الئحة تهذيب وتأديب الطلبة
المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة
المادة األولى:
تعنى أحكام هذه الالئحة بما يلي:
 .1انضباط سلوك الطالب داخل الجامعة ،أو في أي من مرافقها.
 .2تهذيب وإصالح سلوك الطالب المخالفين ،ومعالجة سلوكهم باألساليب التربوية المتاحة في الجامعة.
 .3إقرار العقوبات التأديبية على الطالب المخالفين لألنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
المادة الثانية( :تعريفــات)
يكون للكلمات اآلتية ،حيثما وردت في هذه الالئحة ،المعاني المدونة أمامها:
الجامعة :جامعــة النهضة.
الط الالالالالالب :ك الالالالالل م الالالالالن قي الالالالالد ف الالالالالي جامع الالالالالة النهض الالالالالة أي الالالالالا كان الالالالالا مع الالالالالتوياتهم التعليمي الالالالالة أو جنع الالالالالياتهم ،ك الالالالالورا
وإناثا.
الكلية :الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو الطالبة.
اللجنة :لجنة تأديب الطالب في جامعة النهضة.
رئيس اللجنة :نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  ،أو من يفوضه.
المخالفة :كل ما يخالف أنظمة ولوائح وتعليمات الجامعة.
العقوبات:هي العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه الالئحة.
المادة الثالثة:
يخض الالالالال له الالالالالذه الالئح الالالالالة جمي الالالالال الط الالالالالالب المقي الالالالالدين بالجامع الالالالالة  ،وك الالالالالذل الملتحق الالالالالين بب الالالالالرامج الت الالالالالدريب
وال الالالالالدوررات ،وط الالالالالالب الدراس الالالالالات العلي الالالالالا .وال يج الالالالالوب للطلب الالالالالة أن يحتج الالالالالوا بالجه الالالالالل أو ع الالالالالدم العل الالالالالم بأنظم الالالالالة
ولوائح الجامعة.
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المادة الرابعة:
الجهالالالالالة المختصالالالالالة بتطبيالالالالال أحكالالالالالام هالالالالالذه الالئحالالالالالة هالالالالالي شالالالالالئون الطالالالالالالب والتعالالالالالجيل ،بالتعالالالالالاون م الالالالال
الجهالالالالالالات ات العالقالالالالالالة بالجامعالالالالالالة ،وهالالالالالالي مالالالالالالن تقالالالالالالوم ب الالالالال بال القالالالالالالرار الصالالالالالالادر بالعقوبالالالالالالة إلالالالالالالى الطالالالالالالالب
وولي أمره والكلية المعنية خالل أسبوع من تاريخ صدور القرار.
المادة الخامعة:
ال تطب الالالال العقوب الالالالات المنص الالالالوص عليه الالالالا ف الالالالي ه الالالالذه الالئح الالالالة عل الالالالى المخالف الالالالات الت الالالالي تق الالالال م الالالالن الطال الالالالب
خ الالالالالارم الجامع الالالالالة وال تم الالالالالس الجامع الالالالالة وأنظمته الالالالالا المختلف الالالالالة حي الالالالال إنه الالالالالا م الالالالالن اختص الالالالالاص جه الالالالالات معني الالالالالة
أخرى ما لم ت َُح ْل إلى الجامعة.
المادة العادسة:
 تشالالالالالكل لجنالالالالالة تأديالالالالالب الطالالالالالالب داخالالالالالل كالالالالالل كليالالالالالة بقالالالالالرار مالالالالالن رئالالالالاليس الجامعالالالالالة لمالالالالالدة سالالالالالنتين قابلالالالالالةللتجديد برئاسة عميد الكلية ،وعضوية كل من:
.1اثنين من أعضاء هيئة التدريس على األقل.
 .2أحد أعضاء اإلدارة القانونية في الجامعة.
 لالالالالالرئيس الجامعالالالالالة تشالالالالالكيل لجنالالالالالة تأديالالالالالب عليالالالالالا للتحقيالالالالال فالالالالالي بعالالالالالضرورة تحويلها إلي هذه اللجنة.

الحالالالالالاالت التالالالالالي يالالالالالري سالالالالاليادته

المادة العابعة:
اختصاصات هذه اللجنة تتمثل في اآلتي:
 .1البا في قضايا الطالب التأديبية.
 .2تطبي الئحة تأديب الطالب.
 .3متابعة أعمال التحقيقات ،والتأديب م الطالب.
.4إجراء التحقيقات فى الموضوعات التى تحال للجنة ،وتحديد المعؤولية فيها.
 . 5مخاطبالالالالالالالة الجهالالالالالالالات ات العالقالالالالالالالة داخالالالالالالالل أوخالالالالالالالارم الجامعالالالالالالالة ،ومتابعتهالالالالالالالا ،وتلقالالالالالالالي النتالالالالالالالائج
وعرضها.
 .6متابعة إجراءات لجان تأديب الطالب الفرعية (إن وجدت) ،واعتمادها.
 .7اإلشراف على تنفيذ القرارات الصادرة فى التحقيقات ،وقرارات اللجنة التأديبية.
 .8تحليل األحكام والعقوبات الخاصة باللجنة ،واستخالص نتائجها.
 .9متابعة أوجه القصور في أعمال اللجنة ،واقتراح التوصيات الخاصة بمعالجتها.
.10التواصل م اإلدارات ات الصلة بالكليات ،لتوعية الطالب.
 .11حصرالحاالت ،ومن ثم متابعة سالمة ما اتخذ إباءها في سجل خاص.
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المادة الثامنة:
تنظر اللجنة في المخالفات التي يحيلها رئيس الجامعة ،إليها أو من ينوب عنه.
المادة التاسعة:
تنعق الالالالالالد اجتماع الالالالالالات اللجن الالالالالالة ب الالالالالالدعوة م الالالالالالن رئيع الالالالالالها ،وال تص الالالالالالح جلع الالالالالالاتها إال بحض الالالالالالور ثلثالالالالالالالي
أعض الالالالالالالائها ،وتص الالالالالالالدر قرارته الالالالالالالا باأليلبي الالالالالالالة المطلق الالالالالالالة ،وعن الالالالالالالد تع الالالالالالالاوي األص الالالالالالالوات ي الالالالالالالرجح جان الالالالالالالب
الرئيس.
المادة العاشرة:
للجن الالالالة التأدي الالالالب ص الالالالالحياتها بموج الالالالب ه الالالالذه الالئح الالالالة ،وله الالالالا أن تتأك الالالالد م الالالالن التحقي الالالال ال الالالالذي تالالالالالم
م الالالال ا لطال الالالالب المخ الالالالالف فيم الالالالا ه الالالالو منع الالالالوب إلي الالالاله م الالالالن مخالف الالالالة ،وللجن الالالالة أن تعي الالالالد س الالالالماع أقوال الالالاله ف الالالالي
ل  .كما لها أن تعتدعي من تدعو الحاجة إلى سماع أقواله من أطراف القضية.
المادة الحادية عشرة:
تك الالالالون العقوب الالالالة الت الالالالي توقعه الالالالا اللجن الالالالة عل الالالالى المخ الالالالالف منصوص الالالالا عليه الالالالا ف الالالالي ه الالالالذه الالئح الالالالة،
وللجنالالالالالة صالالالالالالحية تخفيالالالالالف العقوبالالالالالة إ ا رأت المصالالالالاللحة فالالالالالي لالالالالال  .ويُراعالالالالالى عنالالالالالد توقيالالالالال العقوبالالالالالة
أن تك الالالالالالالون متدرج الالالالالالالة ،وتتناس الالالالالالالب م الالالالالالال درج الالالالالالالة المخالف الالالالالالالة م الالالالالالال اعتب الالالالالالالار الع الالالالالالالواب والظ الالالالالالالروف
والمالبعات .وللجنة التوصية بعدم احتعاب مدة العقوبة ضمن المدة الدراسية.
المادة الثانية عشرة ( :المخالفات)
ك الالالالل م الالالالا يص الالالالدر م الالالالن الطال الالالالب أو الطالب الالالالة داخ الالالالل الجامع الالالالة أو ف الالالالي أي م الالالالن مرافقه الالالالا المختلف الالالالة
ويك الالالالون مخ الالالالالأ ب الالالالاألداب أو يك الالالالون س الالالالببا ف الالالالي فع الالالالاد أو مخالف الالالالا للنظ الالالالام الع الالالالام أو ألنظم الالالالة الجامع الالالالة
ولوائحهالالالالالا وتعليماتهالالالالالا المطبقالالالالالة ،أو االعتالالالالالداء علالالالالالى شالالالالالخخ أحالالالالالد أو حقالالالالاله داخالالالالالل الجامعالالالالالة ،كالالالالالل
ل الالالالال يع الالالالالد مخالف الالالالالة تأديبي الالالالالة تع الالالالالرل مرتكبه الالالالالا للعقوب الالالالالات التأديبي الالالالالة المبين الالالالالة ف الالالالالي ه الالالالالذه الالئح الالالالالة
ومنها األعمال والتصرفات التالية:
 .1األعمال المخلة بأنظمة الجامعة ،ومرافقها.
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 . 2االمتنالالالالالالالالالالالاع المالالالالالالالالالالالدبر ع الالالالالالالالالالالن حضالالالالالالالالالالالور المحاضالالالالالالالالالالالرات ،والتمرين الالالالالالالالالالالات،
والدروس العملية ،وييرها من األعمال المخلة بأنظمة الجامعة.
 .3أى قالالالالالالالالول أو فعالالالالالالالالل يمالالالالالالالالس الشالالالالالالالالرف والكرامالالالالالالالالة ،أو يخالالالالالالالالل بحعالالالالالالالالن العالالالالالالالاليرة
والعلوك واالستقامة ،داخل الجامعة ،وخارجها.
الال ف الالالالالالي االختب الالالالالالار ،أو ش الالالالالالروع في الالالالالاله ،أو محاول الالالالالالة لل الالالالالالالال ،أو اصالالالالالالالطحاب
 .4أى ي الالالالال خ
م الالالالالا ل الالالالاله ص الالالالاللة ب الالالالالالمقرر ،ول الالالالالو ل الالالالالم يع الالالالالتفد من الالالالاله ،ويتب الالالالال

ل الالالالال ال الالالالالال ف الالالالالي

التقارير ،والمشاري الدراسية.
 . 5دخ الالالالالول الطال الالالالالب االختب الالالالالار ع الالالالالن يي الالالالالره ،أو دخ الالالالالول س الالالالالواه عن الالالالاله ،س الالالالالواء أك الالالالالان
ل داخل الجامعة أم خارجها.
 .6أى إخ الالالالالالالل بنظ الالالالالالام االختب الالالالالالارات ،أو باله الالالالالالدوء الواج الالالالالالب ل الالالالالاله ب ح الالالالالالدا ض الالالالالالجيج
ونحوه.
 .7ت نظالالالالالاليم للجمعي الالالالالالات ،أواألنش الالالالالالطة داخالالالالالالل الجامع الالالالالالة م الالالالالالن ييالالالالالالر ت الالالالالالرخيخ س الالالالالالاب م الالالالالالن
الجهات المختصة في الجامعة.
 .8إساءة استعمال مراف الجامعة ،وملحقاتها ،ومحتوياتها.
 .9أى إتالالالالالالالالالف ،أو محاولالالالالالالالالة إتالالالالالالالالالف للمنشالالالالالالالال ت الجامعيالالالالالالالالة ،واألجهالالالالالالالالمة ،أو المالالالالالالالالواد،
أو الكتب ،وجمي مقتنيات المكتبات الجامعية.
 . 10إص الالالالالالالالالدار نش الالالالالالالالالرات أو توبيعه الالالالالالالالالا ،أو جم الالالالالالالالال أم الالالالالالالالالوال ،أو توقيع الالالالالالالالالات ،قب الالالالالالالالالل
الحصول على ترخيخ من الجهات المختصة في الجامعة.
 . 11اس الالالالالالالالالتخدام أجه الالالالالالالالالمة الج الالالالالالالالالوال الم الالالالالالالالالمودة بك الالالالالالالالالاميرا ،أو أجه الالالالالالالالالمة التص الالالالالالالالالوير
بالجامعة ،في األماكن يير المعموح باستخدامها فيها.
 .12التموير بكل أشكاله وصوره المختلفة.
 .13التدخين داخل مباني الجامعة ،أو عدم المحافظة على النظافة.
 . 14الخ الالالالالروم ع الالالالالن ح الالالالالدود اللياق الالالالالة ف الالالالالي تص الالالالالرفاته م الالالالال بمالئ الالالالاله أو الم الالالالالو فين أو
أعض الالالالالالالالالاء هيئ الالالالالالالالالة الت الالالالالالالالالدريس بالجامع الالالالالالالالالة أو عم الالالالالالالالالال الش الالالالالالالالالركات القائم الالالالالالالالالة
بالعم الالالالالالالالالل ف الالالالالالالالالي الجامع الالالالالالالالال ة ومو فيه الالالالالالالالالا ،أو التع الالالالالالالالالدي عل الالالالالالالالاليهم ب الالالالالالالالالالقول أو
الفعل.
 . 15اصالالالالالالالالطحاب المالالالالالالالالواد الخطالالالالالالالالرة ،والممنوعالالالالالالالالة ،واألسالالالالالالالاللحة بكافالالالالالالالالة أنواعهالالالالالالالالا،
داخل مباني الجامعة ومرافقها.
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 . 16االنقط الالالالالالالاع عالالالالالالالالن الع الالالالالالالكن دون تبليالالالالالالالال معالالالالالالالالب إلدارة العالالالالالالالالكن ألكثالالالالالالالالر مالالالالالالالالن
أس الالالالالالالالبوعين ،أوإدخ الالالالالالالالال واستض الالالالالالالالافة بوار دون إ ن مع الالالالالالالالب م الالالالالالالالن الجه الالالالالالالالة
المختصة.
 .17كل ما يخالف الذوق العام في الهيئة واللباس والمظهر.
المادة الثالثة عشرة:
مالالالالالالن يرتكالالالالالالب مخالفالالالالالالة العالالالالالاللوك والمظهالالالالالالر داخالالالالالالل الجامعالالالالالالة وكلياتهالالالالالالا ،يبلالالالالالال أمالالالالالالره إلالالالالالالى
عمي الالالالالد كليت الالالالاله ،التخ الالالالالا اإلج الالالالالراءات الالبم الالالالالة ،كالتحقيق الالالالالات ،واالط الالالالالالع عل الالالالالى م الالالالالا يل الالالالالمم م الالالالالن أوراق
ومع الالالالالالتندات ،التخ الالالالالالا ال الالالالالالالبم نح الالالالالالو توقي الالالالالال عقوب الالالالالالة ،أو عرض الالالالالالها عل الالالالالالى لجن الالالالالالة التأدي الالالالالالب ،لتقري الالالالالالر
العقوبة.
المادة الرابعة عشرة:
( العـقوبات التأديبية التى يجوب توقيعها على الطالب) هى:
 .1التنبيه الشفوي أو الكتابي ،ويحفظ فى ملف الطالب.
 .2اإلنــذار ,ويعلم األصل للطالب نفعه ،ويخطر ولي أمره.
 . 3حرم الالالالالالالان الطال الالالالالالالب م الالالالالالالن التمت الالالالالالال ب الالالالالالالبع

المماي الالالالالالالا الجامعي الالالالالالالة الخاص الالالالالالالة

ب الالالالالالالالطالب ،أو كله الالالالالالالا (اإلس الالالالالالالكان ،المش الالالالالالالاركة ف الالالالالالالي األنش الالالالالالالطة ،تخيفض الالالالالالالات
تذاكر العفر).
 .4إل اء اختبار الطالب في مقرر ،أو أكثر.
 . 5حرمالالالالالالالان الطالالالالالالالالب مالالالالالالالن دخالالالالالالالول االختبالالالالالالالار النهالالالالالالالائي فالالالالالالالي مقالالالالالالالرر ،أو
أكثر.
 .6اإليقاف عن الدراسة لفصل دراسي ،أو أكثر.
 .7الفصل النهائي من الجامعة.،
وف الالالالالالي جمي الالالالالال األح الالالالالالوال يتحم الالالالالالل الطال الالالالالالب قيم الالالالالالة م الالالالالالا أتلف الالالالالاله ،مض الالالالالالافا إلي الالالالالاله تكلف الالالالالالة اإلص الالالالالالالح ،أو
التركيب ،وما يترتب على ل من تبعات.
المادة الخامعة عشرة:
 .1مالالالالالن يرتكالالالالالب المخالفالالالالالة المنصالالالالالوص عليهالالالالالا فالالالالالي البنالالالالالود مالالالالالن ( )4-6مالالالالالن المالالالالالادة الثانيالالالالالة عشالالالالالرة،
يخرجالالالاله مراق الالالالب االختبالالالالار م الالالالن القاع الالالالة طوعالالالالا ،ويح الالالالرر محضالالالالرا بتفص الالالاليل م الالالالا وقالالالال  ،ويقدم الالالاله م الالالال
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المع الالالالتندات التوثيقي الالالالة إل الالالالى عمي الالالالد الكلي الالالالة ،ويرف الالالال م الالالالن عمي الالالالد الكلي الالالالة إل الالالالى لجن الالالالة تحقي الالالال بالكلي الالالالة،
ولها بعد التدقي  ،وثبوت ال ال إيقاع أي من العقوبات المذكورة أعاله.

المادة العادسة عشرة:
تك الالالالال كون فالالالالالالي كالالالالالالل كليالالالالالالة لجنالالالالالالة تحقيالالالالالال  ،مالالالالالالن أعضالالالالالالاء هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس بهالالالالالالا ،للتحقيالالالالالال فالالالالالالي
المخالفات التي تصدر من طالبها ،وترف نتائج التحقي إلى عميد الكلية.
المادة العابعة عشرة ( :الجهات المختصة بتوقي العقوبات)
 . 1لعمي الالالالد الكلي الالالالة ص الالالالالحية إيق الالالالاع العقوب الالالالات عل الالالالى الطال الالالالب ف الالالالي ح الالالالال ثب الالالالوت المخالف الالالالات ف الالالالي البنالالالالالدين
األول والثانى من المادة الرابعة عشرة.
.2يكون للجنة التأديب التوصية بتوقي جمي العقوبات المذكورة في المادة الرابعة عشرة.
.3يتولى رئيس الجامعة أو من يفوضه االختصاصات المخولة للجنة التأديب.
وال يج الالالالالالوب توقي الالالالالال العقوب الالالالالالة إال بع الالالالالالد س الالالالالالماع أق الالالالالالوال الطال الالالالالالب ،وتحقي الالالالالال دفاع الالالالالاله ،ف الالالالالال ن امتن الالالالالال
الطالب عن الحضور جاب للجنة إيقاع العقوبة بناء على المحاضر المدونة.
المادة الثامنة عشر:
يتع الالالالالين إب الالالالالال الطال الالالالالب بالمخالف الالالالالة المنع الالالالالوبة إلي الالالالاله ،وإبالي الالالالاله بالموع الالالالالد المح الالالالالدد لمثول الالالالاله أمالالالالالالام
اللجنالالالالالة قبالالالالالل حلولالالالالاله بوقالالالالالا كالالالالالاف .وال يوقالالالالال العقالالالالالاب علالالالالالى الطالالالالالالب إال بعالالالالالد التحقيالالالالال معالالالالاله كتابالالالالالة،
وسالالالالماع أقوالالالالاله فيمالالالالا نعالالالالب إليالالالاله ،ويعالالالالقي حقالالالاله فالالالالي اإلدالء بأقوالالالالاله فالالالالي حالالالالال تخلفالالالاله عالالالالن الحضالالالالور
ف الالالي موع الالالد ال الالالذي ت الالالم إبالي الالاله ب الالاله للمقابل الالالة والتحقي الالال  ،م الالالا ل الالالم يك الالالن ل الالاله ع الالالذر مقب الالالول ،وتوق الالال العقوب الالالة
عندئذ ييابيا.
المادة التاسعة عشر:
ال يعف الالالالالالى الطال الالالالالالب م الالالالالالن العقوب الالالالالالة بحج الالالالالالة ع الالالالالالدم علم الالالالالاله بأنظم الالالالالالة ول الالالالالالوائح الجامع الالالالالالة وم الالالالالالا
تص الالالالالدره م الالالالالن تعليم الالالالالات ،وتت الالالالالولى ش الالالالالؤون الط الالالالالالب نش الالالالالر أحك الالالالالام ه الالالالالذه الالئح الالالالالة ،وإعالنه الالالالالا بش الالالالالتى
الوسائل المتاحة.
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المادة العشرون:
ل الالالالالرئيس الجامع الالالالالة توقي الالالالال جمي الالالالال العقوب الالالالالات المش الالالالالار إليه الالالالالا ف الالالالالي الم الالالالالادة الرابع الالالالالة عشالالالالالالرة
م الالالالالن ه الالالالالذه الالئح الالالالالة ،وعل الالالالالى األخ الالالالالخ مخالف الالالالالات الط الالالالالالب الت الالالالالي تع الالالالالتدعي معالجته الالالالالا الخصوص الالالالالية أو
العرية أو الظروف االستثنائية والخاصة ،دون الرجوع إلى اللجنة.

المادة الواحد والعشرون:
المخالف الالالالالات ات الص الالالالالب ة الجنائي الالالالالة ،تح الالالالالال إل الالالالالى الجه الالالالالات المختص الالالالالة للب الالالالالا فيه الالالالالا ،م الالالالال احتف الالالالالا
الجامعة بح إيقاع العقوبات الخاصة بها.
المادة الثاني والعشرون:
يتولى رئيس اللجنة التأديبية رف محاضر اللجنة إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها.
المادة الثال والعشرون:
القالالالالالرارت التالالالالالي تصالالالالالدرها اللجن الالالالالة بتوقيالالالالال العقوبالالالالالات تكالالالالالون نهائي الالالالالة ،بعالالالالالد مصالالالالالادقة رئ الالالالاليس
الجامع الالالالالة أو م الالالالالن ين الالالالالوب عن الالالالاله  ،ويج الالالالالوب للطال الالالالالب أن يق الالالالالدم تظلم الالالالالا م الالالالالن الق الالالالالرار الص الالالالالادر بحق الالالالاله إل الالالالالى
رئ الالالاليس الجامع الالالالة ،خ الالالالالل خمع الالالالة عش الالالالر يوم الالالالا م الالالالن ت الالالالاريخ إبالي الالالاله ب الالالالالقرار لتش الالالالكيل لجن الالالالة اس الالالالتئنافية
برئاس الالالالالة أح الالالالالد ن الالالالالواب رئ الالالالاليس الجامع الالالالالة لمراجع الالالالالة ق الالالالالرار لجن الالالالالة التأدي الالالالالب الع الالالالالاب وإص الالالالالدار توص الالالالالياتها
التي يعتمدها رئيس الجامعة.
المادة الراب والعشرون:
تحفظ جمي القرارات الصادرة بالمخالفات والعقوبات التأديبية في ملف الطالب.
المادة الخامس والعشرون:
يعم الالالالل بهالالالالالذه الالئحالالالالالة مالالالالالن ت الالالالاريخ اعتمادهالالالالالا مالالالالالن مجلالالالالالس األمن الالالالاء ،ويل الالالالالى كالالالالالل مالالالالالا يتعالالالالالارل
معها من لوائح وأنظمة تأديبية سابقة.
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