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  الئحة التأديب وضوابط التظلم: لثاً ثا

 

تحقيق أهدافه.  وتزداد ن ته عاقدر ل اً الحقوق والواجبات أساسًا لفساد أ  نظام وتقييدفي يعد الخلل 
بناة ليكونوا والطالبات كبيرة من الطالب  اد  مؤسسة تربوية تقوم بتأهيل أعدوصفها في الجامعة بخطورة األمر 

عرقلة و ، خاصة وأن ارتكاب أ  مخالفة بالجامعة عادة ما يؤد  إلى إلحاق الضرر باآلخرين، المستقبل
الجامعة عن القيام بدورها األكاديمي، لذا فالبد من وجود نظام يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن حصول 

فقد أعدت جامعة الملك  ،دية رسالتها، ومن هناعلى حقوقهم، كما يضمن للجامعة قدرتها على تأالطلبة جميع 
 للوائح والنظام.  وتهدف الالئحة إلى ما يلي:مخالفة أحد منهم ارتكاب عند الطلبة خالد الئحة لتأديب 

 لغرض من الالئحة:ا -3

 .بالجامعة لها المساندة واألنشطة التعليمية العملية جودة ضمان .1
 .ستفيدين منهاالجامعة والم، وكافة منسوبي ةبضمان حقوق الطل .2
 ا.من مرافقه داخل الجامعة أو في أ    ةبضبط سلوك الطل .3
 .باألساليب التربويةياتهم المخالفين ومعالجة سلوك ةبالطلسلوك  تقويم .4
 ، ووحداتها المختلفة.ها، وتجهيزاتها، ومنشآتالجامعة الحفاظ على مباني .5
 .إقرار العقوبات التأديبية .6
 نفس الخطأ.د وقوع عقوبات مختلفة عنتوقع ال بحيث  ةبيتم توقيعها على الطلقوبات التي تقنين الع .7
من  معليه من حقوق، وما مما لهين في المجتمع، مدركين دًا صالحاأفر  واكونيألن  ةلبتهيئة الط .8

 واجبات.

 



 

 

 والواجبات حقوق الدليل 
 لطالب وطالبات جامعة الملك خالد

18 

 

 أبواب الالئحة واملواد التابعة هلا: -2
 الباب األول: أحكام عامة

 الواردةالمصطلحات ( 1)المادة 
 :تدل العبارات الواردة في هذه الالئحة على المعاني الموضحة أمامها مالم يقتضي السياق خالف ذلك

 : جامعة الملك خالد.الجامعة

 : الكلية التي ينتمي إليها الطالب.الكلية

، الكليات :: أ  من الوحدات التابعة للجامعة سواء الوحدات األكاديمية مثلالوحدة الجامعة / وحدات
مرافقها والمعاهد، والمراكز البحثية، والعمادات، أو اإلدارية مثل الوحدات اإلدارية، والمستودعات، و 

سيارات نقل الطالب، والسيارات المملوكة  :المتحركة مثلأمالك الجامعة ، كما تشمل بشكل عام
 للجامعة.

 .جامعة الملك خالدسجالت ن في ي: جميع الطالب والطالبات المقيدالطالب

 جامعة الملك خالد.وطالبات : الالئحة التأديبية لطالب الالئحة

ومن في  ن بالكلية من الطالب، والموظفين اإلداريين، وأعضاء هيئة التدريس،ي: كافة العاملمنسوبو الكلية
، ومنسوبي الجهات المتعاقدة مع الكلية أل  عمال الخدماتو  ،والقيادات اإلدارية واألكاديمية حكمهم
 كان.غرض 

، والطالب، والموظفين اإلداريين، وأعضاء هيئة ن بالجامعة والمنتسبين إليهايكافة العامل منسوبو الجامعة:
 أل  غرض كان.الجامعة التدريس، والقيادات اإلدارية واألكاديمية، ومنسوبي الجهات المتعاقدة مع 
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 الجامعة.مدير مشكلة بقرار من دائمة لجنة  اللجنة العليا للتأديب:

 اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الكلية. اللجنة الفرعية للتأديب:

كل ما يصدر من أفعال وأقوال تنافي الشريعة اإلسالمية ، أو النظام العام ، أو اآلداب العامة ، أو : المخالفة
و أو المساعدة ، أأنظمة الدولة ، أو اللوائح والتعليمات الجامعية ، وكذلك الشروع ، أو التواطؤ ، 

 .التحريض على ارتكاب أ  مخالفة

 ةتمخالفجزاء معنوية أو مادية أو إدارية أو أكاديمية كانت  يقاع عقوبة محددة على الطالب سواءً إ: التأديب
 لألنظمة واللوائح.

 الجزاء الصادر على الطالب المخالف من الجهة المختصة. :العقوبة

العقوبات الواردة في هذه أ  من صاحب الصالحية بتوقيع بموافقة : هو القرار الصادر القرار التأديبي
 الالئحة.

عميد الكلية، أو عميد وكالء الجامعة )كل حسب اختصاصه(، أو مدير الجامعة، أو  صاحب االختصاص:
 ، وحسب السياق.له العمادات المساندة، أو رئيس القسم، في ضوء الصالحيات الممنوحة ىحدإ

 :(2) المادة
قرار العقوبات على االجامعة وحده بتفسير الالئحة، و يختص مجلس  لمخالفات التي لم ترد في أ  ا 
 مادة من موادها.

 نطاق عمل الالئحة -(3)المادة 
أو لوائح الدراسة  السعودية، للجامعات األساسية النظم في الواردة باألحكام اإلخالل عدم مع

 يخضع، الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية والالئحة الموحدة للدراسات العليا فيواالختبارات، 
انتسابًا، والمقيدين بالتعليم  وأانتظامًا الملك خالد جامعة سجالت المقيدين بالطلبة  جميع الالئحة لهذه



 

 

 والواجبات حقوق الدليل 
 لطالب وطالبات جامعة الملك خالد

21 

، والطالب الزائرين، والملتحقين ببرامج التدريب اإللكترونيوالتعلم أو نظام التجسير، المواز ، 
   والدورات.

 :مجال اختصاص الالئحة -(4)المادة 
تختص الالئحة بالمخالفات التي تقع من الطلبة داخل وخارج الجامعة فيما يتعلق بالجامعة ومنها على وجه 

 :الخصوص

 .أو سياسة ونظام الدولة الخروج عن اآلداب اإلسالمية -1
 الخروج عن األنظمة واللوائح الجامعية. -2
 .وداخل المملكة أو خارجهاداخلها أو خارجها، اإلساءة لسمعة الجامعة  -3
 منشآت الجامعة ومبانيها، وتجهيزاتها، وأ  من وحداتها.استخدام إساءة  -4
 اإلساءة أل  من منسوبي الجامعة. -5
 التأثير على انتظام المحاضرات، واالمتحانات، وغير ذلك. -6
 التزوير في المستندات، والغش في االختبارات، وانتحال الشخصيات. -7
كاألسلحة، والمفرقعات، أو ممنوعة كالكحوليات والمخدرات، إلى الجامعة وأ  اصطحاب مواد خطرة  -8

 من وحداتها.
 إساءة استخدام موارد الجامعة. -9

 التهديد اللفظي والماد  بجميع صوره وأشكاله. -11
 :(5) المادة

الكلية مع نسيق بالتالمختصة الجامعة  تالجهة المختصة بتطبيق بنود هذه الالئحة هي وكاال
والجهات ذات العالقة التي يحددها وعمادة القبول والتسجيل،  ،عمادة شؤون الطالبالمختصة، و 

 معالي مدير الجامعة.
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 :(6) المادة
عمادة الكليات، و  :)مثلبالتنسيق مع الجهات الالزمة داخل الجامعة المختصة تلتزم وكالة الجامعة 

لكترونيًا وتثبيتها على ا  نشر هذه الالئحة، ورقيًا، و ب (االتسجيل، وغيرهعمادة القبول و و  ،شؤون الطالب
عالم الطالب بضرورة االطالع عليها، وتسليمهم نسخة  منها إلكترونية الموقع اإللكتروني للجامعة، وا 

 عند قبولهم بالجامعة.

 :(7) المادة
كانت الجامعة إن وحدات خارج الطلبة ال تنطبق بنود هذه الالئحة على المخالفات التي تقع من 

 خرى.أنها من اختصاص جهات إفة حيث أنظمتها المختلو المخالفة ال تمس الجامعة، أ

 :(8) المادة
من المخالفات الواردة بها في أ  من  اً الجامعة الذين يرتكبون أي ةتنطبق نفس بنود الالئحة على طلب

، أو اً ميداني اً ، أو تدريبةللطلب اً صيفي اً المؤسسات التي تتعاون مع الجامعة كالجهات التي تقدم تدريب
في حالة ارتكاب أ  مخالفة داخل أ  من المؤسسات التي تتعاون مع   زيارات ميدانية، وغير ذلك.

 .فتغلظ العقوبة الصادرة على المخالفةالجامعة، 

 :(9) المادة
يحق للجامعة إحالة المخالفات ذات الصلة بالحدود الشرعية، والمخالفات الجنائية إلى جهات 

نها ارتكبت داخل إاالختصاص، مع االحتفاظ بحق الجامعة في توقيع العقوبات الخاصة بها حيث 
 الجامعة.

 :(11) المادة
 ة.واألنظم ائحو للعلم باالعدم ء من العقوبة التأديبية بادعاأو الطالبة ال يعفى الطالب 
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 :(11) المادة
ما هو منسوب  ة، ومناقش/ الطالبةال يجوز إصدار أ  قرارات تأديبية قبل أن يتم استدعاء الطالب

ويحق له االستشهاد بمن يراه ممن  ،اله، والسماح له بالدفاع عن نفسهواالستماع إلى أقو  إليه،
 ويستثنى من ذلك إن امتنع عن الحضور بعد إبالغه.  .حضروا الواقعة

 :(12) المادة
إتاحة الفرصة للطالب أو الطالبة بالحضور، القرارات التأديبية نهائية، حيث ال تصدر إال بعد 

ويمكن التظلم منها ما لم يمتنع عن ذلك، ، والتحقيق معه، والدفاع عن نفسه، هاالستماع إلى أقوالو 
تنظمه بها وفقا لما  جامعة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالم الطالبإلى معالي مدير ال

 الخاصة بالجامعة. ضوابط التظلم

 وضوابط عملها: التأديبجلان الباب الثاني: تشكيل 
 :(13) المادة

لمدة  بقرار إدار   ، ويكون تشكيلهاوالطالبات لتأديب الطالبعليا يشكل مدير الجامعة لجنة دائمة 
مع تحديد مهامها في القرا  قابلة للتجديد بنفس التشكيل، أو مع إجراء بعض التعديالت وتكون عامين
 :اللجنة من. وتتشكل الصادر

 رئيساً   ألكاديميةالتعليمية و ا للشئون الجامعة وكيل  -1
 لرئيسل اً نائب     الطالب شؤون عميد  -2
 عضواً      والتسجيل القبول عميد  -3
 نطاق علىيتم تحديده بناء  اً متغير  عضواً    للشؤون األكاديميةالمعنية  الكلية وكيل  -4

 حدوث المخالفة التأديبية
 عضواً     وكيلة عمادة شؤون الطالب -5
 عضواً  الشرعية االختصاصات ذو  من تدريس عضو هيئة  -6
 عضواً    للجامعة ةالقانونيعضو من اإلدارة   -7



 

 

 والواجبات حقوق الدليل 
 لطالب وطالبات جامعة الملك خالد

23 

 مقرراً       سكرتير اللجنة  -8
يحال إليها من قضايا عن طريق اللجان الفرعية للتأديب والتي يتم تشكيلها ويكون نطاق عملها فيما 

 .ت الجامعةفي كليا
 :(14) المادة

 تتكون لجان التأديب الفرعية من :
 رئيساً        عميد الكلية 

 عضوًا ومقررا   المشرف على وحدة التوجيه واإلرشاد بالكلية
   عضواً     عضو هيئة تدريس يرشحه عميد الكلية

االستعانة بأحد العاملين من إدارة الشؤون ( الدائمة)اللجان الفرعية واللجنة يحق للجان التأديب و 
 .أو الطالبة مع الطالب ية للمشاركة في التحقيق الذى يجرىالقانون

 :(15) المادة
من رئيسها للنظر فيما يحال إليها من  ةبدعو ( الدائمة )اللجان الفرعية واللجنةالتأديب ان تجتمع لج

 ثلثي بموافقةجنة لوتصدر قرارات ال  .األعضاء ثلثيمخالفات، ويصبح اجتماعها صحيحًا بحضور 
 .الحاضرين األعضاء

 :(16) المادة
يتعين على أ  عضو من أعضاء اللجنة تجنب المشاركة في اجتماع اللجنة عند نظر أمر يخص 

 استشعاره الحرج أل  سبب كان، مع تبليغ رئيس اللجنة بأسباب ذلك.أحد من أقاربه، أو عند 
 :(17) المادة

يقوم بإعداده من قام  تفصيليالمحالة إليها إال في وجود محضر المخالفات من  أ اللجنة  ال تبحث
.  ويحق للجنة استدعاء من قام بضبط الواقعة االختصاصبضبط المخالفة، موقعًا عليه من صاحب 

 فيما جاء بمحضر الضبط. ومناقشته

 :(18) المادة
، بعد التأكد من علمه تينمتتاليمرتين في حالة عدم حضور الطالب للمثول أمام لجنة التأديب 

 .المرتكبة للمخالفة الموازيةالعقوبة القصوى إيقاع ، يحق للجنة كتابياً  باالستدعاء
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 :(19) المادة
تكرار و تراعى اللجنة في توقيع العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة في ضوء مالبسات الواقعة، 

 ، وفي ضوء السوابق المرتكبة.حدوثها

 :(21) المادة
نفقات ما أتلفه إن كانت  يتحمل الطالبباإلضافة إلى العقوبات التأديبية الواردة في هذه الالئحة، 

كات الجامعة، أو ممتلكات اآلخرين ، وال يعد ذلك على إتالف لمنشآت، أو ممتل تنطو المخالفة 
 تكرارًا للمخالفة.

 :(21) المادة
تصبح عقوبة الفصل  وال ،القرارات التأديبية سارية إال بعد اعتمادها من مدير الجامعة ال تصبح
 سارية إال بموافقة مجلس الجامعة. من الجامعة النهائي 

 :(22)المادة 
إلى  إحالتهاالتي تستوجب  الشرعية والجنائية المخالفات ىحدإأوراق الطالب الذى ارتكب  تحال

 الجهات الرسمية بالدولة بعد موافقة مدير الجامعة.

 الباب الثالث: املخالفات التي تستوجب التأديب

لسالمية، أو األنظمة وتشمل مجيع املخالفات التي تتعلق بالعملية التعليمية، أو خمالفة أحكام الشريعة اإل
 املرعية، ومنها على لسبيل املثال:

 :(23) المادة
 مخالفة تستوجب التأديب:يكون قد ارتكب بأ  مما يأتي أو الطالبة يعد قيام الطالب 

اب المرعية كل فعل أو قول أو لباس مخالف لآلداب اإلسالمية أو مخل بحسن السيرة والسلوك واآلد .1
 .داخل الجامعة وخارجها
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أو منشورات ممنوعة  ،اصطحاب أو تعاطي أو توزيع المواد الممنوعة كالخمور والمسكرات والمخدرات .2
 .للجامعة

 التدخين داخل الجامعة. .3
 األسلحة بأنواعها والمواد الخطرة والمواد القابلة لالشتعال والمتفجرات.حضار إ .4
 .بكاميرا( في قسم الطالباتإدخال أجهزة التصوير بكافة أنواعها )جواالت أو حاسبات مزودة  .5
، أو دخول شخص في االختبارات بداًل من طالب آخرأو طالبة دخول طالب مثل شخصية الانتحال  .6

 .إلى السكن الجامعي بدياًل عن آخر )يوقع الجزاء على كل منهما(
باع تاو  ،الرسمية الصادرة من الجامعة أو من خارجهاستندات إجراء تعديل أو تغيير أو تزوير في الم .7

 .طرق غير مشروعة للحصول عليها

 شؤون العملية التعليمية. نبة في أ  شأن مو اإلدالء بأقوال كاذبة أو أعذار مكذ .8
 تقديم الرشاوى المادية أو العينية ألحد منسوبي الجامعة. .9

 المخالفات المرورية داخل المدينة الجامعية. .11
 إهانتهم.على منسوبي الجامعة أو اللفظي أو الجسد  االعتداء  .11
 .هاالسرقة أو الشروع في .12
ومحتويات المراكز  ،المكتبة المركزية والفرعيةوممتلكاتها كإتالف أو إساءة استخدام منشآت الجامعة  .13

وسائل تعليمية ما تحتويه من والفصول الدراسية و  ،أجهزة وأدواتوما تحتويه من  العلمية والمعامل
 .اإلرشاديةلوحات وال ،والصحف واإلعالنات ،والمالعب والحدائق ،المتاحف والمعارض، و ومقتنيات

 ساليب.ذكاء الفتنة بكافة األإإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو التحريض عليها أو  .14

نشرات أو صحف أو مجالت أو أو توزيع أ  كل تنظيم للجان أو تجمعات أو جمعيات أو إصدار  .15
وقيعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة أو جمع أموال أو تمواقع إلكترونية 

 بالجامعة.
 اإلخالل بالنظام أثناء المحاضرات أو الدروس العملية أو التحريض على عدم حضورها. .16
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 تعطيل برامج النشاط الطالبي أو الوحدات السكنية بطريق مباشر أو غير مباشر. .17
 موافقة المحاضر الخطية. قبل أخذذلك تسجيل أو تصوير المحاضرات أو محاولة  .18
أو االقتباس غير مثل تصوير ما ال يحق له تصويره، االعتداء على الحقوق الفكرية لآلخرين  .19

 تقديم أبحاث ليست من إعداده.أو ، الموثق

 خالل بنظام االختبارات.اإل .21
 الغش في االختبارات أو محاولة ذلك. .21
 .شخاص غير مرخص لهم بالسكنأأو ايواء ولوائحها،  الجامعياإلخالل بقواعد اإلقامة بالسكن  .22
أو نقل  ،أو تغيير ،إجراء أ  تعديل ومحتوياته، أو جامعيالسكن الإتالف أو إساءة استخدام  .23

 بغير موافقة الجهات المختصة. لمحتوياته، 
 –مقروءة  –أل  جهة إعالمية )مسموعة أو سرية  ةاإلدالء ببيانات أو معلومات غير صحيح .24

 .لذلك مواقع على الشبكة العنكبوتية )االنترنت(مرئية( أو إنشاء 

 عند طلبها. ةهويالمتناع عن تقديم اال .25

 .ياً كتاب بعد إبالغه الجهة المختصةأمام متناع عن الحضور للتحقيق اال .26

أو أ  مخالفة إلجراءات لجنة التأديب مثل: االمتناع عن متناع عن تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه اال .27
 أو االمتناع عن التوقيع على محضر التحقيق.اإلدالء بأقواله، 

 إجراءات ضبط املخالفالباب الرابع: 

 يقوم بأعمال ضبط المخالف كاًل من : -3

 منسوبو ومنسوبات اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي - أ

منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، ومدير  اإلدارات التي وقعت فيها  - ب
 المخالفة.
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 تكون إجراءات الضبط كما يلي: -2

 المخول بالضبط محضرًا بالواقعة وقت ضبط المخالف.يحرر  - أ

 في حال ضبط المخالف متلبسًا فيحق للمخول بالضبط تفتيشه. - ب
 .تحرير جميع األدلة واإلثباتات والتحفظ عليها -ج
إلى عميد الكلية التي  – وجدت إن –يتم إحالة محضر ضبط المخالف مع المضبوطات  -د

 ينتمي إليها الطالب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.

 العقوبات التأديبية الباب اخلامس:

 :(24) المادة
الثالث ولم تذكر عقوبتها في مادة الباب يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في أو طالبة كل طالب 

 التأديبية التالية:العقوبات  مستقلة يخضع إلحدى

 .اللوم شفاههً  -1
 .التنبيه كتابةً  -2
خطار ولي األمر عند الحاجةاإلنذار  -3  .كتابة مع أخذ التعهد الخطي وا 
المشاركة في أو التغذية، أو ، معية مثل اإلقامة بالسكن الجامعيالجا المزاياالحرمان من بعض  -4

 لفترة ال تتجاوز سنة دراسية. األنشطة
طة التطوعية التي تحددها لجان التأديب والتحقيق وفقًا لطبيعة المشاركة في بعض األنش -5

 المخالفة.
المشاركة أو الجامعية مثل اإلقامة بالسكن الجامعي أو التغذية،  المزاياالحرمان من بعض أو كل  -6

 .اً نهائي اً في األنشطة، أو األنشطة الطالبية حرمان
 .أو ممتلكات الغير تحمل الطالب قيمة ما أتلفه من ممتلكات الجامعة -7
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 حرمان الطالب من دخول االمتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير )راسب(. -8
 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير )راسب(. -9

 لمدة فصل دراسي واحد.اإليقاف عن الدراسة  -11
 لمدة فصلين دراسيين أو أكثر.اإليقاف عن الدراسة  -11
 .واحد إذا وقعت المخالفة في فصل التخرجتخرج لمدة فصل دراسي التأخير  -12
 الفصل النهائي من الجامعة، وتختم وثائقه بختم )مفصول تأديبيا(. -13

 :(25) مادة 
بالغ ولي األمر بقرار العقوبة عند  تحفظ العقوبات التأديبية في ملف الطالب أو سجله األكاديمي وا 

 .الحاجة

 :(26) مادة
في  قيدالبإعادة أو الطالبة الفصل النهائي من الجامعة عدم السماح للطالب  عقوبة يترتب على

 .أو إجراء االمتحانات في أ  كلية من كليات الجامعة أو فروعها ،الجامعة

 : (27) مادة
القبول والتسجيل عمادتي  غ القرار التأديبي إلى الجهات المعنية باألمر داخل الجامعة وخاصةً يبلتم تي

عالن العقوبة المتخذة بحق للسالمة واألمن الجامعي، وشؤون الطالب والكليات واإلدارة العامة  وا 
الصادرة عن اللجنة الدائمة للتأديب داخل الجامعة بدون ذكر االسم إذا ارتأت أو الطالبة الطالب 

 اللجنة مصلحًة في ذلك.

 :(28)مادة 
النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من يعرض على مجلس الجامعة إعادة لمدير الجامعة أن 

 .الجامعة بعد مضي سنة على األقل اعتبارًا من تاريخ صدور القرار التأديبي
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 :(29) مادة
لوكيل الجامعة أن يعيد النظر في القرار التأديبي القاضي بالحرمان النهائي من اإلقامة بالسكن 

اعتبارًا من األقل الطالبي الجامعي أو األنشطة الطالبية والخدمات األخرى بعد مضي سنة على 
 تاريخ صدور القرار التأديبي.

 :(31) مادة
ضوابط وفقًا لبحقه الحق في التظلم من أ  من العقوبات التأديبية التي تصدر أو الطالبة للطالب 

 جامعة الملك خالد.وطالبات التظلمات الخاصة بطالب 

 :(31) المادة
يراعى عدم توقيع عقوبتين على نفس المخالفة التأديبية، وأال ، 21مع مراعاة ما جاء بنص المادة 

تضرره بصورة أخرى لم ترد في نص القرار التأديبي، ومن ذلك أال  فيتتسبب العقوبة الموقعة عليه 
أن يتم ، أو الحرمان من دخول االختبار، دراسيينتج عن توقيع عقوبات مثل الحرمان من فصل 

 .د الزمنية للتخرج المحددة نظاماً المد لتجاوزهفصل الطالب من الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 والواجبات حقوق الدليل 
 لطالب وطالبات جامعة الملك خالد

31 

 :(32) المادة

يف حالة ارتكابه خمالفة تأديبيةأو الطالبة عقوبات التي توقع على الطالب ال
 

 العقوبة الفعل املخالفة
كل فعل أو  .1

قول أو لباس 
مخالف لآلداب 
اإلسالمية أو 
مخل بحسن 
 السيرة والسلوك

اب المرعية واآلد
داخل الجامعة 

 .وخارجها

  1.المناصحة والخضوع لبرنامج إرشاد  - تشبه الذكور باإلناث: -1-1
 .التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة -
لمدة فصل دراسي كامل دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

 .المعدل
الفصل النهائي من الجامعة ويطبق عليه تعميم وزير الداخلية  -

 .هـ 1433/ 4/4( بتاريخ 23114/1/5/2)رقم 
مركز التوجيه  المناصحة والخضوع لبرنامج إرشاد  في - التحرش اللفظي أو الفعلي 1-2

 واإلرشاد التابع للجامعة.
لمدة فصل دراسي كامل دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر  .المعدل وا 
 العالقات الشاذة )المثلية(: -1-3
المحاولة أو وقوع  -أ -1-3

 مقدمات لذلك:

 المناصحة والخضوع لبرنامج إرشاد . -
لمدة فصل دراسي كامل دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر  .المعدل وا 
 الفصل النهائي من الجامعة. -

مركز التوجيه  في إرشاد  لبرنامج والخضوع المناصحة - ممارسة الشذوذ: -ب -1-3
 .للجامعةواإلرشاد التابع 

 المعدل احتساب دون دراسي فصل لمدةاإليقاف عن الدراسة  -
بالغ  .بالعقوبة األمر ولي وا 

 .من الجامعة نهائيال فصلً ال -
 الفصل النهائي من الجامعة، مع إبالغ الجهات المختصة - االغتصاب -ج -1-3
خروج الطالبة من الجامعة  -1-4

 للقاء غير المحارم
بالغ ولي األمر -  المناصحة وأخذ تعهد وا 
لفصل دراسي واحد مع عدم احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

                                  
 يمكن إسناد المناصحة إلى مركز التوجيه واالرشاد بالجامعة ، أو عمادة شؤون الطالب أو وحدة التوعية الفكرية حسب المخالفة2
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 العقوبة الفعل املخالفة
خروج الطالبة للقاء  -أ -1-4

 أجنبي مع فشل المحاولة 
بالغ ولي أمرها بالمخالفة والعقوبة.  المعدل، وا 

خروج الطالبة للقاء رجل  -ب-1-4
 أجنبي مع تحقق الخلوة:

دراسي واحد دون احتساب لمدة فصل اإليقاف عن الدراسة  -
حسن السيرة  والحرمان من شهادة األمرإبالغ ولي  عالمعدل م
 والسلوك.

 نهائيًا من الجامعة. لفصال -
خروج الطالبة من  -ج-1-4

 عالجامعة للقاء رجل أجنبي عنها م
 الفاحشة: وقوع

 الفصل النهائي من الجامعة. -

اصطحاب أو تعاطي أو توزيع المواد الممنوعة  .2
في والمنشورات كالخمور والمسكرات والمخدرات 

 .لجامعةا

لمدة فصل دراسي واحد مع احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .المعدل

لمدة فصلين دراسيين مع احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .المعدل

 .الفصل النهائي من الجامعة -
 .رشاد إالنصيحة والخضوع لبرنامج  - التدخين داخل الجامعة. .3

 .التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة -
عالن  ،تغريم الطالب مبلغ مائتي لاير خصمًا من مكافأته - وا 

 حة إعالنات الكلية.و ذلك في ل
عالنها  - تغريم الطالب خمسمائة لاير خصمًا من مكافأته وا 

 بلوحة اإلعالنات.
 .تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة - إحضار األسلحة والمواد الخطرة بأنواعها. .4

 .لمدة فصل دراسي مع احتساب المعدلاإليقاف عن الدراسة  -
لمدة فصلين دراسيين مع عدم احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

 .المعدل
خطار الجهات المعنية.الفصل النهائي م -  ن الجامعة وا 
في حالة استخدام أحد أنواع األسلحة أو المواد الخطرة أو  -

بالغ الجهات تهديد  اآلخرين بها، يتم الفصل النهائي وا 
 األمنية.
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 العقوبة الفعل املخالفة
التزوير  .5

بانتحال 
شخصية مثل ال

أو دخول طالب 
في طالبة 

االختبارات بداًل 
، من طالب آخر

أو دخول 
شخص إلى 

السكن الجامعي 
بدياًل عن آخر 
)يوقع الجزاء 

على كل 
 منهما(.

 في غير االختبارات: -5-1
أضرار ب عليه تتر يإذا لم  -أ-5-1

 تلحق بالغير

 .لمدة أسبوع مع احتساب الغياباإليقاف عن الدراسة  -
 .لمدة أسبوعين مع احتساب الغياباإليقاف عن الدراسة  -

إذا ترتب عليه أضرار  -ب-5-1
 تلحق بالغير

 .لمدة فصل دراسي دون احتساب المعدلاإليقاف عن الدراسة  -

 في حالة االختبارات: -5-2
حضر  منإن كان  -أ-5-2

 الجامعة: ةاالختبار من طلب

يلغى اختبار الطالب المستفيد في المقرر الذ  حدث به واقعة  -
االنتحال والمقرر الذ  يليه، أو الذ  يسبقه إن كان هو 

.  ويتم بشرط أن يكون ناجحًا فيه المقرر األخير في الجدول
إلغاء اختبار الطالب المنتحل لشخصية الطالب الغائب في 

بشرط أن يكون ناجحًا  أداه، واالختبار الذ  يليه آخر اختبار
 أو الذ  يسبقه إن كان هو المقرر األخير في الجدول ،فيه

 بشرط أن يكون ناجحًا فيه.
 يتم مضاعفة عدد المقررات بتكرار الواقعة مرة واحدة. -
العقوبة المضاعفة عقوبة الفصل لمدة فصل  ىيضاف إل -

 دراسي واحد إن تكررت الواقعة.
 طلبةإن كان من غير  -ب-5-2

 الجامعة:
يتم إبالغ الجهة التابع لها الطالب، إن كان الزال قيده ساريًا  -
 الجامعات السعودية. ىحدإب
إن لم يكن طالبًا، يتم إبالغ الجهات الرسمية )األمنية  -

 والقضائية( مع إخطار جهة عمله إن كان يعمل.
في حالة حضور محاضرة  -5-3

 أو القيام بتحضيره محل آخر
 في حالة علم الزميل: -أ-5-3

في كل محاضرة تم تزوير حضور  اً يحتسب كل منهما غائب -
 أ  منهما.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
 .رعاية عمادة شؤون الطالب

 عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبات لكل منهما. -
إن كان المستفيد من  -ب-5-3

ذلك ال يعلم ولم يشارك في التخطيط 
 والتنفيذ 

 ال تنطبق العقوبة عليه. -

مركز أخذ تعهد خطي مع الخضوع لبرنامج إرشاد  في  -اع إتب و، أ، أو تعديل محتواهازوير الوثائق والمستنداتت .6
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 العقوبة الفعل املخالفة
 .التوجيه واإلرشاد التابع للجامعة .طرق غير مشروعة للحصول عليها

 من الحق الذ  زورت ألجله الوثيقة.الحرمان  -
 الحرمان من دخول االختبار لمقرر واحد فقط. -
 الحرمان من دخول االختبار في مقررين دراسيين. -
 بالغ الجهات الرسمية.إ -

الغش في  .7
االختبارات 
)النهائية أو 
أو الفصلية( 

 3محاولة ذلك

 إذا ثبتت واقعة الغش في:
 النهائي االختبار التحريري -7-1

 الحرمان من المقرر الدراسي الذى ارتكبت فيه الواقعة. -
الحرمان من المقرر الذى ارتكبت فيه الواقعة والمقرر الذ   -

ن كان المقرر الدراسي هو  يليه في جدول االختبارات، وا 
 األخير فيكون المقرر الذ  يسبقه.

 دد المقررات.تضاعف العقوبة بتكرار مرات حدوثها بزيادة ع -
 .الحرمان من درجة البحث العلمي - في البحث العلمي -7-2

البحث العلمي يحرم الطالب من درجات في حالة تكرار الغش  -
  المقرر عن طريق اللجنة.ذلك مقرر آـخر ويتم اختيار في 

الغش في اختبار  إذا ثبتت واقعة
 األعمال الفصلية

للمقرر الذ  ارتكبت يحرم من درجة األعمال الفصلية كاملة  -
 فيه.

 يتم مضاعفة عدد المقررات بتكرار المخالفة. -
 .4خالل بنظام االختباراتاإل .8

ويندرج تحت بند اإلخالل كل ما من شأنه مخالفة النظم 
المتبعة في االختبارات مثل تعطيلها، أو التأثير على 

 المناخ األكاديمي الذ  يجب توافره بها.

لمدة فصل دراسي واحد مع حرمانه من اإليقاف عن الدراسة  -
لغاء ما قام بتأديته من اختبارات في هذا إ تمام االختبارات، وا 

 الفصل، مع التعهد الكتابي منه بعدم تكرار ذلك.
لمدة عام دراسي كامل مع إلغاء ما تم اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر.في تلك السنة اجتيازه من مقررات  ، وا 
 ن الجامعة.الفصل النهائي م -

اإلخالل بالنظام أثناء المحاضرات أو الدروس العملية  .9
 أو التحريض على عدم حضورها.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
تعهد الكتابي منه بعدم تكرار الرعاية عمادة شؤون الطالب، و 

 ذلك

                                  
 الصادرة عن مجلس التعليم العالي للمرحلة الجامعية مع عدم اإلخالل بالئحة الدراسة واالختبارات  3
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لمدة فصل دراسي كامل مع إلغاء ما تم اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  اجتيازه من اختبارات، وا 

 لمدة عام دراسي.اإليقاف عن الدراسة  -
تعطيل برامج  .11

النشاط الطالبي 
أو الوحدات 

السكنية بطريق 
مباشر أو غير 

 مباشر.

بالنسبة للمخططين  -أ-11-1
ضين على القيام بأعمال ر والمح

 التعطيل

مع  لمدة فصل دراسيعن الدراسة  /الطالبةالطالباإليقاف  -
حالته للجهات ال سمية ذات ر الخضوع لبرنامج إرشاد ، وا 

 االختصاص.
 الفصل النهائي في حالة تكرار المخالفة. -

بالنسبة للمشاركين   -ب-11-1
 فقط.

 التعهد الخطي مع الخضوع لبرنامج إرشاد  في الكلية. -
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

بالغ ولي األمررعاية عمادة شؤون الطالب،   .وا 
لمدة فصل دراسي واإلحالة إلى الجهات اإليقاف عن الدراسة  -

 الرسمية ذات االختصاص.
اإلخالل  .11

بقواعد ولوائح 
اإلقامة بالسكن 

أو  الجامعي
شخاص أيواء إ

غير مرخص 
 لهم بالسكن.

وجود أضرار عدم في حالة  -11-1
 مادية

تقدر اللجنة جسامة المخالفة، وهل نتج عنها أضرار معنوية 
على أحد أو بعض األشخاص أم ال وفي هذه الحالة تتدرج 

 العقوبة كما يلي:
 .أسبوعالحرمان من السكن الجامعي لمدة  -
 .الحرمان من السكن الجامعي لمدة أسبوعين -
 .لمدة فصل دراسي واحد الحرمان من السكن الجامعي -
لنفس المدد المذكورة على الطالب اآلخر اإليقاف عن الدراسة  -

 الذى دخل إلى السكن الجامعي دون ترخيص له بذلك.
في حالة وجود أضرار  -11-2

 مادية 
إضافة للعقوبات بتحمل قيمة ما أتلفه تطبق العقوبات الخاصة  -

 الموضحة بالفقرة أ.
تشاجر أو في حالة وجود  -11-3

اعتداءات على أحد منسوبي 
 الجامعة، أو الطالب

االعتداء على منسوبي الجامعة تطبق العقوبات الواردة في بند  -
 .في الفقرة أ باإلضافة للعقوبات السابقة

ومحتوياته، السكن الداخلي إتالف أو إساءة استخدام  .12
بغير لمحتوياته، إجراء أ  تعديل أو تغيير أو نقل  أو

 الجهات المختصة.موافقة 

التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى النصح  -
 واإلرشاد والتأنيب.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
 رعاية عمادة شؤون الطالب.
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لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .معدل الدرجات

ليصبح أو إصالحه  ،استخدامهسداد قيمة ما أتلفه أو أساء  -
 .بصورته األولى

ه وثائق التخرج إال لتسلم  وال /الطالبةيحجب تخرج الطالب -
 بعد سداد كامل القيمة.

وممتلكاتها إتالف أو إساءة استخدام منشآت الجامعة  .13
ومحتويات المراكز العلمية  ،المكتبة المركزية والفرعيةك

والفصول  ،أجهزة وأدواتوما تحتويه من  والمعامل
وسائل تعليمية وخرائط ما تحتويه من الدراسية و 
 ،والمالعب والحدائق ،المتاحف والمعارض، و ومقتنيات

 .والملصقات اإلرشادية ،والصحف واإلعالنات

التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى النصح  -
 .واإلرشاد والتأنيب

الجامعة تحت المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها  -
 رعاية عمادة شؤون الطالب.

لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .معدل الدرجات

ليصبح أو إصالحه  ،سداد قيمة ما أتلفه أو أساء استخدامه -
 .بصورته األولى

تسلم إليه وثائق التخرج إال  وال ،/الطالبةيحجب تخرج الطالب -
 بعد سداد كامل القيمة.

تصوير  :مثلء على الحقوق الفكرية لآلخرين االعتدا .14
أو ، أو االقتباس غير الموثقما ال يحق له تصويره، 

 تقديم أبحاث ليست من إعداده.

 ينطبق على الغش العلمي. ينطبق عليها ما -

قبل ذلك تسجيل أو تصوير المحاضرات أو محاولة  .15
 أخذ موافقة المحاضر الخطية.

 .والتأنيب ، واإلرشاد النصحإلى اللوم الشفو  التدرج من  -
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

 .رعاية عمادة شؤون الطالب
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

 .ضعف المدة السابقة رعاية عمادة شؤون الطالب
 في جميع الحاالت يتم إتالف المادة التي تم تسجيها. -

االعتداء على  .16
منسوبي 

الجامعة أو 
طالبها أو 

 .إهانتهم

االعتداء البدني على  -16-1
أو ئه منسوبي الجامعة من زمال 

 غيرهم

لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  المعدل، وأخذ تعهد خطي، وا 

لمدة فصل دراسي مع احتساب المعدل اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  وا 

 الفصل النهائي من الجامعة. -
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االعتداء اللفظي على أحد  -16-2
 منسوبي الجامعة

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
رعاية عمادة شؤون الطالب، مع التعهد الخطي بعدم تكرار 

 .المخالفة
احتساب فصاًل دراسيًا واحدًا مع عدم اإليقاف عن الدراسة  -

 المعدل.
 احتساب المعدل. واحدا مع دراسياً  فصالً اإليقاف عن الدراسة  -

إثارة النعرات  .17
القبلية أو 

الطائفية أو 
التحريض عليها 

ذكاء الفتنة إأو 
 ساليب.بكافة األ

بالنسبة للمخططين  -17-1
 إذكاء الفتنضين على والمحر 

الطالب لمدة فصل دراسي مع الخضوع اإليقاف عن الدراسة  -
حالته للجهات ال لبرنامج إرشاد  سمية ذات االختصاص.ر ، وا 

 الفصل النهائي في حالة تكرار المخالفة. -
 التعهد الخطي مع الخضوع لبرنامج إرشاد  في الكلية. - بالنسبة للمشاركين فقط. -17-2

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
بالغ رعاية عمادة شؤون الطالب،   .ولي األمروا 

 اإلحالة إلى الجهات الرسمية ذات االختصاص. -
لمدة فصل دراسي واإلحالة إلى الجهات اإليقاف عن الدراسة  -

 الرسمية ذات االختصاص.
إدخال أجهزة  .18

التصوير بكافة 
أنواعها 

)جواالت أو 
حاسبات مزودة 
بكاميرا( في قسم 

 الطالبات

إحضار أداة تصوير ال  -18-1
يمكن نقل البيانات الموجودة 
عليها لألماكن الخاصة 

 بالطالبات:

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
بالغ رعاية عمادة شؤون الطالب ، وأخذ تعهد على الطالبة، وا 

 ولي األمر.
لمدة فصل دراسي دون احتساب المعدل، اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر. وأخذ  تعهد على الطالبة، وا 
تصوير الطالبة لنفسها أو  -18-2

ألي امرأة أخرى داخل الحرم دون 
 علم ورضا من تم تصويرها:

لمدة فصل دراسي مع عدم احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  المعدل، وأخذ تعهد على الطالبة، وا 

 الفصل النهائي من الجامعة. -
إن كان بموافقة وعلم من  -18-3

 تم تصويرها:
من قامت بالتصوير لمدة أسبوعين ومن اإليقاف عن الدراسة ل -

بالغ  تم تصويرها أسبوع واحد، وأخذ تعهد على الطالبتين، وا 
 ولي األمر.

من قامت بالتصوير لمدة فصل دراسي، اإليقاف عن الدراسة ل -
على ومن تم تصويرها لمدة أسبوعين دراسيين، وأخذ تعهد 

بالغ ولي األمر.  الطالبتين، وا 
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أل  جهة  ةاإلدالء ببيانات أو معلومات غير صحيح .19
مرئية ( أو إنشاء مواقع  –مقروءة  –إعالمية )مسموعة 

 .لذلك (اإلنترنتعلى الشبكة العنكبوتية )

تخضع لتقدير لجنة التأديب في ضوء نوع البيانات  -
مدى الضرر والمعلومات، والجهة التي تم اإلدالء إليها، و 

الذ  ألحق بأحد منسوبي الجامعة، أو وحداتها، وكافة 
مالبسات الموقف، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من 

 الجامعة.
كل تنظيم  .21

للجان أو 
تجمعات أو 
جمعيات أو 

أو إصدار 
توزيع أ  
نشرات أو 
صحف أو 
مجالت أو 

مواقع إلكترونية 
أو جمع أموال 

أو توقيعات قبل 
على الحصول 

ترخيص مسبق 
من الجهات 
المختصة 
 بالجامعة.

يرتبط ال إن كان األمر  -19-1
 بالدعوة إلى أفكار ضالة:

 توقيع تعهد خطي بعدم تكرار ذلك. -
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

 .رعاية عمادة شؤون الطالب
 بتكرارمع مضاعفة مدة العمل التطوعي العقوبة توقيع ذات  -

 الفعل.
 في حالة جمع أموال يلتزم بردها إلى أصحابها. -

إن كان األمر يرتبط بالدعوة  19-2
 إلى أفكار ضالة:

 المناصحة الفكرية . -
 ابالغ الجهات المعنية المتخصصة داخل الجامعة وخارجها.  -
 تدرج العقوبة حتى تصل إلى الفصل من الجامعة. -

المخالفات  .21
المرورية داخل 

المدينة 
 الجامعية.

اختالل في تسببت لم إن  -21-1
 النظام داخل الجامعة

تحال إلى إدارة األمن والسالمة التخاذ ما تراه مناسبًا وفق  -
 لوائحها الداخلية، ومن ذلك:

 لب من استخدام المواقف الجامعية.احرمان الط  -
 .إدارة المرورإخطار  -

اختالل في إن تسببت  -21-2
أن )مثل:  النظام داخل الجامعة

يقطع الطريق أو يمنع حركة 
منافذ الدخول السيارات، أو يغلق 

 ينطبق عليها عقوبات اإلخالل بالنظام. -
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 وغير ذلك( الجامعةإلى 
عن تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه  /الطالبةامتناع الطالب .22

 .المختصةمن الجهات 
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

نظير امتناعه عن تنفيذ العقوبة، رعاية عمادة شؤون الطالب 
إضافة إلى العقوبة المقررة جزاء المخالفة التأديبية الصادرة 

 عنه.
لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  - .هاالسرقة أو الشروع في .23

 .المعدل
لمدة فصلين دراسيين دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

 .المعدل
حالته للجهات الرسمية -  .الفصل النهائي من الجامعة وا 
في جميع الحاالت يلتزم برد المسروقات ذاتها، أو مثلها، فإن  -

مكافآته تعذر يلتزم بدفع قيمتها النقدية، أو تخصم من 
 .الشهرية

ثائق التخرج إال بعد تسلم إليه و  وال ،يحجب تخرج الطالب -
 سداد كامل القيمة.

أمام عن الحضور للتحقيق  /الطالبةامتناع الطالب .24
 الجهة المختصة.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
 .رعاية عمادة شؤون الطالب

إن تكرر امتناعه عن الحضور مرتين متتاليتين، يحق للجنة  -
 تراه متناسبًا مع المخالفة.التأديب إصدار الحكم الذى 

 

  


