الئحح تأدية الطالب والطالثاخ جبامعح اجلوف
تقديم:
د .بدر بن كريم الزارع
ككيل الجامعة – رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطبلب كالطالبات .
الحمد هلل رب العالمين كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ المرسلين نبينا محمد كعلى
آله كصحبه أجمعين كبعد:
تحرص الجامعة على التزاـ طبلبها كطالباتها باألنظمة كالتعليمات الجامعية كعدـ اإلخبلؿ
بأم مكوف من مكوناتها العملية كالتعليمية .
كمن المعركؼ أف الطبلب كالطالبات في أم مرفق تعليمي يصدر من قلة قليلة منهم بعض
السلوكيات المرفوضة من قبل منسوبي الجامعة من أمثلة تلك المخالفات ( الغش– عدـ
احتراـ األنظمة – التدخين – االستعماؿ السيء للجواؿ من قبل بعض الطالبات

– عدـ

المحافظة على مكتسبات الجامعة  ...كغيرها ) .
لذا أعتمد مجلس الجامعة هذق البلئحة التي سميت بػ ( الئحة تأديب الطبلب كالطالبات
لتوحيد اإلجراءات كالعقوبات الصادرة بحق مرتكبي المخالفات السلوكية .
كتولي إدارة الجامعة ممثلة بمعالي مديرها األستاذ الدكتور إسماعيل البشرم هذا
الموضوع أهمية بالغة لذا تم تشكيل لجنة دائمة للنظر في تلك المخالفات كقامت
مشكورة بإعداد هذق البلئحة حتى يتمكن الطبلب كالطالبات من معرفة مالهم كما عليهم
خبلؿ دراستهم الجامعية .
نسأؿ اهلل التوفيق كالسداد للجميع ...
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الئحح تأدية الطالب والطالثاخ جبامعح اجلوف
الثاب األول
ادلادج األوىل:
تدؿ المصطلحات التالية حيثما كردت في هذق البلئحة على المعاني المدكنة أماـ كل منها:
 .1الجامعة :جامعة الجوؼ .
 .2الطبلب كالطالبات :جميع الملتحقين للدراسة بالجامعة من طبلب كطالبات أيان
كانت مستوياتهم التعليمية أك جنسياتهم .
 .3المخالفة :هي كل ما يخالف أنظمة كلوائح كتعليمات الجامعة .
 .4العقوبة :هي العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البلئحة .
 .5لجنة التأديب :كل من منحته هذق البلئحة صبلحية توقيع أم من العقوبات
التأديبية في هذق البلئحة .
ادلادج الثانيح:
يخضع لهذق البلئحة كل طالب كطالبة مقيدين للدراسة بالجامعة أيان كاف نوعها
كمستواها ككذلك الطبلب كالطالبات المسموح لهم بالدراسة من الخارج كطبلب زائرين
كفقان لبلئحة الدراسة كاالختبارات .
ادلادج الثالثح:
( أهذاف الالئحح ) :
 .1ضبط سلوؾ الطبلب كالطالبات كمن في حكمهم داخل الجامعة أك في أم من
مرفقاتها .
 .2استطبلع الطبلب كالطالبات المخالفين كمعالجة سلوكهم باألساليب التربوية
المتاحة في الجامعة .
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 .3إقرار العقوبات التأديبية على الطبلب كالطالبات المخالفين لؤلنظمة كاللوائح
المعموؿ بها في الجامعة .
ادلادج الراتعح:
الجهة المختصة بتطبيق أحكاـ هذق البلئحة هي لجنة التأديب الفرعية في الكلية المعنية
بالتعاكف مع الجهات ذات العبلقة بالجامعة كاللجنة الدائمة للتأديب بالجامعة .
ادلادج اخلامسح:
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذق البلئحة:
المخالفات التي تقع من الطالب أك الطالبة خارج الجامعة كأنظمتها المختلفة فهذق من
اختصاص الجهات العامة في الدكلة  ،مالم تحيلها الجهة المعينة للجامعة .
ادلادج السادسح:
ال يجوز للطالب أك الطالبة أف يحتج بالجهل أك عدـ العلم بأنظمة الجامعة كلوائحها
كقراراتها النافذة كما تصدرق من تعليمات من أجل عدـ إيقاع العقوبات المقررة بهذق
البلئحة كعلى الجامعة نشر هذق البلئحة كإعبلنها بكافة كسائل اإلعبلف المعموؿ بها
كالمعترؼ بها في الجامعة .
ادلادج الساتعح:
في حاؿ كقوع إحدل المخالفات التأديبية  ،يحرر من ضبط الواقعة محضران تفصيليان
بوقائع كمبلبسات من أرتكبها  ،كيرفق به المستندات التوثيقية كإفادات الشهود إف كجد ،
كيرفع المحضر كالمستندات التوثيقية إلى صاحب الصبلحية المختص بإحالة الطالب أك
الطالبة المخالفة إلى لجنة التأديب المختصة كذلك كفقان لما هو محدد بهذق البلئحة .
ادلادج الثامنح:
في حاؿ ثبوت أف المخالفة المنسوبة للطالب تنطوم على جريمة جنائية فإف اللجنة ترفع
لمدير الجامعة توصيتها بإحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات كتحقيقات إلى
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الجهات المختصة نظاميان بنظر الجريمة  ،كللجنة التأديبية أف توقف إجراءاتها التأديبية
إلى أف يصدر بحقه حكم نهائي .
ادلادج التاسعح:
ال يجوز للطالب كالطالبة المحاؿ للتحقيق بموجب هذق البلئحة أف ينسحب من الجامعة أك
يخلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه  ،كما يتعين على لجنة التأديب المختصة عند
إحالة أم طالب كطالبة للتحقيق إخطار عمادة القبوؿ كالتسجيل إليقاؼ إجراءات تخرجه
أك إخبلء طرفه من الجامعة لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب
إليها ارتكابها .
الثاب الثاني
ادلخالفاخ التأديثيح
ادلادج العاشرج:
كل إخبلؿ بأحكاـ الشريعة كآدابها باألنظمة كاللوائح كالتقاليد الجامعية يعتبر مخالفات
تأديبية كعلى األخص:
 .1كل فعل أك قوؿ يمس الدين داخل الجامعة أك خارجها .
 .2كل فعل أك قوؿ يمس الشرؼ كالكرامة أك يخدش الحياء ( كقضايا الخركج من
غير المحارـ أك االختبلط كالتشبه بالرجاؿ ( البويات كنحوها )) أك يخل بحسن
السيرة كالسلوؾ كاآلداب المريعة داخل الجامعة أك خارجها .
 .3إرتكاب أم فعل ينافي صفات طالب العلم  ،كعدـ لبللتزاـ بالزم المناسب لطلبة
العلم داخل الحرـ الجامعي كضوابط اللبس النسائي للطالبات .
 .4األعماؿ المخلة بنظاـ الكليات كالمراكز العلمية كالوحدات السكنية الجامعية
كسائر األمكنة الجامعية األخرل  ،ككذلك اإلمتناع عن حضور المحاضرات
كالتمرينات كالدركس العلمية .
 .5كل مساس بسمعة الجامعة في الداخل كالخارج .
 .6اإلخبلؿ بنظاـ اإلمتحاف كالهدكء المطلوب فيه  ،أك إدخاؿ الطالب أك الطالبة بديبلن
عنهم في اإلمتحاف .
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 .7كل غش أك محاكلة غش في اإلمتحاف  ،ككذلك الغش في التقارير كالواجبات
كمشاريع التخرج كرسائل الماجستير كالدكتوراق .
 .8دخوؿ الطالب أك الطالبة الحرـ الجامعي بدالن عن غيرهم .
 .9التدخين داخل مباني الكلية كمرافقها  ،كعدـ المحافظة على نظافة الجامعة
كمرافقها .
 .10اإلخبلؿ بالنظاـ خبلؿ المحاضرات أك الدركس العلمية مثل ( العبث باألجهزة
كنحوها ) .
 .11اإلعتداء على منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس كموظفين كطبلب أك
غيريهم .
 .12تعطيل برامج النشاط داخل الجامعة أك الوحدات السكنية بطريق مباشر أك غير
مباشر .
 .13اإلتبلؼ أك التخريب أك إساءة إستعماؿ ممتلكات كمنشأت الجامعة كالسكن الداخلي
الثابتة كالمنقولة كالمباني كاألثاث كمحتويات المراكز العملية كالفصوؿ
الدراسية كالمعامل من أجهزة كأدكات ككسائل تعليمية كخرائط كمقتنيات المكتبة
المركزية كالمكتبات الفرعية كالمتاحف كالمعارض كالمبلعب كالحدائق كالصحف
الحائطية كاإلعبلنات كالملصقات اإلرشادية .
 .14اإلحتفاظ بمواد قابلة لئللتهاب أك األنفجار  ،أك حمل السبلح األبيض أك النارم ،
ككذلك األفبلـ كالصور كالمجبلت المنافية لآلداب كاألخبلؽ اإلسبلمية داخل غرؼ
السكن الداخلي أك إحضارها داخل الجامعة .
 .15حيازة أك إساءة إستخداـ أجهزة الجواؿ المزكدة بكاميرا أك أجهزة التصوير داخل
مقر الطالبات أك السكن الداخلي بالجامعة  ،ككذلك سوء إستخدامها بمقر الطبلب
أك إسكانهم بالجامعة .
 .16إجراء أم تعديل أك تغيير أك نقل ألثاث السكن الداخلي أك محتوياته بغير موافقة
الجهات المختصة .
 .17التأخر عن المواعيد المحددة لحضور الطبلب ليبلن إلى السكن أك المبيت خارجه
دكف إذف مسبق أك إستقباؿ زكار في األماكن الغير مخصصة لذؿ أك السماح لهم
بالمبيت داخل غرؼ السكن ككذلك كل إخبلؿ بلوائح اإلسكاف كقواعد اإلقامة
بالسكن الداخلي التي تحددها العامة .
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 .18كل تنظيم للجاف أك المؤتمرات أك جمعيات اك إصدار نشرات أك صحف أكك مجبلت
أك توزيعها أك جمع أمواؿ تبرعات قبل الحصوؿ على ترخيص مسبق من الجهات
المختصة بالجمعة  ،ككذلك إببلغ معلومات أك أخبار غير صحيحة للصحف أك
المجبلت أك كسائل اإلعبلـ األخرل .
 .19إجراء تعديل أك تغيير في المحررات الرسمية الصادرة من الجامعة أك إتباع طرؽ
غير مشركعة للحصوؿ عليها ككذلك اإلدالء ببيانات أك معلومات غير صحيحة
خاصة ما يتعلق بأعماؿ القبوؿ التسجيل كشؤكف الطبلب .
 .20إمتناع الطالب عن اإلمتثاؿ للعقوبة التي توقع من الجهات المختصة بهذق
المخالفات .

الثاب الثالث
العقوتاخ التأديثيح
ادلادج احلاديح عشرج:
 ) 7-6من
كل طالب أك طالبة يرتكب إحدل المخالفات المنصوص عليها في البندين (
المادة العاشرة المختصة بنظاـ اإلمتحاف كالغش يخضع للقواعد التالية:
 .1من ثبت عليه الغش أك محاكلته في إمتحاف من إمتحانات أعماؿ السنة يحرـ من
درجة اإلمتحاف  ،كيحرـ من المادة كل من يتكرر منه ذلك .
 .2من غش أك ثبت عليه محاكلة الغش في اإلمتحاف النهائي:
أ .كل طالب أك طالبة يحاكؿ الغش بأية صورة كانت أك يضبط معه كل ماله
عبلقة بالمقرر  ،يعتبر إمتحانه ملغيان في المقرر الذم أرتكب فيه الخالفة
كيمنح درجة ( صفر ) في المقرر السابق كالتالي مالم يكن متطلب سابق فيلغى
المقرر الذم يسبقه أك يليه .
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ب .يفصل من الجامعة لمدة سنة دراسية كاحدة  ،الطالب الذم يداف بالغش في

االمتحاف النهائي للمرة الثانية كفي حالة التكرار للمرة الثالثة يتم فصله من
الجامعة نهائينا .
 .3من يضبط متلبسان بالغش أك محاكلة الغش في اإلمتحاف النهائي:
أ .يخرجه رئيس اللجنة أك مراقب اإلمتحانات من قاعة اإلمتحاف .
ب .يحرر محضران بتفصيل ما كقع كيقدمه مع المستندات إلى عميد الكلية أك من

ينيبه ليحيله فوران إلى لجنة التحقيق ثم ترفع التقارير للجنة الدائمة للتأديب
بالجامعة .
 .4من يرتكب مخالفات أخرل داخل أماكن اإلمتحانات ينذرق مراقب اإلمتحاف كفي
حاؿ تكرار المخالفة يخرجه رئيس اللجنة أك مراقب اإلمتحاف من القاعة كيحرر
محضران بما كقع كيقدمه إلى عميد الكلية أك من ينيبه ليحيله إلى لجنة التحقيق ،
كفي حاؿ إخارج الطالب من قاعة اإلمتحاف تلغى الدرجة المخصصة لئلمتحاف في
تلك المادة .
 .5من يدخل طالبان أك طالبة بديبلن عنه في اإلمتحاف:
أ .يعتبر راسبان في المادة .
ب .يفصل من الجامعة في الفصل الدراسي التالي .

ت .ال يسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفي .

 .6كل طالب أك طالبة يدخل بديبلن عن طالب أك طالبة في اإلمتحاف:
أ .يفصل من الجامعة في الفصل الدراسي التالي .
ب .ال يسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفي .

ادلادج الثانيح عشر:
كل من يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند ( ) 3من المادة العاشرة يخضع
للقواعد التالية:
 .1المرة األكلى :تعهد إنذار يشعر به كلي األمر .
 .2المرة الثانية :الفصل لمدة خمسة أياـ كيبلغ كلي األمر .
 .3المرة الثالثة :إيقاؼ عن الدراسة لمدة فصل دراسي كاحد  ،كيعاد النظر في كضع
الطالب  /الطالبة من قبل لجنة التأديب في حاؿ تكرار المخالفة .
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ادلادج الثالثح عشرج:
 ) 15من المادة العاشرة المختصة
كل من يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (
بحيازة أك إساءة إستخداـ الجواؿ المزكد بكاميرا أك أجهزة التصوير داخل مقر الطالبات
أك السكن الداخلي بالجامعة  ،ككذلك سوء إستخدامها بمقر الطبلب أك إسكانهم بالجامعة
يخضع للقواعد التالية:
أ .في حاؿ حيازة جواؿ مزكد بكاميرا داخل مقر الطالبات بالجامعة أك السكن
الداخلي:
 .1عند الضبط ألكؿ مرة يؤخذ تعهد على الطالبة المخالفة كيتم التحفظ على الجهاز
في شطر الطالبات على أف يعاد الجهاز بعد أخذ التعهد على كلي أمر الطالبة بعدـ
تكرار المخالفة  ،مع بياف العقوبات البلحقة المترتبة على ذلك .
 .2إذا تكرر ما سبق مرة ثانية يتم التحفظ على الجواؿ في شطر الطالبات لمدة فصل
دراسي على أف يعاد بعد أخذ تعهد على كلي أمر الطالبة بعدـ تكرار المخالفة  ،مع
بياف العقوبات البلحقة المترتبة على ذلك .
 .3إذا تكرر ما سبق للمرة الثالثة يتم إزالة محتويات الهاتف من أم صور أك إتبلؼ
الجهاز إذا تعذر ذلك كإيقاؼ الطالبة عن الدراسة لمدة فصل دراسي كاحد .
ب .في حالة إساءة إستخداـ جهاز مزكد بكاميرا مثل:

(  – ipadكالحاسب اللوحي ) داخل الحرـ الجامعي أك السكن الداخلي على سبيل المثاؿ ال
الحصر مثل ( تصور الغير  ،عرض مقاطع مخلة باآلداب كالنظاـ العاـ  ،تسجيل فيديو )
ككل ما هو مشابه لتلك الحاالت:
 .1الفصل تأديبان لمدة فصل دراسي كاحد مع إزالة محتويات الهاتف من أم صور كإذا
تعذر ذلك يتم مصادرة كإتبلؼ الجهاز الجواؿ المزكر بكاميرا أك أجهزة التصوير
مع بياف العقوبة البلحقة المترتبة على ذلك  ،في المرة األخرل .
 .2الفصل تأديبان لمدة فصلين دراسيين مع مصادرة الجهاز كإتبلفه مع بياف العقوبة
البلحقة المترتبة على ذلك  ،في المرة الثانية .
 .3الفصل النهائي من الجامعة  ،في المرة الثانية .

8

ادلادج الراتعح عشرج:
العقوتاخ التأديثيح هي:
 .1التنبيه مشافهة أك كتابة .
 .2اإلنذار .
 .3حرماف الطالب من %20من عبلمات مادة أك أكثر .
 .4الحرماف المؤقت من بعض الخدمات كالمزايا بالجامعة لمدة ال تتجاكز فصل دراسي
كامل .
 .5حرماف الطالب من مادة أك أكثر كإعتبارق راسبان فيها .
 .6الحرماف من اإلقامة بالسكن الجامعي لمدة ال تتجاكز سنة دراسية .
 .7الفصل لمدة خمسة أياـ .
 .8الفصل من الجامعة لمدة ال تتجاكز فصلين دراسيين .
 .9الحرماف النهائي من اإلقامة بالسكن الجامعي أك من بعض الخدمات األخرل أك
األنشطة الطبلبية .
 .10الفصل النهائي من الجامعة .
ادلادج اخلامسح عشرج :
يراعي في توقيع العقوبات المبينة في المادة السابقة تناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع
إعتبار السوابق كالظركؼ المبلبسة  ،كال توقع العقوبة إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة
كسماع أقواله فيما هو منسوب إليه كإدانته كفي حالة عدـ حضور الطالب في الموعد
المحدد للتحقيق كالمعلن به يسقط حقه في سماع أقواله .
كيتولى التحقيق الجهة ( الكلية ) التي كقعت فيها المخالفة أك ينتدبه ككيل الجامعة
رئيس اللجنة إذا لزـ األمر ذلك .
ادلادج السادسح عشرج:
أ .يقوـ مجلس كل كلية بتشكيل لجنة تأديب فرعية للطبلب كأخرل للطالبات
للتحقيق في المخالفات الطبلبية كتتكوف من رئيس كعضوية اثنين من أعضاء هيئة
التدريس يختارهم مجلس الكلية  ،كال تصح جلسات هذق اللجاف إال بحضور عضوين
على األقل من األعضاء الثبلثة كأف تكوف مهاـ هذق اللجنة التحقيق في المخالفات
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التي تصدر من طبلبها أك طالباتها كترفع نتائج التحقيق إلى اللجنة الدائمة للتأديب
بالجامعة .
ب .المخالفات التي لم ترد في هذق البلئحة ترفع للجنة الدائمة لتأديب للطبلب

كالطالبات بالجامعة للنظر فيها .
ادلادج الساتعح عشرج:
يترتب على الفصل النهائي من الجامعة عدـ السماح للطالب أك الطالبة بالقيد أك التقديم
لئلمتحانات في أم كلية من الكليات الجامعية كتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات
التأديبية عدا التنبيه الشفوم في ملف الطالب أك الطالبة كيجب إببلغها إلى كلي األمر
كإلى الجهات التي يعنيها األمر بالجامعة خاصة عمادة القبوؿ كالتسجيل كعمادة شؤكف
الطبلب كالبعثات كالكليات  ،كيجوز إعبلف القرار الصادر بالعقوبات في داخل الجامعة .
ادلادج الثامنح عشرج:
للجامعة القياـ بتفتيش الطالبات للتأكد من عدـ حيازة جواؿ كاميرا بمشاركة مندكبة
أك أكثر تحددها العميدة من منسوبات األمن كالسبلمة كيقتصر التفتيش على التأكد من
عدـ الحيازة فقط دكف الدخوؿ في محتويات الجهاز  ،مالم تكن هناؾ شكوؾ أك شكول
خاصة بخصوص الجواؿ الذم تحمله كفي حالة حيازة الجواؿ المزكد بكاميرا تحاؿ
الطالبة " إلى رئيسة لجنة التأديب الفرعية بالكلية إلستكماؿ اإلجراءات معها كفق ما كرد
في المادة الثالثة عشر .
ادلادج التاسعح عشرج:
الجهة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية هي لجنة التأديب الدائمة بالجامعة كلها توقيع
جميع العقوبات المبينة في المادة الرابعة عشر  ،كفي حالة حدكث إخبلؿ بالنظاـ يتسبب
عنه عدـ إنتظاـ الدراسة أك اإلمتحاف أك اإلقامة في السكن يتولى ككيل الجامعة
اإلختصاصات المخولة للجنة التأديب الدائمة بالجامعة  ،كفي جميع الحاالت يتم إصدار
القرار التأديبي في مدة أقصاها شهرين من كقوع المخالفة أك اإلحالة إلى لجنة التأديب .
ادلادج العشرون:
تتألف لجنة التأديب الدائمة بالجامعة من ككيل الجامعة رئيسان كعضوية كل من عميد
شؤكف الطبلب كعميد القبوؿ كالتسجيل كعميد أك ككيل أك ككيلة الكلية التي ينتمي لها
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الطالب أك الطالبة كعضو من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الشريعة أك الدراسات
اإلسبلمية بالجامعة كعضو من المتخصصين بدراسة األنظمة  ،كيصدر قرار تشكيل اللجنة
من مدير الجامعة لمدة عاـ قابلة للتجديد كال تصح جلسات التأديب الدائمة إال بحضور
ثلثي أعضائها كتصدر قراراتها بأغلبية األصوات لؤلعضاء .
ادلادج احلاديح والعشرون:
يجوز للطبلب كالطالبات التظلم لوكيل الجامعة رئيس اللجنة الدائمة لتأديب الطبلب
، 10
كالطالبات بالجامعة من القرار الصادر بإحدل العقوبات التأديبية المبينة في البنود (
 ) 11من المادة الرابعة عشر المختصة بالعقوبات التأديبية خبلؿ ثبلثوف يومان من تاريخ
صدكر القرار  ،كلوكيل الجامعة أف يحيل التظلم إلى مجلس الجامعة كيعتبر قرارق نهائيان
كال يجوز للطالب أف يحتج بعدـ علمه بأنظمة كلوائح الجامعة كبما تصدرق من تعليمات .
ادلادج الثانيح والعشرون:
لمدير الجامعة الحق في إيقاع بعض أك كل العقوبات المنصوص عليها في مادة العقوبات
التأديبية  ،متى ما كانت حالة المخالف أك المخالفة تستوجب الخصوصية أك السرية أك
الظركؼ االستثنائية .
المادة الثالثة كالعشركف:
في جميع األحواؿ فإف للجامعة الحق في تحميل الطالب كالطالبة قيمة ما أتلف من
ممتلكات الجامعة مضافان إلى ذلك تكلفة اإلصبلح كالتركيب كما يترتب عليه من تبعات
بالخصم من المكافأة .
ادلادج الراتعح والعشرون:
ال يجوز توقيع أكثر من عقوبتين تأديبيتين في المخالفة الواحدة المنسوب للطالب أك
الطالبة إرتكابها  ،كيراعى في العقوبات أف تكوف متناسبة مع جسامة المخالفة  ،كما يجب
مراعاة السوابق كالظركؼ كالمبلبسات المتعلقة بالمخالفة كبمرتكبها .
الثاب الراتع
أحكام عامح
ادلادج اخلامسح والعشرون:
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مجلس الجامعة هو الجهة المختصة بتفسير هذق البلئحة كتختص عمادتا شؤكف الطبلب
كالقبوؿ كالتسجيل بعد إببلغهما بقرار توقيع العقوبة الصادرة من لجنة التأديب المختصة
على الطالب أك الطالبة المخالفة  ،بإتخاذ إجراءات تنفيذها على الفور  ،كذلك كفقان
للصبلحيات المقررة لكل منهما في اللوائح كاألنظمة الجامعية .
ادلادج السادسح والعشرون:
يعمل بهذق البلئحة إعتباران من تاريخ إعتمادها من مجلس الجامعة كتلغى ما سبقها من
لوائح خاصة بتأديب الطبلب كالطالبات .
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