،ويف حالة حيازة اجلوال املزود بكامريا حتال الطالبة ايل رئيسة جلنة التأديب الفرعية بالكلية الستكمال اإلجراءات معها وفق ما ورد
يف املادة الثالثة عشر.
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املادة التاسعة عشر:
اجلهة املختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي جلنة التأديب الدائمة باجلامعة وهلا توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة الرابعة عشر  ،ويف حالة حدوث
إخالل بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان أو اإلقامة يف السكن يتوىل وكيل اجلامعة االختصاصات املخولة للجنة التأديب الدائمة
باجلامعة  ،ويف مجيع احلاالت يتم إصدار القرار التأدييب يف مدة أقصاها شهرين من وقوع املخالفة أو اإلحالة إىل جلنة التأديب.
املادة العشرون:
تتالف جلنة التأديب الدائمة باجلامعة من وكيل اجلامعة رئيساً وعضوية كل من عميد شؤون الطالب وعميد القبول والتسجيل وعميد أو وكيل أو
وكيلة الكلية اليت ينتمي هلا الطالب أو الطالبة وعضو من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الشريعة أو الدراسات اإلسالمية باجلامعة وعضو من
املتخصصني بدراسة األنظمة .
ويصدر قرار تشكيل اللجنة من مدير اجلامعة ملدة عام قابلة للتجديد  ,وال تصح جلسات التأديب الدائمة إال حبضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراهتا
بأغلبية األصوات لألعضاء.
املادة احلادية والعشرون:
جيوز للطالب والطالبات التظلم لوكيل اجلامعة رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطالب والطالبات باجلامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات
التأديبية املبنية يف البنود ( )11 ، 10من املادة الرابعة عشر املختصة بالعقوبات التأديبية خالل ثالثون يوماً من تاريخ صدور القرار ،ولوكيل
اجلامعة أن حييل التظلم إىل جملس اجلامعة ويعتربقراره هنائيا وال جيوز للطالب أن حيتج بعدم علمه بأنظمة ولوائح اجلامعة ومبا تصدره من تعليمات.
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املادة الثانية والعشرون:
ملدير اجلامعة احلق يف إيقاع بعض او كل العقوبات املنصوص عليها يف مادة العقوبات التأديبية ،مىت ما كانت حالة املخالف أو املخالفة تستوجب
اخلصوصية أو السرية أو الظروف االستثنائية.
املادة الثالثة والعشرون:
يف مجيع األحوال فإن للجامعة احلق يف حتميل الطالب والطالبة قيمة ما أتلف من ممتلكات اجلامعة مضافا إىل ذلك تكلفة اإلصالح والرتكيب وما
يرتتب عليه من تبعات باخلصم من املكافأة.
املادة الرابعة والعشرون:
ال جيوز توقيع اكثر من عقوبتني تأديبيتني يف املخالفة الواحدة املنسوب للطالب أو الطالبة ارتكاهبا  ،ويراعى يف العقوبات أن تكون متناسبة مع
جسامة املخالفة  ،كما جيب مراعاة السوابق والظروف واملالبسات املتعلقة باملخالفة ومبرتكبها.
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الباب الرابع
احكام عامة
املادة اخلامسة والعشرون:
جملس اجلامعة هو اجلهة املختصة بتفسري هذه االئحة وختتص عمادتا شؤون الطالب والقبول والتسجيل بعد ابالغهما بقرار توقيع العقوبة الصادرة
من جلنة التأديب املختصة على الطالب أو الطالبة املخالف  ،باختاذ إجراءات تنفيذها على الفور  ،وذلك وفقاً للصالحيات املقررة لكل منهما يف
اللوائح واالنظمة اجلامعية .
املادة السادسة والعشرون:
يعمل هبذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من جملس اجلامعة وتلغي ما سبقها من لوائح خاصة بتأديب الطالب والطالبات.
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