
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الالئحة التأديبية للطالب
 
 

تستخدم هذه الالئحة كدليل ومرجع لنظام الضوابط الخاصة بتنظيم السلوك والمواظبة في بيئة التعلم بكلية 
 الجبيل الصناعية بما يحقق االستقرار واألمن وفقاً لألنظمة العامة للدولة. 
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 أحكام)عامة

 1 تعريفات  المادة األولى

 1 أحكام هذه الالئحة به تعنىما يةـثانـالمادة ال

 3 يخضع لهذه الالئحةمن  ثةـثالـالمادة ال

 3 المختصة بتطبيق الالئحةالجهة  ةـرابعـالمادة ال

 3 الالئحة يستثنى من تطبيق أحكامما المادة الخامسة

 ومهامها)ة)العقوباتنلج

 5 تشكيل لجنة العقوبات المادة السادسة

 5 مهام لجنة العقوبات سابعةـالمادة ال

 5 لجنة العقوبات اجتماعات المادة الثامـنة

 5 العقوباتمباشرة صالحيات لجنة  المادة التاسعة

 1 العقوبات التي توقعها لجنة العقوبات المادة العاشرة

 1 استبدال عضوًا طرفًا في القضية عشر ةالمادة الحـادي

 المخالفات)المقتضية)للتأديب

 5 مايقتضي التأديب المادة الـثانية عشر

 7 مايخضع له الطالب في حالة الغش  المادة الـثالثة عشر

 8 القواعد اإلجرائية للتحقيق في الغش عشرالمادة الرابعة 

 العقوبات)التأديبية

 11 العقوبات التي يحق تطبيقها على الطالب المادة الخامسة عشر

 11 تحميل الطالب قيمة ما أتلف المادة السادسة عشر

 11 صالحية مدير الكلية في إيقاع العقوبات المادة الـسابعة عشر

 11 مدير الكلية في تفويض الصالحيةحق  المادة الـثامنة عشر

 11 حق لجنة العقوبات تفويض شؤون الطالب المادة التاسعة عشر



 11 يراعى في اقرار العقوباتما المادة الـعـشرون

 13 إبالغ قرار التأديب لشؤون الطالب المادة الحادية والعشرون

 13 وسماع اقوال المخالف التحقيق المادة الـثانية والعشرون

 13 التظلم المادة الـثالثة والعشرون

 13 يترتب على الفصل النهائي من الكليةما المادة الرابعة والعشرون

 15 يترتب على جهل الطالب باللوائحما المادة الخامسة والعشرون

 15 ناط بقسم التوجيه واإلرشادماي المادة السادسة والعشرون

 أحكام)ختامية

 11 مصادقة القرارات التأديبية وتطبيقها المادة السابعة والعشرون

 11 على من تقع مسؤولية ضبط السلوك المادة الثامنة والعشرون

 11 حفظ القرارات التأديبية المادة التاسعة والعشرون

 11 تاريخ العمل بهذه الالئحة المادة الــثالثون

 15 الالئحة لما سبقها في موضوعهاالغاء  المادة الحادية والثالثون

 15 حق التعديل في الالئحة المادة الثانية والثالثون

 15 حق تفسير مواد الالئحة المادة الثالثة والثالثون

 15 اعتماد الالئحة والتعليمات التنفيذية لها المادة الرابعة والثالثون

 15 اللغة المعتمدة لهذه الالئحة المادة الخامسة والثالثون
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 المعاني على الالئحة هذه في وردت أينما التالية المصطلحات تدل

 :التالي النحو على منها كل أمام المدونة

 .الصناعية الجبيل كلية: الكلية .1

 التعليمي مستواه كان أيًا بالكلية للدرا ة كل ملتحق: الطالب .3

 .جنسيته أو

  أخرىينتمي لجهة  أو متدرب المستفيد: هو كل طالب .5

 ويستفيد من خدمات ومرافق الكلية.

ومهمتها  مدير الكلية،من مشكلة بقرار لجنة  :العقوبات لجنة .1

ولوائح  ألنظمةاتخاذ العقوبات المنا بة بحق الطالب المخالف 

 الكلية.

 .الكلية وتعليمات ولوائح أنظمة يخالف ما كل هي: المخالفة .5

الحكم الصادر على الطالب أو المستفيد  هي: العقوبة .2

 .الالئحة هذه في عليها والمنصوص

 

 :يلي بما الالئحة هذه أحكام تعنى

 من أي في أو الكلية داخل حكمه في ومن الطالب  لوك ضبط .1

 مرافقها.

 التربوية باأل اليب  لوكه ومعالجة المخالف صالح الطالبإ .3

 الحديثة.
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 لألنظمة المخالف الطالب على التأديبية العقوبات إقرار .5

 الكلية. في بها المعمول واللوائح

هيئة األ ا ية للاألنظمة مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في 

، كليةبال لب المسجلاطال، يخضع لهذه الالئحة لجبيل وينبعالملكية ل

، أيًا كان نوعها ومستواها، ببرامج التدريب والدورات ملتحقوال

 .ومرافق الكلية والمستفيد من خدمات الدرا ات العليا وطالب

شؤون الطالب  إدارةالجهة المختصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة هي 

 كلية.بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بال

تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه الالئحة يستثنى من 

 ، وال تمسالكليةخارج  أو المستفيد المخالفات التي تقع من الطالب

  .وأنظمتها المختلفةكلية ال
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عام درا ي واحد لمدة  بقرار من مدير الكلية لجنة العقوباتتشكل 

على النحو التالي:وتكون 

 .اللجنة ًارئيسممثل من وكالة الكلية لشؤون الطالب  .1

 .والسالمة قسم األمنمن  ًاعضو .3

 .السكن قسم من ًاعضو .5

 التوجيه واإلرشاد. قسم من مقررًاًا وعضو .1

 العالقات الصناعية. من إدارة ًاعضو .5

 هيئة التدريس.من أعضاء  ًاوعض .2

 يتم ترشيحه من قبل مدير الكلية. ًاعضو .7

 الكلية، أوفي المخالفات التي يحيلها مدير  العقوبات تنظر لجنة

 .بالكلية اإلدارات يرومد، أو وكالء الكلية

عند الحاجة بدعوة من رئيسها، وال يكون  العقوبات تجتمع لجنة

، وتصدر قراراتها اجتماعها نظاميًا إال بحضور ثلثي األعضاء

  .، وعند التساوي يرجح جانب الرئيسباألغلبية

صالحياتها المنصوص عليها في هذه الالئحة  العقوباتلجنة  باشرت

معه فيما  التحقيقأنه قد تم  أو المستفيد ولها أن تتأكد من الطالب
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 ،أن تعيد  ماع أقواله في ذلكالحق نسب إليه من مخالفة ولها 

 .الحاجة لسماع أقواله من أطراف القضيةتستدعي من تدعو و

 من على المخالف العقوبات لجنةب أن تكون العقوبة التي توقعها يج

 .من هذه الالئحة( 15المادة ) العقوبات المنصوص عليها في

طرفًا في  هنفي حالة كومن لجنة العقوبات عضو أي  يستبعد

 القضية المطروحة. 
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مخالفًا  أو المستفيد كل إخالل يصدر من الطالبيقتضي التأديب 

ومن  كليةأنظمة الأو لوائح و وآدابهاألحكام الشريعة اإل المية 

  ك:ذل

 رموزه. ن أوكل فعل أو قول يمس الدي .1

أو قول يمس الشرف والكرامة أو يخدش الحياء أو كل فعل  .3

  .ةكلييخل بحسن السيرة والسلوك واآلداب المرعية داخل ال

الكلية ويؤثر  لبًا  خارج كل فعل أو قول يقوم به الطالب من .5

 .عليها

ب العلم مثل التشبه بالجنس ارتكاب أي فعل ينافي صفات طال .1

ر بصفة غير ، أو عمل قصات الشعإطالة األظافراآلخر، أو 

داخل القاعات الدرا ية ، وعدم االلتزام بالزي المعتمد الئقة

 .ةكليال والزي الالئق في األماكن العامة داخل

وبرامج والمختبرات  والورشبسير المحاضرات خالل اإل .5

أو في الوحدات السكنية للطالب أو و ائل  الكليةاألنشطة في 

األخرى بشكل مباشر أو  الكليةالنقل المختلفة و ائر مرافق 

 .غير مباشر

أو من  الكليةتزوير الوثائق واألوراق الر مية التي تصدر من  .2

إتباع طرق  وأ خارجها أو إتالف كل أو بعض محتوياتها عمدًا

 .غير مشروعة للحصول عليها

أو دخوله بداًل عن  االختباراتطالب بدياًل عنه في الإدخال  .7

 .غيره
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التعدي على  لكمحاولة الغش ، وكذأو  االختبارالغش في  .8

، جفي التقارير والواجبات ومشاريع التخر الفكريةالحقوق 

 .وهدوء  ير االختباراتواإلخالل بنظام 

مرافقها و الكليةكل إتالف أو محاولة إتالف متعمد لمنشآت  .9

ر أو إتالف ألثاث السكن الداخلي ، أو إجراء أي تغييممتلكاتهاو

الكتابة على الجدران ونحو ممتلكاته وحتوياته وتشويه مو

 ك.ذل

أو في األماكن المشار  ومرافقها كليةالتدخين داخل مباني ال .11

 اليها بعدم التدخين.

 ا.ومرافقه كليةعدم المحافظة على نظافة ال .11

مسبق إلدارة السكن  بخطابتبليغ الاالنقطاع عن السكن دون  .13

يومًا دون عذر مقبول ، أو المكوث في السكن  (11)ألكثر من 

وعدم حضور المحاضرات ، أو إيواء أي أحد غير مرخص له 

، أو إدخال زوار دون إذن سكنال إدارةبالسكن دون موافقة 

 .خطي مسبق

عدم االمتثال للعقوبة التي  عن الحضور للتحقيق أو االمتناع .15

 .قرتها الجهة المختصة بإصدار العقوبةأ

 الكلية.المخالفات المرورية داخل حرم  .11

و نقل لمحتويات السكن الطالبي  أو تغيير أاجراء أي تعديل  .15

قبل  كليةالعامة بال ةو المعامل والفصول الدرا ية والمكتبا

 .المعنية اتموافقة الجه

من حافالت  الطالبي اءة ا تخدام كافة و ائل النقل إ .12

 وغيرها من و ائل النقل وما في حكمها.
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من أعضاء هيئة  ةكليعلى منسوبي ال جسديًاأو  لفظيًااالعتداء  .17

على منسوبي الشركات  وأ طالب وأموظفين  وأ التدريس

أو إهانتهم  ،ةكليوالمؤ سات القائمة بالعمل أو اال تثمار في ال

أو االعتداء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إتالفها أو  رقتها 

 ك.ونحو ذل

أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجالت اقتناء أجهزة أو أفالم  .18

ة كليتحتوي على ما ينافي اآلداب واألخالق اإل المية داخل ال

 .الطالب  كنفيها ومرافقها بما 

حمل السالح الناري أو األبيض أو االحتفاظ بمواد قابلة  .19

أو ترويج المخدرات وتعاطي حيازة و االنفجارلالشتعال أو 

 ا.ة ومرافقهكليداخل النحوها وتداول النقود المزورة و

جمعيات أو إصدار نشرات المؤتمرات أو الكل تنظيم للجان أو  .31

أو صحف أو مجالت وتوزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل 

ة، كليالحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بال

وكذلك إبالغ معلومات أو أخبار غير صحيحة للصحف أو 

و شبكات التواصل أ رىالمجالت أو و ائل اإلعالم األخ

 .نترنت بشكل عاماالجتماعي أو اإل

 واًء كانت  كليةالسرقة أو الشروع في السرقة داخل حرم ال .31

عينية ) اموال، معدات، أدوات، اجهزة ... ( أو علمية )أبحاث، 

 ..... ( أو محاولة اال تيالء عليها واجبات، مشاريع تخرج

 .أو التحريض عليهاية النعرات القبلية أو الطائفالفتن وإثارة  .33

 .الكذب أو ترويج الشائعات داخل الكلية .35

( 8) كل طالب يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند

 ( يخضع للقواعد التالية :13) من المادة
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يحرم األولى للمرة كل من غش أو ثبت عليه محاولة الغش  .1

 ويعتبر را بًا فيه. المقررمن درجة 

لغش أو محاولة الغش للمرة كل من ثبت عليه تكرار مخالفة ا .3

 كليةويفصل من ال ويعتبر را بًا فيه المقرريحرم من الثانية 

في الفصل الدرا ي الرئيسي التالي ويحرم من المكافأة في 

 بالتسجيل في الفصل الصيفي.له ذلك الفصل، وال يسمح 

ة نهائيًا كل من ثبت عليه تكرار مخالفة الغش كلييفصل من ال .5

 .الثالثةللمرة  أو محاولة الغش 

األدوات المستخدمة في عملية المواد والتحفظ على جميع يتم  .1

إلى حين تطبيق العقوبة المقررة وفق  هاالغش مهما كان نوع

 هذه الالئحة.

 : تاليالك الغشالقواعد اإلجرائية للتحقيق في حاالت تكون 

 متحاناالفي  بسًا بالغش أو محاولة الغش كل من يضبط متل .1

من قاعة  الختبارا مشرفيخرجه  مهما كانت طبيعته

بما وقع ويقدمه مع األداة  ًاويحرر محضر االختبارات

لتعليم لشؤون ا الكلية وكيلالمستخدمة في الغش إلى 

قوبة المنا بة لتقرير الع العقوبات لجنة إلىإلحالته  والتدريب

 .(15، 15) تينفي حدود الماد

ينذره  االختباراتكل من يرتكب مخالفات أخرى داخل أماكن  .3

كانت المخالفة تحتمل االنذار وفي حالة  إن االختبارمراقب 

مشرف تحتمل اإلنذار يخرج  تكرار المخالفة أو أن المخالفة ال

وقع  مرتكب المخالفة من القاعة ويحرر محضرًا بما االختبار
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ليحيله  لتعليم والتدريبلشؤون ا الكلية وكيلويقدمه إلى 

 .لتقرير العقوبة المنا بة لجنة العقوبات إلى
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مع عدم جواز  تطبيقها على الطالب المخالف العقوبات التي يحق

 كاآلتي: هي إيقاع أكثر من عقوبتين للمخالفة الواحدة

 التنبيه مشافهة أو كتابة والتوقيع على التعهد الخطي. .1

 .ًاخطي اإلنذار .3

 الغرامة المالية. .5

بعمل إلزامي )التشغيل بنظام الساعة بدون أجر(  تكليف الطالب .1

 أخرىلدى جهة  لدى الجهة التي ارتكب المخالفة فيها ، أو

 لفترة ال تتجاوز الفصل الدرا ي الواحد.

بعض الخدمات والمميزات المقدمة  الحرمان المؤقت من .5

للطالب كاألنشطة والرحالت والزيارات ونحوها لمدة ال تزيد 

 عن فصلين درا يين.

الحرمان من اإلقامة بسكن الكلية لمدة ال تزيد عن فصل  .2

 درا ي.

 الحرمان من اإلقامة بسكن الكلية بشكل نهائي. .7

في مقرر أو أكثر في  االختبارحرمان الطالب من دخول  .8

 فصل درا ي واحد.

د عن ثالثة مقررات واعتباره يما ال يزالطالب في اختبارإلغاء  .9

 را بًا فيها.

اإليقاف عن الدرا ة لمدة فصل درا ي واحد مع إيقاف  .11

 المكافأة.

 اإليقاف عن الدرا ة لمدة فصلين درا يين مع إيقاف المكافأة. .11
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 درا ي واحد. تأخير تخرج الطالب المخالف لمدة فصل .13

   الفصل النهائي من الكلية. .15

 الطالب أو المستفيد تحميل في الحق للكلية فإن األحوال جميع في

 وما والتركيب اإلصالح تكلفة ذلك إلى مضافًا ما أتلفه قيمة

 تبعات. من عليه يترتب

 في عليها المنصوص العقوبات جميع إيقاع في الحق الكلية لمدير

 أو الخصوصية تستوجب المخالف حالة كانت متى (15) المادة

اال تثنائية. الظروف أو السرية

للجنـة   المخولـة  كامـل الصـالحيات   أن يفوض الكلية يحق لمدير

وبعـد  أو جزء منها لمن يراه منا بًا إذا اقتضت الضـرورة،   العقوبات

 اللجنة. رئيسمع  التشاور

، 5، 3، 1الصالحية بإيقاع العقوبات في البنود ) لرئيس لجنة العقوبات

 ( دون الرجوع إلى اللجنة.15( الواردة في المادة )5، 1

 متدرجة تكون أن (15) المادة في المبينة العقوبات توقيع في يراعى

 السوابق اعتبار مع المخالفة درجة مع العقوبة تتنا ب وأن

والمالبسات. والظروف
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 منصوص هو ما وفق المخالف على العقوبة توقع التي الجهة على

 من بصورة الطالب شؤون إدارة إبالغ( 19، 18) المادتين في عليه

 تنفيذه. لتتولى قرارها

( با تثناء 15العقوبات الواردة في المادة ) في جميع الجزاء اليوقع

 فيما أقواله وتسجيل الطالب مع التحقيق بعد ( إال5، 3، 1البنود )

 عن تخلفه حالة في بأقواله اإلدالء في حقه ويسقط إليه نسب

 عذر لديه يكن لم ما مسبقًا، بها إبالغه تم قد التي للمقابلة الحضور

 يابيًا.غ حينئذ العقوبة عليه وتوقع مقبول

 بإحدى الصادر القرار من الكلية لمدير التظلم للطالب يجوز

 وفقًا للشروط التالية:( 15) المادة في المبينة التأديبية العقوبات

 صدور تاريخ من يومًا (11) خالل أن يكون تقديم الطلب .1

 أقصى. كحد التأديبي القرار

 بالقضية.ارفاق أدلة جديدة تتعلق  .3

 اتباع أي ضوابط أخرى يحددها مجلس الكلية. .5

إحالتها مرة أخرى إلى لجنة العقوبات إلعادة النظر  الكلية ولمدير 

.قرارًا نهائيًا بعد إعادة النظر فيها ويعتبر قرار اللجنة

للطالب باال تفادة  السماح عدم الكلية من النهائي الفصل على يترتب

 يعنيها التي للجهات القرار ويبلغ قيده، إعادة أو من خدمات الكلية
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 تتجاوز مدة التنفيذ لتنفيذه على أن ال فورًا وخارجها بالكلية األمر

صدور القرار. أيام من (7)

 الكلية ولوائح بأنظمة علمه عدم بحجة العقوبة من الطالب اليعفى

 هذه أحكام نشر الطالب شؤون إدارة وعلى تعليمات من تصدره وما

فصل درا ي. كل بداية مع المتاحة الو ائل بشتى وإعالنها الالئحة

 بمتابعة القيام الطالب شؤون بإدارة واالرشاد التوجيه بقسم يناط

تنفيذ القرار التأديبي على الطالب واتخاذ أي إجراءات لدعم تعديل 

الطالب  لشؤون الكلية لوكيل تقرير بالنتائج القسم ويرفع السلوك

منا بًا. يراه بما متضمنًا التوصية
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إلى مدير الكلية  اللجنة محاضر رفع العقوبات لجنة رئيس يتولى

الطالب وكيل الكلية لشؤون  ويتولى على توصياتها للمصادقة

المخالفين على التأديبية القرارات تطبيق

 والموظفون التدريس هيئة وأعضاء األقسام اإلدارات ورؤ اء مديرو

 أنظمة ولوائح وفق الطالب  لوك ضبط عن مسؤولون بالكلية

يقوم  ومرافقها، الكلية داخل أي مخالفة حدوث وعند الكلية،

عن المخالفة إلى صاحب الصالحية بالو ائل المسؤول بالتبليغ 

المتاحة.

 الطالب، ملف في التأديبية بالعقوبات الصادرة القرارات تحفظ

 إلى بالعقوبة الصادر القرار بإبالغ الطالب شؤون إدارة وتقوم

أمره عند الحاجة( حال صدوره على أن ال تتجاوز  )وولي الطالب

 يجوز كما صدوره كحد أقصى، تاريخ من ( أيام7) مدة التبليغ

 موافقة بعد الكلية مرافق في إعالنها العقوبة أصدرت التي للجهة

الكلية. مدير

 .لها الكلية مجلس إقرار تاريخ من الالئحة بهذه العمل يبدأ
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من لوائح   ابقًا صدر مما معها يتعارض ما هذه الالئحة كل تلغي

 أو قرارات بهذا الشأن.

يقترح مجلس كلية الجبيل الصناعية التعديالت التي تحتاجها هذه 

 الالئحة والقواعد التنفيذية لموادها.

لمجلس الكلية حق تفسير هذه الالئحة، وتعتبر القرارات والتعليمات 

اإللحاقية الصادرة عن مجلس الكلية والخاصة بتأديب الطالب أو 

المستفيد والتي ال تشملها هذه الالئحة جزًء ال يتجزأ منها.

مدير الكلية اللوائح والتعليمات التنفيذية لمواد هذه يعتمد  عادة 

 الالئحة.

ية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الالئحة.تعتبر اللغة العرب

 

 



 

 



 

 

 السلوكية اكلالمش
 وباتـــــقــعـــال

 م نوع المخالفة
 عقوبةأدنى   أعلى عقوبة  

 1 مزورة وثائق تقديم إنذار نهائي  فصل الطالب نهائيا  

 2 الغش في التقييمالطالب )صفر(  إعطاء  فصل الطالب نهائيا  

 3 السرقات نهائيإنذار   فصل الطالب نهائيا  

 4 التحرش بأنواعه فصل الطالب فصل دراسي  فصل الطالب نهائيا  

فصل الطالب فصل دراسي+طلب تقارير مشروطه بأنه متعافي   فصل الطالب نهائيا  
 المفاجئةبالفحوصات  الحالةمن مستشفى األمل مع متابعة 

والخمور المخدرات  استخدام
 بأنواعها

5 

 ترويج المخدرات والخمور فصال  نهائيا  ويحول للجهات المختصةفصل الطالب   ـــ
 بأنواعها

6 

من األشخاص بحضور رئيس قسم  االعتذارإنذار نهائي و   فصل الطالب نهائيا  
 المعنيقسم الالتوجيه واالرشاد ورئيس 

 7 الشخصية انتحالالكذب أو 

 8 تكرار مخالفة التدخين إنذار نهائي   فصل الطالب نهائيا  



 

 

 االجتماعية المشاكل

 وباتــــقــعــــال
 م المخالفةنوع 

 عقوبةأدنى   أعلى عقوبة
عتذار من األشخاص بحضور رئيس الإنذار نهائي+ا  ا  فصل الطالب نهائي

 المعنيقسم القسم التوجيه واالرشاد ورئيس 
 أو موظفألي  ةأو اإلهان للمشاجرة التعرض

 عام بشكل بلاط
1 

 أو القبلية أو اإلقليمية النعرات إثارة نهائي إنذار  ا  نهائيفصل الطالب 
 إثارة إلى يؤدي ما وكل المهنية أو المذهبية

 .الطالب بين والمشكالت الفتن

2 

 األكاديمية المشاكل
 وباتـــقــعــــال

 م المخالفةنوع 
 عقوبةأدنى   أعلى عقوبة

 الخروج وأ ورقة االختبار تصوير + إنذار نهائي المادةيحرم درجة   ا  فصل الطالب نهائي
 بها من قاعة االمتحان

1 

وعدم تمكنه من مضاعفا  انذار نهائي + تغريمه قيمة الكتاب   ا  فصل الطالب نهائي
 المكتبةبالمستقبل واالعتذار من مسؤول  االستعارة

 2 المكتبةخروج بكتاب من ال



 

 

 3 على الحقوق الفكرية التعدي إنذار نهائي  ا  فصل الطالب نهائي

 والسالمةاألمن  مشاكل

 وباتـــقــعـــال
 م نوع المخالفة

 عقوبةأدنى   أعلى عقوبة
 1 العبث بجرس االنذار انذار نهائي + غرامة   ا  فصل الطالب نهائي

  انذار نهائي + غرامة   ا  فصل الطالب نهائي
  

 2 تغطية كاشف الدخان

 3 تجاوز أو الهروب من نقطة تفتيش األمن سحب التصريح نهائيا  +  نهائي انذار  ا  فصل الطالب نهائي

 عامه مشاكل
 وباتــــقــعــــال

 م نوع المخالفة
 عقوبةأدنى   أعلى عقوبة

 1 لوائح وأنظمة الكلية احترامعدم  انذار نهائي  ا  فصل الطالب نهائي
 انذار نهائي  ا  فصل الطالب نهائي

 
داخل  العامةالتصرف الغير الئق باألماكن 

 الكلية)حدائق ,ممرات,...الخ(
2 

 



 

 

 م نوع المخالفة الـــعــقـــوبات

 1 المشاةوقوف عند خط العدم   ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 

 2 عدم الوقوف عند إشارة قف ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 
 ( لاير إضافة لقيمة احلاجز أو أجرة تركيبه155املخالفة األوىل: )
 3 كسر الحاجز الخشبي للبوابة إضافة لقيمة احلاجز أو أجرة تركيبه ( لاير255املخالفة الثانية: )

 4 استعمال النور العالي ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 

عدم مراعاة قواعد استخدام  ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 
 المنبه

5 

 6 التجاوز غير النظامي ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 

عدم وجود لوحة للمركبة أو عدم  للكليةمنع دخول املركبة 
 وضوحها

7 

 املخالفة األوىل: سحب التصريح ملدة فصل دراسي واحد
 8 التفحيط املخالفة الثانية: سحب التصريح هنائيا  

 أقسام رئيسية: أ + ب + ج + د 4تنقسم هذه املادة إىل 
فقدان التصريح أو إتالفه أو 

وضعه على مركبة أخرى أو تزويره 
 استخدامه من قبل الغيرأو 

9 

 في حال احضار مايثبت الفقدان في حال لم يحضر إثبات الفقدان
 أ فقدان التصريح أو اتالفه

 ( لاير 022: غرامة )المرة األولى ( لاير +022المرة األولى: غرامة )



 

 

 اليستخرج له تصريح لمدة فصل دراسي
 ( لاير +022المرة الثانية: غرامة )

 اليستخرج له تصريح نهائيا  

 ( لاير022المرة الثانية: غرامة )

 المركبة تخص الطلب أو من يفوضه المركبة التخص الطالب وغير مفوض

( لاير +اليستخرج له 022غرامة ) ب وضع التصريح على مركبة أخرى
 تصريح نهائيا  

( 022: غرامة )المرة األولى
لاير+سحب التصريح لمدة فصل 

 دراسي
( 022الثانية: غرامة )المرة 

 لاير+اليستخرج له تصريح نهائيا  

 ج تزوير التصريح حيال الطالب إىل جلنة العقوبات بالكلية الختاذ الالزم
 عدم اصدار تصريح ملدة فصل دراسي + ( لاير155املرة األوىل: غرامة )

 د التصريح من قبل الغير استخدام املرة الثانية: عدم اصدار تصريح هنائيا  + حيال للجنة العقوبات

 سحب تصريح املركبة ملدة فصل دراسي واحد املخالفة األىل:
 املخالفة الثانية: سحب تصريح الدخول بشكل هنائي

عدم التقيد بالسرعة المحددة أو 
 القيادة المتهورة

15 

 11 عرقلة السير ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 

عدم تجهيز المركبة باألنوار  ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 
 النظامية وإشارات االلتفاف

12 

 13 دوران غير نظامي ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 
املخالفة الثانية: سحب تصريح  –( لاير 155املخالفة األوىل: غرامة )

 14 السير عكس االتجاه املركبة ملدة فصل دراسي واحد

 ( لاير مع التعهد155( ساعة + غرامة )24املخالفة األىل: قفل املركبة )
 املخالفة الثانية: حيال املخالف إىل جلنة العقوبات بالكلية

تجاوز أو الهروب من نقطة 
 تفتيش األمن

15 

( ساعة أو دفع 24( لاير + قفل املركبة )155األوىل: غرامة )املخالفة 
 ( لاير لفك القفل + دفع قيمة التلف على الرصيف155)

( لاير وسحب التصريح هنائيا  + دفع قيمة 255املخالفة الثانية: غرامة )
 التلف على الرصيف

السير على الطريق المخصصة 
 للمشاة أو الوقوف على األرصفة

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للمرة الثالثة يتم مضاعفة الغرامة لجميع المخالفات مع عند تكرار المخالفة

، 12، 9للمخالفات ) حب التصريح نهائيًا و( 31، 19قفل المركبة للمخالفات )

31.) 

  عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة يتم  حب تصريح دخول المركبة لفصل

 حوال.درا ي واحد في كل األ

   حب تصريح دخول المركبة نهائيًاعند تكرار المخالفة للمرة الخامسة يتم. 

 .تشعر إدارة المرور عند تطبيق نظام النقاط لحسمها من رصيد المخالف 

( لاير + عمل االجراءات 55املخالفة الثانية: ) –األوىل: تعهد املخالفة 
 17 ترك المركبة مهملة في المواقف األمنية املتبعة

 18 عدم ربط حزام السالمة ( لاير55املخالفة الثانية: ) –املخالفة األوىل: تعهد 
( لاير 155( ساعة أو دفع )24املخالفة األوىل: تعهد +  قفل املركبة )

 القفللفك 
( ساعة أو دفع 24( لاير + قفل املركبة )55الثانية: غرامة )املخالفة 

 ( لاير لفك القفل155)
 الوقوف أمام مبنى االدارة

 ( لاير وسحب تصريح لفصل دراسي واحد155املخالفة األوىل: غرامة )
 املخالفة الثانية: سحب التصريح هنائيا  

الوقوف في األماكن غير 
 المصرح بها

19 

 ( لاير155املخالفة األوىل: تعهد + غرامة )
 املخالفة الثانية: سحب التصريح ملدة فصل دراسي

الوقوف أو االنتظار بالطرق 
 الرئيسية بالكلية

25 

 ( لاير لفك القفل155املخالفة األوىل: انذار مع قفل املركبة + غرامة )
 املخالفة الثانية: حيال املخالف إىل جلنة العقوبات

المركبات التي التحمل تصريح 
 دخول

21 

( لاير +سحب التصريح هنائيا  +ارجاع 255املركبات املصرح هلا: غرامة )
 القفل أو دفع قيمته

( لاير +عدم اصدار تصريح 255املركبات الغري مصرح هبا: غرامة )
 مستقبال  +ارجاع القفل أو دفع قيمته 

فك قفل المركبة دون الرجوع إلى 
والسالمة أو البوابة قسم األمن 

 الرئيسية
22 

ارتكاب أي محظور بحق نظام  يتم اختاذ الالزم بعد دراسة احلالة من قبل قسم األمن والسالمة بالكلية
 المرور بالمملكة لم يرد ذكره

23 


