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الـسـكـن الـجـامـعي , أو مـحـتـويـاتـه ، أو تـشـويه مـمـتـلـكـاتـه، أو الـكـتـابة عـلى الـجـدران 
ونـحـو ذلك. مع مراعاة مـا جـاء بـ>ئـحـة مـكـافـحـة الـتـدخـ\ الخاصة بـالـجـامـعـة (يـحـظـر 

الـتـدخـ\ داخـل مـبـاني الـجـامـعـة ومـرافـقـهـا)، ويـحـظـر كـذلـك إتـيـان أي فـعـل يـضـر 
بـنـظـافـة الـجـامـعـة ومـرافـقـهـا.

٧- مـا يـخـالـف البيئة الـجـامـعـيـة في الـجـامـعـة ومـرافـقـهـا أو أي مـن أنـشـطـتـهـا 
الـخـارجـيـة، وهو كـل فـعـل يـصـدر مـن الـطـالب أو الـطـالـبـة مـن شـأنـه أن يـكـون سـبـبــاَ في 
ا1فـسـاد، أو مـخـالـفـة الـنـظـام الـعـام واvداب الـعـامـة، أو اMعـتـداء بـالـقـول أو الـفـعـل عـلى 

أحـد مـنـسـوبي الـجـامـعة، أو عـلى أحـد مـنـسـوبي الـشـركـات وا&ؤسـسـات الـقـائـمـة 
بـالـعـمـل، أو اMسـتـثـمـار في الـجـامـعـة ، كـإهـانـتـهـم، أو اMعـتـداء عـلى أموالـهـم، أو 

مـمـتـلـكـاتـهم بـإتـ>فـهـا أو سـرقـتـهـا ونـحـو ذلـك .

٨-  إحـضـار أجـهزة الـجوال ا&ـزودة بـكـامـيـرا، أو أجهزة الـتـصـويـر داخل مـقـر دراسـة 
الـطـالـبـات , أو في وسـائـل الـنـقـل الـخـاصـة بـهـن.

٩- إسـاءة اسـتـخـدام أجـهزة الـجوال، أو أجـهزة الـتـصـوير مـن قـبـل الـطـالـب مع 
مـنـسـوبي الـجـامـعـة ومـرتـاديـهـا.

١٠- اقـتـنـاء أجـهزة أو أفـ>م أو صـور أو أشـرطـة أو صـحـف أو مـجـ>ت تـحـتـوي عـلى 
مـا يـنـافي اvداب واIخـ>ق ا1سـ>مـيـة، أو ما يخالف أنـظـمـة الـدولـة، أو لوائح 

الـجـامـعـة.

١١- حمل الـس>ح الـنـاري، أو اIبيض، أو اMحـتـفـاظ بـمواد قـابـلـة لـ>شـتـعـال أو 
اMنـفجار ونـحوهـا داخـل الـجـامـعـة ومـرافـقـهـا.

١٢- تـنـظـيـم لـجـان ، أو مؤتـمـرات ، أو جـمـعـيـات، أو إصـدار نـشـرات أو صـحـف أو 
مـجـ>ت وتـوزيـعـهـا أو جـمع أموال أو توقيعات قـبـل الـحـصـول على تـرخيص مـسـبـق مـن 

الـجـهـات ا&ـخـتـصـة بـالـجـامـعـة.

١٣- إب>غ مـعـلومـات أو أخـبـار غـيـر صـحـيـحـة، أو تمس وتـضـر بـسـمـعـة الـجـامـعـة 
لـلـصـحـف أو ا&ـجـ>ت أو وسـائـل ا1عـ>م اIخـرى.

مع تـمـنـيـاتـنـا لـلـطـ>ب والـطـالـبـات بـدوام 
الـتوفـيـق والـنـجـاح 

وكـالـة الـشؤون الـطـ%بـية



نوضح لـكـم في هذه الـنـشـرة بـعـض أنظمة كـلـيـة الـعـلوم والـدراسـات ا1نـسـانـيـة 
بـرمـاح الواجـب اتـبـاعـهـا وعدم ا1خـ>ل بـهـا لـكي M تـتـعـرض/ تـتـعـرضـ\ 

لـلـمساءلة والـعـقـاب عـنـد مـخـالـفـة الـنـظـام ، عـلـمــاً أن هـذه الـنـقـاط تم نـقـلـهـا مـن 
الـ>ئـحـة الـتـأديـبـيـة الـخـاصـة بـالـجـامـعة

١- الـتـحـلي بـحـسـن الـسـيـرة والـسـلوك وعدم ا1قـدام عـلى فـعـل أو قـول يـمـس 
الـشـرف أو الكرامة أو يـخدش الـحـيـاء أو يـخـل بـحـسـن الـسـيـرة والـسـلوك 

واvداب الواجـبـة .

٢- عـلى الـطـ>ب اMلـتزام بـأداء الـصلوات ا&ـفـروضـة جـمـاعـة وعـدم الـتـخـلـف عـنـهـا 
وعـدم انـتـهـاك حـرمـة الـصوم في شـهـر رمـضـان ا&ـبـارك .

٣- الـبـعـد عـن ارتـكـاب أي فعل يـنـافي صـفـات طـالـب الـعـلـم : مثل الـتـشـبـه ا&ـحـرم 
بـالـجـنـس اvخـر في الـلـبـاس أو الـشـعـر أو الـهـيـئـة أو عـمـل قـصـات الـشـعـر بـصـفـة 

غـيـر شـرعـيـة.

٤- اMلـتزام بـالـزي ا1سـ>مي ا&ـحـتـشـم ا&ـنـاسـب لطلبة الـعـلـم، و الـحـجـاب 
بـالـنـسـبـة لـلـطـالـبـات .

أخي الـطـالب/ أخـتي الـطـالـبة
هـذه بـعـض اIنـظـمـة والـلوائح الـتي يـجـب مـراعـاتـها

آمـلـ\ الـتـقـيـد الـتـام بـهـا ، وا� ا&وفق

 نود الـتـنبيه إلى اMبـتـعـاد عن كل ما يخالف أنـظـمـة الـدولـة أو 
لوائح الـجـامـعـة وتـعـلـيـمـاتـهـا وهي :

١- اIعـمـال ا&ـخـلـة بـسـيـر ا&حاضرات والـدورات وبرامج اIنـشـطـة في الـجـامـعـة أو 
وسائل النقل الـخـاصـة بـالـجـامـعـة وسائر مـرافـق الـجـامـعـة اIخـرى بـشـكـل مـبـاشـر أو 

غـيـر مـبـاشـر.

٢- تـقـديـم مـعـلومـات مـغلوطة أو كـاذبة في الوثائق أو اIوراق الـرسـمـيـة الـتي تـصـدر 
مـن الـجـامـعـة أو من خـارجـهـا وتـخـص الـجـامـعـة أو إتـ>ف كـل أو بـعـض مـحـتـويـاتـهـا 

عـمـداَ.

٣- إدخـال الطالب طـالـبــاً أخـر بـديـ> عـنـه في اMخـتـبـار، أو دخوله بـدM عـن غـيـره.

٤- الـغـش في اMخـتـبـار، أو مـحـاولة الغش وكـذا الـغـش في الـتـقـاريـر والواجـبـات 
ومشاريع الـتـخـرج، وا1خـ>ل بـنـظـام اMخـتـبـار والـهـدوء ا&ـطـلوب فـيـه.

٥- اسـتـخـدام أي مـن وسـائـل الـتـقـنـيـة في اMخـتـبـارات مـن غير إذن مـسـبـق مـن الـكـلـيـة.

٦- كـل إتـ>ف أو مـحـاولـة إتـ>ف مـتـعـمـد &ـنـشـآت الـجـامـعـة أو مـرافـقـهـا كـأجـهزتـهـا، أو 
مـعـامـلـهـا، أو مـكـتـبـاتـهـا، أو مـمـتـلـكـاتـهـا ونـحوهـا، أو إجـراء أي تـغـيـير أو إتـ>ف Iثـاث

أخي الــطــالــب 
أخــتي الــطــالــبة


