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الباب األول I التعريفات

 المادة األولى

-حيثمــا  التاليــة  والمصطلحــات  والعبــارات  بالكلمــات  يقصــد 
وردت فــي هــذه الالئحة-المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا مــا 

لم ينص على خالف ذلك.
الكليات: كليات الريان األهلية للعلوم الصحية.	 
الطالــب: كل طالــب وطالبــة مقيديــن بكليــات الريــان األهليــة، 	 

أيًا كانت مستوياتهم التعليمية أو جنسياتهم.
لجنــة التأديــب: كل مــن منحتــه هــذه الالئحــة صالحيــة توقيــع 	 

أيــًا مــن العقوبــات التأديبيــة فــي هــذه الالئحــة وتختــص بتأديــب 
الطالب على المخالفة التي ارتكبها.

المخالفــة التأديبيــة: كل مــا يرتكبــه الطالــب مــن قــول أو عمــل 	 
مخالفًا به أنظمة ولوائح   وتعليمات كليات الريان األهلية.

ــة منصــوص عليهــا علــى ســبيل 	  ــة: كل عقوب ــة التأديبي العقوب
الحصر )المادة الحادية عشرة( من هذه الالئحة.  

 المادة الرابعة

الجهــة المختصــة بتطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة ومتابعتهــا هــي 
إدارة شــؤون الطلبــة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة فــي 

كليات الريان األهلية.

 المادة الثانية

يخضــع لهــذه الالئحــة كل طالــب مقيــد للدراســة بكليــات الريــان 
األهليــة، والملتحقيــن ببرامــج التدريــب والــدورات، أيــًا كان نوعهــا 
ومســتواها، مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام الــواردة فــي النظــم 

األساسية للجامعات السعودية.

 المادة الثالثة

تهدف هذه الالئحة إلى ما يلي: 
المنهجيـة 	  واألنشـطة  التعليميـة  العمليـة  جـودة  ضمـان 

والالمنهجية المساندة لها الكليات.
ضبـط سـلوك الطلبـة داخـل الكليـات أو فـي أي مـن مرافقهـا 	 

ليكونوا أفرادًا فاعلين ومشاركين في المجتمع.
التربويـة 	  باألسـاليب  المخالفيـن  الطلبـة  سـلوك  تقويـم 

لمعالجـة  بالكليـات  المتاحـة  االرشـادية  الطالبيـة  والخدمـات 
سلوكياتهم تربويًا وأكاديميًا.

تطبيـق العقوبـات التأديبيـة علـى الطلبـة المخالفيـن لألنظمـة 	 
واللوائح المعمول بها في كليات الريان األهلية.   
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 المادة الخامسة

ــي هــذه  ــا ف ــات المنصــوص عليه ــق العقوب يســتثنى مــن تطبي
الالئحــة: المخالفــات التــي تقــع مــن الطالــب أو الطالبــة خــارج 
الكليــات، وال تمــس الكليــات أو أحــد منســوبيها أو أنظمتهــا 
المختلفــة، فهــذه مــن اختصــاص الجهــات العامــة فــي الدولــة، 

ما لم تحلها الجهات المعنية لكليات الريان األهلية.

 المادة السادسة

بأنظمــة  العلــم  بعــدم  أو  بالجهــل  يحتــج  أن  للطالــب  يجــوز  ال 
الكليــات ولوائحهــا وقراراتهــا النافــذة، وعلــى الكليــات نشــر هــذه 
الالئحــة واالعــالن عنهــا للطلبــة بكافــة وســائل االعــالن المعمول 

والمعترف بها في الكليات.

 المادة السابعة

ــط  ــة، يحــرر مــن ضب فــي حــال وقــوع إحــدى المخالفــات التأديبي
الواقعــة محضــرًا تفصيليــًا بوقائــع ومالبســات ارتكابهــا، ويرفــق 
بــه المســتندات واألدلــة والوثائــق وإفــادات الشــهود إن وجــدت، 
ــة المختــص  ــى صاحــب الصالحي ويرفــع المحضــر بمســتنداته ال
ــة التأديــب المختصــة وذلــك  ــة الطالــب المخالــف إلــى لجن بإحال

وفقًا لما هو محدد بهذه الالئحة.

المادة الثامنة

أن  الالئحة  التحقيق بموجب هذه  إلى  المحال  ال يجوز للطالب 
التحقيق  انتهاء  أو يخلي طرفه منها قبل  الكليات  ينسحب من 
أي  إحالة  عند  المختصة  التأديب  لجنة  على  يتعين  كما  معه، 
الطلبة  وشؤون  التسجيل  القبول  إدارة  إخطار  للتحقيق  طالب 
الكليات لحين البت  إليقاف إجراءات تخرجه أو إخالء طرفه من 

بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.  
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الباب الثاني I  المخالفات التأديبية

المادة التاسعة

كل ما يصدر من الطالب من إخالل بالقواعد الشرعية واالنظمة 
المرعية واآلداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح 
تأديبية  مخالفة  يعد  األهلية  الريان  كليات  وقرارات  وتعليميات 
الالئحة،  المبينة في هذه  التأديبية  للعقوبات  تعرض مرتكبيها 

ومن ذلك:  
تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك، واالمتناع عن حضور 	 

المحاضرات وإقامة األنشطة والبرامج والفعاليات دون موافقة 
الجهات ذات العالقة.

األكاديمية 	  الدراسة  بالنظام واإلنضباط وحسن سير  اإلخالل 
في الكليات وكافة مرافقها، وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات 
او االختبارات أو األنشطة والفعاليات والبرامج التي تقام داخل 

الكليات.
إثارة الفوضى والشغب بوحدات السكن الجامعي، أو وسائل 	 

النقل، أو أي من مرافق الكليات األخرى  
يخدش 	  أو  والكرامة  والشرف  الدين  يمس  قول  أو  فعل  كل 

الحياء أو يخل بحسن السيرة والسلوك واآلداب العامة.
التشبه 	  مثل  العام  السلوك  صفات  ينافي  فعل  أي  ارتكاب 

بالجنس اآلخر، أو إطالة األظافر، أو عمل قصات الشعر بصفة 
غير الئقة، وعدم االلتزام بالزي اإلسالمي المحتشم المناسب 

أو الزي المعتمد التي تقره كل كلية من كليات الريان األهلية.
تزوير الوثائق واألوراق الرسمية التي تصدر من الكليات أو من 	 

خارجها أو إتالف كل محتوياتها أو بعضها عمدًا.

كل غـــش فـــي االختبـــار بـــأي وســـيلة مـــن الوســـائل، أو الشـــروع 	 
الحصـــول  أو  عليـــه،  الغيـــر  مســـاعدة  أو  فيـــه،  االشـــتراك  أو 
بطريقـــة غيـــر مشـــروعة علـــى أســـئلة االختبـــار قبـــل انعقـــاده، 
والغـــش فـــي التقاريـــر والبحـــوث والتدريبـــات العمليـــة والميدانيـــة، 
ـــه  ـــاًل عن ـــب بدي ـــال الطال ـــك الغـــش بإدخ ـــرج، وكذل ومشـــاريع التخ
فـــي االختبـــارات الشـــهرية أو الفصليـــة أو النهائيـــة أو دخولـــه 

بدياًل عن غيره.
ـــي لهـــا عالقـــة 	  ـــر فـــي أي مـــن األمـــور الت إنتحـــال شـــخصية الغي

بالكليـــات وشـــؤونها وإعطـــاء الغيـــر وثائـــق أو هويـــات جامعيـــة 
للغيـــر بقصـــد اســـتخدامها بطريقـــة غيـــر مشـــروعة، أو التحـــدث 

باسم الكليات دون صفة رسمية.
اإلخالل بنظام اإلختبار والهدوء المطلوب فيه.	 
التدخين داخل مباني الكليات ومرافقها.	 
كل إتـــالف أو محاولـــة إتـــالف متعمـــد لمنشـــآت الكليـــات أو 	 

مرافقهـــا أو أجهزتهـــا أو معاملهـــا أو مكتباتهـــا أو ممتلكاتهـــا 
ونحوهـــا، أو إجـــراء أي تغييـــر أو إتـــالف ألثـــاث الســـكن الداخلـــي أو 
محتوياتـــه أو تشـــويه ممتلكاتـــه أو الكتابـــة علـــى الجـــدران ونحـــو 

ذلك.
ـــى 	  ـــات، وعل ـــى منســـوبي الكلي ـــداء بالقـــول أو بالفعـــل عل االعت

أو  بالعمـــل  القائمـــة  والمؤسســـات  الشـــركات  منســـوبي 
ـــى أموالهـــم  ـــداء عل ـــات أو اهانتهـــم أو االعت االســـتثمار فـــي الكلي

أو ممتلكاتهم أو إتالفها أو سرقتها ونحو ذلك.
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تتمة المادة التاسعة

اقتنـــاء أجهـــزة أو أفـــالم أو صـــور أو أشـــرطة أو صحـــف أو 	 
مجـــالت تحتـــوي علـــى مـــا ينافـــي اآلداب واألخـــالق اإلســـالمية 

داخل الكليات ومرافقها بما فيها السكن الجامعي.
أو 	  األبيـــض  أو  مرخصـــًا  كان  ولـــو  النـــاري  الســـالح  حمـــل 

ــا داخـــل  ــر ونحوهـ ــتعال أو التفجيـ ــة لالشـ ــواد قابلـ ــاظ بمـ االحتفـ
الكليات ومرافقها أو التهديد باستعمال أي من ذلك.

الدعـــوة الـــى االنضمـــام للتنظيمـــات المعاديـــة للوطـــن، أو 	 
الترويـــج ألي أفـــكار سياســـية أو إقليميـــة تخالـــف نظـــام الدولـــة 

داخل الكليات.
أو 	  الرســـمية  الوثائـــق  أو  الشـــهادات  أو  المســـتندات  تزويـــر 

اســـتعمالها بعـــد تزويرهـــا ســـواء كانـــت صـــادرة مـــن الكليـــات أو 
ـــات أو  ـــب بالكلي ـــة بعالقـــة الطال مـــن خارجهـــا مـــا دامـــت لهـــا صل
بإجـــراءات الدراســـة بهـــا، أو إتـــالف بعـــض محتوياتهـــا عمـــدًا، أو 

إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
إساءةإســـتخدام الطالـــب  التصـــرف أو الـــكالم أثنـــاء التحقيـــق 	 

في المخالفة والخروج عن حدود األخالق واآلداب العامة.
إستخدام الجوال اثناء المحاضرات او االختبارات.	 
إخـــالل الطالـــب وإمتناعـــه عـــن المشـــاركة فـــي األنشـــطة 	 

واألندية الطالبية المتبع بالكليات.
ــات والســـكن بـــدون إذن رســـمي 	  ــن الكليـ ــات مـ ــروج الطالبـ خـ

من الجهات المختصة.

االنقطــاع عــن الســكن بالكليــات دون تبليــغ كتابــي مســبق 	 
ــر مــن  ــي( ألكث ــة )وحــدة الســكن الطالب إلدارة الخدمــات الطالبي
ــول أو المكــوث بالســكن وعــدم حضــور  ــذر مقب ــوم دون ع 14 ي
بســكن  لــه  مرخــص  غيــر  أخــر  شــخص  إيــواء  أو  المحاضــرات 

الكليات دون موافقة إدارة السكن الطالبي وشؤون الطلبة. 
اإلطــالع دون وجــه حــق علــى المعلومــات الســرية الخاصــة بــأي 	 

مــن منســوبي الكليــات أو نشــرها أو إرشــاد االخريــن لكيفيــة 
الحصول عليها.

كل تنظيــم للجــان أو مؤتمــرات أو جمعيــات وإصدار مطبوعات 	 
أو نشــرات أو ملصقــات تختــص بالكليــات، أو المشــاركة فــي 
توزيعهــا أو جمــع أمــوال أو توقيعــات مخالفــة لألنظمــة، وكذلــك 
إبــالغ معلومــات أو أخبــار غيــر صحيحــة للصحــف أو المجــالت أو 
وســائل اإلعــالم األخــرى قبــل الحصــول علــى موافقــة وترخيــص 

مسبق من الجهات المختصة في كليات الريان األهلية. 
بمــا 	  إخــالاًل  انهــا تشــكل  الكليــات  تــري  أخــري   كل مخالفــة 

ــرد بشــأنها نــص  تصــدره مــن لوائــح وتعليمــات وقــرارات ولــم ي
في هذه الالئحة.  
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الباب الثالث I تشكيل واختصاصات لجان التأديب

المادة العاشرة

الطلبـة  مـن  للمخالفيـن  التأديـب  لجـان  بأعضـاء  يتعلـق  فيمـا 
لألنظمة واللوائح فتكون وفقًا لما يلي:

) أ ( يشـكل بقـرار مـن رئيـس الكليـات لجنـة دائمـة لتأديـب الطلبة 
مدتها عامين دراسيين وتكون على النحو التالي:

 تتمة المادة العاشرة

لتأديـب  دائمـة  لجنـة  الكليـات  رئيـس  مـن  بقـرار  يشـكل   ) ب   (
الطالبات مدتها عامين دراسيين تتكون من التالي  :

رئيسًا للجنة وكيل الكليات للشؤون التعليمية

نائب الرئيس مدير إدارة شؤون الطلبة

عضوًا عميد الكلية المعنية أو أحد الوكالء

عضوًا مدير اإلدارة القانوني للكليات

رئيسًا للجنة عميدة شؤون الطلبة

نائب الرئيس رئيس قسم شؤون الطالبات

عضوًا وكلية الكلية المعنية

عضوًا ممثلة إلدارة القانونية بالكليات
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الباب الرابع I  العقوبات التأديبية

المادة الحادية عشر

العقوبـــات التأديبيـــة التـــي يحق للجنـــة تطبيقها علـــى الطالب 
المخالف:

التنبيه شفهيًا أو كتابيًا، والتوقيع على تعهد بعدم التكرار.	 
اإلنذار كتابيًا مع تعهد خطي من الطالب المخالف.	 
الحرمـــان مـــن دخـــول اإلختبـــار فـــي مقـــرر أو أكثـــر فـــي فصـــل 	 

دراسي واحد.
ــة 	  ــن ثالثـ ــد عـ ــا ال يزيـ ــة فيمـ ــان الطالـــب أو الطالبـ ــاء إمتحـ إلغـ

مقررات وإعتباره راسبًا فيها. 
الحرمـــان المؤقـــت لمـــدة )فصـــل أو فصلييـــن دراســـيين( مـــن 	 

ممارســـة نشـــاط أو أكثـــر مـــن األنشـــطة الطالبيـــة التـــي إرتكـــب 
الطالب المخالفة أثناء ممارستها.

إعتبار الطالب راسبًا في مقرر أو أكثر.	 
تكليـــف الطالـــب بـــأداء بعـــض األعمـــال الخدميـــة أو اإلجتماعيـــة 	 

ـــر المهـــارات بالكليـــات  أو حضـــور الـــدورات التدريبيـــة بمركـــز تطوي
أو خارجها بما ال يتجاوز شهر واحد.

ــا ال 	  ــات بمـ ــي الكليـ ــة فـ ــن الدراسـ ــًا عـ ــب مؤقتـ ــاف الطالـ إيقـ
يتجاوز فصلين دراسيين.

الحرمـــان مـــن اإلقامـــة بالســـكن الجامعـــي لمـــدة فصـــل دراســـي 	 
أو أكثر.

الغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.	 
اإليقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد.	 
عـــدم منـــح وثائـــق التخـــرج أو الشـــهادات العلميـــة أو الوثائـــق 	 

ــر أو  ــة التزويـ ــا بعمليـ ــول عليهـ ــط الحصـ ــة المرتبـ ــر األكاديميـ غيـ
إحتيال أو غش.

ــة لمـــدة 	  ــة المخالفـ ــرج الطالـــب المخالـــف أو الطالبـ ــر تخـ تأخيـ
فصل دراسي واحد.

الفصل النهائي من الكليات .	 

المادة الثانية عشر

للكليـــة الحـــق فـــي تحميـــل الطالـــب أو الطالبة قيمـــة ما أتلف 
مضافـــًا إلـــى ذلـــك تكلفة اإلصـــالح والتركيب ومـــا يترتب على 

ذلك من تبعات مالية.

المادة الثالثة عشر

 ال يجـــوز توقيـــع أكثـــر مـــن عقوبتيـــن تأديبيتيـــن فـــي المخالفة 
الواحـــدة المنســـوب للطالـــب ارتكابهـــا، ويراعـــي فـــي توقيـــع 
جســـامة  مـــع  تتناســـب  وأن  متدرجـــة،  تكـــون  أن  العقوبـــات 
المخالفـــة، كما يجب مراعاة الســـوابق والظروف والمالبســـات 

المتعلقة بالمخالفة ومرتكبها.

المادة الرابعة  عشر

المادة  في  الواردة  التأديبية  العقوبات  من  أي  توقيع  يجوز  ال 
)الحادية عشر( من هذه الالئحة في المخالفات التي مضي على 

إرتكابها أكثر من عامين دون إتخاذ أية إجراءات للتحقيق فيها..

المادة الخامسة  عشر

إخالله  أو  اإلختبار  أثناء  بالغش  متلبسًا  الطالب  حال ضبط  في 
بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة اإلختبار فعلى المراقب 
محضر  وتحرير  اإلختبار،  قاعة  من  المخالف  الطالب  إخراج 
بالمادة  عليها  المنصوص  لإلجراءات  وفقًا  بالواقعة  تفصيلي 
تأديب  لجنة  الى  الطالب  ويحال  الالئحة،  هذه  من  )السابعة( 

الطلبة المختصة لتباشر إختصاصها وفقًا ألحكام هذه الالئحة.
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المادة السادسة عشر

في حال إرتكاب الطالب لواقعة الغش في التقارير أو البحوث أو 
التخرج،  مشاريع  أو  الواجبات  أو  والميدانية  العملية  التدريبات 
فإنه على أستاذ المقرر أن يحرر محضرًا بالواقعة وفقًا لإلجراءات 
ويحال  الالئحة،  هذه  من  )السابعة(  بالمادة  عليها  المنصوص 
إختصاصها  لتباشر  المختصة  الطلبة  تأديب  لجنة  الى  الطالب 

وفقًا ألحكام هذه الالئحة .

المادة السابعة عشر

إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند )خ( 
فال  للمقرر  النهائية  النتيجة  إعتماد  بعد  )التاسعة(  المادة  من 
يعفي مرتكبها من المسؤولية التأديبية، ويقوم وكيل الكليات 
للشؤون التعليمية واألكاديمية بإحالته إلى لجنة تأديب الطلبة 

لتوقيع العقوبة المناسبة عليه.

المادة الثامنة عشر

فـــي حال ثبـــوت إحـــدى وقائـــع الغـــش المنصـــوص عليها في 
البنـــد )خ( مـــن المادة )التاســـعة( في حق طالب كان قد تســـلم 
وثيقـــة تخرجه؛ فإنه يجوز إلدارة الكليـــات )وكيل الكليات للقبول 
أو  الوثيقـــة  منـــح  قـــرار  إلغـــاء  الطلبـــة(  وشـــؤون  والتســـجيل 
الشـــهادة، كمـــا يجـــوز لـــه إحالـــة كل مـــا يتعلـــق بالمخالفة من 
مســـتندات وتحقيقـــات إلـــى جهـــات الدولـــة المختصـــة نظاميًا 

لنظرها .

المادة التاسعة عشر

 علـــى لجنـــة التأديب المختصـــة أن تراعي في توقيـــع العقوبات 
الـــواردة بالبنديـــن )ح، ر( مـــن المـــادة )الحادية عشـــرة( اال تكون 

سببًا في إلغاء قيد الطالب من الكليات .

 المادة العشرون

 يتحمـــل الطالب الـــذي يثبت إرتكابه للمخالفة الـــواردة بالبند )ز( 
مـــن المـــادة )التاســـعة( قيمـــة ما أتلفـــه مضافـــًا إليهـــا تكلفة 
اإلصـــالح أو التركيـــب ومـــا يترتب على ذلك مـــن تبعات؛ وذلك 
بخـــالف مـــا توقعـــه جهـــة التأديـــب عليه مـــن عقوبـــات تأديبية 

واردة بهذه الالئحة .
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 المادة الثانية والعشرون

 تختـــص لجنـــة تأديـــب الطلبـــة باإلجـــراءات النظاميـــة الخاصة 
بإبـــالغ الجهات المختصـــة بالدولة فـــي المخالفـــات التي يثبت 
إرتكابهـــا او إشـــتراك أي شـــخص مـــن خـــارج الكليـــات فيها بعد 
إحالتهـــا إليه من وكيل الكليات للشـــؤون التعليمية واألكاديمية 
متـــي رأى أن هناك ضـــرورة لهذا اإلجراء كما يجـــوز للجنة إحاطة 

مرجعه بمضمون هذه المخالفات.. 

 المادة الحادية و العشرون

يترتـــب على الفصل النهائي من الكليات عدم الســـماح للطالب 
بإجـــراء اإلختبـــارات أو إعـــادة قيده في أي قســـم مـــن الكليات، 
ويبلـــغ القـــرار للجهـــات التـــي يعنيهـــا األمر فـــي كليـــات الريان 
األهليـــة وخارجهـــا خالل مدة مناســـبة لتنفيذه ال تتجـــاوز ثالثين 

يومًا من صدوره. 

 المادة الثالثة والعشرون

 علـــى الجهـــة التي توقـــع العقوبة علـــى المخالـــف أو المخالفة 
وفـــق ما هـــو منصوص عليه فـــي المادة الحادية عشـــرة، إبالغ 
رئيـــس اللجنـــة الدائمـــة لتأديب الطلبة وإشـــعار وكالـــة الكليات 
للقبول والتســـجيل وشـــؤون الطلبة والجهـــات المعنية بصورة 
مـــن قرارها، خـــالل مـــدة ال تتجاوز أســـبوعين مـــن تاريخ صدور 

القرار، لتتولى تنفيذه ويبلغ الطالب بقرار اللجنة.  

 المادة الرابعة و العشرون

 يتـــم األخذ فـــي اإلعتبار إختصاصـــات اللجنة المشـــار إليها في 
المـــادة )10/ب( لرئيـــس الكليـــات تشـــكيل لجنة تأديـــب خاصة 
بالمخالفات الســـلوكية )غير األكاديميـــة( الصادرة من الطالبات، 
برئاســـة أحد وكالء الكليـــات، ويحدد الرئيس عـــدد األعضاء على 

أن يكون منهم مستشارة قانونية.
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الباب الخامس I صالحيات من لديهم توقيع العقوبات التأديبية

 المادة الخامسة والعشرون

تحدد صالحيات الجهات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية على المخالفين من الطلبة على النحو التالي:
للجنة تأديب الطلبة المختصة توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها بالمادة )الحادية عشرة( من هذه الالئحة.	 
لعميد الكلية )وكيلة الكلية( حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود )أ- ب( من المادة )الحادية عشرة( من هذه الالئحة 	 

على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته أو المرافق التابعة لها وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم.
لعضو هيئة التدريس فيما يقع من مخالفات طالبية أثناء أدائه لعملة التدريسي حق إقتراح توقيع إحدى العقوبتين المنصوص 	 

بتفاصيل  الكلية( محضرًا  )وكيلة  الكلية  يرفع لعميد  الالئحة، وذلك  )الحادية عشرة( من هذه  المادة  )أ- ب( من  البنود  عليهما في 
الواقعة والعقوبة المقترحة خالل ثالثة أيام من تاريخ حدوث المخالفة، ويكون قرار موافقة العميد )الوكيلة( على توقيع العقوبة 

المقترحة نهائيًا وواجب النفاذ ويحق له التظلم أمام وكيل الكليات للشؤون التعليمية واألكاديمية.

 المادة السادسة والعشرون

لرئيـــس الكليـــات أن يتولـــى كافـــة إختصاصـــات لجـــان التأديب 
الطالبيـــة المنصـــوص عليها في هذه الالئحـــة وأن يوقع أيا من 
العقوبـــات المنصـــوص عليها فـــي المادة )الحادية عشـــرة( في 
حالـــة حـــدوث إضطراب أو إخالل جســـيم بالنظام فـــي الكليات، 
أو وقوع حالة تســـتدعي التدخل الســـريع والبت في األمر، وكذا 
في حالـــة إرتكاب الطلبـــة مخالفات تأديبية تســـتدعي معالجتها 

لخصوصيتها أو سريتها. 
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الباب السادس I  إجراءات لجان التأديب الطالبية

 المادة السابعة و العشرون

تنعقد جلسات لجنة تأديب الطلبة عند الحاجة بدعوة من رئيسها، 
مع مراعاة اإللتزام بسرية الجلسات، وال يكون اإلنعقاد نظاميًا 
إال بحضور ثلثي األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ومدير 
وتصدر  الطلبة،  شؤون  إدارة  ومدير  والتسجيل  القبول  إدارة 
الذي  الجانب  يرجح  التساوي  وعند  المطلقة،  باألغلبية  قراراتها 

فيه رئيس اللجنة.

 المادة التاسعة و العشرون

يحيلها  التي  المخالفات  الطلبة في  لتأديب  الدائمة  الجنة  تنظر 
أو  الكليات  في  التأديبية  اللجان  إحدى  أو  الكليات،  رئيس  إليها 
يحيلها أحد األقسام العلمية أو اإلدارات في كليات الريان األهلية

 المادة الثامنة و العشرون

 علـى لجنـة التأديـب المختصـة النظـر فـي المخالفـات خـالل مـدة 
ال تتجـاوز ثالثيـن يومـًا تبـدأ مـن تاريـخ إحالـة المخالفـة إليهـا مـن 
صاحـب الصالحيـة ، وال يوقـع الجـزاء إال بعـد  اسـتدعاء الطالـب 
والتحقيـق معـه وسـماع أقوالـه فيمـا نسـب إليـه وإثبـات ذلـك 
بمحضـر الجلسـة، وللطالـب الحـق في الدفاع عن نفسـه وتقديم 
اإلثباتـات التـي مـن شـانها نفـي مـا نسـب اليه مـن مخالفات بما 
اإلدالء  فـي  حقـه  ويسـقط  الشـهود،  سـماع  طلـب  ذلـك  فـي 
بأقوالـه فـي حالـة  إسـتدعائه ثـالث مرات لسـماع أقوالـه وتخلفه 
عـن الحضـور ولـم يكـن لديـه عـذر مقبـول لـدي لجنـة التأديـب، 
وتوقـع عليـه العقوبـة حينئـذ غيابيـًا، وفـي جميـع األحـوال يجـب 

إبالغ قرار العقوبة للطالب..

 المادة الثالثون

 تباشـــر لجنـــة التأديـــب الدائمـــة صالحياتها المنصـــوص عليها 
فـــي هـــذه الالئحـــة ولهـــا أن تتأكـــد مـــن التحقيق مـــع الطالب 
المخالـــف، ويجـــب أن تحقق مع الطالب مباشـــرة فيما نســـب 
إليـــه من مخالفـــة إذا إســـتدعى األمر ذلك ولها أن تعيد ســـماع 
أقواله في ذلك، كما أن لها إســـتدعاء من تدعو الحاجة لســـماع 
أقوالـــه من أطراف القضية من رؤســـاء األقســـام وأعضاء هيئة 

التدريس واإلداريين وغيرهم.

 المادة الحادية والثالثون

للجنـــة التأديـــب الحـــق في إســـتدعاء مـــن تدعو الحاجة لســـماع 
شـــهادتهم، ويتولـــى الرئيس دعوتهم رســـميًا، ويتم اإلســـتماع 
الـــى شـــهادتهم بمعرفة الحاضرين من أعضاء هـــذه اللجنة ويتم 
تدويـــن مضمـــون هذه الشـــهادة في محضـــر التحقيـــق ويوقع 
كل شـــاهد علـــى شـــهادته، ويتعيـــن اإلســـتماع إلى كل شـــاهد 
منفردًا، إال إذا إقتضت الضرورة مواجهة الشـــهود مع بعضهم، 
ويجـــوز للجنة التأديـــب أن تكتفي بإبداء شـــهادة الشـــاهد كتابيًا 

متي رأت أن هناك ضرورة لذلك..

 المادة الثانية والثالثون

الحـــاالت  المخالـــف فـــي  الطالـــب  إبـــالغ  أو  يكـــون إســـتدعاء 
المنصـــوص عليها في هذه الالئحة برســـالة لبريـــده اإللكتروني 
أو لهاتفـــه الجـــوال المســـجلين باســـمه لدي الكليـــات أو بكتاب 
مســـجل لمحل إقامته المعلـــوم لدي الكليـــات، ويكون الطالب 
مســـؤواًل عـــن تغييـــر أو تعديل هـــذه البيانـــات المســـجلة على 

صفحته اإللكترونية بالنظام األكاديمي.

 المادة الثالثة والثالثون

يجـــب أن تكـــون العقوبـــة التـــي توقعهـــا اللجنة علـــى المخالف 
إحـــدى العقوبـــات المنصـــوص عليها في هذه الالئحـــة، وللجنة 
صالحيـــة تخفيـــف العقوبـــة علـــى الطالـــب أو الطالبـــة إذا رأت 

المصلحة في ذلك.   
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الباب السابع I تظلم الطالب من القرارات التأديبية

 المادة الرابعة والثالثون

 يحـــق للطالـــب أن يتظلـــم مـــن قـــرار العقوبـــة الصـــادرة ضده 
ويقـــدم الطالب تظلمـــه الى وكيل الكليات للشـــؤون التعليمية 
واألكاديميـــة خـــالل شـــهر مـــن تاريـــخ إبالغـــه بالقـــرار، ولوكيل 
الكليـــات للشـــؤون التعليميـــة واألكاديمية عرضـــه على مجلس 

الكليات للبت فيه في أقرب جلسة من تاريخ إبالغه بالقرار.

 المادة الخامسة والثالثون

 تعد القـــرارات الصادرة من الجهات المختصة بتوقيع العقوبات 
نافـــذة بعـــد مصادقة رئيـــس الكليـــات، ويحق للطالـــب التظلم 
مـــن القـــرار الصادر بحقـــه إلى رئيـــس الكليات من خـــالل عميد 
الكلية المســـجل فيهـــا الطالب خالل أربعة عشـــر يومًا من تاريخ 
إبالغـــه بالقـــرار، ولرئيـــس الكليـــات التوجيـــه بإعـــادة النظر في 

العقوبة، أو تحديد عقوبة أخرى يراها مناسبة.
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الباب الثامن I أحكام عامة

 المادة السادسة والثالثون

 تحفـــظ القـــرارات الصـــادرة بالعقوبـــات التأديبيـــة فـــي ملـــف 
الطالـــب، وعلـــى جميـــع الجهـــات التي تقـــوم بتوقيـــع العقوبة 
علـــى المخالف تزويد إدارة  القبول والتســـجيل وشـــؤون الطلبة 
بصـــورة من قرارهـــا، وللعميد المعني أن يعلـــن القرار في لوحة 
اإلعالنـــات بالكليـــة باألحرف األولـــى للطالب، خالل أســـبوعين 
مـــن تاريـــخ صـــدوره وللكليات الحق فـــي إبالغ ولـــي األمر متى 

ما دعت الحاجة.

 المادة السابعة والثالثون

 تختـــص إدارة شـــؤون الطلبـــة وإدارة القبـــول التســـجيل بعـــد 
إبالغهمـــا بقـــرار توقيـــع العقوبـــة الصـــادرة مـــن لجنـــة التأديب 
المختصـــة علـــى الطالـــب المخالـــف، باتخـــاذ إجـــراءات تنفيذها 
على الفـــور، وذلك وفقـــًا للصالحيات المقررة لـــكل منهما في 

اللوائح واألنظمة بالكليات.

 المادة الثامنة والثالثون

 فـــي حالة إيقاع عقوبة اإليقاف المؤقت عن الدراســـة بالكليات 
يمنـــع من اإلســـتفادة مـــن الخدمات واألنشـــطة التـــي تقدمها 

إدارات الكليات ووحدتها خالل مدة العقوبة.

 المادة التاسعة والثالثون

العمـــداء ورؤســـاء األقســـام وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس ومديرو 
اإلدارات بكليات الريان األهلية مســـئولون عـــن إنضباط الطلبة 
وفـــق لوائـــح الكليـــات، وعنـــد وقـــوع مخالفـــة من أحـــد الطلبة 
داخـــل الكليـــات ومرافقهـــا يتـــم تحريـــر محضـــر بذلـــك وإحالـــة 

الموضوع إلى صاحب الصالحية.

  المادة األربعون

يجـــوز للطالـــب التقـــدم بطلب لمجلـــس الكليات إلعـــادة النظر 
فـــي القرار التأديبـــي ضده بتوقيـــع عقوبة الفصـــل النهائي من 
الكليـــات بعـــد مضـــي عاميـــن علـــى األقل مـــن تاريـــخ صدوره 

ولمجلس الكليات أن يعيد النظر في هذا القرار.

  المادة الحادية واألربعون

لمجلـــس الكليـــات الحـــق في إضافـــة أو تعديل أو إلغـــاء ما ورد 
بهذه الالئحة وله حق تفسيرها.




