الئحة ضبط سلوك الطلبة
بكلية جدة العاملية

يناير 2019

املادة األوىل
تدل املصطلحات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة على املدلوالت املدونة أمام كل منها على النحو التالي:
 .1الكلية :كلية جدة العاملية .
 .2الطالب والطالبات  :مجيع الطلبة املقيدين يف الكلية.
.1
.1
.1
.1
.1

اللجنة  :هي اللجنة الدائمة لتأديب الطالب و الطالبات يف كلية جدة العاملية واملشكلة بقرار سعادة عميد
الكلية.
املخالفة :كل خروج على األنظمة واللوائح والتعليمات والقيم والتقاليد اجلامعية املنصوص عليها يف هذه
الالئحة.
القسم :هو القسم العلمي الذي ينتمي إليه الطالب أو الطالبة.
مرافق الكلية :كل ما يوجد يف الكلية من مباني أو ما يتعلق بهما من حمتويات تعليمية وأثاث ومعدات و لوحات
إرشادية  ....إخل.
العقوبة :هي اجلزاء التأدييب املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

املادة الثانية
تُعنى أحكام هذه الالئحة مبا يلي:
 .1ضمان جودة العملية التعليمية واألنشطة املساندة بالكلية.
 .1ضبط سلوك الطلبة ومن يف حكمهم داخل الكلية أو يف أي من مرافقها.
 .1تقويم سلوك الطلبة باألساليب الرتبوية املتاحة يف الكلية  ،وتقويم سلوك املخالفني لألنظمة واللوائح املعمول
بها يف الكلية وذلك بتطبيق العقوبات التأديبية املناسبة.

املادة الثالثة
تُشكل بقرار من سعادة عميد الكلية اللجان التأديبية الدائمة التالية ملدة سنة قابلة للتجديد :
أ  -اللجنة التأديبية الدائمة بشطر الطالب ويكون تشكليها على النحو التالي:
رئيساً للجنة
 .1وكيل الكلية لشطر الطالب أو من ينوبه.
نائباً للرئيس ومقرراً للجنة
 .1مدير شؤون الطالب أو من ينوبه.
عضو
 .1أحد أعضاء هيئة التدريس.

ب  -اللجنة التأديبية بشطر الطالبات ويكون تشكليها على النحو التالي:
رئيساً للجنة
 .1وكيلة الكلية لشطر الطالبات أو من ينوبها.
نائبة للرئيس ومقررة للجنة
 .1مديرة شؤون الطالبات أو من ينوبها.
عضو
 .1إحدى عضوات هيئة التدريس.
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املادة الرابعة
تنظر اللجنة يف املخالفات الطالبية اليت حتيلها إليها أحد األقسام األكادميية  ،أو اإلدارات  ،أو املراكز ،أو منسوبي
الكلية .وتكون إحالة املخالفة للجنة عن طريق إدارة شؤون الطالب بشطر الطالب أو إدارة شؤون الطالبات بشطر
الطالبات.

املادة اخلامسة
جتتمع اللجنة عند احلاجة بدعوة من رئيسها  ،وال يكون اجتماعها نظامياً اال حبضور ثلثي األعضاء .وتصدر قراراتها
باألغلبية املطلقة  ،ويف حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

املادة السادسة
مجيع منسوبي الكلية مسؤولون عن ضبط الطالب والطالبات وفق لوائح الكلية  ،وعند حصول إحدى املخالفات التأديبية
داخل الكلية ومرافقها  ،يُحرر من ضبط املخالفة حمضراً تفصيليًا بوقائعها ومالبسات ارتكابها ،ويرفق املستندات
وشهادات الشهود إن وجدت  ،ويرفع احملضر إىل مقرر جلنة التأديب إلحالة الطالب املخالف للجنة .وتباشر اللجنة
صالحياتها املنصوص عليها يف هذه الالئحة .وتكون للجنة الصالحية مبوجب هذه الالئحة بأن تقوم بالتحقيق مع
الطالب املخالف أو الطالبة املخالفة ومساع إفادته/ها فيما نسب إليه/ها ،كما حيق للجنة استدعاء من تدعو احلاجة
اىل مساع أقواله من أطراف املوضوع.

املادة السابعة
يف حال ثبوت أن املخالفة املنسوبة للطالب أو الطالبة تنطوي على جرمية جنائية فإن اللجنة ترفع توصيتها لعميد
الكلية بإحالة القضية إىل اجلهات املختصة يف الدولة ،وللجنة أن توقف إجراءتها التأديبية إىل أن يصدر حكم نهائي.

املادة الثامنة
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف النظم األساسية للجامعات السعودية ،خيضع هلذه الالئحة مجيع طالب وطالبات
الكلية  ،وال جيوز للطالب والطالبات االحتجاج باجلهل وعدم العلم بأنظمة ولوائح الكلية .وعلى كل من إدارتي شؤون
الطالب والقبول والتسجيل نشر أحكام هذه الالئحة وإعالنها بشتى الوسائل املتاحة مع بداية كل عام دراسي.

املادة التاسعة
ال جيوز للطالب أو الطالبة احملال إىل اللجنة التأديبية أن ينسحب من الكلية أو يُخلى طرفه قبل أنتهاء اللجنة من
عملها وصدور حكم نهائي يف حقه ،وختطر اللجنة إدارة القبول والتسجيل بذلك.

املادة العاشرة
كل ما يصدر من الطالب أو الطالبة داخل الكلية ومرافقها ويكون خمالً بأحكام الشريعة وأدآبها أو يكون سبباً يف اإلفساد
أو خمالفة النظام العام أوألنظمة الكلية ولوائحها وتعليماتها املطبقة ،أواالعتداء على شخصِ أحدٍ أو حقه وكل ما يعد
خمالفة تعرّض مرتكبها للعقوبة املبينة يف هذه الالئحة ومنها األعمال والتصرفات التالية:
 .1أي تصرف سواء قولي أو فعلي يسيء أو ميس الشريعة االسالمية أو األمن الوطين.
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 .1كل فعل أو قول ميس الشرف والكرامة أو خيدش احلياء أو خيل حبسن السرية والسلوك واآلداب املرعية.
 .1ارتكاب فعل ينايف صفات طالب العلم مثل التشبه باجلنس األخر وعدم اإللتزام بالزي الالئق للحرم اجلامعي
واألزياء اليت حتمل عبارات ختالف األخالق والشرع.
 .1األعمال املخلة بسري احملاضرات والدورات وبرامج األنشطة املنهجية والالمنهجية.
 .1تزوير الوثائق واألوراق الرمسية اليت تصدر من الكلية أو من خارجها أو إتالف كل أو بعض حمتوياتها عمداً.
 .1الغش يف اإلمتحان أو حماولة الغش ،وكذلك الغش يف التقارير والواجبات ومشاريع التخرج ،ومنها استالل
املعلومات من مصادرها دون اإلشارة ملرجعها ،واإلخالل بنظام اإلمتحان واهلدوء املطلوب فيه.
 .1كل إتالف أو حماولة إتالف متعمد ملنشآت الكلية أو مرافقها أو أجهزتها أو معاملها أو مكاتبها أو ممتلكاتها
وحنوها.
 .1التدخني داخل مباني الكلية بكافة أشكاله وعدم احملافظة على نظافة الكلية ومرافقها.
ال أو اإلعتداء على
 .1اإلعتداء أوالتهديد أواإلهانة بالقول أو الفعل على منسوبي أو طالب الكلية لفظاً أو فع ً
أمواهلم أو ممتلكاتهم أو إتالفها أو سرقتها وحنو ذلك.
استخدام اهلاتف النقال اثناء احملاضرات واالمتحانات ،وسوء استخدام أجهزة اجلوال املزودة بكامريا أو
.11
أجهزة التصوير داخل حرم الكلية أو التصوير يف األماكن اليت يُمنع فيها التصوير.
محل السالح الناري أو األبيض أو االحتفاظ باملواد القابلة لالشتعال أوالتفجري وحنوها داخل الكلية
.11
ومرافقها.

املادة احلادية عشرة
حاالت الغش:
.1

.1

.1

.1

يف حال ضبط الطالب أو الطالبة متلبساً بالغش أثناء االختبار وإخالله باهلدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة
اإلختبار فعلى املراقب إخراج الطالب املخالف من قاعة االختبار  ،وحترير حمضر تفصيلي بالواقعة وفقاً
لإلجراءات املنصوص عليها باملادة السابعة من هذه الالئحة واحالتها ملقرر اللجنة.
يف حال ارتكاب الطالب أو الطالبة لواقعة الغش يف التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية وامليدانية أو
الواجبات أو مشاريع التخرج مبا يف ذلك السرقة األدبية ،فإنه على أستاذ املقرر أن حيرر حمضراً بالواقعة وفقاً
لإلجراءات املنصوص عليها باملادة السابعة من هذه الالئحة واحالتها ملقرر اللجنة.
يف حال ثبوت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف البند ( )6من املادة العاشرة يف حق طالب كان قد تسلم
وثيقة خترجه  ،فإنه جيوز للكلية إلغاء قرار منح الوثيقة أو الشهادة  ،كما جيوز هلا إحالة كل مايتعلق
باملخالفة من مستندات وحتقيقات اىل جهاز الدلوة املختصة نظامياً بنظرها.
إذا أكتشفت إحدى وقائع الغش املنصوص عليها يف البند ( )6من املادة العاشرة بعد اعتماد النتيجة النهائية
للمقرر فال يعفى من ارتكبها من املسؤولية التأديبية  ،ويقوم وكيل الكلية أو رئيس القسم املعين بإحالته اىل
جلنة تأديب الطالب إليقاع العقوبة املناسبة عليه.

املادة الثانية عشرة
حيق للجنة إقاع العقوبات التالية على الطالب املخالف أو الطالبة املخالفة:
 .1التنبيه مشافهة أو كتابة وتوقيع الطالب على التعهد اخلطي.
 .1اإلنذار كتابة.
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احلرمان املؤقت أوغري املؤقت للمخالف كم بعض اخلدمات واملميزات املقدمة مثل األنشطة والرحالت
والزيارات.
احلرمان من دخول االمتحان النصفي أو النهائي يف مقرر أو أكثر يف فصل دراسي واحد.
إلغاء االمتحان النهائي يف ما ال يزيد عن ثالثة مقرارات وأعتباره راسباً فيها.
اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي أو فصلني دراسيني.
الفصل النهائي من الكلية وجيوز إبالغ قرار الفصل للجامعات والكليات األخرى ،ويرتتب عليه عدم صالحية
الطالب للقيد أو التقدم إىل االمتحان يف جامعات أخرى يف اململكة العربية السعودية.
ويف مجيع األحوال  ،يتحمل الطالب قيمة ما اتلفه ،مضافاً إليه تكلفة اإلصالح ،أو الرتكيب ،وما يرتتب على
ذلك من تبعات  ،مبا فيها احلقوق اخلاصة.

املادة الثالثة عشرة
يراعى يف إيقاع العقوبة ( )6املنصوص عليها يف املادة السابقة أال تكون سبباً يف إلغاء قيد الطالب من الكلية.

املادة الرابعة عشرة
ال يوقع اجلزاء إال بعد احلقيق مع الطالب أوالطالبة كتابة ومساع أقواله فيما نسب إليه ،ويسقط حقه يف اإلدالء بأقواله
يف حالة ختلفه عن احلضور ملوعدين حمددين للمقابلة اليت قد مت إبالغه بهما مسبقاً ،ما مل يكن لديه عذر مقبول
وتوقع عليه العقوبة حينئذ غيابياً.

املادة اخلامسة عشرة
يصدر رئيس اللجنة القرارات التأديبية على املخالفني ويتوىل رفعها ورفع حماضر اللجنة إىل عميد الكلية للمصادقة
عليها ،عدا عقوبة الفصل من الكلية فإنها ترفع إىل جملس األمناء.

املادة السادسة عشرة
تعترب القرارات الصادرة من اللجنة نافذة بعد مصادقة عميد الكلية ،وحيق للطالب التظلم من القرار الصادر حبقه إىل
عميد الكلية خالل ( )15مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار ،ولعميد الكلية التوجيه بإعادة النظر يف العقوبة،
أو تأييد العقوبة املقررة أو حتديد عقوبة أخرى يراها مناسبة  ،أو العرض على جملس الكلية.

املادة السابعة عشرة
يُعمل بهذه الالحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها يف جملس األمناء ،وتُلغي كل ما يتعارض معها مما صدر سابقاً بهذا
الشأن.
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