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 الئحة تأديب الطالب والطالبات

 : أحكام عامة:أواًل



 املادة األوىل:

 تعنى أحكام هذه الالئحة مبا يلي:

 ضبط سلوك الطالب والطالبات داخل اجلامعة أو يف أي من مرافقها. -1

 تهذيب الطالب والطالبات املخالفني ومعاجلة سلوكهم باألساليب الرتبوية. -2

ة على الطالب والطالبات املخالفني لألنظمة واللوائح املعمول بها إقرار العقوبات التأديبي -3

 يف اجلامعة.



 املادة الثانية:

املصطلحات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة فإنها تدل على املعاني املدونة أمام كل 

 منها على النحو التالي:

 اجلامعة: جامعة سلمان بن عبدالعزيز. -1

ي  الطالب والطالبات امللتحقني باجلامعة   أيًا كان  متتوياتهم الطالب والطالبات: مج -2

 التعليمية أو جنتياتهم.

 اللجنة: جلنة تأديب الطالب والطالبات. -3

 املخالفة: هي كل ما خيالف أنظمة ولوائح وتعليمات اجلامعة. -4

 العقوبة: هي العقوبة التأديبية املنصوص عليها يف هذه الالئحة. -5



 لثالثة:املادة ا

لتحقني بارام    واملالب والطالبات املتجلني باجلامعةخيض  هلذه الالئحة مجي  الط

  م  عدم   وطالب وطالبات الدراسات العليا  أيًا كان نوعها ومتتواها التدريب والدورات

 اإلخالل باألحكام الواردة يف النظم األساسية للجامعات التعودية.
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 املادة الرابعة:

تصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة ومتابعتها هي عمادة شؤون الطالب بالتعاون اجلهة املخ

 م  اجلهات ذات العالقة باجلامعة.







 املادة اخلامتة:

 يتتثنى من تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة: املخالفات اليت تق  من

  لفةتبيها أو أنظمتها املخ  وال متس اجلامعة أو أحد منتوالطالب أو الطالبة خارج اجلامعة

   ما مل حتلها اجلهة املعنية للجامعة.اختصاص اجلهات العامة يف الدولة فهذه من



 ثانيًا: تشكيل جلان التأديب واختصاصها وأعماهلا:



 املادة التادسة:

 :تشكل جلان التأديب على النحو التالي

معالي مدير راسيني بقرار من تشكل جلنة دائمة لتأديب الطالب باجلامعة ملدة عامني د -أ

بناًء على ترشيح من وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية على أن يكون  اجلامعة

 .رئيتًا هلاعميد شؤون الطالب 

تشكل جلنة دائمة لتأديب الطالبات ملدة عامني دراسيني برتشيح من رئيس اللجنة  -ب

 مدير اجلامعة.لي معاالدائمة لتأديب الطالب ويصدر بها قرار من 



 املادة التابعة:

 تشكل جلان تأديبية يف الكليات بقرار من عميد الكلية وتكون على النحو التالي: -أ

 .أحد الوكالء رئيتًاعميد الكلية أو  -1

 عضوان من أعضاء هيئة التدريس. -2

 .نيرئيس القتم الذي ينتمي إليه الطالب أو الطالبة املخالف -3
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اضر اجتماعاتها وما تضمنته من توصيات إىل اللجنة الدائمة لتأديب ترف  اللجنة حم -ب

 .توصياتهاالطالب/الطالبات العتمادها أو تعديل 



 املادة الثامنة:

  معالي مدير اجلامعةيف املخالفات اليت حييلها إليها  الدائمة لتأديب الطالبجنة لتنظر ل

 اإلدارات وأالعمادات املتاندة حتيلها إحدى  أوأو إحدى اللجان التأديبية يف الكليات واملعاهد 

 باجلامعة.

 

 املادة التاسعة:

يكون اجتماعها نظاميًا إال    والأديب عند احلاجة بدعوة من رئيتهاجتتم  جلنة الت

   وعند التتاوي يرجح جانب الرئيس.ثلثي األعضاء  وتصدر قراراتها باألغلبيةحبضور 



 املادة العاشرة:

ديب الدائمة صالحياتها املنصوص عليها يف هذه الالئحة وجيب أن حتقق تباشر جلنة التأ

 استدعاءهلا  أن كما  ذا استدعى األمر ذلكإ ه من خمالفةيم  الطالب مباشرة فيما نتب إل

من تدعو احلاجة لتماع أقواله من أطراف القضية من عمداء الكليات ورؤساء األقتام وأعضاء 

 هم.غريهيئة التدريس واإلداريني و



 املادة احلادية عشرة:

جيب أن تكون العقوبة اليت توقعها اللجنة على املخالف إحدى العقوبات املنصوص عليها يف 

  وللجنة صالحية ختفيف العقوبة على الطالب أو الطالبة إذا من هذه الالئحة (الباب )رابعًا

 رأت املصلحة يف ذلك.

 

 ثالثًا: املخالفات املقتضية للتأديب:



 دة الثانية عشرة:املا
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عة أو يف أي كل إخالل بأحكام الشريعة وآدابها يصدر من الطالب أو الطالبة داخل اجلام

   ومن ذلك:من مرافقها املختلفة  يقتضي التأديب

 كل فعل أو قول ميس الدين. -1

كل فعل أو قول ميس الشرف والكرامة أو خيدش احلياء أو خيل حبتن الترية والتلوك   -2

 .العامة واآلداب

  ك العام مثل التشبه باجلنس اآلخر  أو إطالة األظافرارتكاب أي فعل ينايف صفات التلو -3

  وعدم االلتزام بالزي اإلسالمي احملتشم املناسب أو الزي و عمل قصات الشعر بصفة غري الئقةأ

 املعتمد من اجلامعة.

 

 املادة الثالثة عشرة:

ولوائحها وتعليماتها املطبقة ألنظمة اجلامعة ة صدر من الطالب أو الطالبت خمالفةكل 

 قتضي التأديب ومن ذلك:ت

األعمال املخلة بتري احملاضرات والدورات وبرام  األنشطة يف اجلامعة أو يف الوحدات  -1

التكنية للطالب أو الطالبات أو وسائل النقل املختلفة وسائر مرافق اجلامعة األخرى بشكل 

 مباشر أو غري مباشر.

تزوير الوثائق واألوراق الرمسية اليت تصدر من اجلامعة أو من خارجها أو إتالف كل  -2

 حمتوياتها أو بعضها عمدًا.

 .عن غريهماأو دخوهلما بداًل  االختبارإدخال الطالب أو الطالبة بدياًل عنهما يف  -3

   التخرجتقارير والواجبات ومشاري  وكذا الغش يف الأو حماولة الغش االختبارالغش يف -4

 .ه الطالب من أعمال أكادميية أخرىيكلف ب او ما

 واهلدوء املطلوب فيه. االختباراإلخالل بنظام  -5

أو كل إتالف أو حماولة إتالف متعمد ملنشآت اجلامعة أو مرافقها أو أجهزتها أو معاملها  -6

لداخلي أو حمتوياته   أو إجراء أي تغيري أو إتالف ألثاث التكن امكتباتها أو ممتلكاتها وحنوها

 أو تشويه ممتلكاته أو الكتابة على اجلدران وحنو ذلك.

 التدخني داخل مباني اجلامعة ومرافقها. -7
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 املادة الرابعة عشرة:

اإلفتاد أو خمالفة النظام  كل فعل يصدر من الطالب أو الطالبة من شأنه أن يكون سببًا يف

   ومن ذلك:قتضي التأديبشخص داخل اجلامعة ي   أو االعتداء علىالعام

  وعلى منتوبي الشركات واملؤستات ول أو بالفعل على منتوبي اجلامعةاالعتداء بالق -1

هانتهم أو االعتداء على أمواهلم أو ممتلكاتهم أو اعمل أو االستثمار يف اجلامعة أو القائمة بال

 إتالفها أو سرقتها وحنو ذلك.

زودة بكامريا داخل مقر الطالبات باجلامعة أو استخدام أجهزة اجلوال امل إحضار -2

مبقر الطالب باجلامعة والتكن  اوالوحدات التكنية أو أجهزة التصوير وكذا سوء استخدامه

 اجلامعي.

اقتناء أجهزة أو أفالم أو صور أو أشرطة أو صحف أو جمالت حتتوي على ما ينايف اآلداب  -3

 واألخالق اإلسالمية داخل اجلامعة ومرافقها مبا فيها التكن اجلامعي.

محل التالح الناري أو األبيض أو االحتفاظ مبواد قابلة لالشتعال أو التفجري وحنوها  -4

 داخل اجلامعة ومرافقها.

كل تنظيم للجان أو مؤمترات أو مجعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو جمالت وتوزيعها  -5

  وكذلك إبالغ معلومات أو أخبار غري صحيحة خمالفة لألنظمة أو مج  أموال أو توقيعات 

قبل احلصول على ترخيص متبق من اجلهات  للصحف أو اجملالت أو وسائل اإلعالم األخرى

 املختصة باجلامعة.

 

 ًا: العقوبات التأديبية:رابع



 املادة اخلامتة عشرة:

 العقوبات اليت حيق للجنة تطبيقها على الطالب أو الطالبة ما يلي:

   والتوقي  على تعهد بعدم التكرار.التنبيه شفهيًا أو كتابيًا -1

 اإلنذار كتابيًا. -2
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ت واألنشطة ب والطالباالاحلرمان املؤق  من بعض اخلدمات واملميزات املقدمة للط -3

 والرحالت والزيارات وحنوها ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني.

 .أو أكثر احلرمان من اإلقامة بتكن اجلامعة ملدة فصل دراسي -4

 يف مقرر أو أكثر يف فصل دراسي واحد. االختباررمان من دخول احل -5

 عتباره راسبًا فيها.د عن ثالثة مقررات وايإلغاء امتحان الطالب أو الطالبة يف ما ال يز -6

 اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد م  إيقاف املكافأة. -7

 اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلني دراسيني م  إيقاف املكافأة. -8

 تأخري خترج الطالب املخالف أو الطالبة املخالفة ملدة فصل دراسي واحد. -9

 .الفصل النهائي من اجلامعة -11

 

 

 ة عشرة:املادة التادس

للجامعة احلق يف حتميل الطالب أو الطالبة قيمة ما أتلف مضافًا إىل ذلك تكلفة اإلصالح 

.مالية والرتكيب وما يرتتب على ذلك من تبعات



املادة التابعة عشرة:

  وأن تتناسب أن تكون متدرجةة اخلامتة عشريراعى يف توقي  اجلزاءات املبينة يف املادة 

تتجاوز العقوبات  وأاّل  تبار التوابق والظروف واملالبتاتخالفة م  اعالعقوبة م  درجة امل

 عن املخالفة الواحدة  املطبقة على الطالب املخالفني والطالبات املخالفات ثالث عقوبات

 وللجنة التوصية بعدم احتتاب مدة العقوبة ضمن املدة الدراسية للطالب أو الطالبة.



 املادة الثامنة عشرة:

وص عليها يف املادة العقوبات املنص منأي أو من يفوضه احلق يف إيقاع  ير اجلامعةعالي مدمل

  متى كان  حالة املخالف أو املخالفة تتتوجب اخلصوصية أو الترية أو اخلامتة عشرة

 الظروف االستثنائية.
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 املادة التاسعة عشرة:

اع أقواله فيما نتب إليه ال يوق  اجلزاء إال بعد التحقيق م  الطالب أو الطالبة كتابة ومس

ة اليت   ويتقط حقه يف اإلدالء بأقواله يف حالة ختلفه عن احلضور ملوعدين حمددين للمقابل

   ما مل يكن لديه عذر مقبول   وتوق  عليه العقوبة حينئذ غيابيًاقد مت إبالغه بهما متبقًا

بة دون حضور الطالب أو وللجنة الدائمة االكتفاء مبا ورد من اللجنة املعنية وايقاع العقو

 .الطالبة 





 املادة العشرون:

ئح اجلامعة وما ال يعفى الطالب أو الطالبة من العقوبة حبجة عدم علمه بأنظمة ولوا

  وعلى عمادة شؤون الطالب نشر أحكام هذه الالئحة وإعالنها بشتى تصدره من تعليمات

 الوسائل املتاحة.
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 املادة احلادية والعشرون:

ات االختبارأو الطالبة بإجراء ي من اجلامعة عدم التماح للطالب لى الفصل النهائيرتتب ع

  ويبلغ القرار للجهات اليت يعنيها لية من كليات اجلامعة أو معاهدهاأو إعادة قيده يف أي ك

 يومًا من صدوره.ثالثني األمر باجلامعة وخارجها خالل مدة مناسبة لتنفيذه ال تتجاوز 



 والعشرون: املادة الثانية

على اجلهة اليت توق  العقوبة على املخالف أو املخالفة وفق ما هو منصوص عليه يف املادة 

شعار عمادة شؤون القبول اللجنة الدائمة لتأديب الطالب وإ رئيس  إبالغ اخلامتة عشرة

وز أسبوعني من تاريخ صدور   خالل مدة ال تتجابصورة من قرارها واجلهات املعنية والتتجيل

 .ويبلغ الطالب بقرار اللجنة   لتتوىل تنفيذهالقرار

 

 خامتا: أحكام ختامية:



 املادة الثالثة والعشرون:

القيام باإلجراءات الالزمة اليت تعهد إليها  وغريها يناط باللجان التأديبية يف الكليات

رات كالتحقيقات واالطالع على ما يلزم من أوراق ومتتندات وحفظها ومتابعة تنفيذ القرا

وترف  جلان التأديب يف   التأديبية وترف  حماضر اللجان إىل اللجنة الدائمة لتأديب الطالب

 .الدائمة لتأديب الطالب إلقرارها الكليات وغريها توصياتها إىل اللجنة



 املادة الرابعة والعشرون:

 معالي مدير اجلامعةيتوىل رئيس جلنة التأديب الدائمة رف  حماضر اللجنة إىل 

  ومن ثم إعادتها إىل اللجنة الدائمة لتأديب الطالب إلخطار اجلهات ذات عليها مصادقةلل

 العالقة لتنفيذ القرارات.



 املادة اخلامتة والعشرون:
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تتوىل رئيتة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات رف  حماضر اللجنة إىل رئيس اللجنة 

 للمصادقة عليها. ي مدير اجلامعةمعالالدائمة مرفقة مبلفات التحقيق   للرف  بها إىل 
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 املادة التادسة والعشرون:

جيوز لرئيس اللجنة الدائمة إعادة عرض حاالت الطالبات على اللجنة الدائمة لتأديب 

 أو نقضها.الطالبات الدائمة لتأديب الطالب إما لتأييد ما جاء يف قرارات اللجنة 



 املادة التابعة والعشرون:

عن  متئولونام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو اإلدارات باجلامعة العمداء ورؤساء األقت

ضبط الطالب والطالبات وفق لوائح اجلامعة   وعند حصول خمالفة تق  داخل اجلامعة 

 ومرافقها يتم حترير حمضر بذلك وإحالة املوضوع إىل صاحب الصالحية.



 املادة الثامنة والعشرون:

معالي ختصة بتوقي  العقوبات نافذة بعد مصادقة القرارات الصادرة من اجلهات امل تعد

 صادر حبقه إىل معالي مدير اجلامعة خالل  وحيق للطالب التظلم من القرار المدير اجلامعة

التوجيه بإعادة النظر يف  عالي مدير اجلامعة  وملر يومًا من تاريخ إبالغه بالقرارأربعة عش

   أو حتديد عقوبة أخرى يراها مناسبة.العقوبة



 املادة التاسعة والعشرون:

 حتفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية يف ملف الطالب. -1

بالرمز حبروف اسم  ةجيوز للجهة اليت أصدرت العقوبة إعالنها يف كليات اجلامع -2

الغ ولي األمر متى ما وللكلية احلق يف إب خالل أسبوعني من تاريخ صدوره الطالب أو الطالبة

 .ةدع  احلاج



 املادة الثالثون:

لغى كل ما يتعارض ي  وتاريخ اعتمادها يف جملس اجلامعة يعمل بهذه الالئحة اعتبارًا من

  معها مما صدر سابقًا بهذا الشأن.
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