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 لطلبة.ل والضوابط التأديبية حقوقال التاسع:الفصل  9

  :حقوق الطلبة 9.1
لطالب االمبينة في هذا الفصل ويعد حصول  طابوالضو الجامعة بمختلف مستوياتهم الدراسية يخضعون للقواعد  الطلبة في جميع (:1) 

ومن  غيره،مجموعة من الحقوق تميز شخصية الطالب الجامعي عن  بانج إلىمن حقوقه  ل واهم حقأو على العلم والمعرفة 
 - يأتي:هذه الحقوق ما 

واألكاديمية  المعايير العلمية األداء وفقداء الرأي والمشاركة فيما تقوم به الجامعة من برامج علمية وخطط دراسية وتقييم إب -أ
 .اإلداريةو 

 الجامعي.التي تثبت هوية الطالب داخل الحرم  الوثيقة،الحصول على البطاقة الجامعية باعتبارها  -ب
  شطة المختلفة.نالطلبة المتفوقين علميًا والمتميزين في األ تكريم -ج
االشتراك في و  ،االجتماعية أوالثقافية  أوشطة الرياضية نالتي تتبناها وترعاها الجامعة كاأل يةالطلبةشطتهم أن يمارس الطلبة -د

 تكوينها وفق اللوائح المنظمة.والمساهمة في والثقافية..... الخ، الجمعيات العلمية 
 .ةيبالطالشطة نهيئة التدريس، في الكلية وتكون مهمته التنسيق لأل أعضاء، من بين ابللشبيختار مجلس الكلية رائدًا  -ه
الخاصة  بما فيها اللوائح التنظيمية، يةبالطالشطة نشاء الجمعيات العلمية وأطر األأنالجامعة النظام الخاص بيصدر رئيس  -و

 .اتابتخنباال
بو  أداء تجاربه أواستخدام المعامل الخاصة بالجامعة لتطبيق  -ز  بها. ولتطوير مداركه العلمية وفق النظم الخاصة داعاته،ا 
  .االعارة وفق النظم المحددة أوبما تحتويه من مراجع لالطالع  المكتبات،استخدام  -ح
  .الجامعيية داخل الحرم لو األالرعاية الصحية  -ط
 .ظمةنوفقًا للوائح واألإعادة النظر في القرارات الصادرة ضده  والتماسالتظلم  -ي
، ةالجامعالحصول على الوثائق التي تمنحها الجامعة بما في ذلك منح الدرجة العلمية بعد استكمال متطلبات التخرج من  -ك

 .النتيجة النهائية إعالنمن  شهرخالل 
 ن العلوموطلب المزيد من توضيح ما لم يدركه م الالئقة،استفسار مدرسيه داخل الحرم الجامعي ومناقشتهم المناقشة العلمية  -ل

 العامة. ابواآلدواللوائح النافذة  نييانبالقو عقوبة في ذلك مالم يخل  أوعليه  ةابرقوالمعارف وال 
 جامعة،المن  ابسحنواالواعادته  القيد،بما في ذلك حق وقف  المقرة،ظمة نوفقًا للوائح واألللطالب كافة الحقوق الواردة  -م

 الخ  ...اتختبار االوالتظلم من نتائج 
ن الحصول على سند قبض رسمي لكل ما يدفعه لخزينة الجامعة كما له الحق في استرداد كل ما دفعه كتأمين لدى المختصي -ن

 اللوائح المنظمة لذلك.  ووفق
 بالجامعة.في الحقوق والواجبات  وناو متسيع الطلبة مج -س
محتويات مينة وعدم تسليم اي من آمن وبشكل منظم وبأيدي ا انبمكالحفاظ على محتويات ملفه داخل الحرم الجامعي  -ع

ن عوكذلك عدم نشر اي من هذه المحتويات مالم يكن هذا النشر ناتجا  رسميا،من يوكله  أواال للطالب المعني  )الملف(
 ه منأنكما  ويكون نشر ذلك في المواقع المخصصة فقط من قبل رئاسة الجامعة او عمادة الكلية قرار عقوبة ضد الطالب

استخدامها اال لما خصصت  أوحق الطلبة على الجامعة المحافظة على صورهم الشخصية داخل ملفاتهم وعدم اظهارها 
 انضمهذه الصور من المحتويات اإللزامية في ملف القبول بالجامعة فال بد من  أن باعتبارصور الطالبات  وبالذاتله 

 الجامعة.حفظها ونزاهة التعامل بها في 
  الجامعة.ق لم ترد في هذا النظام يتم تضمينها بالتعليمات الصادرة من قبل اية حقو  -ف
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 الضوابط التأديبية 9-2
  األخص:  واللوائح والقرارات والقيم الجامعية وعلى نييانبالقو يعد مخالفة كل اخالل-  

شطة الجامعية األخرى التي نالتحريض عليه واالمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واأل أوتعطيل الدراسة  .أ
 النافذة. نيانوالقو يلزم الطالب بالمواظبة عليها وبما ال يخالف الدستور 

 العامة داخل الجامعة. ابواآلدكل فعل يتنافى مع االخالق  .ب
 يمنع الهدوء الالزم لها. ما أو اتختبار االكل اخالل بنظام  .ج
 القيام بذلك يعد مخالفة. لةاو مح أوالشروع فيه  أو اتختبار االكل غش في  .د
 ت الجامعية.آالتخريب المعتمد للممتلكات والمنش .ه
 االعتداء على أي فرد داخل الحرم الجامعي. لةاو مح أواثاره الشغب  .و
ما النشرات بأية صورة في الكليات بغير األماكن المخصصة لها وب أوتوزيع المنشورات والملصقات والمجالت الجدارية  .ز

 ين النافذة.ناال يتعارض مع الدستور والقو 
 هيئة التدريس فيها. عضاءها اإلساءة للجامعة وألأنجمع التوقيعات التي من ش .ح
من دون اذن  يهاانومبندوات عامة في أي من قاعات الجامعة  أومحاضرات  أوإقامة حفالت  إلىالدعوة  أوالتنظيم  .ط

 .الطلبةرئاسة الجامعة لشئون  ةابنيمن  أومسبق من عميد الكلية 
 وأيكون فيها  أناالجتماعات الرسمية بالجامعة التي ال يحق للطالب  أوالمكاتب الجامعية  أو يانالمباقتحام أي من  .ي

 حضورها.
 واللوائح المنظمة لذلك. نيانالقو جمعيات خارج إطار  أوهيئات  أوالسعي لتكوين اتحادات  .ك
 ألي من العاملين في الجامعة. أومساعديهم  أوهيئة التدريس  أعضاءإساءة من الطالب ألي من  أو ةانإهاية  .ل
 ألي من العاملين في الجامعة. أومساعديهم  أوهيئة التدريس  أعضاءالتهديد المباشر باالعتداء على أي من  .م
من العاملين في الجامعة والمشرفين  أومن مساعديهم    أوهيئة التدريس  أعضاءاعتداء الطالب جسديا على أي من  .ن

 بالكلية. اتختبار االوالمالحظين في 
 اعتداء على طالب اخر في الحرم الجامعي. أوإساءة  أو ةانإهاية  .س
 راق المزورة في أي من االعمال الجامعية.و األ أواستعمال الوثائق  أوالتزوير في الوثائق الجامعية  .ع
 في أي من االعمال التي تستوجب اثبات الشخصية. أو اتختبار االالشخصية اثناء  تحالان .ف
 نوعه( داخل الحرم الجامعي. أنإخفائه )أيا ك أوحيازة السالح  أوحمل  .ص
 داخل الجامعة. الطلبةمخالفة النظم والقواعد المنظمة للنشاط  .ق

 

   :العقوبات التأديبية هي-  
 .ةابكت أوالتنبيه شفاها  .أ

 .يابالكتذار ناإل .ب
 .يةبالطالاالمتيازات  أومن بعض الخدمات  انالحرم .ج
 .ختبارعدد من المحاضرات على نحو ال يؤثر على وضع الطالب في اإل أومن محاضرات أحد المقررات  انالحرم .د
 الطالب في أي مقرر. اختبارالغاء  .ه
 أكثر. أوفي مقرر  ختباراالمن  انالحرم .و
بناًء على توصية من مجلس  الطلبةأكثر، ويكون بقرار من مجلس شؤون  أوفصل دراسي  اختباراتمن نتيجة  الحرمان .ز

 الكلية.
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بناًء على توصية من  الطلبةأكثر ويكون بقرار من مجلس شؤون  أولفصل دراسي  ختباراال أومن الدراسة  انالحرم .ح
 مجلس الكلية.

 موافقة مجلس الجامعة. الفصل النهائي من الجامعة، ويكون بقرار من رئيس الجامعة بعد  .ط
 

  بالقرار الصادر بالفصل النهائي داخل الجامعة و  نبإعاليجوز االمر وبات الغ الطالب بذلك وتحفظ القرارات الصادرة بالعقا 
 التأديبية في ملف الطالب.

   ك،ص( من اذا ارتكب أيا من المخالفات الواردة في الفقرات )و،ز،ح،ي يابالكتذار ناإل أوتوجه للطالب عقوبة التنبيه الشفهي،
 عقوبة الفصل النهائي. إلىهذا النظام وفي حالة تكرار المخالفة تتدرج العقوبة وصوال 

  عدد منها اذا ارتكب أيا من المخالفات الواردة في  أومن محاضرات احد المقررات  انالحرمتوقع في حق الطالب عقوبة
 )أ،ل،م،س( من هذا النظام.

  له  ذلك االخالل أنخارجها اذا ك أو اتختبار االداخل قاعة  اتختبار االالطالب في مقرر واحد اذا خل بنظام  اتاختبار يلغى
 .ختبارباالعالقة 

  ن موضبط متلبسا به فيحرم  ختباراال، واذا ارتكب غشا في اتختبار االيحرم الطالب من مقرر واحد اذا شرع في الغش اثناء
 اكثر بحسب طبيعة الغش. أومقررين 

  أيا من المخالفات الواردة في الفقرات )ب،هـ،ن،ع،ف( من هذا النظام. هابارتكيعاقب الطالب بالفصل النهائي اذا ثبت 
  ى أي من الخدمات واالمتيازات التي تقدمها الجامعة في في الحصول عل أو يبالطاليسقط حق الطالب في ممارسة النشاط

 .يبالطالسلوك يخالف القواعد واللوائح المنظمة للنشاط  أوحال قيامة باي فعل 
  :الجهات المختصة بتوقيع العقوبات هي-  

الطالب  ( من هذا النظام وذلك عندما يقع73ى المبينة في المادة )لو األأستاذ الطالب: وله حق توقيع العقوبات األربع  .أ
سم الغ رئيس القإبالمختلفة المكلف بها مع  يةبالطالالنشاطات  أوفي مخالفات تأديبية اثناء الدروس والمحاضرات 

 عن العقوبات التي يتخذا األستاذ.
 انبتالعقو ( من هذا النظام، على اال تقع 73لمادة )ى المبينة في الو األعميد الكلية: وله حق توقيع العقوبات الست  .ب

 عد اجراء تحقيق كما ورد في هذا النظام وبعد موافقة مجلس الكلية.بإال الخامسة والسادسة 
( من هذا النظام، بناء على توصية مجلس 73)رئيس الجامعة: وله حق توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة   .ج

 في الجامعة. الطلبةتأديب 
 

 داخل الكلية التي تصدر  الطلبةشكل بقرار من عميد الكلية لجنة للتحقيق في جميع المخالفات التي تحدث من ت -أ
 ها التوصيات بالعقوبات الالزمة وتتكون اللجنة من كل من: أنبش

 رئيسا من يفوضه( أو) الطلبةنائب عميد الكلية لشؤون 
 عضواً  غالبية المحقق معهم. أورئيس القسم العلمي الذي يدرس فيه المحقق معه 

 عضواً  هيئة التدريس بالكلية أعضاء أحد
 عضوًا ومقرراً  بالكلية )مسجل الكلية( الطلبةمدير شؤون 

 عضواً  بالكلية الطلبةرئيس فرع اتحاد 
 

  - داخل الجامعة وتتكون اللجنة من كل من: الطلبةشكل بقرار من رئيس الجامعة لجنة للتحقيق في المخالفات التي تحدث من قبل ت -ب
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 رئيساً  عةحد اقدم األساتذة في الجامأ -
 عضوا هيئة التدريس بالجامعة  أعضاء أحد -
 عضوا بالجامعة ونيةانالقمختصي الشؤون  أحد -
 عضوا ومقررا القبول والتسجيلنائب مدير عام  -
 عضوا. الجامعة طلبةمين عام اتحاد أ -

  

التحقيق في المخالفات  أنشكل بقرار من رئيس الجامعة مجلس تأديبي في الجامعة للنظر في العقوبات والموصي بها من قبل لجي -ج
  وترفع توصيات المجلس التأديبي لرئيس الجامعة ويتكون المجلس التأديبي في الجامعة من كل من: يةبالطالالتأديبية 

 رئيساً  الطلبة/ عميد شؤون  الطلبةنائب رئيس الجامعة لشؤون  -
 عضوا .في الجامعة قدم العمداءأحد أ -
 عضوا عضو هيئة تدريس بدرجة استاذ -
 عضوا ومقررا مدير عام القبول والتسجيل -
 عضوا. بالجامعة ونيةانالقمدير عام الشؤون  -
 عضوا بالجامعة الطلبةرئيس اتحاد  -

 

جراءات اعمالها وكذا إ نابالجامعة اختصاصات هذه اللج الطلبةيحدد نظام شؤون  -د وكل ما يتعلق  طلبةللجراءات التحقيق والتأديب وا 
 يكون عضوا في مجلس التأديب. أنبذلك، وال يجوز للعضو المكلف ضمن لجنة التحقيق مع الطالب 

( من هذا النظام بتوصيات 73ى المنصوص عليها في المادة )لو األقع العقوبات التي يشملها هذا النظام عدا العقوبات األربع ت -هـ
 المجلس التأديبي كل فيما يخصه. أوالتحقيق  أنمرفوعة من لج

  ة أيام من بالكلية للحضور والمثول امام لجنة التحقيق خالل مدة أقصاها ثالث اتناإلعالفي لوحة  نبإعال أو ياابكتيبلغ الطالب
ذ ا لم وقوع المخالفة المتهم بها، ويجب على اللجنة سماع اقوال المحقق معه ودفاعه عن نفسه وتدوين ذلك في محاضر رسمية وا 

اله والفاع بالكلية يسقط حقه في سماع أقو  اتنإلعالافي لوحة  نباإلعال أو ةابكتيحضر الطالب للتحقيق في المواعيد المبلغ عنها 
 عن نفسه.

  ثالثين يوما من تاريخ علم الجامعة بها. زاو تتجيبت في المخالفة التأديبية خالل مدة ال  أنيجب 
  توقيع  رئيس الجامعة من أي قرار تأديبي وذلك خالل مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إلى ياابكتيجوز للطالب التظلم

ي هذه رايا ف ىابدالمجلس التأديبي بالجامعة إذا لم يكن هذا المجلس قد  إلىالعقوبة التأديبية ويحيل رئيس الجامعة التظلم 
 المخالفة.

 راره قرايا في المخالفة فيعرض رئيس الجامعة التظلم على مجلس الجامعة للنظر فيه ويكون  دىابالمجلس التأديبي قد  أنإذا ك
 نهائيا، وال يجوز إعادة النظر فيه اال امام المحكمة االستئنافية المختصة.

  يتسبب اخالل بالنظام  أو اباضطر يحق للوزير بناًء على عرض من رئيس الجامعة وقف الدراسة في أي جامعة في حالة حدوث
 للجامعات خالل أسبوعين على األعلىيعرض االمر على المجلس  أنعلى  ختباراال أوالدراسة  تظامانيخشى منه عدم  أوعنه 

 األكثر من تاريخ وقف الدراسة.
 .الجهل بنظم الجامعات ولوائحها ال يعد عذرا يعفي من تطبيق العقوبات 

 

  


