Dhofar University
Policies and Procedures Manual
)(Vision for the Future

الئحة قانون السلوك الطالبي
 .1عنوان الالئحة – الئحة قانون السلوك الطالبي
 .2رقم الالئحة – V2 - DU-AD-004
 .3تاريخ التطبيق – يناير 2015
 .4تاريخ المراجعة القادمة – يونيو 2017
 .5الغرض من الالئحة – إرجع للقسم 1
 .6نطاق التطبيق
تنطبق هذه الالئحة على كل الطالب الحاليين لجامعة ظفار.
 .7بيان الالئحة
يخضع الطالب داخل الحرم الجامعي لقواعد السلوك الطالبي حيث أنه يهدف إلى تطوير الشخصية
اإلجتماعية للطالب وبالتالي يعمل على تهيئة وإعداد وتخريج مواطنين ذوو مسؤولية وملتزمون بالقوانين
المطبقة.
 .8األمانة
نائب رئيس جامعة ظفار ومدير قسم شؤون الطلبة
 .9مسؤولية تنفيذ االئحة
عمداء الكليات ومدير البرنامج التأسيسي ومدير قسم شؤون الطلبة
 .10جهة اإلتصال للرد على اإلستفسارات
نائب رئيس جامعة ظفار ومدير قسم شؤون الطلبة
.11األشخاص المعنيين الذين تمت استشارتهم
نائب رئيس الجامعة و عمداء الكليات ومدير البرنامج التأسيسي ومدير قسم شؤون الطلبة و رئيس قسم ضبط
الجودة وموظفي جامعة ظفار.
 .12تفاصيل الموافقة
موافقة مجلس الجامعة
رقم اإلجتماع5/2015-2014 :
التاريخ2015/04/14 :
موافقة مجلس أمناء الجامعة (إذا تطلب)
غير متطلب
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الئحة قانون السلوك الطالبي
 .1السلوك المتوقع للطالب
يتوقع من جميع الطالب القيام بما يلي:
 )1معاملة جميع الموظفين األكاديميين وغير األكاديميين وكذلك الطالب اآلخرين معاملة تتسم بطابع اإلحترام واإلخالص
والحيادية واإلنضباط.
 )2الحفاظ على أسلوب التعاون فيما يتعلق بعالقات الطالب فيما بينهم.
 )3العمل بكل أمانة وإخالص في تحضير وتنفيذ وتقديم ونشر العمل األكاديمي خالل كافة أشكال التقييم بما في ذلك
اإلختبارات وأيضا عند التعامل مع اآلخرين.
 )4إحترام خصوصية اآلخرين.
 )5التأكيد على أن بيانات اإلتصال الخاصة بهم وكذلك تلك الخاصة بوالديهم أو أولياء أمورهم قد تم تحديثها في الجامعة.
 )6مراعاة وإحترام المواعيد الرئيسية والتواريخ النهائية عبر اإلطالع على جميع البيانات الرسمية التي تصدرها الجامعة
بما فيها عناوين البريد اإللكتروني والملصقات والمواقع اإللكترونية ولوحات العرض اإللكترونية ولوحة االعالنات...الخ.
 )7التقيد بإشتراطات الجامعة فيما يتعلق بالتعامل مع المعدات والمواد البيولوجية الخطرة او اي ادوات أخرى يتم التعامل
معها.
 )8إ ستخدام مصادر الجامعة بما فيها المعلومات ومصادر التواصل التكنولوجية على نحو قانوني وأخالقي ولألغراض
الجامعية فقط ،مالم يتم منح اإلذن صراحة لإلستخدام غير األكاديمي أو الشخصي.
 )9التقيد بقانون الزي العماني الوطني بالنسبة للطالب العمانيين ،وأن يكون الزي مقبوال ومحتشما بالنسبة للطالب الوافدين
داخل الحرم الجامعي.
 )10الحضور إلى قاعة الدراسة في الوقت المحدد والتقيد بتوقيت الدروس والمختبر وورشة العمل والحلقات اإلرشادية أو
أي موعد آخر يطلب من قبل الجامعة.
 )11المراعاة والتقيد التام بجميع قواعد ولوائح العمل مثل :الرحالت إلى مواقع العمل والتدريب العملي في ميادين العمل...الخ
 )12إتباع اجراءات الصحة والسالمة في الحرم الجامعي وبصفة خاصة في ورش العمل والمختبرات.
 )13إحترام الملكية الفكرية والمادية وحقوق اآلخرين.
 )14المشاركة الفعالة في األنشطة األكاديمية والثقافية واإلجتماعية والرياضية التي يتم تنظيمها من قبل الجامعة.
 )15يتعين على الطلبة الذين يسكنون في سكن يتبع للجامعة التقيد بقواعد ولوائح السكن الجامعي.
 .2المخالفات الطالبية
تنقسم المخالفات الطالبية بشكل عام إلى قسمين :مخالفات أكاديمية وغير أكاديمية ،علما بأن تخريب أصول ومرافق الجامعة من
قبل الطالب وفقا لما هو وارد أدناه في الفقرة  3.2يعتبرانتهاكا غير أكاديميا.
 2.1المخالفات األكاديمية
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

التشويش خالل اإلختبارات أو المحاضرات او اي انشطة اخرى في الجامعة.
تحريض الطالب اآلخرين بعدم حضورالمحاضرات أو األنشطة المتعلقة بالمقرارات الدراسية األخرى.
الحاق الضرر بعمل الطالب اآلخرين.
تقديم معلومات خاطئة أو مضللة.
الغش أو محاولة الغش.
السرقة األدبية للواجبات الدراسية والمشاريع والبحوث وأوراق العمل  ...الخ .
القيام بأي نوع من أنواع اإلنتحال
تزوير السجل األكاديمي أو أية وثائق رسمية أخرى صادرة من الجامعة أو مستخرجة من أي سجالت أو وثائق رسمية
اخرى.
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 .2.2المخالفات غير األكاديمية
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

التدخين داخل مباني الجامعة.
عدم اإللتزام بالزي العماني بالنسبة للعمانيين وكذلك عدم اإللتزام بالزي االئق المحتشم لغير العمانين.
إعاقة او التدخل أو عرقلة سير أنشطة الجامعة بشكل متعمد.
المشاركة أو تكوين منظمة أو نادي أو تنظيم مؤتمر دون موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة.
إنتاج أوتوزيع المجالت والصحف والكتيبات أو أي وسائل تواصل اجتماعي (مثال :تويتر ،فيس بوك ،يوتيوب....الخ)
أو جمع تبرعات أو توقيعات بدون موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة في الجامعة.
كل قول او فعل ينال او يمس المعتقدات الدينية ،أوسمعة الدولة أو الجامعة.
حيازة أو عرض صور أو أفالم أو أي وسيلة تواصل أخرى تتعارض مع القيم واألخالق اإلسالمية أو تخل باآلداب العامة
للمجتمع العماني.
إستخدام الرشوة والتهديد كوسيلة للحصول على درجات إضافية بدون وجه حق.

 )9اإلعتداء لفظيا أو جسديا ،على اي طالب ،أو محاضر أو موظف بالجامعة سواء كان داخل الجامعة أو خارجها .
 )10حيازة أو تخزين مواد قابلة لالشتعال أو متفجرات في الجامعة.
 )11تعريض الطالب حياته أو حياة اآلخرين للخطر أو اإلنخراط في أي أعمال عنف ضد نفسه أو اآلخرين.
 )12عدم التقيد بقوانين ولوائح السكن الجامعي
 .2.3تخريب مرافق الجامعة ( يعتبر مخالفة غير أكاديمية)
 )1مخالفة قواعد المرور داخل الحرم الجامعي.
 )2إدخال أي تعديل في مباني أو أثاث أو مرافق الجامعة بدون الحصول على التصاريح الالزمة لذلك.
 )3إساءة إستخدام أو إلحاق الضرر بممتلكات الجامعة.
 .3الجزاءات
تتراوح اإلجراءات التأديبية ما بين التنبيه (التحذير اللفظي) إلى الطرد من الجامعة بناءا على طبيعة وخطورة المخالفة والظروف
السائدة والسوابق إن وجدت.
وهذه المعايير هي :
 .4.1التأنيب والتوبيخ .
 .4.2إلنذار الكتابي .
 .4.3إخراج الطالب من المحاضرة .
 .4.4منح الطالب درجة رسوب في أي تقييم أثناء الفصل الدراسي عدا اإلمتحان النهائي.
 .4.5منح الطالب درجة (الرسوب) في المادة.
 .4.6حرمان الطالب من حضور اإلمتحان النهائي.
 .4.7فرض غرامة تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بممتلكات الجامعة .
 .4.8اإليقاف من الدراسة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 .4.9الفصل النهائي من الجامعة .
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خريطة مخالفات الطالب والجزاءات المترتبة
مخالفات الطالب

مخالفات غير أكاديمية

مخالفات أكاديمية

→

نوع المخالفات

مكتب مدير قسم شؤون
الطلبة

مكتب عميد الكلية أو
مدير البرنامج التأسيسي

→

المكتب الذي تسجل فيه
المخالفات

اللجنة التأديبية للطالب

المجلس األكاديمي للكلية
أو البرنامج التأسيسي

→

مدير قسم شؤون الطلبة

عميد الكلية أو مدير
البرنامج التأسيسي

→

الجهة المسؤولة عن التحقيق
وتوصية الجزاءات المناسبة

الجهة المنفذة للقرار

نائب رئيس الجامعة مع
المجلس األكاديمي
للجامعة

→
رئيس الجامعة ومجلس
الجامعة

الجهة المنفذة للقرارات
للحاالت الجادة

رئيس الجامعة ومجلس
الجامعة
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