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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ةـــــنبتة ـــــكلي

 طـــــالبؤون الـــشة ـــأمان

 الب ــــالط لوكـــستنظيـــم الــزي وة ــــالئح

 (هاـ)البنا   1-11المااة    0215لعاا  ل نبتــــةة ــتأسيس كلي حسب السلطات المخولة له من أمر 

 :لعلمي الالئحة اآلتي نصهاأص ر المجلس ا

 ل األولــالفص

 ل بها ــدء العمــة وبـم الالئحــسإ

خ ـاـل بهاا مان تاريـاـويعم " البــاـلوك الطـاــستنظيـــم الـزي وة ــالئح "ة ــذه الالئحــمى هــتس 1-1

 .يــس العلمــإجازتها من المجل

 يرـــستف

عبااارات التاليااة المعاااني كلمااات واللتكااول ل ،خاارالساايام معنااى   مااا لاام ي اات  ،فااي هااذه الالئحااة 1-2

 :الموضحة أما  كل منها

 .نبتـــةة ـــي ص  بها كلي :ةــالكلي .1

 .نبتـــةة ـــكليب  به المجلس العلمي ـي ص: يــس العلمـالمجل .0

 .نبتـــةة ــ  كليــعمي هــو:  ــالعمي .3

 .نبتـــةة ـــكليبأميـن شــؤول الطــالب  وــه: ول الطــالبؤــشأميـن  .4

 .المختص امجــالبرن ــقسنمو ــه: امجــالبرن ــقسنم .5

ي ص  به أي شخص مسجل بالكلياة ول ياه بطا اة ساارية الم عاود ب صا  الحصاود : الطالب .6

 .على إجاز  علمية يمنحها المجلس العلمي

 .لبسـه طالب كليـة نبتــةصـ  به الـزي الذي يجب أل يلتز  بي : موح  الـزي ال .1

ـ  بااه كافـااـة أنشـااـطة الطـااـالب االجتماعيااة والف افيااة وال كريااة ي صـاا: صاا يالنشاااط الال .8

 .والرياضية ةاخـل الكليــة، باســتفناء النشــاط األكاةيمــي

 .البـــلوك الطـــستنظيـــم الـزي وة ــالئحي صــ  بها : الالئحـــة .9
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 يـــل الثانـــالفص

 أهــــــداف الالئحـــــة

 :يــاآلت ىــتهــ ف هــذه الالئحـــة إل 2-1

 .ترسيخ ال يــم ال اضــلة والح ـــاظ على البيئة الجامعيــة وتر يتها .1

 .إشــاعة روح التســامح والتآخـي واحتــرا  الرأي والرأي اآلخــر بين الطــالب .0

 .ضبط الســلوك والمظهــر الشــخصي للطــالب، بما يتماشــى مع  يــم وت اليــ  المجتمــع .3

 .الجامعيــة من المؤثــرات والظواهـــر الســالبة حمايــة األســر  .4

 .وإشــاعة مبــ أ الحــوار بينهــم ظاهـــر  العنــف وســط الطــالب الح  من  .5

 .إبــراز ال ور الريــاةي والحضــاري للطــالب الجامعــي في أســرته ومجتمعــه .6

مان التحصيـاـل األكاةيمـاـي وممارسـاـة  تهيئــة البيئــة الجامعيــة المواتيـاـة لتمكيـاـن الطـاـالب .1

 .النشــاط الالص ي

 .إحتــرا  األةيــال والمعت ــ ات وأماكــن العبــاة  .8

 .خ مبــ أ إحتــرا  النظــم واللوائــح واإللتــزا  بهايترســ .9

 ثــل الثالــــالفص

 االلتزامــــــات والضــــوابط

 :بالضــوابط التاليــة اً كامـــالً زامإلتــأل يلتــز  يجـب على كـل طــالب   3-1

معته ـئ إلى ســيتجنب ما يسأل و اً في كل زمــال ومكــال، ــحميحسـناً واً لوكــسج ــهأل ينت .1

 .ةــمعة الكليــأو س

 .الةــالبالســارية بن ــال وانيو ت يــ  بنظــم ولوائــح الكليــةأل ي .0

م ـــلك يتنافى مع كريـع عن أي مســ، وأل يمتن اتــال والمعت ــع األةيــر  جميــأل يحت .3

 .ةــاة  بالكليــن العبــة أماكــى حرمـراعيأل و ة،ــرف أو األمانــة أو الشــ ات ال ينيــالمعت 

ر في ــر ة أو التزويـلوك، كالســاد مخلة بأآلةاب أو مّجرمة للســاب أية أفعــب إرتكـأل يتجن .4

 .ميةــة الرســأورام الكلي

ات مبنية ــة عال ــى إ امــن بالكلية وأل يتوخـس والعامليــة الت ريــاء هيئــيحتر  أعضأل  .5

 .فــب العنــاةد مع زمالئه وتجنــالمتب را ــامح واإلحتـعلى التس
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ح، وأل ــول واللوائـــل معها بما يك له ال انــود الكلية والتعامــز  المحافظة على أصــأل يلت .6

أل إستعمالها والمحافظة عليها ــ ر بشــات التى تصــح والتعليمــاللوائ اعـــيحرص على إتب

 .روعــر مشــتعمالها ألى غرض غيــ   إســوع

أل يحرص على حضور جميع المحاضرات الم رر  واألنشطة األكاةيمية األخرى، وتجنب  .1

  اإلتصاد أجهزر  الكلية  أو التشويش على اآلخرين بإستعماد ــل حــا  ةاخــاإلخالد بالنظ

ل أو ـة أو المعامــة أو المكتبــال راس ـــاتل  اعــاخة ،رىــكترونية أُخلإز  ــالن الة أو أية أجه

 .اتذ  واإلةار ــب أألســا  مكاتــأم

ر ــل سيــ   يؤةي الى تعطي وع   ال يا  بعمل ة ــةاخل حــر  الكليا  ــالنظالحرص على  .8

 .ه إةار  الكليــةــــع إ امــة أي نشــاط أ رتــ، أو منات ـــة او االمتحانــال راس

كر  أو ـعن تناود أية ماة  مسو ،ةاخل حر  الكلية اكــأو تعاطي التمب نــع عن الت خيــأل يمتن  .9

 .اــأو ترويجه اــتناولها او ــت اولهر على ــالغي جعـ، وأال يش ر ـمخ

 ،رىـواة أو أةوات أُخــة مـأو أي ، هاـال وصـك اً ــلحة أيــاز  أو عرض أســ  إلى حيــأال يعم  .12

 . المة اآلخرينـأو س هالمتـنها على سى مــيخش

حف الحائطية أو ـ ار الصـ  إصـول الطالب عنؤــن شــأميبق من ــأل يتحصل على إذل مس  .11

ا  بأى ــح ة بها أو ال يوا ع الملــر  الكلية والمـل حـات ةاخــع تو يعــات أو جمــع إعالنــوض

 .ــر مأذولغي ىــل جماعــعم

بأسم عينية ات ماةية أو ــع تبرعــالطالب لجمؤول ــأمين شبق من ـأل يتحصل على إذل مس  .10

ائق ـــة الوثــم كافــ، ت  ي، ويُشترط للحصود على اإلذلر  الكلية أو خارجهاــل حــةاخالكلية 

 .ىــ   للغرض المعنــالمعتم

 .ةــر  الكليــل حــةاخ ل سـياسيــ   اإلشتغاد بأي عمع  .13

الص ي للجمعيات العلمية والروابط األكاةيمية مسموح به وف اً لألعراف الحمي   لالنشاط ا  .14

 :وال وانين السارية وموجهات إةار  الكلية، ويراعى في ذلك النشاط

 .أل يكول بتص يق مسبق من أمين شؤول الطالب. أ 

 .ـم ال راســيأل يتســق النشــاط مع الت ويــ. ب

 .ةــإةار  الكلي رها ـوابط التي تصــق الضــاط وفــول النشــأل يك. ج
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 عـــــل الرابـــالفص

 دـــــلموحزي اــــالــ

للكلية، وأل يهتــم بالمظهــر الالئــق   ـــموحزى الــــالب أل يلتـز  بالل طـيجــب على كـ  4-1

 .ىــى أو رياضــى أو إجتماعــى أو ث افــاةيماط أكــ  ممارسة أى نشـوالمحتـر ، عن

 :على النحــو اآلتــييكــول للطالبـــات   ـــموحزي الــمواصـ ات الـ  4-2

( واسع)إسكيرت طويل : مكـول منزي محتشـم فضـ اض مغطــي لجميــع البـ ل والرأس،  .1

. ا  طويلــة أيضاً ــعليه بلـــوز  طويلة رماةية اللـــول وبأكم. أســــوة اللــول وب ول فتحــة

 .وطرحــة كب يـــة

 .ــ ي ســاة ول كبــول ذات لـات وتكــل األو ـفي ك ،بس الطرحة على الرأسـا  لــب مراعـيج .0

راف ــرع واالعــق الشــوف ،االكت اء بالزينة البسيطةواج المل ت للنظر، ــع المكيـوض   ــع .3

 .مــــات العلـــة في بيئــعيالمر

  .ع عليهاــرعية المجمــا  الشــاً لالحكــول مراعيــيك ،ابــس الن ــة لبــفي حال .4

في كــل األحــواد، يجب االلتــزا  بااللـــوال المذكــور ، علي أل تكــول ســاةه، منعاً للتميز  .5

 .  اوا ــلمساً لوتعزيز

 :على النحــو اآلتــييكــول للطــالب   ـــموحزي الــمواصـ ات الـ  4-3

 .بنطلـــول أســـوة اللـــول و ميص رمــــاةي: زي محتشــم ومحتــر ، يتكــول من .1

 .ذيب وتصـ يف الشــعر بصـور  الئ ـــة ومهذبــةشـتيجـب  .0

 .كالهاــور  بكل أشــم واألســـبس الخواتــب لـتجن .3

 .ة والسمتــهيئة في الــ  االجتماعيـــا  ال واعــمراع .4

 .الــــيموهي من اإل ، ةــزا  بالنظافــااللت .5

 الفصــــل الخامــــس

 مجلـــس التحقيـــــــق

 ن شـؤول الطــالبيا  هـذه الالئحــة، يشكـل العميــ  بتوصـية من أمـوع مخال ة ألحكـفي حالة و   5-1

 :مجلــس تح يــق في المخال ة المذكــور ، على النحــو اآلتي

 .رئيساً ...... ....................................................هيئة الت ريس ار أعضاء ــ  كبـأح .1

 .عضواً ..... ......الطالب المعني  هإلي سب  أعضاء هيئة الت ريس في البرنامج الذي ينتـأح .0
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 .عضواً وم رراً .............. ...................................................أمين شــؤول الطــالب  .3

 :اآلتــيق بـــس التح يــص مجلــيخت  5-2

ات المحالة إليه من العميــ ، والمتعل ة بمخال ة أحـ  أحكــا  هــذه ـــق في المخال ـــالتح ي .1

 .الالئحـة والتوصــية بشــأنها

س ـــا  مجلـــــود أمأعــاله للمف 1-5ق بموجب البنـ  ـــإخطــار الطــالب المحــاد للتح ي .0

 .ـق البرنــامج الذي ي رس به الطالبـر منســق في التأريــخ والموعــ  المح ةيــن عبــالتح ي

 .إســت عاء أي شـخص ةاخـل الكليــة، إذا ورة إسمه في التح يــقيحـق لمجلـس التح يـق  .3

 .إةانتـــه الطــالب أو ةتبرئبالتوصــية للعميــ   .4

 ــبةمجلـــس المحاسـ

 :و اآلتيعلى النحـس التح يــق مجلـطة مجلـس محاسبة للطـالب المـ ال بواسـ يشكـل العميـ   5-3

 .رئيساً .......................................................... ار أعضاء هيئة الت ريس ــ  كبـأح .1

 .عضواً ........... ني الطالب المع هإلي سب  أعضاء هيئة الت ريس في البرنامج الذي ينتـأح .0

 .عضواً ............................................................................ انوني مستشار  .3

 .عضواً وم رراً ............................................................ ن شــؤول الطــالب ـأمي .4

 راءات التحقيــق والمحاســبةـــإج

 : جـب على مجلــس التح يــق ومجلــس المحاسـبة مراعـــا  اآلتــيي  5-4

إخطــار الطالب المنسوبة إليه أيــاً من المخال ــات الوارة  في هـذه الالئحــة كتــابة عبـر  .1

 .نـه المفـــود أمــا  المجلــسمنسـق البرنامــج لتمكي

 .ل ــة المنســوبة إليـةأل يتضـمن اإلخطــار الصـاةر للطــالب تح يــ  المخا .0

 .رفا ــه مع الحيفيــات والتوصـياتإإعــ اة محضـر لالجتماعــات و .3

التي تحـوي أ ــواد الطــالب وإفــاةات الشـهوة ممهــور   أل تكـول ص حـات المحضـر .4

 .بتو يعاتهــم، وذلك بعـ  تالوتهـا عليهـــم

اســبة إلى العميــ  في خـالد إسبوعين التح يــق والمح رفــع التوصـيات مصـحوبة بمحضــر .5

 .من تأريـخ إنع ــاة المجلـس

يجــوز لمجلـس التح يـق أو مجلــس المحاسـبة السـير في اإلجراءات إذا رف  الطــالب أو  .6

 .ذز م بــود عن المفــود أمامـه رغــم إعـالنه  بـل و ـت كـافــتغيـب ةول ع
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 ســـادسالفصــــل ال

 ـاتالعقـوبــــــــ

الطـااـالب الااذي تفباات إةانتااه بارتكـااـاب أي مخال ـااـة ألحكــااـا  هـااـذه الالئحـااـة، يكـااـول عرضـااـة   6-1

 :لتو يــع واحــ   أو أكفــر من الع وبـــات اآلتيـــة، وذلك تبعـــاً لنـــوع المخال ـــة

 (.شــ اهة أو كتابـــة)اإلنـــذار األولـــي  .1

 .اإلنـــذار النهــــــائي .0

 .الحرمـــال من ممارســة النشــاط الالصــ ي ل تـــر  محــ ة  .3

 .مؤ تــاً  الحرمـــال من عضــوية الجمعيــات العلميــة او الروابــط األكاةيميــة .4

 .الغرامــة الماليــة تعويضــاً عن إتــــالف ممتلكــات أو أجهـــز  أو أصــود .5

 .نياو عام ياإلي ــــاف عن ال راســة لعـــا  ةراســــ .6

 .ال صـــل النهائــــي من الكليـــة .1

و المخاا   أخطاار ولااي أماار الطالااب يو ،بلوحااة إعالنااات الكليااة للطالااب المخال ااة والع وبااة تعلاان .8    

 .بالمخال ة والع وبة( المؤسسة)

 ـترحامـاإلســ

ـاـر فاي الع ــاـوبة، وذلاك باسـاـترحا  إلعــاـاة  النظـ يـاـس العلمـلمجلل أل يت ـــ   للطالب جـــوزي  6-2

المجلـاـس العلمــاـي  يكاول  ارارو .خــالد فتـــر  ال تتجـــاوز إسـاـبوعين مان إعــاـالل الع ــاـوبة

 . واالستئنافأوغير  ابل للطعن  ،نهائياً  بشــأل االســترحا  الم ـــ   إليه من الطـــالب

 

بتاريخ ............................ ه ر م ة في جلستـذه الالئحـاز هـ   أج العلميمجلس اله  أل ـأش

 .ه............................................... ق ــ  المواف.............................. 
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 عميــــ  كليـــة نبتـــــــة 

 

 


