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تع��فات وأحكام 

الباب األول

المادة األولى:

    يقصد بالكلمــــات والعبا�ات التالية – حيثما وردت في هذه الالئحة – المعاني الموضحـة أمام كل منها ما لم ُينص على غير ذلك. 

الجامعة: جامعة �يشة.

الطالب : كل طالب وطالبة مقيد�ن في الجامعـــة للد�اســة أيًا كانت مستويا�هم التعليمـــية.

المخالفة التأدي�ية: كل ما �رتكبه الطالب من قــــول أو عمل مخالفًا به أنظمة ولوائح وتعليمات الجامعـــة وجميع ما يخـل بالنظام 

واآلداب العامـــة مما شمله نص (المادة الثامنة ) من هذه الالئحة، و�تكون من:

مخالفات تأدي�ية تختص بمعالجتها اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب.  (أ ) 

(ب )  مخالفات تأدي�ية تختص بمعالجتها اللجان الفرعية في الكليات.

العقوبة التأدي�ية : كل عقوبة منصوص عليها على س�يل الحصر ( المادة التاسعة ) من هـذه الالئحة. 

االختبار : كل اخــتبار دوري أو فصلي أو نهائي وفقا لألحكـــام التي حــددتها الئحــة الد�اســـــة واالخــتبا�ات للمرحـلة الجامعــــية. 

اللجنة الدائمة لمعالجــة قضايا الطالب / اللجنة الفرعية لمعالجة قضايا الطالب بالكليات : كل من منحته هذه الالئحة صالحــية 

التوصية �إيقــاع أي من العقوبات التأدي�ية في هذه الالئحــة.

٣



المادة الثانية: -

 

    يخضع ألحكــام هذه الالئحة كل طالب مقيد للد�اســــة في الجامعــة والطالب المسمــوح لهم بتأدية االخــتبار من الخا�ج كـطالب 

�ائ��ن وفقًا لالئحة الد�اسة واالختبا�ات.

 

المادة الثالثة: -

    تهدف هذه الالئحة إلى ما يلي: -

١-  ضمان حقوق الطالب وااللت�ام بتأدية واجبا�هم.

٢-  ضمان جودة العملية التعليمية واألنشطة المساندة لها في الجامعة. 

٣-  ضبط سلوك الطالب ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعا�هم. 

٤-  تقويم سلوك الطالب المخالفـــين وذلك بتوقيع عقوبات �تناســـب مـــع ط�يعــة مــخالفا�هم وتحقق الغاية بمعالجة ســلوكيا�هم 

تربويًا وأكاديميًا.

 

المادة ال�ابعة: -

   ال يجوز للطالب أن يحتج بالجهــل أو بعدم العلم بأنظمــة الجامعـــة ولوائحها وقــ�ا�ا�ها النافـــذة وما تصدره من تعلـيمـات من أجــل 

عــدم إيقاع العقوبات المق�رة بهذه الالئحة، وفقًا لما نص عليه ميثاق الطالب ( الحقوق والواجبات ) الذي تم تو��عــه ونشـــره لطالب 

وطالبات جامعـــة �يشـــة في الســنة األولى،وعلى الجامعـــة نشـــر هذه الالئحة وإعالنها للطالب بكافــة وســائل اإلعالن المعمول 

والمعترف بها في الجامعة.

٤



المادة الخامسة: -

 

    في حـال وقوع إحدى المخالفات التأدي�ية، يح�ر من ضبط الواقعـة محض�ا تفصيليًا بوقائع ومالبسات ارتكابها، و�رفق به المستندات 

التوثيقية ، واإلفادات إلى صاحب الصالحية المختص �إحالة الطالب المخالف إلى لجــنة القضايا الطال�ية المختصة وذلك وفقًا لما هو 

محدد بهــذه الالئحة.

 

المادة السادسة: -

    في حال ثبوت أن المخالفة المنســوبة للطالب �نطوي على ج��مة جنائية فإن للجنة الدائمة لمعالجـة قضايا الطالب أن ترفع لمد�ر 

الجامعـــة توصيا�ها �إحـالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى الجهات المختصة نظامًا بنظــر هــذه الج��مة، وللجنة 

القضايا الطال�ية أن توقف إج�اءا�ها إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.

المادة السابعة: -

    ال يجوز للطالب المحال إلى لجنة التحقيق بموجب هــذه الالئحة أن ينســحب من الجامعــة أو يخلي طرفه منها قبل ا�تهاء التحـقيق 

معــه، كما يجــب على لجنة معالجــة قضايا الطالب الدائمــة / الفرعية المختصــة عند إحالة أي طالب للتحقيق إخــطار عمادة القبــول 

والتسجيل إليقاف إج�اءات تخرجه أو إخالء طرفه من الجامعة لحين البت بالق�ار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.

٥



الباب الثاني

المخالفات التأدي�ية
المادة الثامنة: -

  كل ما يصدر من الطالب من إخالل باآلداب العامة المتبعــة والنظام العــام وأنظمــة ولوائح وتعليمات وق�ا�ات الجامعــة يعد مخالفة 

تأدي�ية تعرض مرتكبها للعقوبات التأدي�ية الم�ينة في هذه الالئحة، ومنها األعمال اَالتية: 

 (أ)    مخالفات تأدي�ية تختص بمعالجتها اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب.

١-   المســاس بالمبادئ واألسس اإلسالمية واالجتماعية للدولة، أو اإلســاءة إلى الوحــدة الوطنية قــوًال أو فعًال، أو الدعوة لالنضمام 

إلى التنظيمات المعادية للــوطن، أو إلى أي أفكــار ســياســية أو إقليمية أو حــز�ية تخالف نظام الدولة، أو الت�وي� لها داخل الجامعــة.

٢-   كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو ك�امة اآلخ��ن، ويخل بحسن السيرة والسلوك أو ينافي الخلق 

القـويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب.

٣-  ا�تحال شخصية الغير في أي من األمور التي لها عالقة بالجامعة وشؤونها، وإعطاء وثائق أو هويات جامعية للغير بقصد استخدامها 

بصورة غير شرعية

٤-   االعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الجامعة أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الجامعة وموظفيها.

٥-   االطالع دون وجه حق على المعلومات الس��ة الخاصة بأي من منسوبي الجامعة أو نشرها أو إرشاد اآلخ��ن لكيفية الحصول عليها

٦-   إقامة أي أنشطـة أو فعاليات داخل الجامعة والمشاركة فيها، أو إصدار المطبوعات أو المنشو�ات أو الملصقات، أو المشاركة في 

تو��عها، أو جمع األموال أو التبرعات أو التوقيعات دون موافقة الجهات ذات العالقة.

٧-   ت�و�ر المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد ت�و�رها سواء كــانت صادرة من الجامعــة أو خارجــها ما دامت 

لها صلة بعالقة الطالب بالجامعة أو �إج�اءات الد�اسة فيها، أو إ�الف كل محتويا�ها أو بعضها عمدًا، أو ا�باع ط�ق غير مش�وعـة للحصول 

عليها.

٨-   حمــل الســــالح الناري ولو كان مرخصــًا أو السـالح األ�يــض أو االحــتفاظ بمــواد قابلة لالشــتعال أو االنفجــار أو إدخــال أي مواد 

الســـتخدامها لغرض غير مشـــ�وع داخــل الجامعـة وم�افقها.

٩-   عـدم االلت�ام بالذوق العام أو الملبس أو الهيئة بما ال يتناسب مـع القيم اإلسـالمـية وتقاليد وأع�اف المجتمع السعودي وما تصدره 

الجامعة في هذا الشأن من تعليمات.

١٠-   االمتناع عن تقديم األو�اق الثبوتية لجهات االختصاص في حال طلبها.

١١-   إخالل الطالب أ�ناء إج�اء التحقيق معـه بالنظام أو خ�وجــه عن حــدود اآلداب الواجــبة في تصرفا�ه أو في مخاطبته ألعضاء لجنة 

القضايا الطال�ية.

١٢- كل مخالفــة أخـرى ترى الجامعــة أنها تشــكــل إخالًال بما تصدره من لوائح وتعليمات وق�ا�ات لم �رد بشأنها نص في هذه الالئحة.

٦



 (ب)    مخالفـــات تأدي�ية تخـتص بمعالجــتها اللجــان الفرعــية لمعالجــة قضايا الطــالب بالكــليات. 

١-   تعطيل الد�اســة أو التحــ��ض عليه، واالمتناع عن حضـــور المحاضــ�ات أو األعمـال الجامعية األخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة 

عليها أو التح��ض عليها.

٢-   اإلخالل بالنظام واالنضباط وحســن سير الد�اسة في الجامعـة وكافــة م�افقها، وبالقـواعد المتبعة أ�ناء المحاض�ات أو االختبا�ات 

أو الندوات أو األنشــطـة التي تقام داخل الجامعــة، أو تلك التي تقام خارجها وتشــترك فيها الجامعـة، وكـذلك إ�ارة الفوضى بوحدات 

الســكن الجامعــي، أو وسائل النقل الجامعية، أو أيٍّ من م�افق الجامعة األخرى.

٣-   كل غــش في االخــتبار- بأي وسيلة كانت -أو شــ�وع أو اشــت�اك فيه، أو مســاعدة عليه، أو الحصــول بط��قــة غير مشــ�وعة على 

أســئلة االختبار قبل انعقــاده، والغـش في التقا��ر والبحــوث، والتد��بات العـمـلية والمـيدانية، ومشــا��ع التخـ�ج ورســائل الـمـاجســتير 

والدكتو�اه، وكــذلك الغش �إدخال طالب بد�ل عنه في االختبا�ات الفصلية أو النهائية، أو دخوله بديًال عن غيره.

٤-   كــل إســاءة اســتعمال أو إ�الف أو تخــ��ب متعمــد أو محــاولة ذلك لمنشــآت الجامـعـــة أو ممتلكا�ها، أو تعــديلها أو نقلهـا بغير 

موافقة الجــهات المخــتصة، أو ا�باع طــ�ق غير مشــ�وعة للحصول عليها.

٥-   استخدام التقنيات الحديثة بغرض اإلض�ار بالجامعة أو بأحد منسو�يها.

٦-   حيازة صــور أو أفالم أو أشرطة أو صحــف أو مجالت تحتوي على ما ينافي اآلداب واألخالق داخل الجامعة وم�افقها.

٧



الباب الثالث

العقوبات التأدي�ية
المادة التاسعة: -

    العقوبات التأدي�ية التي توقع على الطالب المخالف:
 (أ)     العقوبات التأدي�ية التي تختص �إيقاعها اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب.

١-   التن�يه. 
٢-   اإلنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف. 

٣-   تكليف الطالب بأداء بعض األعمال الخـدمية أو االجتماعية أو حضــور الدو�ات التد���ية داخــل الجامعة أو خارجها بما ال يتجاوز 
شه�ًا  واحدًا. 

٤-   الحرمان المؤقت لمـدة ( فصل أو فصلين د�اســ�ين ) من ممارســة نشــاط أو أكثر من األنشــطة الطال�ية التي ارتكب الطالب 
المخالفة أ�ناء ممارستها.

٥-   إلغاء تسجيل الطالب في مق�ر أو أكثر. 
٦-   اعتبار الطالب �اسبًا في مق�ر أو أكثر. 

٧-   الحرمان من التمتع من بعض الم�ايا الجامعية. 
٨-   إيقاف الطالب مؤقتا عن الد�اسة بالجامعة بما ال يتجاوز فصلين د�اس�ين. 

٩-   عدم منح وثائق التخ�ج أو الشــهادات العلمية أو الوثائق غير األكاديمية المرتبط الحصـول عليها بعملية ت�و�ر أو احتيال أو غش. 
١٠- الفصل النهائي من الجامعة.

 (ب)   العقوبات التأدي�ية التي تختص �إيقاعها اللجنة الفــرعية لمعالجـة قــضايا الطالب بالكــليات.
١-   التن�يه.

٢-   اإلنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف. 
٣-   تكــليف الطالب بأداء بعــض األعمــال الخــدمية أو االجــتماعية أو حضــور الدو�ات التد���يـــة داخل الجامعـة أو خارجها بما ال 

يتجاوز شه�ًا واحدًا. 
٤-   الحرمان المؤقت لمــدة ( فصـل أو فصلين د�اس�ين ) من ممارســة نشــاط أو أكثر من األنشــطة الطال�ية التي ارتكب الطالب 

المخالفة أ�ناء ممارستها.
٥-   إلغاء تسجيل الطالب في مق�ر أو أكثر. 

٦-   اعتبار الطالـب �اســبًا في مقــ�ر واحــد فقــط. ( وما �اد عن ذلك يحـال الموضوع الى اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب ).
٧-   الحرمان من التمتع ببعض الم�ايا الجامعية.

 
المادة العاشرة: -

    ال يجـــوز توقيع أكثر من عقوبتين تأدي�يتين في المخالفـــة الواحدة المنسوب للطالب ارتكابها وي�اعى في توقيع العقوبات أن 
تكون متناسبة مع جسامة المخالفة، كما يجب م�اعاة السوابق والظ�وف والمالبسات المتعلقة بالمخالفة وبمرتكبها.

المادة الحادية عشر: -

    ال يجــوز توقيــــع أي من العقــوبات الواردة في المادة ( التاسعة ) مـن هذه الالئحة في المخالفات التي مضى على ارتكابها 
أكثر من عامين دون ا�خاذ أية إج�اءات للتحقيق فيها.

٨



المادة الثانية عشر: -
 

    في حال ضبط الطالب متلبســـًا بالغــش أ�ناء االختبار أو إخالله بالهـدوء والنظام الواجب توافرهما في قاعـة االختبار فعلى الم�اقب 
إخـ�اج الطالب المخالف من قاعــة االختبار وتحـ��ر محـضر تفصيلي بالـواقعــة ( نموذج ١ ) وفقًا لإلجـ�اءات المنصـوص عليها في المادة 

(الخامسة) من هذه الالئحة.

المادة الثالثة عشر: -

    في حال ارتكــاب الطالب لواقعة الغش في التقا��ر أو البحــوث أو التد��بات العملية والميدانية أو الواجبات أو مشـا��ع التخـ�ج، فإن 
على مـدرس المقــ�ر أن يحــ�ر محـض�ًا بالواقعـة ( نموذج ١) وفقًا لإلجـ�اءات المنصـوص عليها في المادة ( الخامسـة ) من هـذه الالئحة.

المادة ال�ابعة عشر: -

    إذا اكتشـفت إحـدى وقـائع الت�و�ر المنصـوص عليها في البند ( ب-٣ ) من المادة ( الثامنة ) بعـد اعـتماد النتيجـة النهــائية للمقــ�ر فال 
يعفى مرتكبها من المســؤولية التأدي�ية، ويقــوم وكــيل الجامعــة للشؤون التعليمية / وكـيلة الجامعــة لشـؤون الطالبات �إحـالته إلى 

اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب لتوقيع العقوبة المناسبة عليه.

المادة الخامسة عشر: -
  

    في حـال ثبـوت إحدى الوقائع المنصـوص عليها في البند ( ب-٣ ) من المادة ( الثامنة ) في حـق طالب كان قد تسـلم وثيقـة تخرجـه 
فإنه يجـــوز للجامعــة إلغاء ق�ار منح الوثيقــة أو الشهادة كما يجوز لها تحــو�ل كل ما يتعلق بالمخالفــة من مســـتندات وتحقيقات إلى 

جهات الدولة المختصة نظاما بنظرها.

المادة السادسة عشر: -

    على لجنة القضايا الطال�ية الدائمة/الفرعية التي توقع العقوبات أن ت�اعي العقوبات الواردة في البند�ن (٦،٥) من المادة (التاسـعة) 
على أال تكون سببًا في إلغاء قيد الطالب من الجامعـة، كما يجوز لها أن ُتضمن ق�ارها عــدم احتسـاب مدة عقوبة الفصل المؤقت ضمن 

المدة الد�اســية للطالب.

المادة السابعة عشر: - 
  

    تختص اللجنة الدائمة لمعالجــة قضايا الطالب بعد موافقة مد�ر الجامعــة باإلج�اءات النظامية الخاصة �إبالغ الجهـات المختصــة في 
الدولة في المخالفات التي يثبت ارتكــاب أو اشــت�اك أي شــخص من خا�ج الجامعـة فيها بعد إحالتها إليه من وكــيل الجامعـة للشؤون 
التعليمية / وكيلة الجامعــة لشـؤون الطالبات متى �أى أن هناك ضـ�ورة لهـذا اإلجـ�اء كما يجـوز للجنة إحاطـة مرجعــه بمضمـون هـذه 

المخالفات.

٩



المادة الثامنة عشر: -
 

    يتحمل الطالب الذي يثبت ارتكابه للمخالفة الواردة في البند (ب-٤) من المادة (الثامنة) قيمـة ما أ�لفه مضافًا إليه تكلفة اإلصالح أو 
التركيب وما يترتب على ذلك من تبعات؛ بخالف ما توقعـه جهة التأديب من عقوبات تأدي�ية واردة بهذه الالئحة.

المادة التاسعة عشر: -
 

 أ -    ُيشـكل بق�ار من مد�ر الجامعـة لجنة دائمة للقضايا الطال�ية مدتها عامان د�اسـيان تخـتص بالمخالفات التأدي�ية الواردة في الفقــرة 
(أ) من المادة ( الثامنة )، و�تكـون من وكـيل الجامعــة للشــؤون التعليمية رئيســًا، وعضوية كل من عميد شؤون الطالب، وعميد القبول 
والتسـجيل، وا�نين مــن أعضاء هيئة التد��س، وسكرتير، ومن �رى وكيل الجامعــة للشــؤون التعليمية ترشـــيحه غـير هؤالء. ويشـكل بق�ار 
مما�ل لجنة مناظرة في شطر الطالبات برئاسة وكيلة الجامعــة لشـــؤون الطالبات، ولرئيـس/ة اللجنة اسـتدعاء عميد/ة الكلية، أو وكيلة 

الكلية التي ينتمي إليها الطالبـ/ـة المخالف/ـة، وتعتمد اللجان من مد�ر الجامعــة.
ب -   تختص اللجنتان �إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) وإق�ار العقوبة المناسبة في كافة المخالفات المحالة 

إليهما بقـ�ار من وكــيل الجامعـــة للشــؤون التعليمية واألكاديمية/ وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات.
ن في كـل كـلية لجنة قضايا فرعية تخـتص �إيقـاع العقـوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (التاسعة) برئاســة عميد الكلية  ج-   تكوَّ
وأحد الوكالء وا�نين من أعضاء هيئة التد��ـس فيها بتوصية من العميد بترشيحهما، ويصدر قـ�ار من مجلس الكـلية بتشكيلها، كـما تشكـل 
لجـنة في شطر الطالبات برئاسة العميدة أو وكيلة الكلية وا�نتان من عضــوات هيئة التد��ـس ويصدر قـ�ار من مجلس الكـلية بتشــكيلها، 
وتختص هذه اللجنة بالتحـقيق في المخالفات التي تصدر من طالب الكلية أو من غيرهم إذا تمت المخــالفة داخل حـدود الكلية، وتعتمد 
محاضر اللجان الفرعـية من وكــيل الجامعــة للشــؤون التعليمية فيما يخـص شطر الطالب و من وكيلة الجامعــة للشـؤون الطالبات فيما 

يخص شطر الطالبات.

المادة العش�ون: -
  

    في حــالة مشــاركـة عضو – أو أكثر – من أعضاء لجنة القضايا الطال�ية في ضــبط المخــالفــة المنظورة أو كان طرفًا فيها فإنه يتعين 
اســتبعــاده عند نظـر هذه المخالفــة، كما يجــوز ألي من أعضاء هـيئة التأديب أن يطلب إعـفاءه من نظر إحدى المخالفــات إذا قام لديه 
مانع أدبي يحول دون مشاركته في نظرها، وفي الحالتين يمكن لصاحب الصالحية – إذا دعت الحاجة – أن يضم البد�ل المناسب لعضوية 

لجنة القضايا الطال�ية أ�ناء نظر هذه المخالفة.
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الباب ال�ابع

اإلج�اءات أمام لجان التأديب

المادة الواحدة والعش�ون: -

  

    �نعقد جلســات لجنة القضايا الطال�ية عند الحاجة بدعوة من رئيسـها، مع م�اعاة االهتمام بسـ��ة الجلسـات، وال يكون االنعقاد نظاميًا 

إال بحضور أغل�ية األعضاء على أن يكــون من �ينهم الرئيـس، وتصـدر الق�ا�ات بأغل�ية األصـوات، وعند التســاوي �رجـح الجـانب الذي فيـه 

الرئيس.

المادة الثانية والعش�ون: -

    على لجـنة القضايا الطالبـية المختصـة النظــر في المخالفات خـالل مــدة ال �تجاوز ثالثين �ومًا تبدأ من تا��خ إحــالة المخالفة إليها من 

صاحب الصالحية ، وال توقع العقوبة إال بعـد اســتدعاء الطالب للتحقيق معه وسـماع أقواله فيما نسب إليه وإ�بات ذلك بمحضر الجلسة، 

وللطالب الحـق في الدفـاع عن نفســه وتقـديم اإلثبا�ات التي من شـأنها نفي ما نســب إليه مـن مخالـفـات بما في ذلك طـلب ســماع 

الشــهود ، و يسـقط حقه في اإلدالء بأقواله إذا اسـتدعي ثالث م�ات لسـماع أقـواله ولم يحـضر ما لم يكن له عـذر تقبله لجـنة التأديب، 

و ينظـر في قضيته غيا�يًا و في جـميع األحوال يجب إبالغ ق�ار العقوبة للطالب .

المادة الثالثة والعش�ون: -

    للجنة القضايا الطال�ية الحـق في استدعاء من تدعو الحاجة لسـماع شــهادا�هم ويتولى الرئيـس دعوتهم رســميًا، ويتم االســتماع إلى 

شــهادا�هم بمعـرفة الحاضـ��ن من أعضاء هذه اللجنة ويتم تدو�ن مضمــون هـذه الشــهادة في محضر التحقيق و�وقع كـل شاهد على 

شــهادته، ويتعين االســتماع إلى كـل شاهد منفردًا، إال إذا اقتضت الضـ�ورة مواجهة الشهود مـع بعضهم، ويجوز للجنة القضايا الطال�ية 

أن تكـتفي �إبداء شــهادة الشــاهد كتا�يًا متى �أت أن هناك ض�ورة لذلك.

المادة ال�ابعة والعش�ون: -

    يكــون اســتدعاء أو إبالغ الطـالـب المـخالف في الحاالت المنصـوص عليهـا في هـذه الالئحـة برســالة لـب��ده اإللكـت�وني أو لها�فــه 

الجـوال المســجلين باســمه لدى الجامعـة، ويكون الطالب مســؤوًال عن تغ�ير أو تعد�ل هذه ال�يانات المسجلة على صفحته اإللكت�ونية 

بالنظام األكاديمي.
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الباب الخامس

صالحيات توقيع العقوبات التأدي�ية

المادة الخامسة والعش�ون: -

    تحـدد صالحيات الجهات المختصة بتوقـيع العقوبات التأدي�ية على المخالفين على النحو التالي:

   أ.     للجنة القضايا الطال�ية الفـرعية بالكـليات حـق إيقاع العقـوبة مـن البند (ب) من المـادة ( التاسعة )، وفي حـال �أت اللجنــة إيقــاع 
عقـوبة أعلى من البند (ب) من المادة ( التاسـعة ) ترفع توصيتها للجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب للنظر فيها.

  ب.   لعميد الكـلية/وكـيلة الكلية حـق توقـيع العقـوبات المنصوص عـليها في البند (ب) من المادة ( التاسـعة ) من هـذه الالئحــة على 
مرتكبي المخالفــات التي تقـع داخـل كـليته أو الم�افق التابعة لها وذلك بعد إج�اء التحقيق الالزم.

  ج.    لعضـو هـيئة التد��س فيما يقـع من مخالفـات طال�ية أ�ناء أدائه لعمـله التد��ســي حق اقت�اح توقـيع إحـدى العقوبتين المنصـوص 
عليهمـا في البند�ن ( ٢،١ ) من المـادة ( التاسـعة ) من هـذه الالئحــة، وذلك بأن �رفـع لعـمـيد الكـلية / وكـيلة الكلية محـض�ًا بتفـاصـيل 
الواقعــة والعقـوبة المقترحـة خـالل ثالثة أيام من تا��خ حـدوث المخـالفـة؛ ويكـون ق�ار موافقـة العميد / الوكـيلة على توقيع العقوبة 

المقترحـة نهائيًا وواجب النفاذ ويحـق له التظلم أمام اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الطالب.

المادة السادسة والعش�ون: -

    لمد�ر الجامعـــة أن يتولى كافـة اختصاصـات لجنة القضايا الطال�ية المنصـوص عليها في هذه الالئحــة وأن �وقــع أيًا من العقــوبات 
المنصوص عليها في المادة ( التاسعة ) في حـالة حـدوث اضطـ�اب أو إخـالل جسـيم بالنظام في الجامعــة، أو وقـوع حـالة تهـدد بذلك 
تســتدعي البت الســ��ـع، وكـذا في حـالة ارتكـاب الطـالب أو الطـالبات مخـالفــات تأدي�ية تســـتدعي معالجتهـا الخصوصية أو الســ��ة.
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الباب السادس

التظلم من الق�ا�ات التأدي�ية

المادة السابعة والعش�ون: -

    يحق للطالب أن يتظلم من ق�ار العقـوبة الصـادر ضـده ويقـدم الطـالب تظلمـه إلى وكـيل الجامعـة للشـؤون التعليمية / وكـيلة 
الجامعة لشـؤون الطالبات خالل شـهر من تا��خ إبالغـه بالقـ�ار، ولوكـيل الجامعــة للشــؤون التعليمية / وكـيلة الجامـعــة لشــؤون 
الطالبات عرض موضوع التظلم على مجلس الجامعـة إذا كان تظلم الطالب /الطالبة من عقوبة صادرة عن اللجنة الدائمة لمعالجـة 

القضايا الطال�ية للبت فيه في أقرب جلسـة من تا��خ إبالغه بالق�ار. 
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الباب السابع

أحكام عامة

المادة الثامنة والعش�ون: -

   تحفـظ الق�ا�ات الصادرة بالعقوبات التأدي�ية في ملف الطالب، وعلى جميع الجهات التي تقـوم بتوقـيع العقـوبة على المخـالف ت�ويد 
عمادة القـبول والتســجيل بصـورة من ق�ارهـا، وللعـمـيد المعني أن يعـلن القـ�ار في لوحـة اإلعـالنات بالكـلية باألحـرف األولى للطـالب. 

المادة التاسعة والعش�ون: -

تخـتص عمادة شــؤون الطالب وعمـادة القبول والتســجيل بعد إعالمهما بق�ار توقيـع العقـوبة من لجـنة القضايا الطال�ية المختصــة على 
الطالب المخـالـف با�خـاذ إجـ�اءات �نفـيذهـا على الفـور، وذلك وفقًا للصالحيات المقـ�رة لكـل منهما في اللوائـح واألنظـمـة الجامـعـية.

المادة الثالثون: -

في حالة إيقـاع عقـوبة اإليقـاف المؤقـت عن الد�اســة بالجامعــة يمنع من االســتفـادة من الخدمات واألنشطـة التي تقدمها الجامعــة 
خالل مدة العقوبة.

المادة الواحدة والثالثون: -

يجـوز للطـالب التقدم لمجلـس الجامـعــة بطلب إعادة النظر في القـ�ار التأد�بي الصادر ضده بتوقيع عقـوبة الفصـل النهائي من الجامعـة 
خالل عامين من تا��خ صدوره ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في هذا الق�ار.

المادة الثانية والثالثون: -

العمداء و�ؤساء األقسام وأعضاء هيئة التد��س ومدي�و اإلدا�ات بالجامعة مسؤولون عن انضباط الطالب وفق لوائح وأنظمــة الجامعــة، 
وعند وقوع مخالفة من أحد الطالب داخل الجامعة وم�افقها يكونون مسؤولين – كل في نطاق اختصـاصه – عـن ضبطها وفقًا 

لإلج�اءات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

المادة الثالثة والثالثون: -

يتولى موظفو األمن الجامعي المحـافظة على األمن والنظـام داخل الحرم الجامعي وتكـون للتبليغات والتقا��ر التي يقدمونها حجيتهـا 
على الطـالـب أو الطـالـبة مـا لم يثبت عكس ذلك.

المادة ال�ابعة والثالثون: - 

لمجلس الجامعـة الحق في إضافة أو تعد�ل أو إلغاء ما ورد من مواد في هذه الالئحة وله حق تفسيرها.

المادة الخامسة والثالثون: -

يعمل بهذه الالئحـة اعتبا�ًا من تا��خ اعتمادهـا من مجلـس الجامعــة، ويلغى كـل ما يتعارض معها من لوائح أو ق�ا�ات أو تعليمات سـابقة 
على اعتماد هذه الالئحة.
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Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

University of Bisha
٠٥٨

(محضر ضبط وإ�بات مخالفة )

الرقم الجامعي :                                  اسم الطالب / الطالبة :                                  

التخصص :    الكلية :              

رقم الجوال :  المادة :                                           

- لقد تم ضبط الطالب / الطالبة (الموضح اسمه و�يانا�ه أعاله) 

الساعة : ...................  في �وم : ...................................................... 

القاعة : .................... المبنى : ...................    في مقر الجامعة : ......................................  

الوظيفة : ................. وقام بضبطه : .....................................................................................  

حيث قام الطالب / الطالبة بارتكاب مخالفة :      

أخرى ............................................            الغش            

وصف دقيق للمخالفة: 

 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

وقد :

- أقّر الطالب / الطالبة  بما ُنسب إليه

- أنكر الطالب/ الطالبة  ما ُنسب إليه

الوظيفة :  الشاهد األول :      

الوظيفة :  الشاهد الثاني :       

معد إ�بات المخالفة : 

الوظيفة :  االسم :           

القسم : الكلية :        

رقم الجوال :  التوقيع :        

التصد�ق على إ�بات المخالفة:

التوقيع : .......................................... عميد الكلية/الوكيلة : .............................................................             

نموذج (١) 



Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education

University of Bisha
٠٥٨

شكوى طالب / طالبة من واقعة ظلم أو رفع الض�ر نموذج (٢) 

ع��زي الطالب / الطالبة : �رجى التأكد من استيفاء النموذج بالكامل

أوًال: �يانات الطالب / الطالبة :

اسم الطالب / الطالبة : 

تا��خ تقديم الطالب/الطالبة : 

رقم الجوال للتواصل :                         الرقم الجامعي :                                    

القسم :  الكلية :             

الموافق :         /      /       ٢٠ م تا��خ حدوث الواقعة محل الشكوى :        /       /        ١٤هـ        

الجهة/ الشخص المتظلم منه :

ثانيًا : �يانات الشكوى :

الض�ر أو الظلم الواقع على مقدم الشكوى :

ملخص موضوع الشكوى :

اإلثبا�ات (المستندات أو الشهود) :

الخطوات السابقة التي ا�خذت لمحاولة رفع الظلم أو حل المشكلة :

المرفقات :

 - ١-        ٢ -       ٣

إق�ار : أقر أنا الطالب / الطالبة : 

        بأن كافة ال�يانات الواردة بهذا التظلم صحيحة، وعلى مسؤوليتي الشخصية، وال أقصد بها الكيد، أو النيل من سمعة 

المتظلم منه ، وفي حالة ثبوت عكس ذلك أكون مستحقًا لتط�يق عقوبة الشكوى الكيدية.

اسم الطالب/الطالبة: ...................................................................................    توقيع الطالب/الطالبة: ..................................................

١٦





�����������منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج .א�

�א����بناء مجتمع معرفي تنافسي من خالل؛ بيئة تعليمية متطورةא���
وبــحـــوث عــلـــمـــيــــة، ومــبـــادرات وشــــراكــــات مـــجـــتمعية فاعلة . 

>  تــنــويع مصــادر الــدخـــل وتــنــمــيــتــهــا .א���א�
>  رفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية .
>  تــطــوير الـعــمــل المـؤســســـي الجاذب والمحفز .

>   تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات ســـوق العــمــــل .
>   بناء منظومة بحثية علمية متطورة .

>   تــعــزيـــز القـيـــم واالنــتــمـــاء والــفــكـــر المــعــتـــــدل لدى الطلبة .
>   تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها .

 ������������اإلتقان ، المسؤولية ، المؤسسية ، روح الفريق ،اإلبداع ، التنافسية  ، الفاعلية .א�

مبـــــــــــــادرة جــــــامــــعـــــة بيشـــــة لتـــعــزيــز
السمات اإليجابية للشخصية السعودية

English program

برنامج لتنمية مها�ات أعضاء
هيئة التد��س بجامعة �يشة

اللقاء األول ل�ؤساء األقسام األكاديمية
بجامعة �يشة

��א�	���� א��� ���	
 א���

��א��� ����

للناطقين بغيرها

ـم برنامج تعليــ
اللغة العر�ية

�� � ��א��א� �א��� ����
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