
وكالة شؤون الطالبات
قسم األمن والسالمة

دليل المخالفات والعقوبات االنضباطية
- فرع الطالبات -



عزيزتي الطالبة

الكلية وااللتزام بها يسهم  معرفتك بأنظمة ولوائح 
 إلى توفير بيئة أكاديمية متميزة، كما أن مخالفة هذه
عند ويعرضك  التعليمية  بالمسيرة  يخل   اللوائح 

المخالفة لعقوبات انضباطية

 ويعد وجود دليل للمخالفات والعقوبات االنضباطية
االطالع يمكنك  كما  الطالبة،  حقوق  ضمانات   أحد 

على الئحة االنضباط على موقع الكلية



المحتوى

  المخالفات االنضباطية

عدم االلتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة

إتالف ممتلكات الكلية

إلقاء المخلفات وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها

كل سلوك يخل باألدب والذوق العام

إساءة استخدام األجهزة الذكية
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  المخالفات االنضباطية

 كل مايصدر من الطالبة من إخالل باآلداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات
الئحة في  المبينة  االنضباطية  للعقوبات  مرتكبتها  تعرض  انضباطية  مخالفة  يعد  الكلية   وقرارات 

االنضباط والتي يمكنك االطالع عليها عن طريق موقع الكلية ومنها

عدم االلتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة   
إلقاء المخلفات وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها

إتالف ممتلكات الكلية
إساءة استخدام األجهزة الذكية

كل سلوك يخل باألدب والذوق العام
 كل مخالفة ترى الكلية أنها تشكل إخالًال بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ، ولم يرد بشأنها نص

في الئحة االنضباط الموجودة على موقع الكلية
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وكالة شؤون الطالبات
قسم األمن والسالمة

إن ماترتدينه في الكلية يعكس جانبًا من شخصيتك واحترامك لبيئة الدراسة
أو الزي  في  العام  بالذوق  االلتزام  عدم  لمخالفة  االنضباطية  والعقوبات  المخالفات   جدول 

الملبس أو الهيئة

 نوع
المخالفة

 العقوبةالتكرارضوابط الزي والهيئة العامة
المستحقة للمكافأة

 العقوبة
الغير مستحقة للمكافأة

األولى

الثانية

الثالثة

 أن يكون الزي ساتر وغير شفاف وغير
قصير

يمنع لبس البنطال
 ال يحمل صورًا أو رسومات أو عبارات

تتعارض مع القيم الدينية
يمنع قصات الشعر الملفتة وغير المألوفة

 يمنع صبغ الشعر باأللوان الشاذة وغير
المألوفة

الرسم أو الوشم على الجسم

 عدم االلتزام
 بالذوق العام
 في الزي أو
 الملبس أو

الهيئة

أخذ تعهد على الطالبةأخذ تعهد على الطالبة

خصم نصف مكافأة

 خصم مكافأة شهر وفي
 حال تكرارها تستحق نفس

العقوبة

 تكليف الطالبة بأداء بعض
 األعمال الخدمية أو االجتماعية

 داخل الكلية ما بين 30-25
ساعة

 الحرمان من التمتع من بعض
مزايا الكلية

أوًال: عدم االلتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة
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ثانيًا:  إلقاء المخلفات وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها

 عزيزتي الطالبة / نظافة المكان من حولك هو انعكاس لنظافتك وتربيتك، فحافظي على بيئتك الجامعية
التي تليق بك والتي لها األثر الكبير على تحصيلك العلمي

 جدول المخالفات والعقوبات االنضباطية لمخالفة إلقاء المخلفات وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية
ومرافقها

 نوع
 العقوبةالتكرارالمخالفة

المستحقة للمكافأة
 العقوبة

الغير مستحقة للمكافأة

األولى

الثانية

 إلقاء
 المخلفات

 وكل سلوك
 يؤثر على

 نظافة الكلية
ومرافقها

أخذ تعهد على الطالبة

 خصم نصف مكافأة شهر
 وفي حال تكرارها تستحق

نفس العقوبة

أخذ تعهد على الطالبة

 تكليف الطالبة بأداء بعض
 األعمال الخدمية أو االجتماعية

 داخل الكلية ما بين 30-25
ساعة

 الحرمان من التمتع من بعض
مزايا الكلية

3



 كل مايصدر من الطالبة من إخالل باآلداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات
الئحة في  المبينة  االنضباطية  للعقوبات  مرتكبتها  تعرض  انضباطية  مخالفة  يعد  الكلية   وقرارات 

االنضباط والتي يمكنك االطالع عليها عن طريق موقع الكلية ومنها

عدم االلتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة   
إلقاء المخلفات وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها

إتالف ممتلكات الكلية
إساءة استخدام األجهزة الذكية

كل سلوك يخل باألدب والذوق العام
 كل مخالفة ترى الكلية أنها تشكل إخالًال بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ، ولم يرد بشأنها نص

في الئحة االنضباط الموجودة على موقع الكلية

ثالثًا:  إتالف ممتلكات الكلية

 كل إساءة استعمال أو إتالف أو تخريب متعمد أو محاولة ذلك لمنشآت الكلية أو ممتلكاتها يعرضك
للعقوبة النصوص عليها

جدول المخالفات والعقوبات االنضباطية لمخالفة إتالف ممتلكات الكلية

 نوع
 العقوبةالتكرارالمخالفة

المستحقة للمكافأة

 العقوبة
الغير مستحقة للمكافأة

 إتالف
 ممتلكات

الكلية
 مبلغ تقديري حسب-

طبيعة التلف
 مبلغ تقديري حسب

طبيعة التلف
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رابعًا:  إساءة استخدام األجهزة الذكية

 عزيزتي الطالبة / إن احترامك لخصوصية الغير دليل وعيك وتحضرك وإن إساءة استخدام األجهزة يعرضك
للعقوبة المنصوص عليها

جدول المخالفات والعقوبات االنضباطية لمخالفة إساءة استخدام األجهزة الذكية

العقوبة للغير مستحقة للمكافأةالعقوبة للمستحقة للمكافأةالتكرارنوع المخالفة

األولى

الثانية
 في حال تكرار

المخالفة

 يمنع التصوير أو الشروع فيه لكل من
 مرافق الكلية ولمنسوبات الكلية بعلمهن

أو بدون بعلمهن

 يمنع استخدام األجهزة الذكية مطلقًا في
قاعات المحاضرات والمعامل الدراسية

 يمنع استخدام األجهزة الذكية في قاعة
 االختبار منعًا باتًا، وفي حال ضبطها تطبق

عليها إجراءات الغش

 يمنع تصوير أي أوراق أو مستندات
رسمية تخص الكلية

 عدم المساس بالحياة الخاصة باآلخرين عن
طريق إساءة استخدام األجهزة الذكية

يمنع التسجيل الصوتي لمنسوبات الكلية
 وفي حال ضبط الطالبة تحال إلى لجنة

االنضباط

 تصوير الطالبة
مرافق الكلية

 تصوير الطالبة
نفسها داخل الكلية

 تصوير الطالبة للغير
 من منسوبات الكلية

 ( طالبات ، هيئة
 التدريس ،

 الموظفات وغيرهن )
 برضاهن أو بدون

رضاهن

 تصوير الطالبة
 ألوراق أو مستندات
 رسمية مثل: أوراق
 االختبارات ، عروض

تقديمية وغيرها

 التسجيل الصوتي
 ألحد منسوبات

الكلية

ضوابط استخدام األجهزة الذكية

حجز الجهاز لمدة شهرينخصم مكافأة شهرين
إيقاف تأديبي لمدة فصل دراسي واحد

إبالغ ولي األمر
األولى

 في حال تكرار
المخالفة

حجز الجهاز لمدة شهرينخصم مكافأة شهرين
إيقاف تأديبي لمدة فصل دراسي واحد

إبالغ ولي األمر

الثانية

 المرة
األولى

 إيقاف تأديبي لمدة فصلين دراسيين مع حفظ الدليل
وتوجيه الطرف المتضرر بالشكوى

 المرة
األولى
 وفي
 حال
 تكرار

المخالفة

إيقاف تأديبي لمدة فصل دراسي واحد
إبالغ ولي األمر

 المرة
األولى

إيقاف تأديبي لمدة فصل دراسي واحد
5إبالغ ولي األمر



خامسًا:  كل سلوك يخل باألدب والذوق العام

لجنة إلى  يحيلك  الكلية  منسوبي  من  أي  بحق  اللباقة  آداب  عن  الخروج  أو  الفعل  أو  بالقول   االعتداء 
االنضباط وسيتم إجراء الالزم بحقك
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