
 غش الطالب في االختبارات مخالفة تأديبية 

  وفقاً لألنظمة واللوائح الجامعية

 متولي عبد المؤمن محمد المرسي.د
 



 المحاضرة األطر العامة لموضوع

 . ـ شكر وتقدير1

 .ـ تمهيد وتقسيم2

 .ـ أساس اعتبار الغش  مخالفة تأديبية 3

 . ـ  بيان المخالفات المتعلقة باالمتحانات  4

 .ـ الجوانب اإلجرائية الواجب اتخاذها حيال مخالفات االمتحانات5

 . ـ الجزاءات التأديبية المتعلقة بمخالفات االمتحانات  6

  ـ قاعدة عدم جواز االعتذار بجهل األنظمة واللوائح الجامعية7

. 
 



 : وتقسيم تمهيد ــ

 بالغة، أهمية االمتحانات لنظام أن فيه الشك مما     

 إلي مستوي من الطالب انتقال إما عليه يترتب حيث

 شهادة علي الطالب حصول أو أعلى، دراسي مستوي

 .الدراسي المؤهل إتمام

 توفير علي المنظم حرص المنطلق هذا ومن     

 ، وجه خير علي النظام هذا إلتمام الكاملة الحماية

 المخالفات من سيره صفو يعكر أمر أي واعتبار

 أو ، فيه الشروع أو  الغش مخالفة ؛ مثل من ، التأديبية

 .له المطلوب الهدوء أو االمتحان بنظام اإلخالل مخالفة



وترتيباااا علاااي ماااا تقااادم ر فلنناااا  سااانعر  لمو اااو  غاااش      

الطالب بوصف كونه صورة من صور المخالفات التأديبية التاي 

 ــ: يرتكبها الطالب ، من خالل معالجة النقاط التالية 
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 . ـ  بيان المخالفات المتعلقة باالمتحانات  2

ـ الجوانب اإلجرائية الواجب اتخاذها حيال مخالفات 3

 .االمتحانات

 .  ـ الجزاءات التأديبية المتعلقة باالمتحانات  4
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 ــ: ـ أساس اعتبار الغش  مخالفة تأديبية  1

الثامناااة والثال اااون مااان الئحاااة الدراساااة واالختباااارات ( 38)الماااادة : أوالً 

الغاش أو الرارو  فياه :) للمرحلة الجامعية، حيث نصت هذه المادة علي أن

أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق 

 ( .الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة 

 . الئحة تأديب الطالب بجامعة الملك سعود : ثانيا  

 . و يقة حقوق والتزامات الطالب بجامعة الملك سعود :  الثاً 



 ــ: ـ  بيان المخالفات المتعلقة باالمتحانات  2

 .  أ ـ الغش في أي امتحان أو الررو  فيه

 .ب ـ اإلخالل بنظام االمتحانات أو الهدوء المطلوب له

ج ـ دخول الطالب االمتحان بدال  من غيرره أو دخرول سرواه بردال  منره سرواء أكران 

 . ذلك داخل الجامعة أم خارجها

ـاااا الجوانااااب اإلجرائيااااة الواجااااب اتخاذهااااا حيااااال  مخالفااااات 3

 ــ: االمتحانات

 :أ ـ اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال الغش أو الررو  فيه 

إذا  اابا الطالااب متلبساااً فااي أ ناااء االمتحااان بااالغش أو الراارو  فيااهر فانااه يجااب 

 ـ:علي المراقب اتخاذ الخطوات التالية



 .االختبار قاعة من الطالب إخراج :األولي الخطوة ــ

 . بالواقعة تفصيلي محضر تحرير : الثانية الخطوة ــ

 إلي التوثيقية بالمستندات مشفوعا   المحضر هذا رفع : الثالثة الخطوة ــ

 .الكلية عميد

 ، فيه الشروع أو الغش بين سوي قد المنظم أن اإلطار هذا في ويالحظ

 استفاد سواء ، تأديبية مخالفة يعد فكالهما ؛ يستويان فيه والشروع التام فالغش

 .الغش من يستفد لم أو الطالب

 .الطالب إلرادة يرجع ال لسبب الغش تمام عدم مفاده الغش في والشروع

ب ـ اإلجراءات الواجب اتخاذها حيال اإلخالل بنظاام االمتحاناات 

 :أو الهدوء المطلوب له

 علي يجب فانه لهر المطلوب الهدوء أو االمتحان بنظام الطالب اخل إذا

 ـ:التالية الخطوات اتخاذ المراقب

 .االختبار قاعة من الطالب إخراج :األولي الخطوة ــ

 .الطالب مساءلة فيه يتم بالواقعة تفصيلي محضر تحرير :الثانية الخطوة ــ



ج ـ اإلجاراءات الواجاب اتخاذهاا حياال دخاول الطالاب االمتحاان 

بدالً من غياره أو دخاول ساواه بادالً مناه ساواء أكاان ذلاك داخال 

 ـ:الجامعة أم خارجها

 البطاقة خالل من وذلك الطالب، شخصية من التأكد المراقب علي يجب

 بطاقة أو القيادة كرخصة الرسمية صفة له آخر مستند أي طريق عن أو الجامعية

 الطالب هو ليس االختبار حضر الذي الطالب أن للمراقب تبين وإذا ، األحوال

 الكلية لعميد المحضر هذا ويرفع ، بذلك محضراً  يعد أن فعلية ر بالكلية المقيد

    .الطالب تأديب لالئحة طبقاً  النظامية اإلجراءات التخاذ
 



 ــ : ـ الجزاءات التأديبية المتعلقة باالمتحانات  4

 :ا ـ الجزاءات التأديبية  في حالة الغش في أي امتحان أو الررو  فيه

 إجراء أو مباشرة الطالب علي الجزاء قرار اتخاذ في الحق الكلية لعميد

 .الواقعة برأن الالزم التحقيق

 :هما أمرين، أحد ـ الجزاء توقيع أ ناء في ـ الكلية عميد ويراعي

 .الطالب ارتكبها التي المخالفة حجم :األول األمر ــ

 .( السوابق) الطالب من المخالفة تكرار مدي :الثاني األمر ــ

 ـ :اآلتية الجزاءات توقيع في الحق الكلية لعميد فان األمر، كان ما وأيا



االكتفاء بللغاء امتحان الطالب في تلك المادة وحدها، وتعتبر : ــ الجزاء األول 

 .نتيجة الطالب فيها صفراً 

إلغاء امتحان الطالب في مادة أخري أو أكثر،إ افة إلي إلغاء : ــ الجزاء الثاني 

 .امتحانه في المادة التي غش فيها وتعتبر نتيجة الطالب فيها صفراً 

إلغاء امتحان الطالب في جميع مقررات الفصل الدراسي، : ــ الجزاء الثالث 

.وتعتبر نتيجة الطالب فيها صفراً    

 بنظام اإلخالل حالة في  التأديبية الجزاءات ـ ب

 :له المطلوب الهدوء أو االمتحانات
لعميد الكلية الحق في هذه الحالة إلغاء امتحان الطالب في المقرر الذي اخل 

 .أ ناء االمتحان فيه ويعتبر الطالب راسبا في هذا المقرر

 



ج ـ الجزاءات التأديبية  في حالة دخول الطالب االمتحان بدالً 

من غيره أو دخول سواه بدالً منه سواء أكان ذلك داخل 

 ـ:الجامعة أم خارجها

 
في هذه الحالة يحرر محضر بالواقعاة ويعار  علاي عمياد الكلياة لرفعاه إلاي 

صاحب الصالحية وهو وكيل الجامعة للموافقة علي إحالة الطالب إلي لجنة تأديب 

الطالب بالجامعة ،وهذه الواقعة تعد ــ فضالً عن كونهاا مخالفاة تأديبياة ـاـ جريماة 

 .جزائية تتمثل في انتحال شخصية آخر

والجاادير بالااذكر أن عقوبااة هااذه المخالفااة قااد تصاال للفصاال ماان الجامعااة لماادة 

حيااث تملااك لجنااة تأديااب ، فصاال دراسااي أو أكثاار أو الفصاال النهااائي ماان الجامعااة

الطااالب توقيااع جميااع العقوبااات الااواردة فااي المااادة الخامسااة ماان الئحااة تأديااب 

 .الطالب بجامعة الملك سعود



 : جزاءات أخري يملك توقيعها عميد الكلية -د

باإل افة إلي العقوبات سالفة الذكر يكون لعميد الكلية أيضا الحق في 

 :  توقيع العقوبات التالية

 التنبيه  -1

 اإلنذار  -2

 .حرمان الطالب من شهادة حسن السير والسلوك -3

 
يجاااب إباااالة عماااادة القباااول والتساااجيل وعماااادة شاااؤون  -هاااـ 

الطاااالب باااالجزاء الموقاااع علاااي الطالاااب خاااالل مااادة ال تتجااااوز 

 .أسبوعا من تاريخ صدور قرار الجزاء لتتولي تنفيذه

 .قرار الجزاء الصادر من عميد الكلية يعد قرارا نهائيا -و



ـااا قاعااادة عااادم جاااواز االعتاااذار بجهااال األنظماااة واللاااوائح 5

 ــ : الجامعية 

ال يعفي الطالب من أية جزاء بحجة عدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها وبما 

وذلااك إعماااال لقاعاادة افتاارا  العلاام باااللوائح واألنظمااة ، تصاادره ماان تعليمااات

ألنه لاو أبايح عكاس ذلاك لتاذر  الطاالب بالجهال بااللوائح للاتمل  مان ، الجامعية

 .  أحكامها




