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ضوابط استخدام الهواتف المحمولة وما في حكمها للطالب والطالبات في
الجامعة

أوالً :بالنسبة للطالب ،يتعين إتباع اآلتي :
 .1يمنع استخدام الهاتف المحمول في قاعة المحاضرات والمعامل أثناء المحاضرات

الدراسية أو الدروس العملية ،ويقتصر استخدامه فقط في األماكن العامة كالبوفيه

والمطاعم والحدائق واألماكن المخصصة لذلك داخل الحرم األكاديمي .وفي حالة

مخالفة الطالب يطبق عليه ما يلي :

في المرة األولى :أخذ تعهد من الطالب بعدم تكرار ذلك.
في المرة الثانية :

يعطى الطالب إنذا ارً كتابياً بالمخالفة.

في المرة الثالثة  :يحال الطالب إلى لجنة ضبط السلوك بالكلية.

 .0يمنع إحضار الهاتف المحمول إلى قاعة االختبار منعاً باتاً ،وفي حالة ضبطه يعتبر
الطالب غاشاً ،وتطبق عليه إجراءات الغش.

 .3يمنع استخدام جوال الكامي ار في " التصوير " أثناء المحاضرات الدراسية ودروس
المعامل.

 .3على عمداء الكليات عند التقدم بشكوى من سوء استخدام الجوال ،إحالة الطالب للجنة
ضبط السلوك في الكلية و إجراء الالزم نظاماً بحقه.
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ثانياً :بالنسبة للطالبات ،يتعين إتباع اآلتي :
 .1يمنع استخدام الهاتف المحمول العادي (جوال بدون كاميرا) في قاعة المحاضرات

والمعامل أثناء المحاضرات الدراسية أو الدروس العملية ،ويقتصر استخدامه فقط في

األماكن العامة كالبوفيه والمطاعم والحدائق واألماكن المخصصة لذلك داخل الحرم

األكاديمي .وفي حالة مخالفة الطالبة يطبق عليها ما يلي :
في المرة األولى:

تنذر الطالبة شفهياً ،مع توثيق ذلك داخلياً.

في المرة الثانية:

تنذر الطالبة كتابياً.

في المرة الثالثة:

يسحب جهاز الجوال فقط دون الشريحة ،ويسلم
الجهاز لولي األمر في اليوم نفسه أو أقرب فرصة

ممكنة ،ويبلغ بتنبيه الطالبة بعدم استخدام الجوال في

األماكن الممنوعة في الكلية.
في المرة الرابعة:

يسحب جهاز الجوال فقط دون الشريحة ،ويسلم
الجهاز لولي األمر في اليوم نفسه أو أقرب فرصة
ممكنة ،وتحال الطالبة إلى عميدة الكلية التخاذ

اإلجراء المناسب.

في المرة الخامسة :يسحب جهاز الجوال فقط دون الشريحة ،ويسلم
الجهاز لولي األمر في اليوم نفسه أو أقرب فرصة

ممكنة ،وتحال الطالبة إلى لجنة ضبط السلوك

بالكلية .وللجامعة الحق في اتخاذ إجراءات أخرى.

 .0يمنع دخول جهاز الجوال الذي به خاصية التصوير منعاً باتاً داخل الحرم الجامعي،
وفي حالة ضبطه يطبق على الطالبة ما يلي :
في المرة األولى:

كتابة تعهد بعدم التكرار.

في المرة الثانية:

يسحب جهاز الجوال ،وتعاد الشريحة للطالبة ،ويسلم

الجوال لولي أمر الطالبة ،مع أخذ تعهد بعدم تكرار

المخالفة.
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في المرة الثالثة :

يسحب جهاز الجوال فقط دون الشريحة ،ويسلم

الجوال لولي أمر الطالبة ،وتحال الطالبة للجنة ضبط
السلوك بالكلية ،وتوقف عن الدراسة لمدة فصل
دراسي واحد ،مع إشعار ولي األمر بذلك.

في المرة الرابعة :

يسحب جهاز الجوال فقط دون الشريحة ،ويسلم

الجوال لولي أمر الطالبة ،وتحال الطالبة للجنة ضبط
السلوك بالكلية ،وتوقف عن الدراسة لمدة سنة
دراسية ،مع إشعار ولي األمر بذلك.

في المرة الخامسة  :يسحب الجوال ،ويسلم لولي أمر الطالبة ،وتحال

الطالبة للتحقيق ،وتفصل الطالبة نهائياً من الجامعة،
مع إشعار ولي األمر بذلك.

 .3يمنع استخدام جوال الكامي ار في التصوير داخل الحرم الجامعي ،وفي حال ثبوت

استخدامه في التصوير ،تحال الطالبة فو ارً إلى لجنة ضبط السلوك بالكلية ،ويطبق

عليها ما يلي:

أ .إذا ثبت أن التصوير داخل الحرم الجامعي لم يشمل تصوير أشخاص ،تطبق
العقوبات الواردة في البند  0أعاله بالترتيب.

ب .إذا ثبت أنه تم تصوير أشخاص ،تطبق العقوبات الواردة في البند  0أعاله
ابتداء من الفقرة الثالثة.
بالترتيب
ً

ج .يحق للجامعة فصل الطالبة نهائياً عند استخدامها الجوال في التصوير للمرة
األولى.

 .3يمنع إحضار الهاتف المحمول إلى قاعة االختبار منعاً باتاً ،وفي حالة ضبطه تعتبر
الطالبة في حالة غش ،وتطبق عليها إجراءات الغش.

 .5على مشرفات األمن النسائي ،توجيه حارسات األمن بمتابعة ما ذكر أعاله ،واعداد
محاضر الضبط للطالبات المخالفات .

 .1تقوم حارسات األمن بتنبيه مرتادي الجامعة من الزائرات وعند إقامة أي نشاط بأن

استخدام الجوال الذي به خاصية التصوير ممنوع وأن على الزائرة إيداعه بصندوق
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األمانات بالكلية وتحت إشراف حارسة األمن ،وتعطى وصالً برقم يدل على الجوال
المحفوظ بصندوق األمانات ،ويسلم للزائرة عند خروجها .

 .1على العمداء والعميدات عند التقدم بشكوى من سوء استخدام الجوال ،احالة الطالبة
للجنة المختصة بالتحقيق في الكلية و إجراء الالزم نظاماً بحقها .

(تمت بحمد اهلل)...
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