اململكة العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزارة التعـليم العـايل

Ministry of Higher Education

جــامـعـة تـبــوك
وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية

University of Tabuk
Vice Presidency for Academic Affairs

اخلطواث اإلجرائيت املتبعت يف تأدية الطالب جبامعت تبوك

 -املعايري واألسس التي حتكم عمل اللجنت:

 - 1اخلربة واهلفاءة يف ًعاجلة ًواضيع املخاهفات واهغلاوى.
 - 2احلرررزل ورر صرررز ة ًعووًرررات املخاهفرررة و اهغرررلوى ،وبِررراء ويرررٕ تعتررررب مجيرررع املضرررتِتات املتعو رررة
مبخاهفرررات واهغرررلاوى حبرر اهطرر

ومجيرررع املرررتاو ت اهرر تع رررتٓا اهوجِرررة صرررز ة و فعرر

ِٔرررا

هألعخال اهذ ّ حي هلٍ اإلط ع و املعووًات مبوجب طبيعة دوارٍٓ يف ٌوية ًعاجلة توم املخاهفات و
اهغلاوى.
 - 3لوْ جتٌاع ضاء اهوجِة كى دور اً وحضب املواضيع املطزوحة يف جتوي ٌاي اهوجِة.
- 4املوضو ية واحلياد ة ِت اهِظز يف املخاهفات و اهغلاوى.
 - 5تٌاد ُظاَ دلوط اهتعويٍ اهعاهي واهووائ اهتِفيذ رة املعٌروي مبوجبٔرا ك ئخرة اهتراصرة واإلتتبرارات
املعتٌتة يف جاًعة تبون.
 - 6احلزل و

تَ حلاق اهضزر بأ ضاء اهوجِة بضبب اهِظز يف املخاهفة و اهغلوى.

 - 7تاحة اجملاي إلًلاُية وصوي اهوجِة ألي ًّ اهوثائ واملضتِتات ًوضوع اهغلوى و اهتظوٍ.
 - 8صز ة اهبت يف اهغلوى ،و عتٌت ذهم و طبيعة ًوضوع املخاهفة و اهغلوى.
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 اخلطواث اإلجرائيت للنظر يف املخالفاث التأديبيت:تُعتٌت اخلطوات اإلجزائية اهتاهية هوتعاوْ ًع اهلفاءات اهبغز ة ًّ تارج اجلاًعة هوتتر ط يف اهلويات
واملعآت اهتابعة هوجاًعة وٓي كاآلتي - :
 - 1ت رروَ ٌررادة اهلويررة املعِيررة بزفررع املخاهفررات اهتأد بيررة واهغررلاوى حضررب ًررا تزآررا ًررّ ضرربوطات هتوررم
املخاهفات ىل ٌيت عؤوْ اهط
 - 2وَ عؤوْ اهط

.

بتخو ى املخاهفات اهتأد بية واهغلاوى وضبوطاتٔا وًزف اتٔا ىل اهوجِة.

 - 3وَ صلزتري اهوجِة حبعز املخاهفات اهتأد بية واهغلاوى وضبوطاتٔا و دارجٔا يف جتوي ٌاي اهوجِة
و رصاي د وات اإلجتٌاع أل ضائٔا مبوجب توجئات رئيط اهوجِة.
 - 4رروَ ضرراء اهوجِررة يف جتٌا ٔررا بفررزس املخاهفررات اهتأد بيررة واهغررلاوى حضررب اهلويررة واه ضررٍ وُرروع
اهغلوى و اهتظوٍ وتبو بٔا يف صجى تال ضٌ صجى املخاهفات اهتأد بية واهغلاوى.
 - 5بوغ اهطاهب احملاي ىل اهوجِة هوٌجوي ًأًا يف املو ت احملتد ًرّ ببرى رئريط اهوجِرة خبطرا ًضرجى ور
ِوإُ املبني مبوفٕ و خبطا

ضوٍ هٕ عخعياً.

 - 6ت رروَ اهوجِررة برراهِظز يف ًوضرروع املخاهفررة اهتأد بيررة و اهغررلوى ودراصررتٕ واهتخ ر ًررّ صرربابٕ واهظررزو
احمليطة باملخاهفة و اهغلوى ومبزتلبٔا باهوصائى اه تضٌّ اهتوصى ىل احل ائ ًرع اهتوصرية ملعراهي ًرت ز
اجلاًعة باهتوصيات املِاصبة ،حيح تٍ:
 - 1- 6رفر

املخاهفررة و اهغررلوى يف حرراي ررتَ كتٌرراي تعباررة كافررة اهبياُررات املطووبررة يف رروذج ضررب

املخاهفة و اهغلوى ،وحفظٔا.
 - 2- 6و ببوي اهِظز يف ًوضوع املخاهفة اهتأد بية و اهغلوى ،و تٍ:
 - 1- 2- 6رد املخاهفة و اهغلوى يف حاي تَ ثبروت صرختٔا و ختراذ اإلجرزاءات اه سًرة حبر ً رتًٔا يف
حاي تلزار ذهم ،وحفظٔا.
 - 2- 2- 6و حاهررة جررزاءات ًعاجلررة ًوضرروع املخاهفررة اهتأد بيررة و اهغررلوى هولويررة و اإلدارة املختعررة
داتوياً ،و حاهتٔا هوجٔات املختعة ذا كاُت ُات طبيعة جِائية و جشائية.
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 - 7ت وَ اهوجِة بإ اع اهع وبة اه تتِاصب ًع حجٍ وفتاحرة املخاهفرة اهتأد بيرة و ًوضروع اهغرلوى مبوجرب
ُظاَ دلوط اهتعويٍ اهعاهي واهووائ اهتِفيذ ة املعتٌتة يف اجلاًعة.
 - 8ت رروَ اهوجِررة بإ ررتاد ذلضررز جتٌرراع تفعرريوي ًزف راً بطيررٕ ت ز ررز ًِفعررى هلررى رلاهفررة و عررلوى ًررع
ضزورة رفاق كافة اه زائّ واألدهة ًّ ًضتِتات و وثائ و فادات اهغٔود ْ وجتت.
 - 9ت وَ اهوجِة برإب

اهطاهرب املخراهل اهرذي ثبرت حب رٕ رتلرا املخاهفرة اهتأد بيرة وجآير ًا و تطير ًا ب رزار
ا ٔررا ويررٕ ،و ررتٍ تطررار وهرري ًررز اهطاهررب ،وجيرروس ر ْ اه ررزار اهعررادر باهع وبررة

ا
اهوجِررة باهع وبررة اهر ع
اهتأد بية يف داتى اجلاًعة.
 - 11ت وَ اهوجِة بإب

اهلوية املعِية ب زار اهع وبة املتخذة حب اهطاهب املخاهل تطياً.

 - 11ت وَ اهوجِة بإععار ٌادة اه بوي واهتضرجيى ب رزار اهع وبرة املتخرذة حبر اهطاهرب املخراهل تطير ًا إل را
كافة اإلجزاءات املتعو ة بتراصتٕ و ختزجٕ و ت ء طزفٕ ًّ اجلاًعة حلني اهبت يف ًوضوع املخاهفرة و ختراذ
اه زار و اه زارات اهِٔائية فيٌا ُضب هيٕ ًّ رلاهفة و رلاهفات.
- 12ت وَ اهوجِة مبتابعة املخاهفات اهتأد بية واهغلاوى بإصتختاَ وذج ًتابعة املخاهفات واهغلاوى.
 - 13تتٍ رعفة اه زارات اهعادرة باهع وبات هوٌخاهفات اهتأد بية واهغلاوى اهواردة وثائ ياً و هلرتوُياً هرتى
اهوجِة وتفظ ُضخة يف ًول اهطاهب.
 - 14تٍ ًزاجعة اخلطوات اإلجزائية هوِظز يف املخاهفات اهتأد بية وبياظ آدائٔا دور اً.

