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 تعريفاتال :الباب األول 

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات املعـاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة ي (1املادة )

  على غير ذلك:

 .الجامعة: جامعة فهد بن سلطان (أ

  عمادة شؤون الطلبة. العمادة: (ب

 .لطانجامعة فهد بن سبلدراسة امللتحقين باو  املنتظمين طالباتالطالب و الالطلبة: جميع الطالب /  (ج

  .أندية النشاط الطالبي: أماكن إحتضان النشاطات الطالبية وفق النشاط املستهدف (د

مشرف النادي: هو أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهو املسؤول عن تخطيط وتنفيذ وتقويم  (ه

 .النشاط

  .هو أحد طلبة الجامعة من أعضاء النادي النادي:مدير  (و

ملهتمين اأو  الهيئة االستشارية: تتكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مجاالت تخصص النادي (ز

  .الشخصيات البارزة في مجال النادي باململكة وفق قرار من صاحب الصالحية اليهاويجوز أن يضم 

 طالبات بالجامعة.اللجنة :اللجنة الدائمة لتأديب ال (ح

 .املخالفة: هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات الجامعة (ط

 العقوبة: هي العقوبة التأديبيه املنصوص عليها في هذه الالئحة. (ي

قترح من قبل اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات كبديل  (ك
ُ
العقوبة البديلة: هي عقوبة تربوية تأديبية ت

 ا في الالئحة في حيز محدد من املخالفات.اختياري عن العقوبة املنصوص عليه

 .الفصل الدراس ي الصيفي إن وجدو الثانيأو  الفصل الدراس ي: هو الفصل الدراس ي االول  (ل

 حقوق الطالب الجامعي :الثاني الباب 

 :في املجال األكاديمي تتضمن حقوق الطالب الجامعي (2املادة )

ر  (أ
َّ
وف

ُ
البيئة الدراسية املناسبة لتحقيق اإلستيعاب والدراسة بيسر وسهولة من  لهحق الطالب في أن ت

 .خالل توفير كافة اإلمكانيات التعليمية املتاحة لخدمة هذا الهدف

حق الطالب في الحصول على املادة العلمية واملعرفة املرتبطة باملقررات الجامعية التي يدرسها وذلك  (ب

 لألحكام واللوائح الجامعية ال
ً
 .تي تحكم العمل األكاديميوفقا

 ذلكوك ،القسم والتخصصات املتاحة لهأو  حق الطالب في الحصول على الخطط الدراسية بالكلية (ج

اإلطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة وإجراء تسجيله في املقررات التي يتيحها له النظام 

طالب وفق ضوابط عادلة عند عدم وقواعد التسجيل مع مراعاة ترتيب األولويات في التسجيل لل

 .إمكانية تحقيق رغبات جميع الطلبة في تسجيل مقرٍر ما

 ملا يتيحه نظام أو  إضافة آخرأو  حق الطالب في حذف أي مقرر  (د
ً
حذف الفصل الدراس ي بأكمله وفقا

 .الدراسة والتسجيل في الجامعة وذلك في الفترة املحددة لذلك واملعلن عنها للطلبة
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حق الطالب و   في إستيفاء جميع الساعات العلمية واملعملية حسب الجدول الدراس ي حق الطالب من (ه

 .في محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها

و أ حق الطالب في االستفسار واملناقشة العلمية الالئقة مع أعضاء هيئة التدريس، دون رقابةمن  (و

اآلداب العامة وحدود اللياقة والسلوك في مثل عقوبة في ذلك عليه، ما لم يتجاوز النقاش ما تقتضيه 

 .أثناء الساعات املكتبية املعلنة ملقابلة الطالبأو  تلك األحوال سواًء كان ذلك أثناء املحاضرة

حق الطالب في أن تكون أسئلة االختبارات ضمن املقرر الدراس ي ومحتوياته واملسائل التي تمت من  (ز

وأن ُيراعى التوزيع املتوازن واملنطقي للدرجات بما يحقق  ،حاضراتاإلحالة إليها أثناء املأو  إثارتها

 .التقييم العادل لقدرات الطالب

حق الطالب في إجراء كافة االختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي يحول دون من  (ح

 للوائح والتعليمات الخاصة بذلك
ً
بار نه من دخول االختعلى أن يتم إعالن الطالب بحرما ،إجرائها وفقا

 قبل ذلك بوقت كاف.

حق الطالب في معرفة اإلجابة النموذجية ألسئلة االختبارات الفصلية وتوزيع الدرجات على أجزاء من  (ط

 .اإلجابة والتي يقوم على أساسها تقييم أداء الطالب قبل إجراء االختبار النهائي للمقرر 

ر النهائي وذلك وفق ما تقرره اللوائح والقرارات حق الطالب في طلب مراجعة إجابته في اإلختبامن  (ي

 .الصادرة عن الجامعة في تنظيم آلية تلك املراجعة وضوابطها

حها اها بعد الفراغ من تصحيختبارات التي أد  نتائجه التي حصل عليها في اال حق الطالب في معرفة من  (ك

 .وإعتمادها

 :كاديمياأل غيرالجامعي في املجال تتضمن حقوق الطالب  (3املادة )

الطالب في التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة واملشاركة في األنشطة  حقمن  (أ

 للوائح والتعليمات الجامعية املنظمة لذلك
ً
 .املقامة فيها وفقا

  .حق الطالب في الحصول على الرعاية الصحية من خالل املركز الصحي داخل الحرم الجامعيمن  (ب

املكتبات املركزية –لطالب في اإلستفادة من خدمات ومرافق الجامعة ) الكتاب الجامعي حق امن  (ج

 للوائح والنظم .-مواقف السيارات  –املطاعم  –املالعب الرياضية  –والفرعية 
ً
.. وغيرها ( وذلك وفقا

 .املعمول بها بالجامعة

ته لداخلية والخارجية وزيادة مشاركفي الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت االطالب حق من  (د

 .في األنشطة الثقافية وكذلك املشاركة في أنشطة خدمة املجتمع املحلى واألعمال التطوعية

و أ التظلم من أي أمر يتضرر منه في عالقته مع أعضاء هيئة التدريسأو  في الشكوى الطالب حق من  (ه

 للقواعد أو  قديم الشكوى ويكون ت ،أي وحدة من وحدات الجامعةأو  الكليةأو  القسم
ً
التظلم وفقا

وتمكين الطالب من معرفة مصير شكواه من ِقبل الجهة  ،املنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية

 .املسؤولة عنها

رفع  حق الطالبمن  (و
ُ
في تمكينه من الدفاع عن نفسه أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية ت

بعد سماع أقواله وذلك ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر  وعدم صدور العقوبة في حقه إال ،ضده

 .غير مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية
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 للقواعد املقررة في هذا من  (ز
ً
لشأن احق الطالب في التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده وذلك وفقا

 بموجب أحكام تأديب الطالب.

ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم تسليم أٍي حق الطالب في الحفاظ على محتويات من  (ح

. ما عدا الحاالت التي ُيطلب فيها تسليمأو  ولي أمرهأو  منها إال للطالب نفسه
ً
و أ من يفوضه بذلك رسميا

لجهٍة حكومية أخرى. وال أو  أجهزة القضاءأو  معرفة محتويات ذلك امللف من ِقبل جهات التحقيق

 حتويات ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية في حق الطالب.نشر مأو  يجوز إفشاء

 حق الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة واملناسبة إلحتياجاتهمن  (ط

 لألنظمة والقواعد املرعية
ً
 .وفقا

 : التزامات الطالب الجامعي الثالثالباب 

 في املجال األكاديمي:االلتزامات  (4املادة )

في الدراسة والقيام بكافة املتطلبات الدراسية في ضوء القواعد واملواعيد  األنتظام  الطالب على  (أ

 لألحكام 
ً
املنظمة لبدء الدراسة ونهايتها والتحويل والتسجيل واإلعتذار والحذف واإلضافة، وذلك وفقا

 الواردة باللوائح واألنظمة السارية بالجامعة.

حترام أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والعمال من منسوبي الجامعة وغيرهم من ا على  الطالب  (ب

منسوبي الشركات املتعاقدة مع الجامعة وغيره من الطالب داخل الجامعة وكذلك الضيوف والزائرين 

 لها وعدم التعرض لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي صورٍة كانت.

القواعد والترتيبات املتعلقة بسير املحاضرات واالنتظام والنظام فيها وعدم احترام على  الطالب   (ج

 للوائح والنظم.
ً
 التغيب عنها إال بعذر مقبول وفقا

شاركة املأو  واملتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بعدم الغش فيها عند إعداد البحوثعلى  الطالب   (د

اللجوء إلى أي وسائل غير أو  غير إلى الطالبنسبة عمل الأو  فيه عند إعدادها بأي صورة كانت

 غيرها من املتطلبات األساسية للمقرر. أو  مشروعة إلعداد تلك البحوث والتقارير واألوراق والدراسات

بالقواعد والترتيبات املتعلقة باالختبارات والنظام فيها وعدم الغش أو محاولته على  الطالب  التقيد   (ه

أي صورٍة من الصور أو التصرفات أو انتحال الشخصية أو التزوير أو إدخال أو املساعدة في ارتكابه ب

 مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة االختبار أو املعامل.

و أ املراقب في قاعة االختباراتأو  والتعليمات التي يوجهها املسؤول باإلرشاداتعلى  الطالب  التقيد  (و

 ختبارات.املعامل وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء اال 

 :كاديمياأل غيرااللتزامات في املجال  (:5املادة )

 لها وعدم التحايل على  الطالب  التقيد  (أ
ً
بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة تنفيذا

 ملا تقض ي به األحكام ذات 
ً
عليها أو انتهاكها أو تقديم وثائق مزورة للحصول على أي حق أو ميزة خالفا

 العالقة. 

للموظفين أو  الطالب حمل البطاقة الجامعة أثناء وجود الطالب في الجامعة وتقديمها يجب على  (ب

 أعضاء هيئة التدريس عند طلبها من ِقبلهم وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل الجامعة.
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التعرض ملمتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو  عدم الطالبيجب على  (ج

 باملباني أو التجهيزات.
ً
 املشاركة في ذلك سواًء ما كان منها مرتبطا

بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها  التقيد  الطالبيجب على  (د

وجوب الحصول على إذٍن مسبق من الجهة املختصة الستعمال تلك  لألغراض املخصصة لها، و

 املرافق أو التجهيزات عند رغبة استخدامها أو االنتفاع منها في غير ما أعّدت له.

املناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية، وبعدم القيام بأية أعمال  والسلوك لطالب بالزي التزام ا (ه

ة باألخالق اإلسالمية
ّ
 بناء على الئحة الذوق العام .اب العامة املرعّية داخل الجامعة اآلدأو  مخل

 اجعالتزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة اإلز  (و

 التجمع غير املشروع.أو 

 : تشكيل لجنة التأديب واختصاصها وأعمالها  الرابعالباب 

 الفصل األول: أحكام عامة

 تعني أحكام هذه الالئحة بما يلي :  (:6املادة )

 سلوك الطلبة داخل الحرم الجامعي أو في أي من مرافقها.مراقبة  (أ

  .بكل سرية التربوية.معالجة سلوكهم باألساليب و  الطلبة املخالفين سلوك تهذيب (ب

 .اللوائح املعمول بها في الجامعةو  إقرار العقوبات التأديبية على الطالب املخالفين لألنظمة (ج

يخضع لهذه الالئحة جميع الطلبة املسجلين بالجامعة، وبرامجها املختلفة أيا كان نوعها ومستوياتها، وطلبة  (:7املادة )

 ليا، مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في النظم األساسية للجامعات السعودية. الدراسات الع

متابعتها هي عمادة شؤون الطالب بالتعاون مع الجهات ذات العالقة و  الجهة املختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة (:8املادة )

 .بالجامعة

ارج أسوار الجامعة خ الطلبةه الالئحة املخالفات التي تقع من يستثنى من تطبيق العقوبات املنصوص عليها في هذ (:9املادة )

أنظمتها  والجامعة بشرط أال تتعلق بأنشطتها الخارجية والتحدث داخل وسائل النقل التابعة للجامعة والتمس 

 لم تحيلها الجهة املعنية للجامعة. ما، من اختصاص الجهات العامة في الدولةاملختلفة، فهذه 

 للطلبة يالتأديباملجلس الفصل الثاني: 

ون الطالب شؤ يشكل املجلس التأديبي للطلبة ملدة عامين دراسيين بقرارا من وكيل الجامعة على أن يكون عميد  (:10املادة )

 .رئيسا له

 .من الكليات أو األقسام  في الجامعة  .املجلس في املخالفات التي تحال إليهنظر ي (:11املادة )

تندات لى ما يلزم من أوراق ومساالطالع عزمة التي تعهد إليه كالتحقيقات و القيام باإلجراءات الال باملجلس يناط   (:12املادة )

 ابعة تنفيذ القرارات التأديبية.متوحفظها و 

سب إليه من ما نحقق مع الطالب مباشرة فيويجب أن ي املنصوص عليها في هذه الالئحة املجلس صالحياتهاشر يب (:13املادة )

الحق باستدعاء من تدعو الحاجة إليه لسماع أقواله من أطراف  ، كما أن لهمخالفات إذا استدعى األمر ذلك

 .اإلداريين وغيرهمو  أعضاء هيئة التدريسو  رؤساء األقسامو  القضية من عمداء الكليات
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صدر تاالجتماع نظاميا إال بحضور ثلثي األعضاء، و ، وال يكون عند الحاجة بدعوة من رئيسهاملجلس جتمع ي (:14املادة )

 يرجح جانب الرئيس.األصوات تساوي وعند  باألغلبية، قراراته

لسادس من اعلى املخالف إحدى العقوبات املنصوص عليها في الباب  املجلسقعها و يجب أن تكون العقوبة التي ي (:15املادة )

  .صلحة في ذلكم على الطالب إذا رأىتخفيف العقوبة صالحية  وللمجلس ،الالئحةهذه 

 15خالل مدة  ذلكالى اللجنة التأديبية العليا و  يالتأديباملجلس يحق للطالب إستئناف القرار الصادر بحقه من  (:16املادة )

 .يوما من تاريخ إصدار قرار املجلس التأديبي

 الطالباتتأديب لجنة : الفصل الثالث

 ي واحد بترشيح من رئيس املجلس التأديبي وموافقة وكيل الجامعة.ملدة عام دراس  الطالبات تشكل لجنة تأديب (:17املادة )

يناط باللجنة القيام باإلجراءات الالزمة التي تعهد إليها كالتحقيقات واالطالع على ما يلزم من أوراق ومستندات  (:18املادة )

( من هذه االئحة نيابة عن 14، و 13، 12، 11باملواد )وحفظها ومتابعة تنفيذ القرارات التأديبية املنصوص عليها 

 املجلس التأديبي للطلبة.

 رارها.قإلى املجلس التأديبي إل -التحقيق مرفقة بملفات  -رئيسة اللجنة رفع محاضر اللجنة وقراراتها  تقوم (:19املادة )

 . إلقرارهارئيس املجلس التأديبي عرض حاالت الطالبات على املجلس يقوم  (:20املادة )

 األعلى يلتأديبا املجلس: الفصل الرابع

ون على النحو كيلطلبة في الجامعة ملدة عامين دراسيين بقرار من وكيل الجامعة و املجلس التأديبي األعلى لشكل ي (:21املادة )

 التالي : 

 األكاديمية رئيسا.للشؤون مساعد الوكيل  (أ

 أعضاء هيئة التدريس. أحد (ب

 رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب املخالف.  (ج

 في القضايا اإلستئنافية املرفوعة من الطلبة.املجلس التأديبي األعلى نظر ي (:22املادة )

أن يحقق مع  سوللمجل التأديبي وقراراته.باإلطالع على محاضر املجلس صالحياته املجلس التأديبي األعلى يباشر  (:23املادة )

الطالب مباشرة فيما نسب إليه من مخالفات إذا استدعى األمر ذلك، كما أن له الحق باستدعاء من تدعو الحاجة 

إليه لسماع أقواله من أطراف القضية من عمداء الكليات ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

 وغيرهم.

يجتمع املجلس عند الحاجة بدعوة من رئيسه، وال يكون االجتماع نظاميا إال بحضور ثلثي األعضاء، وتصدر  (:24املادة )

 يرجح جانب الرئيس. األصوات تساوي وعند  قراراتها باألغلبية،

 .غير قابلة لإلستئنافو  قطعيةاملجلس تعتبر قرارات  (:25املادة )

 التأديباملخالفات املقتضية :  الخامس الباب

قتض ي ي ،في أي من مرافقها املختلفةأو  آدابها داخل الجامعةو  كل ما يصدر من الطالب من إخالل بأحكام الشريعة (:26املادة )

 ومن ذلك :  ،التأديب

 .قول يمس الدينأو  كل فعل (أ
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 كل فعل يمس النظام العام  للدولة  (ب

 .اآلداب العامةو  السلوكو  يخل بحسن السيرةأو  الكرامةأو  قول يمس الشرفأو  كل فعل (ج

 .ارتكاب أي فعل ينافي صفات السلوك العام  (د

 :ا املطبقة تقتض ي التأديب ومن ذلكتعليماتهو  لوائحهاو  كل ما يصدر من الطالب من مخالفات ألنظمة الجامعة (:27املادة )

 برامج األنشطة في الجامعة.و  الدوراتو  األعمال املخلة بسير املحاضرات (أ

  .خارجهاأو  األوراق الرسمية التي تصدر من الجامعةو  قتزوير الوثائ  (ب

  .دخوله بدال عن غيرهأو  ال عنه في االختباراتإدخال الطالب بدي  (ج

ما  أو مشاريع التخرجو  الواجباتو  كذلك الغش في التقارير، و محاولة الغشأو  الغش في االختبارات  (د

 .يكلف به الطالب من أعمال أكاديمية أخرى 

  .الهدوء املطلوب فيهو  االختبار اإلخالل بنظام (ه

و أ مكتباتهاأو  معاملهاأو  أجهزتهاأو  مرافقهاأو  محاولة إتالف متعمد ملنشآت الجامعةأو  إتالف كل (و

  .نحوهاو  ممتلكاتها

  .مرافقهاو  التدخين داخل مباني الجامعة (ز

 االعتداء على، أو مخالفة النظام العامأو  من شأنه أن يكون سببا في اإلفساد ماكل فعل يصدر من الطالب  (:28املادة )

 : من ذلكو  شخص داخل الجامعة يقتض ي التأديب

 ملاملؤسسات القائمة بالعو  على منسوبي الشركات، و الفعل على منسوبي الجامعةأو  االعتداء بالقول   (أ

 .نحو ذلكو  سرقتهاأو  إتالفهاأو  ممتلكاتهمأو  اإلعتداء على أموالهمأو  إهانتهمأو  اإلستثمار في الجامعةأو 

و أوتصوير أعضاء التدريس  االستخدام الس يء ألجهزة الجوال املزودة بكاميرا داخل الحرم الجامعي (ب

 اإلداريين  أو الطلبة أو الطالبات 

األخالق و  مجالت تحتوي على ما ينافي اآلدابأو  صحفأو  أشرطةأو  صور أو  أفالمأو  إقتناء أجهزة (ج

   للمملكة.وتنافي النظام العام  ومرافقهااإلسالمية داخل الجامعة 

 ةنحوها داخل الجامعو  التفجيرأو  االحتفاظ بمواد قابلة لالشتعالأو  األبيضأو  حمل السالح الناري  (د

 .مرافقهاو 

أو  توزيعهاو  مجالتأو  صحفأو  إصدار نشراتأو  جمعياتأو  مؤتمراتأو  تنظيم للجان ُيحضر أي (ه

أو  أخبار غير صحيحة للصحفأو  اتموكذلك إبالغ معلو  ،نظمةأل توقيعات مخالفة لأو  جمع أموال

 .الحصول على ترخيص مسبق من الجهات املختصة بالجامعة دون وسائل اإلعالم األخرى أو  املجالت

 العقوبات التأديبة:  السادسالباب 

 العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب ما يلي : (:29املادة )

 .التوقيع على تعهد بعدم التكرار، و كتابياأو  التنبيه شفهيا (أ

 .اإلنذار كتابيا (ب

نحوها املقدمة للطالب و  الزياراتو  الرحالتو  األنشطةو  املميزاتو  الحرمان املؤقت من بعض الخدمات (ج

 .ملدة ال تزيد عن فصلين دراسيين
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 .أكثر في فصل دراس ي واحدأو  الحرمان من دخول االختبار في مقرر  (د

 .اعتباره راسبا فيهاو  اتالطالب فيما ال يزيد عن ثالث مر الغاء اختبار  (ه

 .اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراس ي واحد (و

 .اإليقاف عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين (ز

 .تأخير تخرج الطالب املخالف ملدة فصل دراس ي واحد (ح

  .الفصل النهائي من الجامعة (ط

لى ذلك من ما يترتب عو  التركيبو  ا أتلف مضافا إلى ذلك تكلفة اإلصالحللجامعة الحق في تحميل الطالب قيمة م (:30املادة )

 .تبعات مالية

وأن تناسب العقوبة مع درجة  ،تكون مدرجةأن من هذه االئحة ( 29املبنية في املادة )يراعى في توقيع الجزاءات  (:31املادة )

 ثالث فينلبة املخالالعقوبات املطبقة على الطتتجاوز أال ، و املالبساتو  الظروفو  املخالفة مع اعتبار السوابق

 .وللجنة التوصية بعدم احتساب مدة العقوبة ضمن املدة الدراسية للطالب ،عقوبات عن املخالفة الواحدة

من يفوضه الحق في إيقاع أي من العقوبات املنصوص عليها في املادة الخامسة عشر من الباب أو  الجامعة لوكيل (:32املادة )

 .الظروف اإلستثنائيةأو  السريةأو  متى كانت حالة املخالف تستجوب الخصوصية الرابع،

بأقواله  ويسقط حقه في اإلدالء ،فيما ينسب إليه هسماع أقوالو  ال يوقع الجزاء إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة (:33املادة )

عذر  ما لم يكن لديه ،إبالغه بهما مسبقا في حالة تخلفه عن الحضور ملوعدين محددين للمقابلة التي قد تم

ع العقوبة دون إيقاو  للجنة الدائمة اإلكتفاء بما ورد من اللجنة املعنيةو  توقع عليه العقوبة حينئذ غيابيا، و مقبول 

 .حضور الطالب

وعلى عمادة ، لوائح الجامعة وما تصدره من تعليماتو  ال يعفى الطالب من العقوبة بحجة عدم علمه بأنظمة (:34املادة )

 .إعالنها بشتى الوسائل املتاحةو  شؤون الطلبة نشر أحكام هذه الالئحة

لية من إعادة قيده في أي كأو  يترتب على الفصل النهائي للطالب من الجامعة بعدم السماح له بإجراء االختبارات (:35املادة )

خارجها خالل مدة مناسبة لتنفيذه مدة ال و  ويبلغ القرار للجهات التي يعنيها األمر بالجامعة ،كليات الجامعة

 .تتجاوز ثالثين يوما من صدوره

لجهات او  التسجيلو  إشعار إدارة القبول  الئحةلوفق الحكام هذه ا فلعلى الجهة التي توقع العقوبة على املخا (:36املادة )

 .قرار اللجنةيبلغ الطالب بو  تنفيذهلتتولى  ،خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار ،بالقراراملعنية 

 األعذار الرسميةالباب السابع : 

 :  يمنح الطالب اإلجازات التالية بوجود مايثبت الحالة (:37املادة )

 إجازة الزواج: خمسة ايام. (أ

. (ب
ً
 إجازة األمومة: اربعة عشر يوما

  .ثالثة أياماألبوة: إجازة  (ج

 ثالثة ايام.إجازة الوفاة للقرابة من الدرجة األولى:  (د

 إجازة الوفاة للقرابة من الدرجة الثانية: يوم واحد. (ه

 إجازة مرضية من مركز طبي معتمد بعد إقرارها من عميد الكلية. (و
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 إجازاة لظروف قاهرة بعد إقرارها من مجلس الكلية. (ز

 وآلية إنشاؤها وتنظيمها النشاط الطالبياألهداف العامة ألندية : ثامنالالباب 

 أحكام عامةالفصل األول: 

 ندية النشاط الطالبي على النحو التالي:تكون االهداف العامة أل  (:38املادة )

 جهود أعضاء النادي في املجاالت التي يتميزون فيها. إقامة النشاطات التي تبرز (أ

 .رعاية املوهوبين املواهب الطالبية و اكتشاف (ب

تشجيعهم  وتبادل الخبرات فيما بينهم والعمل علىتهيئة البيئة املالئمة للطلبة لتنمية قدراتهم ومهاراتهم  (ج

 .ودعمهم وتكريمهم

 لالحتكاك وتبادل الخبرات (د
ً
 وخارجيا

ً
 .املشاركة في املناسبات املختلفة داخليا

 .توثيق اإلنتاج الطالبي وإنشاء قاعدة بيانات للمواهب الطالبية في مختلف املجاالت 

 

 لية تنظيمها:و آ ندية الطالبيةأل تراعى األسس التالية إلنشاء ا (:39املادة)

 .يتم إنشاء أندية النشاط الطالبي حسب الحاجة، وحسب مرئيات عمادة شؤون الطلبة (أ

تتقدم الجهة التي ترغب في إنشاء نادي للنشاط الطالبي لعميد شؤون الطلبة بخطة وتصور متكامل  (ب

 .عن النادي املقترح وأهدافه ومجاالت نشاطاته

 / طالبة، يتم تقديم بيانات عشرينيقل أعضاء النادي املقترح في مرحة التأسيس عن  أاليجب  (ج
ً
هم طالبا

 .لعميد شؤون الطلبة

يجوز أن يضم النادي أي عدد من الطالب/ الطالبات من املنتظمين بالجامعة بشرط أال تقل العضوية  (د

 .في أي وقت من األوقات عن عدد املؤسسين

 .ذا لم يحقق النادي أهدافهيجوز تعطيل نشاط النادي إ (ه

 .تقوم عمادة شؤون الطلبة بإصدار قواعد تنفيذية لعمل أندية النشاط الطالبي (و

  (ز
ً
 .يلتزم النادي بالضوابط العامة للنشاط غير الصفي بالجامعة وأي ضوابط يتم تبليغها للجامعة رسميا

 .شتركةيجوز التعاون مع الجهات ذات العالقة في تنفيذ البرامج ذات الصبغة امل (ح

 .لعمادة شؤون الطلبة تعديل وتفسير هذه الضوابط (ط

 املهام التالية وذلك شريطة الحصول على املوافقة الخطية من عمادة شؤون الطلبة:  الطالبيةتتولى األندية  (:40املادة )

 .م جميع أنشطة النادي على مستوى الجامعةيتنظ (أ

 .إهتمام الناديأو  مجال تخصص إقامة أنشطة في (ب

 (برامج ثقافية )ندوات، محاضرات، لقاءات، مسابقاتإقامة  (ج

 (جتماعية )رحالت طويلة وقصيرة، زيارات، ورش عملإبرامج إقامة  (د

 (برامج مهنية وتدريبية )دورات تدريبية وتأهيلية في مجال تخصص الناديإقامة  (ه

 .برامج رياضيةإقامة  (و

  .معارضإقامة  (ز
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 لي:يشترط لعضوية النادي ما ي (:41املادة )

 بالجامعة (أ
ً
 .أن يكون الطالب منتظما

 .ستماره الخاصة بطلب العضويةاإل  تعبئة (ب

أو  خارج الجامعة( تخل بالشرفأو  يشترط أال يكون قد صدر ضد طالب العضوية أية أحكام )داخل (ج

 .سوء السلوكأو  األمانة

  (د
ً
 .تجدد العضوية سنويا

 الفصل الثاني: عضوية ورئاسة النادي

 للنادي ما يلي: (:42املادة )
ً
 يشترط فيمن يعين رئيسا

 بالجامعة وأن يكون قد أنهى سنة دراسية كاملة فيها بعد السنة التحضرية.  (أ
ً
 أن يكون الطالب منتظما

 .( 3.75التراكمي عن )  أن ال يقل معدله (ب

تخل  خارج الجامعة(أو  أن يكون حسن السيرة والسلوك وأال يكون قد صدر بحقه أحكام ) داخل (ج

 .السلوكأو  األمانةأو  فبالشر 

 أن يكون لديه خبرة في مجال النشاط الطالبي ملدة ال تقل عن عام.  يفضل (د

 أن يتبقى على تخرجه سنة دراسية كاملة على األقل.  (ه

 أن يكون من طالب مرحلة البكالوريوس.  (و

 واحِد.  اال يتولى رئاسة أكثر من ناِد  (ز

 .إال بأستثناء من عميد شؤون الطلبة يناليجوز أن يتولى رئاسة النادي لفترتين متتاليت (ح

 أن يكون لديه الرغبة واملبادرة والتجديد واإلبداع.  (ط

  تجدد العضوية سنويا. (ي

 :ندية الطالبية عمادة شؤون الطلبة من خالل لجنة تشكل لهذا لغرض وتتكون منيشرف على األ  (:43املادة )

  (أ
ً
 .عميد شؤون الطلبة رئيسا

  الطالبيةمدير إدارة األنشطة  (ب
ً
 .عضوا

  (ج
ً
 .مدراء إدارات األنشطة بالعمادة أعضاءا

 .ثنين من مشرفي األندية بترشيح عميد شؤون الطلبةإ (د

 الفصل الثالث: لجنة اإلشراف على األندية الطالبية

 :يناط باللجنة املهام التالية (:44املادة )

 .لطالبيةانشطة املوضوعة وفق ضوابط األالتوصية بالرفع ملجلس الجامعة باملوافقة على خطة النادي  (أ

 .إجازة ميزانية النادي (ب

 .ترشيح مشرف النادي (ج

 .متابعة تخطيط وتنفيذ وتقويم نشاطات النادي وبرامجه (د

 .الخاصة بالنادي إعتماد املطبوعات (ه

 .أي مهام أخرى مستجدة (و
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 اللجنة التنفيذية: الرابعالفصل 

 تتكون اللجنة التنفيذية من: (:45املادة )

 مشرف النادي. (أ

 مدير النادي. (ب

حد للمتعاونين من الطلبة ب ثالثة من الطلبة املتميزين في كل مجال ويمكن فتح املجال : لجنة البرامج (ج

  .أقص ى )خمسة( طالب

 : املهام التالية اللجنة التنفيذّيةيناط ب (:46املادة )

 .املقترحة خالل العام الدراس يعداد الخطة السنوية للنادي التي تشتمل على كافة برامج النشاط إ (أ

 .إعداد امليزانية السنوية للنادي (ب

 .جازتها من مجلس الجامعةإمتابعة تنفيذ الخطة بعد  (ج

 متابعة األمور اإلدارية الخاصة بنشاطات النادي. (د

 .عداد التقرير السنوي ألنشطة الناديإ (ه

 وخارجي (و
ً
 ترشيح الطلبة املتميزين للمشاركة في مختلف املناسبات داخليا

ً
 .ا

هتمام باملواهب الطالبية وإبرازها وتكريم املشاركين في انشطة النادي من بتكار لدى الطلبة واإل تشجيع اإل  (ز

 .عضاء واملتعاونيناأل 

 .تشكيل لجان طالبية من أعضاء النادي ألداء مهام متعلقة بنشاط النادي  (ح

 .قواعدالإصدار مجلة النادي وفق الضوابط الواردة في هذه  (ط

 مس: مدير الناديالفصل الخا

 عن تنفيذ برامج الّنادي وفق الخطة املعتمدة من مجلس الجامعة ووفق اإل  مدير الّنادييكون  (:47املادة )
ً
ت جراءامسؤوال

 .عتمادات املالية للناديالتنظيمية الصادرة من العمادة وفي حدود اإل 

 : املهام التالية الناديبمدير  يناط (:48املادة )

 .نشطةوتقويم األطيط وتنفيذ خالزمني لتإعداد الجدول  (أ

  .تقويم أدائهمو  عضاء النادي ومتابعتهمأاملهام على  توزيع (ب

 عامة: أحكام  تاسعالالباب 

العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو اإلدارات بالجامعة مسؤولون عن ضبط الطالب   (:49املادة )

وعند حصول مخالفة تقع داخل الجامعة ومرافقها يتم تحرير محضر بذلك والطالبات وفق لوائح الجامعة، 

 .وإحالة املوضوع إلى صاحب الصالحية

 .تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب (:50املادة )

تعارض معها مما صدر سابقا يلغى كل ما ي، و عتمادها في مجلس الجامعةبهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ إ يعمل (:51املادة )

 .بهذا الشأن
 


