
 

 لوائح األنظمة والسلوكيات العامة لجميع الطالب والطالبات داخل الجامعة:

 

 

كل خروج على القيم اإلسالمية واآلداب اإلنسانية، ، واألنظمة واللوائح، والتعليمات  -1

الحكومية، وما يسبب الضرر لآلخرين، والمنشآت، يعد مخالفة تقتضي  واألنظمةالجامعية، 

 -العقوبة وعلى األخص ما يلي: 

 معة .كل فعل يمس الشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الجا -2

اإلخالل بالنظام خالل المحاضرات والدروس العلمية واالختبارات أو اصطحاب ما يتسبب في  -3

 ذلك .

كل غش في االختبار، او الشروع فيه، او محاولة للغش، او اصطحاب ما له صلة بالمقرر،  -4

 لمية.عولو لم يستفاد منه، ويتبع ذلك الغش في التقارير، والمشاريع الدراسية ، والبحوث ال

 القيام بتنظيم األنشطة أو الجمعيات التي تخالف اللوائح والتعليمات المعمول بها في الجامعة. -5

ً من  واألجهزةكل إتالف أو محاولة إتالف للمنشآت الجامعية  -6 أو المواد أو الكتب أو أيا

 مقتنيات الجامعية.

 .إساءة استعمال مرافق الجامعة أو ملحقاتها أو محتوياتها -7

إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات دون موافقة رسمية من جهة  -8

 االختصاص.

 انتحال الشخصية و التزوير بكل أشكاله. -9

 . وأفنيتهافي حكمه داخل مباني الجامعة  التدخين وما -11

،  اإلساءة إلى الجامعة أو أي من منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس ، والموظفين -11

والطالب ، أو االعتداء على ممتلكاتهم ، وكذا االعتداء على أي فرد داخل الجامعة أو من تتعاون 

 معه الجامعة من منسوبي الشركات والمؤسسات األخرى .

 عدم التقيد بالتعليمات الجامعية فيما بتعلق بالهيئة واللباس مع االلتزام بالزي الوطني. -12

و الفئوية أو المناطقية بين الطالب، وتكوين المجموعات الطالبية اثارة النعرات القبلية أ -13

 الفتعال الشجار والمشاكل داخل أو خارج الجامعة.

اصطحاب المواد الخطرة، أو الممنوعة، أو األسلحة، أو المخدرات بكافة أنواعها، داخل  -14

 مباني الجامعة ومرافقها.

 بي بالجامعة.مخالفة القواعد التنظيمية لإلسكان الطال -15

مخالفة األنظمة المرورية والضوابط المنظمة لها داخل المدينة الجامعية أو المرافق التابعة  -16

 للجامعة التي يستلزم األمر عرضها على اللجنة الرئيسية.



داخل الجامعة ، بما في ذلك  اإللكترونيةإساءة استخدام البرامج واألجهزة والتطبيقات  -17

 الخاصة . التصوير بالجوالت


