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الئحة تأديب الطالب والطالباتاهداف                     
.الجامعة أو في أي من مرافقهاداخل ضبط سلوك الطالب  -١
.بويةومعالجة سلوكهم باألساليب الترالمخالفين تهذيب الطالب  -٢
واللوائح  لألنظمةالمخالفين إقرار العقوبات التأديبية على الطالب  -٣

.المعمول بها في الجامعة
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ماذا يجب ان تتجنب فعله 
ن الجامعة أو في أي مداخل كل إخالل بأحكام الشريعة وآدابها يصدر من الطالب 

مرافقها المختلفة، يقتضي التأديب، ومن
:ذلك

.كل فعل أو قول يمس الدين -١
فعل أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو يخل بحسن كل  -٢

.السيرة والسلوك واآلداب العامة
خر، أو ارتكاب أي فعل ينافي صفات السلوك العام مثل التشبه بالجنس اآل -٣

ي االلتزام بالزالئقة،وعدم إطالة األظافر، أو عمل قصات الشعر بصفة غير 
.الجامعةاإلسالمي المحتشم المناسب أو الزي المعتمد من 
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ماذا يجب ان تتجنب فعله 
:الجامعة ولوائحها وتعليماتها المطبقة تقتضي التأديب ومن ذلكألنظمة كل مخالفة تصدر من الطالب 

ب أو األعمال المخلة بسير المحاضرات والدورات وبرامج األنشطة في الجامعة أو في الوحدات السكنية للطال ١-
.المختلفة وسائر مرافق الجامعة األخرى بشكل مباشر أو غير مباشروسائل النقل الطالبات أو 

ها تزوير الوثائق واألوراق الرسمية التي تصدر من الجامعة أو من خارجها أو إتالف كل محتوياتها أو بعض ٢-
.عمداً 

.في االختبار أو دخولهما بدالً عن غيرهمابديالً عنك إدخال الطالب  ٣-
به  الغش في االختبار أو محاولة الغش، وكذا الغش في التقارير والواجبات ومشاريع التخرج او ما يكلف ٤-

.أكاديميةأخرىالطالب من أعمال 
.اإلخالل بنظام االختبار والهدوء المطلوب فيه ٥-
كل إتالف أو محاولة إتالف متعمد لمنشآت الجامعة أو مرافقها أو أجهزتها أو معاملها أو مكتباتها أو  ٦-

ممتلكاتها ونحوها، أو إجراء أي
.لكتغيير أو إتالف ألثاث السكن الداخلي أو محتوياته أو تشويه ممتلكاته أو الكتابة على الجدران ونحو ذ

.التدخين داخل مباني الجامعة ومرافقها ٧-

الدواسر بواديكلية الهندسة 
شؤون الطالبلجنة 



ماذا يجب ان تتجنب فعله 
داء على شأنه أن يكون سبباً في اإلفساد أو مخالفة النظام العام، أو االعتالطالب من كل فعل يصدر من 

:يقتضي التأديب، ومن ذلكداخل الجامعة شخص 
ائمة االعتداء بالقول أو بالفعل على منسوبي الجامعة، وعلى منسوبي الشركات والمؤسسات الق ١-

رقتها اهانتهم أو االعتداء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إتالفها أو سالجامعة أو بالعمل أو االستثمار في 
.ونحو ذلك

ية إحضار أو استخدام أجهزة الجوال المزودة بكاميرا داخل مقر الطالبات بالجامعة والوحدات السكن ٢-
.بمقر الطالب بالجامعة والسكن الجامعيوكذاسوء استخدامها أو أجهزة التصوير 

اآلداب اقتناء أجهزة أو أفالم أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجالت تحتوي على ما ينافي  ٣-
.فيها السكن الجامعيومرافقها بما اإلسالمية داخل الجامعة واألخالق 

لجامعة حمل السالح الناري أو األبيض أو االحتفاظ بمواد قابلة لالشتعال أو التفجير ونحوها داخل ا ٤-
.ومرافقها

كل تنظيم للجان أو مؤتمرات أو جمعيات أو إصدار نشرات أو صحف أو مجالت وتوزيعها أو جمع  ٥-
ت وكذلك إبالغ معلومات أو أخبار غير صحيحة للصحف أو المجاللألنظمة، أموال أو توقيعات مخالفة 

المختصة بالجامعةمنالجهات أو وسائل اإلعالم األخرى قبل الحصول على ترخيص مسبق 

الدواسر بواديكلية الهندسة 
شؤون الطالبلجنة 



العقوبات التى قد تتعرض لها 

:العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب أو الطالبة ما يلي

.التنبيه شفهياً أو كتابياً، والتوقيع على تعهد بعدم التكرار ١-
-٢  ً .اإلنذار كتابيا
الحرمان المؤقت من بعض الخدمات والمميزات المقدمة للطالب والطالبات واألنشطة والرحالت والزيارات  ٣-

.ونحوها لمدة ال تزيد عن فصلين دراسيين
.الحرمان من اإلقامة بسكن الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر ٤-
.الحرمان من دخول االختبار في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد ٥-
.إلغاء امتحان الطالب أو الطالبة في ما ال يزيد عن ثالثة مقررات واعتباره راسباً فيها ٦-
.اإليقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إيقاف المكافأة ٧-
.اإليقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين مع إيقاف المكافأة ٨-
.تأخير تخرج الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة لمدة فصل دراسي واحد ٩-
.الفصل النهائي من الجامعة ١٠-
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تعليمات هامة
الالئحة الداخلية لرفع الحرمان من دخول الطالب لالختبار النهائي بكلية الهندسة : أوال

بوادي الدواسر

 النهائي اإلختبار دخول من % ٢٥ من أكثر غيابه نسبة وصلت الذي الطالب حرمان يتم
 نسبة ضيخف المجلس بواسطة مقبول عذر يقدم لمن ذلك من الستثناء الكلية لمجلس ويجوز
% ٢٥ ال دون لما الغياب

األعذار المقبولة بواسطة مجلس الكلية :

 درجةال أو األولى الدرجة من هللا، قدر ال األقارب، أحد وفاة بسبب االعذار الكلية تقبل – ١
 وجود مع طةالشر قبل من التوقيف اعذار وايضا التنويم مثل الطبية االعذار تقبل كما الثانية
.العذر وجود على يد الذى االزم االثبات

  الكلية قبل من المحددة األوقات حسب النماذج بتقديم الخاصة التعليمات جميع اتباع يجب
.المقدم الطلب في والنظر اإلطالع الكلية لمجلس ليتسنى



يزوالتزامات الطالب الجامعي بجامعة األمير سطام بن عبدالعزحقوق 
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المجال غير األكاديميالمجال األكاديمي
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الدواسر بواديكلية الهندسة 

إلتزمات الطالب الجامعي
:في المجال األكاديمي / أ 
بدء الطالب باالنتظام في الدراسة، والقيام بكافة المتطلبات الدراسية، في ضوء القواعد والمواعيد المنظمة لالتزام . ١

 والتحويل والتسجيل واإلعتذار والحذف واإلضافة ، وذلك وفقاً لألحكام الواردة باللوائح واألنظمةالدراسةونهايتها 
.السارية بالجامعة 

التزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة، وغيرهم من منسوبي . ٢
الجامعة، وغيرهم من الطالب داخل الجامعة وكذلك الضيوف والزائرين لها، وعدم التعرض المتعاقدةمع الشركات 

.صورةٍكانت لهم باإليذاء بالقول أو الفعل بأي 

عنها  التزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات واالنتظام والنظام فيها، وعدم التغيب. ٣
.للوائح واألنظمةمقبولوفقاً إال بعذر 

التزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بعدم الغش فيها، أو المشاركة في . ٤
وسيلة غير مشروعة إلعداد أية كانت، أو نسبة عمل الغير إلى الطالب، أو اللجوء إلى بأى صورة الغش عند إعداده 

.للمقررتلك البحوث والتقارير واألوراق والدراسات أو غيرها من المتطلبات األساسية 



:في المجال غير األكاديمي / ب 
التزام الطالب بأنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وعدم . ١

للحصول على أي حق أو ميزة خالفاً لما وثائق مزورة التحايل عليها أو انتهاكها أو تقديم 
.تقضي به األحكام ذات العالقة

التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعة أثناء وجود الطالب في الجامعة، وتقديمها للموظفين أو . ٢
.، وعند إنهاء أي معاملة للطالب داخل الجامعة من قِبلهمأعضاء هيئة التدريس عند طلبها 

التزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن . ٣
مرتبطاً بالمباني أو التجهيزات كان منها العمل، أو المشاركة في ذلك سواًء ما 

ا التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بترتيب وتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاته. ٤
إذٍن مسبق من الجهة المختصة الستعمال الحصول على لألغراض المخصصة لها، ووجوب 

.تلك المرافق أو التجهيزات عند رغبة استخدامها أو االنتفاع منها في غير ما أعدّت له 
ة التزام الطالب بالزى والسلوك المناسبين لألعراف الجامعية واإلسالمية ، وبعدم القيام بأي -٥

.العامة المرعيّة داخل الجامعة أو اآلداب أعمال مخلّة باألخالق اإلسالمية 
التزام الطالب بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة، واالمتناع عن التدخين فيها، وعدم . ٦

إثارة الشغب أو التجمع غير المشروع
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اللجنة الدائمة لحقوق الطالب
:تشكيل اللجنة : أوالً 

تنشأ هذه اللجنة الدائمة بقرار من معالي مدير الجامعة، وتكون برئاسة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، 
، ويكون من أعضائها عميد القبول والتسجيل ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس شؤونالطالبوينوبه عميد 

.المختصين فًي المجال الشرعي والقانونيبالجامعة، باإلضافة إلى بعض 

:مهام اللجنة : ثانياً 
.استقبال ا الشكوى والتظلمات الطالبية مباشرة في مقرها الرئيًس أو عبر ممثليها في الجامعة- ١
.دراسة الشكاوى والتظلمات المحالة إليها من قبل معالي مدير الجامعة- ٢
.دارسة الشكاوى والتظلمات والبت فيها وإصدار القرارات خالل المدة القانونية- ٣

 ً :أهداف اللجنة : ثالثا

-:تسعى اللجنة لتحقيق األهداف اآلتية 
.العناية بالشكاوى والتظلمات الطالبية بالتحقيق والبت و العمل على إقرار الحق فيها- ١
.إيجاد مجتمع جامًع متجانس تسود فيه روح التعاون المتبادل بين أفراده - ٢
.إقرار مبدأ العدالة والمساواة بوصفه دعامة أساسية في بناء مجتمع مثالي داخل الجامعة - ٣
.دعم حقوق الطالب على أسس تتوافق مع األنظمة العامة واألنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة- ٤
.إنماء ثقافة العدل واإلنصاف وحقوق اإلنسان بين الطالب - ٥
.توعية الطالب بحقوقهم الجامعية وطرق الحصول عليها عبر القنوات النظامية داخل الجامعة- ٦
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خدمات الكلية

-:الكلية من المقدمة الخدمات
  .المكتابات -١ 

.المذاكرة قاعات -٢
  .االنترنت خدمات -٣
 .المكتبية الخدمات تقديم سنتر -٤
.)الكافيتريات( الترفيهية الخدمات -٥

احاتكم يشرفنا معرفة تقيمكم للخدمات المقدمة ومقتر
لتحسينها 
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مكونات  الكلية

-: وادارية تعليمية افرع عدة من الكلية من تتكون
-:العلمية االقسام -١ 

.الكهربية الهندسة قسم . ١
.الشبكات و االلى الحاسب هندسة قسم .٢
  .الميكانيكية الهندسة قسم .٣
-: االدارية االقسام -٢
.الطالب شؤون قسم  .١
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