وزرة التعميم العالي والبحث العممي
كمية الصفوة لمعموم والتقانة

الئــــحة تنظيم سموك ونشاط الطـــــــــــالب 2015/2014

المادة  : 1اسم الالئحة وبدء العمل بها
تسمى هذه الالئحة الئحة تسمى هذه الالئحة الئحة تنظٌم سلوك ونشاط الطالب بكلٌة
الصفوة للعلوم والتقانة لسنة ،2014وٌعمل بها من تارٌخ إجازتها.
المادة  :2تفسٌر
فً هذه الالئحة ما لم ٌقتضً السٌاق منى آخر تكون لكلمات اآلتٌة المعانً الموضحة أمامها:
الكلٌة :كلٌة الصفوة للعلوم والتقانة.
العمٌدٌ :قصد به عمٌد الكلٌة.
مدٌر شؤون الطالبٌ :قصد به الشخص الذي ٌشرف علً الطالب واألنشطة المختلفة.
الطالب :أي طالب أو طالبة مسجل فً الكلٌة بقصد الحصول علً أي مؤهل تمنحه الكلٌة.

المادة  :3تطبٌق الالئحة
ٌتم تطبٌق هذه الالئحة علً جمٌع الطالب المسجلٌن بالكلٌة.

المادة  :4إلتزامات الطالب
ٌ :1-4جب أن ٌكون سلوك الطالب حمٌدا ومنضبطا فً جمٌع األوقات وفً كل األماكن وأنواع
النشاط ومع جمٌع العاملٌن.
 :2-4علً الطالب أن ٌتوخى اإلحترام فً معامالته مع زمالئه وأساتذته والمشرفٌن علً
شئونه وعدم التعرض لهم باإلساءة واإللتزام بالهدوء داخل حرم الكلً وعدم إحداث ما
ٌسبب اإلزعاج.
 :3-4علً الطالب إحترام المعتقدات الدٌنٌة بالبالد ومراعاة قدسٌتها.
 :4-4ال ٌسمح بمزاولة أي نشاط سٌاسً داخل بالكلٌة.
 :5-4ال ٌسمح بمزاولة أي نشاط ٌخل بسٌر الدراسة داخل حرم الكلٌة أو أقسامها كإستخدام
مكبرات الصوت أو التجمعات أو الهتافات أو غٌرها.
ٌ :6-4حظر علً الطالب حٌازة أو حمل السالح الناري أو األبٌض أو السٌخ أو العصى أو أي
مواد حارقة أو قابلة لإلشتعال أو أي مواد أخرى خطرة تعرضه وزمالئه للخطر أو تؤدي
الً تلف ممتلكات الكلٌة.
ٌ :7-4حظر التدخٌن وتعاطً التمباك والشروبات الكحولٌة وما فً حكمها داخل حرم الكلٌة.
 :8-4تحظر الكتابة أو تعلٌق الصور والملصقات بمختلف أنواعها علً الجدران وأثاث قاعات
الدراسة والمعامل.
ٌ :9-4حظر اإلعتصام بمبانً الكلٌة أو أي مكان تابع لها.
 :10-4ال ٌسمح ألي طالب بإستضافة الزائرٌن بحرم الكلٌة أو أي مكان آخر تابع لها إال بإذن
من الجهات المختصة.
 :11-4اإلمتناع عن كل ما من شأنه اإلخالل بالنظام فً الكلٌة أو عرقلة الدراسة بما فً ذلك
استخدام أجهزة اإلتصال والهواتف علً إختالفها أثناء سٌر المحاضرات.
 :12-4التوقٌع عهلً التعهدات التً تقررها إدارة الكلٌة للوفاء بأي من إلتزامات الطالب.
المادة  : 5الزي والمظهر العام
ٌ :1-3-2جب علً كل طالب أن ٌلتزم بالزى الالئق داخل الكلٌة والذي ٌوافق الذوق العام
لدى ممارسته ألي نشاط أكادٌمً أو ثقافً أو إجتماعً أو رٌاضً أو أي نشاط بالكلٌة.
 :2-3-2علً كل طالبة أن تلتزم بغطاء الرأس بصورة كاملة ودائمة وعدم إستعمال المكٌاج
ومستحضرات التجمٌل والتبرج داخل الكلٌة.

المادة  :6التعاون مع العاملٌن والحرس الجامعً
ٌ : 1-6جب علً الطالب التعاون مع العاملٌن بالكلٌة فً كل مرافقها وإحترام العالقات الرسمٌة
واإلنسانٌة واإللتزام بالقوانٌن والنظم واللوائح.
ٌ : 2-6جب علً الطالب التعاون التام مع المسئولٌن فً الكلٌة والحرس والخفراء بما ذلك
التعرٌق بنفسه وإبراز بطاقته متً ما طلب منه ذلك.
المادة  : 7المحافظة علً ممتلكات الكلٌة
 : 1-7علً كل طالب أن ٌحرص علً سالمة ممتلكات الكلٌة وأن ٌتبع اللوائح والتعلٌمات التً
تصدر ٌشأن إستعمالها.
 : 2-7ال ٌسمح ألي طالب أو ألي جمعٌة أو أي جماعة بإستعمال مبانً أو مٌادٌن الكلٌة
لألغراض الثقافٌة أو الترفٌهٌة إال بإذن مسبق مكتوب من مدٌر شؤون الطالب أو من ٌنوب
عنه وبعد موافقة الشخص المسئول عن تلك المبانً أو المٌادٌن.

المادة  : 8المناشط الطالبٌة
ُ : 1-8تنظم المناشط الطالبٌة داخل البرامج األكادٌمٌة (بكالورٌوس/دبلوم) المعتمدة والمسجلة
لدى المشرف وٌتم تسجٌل الطالب لها وفق رغباتهم.
ٌ :2-8كون لكل برنامج أكادٌمً منسق من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌتولى توجٌه وتتنظٌم المناشط
الطالبٌة للبرنامج المعنً وما به من جمعٌات ،وعلً الطالب إحترامه وال ٌجوز مزاولة أي
نشاط إال بموافقة إدارة شئون الطالب وتحت إشرافها.
ٌ :3-8جب أن ٌُراعى فً كل المنشاط التً ٌمارسها الطالب مالءمتها لرسالة الكلٌة وأهدافها
وعدم تناقضها أو تعارضها مع اللوائح.
 : 4-8مدٌر شؤون الطالب هو الجهة المسئولة عن مراجعة تموٌل النشاطات الطالبٌة أٌا ً كان
نوعها.
 : 5-8ال ٌجوز ألي منشط طالبً أو طالب القٌام بجمع المال لتموٌل أي نشاط بأي حال من
األحوال إال بموافقة عمٌد الكلٌة ومدٌر شؤون الطالب.
ٌ :6-8تم تمثٌل الكلٌة فً المنافسات الخارجٌة عن طرٌق المشرف وله الحق فً إختٌار من ٌمثل
الكلٌة بالتعاون مع الجهات المختصة وٌراعى فً اإلختٌار سمعة الكلٌة وتأكٌد
رسالتها.
 :7-8ال ٌجوز للطالب إستخدام أو التصرف فً معدات أي منشط بالكلٌة إال بتوجٌه من المشرف
المختص بإدارة شئون الطالب و ُتسترد إذا أساء إستعمالها.

المادة  :9العقوبات
 :1-9كل طالب ٌخالف أحكام ونصوص هذه الالئحة أو التعلٌمات الصادرة من الجهات المسئولة،
ٌكون عرضة لتوقٌع عقوبة واحدة أو أي عدد من العقوبات التالٌة:
 :2-9التوبٌخ ولفت النظر شفاهة أو كتابة وٌعلن ذلك فً لوحة اإلعالنات علً أن تحفظ صورة
منه فً ملف الطالب.
 :3-9الحرمان الدائم أو المؤقت من ممارسة المناشط الطالبٌة بمختلف أنواعها.
 :4-9دفع تعوٌض مالً فً حالة إتالف ممتلكات الكلٌة أو فقدان أو سوء إستخدام ممتلكات
خاصة أخرى قام بإتالفها.
 :5-9فً حالة إهمال أو إتالف أو ضٌاع المعدات التً فً حٌازة الطالب ٌلزم الطالب بدفع تعوٌض
كامل عنها.
 :6-9اإلنذار كتابة بالحرمان المؤقت من الدراسة بالكلٌة.
 :7-9الحرمان المؤقت من الدراسة بالكلٌة أثناء العام الدراسً لمدة ال تتعدى ثالثة أسابٌع.
 :8-9الفصل النهائً من الكلٌة.
سلطات
المادة  : 10ال ُ
 :1-10للعمٌد الحق فً أن ٌوقع علً الطالب أٌا ً من العقوبات المنصوص علٌها فً المادة ( )9
من هذه الالئحة عند مخالفته لالئحة أو أي تعلٌمات أو نظم خاصة بالكلٌة بدون مجلس
سلطاته فً محاسبة الطالب
محاسبة وال ٌجوز إستئناف قرار العمٌد عند إستعماله ل ُ
وللعمٌد حق النظر فً القرار وفقا ً للمستجدات فً التهم الموجهة للطالب.
 :2-10للعمٌد الحق فً أن ٌتحرى وٌتقصى الحقائق بنفسه أو بتكلٌف مدٌر شؤون الطالب أو من
ٌراه مناسبا ً للقٌام بهذه المهمة حسب المخالفة المرتكبة.
ٌ :3-10جوز لمدٌر شؤون الطالب أو من ٌنوب عنه أن ٌوقع علً الطالب العقوبات المنصوص
علٌها فً الفقرات ( )3-9،2-9،1-9من المادة ( )9من هذه الالئحة عند مخالفته لالئحة أو
أي تعلٌمات أو نظم بالكلٌة دون مجلس محاسبة.

المادة  :11لجنة التحقٌق
 :1-11فً حالة إتهام الطالب بإرتكاب أي مخالفة من المخالفات المشار إلٌها ساٌقا ٌشكل مدٌر
شؤون الطالب لجنة تحقٌق من ثالثة أعضاء من ضمنهم عضو من هٌئة التدرٌس ،تقوم بالتحري
واستجواب الشهود واإلطالع علً البٌنات ورفع توصٌاتها لمدٌر شؤون الطالب خالل مدة ال
تتجاوز ثالثة اٌام.
المادة  : 10مجالس المحاسبة
 : 1-10دون المساس بسلطات العمٌد المنصوص علٌها فً المادة (  )1-9من هذه الالئحة ٌشكل
مجلس المحاسبة بقرار من العمٌد أو من ٌفوضه علً النحو التالً -:
أ  -أحد كبار أعضاء هٌئة التدرٌس رئٌسا ً
ب -أحد كبار أعضاء هٌئة التدرٌس من البرنامج الدراسً الذي ٌنتمً الٌه الطالب عضوا
ج -مدٌر شؤون الطالب عضوا ومقررا

المادة  :11إجراءات مجلس المحاسبة
 :1-11علً رئٌس مجلس المحاسبة تحدٌد زمان ومكان إنعقاده وإخطار الطالب بالتهمة
 24ساعة (أربعة وعشرٌن ساعة) علً األقل من تارٌخه.
الموجهة له قبل
ٌ :2-11جوز للطالب أن ٌستعٌن فً الدفاع عن نفسه أمام مجلس المحاسبة بصدٌق ٌختاره من
أعضاء هٌئة التدرٌس أو أي شخص من شئون الطالب.
 :3-11اذا لم ٌمثل الطالب أمام لجنة التحقٌق أو المحاسبة برغم إعالنه ٌعتبر الطالب معلنا إذا ثبت
أنه رفض استالم اإلعالن أو تم إعالنه بلوحة إعالنات الكلٌة قبل ثالثة أٌام من موعد
التحقٌق أو المحاسبة معه ،وتستمر إجراءات التحقٌق والمحاسبة فً غٌابه.
ٌ :4-11جوز لمجلس المحاسبة إستدعاء ولً أمر الطالب المعنً ،أو من ٌراه مناسبا ً اذا كان ذلك
مفٌداً لسٌر المحاسبة.
 :5-11اذا كانت مخالفة الطالب تشكل مخالفة للقوانٌن السارٌة بالبالد أو ٌستدعً وقوفه
للمحاكمة أمام محاكم مختصة فال ٌجوز البدء فً إجراءات المحاسبة.
ٌ :6-11وصً مجلس المحاسبة بتطبٌق العقوبات المناسبة وفقا للمادة (  )9من هذه الالئحة.

المادة  :12اإلستئناف
ُ :1-12تستأنف قرارات مدٌر شؤون الطالب أو من ٌفوضه لدى العمٌد.
 :2-12تكون قرارات العمٌد نهائٌة وال ُتستأنف.
ٌ :3-12جوز للطالب أن ٌتقدم للعمٌد بالتماس لمراجعة العقوبة.
ُ :4-12تستأنف قرارات مجلس المحاسبة خالل خمسة عشرة ٌوما من صدورها لدى عمٌد الكلٌة.
 :5-12للعمٌد الحق فً إٌقاف تنفٌذ سرٌان العقوبة لحٌن الفصل فً اإلستئناف.

