الئحة تأديب الطالب

بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

1439هـ2018/م

تمهيد:
٭بعــد االطــاع علــى املــادة العشــرين مــن نظــام مجلــس التعليــم العالــي الصــادر باملرســوم امللكــي
رقــم (م )8/وتاريــخ 1414/6/4هـ.
٭والئحــة الدراســات واالختبــارات املعدلــة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم ()1423/27/13
وتاريخ 1423/11/2هـ واملتوج مبوافقة خادم احلرمني الشريفني رئيس مجلس الوزراء رئيس
مجلــس التعليــم العالــي بالتوجيــه البرقــي الكــرمي رقــم /7ب 45888/وتاريــخ 1423/11/23هــ.
٭والالئحــة املوحــدة للدراســات العليــا يف اجلامعــات الصــادرة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي
رقــم ( )1417/6/3وتاريــخ 1417/8/26ه ـ واملتــوج مبوافقــة خــادم احلرمــن الشــريفني رئيــس
مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس التعليــم العالــي بالتوجيــه البرقــي الكــرمي رقــم /7ب8574/
وتاريــخ 1418/6/17ه ـ
٭وقــرار مجلــس الــوزراء بشــأن ضوابــط قبــول طــاب املنــح الدراســية لغيــر الســعوديني يف
مؤسســات التعليــم العالــي رقــم  94وتاريــخ 1431/3/29هــ.
٭وقــرار مجلــس اجلامعــة رقــم ( )1437/1436/457وتاريــخ 1437/9/17ه ـ املتضمــن املوافقــة على
التعديــات املقترحــة علــى الئحــة تأديــب الطــاب.
٭صدرت هذه الالئحة بقرار مجلس اجلامعة رقم          وتاريخ 1439/6/16هـ.
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المادة األولى :التعريفات
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املب ّينة أمامها ما لم ينص على خالف ذلك:
٭اجلامعة :اجلامعة اإلسالمية.
٭الطالــب :كل طالــب مقيــد يف معهــد تعليــم اللغــة العربيــة ،أويف مرحلــة البكالوريــوس ،أو الدبلــوم،أو املاجســتير،
ـتمعا أم زائـ ًـرا ،وكذلــك  طالــب املنحــة اخلارجيــة املتخــرج
أو الدكتــوراه؛ ســواء أكان
منتظمــا أم منتس ـ ًبا أم مسـ ً
ً
أو املطــوي قيــده أو املؤجــل  أو املعتــذر.
٭املخالفــة :كل مــا يصــدر مــن الطالــب مــن فعــل أو امتنــاع أو إخــال بالواجبــات أو القواعــد الســلوكية أو اآلداب
اخلاصــة باجلامعــة والعامــة؛ ســواء أكان ذلــك داخــل احلــرم اجلامعــي أم خارجــه؛ مبــا ينعكــس علــى اجلامعــة
وســمعة طالبهــا ويؤثــر علــى ســلوكه كطالــب منتســب للجامعــة.
٭العقوبة التأديبية :كل عقوبة منصوص  عليها على  سبيل احلصر يف (املادة الثالثة) من هذه الالئحة.
٭االختبــار :كل اختبــار  فصلــي أو  نهائــي؛ وفقً ــا  لألحــكام  التــي  حددتهــا الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة
اجلامعية.
٭اللجنــة الدائمــة للتأديــب :اللجنــة املشــكلة بقــرار مــن مديــر اجلامعــة؛ للنظــر  يف مــا ُيرفــع  إليهــا من مخالفات
وإصدار  القرارات املناســبة بحقها.
٭املنحة الدراسية :املقعد الدراسي الذي يحصل عليه  الطالب غير السعودي للدراسة يف اجلامعة.

المادة الثانية :المخالفات التأديبية
يعتبــر مخالفــة تأديبيــة كل إخــال باألحــكام الشــرعية أو األنظمــة واللوائــح والتعليمــات  واألعــراف اجلامعيــة و
اآلداب العامــة؛ وعلــى األخــص مــا يأتــي:
1.1كل قــول أو ســلوك يخالــف العقيــدة الصحيحــة واملنهــج الوســطي أو ميــس الشــرف والكرامــة أو يخــل بحســن  
الســيرة  والســلوك؛ داخــل اجلامعــة أو خارجهــا .
2.2الدعــوة إلــى األفــكار املنحرفــة أو الترويــج لهــا أو االنتمــاء إلــى اجلماعــات والتنظيمــات احملظــورة أو الترويــج
لهــا أو تأييدهــا.
3.3إصدار  النشرات  أو  توزيعها أو جمع توقيعات دون موافقة من اجلامعة.
4.4القيام بأي عمل أو نشاط َيدخل يف اختصاص اجلامعة دون إذن أو تكليف بذلك.
5.5االعتداء بالقول أو الفعل على الغير.
6.6كل  إتــاف أو محاولــة إتــاف ملنشــآت اجلامعــة أو ممتلكاتهــا الثابتــة أو املنقولــة ،أو إســاءة اســتعمال مرافقهــا
ومحتوياتهــا.
7.7تنظيم األنشطة أو اللقاءات اجلماعية أو حضورها أو إنشاء اجلمعيات داخل أو خارج اجلامعة أو االشتراك
فيهــا بغيــر احلصــول علــى موافقــة من اجلامعة.
8.8اســتخدام التقنيــات احلديثــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي ومواقــع اإلنترنــت أو  وســائل  اإلعــام املختلفــة
بهــدف اإلضــرار بالغيــر.
9.9القيام بجمع أموال أو تبرعات حتت أي مسمى دون احلصول على موافقة اجلامعة.
1010االمتنــاع املدبــر عــن حضــور احملاضــرات والــدروس أو األعمــال اجلامعيــة األخــرى التــي تقضــي اللوائــح
باملواظبــة عليهــا ،أو الرســوب املتعمــد.
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1111التزوير بكل أشكاله.
1212كل غــش يف االختبــار بــأي وســيلة كانــت ،أو شــروع أو اشــتراك فيــه ،أو مســاعدة  عليــه  ،أو احلصــول بطريقــة غيــر
مشــروعة علــى أســئلة االختبــار قبــل انعقــاده ،أو إدخــال الطالــب  بديـ ًا عنــه يف االختبــارات الفصليــة أو النهائيــة
أو دخولــه بــد ًال عــن غيــره ،وكذلــك اإلخــال باألمانــة العلميــة يف  البحــوث العلميــة أو الرســائل اجلامعيــة ،أو
اإلخــال بنظــام االختبــارات.
1313حمــل أو حيــازة الســاح النــاري ولــو كان  مرخصـ ًا  أو  الســاح  األبيــض  أو االحتفــاظ  مبــواد  قابلــة  لالشــتعال
أو االنفجــار أو أي مــواد ميكــن اســتخدامها لغــرض غيــر مشــروع  داخــل  اجلامعــة ومرافقهــا  ،أو التهديــد
باســتعمال أي مــن ذلــك.
1414إخــال الطالــب أثنــاء إجــراء التحقيــق معــه بالنظــام أو خروجــه عــن حــدود األخــاق واآلداب الواجبــة يف
تصرفاتــه أو يف مخاطبتــه.
1515االمتناع  عن  تقدمي األوراق الثبوتية جلهات االختصاص يف حال طلبها .
1616التدخني باجلامعة.
1717استخدام املخدرات أو ترويجها أو توزيعها.
1818إيواء من ال يستحق السكن يف سكن اجلامعة.
1919مخالفة أنظمة اإلسكان اجلامعي يف  الوحدات التابعة للجامعة داخلها وخارجها.
2020إثــارة النعــرات العنصريــة أو القبليــة أو الفئويــة أو املناطقيــة أو الطائفيــة أو احلزبيــة بــن الطــاب ،وتكويــن
اجلماعــات الطالبيــة الفتعــال الشــجار واملشــكالت داخــل اجلامعــة أو خارجهــا.
2121الدعوة إلى التجمهر أو االعتصامات أو املظاهرات أو إقامتها واملشاركة فيها.
2222انتحال شخصية  الغير  يف أي من األمور التي لها عالقة باجلامعة وشؤونها.
2323دخول السيارات غير املصرح لها إلى داخل احلرم اجلامعي .
2424مخالفة أنظمة اإلقامة أو العمل بدون إذن.
ُّ 2525
كل مخالفــة أخــرى تــرى اجلامعــة أنهــا ُتشـ ِّـكل إخــا ًال مبــا ُتصـ ِّـدره مــن لوائــح وتعليمــات وقــرارات ولــم َيــرد بشــأنها
نــص يف هــذه الالئحــة.
المادة الثالثة :العقوبات التأديبية للطالب
1.1التنبيه مشافهة.
2.2اللوم.
3.3اإلنذار كتابة والتوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار املخالفة.
4.4اإلنذار بالفصل والتوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار املخالفة .
5.5احلرمان من التسجيل يف برنامج التشغيل الطالبي ملدة فصلني دراسيني أو أكثر.
6.6الفصل من الكلية أو املعهد ملدة فصل دراسي أو أكثر.
7.7احلرمان من القبول يف الدراسات العليا  ،أو يف املرحلة اجلامعية إن كان يف مرحلة دونها.
8.8الفصــل التأديبــي النهائــي مــن اجلامعــة؛ ويبلــغ قــرار الفصــل إلــى اجلامعــات األخــرى ويترتــب عليــه عــدم
صالحيــة الطالــب للقيــد أو التقــدم لالمتحانــات يف جامعــات اململكــة.
9.9العقوبــات اخلاصــة باإلخــال بنظــام االختبــارات والغــش وفــق مــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة الرابعــة مــن هــذه
الالئحة.
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المادة الرابعة  :اإلخالل بنظام االختبارات والغش
ـام الطالــب بإحــداث ضجيــج أو نحــوه أو حتـ ّـدث مــع غيــر املشــرفني ،أو عــدم
أو ًالُ :يعـ ّـد إخــا ًال بنظــام االختبــارات قيـ ُ
االمتثــال الفــوري لتوجيهاتهــم داخــل اللجنــة ،وكذلــك ارتكابــه ألي فعــل أو تص ـ ّرف مــن شــأنه التأثيــر علــى هــدوء
ـحب منــه ورقــة اإلجابــة
اللجنــة أو اإلخــال بنظامهــا؛
ويوجــه للطالــب إنــذار يف املــرة األولــى؛ فــإذا تكـ َّـرر منــه ذلــك ُتسـ َ
َّ
ويعـ ّـد محضــر بذلــك للنظــر يف مســاءلته تأديبي ـ ًا.
ويتــم إخراجــه مــن قاعــة االختبــار دون الغــاء االختبــار؛ ُ
أي معلومــة أو فائــدة
ثانيـ ًاُ :يعـ ّـد الطالــب ًّ
أي فعــل أو تصـ ّر ٍف مــن شــأنه احلصــول علــى ِّ
غاشــا يف االختبــار متــى ارتكــب َّ
يف اإلجابــة علــى أســئلة االختبــار ،أو متكــن طالــب غيــره مــن ذلــك ولــو لــم تتحقــق تلــك النتيجــة ،أو ضبــط بحوزتــه
ـأي وســيلة كانــت وفــق مــا ورد بالفقــرة ( )12مــن املــادة الثانيــة
أي شــيء لــه صلــة باملقــرر و لــو لــم يســتفد منــه ،ولــو متّ بـ ِّ
مــن هــذه الالئحــة؛ ويتــم إعــداد محضــر بذلــك وفــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذه الالئحــة للنظــر يف مســاءلته
التأديبيــة ،وتســحب منــه ورقــة اإلجابــة علــى أن يعاقــب باآلتــي:
1.1إلغاء اختباره يف املقرر إذا كان مرتكب ًا للغش أول مرة.
2.2إلغاء اختباره يف جميع مقررات الفصل الذي يختبر فيه إذا تكرر منه الغش للمرة الثانية.
3.3الفصل التأديبي النهائي من اجلامعة إذا تكرر منه الغش للمرة الثالثة.
أي مــن أعضــاء هيئــة
4.4الفصــل التأديبــي النهائــي مــن اجلامعــة يف حــال التعـ ّـدي علــى موظفــي اجلامعــة أو ٍّ
التدريــس بالقــول أو الفعــل  .
5.5الفصل التأديبي النهائي من اجلامعة لطالب الدراسات العليا إذا ارتكب مخالفة الغش ولو ألول مرة.

المادة الخامسة  :ضبط المخالفات
ألعضــاء هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم وموظفــي اجلامعــة اإلداريــن املع ّينــن أو املكلفــن ضبـ ُـط املخالفــات التــي
تقــع مــن الطــاب داخــل نطــاق احلــرم اجلامعــي متــى مــا كانــت لهــا صلــة باملهــام املكلفــن بهــا ،وحتريــر محضــر
متضمــن صفتــه وتاريخــه وســاعته ومــكان الضبــط واملخالفــة املضبوطــة واســم مرتكبهــا وأدلتهــا ،وإرفــاق مــا ُيضبــط
كحــرز باحملضــر؛ علــى أن ُيثبــت باحملضــر وصـ ُـف احلــرز وكيفيـ ُـة ضبطــه ووجــه االســتدالل بــه.

المادة السادسة  :تلقي المخالفات المضبوطة والشكاوى
يتــم ال ّرفــع لعميــد الكليــة أو املعهــد املختــص إذا كانــت املخالفــة داخــل نطــاق الكليــة ،أو الرفــع لعميــد شــؤون الطــاب
إذا كانــت املخالفــة ُضبطــت داخــل نطــاق اجلامعــة يف غيــر اجلهــة التعليميــة التــي يتبعهــا الطالــب؛ كمــا أنّ لهــم تلقــي
ـواء أوقعــت داخــل احلــرم اجلامعــي أم خارجــه.
الشــكاوى التــي ُتقـ ّـدم بشــأن ارتــكاب مــا ُيعـ ّـد مخالفــة تأديبيــة؛ سـ ٌ

المادة السابعة :اإلحالة للتحقيق
ُيحيــل عميـ ُـد الكليــة الطالـ َـب للتحقيــق يف املخالفــة املنســوبة ،ويكــون التحقيــقُ مــع الطالــب مبعرفــة أحــد أعضــاء
هيئــة التدريــس بالكليــة ،وتكــون اإلحالــة بالتحقيــق مــن عميــد شــؤون الطــاب إلــى مــن يــرى مناســبة إســناد التحقيــق
اليــه بوحــدة القضايــا الطالبيــة املشــكّ لة بالعمــادة لهــذا الغــرض؛ وملديــر اجلامعــة أن ُيق ـ ّرر تشــكيل جلنــة للتحقيــق
يف املخالفــات التــي َيــرى فيهــا مناســبة ذلــك اإلجــراء؛ علــى أن يقــوم احملقــق بإعــداد تقريــر عــن التحقيــق؛ متضم ًنــا
التوصيــة باإلجــراء املقتــرح اتخــاذه ومبرراتــه ،والرفــع بذلــك لعميــد الكليــة أو عميــد شــؤون الطــاب التخــاذ االجــراء
املناســب وفــق هــذه الالئحــة.
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المادة الثامنة :تكليف الطالب بالحضور للتحقيق
َيتعـ ّـن إبــاغ الطالــب باملخالفــة املنســوبة إليــه ،وال ُتوقــع العقوبــة عليــه إال بعــد التحقيــق معــه وســماع أقوالــه
فيمــا ُنســب إليــه وكتابتهــا؛ ويســقط حقُّ ــه يف اإلدالء  بأقوالــه يف حــال تخ ّلفــه  عــن احلضــور للمقابلــة والتحقيــق
محدديــن مت إبالغــه بهمــا مســبقً ا ،مــا لــم يكــن لــه عــذر مقبــول.
ملوعديــن
َّ

المادة التاسعة  :توقيع العقوبة التأديبية
يختص بتوقيع العقوبات التأديبية على الطالب كل من:
1.1مديــر اجلامعــة أو مــن ينيبــه؛ ولــه إيقــاع جميــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة والرابعــة مــن
هــذه الالئحــة .
2.2جلنــة التأديــب؛ ولهــا إيقــاع جميــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة والرابعــة مــن هــذه الالئحــة
بعــد اإلحالــة إليهــا مــن أحــد العمــداء أو وكيــل اجلامعــة للشــؤون التعليميــة أو مديــر اجلامعــة.
3.3عميــد الكليــة أو املعهــد وعميــد شــؤون الطــاب؛ ولهــم إيقــاع جميــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة
الثالثــة والرابعــة مــن هــذه الالئحــة؛ مــا عــدا عقوبــة الفصــل التأديبــي النهائــي والفصــل التأديبــي ألكثــر مــن
فصــل دراســي  .

المادة العاشرة:
ُيراعــى يف إيقــاع العقوبــات أن تكــون متناســبة مــع جســامة املخالفــة؛ كمــا يجــب مراعــاة الســوابق والظــروف
واملالبســات املتع ّلقــة باملخالفــات ومبرتكبهــا.

المادة الحادية عشرة :اللجنة الدائمة للتأديب
تشكل  اللجنة  الدائمة  لتأديب  الطالب  بقرار  من معالي  مدير اجلامعة ،وتتكون من:
(رئيسا).
-1عميد شؤون الطالب
ً
(عضوا).
-2عميد القبول والتسجيل
ً
(عضوا).
-3عميد إحدى الكليات
ً
رئيس اللجنة أمينًا لها.
عي
       وي ِّ
ُ
ُ

المادة الثانية عشرة :إجراءات نظر الدعوي التأديبية
ويعـ ّـد متنــاز ًال عــن
تنعقــد اجتماعــات اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها؛ علــى أن ُيع َلــم الطالــب باحلضــور أمامهــا؛ ُ
ـة  املطلقــة؛  ويف كلّ
ْ
علــم باحلضــور وتخ َّلــف عنــه دون عــذر مقبــول ،و َتصــدر  قرارا ُتهــا  باألغلبيـ
دفاعــه إذا ُأ ِ
األحــوال ال يجــوز تأخيــر النظــر يف املخالفــة عــن أربعــة أســابيع مــن تاريــخ َتسـلّم رئيــس اللجنــة لهــا ،وال يدخــل
مــن ِضمنهــا اإلجــازات الرســمية ،و ُتع َتمــد  قراراتهــا مــن مديــر اجلامعــة ،وتكــون قــرارات جلنــة التأديــب نافــذ ًة مــن
تاريــخ صدورهــا؛ مــا لــم يتق ـ ّرر غيــر ذلــك.
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المادة الثالثة عشرة :التظلم من القرارات التأديبية
يجــوز للطالــب التظلــم إلــى مديــر اجلامعــة مــن القــرار الصــادر بحقــه؛ املتضمــن إيقــاع إحــدى العقوبــات
يومــا مــن
التأديبيــة املبنيــة يف املــادة (الثالثــة) مــن هــذه الالئحــة؛ و ذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز  خمســة عشــر ً
تاريــخ صــدور القــرار ،ويكــون قــرار مديــر اجلامعــة يف التظلــم نهائ ًّيــا ،أو ُيحيــل التظ ّلــم إلــى اللجنــة التأديبيــة
الدائمــة الســتئناف القــرارات التأديبيــة للطــاب ويكــون قــرار اللجنــة نهائي ـ ًا.

المادة الرابعة عشرة :اللجنة التأديبية الدائمة لالستئناف
ُتشــكّ ل اللجنــة التأديبيــة الدائمــة لالســتئناف بقــرار مــن مديــر اجلامعــة ،يحيــل إليهــا صاحــب الصالحيــة
طلبــات التظلــم مــن العقوبــات الصــادرة بحــق الطالــب؛ وتتك ـ ّون مــن:
-1وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية (رئيس ًا).
 -2عميد الدراسات العليا (عضواً).
 -3عميد إحدى الكليات (عضواً).
ويعـ ٍّـن رئيــس اللجنــة أمينـ ًا لهــا؛ ويســري بشــأن انعقادهــا واتخــاذ القــرارات مــا هــو مقــرر بشــأن جلنــة التأديــب
ُ
االبتدائيــة؛ علــى أن ُتعتمــد قراراتهــا مــن مديــر اجلامعــة.

المادة الخامسة عشرة:
ُتفــظ  القــرارات  الصــادرة  بالعقوبــات  التأديبيــة  يف  ملــف  الطالــب  ،وعلــى جميــع  اجلهــات  التــي تقــوم
املخالــف تزويــد عمــادة شــؤون الطــاب بصــورة مــن قرارهــا ،ويتر ّتــب علــى إيقــاع العقوبــة
بإيقــاع العقوبــة علــى
ِ
التأديبيــة إثباتهــا كمالحظــة ســلوكية علــى الطالــب ،وال يعطــى شــهادة حســن ســيرة وســلوك إال بعــد صــدور
قــرار مبحــو العقوبــة.

المادة السادسة عشرة :محو العقوبة التأديبية
باســتثناء عقوبــة الفصــل التأديبــي ،يجــوز محــو العقوبــة التأديبيــة مــن ملــف الطالــب بعــد مضــي ســنة
مــن إيقاعهــا واالنتهــاء مــن تنفيذهــا؛ علــى أن ُيقـ ّـدم الطالــب طل ًبــا بذلــك إلــى اللجنــة التأديبيــة الدائمــة
الســتئناف القــرارات التأديبيــة؛ وإن ثبــت عــدم ارتكابــه أي مخالفــات  حتــى تاريــخ تقــدمي الطلــب ،علــى أن
ـاء علــى توصيــة اللجنــة بذلــك.
َيصــدر قــرا ٌر مبحــو العقوبــة مــن مديــر اجلامعــة بنـ ً

المادة السابعة عشرة :التصرف في المضبوطات
ُتسـلّم املضبوطــات املشــروع حيازتهــا ملالكهــا باإليصــال الــازم بعــد انتهــاء القضيــة ،ويجــوز للمحقِّ ــق تســليمها
أثناء التحقيق إذا رأى عدم لزوم استمرار التحفظ عليها وإثبات ذلك بالتحقيق ،ويتم  إتالف  املضبوطات
الغيــر مشــروع حيازتهــا بعــد مضــي ســنة مــن تاريــخ إصــدار القــرار النهائــي يف الواقعــة املتع ّلقــة بهــا؛ علــى أن
يتــم ذلــك بإشــراف أمــن جلنــة تأديــب الطــاب وأحــد أعضائهــا ،وكتابــة محضــر بذلــك يضــاف إلــى ملفهــا،
وذلــك مــا لــم تسـ َّلم تلــك املضبوطــات جلهــة االختصــاص.
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المادة الثامنة عشرة :إعالن العقوبة
يجــوز  للجهــات التــي ُتصــدر العقوبــة إعالنهــا علــى الوســائل املناســبة داخــل الكليــة املق َّيــد بهــا الطالــب ،وكذلــك إبالغهــا
إلــى ولــي أمــر الطالــب.

المادة التاسعة عشرة:
املخالــف مبوجــب هــذه الالئحــة مــع مــا يصــدر  بحقِّ ــه  مــن اجلهــات األمنيــة أو
ال  يتعــارض إيقــاع العقوبــة علــى الطالــب
ِ
وال ينــع ذلــك مــن إيقــاع العقوبــة عليــه.
القضائيــة خــارج اجلامعــة،
َ

المادة العشرون:
العلــم بأنظمــة اجلامعــة ولوائحهــا وقراراتهــا  النافــذة ومــا  تصــدره مــن
ال يجــوز للطالــب أن   َيحتـ ّـج باجلهــل أو بعــدم ِ
تعليمــات مــن أَ ْجــل عــدم إيقــاع العقوبــات املقـ َّـررة بهــذه الالئحــة؛  وعلــى  اجلامعــة نشــر هــذه الالئحــة وإعالنهــا للطــاب
بكافــة وســائل اإلعــان املعمــول واملعت ـ َرف بهــا يف اجلامعــة.

المادة الحادية والعشرون:
ال يجــوز للطالــب احملــال إلــى التحقيــق أن ينســحب مــن اجلامعــة أو ُيخلــي طرفــه منهــا قبــل  انتهــاء التحقيــق معــه؛
ويتعـ َّـن علــى اجلهــات ذات العالقــة إخطــار عمــادة القبــول والتســجيل  إليقــاف إجــراءات تخ ّرجــه أو إخــاء طرفــه مــن
اجلامعــة حلــن  صــدور قــرار نهائــي يف موضــوع  املخالفــة املنســوب إليــه ارتكابهــا ،فــإن وقــع عليــه عقوبــة دون الفصــل
لتأديبــي يتــم اتخــاذ إجــراءات اعتمــاد النتيجــة وإعــان تخرجــه مبراعــاة تنفيــذ العقوبــة املقــررة ومقتضياتهــا ،وان وقــع
عليــه عقوبــة الفصــل فإ ّنــه ال ُيس ـلّم الشــهادة إنفــاذ ًا لعقوبــة الفصــل.

المادة الثانية والعشرون:
َيحــقِّ جلهــة التحقيــق مــع الطالــب أن ُتوصــي ملديــر اجلامعــة مبنــع طالــب املنحــة الدراســية  احملــال للتحقيــق مــن الســفر
حلــن البـ ِّـت بالقــرار النهائــي يف موضــوع مخالفتــه.

المادة الثالثة والعشرون:
أي مــن العقوبــات التأديبيــة الــواردة يف املــادة الثالثــة مــن هــذه الالئحــة علــى  املخالفــات التــي مضــى علــى
ال يجــوز إيقــاع ِّ
ارتكابهــا أكثــر مــن عامــن دون اتخــاذ أيــة إجــراءات للتحقيــق فيهــا.

المادة الرابعة والعشرون:
يف حالــة ثبــوت إحــدى وقائــع الغــش املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة مــن هــذه الالئحــة أو اإلخــال باألمانــة العلميــة
يف املشــروع البحثــي أو الرســالة املتممــة للمرحلــة الدراســية التــي ُق ّيــد فيهــا؛ وإذا كان الطالــب قــد َتسـلّم وثيقـ َة تخ ّرجــه
فإ ّنــه يجــوز للجامعــة ســحب قــرار منــح الوثيقــة أو الشــهادة  البتنائهــا علــى غــش وتدليــس مــن ِقبــل املســتفيد؛ وذلــك دون
التقييــد باملـ ّـدة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة ،مــع إبــاغ اجلهــات التــي اس ـتَخدمت فيهــا هــذه الوثيقــة أو الشــهادة ،كمــا
يجــوز لهــا  إحالــة كل مــا   َيتعلــق باملخالفــة مــن مســتندات وحتقيقــات إلــى  جهــات الدولــة املختصــة نظام ًّيــا بنظرهــا.
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المادة الخامسة والعشرون :
ً
ـه  مضافــا  إليهــا  تكلفــة  اإلصــاح  أو
يتحمــل الطالــب الــذي يثبــت ارتكابــه ملخالفــة تتســبب يف تلفيــات ِقيمــة مــا أتلفـ
التركيــب ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات ،وذلــك بخــاف مــا ُتوقعــه جهــة التأديــب عليــه مــن عقوبــات تأديبيــة واردة بهــذه
الالئحــة.

المادة السادسة والعشرون :
ملجلس اجلامعة احلق يف إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد بهذه الالئحة وله حق تفسيرها.

المادة السابعة والعشرون :
ُيعمــل  بهــذه  الالئحــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ  اعتمادهــا مــن مجلــس اجلامعــة ،و ُتلغــى الئحــة التأديــب الســابقة ،كمــا ُيلغــى
كل مــا يتعــارض معهــا مــن لوائــح أو قــرارات أو تعليمــات ســابقة.
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