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 كلمة عميد شؤون الطالب

الحمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :

ــات ،  ــالب والطالب ــؤون الط ــة ش ــها رعاي ــذ تأسيس ــا من ــى عاتقه ــذت عل ــد أخ ــز ق ــن عبدالعزي ــلمان ب ــة س ــالب بجامع ــؤون الط ــادة ش ــإن عم ف
والوقــوف معهــم فــي مســيرتهم فــي الدراســة الجامعيــة . وتبصيرهــم بحقوقهــم وواجباتهــم ، وتوعيتهــم بأنظمــة الجامعــة وأخالقيتهــا .
لقــد وضعنــا نصــب أعيننــا فــي عمــادة شــؤون الطــالب وبتوجيــه كريــم مــن معالــي مديــر الجامعــة ووكالء الجامعــة أن نحقــق مجتمعــا جامعيا 

متجانســا تســود فيــه روح التعــاون المتبــادل ، ويؤمــن بمبــادئ العــدل واإلنصــاف كدعامــة أساســية لبنــاء هــذا المجتمــع الجامعي.

ــظ  ــن لحف ــن مهمتي ــة الئحتي ــا الفتي ــوبي جامعتن ــدي منس ــن ي ــات وبي ــا الطالب ــالب وبناتن ــا الط ــدي أبنائن ــن ي ــع بي ــة نض ــذه المطبوع ــي ه وف
ــا : ــم ، وهم ــئ منه ــب المخط ــكالتهم ، وتأدي ــة مش ــالب ومعالج ــوق الط حق

           وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز .
           الئحة تأديب الطالب والطالبات .

ــل فــي  ــه األثــر األجم ــون ل ــن عبدالعزيــز ، ويك ــلمان ب ــات جامعــة س ــالب وطالب ــق لط ــيء الطري ــا يض ــم م ــى تقدي ــا إل ــون قــد وفقن أرجــو أن نك
ــة . ــم الجامعي حياته

شاكرا زمالئي في عمادة شؤون الطالب على جهودهم في إخراج هذه المطبوعة .
وسائال اهلل الكريم أن يسدد الخطا ويبارك في الجهود خدمة لرسالتنا السامية وتحقيقا ألهداف التعليم العالي في مملكتنا الحبيبة .



حقوق الطالب
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وثيقة حقوق والتزامات الطالب الجامعي
بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

أوال : أحكام عامة

الــواردة  النصــوص  تعتبــر   أ- 
ــًا  ــارًا عام ــة إط ــذه الوثيق ــي ه ف
ــزامات  ــوق والتـــ ــد حق لتحدي
ــة  ــالب والجامع ــن )الط الطرفيـ
( ، كمــا أنهــا تعبــر عــن الفهــم 
ــة وطالبها  ــن الجامع ــادل بي المتب
ــي  ــم الت ــص بحقوقه ــا يخت فيم
ــة  ــة الجامع ــم أنظم ــا له تكفله
عليهــم  الواجــب  وااللتزامــات 
احترامهــا، فــي محاولــة للقضــاء 
التــي  الخاطئــة  النظــرة  علــى 
ــاء  ــبانه وع ــب بحس ــر للطال تنظ
دون  والواجبــات،  لاللتزامــات 
الحقــوق  مــن  لــه  يكــون  أن 
جامعيــة  حيــاة  لــه  يكفــل  مــا 

وموفقــة.  مســتقرة 

مــن  تتوقــع  إذ  والجامعــة   ب- 
منســوبيها  وكافــة  طالبهــا 
المبــادئ  واحتــرام  قبــول 
الوثيقــة  هــذه  فــي  الــواردة 
، فإنهــا تؤكــد علــى أن هــذه 
ــًا  ــًا أو نظام ــر قانون ــة ال تعتب الوثيق
ــى  ــارية، وف ــة الس ــاًل لألنظم بدي
حالــة تعــارض النصــوص الــواردة 
ــن  ــادر م ــة الص ــع األنظم ــا م به
ــام  ــإن نظ ــة ف ــة أو الدول الجامع
ــي  ــو الت ــة ه ــة أو الدول الجامع

تســود وتقــدم

بحقوقهــم  الطــالب  توعيــة  إلــى  الوثيقــة  هــذه  تهــدف   ج- 
األكاديميــة والخدميــة التــي تقدمهــا لهــم الجامعــة، وفقــًا إلمكاناتها 
ــك ،  ــة بذل ــة المختص ــوق والجه ــذه الحق ــى ه ــول عل ــة الحص وكيفي
كمــا تهــدف إلــى توعيتهــم بالتزاماتهــم تجــاه الجامعــة، وذلــك حرصــًا 
ــك  ــط بذل ــا يرتب ــي وم ــل األكاديم ــودة العم ــى ج ــة عل ــن الجامع م
ــي  ــتاذ الجامع ــة واألس ــن جه ــب م ــن الطال ــة بي ــة وثيق ــن صل ــر م األم
ــي أن  ــا ينبغ ــرى، وم ــة أخ ــن جه ــة م ــدات الجامعي ــزة والوح واألجه
يكــون عليــه حــال تلــك العالقــة مــن الشــفافية والوضــوح مــع مختلــف 

ــة . ــه المختلف ــي مجاالت ــي ف ــل الجامع ــات العم مكون

ــاظ  ــات واأللف ــم والمصطلح ــير المفاهي ــد وتفس ــي تحدي ــى ف د- يراع
الــواردة بهــذه الوثيقــة مــا ورد بأحــكام ونصــوص القواعــد المنظمــة 
ــي  ــق ف ــة الح ــس الجامع ــة، ولمجل ــوق الطالبي ــة الحق ــدة حماي لوح

ــات ــوص والكلم ــن النص ــة م ــذه الالئح ــي ه ــرد ف ــا ي ــير م تفس
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 : حقوق الطالب الجامعي
ً
ثانيا

والتزامــات  حقــوق  تتضمــن 
: يلــي  مــا  الجامعــي  الطالــب 

ــر  ــي أن تُوفَّ ــب ف ــق الطال 1.  ح
لــه البيئــة الدراســية المناســبة 
ــة  ــتيعاب والدراس ــق االس لتحقي
خــالل  مــن  وســهولة،  بيســر 
اإلمكانيــات  كافــة  توفيــر 
ــذا  ــة ه ــة لخدم ــة المتاح التعليمي

. الهــدف 

ــول  ــي الحص ــب ف ــق الطال 2.  ح
ــة  ــة والمعرف ــادة العلمي ــى الم عل
المرتبطــة بالمقــررات الجامعيــة 
التــي يدرســها، وذلــك وفقــًا 
الجامعيــة  واللوائــح  لألحــكام 
التــي تحكــم العمــل األكاديمــي .

ــول  ــي الحص ــب ف ــق الطال 3.  ح
ــة  ــية بالكلي ــط الدراس ــى الخط عل
والتخصصــات  القســم  أو 
اإلطــالع  وكــذا   ، لــه  المتاحــة 

ــل  ــية قب ــداول الدراس ــى الج عل
ــجيله  ــراء تس ــة، وإج ــدء الدراس ب
يتيحهــا  التــي  المقــررات  فــي 
ــجيل،  ــد التس ــام وقواع ــه النظ ل
األولويــات  ترتيــب  مراعــاة  مــع 
ــق  ــالب وف ــجيل للط ــي التس ف
عــدم  عنــد  عادلــة  ضوابــط 
ــع  ــات جمي ــق رغب ــة تحقي إمكاني
ــا . ــرٍر م ــجيل مق ــي تس ــالب ف الط

ــذف أي  ــي ح ــب ف ــق الطال 4.  ح
ــذف  ــر، أو ح ــة آخ ــرر أو إضاف مق
ــًا  ــه، وفق ــي بأكمل ــل الدراس الفص
الدراســة  نظــام  يتيحــه  لمــا 
الجامعــة،  فــي  والتســجيل 
وذلــك فــي الفتــرة المحــددة 
ــالب . ــا للط ــن عنه ــك والمعل لذل
تقيــد  فــي  الطالــب  حــق   .5
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعة 

ــرات،   ــات المحاض ــد وأوق بمواعي
العلميــة  الســاعات  واســتيفاء 
إلغــاء  وعــدم  لهــا،  والمعمليــة 
أوقاتهــا  تغييــر  أو  المحاضــرات 
وبعــد  الضــرورة  حالــة  فــي  إال 
أن  علــى  ذلــك،  عــن  اإلعــالن 
يتــم إعطــاء محاضــرات بديلــة 
ــا أو  ــم إلغاؤه ــي ت ــك الت ــن تل ع
التغيــب عنهــا مــن قبــل عضــو 
الســتيفاء  التدريــس  هيئــة 
المقــرر، وذلــك بعــد التنســيق 
مــع الطلبــة والقســم المعنــي 

. ذلــك  بإتمــام 

ــار  ــي االستفس ــب ف ــق الطال 6. ح
ــع  ــة م ــة الالئق ــة العلمي والمناقش
دون  التدريــس،  هيئــة  أعضــاء 
ذلــك  فــي  عقوبــة  أو  رقابــة 
عليــه، مــا لــم يتجــاوز النقــاش 

في
 المجال

أ األكاديمي 



العامــة  اآلداب  تقتضيــه  مــا 
والســلوك  اللياقــة  وحــدود 
ــواًء  ــوال، س ــك األح ــل تل ــي مث ف
أو  المحاضــرة  أثنــاء  ذلــك  كان 
أثنــاء الســاعات المكتبيــة المعلنــة 

. الطــالب  لمقابلــة 

ــون  ــي أن تك ــب ف ــق الطال 7. ح
ضمــن  االختبــارات  أســئلة 
ومحتوياتــه  الدراســي  المقــرر 
ــا أو  ــت إثارته ــي تم ــائل الت والمس
ــرات  ــاء المحاض ــا أثن ــة إليه اإلحال
ــوازن  ــع المت ــى التوزي ، وأن يُراع
بمــا  للدرجــات  والمنطقــي 
يحقــق التقييــم العــادل لقــدرات 

. الطالــب 
إجــراء  فــي  الطالــب  حــق   .8
تعقــد  التــي  االختبــارات  كافــة 
ــع  ــاك مان ــن هن ــم يك ــا ل ــرر م للمق

إجرائهــا  دون  يحــول  نظامــي 
وفقــًا للوائــح والتعليمــات الخاصة 
إعــالن  يتــم  أن  علــى   ، بذلــك 
دخــول  مــن  بحرمانــه  الطالــب 
ــت كاف. ــك بوق ــل ذل ــار قب االختب

معرفــة  فــي  الطالــب  حــق   .9
ألســئلة  النموذجيــة  اإلجابــة 
االختبــارات الفصليــة مــا أمكــن 
ــى  ــات عل ــع الدرج ــك , وتوزي ذل
يقــوم  والتــي  اإلجابــة  أجــزاء 
أداء  تقييــم  أساســها  علــى 
االختبــار  إجــراء  قبــل  الطالــب 

. للمقــرر  النهائــي 
طلــب  فــي  الطالــب  حــق   .10
االختبــار  فــي  إجابتــه  مراجعــة 
مــا  وفــق  وذلــك  النهائــي، 
والقــرارات  اللوائــح  تقــرره 
فــي  الجامعــة  عــن  الصــادرة 

المراجعــة  تلــك  آليــة  تنظيــم 
. وضوابطهــا 

معرفــة  فــي  الطالــب  حــق   .11
عليهــا  حصــل  التــي  نتائجــه 
فــي االختبــارات التــي أداهــا، 
تصحيحهــا  مــن  الفــراغ  بعــد 

هــا  د عتما ا و

7وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز



وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 8

ــة،  ــا الجامع ــي تقدمه ــة الت ــة االجتماعي ــة والرعاي ــع باإلعان ــي التمت ــب ف ــق الطال 1. ح
والمشــاركة فــي األنشــطة المقامــة فيهــا وفقــًا للوائــح والتعليمــات الجامعيــة 

المنظمــة لذلــك .

داخــل  بالعــالج  الكافيــة  الصحيــة  الرعايــة  علــى  الحصــول  فــي  الطالــب  حــق   .2
للجامعــة. التابعــة  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات 

ــي   ــاب الجامع ــة ) الكت ــق الجامع ــات ومراف ــن خدم ــتفادة م ــي االس ــب ف ــق الطال 3. ح
ــم  ــة - المطاع ــب الرياضي ــة – المالع ــة والفرعي ــات المركزي ــي – المكتب ــكن الجامع الس
ــة  ــا بالجامع ــول به ــم المعم ــح والنظ ــًا للوائ ــك وفق ــا ( .. وذل ــيارات وغيره ــف الس مواق

4. حق الطالب في الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظاميًا. 

ــة  ــالت الداخلي ــج والرح ــة، والبرام ــدورات التدريبي ــيح لل ــي الترش ــب ف ــق الطال 5. ح
ــي  ــاركة ف ــك المش ــة، وكذل ــطة الثقافي ــي األنش ــاركته ف ــادة مش ــة، وزي والخارجي

أنشــطة خدمــة المجتمــع المحلــى واألعمــال التطوعيــة .

ــع  ــه م ــي عالقت ــه ف ــرر من ــر يتض ــن أي أم ــم م ــكوى أو التظل ــي الش ــب ف ــق الطال 6. ح
ــة،  ــدات الجامع ــن وح ــدة م ــة أو أي وح ــم أو الكلي ــس أو القس ــة التدري ــاء هيئ أعض

في
 المجال غير

ب األكاديمي 



أو  الشــكوى  تقديــم  ويكــون 
التظلــم وفقــًا للقواعــد المنظمــة 
الحقــوق  حمايــة  لوحــدة 
ــن  ــب م ــن الطال ــة، وتمكي الطالبي
ــل  ــن قِب ــكواه م ــر ش ــة مصي معرف

الجهــة المســؤولة عنهــا.

7. حــق الطالــب فــي تمكينــه مــن 
الدفــاع عــن نفســه أمــام أي 
ــة  ــي أي قضي ــة ف ــة بالجامع جه
تأديبيــة تُرفــع ضــده، وعــدم 
إال  حقــه  فــي  العقوبــة  صــدور 
ــا  ــك م ــه، وذل ــماع أقوال ــد س بع
ــوره كان  ــدم حض ــت أن ع ــم يثب ل
ــد  ــك بع ــول، وذل ــر مقب ــذر غي لع

ــة . ــرة الثاني ــتدعائه للم اس

8. حــق الطالــب فــي التظلــم مــن 
ــده،  ــادر ض ــي الص ــرار التأديبـ الق

ــررة  ــد المق ــًا للقواع ــك وفق وذل
بموجــب  الشــأن  هــذا  فــي 

أحــكام تأديــب الطــالب .

9. حــق الطالــب فــي الحفــاظ 
داخــل  ملفــه  محتويــات  علــى 
ــه  ــل مع ــة التعام ــة، ونزاه الجامع
إال  منهــا  أٍي  تســليم  وعــدم 
ــره أو  ــى أم ــه أو ول ــب نفس للطال
ــا  ــميًا، م ــك رس ــه بذل ــن يفوض م
عــدا الحــاالت التــي يُطلــب فيهــا 
محتويــات  معرفــة  أو  تســليم 
ــات  ــل جه ــن قِب ــف م ــك المل ذل
ــاء أو  ــزة القض ــق أو أجه التحقي
ــرى، وال يجوز  ــة أخ ــةٍ حكومي لجه
ــه  ــات ملف ــر محتوي ــاء أو نش إفش
ــة  ــر نتيج ــك النش ــن ذل ــم يك ــا ل م
لقــرار بعقوبــة تأديبيــة فــي حــق 

ــب . الطال

ذوى  مــن  الطالــب  حــق   .10
فــي  الخاصــة  اإلحتياجــات 
ــة  ــة الالئق ــى الخدم ــول عل الحص
وفقــًا  إلحتياجاتــه  والمناســبة 
الخاصــة  والقواعــد  لألنظمــة 

الشــأن. بهــذا 
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 : إلتزمات الطالب الجامعي
ً
ثالثا

باالنتظــام  الطالــب  التــزام   .1
ــة  ــام بكاف ــة، والقي ــي الدراس ف
فــي  الدراســية،  المتطلبــات 
والمواعيــد  القواعــد  ضــوء 
الدراســة  لبــدء  المنظمــة 
والتحويــل  ونهايتهــا 
ــذف  ــذار والح ــجيل واإلعت والتس
وفقــًا  وذلــك   ، واإلضافــة 
باللوائــح  الــواردة  لألحــكام 
واألنظمــة الســارية بالجامعــة .

ــرام أعضاء  ــب باحت ــزام الطال 2. الت
والموظفيــن  التدريــس  هيئــة 

منســوبي  مــن  والعمــال 
مــن  وغيرهــم  الجامعــة، 
ــدة  ــركات المتعاق ــوبي الش منس
مــن  وغيرهــم  الجامعــة،  مــع 
الطــالب داخــل الجامعــة وكذلــك 
ــدم  ــا، وع ــن له ــوف والزائري الضي
ــول  ــذاء بالق ــم باإلي ــرض له التع
أو الفعــل بــأي صــورةٍ كانــت .

باحتــرام  الطالــب  التــزام   .3
المتعلقــة  والترتيبــات  القواعــد 
واالنتظــام  المحاضــرات  بســير 
ــب  ــدم التغي ــا، وع ــام فيه والنظ
وفقــًا  مقبــول  بعــذر  إال  عنهــا 
واألنظمــة. للوائــح 

إعــداد  عنــد  الطالــب  التــزام   .4
ــية  ــات الدراس ــوث والمتطلب البح
ــش  ــدم الغ ــررات بع ــرى للمق األخ
ــش  ــي الغ ــاركة ف ــا، أو المش فيه

صــورة  بــأي  إعــداده  عنــد 
ــى  ــر إل ــل الغي ــبة عم ــت، أو نس كان
ــة  ــى أي ــوء إل ــب، أو اللج الطال

ــداد  ــروعة إلع ــر مش ــيلة غي 5. وس
ــر واألوراق  ــوث والتقاري ــك البح تل
مــن  غيرهــا  أو  والدراســات 
للمقــرر.  األساســية  المتطلبــات 

بالقواعــد  الطالــب  التــزام   .6
ــارات  ــة باالختب ــات المتعلق والترتيب
ــش  ــدم الغ ــا، وع ــام فيه والنظ
ــي  ــاعدة ف ــه أو المس أو محاولت
ــور،  ــن الص ــورةٍ م ــأي ص ــه ب ارتكاب
أو  التصرفــات،  مــن  تصــرف  أو 
التزويــر،  أو  شــخصية،  انتحــال 
أجهــزة  أو  مــواد  إدخــال  أو 
ــار أو  ــة االختب ــي قاع ــة ف ممنوع
 . المعامــل 

باإلرشــادات  الطالــب  التــزام   .7
يوجههــا  التــي  والتعليمــات 
فــي  المراقــب  أو  المســؤول 
المعامــل،  أو  االختبــارات  قاعــة 
ــاء  ــدوء أثن ــالل باله ــدم اإلخ وع
. االختبــارات  أداء 
الطالــب  يلتــزم   .8
االلكترونــي  البريــد  بتســجيل 
فــي الموقــع الرســمي للجامعــة، 
ــكل  ــل بش ــه يعم ــن أن ــد م والتأك
قــراءة  كذلــك  وعليــه  صحيــح 
بشــكل  اإللكترونــي  بريــده 
ــل  ــد يرس ــا ق ــة م ــي لمتابع يوم
خالفــه.  أو  إعالنــات  مــن  خاللــه 
ــع  ــب بدف ــزم الطال يلت  .9
ــرض  ــي تف ــة الت ــات المالي الغرام
ــبب  ــة بس ــل الجامع ــن قب ــه م علي
ــبب  ــه، أو تس ــت من ــة وقع مخالف
. فيهــا

في
 المجال

أ األكاديمي 
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ــدم  ــا، وع ــذًا له ــادرة تنفي ــرارات الص ــا والق ــا وتعليماته ــة ولوائحه ــة الجامع ــب بأنظم ــزام الطال 1. الت
ــا  ــًا لم ــزة خالف ــق أو مي ــى أي ح ــول عل ــزورة للحص ــق م ــم وثائ ــا أو تقدي ــا أو انتهاكه ــل عليه التحاي

ــة.  ــكام ذات العالق ــه األح ــي ب تقض

2.  التــزام الطالــب بحمــل البطاقــة الجامعــة أثنــاء وجــود الطالــب فــي الجامعــة، وتقديمهــا للموظفين 
أو أعضــاء هيئــة التدريــس عنــد طلبهــا مــن قِبلهــم، وعنــد إنهــاء أي معاملــة للطالــب داخــل الجامعة 

.

ــل،  ــن العم ــا ع ــا أو تعطيله ــث به ــالف أو العب ــة باإلت ــكات الجامع ــرض لممتل ــدم التع ــب بع ــزام الطال 3. الت
ــزات . ــي أو التجهي ــًا بالمبان ــا مرتبط ــا كان منه ــواًء م ــك س ــي ذل ــاركة ف أو المش

ــا  ــة وتجهيزاته ــق الجامع ــتخدام مراف ــم واس ــب وتنظي ــة بترتي ــات الخاص ــب بالتعليم ــزام الطال 4. الت
ــتعمال  ــة الس ــة المختص ــن الجه ــبق م ــى إذنٍ مس ــول عل ــوب الحص ــا، ووج ــة له ــراض المخصص لألغ

ــه . ــدّت ل ــا أع ــر م ــي غي ــا ف ــاع منه ــتخدامها أو االنتف ــة اس ــد رغب ــزات عن ــق أو التجهي ــك المراف تل

ــة  ــام بأي ــدم القي ــالمية ، وبع ــة واإلس ــراف الجامعي ــبين لألع ــلوك المناس ــزى والس ــب بال ــزام الطال 5. الت
ــة . ــل الجامع ــة داخ ــة المرعيّ ــالمية أو اآلداب العام ــالق اإلس ــة باألخ ــال مخّل أعم

6. التــزام الطالــب بالهــدوء والســكينة داخــل مرافــق الجامعــة، واالمتنــاع عــن التدخيــن فيهــا، وعــدم 
إثــارة الشــغب أو التجمــع غيــر المشــروع.

في
 المجال غير

ب األكاديمي 
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مقترح
اللجنة الدائمة لحقوق الطالب

تشكيل اللجنة 
أوال

ــر  ــي مدي ــن معال ــرار م ــة بق ــة الدائم ــذه اللجن ــأ ه تنش
ــة  ــل الجامع ــعادة وكي ــة س ــون برئاس ــة، وتك الجامع
ــالب،   ــؤون الط ــد ش ــه عمي ــة، وينوب ــؤون التعليمي للش
ويكــون مــن أعضائهــا عميــد القبــول والتســجيل 
ــة،  ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ومجموع
المجــال  ًفــي  المختصيــن  بعــض  إلــى  باإلضافــة 

والقانونــي. الشــرعي 
وتنبثــق عــن هــذه اللجنــة لجنــة أخــرى نســائية 
ــة  ــؤون التعليمي ــة للش ــل الجامع ــعادة وكي ــها س يرأس
، وينــوب عنــه فــي هــذه اللجنــة عميــد شــؤون 
ــن  ــة م ــن مجموع ــة م ــذه اللجن ــكل ه ــالب، وتتش الط
ــات،  ــات البن ــن كلي ــس  م ــة التدري ــن هيئ ــوات م عض
ــن  ــي اللجنتي ــاء ف ــدد األعض ــادة ع ــة زي ــر الجامع ولمدي

ــل.  ــات العم ــب و مقتضي ــا يتناس بم
ــب  ــة حس ــة دوري ــا بصف ــان اجتماعاتهم ــد اللجنت وتعق
ــا  ــا بم ــر مهامهم ــل، وتباش ــة العم ــه مصلح ــا تقتضي م
ــي كل  ــر ف ــؤولياتهما، وتنظ ــاز مس ــرعة إنج ــن س يضم

ــا. ــاق اختصاصهم ــن نط ــل ضم ــا يدخ م

أهداف اللجنة 

ً
ثالثا

ــة  ــداف اآلتي ــق األه ــة لتحقي ــعى اللجن تس
-:

1 -العنايــة بالشــكاوى والتظلمــات الطالبيــة 
بالتحقيــق والبــت و العمــل علــى إقــرار 

ــا. ــق فيه الح
2 -إيجــاد مجتمــع جامــعً متجانــس تســود 

فيــه روح التعــاون المتبــادل بيــن أفــراده .
ــاواة بوصفه  ــة والمس ــدأ العدال ــرار مب 3 -إق
مجتمــع  بنــاء  فــي  أساســية  دعامــة 

ــة . ــل الجامع ــي داخ مثال
4 -دعــم حقــوق الطــالب علــى أســس 
ــة  ــة واألنظم ــة العام ــع األنظم ــق م تتواف

واللوائــح المطبقــة بالجامعــة.
واإلنصــاف  العــدل  ثقافــة  -إنمــاء   5

. الطــالب  بيــن  اإلنســان  وحقــوق 
6 -توعيــة الطــالب بحقوقهــم الجامعيــة 
وطــرق الحصــول عليهــا عبــر القنــوات 

النظاميــة داخــل الجامعــة.

مهام اللجنة 

ً
ثانيا

1 -اســتقبال ا الشــكوى 
الطالبيــة  والتظلمــات 
مقرهــا  فــي  مباشــرة 
الرئيــسً أو عبــر ممثليهــا 

ــة. ــي الجامع ف
الشــكاوى  -دراســة   2
المحالــة  والتظلمــات 
ــي  ــل معال ــن قب ــا م إليه

الجامعــة. مديــر 
الشــكاوى  -دارســة   3
والبــت  والتظلمــات 
ــرارات  ــدار الق ــا وإص فيه
ــة.      ــدة القانوني ــالل الم خ
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رفض الشكوى والتظلم 

ً
رابعا

1ـ يحــق للجنــة الدائمــة عــدم 
ــم   ــكوى أو التظل ــول الش قب
اإلجــراءات  تتبــع  لــم  إذا 
ولهــا  لتقديمهــا،  الالزمــة 
ــدم  ــن ع ــض إذا تبي ــق الرف ح
كفايــة  عــدم  أو  الجديــة، 
ــة،  ــوت الواقع ــى ثب ــة عل األدل
ــبب  ــرار مس ــك ق ــدر بذل ويص
قــرارًا  ويصبــح  بالحفــظ. 
للتظلــم  قابــل  غيــر  نهائيــًا 
مــن  اعتمــاده  بعــد  منــه 

. الجامعــة  مديــر  معالــي 
إحالــة  للجنــة  يحــق  2ـ 
الجهــة  الــى  الشــكوى 
ذلــك  رأت  إذا  المختصــة 
ــر  ــي مدي ــة معال ــد موافق بع

معــة لجا ا

الشكوى الكيدية 

ً
خامسا

ــة  ــي للجن ــب المدع ــة الطال ــا بإحال ــدر توصياته ــكوى أن تص ــة الش ــوت كيدي ــد ثب ــة عن ــة الدائم ــوز للجن يج
ــة . ــالب بالجامع ــب الط ــة لتأدي الدائم

 من تاريخ حدوث الواقعة
ً
المدد النظامية لتقديم الشكوى والبت فيها

ً
سادسا

ــكوى  ــوع الش ــن وق ــًا م ــر يوم ــة عش ــالل خمس ــم خ ــكوى أو التظل ــم الش ــة لتقدي ــدة النظامي 1 ـ  الم
ــازة. ــرة اإلج ــدا فت ــم – ع والتظل

ــخ  ــن تاري ــًا م ــن يوم ــالل ثالثي ــا خ ــرى جديته ــي ت ــات الت ــكاوى والتظلم ــي الش ــة ف ــة الدائم ــت اللجن 2 ـ  تب
تقديمهــا أو مــن تاريــخ اإلحالــة، مــا لــم تــرى اللجنــة ضــرورة فــي تمديــد المــدة علــى أن اليتجــاوز هــذا 
التمديــد خمســة عشــر يومــًا، وتعــرض هــذه التوصيــات علــى معالــي مديــر الجامعــة العتمادهــا أو اتخــاذ 
القــرار الــذي يــراه مناســبًا بشــأنها علــى ضــوء التحقيــق الــذي تــم فيهــا، ولمديــر الجامعــة عــرض القــرار 
علــى مجلــس الجامعــة العتمــاده، ويكــون قــرار مديــر الجامعــة أو قــرار مجلــس الجامعــة نهائيــًا غيــر قابــل 

للطعــن.
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قواعد وضوابط رفع الشكوى أمام اللجنة 

ً
سابعا

ــم  ــكوى أو التظل ــم الش ــط تقدي ــراءات وضواب إج
ــة : ــة الدائم للجن

1 -أن يتقــدم بالشــكوى أو التظلــم بمقــر اللجنــة 
ــدوث  ــخ ح ــن تاري ــة م ــي اللجن ــر ممثل ــة أو عب الدائم

ــكوى. ــل الش ــة مح الواقع
2 -يســقط حــق الطالــب فــي التقــدم بالشــكوى أو 
ــدوث  ــن ح ــًا م ــر يوم ــة عش ــرور خمس ــد م ــم بع التظل

ــكوى . ــل الش ــة مح الواقع
3 -ال يجــوز للطالــب أن يتقــدم بأكثــر مــن شــكوى أو 

تظلــم عــن ذات الواقعــة .
خــالل  مــن  إال  التظلــم  أو  الشــكوى  تقبــل  ال   -  4
النمــوذج المعــد لذلــك، وتعبئــة كامــل البيانــات 
الالزميــن،  والوضــوح  بالدقــة  فيــه  الــواردة 
وباالختصــار الــذي ال يخــل بالمضمــون، ويتــم تســليم 

ممثليهــا. أحــد  أو  اللجنــة  إلــى  النمــوذج  هــذا 
ــند  ــتالم س ــة واس ــل اللجن ــوذج لممث ــليم النم 5 - تس
إفــادة برقــم وتاريــخ الشــكوى يفيــد تســليمه 
ــا. ــن تاريخه ــًة م ــجل اللجن ــا بس ــكوى، وقيده للش
ــة  ــل اللجن ــة ممث ــة بمراجع ــب المتابع ــى الطال 6 -عل
ــم  ــن تقدي ــًا م ــن يوم ــدة ثالثي ــالل م ــا خ ــي مقره ف

الشــكوى أو التظلــم .

الشكوى وحق الدفاع للمدعي عليه 

ً
ثامنا

يجــب علــى المدعــى عليــه الــرد علــى مضمــون الشــكوى كتابيــًا خــالل أســبوع مــن 
ــام  ــول أم ــن المث ــًا ع ــميًا، عوض ــك رس ــر بذل ــه المباش ــل رئيس ــن قب ــاره م ــخ إخط تاري
ــقط  ــرد يس ــدم ال ــة ع ــي حال ــك، وف ــرورة لذل ــة ض ــر اللجن ــم ت ــا ل ــخصيًا، م ــة ش اللجن
ــدم  ــم  يتق ــا ل ــًا م ــه غيابي ــم علي ــة الحك ــق للجن ــه، ويح ــى علي ــاع للمدع ــق الدف ح

ــة. ــه اللجن ــذر تقبل بع

مدة الطعن والتظلم من قرار اللجنة الدائمة 

ً
تاسعا

يحــق للطالــب الطعــن لــدى معالــي مديــر الجامعــة فــي قــرار اللجنــة بعــد خمســة 
عشــر يومــًا مــن تاريــخ علمــه بالقــرار.

اجتماعات اللجنة الدائمة 

ً
عاشرا

تعقــد اللجنــة اجتماعهــا الــدوري بدعــوة مــن رئيســها بحســب مــا تقتضيــه الحاجــة، 
ــم  ــن بينه ــون م ــى أن يك ــاء عل ــة األعض ــور أغلبي ــًا بحض ــاد صحيح ــون االنعق ويك
ــح  ــوات يرج ــاوي األص ــة تس ــي حال ــة، وف ــة باألغلبي ــرارات اللجن ــدر ق ــس، وتص الرئي

ــس. ــه الرئي ــذي في ــب ال الجان



الئحة تأديب 
الطالب والطالبات
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الئحة تأديب الطالب والطالبات

أوال : أحكام عامة

تعنى أحكام هذه الالئحة بما يلي:
1- ضبط سلوك الطالب والطالبات داخل الجامعة أو في أي من مرافقها.

2- تهذيب الطالب والطالبات المخالفين ومعالجة سلوكهم باألساليب التربوية.
3- إقرار العقوبات التأديبية على الطالب والطالبات المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة. 

المصطلحــات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذه الالئحــة فإنهــا تــدل علــى المعانــي المدونــة أمــام كل منهــا علــى النحــو 
: لي لتا ا

1- الجامعة: جامعة سلمان بن عبدالعزيز.
2- الطــالب والطالبــات: جميــع الطــالب والطالبــات الملتحقيــن بالجامعــة ، أيــًا كانــت مســتوياتهم التعليميــة أو 

. تهم جنســيا
3- اللجنة: لجنة تأديب الطالب والطالبات.

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

ــدورات،  ــب وال ــج التدري ــن ببرام ــة، والملتحقي ــجلين بالجامع ــات المس ــالب والطالب ــع الط ــة جمي ــذه الالئح ــع له يخض
ــم  ــي النظ ــواردة ف ــكام ال ــالل باألح ــدم اإلخ ــع ع ــا، م ــات العلي ــات الدراس ــالب وطالب ــتواها ، وط ــا ومس ــًا كان نوعه أي

ــعودية. ــات الس ــية للجامع األساس

المــــادة
األولــــى

المــــادة
الثانيـــــة

المــــادة
الثالثـــــة



: تشكيل لجان التأديب واختصاصها وأعمالها
ً
ثانيا

ــات  ــع الجه ــاون م ــالب بالتع ــؤون الط ــادة ش ــي عم ــا ه ــة ومتابعته ــذه الالئح ــكام ه ــق أح ــة بتطبي ــة المختص الجه
ــة. ــة بالجامع ذات العالق

ــب أو  ــن الطال ــع م ــي تق ــات الت ــة: المخالف ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــق العقوب ــن تطبي ــتثنى م يس
ــاص  ــن اختص ــذه م ــة، فه ــا المختلف ــوبيها أو أنظمته ــد منس ــة أو أح ــس الجامع ــة، وال تم ــارج الجامع ــة خ الطالب

ــة ــة للجامع ــة المعني ــا الجه ــم تحله ــا ل ــة، م ــي الدول ــة ف ــات العام الجه

تشكل لجان التأديب على النحو التالي:
ــاًء  ــة بن ــر الجامع ــي مدي ــن معال ــرار م ــيين بق ــن دراس ــدة عامي ــة لم ــالب بالجامع ــب الط ــة لتأدي ــة دائم ــكل لجن أ- تش
علــى ترشــيح مــن وكيــل الجامعــة للشــؤون التعليميــة واألكاديميــة علــى أن يكــون عميــد شــؤون الطــالب رئيســًا 

لهــا.
ــب  ــة لتأدي ــة الدائم ــس اللجن ــن رئي ــيح م ــيين بترش ــن دراس ــدة عامي ــات لم ــب الطالب ــة لتأدي ــة دائم ــكل لجن ب- تش

ــة. ــر الجامع ــي مدي ــن معال ــرار م ــا ق ــدر به ــالب ويص الط

أ- تشكل لجان تأديبية في الكليات بقرار من عميد الكلية وتكون على النحو التالي:
1- عميد الكلية أو أحد الوكالء رئيسًا.

2- عضوان من أعضاء هيئة التدريس.
3- رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب أو الطالبة المخالفين.

ب- ترفــع اللجنــة محاضــر اجتماعاتهــا ومــا تضمنتــه مــن توصيــات إلــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطالب/الطالبــات 
العتمادهــا أو تعديــل توصياتهــا.

المــــادة
الرابعــــة

المــــادة
الخامسـة

المــــادة
السادسة

المـــادة
السابعــة
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ــان  ــدى اللج ــة، أو إح ــر الجامع ــي مدي ــا معال ــا إليه ــي يحيله ــات الت ــي المخالف ــالب ف ــب الط ــة لتأدي ــة الدائم ــر للجن تنظ
ــة. ــاندة أو اإلدارات بالجامع ــادات المس ــدى العم ــا إح ــد أو تحيله ــات والمعاه ــي الكلي ــة ف التأديبي

ــاء،  ــي األعض ــور ثلث ــًا إال بحض ــا نظامي ــون اجتماعه ــها، وال يك ــن رئيس ــوة م ــة بدع ــد الحاج ــب عن ــة التأدي ــع لجن تجتم
ــس. ــب الرئي ــح جان ــاوي يرج ــد التس ــة، وعن ــا باألغلبي ــدر قراراته وتص

ــب  ــع الطال ــق م ــب أن تحق ــة ويج ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــوص عليه ــا المنص ــة صالحياته ــب الدائم ــة التأدي ــر لجن تباش
ــماع  ــة لس ــو الحاج ــن تدع ــتدعاء م ــا اس ــا أن له ــك، كم ــر ذل ــتدعى األم ــة إذا اس ــن مخالف ــه م ــب إلي ــا نس ــرة فيم مباش
أقوالــه مــن أطــراف القضيــة مــن عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس واإلدارييــن وغيرهــم.

يجــب أن تكــون العقوبــة التــي توقعهــا اللجنــة علــى المخالــف إحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب )رابعًا( 
مــن هــذه الالئحــة، وللجنــة صالحيــة تخفيــف العقوبــة علــى الطالــب أو الطالبــة إذا رأت المصلحــة فــي ذلك.

المــــادة
الثامنــــة

المــــادة
التاسعـــة

المــــادة
العاشـــرة

المــــادة
الحاديــة
عشــــرة

وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 18



19وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

ــا  ــن مرافقه ــي أي م ــة أو ف ــل الجامع ــة داخ ــب أو الطالب ــن الطال ــدر م ــا يص ــريعة وآدابه ــكام الش ــالل بأح كل إخ
ــك: ــن ذل ــب، وم ــي التأدي ــة، يقتض المختلف

1- كل فعل أو قول يمس الدين.
ــلوك واآلداب  ــيرة والس ــن الس ــل بحس ــاء أو يخ ــدش الحي ــة أو يخ ــرف والكرام ــس الش ــول يم ــل أو ق 2-  كل فع

ــة. العام
3- ارتــكاب أي فعــل ينافــي صفــات الســلوك العــام مثــل التشــبه بالجنس اآلخــر، أو إطالــة األظافــر، أو عمــل قصات 

الشــعر بصفــة غيــر الئقــة، وعــدم االلتــزام بالــزي اإلســالمي المحتشــم المناســب أو الــزي المعتمــد مــن الجامعة.

ــب  ــي التأدي ــة تقتض ــا المطبق ــا وتعليماته ــة ولوائحه ــة الجامع ــة ألنظم ــب أو الطالب ــن الطال ــدر م ــة تص كل مخالف
ــك: ــن ذل وم

ــكنية  ــدات الس ــي الوح ــة أو ف ــي الجامع ــطة ف ــج األنش ــدورات وبرام ــرات وال ــير المحاض ــة بس ــال المخل 1- األعم
ــر. ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــرى بش ــة األخ ــق الجامع ــائر مراف ــة وس ــل المختلف ــائل النق ــات أو وس ــالب أو الطالب للط
2- تزويــر الوثائــق واألوراق الرســمية التــي تصــدر مــن الجامعــة أو مــن خارجهــا أو إتــالف كل محتوياتهــا أو بعضهــا 

. ًا عمد
3- إدخال الطالب أو الطالبة بدياًل عنهما في االختبار أو دخولهما بداًل عن غيرهما.

ــف  ــا يكل ــرج او م ــاريع التخ ــات ومش ــر والواجب ــي التقاري ــش ف ــذا الغ ــش، وك ــة الغ ــار أو محاول ــي االختب ــش ف 4-الغ
بــه الطالــب مــن أعمــال أكاديميــة أخــرى.

5- اإلخالل بنظام االختبار والهدوء المطلوب فيه.
ــا أو  ــا أو مكتباته ــا أو معامله ــا أو أجهزته ــة أو مرافقه ــآت الجامع ــد لمنش ــالف متعم ــة إت ــالف أو محاول 6- كل إت
ــه أو  ــويه ممتلكات ــه أو تش ــي أو محتويات ــكن الداخل ــاث الس ــالف ألث ــر أو إت ــراء أي تغيي ــا، أو إج ــا ونحوه ممتلكاته

ــك. ــو ذل ــدران ونح ــى الج ــة عل الكتاب
7- التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها.

المــــادة
الثانيـــــة
عشـــــرة

المــــادة
الثالثـــــة

عشـــــرة

 : المخالفات المقتضية للتأديب
ً
ثالثا
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ــام، أو  ــام الع ــة النظ ــاد أو مخالف ــي اإلفس ــببًا ف ــون س ــأنه أن يك ــن ش ــة م ــب أو الطالب ــن الطال ــدر م ــل يص كل فع
ــك: ــن ذل ــب، وم ــي التأدي ــة يقتض ــل الجامع ــخص داخ ــى ش ــداء عل االعت

ــة  ــات القائم ــركات والمؤسس ــوبي الش ــى منس ــة، وعل ــوبي الجامع ــى منس ــل عل ــول أو بالفع ــداء بالق 1- االعت
بالعمــل أو االســتثمار فــي الجامعــة أو اهانتهــم أو االعتــداء علــى أموالهــم أو ممتلكاتهــم أو إتالفهــا أو ســرقتها 

ــك. ــو ذل ونح

2- إحضــار أو اســتخدام أجهــزة الجــوال المــزودة بكاميــرا داخــل مقــر الطالبــات بالجامعــة والوحــدات الســكنية أو 
أجهــزة التصويــر وكــذا ســوء اســتخدامها بمقــر الطــالب بالجامعــة والســكن الجامعــي.

ــالق  ــي اآلداب واألخ ــا يناف ــى م ــوي عل ــالت تحت ــف أو مج ــرطة أو صح ــور أو أش ــالم أو ص ــزة أو أف ــاء أجه 3- اقتن
ــي. ــكن الجامع ــا الس ــا فيه ــا بم ــة ومرافقه ــل الجامع ــالمية داخ اإلس

ــة  ــل الجامع ــا داخ ــر ونحوه ــتعال أو التفجي ــة لالش ــواد قابل ــاظ بم ــض أو االحتف ــاري أو األبي ــالح الن ــل الس 4- حم
ــا. ومرافقه

ــوال  ــع أم ــا أو جم ــالت وتوزيعه ــف أو مج ــرات أو صح ــدار نش ــات أو إص ــرات أو جمعي ــان أو مؤتم ــم للج 5- كل تنظي
ــائل  ــالت أو وس ــف أو المج ــة للصح ــر صحيح ــار غي ــات أو أخب ــالغ معلوم ــك إب ــة ، وكذل ــة لألنظم ــات مخالف أو توقيع

ــة. ــة بالجامع ــات المختص ــن الجه ــبق م ــص مس ــى ترخي ــول عل ــل الحص ــرى قب ــالم األخ اإلع

المــــادة
الرابعــــة
عشــــرة



: العقوبات التأديبية
ً
رابعا

العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب أو الطالبة ما يلي:
1- التنبيه شفهيًا أو كتابيًا، والتوقيع على تعهد بعدم التكرار.

2- اإلنذار كتابيًا.
ــالت  ــطة والرح ــات واألنش ــالب والطالب ــة للط ــزات المقدم ــات والممي ــض الخدم ــن بع ــت م ــان المؤق 3- الحرم

ــيين. ــن دراس ــن فصلي ــد ع ــدة ال تزي ــا لم ــارات ونحوه والزي
4- الحرمان من اإلقامة بسكن الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.

5- الحرمان من دخول االختبار في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد.
6- إلغاء امتحان الطالب أو الطالبة في ما ال يزيد عن ثالثة مقررات واعتباره راسبًا فيها.

7- اإليقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إيقاف المكافأة.
8- اإليقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين مع إيقاف المكافأة.

9- تأخير تخرج الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة لمدة فصل دراسي واحد.
10- الفصل النهائي من الجامعة.

للجامعــة الحــق فــي تحميــل الطالــب أو الطالبــة قيمــة مــا أتلــف مضافــًا إلــى ذلــك تكلفــة اإلصــالح والتركيــب ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات ماليــة.

المــــادة
الخامسـة
عشــــرة

المــــادة
السادسة
عشــــرة
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ــة  ــب العقوب ــة، وأن تتناس ــون متدرج ــرة أن تك ــة عش ــادة الخامس ــي الم ــة ف ــزاءات المبين ــع الج ــي توقي ــى ف يراع
مــع درجــة المخالفــة مــع اعتبــار الســوابق والظــروف والمالبســات، وأاّل تتجــاوز العقوبــات المطبقــة علــى الطــالب 
المخالفيــن والطالبــات المخالفــات ثــالث عقوبــات عــن المخالفــة الواحــدة، وللجنــة التوصيــة بعــدم احتســاب مــدة 

العقوبــة ضمــن المــدة الدراســية للطالــب أو الطالبــة.

ــادة  ــي الم ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــن العقوب ــاع أي م ــي إيق ــق ف ــه الح ــن يفوض ــة أو م ــر الجامع ــي مدي لمعال
الخامســة عشــرة، متــى كانــت حالــة المخالــف أو المخالفــة تســتوجب الخصوصيــة أو الســرية أو الظــروف 

ــتثنائية. االس

ال يوقــع الجــزاء إال بعــد التحقيــق مــع الطالــب أو الطالبــة كتابــة وســماع أقوالــه فيمــا نســب إليــه ، ويســقط حقــه 
ــا  ــه بهم ــم إبالغ ــد ت ــي ق ــة الت ــن للمقابل ــن محددي ــور لموعدي ــن الحض ــه ع ــة تخلف ــي حال ــه ف ــي اإلدالء بأقوال ف
ــا ورد  ــاء بم ــة االكتف ــة الدائم ــًا وللجن ــذ غيابي ــة حينئ ــه العقوب ــع علي ــول ، وتوق ــذر مقب ــه ع ــن لدي ــم يك ــا ل ــبقًا، م مس

ــة . ــب أو الطالب ــور الطال ــة دون حض ــاع العقوب ــة وايق ــة المعني ــن اللجن م

ال يعفــى الطالــب أو الطالبــة مــن العقوبــة بحجــة عــدم علمــه بأنظمــة ولوائــح الجامعــة ومــا تصــدره مــن تعليمات، 
وعلــى عمــادة شــؤون الطــالب نشــر أحــكام هــذه الالئحــة وإعالنهــا بشــتى الوســائل المتاحة.

المــــادة
السابعــة
عشــــرة

المــــادة
الثامنــــة

عشــــرة

المــــادة
التاسعــة
عشــــرة

المــــادة
العشـرون
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يترتــب علــى الفصــل النهائــي مــن الجامعــة عــدم الســماح للطالــب أو الطالبــة بإجــراء االختبــارات أو إعــادة قيــده 
ــا  ــة وخارجه ــر بالجامع ــا األم ــي يعنيه ــات الت ــرار للجه ــغ الق ــا، ويبل ــة أو معاهده ــات الجامع ــن كلي ــة م ــي أي كلي ف

خــالل مــدة مناســبة لتنفيــذه ال تتجــاوز ثالثيــن يومــًا مــن صــدوره.

ــادة  ــي الم ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــق م ــة وف ــف أو المخالف ــى المخال ــة عل ــع العقوب ــي توق ــة الت ــى الجه عل
ــجيل  ــول والتس ــؤون القب ــادة ش ــعار عم ــالب وإش ــب الط ــة لتأدي ــة الدائم ــس اللجن ــالغ رئي ــرة، إب ــة عش الخامس
والجهــات المعنيــة بصــورة مــن قرارهــا، خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ صــدور القــرار، لتتولــى تنفيــذه 

ــة. ــرار اللجن ــب بق ــغ الطال ويبل

ــات  ــا كالتحقيق ــد إليه ــي تعه ــة الت ــراءات الالزم ــام باإلج ــا القي ــات وغيره ــي الكلي ــة ف ــان التأديبي ــاط باللج ين
ــر  ــع محاض ــة وترف ــرارات التأديبي ــذ الق ــة تنفي ــا ومتابع ــتندات وحفظه ــن أوراق ومس ــزم م ــا يل ــى م ــالع عل واالط
اللجــان إلــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطــالب، وترفــع لجــان التأديــب فــي الكليــات وغيرهــا توصياتهــا إلــى اللجنــة 

ــا. ــالب إلقراره ــب الط ــة لتأدي الدائم

المـــــادة
الحاديـــة

والعشرون

المـــــادة
الثانيــــــة
والعشرون

المـــــادة
الثالثــــــة
والعشرون

خامسا: أحكام ختامية

23وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز



وثيقة حقوق وإلتزامات الطالب الجامعي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز 24

ــر الجامعــة للمصادقــة عليهــا، ومــن  يتولــى رئيــس لجنــة التأديــب الدائمــة رفــع محاضــر اللجنــة إلــى معالــي مدي
ــرارات. ــذ الق ــة لتنفي ــات ذات العالق ــار الجه ــالب إلخط ــب الط ــة لتأدي ــة الدائم ــى اللجن ــا إل ــم إعادته ث

تتولــى رئيســة اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطالبــات رفــع محاضــر اللجنــة إلــى رئيــس اللجنــة الدائمــة مرفقــة بملفــات 
التحقيــق ، للرفــع بهــا إلــى معالــي مديــر الجامعــة للمصادقــة عليهــا.

يجــوز لرئيــس اللجنــة الدائمــة إعــادة عــرض حــاالت الطالبــات علــى اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطــالب إمــا لتأييــد مــا 
جــاء فــي قــرارات اللجنــة الدائمــة لتأديــب الطالبــات أو نقضهــا.

العمــداء ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومديــرو اإلدارات بالجامعــة مســئولون عــن ضبــط الطــالب 
ــر  ــر محض ــم تحري ــا يت ــة ومرافقه ــل الجامع ــع داخ ــة تق ــول مخالف ــد حص ــة ، وعن ــح الجامع ــق لوائ ــات وف والطالب

ــة. ــب الصالحي ــى صاح ــوع إل ــة الموض ــك وإحال بذل

المـــــادة
الرابعـــــة

والعشرون

المـــــادة
الخامســة
والعشرون

المـــــادة
السادسـة
والعشرون

المـــــادة
السابعـــة

والعشرون
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تعــد القــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بتوقيــع العقوبــات نافــذة بعــد مصادقــة معالــي مديــر الجامعــة، 
ويحــق للطالــب التظلــم مــن القــرار الصــادر بحقــه إلــى معالــي مديــر الجامعــة خــالل أربعــة عشــر يومــًا مــن تاريــخ 
ــا  ــرى يراه ــة أخ ــد عقوب ــة، أو تحدي ــي العقوب ــر ف ــادة النظ ــه بإع ــة التوجي ــر الجامع ــي مدي ــرار، ولمعال ــه بالق إبالغ

ــبة. مناس

- تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
ــة  ــب أو الطالب ــم الطال ــروف اس ــز بح ــة بالرم ــات الجامع ــي كلي ــا ف ــة إعالنه ــدرت العقوب ــي أص ــة الت ــوز للجه 2- يج

ــة. ــت الحاج ــا دع ــى م ــر مت ــي األم ــالغ ول ــي إب ــق ف ــة الح ــدوره وللكلي ــخ ص ــن تاري ــبوعين م ــالل أس خ

ــا  ــا مم ــارض معه ــا يتع ــى كل م ــة، ويلغ ــس الجامع ــي مجل ــا ف ــخ اعتماده ــن تاري ــارًا م ــة اعتب ــذه الالئح ــل به يعم
ــأن.  ــذا الش ــابقًا به ــدر س ص

المـــــادة
الثامنـــــة
والعشرون

المـــــادة
التاسعـــة

والعشرون

المـــــادة
الثالثــــون






