جامعة سلمان بن عبد العزيز

عمادة شؤون الطالب

وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي
الئحة تأديب الطالب والطالبات

كلمة عميد شؤون الطالب
الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين  ،وبعد :
فــإن عمــادة شــؤون الطــاب بجامعــة ســلمان بــن عبدالعزيــز قــد أخــذت علــى عاتقهــا منــذ تأسيســها رعايــة شــؤون الطــاب والطالبــات ،
والوقــوف معهــم فــي مســيرتهم فــي الدراســة الجامعيــة  .وتبصيرهــم بحقوقهــم وواجباتهــم  ،وتوعيتهــم بأنظمــة الجامعــة وأخالقيتهــا .
لقــد وضعنــا نصــب أعيننــا فــي عمــادة شــؤون الطــاب وبتوجيــه كريــم مــن معالــي مديــر الجامعــة ووكالء الجامعــة أن نحقــق مجتمعــا جامعيا
متجانســا تســود فيــه روح التعــاون المتبــادل  ،ويؤمــن بمبــادئ العــدل واإلنصــاف كدعامــة أساســية لبنــاء هــذا المجتمــع الجامعي.
وفــي هــذه المطبوعــة نضــع بيــن يــدي أبنائنــا الطــاب وبناتنــا الطالبــات وبيــن يــدي منســوبي جامعتنــا الفتيــة الئحتيــن مهمتيــن لحفــظ
حقــوق الطــاب ومعالجــة مشــكالتهم  ،وتأديــب المخطــئ منهــم  ،وهمــا :
وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز .
الئحة تأديب الطالب والطالبات .
أرجــو أن نكــون قــد وفقنــا إلــى تقديــم مــا يضــيء الطريــق لطــاب وطالبــات جامعــة ســلمان بــن عبدالعزيــز  ،ويكــون لــه األثــر األجمــل فــي
حياتهــم الجامعيــة .
شاكرا زمالئي في عمادة شؤون الطالب على جهودهم في إخراج هذه المطبوعة .

وسائال اهلل الكريم أن يسدد الخطا ويبارك في الجهود خدمة لرسالتنا السامية وتحقيقا ألهداف التعليم العالي في مملكتنا الحبيبة .

حقوق الطالب

وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي
بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
أوال  :أحكام عامة

أ -تعتبــر النصــوص الــواردة
فــي هــذه الوثيقــة إطــار ًا عامــ ًا
لتحديــد حقــوق والتـــــزامات
الطرفيـــن (الطــاب والجامعــة
)  ،كمــا أنهــا تعبــر عــن الفهــم
المتبــادل بيــن الجامعــة وطالبها
فيمــا يختــص بحقوقهــم التــي
تكفلهــا لهــم أنظمــة الجامعــة
وااللتزامــات الواجــب عليهــم
احترامهــا ،فــي محاولــة للقضــاء
علــى النظــرة الخاطئــة التــي
تنظــر للطالــب بحســبانه وعــاء
لاللتزامــات والواجبــات ،دون
أن يكــون لــه مــن الحقــوق
مــا يكفــل لــه حيــاة جامعيــة
مســتقرة وموفقــة.

ب -والجامعــة إذ تتوقــع مــن
طالبهــا وكافــة منســوبيها
قبــول واحتــرام المبــادئ
الــواردة فــي هــذه الوثيقــة
 ،فإنهــا تؤكــد علــى أن هــذه
الوثيقــة ال تعتبــر قانون ـ ًا أو نظام ـ ًا
بديــ ً
ا لألنظمــة الســارية ،وفــى
حالــة تعــارض النصــوص الــواردة
بهــا مــع األنظمــة الصــادر مــن
الجامعــة أو الدولــة فــإن نظــام
الجامعــة أو الدولــة هــو التــي
تســود وتقــدم

ج -تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى توعيــة الطــاب بحقوقهــم
األكاديميــة والخدميــة التــي تقدمهــا لهــم الجامعــة ،وفق ـ ًا إلمكاناتها
وكيفيــة الحصــول علــى هــذه الحقــوق والجهــة المختصــة بذلــك ،
كمــا تهــدف إلــى توعيتهــم بالتزاماتهــم تجــاه الجامعــة ،وذلــك حرصـ ًا
مــن الجامعــة علــى جــودة العمــل األكاديمــي ومــا يرتبــط بذلــك
األمــر مــن صلــة وثيقــة بيــن الطالــب مــن جهــة واألســتاذ الجامعــي
واألجهــزة والوحــدات الجامعيــة مــن جهــة أخــرى ،ومــا ينبغــي أن
يكــون عليــه حــال تلــك العالقــة مــن الشــفافية والوضــوح مــع مختلــف
مكونــات العمــل الجامعــي فــي مجاالتــه المختلفــة .
د -يراعــى فــي تحديــد وتفســير المفاهيــم والمصطلحــات واأللفــاظ
الــواردة بهــذه الوثيقــة مــا ورد بأحــكام ونصــوص القواعــد المنظمــة
لوحــدة حمايــة الحقــوق الطالبيــة ،ولمجلــس الجامعــة الحــق فــي
تفســير مــا يــرد فــي هــذه الالئحــة مــن النصــوص والكلمــات
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ً
ثانيا  :حقوق الطالب الجامعي

أ

في
المجال
األكاديمي

َّ
تُوفــر
 .1حــق الطالــب فــي أن
لــه البيئــة الدراســية المناســبة
لتحقيــق االســتيعاب والدراســة
بيســر وســهولة ،مــن خــال
اإلمكانيــات
كافــة
توفيــر
التعليميــة المتاحــة لخدمــة هــذا
الهــدف .
 .2حــق الطالــب فــي الحصــول
علــى المــادة العلميــة والمعرفــة
المرتبطــة بالمقــررات الجامعيــة
التــي يدرســها ،وذلــك وفقــ ًا
لألحــكام واللوائــح الجامعيــة
التــي تحكــم العمــل األكاديمــي .

تتضمــن حقــوق والتزامــات
الطالــب الجامعــي مــا يلــي :
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 .3حــق الطالــب فــي الحصــول
علــى الخطــط الدراســية بالكليــة
أو القســم والتخصصــات
المتاحــة لــه  ،وكــذا اإلطــاع

وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

علــى الجــداول الدراســية قبــل
بــدء الدراســة ،وإجــراء تســجيله
فــي المقــررات التــي يتيحهــا
لــه النظــام وقواعــد التســجيل،
مــع مراعــاة ترتيــب األولويــات
فــي التســجيل للطــاب وفــق
ضوابــط عادلــة عنــد عــدم
إمكانيــة تحقيــق رغبــات جميــع
ـرر مــا .
الطــاب فــي تســجيل مقـ ٍ
 .4حــق الطالــب فــي حــذف أي
مقــرر أو إضافــة آخــر ،أو حــذف
الفصــل الدراســي بأكملــه ،وفق ـ ًا
لمــا يتيحــه نظــام الدراســة
والتســجيل فــي الجامعــة،
وذلــك فــي الفتــرة المحــددة
لذلــك والمعلــن عنهــا للطــاب .
 .5حــق الطالــب فــي تقيــد
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعة

بمواعيــد وأوقــات المحاضــرات،
واســتيفاء الســاعات العلميــة
والمعمليــة لهــا ،وعــدم إلغــاء
المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا
إال فــي حالــة الضــرورة وبعــد
اإلعــان عــن ذلــك ،علــى أن
يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة
عــن تلــك التــي تــم إلغاؤهــا أو
التغيــب عنهــا مــن قبــل عضــو
هيئــة التدريــس الســتيفاء
المقــرر ،وذلــك بعــد التنســيق
مــع الطلبــة والقســم المعنــي
بإتمــام ذلــك .
 .6حــق الطالــب فــي االستفســار

والمناقشــة العلميــة الالئقــة مــع
أعضــاء هيئــة التدريــس ،دون
رقابــة أو عقوبــة فــي ذلــك
عليــه ،مــا لــم يتجــاوز النقــاش

مــا تقتضيــه اآلداب العامــة
وحــدود اللياقــة والســلوك
ـواء
فــي مثــل تلــك األحــوال ،سـ
ً
كان ذلــك أثنــاء المحاضــرة أو
أثنــاء الســاعات المكتبيــة المعلنــة
لمقابلــة الطــاب .
 .7حــق الطالــب فــي أن تكــون
أســئلة االختبــارات ضمــن
المقــرر الدراســي ومحتوياتــه
والمســائل التــي تمــت إثارتهــا أو
اإلحالــة إليهــا أثنــاء المحاضــرات
 ،وأن يُراعــى التوزيــع المتــوازن
والمنطقــي للدرجــات بمــا
يحقــق التقييــم العــادل لقــدرات
الطالــب .
 .8حــق الطالــب فــي إجــراء
كافــة االختبــارات التــي تعقــد
للمقــرر مــا لــم يكــن هنــاك مانــع

نظامــي يحــول دون إجرائهــا
وفقـ ًا للوائــح والتعليمــات الخاصة
بذلــك  ،علــى أن يتــم إعــان
الطالــب بحرمانــه مــن دخــول
االختبــار قبــل ذلــك بوقــت كاف.
 .9حــق الطالــب فــي معرفــة
اإلجابــة النموذجيــة ألســئلة
االختبــارات الفصليــة مــا أمكــن
ذلــك  ,وتوزيــع الدرجــات علــى
أجــزاء اإلجابــة والتــي يقــوم
علــى أساســها تقييــم أداء
الطالــب قبــل إجــراء االختبــار
النهائــي للمقــرر .
 .10حــق الطالــب فــي طلــب

تنظيــم آليــة تلــك المراجعــة
وضوابطهــا .
 .11حــق الطالــب فــي معرفــة
نتائجــه التــي حصــل عليهــا
فــي االختبــارات التــي أداهــا،
بعــد الفــراغ مــن تصحيحهــا
و ا عتما د هــا

مراجعــة إجابتــه فــي االختبــار
النهائــي ،وذلــك وفــق مــا
تقــرره اللوائــح والقــرارات
الصــادرة عــن الجامعــة فــي
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ب

في
المجال غير
األكاديمي

 .1حــق الطالــب فــي التمتــع باإلعانــة والرعايــة االجتماعيــة التــي تقدمهــا الجامعــة،
والمشــاركة فــي األنشــطة المقامــة فيهــا وفقــ ًا للوائــح والتعليمــات الجامعيــة
المنظمــة لذلــك .
 .2حــق الطالــب فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الكافيــة بالعــاج داخــل
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة التابعــة للجامعــة.
 .3حــق الطالــب فــي االســتفادة مــن خدمــات ومرافــق الجامعــة ( الكتــاب الجامعــي
الســكن الجامعــي – المكتبــات المركزيــة والفرعيــة – المالعــب الرياضيــة  -المطاعــم
مواقــف الســيارات وغيرهــا )  ..وذلــك وفق ـ ًا للوائــح والنظــم المعمــول بهــا بالجامعــة
 .4حق الطالب في الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظامي ًا.
 .5حــق الطالــب فــي الترشــيح للــدورات التدريبيــة ،والبرامــج والرحــات الداخليــة
والخارجيــة ،وزيــادة مشــاركته فــي األنشــطة الثقافيــة ،وكذلــك المشــاركة فــي
أنشــطة خدمــة المجتمــع المحلــى واألعمــال التطوعيــة .
 .6حــق الطالــب فــي الشــكوى أو التظلــم مــن أي أمــر يتضــرر منــه فــي عالقتــه مــع
أعضــاء هيئــة التدريــس أو القســم أو الكليــة أو أي وحــدة مــن وحــدات الجامعــة،
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ويكــون تقديــم الشــكوى أو
التظلــم وفق ـ ًا للقواعــد المنظمــة
لوحــدة حمايــة الحقــوق
الطالبيــة ،وتمكيــن الطالــب مــن
معرفــة مصيــر شــكواه مــن قِبــل
الجهــة المســؤولة عنهــا.
 .7حــق الطالــب فــي تمكينــه مــن
الدفــاع عــن نفســه أمــام أي
جهــة بالجامعــة فــي أي قضيــة
تأديبيــة تُرفــع ضــده ،وعــدم
صــدور العقوبــة فــي حقــه إال
بعــد ســماع أقوالــه ،وذلــك مــا
لــم يثبــت أن عــدم حضــوره كان
لعــذر غيــر مقبــول ،وذلــك بعــد
اســتدعائه للمــرة الثانيــة .
 .8حــق الطالــب فــي التظلــم مــن
القــرار التأديبـــي الصــادر ضــده،

وذلــك وفقــ ًا للقواعــد المقــررة
فــي هــذا الشــأن بموجــب
أحــكام تأديــب الطــاب .
 .9حــق الطالــب فــي الحفــاظ
علــى محتويــات ملفــه داخــل
الجامعــة ،ونزاهــة التعامــل معــه
أي منهــا إال
وعــدم تســليم ٍ
للطالــب نفســه أو ولــى أمــره أو
مــن يفوضــه بذلــك رســمي ًا ،مــا
عــدا الحــاالت التــي يُطلــب فيهــا
تســليم أو معرفــة محتويــات
ذلــك الملــف مــن قِبــل جهــات
التحقيــق أو أجهــزة القضــاء أو
لجهــةٍ حكوميــة أخــرى ،وال يجوز
إفشــاء أو نشــر محتويــات ملفــه
مــا لــم يكــن ذلــك النشــر نتيجــة
لقــرار بعقوبــة تأديبيــة فــي حــق
الطالــب .

 .10حــق الطالــب مــن ذوى
اإلحتياجــات الخاصــة فــي
الحصــول علــى الخدمــة الالئقــة
والمناســبة إلحتياجاتــه وفقــ ًا
لألنظمــة والقواعــد الخاصــة
بهــذا الشــأن.
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9

ً
ثالثا  :إلتزمات الطالب الجامعي

أ

في
المجال
األكاديمي

 .1التــزام الطالــب باالنتظــام
فــي الدراســة ،والقيــام بكافــة
المتطلبــات الدراســية ،فــي
ضــوء القواعــد والمواعيــد
المنظمــة لبــدء الدراســة
والتحويــل
ونهايتهــا
والتســجيل واإلعتــذار والحــذف
واإلضافــة  ،وذلــك وفقــ ًا
لألحــكام الــواردة باللوائــح
واألنظمــة الســارية بالجامعــة .
 .2التــزام الطالــب باحتــرام أعضاء
هيئــة التدريــس والموظفيــن

10

منســوبي
مــن
والعمــال
مــن
وغيرهــم
الجامعــة،
منســوبي الشــركات المتعاقــدة
مــع الجامعــة ،وغيرهــم مــن
الطــاب داخــل الجامعــة وكذلــك
الضيــوف والزائريــن لهــا ،وعــدم
التعــرض لهــم باإليــذاء بالقــول
أو الفعــل بــأي صــورةٍ كانــت .

 .5وســيلة غيــر مشــروعة إلعــداد
تلــك البحــوث والتقاريــر واألوراق
والدراســات أو غيرهــا مــن
المتطلبــات األساســية للمقــرر.

 .3التــزام الطالــب باحتــرام
القواعــد والترتيبــات المتعلقــة
بســير المحاضــرات واالنتظــام
والنظــام فيهــا ،وعــدم التغيــب
عنهــا إال بعــذر مقبــول وفقــ ًا
للوائــح واألنظمــة.

 .6التــزام الطالــب بالقواعــد
والترتيبــات المتعلقــة باالختبــارات
والنظــام فيهــا ،وعــدم الغــش
أو محاولتــه أو المســاعدة فــي
ارتكابــه بــأي صــورةٍ مــن الصــور،
أو تصــرف مــن التصرفــات ،أو

 .4التــزام الطالــب عنــد إعــداد
البحــوث والمتطلبــات الدراســية
األخــرى للمقــررات بعــدم الغــش
فيهــا ،أو المشــاركة فــي الغــش
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عنــد إعــداده بــأي صــورة
كانــت ،أو نســبة عمــل الغيــر إلــى
الطالــب ،أو اللجــوء إلــى أيــة

انتحــال شــخصية ،أو التزويــر،
أو إدخــال مــواد أو أجهــزة
ممنوعــة فــي قاعــة االختبــار أو
المعامــل .

 .7التــزام الطالــب باإلرشــادات
والتعليمــات التــي يوجههــا
المســؤول أو المراقــب فــي
قاعــة االختبــارات أو المعامــل،
وعــدم اإلخــال بالهــدوء أثنــاء
أداء االختبــارات .
الطالــب
يلتــزم
.8
بتســجيل البريــد االلكترونــي
فــي الموقــع الرســمي للجامعــة،
والتأكــد مــن أنــه يعمــل بشــكل
صحيــح وعليــه كذلــك قــراءة
بريــده اإللكترونــي بشــكل
يومــي لمتابعــة مــا قــد يرســل
خاللــه مــن إعالنــات أو خالفــه.
يلتــزم الطالــب بدفــع
.9
الغرامــات الماليــة التــي تفــرض
عليــه مــن قبــل الجامعــة بســبب
مخالفــة وقعــت منــه ،أو تســبب
فيهــا.

ب

في
المجال غير
األكاديمي

 .1التــزام الطالــب بأنظمــة الجامعــة ولوائحهــا وتعليماتهــا والقــرارات الصــادرة تنفيــذ ًا لهــا ،وعــدم
التحايــل عليهــا أو انتهاكهــا أو تقديــم وثائــق مــزورة للحصــول علــى أي حــق أو ميــزة خالفــ ًا لمــا
تقضــي بــه األحــكام ذات العالقــة.
 .2التــزام الطالــب بحمــل البطاقــة الجامعــة أثنــاء وجــود الطالــب فــي الجامعــة ،وتقديمهــا للموظفين
أو أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد طلبهــا مــن قِبلهــم ،وعنــد إنهــاء أي معاملــة للطالــب داخــل الجامعة
.
 .3التــزام الطالــب بعــدم التعــرض لممتلــكات الجامعــة باإلتــاف أو العبــث بهــا أو تعطيلهــا عــن العمــل،
ـواء مــا كان منهــا مرتبط ـ ًا بالمبانــي أو التجهيــزات .
أو المشــاركة فــي ذلــك سـ
ً
 .4التــزام الطالــب بالتعليمــات الخاصــة بترتيــب وتنظيــم واســتخدام مرافــق الجامعــة وتجهيزاتهــا
لألغــراض المخصصــة لهــا ،ووجــوب الحصــول علــى إذنٍ مســبق مــن الجهــة المختصــة الســتعمال
تلــك المرافــق أو التجهيــزات عنــد رغبــة اســتخدامها أو االنتفــاع منهــا فــي غيــر مــا أعــدّت لــه .
 .5التــزام الطالــب بالــزى والســلوك المناســبين لألعــراف الجامعيــة واإلســامية  ،وبعــدم القيــام بأيــة
أعمــال مخ ّلــة باألخــاق اإلســامية أو اآلداب العامــة المرعيّــة داخــل الجامعــة .
 .6التــزام الطالــب بالهــدوء والســكينة داخــل مرافــق الجامعــة ،واالمتنــاع عــن التدخيــن فيهــا ،وعــدم
إثــارة الشــغب أو التجمــع غيــر المشــروع.
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مقترح
اللجنة الدائمة لحقوق الطالب
أوال

12

ً
ثانيا

ً
ثالثا

تشكيل اللجنة

مهام اللجنة

أهداف اللجنة

تنشــأ هــذه اللجنــة الدائمــة بقــرار مــن معالــي مديــر
الجامعــة ،وتكــون برئاســة ســعادة وكيــل الجامعــة
للشــؤون التعليميــة ،وينوبــه عميــد شــؤون الطــاب،
ويكــون مــن أعضائهــا عميــد القبــول والتســجيل
ومجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة،
باإلضافــة إلــى بعــض المختصيــن ًفــي المجــال
الشــرعي والقانونــي.
وتنبثــق عــن هــذه اللجنــة لجنــة أخــرى نســائية
يرأســها ســعادة وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة
 ،وينــوب عنــه فــي هــذه اللجنــة عميــد شــؤون
الطــاب ،وتتشــكل هــذه اللجنــة مــن مجموعــة مــن
عضــوات مــن هيئــة التدريــس مــن كليــات البنــات،
ولمديــر الجامعــة زيــادة عــدد األعضــاء فــي اللجنتيــن
بمــا يتناســب و مقتضيــات العمــل.
وتعقــد اللجنتــان اجتماعاتهمــا بصفــة دوريــة حســب
مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل ،وتباشــر مهامهمــا بمــا
يضمــن ســرعة إنجــاز مســؤولياتهما ،وتنظــر فــي كل
مــا يدخــل ضمــن نطــاق اختصاصهمــا.

- 1اســتقبال ا الشــكوى
والتظلمــات الطالبيــة
مباشــرة فــي مقرهــا
الرئيــسً أو عبــر ممثليهــا
فــي الجامعــة.
- 2دراســة الشــكاوى
والتظلمــات المحالــة
إليهــا مــن قبــل معالــي
مديــر الجامعــة.
- 3دارســة الشــكاوى
والبــت
والتظلمــات
فيهــا وإصــدار القــرارات
خــال المــدة القانونيــة.

تســعى اللجنــة لتحقيــق األهــداف اآلتيــة
-:
- 1العنايــة بالشــكاوى والتظلمــات الطالبيــة
بالتحقيــق والبــت و العمــل علــى إقــرار
الحــق فيهــا.
- 2إيجــاد مجتمــع جامــعً متجانــس تســود
فيــه روح التعــاون المتبــادل بيــن أفــراده .
- 3إقــرار مبــدأ العدالــة والمســاواة بوصفه
دعامــة أساســية فــي بنــاء مجتمــع
مثالــي داخــل الجامعــة .
- 4دعــم حقــوق الطــاب علــى أســس
تتوافــق مــع األنظمــة العامــة واألنظمــة
واللوائــح المطبقــة بالجامعــة.
- 5إنمــاء ثقافــة العــدل واإلنصــاف
وحقــوق اإلنســان بيــن الطــاب .
- 6توعيــة الطــاب بحقوقهــم الجامعيــة
وطــرق الحصــول عليهــا عبــر القنــوات
النظاميــة داخــل الجامعــة.

وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

ً
رابعا

ً
خامسا

رفض الشكوى والتظلم

الشكوى الكيدية

1ـ يحــق للجنــة الدائمــة عــدم
قبــول الشــكوى أو التظلــم
إذا لــم تتبــع اإلجــراءات
الالزمــة لتقديمهــا ،ولهــا
حــق الرفــض إذا تبيــن عــدم
الجديــة ،أو عــدم كفايــة
األدلــة علــى ثبــوت الواقعــة،
ويصــدر بذلــك قــرار مســبب
بالحفــظ .ويصبــح قــرار ًا
نهائيــ ًا غيــر قابــل للتظلــم
منــه بعــد اعتمــاده مــن
معالــي مديــر الجامعــة .
2ـ يحــق للجنــة إحالــة
الشــكوى الــى الجهــة
المختصــة إذا رأت ذلــك
بعــد موافقــة معالــي مديــر
ا لجا معــة

يجــوز للجنــة الدائمــة عنــد ثبــوت كيديــة الشــكوى أن تصــدر توصياتهــا بإحالــة الطالــب المدعــي للجنــة
الدائمــة لتأديــب الطــاب بالجامعــة .

ً
سادسا

ً
المدد النظامية لتقديم الشكوى والبت فيها من تاريخ حدوث الواقعة
 1ـ المــدة النظاميــة لتقديــم الشــكوى أو التظلــم خــال خمســة عشــر يومــ ًا مــن وقــوع الشــكوى
والتظلــم – عــدا فتــرة اإلجــازة.
 2ـ تبــت اللجنــة الدائمــة فــي الشــكاوى والتظلمــات التــي تــرى جديتهــا خــال ثالثيــن يوم ـ ًا مــن تاريــخ
تقديمهــا أو مــن تاريــخ اإلحالــة ،مــا لــم تــرى اللجنــة ضــرورة فــي تمديــد المــدة علــى أن اليتجــاوز هــذا
التمديــد خمســة عشــر يومـ ًا ،وتعــرض هــذه التوصيــات علــى معالــي مديــر الجامعــة العتمادهــا أو اتخــاذ
القــرار الــذي يــراه مناســب ًا بشــأنها علــى ضــوء التحقيــق الــذي تــم فيهــا ،ولمديــر الجامعــة عــرض القــرار
علــى مجلــس الجامعــة العتمــاده ،ويكــون قــرار مديــر الجامعــة أو قــرار مجلــس الجامعــة نهائي ـ ًا غيــر قابــل
للطعــن.
وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
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ً
سابعا

ً
ثامنا

قواعد وضوابط رفع الشكوى أمام اللجنة

الشكوى وحق الدفاع للمدعي عليه

إجــراءات وضوابــط تقديــم الشــكوى أو التظلــم
للجنــة الدائمــة :
- 1أن يتقــدم بالشــكوى أو التظلــم بمقــر اللجنــة
الدائمــة أو عبــر ممثلــي اللجنــة مــن تاريــخ حــدوث
الواقعــة محــل الشــكوى.
- 2يســقط حــق الطالــب فــي التقــدم بالشــكوى أو
التظلــم بعــد مــرور خمســة عشــر يوم ـ ًا مــن حــدوث
الواقعــة محــل الشــكوى .
- 3ال يجــوز للطالــب أن يتقــدم بأكثــر مــن شــكوى أو
تظلــم عــن ذات الواقعــة .
 - 4ال تقبــل الشــكوى أو التظلــم إال مــن خــال
النمــوذج المعــد لذلــك ،وتعبئــة كامــل البيانــات
الــواردة فيــه بالدقــة والوضــوح الالزميــن،
وباالختصــار الــذي ال يخــل بالمضمــون ،ويتــم تســليم
هــذا النمــوذج إلــى اللجنــة أو أحــد ممثليهــا.
 - 5تســليم النمــوذج لممثــل اللجنــة واســتالم ســند
إفــادة برقــم وتاريــخ الشــكوى يفيــد تســليمه
ً
اللجنــة مــن تاريخهــا.
للشــكوى ،وقيدهــا بســجل
- 6علــى الطالــب المتابعــة بمراجعــة ممثــل اللجنــة
فــي مقرهــا خــال مــدة ثالثيــن يومــ ًا مــن تقديــم
الشــكوى أو التظلــم .

يجــب علــى المدعــى عليــه الــرد علــى مضمــون الشــكوى كتابيـ ًا خــال أســبوع مــن
تاريــخ إخطــاره مــن قبــل رئيســه المباشــر بذلــك رســمي ًا ،عوض ـ ًا عــن المثــول أمــام
اللجنــة شــخصي ًا ،مــا لــم تــر اللجنــة ضــرورة لذلــك ،وفــي حالــة عــدم الــرد يســقط
حــق الدفــاع للمدعــى عليــه ،ويحــق للجنــة الحكــم عليــه غيابيــ ًا مــا لــم يتقــدم
بعــذر تقبلــه اللجنــة.

ً
تاسعا
مدة الطعن والتظلم من قرار اللجنة الدائمة
يحــق للطالــب الطعــن لــدى معالــي مديــر الجامعــة فــي قــرار اللجنــة بعــد خمســة
عشــر يوم ـ ًا مــن تاريــخ علمــه بالقــرار.

ً
عاشرا
اجتماعات اللجنة الدائمة
تعقــد اللجنــة اجتماعهــا الــدوري بدعــوة مــن رئيســها بحســب مــا تقتضيــه الحاجــة،
ويكــون االنعقــاد صحيحــ ًا بحضــور أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم
الرئيــس ،وتصــدر قــرارات اللجنــة باألغلبيــة ،وفــي حالــة تســاوي األصــوات يرجــح
الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.
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الئحة تأديب
الطالب والطالبات

الئحة تأديب الطالب والطالبات
أوال  :أحكام عامة

المــــادة
األولــــى

تعنى أحكام هذه الالئحة بما يلي:
 -1ضبط سلوك الطالب والطالبات داخل الجامعة أو في أي من مرافقها.
 -2تهذيب الطالب والطالبات المخالفين ومعالجة سلوكهم باألساليب التربوية.
 -3إقرار العقوبات التأديبية على الطالب والطالبات المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.

المــــادة
الثانيـــــة

المصطلحــات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذه الالئحــة فإنهــا تــدل علــى المعانــي المدونــة أمــام كل منهــا علــى النحــو
ا لتا لي :
 -1الجامعة :جامعة سلمان بن عبدالعزيز.
 -2الطــاب والطالبــات :جميــع الطــاب والطالبــات الملتحقيــن بالجامعــة  ،أيــ ًا كانــت مســتوياتهم التعليميــة أو
جنســياتهم.
 -3اللجنة :لجنة تأديب الطالب والطالبات.
 -4المخالفة :هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات الجامعة.
 -5العقوبة :هي العقوبة التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة.

المــــادة
الثالثـــــة

يخضــع لهــذه الالئحــة جميــع الطــاب والطالبــات المســجلين بالجامعــة ،والملتحقيــن ببرامــج التدريــب والــدورات،
أيــ ًا كان نوعهــا ومســتواها  ،وطــاب وطالبــات الدراســات العليــا ،مــع عــدم اإلخــال باألحــكام الــواردة فــي النظــم
األساســية للجامعــات الســعودية.
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المــــادة
الرابعــــة

الجهــة المختصــة بتطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة ومتابعتهــا هــي عمــادة شــؤون الطــاب بالتعــاون مــع الجهــات
ذات العالقــة بالجامعــة.

المــــادة
الخامسـة

يســتثنى مــن تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة :المخالفــات التــي تقــع مــن الطالــب أو
الطالبــة خــارج الجامعــة ،وال تمــس الجامعــة أو أحــد منســوبيها أو أنظمتهــا المختلفــة ،فهــذه مــن اختصــاص
الجهــات العامــة فــي الدولــة ،مــا لــم تحلهــا الجهــة المعنيــة للجامعــة

ً
ثانيا :تشكيل لجان التأديب واختصاصها وأعمالها

المــــادة
السادسة

تشكل لجان التأديب على النحو التالي:
ـاء
ـ
بن
ـة
ـ
الجامع
ـر
ـ
مدي
ـي
ـ
معال
ـن
ـ
م
ـرار
ـ
بق
ـيين
ـ
دراس
ـن
ـ
عامي
ـدة
ـ
لم
ـة
ـ
بالجامع
ـاب
أ -تشــكل لجنــة دائمــة لتأديــب الطـ
ً
علــى ترشــيح مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة علــى أن يكــون عميــد شــؤون الطــاب رئيسـ ًا
لهــا.
ب -تشــكل لجنــة دائمــة لتأديــب الطالبــات لمــدة عاميــن دراســيين بترشــيح مــن رئيــس اللجنــة الدائمــة لتأديــب
الطــاب ويصــدر بهــا قــرار مــن معالــي مديــر الجامعــة.

المـــادة
السابعــة

أ -تشكل لجان تأديبية في الكليات بقرار من عميد الكلية وتكون على النحو التالي:
 -1عميد الكلية أو أحد الوكالء رئيس ًا.
 -2عضوان من أعضاء هيئة التدريس.
 -3رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب أو الطالبة المخالفين.
ب -ترفــع اللجنــة محاضــر اجتماعاتهــا ومــا تضمنتــه مــن توصيــات إلــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطالب/الطالبــات
العتمادهــا أو تعديــل توصياتهــا.
وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
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المــــادة
الثامنــــة

تنظــر للجنــة الدائمــة لتأديــب الطــاب فــي المخالفــات التــي يحيلهــا إليهــا معالــي مديــر الجامعــة ،أو إحــدى اللجــان
التأديبيــة فــي الكليــات والمعاهــد أو تحيلهــا إحــدى العمــادات المســاندة أو اإلدارات بالجامعــة.

المــــادة
التاسعـــة

تجتمــع لجنــة التأديــب عنــد الحاجــة بدعــوة مــن رئيســها ،وال يكــون اجتماعهــا نظاميــ ًا إال بحضــور ثلثــي األعضــاء،
وتصــدر قراراتهــا باألغلبيــة ،وعنــد التســاوي يرجــح جانــب الرئيــس.

المــــادة
العاشـــرة

تباشــر لجنــة التأديــب الدائمــة صالحياتهــا المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة ويجــب أن تحقــق مــع الطالــب
مباشــرة فيمــا نســب إليــه مــن مخالفــة إذا اســتدعى األمــر ذلــك ،كمــا أن لهــا اســتدعاء مــن تدعــو الحاجــة لســماع
أقوالــه مــن أطــراف القضيــة مــن عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن وغيرهــم.

المــــادة
الحاديــة
عشــــرة

يجــب أن تكــون العقوبــة التــي توقعهــا اللجنــة علــى المخالــف إحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب (رابع ًا)
مــن هــذه الالئحــة ،وللجنــة صالحيــة تخفيــف العقوبــة علــى الطالــب أو الطالبــة إذا رأت المصلحــة فــي ذلك.
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ً
ثالثا  :المخالفات المقتضية للتأديب

المــــادة
الثانيـــــة
عشـــــرة

كل إخــال بأحــكام الشــريعة وآدابهــا يصــدر مــن الطالــب أو الطالبــة داخــل الجامعــة أو فــي أي مــن مرافقهــا
المختلفــة ،يقتضــي التأديــب ،ومــن ذلــك:
 -1كل فعل أو قول يمس الدين.
 -2كل فعــل أو قــول يمــس الشــرف والكرامــة أو يخــدش الحيــاء أو يخــل بحســن الســيرة والســلوك واآلداب
العامــة.
 -3ارتــكاب أي فعــل ينافــي صفــات الســلوك العــام مثــل التشــبه بالجنس اآلخــر ،أو إطالــة األظافــر ،أو عمــل قصات
الشــعر بصفــة غيــر الئقــة ،وعــدم االلتــزام بالــزي اإلســامي المحتشــم المناســب أو الــزي المعتمــد مــن الجامعة.

المــــادة
الثالثـــــة
عشـــــرة

كل مخالفــة تصــدر مــن الطالــب أو الطالبــة ألنظمــة الجامعــة ولوائحهــا وتعليماتهــا المطبقــة تقتضــي التأديــب
ومــن ذلــك:
 -1األعمــال المخلــة بســير المحاضــرات والــدورات وبرامــج األنشــطة فــي الجامعــة أو فــي الوحــدات الســكنية
للطــاب أو الطالبــات أو وســائل النقــل المختلفــة وســائر مرافــق الجامعــة األخــرى بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
 -2تزويــر الوثائــق واألوراق الرســمية التــي تصــدر مــن الجامعــة أو مــن خارجهــا أو إتــاف كل محتوياتهــا أو بعضهــا
عمد ًا .
ال عنهما في االختبار أو دخولهما بد ً
 -3إدخال الطالب أو الطالبة بدي ً
ال عن غيرهما.
-4الغــش فــي االختبــار أو محاولــة الغــش ،وكــذا الغــش فــي التقاريــر والواجبــات ومشــاريع التخــرج او مــا يكلــف
بــه الطالــب مــن أعمــال أكاديميــة أخــرى.
 -5اإلخالل بنظام االختبار والهدوء المطلوب فيه.
 -6كل إتــاف أو محاولــة إتــاف متعمــد لمنشــآت الجامعــة أو مرافقهــا أو أجهزتهــا أو معاملهــا أو مكتباتهــا أو
ممتلكاتهــا ونحوهــا ،أو إجــراء أي تغييــر أو إتــاف ألثــاث الســكن الداخلــي أو محتوياتــه أو تشــويه ممتلكاتــه أو
الكتابــة علــى الجــدران ونحــو ذلــك.
 -7التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها.
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المــــادة
الرابعــــة
عشــــرة

كل فعــل يصــدر مــن الطالــب أو الطالبــة مــن شــأنه أن يكــون ســبب ًا فــي اإلفســاد أو مخالفــة النظــام العــام ،أو
االعتــداء علــى شــخص داخــل الجامعــة يقتضــي التأديــب ،ومــن ذلــك:
 -1االعتــداء بالقــول أو بالفعــل علــى منســوبي الجامعــة ،وعلــى منســوبي الشــركات والمؤسســات القائمــة
بالعمــل أو االســتثمار فــي الجامعــة أو اهانتهــم أو االعتــداء علــى أموالهــم أو ممتلكاتهــم أو إتالفهــا أو ســرقتها
ونحــو ذلــك.
 -2إحضــار أو اســتخدام أجهــزة الجــوال المــزودة بكاميــرا داخــل مقــر الطالبــات بالجامعــة والوحــدات الســكنية أو
أجهــزة التصويــر وكــذا ســوء اســتخدامها بمقــر الطــاب بالجامعــة والســكن الجامعــي.
 -3اقتنــاء أجهــزة أو أفــام أو صــور أو أشــرطة أو صحــف أو مجــات تحتــوي علــى مــا ينافــي اآلداب واألخــاق
اإلســامية داخــل الجامعــة ومرافقهــا بمــا فيهــا الســكن الجامعــي.
 -4حمــل الســاح النــاري أو األبيــض أو االحتفــاظ بمــواد قابلــة لالشــتعال أو التفجيــر ونحوهــا داخــل الجامعــة
ومرافقهــا.
 -5كل تنظيــم للجــان أو مؤتمــرات أو جمعيــات أو إصــدار نشــرات أو صحــف أو مجــات وتوزيعهــا أو جمــع أمــوال
أو توقيعــات مخالفــة لألنظمــة  ،وكذلــك إبــاغ معلومــات أو أخبــار غيــر صحيحــة للصحــف أو المجــات أو وســائل
اإلعــام األخــرى قبــل الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن الجهــات المختصــة بالجامعــة.
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ً
رابعا :العقوبات التأديبية

المــــادة
الخامسـة
عشــــرة

العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب أو الطالبة ما يلي:
 -1التنبيه شفهي ًا أو كتابي ًا ،والتوقيع على تعهد بعدم التكرار.
 -2اإلنذار كتابي ًا.
 -3الحرمــان المؤقــت مــن بعــض الخدمــات والمميــزات المقدمــة للطــاب والطالبــات واألنشــطة والرحــات
والزيــارات ونحوهــا لمــدة ال تزيــد عــن فصليــن دراســيين.
 -4الحرمان من اإلقامة بسكن الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 -5الحرمان من دخول االختبار في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد.
 -6إلغاء امتحان الطالب أو الطالبة في ما ال يزيد عن ثالثة مقررات واعتباره راسب ًا فيها.
 -7اإليقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إيقاف المكافأة.
 -8اإليقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين مع إيقاف المكافأة.
 -9تأخير تخرج الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة لمدة فصل دراسي واحد.
 -10الفصل النهائي من الجامعة.

المــــادة
السادسة
عشــــرة

للجامعــة الحــق فــي تحميــل الطالــب أو الطالبــة قيمــة مــا أتلــف مضافـ ًا إلــى ذلــك تكلفــة اإلصــاح والتركيــب ومــا
يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات ماليــة.
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المــــادة
السابعــة
عشــــرة

يراعــى فــي توقيــع الجــزاءات المبينــة فــي المــادة الخامســة عشــرة أن تكــون متدرجــة ،وأن تتناســب العقوبــة
مــع درجــة المخالفــة مــع اعتبــار الســوابق والظــروف والمالبســات ،وأ ّ
ال تتجــاوز العقوبــات المطبقــة علــى الطــاب
المخالفيــن والطالبــات المخالفــات ثــاث عقوبــات عــن المخالفــة الواحــدة ،وللجنــة التوصيــة بعــدم احتســاب مــدة
العقوبــة ضمــن المــدة الدراســية للطالــب أو الطالبــة.

المــــادة
الثامنــــة
عشــــرة

لمعالــي مديــر الجامعــة أو مــن يفوضــه الحــق فــي إيقــاع أي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة
الخامســة عشــرة ،متــى كانــت حالــة المخالــف أو المخالفــة تســتوجب الخصوصيــة أو الســرية أو الظــروف
االســتثنائية.

المــــادة
التاسعــة
عشــــرة

ال يوقــع الجــزاء إال بعــد التحقيــق مــع الطالــب أو الطالبــة كتابــة وســماع أقوالــه فيمــا نســب إليــه  ،ويســقط حقــه
فــي اإلدالء بأقوالــه فــي حالــة تخلفــه عــن الحضــور لموعديــن محدديــن للمقابلــة التــي قــد تــم إبالغــه بهمــا
مســبق ًا ،مــا لــم يكــن لديــه عــذر مقبــول  ،وتوقــع عليــه العقوبــة حينئــذ غيابي ـ ًا وللجنــة الدائمــة االكتفــاء بمــا ورد
مــن اللجنــة المعنيــة وايقــاع العقوبــة دون حضــور الطالــب أو الطالبــة .

المــــادة
العشـرون

ال يعفــى الطالــب أو الطالبــة مــن العقوبــة بحجــة عــدم علمــه بأنظمــة ولوائــح الجامعــة ومــا تصــدره مــن تعليمات،
وعلــى عمــادة شــؤون الطــاب نشــر أحــكام هــذه الالئحــة وإعالنهــا بشــتى الوســائل المتاحة.
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المـــــادة
الحاديـــة
والعشرون

يترتــب علــى الفصــل النهائــي مــن الجامعــة عــدم الســماح للطالــب أو الطالبــة بإجــراء االختبــارات أو إعــادة قيــده
فــي أي كليــة مــن كليــات الجامعــة أو معاهدهــا ،ويبلــغ القــرار للجهــات التــي يعنيهــا األمــر بالجامعــة وخارجهــا
خــال مــدة مناســبة لتنفيــذه ال تتجــاوز ثالثيــن يوم ـ ًا مــن صــدوره.

المـــــادة
الثانيــــــة
والعشرون

علــى الجهــة التــي توقــع العقوبــة علــى المخالــف أو المخالفــة وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة
الخامســة عشــرة ،إبــاغ رئيــس اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطــاب وإشــعار عمــادة شــؤون القبــول والتســجيل
والجهــات المعنيــة بصــورة مــن قرارهــا ،خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ صــدور القــرار ،لتتولــى تنفيــذه
ويبلــغ الطالــب بقــرار اللجنــة.

خامسا :أحكام ختامية

المـــــادة
الثالثــــــة
والعشرون

ينــاط باللجــان التأديبيــة فــي الكليــات وغيرهــا القيــام باإلجــراءات الالزمــة التــي تعهــد إليهــا كالتحقيقــات
واالطــاع علــى مــا يلــزم مــن أوراق ومســتندات وحفظهــا ومتابعــة تنفيــذ القــرارات التأديبيــة وترفــع محاضــر
اللجــان إلــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطــاب ،وترفــع لجــان التأديــب فــي الكليــات وغيرهــا توصياتهــا إلــى اللجنــة
الدائمــة لتأديــب الطــاب إلقرارهــا.
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المـــــادة
الرابعـــــة
والعشرون

يتولــى رئيــس لجنــة التأديــب الدائمــة رفــع محاضــر اللجنــة إلــى معالــي مديــر الجامعــة للمصادقــة عليهــا ،ومــن
ثــم إعادتهــا إلــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطــاب إلخطــار الجهــات ذات العالقــة لتنفيــذ القــرارات.

المـــــادة
الخامســة
والعشرون

تتولــى رئيســة اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطالبــات رفــع محاضــر اللجنــة إلــى رئيــس اللجنــة الدائمــة مرفقــة بملفــات
التحقيــق  ،للرفــع بهــا إلــى معالــي مديــر الجامعــة للمصادقــة عليهــا.

المـــــادة
السادسـة
والعشرون

يجــوز لرئيــس اللجنــة الدائمــة إعــادة عــرض حــاالت الطالبــات علــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطــاب إمــا لتأييــد مــا
جــاء فــي قــرارات اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطالبــات أو نقضهــا.

المـــــادة
السابعـــة
والعشرون

العمــداء ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومديــرو اإلدارات بالجامعــة مســئولون عــن ضبــط الطــاب
والطالبــات وفــق لوائــح الجامعــة  ،وعنــد حصــول مخالفــة تقــع داخــل الجامعــة ومرافقهــا يتــم تحريــر محضــر
بذلــك وإحالــة الموضــوع إلــى صاحــب الصالحيــة.
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المـــــادة
الثامنـــــة
والعشرون

تعــد القــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بتوقيــع العقوبــات نافــذة بعــد مصادقــة معالــي مديــر الجامعــة،
ويحــق للطالــب التظلــم مــن القــرار الصــادر بحقــه إلــى معالــي مديــر الجامعــة خــال أربعــة عشــر يومـ ًا مــن تاريــخ
إبالغــه بالقــرار ،ولمعالــي مديــر الجامعــة التوجيــه بإعــادة النظــر فــي العقوبــة ،أو تحديــد عقوبــة أخــرى يراهــا
مناســبة.

المـــــادة
التاسعـــة
والعشرون

 تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب. -2يجــوز للجهــة التــي أصــدرت العقوبــة إعالنهــا فــي كليــات الجامعــة بالرمــز بحــروف اســم الطالــب أو الطالبــة
خــال أســبوعين مــن تاريــخ صــدوره وللكليــة الحــق فــي إبــاغ ولــي األمــر متــى مــا دعــت الحاجــة.

المـــــادة
الثالثــــون

يعمــل بهــذه الالئحــة اعتبــار ًا مــن تاريــخ اعتمادهــا فــي مجلــس الجامعــة ،ويلغــى كل مــا يتعــارض معهــا ممــا
صــدر ســابق ًا بهــذا الشــأن.
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