Student affairs/ Student services
شـــؤون الطلبــة والتعاون /الخــدمـــات الطـالبــيــــة
اإلرشـاد الطالبي Student Counselling

الئحــة السـلوك الطــالبي
مقدمة
يكون الطالب مسؤؤؤًوعن ان السؤؤؤ وكيا الم يتوا هامأاناا توااد موا ال ا ال ام ال تو السؤؤؤكنل تو السيؤؤؤو الا اسؤؤؤ ل تو
المأمه ل تو وسؤؤؤؤؤؤي ا الاتول تو المكامبل تو المم ا ل تو السؤؤؤؤؤؤاتا ل تو الكسمي يال تو المكمهاررر تو تيا م اام تأ لا يما
نك اا ااار

السلوكيات
اموقع من ميع الط ها مما سؤؤؤؤا تالؤؤؤؤو السؤؤؤؤ وكيا ا الم امو مع ةم وجا الط هال و ميع المو سين والةوا هال ام ار
كنلك اموقع من الط ها تسن المي ف مع ميع المواا واألاوا واألماكن المو واة ا الت ا ال ام تو توااد الةيا ا
أا ج ال ام ا تو ا وسؤؤؤؤؤؤؤاوو الاتو تو ي اا م ن األماكنر وانك ااا ه ض األمو ا ا ى السؤؤؤؤؤؤؤ وكيا الوي متهولا من
الط ها:
















المشؤؤؤؤا كا ا تو سؤؤؤؤ وك يماعل تو ي قو تو ي طو الم يا تو الهتو تو تو اشؤؤؤؤاط ياا و ل ام ا تو تو اشؤؤؤؤاط يالؤؤؤؤ تو
م ايج تو ا مماا تو تو ا مماع تو اشاط مواام ال ام ا ا ى يقاممه تو اسملاامه تو المشا كا ايه
المي ّ ف هط يتا قا مًاو يلى المسهب ا يياها تو تن اآلأ ين
ا ق ا تو متاولا ا ق ا الاأوو يلى الت ا ال ام ومهاا ال ام ا
اعاماادل تو المشؤؤؤا كا ا المت ل ال اسؤؤؤ تو ال ايؤؤؤ و تو الايا تو المناه ل تو ياااا تتا الط هال تو تو من تالؤؤؤاد ايوا
الما ي سل تو المو سين تو ةوا ال ام ال تو المشا كا ا تو س وك اس تو ااي و آأ قا يًاو يلى ياااا هالوا لآلأ ين
المي ف ال ايف تو الوي عومل تو المجايال تو المم ا (موو اض امهاع الم يما الماطتيا)
يسؤؤؤؤادة اسؤؤؤؤمأااا تو المسؤؤؤؤهب ا تلؤؤؤؤ ا لمهاا ال ام ا تو ممم كامجال هما ا نلك األلؤؤؤؤ ا الم قا م تم هالمواال تواألوا ل
توالم اا ال اواة لمو س ال ام ا تو ط هجا (ويشؤؤؤؤمو نلك سؤؤؤؤود اسؤؤؤؤمأااا شؤؤؤؤهكا اعام ا موو الاأوو ا ى المواقع اإلهاتيا
و ي اا)
اأم س تو تمواو تو تيوو ل ام ا
الط ها هاون ميؤؤؤ يو تو موااتا
اعامااد ا ى أيؤؤؤويؤؤؤيا تيا م سا تو مواا سؤؤؤ يا (ا ى سؤؤؤهيو المواول اعط ع ا ى سؤؤؤ
مسهتا تو ا ى تو اق اعممتااا )
يما ااويا تو يما مأ ا هالش ف واألمااا
ال وو ا ى تاه ما ياااا الطالب مسهتا ن ا
المشا كا ا الول توالأااع توالمل يول تو أيااا األمااا (ا ى سهيو المواول مةوي موقيع)
السشؤو ا اعلمةاا هم يما تو لواوو تأ ا ال ام ال ا ى سؤهيو المواو الم يما وال واوو الأايؤا هاسؤمأااا المكمها وموا ا
الم ا ومكاولو يا الم وما ل والسكن الط ه ل والاتو ال ام ل وال هاسل توتيا م يما تأ يما اامماااا ا ال ام ا
أ و طالب وطالها ماس اين ا تو مكان ا الت ا ال ام ألو سهب كان
ااا اعممواو ل توها تو ةاد ما ا له ا ى الطالب
المي ف هط يتا مس د يلى سم ا ال ام ا
الماأين همأم ف تاوااه تو اقمااد تو من مواا الماأين تو المًو ا ال ت يا ااأو مهاا ال ام ا تو السؤؤؤؤؤؤؤكن الط ه تو الاتو
ال ام تو تيا م اام تأ ماه ا ل ام ا
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اإلجراءات العامة
من اإل ادا الم يمكن امأاناا لا الطالب ا تالا ا مكاهه ألو من المأالسا المنكو ة ا الهاا تا ل:
 م جا كماه
 ت مان لماة متااة من مما سا اشاط تو تكو من األاشطا الط هيا الم ما ا مكاب المأالسا ايجا
 يانا توو ويانا واا من قسا اإل شاا الط ه
 يانا  /يانا اجاو من مسااا ال ويس لشًون الط ها والم اون
 يانا  /يانا اجاو من ويس ال ام ا
اما هما ع يتو ان قيما الش د النو تم سه الطالب

 ايو مًق من ال ام ا لماة ايو ا اس تو تكو (ه ا موااتا ويس ال ام ا)
 السيو الاجاو من ال ام ا (ه ا موااتا ويس ال ام ا)

اإلجراءات الخاصة بالمخالفات في السكن الجامعي
في األحوال التي ينسب فيها الى إحدى الطالبات إرتكاب مخالفة الئحة السكن الداخلي ،تتولى مشرفة السكن إثبات الواقعة في
تقرير ورفعه إلى رئيسة قسم السكن الطالبي (في االستمارة الخاصة بذلك) .من اإل ادا الم يمكن امأاناا لا الطالها
المأالسا لا اا السكن ال ام :
سا ي شاايا

 متويو التالا يلى جا تأ تو تتا المأميين (تسب التالا)
 ا ج س وك
 متايا اامنا ان المأالسا الم مكها (ي مما ا ى اوع المأالسا)
 يه غ ول تم الطالها
 ايو مًق من السكن ال ام
 ايو اجاو من السكن ال ام

أحكام عامة








ي وة ال مع هين اتوهمين تو تكو من ال توها المايوص ا يجا ا انل ال وتا (ش يطا ااا مشاهه ال توها )
يمكن تن مس ض ال توها األشا ا تالا و وا سواهم ا ى الطالب
متس ق ا ا ال توها ا م ف الطالب لا شًون الط ها (اإل شاا الط ه )ل ويما يه غ ال جا المأميا هس ض
ال توها وم سو اسأا من الت ا يلى ول تم الطالب ول جا المااتا (ين و ا )
متمس ياا ة التهوو والمس يو ا س و الطالب لايجا ه ميع ال توها الياا ة هتته
ع ي وة موقيع تو اتوها من ال توها المنكو ة ا انل ال وتا يعّ ه ا اسميساد المتتيم مع الطالب وسماع تقواله
وتقواو الشجوا وكماهمجال وا ى تن متاا ل طالب مواايا يما يه ه هجا من قهو قسا اإل شاا الط ه ل اإن امماع تو
مأ ّف ان التلو ا المواايا المتااة له ه ن ي متهوو ستط تته ا اعسمماع ألقواله
يتم ل طالب متايا سالا م ا لا ق ا ا ل اا لهط الس وك الط ه ل ا ى تن يما متايا الم ا ا سالا أطيا يلى
ويس ال ام ا مولتا ن ايجا سهب الم ا ومملمن األالا الوهوميا ونلك أ و أمس تياا من ما يخ ا مه هالت ا ر ه ا
ا اسا الم ال يما مه يغ الطالب هالت ا الاجاو أ و أمس تياا امو من ما يخ اسم ا الم ا
يتم ل طالب الم ا م ة واتاة اتط من كو ق ا ييا لالل وع يتم له الم ا تكو من م ة ا ى اسس الت ا ل
وي مه ال ا ا ى الم ا ق ا ان اجاويا ن ع يمكن الم ا ماه تو اعام اض ا يه
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العقوبات
يتم تطبيق العقوبات قرين المخالفة المحددة في الجدول التالي:
م
1

2

3

4

5

6

7

المخالفة
اإلأ و هالا اا ااأو قااا
توالمأمه ا
المتال ا
توالمكمها تو ي اا من
الم اام ال ام يا
من
مسااا ال ويس  الت مان من مما سا  ايو اجاو
اإلسادة يلى سم ا ال ام ا  يانا
هالك ا تو هالس ول سوا ند كان
ال ام ا
الاشاط
لشًون الط ها والم اون
ويس
من
 يانا
نلك ااأو ال ام ا تا  م جا كماه
أا جا تو ا تو اشاط تو
ال ام ا
مااسها مشا ك ايجا ال ام ال
تو اه مايا الم ا ان
ه ا الم مماة ا ال ام ا
 السيو من السكن
مسااا ال ويس  يأطا ول األم
الم اأيص  يانا
ا
المةوي
تو من
ال ام
لشًون الط ها  +م جا
المماوتا تو تو من الوواوم
الاتو تو السيو من
كماه
ال ام يال تو يسادة اسم مالجا
ال ام ا لماة ايو
 ستب المي يو
ا ي الو ض النو تاا
ا اس واتا تو
من ت ه
تكو
 السيو من السكن
تو ياااا تو يسادة (مهاش ة  اإلامنا لياتب ال قا  يه غ ول األم
تو اه مايا الم ا ان
تو ا
ال ام
ان الس وك النو قاا هه
 اانا مسااا ال ويس
الاتو تو السيو
الط ها
لشًون
ه ا تو اه تو وسي ا  يانا واا
يلكم وايا) يو ججا الطالب
المًق من ال ام ا
والم اون
ألو
ل لو ايوا الما يس تو
لماة ايو ا اس
من الط ها تو المو سين تو
تو تكو
ال ام ين ا ال ام ا تو
 ت مان من األاشطا
لةوا اا
ا
ام
ال
كا
ممم
يم ف
 السيو من السكن
 الو اما هما ع يتو ان قيما  يه غ ول األم
الماتولا تو ي الماتولا تو
تو من
ال ام
الش د النو تم سه الطالب  يانا مسااا ال ويس
الاتو أو السيو
الط ها
لشًون
مشويججا تو م طي جا ان  يانا تول  +م جا كماه
ال مو
المًق من ال ام ا
والم اون
لماة ايو ا اس
تو تكو
 السيو من السكن  السيو الاجاو من
أ وج الطالها من الت ا  يه غ ول األم
ال ام تو السكن ال ام
ال ام ا
ال ام
المسوق
 الت مان من ت ا
ّ
ال ام يا هاون
تو ال ت
الم ايجيا لسم ة  السيو المًق من
وال ت
األم
ول
من
كماهيا
موااتا
ال ام ا لماة ايو
متااة
ن
وهاون ينن سم واتا لا اا
ا اس تو تكو
الميا يو الم موو هه ا
السكن ال ام
اإلسادة ا اسمأااا كام ا
 يه غ ول األم ا  السيو المًق من
 يانا تول  +م جا كماه
تو
الجامف تو تو كام ةل
ال ام ا لماة ايو
التياا
تالا توه
 مياا ة الجامف تو الكام ة
كام ة مايا الم ا ان ه ا
ا اس تو تكو تو
هالس و
سود
تالا وه
ا
الم مماة ا ال ام ا ا تو
السيو من سكن
المي ف
مي ف مأو هاألاب
ال ام ا تو ت مان
 يانا واا
و/تواألأ ق
من الاتو
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االجراء األول
 يانا تول
 م جا كماه

اإلجراء النهائي
عند التكرار
 يانا مسااا ال ويس  سا لهط الس وك
الط ه
الط ها
لشًون
اون
والم
 يه غ ول األم

3

ا مكاب تو مي اا مأ ا  الت مان
هاألاب و/تو أا قا لتوااين
المسوق
ّ
ال ام ا ااا الأ وج ا
الم ايجيا
التايتا
لمسوق تو
ت
8
ا ّ
 يانا تول  +م جا كماه
الم ايجيا تو
تو ال ت
الطا وا
تو
ال ميا
(المسمشسى /ال يااة)
 السيو المًق من
أ و طالب وطالها ماس اين  يتالا المأالسين يلى ل اا  يه غ ول األم
 9ا تو مكان ا الت ا
ال ام ا لماة ايو
لهط الس وك الط ه
ألو سهب كان
ال ام
ا اس تو تكو
اسم ماو األلسا
من مسااا  يانا من ويس
الهنيوا  اإلامنا لياتب ال قا  يانا
ن
(كماهيا ن و/تو لس يا) ا الت ا
ال ام ا
ال ويس لشًون الط ها
ان الس وك النو قاا هه
 10ال ام ل تو اه مايا
والم اون
 يانا تول  +م جا كماه
الم يا ان ه ا الم مماة ا
ال ام ا
اس
ال
ل
المت
 السيو المًق من
 يتالا المأالسين يلى ل اا  يه غ ول األم
ال ام ا لماة ايو
لهط الس وك الط ه
ا اس تو تكو تو
11
 السيو الاجاو من
ال ام ا
واإلشااا
اعمجاما
مسااا
 يانا
 يانا واا
 يانا تول  +م جا كماه
 12الكانها
لشًون
ال ويس
الط ها والم اون
المجايا هأاوااه
 يانا من مسااا
 يانا واا
 يانا تول  +م جا كماه
13
لشًون
ال ويس
الط ها والم اون
من
ويس  ايو اجاو
من
 يانا
اإليناد الهاا (الل ب)  يه غ ول األم
ال ام ا
ال ام ا
هاليا تو هأااة تو تمو الس ح  ايو  5تياا ا اسيا من
 14األهيض
من
 ايو مًق
السكن و /تو ال ام ا
ال ام ا لماة ايو
ا اس تو تكو
ا مااد ال هاس ي ال سم  الماع من اأوو الت ا ال ام ا
ل ط ها ال ُماايين (الاشااشا
 الماع من تلو المتال ا تلو يا ن تو اه مايا الم يا ان ه ا الم مماة
والكما تو المي لألوعا
ا ال ام ا
 15وال هايا والشي ا ل هاا )
تلو يا ن تو اه مايا
الم يا ان ه ا الم مماة ا
ال ام ا
ً
في مثل هذه الحاالت ،سيتم التدخل باشرة وبشكل يضمن عدم تعريض الطالب
متاوع اعامتا
لألذى وذلك بالتنسيق مع ولي األمر ،وكذلك مع جهات االختصاص المناسبة في
16
مثل هذه الحاالت .وربما يستدعي األمر الوقف المؤقت للطالب من التواجد في
الجامعة أو السكن الجامعي أو النقل الجامعي ،وذلك حتى اتخاذ اإلجراء المناسب
ا مكاب الطالب تو ا و  يتاا اإل اد هاا ند ا ى  الت مان لماة متااة  السيو المًق من
يكون ماسا ن هالش ف تو
ال ام ا لماة ايو
من مما سا اشاط تو
اوع الس و
ن
الك اما تو األأ ق تو مأ
ا اس تو تكو
تكو من األاشطا
 17هتسن السي ة والس وك
ما
الط هيا الم
ا مكاب المأالسا ايجا
 يه غ ول األم
ت
من
وال ت
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 يه غ ول األم

 يانا
ال ام ا

من

ويس

4

اض اعسم اها ألو ي اد
و/تو اض الموايو مع قسا
 18اإل شاا الط ه
الماأين همأم ف تاوااه تو
اقمااد تو من مواا الماأين
ااأو مهاا ال ام ا تو
السكن الط ه تو الاتو
تو تيا م اام
 19ال ام
تأ ماه ا ل ام ا

ماأين المأا ا همأم ف
تاوااجا تو اقمااد تو من
المواا المأا ة ااأو مهاا
20
ال ام ا تو السكن الط ه
تو تيا
تو الاتو ال ام
م اام تأ ماه ا ل ام ا

 الت مان من ت
تو
و/
المسوق
ّ
الم ايجيا
ال ت
 السيو المًق من
 ماهيه الطالب هإه غ ول  يه غ ول األم
ال ام ا لماة ايو
األم
من مسااا
 يانا
ا اس تو تكو
ال ويس لشًون الط ها
والم اون
 السيو المًق من
 يه غ ول األم
 ماهيه الطالها
تو
السكن ال ام
من مسااا
 يانا
 م جا كماه
ت مان من الاتو
ال ويس لشًون الط ها
لماة ايو ا اس
والم اون
تو تكو
 السيو الاجاو من
تو
السكن ال ام
الت مان الاجاو من
الاتو
في مثل هذه الحاالت ،سيتم التدخل باشرة ً وبشكل يضمن الحفاظ على الطلبة،
وبالتنسيق مع جهات االختصاص المناسبة في مثل هذه الحاالت .وربما يستدعي
األمر الوقف المؤقت للطالب من التواجد في الجامعة أو السكن الجامعي أو النقل
الجامعي ،وذلك حتى اتخاذ اإلجراء المناسب

لجنة ضبط السلوك الطالبي
م ممع ال اا لمااقشؤؤؤا وماا س المأالسا الط هيا (تسؤؤؤب التا ا)ل والم يما ا جا من قسؤؤؤا اإل شؤؤؤاا الط ه هشؤؤؤًون
الط هار ا مانل هأاه يما اع المأالسا هاا ند ا ى اواجا و الها ن يما اع التاع الم متماج يلى امأان اتوها (ي ادا )
يا ما هتم الطالب /الطالهار
مهام اللجنة:
 اعط ع ا ى المت ي النو ي ال قسا اإل شاا الط ه توو المأالسا الس وكيا الم قاا الط ها ها مكاهجا اعط ع ا ى اإلاااة المتاما من الطالب المأالف مت ي ال توها المااسها ل مأالسا الم اواا ياااا متل اع مماع ومن وا اع الموييا يلى ويس ال ام ا عاممااااتتألف اللجنة من:
 مسااا ويس ال ام ا لشًون الط ها والم اون تو من ياوب ااه ( ويسان) ماي ااا التهوو والمس يو (ااوهان) مسًوو الأاما الط هيا مسًوو األمن ويس قسا اإل شاا الط ه -يمكن ل اا ااوة من م ال مااسها
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الخطوات المتبعة في تطبيق الالئحة
يهيّن ال سؤؤؤؤؤؤا تااال الأطوا الممه ا ا الم امو مع الشؤؤؤؤؤؤكاو المتاما توو مأالسا انل ال وتا تو المأالسا المهاشؤؤؤؤؤؤ ة
ل وتار

** الخطوات أعاله للتوضيح فقط ،قد ال يتم اتباع ذات التسلل في تطبيق العقوبات ،حيث يعتمد ذلك على نوع الحالة /المخالفة.
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المالحق
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