تعليمات رقم ( )18ل�سنة * 2005
تعليمات ت�أديب الطلبة يف جامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
�صادرة ا�ستنادا ً �إىل �أحكام املادة ()19
من النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سم ّية للتكنولوجيا
رقم ( )1ل�سنة 2005
املادة ( :)1ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات ت�أديب الطلبة يف جامعة الأمرية
�سمية للتكنولوجيا رقم ( )18ل�سنة  ،"2005ويُعمل بها اعتبارا ً من
ّ
.2011/6/29
املادة ( :)2ت�رسي �أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة.
عر�ض الطالب الذي يرتكب �أيا ً
املادة ( :)3تعد الأعمال الآتية خمالفات ت�أديبية ت ُ ّ
منها �إىل العقوبات الت�أديبية الواردة يف هذه التعليمات :
�أ -االمتناع املُدبّر عن ح�ضور الدرو�س وعن الأعمال اجلامعية الأخرى،
التي تقت�ضي الأنظمة والتعليمات املواظبة عليها ،وكل حتري�ض
على هذا االمتناع.
ب -الغ�ش �أو حماولة الغ�ش يف �أي امتحان ،والإخالل بنظام االمتحان �أو
الهدوء الواجب توافره فيه.
ج� -أي فعل يرتكبه الطالب يف اجلامعة ،ويكون ما�سا ً بال�رشف �أو
بح�سن ال�سرية وال�سلوك� ،أو من �ش�أنه
الكرامة �أو الأخالق ،مخُ ال ً ُ
الإ�ساءة �إىل �سمعة اجلامعة �أو العاملني فيها.
وتنطبق هذه الفقرة على �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها ،التي
يرتكبها الطالب خارج اجلامعة يف منا�سبات ت�شرتك فيها اجلامعة،
�أو �أن�شطة تنظمها اجلامعة.
د  -ت�أ�سي�س �أي تنظيم داخل اجلامعة� ،أو امل�شاركة فيه ،من دون موافقة
م�سبقة من اجلهات املخت�صة يف اجلامعة ،واال�شرتاك يف �أي ن�شاط
جماعي ي ُ ّ
خل بالقواعد التنظيمية يف اجلامعة.
هـ-ا�ستعمال مباين اجلامعة لغري الأغرا�ض التي �أعدت لها� ،أو من دون
�إذن �سابق.
و -توزيع ن�رشات �أو �إ�صدار جرائد يف اجلامعة� ،أو جمع التواقيع �أو التربعات
من دون احل�صول على موافقة من اجلهات املخت�صة يف اجلامعة،
�أو �إ�ساءة ا�ستعمال املوافقة املمنوحة ملمار�سة الأن�شطة املذكورة.
* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( ،2011-2010 / 5 )16المؤرخ في .2011/6/29
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ز -الإخالل بالنظام �أو ال�ضبط الذي تقت�ضيه املحا�رضات داخل اجلامعة.
ح� -أي �إهانة �أو �إ�ساءة يوجهها الطالب �إىل ع�ضو هيئة التدري�س �أو �إىل
�أي من العاملني �أو الطلبة يف اجلامعة.
ط� -إتالف ممتلكات اجلامعة املنقولة وغري املنقولة.
ي -خمالفة الأنظمة والتعليمات والأ�س�س والقرارات �سارية املفعول
يف اجلامعة.
ك -التزوير يف الوثائق املقدمة �إىل اجلامعة ،وا�ستعمال الأوراق املزورة يف
�أي �أغرا�ض جامعية.
املادة ( :)4حتدد العقوبات الت�أديبية التي يجوز فر�ضها على الطالب بالآتي:
�أ -التنبيه ال�شفوي.
ب�-إخراج الطالب من قاعة التدري�س ،وا�ستدعاء �أمن اجلامعة الداخلي
عند ال�رضورة لإخراجه.
ج -احلرمان ملدة حمددة من اال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها مرفق
�أو �أكرث من مرافق اجلامعة التي ترتكب فيها املخالفة.
د -احلرمان ملدة حمددة من ممار�سة ن�شاط �أو �أكرث من الأن�شطة الطالبية
التي ترتكب فيها املخالفة.
هـ-الغرامة فيما ال يقل عن مثلي ثمن ال�شيء �أو الأ�شياء التي �أتلفها
الطالب.
و -ر�صد عالمة �صفر يف االمتحان �أو يف املادة.
ز -الإنذار بدرجاته الثالث  :الأول واملزدوج والنهائي.
ح�-إلغاء الت�سجيل يف مادة �أو �أكرث من مواد الف�صل الذي تقع فيه
املخالفة.
ط-الف�صل امل�ؤقت من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي �أو �أكرث.
ي -الف�صل النهائي من اجلامعة.
ك� -إلغاء قرار منح ال�شهادة� ،إذا تبني �أن هناك عملية تزوير �أو احتيال يف
�إجراءات حتقيق متطلبات احل�صول على الدرجة اجلامعية.
املادة ( :)5يجوز اجلمع بني عقوبتني ت�أديبيتني �أو �أكرث من العقوبات املن�صو�ص عليها
يف هذه التعليمات .وت�سقط العقوبة الت�أديبية بعد م�ضي �سنتني
املدة.
عليها ،على �أن يكون الطالب ح�سن ال�سرية وال�سلوك خالل هذه ّ
املادة ( :)6تحُ فظ قرارات فر�ض العقوبات الت�أديبية يف ملف الطالب لدى عمادة
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�ش�ؤون الطلبة ودائرة القبول والت�سجيل ،ويبلغ ويل �أمر الطالب واجلهة
املوفدة � ،إن وجدت  ،قرار العقوبة.
املادة (� :)7إذا �ضبط الطالب يف �أثناء االمتحان �أو االختبار متلب�سا ً بالغ�ش ،تُر�صد
له عالمة �صفر يف االمتحان �أو االختبار  ،ويوجه �إليه �إنذار خطي .و�إذا
تكرر ذلك من جانب الطالب ،توقع عليه العقوبتان الآتيتان جمتمعتني
�أو منفردتني:
�أ -تر�صد له عالمة �صفر يف املادة ويوجه �إليه �إنذار مزدوج.
ب -يُف�صل من اجلامعة ملدة ف�صل درا�سي واحد ،وهو الف�صل التايل
�ضبط فيه متلب�سا ً بالغ�ش.
للف�صل الذي ُ
املادة ( :)8ي�ؤلف جمل�س العمداء يف بداية كل عام جامعي ،وملدة �سنة قابلة للتجديد
ل�سنة �أخرى �أو �أكرث ،جلنة حتقيق يف املخالفات الطالبية ،برئا�سة عميد
�ش�ؤون الطلبة واثنني من العاملني يف اجلامعة ،على �أن يكون �أحدهما
ع�ضو هيئة تدري�س ،ويتوىل الرئي�س �إحالة املخالفات الطالبية �إىل هذه
اللجنة للتحقيق فيها وتن�سيب العقوبة املنا�سبة.
املادة (� :)9إذا انتهت املدة املحددة لعمل جلنة التحقيق ،ت�ستمر يف ممار�سة
�صالحياتها �إىل �أن ت�شكل جلنة جديدة حتل حملها.
املادة( :)10تحُ دد �صالحيات �إيقاع العقوبات الت�أديبية على النحو الآتي:
�أ -لع�ضو هيئة التدري�س �أو من يدر�س املادة حق توقيع العقوبتني
املن�صو�ص عليهما يف الفقرتني ( �أ  ،ب ) من املادة ( )4من هذه
التعليمات.
ب -للرئي�س حق توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات (�أ  -ز)
من املادة ( )4من هذه التعليمات.
ج -ملجل�س العمداء حق توقيع العقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرات
(�أ  -ك) من املادة ( )4من هذه التعليمات.
املادة( :)11تكون جميع القرارات الت�أديبية نهائية با�ستثناء العقوبات املن�صو�ص
عليها يف الفقرات (ط) و (ي) و (ك) من املادة ( )4من هذه التعليمات؛
�إذ يحق للطالب �أن ي�ست�أنف القرار فيها �إىل جمل�س الأمناء يف غ�ضون
خم�سة ع�رش يوما ً من تاريخ تبليغه القرار  .وملجل�س الأمناء �أن ي�صدق
على العقوبة �أو يعدلها �أو يلغيها.
املادة( :)12ال يعاقب الطالب على املخالفة الواحدة من �أكرث من جهة ت�أديبية
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واحدة.
املادة( :)13رئي�س اجلامعة وعميد �ش�ؤون الطلبة ومدير القبول والت�سجيل م�س�ؤولون
عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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