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الدكتور

بنـــــدر بن عبــــداملحســــــن القنـــــــاوي

رئيس جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

حتــرص جامعــة امللــك ســعود بــن عبدالعزيــز للعلــوم الصحيــة ،وتضــع يف مقدمــة أولويــات اهتماماهتــا ضمــان حقــوق أبنائهــا
الطــاب وبناهتــا الطالبــات ،ومــن هــذا املنطلــق أبــدت عمــادة شــؤون الطــاب تعاونــاً ملموســا ً ومقدرًامــع عمــادة التطويــر بوكالــة
اجلامعــة للتطويــر واجلــودة النوعيــة يف مهمتهــا اخلاصــة بإعــداد الئحــة تنفيذيــة حلقــوق الطــاب وواجباهتــم ،وحرصتــا ســويا ً
علــى إجنازهــا بصــورة دقيقــة ،وشــاملة جلميــع حقــوق الطــاب والطالبــات والواجبــات املترتبــة عليهــم- ،وكان هلمــا ذلــك بتوفيــق
اهلل تعــاىل -كمــا قامــت اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة مبراجعتهــا والتوصيــة بإعتمادهــا
وبالتــايل ميكــن التأكيــد علــى أن هــذه الالئحــة -بعــد اكتماهلــا اآلنُ -تشــكل بالفعــل مرجعــا ً أساســيا ً لــكل طالــب وطالبــة يف
اجلامعــة وفروعهــا الثــاث بالريــاض وجــدة واألحســاء .وهــا هــي نضعهــا اآلن مكتملــة بــن أيديكــم بعــد اعتمادهــا ملعرفــة كل مــا
خيــص الطــاب والطالبــات مــن حقــوق وواجبــات .متمنيــا ً مــن املــوىل القديــر أن يكتــب لكــم دائمــا التوفيــق والنجــاح املســتمر يف
كل مــا حيقــق أهــداف اجلامعــة ورســالتها ،وخيــدم املســرة األكادمييــة والتعليميــة لطالبنــا وطالباتنــا.
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البند األول :أحكام عامة
املادة األوىل  -التعريفات
اجلامعة :جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية يف الرياض وفروعها.
الكلية :إحدى كليات اجلامعة أو عمادة الدراسات العليا.
الطالــب :كل منتظــم للدراســة باجلامعــة مــن طــاب وطالبــات مبختلــف كليــات اجلامعــة وفروعهــا ،وأ ّيــا ً كانــت مســتوياهتم
التعليميــة ،ومــن يف حكمهــم مــن امللتحقــن بربامــج الدراســات العليــا.
جلنــة التأديــب العامــة :اللجنــة ال ـ ُمشَ َّكلة مــن قبــل رئيــس اجلامعــة برئاســة عميــد شــؤون الطــاب للنظــر يف خمالفــات
الطــاب وعقوباهتــم وفقــا ً هلــذه الالئحــة.
جلنة التأديب الفرعية :اللجنة الـ ُمشَ َّكلة داخل الكلية بقرار من وكيل اجلامعة املعين.
املخالفــة :كل مــا يرتكبــه الطالــب مــن ســلوك لفظــي أو فعلــي خيالــف الديــن ،أو أنظمــة الدولــة ،أو لوائــح اجلامعــة ونظامهــا
حســب مــا تفصلــه هــذه الالئحــة.
االختبار :كل اختبار معتمد يف اخلطة الدراسية أو يف املنهج.
العقوبة :القرار التأدييب املتخذ حسب هذه الالئحة.
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املادة الثانية  -أهداف الالئحة

هتدف هذه الالئحة إىل ما يلي:
 تعريف الطالب حبقوقه وواجباته اليت عليه االلتزام هبا أثناء دراسته باجلامعة. هتيئة بيئة تعليمية صحية يضمن فيها الطالب جودة العملية التعليمية ،مع االخنراط يف األنشطة غري الصفيةاملساندة هلا ،وسط أجواء منضبطة بلوائح اجلامعة التنظيمية والقيم األخالقية.
 ضبط سلوك الطالب داخل مرافق اجلامعة واملستشفى ومجيع املرافق املرتبطة هبما. توجيه الطالب املخالف ،ومعاجلة سلوكه وفق األساليب التربوية احلديثة. حتديد اللجان املخولة بدراسة احلاالت السلوكية اليت تتم مالحظتها على الطالب. -إقرار العقوبات التأديبية ملن خيالف أنظمة اجلامعة ولوائحها.
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املادة الثالثة
خيضــع هلــذه الالئحــة مجيــع الطــاب املســجلني يف اجلامعــة ملرحلــة البكالوريــوس أو املاجســتري أو الدكتــوراه أو أي برامــج
أخــرى ،دون اإلخــال باللوائــح اخلاصــة بــوزارة التعليــم.
املادة الرابعة
تطبــق هــذه الالئحــة علــى مــا حيــدث داخــل حــرم اجلامعــة ،واملرافــق التابعــة هلــا ،ومــا يف حكمهــا .أمــا مــا حيصــل مــن
خمالفــات خــارج هــذا املحيــط فيقــع ضمــن اختصــاص األجهــزة املعنيــة يف الدولــة مــا مل ُتحــال للجامعــة .وعنــد ثبــوت
أن املخالفــة املنســوبة للطالــب تنطــوي علــى شــبهة جنائيــة ،فعلــى جلنــة التأديــب العامــة أن ترفــع لرئيــس اجلامعــة
كل مــا يتعلــق باملخالفــة مــن مســتندات وحتقيقــات للرفــع هبــا إىل اجلهــات املختصــة نظامــا ً للنظــر فيهــا ،وللجنــة
التأديــب العامــة أن ترجــئ إجراءاهتــا التأديبيــة إىل أن يصــدر يف القضيــة حكــم هنائــي مــن اجلهــات املختصــة.
املادة اخلامسة
ال جيــوز للطالــب أن حيتــج باجلهــل أو بعــدم العلــم بأنظمــة اجلامعــة ولوائحهــا وعقوباهتــا حــى ال تطبــق هــذه الالئحــة حبقــه.
وعلــى عمــادة شــؤون الطــاب نشــر هــذه الالئحــة يف موقــع اجلامعــة.
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البند الثاين :حقوق الطالب وواجباهتم
املادة السادسة  -حقوق الطالب األكادميية
أ .احلصــول علــى دليــل الطالــب الــذي يقــدم معلومــات عــن اجلامعــة وأنظمتهــا ومرافقهــا ،ومــن ذلــك الئحــة حقــوق الطــاب
وواجباهتــم وقواعــد الســلوك واالنضبــاظ.
ب .تنظيم برنامج تعريفي للطالب املستجدين يف بداية العام الدراسي .
ج .أن تكــون دراســة الطالــب وفــق خطــة دراســية معتمــدة ،يوضــح هبــا عــدد الســاعات ،واملســتويات ،واملقــررات ،واملتطلبــات
الدراســية الالزمــة للتخــرج ،وأن يســلم عنــد قبولــه يف أي قســم نســخة معتمــدة مــن اخلطــة الدراســية لذلــك القســم.
د .أن يبــن عضــو هيئــة التدريــس للطــاب يف أول حماضــرة مفــردات املقــرر ،وأهدافــه ،وموضوعاتــه ،واملهــارات املــراد اكتســاهبا
وطريقــة االختبــارات ،وطــرق تقــومي الطالــب.
ه .مشاركة الطالب يف تقومي التعليم الذي يتلقاه ،مع استخدام ملحوظاته لتحسني جودة التعليم يف اجلامعة.
و .توفــر البيئــة املناســبة لتحقيــق االســتيعاب والدراســة بيســر وســهولة مــن خــال توفــر كافــة اإلمكانــات التعليميــة املتاحــة
خلدمــة هــذا اهلــدف.
ز .االطــاع علــى اجلــداول الدراســية قبــل بــدء الدراســة وإجــراءات تســجيله يف املقــررات املتاحــة يف النظــام وقواعــد التســجيل
املعمــول هبــا يف اجلامعــة.
ح .التــزام الكليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم مبواعيــد املحاضــرات واالختبــارات ،وأوقاهتــا ،واســتيفاء الســاعات النظريــة
والعمليــة هلــا ،وعــدم إلغــاء املحاضــرات أو تغيــر أوقاهتــا إال يف حالــة الضــرورة ،وبعــد اإلعــان عــن ذلــك ،علــى أن يتــم
إعطــاء حماضــرات بديلــة عــن تلــك الــي مت إلغاؤهــا أو التغيــب عنهــا مــن قبــل عضــو هيئــة التدريــس الســتيفاء املقــرر
وذلــك بعــد التنســيق مــع الطلبــة والقســم املعــي بإمتــام ذلــك.
ط .إتاحــة الفرصــة للطالــب ملناقشــة أعضــاء هيئــة التدريــس يف األمــور املتعلقــة بالدراســة وأداء الطــاب دون التعــرض لعقوبــة،
ســواء أكان ذلــك أثنــاء املحاضــرة أم أثنــاء الســاعات املكتبيــة املعلنــة.
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ي .أن تكــون أســئلة االختبــارات ضمــن األهــداف التعليميــة للمقــرر الدراســي وحمتوياتــه واملســائل الــي متــت إثارهتــا أو اإلحالــة
إليهــا أثنــاء املحاضــرات ،وأن ُيراعــى التوزيــع املتــوازن واملنطقــي للدرجــات مبــا حيقــق التقــومي العــادل لقــدرات الطالــب.
ك .إجراء كافة اختبارات املقرر ما مل يكن هناك مانع نظامي حيول دون إجرائها وفقا ً للوائح والتعليمات اخلاصة بذلك.
ل .إعــان أمســاء الطــاب املحرومــن قبــل أســبوع كحــد أقصــى مــن إجــراء االختبــارات ،ومنــح الطالــب فرصــة لالســتئناف
خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ اإلعــان.
م .حصــول الطالــب علــى تغذيــة راجعــة عــن االختبــارات ،والــي يقــوم علــى أساســها تقــومي أدائــه قبــل إجــراء االختبــار النهائــي
للمقــرر.
ن .حيق للطالب طلب مراجعة ورقة إجابته يف االختبارات وذلك وفق ما تقرره الئحة الدراسة واالختبارات.
س .معرفــة الطالــب لنتائجــه الــي حصــل عليهــا يف االختبــارات الشــهرية والفصليــة والنهائيــة الــي أداهــا بعــد الفــراغ مــن
تصحيحهــا واعتمادهــا ،مــع إشــعار الطالــب بتفاصيــل درجــات أعمالــه الفصليــة والعمليــة قبــل دخولــه لالختبــار النهائــي.
ع .تســهيل حصــول الطالــب علــى كامــل حقوقــه داخــل اجلامعــة مــن قبــل اجلهــات اإلداريــة واألكادمييــة وفقــا ً ألنظمــة اجلامعــة
ولوائحهــا.
ف .التــزام أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن والعاملــن مــن منســويب اجلامعــة باحتــرام الطالــب وإعطائــه كافــة حقوقــه
األكادمييــة واألدبيــة.
املادة السابعة  -حقوق الطالب غري األكادميية
أ .حفــظ كرامتــه ،واحتــرام شــخصيته ،وإنصافــه ،وتوفــر األمــن احلســي والنفســي لــه يف البيئــة الدراســية ،وعــدم التعــرض
لشــخصه بتهديــد ،أو جتريــح ،أو متييــز ،وتوفــر متطلبــات الســامة لــه.
ب .احلصول على البطاقة اجلامعية ،وأن يستفيد من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،وفقا ً للوائح اليت تنظم ذلك.
ج .املحافظة على معلومات الطالب السرية واألكادميية.
14
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د .املشاركة يف األنشطة املقامة يف اجلامعة وفقا ً للوائح والتعليمات اجلامعية املنظمة لذلك.
ه .احلصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل املستشفيات واملراكز الصحية املرتبطة باجلامعة.
و .االستفادة من خدمات اجلامعة ومرافقها ،وذلك وفقا ً للوائح واألنظمة املعمول هبا يف اجلامعة.
ً
نظاما.
ز .احلصول على املكافآت املادية واحلوافز املقررة

ح .الترشــح للــدورات التدريبيــة والربامــج والرحــات الداخليــة واخلارجيــة واملشــاركة يف األنشــطة الثقافيــة وأنشــطة خدمــة
املجتمــع املحلــي واألعمــال التطوعيــة.
ط .الشــكوى أو التظلــم مــن أي أمــر يتضــرر منــه يف عالقتــه مــع أعضــاء هيئــة التدريــس أو القســم أو الكليــة أو أي وحــدة مــن
وحــدات اجلامعــة ،ويكــون تقــدمي الشــكوى أو التظلــم وفقــا ً للقواعــد املنظمــة الــواردة يف هــذه الالئحــة ،مــع متكــن الطالــب
مــن معرفــة مصــر شــكواه مــن قبــل اجلهــة املســؤولة عنهــا.
ي .متكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه أمــام أي جهــة باجلامعــة يف أي قضيــة أو خمالفــة يتضمنهــا البنــد الرابــع يف هــذه الالئحــة
ويســقط حــق الطالــب يف الدفــاع عــن نفســه ويصــدر قــرار التأديــب غيابيــا ً حــال ختلفــه عــن احلضــور ملرتــن عــن املوعــد
الــذي مت إبالغــه بــه للمقابلــة والتحقيــق مــا مل يكــن لــه عــذر مقبــول.
ك .التظلم من القرار التأدييب الصادر ضده وذلك مبوجب أحكام هذه الالئحة.
ل .احلفــاظ علــى حمتويــات ملفــه داخــل اجلامعــة ،ونزاهــة التعامــل معــه ،وعــدم تســليم أيٍّ منهــا إال للطالــب نفســه أو ويل
أمــره أو إىل جهـ ٍة حكوميـ ٍة أخــرى تقتضــي لوائحهــا ذلــك .وال جيــوز إفشــاء حمتويــات ملفــه أو نشــرها مــا مل يكــن ذلــك
النشــر نتيجــة لقــرار بعقوبــة تأديبيــة يف حــق الطالــب.
م .توفــر متطلبــات الطــاب مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة الــي متكنهــم مــن الســر يف وحــدات اجلامعــة بســهولة ،وكذلــك
احلصــول علــى اخلدمــة الالئقــة واملناســبة الحتياجاهتــم وفقــا ً لألنظمــة والقواعــد املرعيــة.
ن .على عمادة شؤون الطالب االهتمام جبميع حقوق الطالب الواردة يف هذا البند ومتابعة حصوله عليها.
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املادة الثامنة  -واجبات الطالب األكادميية
أ .التزام الطالب باالنتظام يف الدراسة ،والقيام بكافة املتطلبات الدراسية.
ب .التــزام الطالــب باحتــرام أعضــاء هيئــة التدريــس ،واملوظفــن ،وكافــة العاملــن مــن منســويب اجلامعــة واملستشــفى ،واملرافــق
التابعــة هلمــا.
ج .التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات املتعلقة بسري املحاضرات.
د .التزام الطالب عند إعداد البحوث واملتطلبات الدراسية األخرى للمقرر بالزناهة العلمية.
ه .التزام الطالب بالقواعد والترتيبات املتعلقة باالختبارات والنظام فيها والزناهة العلمية.
و .التزام الطالب باإلرشادات والتعليمات اليت يوجهها املسؤول يف قاعة االختبارات واملعامل.
ز .التزام الطالب باحترام خصوصية املرضى وسرية معلوماهتم ،والتعامل معهم وفق أخالقيات املهن الصحية.

16
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املادة التاسعة  -واجبات الطالب غري األكادميية
أ .التزام الطالب بأنظمة اجلامعة ومجيع املنشئات الصحية املرتبطة هبا ولوائحها وتعليماهتا والقرارات الصادرة منها.
ب .التزام الطالب حبمل البطاقة اجلامعية أثناء وجوده يف احلرم اجلامعي ،واملرافق ذات العالقة به.
ج .التزام الطالب بعدم التعرض ملمتلكات اجلامعة باإلتالف أو العبث هبا أو تعطيلها عن العمل.
د .التزام الطالب بالتعليمات اخلاصة بترتيب وتنظيم وحسن استخدام مرافق اجلامعة وجتهيزاهتا.
ه .التزام الطالب بالزي الذي تقره اجلامعة.
و .االلتزام باألخالق العامة داخل مرافق اجلامعة.
ز .االمتناع عن التدخني يف مرافق اجلامعة.
ح .التزام الطالب باالستجابة الستدعاء جلان التأديب لسماع أقواله يف أي موضوع تراه اللجنة.
ط .التزام الطالب بالعقوبة املوقعة عليه عند خمالفته ألنظمة اجلامعة ولوائحها وفق ما هو مقرر يف هذه الالئحة.
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البند الثالث :جلان التأديب واختصاصاهتا
املادة العاشرة  -جلنة التأديب العامة
أ .تشــكل جلنــة عامــة لتأديــب الطــاب بقــرار مــن رئيــس اجلامعــة ،ملــدة ســنتني ،بنــا ًء علــى ترشــيح عميــد شــؤون الطــاب ،علــى
النحــو التــايل:
-

			

		
			
عميد شؤون الطالب
							 			
عميد القبول والتسجيل
					
أحد العمداء املشاركني بعمادة شؤون الطالب
اثنان من أعضاء هيئة التدريس من قسم الطالب (أحدمها من جدة واآلخر من األحساء)
اثنتان من أعضاء هيئة التدريس من قسم الطالبات (أحدامها من جدة واألخرى من األحساء)
			
أحد مستشاري اإلدارة القانونية باجلامعة					
			
مدير إدارة التوجيه والتأديب بعمادة شؤون الطالب

ً
رئيساًا
ً
عضواًا
عضوا ً
أعضاء
أعضاء
عضوا ً
أمينا ً للجنة

ب .يوجــه رئيــس اللجنــة الدعــوة إىل عميــد الكليــة  -أو مــن يفوضــه  -الــي ينتمــي إليهــا الطالــب املخالــف إلبــداء مرئيــات
الكليــة ،ويف حــال اشــتراك أكثــر مــن طالــب (مــن أكثــر مــن كليــة) يف واقعــة واحــدة ُيكتفــى حبضــور عميــد  -أو العميــد
املشــارك  -الكليــة الــي ينتمــي إليهــا أحدهــم .كمــا حيــق لرئيــس اللجنــة دعــوة مــن يتطلــب حضــوره ملناقشــة املخالفــة
املنظــورة.
ج .تعقــد اجتماعــات جلنــة التأديــب العامــة بطلــب مــن رئيــس اللجنــة ،ويشــترط حضــور ثلثــي األعضــاء الكتمــال النصــاب
القانــوين لعقــد اجللســة ،وتصــدر قراراهتــا باألغلبيــة لألعضــاء احلاضريــن ،وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي
صــوت معــه رئيــس اللجنــة.
د .تنظــر جلنــة التأديــب العامــة يف املخالفــات املحالــة مــن رئيــس اجلامعــة ،أو أحــد وكالء اجلامعــة أو أحــد الــوكالء املســاعديني
أو عميــد شــؤون الطــاب أو جلــان التأديــب الفرعيــة بالكليــات ،أو اخلدمــات الطبيــة باملستشــفيات ومــا يف حكمهــا.
ه .تبدأ جلنة التأديب العامة مهامها مباشــرة بعد إحالة أي خمالفة بدعوة من رئيســها ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز عشــرة
أيــام عمــل تبــدأ مــن تاريــخ اســتالم جلنــة التأديــب العامــة للمخالفــة .وحيــق للجنــة أن تســتمع مباشــرة للطالــب املخالــف
فيمــا نســب إليــه ،وهلــا احلــق يف اســتدعاء مــن تــراه لســماع أقوالــه يف القضيــة ســواء مــن زمالئــه الطــاب أو اإلداريــن أو
أعضــاء هيئــة التدريــس.
18
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و .تتــوىل جلنــة التأديــب العامــة إصــدار القــرارات التأديبيــة املوصــي هبــا مــن جلــان التأديــب الفرعيــة يف حــال إقرارهــا ،أو إعــادة
النظــر يف املخالفــة واختــاذ القــرار املناســب جتاههــا.
ز .ترفع إدارة األمن والسالمة املخالفات اليت تضبطها لعمادة شؤون الطالب.
ح .لرئيــس اجلامعــة أو مــن يفوضــه تشــكيل جلنــة خاصــة يف بعــض القضايــا الــي تســتدعي التعامــل معهــا الســرية التامــة.
وبعــد االنتهــاء مــن التحقيــق يف القضيــة ،يقــوم رئيــس اللجنــة اخلاصــة الرفــع بتوصياتــه بشــكل ســري مــع كامــل حماضــر
القضيــة لرئيــس اجلامعــة الختــاذ مــا يــراه مناسـ ً
ـبا.
ط .اجلهة املخولة بتطبيق العقوبة هي اجلهات ذات االختصاص بتنفيذ العقوبة حسب توصيات جلنة التأديب العامة.
ي .جيــب أن تكــون العقوبــة املقــررة ممــا ورد يف بــاب العقوبــات مــن هــذه الالئحــة ،وللجنــة التأديــب العامــة الصالحيــة بتخفيــف
العقوبــة حســب مــا تقتضيــه املصلحــة العامــة.
ك .للجنــة التأديــب العامــة رفــع توصياهتــا يف القضايــا املســتجدة إىل رئيــس اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح والقواعــد
التنفيذيــة واإلجرائيــة لتغيــر أو إضافــة أي مــن العقوبــات أو اإلجــراءات املتعلقــة هبــذه الالئحــة ،وال يعتمــد العمــل هبــذه
التوصيــات إال بعــد موافقــة رئيــس اجلامعــة عليهــا.
ل .ختتــص جلنــة التأديــب العامــة باإلجــراءات النظاميــة املتعلقــة باملخالفــات الــي يثبــت ارتــكاب أو اشــتراك أي شــخص مــن
خــارج اجلامعــة فيهــا .وتتــم إحالتهــا للجهــات املختصــة مــن قبــل رئيــس اجلامعــة مــى رأى أن هنــاك ضــرورة هلــذا اإلجــراء
كمــا جيــوز لــه إحاطــة مرجعــه مبضمــون هــذه املخالفــات.
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املادة احلادية عشرة :جلان التأديب الفرعية
أ .تشــكل جلــان التأديــب الفرعيــة داخــل الكليــات بقــرار مــن وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة ،ملــدة ســنتني ويتــم تشــكيلها
بترشــيح مــن عميــد الكليــة وبالتنســيق مــع رئيــس جلنــة التأديــب العامــة ،وتبلــغ عمــادة شــؤون الطــاب بتكويــن هــذه اللجــان
علــى النحــو التــايل:
-

			
أحد العمداء املشاركني بالكلية
				
العميدة املشاركة أو املساعدة لقسم الطالبات
أربعة من أعضاء هيئة التدريس ،اثنان من قسم الطالب ،واثنتان من قسم الطالبات
		
مدير إدارة شؤون الطالب

ً
رئيساًا
نائبا ً للرئيس
أعضاء
أمينا ً للجنة

ب .تشــكل جلنــة تأديــب فرعيــة خاصــة بطــاب الدراســات العليــا بقــرار مــن وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا ،ملــدة ســنتني ويتــم
تشــكيلها بترشــيح مــن عميــد الكليــة وبالتنســيق مــع رئيــس جلنــة التأديــب العامــة  ،وتبلــغ عمــادة شــؤون الطــاب بتكويــن
هــذه اللجــان علــى النحــو التــايل:
			
 أحد العمداء املشاركني بالكلية					
 أربعة من أعضاء هيئة التدريس		
 -مدير إدارة شؤون الطالب

رئيسا ً

أعضاء
أمينا ً للجنة

ج .يف الكليــات الــي يوجــد هبــا قســم للطالبــات ،جيــوز لرئيــس اللجنــة تكويــن جلنــة خاصــة هبــن برئاســة العميــدة املشــاركة
أو املســاعدة ،وعضويــة األعضــاء مــن قســم الطالبــات لدراســة احلــاالت الــي ختصهــن ،ورفــع املحضــر حمتويــا ً التوصيــات
لرئيــس اللجنــة الختــاذ الــازم .علــى أن ينســق أعمــال اللجنــة مديــرة شــؤون الطالبــات أو مــن يقــوم مقامهــا.
د .ختتــص اللجــان الفرعيــة بالنظــريف املخالفــات الــي ترفــع هلــا مــن داخــل الكليــات ،والتحقــق منهــا ومــن مرتكبيهــا مــن
الطــاب ،وتوثيــق ذلــك مبحاضــر رمسيــة ،ومــن مث الرفــع للجنــة التأديــب العامــة باملحضــر بعــد موافقــة عميــد الكليــة ،مــع
التوصيــة بالعقوبــة املقترحــة وفــق مــا ورد يف بــاب العقوبــات مــن هــذه الالئحــة .ويســتثىن مــن ذلــك عقوبــات املخالفــات مــن
( )9-4الــواردة يف بنــد املخالفــات والســلوكيات اخلاطئــة مــن هــذه الالئحــة فهــي مــن اختصــاص اللجــان الفرعيــة.
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ه .ينــاط باللجــان الفرعيــة مهمــة متابعــة تنفيــذ العقوبــات املتعلقــة باملخالفــات مــن ( 4إىل  ) 9الــواردة يف بــاب املخالفــات مــن
هــذه الالئحــة ،وذلــك بعــد إصــدار قــرار بشــأهنا مــن عميــد الكليــة الــي ينتمــي إليهــا الطالــب املخالــف مــع إحاطــة جلنــة
التأديــب العامــة بصــورة مــن حمضــر التحقيــق حمتويــا ً علــى القــرار ،وذلــك وفــق اإلجــراءات اآلتيــة:
 .1يف حــال ارتــكاب الطالــب ملخالفــة الغــش يف البحــوث أواملشــاريع أوالتقاريــر ،يقــوم مــدرس املقــرر املتعلــق بالبحــوث
واملشــاريع ،بتحريــر حمضــر تفصيلــي بالواقعــة ،وإحالــة املحضــر إىل العميــد املشــارك للشــؤون األكادمييــة.
 .2يف حالــة ارتــكاب الطالــب الغــش بدالئــل ماديــة قاطعــة أثنــاء أدائــه االختبــار ،يقــوم املراقــب بإثبــات احلالــة ،وحتريــر
حمضــر مرفــق بــه الدالئــل املاديــة القاطعــة ،وإحالتهــا إىل العميــد املشــارك للشــؤون األكادمييــة ،مــع اســتمرار الطالــب
يف أداء اختبــاره وحجــز النتيجــة حــى انتهــاء التحقيــق معــه.
 .3تباشــر جلنــة التأديــب الفرعيــة اختصاصهــا بالتحقيــق واســتكمال الوثائــق املتعلقــة باملخالفــة بدعــوة مــن رئيــس
اللجنــة ،وإهنــاء كافــة اإلجــراءات املتعلقــة باملخالفــة خــال عشــرين يــوم عمــل مــن تاريــخ حتريــر حمضــر املخالفــة.
 .4تقــرر اللجنــة إحــدى العقوبــات املنصــوص عليهــا يف بــاب العقوبــات مــن هــذه الالئحــة ،وإصــدار قــرار فيهــا بتوقيــع
عميــد الكليــة الــي ينتمــي إليهــا الطالــب املخالــف.
 .5تعقــد اللجنــة اجتماعاهتــا حبضــور مــا ال يقــل عــن ُثلثــي أعضــاء اللجنــة مبــا فيهــم الرئيــس أو نائبــه ،وتتخــذ
توصياهتــا بأغلبيــة احلضــور ،ويف حــال تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.
 .6ترفع اللجنة توصياهتا لعميد الكلية إلقرارها ،أو إعادهتا للجنة يف حال عدم اتفاقه معها.
 .7تــزود جلنــة التأديــب العامــة بصــورة مــن تقريــر اللجنــة مــع قــرار العقوبــة خــال مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور
القرار.
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البند الرابع :املخالفات والسلوكيات اخلاطئة
املادة الثانية عشرة
املخالفــة هــي كل ســلوك لفظــي أو فعلــي خيالــف الديــن ،أو أنظمــة الدولــة ،أو نظــام اجلامعــة ولوائحهــا ممــا يســتوجب العــرض
علــى جلنــة التأديــب املختصــة ،ومــن أمثلــة ذلــك:
 .1كل قول ،أو فعل ميس الشرف والكرامة ،أو خيدش احلياء.
 .2املساس باملبادئ واألسس اإلسالمية واالجتماعية ،أو اإلساءة إىل الوحدة الوطنية قو ًال أو فع ً
ال ،أو الدعوة إىل االنضمام
للتنظيمــات املعاديــة للوطــن ،أو إىل أي أفــكار سياســية أو إقليميــة ختالــف نظــام الدولــة ،أو الترويــج هلــا داخــل اجلامعــة.
 .3إصــدار النشــرات ،أو توزيعهــا ،أو تنظيــم النــدوات واملؤمتــرات واملنتديــات اإللكترونيــة ،أو إقامــة األنشــطة والفعاليــات
واملشــاركة فيهــا ،أو التجمهــر والدعــوة لــه ،أو مجــع األمــوال والتوقيعــات ،بــدون احلصــول علــى إذن اجلهــات املختصــة وذات
العالقــة يف إدارة اجلامعــة وأجهــزة الدولــة املعنيــة.
 .4عــدم االلتــزام بالــذوق العــام يف املظهــر أو اهليئــة مبــا ال يتناســب مــع القيــم اإلســامية وتقاليــد وأعــراف املجتمــع الســعودي
ومــا تصــدره اجلامعــة يف هــذا الشــأن مــن تعليمــات ،ومــن ذلــك:
أ .التــزام الطــاب يف أماكــن التدريــب واملعامــل بالبدلــة ( )Scrubذات اللــون األزرق واملعطــف الطــي
ا أل بيــض .

()Lab Coat

الطــي ()Lab Coat

ب .التــزام الطالبــات يف أماكــن التدريــب واملعامــل بالبدلــة ( )Scrubذات اللــون األزرق واملعطــف
األبيــض مبقــاس  3ســم حتــت الركبــة ،مــع وجــود شــعار اجلامعــة يف اجلهــة اليســرى مــن املعطــف الطــي ،باإلضافــة
إىل التزامهــن مبــا يتناســب مــع القيــم اإلســامية وتقاليــد وأعــراف املجتمــع الســعودي يف اللبــاس كمــا هــو وارد يف
الالئحــة اخلاصــة بذلــك ()KSAU-HS-APP-018
ج .إضافــة إىل مــا ذكــر يف الفقرتــن الســابقتني ،فعنــد انتقــال الطــاب والطالبــات للمستشــفى فيخضــع زيهــم لألنظمــة
واللوائــح املنظمــة لذلــك يف املستشــفى.
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 .5االمتناع املدبر عن املواظبة على حضور املحاضرات وتعطيل الدروس العملية والسريرية أو التحريض على ذلك .
 .6اإلخــال بأنظمــة االختبــارات كتأخــر احلضــور ،أو الغــش بــأي وســيلة كانــت ،أو حماولــة الغــش واالشــتراك فيــه أو حماولــة
احلصــول علــى أســئلة االختبــارات بطريقــة غــر نظاميــة أو إحــداث الفوضــى أو الضجيــج أثنــاء االختبــارات ،أو اســتعمال
وســائل التقنيــة احلديثــة خــال االختبــار بغــر إذن رمســي.
 .7دخول طالب مكان طالب آخر يف االختبارات.
 .8اإلخــال بالنظــام الــذي تقتضيــه املحاضــرات واألنشــطة التعليميــة األخــرى أو التشــويش علــى عضــو هيئــة التدريــس أثنــاء
أداء مهامــه.
 .9الغش أو التزوير يف التقارير ومشاريع التخرج واألعمال التدريبية والبحوث العلمية.
 .10اإلخــال بأنظمــة وقوانــن األمــن داخــل احلــرم اجلامعــي واملستشــفيات واملراكــز الــي يتــم تدريــب الطــاب فيهــا أو إثــارة
الفوضى يف هذه املرافق؛ لتعطيل املحاضرات أو االختبارات أو الندوات أو ورش التدريب وغريها من األنشطة والفعاليات
املقامــة داخــل احلــرم اجلامعــي واملرافــق املتعلقــة بــه.
 .11إتــاف أو حماولــة إتــاف منشــآت اجلامعــة أو إســاءة اســتعمال ممتلكاهتــا أو نقلهــا مــن مــكان إىل آخــر والتصــرف فيهــا دون
موافقــة اجلهــات املختصــة.
 .12محــل أي أســلحة ناريــة حــى لــو كانــت مرخصــة أو مــواد متفجــرة أو حيــازة الســاح األبيــض أو التهديــد باســتعمال أي نــوع
مــن هــذه األســلحة.
 .13االبتــزاز أو االعتــداء اللفظــي أو اجلســدي علــى أي كان داخــل احلــرم اجلامعــي أو املستشــفيات ومجيــع املرافــق املرتبطــة هبــا
ســواء مــن املرضــى ومرافقيهــم أو العمــال أو املوظفــن أو الطــاب أو أعضــاء هيئــة التدريــس.
 .14التدخني يف أي مرفق من مرافق اجلامعة أو املستشفيات واملراكز املخصصة للتدريب.
 .15اقتنــاء األفــام أو األقــراص املدجمــة أو الصحــف أو املجــات أو أي مــواد أخــرى حتتــوي علــى مــا يتنــاىف مــع األخــاق واآلداب
اإلســامية أو خيالــف أنظمــة الدولــة ولوائــح اجلامعــة.
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 .16إســاءة اســتخدام وســائل التقنيــة احلديثــة أو التصويــر داخــل اجلامعــة أو املستشــفى بــأي شــكل فيــه تعــدي علــى خصوصيــات
اآلخريــن أو لغــرض اإلســاءة إليهــم أو للجامعــة.
 .17انتحــال شــخصية الغــر يف أي أمــر مــن األمــور الــي هلــا عالقــة باجلامعــة وشــؤوهنا وإعطــاء وثائــق جامعيــة بقصــد
اســتعماهلا بطريقــة غــر مشــروعة أو التحــدث باســم اجلامعــة دون صفــة رمسيــة ودون إذن مســبق مــن اجلهــة ذات
االختصــاص.
 .18تزويــر املســتندات والوثائــق والشــهادات أو تضمينهــا معلومــات خاطئــة ســواء أكانــت هــذه الوثائــق صــادرة مــن اجلامعــة أم
مــن خارجهــا مــا دامــت هلــا صلــة بعالقــة الطالــب باجلامعــة وإجــراءات دراســته فيهــا.
 .19االطــاع دون إذن صاحــب الصالحيــة علــى معلومــات ســرية يف اجلامعــة أو نشــرها أو إرشــاد اآلخريــن لكيفيــة احلصــول
عليهــا.
 .20التهــور يف القيــادة داخــل احلــرم اجلامعــي أو التفحيــط أو الوقــوف اخلاطــئ أو تعريــض اآلخريــن للخطــر بــأي شــكل مــن
األشــكال.
 .21استعمال أو توزيع العقاقري املخدرة أو األدوية ذات التأثري على العقل.
 .22اجلرائــم املخلــة بالشــرف أو املؤثــرة علــى مهنيــة الطالــب يف املســتقبل خاصــة إذا صــدرت أو أُثبتــت كإدانــة جنائيــة مــن قبــل
املحكمــة الشــرعية.
 .23عدم التزام الطالب بالنظام أثناء إجراء التحقيق معه أو جتاوزه حدود األخالق واآلداب الواجبة يف تصرفاته وخماطبته
ألعضــاء جلنــة التأديب.
 .24كل اعتــداء أو قرصنــة علــى موقــع اجلامعــة اإللكتــروين أو املواقــع اإللكترونيــة للكليــات والعمــادات واملراكــز العلميــة يف
اجلامعــة أو انتهــاك اخلصوصيــة إلكترونيــا ً لكافــة منســويب اجلامعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن والطــاب.
 .25توجيه اإلهانة أو عدم احلفاظ على أخالقيات املهن الطبية عند التعامل مع املرضى بطريقة تســيء إىل مسعة اجلامعة
أو أي من مراكز التدريب واملستشــفيات التابعة هلا.
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البند اخلامس :العقوبات
املادة الثالثة عشرة
للجنة التأديبية العامة احلق يف إقرار أيا ً من العقوبات التالية حسب ما تقتضيه املصلحة العامة وهي كما يلي:
 .1التنبيه الشفهي ،وإثبات ذلك يف ملف الطالب.
 .2اإلنذار اخلطي ،مع أخذ تعهد خطي بعدم تكرار املخالفة من الطالب املخالف.
ً
 .3إلزام الطالب بتقدمي بعض األعمال اخلدمية التطوعية ،أو حضور بعض الدورات مبا ال يتجاوز شهراً
واحدا.

 .4حجز األجهزة املستعملة يف املخالفة وعدم تسليمها للطالب إال عن طريق إدارة الكلية ،أو إدارة اجلامعة.
 .5احلرمان من التمتع ببعض املزايا اجلامعية املقدمة للطالب.
 .6احلرمان املؤقت (ملدة ال تزيد عن فصلني دراسيني) من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية.
 .7إيقاف املكافأة اجلامعية ملدة ال تزيد عن شهرين.
 .8حرمان الطالب من دخول االختبار يف مقرر أو أكثر خالل فصل دراسي واحد.
 .9اإليقاف عن الدراسة ملدة ال تتجاوز فصلني دراسيني ،حسب الالئحة املنظمة للدراسة واالختبارات.
 .10تأخري خترج الطالب املخالف لفصل دراسي واحد.
 .11الغرامــة املاليــة بقيمــة املــادة املتلفــة ،وحتميــل الطالــب تكاليــف مــا أحــدث مــن تلفيــات مضافــا ً هلــا تكاليــف اإلصــاح ،وال
يتــم إخــاء طرفــه مــن اجلامعــة إال بعــد اســتيفاء هــذه التكاليــف منــه.
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 .12إلغاء منح وثيقة التخرج إذا ثبت أن هناك تزوير أو حتايل يف إجراءات احلصول عليها.
ً
راسبا.
 .13يف حال ثبوت ضبط الطالب متلبسا ً بالغش أثناء تأدية االختبار فيعد

 .14الفصل النهائي من اجلامعة.
املادة الرابعة عشرة
يف حــال ارتــكاب الطالــب أكثــر مــن خمالفــة يف نفــس الوقــت ،جيــوز اجلمــع بــن عقوبتــن أو أكثــر ،مــع مراعــاة أن تكــون العقوبــة
متناســبة مــع حجــم املخالفــة ،وأن تتــم مراعــاة الســوابق واملالبســات املحيطــة بارتــكاب املخالفــة.
املادة اخلامسة عشرة
لرئيــس جلنــة التأديــب العامــة احلــق يف إيقــاع العقوبــات التاليــة ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1بعــد اســتدعاء الطالــب ،ودون الرجــوع للجنــة
التأديــب العامــة مــى مــا كان ذلــك كافيــا ً للطالــب املخالــف ومناســبا ً للمخالفــة.
املادة السادسة عشرة
يراعى التدرج يف العقوبات والتناسب بني املخالفة والعقوبة املقررة.
املادة السابعة عشرة
ال تقــر العقوبــة إال بعــد التحقيــق مــع الطالــب ،ومســاع أقوالــه فيمــا نســب إليــه ،ويســقط هــذا احلــق يف حالــة ختلــف الطالــب
عــن احلضــور ملوعديــن متتاليــن دون وجــود عــذر مقبــول ،شــريطة أن يكــون قــد مت إبــاغ الطالــب باملوعديــن عــن طريــق الربيــد
اإللكتــروين اجلامعــي اخلــاص بالطالــب ،واالتصــال اهلاتفــي بــه علــى الرقــم املســجل لــدى اجلامعــة ،ويكــون الطالــب مســؤو ًال
عــن تغيــر بياناتــه املســجلة يف النظــام اإللكتــروين لــدى اجلامعــة .وبعــد اختــاذ هــذه اإلجــراءات حيــق للجنــة إيقــاع العقوبــة علــى
الطالــب غيابيـ ًـا.
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املادة الثامنة عشرة
يراعــى عنــد إيقــاع أي مــن العقوبــات ،مــا مل يكــن القــرار التأديــي هــو الفصــل ،أال تكــون ســببا ً يف إلغــاء قيــد الطالــب مــن
اجلامعــة .كمــا جيــوز للجنــة التأديــب العامــة تضمــن قرارهــا عــدم احتســاب مــدة عقوبــة الفصــل املؤقــت ضمــن املــدة الدراســية
للطالــب.
املادة التاسعة عشرة
عنــد الفصــل النهائــي ألســباب تأديبيــة جيــب عــدم الســماح للطالــب بإجــراء االختبــارات أو إعــادة القيــد يف أي كليــة مــن كليــات
اجلامعــة ،ويبلــغ القــرار للجهــات املعنيــة داخــل اجلامعــة وخارجهــا يف مــدة ال تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور القــرار.
املادة العشرون
علــى اللجنــة الفرعيــة الــي توقــع إحــدى العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة عشــرة ،إبــاغ جلنــة التأديــب العامــة بصــورة
مــن قرارهــا خــال مــدة ال تتجــاوز مخســة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور القــرار لتتــوىل متابعــة تنفيــذ العقوبــة أو إعــادة النظــر
فيها.
املادة احلادية والعشرون
ال جيــوز إيقــاع أي مــن العقوبــات التأديبيــة مــن  14 - 5الــواردة يف املــادة الثالثــة عشــرة مــن البنــد اخلامــس مــن هــذه الالئحــة
يف املخالفــات الــي مضــى علــى ارتكاهبــا أكثــر مــن عامــن دون اختــاذ أي إجــراء للتحقيــق فيهــا.
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البند السادس :األحكام اخلتامية
املادة الثانية والعشرون
تتــوىل إدارة التوجيــه واإلرشــاد بعمــادة شــؤون الطــاب ومــا مياثلهــا بقســم الطالبــات القيــام باإلجــراءات الالزمــة الــي تعهــد
إليهــا مــن قبــل رئيــس جلنــة التأديــب العامــة ،كاالطــاع علــى مــا يلــزم مــن أوراق ومســتندات وحفظهــا ،ومتابعــة تنفيــذ القــرارات
وترفــع اللجنــة ملــف التحقيــق لعميــد شــؤون الطــاب للتوجيــه أو عرضــه علــى جلنــة التأديــب.
املادة الثالثة والعشرون
يتــوىل رئيــس جلنــة التأديــب العامــة رفــع تقريــر وحماضــر اللجنــة إىل رئيــس اجلامعــة للمصادقــة علــى القــرارات التأديبيــة
واإلجــراءات التنظيميــة الــي توصــي هبــا اللجنــة.
املادة الرابعة والعشرون
علــى العمــداء ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومديــري اإلدارات ضبــط الطــاب وفــق لوائــح اجلامعــة ،وعنــد حصــول
املخالفــة يف أي مــن الكليــات ،فيتــم حتريــر حمضــر بذلــك واإلحالــة إىل جلنــة التأديــب الفرعيــة ،أمــا عنــد حصــول املخالفــة يف
أي مــن مرافــق احلــرم اجلامعــي األخــرى -كاملطاعــم أو املركــز الترفيهــي وغريهــا  -أو املستشــفيات ومــا يف حكمهــا ،فتتــم إحالــة
املخالفــة للجنــة التأديــب العامــة.
املادة اخلامسة والعشرون
يف حــال كان أحــد أعضــاء جلنــة التأديــب العامــة أو الفرعيــة طرفــا ً يف املخالفــة املنظــورة ،فإنــه يتعــن اســتبعاده عنــد النظــر
يف هــذه املخالفــة .كمــا جيــوز ألي مــن األعضــاء أن يطلــب إعفــاءه مــن نظــر إحــدى املخالفــات إذا كان لديــه مانــع حيــول دون
مشــاركته يف نظرهــا .ويف احلالتــن ميكــن لرئيــس اللجنــة -إذا دعــت احلاجــة -أن يضــم البديــل املناســب لعضويــة جلنــة التأديــب
أثنــاء نظــر هــذه املخالفــة.
املادة السادسة والعشرون
يف حــال انســحاب أحــد أعضــاء جلنــة التأديــب العامــة أو الفرعيــة ،فيتــم تعيــن عضــو بديــل بنفــس إجــراءات تشــكيل اللجنــة
وتنتهــي عضويــة العضــو اجلديــد بنفــس تاريــخ انتهــاء اللجنــة.
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املادة السابعة والعشرون
القــرارات الصــادرة مــن اجلهــات املختصــة بإيقــاع العقوبــات نافــذة فــور مصادقــة رئيــس اجلامعــة عليهــا ،وللطالب احلق يف التظلم
مــن القــرار الصــادر حبقــه إىل رئيــس اجلامعــة خــال شــهر مــن تاريــخ إبالغــه بالقــرار ،ولرئيــس اجلامعــة احلــق بالتوجيــه
بإعــادة النظــر يف العقوبــة.
املادة الثامنة والعشرون
ال جيــوز للطالــب املحــال للجنــة التأديــب أن ينســحب مــن اجلامعــة أو خيلــي طرفــه منهــا قبــل انتهــاء التحقيــق معــه واختــاذ
اإلجــراء الــازم جتاهــه ،وعلــى اللجنــة التأديبيــة إشــعار عمــادة القبــول والتســجيل إليقــاف إجــراءات ختــرج الطالــب أو إخــاء
طرفــه حلــن اختــاذ القــرار النهائــي يف املخالفــة املنســوبة إليــه.
املادة التاسعة والعشرون
إذا ثبــت لــدى إحــدى اللجــان أن املخالفــة كانــت بســبب طــي أو نفســي وفــق تقريــر مــن إحــدى املــدن الطبيــة بــوزارة احلــرس
الوطــي ،فترفــع توصياهتــا باإلجــراء املقتــرح للجنــة التأديــب العامــة لتقــوم بالنظــر يف القضيــة مث رفــع توصياهتــا النهائيــة
لرئيــس اجلامعــة الختــاذ القــرار الــذي يــراه مناسـ ً
ـبا.
املادة الثالثون
جيــوز للجهــة الــي أصــدرت العقوبــة إعالهنــا يف كليــات اجلامعــة بــدون اإلشــارة إىل اســم الطالــب أو رقمــه اجلامعــي ،أو كليتــه
إذا كان يف ذلــك مصلحــة للعمليــة التعليميــة والتربويــة ،وبعــد موافقــة رئيــس اجلامعــة.
املادة احلادية والثالثون
حتفظ القرارات التأديبية الصادرة مبلف الطالب املخالف.
املادة الثانية والثالثون
تقــوم عمــادة شــؤون الطــاب بإبــاغ القــرار الصــادر بالعقوبــة إىل الطالــب وويل أمــره خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ
املصادقــة علــى القــرار.
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املادة الثالثة والثالثون
إذا انتهــت املــدة املحــددة للجنــة التأديــب العامــة واللجــان الفرعيــة ،فإهنــا تســتمر يف ممارســة صالحياهتــا إىل أن تشــكل جلنــة
جديــدة حتــل حملهــا.
املادة الرابعة والثالثون
لرئيــس اجلامعــة أثنــاء اإلجــازات الرمسيــة احلــق يف مباشــرة مجيــع صالحيــات جلنــة التأديــب يف حالــة إخــال الطالــب بنظــام
اجلامعة.
املادة اخلامسة والثالثون
تعــد هــذه الالئحــة نافــذة مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن رئيــس اجلامعــة بنــا ًء علــى توصيــة اللجنــة الدائمــة لألنظمــة واللوائــح
والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة ،وتلغــي كل مــا يتعــارض معهــا ممــا صــدر ســابقا ً يف هــذا الشــأن.
املادة السادسة والثالثون
تقــوم عمــادة شــؤون الطــاب بإعــداد القواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة هلــذه الالئحــة ،وتعــرض علــى اللجنــة الدائمــة لألنظمــة
واللوائــح والقواعــد التنفيذيــة واإلجرائيــة للموافقــة عليهــا ،ويف حالــة التعــارض تعــرض علــى جملــس اجلامعــة.
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