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s€br€a @lbj€a

@pbjqaÎ @’Ó‘zn€aÎ @¡jö€a
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¡jö€a @paıaäug @ZÚéflb®a @ÒÖbΩa

الضبط: بأعمال يقوم  -١

والسالمة. األمن موظفووموظفات

واملوظفون م، حكم ومن التدرس يئة أعضاء من امعة ا و سو م

املخالفة. موضوع حيال ا ن لف امل األعمال طبيعة بالضبطوفق املختصون

الء وو العلمية األقسام ورؤساء الء، والو التعليمية، الوحدات عمداء

األقسام. ووكيالت

االختصاص. االختصاص.احب بقرارمنصاحب الضبط مة م إليھ ل يو من
ً
سا متل شـخص أي ضبط عند بالواقعة

ً
محضرا الضبط مسؤول يحرر  -٢

األدلة جميع تحرز مع الالئحة، ا عل املنصوص املخالفات من أي اب بارت

الوحدة خارج الضبط ان املباشرإذا مديره املحضرإ برفع قوم و واإلثباتات،

التعليمية. الوحدة الضبطداخل ان إذا نة سال رئ أوإ التعليمية،



١٩ التأديب الئحة

الوحدة ونخارج ت حاالتضبطاملخالفاتال املباشر املدير يجبع  -٣

ا إل ت ي الـ التعليمية ة ا عميد إ مرفقاتھ املحضرمع إحالة التعليمية

عمل. أيام ثالثة التتجاوز مدة املخالفخالل

مضبوطات أحد ان إذا إال املخالف يخص غرض أي ش تفت يجوز ال  -٤

املخالفة.
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@pbjqaÎ @’Ó‘zn€a @paıaäug @ZÚçÖbé€a @ÒÖbΩa@pbjqaÎ @’Ó‘zn€a @paıaäug @ZÚçÖbé€a @ÒÖbΩa

للتحقيق.
ً
موعدا نة ال وتحدد املخالفة اب شعراملخالفبارت ُ  -١

برده ع أرسل أو ،
ً
صيا سلمھ إذا لإلشعار

ً
سلما م املخالف عد  -٢

اإلبالغ. طرق من طرق بأي أوأبلغ امعة، ا لدى ل امل ي و أواإللك العادي

دفاعھ، ت وتث أقوالھ، سمع و معھ نة ال وتحقق املخالف، ستد  -٣

مخالف. ل ل محضرمستقل حرر و

التحقيق. أثناء كرامتھ من والالنيل عليھ املخالفوالالتأث إكراه اليجوز  -٤

: ي ما :ملحضرع ي ما املحضرع يحتوي أن يجب  -٥

جلسة. ل ل انھ، وم وتارخھ التحقيق بداية وقت - أ

ياناتھ. املخالفو اسم - ب

للمخالف. ة املوج نصاألسئلة - ج

املخالفودفاعھ. نصإجابة - د
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وجدت. إن ود، الش إفادات - ه

نة. ال توصية و-

م. وتوقيعا م ومناص نة ال أعضاء أسماء ز-

فيقيد التوقيع رفضھ وعند إجابة، ل اية املخالفأوبصمتھ توقيع - ح

ب. الس ن ب املحضرو ذلك

عذرمشروعوع دون ن متتاليت ن مرت التحقيق حضور املخالفعن امتنع إذا  -٦

التوصية بصدور املخالف بلغ و ،
ً
غيابيا تراه بما التوصية نة ل يحق فإنھ

ة. بالعقو

ادة، الش ذلك: ومن اإلثبات، طرق من طرق بأي املخالفة إثبات يجوز  -٧

ا. وغ الرقمية، واألدلة ر، والتصو والكتابة، واإلقرار،

طرفھ إخالء أو امعة ا من للتحقيق املحال الشـخص سـحاب ا يجوز ال  -٨

املوضوع. الفصل قبل



التأديب الئحة ٢٢

فظخالل أوا ة بالعقو والتوصية التحقيق من اء االن نة ال ع يجب  -٩

س رئ إ الفرعية نة ال س رئ رفع و عمل، يوم عشر خمسة تتجاوز ال مدة

ات العقو وذلك واألدلة، ندات املس امل ب
ً
املحضرمشفوعا املركزة نة ال

. أوأك درا فصل ملدة بالفصل التوصية املتضمنة

واألدلة ندات املس امل ب
ً
املحضرمشفوعا فع ف ات العقو من ا دو ما أما

امعة. مديرا إ
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…iaä€a @lbj€a
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kÌÖdn‹€ @ÚjuÏΩa @pb–€bÇΩa @ZÚ»ibé€a @ÒÖbΩa

أو بالدين، تخل أوأقوال أفعال من يصدر ما ل للتأديب موجبة مخالفة عد

امعية، ا التعليمات أو العامة، واآلداب العام النظام أو اللوائح، أو األنظمة،

ذلك: ومن مخالفة، أي اب ارت ع أوالتواطؤأواملساعدة الشروع وكذلك
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ا. لغ رالطالبة تصو  -٢٤

ا. ر بتصو ا لغ الطالبة سماح  -٢٥

أو امعة ا أوموظفي م حكم التدرسومن يئة رالطالبأعضاء تصو  -٢٦

رأوعلمھ. التصو عليھ وقع من رضا دون الطالب

غ ر باملظا ور الظ أو املعتدل السلوك أو العام بالذوق يخل ما س ل  -٢٧

الالئقة.

املحددة.ملحددة. الزي بضوابط ام باالل اإلخالل  -٢٨

ه. غ خصوصية ع االعتداء  -٢٩

امعة. ا موافقة شطدون م أي إقامة  -٣٠

امعة. ل الرسمية األختام استخدام  -٣١

الكيدية. اوى أوالش اذبة ال البالغات  -٣٢

امعة. ا شطة وأ برامج عطيل  -٣٣

.
ً
سا املخالفمتل ضبط الضبطعند مسؤو مقاومة  -٣٤

ا. ا.تنفيذ تنفيذ أومقاومة ة للعقو االمتثال عدم  -٣٥

اإلبالغ عدم مع والسالمة باألمن تخل ال املخالفات من مخالفة بأي العلم  -٣٦

. عذرشر دون ا ع







التأديب الئحة ٣٠

’œaäΩa @pb–€b´@ZÒäí« @ÚÌÖbßa @ÒÖbΩa

ع التواطؤ أو املنظم، الغياب ذلك: بما التعليمية العملية ق عو  -٦
الغياب.

ذلك. ع أواملوافقة ،
ً
ة أوشفا كتابة غائب لطالب الطالب تحض  -٧

.
ً
ونيا أوإلك

ً
ورقيا مشروعة غ بطرقة املستحقة الدرجة غي  -٨

. عذرشر دون ا ع اإلبالغ وعدم عليمية مخالفة بأي العلم  -٩

إذن. دون ه لغ املخصصة العامة املرافق استخدام  -١

العامة. املرافق ع الكتابة  -٢

العامة. باملرافق العبث  -٣

العامة. املرافق استخدام إساءة  -٤

العامة. املرافق ع االعتداء  -٥

العامة. املرافق من السرقة  -٦
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èflb®a @lbj€a

@pbiÏ‘»€aÎ @ÚÓy˝ïa @7iaÜn€a
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ÚiÏ‘»€a @âbÓnÅa @¡iaÏô @ZÒäí« @Úr€br€a @ÒÖbΩa

ÚÓy˝ïa @7iaÜn€a @ZÒäí« @ÚÓ„br€a @ÒÖbΩa

ا: مناسب ترى ال االت ا الفرعية نة ل يمكن

أوإرشادية. أواجتماعية أوسلوكية نفسية ة ج املخالفإ إحالة

ن. التدخ افحة م عيادات املخالفإ إحالة

امعة. ا داخل أخرى ة ج أي املخالفإ إحالة

ي: يأ ما مراعاة ا ودرج ة العقو اختيارنوع يجبعند

ة. العقو إيقاع التدرج  -١

املخالفة. مع ة العقو تناسب  -٢

املخالفة. صاحبتوقوع ال واملخففة املشددة الظروف  -٣

تكراراملخالفة. عند ة العقو شديد   -٤

منضرر. ا إيقاع ع تب ي قد وما ة العقو إيقاع ة املص ن ب املوازنة  -٥





التأديب الئحة ٣٤

ÚiÏ‘»€a @àÓ–‰m @ZÒäí« @Úéflb®a @ÒÖbΩa

عد إال النظامي املخالف مركز ع التأث وال ة العقو تنفيذ يجوز ال  -١

القرارالقطعية. ساب اك

القرارالقطعية. ساب اك فور ة العقو تنفيذ يجب  -٢

سري. ل ش الصادرة بالقرارات العالقة ذات ات ا تبلغ  -٣

اإلبالغ. طرق من طرق بأي القطعية ا سا اك عد ة املخالفبالعقو يبلغ  -٤

امعة. ا داخل ية التأدي ة القرارالصادربالعقو إعالن يجوز  -٥

ذلك. ستد ما وجود أمراملخالفبالقرارعند و إبالغ يجب  -٦

درا درافصل فصل ع التزد محددة ملدة ة العقو تنفيذ بتأجيل التوصية يجوز  -٧

أوالفرعية. املركزة نة ال ا تقدر ال االت ا

ا. تعدم ث ع وقا ع ية مب انت إذا ة العقو تل  -٨
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@êÖbé€a @lbj€a
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Úflb« @‚bÿyc @ZÒäí« @ÚçÖbé€a @ÒÖbΩaÚflb« @‚bÿyc @ZÒäí« @ÚçÖbé€a @ÒÖbΩa

ات ل ي نا ا ع الطا ذات املخالفات بإحالة الفرعية نة ال تو  -١

العالقة. ذات واللوائح لألنظمة
ً
وفقا املختصة

إيقاع من املختصة ات ل ي نا ا ع الطا ذات املخالفات إحالة يمنع ال  -٢

التأديب. ان قبل من ية التأدي ة العقو

ع الطا ذات املخالفة للنظر افية ندات واملس اإلثباتات تكن لم إذا  -٣

القضية. اء ان ح ا وقفالنظرف الفرعية نة ال فع ي، نا ا

ات املم اتن املم من املخالف حرمان ية التأدي ة إصدارالعقو ع تب ي أن يجوز  -٤

تخفيض أو الراضية، شآت امل دخول مثل ا سو مل امعة ا ا تقدم ال

املماثلة. ات املم من ا أوغ التذاكر،

البت ن تخرجھ إجراءات إيقاف للتحقيق املخالف إحالة ع تب ي  -٥

موضوعھ.

عند عندلتأديب التأديب نة إ الطالب إحالة من ان اإلس عقد بنود تطبيق اليمنع  -٦

نة إ فتحال ان اإلس عقد ا شمل ال مخالفة ل و ذلك، ستوجب ما وجود

التأديب.
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واللوائح املـرور بنظــــام ورد مـا ـا شـأ يطبق ـة املرور املخالفـات جميع -٧

نة إ فتحال لوائحھ أو املرور نظام ا شمل ال مخالفة ل و لھ، التنفيـذيــة

التأديب.

عة الرا املادة ا عل املنصوص ات العقو عض إصدار تفوض يجوز -٨

امعة. مديرا من يصدر قرار وفق العالقة ذات ان ل عشرة

وإجراءاتھ. التظلم قواعد وفق ة العقو من التظلم للطالب يحق -٩

مواد من الالئحة ذه تتضمنھ بما علمھ عدم يحتج أن للطالب يجوز ال مواد- من الالئحة ذه تتضمنھ بما علمھ عدم يحتج أن للطالب يجوز ال -١٠

عليمات. من امعة ا تصدره أوبما ام وأح

الدائمة ان ال معاملة الالئحة ذه بموجب ونة امل التأديب ان عامل -١١

امعة. ا
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Úzˆ˝€a @7é–mÎ @’Ójm @ZÒäí« @Ú»ibé€a @ÒÖbΩa

@ıbÃ€aÎ @ÊbÌäé€a @ZÒäí« @Ú‰flbr€a @ÒÖbΩa

واللوائح األنظمة شأنھ يطبق الالئحة ذه خاص نص فيھ يرد لم ما  -١
اململكة. ا املعمول ة السار والقرارات

الالئحة. ذه تفس حق امعة ملجلسا  -٢

أوقرارات. عاميم أو لوائح من ا سبق ما ل الالئحة ذه تل  -١

امعة. مجلسا من ا اعتماد ع
ً
يوما مرور٦٠ عد الالئحة ذه سري  -٢


