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الطلبة  وتأديب الئحة تهذيب

 المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة

المادة األولى :  
تعنى أحكام هذه الالئحة بما يلي :   

 ضمان جودة العملية التعليمية واألنشطة المساندة لها بالجامعة .1
ضبط سلوك الطلبة ومن في حكمهم داخل الجامعة أو في أي من مرافقها .   .2
تقويم سلوك الطلبة باألساليب التربوية المتاحة في الجامعة ، وتقويم سلوك المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة  .3

 وذلك بتطبيق العقوبات التأديبية  المناسبة 

المادة الثانية : 
تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة على المعاني المدونة أمام كل منها على النحو التالي:  

 الجامعة : جامعة األعمال والتكنولوجيا .1
 الطلبة : جميع الطالب والطالبات الملتحقين للدراسة بالجامعة أياً كانت مستوياتهم التعليمية أو جنسياتهم . .2
اللجنة : لجنة تأديب الطالب المخالفين لألنظمة واللوائح بالجامعة في شطر الطالب ، أو لجنة تأديب الطالبات المخالفات  .3

 لألنظمة واللوائح في شطر الطالبات. 
 المخالفة : هي كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات الجامعة . .4
العقوبة : هي العقوبة التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة .  .5

المادة الثالثة :  
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في النظم األساسية للجامعات السعودية ، يخضع لهذه الالئحة جميع الطلبة بالجامعة ، والملتحقين 

ببرامج التدريب والدورات ، أياً كان نوعها ومستواها ، وطلبة الدراسات العليا ، وال يلغي ذلك ما يترتب على الموظف المبتعث للتدريب 
 كل من عمادة شؤون الطالب وعمادة و  من جهة عمله. وال يجوز للطلبة أن يحتجوا بالجهل أو عدم العلم بأنظمة ولوائح الجامعة. وعلى

  القبول والتسجيل نشر أحكام هذه الالئحة وإعالنها بشتى الوسائل المتاحة مع بداية كل عام دراسي

المادة الرابعة :  
الجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي عمادتا شؤون الطالب و القبول والتسجيل بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بالجامعة .  

المادة الخامسة :  
يستثنى من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة المخالفات التي تقع من الطالب أو الطالبة خارج الجامعة ، وال تمس 

الجامعة وأنظمتها المختلفة ، فهذه من اختصاص الجهات العامة في الدولة ، ما لم تحلها الجهة المعنية للجامعة . 

المادة السادسة :  
فيما يتعلق بأعضاء لجان التأديب للمخالفين لألنظمة واللوائح فتكون وفقاً لما يلي :  

(أ) تشكل لجنة تأديب دائمة للطالب في شطر الطالب لمدة عامين دراسيين بقرار من مدير الجامعة بناًء على ترشيح وكيل الجامعة 
للشئون األكاديمية وتكون على النحو التالي :- 
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 (ب) تشكل لجنة تأديب دائمة للطالبات في شطر الطالبات لمدة عامين دراسيين بقرار من مديرالجامعة وتكون على النحو التالي :- 

 
 

 

 

 

المادة الثامنة :  
تنظر اللجنة في المخالفات التي يحيلها إليها مدير الجامعة ، أو أحد عمداء الكليات والعمادات المستقلة والمعاهد والمراكز واإلدارات 

بالجامعة . 
المادة التاسعة :  

تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها ، وال يكون اجتماعها نظامياً إال بحضور ثلثي األعضاء ، وتصدر قراراتها باألغلبية 
 المطلقة ، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس .

المادة العاشرة :  

العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو اإلدارات بالجامعة مسؤولون عن ضبط الطالب والطالبات وفق لوائح الجامعة 
ر من ضبط المخالفة محضراً تفصيليا بوقائعها ومالبسات  ، وعند حصول إحدى المخالفات التأديبيبية داخل الجامعة ومرافقها ، يُحرِّ

ارتكابها، ويرفق المستندات التوثيقية وشهادات الشهود إن وجدت، ويرفع المحضر إلى صاحب الصالحية المختص بإحالة الطالب أو 
الطالبة الى اللجنة، وتباشر اللجنة صالحياتها المنصوص عليها في هذه الالئحة ولها أن تتأكد من التحقيق مع الطالبة أوالطالب المخالف 

وأنه قد تم معه فيما نسب إليه من مخالفة ولها أن تعيد سماع أقواله في ذلك ، كما لها أن تستدعي من تدعو الحاجة لسماع أقواله من 
أطراف القضية ، ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين ونحوهم . 

المادة الحادية عشرة :  

في حال ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطالب أو الطالبة تنطو ي على جريمة جنائية فإن اللجنة ترفع توصيتها لمدير الجامعة بإحالة 
القضية إلى الجهات المختصة في الدولة. وللجنة أن توقف إجراءاتها التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي. 

 وكيل الجامعة للشئون األكاديمية        .1
 عميد شؤون الطالب  .2
 عميد القبول والتسجيل  .3
 وكيل الكلية المعنية .4
 مسجل الجامعة  .5
 عضو هيئة التدريس من ذوي االختصاصات الشرعية  .6
 المستشار القانوني للجامعة .7

رئيساً للجنة 
نائباً للرئيس 

عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 

 عميدة كلية إدارة األعمال .1
 وكيلة كلية إدارة األعمال .2
 وكيلة كلية اإلعالن .3
 شؤون الطالبات  لكلية ال  وكيلة  .4
 التسجيل مديرة  .5
 عضو هيئة التدريس من ذوي االختصاصات الشرعية  .6
المشرفة على مركز التوجيه واإلرشاد  .7

رئيسةً للجنة 
نائباً للرئيس 

عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
عضواً 
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  : المادة الثانية عشرة
ال يجوز للطالب (أو الطالبة) المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الجامعة أو يخلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق، كما يتعين على اللجنة 

إخطار عمادة القبول والتسجيل عنه إليقاف إجراءات تخرجه أو إخالء طرفه لحين البت النهائي في موضوع المخالفة المنسوبة إليه 
المادة الثالثة عشرة :  

يجب أن تكون العقوبة التي توقعها اللجنة على المخالف إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة :  من هذه الالئحة ، 
  وللجنة صالحية تخفيف العقوبة على الطالب أو الطالبة إذا رأت المصلحة في ذلك .

 : المادة الرابعة عشرة

 
كل ما يصدر من الطالب أو الطالبة داخل الجامعة أو في أي من مرافقها المختلفة ويكون مخالًّ بأحكام الشريعة وآدابها أو يكون سبباً في 
اإلفساد أو مخالفاً للنظام العام أو ألنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها المطبقة ، أو االعتداء على شخص أحد أو حقه داخل الجامعة ، كل 

ذلك يعد مخالفة تأديبية تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه الالئحة ومنها األعمال والتصرفات التالية:  

  كل فعل أو قول يمس الدين داخل الجامعة أو خارجها. .1
كل فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك واآلداب المرعية داخل الجامعة  .2

 أو خارجها
ارتكاب أي فعل ينافي صفات طالب العلم مثل التشبه بالجنس اآلخر ، أو إطالة األظافر، أو عمل قصات الشعر بصفة غير  .3

، وعدم  شرعية ، وعدم االلتزام بالزى الرسمي والزي المحتشم     المناسب لطلبة العلم أو الحجاب بالنسبة للطالبات
االلتزام بالمظهر الحسن والذي جرت العادة على التعارف عليه في بيئة العمل والجامعات واألماكن العامة. أو بارتداء 

 المالبس غير الالئقة  وكذلك تلك التي يكتب عليها عبارات منافية للدين واألخالق العامة.
 المساس بسمعة الجامعة  في الداخل أو الخارج .4
األعمال المخلة بسير المحاضرات والدورات وبرامج األنشطة في الجامعة أو في الوحدات السكنية للطالب أو الطالبات  .5

 أو وسائل النقل المختلفة وسائر مرافق الجامعة األخرى بشكل مباشر أو غير مباشر
 تزوير الوثائق واألوراق الرسمية التي تصدر من الجامعة أو من خارجها أو إتالف كل أو بعض محتوياتها عمداً  .6
 ومنها استالل المعلومات من الغش في االمتحان أو محاولة الغش ، وكذا الغش في التقارير والواجبات ومشاريع التخرج .7

 ، واإلخالل بنظام االمتحان والهدوء المطلوب فيه، أو الحصول بطريقة غير مشروعة  مصادرها دون اإلشارة لمرجعها
وكذلك الغش بإدخال بديٍل عنه في االمتحان أو دخوله بدالً عن غيره. وانتحال شخصية   قبل انعقادهاالمتحانعلى أسئلة 

 الغير في أي من األمور التي لها عالقة بالجامعة وشئونها، أو التحدث باسم الجامعة دون صفة رسمية.
كل إتالف أو محاولة إتالف متعمد لمنشآت الجامعة أو مرافقها أو أجهزتها أو معاملها أو مكتباتها أو ممتلكاتها ونحوها ،   .8

 أو إجراء أي تغيير أو إتالف ألثاث السكن الداخلي أو محتوياته أو تشويه ممتلكاته أو الكتابة على الجدران ونحو ذلك
إخراج كتاب أو مجلد أو أي مصدر من مصادر المعلومات الورقية من المكتبة دون طلب اجراءات اإلعارة من مسئولي  .9

 المكتبة.
 التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها ،   .10
االنقطاع عن السكن دون تبليغ كتابي مسبق إلدارة السكن ألكثر من أربعة عشر يوماً دون عذر مقبول ، أو المكوث في   .11

 ، أو الجهة المشرفة على السكنالسكن وعدم حضور المحاضرات ، أو إيواء أي أحد غير مرخص له بالسكن دون موافقة 
إدخال زوار دون إذن خطي مسبق من العمادة أو من يمثلها ، أو المبيت في غرفة غير الغرفة الخاصة بالساكن دون إذن 

 . خطي بذلك
التهديد أو اإلهانة أو االعتداء بالقول أو الفعل على منسوبي الجامعة طالباً و موظفين وأعضاء هيئة التدريس ، وعلى  .12

منسوبي الشركات والمؤسسات القائمة بالعمل أو االستثمار في الجامعة أو إهانتهم أو االعتداء على أموالهم أو ممتلكاتهم 
 أو إتالفها أو سرقتها ونحو ذلك.

استخدام الهاتف النقال أثناء المحاضرات واالمتحانات ، وسوء استخدام أجهزة الجوال المزودة بكاميرا أو أجهزة   .13
 التصوير داخل الحرم الجامعي بشطر الطالبات بالجامعة 

اقتناء أجهزة أو أفالم أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجالت تحتوي على ما ينافي اآلداب واألخالق اإلسالمية داخل  .14
 الجامعة ومرافقها بما فيها السكن الجامعي
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  : المادة الخامسة عشرة
:  العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة ما يلي

  التنبيه مشافهة أو كتابة والتوقيع على التعهد الخطي  .1
 . اإلنذار كتابة .2
الحرمان المؤقت من بعض الخدمات والمميزات المقدمة للطلبة كاألنشطة والرحالت والزيارات ونحوها لمدة ال تزيد  .3

 عن فصلين دراسيين
  الحرمان من اإلقامة بالسكن الجامعي لمدة ال تزيد عن فصل دراسي  .4
 الحرمان من دخول االمتحان (النصفي أو النهائي أو اإلثنين معاً ) في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد  .5
 إلغاء االمتحان النهائي في ما ال يزيد عن ثالثة مقررات واعتباره راسباً فيها  .6
 اإليقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد   .7
 اإليقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين .8
 . تأخير التخرج لمدة فصل دراسي واحد .9

  . الفصل النهائي من الجامعة .10
 

 
  : المادة السادسة عشرة

، كما يراعى في توقيع الجزاءات المبينة في المادة   ) أال تكون سبباً في إلغاء قيد الطالب من الجامعة9- 8 -7يراعى في إيقاع العقوبات (
الخامسة عشرة :  أن تكون متدرجة ، وأن تتناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف والمالبسات ،  وللجنة 

  . ةالتوصية بعدم احتساب مدة العقوبة ضمن المدة الدراسية للطالب أو الطالب
 

  : المادة السابعة عشرة
في جميع األحوال فإن للجامعة الحق في تحميل الطالب أو الطالبة قيمة ما أتلف مضافاً إلى ذلك تكلفة اإلصالح والتركيب وما يترتب 

  . على ذلك من تبعات
 

  : المادة الثامنة عشرة

 حاالت الغش:

 في حال ضبط الطالب (أو الطالبة) متلبساً بالغش أثناء االختبار أو إخالله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة اإلختبار فعلى  )1(
 ، وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة االختبارالمراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة 

 وفقاً اختصاصهائحة ، وعلى عميد الكلية – أو من يفوضه – إحالة الطالب المخالف الى اللجنة لتباشر ال( العاشرة) من هذه ال
 ألحكام هذه الالئحة .

 الطالب (أو الطالبة) لواقعة الغش في التقارير أو البحوث أو التدريبات العملية والميدانية أو الواجبات أو مشاريع ارتكاب في حال  )2(
التخرج ، فإنه على مدرس المقرر أن يحرر محضراً بالواقعة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (العاشرة) من هذه االئحة 

  وفقاً ألحكام هذه الالئحة .اختصاصها، وعلى عميد الكلية – أو من يفوضه –إحالة الطالب المخالف الى اللجنة لتباشر 

 حمل السالح الناري أو األبيض أو االحتفاظ بمواد قابلة لالشتعال أو التفجير ونحوها داخل الجامعة ومرافقها  .15
كل تنظيم للجان أو مؤتمرات أو جمعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو مجالت وتوزيعها أو جمع أموال أو توقيعات   .16

قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالجامعة ، وكذلك إبالغ معلومات أو أخبار غير صحيحة 
 للصحف أو المجالت أو وسائل اإلعالم األخرى

 اإلخالل في التصرفات أو الكالم أثناء التحقيق بالنظام أو الخروج عن حدود األخالق واآلداب العامة  .17
 امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة التي توقع من الجهة المختصة فيما يتعلق بالكلية في هذه المخالفات. .18
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) من المادة الرابعة عشرة في حق طالب كان قد تسلم وثيقة 7(  في حال ثبوت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند )3(
يتعلق بالمخالفة من مستندات  تخرجه ، فإنه يجوز للجامعة إلغاء قرار منح الوثيقة أو الشهادة ، كما يجوز لها إحالة كل ما

 وتحقيقات الى جهاز الدولة المختصة نظامياً بنظرها
) من المادة الرابعة عشرة بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فال يٌعفى 7 إذا اٌكتشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند ( )4(

مرتبكها من المسؤولية التأديبية ، ويقوم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية بإحالته الى لجنة تأديب الطالب لتوقيع العقوبة 
المناسبة عليه . 

 :المادة التاسعة عشرة
لمدير الجامعة الحق في إيقاع جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة :  ، متى كانت حالة المخالف أو المخالفة 

 تستوجب الخصوصية أو السرية أو الظروف االستثنائية
كما لمدير الجامعة أو من يفوضه الحق في مباشرة الصالحيات المخولة للجنة التأديب في حال إخالل الطالب بالنظام العام للجامعة ، أو 

قيامه بما يخل بانتظام الدراسة . 

المادة العشرون: 

ال يوقَع الجزاء إال بعد التحقيق مع الطالب (أو الطالبة) كتابة وسماع أقواله فيما نسب إليه ويسقط حقه في اإلدالء بأقواله في حالة تخلفه 
  . عن الحضور لموعدين محددين للمقابلة التي قد تم إبالغه بهما مسبقاً ، ما لم يكن لديه عذر مقبول وتوقع عليه العقوبة حينئذ غيابياً 

 

العشرون: والمادة الحادية 

يترتب على الفصل النهائي من الجامعة عدم السماح للطالب أو الطالبة بإجراء االمتحانات أو إعادة القيد في أي كلية من كليات الجامعة 
 . أو معاهدها ، ويبلغ القرار للجهات التي يعنيها األمر بالجامعة وخارجها خالل مدة لتنفيذه ال تتجاوز ثالثين يوماً من صدوره

  : المادة الثانية والعشرون
 

على الجهة التي توقع العقوبة على المخالف أو المخالفة إبالغ عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطالب بصورة من قرارها ، خالل 
 . مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار ، لتتولى تنفيذه

  : ة والعشرونلثالمادة الثا
يناط بإدارة التوجيه والتأديب بعمادة شؤون الطالب وما يماثله بفرع العمادة بقسم الطالبات القيام باإلجراءات الالزمة التي تعهد إليها 

كالتحقيقات واالطالع على ما يلزم من أوراق ومستندات وحفظها ومتابعة تنفيذ القرارات التأديبية وترفع اإلدارة ملف التحقيق لرئيس 
اللجنة للتوجيه بما يراه مناسباً أو عرضه على اللجنة ، وكذلك الحال فيما يخص مخالفات الطالبات ، ويرفع به بعد التحقيق إلى رئيسة 

 .اللجنة لعرضها على اللجنة
 

  : المادة الرابعة والعشرون
يتولى رئيس اللجنة رفع محاضر اللجنة إلى مدير الجامعة للمصادقة عليها ، ومن ثم يصدر رئيس اللجنة القرارات التأديبية على 

  . المخالفين
 

  : المادة الخامسة والعشرون
تعتبر القرارات الصادرة من الجهات المختصة بتوقيع العقوبات نافذة بعد مصادقة مدير الجامعة ، ويحق للطالب التظلم من القرار 

) ثالثين يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار ولمدير الجامعة التوجيه بإعادة النظر في العقوبة ، أو 30الصادر بحقه إلى مدير الجامعة خالل (
  تحديد عقوبة أخرى يراها مناسبة
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المادة السادسة والعشرون: 

  تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب .1
 يجوز للجهة التي أصدرت العقوبة إعالنها في كليات الجامعة ومرافقها بعد موافقة مدير الجامعة .2
 تقوم عمادة شؤون الطالب بإبالغ القرار الصادر بالعقوبة إلى الطالب وولي أمره خالل أسبوعين من تاريخ صدوره  .3

 المادة السابعة والعشرون: 
يحق للطالب أو الطالبة التظلم من قرار العقوبة الصادر ضده وذلك بالتقدم إلى وكيل الجامعة للشئون األكاديمية خالل شهر من 

تاريخ اإلبالغ بالعقوبة، ولوكيل الجامعة للشئون األكاديمية عرضه على مجلس الجامعة للبت فيه في أقرب جلسة. 
 
ة والعشرون: ثامنالمادة ال 

يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها في مجلس الجامعة ، وتلغى كل ما يتعارض معها مما صدر سابقاً بهذا الشأن 


