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 جامعة امللك خالدوطالبات دليل احلقوق والواجبات لطالب 

 :مدير اجلامعةمعايل كلمة 

 صلى اهلل عليه وسلم بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل

مهمة في  ةضافليشكل إجامعة الملك خالد وطالبات أقدم دليل الحقوق والواجبات لطالب يسعدني أن 
بن سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك حيث يأتي متمشيًا مع اهتمامات ، لهمسياق خدمة الجامعة 
وركيزة رئيسية  ،التعليم في المملكة نموذج متميزأن يؤكد على إذ  -حفظه اهلل-عبدالعزيز آل سعود 
 .األجيال القادمة هم الثروة الحقيقية واالهتمام بهم هدف أساسيفلالستثمار والتنمية، 

الخطوات التي تخطوها الجامعة في طريقها نحو التميز بما يتناسب مع إحدى الدليل هذا كما يعد 
ايدة بالتعليم العالي وتطويره.  واهتماماتها المتز وجهودها المستمرة إلى النهوض بالوطن، سعي الحكومة الرشيدة 

 موتحرص على أن توفر لهعلى قمة أولوياتها،  محيث تضعه بطلبتهاويعبر هذا الدليل عن اهتمام الجامعة 
مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحقوق األكاديمية، وغير األكاديمية من خالل البرامج األكاديمية، والمقررات 

إلرشاد األكاديمي، والتغذية واإلسكان الجامعي، والرعاية الرياضية والطبية الدراسية، واألنشطة التعليمية، وا
يعد واآلداب التي من الواجبات  وقد أعدت الجامعة هذا الدليل للتقيد بما ورد فيهواالجتماعية، وغير ذلك.  

طن.  ويتطلب ، وحقوق الجامعة والو ء والزميالتزمالالوحقوق كل طالب وطالبة،  بها ضمانًا لحقوقااللتزام 
بي روعي في إعدادها أن تكون ذات طابع تأدي ةنظمذلك وجود إجراءات تأديبية لمن يخرج عن اللوائح واأل

صالحي وتقويمي، كما روعي أن تكون متدرجة   .في شدتها وا 

حقوقهم، أو من ضرر حق من شكواهم مما يرون أنه انتقاص ل وأالطلبة بحق تظلم اختتم الدليل و 
على قدر  -والطالباتالطالب وبناتي أبنائي -واطمئنان أنكم  نتيجة تطبيق قرار ما.  وأنا على ثقة  وقع عليهم 

 كبير من المسؤولية، وأنكم تمثلون أخالق الطالب الجامعي.

 مدير الجامعة

 فالح بن رجاء اهلل السلميأ. د. 
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 مقدمة:

وتفعيل قيمها مسؤولية مشتركة، وغاية تسعى قيادات ورسالتها، وأهدافها، الجامعة،  إن تحقيق رؤية
داراتها، وجميع منسوبيها  ن تحقيق تلك الغاية يؤد  إلى زيادة االستفادة من أل، إلى تحقيقهاالجامعة، وا 

ها من تقديم مجموعة جديدة من الخدمات وفقًا الحتياجات المجتمع، ن  مك  الخدمات التعليمية، والبحثية، وي  
يمكن الوصول إلى ذلك مالم يتوفر نظام متوازن، ومتكامل يجمع بين حقوق األفراد،  اته.  والوأفراده، ومؤسس

من االلتزام بالواجبات متابعة و  ،يقابلها من واجبات، مع وجود آليات واضحة، ومحددة لحفظ هذه الحقوق وما
 األخالقي القويم.  تأديبية لمن يخرج عن المسار السلوكي، و عقوبات خالل اتخاذ إجراءات تقويمية، و 

نال من ، بل يمتد ليفقط ينعكس على من ارتكبها ال المخالفةوقوع وتزداد أهمية األمر عندما يكون 
على قدرة الجامعة على تقديم خدماتها على الوجه األمثل للمستفيدين منها، وعلى  حقوق اآلخرين، ويؤثر سلباً 

عليها من حقوق  ومن هنا، فقد قامت جامعة الملك خالد بتحديد ما  .والطالبات ها الطالبؤ رأسهم أبنا
عليهم القيام به من واجبات  (، وكذا ماوالطالبات )حقوق الطالبمن الجنسين والتزامات تجاه طالبها 

( تجاه أنفسهم، وزمالئهم، وكافة منسوبي الجامعة، كما أعدت الئحة والطالبات والتزامات )واجبات الطالب
 ةنظمالقيم اإلسالمية، واآلداب العامة، واللوائح واأل الفونالمخالفين ممن يخ الطالب والطالبات لتأديب
حيث تحقق العدالة والمساواة فيما بينهم  ،الطلبةضمانات حقوق إحدى وجود الئحة للتأديب د ويع.  ةالجامعي

الطلبة الستيفاء  وضماناً   شدتها.طبيعتها أو نفس المخالفة لعقوبات تختلف في  ويتعرض مرتكب بحيث ال
حت لهم فرصة التظلم من العقوبات التي تقع على المخالف منهم، ويعتقد أنه قد تعرض يلكافة حقوقهم، فقد أت

، من خالل الئحة للتظلمات، كما وظروفها لظلم سواء في شدة العقوبة، أو في مالبسات المخالفة التي حدثت
للتظلم، أو تم إعدادها نماذج ، من خالل أنه انتقاص لحقوقهم أتاحت لهم الحق في الشكوى مما يعتقدون

والئحة التأديب وضوابط لتقديم شكوى.  كما وضعت الجامعة آلية للمراجعة الدورية للحقوق والواجبات، 
المستجدات األكاديمية، والتقنية، التي تطرأ في بيئة كذا ، و لتلك اللوائح، في ضوء نتائج التطبيق الفعلي التظلم

 التعليم العالي بصفة عامة، وجامعة الملك خالد بصفة خاصة.
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  األدلة حيث يحتو  على وتفعياًل لقيم الشفافية التي تتبناها الجامعة، فقد أعدت الدليل الذ  بين يديك
 التالية:واللوائح 

 جامعة الملك خالد.وطالبات حقوق طالب  -1
 جامعة الملك خالد.وطالبات واجبات طالب  -2
 المخالفين.التأديبية للطالب والطالبات الئحة ال -3
 التظلم. ضوابط -4
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 طالب جامعة امللك خالد حقوقأوالً: 

تأهياًل مناسبًا وتوفير بيئة أكاديمية متميزة وطالباتها يرتبط نجاح الجامعة بقدرتها على تأهيل طالبها 
.  ويستحيل أن تقوم الجامعة بدورها على الوجه همتيسر عمليات التعليم والتعلم، واإلعداد الشامل والمتوازن ل

عدم العقبات التي قد تحول دون هذا هو  ىحدإن إفي ذلك، إال وطالباتها األكمل دون أن يشاركها طالبها 
من هنا، حرصت و من حقوق، وما عليهم من واجبات.   الجامعة لما لهمطلبة صورة واضحة لدى وجود 

 خالل حياتهم الجامعية.الطلبة كون ميسرًا وموجهًا لسلوك جامعة على إعداد هذا الدليل ليال

 :اجلامعية للطلبةقوق احل

عدد من الحقوق والخدمات التي تقدمها له الجامعة مشتملة على جامعة الأو طالبة بلكل طالب 
الكفيلة بتوفيرها  اإلجراءاتوعلى الجامعة أن تتخذ مجموعة من الحقوق األكاديمية، وغير األكاديمية، 

 يلي: ماالطلبة توفير ، وتشمل حقوق وتحقيقها

 الحقوق األكاديمية: -1

 يلي: ما ةطلبللعلى الجامعة أن توفر 

 الدراسةوائح ول ،موواجباتهم هحقوقمن خاللها على  وناألدلة اإلرشادية المناسبة التي يتعرف .1
 أو كتب من الجامعة، في المتاحة عبر كافة الوسائل، والتأديب، وضوابط التظلم واالختبارات

الندوات واللقاءات ة اإللكترونية للجامعة، باإلضافة إلى بالبواعبر  إلكترونية روابط أو مطويات
 التعريفية.

 لمستجدين.لوخدماتها خاصة ، ومرافقها ،الجامعة بأنظمة ةلتعريف الطلببرامج إرشادية  .2

، وتحقيق م، وطاقاتهماالستغالل األمثل لقدراته منالطلبة ن ومناخ أكاديمي مناسب يمك   دراسية بيئة .3
 الحد األقصى من االستيعاب والتحصيل.
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في حل المشكالت  م، والتعاون معهأكاديمياً وتوجيههم  ،في كليات الجامعةالطلبة إلرشاد  فعاالً  اً نظام .4
 بطريقة مناسبة. مههالتي قد تواج

يسمح لهم وألسرهم بتنظيم بما للطلبة تاحته ا  مع بداية كل عام دراسي، و  يعالن التقويم الجامعإ .5
 وفقًا لمقتضياته. أوقاتهم

تاحة الفرصة  ،الدراسة بدء قبل الدراسية الجداولإعالن  .6 ما تعديلها  اتواقتراحآرائهم  إلبداءبة لللطوا 
 أمكن.

المتاحة، وفرص العمل التي تؤهل  التخصصات ومعرفة األكاديمية، للبرامج الدراسية لخططاإعالن  .7
 .هذه البرامج هال

الضوابط العادلة للتسجيل في  مراعاة مع النظام، يتيحها التي في المقررات التسجيل إجراءات تسهيل .8
 نفس التوقيت.و للتسجيل في نفس المقرر  ةبات الطلحالة عدم إمكانية تحقيق كافة رغب

 الدراسة لنظام وفقاً عنه،  االعتذار أو بأكمله دراسي فصل تأجيل حذفه، أو أو مقرر إضافةإمكانية  .9
 .التقويم الجامعي حسب مع االلتزام بالمواعيد المحددة ولوائحها، بالجامعة

 واللوائح حسب األنظمة أخرى، جامعة إلى الجامعة من أو آلخر تخصص التحويل منإمكانية  .11
 .الشأن هذا في الصادرة

 وموضوعاته، ومراجعه ،هأهداف، و الدراسي توصيف المقررب منذ بدء العام الدراسي ةالطلب تعريف .11
 بكل منها.وتوزيع الدرجات الخاصة وتوقيتاتها، التقويم، وأنواع ، ممنه المطلوبة والواجبات الرئيسة،

 أوقاتها تغيير أو المحاضرات إلغاء وعدم النظرية والعملية،الدراسة  ساعات استيفاءالجامعة ب التزام .12
 .ذلك في المختص مع القسم والتنسيق الضرورة، حالة في إال

وتسلسلي،  واضح بشكل ومن في حكمهم التدريس هيئة أعضاء قبل من العلمية المادة تقديم .13
 .تعليمية واستراتيجيات وأنشطة تقنيات من ذلك يسهل ما واستخدام
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 لم ماومن في حكمه  التدريس، هيئة عضو مع الالئقة العلمية والمناقشة الستفسارإتاحة الفرصة ل .14
 .واألنظمة اآلداب ضيهتتق ما النقاش يتجاوز

 موعد عن ومن في حكمه التدريس هيئة عضو إن تأخر الدرس قاعة من ةالطلب خروجالحق في  .15
 القسم المختص إشعار مع غائبًا، /الطالبةالطالب يحتسب أن دون دقيقة، بعشرين بدء المحاضرة

 .بذلك

 .نظامي عذر هناك يكن لم الخاصة بالمقرر ما االختبارات كافة أداء فيالحق  .16

 .اللوائح والتعليمات حسب النهائي االختبار قبل االختبار دخول من الحرمان حاالت عن اإلعالن .17

 .أعماله وجميع، وأبحاثهه، الختباراتعادلة، وذات مصداقية  تقويم إجراءات ةللطلب الجامعة تكفل .18

 اإلحالة أو طرحهاتم  التي والمسائل الدراسي، المقرر محتويات على بناء االختبارات أسئلة إعداد .19
 سئلة،األ على للدرجات المتوازن والمنطقي والتوزيع الوضوح فيها ويراعى المحاضرات، خالل إليها
 .ةلبالط بها التي زود والمهارات للمعارف العادل التقويم يحقق بما

 والفصليةدورية ال واالختبارات والواجبات البحوث في عليها ونحصلي التي النتائجاالطالع على  .21
 .االختبار من تاريخ أسبوعين عن تزيد ال فترة فيوها أد التي األعمال وجميع والنهائية

األكاديمي، والحصول على اإلجابات النموذجية في  معن أدائهللطلبة تقديم التغذية الراجعة  .21
 بها. وناالختبارات التي يمر 

لكترونية، إورقية أو  اً بتسليمها سواء كانت نسخ واالتي قام م، وأعمالهمالحصول على كافة واجباته .22
عالن نتيجته ،نتاج علمي وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسيإأو أ   فترة الحق في التظلم  وانقضاء ،وا 

واالختبارات التي تلزم األقسام باالحتفاظ بها  ةمن الدرجات، ووفقًا لضوابط الالئحة الخاصة بالدراس
 لمدة عام.

والئحة  التظلمات ضوابط وفق النهائية، االختبارات في اإلجابة كراسة مراجعةطلب  ةللطلبيجوز  .23
 .الدراسة واالختبارات
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أو حويل من برنامج آلخر، أو التتسجيل، الإلغاء عما يتم حيال الب أو الطالبة االلتزام بإبالغ الط .24
تم مخالفة تأديبية لإيقاعه  تممالم يكن األمر متعلقًا بإجراء تأديبي  ،حرمان من دخول االختباراتال

 .النظامية األخرى اإلجراءات ضمن أوبها، اارتك

 قبل األفراد من إليه الوصول يمكن بحيث ،أو طالبة طالب لكل إلكتروني أكاديمي بسجل االحتفاظ .25
 .للحاالت الطارئة آمن مكان في منه احتياطية نسخة ووضع فقط، لهم المصرح

 أ  تسليم فيه، وعدم المقدمة المعلومات وسرية الجامعة، داخل ةلبالط اتملف محتويات على الحفاظ .26
 محتويات تسليم فيها يطلب الحاالت التي عدا ما رسميًا، بذلك يفوضه من أو نفسه، للطالب إال منها
 التحقيق جهات أو الجامعة في األكاديمي وحدات اإلرشاد قبل من عليه االطالع أو الملف ذلك

 .صريحة رسمية وفق مخاطبات القضاء أجهزة أو الرسمية

 والمقررات التي ،المنتسبون إليه األكاديمي امجنالبر  لتقويمللطلبة اآلمنة والسرية  الفرص إتاحة .27
 .مأساتذته أداء وطريقة ها،ونيدرس

في حكمهم  ومن التدريس هيئة أعضاء مع معالقته في معليه قعي ضرر أ  من التظلم أو الشكوى .28
القواعد  اتباع ذلك في يراعى أن على ،مأو زمالئه الجامعة إدارات من أ    أو الكلية أو أو القسم
 .التظلمضوابط  في الواردة والضوابط

 وعدم صدور ضده، ترفع تأديبية قضية أ  في الجامعة في جهة أ  أمام نفسه عن الحق في الدفاع .29
بعد استدعائه  عن الحضور تغيب إذا إال أدلته، على واالطالع أقواله سماع بعد إال حقه في العقوبة

 .الحالة هذه في الدفاع حق مقبول، فيسقط غير لعذر كان حضوره عدم أن وتبين، مرتين متتاليتين

الئحة التأديب وضوابط  في المقررة للقواعد وفقاً  ضده، الصادر التأديبي القرار من التظلمالحق في  .31
 تزيد عن خمسة عشر يومًا. خالل مدة ال التظلم

وفقًا بما في ذلك االمتياز والتدريب، الحصول على وثيقة التخرج عند استيفاء متطلبات التخرج،  .31
 ما لم يصدر بحقه قرار تأديبي بإيقاف تسليمه وثيقة التخرج. لألنظمة واللوائح
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 ، أواتذةساألشكوى ضد أحد عن تقديم  ةناتجردة فعل عدم تعرض الطالب أو الطالبة أل  ضمان  .32
 منسوبي الجامعة. أحد

 الحقوق غير األكاديمية: -2

 :ما يلي ةلبللطعلى الجامعة أن توفر 
في  موتوفير األمان النفسي له ،بالجامعة واإلدارية األكاديمية الجهات قبل من باحترامم معه التعامل .1

 .مجميع معامالته

 المركزية المكتباتو  الجامعي، والسكن الجامعي، والكتاب ،ومرافقها الجامعة خدمات من االستفادة .2
 السيارات مواقفو  المطاعم،و  المالعب الرياضية،، و اإلنترنت البيانات، وخدمات وقواعد، والفرعية

 .الجامعة في المعمول بها والنظم اللوائح وفق وذلك وغيرها، ،المخصصة للطالب

 نظامًا. المستحقة المادية والمكافآت الحوافز على الحصول .3

 وفق فيها األنشطة المقامة في والمشاركة، الجامعة تقدمها التي االجتماعية والرعاية باإلعانة التمتع .4
 .لذلك المنظمة والتعليمات اللوائح

 .التابعة للجامعة الصحية والمراكز المستشفيات داخل العالجو  وفق المتاح، الصحية الرعاية إتاحة .5

 الثقافية في األنشطة والمشاركة والخارجية، الداخلية والرحالت التدريبية، والدورات للبرامج الترشح .6
 وتكافؤ الفرص، العدل بميزانوفق ضوابط الترشيح، و  المجتمع، خدمة وأنشطة التطوعية، واألعمال

 .األكاديمية الطالب واجبات مع يتعارض ال وبما

 والمناسبةالالئقة  الخدمات على الحصول في الحق الخاصة االحتياجات ذو  من ةلبللط .7
 .العربية السعودية المملكة في بها المعمول والقواعد للوائح الجامعة واألنظمة وفقاً  ،مالحتياجاته
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 جامعة امللك خالدوطالبات طالب واجبات : ثانيًا 
 

االلتزام بمجموعة من يهم على حقوقهم األكاديمية، وغير األكاديمية، فعل ةلكي يحصل جميع الطلب
المسيرة التعليمية، خل بهذه الواجبات يمخالفة كما أن توفير بيئة أكاديمية متميزة، تؤد  إلى الواجبات التي 

وتتمثل . 1، أو الرفع للجهات المختصةلعقوبات تأديبية قد تصل إلى الفصل من الجامعةمن يخالف ويعرض 
 :ما يليامة ويكون مسؤواًل عنها مسؤولية تبها  االلتزامأهم الواجبات التي يجب على كل طالب 

 الواجبات األكاديمية: -1
 التحايل انتهاكها أو لها، وعدم تنفيذاً  الصادرة والقرارات ،وتعليماتها ائحهاو ول، الجامعة بأنظمة لتزاماال .1

 .عليها

 لألغراض الجامعة وتجهيزاتها مرافق واستخدام، وتنظيم بترتيب الخاصة بالتعليمات ةالطلب لتزامإ .2
 التجهيزات أو المرافق تلك الستعمال الجهة المختصة من مسبق إذن   على لو الحصو  لها، المخصصة

 .استخدامها في الرغبة عند

داخل  مصادر المعرفة من افيالثق الرصيد وزيادة الذاتي، والتعلم ،مو والعل المعارف الكتساب السعي .3
 .عةو والمتن العلم الجديدة افذو ن خالل من والثقافي العلمي اصلو والت وخارجها، الجامعة

 .الجامعة تقيمها األكاديمية التي والبرامج األنشطة إنجاح في يجابياإل والتفاعل المشاركة .4

 االختصاص.  المبادرة بطرح األفكار التطويرية، ومناقشتها مع أساتذته، وذو  .5

 حيازتها تغييرها أو أو ،بها العبث وعدم، به الخاصة األكاديمية الرسمية ثائقو ال على المحافظة .6
 .نظامية غير ةبطريق

 بعذر إال التغيب عنها وعدم ،فيها واالنتظام المحاضرات بسير المتعلقة والترتيبات القواعد احترام .7
 .ةنظمواأل للوائح وفقاً  مقبول

                                  
 للتعرف على العقوبات التأديبية يرجى االطالع على الئحة التأديب لطالب جامعة الملك خالد. 1
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 العمليات كافة إجراءباإلطار الزمني والمواعيد المحددة في اللوائح واألنظمة الجامعية عند  االلتزام .8
ضافة وحذف ،واعتذار، يلو تح من األكاديمية  .وا 

 .لها لألغراض المخصصة فقط، به الخاصة المستخدم حسابات أو اآللي الحاسب معرفات استخدام .9

 .وعدم اإلساءة إليها االستخدام األمثل لموارد الجامعة المادية واإللكترونية .11

 .لها والقواعد المنظمة ائحو الل ءو ض في منه، بةو المطل الدراسية المتطلبات بكافة قيامال .11

واستخدام الطرق العلمية  والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لآلخرين، العلمية، باألمانة االلتزام .12
 الصحيحة في االقتباس والنقل.

 .االختبارات ألعمال المنظمة والقواعد ائحو بالل لتزاماال .13

 .المعامل أو االختباراتقاعة  في المراقب أو المسؤول جههاو ي التي والتعليمات باإلرشادات لتزامالا .14

بأ  صورة كانت خالل كافة أنشطة التعليم أو المساعدة على ارتكابه  ،محاولتهأو  الغش عدم .15
 .والتقويم

 التكليفات والمهام العلمية التي يكلف بها بنفسه.االختبارات و  جميعتأدية  .16

 الواجبات غير األكاديمية: -2
 .هائتعزيز سمعة الجامعة، وتحسين أدانتماء للجامعة وااللتزام بكل ما من شأنه اال .1

طلبة يمس  يصدر منه  خطأ أ    أن االعتبار في عاً واض الجامعة خارجالحسن  بالسلوك االلتزام .2
 .يهاإل ويسيء، الجامعة

 الجامعة في مدهو وج األكاديمية أثناء واألعراف اإلسالمية للقيم ينالمناسب كو والسل بالز الطلبة  التزام .3
 .اً رسمي لها متمثيله أو
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 بإعطاء االلتزاممع  ،عليها والمحافظة ،الجامعة داخل همجدتوا أثناء الجامعية البطاقة حمل .4
بالغ ،مطلبها منه حال منفسهأ عن ةوالدقيق الصحيحة والبيانات ماتو المعل  عند المختصة الجهة وا 

 .لهاأحدهم  ، أو فقدانالبيانات في تغيير أ  حدوث

 ميزة أو حق أ  على لو للحصالوثائق والمستندات الرسمية  تزوير وغير، أال شخصية انتحالعدم  .5
 .العالقة األحكام ذات به ضيتق لما خالفاً 

 وعدم ،معها المتعاقد الشركات ومنسوبي، مزمالئهتقدير بكافة مستوياتهم، و  الجامعة منسوبي احترام .6
 .قواًل أو فعالً  لهم باإلساءة التعرض

أو  ،أو التشهير بهم ،، وعدم اإلساءة إليهمومنسوباتها الجامعةاحترام حريات اآلخرين من منسوبي  .7
 .شؤونهمالتدخل في 

، أو حساباتهم اإللكترونية، وكلمات حواسيبهم وأوعدم العبث بأوراقهم،  ،احترام خصوصية اآلخرين .8
 السر الخاصة بها.

 أو العبث، أو باإلتالف لها التعرض وعدم، وممتلكات الغير الجامعة ممتلكات على المحافظة .9
 .التجهيزات وأ المرافق وأ بالمباني مرتبطاً  كان سواءً  ذلك، المشاركة في

 .أو خارجها الدراسية القاعات داخل اإلزعاج وعدم ،الجامعة مرافق داخل والنظام الهدوء التزام .11

 لقاء المخلفات في غير األماكن المخصصة لذلك.إوعدم  ،العامة النظافة التزام .11

كانت صورة  بأ  الجامعةحرم  داخلواآلداب العامة  مع الدين اإلسالمي يتنافىما  اقتناء عدم .12
 .أم مرئية مطبوعة أم إلكترونية، مسموعة

 .ومرافقها مباني الجامعة داخل أنواعها، بكافة واألسلحة والممنوعة، الخطرة، المواد اصطحاب عدم .13

 من على ترخيص الحصول قبل توقيعات، أو أموال، جمع أو توزيعها، أو نشرات إصدار عدم .14
 .العالقةذات  األخرى الحكومية الجهات ومن الجامعة، في المختصة الجهات



 

 

 والواجبات حقوق الدليل 
 لطالب وطالبات جامعة الملك خالد

15 

 لحقوق الجامعية، احتراماً  المدينة داخل بها المسموح غير األماكن في التصوير أجهزة استخدام عدم .15
 .خصوصياتهم و اآلخرين

 وقاعاتوالمكتبة،  ،كالمعامل ذلك، فيها يمنع التي األماكن في المشروبات أو المأكوالت تناول عدم .16
 .ونحوها الدرس

ئحة ويخضع الطالب لال أم المغلقة حةو المفت ماكناأل في اءو س ،الحرم الجامعي داخل التدخينعدم  .17
 التدخين الصادرة عن الجامعة.

 .السكن إلدارة مسبق تبليغ دون أسبوعين من ألكثرالجامعي  السكن عن االنقطاع عدم .18

 في الجهة المختصة من مسبق إذن دون الجامعي السكن فيزائر  أ  استضافةأو  إدخال عدم .19
 .الجامعة

 .داخل الجامعة الرسمية اإلعالنات لوحات وفي ،الجامعة موقععلى  الرسمية اإلعالنات متابعة .21

 .الكيدية ىاو تقديم الشكعدم و  تعسف، أو كيد دون والتظلم الشكوى لحق الصحيح االستعمال .21

 لهم، وتقديم العون بالجامعة، ينالملتحق ديينو السع غير ةالطلب مع الروابط ثيقو ت على العمل .22
شعارهم يجاد أوطانهم، في بأنهم وا   .معهم قوية صالت وا 

 .إليهم تاخبر ال ونقل، الجدد ةالطلب بمساعدة االهتمام .23

 .ةبقية الطلب مع االندماج على ومساعدتهم ،الخاصة االحتياجات ذو  من ةببالطل االهتمام .24

 .كانت بأ  صورة   اغيره أو اإلعالم وسائل في لجامعةأو الترويج ألخبار تسيئ ل النشر عدم .25

 .عند إبداء الرأ  الحوار وأدب عيةوضو بالم االلتزام .26

 .ا ذلكطلبه حالة في جنة  لأ لدى بالحضور تزاملاال .27

 التزاماً  ذلك واعتبار الحقيقة، مع يتفق بما الشهادة أداء أو التحقيقات إجراء عند قوالاألب اإلدالء .28
 .ونظامياً  وأخالقياً  دينياً 
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 .الجامعة في المختصة الجهة قبل من هبحق الصادرة لعقوبةلالمخالف الطالب  امتثال .29

 آلية جامعة امللك خالد لتفعيل حقوق الطالب وواجباتهم:
وأعضاء  ةللطلب نشر ثقافة الحقوق والواجبات والتأديب والتظلم من خالل الندوات، واللقاءات التثقيفية .1

 منسوبي الجامعة. ومن في حكمهم وكافة هيئة التدريس،
 التظلم من مجلس الجامعة، وتفعيلها. وضوابط التأديب ، وواجباتهم، والئحةةحقوق الطلبدليل اعتماد  .2
 بوسائل متنوعة. ةطلبالالتظلم لجميع ضوابط التأديب و  ، وواجباتهم، والئحةةحقوق الطلبإعالن  .3
ومن في  ء هيئة التدريسألعضاالتظلم ضوابط التأديب و  ، وواجباتهم، والئحةةالطلبحقوق إعالن  .4

 والوحدات األكاديمية واإلدارية بالجامعة. حكمهم
 .جباتهم، والئحتي التأديب والتظلم، وواةبفرعية الضرورية لتفعيل حقوق الطلاللجان المركزية والتشكيل  .5
ذات الصلة بالحقوق والواجبات والتأديب والتظلم، القضايا ومستوى رضاهم في  ةاستطالع رأ  الطلب .6

المقابالت، والمناقشات المفتوحة، واالستبانات، وتحليل النتائج  :من خالل وسائل متعددة مثل
 واالستفادة منها.

 .اإلعالن عن سبل التواصل المباشر مع مدير الجامعة .7
 والواجبات والتأديب والتظلم.تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي ليتضمن موضوعات الحقوق  .8
 لمخالفين.بحق ااإلعالن عن العقوبات التي تصدرها الجامعة  .9

واالستفادة منها في إجراء الدراسات العلمية  ،ةببعض الطلتوثيق المخالفات التي تصدر من  .11
 سلوك.التهذيب ذات العالقة بوالبحوث 

 لكترونيًا.إوالتوقيع عليه واجبات بالجامعة باالطالع على دليل الحقوق وال ةقبول الطلبتوثيق  .11
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  الئحة التأديب وضوابط التظلم: لثاً ثا

 

تحقيق أهدافه.  وتزداد ن ته عاقدر ل اً الحقوق والواجبات أساسًا لفساد أ  نظام وتقييدفي يعد الخلل 
بناة ليكونوا والطالبات كبيرة من الطالب  اد  مؤسسة تربوية تقوم بتأهيل أعدوصفها في الجامعة بخطورة األمر 

عرقلة و ، خاصة وأن ارتكاب أ  مخالفة بالجامعة عادة ما يؤد  إلى إلحاق الضرر باآلخرين، المستقبل
الجامعة عن القيام بدورها األكاديمي، لذا فالبد من وجود نظام يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن حصول 

فقد أعدت جامعة الملك  ،دية رسالتها، ومن هناعلى حقوقهم، كما يضمن للجامعة قدرتها على تأالطلبة جميع 
 للوائح والنظام.  وتهدف الالئحة إلى ما يلي:مخالفة أحد منهم ارتكاب عند الطلبة خالد الئحة لتأديب 

 لغرض من الالئحة:ا -3

 .بالجامعة لها المساندة واألنشطة التعليمية العملية جودة ضمان .1
 .ستفيدين منهاالجامعة والم، وكافة منسوبي ةبضمان حقوق الطل .2
 ا.من مرافقه داخل الجامعة أو في أ    ةبضبط سلوك الطل .3
 .باألساليب التربويةياتهم المخالفين ومعالجة سلوك ةبالطلسلوك  تقويم .4
 ، ووحداتها المختلفة.ها، وتجهيزاتها، ومنشآتالجامعة الحفاظ على مباني .5
 .إقرار العقوبات التأديبية .6
 نفس الخطأ.د وقوع عقوبات مختلفة عنتوقع ال بحيث  ةبيتم توقيعها على الطلقوبات التي تقنين الع .7
من  معليه من حقوق، وما مما لهين في المجتمع، مدركين دًا صالحاأفر  واكونيألن  ةلبتهيئة الط .8

 واجبات.
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 أبواب الالئحة واملواد التابعة هلا: -2
 الباب األول: أحكام عامة

 الواردةالمصطلحات ( 1)المادة 
 :تدل العبارات الواردة في هذه الالئحة على المعاني الموضحة أمامها مالم يقتضي السياق خالف ذلك

 : جامعة الملك خالد.الجامعة

 : الكلية التي ينتمي إليها الطالب.الكلية

، الكليات :: أ  من الوحدات التابعة للجامعة سواء الوحدات األكاديمية مثلالوحدة الجامعة / وحدات
مرافقها والمعاهد، والمراكز البحثية، والعمادات، أو اإلدارية مثل الوحدات اإلدارية، والمستودعات، و 

سيارات نقل الطالب، والسيارات المملوكة  :المتحركة مثلأمالك الجامعة ، كما تشمل بشكل عام
 للجامعة.

 .جامعة الملك خالدسجالت ن في ي: جميع الطالب والطالبات المقيدالطالب

 جامعة الملك خالد.وطالبات : الالئحة التأديبية لطالب الالئحة

ومن في  ن بالكلية من الطالب، والموظفين اإلداريين، وأعضاء هيئة التدريس،ي: كافة العاملمنسوبو الكلية
، ومنسوبي الجهات المتعاقدة مع الكلية أل  عمال الخدماتو  ،والقيادات اإلدارية واألكاديمية حكمهم
 كان.غرض 

، والطالب، والموظفين اإلداريين، وأعضاء هيئة ن بالجامعة والمنتسبين إليهايكافة العامل منسوبو الجامعة:
 أل  غرض كان.الجامعة التدريس، والقيادات اإلدارية واألكاديمية، ومنسوبي الجهات المتعاقدة مع 
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 الجامعة.مدير مشكلة بقرار من دائمة لجنة  اللجنة العليا للتأديب:

 اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الكلية. اللجنة الفرعية للتأديب:

كل ما يصدر من أفعال وأقوال تنافي الشريعة اإلسالمية ، أو النظام العام ، أو اآلداب العامة ، أو : المخالفة
و أو المساعدة ، أأنظمة الدولة ، أو اللوائح والتعليمات الجامعية ، وكذلك الشروع ، أو التواطؤ ، 

 .التحريض على ارتكاب أ  مخالفة

 ةتمخالفجزاء معنوية أو مادية أو إدارية أو أكاديمية كانت  يقاع عقوبة محددة على الطالب سواءً إ: التأديب
 لألنظمة واللوائح.

 الجزاء الصادر على الطالب المخالف من الجهة المختصة. :العقوبة

العقوبات الواردة في هذه أ  من صاحب الصالحية بتوقيع بموافقة : هو القرار الصادر القرار التأديبي
 الالئحة.

عميد الكلية، أو عميد وكالء الجامعة )كل حسب اختصاصه(، أو مدير الجامعة، أو  صاحب االختصاص:
 ، وحسب السياق.له العمادات المساندة، أو رئيس القسم، في ضوء الصالحيات الممنوحة ىحدإ

 :(2) المادة
قرار العقوبات على االجامعة وحده بتفسير الالئحة، و يختص مجلس  لمخالفات التي لم ترد في أ  ا 
 مادة من موادها.

 نطاق عمل الالئحة -(3)المادة 
أو لوائح الدراسة  السعودية، للجامعات األساسية النظم في الواردة باألحكام اإلخالل عدم مع

 يخضع، الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية والالئحة الموحدة للدراسات العليا فيواالختبارات، 
انتسابًا، والمقيدين بالتعليم  وأانتظامًا الملك خالد جامعة سجالت المقيدين بالطلبة  جميع الالئحة لهذه
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، والطالب الزائرين، والملتحقين ببرامج التدريب اإللكترونيوالتعلم أو نظام التجسير، المواز ، 
   والدورات.

 :مجال اختصاص الالئحة -(4)المادة 
تختص الالئحة بالمخالفات التي تقع من الطلبة داخل وخارج الجامعة فيما يتعلق بالجامعة ومنها على وجه 

 :الخصوص

 .أو سياسة ونظام الدولة الخروج عن اآلداب اإلسالمية -1
 الخروج عن األنظمة واللوائح الجامعية. -2
 .وداخل المملكة أو خارجهاداخلها أو خارجها، اإلساءة لسمعة الجامعة  -3
 منشآت الجامعة ومبانيها، وتجهيزاتها، وأ  من وحداتها.استخدام إساءة  -4
 اإلساءة أل  من منسوبي الجامعة. -5
 التأثير على انتظام المحاضرات، واالمتحانات، وغير ذلك. -6
 التزوير في المستندات، والغش في االختبارات، وانتحال الشخصيات. -7
كاألسلحة، والمفرقعات، أو ممنوعة كالكحوليات والمخدرات، إلى الجامعة وأ  اصطحاب مواد خطرة  -8

 من وحداتها.
 إساءة استخدام موارد الجامعة. -9

 التهديد اللفظي والماد  بجميع صوره وأشكاله. -11
 :(5) المادة

الكلية مع نسيق بالتالمختصة الجامعة  تالجهة المختصة بتطبيق بنود هذه الالئحة هي وكاال
والجهات ذات العالقة التي يحددها وعمادة القبول والتسجيل،  ،عمادة شؤون الطالبالمختصة، و 

 معالي مدير الجامعة.
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 :(6) المادة
عمادة الكليات، و  :)مثلبالتنسيق مع الجهات الالزمة داخل الجامعة المختصة تلتزم وكالة الجامعة 

لكترونيًا وتثبيتها على ا  نشر هذه الالئحة، ورقيًا، و ب (االتسجيل، وغيرهعمادة القبول و و  ،شؤون الطالب
عالم الطالب بضرورة االطالع عليها، وتسليمهم نسخة  منها إلكترونية الموقع اإللكتروني للجامعة، وا 

 عند قبولهم بالجامعة.

 :(7) المادة
كانت الجامعة إن وحدات خارج الطلبة ال تنطبق بنود هذه الالئحة على المخالفات التي تقع من 

 خرى.أنها من اختصاص جهات إفة حيث أنظمتها المختلو المخالفة ال تمس الجامعة، أ

 :(8) المادة
من المخالفات الواردة بها في أ  من  اً الجامعة الذين يرتكبون أي ةتنطبق نفس بنود الالئحة على طلب

، أو اً ميداني اً ، أو تدريبةللطلب اً صيفي اً المؤسسات التي تتعاون مع الجامعة كالجهات التي تقدم تدريب
في حالة ارتكاب أ  مخالفة داخل أ  من المؤسسات التي تتعاون مع   زيارات ميدانية، وغير ذلك.

 .فتغلظ العقوبة الصادرة على المخالفةالجامعة، 

 :(9) المادة
يحق للجامعة إحالة المخالفات ذات الصلة بالحدود الشرعية، والمخالفات الجنائية إلى جهات 

نها ارتكبت داخل إاالختصاص، مع االحتفاظ بحق الجامعة في توقيع العقوبات الخاصة بها حيث 
 الجامعة.

 :(11) المادة
 ة.واألنظم ائحو للعلم باالعدم ء من العقوبة التأديبية بادعاأو الطالبة ال يعفى الطالب 
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 :(11) المادة
ما هو منسوب  ة، ومناقش/ الطالبةال يجوز إصدار أ  قرارات تأديبية قبل أن يتم استدعاء الطالب

ويحق له االستشهاد بمن يراه ممن  ،اله، والسماح له بالدفاع عن نفسهواالستماع إلى أقو  إليه،
 ويستثنى من ذلك إن امتنع عن الحضور بعد إبالغه.  .حضروا الواقعة

 :(12) المادة
إتاحة الفرصة للطالب أو الطالبة بالحضور، القرارات التأديبية نهائية، حيث ال تصدر إال بعد 

ويمكن التظلم منها ما لم يمتنع عن ذلك، ، والتحقيق معه، والدفاع عن نفسه، هاالستماع إلى أقوالو 
تنظمه بها وفقا لما  جامعة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ إعالم الطالبإلى معالي مدير ال

 الخاصة بالجامعة. ضوابط التظلم

 وضوابط عملها: التأديبجلان الباب الثاني: تشكيل 
 :(13) المادة

لمدة  بقرار إدار   ، ويكون تشكيلهاوالطالبات لتأديب الطالبعليا يشكل مدير الجامعة لجنة دائمة 
مع تحديد مهامها في القرا  قابلة للتجديد بنفس التشكيل، أو مع إجراء بعض التعديالت وتكون عامين
 :اللجنة من. وتتشكل الصادر

 رئيساً   ألكاديميةالتعليمية و ا للشئون الجامعة وكيل  -1
 لرئيسل اً نائب     الطالب شؤون عميد  -2
 عضواً      والتسجيل القبول عميد  -3
 نطاق علىيتم تحديده بناء  اً متغير  عضواً    للشؤون األكاديميةالمعنية  الكلية وكيل  -4

 حدوث المخالفة التأديبية
 عضواً     وكيلة عمادة شؤون الطالب -5
 عضواً  الشرعية االختصاصات ذو  من تدريس عضو هيئة  -6
 عضواً    للجامعة ةالقانونيعضو من اإلدارة   -7
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 مقرراً       سكرتير اللجنة  -8
يحال إليها من قضايا عن طريق اللجان الفرعية للتأديب والتي يتم تشكيلها ويكون نطاق عملها فيما 

 .ت الجامعةفي كليا
 :(14) المادة

 تتكون لجان التأديب الفرعية من :
 رئيساً        عميد الكلية 

 عضوًا ومقررا   المشرف على وحدة التوجيه واإلرشاد بالكلية
   عضواً     عضو هيئة تدريس يرشحه عميد الكلية

االستعانة بأحد العاملين من إدارة الشؤون ( الدائمة)اللجان الفرعية واللجنة يحق للجان التأديب و 
 .أو الطالبة مع الطالب ية للمشاركة في التحقيق الذى يجرىالقانون

 :(15) المادة
من رئيسها للنظر فيما يحال إليها من  ةبدعو ( الدائمة )اللجان الفرعية واللجنةالتأديب ان تجتمع لج

 ثلثي بموافقةجنة لوتصدر قرارات ال  .األعضاء ثلثيمخالفات، ويصبح اجتماعها صحيحًا بحضور 
 .الحاضرين األعضاء

 :(16) المادة
يتعين على أ  عضو من أعضاء اللجنة تجنب المشاركة في اجتماع اللجنة عند نظر أمر يخص 

 استشعاره الحرج أل  سبب كان، مع تبليغ رئيس اللجنة بأسباب ذلك.أحد من أقاربه، أو عند 
 :(17) المادة

يقوم بإعداده من قام  تفصيليالمحالة إليها إال في وجود محضر المخالفات من  أ اللجنة  ال تبحث
.  ويحق للجنة استدعاء من قام بضبط الواقعة االختصاصبضبط المخالفة، موقعًا عليه من صاحب 

 فيما جاء بمحضر الضبط. ومناقشته

 :(18) المادة
، بعد التأكد من علمه تينمتتاليمرتين في حالة عدم حضور الطالب للمثول أمام لجنة التأديب 

 .المرتكبة للمخالفة الموازيةالعقوبة القصوى إيقاع ، يحق للجنة كتابياً  باالستدعاء
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 :(19) المادة
تكرار و تراعى اللجنة في توقيع العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة في ضوء مالبسات الواقعة، 

 ، وفي ضوء السوابق المرتكبة.حدوثها

 :(21) المادة
نفقات ما أتلفه إن كانت  يتحمل الطالبباإلضافة إلى العقوبات التأديبية الواردة في هذه الالئحة، 

كات الجامعة، أو ممتلكات اآلخرين ، وال يعد ذلك على إتالف لمنشآت، أو ممتل تنطو المخالفة 
 تكرارًا للمخالفة.

 :(21) المادة
تصبح عقوبة الفصل  وال ،القرارات التأديبية سارية إال بعد اعتمادها من مدير الجامعة ال تصبح
 سارية إال بموافقة مجلس الجامعة. من الجامعة النهائي 

 :(22)المادة 
إلى  إحالتهاالتي تستوجب  الشرعية والجنائية المخالفات ىحدإأوراق الطالب الذى ارتكب  تحال

 الجهات الرسمية بالدولة بعد موافقة مدير الجامعة.

 الباب الثالث: املخالفات التي تستوجب التأديب

لسالمية، أو األنظمة وتشمل مجيع املخالفات التي تتعلق بالعملية التعليمية، أو خمالفة أحكام الشريعة اإل
 املرعية، ومنها على لسبيل املثال:

 :(23) المادة
 مخالفة تستوجب التأديب:يكون قد ارتكب بأ  مما يأتي أو الطالبة يعد قيام الطالب 

اب المرعية كل فعل أو قول أو لباس مخالف لآلداب اإلسالمية أو مخل بحسن السيرة والسلوك واآلد .1
 .داخل الجامعة وخارجها
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أو منشورات ممنوعة  ،اصطحاب أو تعاطي أو توزيع المواد الممنوعة كالخمور والمسكرات والمخدرات .2
 .للجامعة

 التدخين داخل الجامعة. .3
 األسلحة بأنواعها والمواد الخطرة والمواد القابلة لالشتعال والمتفجرات.حضار إ .4
 .بكاميرا( في قسم الطالباتإدخال أجهزة التصوير بكافة أنواعها )جواالت أو حاسبات مزودة  .5
، أو دخول شخص في االختبارات بداًل من طالب آخرأو طالبة دخول طالب مثل شخصية الانتحال  .6

 .إلى السكن الجامعي بدياًل عن آخر )يوقع الجزاء على كل منهما(
باع تاو  ،الرسمية الصادرة من الجامعة أو من خارجهاستندات إجراء تعديل أو تغيير أو تزوير في الم .7

 .طرق غير مشروعة للحصول عليها

 شؤون العملية التعليمية. نبة في أ  شأن مو اإلدالء بأقوال كاذبة أو أعذار مكذ .8
 تقديم الرشاوى المادية أو العينية ألحد منسوبي الجامعة. .9

 المخالفات المرورية داخل المدينة الجامعية. .11
 إهانتهم.على منسوبي الجامعة أو اللفظي أو الجسد  االعتداء  .11
 .هاالسرقة أو الشروع في .12
ومحتويات المراكز  ،المكتبة المركزية والفرعيةوممتلكاتها كإتالف أو إساءة استخدام منشآت الجامعة  .13

وسائل تعليمية ما تحتويه من والفصول الدراسية و  ،أجهزة وأدواتوما تحتويه من  العلمية والمعامل
 .اإلرشاديةلوحات وال ،والصحف واإلعالنات ،والمالعب والحدائق ،المتاحف والمعارض، و ومقتنيات

 ساليب.ذكاء الفتنة بكافة األإإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو التحريض عليها أو  .14

نشرات أو صحف أو مجالت أو أو توزيع أ  كل تنظيم للجان أو تجمعات أو جمعيات أو إصدار  .15
وقيعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة أو جمع أموال أو تمواقع إلكترونية 

 بالجامعة.
 اإلخالل بالنظام أثناء المحاضرات أو الدروس العملية أو التحريض على عدم حضورها. .16
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 تعطيل برامج النشاط الطالبي أو الوحدات السكنية بطريق مباشر أو غير مباشر. .17
 موافقة المحاضر الخطية. قبل أخذذلك تسجيل أو تصوير المحاضرات أو محاولة  .18
أو االقتباس غير مثل تصوير ما ال يحق له تصويره، االعتداء على الحقوق الفكرية لآلخرين  .19

 تقديم أبحاث ليست من إعداده.أو ، الموثق

 خالل بنظام االختبارات.اإل .21
 الغش في االختبارات أو محاولة ذلك. .21
 .شخاص غير مرخص لهم بالسكنأأو ايواء ولوائحها،  الجامعياإلخالل بقواعد اإلقامة بالسكن  .22
أو نقل  ،أو تغيير ،إجراء أ  تعديل ومحتوياته، أو جامعيالسكن الإتالف أو إساءة استخدام  .23

 بغير موافقة الجهات المختصة. لمحتوياته، 
 –مقروءة  –أل  جهة إعالمية )مسموعة أو سرية  ةاإلدالء ببيانات أو معلومات غير صحيح .24

 .لذلك مواقع على الشبكة العنكبوتية )االنترنت(مرئية( أو إنشاء 

 عند طلبها. ةهويالمتناع عن تقديم اال .25

 .ياً كتاب بعد إبالغه الجهة المختصةأمام متناع عن الحضور للتحقيق اال .26

أو أ  مخالفة إلجراءات لجنة التأديب مثل: االمتناع عن متناع عن تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه اال .27
 أو االمتناع عن التوقيع على محضر التحقيق.اإلدالء بأقواله، 

 إجراءات ضبط املخالفالباب الرابع: 

 يقوم بأعمال ضبط المخالف كاًل من : -3

 منسوبو ومنسوبات اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي - أ

منسوبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، ومدير  اإلدارات التي وقعت فيها  - ب
 المخالفة.
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 تكون إجراءات الضبط كما يلي: -2

 المخول بالضبط محضرًا بالواقعة وقت ضبط المخالف.يحرر  - أ

 في حال ضبط المخالف متلبسًا فيحق للمخول بالضبط تفتيشه. - ب
 .تحرير جميع األدلة واإلثباتات والتحفظ عليها -ج
إلى عميد الكلية التي  – وجدت إن –يتم إحالة محضر ضبط المخالف مع المضبوطات  -د

 ينتمي إليها الطالب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع المخالفة.

 العقوبات التأديبية الباب اخلامس:

 :(24) المادة
الثالث ولم تذكر عقوبتها في مادة الباب يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في أو طالبة كل طالب 

 التأديبية التالية:العقوبات  مستقلة يخضع إلحدى

 .اللوم شفاههً  -1
 .التنبيه كتابةً  -2
خطار ولي األمر عند الحاجةاإلنذار  -3  .كتابة مع أخذ التعهد الخطي وا 
المشاركة في أو التغذية، أو ، معية مثل اإلقامة بالسكن الجامعيالجا المزاياالحرمان من بعض  -4

 لفترة ال تتجاوز سنة دراسية. األنشطة
طة التطوعية التي تحددها لجان التأديب والتحقيق وفقًا لطبيعة المشاركة في بعض األنش -5

 المخالفة.
المشاركة أو الجامعية مثل اإلقامة بالسكن الجامعي أو التغذية،  المزاياالحرمان من بعض أو كل  -6

 .اً نهائي اً في األنشطة، أو األنشطة الطالبية حرمان
 .أو ممتلكات الغير تحمل الطالب قيمة ما أتلفه من ممتلكات الجامعة -7
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 حرمان الطالب من دخول االمتحان في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير )راسب(. -8
 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر ويعطى تقدير )راسب(. -9

 لمدة فصل دراسي واحد.اإليقاف عن الدراسة  -11
 لمدة فصلين دراسيين أو أكثر.اإليقاف عن الدراسة  -11
 .واحد إذا وقعت المخالفة في فصل التخرجتخرج لمدة فصل دراسي التأخير  -12
 الفصل النهائي من الجامعة، وتختم وثائقه بختم )مفصول تأديبيا(. -13

 :(25) مادة 
بالغ ولي األمر بقرار العقوبة عند  تحفظ العقوبات التأديبية في ملف الطالب أو سجله األكاديمي وا 

 .الحاجة

 :(26) مادة
في  قيدالبإعادة أو الطالبة الفصل النهائي من الجامعة عدم السماح للطالب  عقوبة يترتب على

 .أو إجراء االمتحانات في أ  كلية من كليات الجامعة أو فروعها ،الجامعة

 : (27) مادة
القبول والتسجيل عمادتي  غ القرار التأديبي إلى الجهات المعنية باألمر داخل الجامعة وخاصةً يبلتم تي

عالن العقوبة المتخذة بحق للسالمة واألمن الجامعي، وشؤون الطالب والكليات واإلدارة العامة  وا 
الصادرة عن اللجنة الدائمة للتأديب داخل الجامعة بدون ذكر االسم إذا ارتأت أو الطالبة الطالب 

 اللجنة مصلحًة في ذلك.

 :(28)مادة 
النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من يعرض على مجلس الجامعة إعادة لمدير الجامعة أن 

 .الجامعة بعد مضي سنة على األقل اعتبارًا من تاريخ صدور القرار التأديبي
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 :(29) مادة
لوكيل الجامعة أن يعيد النظر في القرار التأديبي القاضي بالحرمان النهائي من اإلقامة بالسكن 

اعتبارًا من األقل الطالبي الجامعي أو األنشطة الطالبية والخدمات األخرى بعد مضي سنة على 
 تاريخ صدور القرار التأديبي.

 :(31) مادة
ضوابط وفقًا لبحقه الحق في التظلم من أ  من العقوبات التأديبية التي تصدر أو الطالبة للطالب 

 جامعة الملك خالد.وطالبات التظلمات الخاصة بطالب 

 :(31) المادة
يراعى عدم توقيع عقوبتين على نفس المخالفة التأديبية، وأال ، 21مع مراعاة ما جاء بنص المادة 

تضرره بصورة أخرى لم ترد في نص القرار التأديبي، ومن ذلك أال  فيتتسبب العقوبة الموقعة عليه 
أن يتم ، أو الحرمان من دخول االختبار، دراسيينتج عن توقيع عقوبات مثل الحرمان من فصل 

 .د الزمنية للتخرج المحددة نظاماً المد لتجاوزهفصل الطالب من الجامعة 
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 :(32) المادة

يف حالة ارتكابه خمالفة تأديبيةأو الطالبة عقوبات التي توقع على الطالب ال
 

 العقوبة الفعل املخالفة
كل فعل أو  .1

قول أو لباس 
مخالف لآلداب 
اإلسالمية أو 
مخل بحسن 
 السيرة والسلوك

اب المرعية واآلد
داخل الجامعة 

 .وخارجها

  1.المناصحة والخضوع لبرنامج إرشاد  - تشبه الذكور باإلناث: -1-1
 .التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة -
لمدة فصل دراسي كامل دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

 .المعدل
الفصل النهائي من الجامعة ويطبق عليه تعميم وزير الداخلية  -

 .هـ 1433/ 4/4( بتاريخ 23114/1/5/2)رقم 
مركز التوجيه  المناصحة والخضوع لبرنامج إرشاد  في - التحرش اللفظي أو الفعلي 1-2

 واإلرشاد التابع للجامعة.
لمدة فصل دراسي كامل دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر  .المعدل وا 
 العالقات الشاذة )المثلية(: -1-3
المحاولة أو وقوع  -أ -1-3

 مقدمات لذلك:

 المناصحة والخضوع لبرنامج إرشاد . -
لمدة فصل دراسي كامل دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر  .المعدل وا 
 الفصل النهائي من الجامعة. -

مركز التوجيه  في إرشاد  لبرنامج والخضوع المناصحة - ممارسة الشذوذ: -ب -1-3
 .للجامعةواإلرشاد التابع 

 المعدل احتساب دون دراسي فصل لمدةاإليقاف عن الدراسة  -
بالغ  .بالعقوبة األمر ولي وا 

 .من الجامعة نهائيال فصلً ال -
 الفصل النهائي من الجامعة، مع إبالغ الجهات المختصة - االغتصاب -ج -1-3
خروج الطالبة من الجامعة  -1-4

 للقاء غير المحارم
بالغ ولي األمر -  المناصحة وأخذ تعهد وا 
لفصل دراسي واحد مع عدم احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

                                  
 يمكن إسناد المناصحة إلى مركز التوجيه واالرشاد بالجامعة ، أو عمادة شؤون الطالب أو وحدة التوعية الفكرية حسب المخالفة2
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 العقوبة الفعل املخالفة
خروج الطالبة للقاء  -أ -1-4

 أجنبي مع فشل المحاولة 
بالغ ولي أمرها بالمخالفة والعقوبة.  المعدل، وا 

خروج الطالبة للقاء رجل  -ب-1-4
 أجنبي مع تحقق الخلوة:

دراسي واحد دون احتساب لمدة فصل اإليقاف عن الدراسة  -
حسن السيرة  والحرمان من شهادة األمرإبالغ ولي  عالمعدل م
 والسلوك.

 نهائيًا من الجامعة. لفصال -
خروج الطالبة من  -ج-1-4

 عالجامعة للقاء رجل أجنبي عنها م
 الفاحشة: وقوع

 الفصل النهائي من الجامعة. -

اصطحاب أو تعاطي أو توزيع المواد الممنوعة  .2
في والمنشورات كالخمور والمسكرات والمخدرات 

 .لجامعةا

لمدة فصل دراسي واحد مع احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .المعدل

لمدة فصلين دراسيين مع احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .المعدل

 .الفصل النهائي من الجامعة -
 .رشاد إالنصيحة والخضوع لبرنامج  - التدخين داخل الجامعة. .3

 .التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة -
عالن  ،تغريم الطالب مبلغ مائتي لاير خصمًا من مكافأته - وا 

 حة إعالنات الكلية.و ذلك في ل
عالنها  - تغريم الطالب خمسمائة لاير خصمًا من مكافأته وا 

 بلوحة اإلعالنات.
 .تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة - إحضار األسلحة والمواد الخطرة بأنواعها. .4

 .لمدة فصل دراسي مع احتساب المعدلاإليقاف عن الدراسة  -
لمدة فصلين دراسيين مع عدم احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

 .المعدل
خطار الجهات المعنية.الفصل النهائي م -  ن الجامعة وا 
في حالة استخدام أحد أنواع األسلحة أو المواد الخطرة أو  -

بالغ الجهات تهديد  اآلخرين بها، يتم الفصل النهائي وا 
 األمنية.
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 العقوبة الفعل املخالفة
التزوير  .5

بانتحال 
شخصية مثل ال

أو دخول طالب 
في طالبة 

االختبارات بداًل 
، من طالب آخر

أو دخول 
شخص إلى 

السكن الجامعي 
بدياًل عن آخر 
)يوقع الجزاء 

على كل 
 منهما(.

 في غير االختبارات: -5-1
أضرار ب عليه تتر يإذا لم  -أ-5-1

 تلحق بالغير

 .لمدة أسبوع مع احتساب الغياباإليقاف عن الدراسة  -
 .لمدة أسبوعين مع احتساب الغياباإليقاف عن الدراسة  -

إذا ترتب عليه أضرار  -ب-5-1
 تلحق بالغير

 .لمدة فصل دراسي دون احتساب المعدلاإليقاف عن الدراسة  -

 في حالة االختبارات: -5-2
حضر  منإن كان  -أ-5-2

 الجامعة: ةاالختبار من طلب

يلغى اختبار الطالب المستفيد في المقرر الذ  حدث به واقعة  -
االنتحال والمقرر الذ  يليه، أو الذ  يسبقه إن كان هو 

.  ويتم بشرط أن يكون ناجحًا فيه المقرر األخير في الجدول
إلغاء اختبار الطالب المنتحل لشخصية الطالب الغائب في 

بشرط أن يكون ناجحًا  أداه، واالختبار الذ  يليه آخر اختبار
 أو الذ  يسبقه إن كان هو المقرر األخير في الجدول ،فيه

 بشرط أن يكون ناجحًا فيه.
 يتم مضاعفة عدد المقررات بتكرار الواقعة مرة واحدة. -
العقوبة المضاعفة عقوبة الفصل لمدة فصل  ىيضاف إل -

 دراسي واحد إن تكررت الواقعة.
 طلبةإن كان من غير  -ب-5-2

 الجامعة:
يتم إبالغ الجهة التابع لها الطالب، إن كان الزال قيده ساريًا  -
 الجامعات السعودية. ىحدإب
إن لم يكن طالبًا، يتم إبالغ الجهات الرسمية )األمنية  -

 والقضائية( مع إخطار جهة عمله إن كان يعمل.
في حالة حضور محاضرة  -5-3

 أو القيام بتحضيره محل آخر
 في حالة علم الزميل: -أ-5-3

في كل محاضرة تم تزوير حضور  اً يحتسب كل منهما غائب -
 أ  منهما.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
 .رعاية عمادة شؤون الطالب

 عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبات لكل منهما. -
إن كان المستفيد من  -ب-5-3

ذلك ال يعلم ولم يشارك في التخطيط 
 والتنفيذ 

 ال تنطبق العقوبة عليه. -

مركز أخذ تعهد خطي مع الخضوع لبرنامج إرشاد  في  -اع إتب و، أ، أو تعديل محتواهازوير الوثائق والمستنداتت .6
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 العقوبة الفعل املخالفة
 .التوجيه واإلرشاد التابع للجامعة .طرق غير مشروعة للحصول عليها

 من الحق الذ  زورت ألجله الوثيقة.الحرمان  -
 الحرمان من دخول االختبار لمقرر واحد فقط. -
 الحرمان من دخول االختبار في مقررين دراسيين. -
 بالغ الجهات الرسمية.إ -

الغش في  .7
االختبارات 
)النهائية أو 
أو الفصلية( 

 3محاولة ذلك

 إذا ثبتت واقعة الغش في:
 النهائي االختبار التحريري -7-1

 الحرمان من المقرر الدراسي الذى ارتكبت فيه الواقعة. -
الحرمان من المقرر الذى ارتكبت فيه الواقعة والمقرر الذ   -

ن كان المقرر الدراسي هو  يليه في جدول االختبارات، وا 
 األخير فيكون المقرر الذ  يسبقه.

 دد المقررات.تضاعف العقوبة بتكرار مرات حدوثها بزيادة ع -
 .الحرمان من درجة البحث العلمي - في البحث العلمي -7-2

البحث العلمي يحرم الطالب من درجات في حالة تكرار الغش  -
  المقرر عن طريق اللجنة.ذلك مقرر آـخر ويتم اختيار في 

الغش في اختبار  إذا ثبتت واقعة
 األعمال الفصلية

للمقرر الذ  ارتكبت يحرم من درجة األعمال الفصلية كاملة  -
 فيه.

 يتم مضاعفة عدد المقررات بتكرار المخالفة. -
 .4خالل بنظام االختباراتاإل .8

ويندرج تحت بند اإلخالل كل ما من شأنه مخالفة النظم 
المتبعة في االختبارات مثل تعطيلها، أو التأثير على 

 المناخ األكاديمي الذ  يجب توافره بها.

لمدة فصل دراسي واحد مع حرمانه من اإليقاف عن الدراسة  -
لغاء ما قام بتأديته من اختبارات في هذا إ تمام االختبارات، وا 

 الفصل، مع التعهد الكتابي منه بعدم تكرار ذلك.
لمدة عام دراسي كامل مع إلغاء ما تم اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر.في تلك السنة اجتيازه من مقررات  ، وا 
 ن الجامعة.الفصل النهائي م -

اإلخالل بالنظام أثناء المحاضرات أو الدروس العملية  .9
 أو التحريض على عدم حضورها.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
تعهد الكتابي منه بعدم تكرار الرعاية عمادة شؤون الطالب، و 

 ذلك

                                  
 الصادرة عن مجلس التعليم العالي للمرحلة الجامعية مع عدم اإلخالل بالئحة الدراسة واالختبارات  3
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لمدة فصل دراسي كامل مع إلغاء ما تم اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  اجتيازه من اختبارات، وا 

 لمدة عام دراسي.اإليقاف عن الدراسة  -
تعطيل برامج  .11

النشاط الطالبي 
أو الوحدات 

السكنية بطريق 
مباشر أو غير 

 مباشر.

بالنسبة للمخططين  -أ-11-1
ضين على القيام بأعمال ر والمح

 التعطيل

مع  لمدة فصل دراسيعن الدراسة  /الطالبةالطالباإليقاف  -
حالته للجهات ال سمية ذات ر الخضوع لبرنامج إرشاد ، وا 

 االختصاص.
 الفصل النهائي في حالة تكرار المخالفة. -

بالنسبة للمشاركين   -ب-11-1
 فقط.

 التعهد الخطي مع الخضوع لبرنامج إرشاد  في الكلية. -
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

بالغ ولي األمررعاية عمادة شؤون الطالب،   .وا 
لمدة فصل دراسي واإلحالة إلى الجهات اإليقاف عن الدراسة  -

 الرسمية ذات االختصاص.
اإلخالل  .11

بقواعد ولوائح 
اإلقامة بالسكن 

أو  الجامعي
شخاص أيواء إ

غير مرخص 
 لهم بالسكن.

وجود أضرار عدم في حالة  -11-1
 مادية

تقدر اللجنة جسامة المخالفة، وهل نتج عنها أضرار معنوية 
على أحد أو بعض األشخاص أم ال وفي هذه الحالة تتدرج 

 العقوبة كما يلي:
 .أسبوعالحرمان من السكن الجامعي لمدة  -
 .الحرمان من السكن الجامعي لمدة أسبوعين -
 .لمدة فصل دراسي واحد الحرمان من السكن الجامعي -
لنفس المدد المذكورة على الطالب اآلخر اإليقاف عن الدراسة  -

 الذى دخل إلى السكن الجامعي دون ترخيص له بذلك.
في حالة وجود أضرار  -11-2

 مادية 
إضافة للعقوبات بتحمل قيمة ما أتلفه تطبق العقوبات الخاصة  -

 الموضحة بالفقرة أ.
تشاجر أو في حالة وجود  -11-3

اعتداءات على أحد منسوبي 
 الجامعة، أو الطالب

االعتداء على منسوبي الجامعة تطبق العقوبات الواردة في بند  -
 .في الفقرة أ باإلضافة للعقوبات السابقة

ومحتوياته، السكن الداخلي إتالف أو إساءة استخدام  .12
بغير لمحتوياته، إجراء أ  تعديل أو تغيير أو نقل  أو

 الجهات المختصة.موافقة 

التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى النصح  -
 واإلرشاد والتأنيب.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
 رعاية عمادة شؤون الطالب.
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لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .معدل الدرجات

ليصبح أو إصالحه  ،استخدامهسداد قيمة ما أتلفه أو أساء  -
 .بصورته األولى

ه وثائق التخرج إال لتسلم  وال /الطالبةيحجب تخرج الطالب -
 بعد سداد كامل القيمة.

وممتلكاتها إتالف أو إساءة استخدام منشآت الجامعة  .13
ومحتويات المراكز العلمية  ،المكتبة المركزية والفرعيةك

والفصول  ،أجهزة وأدواتوما تحتويه من  والمعامل
وسائل تعليمية وخرائط ما تحتويه من الدراسية و 
 ،والمالعب والحدائق ،المتاحف والمعارض، و ومقتنيات

 .والملصقات اإلرشادية ،والصحف واإلعالنات

التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفة، إضافة إلى النصح  -
 .واإلرشاد والتأنيب

الجامعة تحت المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها  -
 رعاية عمادة شؤون الطالب.

لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
 .معدل الدرجات

ليصبح أو إصالحه  ،سداد قيمة ما أتلفه أو أساء استخدامه -
 .بصورته األولى

تسلم إليه وثائق التخرج إال  وال ،/الطالبةيحجب تخرج الطالب -
 بعد سداد كامل القيمة.

تصوير  :مثلء على الحقوق الفكرية لآلخرين االعتدا .14
أو ، أو االقتباس غير الموثقما ال يحق له تصويره، 

 تقديم أبحاث ليست من إعداده.

 ينطبق على الغش العلمي. ينطبق عليها ما -

قبل ذلك تسجيل أو تصوير المحاضرات أو محاولة  .15
 أخذ موافقة المحاضر الخطية.

 .والتأنيب ، واإلرشاد النصحإلى اللوم الشفو  التدرج من  -
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

 .رعاية عمادة شؤون الطالب
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

 .ضعف المدة السابقة رعاية عمادة شؤون الطالب
 في جميع الحاالت يتم إتالف المادة التي تم تسجيها. -

االعتداء على  .16
منسوبي 

الجامعة أو 
طالبها أو 

 .إهانتهم

االعتداء البدني على  -16-1
أو ئه منسوبي الجامعة من زمال 

 غيرهم

لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  المعدل، وأخذ تعهد خطي، وا 

لمدة فصل دراسي مع احتساب المعدل اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  وا 

 الفصل النهائي من الجامعة. -
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االعتداء اللفظي على أحد  -16-2
 منسوبي الجامعة

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
رعاية عمادة شؤون الطالب، مع التعهد الخطي بعدم تكرار 

 .المخالفة
احتساب فصاًل دراسيًا واحدًا مع عدم اإليقاف عن الدراسة  -

 المعدل.
 احتساب المعدل. واحدا مع دراسياً  فصالً اإليقاف عن الدراسة  -

إثارة النعرات  .17
القبلية أو 

الطائفية أو 
التحريض عليها 

ذكاء الفتنة إأو 
 ساليب.بكافة األ

بالنسبة للمخططين  -17-1
 إذكاء الفتنضين على والمحر 

الطالب لمدة فصل دراسي مع الخضوع اإليقاف عن الدراسة  -
حالته للجهات ال لبرنامج إرشاد  سمية ذات االختصاص.ر ، وا 

 الفصل النهائي في حالة تكرار المخالفة. -
 التعهد الخطي مع الخضوع لبرنامج إرشاد  في الكلية. - بالنسبة للمشاركين فقط. -17-2

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
بالغ رعاية عمادة شؤون الطالب،   .ولي األمروا 

 اإلحالة إلى الجهات الرسمية ذات االختصاص. -
لمدة فصل دراسي واإلحالة إلى الجهات اإليقاف عن الدراسة  -

 الرسمية ذات االختصاص.
إدخال أجهزة  .18

التصوير بكافة 
أنواعها 

)جواالت أو 
حاسبات مزودة 
بكاميرا( في قسم 

 الطالبات

إحضار أداة تصوير ال  -18-1
يمكن نقل البيانات الموجودة 
عليها لألماكن الخاصة 

 بالطالبات:

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
بالغ رعاية عمادة شؤون الطالب ، وأخذ تعهد على الطالبة، وا 

 ولي األمر.
لمدة فصل دراسي دون احتساب المعدل، اإليقاف عن الدراسة  -

بالغ ولي األمر. وأخذ  تعهد على الطالبة، وا 
تصوير الطالبة لنفسها أو  -18-2

ألي امرأة أخرى داخل الحرم دون 
 علم ورضا من تم تصويرها:

لمدة فصل دراسي مع عدم احتساب اإليقاف عن الدراسة  -
بالغ ولي األمر.  المعدل، وأخذ تعهد على الطالبة، وا 

 الفصل النهائي من الجامعة. -
إن كان بموافقة وعلم من  -18-3

 تم تصويرها:
من قامت بالتصوير لمدة أسبوعين ومن اإليقاف عن الدراسة ل -

بالغ  تم تصويرها أسبوع واحد، وأخذ تعهد على الطالبتين، وا 
 ولي األمر.

من قامت بالتصوير لمدة فصل دراسي، اإليقاف عن الدراسة ل -
على ومن تم تصويرها لمدة أسبوعين دراسيين، وأخذ تعهد 

بالغ ولي األمر.  الطالبتين، وا 
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أل  جهة  ةاإلدالء ببيانات أو معلومات غير صحيح .19
مرئية ( أو إنشاء مواقع  –مقروءة  –إعالمية )مسموعة 

 .لذلك (اإلنترنتعلى الشبكة العنكبوتية )

تخضع لتقدير لجنة التأديب في ضوء نوع البيانات  -
مدى الضرر والمعلومات، والجهة التي تم اإلدالء إليها، و 

الذ  ألحق بأحد منسوبي الجامعة، أو وحداتها، وكافة 
مالبسات الموقف، وقد تصل العقوبة إلى الفصل النهائي من 

 الجامعة.
كل تنظيم  .21

للجان أو 
تجمعات أو 
جمعيات أو 

أو إصدار 
توزيع أ  
نشرات أو 
صحف أو 
مجالت أو 

مواقع إلكترونية 
أو جمع أموال 

أو توقيعات قبل 
على الحصول 

ترخيص مسبق 
من الجهات 
المختصة 
 بالجامعة.

يرتبط ال إن كان األمر  -19-1
 بالدعوة إلى أفكار ضالة:

 توقيع تعهد خطي بعدم تكرار ذلك. -
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

 .رعاية عمادة شؤون الطالب
 بتكرارمع مضاعفة مدة العمل التطوعي العقوبة توقيع ذات  -

 الفعل.
 في حالة جمع أموال يلتزم بردها إلى أصحابها. -

إن كان األمر يرتبط بالدعوة  19-2
 إلى أفكار ضالة:

 المناصحة الفكرية . -
 ابالغ الجهات المعنية المتخصصة داخل الجامعة وخارجها.  -
 تدرج العقوبة حتى تصل إلى الفصل من الجامعة. -

المخالفات  .21
المرورية داخل 

المدينة 
 الجامعية.

اختالل في تسببت لم إن  -21-1
 النظام داخل الجامعة

تحال إلى إدارة األمن والسالمة التخاذ ما تراه مناسبًا وفق  -
 لوائحها الداخلية، ومن ذلك:

 لب من استخدام المواقف الجامعية.احرمان الط  -
 .إدارة المرورإخطار  -

اختالل في إن تسببت  -21-2
أن )مثل:  النظام داخل الجامعة

يقطع الطريق أو يمنع حركة 
منافذ الدخول السيارات، أو يغلق 

 ينطبق عليها عقوبات اإلخالل بالنظام. -
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 وغير ذلك( الجامعةإلى 
عن تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه  /الطالبةامتناع الطالب .22

 .المختصةمن الجهات 
المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -

نظير امتناعه عن تنفيذ العقوبة، رعاية عمادة شؤون الطالب 
إضافة إلى العقوبة المقررة جزاء المخالفة التأديبية الصادرة 

 عنه.
لمدة فصل دراسي واحد دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  - .هاالسرقة أو الشروع في .23

 .المعدل
لمدة فصلين دراسيين دون احتساب اإليقاف عن الدراسة  -

 .المعدل
حالته للجهات الرسمية -  .الفصل النهائي من الجامعة وا 
في جميع الحاالت يلتزم برد المسروقات ذاتها، أو مثلها، فإن  -

مكافآته تعذر يلتزم بدفع قيمتها النقدية، أو تخصم من 
 .الشهرية

ثائق التخرج إال بعد تسلم إليه و  وال ،يحجب تخرج الطالب -
 سداد كامل القيمة.

أمام عن الحضور للتحقيق  /الطالبةامتناع الطالب .24
 الجهة المختصة.

المشاركة في األعمال التطوعية التي تنظمها الجامعة تحت  -
 .رعاية عمادة شؤون الطالب

إن تكرر امتناعه عن الحضور مرتين متتاليتين، يحق للجنة  -
 تراه متناسبًا مع المخالفة.التأديب إصدار الحكم الذى 
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 والطالبات تظلمات الطالب ضوابط: بعاً ار

، فقد وطالباتهاحرصًا من جامعة الملك خالد على تقديم كافة الحقوق األكاديمية، وغير األكاديمية لطالبها 
كافة واجباتهم األكاديمية  وأداءبكافة حقوقهم،  همالتي تضمن تمتع 4قامت بتفعيل مجموعة من اإلجراءات

وغير األكاديمية.  لهذا تحرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية آمنة، وعادلة، وشفافة، من خالل إتاحة 
حق الشكوى، والتظلم، بما يحقق عالقات تواصل فعالة بين إدارة الجامعة، وكافة وحداتها األكاديمية 

تلك اآلليات حيث تهدف  ىحدإالتظلمات  ضوابط.  وتعد ىويؤد  إلى أكبر قدر ممكن من الرضواإلدارية، 
 إلى تحقيق ما يلي:

 :الضوابطالغرض من  -1

 في الحصول على خدمات أكاديمية وغير أكاديمية متميزة. ةضمان حق الطلب -
 .ذات دور رياد مؤسسة تربوية وأكاديمية بوصفها ضمان حق الجامعة في تفعيل دورها  -
 والمساواة، التي تتبناها الجامعة.تفعيل قيم العدالة،  -
 والمستفيدين من خدمات الجامعة.الطلبة بين  ىتحقيق مستوى متميز من الرض -
 تحديد إجراءات وضوابط التظلم وتقديم الشكاوى. -
جراءاتها المطبقة، وتحديد المتضرر منها  - الحصول على تغذية راجعة عن سياساتها، وقراراتها، وا 

 المستمر.بهدف التحسين والتطوير 

 ب الالئحة والمواد التابعة لها:اأبو  -2

 الضوابطالباب األول: مصطلحات 
 :الضوابطمصطلحات  (:1المادة )

 يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم ينص على غير ذلك.

                                  
 : آلية جامعة الملك خالد لتفعيل حقوق الطالب وواجباتهم.3راجع أواًل: حقوق وواجبات طالب الجامعة، البند   4
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 جامعة الملك خالد الجامعة:

 في المرحلة الجامعية. سجالتهاالمقيدين في جميع طالب وطالبات الجامعة  :ةالطلب

 جامعة الملك خالد.طالب وطالبات تظلم  ضوابط الالئحة:

 الجامعة.مدير بقرار من عليا يتم تشكيلها لجنة  :الحقوق الطالبيةلجنة 

 .اللجان المشكلة بقرارات مجالس الكليات الفرعية: اللجان

 اعتراض الطالب على القرار الصادر ضده. التظلم:

 لها.أو سند يقصد بها اإلساءة إلى الطرف اآلخر دون وجود واقع حقيقي  التي: هي الشكوى الكيديةالشكوى 

عميد الكلية، أو ه، أو صوكيل الجامعة كل حسب تخص: معالي مدير الجامعة، أو صاحب االختصاص
 رئيس القسم، حسب السياق الذى ترد فيه.

 (:2المادة )
من حقوقه،  أمر يراه منتقصًا ألى   أ الحق في التظلم للجهة ذات االختصاص من  /طالبةلكل طالب

 أو لرفع ظلم يرى أنه قد وقع عليه.
 الباب الثاني: تشكيل وعمل اللجان

 :)لجنة الحقوق الطالبية( اللجنة العليا للتظلم (:3المادة )
  أعضاء على األقل، اثنين منهم من ذو  ةالجامعة، وتتكون من خمسدير يتم تشكيلها بقرار من م

كما يجوز للجنة مرتبطة بمدير الجامعة مباشرة، اللجنة وتكون .  االختصاص في الشريعة واألنظمة
االستعانة بمن تراه من منسوبي الجامعة، ومن أهل الخبرة، سواء بحضور جلسة سماع التحقيق، أو 

 . ، أو تصويت على الرأ اشر، وليس لمن تستضيفه اللجنة رأاالستفسار المب
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 أهداف اللجنة: (:4المادة )
 الجامعة.طلبة إقرار مبدأ العدالة بين  .1
 بما يتوافق مع الشريعة واألنظمة، واللوائح المطبقة بالجامعة.الطلبة دعم حقوق  .2

 مهام اللجنة: (:5المادة )
بها من تظلم وشكوى، وتعديلها  وما يتعلقوواجباتهم، الطلبة اقتراح اللوائح واألنظمة المختصة بحقوق  .1

 حسب الضرورة، ورفعها لمعالي مدير الجامعة العتمادها من مجلس الجامعة.
 من النماذج المستخدمة في التظلمات والشكاوى مثل: ما يلزمإعداد  .2

o ( ويقدمه الطالب1نموذج :)الفرعية بالكلية،  إلى عميد الكلية، أو رئيس اللجنة /الطالبة
 صحيح ورقة إجابته، أو رفع ضرر وقع عليه.للمطالبة بإعادة ت

o ( ويقدمه الطالب2نموذج :)لرئيس اللجنة العليا يعترض فيه على توصية اللجنة  /الطالبة
 الفرعية بخصوص إعادة تصحيح ورقة إجابته، أو رفع ضرر وقع عليه.

 البت في القضايا المرفوعة إليها. .3
صيات اللجنة الفرعية، ورفع التوصية لمعالي قضايا االستئناف ضد تو  االعتراضات على النظر في .4

قراره امدير الجامعة العتماده  .اوا 
 :اجتماعات اللجنة (:6المادة )

بحضور ثلثي  اً تعقد اللجنة العليا اجتماعها بدعوة من رئيسها وفقًا للحاجة، ويكون انعقادها صحيح
تساو  األصوات يرجح ، وفي حالة الحاضرين األعضاء، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات

 الجانب الذ  يضم رئيس اللجنة.

 اللجنة الفرعية لحقوق الطالب وواجباتهم: (:7المادة )
 يقل عدد أعضائها عن ثالثة تشكل لجنة فرعية على مستوى كل كلية بقرار من مجلس الكلية، وال .5

 . أعضاء، ولها أن تستعين بمن تراه
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ال تقل اجتماعاتها عن اجتماع واحد كل فصل دراسي، تعقد اللجنة اجتماعاتها حسب الحاجة على أ .6
منسوبي الكلية، أو الجامعة، من أهل الخبرة، سواء بحضور جلسة من ولها أن تستعين بمن تراه 

، أو تصويت على توصيةسماع التحقيق، أو االستفسار المباشر، وليس لمن تستضيفه اللجنة 
 .التوصية

 مهام اللجنة الفرعية: (:8المادة )
بحقوقهم الجامعية، وطرق الحصول عليها عبر القنوات النظامية داخل الجامعة في  الطلبةتوعية  .7

 إطار القواعد واألنظمة المعمول بها.
تراه لصاحب االختصاص  النظر في القضايا التي تدخل ضمن نطاق عملها داخل الكلية، وترفع ما .8

 العتماده، وتنفيذه.
له، ويعتبر رأيها ابتدائيًا  ن، أو أ  تعسف يتعرضو يتعلق بحقوقهم فيماالطلبة قبول طلبات التظلم من  .9

 ويصبح نهائيًا إذا أقرته اللجنة العليا للتظلمات.
جراءات التظال لمباب الثالث: ضوابط وا   

 :ضوابط التظلم (:9المادة )
 بالسرية التامة.عند الضرورة تحاط كافة طلبات التظلم  -1
إعادة النظر في درجاته إلي عميد الكلية، أو رئيس اللجنة الفرعية، التقدم بطلب /الطالبة يحق للطالب -2

 (، ثم يحال الطلب إلى اللجنة الفرعية.1وفق نموذج )
حق في ال، ويسقط الواقعة محل التظلميجب أال يتجاوز تقديم طلب التظلم خمسة عشر يومًا من  -3

 التظلم بعد مضي المدة المذكورة.
 صورة من سجله األكاديمي.( 1يرفق مع طلب التظلم )نموذج  -4
 تقبل اللجنة طلب التظلم عندما يتضح بالفحص أ  من الحاالت التالية: -5

o .اختالف كبير في درجة الطالب في المقرر محل التظلم عن درجاته في المقررات األخرى 
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o  على أن  % من الطالب المسجلين للمقرر51وجود تظلم جماعي من الدرجات من أكثر من
 .امية لتقديم التظلمتتبع الطرق النظ

تقديمه لطلبات تظلم ثبت تكرار يحق للجنة رفض قبول طلب التظلم إن ثبت عدم صحة تظلمه، أو  -6
 .على أن يكون قرار الرفض مسبباً  ثبت عدم صحتها

 بأسباب الرفض.إلكترونيًا في حالة رفض طلب التظلم تلتزم اللجنة الفرعية بإخطار الطالب  -7
 تقوم اللجنة بمخاطبة أستاذ المقرر إلعادة النظر في درجات الطالب. في حالة قبول طلب التظلم، -8
يلتزم أستاذ المقرر بالرد على طلب التظلم المحال إليه في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه  -9

 الطلب.
يحق للجنة الفرعية مخاطبة ثالثة من أساتذة التخصص، إلعادة النظر في درجة الطالب، واألخذ  -11

 من الحاالت التالية: أ تهم لدرجات الطالب وذلك في بمتوسط تقديرا
o وأستاذ المقرر. /الطالبةوجود شبهة تعارض مصالح بين الطالب 
o .تأخر أستاذ المقرر عن تقديم الرد على طلب التظلم خالل المدة المقررة 
o دون تحديد سبب مقنع للجنة. /الطالبةرفض أستاذ المقرر مراجعة تقديرات الطالب 
o سبب كان.  ألستاذ المقرر أل تعذر الوصول 

من حقوقه األكاديمية   أل اً ظلمًا وقع عليه، أو انتقاص راهي مايحق أيضًا للطالب تقديم شكوى لرفع  -11
 (.1أو غير األكاديمية من خالل نموذج )

وفقًا  إن تبين أن الشكوى المقدمة كيدية /الطالبةالطالبتوقيع العقوبة على يحق للجنة الفرعية  -12
 .لالئحة تأديب الطالب

بنتيجة تظلمه خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا من  /الطالبةتلتزم اللجنة الفرعية بإخطار الطالب -13
 تاريخ اإلحالة، مع إعالمه بحقه في التظلم من قرارها أمام اللجنة العليا. 

 ( من قرار اللجنة الفرعية أمام اللجنة العليا.2التقدم بطلب للتظلم )نموذج  /الطالبةيحق للطالب -14
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( للتظلم من قرار اللجنة الفرعية في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ 2يجب تقديم نموذج ) -15
 إبالغه بقرار اللجنة الفرعية، ويسقط حقه في التظلم بعد انقضاء هذه المدة.

لتظلم من قرار اللجنة الفرعية أمام اللجنة العليا، يتم ايقاف العمل  بة/الطالفي حالة رفع الطالب -16
 بقرار اللجنة الفرعية حتى يتم البت في طلب التظلم.

 الرسمية في أ  من المدد النظامية المذكورة سابقًا. العطالتفترات  ال تدخل -17
ة التي قد تعقد من اللجان أو االجتماعات الرسمي اً ال يجوز حضور الشخص المشكو في حقه أي -18

 للتصويت أو البت في قبول التظلم، أو نتيجته.
 (: إجراءات التظلم11المادة )
)الكلية / العمادة / ذات الصلة بموضوع التظلم  الجهةبالتظلم إلى رئيس  /الطالبةيتقدم الطالب -1

 أو الجهة التي يحددها الستقبال طلبات التظلم.الوكالة المختصة( 
ذات الصلة باستقبال التظلمات يتم رفع التظلم  الجهةفي حالة أن يكون موضوع التظلم ضد رئيس  -2

 إلى الرئيس المباشر لتلك الوحدة.
خطاره بنتيجة إتاريخ التقديم، وموعد ويخطر به، مع تحديد  /الطالبةلطالبتم قيد التظلم المقدم من اي -3

 التظلم.
جراءات النظامية باتخاذ اإل)الكلية / العمادة / الوكالة المختصة( يقوم رئيس الجهة ذات االختصاص  -4

 إلحالة طلب التظلم إلى الجهات الكفيلة ببحث موضوع التظلم.
 في أحد المقررات. أو طالبة ( لمراجعة درجة طالب3تتبع اإلجراءات الواردة في النموذج ) -5

 .توقيع باستالمهاكتابيًا مع البنتيجة التظلم  أو الطالبة يتم إبالغ الطالب -6
 (:11المادة )
 .والمواد الخاصة بها الضوابطهذه مجلس الجامعة عتمد ي

 (:12المادة )
يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات،  الضوابطكل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه 

 ولوائحه التنفيذية، واألنظمة، واألوامر والقرارات السامية.
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 (:13المادة )
 اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعة. الضوابطيعمل بهذه 

 (:14المادة )
 .لضوابطلمجلس الجامعة حق تفسير مواد هذه ا
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 الباب الرابع
 (يف التظلمات )النماذج املستخدمة

 (3منوذج )
 من درجات االختبار /طالبةمنوذج تظلم طالب

 :/الطالبةاسم الطالب     تاريخ تقديم الطلب:

 رقم الجوال )للتواصل(:      الرقم الجامعي:

 البريد اإللكتروني:

 القسم:       الكلية:

 :ورقمه المقررمز ر       المقرر:اسم 

 المتوقع:التقدير      المرصود:التقدير 

 المعدل التراكمي:     اسم أستاذ المقرر:

 المرفقات:

1-  
2-  
3-  

 :/الطالبةاسم الطالب

  :التوقيع
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 (2منوذج )
 من واقعة ظلم أو رفع الضرر /طالبةشكوى طالبمنوذج 

 نه يقع في صفحتينإ: يرجى التأكد من استيفاء النموذج بالكامل حيث /الطالبةعزيزي الطالب
 أواًل: بيانات الطالب:
 :/الطالبةاسم الطالب    تاريخ تقديم الطلب:

 رقم الجوال )للتواصل(:     الرقم الجامعي:
 القسم:      الكلية:
 الجهة / الشخص المتظلم منه:  حدوث الواقعة محل الشكوى:تاريخ 

 

 ثانيًا: بيانات الشكوى

 الضرر أو الظلم الواقع على مقدم الشكوى:

 

 :)بصورة متسلسلة وفق حدوثها( ملخص موضوع الشكوى
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 اإلثباتات )المستندات أو الشهود(:

 

 المشكلة:الخطوات السابقة التي اتخذت لمحاولة رفع الظلم أو حل 
 
 
 
 

 المرفقات:
1-  
2-  
3-  

 الطالبةأنا الطالب/ قرأ  :إقرار

بأن كافة البيانات الواردة بهذا التظلم صحيحة، وعلى مسؤوليتي الشخصية، وال أقصد بها الكيد، أو النيل من 
 سمعة المتظلم منه، وفي حالة ثبوت عكس ذلك أكون مستحقًا لتطبيق عقوبة الشكوى الكيدية.

  :/الطالبةتوقيع الطالب     :/الطالبةاسم الطالب
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 (1منوذج )
 يف أحد املقررات التحريريمن درجات  الطلبةتظلمات مراجعة لية آ

 )منوذج إرشادي ألعضاء جلان التظلمات وأعضاء هيئة التدريس(

 تتبع الخطوات التالية لمراجعة درجات الطالب في االختبارات التحريرية:

 يتم التأكد مما يلي:
 جميع أسئلة االختبار.تصحيح -1
 التأكد من إضافة درجات جميع األسئلة للدرجة النهائية الممنوحة.-2
 التأكد من صحة جمع درجات األسئلة، ومطابقتها للدرجة الممنوحة.-3
في األسئلة التي تحتو  على أسئلة فرعية )أ، ب، مثاًل( يتم التأكد من تصحيح جميع األسئلة الفرعية، -4

 .داخل دائرةكل منها درجة ووضع 
 الكلية للسؤال.لدرجة لمطابق مجموع درجات األسئلة الفرعية -5
يتم تصحيح الخطأ الناتج عن عدم تصحيح أحد فإن كان أستاذ المقرر يقوم بمراجعة التظلم بنفسه، -6

األجزاء الفرعية ألحد األسئلة، وفي حالة تعذر وجود أستاذ المقرر يتم إحالة األجزاء المطلوب إعادة 
 ا ألحد أساتذة التخصص اآلخرين بمعرفة رئيس القسم.تقييمه

جابة اإلفي جميع األحوال يراجع صحة درجة المقام للدرجة الممنوحة من األستاذ، فقد يقوم بتقييم -7
 ./الطالبةباعتبار الدرجة النهائية أقل من قيمتها الفعلية فيؤثر على درجة الطالب

جات العملي، أو الشفو ، أو أعمال السنة في المقررات التأكد من أن الدرجة الكلية تضمنت إضافة در -8
 التي تتضمن هذه االختبارات، وفي هذه الحالة يتم التأكد من صحة الجمع.

يقوم أستاذ المقرر، أو المكلف بعملية المراجعة بإعداد تقرير تفصيلي للجنة الفرعية عما تم في عملية -9
 ية المراجعة.عمللالمراجعة، مع تحديد أ  تعديالت تمت نتيجة 
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بالنتيجة المعدلة األكاديمية التعليمية و وكالة الجامعة للشؤون تتولى اللجنة الفرعية للتظلمات إخطار -11
 المعلنة. نتيجةالالتخاذ اإلجراءات النظامية لتعديل 

 ./الطالبةالطالبملف تتولى اللجنة الفرعية حفظ التظلم ونتيجته ب-11
 التظلم كتابة، وتفيدة بنتيجة بحث تظلمه.تتولى اللجة الفرعية الرد على مقدم -12


