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 اللجنة السلوكية

 
 :تعريف اللجنة السلوكية 

لرصد املخالفات  ؛ الصالحية صاحبيتم تحديدهم وتكليفهم من قبل  ،من عدد من املوظفين  مكونة لجنة      

 الجوالت امليدانية ومتابعتها.عن طريق  السلوكية

 

 :أهداف اللجنة 

 تقويم وتعديل السلوك املخالف حسب األنظمة واللوائح.    

 

 :نطاق العمل 

 حرم كلية الجبيل الجامعية.

 

 :املهام 

 .لطالبدى ال ملالحظة وضبط السلوكيات املخالفة ؛ أعضاء اللجنةبها يقوم دورية  ميدانية عمل جوالت .1

 اإلسالمية القيم مع يتناسب ال بما ،الهيئة أو امللبس أو الزي  في العام بالذوق  االلتزام عدممالحظة رصد و  .2

 .   تعليمات من الشأن هذا في الكلية تصدره وما ، الصحيحة السعودي املجتمع وأعراف وتقاليد
 (من الئحة االنضباط 16فقرة  8املادة )

 :إجراءات اللجنة 

دخال إلقسم التوجيه واإلرشاد بعد  في املرة األولى السلوكية بتحويل جميع الحاالتيقوم أعضاء اللجنة  .1

بإظهار رسالة على البوابة عند الدخول حيث يقوم البرنامج ، (  SISمعلومات املخالفين عن طريق برنامج ) 

 .(ضمن احتجات تنفيذ البرنامج دراجها إتم )  بضرورة املراجعة خالل األيام املحددة على حساب الطالب

 تقوم اللجنة برفع تقرير نصف شهري لوكيل الكلية لشؤون الطالب بخصوص الحاالت التي تم رصدها. .2

 اللجنة صالحية تعطيل خدمات الطالب في الكلية، مع التزام الطالب بحضور املحاضرات املقررة. يتعط .3
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  املستهدفةالسلوكيات: 

 :وإلقاء أعقاب السجائر التدخين .1

 .للتدخينخصصة املغير يتم متابعة الطالب املدخنين في األماكن  -

 رافوأع وتقاليد اإلسالمية القيم مع يتناسب ال بما ، الهيئة أو امللبس أو الزي  في العام بالذوق  االلتزام عدم .2

 (باطمن الئحة االنض 16فقرة  8املادة )    .   تعليمات من الشأن هذا في الكلية تصدره وما ، الصحيحة السعودي املجتمع
    

 

 :اإلجراءات املتخذة عند الضبط 

  أو ضبط املخالف من قبل أعضاء اللجنة السلوكية أو غيرهم فيتم اتخاذ التالي:حالة إعند 

وإحالته لقسم التوجيه واإلرشاد للمرة  *في النظام وسحب بطاقته اإللكترونية الطالب خدمات قافإي -

 ،يقوم قسم التوجيه واإلرشاد بدراسة حالة الطالب وتعديل سلوكه خالل الفترة املحددةحيث  ،األولى 

يتم تطبيق عقوبات وفي حالة عدم تجاوب الطالب ،  من تاريخه ( أيام عمل 5) بحيث ال تتجاوز 

 املخالفة للمرة الثانية.

 الطالب خدماتإيقاف يتم  ،عند ضبط الطالب للمرة الثانية في مخالفة تستوجب التصحيح  -

تعديل سلوكه واعطائة مهله ل (،ريال 500) رصد غرامة مالية قدرهاويتم  ،في النظام  اإللكترونية

يتم تحويل الطالب إلى لجنة وفي حالة عدم تجاوب الطالب  ( أيام عمل من تاريخه 3) خالل 

 االنضباط.

مع لجنة االنضباط  تحويل الطالب إلىيتم  عند ضبطه في املرة الثالثة في مخالفة تستوجب التصحيح -

 .طي قيد الطالببتوصية 

  حال صدور أي فعل أو قول ينم عن رفض التجاوبضباط االنيتم إحالة الطالب إلى لجنة. 

                                                           
 مجيع البطائق املسحوبة إىل وحدة التوجيه واإلرشاد.تسلم  *
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 العقوبات: 

 العقوبة أنواع املخالفات

 .خصصةاملغير األماكن التدخين في  -1

 .غير املخصصةإلقاء أعقاب السجائر في األماكن  -2

 أو امللبس أو الزي  في العام بالذوق  االلتزام عدم -3

 –الكدش  –القزع  –) طول الشعر  الهيئة

 –البرمودا  –الشورت  –القالدات  –األساور 

 -الكتابات والرسومات املخالفة للذوق العام

 (.اللباس الضيق 

 :املخالفة للمرة األولى

  شفهًياذاره وإنلطالب في الخدمات اإللكترونية رصد وإيقاف ا -1

 .تاريخه( أيام عمل من  5تتجاوز )  وتصحيح املخالفة في مهلة ال 

 تطبيق عقوبات املخالفة للمرة الثانية.يتم في حال عدم التجاوب  -2

 :املخالفة للمرة الثانية

 رصد وإيقاف الطالب في الخدمات اإللكترونية. -1

 (. ريال  500غرامة مالية قدرها )  -2

 من تاريخه. ( أيام 3) مهلة تصحيح ال تتجاوز  -3

 .اطبضاالنتحويل الطالب إلى لجنة يتم في حال عدم التجاوب  -4

 :املخالفة للمرة الثالثة

 رصد وإيقاف الطالب في الخدمات اإللكترونية. -1

 بطي قيد الطالب. توصيةمع  اطباالنضلجنة تحويل الطالب إلى  -2

 

 :مسؤوليات الطالب 

 أي جهة أو مسؤول في الكلية.برازها في حال طلبت منه من حمل بطاقة الكلية وإ .1

 التجاوب دون تأخر في حال طلبه من أي جهة مسؤولة بالكلية. .2

 احترام جميع منسوبي الكلية وعدم االعتداء عليهم بالقول أو الفعل. .3

 اإلبالغ عن أي تصرفات مخالفة من شأنها التأثير على سلوكيات الطالب داخل حرم الكلية. .4

  قسم من خالل  أو تظلم لجامعية وواجباته يحق اللطالب بتقديم شكوى بناًء على وثيقة حقوق الطالب ا

 خدمات الطالب.
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  منسوبي الكليةمسؤوليات: 

عضو هيئة التدريس باملشاركة باإلبالغ عن املالحظات واملشاهدات للمخالفات السلوكية داخل  يعني .1

 (  Behavior Committee )  اللجنة يميلعبر إبالغ بشكل غير مباشر قاعات الدراسية وذلك باإل لا

BC@ucj.edu.sa.  ووكالة الكلية للشؤون االكاديمية معنية بحث أعضاء هيئة التدريس على التجاوب

 (من الئحة االنضباط الباب السابع 33)املادة             لتفعيل أهداف اللجنة.والتعاون 

 مسؤولون عن بالكلية؛ واملوظفون  اإلدارات ومديرو  التدريس هيئة وأعضاء األقسام ورؤساء الكلية وكالء .2

ومرافقها  الكلية داخل الطالب أحد من مخالفة وقوع وعند الكلية، وأنظمة لوائح وفق الطالب انضباط

 الالئحة.  في عليها املنصوص لإلجراءات اضبطها، وفًق  عن اختصاصهم نطاق في مسؤولين يكونون 
 (من الئحة االنضباط الباب السابع 33)املادة 

 :احتياجات تنفيذ البرنامج 

  أماكن مخصصة للتدخين حسب املقترح في الصورة املرفقة:إيجاد  -1

 
في تزويد العاملين بامليدان من أعضاء اللجنة السلوكية بأجهزة لوحية وذلك للتحقق من بيانات الطالب  -2

 .يتم التنسيق بذلك مع إدارة تقنية املعلومات بالقطاع حالة الضبط

عبر من الطالب  املخالفين عن باإلبالغ بالكلية؛ ينواملوظف اإلدارات ي ومدير  التدريس هيئة أعضاءتعاون  -3

 (من الئحة االنضباط الباب السابع 33)املادة    .BC@ucj.edu.sa (  Behavior Committee ) إيميل اللجنة 

 ، ويتم التنسيق بذلك مع إدارة تقنية املعلومات بالقطاع.(SISصالحية الرصد اإللكتروني عبر نظام )توفير  -4

mailto:BC@ucj.edu.sa


 
 

Royal Commission For Jubail & Yanbu 

Royal Commisson in Jubail 

Jubail University College 

ينبــعوالهيــئــة الملكيــــة للجبيــــل   

 الهيئة الملكية بالجبيل

 كلية الجبيل الجامعية

 

 :التسلسل التنفيذي إلجراءات الضبط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء ( من قبلتصاص االخفات السلوكية الطالبية ) ذات لإلبالغ عن املخال إيميلرسال إيتم  

 الذي سيخصص الحًقا.،  عبر إيميل اللجنة بالكلية ينواملوظف اإلدارات ي ومدير  التدريس هيئة

 


