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توقع عىل الطالب الذي تقدم لالمتحان أو االختبار بداًل من طالب آخر العقوبات التالية:  د( 

 1. إلغاء تسجيله يف ذلك الفصل. 

 2. فصله من اجلامعة لمدة فصليني دراسيني اعتباراً من الفصل الذي حدثت فيه المخالفة. 

إذا كان الشــخص الــذي دخــل قاعــة االمتحــان أو االختبار من غــر طلبة اجلامعة  هـ( 

فيحال إىل  اجلهات القضائية المختصة. 
المادة )8(:

يراجع الطالب الذي اتخذت بحقه العقوبة التأديبية، المرشدة االجتماعية يف عمادة شؤون 

 الطلبة، لغايات تقييم حالته وتوجيهه وإرشاده وتقديم تقرير بذلك إىل عميد الكلية. 
المادة )9(:

يؤلف مجلس الكلية يف الشــهر األول من كل عام جامعي جلنة من ثالثة أعضاء  أ ( 

باإلضافة  إىل عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية، وذلك 

للتحقيق يف  المخالفات اليت يرتكبها الطلبة داخل مباين الكلية. 

تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.  ب( 

يتــوىل عميــد الكليــة إحالــة المخالفــة إىل اللجنة للتحقيــق فيها وتُنســب اللجنة   ج( 

العقوبة المناسبة  إىل عميد الكلية إلقرارها. 
المادة )10(:

يؤلــف مجلــس العمــداء يف بداية كل عام جامعي، ولمدة ســنة قابلة للتجديد لســنة 

أخرى أو  أكرث، مجلســاً تأديبياً برئاســة عميد شؤون الطلبة وعميد الكلية اليت يتبعها 

الطالــب، واثنــني من  أعضــاء الهيئة التدريســية، وذلك للتحقيــق يف المخالفات اليت 

يرتكبها الطالب يف حرم اجلامعة  خارج مباين الكليات األكاديمية أو للنظر يف القضايا 

المحالــة مــن عمــداء الكليــات حســب مقتــى  احلــال، وتنســيب العقوبــة المناســبة 

للرئيــس، وإذا انتهــت المــدة المحــددة لعمــل جلنــة التحقيــق تســتمر  يف ممارســة 

صالحياتها إىل أن تشكل جلنة جديدة تحل محلها. 

القرارات المتخذة بشــأن  اجلزاء أو يعدلها أو يلغيها، وإذا لم يســتأنف الطالب قرار 

اجلزاء يعترب القرار التأدييب الصادر  بحقه نهائياً. 

المادة )14(:

عــىل جلنــة التحقيــق يف المخالفــات الطالبية البــت يف القضايا المحالــة إليه خالل مدة 

ال تتجــاوز  ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ إحالتها من اجلهــات المختصة ولرئيــس اجلامعة 

تمديدها إن اقتضت  الظروف ذلك، وعىل الطالب المخالف المثول أمام جلنة التحقيق 

خــالل هــذه المدة وللجنة  التحقيق احلق يف إصدار العقوبــة غيابياً إذا لم يمثل الطالب 

المخالف بعد تبليغه بالطرق  المتبعة يف اجلامعة. 

المادة )15(:

ال يعاقب الطالب عىل المخالفة الواحدة من أكرث من جهة تأديبية واحدة. 

المادة )16(:

للجامعــة ممثلة برئيســها احلق بمالحقة أي مــن الطلبة قضائياً وفقاً ألحكام القوانني 

النافذة،  وذلك يف احلاالت اليت يرى أنها تستدعي مثل هذا اإلجراء. 

المادة )17(:

للجامعــة االســتمرار يف إجراءاتهــا التأديبيــة المنصوص عليها يف هــذا النظام حىت لو 

كانت  المخالفة منظورة لدى جهات أخرى. 

المادة )18(:

يتــوىل موظفــي األمــن اجلامعي المحافظة عــىل األمن والنظــام داخل احلــرم اجلامعي، 

وتكون  للتبليغات والتقارير اليت يقدمونها حجيتها ما لم تثبت عكس ذلك. 

المادة )19(:

رئيس اجلامعة والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. 

المادة )11(:

يف حــال ارتكــب الطالب مخالفــة أكاديمية، يحال إىل جلنة التحقيق عىل مســتوى  أ ( 

الكلية  اليت يتبع لها المساق. 

يف حال ارتكب الطالب مخالفة ســلوكية، وكانت كافة األطراف من نفس الكلية   ب( 

تحول  اىل جلنة التحقيق يف تلك الكلية. 

يف حــال ارتكــب الطالــب مخالفــة ســلوكية، وكانــت كافــة األطــراف مــن كليــات   ج( 

مختلفة تحول  اىل جلنة التحقيق عىل مستوى اجلامعة. 

المادة )12(:

تُحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية عىل النحو اآليت: 

لعضــو هيئــة التدريــس أو من يــدرس المادة حــق توقيع العقوبتــني المنصوص  أ ( 

عليهما يف الفقرتني )أ –  ب( من المادة )4( من هذه التعليمات.  

للعميد حق توقيع العقوبات المنصوص عليها يف الفقرات )أ – ح( من المادة )4(  ب( 

من هذه  التعليمات.  

للرئيس حق توقيع العقوبات المنصوص عليها يف الفقرات )أ - ي( من المادة )4(  ج( 

من هذه  التعليمات.  

لمجلــس العمــداء حق توقيع العقوبات المنصوص عليهــا يف الفقرات )أ - م( من  د( 

المادة )4( من هذه  التعليمات. 
المادة )13(:

توقف إجراءات انسحاب أو تأجيل أو تسجيل أو تخريج الطالب يف اجلامعة حلني  أ ( 

إصدار  العقوبة.  

يحق للطالب أن يستأنف قرار عقوبته من )ي- ل( إىل مجلس اجلامعة يف غضون  ب( 

خمســة  عــر يومــاً من تاريــخ تبليغه القــرار، ولمجلــس اجلامعــة أن يصادق عىل 

تعليمات رقم )18( لسنة 2019 
صادرة استناداً إىل أحكام المادة )19( من  النظام األسايس 

جلامعة األمرية سمّية للتكنولوجيا  رقم )1( لسنة 2005 

تعليمات تأديب الطلبة
يف جامعة األمرية سمّية للتكنولوجيا



المادة )1(:

تسمى هذه التعليمات »تعليمات تأديب الطلبة يف جامعة األمرة سميّة للتكنولوجيا 

رقم )18(  لسنة »2019«، وُيعمل بها اعتباراً من تاريخ 2019/02/17. 
المادة )2(:

ترسي أحكام هذه التعليمات عىل جميع الطلبة يف اجلامعة. 
المادة )3(:

تعد األعمال اآلتية مخالفات تأديبية تُعرّض الطالب الذي يرتكب أياً منها إىل العقوبات 

 التأديبية الواردة يف هذه التعليمات: 

االمتنــاع المدبّــر عن حضور المحارضات والدروس وعــن األعمال اجلامعية األخرى،  أ ( 

اليت  تقتيض األنظمة والتعليمات المواظبة عليها، وكل تحريض عىل هذا االمتناع.  

الغــش أو محاولــة الغــش يف أي امتحــان، واإلخــالل بنظــام االمتحــان أو الهــدوء  ب( 

الواجب توافره  فيه.  

ج( أي فعــل يرتكبــه الطالب يف اجلامعة، ويكون ماســاً بالــرف أو الكرامة أو األخالق، 

ُمخــالً  بحُســن الســرة والســلوك، أو مخالفــاً للتريعــات النافذة أو ما من شــأنه 

اإلســاءة إىل ســمعة اجلامعــة  أو العاملــني فيهــا. وتنطبق هذه الفقــرة عىل أي من 

األفعال المنصوص عليها، اليت يرتكبها  الطالب خارج اجلامعة يف مناسبات تشرتك 

فيها اجلامعة، أو أنشطة تنظمها اجلامعة.  

تأســيس أي تنظيــم داخــل اجلامعــة، أو المشــاركة فيه، من دون موافقة مســبقة  د( 

من اجلهات  المختصة يف اجلامعة، واالشــرتاك يف أي نشــاط جماعي ُيخّل بالقواعد 

التنظيمية يف اجلامعة.  

استعمال مباين اجلامعة لغر األغراض اليت أعدت لها، أو من دون إذن خطي سابق.  هـ( 

إصــدار أو توزيــع أي منشــورات يف اجلامعة، أو جمع التواقيــع أو التربعات من دون  و( 

المادة )4(:

تحدد العقوبات التأديبية اليت يجوز فرضها عىل الطالب باآليت: 

التنبيه الشفوي.  أ  ( 

إخراج الطالب من قاعة التدريس، واستدعاء أمن اجلامعة الداخيل عند الرضورة إلخراجه.  ب( 

التنبيه اخلطي   ج( 

احلرمان لمدة محددة من االســتفادة من اخلدمات اليت يقدمها مرفق أو أكرث من  د ( 

مرافق اجلامعة  اليت ترتكب فيها المخالفة. 

احلرمــان لمــدة محددة من ممارســة نشــاط أو أكرث مــن األنشــطة الطالبية اليت  هـ( 

ترتكب فيها  المخالفة.  

الغرامة فيما ال يقل عن مثيل ثمن اليشء أو األشياء اليت أتلفها الطالب.   و ( 

رصد عالمة صفر يف المادة.  ز ( 

اإلنذار بدرجاته الثالث: األول والمزدوج والنهايئ.   ح( 

إلغاء التسجيل يف مادة أو أكرث من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.   ط( 

الفصل المؤقت من اجلامعة لمدة فصل درايس أو أكرث.   ي( 

الفصل النهايئ من اجلامعة.   ك( 

تعليق منح الشهادة بما ال   يتجاوز فصلني دراسني.  ل( 

إلغــاء قــرار منح الشــهادة، إذا تبني أن هناك عملية تزويــر أو احتيال يف إجراءات  م( 

تحقيق متطلبات   احلصول   عىل الدرجة اجلامعية. 

المادة )5(:

يجــوز اجلمــع بني عقوبتــني تأديبيتني أو أكرث من العقوبــات المنصوص عليها يف  أ ( 

هذه  التعليمات. 

احلصول  عىل موافقة خطية مســبقة من اجلهات المختصة يف اجلامعة، أو إســاءة 

استعمال الموافقة  الممنوحة لممارسة األنشطة المذكورة. 

اإلخالل بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه المحارضات داخل اجلامعة.   ز ( 

أي إهانــة أو إســاءة يوجههــا الطالــب إىل عضــو هيئــة التدريــس أو إىل أي مــن  ح( 

العاملني أو  الطلبة يف اجلامعة أو زوارها. 

إتــالف أو رسقــة أي مــن الممتلكات اخلاصة باجلامعــة المنقولة وغــر المنقولة، أو  ط( 

بالعاملني فيها  أو بطلبتها أو بزوارها. 

مخالفة األنظمة والتعليمات واألسس والقرارات سارية المفعول يف اجلامعة.   ي( 

الزتوير يف الوثائق المقدمة إىل اجلامعة، واستعمال األوراق المزورة يف أي أغراض جامعية.  ك( 

إدخــال أو حمــل أو اســتخدام مــواد غــر مروعــة مثــل )المروبــات الروحيــة،  ل( 

المخدرات ...  اخل(، واستخدامها لغرض غر مروع يف اجلامعة. 

حضور الطالب إىل اجلامعة وهو تحت تأثر المروبات الروحية أو المواد المخدرة.  م( 

الزتوير يف الوثائق اجلامعية أو استعمال األوراق المزورة يف أي أغراض جامعية أو  ن( 

إعطاء  وثائق وهويات جامعية للغر بقصد استعمالها بطريقة غر مروعة.  

س( اتفاق طالب مع طالب آخر أو شــخص آخر عىل الدخول لتأدية امتحان أو اختبار 

بداًل منه  ودخل لتأديته. 

التحريض أو التدبر أو االشرتاك أو التدخل يف أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات  ع( 

ثنائيــة أو  جماعيــة ضــد طلبــة أو أشــخاص آخريــن داخــل اجلامعــة أو خارجهــا يف 

مناسبات تشرتك فيها  اجلامعة أو نشاط تقوم به. 

التدخني داخل مباين اجلامعات.   ف( 

ص( كل مــا مــن شــأنه أن ُيخــل بعمليــة ســر االمتحان من إثــارة بلبلة أو إســاءة أو 

استعمال اجلهاز  النقال أو غره. 

ينتهي مفعول العقوبات التأديبية عن الطالب مبارشة عىل النحو اآليت رشيطة أن  ب( 

يكون  الطالب يف كل منها حسن السرة والسلوك خالل هذه المدة.     

التنبيه اخلطي بعد ميض أربعة أشهر.   .1 

اإلنذار األول واإلنذار المزدوج بعد ميض سنة واحدة.    .2 

اإلنذار النهايئ والفصل المؤقت بعد ميض سنتني، ويف حاالت خاصة لمجلس   .3 

العمداء  النظر يف حالة الطالب بعد تخرجه. 

المادة )6(:

تُحفــظ قــرارات فرض العقوبــات التأديبية يف ملف الطالب لدى عمادة شــؤون الطلبة 

ودائــرة القبــول  والتســجيل، ويبلغ ويل أمــر الطالب واجلهــة الموفــدة، إن وجدت، قرار 

العقوبة. 

المادة )7(:

إذا ثبتــت نتيجــة التحقيــق قيام الطالب بالغــش أو محاولة الغــش يف امتحان أو  أ ( 

اختبــار أو أي  مــن أعمــال الفصل يف أي مادة من المواد الدراســية، ترصد له عالمة 

صفر يف المادة،  وتوقع عليه العقوبة المناسبة. 

إذا ثبــت تكــرار قيــام الطالب بالغش أو محاولة الغش يف امتحــان أو اختبار أو أي  ب( 

من  أعمال الفصل يف أي مادة من المواد الدراسية، توقع عليه العقوبتان اآلتيتان 

مجتمعتني: 

 1. رصد عالمة صفر يف المادة.                   2. اإلنذار النهايئ عىل األقل.   

إذا اكتشــف الغــش يف االمتحــان أو االختبــار يف أي وقــت بعــد انتهائــه فال يعفي  ج( 

مرتبكه من  المسؤولية التأديبية، ويحال هذا الطالب إىل جلنة التحقيق المختصة 

للتوصية بإيقاع  العقوبة المناسبة عليه. 


