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 نظام تأديب الطالب

ساانا  49( من الالئحا  الننيذاة ا  لوادتنظ تناذا ااادمقاد)   ا  123تنص املادة    على أن الطالب   م1972( ل

املقيددن ن  املسبودددددددددددد بن  املاالم لان مددالاا ا واملددمن و  اضعددم    املوددددددددددددا  بن الددم دددددددددددد بن  

 .امل ين في م ب ن الااليبيللسظمم 

 وم هي املعملفمت الااليبية في حكن قمنبن تسظين اضجمو مت ؟ :س

وادتنظ تناذا ااادمقاد)124تنص املادة    ذاة ا  ل على انددي ت ا م ولددملفددة تدداليبيددة  دد    ( من الالئحا  النني

 -إالالل مملقبانين  اللبائح  الاقملين اضجمو ية  على األالم:

 آت اضجمو ية. األع مل املعلة مسظمم الكلية  املنش -1

الاملايض عليي ا  ا واسمع املنما ع  حضب  الن  س   ت طي  الن اسية ا, -2

  املحم اات  األع مل اضجمو ية األالاى التي تقض ى اللبائح ممملباظ ة عليهم. 

   ف   يبسمفى وع الشاف  الكااوة ا  ول  مملو  الويم  الولبك لاال  اضجمو ة ا    -3

 الم جام. 

 ملمن ا  شا ع فيي.    إالالل مسظمم اواملمن ا  الان ا الالزم لي     غش في اوا -4

    إتالف لل نشات  األجازة أ  املبال أ  الكاب اضجمو ية أ  ت نينهم.  -5

   تسظين للجمو مت لاال  اضجمو ة  ا شتماك فيهم من ن تااليم سممق و    -6

 الولطمت اضجمو ية املعاصة. 

تبقي مت من ن  تبزيع النشاات أ  اصنا  جاائن حمئط ماية صب ة مملكليمت أ  ج ع  -7

 ق و  الولطمت اضجمو ية املعاصة. تااليم سمم

ا عاصمم لاال  امل مني اضجمو ية  ا شتماك في وظمهاات ولملفة للسظمم ال مم   -8

  اآللاب.
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تسم على اني    طملب ياتكب غشم في   ( من الالئج  الننيذة   لودتنظ تناذا اادمقد)125مدة   

اواملمن أ  شا عم فيي  يض ط في حملة تلبس يلاجي ال  ين أ  و  يسببي و  ضجسة ا واملمن  

 يملام و  لالبل ا واملمن في ممقى املبال  ي ا م الطملب  اس م في ج يع وبال هذا ا واملمن  

  يململ إلى وجلس تاليب. 

  مقاا  و  وجلس الااليب أ  وجلس الكلية إوم في األحبال األالاى في ط  ا واملمن

 .  يتمتب عليي مطالن الن جة ال ل ية إذا  منت قن وسملت للطملب ق   كشف الغش 

ت ا م ولملفم   من الالئح  الننيذة   لودتنظ تناذا اادمقد) 125 - 124مد و ة بدملدةتني السدبونني 

 -تاليبية توابجب تبقيع ال قببمت الااليبية املسصبص عليهم  هى ك مل يلى:

 وم هي ال قببمت الااليبية  فقم لقمنبن تسظين اضجمو مت ؟ س :

 - الااليبية هي :على أن ال قببمت   ( من الالئح  الننيذة   لودتنظ تناذا اادمقد)126تنص املدة   

 الاسبيي شفمهي ا  كاممة . -1

 اإلنذا . -2

 اضحااومن و  ب ض اضعنومت الطالمية.  -3

 اضحاومن و  حضب  ل  س احن املقا ات ملنة  تجم ز شاا.  -4

 الفص  و  الكلية ونة   تجم ز شااا.  -5

 اضحاومن و  ا واملمن في وقا  أ  اكثم. -6

أ  ملنة  قف قين الطملب لن جة املمجوايم أ  النكاب اة ملنة   تجم ز شااي   -7

 فص  ل اس ى .

 إلغما اواملمن الطملب في وقا  أ  اكثم. -8

 الفص  و  الكلية ملنة   تجم ز فصال ل اسيم.  -9

 اضحاومن و  ا واملمن في فص  ل اس ى  احن أ  اكثم. -10
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 حاومن الطملب و  القين لل مجوايم أ  النكاب اه ونة فص  ل اس ى أ  اكثم.  -11

 ل اس ى. الفص  و  الكلية ونة تزين على فص   -12

الفص  النهمئي و  اضجمو ة  ي لغ القاا  الى اضجمو مت األالاى  يتمتب علية  -13

عنم صالحية الطملب للقين أ  الاقنم إلى ا واملمنمت في جمو مت ج اب ية 

 وصا ال ابية. 

 يجبز ا  مإعالن القاا  الصمل  ممل قببة الااليبية لاال  الكلية  يجب إمالغ القاا ات 

في   الشفبي ب ،  تملفظ القاا ات الصمل ة ممل قببمت الااليبية عنا الاسبيي إلى  لى أوا الطمل

ولف الطملب  ملجلس اضجمو ة أن ت ين السظا في القاا  الصمل  مملفص  النهمئي ب ن وض ى 

 ثالث سسبات على األق  و  تم يخ صن   القاا .

 س وم هي الايئمت املعاصة مابقيع ال قببمت الوممقة ؟ 

وادتنظ تناذا ااادمقاد)712تنص املادة    على أن الايئددمت املعاصددددددددددددددة مابقيع   ( من الالئحا  الننيذاة ا  ل

 ال قببمت هي :

 األسدددددمتذة املودددددمعن ن:  لان تبقيع ال قببمت األ ملع األ لى امل دسي في اململة   األسدددددمتذة -1

الودددددددددددددممقدة ع دم يقع و  الطالب أثسدما الدن  س  املحدم دددددددددددداات  األنشددددددددددددطدة اضجدمو يدة  

 املعالفة.

ع ين الكلية :  لي تبقيع ال قببمت الث مني األ لى امل دسي في اململة الودددددممقة  فى حملة  -2

 ل مملسظمم يبوبب عسة أ  يلش ى وسي عنم.حن ث ا طااممت أ  االال

الدددددن اسدددددددددددددددددة أ  ا واملدددددمندددددمت: يكبن ل  يدددددن الكليدددددة تبقيع ج يع ال قببدددددمت  -3 اناظدددددمم 

الاداليبيدة امل دسدة في املدملة الوددددددددددددممقدة على أن ت ان ا وا الالل أسدددددددددددد بعين و  تدم يخ 

تبقيع ال قببة على وجلس الااليب إذا  منت ال قببة مملفصدددددد  النهمئي و  اضجمو ة  
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و  ال قببدددمت  ذلددد  للسظا في تددداييددددن  على  ئدس اضجددددمو ددددة مدددملنودددددددددددد ددددة إلى غيم ذلددد     

 ال قببة أ  إلغمئهم أ  ت نيلام.

عدنا ال قببدة    ئدس اضجدمو دة :  لدي تبقيع ج يع ال قببدمت امل ين فى املدملة الودددددددددددددممقدة -4

األاليمة  ذلددد  ب دددن االدددذ  اى ع يدددن الكليدددة  لدددي ان ي سح الطدددملدددب املحدددمل إلى وجلس  

 .ملحمك ايالااليب لالبل أوكسة اضجمو ة حتى يبم املحنل 

 وجلس الااليب:  لي تبقيي ج يع ال قببمت -5

ا  ب ن   (126يف البند اخلدمس ومد بقده من املدة    النا ة ونب  من القونبد) ع( ال تن ع 128مدة   

الاملقيق وع الطملب  سددددددد مع أقبالي في م هب ونودددددددبب إلية فإذا لن يملضدددددددا في املبعن املحنل 

 للاملقيق سقط حقي في س مع أقبالي  يابلى الاملقيق و  ينانمي ع ين الكلية.

كبن هضبا في وجلس     يجبز ل ضب هيئة الان يس املسانب للاملقيق وع الطملب أن ي

 الااليب 

صاد  من ايذاد) 129مدة    صا ( الورا ا) اليت ت تكبن    (1327بنن ذع القونبد) النأة بذ  وفود للمدة    املخن

 نهمئية

 وددددددددع ذلدددددددد  تجددددددددبز امل م  ددددددددة فددددددددي القدددددددداا  الصددددددددمل  غيمميددددددددم ودددددددد  وجلددددددددس الااليددددددددب  ذلدددددددد  فددددددددي 

 ي ا دددددددددم القددددددددداا  حضدددددددددب يم إذا  دددددددددمن الدددددددددالل أسددددددددد بع وددددددددد  تدددددددددم يخ إعالندددددددددي للطملدددددددددب أ لدددددددددى أوددددددددداه 

 لددددددددددى أودددددددددداه  تللددددددددددف الطملددددددددددب عدددددددددد   اضحضددددددددددب  قددددددددددن اعدددددددددد  نددددددددددملى  ددددددددددعم الطملددددددددددب أ   طلددددددددددب

اضحضددددددددب  بغيددددددددم عددددددددذ  وق ددددددددبل  يجددددددددبز للطملددددددددب الدددددددداظلن ودددددددد  قدددددددداا  وجلددددددددس الااليددددددددب مطلددددددددب 

يقنوددددددي الددددددى  ئدددددددس اضجمو ددددددة الددددددالل ال وددددددة عشددددددا يبوددددددم ودددددد  تددددددم يخ إمالغددددددي مددددددملقاا   ي ددددددان 

 وددددددددددد  تظل دددددددددددمت علدددددددددددى وجلدددددددددددس اضجمو دددددددددددة للسظدددددددددددا فيهدددددددددددم.  ئددددددددددددس اضجمو دددددددددددة ودددددددددددم يقدددددددددددنم إليدددددددددددي
 




