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الباب األول
األحكام العامة
املادة األوىل :التعريفات
تدل املصطلحات التالية حيثما وردت يف هذه الالئحة على املعاني املدونة أمام كل منها على النحو التالي:

 oالكليات:
كليات املعرفة للعلوم والتقنية األهلية ومرافقها.

 oالطالب:
مجيع الطالب والطالبات املقيدين بالكليات للدراسة ،أواملتدربني ،أوالزائرين من الكليات أو إىل الكليات.

 oاللجنة الرئيسة:
جلنة التظلم والتأديب الرئيسة.

 oاللجنة الفرعية:
أي جلنة فرعية للتظلم والتأديب تنشأ بقرار من صاحب الصالحية وفقاً ملواد هذه الالئحة.

 oاملخالفة:
هي كل ما خيالف أنظمة ولوائح وتعليمات الكليات حسب ما يرد يف هذه الالئحة.
o

العقوبة التأديبية:

هي كل عقوبة منصوص عليها يف هذه الالئحة.

 oاالختبار:
كل اختبار سواءً كان صغرياً أو فصلياً أو نهائياً وفقا لألحكام اليت حددتها الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية وقواعدها
التنفيذية.
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املادة الثانية:
خيضع هلذه الالئحة كل طالب مقيد للدراسة بالكليات ،والطالب الزائرون بالكليات وفقاً لالئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة
اجلامعية ،وامللتحقون بربامج التدريب والدورات.

املادة الثالثة:
تعنى أحكام هذه الالئحة مبا يلي:
.1

ضبط سلوك الطالب ومن يف حكمه داخل الكليات أو يف أي من مرافقها أو يف جهات التدريب اليت تتعامل معها.

.8

تقويم سلوك الطالب املخالف ،ومعاجلة سلوكه وفق األساليب الرتبوية.

.4

إقرار العقوبات التأديبية على الطالب املخالف لألنظمة واللوائح املعمول بها يف الكليات.

.3

وضع قواعد التظلم واجراءاته.

املادة الرابعة:
اجلهة املختصة بتنفيذ القرارات الصادرة وفقاً هلذه الالئحة هي إدارة شؤون الطالب بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بالكليات.

املادة اخلامسة:
ال يعفى الطالب من العقوبة حبجة عدم علمه بأنظمة ولوائح الكليات وما تصدره من تعليمات ،وعلى إدارة شؤون الطالب نشر أحكام هذه
الالئحة ،وإعالنها عرب املوقع الرمسي للكليات.

املادة السادسة:
يف حال وقوع إحدى املخالفات التأديبية  ,حيرر من ضبط الواقعة حمضرا تفصيليا بوقائع ومالبسات ارتكابها ,ويرفق به املستندات
التوثيقية وإفادات الشهود إن وجدت ,ويرفع احملضر واملستندات التوثيقية إىل صاحب الصالحية املختص بإحالة الطالب املخالف اىل
اجلهة املختصة يف الكليات وذلك وفقا ملا هو حمدد بهذه الالئحة.

املادة السابعة:
يف حال أن املخالفة املنسوبة للطالب تنطوي على شبهة جنائية فإن على للجنة الرئيسة النظر يف املخالفة يف ضوء ما تنص عليه الئحة
التظلم والتأديب ،وهلا أن ترفع للمشرف العام على الكليات توصياتها بإحالة كل ما يتعلق باملخالفة من مستندات وحتقيقات إىل
اجلهات املختصة نظاميا بنظر هذه اجلرمية ,وللجنة الرئيسة أن توقف إجراءاتها التأديبية إىل أن يصدر حبقه حكم نهائي ،مع احتفاظ
الكليات حبق إيقاع العقوبات اخلاصة بأنظمتها ولوائحها.
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املادة الثامنة:
ال جيوز للطالب احملا ل إىل التحقيق مبوجب هذه الالئحة أن ينسحب من الكليات أو خيلي طرفه منها قبل انتهاء التحقيق معه ,كما
يتعني على اللجنة الرئيسة والفرعية عند إحالة أي طالب إليها للتحقيق التنسيق مع اجلهة املختصة يف الكليات إليقافه يف النظام
األكادميي من االنسحاب أو إخالء طرفه من الكليات ,ويعترب ذلك إخطارا إلدارة القبول والتسجيل إليقاف إجراءات خترجه أو إخالء
طرفه من الكليات حلني البت بالقرار النهائي يف موضوع املخالفة املنسوب إليه ارتكابها.

الباب الثاني
املخالفات التأديبية
املادة التاسعة:
كل خروج عن األحكام الشرعية أواآلداب العامه أواألنظمة ،أواللوائح ،أوالتعليمات الصادرة عن الكليات ،أواألنظمة احلكومية،سواء داخل
الكليات أو خارجها ،أو خالل الربامج أو النشاطات أو املناسبات اخلارجية اليت تنظمها الكليات ،أو تشرتك فيها ،أو ما يسبب الضرر
لآلخرين أو املنشآت يعد خمالفة تقتضي العقوبة ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
 .1األعمال املخلة بأنظمة الكليات ،ومرافقها.
 .8االمتناع املدبر عن حضور احملاضرات ،أوالتمرينات ،أوالدروس العملية ،أو برامج الكليات اليت تقضي اللوائح باملواظبة عليها ،أو
التحريض على ذلك.
 .4كُّل قول أو فعل ميس الدين أو الشرف أو الكرامة ،أو خيل حبسن السرية والسلوك واالستقامة ،أو ما من شأنه اإلساءة إىل مسعة
الكليات .
 .3إثارة الفوضى بوحدات السكن اجلامعي ,أو وسائل النقل اجلامعية ,أو أي من مرافق الكليات األخرى.
 .2كل غش يف االختبار ،أو شروع أو اشرتاك فيه ،أو حماولة للغش أو مساعدة عليه ,أو اصطحاب أي مادة علمية (ورقيًا أو الكرتونياً) ،أو
احلصول بطريقة غري مشروعة على أسئلة االختبار ،أو السعي لذلك ،أو الغش يف التقارير والبحوث والواجبات والتدريبات العملية
وامليدانية ,والرسائل العلمية ,واملشاريع الدراسية.
 .1دخول الطالب االختبار عن غريه ،أو دخول سواه عنه ،سواء أكان ذلك داخل الكليات أم خارجها.
 .7كل إخالل بنظام االختبارات ،أو باهلدوء الواجب له؛ بإحداث ضجيج وحنوه.
 .2كل تنظيم للجمعيات ،أو األنشطة داخل الكليات ,أو إصدار نشرات أو توزيعها ،أو مجع أموال ،أو توقيعات قبل احلصول على ترخيص
مسبق من اجلهات ذات العالقة يف الكليات.
 .9إساءة استعمال مرافق الكليات ،وملحقاتها ،وحمتوياتها ،وكل سلوك يؤثر على نظافتها.
 .11كل إتالف أو حماولة إتالف ملنشآت الكليات ،أو ممتلكاتها ،أو تعديلها ،أو نقلها من مكانها بغري إذن اجلهات املختصة يف الكليات.
 .11استخدام التقنيات احلديثة بأسلوب يؤدي إىل اإلضرار بالكليات ,أو اإلساءة لسمعتها ,أو أحد منسوبيها.
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 .18حيازة أجهزة أو أفالم أو صور أو أشرطة أو صحف أو جمالت حتتوي على ما ينايف اآلداب واألخالق اإلسالمية داخل الكليات
ومرافقها.
 .14تزوير املستندات أو الشهادات أو الوثائق الرمسية ،أو استعماهلا بعد تزويرها ،سواء كانت صادرة من الكليات أو من خارجها مادامت
هلا صلة بعالقة الطالب بالكليات ،أو بإجراءات الدارسة فيها ,أو إتالف كل أو بعض حمتوياتها عمداً ,أو اتباع طرق غري مشروعة
للحصول عليها.
 .13التدخني خارج األماكن املخصصة له.
 .12اخلروج عن حدود اللباقة يف التعامل مع منسوبي الكليات من طالب وإداريني و أعضاء هيئة التدريس بالكليات ،أو عمال الشركات
القائمة بالعمل يف الكليات وموظفيها ،أو الزائرين للكليات ،أو التعدي عليهم بالقول أو الفعل.
 .11حيازة املواد اخلطرة أواملمنوعة أواألسلحة النارية ولو كانت مرخصة أو السالح األبيض أو أي مادة ميكن استخدامها ألغراض غري
مشروعة يف الكليات ومرافقها ،أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
 .17عدم االلتزام بالزي الرمسي املعتمد للكليات.
 .12كل ما خيالف األدب والذوق العام يف اهليئة واللباس واملظهر والتصرفات ،وعدم االلتزام باحلجاب الشرعي بالنسبة للطالبات ،وكل
ما تصدره الكليات يف هذا الشأن من تعليمات.
 .19انتحال شخصية الغري يف أي من األمور اليت هلا عالقة بالكليات وشؤونها ,وإعطاء وثائق أو هويات خاصة بالكليات للغري بقصد
استخدامها بطريقة غري مشروعة ,أو التحدث باسم الكليات دون صفة رمسية.
 .81االطالع دون وجه حق على املعلومات السرية اخلاصة بالكليات ،أو أي من منسوبيها ،أو نشرها ،أو إرشاد اآلخرين لكيفية احلصول
عليها.
 .81خروج الطالبات من الكليات أو مرافقها بدون إذن رمسي مسبق من اجلهات املعنية بالكليات وفق أنظمة وتعليمات الكليات.
 .88االمتناع عن تقديم األوراق الثبوتية جلهات االختصاص يف الكليات يف حال طلبها.
 .84إخالل الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام ،أو خروجه عن حدود األخالق واآلداب الواجبة يف تصرفاته ،أو يف خماطباته
ألعضاء اللجنة الرئيسة أو الفرعية.
 .83كل خمالفة أخرى ترى الكلية أنها تشكل إخالال مبا تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ومل يرد بشأنها نص يف هذه الالئحة.

املادة العاشرة:
الطالب الذي يرتكب املخالفة املنصوص عليها يف الفقرتني ( 2و  ) 1من املادة (التاسعة) حيرر مراقب االختبار حبقه حمضراً باملخالفة
يوقع عليه الطالب ومسؤول من جلنة االختبارات واملراقب ،ثم خيرج الطالب من قاعة االختبار ,ويقدم احملضر مع املستندات إىل رئيس
القسم الذي يقوم برفع احملضر واملستندات إىل عميد الكلية اليت يتبعها القسم والذي حييلها اىل اللجنة الفرعية يف الكلية للتحقيق
ورفع التوصيات له وفقا للقواعد التالية:
 .1حيرم من درجة االختبار أو املشروع الدراسي أو البحث أو الواجب كل من يثبت عليه الغش أو حماولته يف اختبار من اختبارات أعمال
السنة أو مشروع دراسي للمقرر أو حبث أو واجب  ،وحيرم من املقرر كل من يتكرر منه ذلك.
 .8حيرم من املقرر كل من غش أو ثبتت عليه حماولة الغش فيها وذلك يف االختبار النهائي أو اختبار نصف الفصل الدراسي ويعترب
راسبا فيه رسوباً تأديبياً (هـ.ت,).
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 .4رسوب الطالب رسوباً تأديبياً (هـ.ت ).يف املقرر الذي وقعت فيه املخالفة باإلضافة إىل الرسوب التأدييب (هـ.ت ).مقررين آخرين حبد
أقصى.
 .3التوصية برسوب الطالب رسوباً تأديبياً (هـ.ت ).يف مجيع املقررات املسجلة يف الفصل الذي وقعت فيه املخالفة ،ورفعها للجنة
الرئيسة.

املادة احلادية عشرة:
الطالب الذي يرتكب املخالفة املنصوص عليها يف الفقرة ( )7من املادة (التاسعة) فلرئيس القسم أو من يفوضه  -تقدير املوقف من
حيث إخراج الطالب من قاعة االختبار ،أو السماح له باالستمرار يف أداء االختبار ,ويرفع تقريراً إىل عميد الكلية اليت يتبعها القسم
الختاذ القرار املناسب وفقاً ألحكام هذه الالئحة.

الباب الثالث
تشكيل اللجنة الرئيسة واختصاصاتها وأعماهلا
املادة الثانية عشرة:
تشكل اللجنة الرئيسة للتأديب والتظلم يف الكليات ملدة عامني دراسيني بقرار من املشرف العام على الكليات وفقا ملا يلي:
.1

وكيل الكليات للقبول والتسجيل وشئون الطالب

رئيسا

.8

اثنان من عمداء أو وكالء الكليات

أعضاء

.4

اثنان من أعضاء هيئة التدريس أحدهما من ذوي االختصاصات الشرعية

أعضاء

.3

مدير شؤون الطالب

عضوا وأمينا للجنة

املادة الثالثة عشرة:
جيوز تشكيل جلان فرعية للجنة الرئيسة يف شطري البنني والبنات يف كل كلية بقرار من املشرف العام على الكليات بناء على توصية
اللجنة الرئيسة ،وتكون مهامها دراسة احلاالت الواردة إليها من عميد الكلية اليت تتبعها اللجنة الفرعية ،والتحقيق مع الطالب املخالف،
وهلا أن تستدعي من تدعو احلاجة لسماع أقواله من أطراف القضية ،ورؤساء األقسام ،وأعضاء هيئة التدريس ،واإلداريني وحنوهم ،واختاذ
التوصيات وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،ورفعها لعميد الكلية العتمادها ،واختاذ الالزم وفقاً للقواعد التالية:
أ.

اعتماد العقوبات اخلاصة باملخالفات املنصوص عليها يف الفقرتني ( 2و  ) 1من املادة (التاسعة) وفقاً للفقرات ()4( ،)8( ،)1

من املادة العاشرة من هذه الالئحة ،وإصدار القررات الالزمة.
ب.

()1

إقرار توصيات اللجنة الفرعية ،ورفعها للجنة الرئيسة ،أواملالحظة عليها وإعادتها اىل اللجنة الفرعية.
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املادة الرابعة عشرة:
يناط بإدارة شؤون الطالب القيام باإلجراءات الالزمة اليت تعهد إليها من قبل اللجنة الرئيسة أو الفرعية كرتتيب استدعاء الطلبة
للتحقيقات واالطالع على ما يلزم من أوراق ومستندات ،وحفظها ،وتشكيل اللجان الالزمة لذلك بقرار من رئيس اللجنة الرئيسة.

املادة اخلامسة عشرة:
جتتمع اللجنة الرئيسة عند احلاجة بدعوة من رئيسها ,وال يكون اجتماعاً نظامياً إال حبضور ثلثي األعضاء ,وتصدر قراراتها باألغلبية
املطلقة ,وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس ,وترفع حماضر اللجنة الرئيسة إىل املشرف العام على الكليات لالعتماد.

املادة السادسة عشرة:
ختتص اللجنة الرئيسة بالتالي:
 .1البت يف قضايا تأديب الطالب وتظلماتهم .
 .8تطبيق هذه الالئحة.
 .4متابعة أعمال التحقيقات وقرارات التأديب مع الطالب.
 .3إجراء التحقيقات فى املوضوعات التى حتال هلا ،وحتديد املسؤولية فيها.
 .2خماطبة اجلهات ذات العالقة داخل أوخارج الكلية ،ومتابعتها ،وتلقي النتائج وعرضها.
 .1متابعة إجراءات اللجنة الفرعية (إن وجدت) ،واعتمادها.
 .7اإلشراف على تنفيذ القرارات الصادرة.
 .2حتليل األحكام والعقوبات الصادرة من اللجنة واستخالص نتائجها لتاليف مسبباتها.
 .9تطوير وحتسني آليات العمل يف اللجان الفرعية،
 .11التواصل مع اإلدارات ذات الصلة بالكليات ،لتوعية الطالب.
 .11حصر احلاالت ،ومن ثم متابعة سالمة ما اختذ إزاءها يف سجل خاص.
 .18أي مواضيع حييلها إليها املشرف العام على الكليات أو وكالؤها أو عمداء الكليات مما يندرج ضمن اختصاصاتها

املادة السابعة عشر:
تباشر اللجنة الرئيسة صالحياتها املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،وهلا أن تتأكد من إجراء التحقيق مع الطالب املخالف فيما نسب
إليه من خمالفة ،وهلا أن تعيد مساع أقواله يف ذلك  ،كما هلا أن تستدعي من تدعو احلاجة لسماع أقواله من أطراف القضية  ،ورؤساء
األقسام وأعضاء هيئة التدريس واإلداريني وحنوهم.
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الئحة التظلم والتأديب

املادة الثامنة عشرة:
جيب أن تكون العقوبة اليت توقع على الطالب املخالف إحدى العقوبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،وللجنة الرئيسة صالحية
ختفيف العقوبة على الطالب إذا رأت املصلحة يف ذلك ،كما هلا صالحية التوجيه بإعالن العقوبة يف الكليات وأقسامها.

املادة التاسعة عشرة:
ال توقع العقوبة إال بعد التحقيق مع الطالب ،ومساع أقواله فيما نسب إليه ،ويف حال طلبت اللجنة الرئيسة أو اللجان الفرعية مقابلة
الطالب ،فيستدعى الطالب للمثول أمامها يف املوعد احملدد من قبل أمني اللجنة بإحدى الوسائل التالية:
 .1خطاب يسلم له شخصياً ،أو يرسل بريدياً إىل عنوانه املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات.
 .8رسالة إلكرتونية إىل بريده اإللكرتوني الرمسي اخلاص بالكليات.
 .4رسالة نصية إىل رقم جواله املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات.
ويكون الطالب مسؤوالً عن صحة هذه البيانات املسجلة على صفحته اإللكرتونية بالنظام األكادميي وحتديثها ،ويسقط حق الطالب يف
اإلدالء بأقواله يف حالة ختلفه عن احلضور ملوعدين حمددين للمقابلة اليت قد مت إبالغه بهما مسبقا ما مل يكن لديه عذر تقبله اللجنة
الرئيسة ،وتوقع عليه العقوبة حينئذ غيابياً.ويكون الطالب مسؤوالً عن صحة هذه البيانات املسجلة على صفحته اإللكرتونية بالنظام
األكادميي وحتديثها ،ويسقط حق الطالب يف اإلدالء بأقواله يف حالة ختلفه عن احلضور ملوعدين حمددين للمقابلة اليت قد مت إبالغه
بهما مسبقا ما مل يكن لديه عذر تقبله اللجنة الرئيسة ،وتوقع عليه العقوبة حينئذ غيابياً.

الباب الرابع
العقوبات التأديبية
املادة العشرون:
تكون العقوبات اليت حيق للجنة الرئيسة واللجان الفرعية التوصية بتطبيقها على الطالب املخالف فيما مل يرد فيه نص لعقوبة حمددة
وفقا ملا يلي:
 .1التنبيه مشافهة أو كتابة والتوقيع على التعهد اخلطي .
 .8اإلنذار كتابة .
 .4القيام بأعمال خدمية أوتطوعية داخل الكليات أو خارجها.
 .3عدم إعطاء الطالب شهادة حسن سرية وسلوك.
 .2احلرمان املؤقت من بعض اخلدمات واملميزات املقدمة للطالب كاملنح الدراسية.
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الئحة التظلم والتأديب
 .1اإليقاف عن الدراسة ملدة فصل دراسي واحد أو أكثر ،كما ال حتتسب للطالب املواد اليت يدرسها يف أي مكان خارج الكليات أثناء
هذه املدة.
 .7إلغاء تسجيل الطالب يف مجيع مقررات الفصل الذي وقعت فيه املخالفة
 .2حرمان الطالب من دخول االختبار يف مقرر أو أكثر يف فصل دراسي واحد ويعترب راسباً فيها رسوباً تأديبياً (هـ.ت).
 .9إلغاء اختبار الطالب يف مقرر أو أكثر يف فصل دراسي واحد ،ويعترب راسباً فيها رسوبا تأديبيا (هـ.ت).
 .11الرسوب التأدييب (هـ.ت) يف مجيع املقررات املسجلة يف الفصل الدراسي الذي وقعت فيه املخالفة.
 .11إلغاء قرار منح الشهادة يف حال التزوير أو االحتيال يف وثائق أو إجراءات احلصول على الشهادة ومنحها.
 .18الفصل النهائي من الكليات.

املادة الواحدة والعشرون:
للجنة الرئيسة ختفيف العقوبة على الطالب الذي حسن سلوكه ومل يرتكب أي خمالفة أخرى بعد إيقاع العقوبة عليه بالرسوب
التأدييب بتحويل الرسوب التأدييب (هـ.ت) إىل رسوب (هـ) ،وذلك بعد إنهائه متطلبات التخرج وقبل إصدار قرار خترجيه من اجلهات
املختصة بالكليات ،وتصدر اللجنة قراراً بذلك.

املادة الثانية والعشرون:
إذا نتج عن املخالفة ختريب أو تعطيل ملمتلكات الكليات ,فإن هلا احلق يف حتميل الطالب قيمة ما أتلف مضافا إىل ذلك تكلفة اإلصالح
والرتكيب وما يرتتب على ذلك من تبعات.

املادة الثالثة والعشرون:
لرئيس اللجنة الرئيسة أو من يفوضه احلق يف إيقاع العقوبات ( )2 ،3 ،4 ،8 ،1الواردة يف املادة العشرون دون الرجوع إىل اللجنة الرئيسة
متى كان ذلك كافيا للمخالف ومناسبا لنوعية ما ارتكب من خمالفة ،وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم.

املادة الرابعة والعشرون:
للمشرف العام على الكليات احلق يف أن يتوىل كافة اختصاصات اللجنة الرئيسة املنصوص عليها يف هذه الالئحة وأن يوقع أي من
العقوبات املنصوص عليها يف املادة العشرون يف حال وجود ظروف استثنائية أو متى كانت حالة املخالف تستوجب اخلصوصية أو السرية،
وله أخذ رأي عميد الكلية اليت يتبعها الطالب ،ويبلغ رئيس اللجنة الرئيسة بالقرار لتنفيذه.

املادة اخلامسة والعشرون:
يراعى يف توقيع العقوبات املبينة يف املادة العشرون أن تتناسب العقوبة مع درجة املخالفة مع اعتبار السوابق والظروف واملالبسات.
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الئحة التظلم والتأديب

املادة السادسة والعشرون:
يرتتب على الفصل النهائي من الكليات عدم السماح للطالب بإجراء االختبارات ،أو إعادة قيده يف أي قسم من أقسام الكليات ،ويبلغ
القرار للجهات اليت يعنيها األمر بالكليات وخارجها خالل مدة مناسبة لتنفيذه ال تتجاوز ( )41ثالثني يوماً من صدوره.

املادة السابعة والعشرون:
القرارات اليت تصدر بإيقاع العقوبات التأديبية تكون نهائية مامل يرد عليها تظلم وفقاً هلذه الالئحة ،وتقوم إدارة شؤون الطالب حبفظ
القرارات يف ملف الطالب ،كما تقوم بإبالغ القرار الصادر بالعقوبة إىل الطالب وولي أمره خالل أسبوعني من تاريخ صدوره خبطاب يسلم
له شخصيا ،أو يرسل بريدياً إىل عنوانه املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات  ،أو برسالة الكرتونية إىل بريده االلكرتوني الرمسي
اخلاص بالكليات ،أو رسالة نصية إىل رقم جواله املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات.

املادة الثامنة والعشرون:
تقوم إدارة شئون الطالب مبتابعة تنفيذ القرارات التأديبية ،وحفظها يف ملف الطالب ،وجيوز إعالن العقوبة يف أقسام الكليات إذا أوصت
اللجنة بذلك باألحرف األوىل من اسم الطالب دون اإلشارة إىل االسم الصريح.

الباب اخلامس
أحكام التظلم
املادة التاسعة والعشرون:
تقوم إدارة شئون الطالب بإنشاء وحدة للحقوق الطالبية تتوىل محاية حقوق الطالب املنصوص عليها يف أنظمة ولوائح الكليات ،كما
تتوىل استقبال تظلمات الطالب ومتابعتها حلني البت فيها وفقًا هلذه الالئحة.

املادة الثالثون:
جيوز للطالب التظلم إىل وحدة احلقوق الطالبية بإدارة شؤون الطالب مما يرى أنه ضرر مادي أو معنوي وقع عليه من منسوبي الكليات،
أو إداريني ،أو أعضاء هيئة تدريس ،أو غريهم من العاملني يف الكليات ،خالل ما ال يزيد عن مخسة عشر يوماً من تاريخ الواقعة ,وفق ما
يلي:
 .1تعبئة النموذج املخصص للتظلم ،وإرفاق املستندات اليت تدعمه ،وتسليمه وحدة احلقوق الطالبية لرفعه لعميد الكلية اليت يتبع هلا
الطالب.
 .8يقوم عميد الكلية بإحالة التظلم للجنة الفرعية بالكلية لدراسته ،والرفع بقرارها العتماده ، ،وإبالغ وحدة احلقوق الطالبية بقرار
الكلية.
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 .4تقوم وحدة احلقوق الطالبية بإبالغ الطالب املتظلم مبضمون قرار اللجنة الفرعية بعد اعتماده من عميد الكلية اليت تتبعها اللجنة
الفرعية ،ويقوم الطالب بالتوقيع باالطالع والعلم على النموذج املعد لذلك ،ويف حال قبول التظلم يعلن القرار خبطاب من عميد
الكلية اليت تتبعها اللجنة الفرعية يوجه إىل كافة اجلهات املعنية ,واجلهات املنوط بها تنفيذ القرار وإعمال أثره.

املادة احلادية والثالثون:
جيوز للطالب التظلم من نتيجة أي تقييم يف أي مقرر خالل مخسة عشر يوماً ()12من تاريخ إعالن النتائج ,ويتم اتباع اإلجراءات
التالية عند الرغبة يف االعرتاض على النتيجة:
 .1دفع رسوم التظلم على نتيجة التقييم املقررة من قبل الكليات لكل مقرر دراسي على حده.
 .8تعبئة النموذج املخصص لالعرتاض على نتيجة التقييم ،وإرفاق املستندات اليت تدعم االعرتاض ،وتسليمها إىل وحدة احلقوق
الطالبية بإدارة شئون الطالب ,ومن ثم إحالتها إىل رئيس القسم املعين بعد التأكد من صحتها.
 .4يقوم رئيس القسم املعين بتشكيل جلنة لالعرتاضات بالقسم بعضوية ما ال يقل عن اثنني من أعضاء هيئة التدريس لدراسة
االعرتاض (ليس منهم أستاذ املقرر املعين) ،وتدقيق أوراق إجابة الطالب يف التقييم املعرتض عليه.
 .3حيال ملف االعرتاض مرفقا به توصية جلنة االعرتاضات بالقسم املعين إىل اللجنة الفرعية بالكلية اليت يتبعها القسم لدراسة
التظلم وتوصيات جلنة االعرتاضات ،واختاذ القرار املناسب ورفعه لعميد الكلية لالعتماد  ،وإبالغ وحدة احلقوق الطالبية بقرار
الكلية.
 .2تقوم وحدة احلقوق الطالبية بإبالغ الطالب بالقرار الصادر كتابياً ،أو يرسل بريدياً إىل عنوانه املسجل يف النظام األكادميي يف
الكليات ،أو برسالة الكرتونية إىل بريده االلكرتوني الرمسي اخلاص بالكليات ،أو رسالة نصية إىل رقم جواله املسجل يف النظام
األكادميي يف الكليات.
 .1يعاد للطالب رسوم االعرتاض الذي دفعه إذا مت تعديل النتيجة لصاحله بعد حصوله على ما يؤيد ذلك من قبل الكلية اليت ينتمي
اليها.

املادة الثانية والثالثون:
جيوز للطالب عند عدم قبوله بقرار اللجنة الفرعية رفع تظلمه لرئيس اللجنة الرئيسة خالل  12مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه
بقرار اللجنة الفرعية ،وذلك للعرض على اللجنة الرئيسة ,ويبلغ الطالب بقرار اللجنة الرئيسة الصادر كتابياً ،أو يرسل بريدياً إىل
عنوانه املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات ،أو برسالة الكرتونية إىل بريده االلكرتوني الرمسي اخلاص بالكليات ،أو رسالة نصية إىل
رقم جواله املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات.

املادة الثالثة والثالثون:
جيوز للطالب عند عدم قبوله بقرار اللجنة الرئيسة رفع تظلمه للمشرف العام على الكليات خالل  12مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه
بقرار اللجنة الرئيسة ،وذلك للعرض على جملس الكليات ,ويبلغ الطالب بقرار اجمللس الصادر كتابياً ،أو يرسل بريدياً إىل عنوانه
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الئحة التظلم والتأديب
املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات ،أو برسالة الكرتونية إىل بريده االلكرتوني الرمسي اخلاص بالكليات ،أو رسالة نصية إىل رقم
جواله املسجل يف النظام األكادميي يف الكليات ،ويكون القرار نهائياً.

املادة الرابعة والثالثون:
يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتمادها يف جملس األمناء ،ويلغى كل ما يتعارض معها مما صدر سابقا بهذا الشأن.

املادة اخلامسة والثالثون:
جمللس الكليات احلق يف تفسري مواد هذه الالئحة ،كما له احلق يف اقرتاح إضافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد من مواد بهذه الالئحة ،ورفعها
جمللس األمناء لالعتماد.
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