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. يلتزم الطالب بالسلوك الذي يتناسب مع الذين يتعلمون بها يل في السامرة على الثقة بين المؤسسة وطالبهائفي جامعة أري تعليمال يعتمد

 هذا السلوك. تتجاوزهو تنظيم معالجة الحاالت التي  ا الدستور. الغرض من هذزوارهاالجامعة و مكانة

 على حد سواء. لألنثىموجه  مذكربصيغة ، ما ذكر ا الدستورفي هذ* 

 

 اتريفالتع .1

 الجامعة 1.1

الهندسيين في أريئيل, في السامرة، وبرنامج  تصميم والتكنولوجيايل للئأريمركز يل في السامرة ، وئجامعة أري

خاضعة لسيطرة أو ال، بما في ذلك هيئة أو مؤسسة لمكملة، ووحدة الدراسات الخارجية واةاألكاديميما قبل  حضيريةوالت

 التابعة لها.أو  إشرافهاتحت إشراف الجامعة أو 

  طالب 1.2

" ستثنائيمستمع حر استمع حر" و "م" و "قبول مشروط" و "طالب مقبولالشخص الذي تم قبوله للدراسة في الجامعة في حالة " 

يتواجدون وأولئك الذين تخريج دراستهم ولم يتلقوا بعد شهادة ال نهوا. بما في ذلك أولئك الذين أليتعلم بها وأي شخص مسجل كمرشح

 ن دراستهم.ع توقيففي حالة طرد / تعليق / 

 المشتكي 1.3

 شكوى ضده.قدم من قبل طالب وتضرر هيئة التدريس، موظف إداري، طالب وأي شخص  عضو 

 ت الجامعةهيئا 1.4

 ، أكاديمية أو إدارية.كل وحدة في الجامعة 

  اإلجراءات 1.5

نشرات أو منشورات الجامعة، بما الوتوجيهاتها وإجراءاتها شريطة أن يتم نشرها في مختلف دساتيرها الجامعة و أنظمة 

 في ذلك الشبكة.

 السلطات التأديبية 1.6

 الجامعة. رئيسالجامعة و كتورب، ورتأديبية للطالاالستئناف التأديبية، ولجنة الطالب اللجنة  

 منسق اللجان التأديبية 1.7

 وهو مسؤول عن تشغيل جميع األنشطة اإلدارية المتعلقة بأنشطة اللجنة التأديبية. العام رئيساليتم تعيينه من قبل 

 ممتلكات الجامعة 1.8

لمرافق الرياضية كن الطالب وا، بما في ذلك المختبرات وأجهزة الكمبيوتر والمكتبات والمكاتب ومساالجامعة رفقاتم 

 الجامعة وتقع خارج مرافق الجامعة. حت تصرف، وكذلك المعدات التي تومواقف السيارات

 مرافق الجامعة 1.9

، فيهاأنشطة تعليمية للجامعة إجراء التي يتم الجامعة و / أو  تحت تصرفجميع المناطق الخاضعة لسيطرتها و / أو في  

باستخدام وحت تصرفها المؤجرة لها أو التي تالمحتكرة من قبلها, لجامعة، من قبل ا المملوكةبما في ذلك المناطق والمباني 

 أخرى.جهات 

 الحرم الجامعي 1.10

وأي مكان آخر تقام فيه أنشطة أكاديمية نيابة عن الجامعة، بما في ات الخارجية يل وموقع الدراسئالحرم الجامعي في أري 

 .المساكنذلك 
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 القواعد التأديبية .2

  التالية: تأديبيةقواعد الال إتباعجب على الطالب ي

 طالب في المؤسسة.حالتك ك، والتصرف بطريقة مناسبة لاهزوار، هيئات الجامعة والجامعة مكانةعلى الحفاظ  2.1

 الجامعة. جراءاتإلالوفاء بجميع االلتزامات األكاديمية والتأديبية التي تنطبق على الطالب، وفقًا  2.2

 أداء واجباتهم. إطارفي لعمال الممنوحة ا تعليماتااللتزام ب 2.3

 .نطاقها النظافة والنظام فيالحفاظ على حماية ممتلكات الجامعة و 2.4

 

     المخالفات التأديبية .3

( في القائمة مخالفاتارتكاب هذه الفي أو المساعدة   الحث عليهاالتأديبية التي يرتكبها طالب )بما في ذلك  مخالفةيتم تعريف ال

 التالية:

 اك أحد القواعد التأديبية.انته 3.1

 أو ممتلكاتها أو أنشطتها سمعتهاالسلوك الذي يضر أو يحتمل أن يلحق الضرر بالجامعة أو ب 3.2

 .الجامعة و / أو إجراءات و / أو توجيهات مخالفة دساتير 3.3

 .هايوفوض هاطالب، بما في ذلك موظفي الجامعة والسلوك الذي يسيء إلى كرامة أو جسم أو ممتلكات زوار الجامعة 3.4

 إجراءات التدريس والبحث في الجامعة أو أي إجراء آخر معتمد من قبل هيئات الجامعة المناسبة. تشويش 3.5

، سواء داخل أو ظيفتهم، والتي يتم تقديمها أثناء أداء وموظفيهاالجامعة و جهات عدم االمتثال أو رفض االمتثال لتعليمات 3.6

 .أو خارجها مرافق الجامعة

 امعة في الوقت المحدد.عدم إعادة معدات الج 3.7

ة وتقديمها إلى الهيئات وثيقة مزور عدادة للجامعة أو ارتكاب فعل احتيالي أو إخفاء معلومات أو إكاذبتقديم معلومات  3.8

فيما يتعلق خارجية  جهةالجامعة أو للحصول على حقوق من في ، بما في ذلك لغرض الحصول على حقوق الجامعية

بما في ذلك المساعدة في أو لصالح شخص آخر, ، معدّها أو مقدمها، مسلم المعلومات لحبالدراسات الجامعية، سواء لصا

 وثيقة أو إدخال تغيير في أي وثيقة أو شهادة أو سجل نيابة عن الجامعة(. عدادأداء أي فعل من هذا القبيل )بما في ذلك إ

 مخالفة ما يتعلق بدراساته، بما في ذلكفرض على الطالب فيت ىخرأ وظيفةأو في أي  تظليل في واجب منزليخداع أو  3.9

 ، وكذلك تقديم المساعدة إلى شخص آخر للقيام بهذا الفعل.تلك الوظيفةاألحكام المتعلقة بأداء 

مساعدة طالب آخر في مثل هذا الفعل: بما في ة أو السلوك أثناء االمتحان أو التعليمات المتعلقة بالكتاب مخالفةاالحتيال أو  3.10

لب آخر أو السماح لطالب آخر بالنسخ أو السلوك المخالف لتعليمات المشرف أو السلوك الذي يضر ذلك النسخ من طا

 المشرف أو أي اتصال مع ممتحن آخر أو مع كل شخص غير مخول للقيام بذلك أثناء االمتحان.ب

بوله كطالب أو لمساعدة ، بما في ذلك االمتحان الذي يديره طرف خارجي، سواء تم قلجامعةلحتيال في امتحان القبول اال 3.11

 .في الجامعة كطالبلقبوله  طالب آخر

 التواصل أو  أو حيازتها خالل االمتحانو أأو المعدات اإللكترونية أو التكنولوجية  ساعدةإدخال المواد الميُحظر    3.12

 .متحانأثناء اال ةخارجي جهةآخر أو ممتحن لتواصل كتابة أو بطريقة أخرى مع امحاولة 
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 امتحانات الجامعة. دستورمخالفة  3.13

 موظف جامعي أثناء قيامه بواجباته. أمامعريف رفض الت 3.14

 عدم الحضور أو رفض الشهادة أمام السلطات التأديبية في الجامعة. 3.15

 حقائق في جلسة استماع أمام السلطات التأديبية في الجامعة.تقديم شهادة كاذبة أو إخفاء  3.16

طالبًا في الجامعة بحكم كونه لجامعة، وفي أي مكان آخر يكون فيه في مرافق اخالل تواجده سلوك غير مناسب للطالب  3.17

 من وإلى الجامعة.سفريات أو فيما يتعلق بكونه طالبًا جامعيًا، بما في ذلك 

 .فعل شائنالسلوك المخالف لمبادئ األخالق العامة ، وكذلك أي سلوك ينطوي على  3.18

 ستقالل دولة إسرائيل.أعمال مخالفة لمبادئ إعالن اكذلك التحريض ضد الدولة و 3.19

 

  تأديبيةوسائل  .4

 ، والتي سيتم تسجيلها في ملفه الشخصي:كثر من العقوبات التاليةة تأديبية لواحدة أو أمخالفيخضع الطالب المدان بارتكاب 

 تحذير / تحذير شديد / توبيخ / توبيخ شديد. 4.1

 ة دائمة أو لفترة محددة.منحمن تلقي ، والرسوم الدراسيةمزية في ، تعليمية ةائزسليمه جت إلغاء 4.2

منع أو تقييد استخدام الممتلكات الجامعية لفترة محددة أو بشكل دائم، إال لغرض الوفاء بااللتزامات التعليمية  4.3

 المفروضة عليه كطالب.

السلطات التأديبية تاريخ  تحدد .ممتلكات الجامعةتعويض مالي عن األضرار المادية التي لحقت بالهيئات الجامعية أو  4.4

 سداد مبلغ التعويض من قبل الطالب وشروطه.

 طالب. ستحدد اللجنة التأديبية طريقة الدفع.لال يتجاوز نصف الرسوم الدراسية السنوية الكاملة ل بلغمالية بم غرامة 4.5

 في دورة أو إلغاء الدورة. درجة صفرمنح إلغاء االمتحانات التي تم اختبار الطالب فيها أو    4.6

 األخرى المقدمة من الطالب فيما يتعلق بدراساته. وظائفية أو الالمنزل إلغاء الواجبات 4.7

 التي شارك فيها الطالب. دورات معينةوالدرجات في نقاط االستحقاق إلغاء  4.8

 .أو مواعيد محددة في وقت محدداالمتحان  حظر 4.9

 إلغاء الحقوق األكاديمية المتراكمة في السنة الدراسية الحالية أو جزء منها. 4.10

 ة بشكل دائم أو لفترة محددة، بما في ذلك حظر الدخول خالل فترة الطرد إلى مرافق الجامعة.الجامع طرد من 4.11

على التخرج، وشهادة مصادقة ، وتعليم، والموافقة على النموذج استشارةشهادة، بما في ذلك  أي استصدارتأخير  4.12

 لفترة محددة. لقب، وشهادة نهاءاإل

 متناع عن سلوك غير مشروع متكرر في المستقبل.كتاب تعهد باالاعتذار و/ أو  كتابتقديم  4.13

 منع دخول السيارة إلى الحرم الجامعي لفترة زمنية محددة. 4.14

المجتمع. سيتم تحديد مدة وتواريخ العمل من قبل السلطات التأديبية، وسيتم تنسيقها مع مركز لصالح خدمة  أعمالأداء  4.15

 خدمة الطالب.
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 الحد األدنى للعقوبات .5

قوبته عن إلغاء تقل ع ن، فلأو معدات إلكترونية محظورة مساعدة ممنوعة و / أو حيازة مواد لادخإبالطالب إذا أدين  .5.1

 من الدراسات لمدة فصل دراسي واحد.الطرد ومخالفة صفر في الدورة التي ارتكبت فيها الالدورة أو درجة 

تقل عقوبته عن إلغاء الدورة أو درجة الصفر  ن(، فلامتحاني أي مهمة أكاديمية )بما في ذلك إذا أدين الطالب باالحتيال ف .5.2

 والطرد من الدراسات لمدة فصل دراسي واحد. مخالفةفي الدورة التي ارتكبت فيها ال

 على الفور. من التعليم سيتم طرده -هوية تمت إدانة الطالب بتهمة انتحال  .5.3

ضعه كطالب في الجامعة، فسيتم طرد الطالب من يتعلق بو فيما عمل شائنإذا أدين الطالب بجرائم جنائية تنطوي على   .5.4

 الدراسات لمدة فصل دراسي واحد على األقل.

 سنة أو أكثر.طرد ل تكون العقوبة الدنياسأدين الطالب في حالة نشاط منظم لالحتيال و / أو نسخ و / أو تزوير،  .5.5

 سنة.ل طرد ن العقوبة الدنياي سيتم تحديده وفقًا لتقدير اللجنة، فستكولذعنف خطير، واإذا أدين الطالب ب .5.6

أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة على األقل  ذلك تطلبيالعقوبة الدنيا في الحاالت االستثنائية فقط، وفرض عقوبة اقل من يُسمح ب .5.7

 .وبموافقة رئيس الجامعة

 

  العقوبة المشروطة .6

 مخالفةرط هو أن الطالب لن يرتكب أي يجوز للسلطات التأديبية أن تأمر بأن تكون العقوبة كاملة أو جزئية مشروطة. الش 6.1

سيتم تحديدها من قبل السلطات التأديبية في فترة محددة. تبدأ مدة الشرط من تاريخ اتخاذ القرار، ما لم التي أو مخالفات 

 ينص خالف ذلك في نص القرار.

 , المنصوص عليهامخالفات ن الم [1]واحدة ب األقلقام على  إال إذاعقوبته مشروطة طالب المحكوم عليه بعقوبة لن ينفذ  6.2

 .أو بعدها مدة الشرط المخالفة خاللب وأدين

تطبق اللجنة التأديبية العقوبة سخالل الفترة المحددة، مشروطة عقوبة فرض  تم فيها مخالفةإذا تمت إدانة أي طالب بسبب   6.3

قوبات إضافية على الطالب السلطات التأديبية في فرض عقوبة أو عصالحيات من ذلك نتقص ي نالمنصوص عليها، ول

 أم تراكمية.داخلة ما إذا كانت العقوبات ستكون مت ستقرر ها. اللجنةبسببالجديدة التي تم تطبيق الشرط  مخالفةبسبب ال

 

 تكوين اللجنة التأديبية .7

 أعضاء اللجنة التأديبية هم:

 الجامعة. كتوررئيس اللجنة ، يعينه ر 

   [ أعضاء من4ما ال يقل عن أربعة ] الركتور.يعينهم  ,أعضاء هيئة التدريس بالجامعة اركب 

  بموافقة الرئيس.العام  رئيسيعينه ال مسؤول,موظف إداري 

 .عميد الطالب أو ممثل نيابة عنه 

 

 اللجنة سكرتارية .8

ديد مواعيد عن تنسيق جميع اإلجراءات الالزمة إلدارة اللجان التأديبية ، بما في ذلك تح ون منسق اللجان التأديبية مسؤواًل سيك

 .وما شابه ،اتالجلسة ، وإرسال االستدعاء
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  ممثل اتحاد الطالب .9

 مراقب. كانةفي م، إلى اللجنة التأديبية اتحاد الطالب من قبل حدديسيتم استدعاء ممثل عن اتحاد الطالب، الذي 

 

  صالحيات السلطات التأديبية .10

أكاديمي أو صالحية عضو تدريس ديبية واتخاذ قرار بشأنها ، السلطات التأديبية في سماع المخالفات التأ صالحيةسحب ال ت 10.1

أو  طبيعي للتعليملمسار اللالطالب تشويش من قبل لمنع  صالحيتهتعليمات أو اتخاذ خطوات في نطاق منح إداري ب

 االختبارات أو أي نشاط آخر في الجامعة.

إمكانية و / أو وجود إجراءات  بسبب ا الدستورهذإجراء اإلجراءات التأديبية بموجب  صالحيةو/ أو تقييد  سحبال يتم  10.2

 في هذه اإلجراءات.قرارات ضده أو بموجب ال ىكتمشطالب القانونية في المحكمة ضد ال

أي الجلسة في  سماع وإنهاءرئيس اللجنة التأديبية أو أي من أعضائها ، يحق لهم مواصلة ل الوظيفة إشغالمع انتهاء مدة  10.3

تعيين بدائلهم، وسيكونون قادرين على االستمرار في سماع حتى ، وكذلك الشكاوى الجديدة قبل ذلك أمامهم تشكوى رفع

 .لهم الءتعيين بد ، حتى لو تم التي بدؤوا بالبت فيها اإلجراءاتأو  الشكاوى و/والبت في 

 خالل في حالة اكتشإليها. ف يضيفمن واجب كل طالب في االمتثال لقوانين دولة إسرائيل بل  الدستور التأديبيال ينتقص  10.4

يقوم سلشرطة أو سلطة مختصة أخرى، عنها ل اإلبالغخالل, بأنه ارتكبت, على ما يبدو, مخالفة التي يجب جلسة تأديبية أو 

 سيتصرف وفقًا ألي قانون.والذي  الركتوررئيس اللجنة التأديبية بإخطار 

 

  المدعي .11

 دور المدعي ممثل للجامعة.في سيكون      

 

 نفاذ واإلبالغالتسجيل واإل .12

 سكرتاريةل القرارات إلى قسم حالة الطالب في التحويو الجلسةسيكون منسق اللجان التأديبية مسؤوالً عن تسجيل  .12.1

 نفيذ قرارات اللجنة.على تطبيق تاألكاديمية  سكرتاريةاألكاديمية. ستعمل ال

 وإلى اللجنة التنفيذية للجامعة. السناتام إلى تقدم اللجنة التأديبية مرة كل عام تقريراً عن أنشطتها خالل الع   .12.2

 

 

 تركيب اللجنة  .13

عضو واحد في كل هيئة ، وسيشارك أخرى( هيئةواحد أو أي  عضو) جلسةلمناسب للا هيئة، يعين رئيس اللجنة اللكل حالة 13.1

 تدريسية.لالهيئة ا كبار على األقل من

 .هيئة من عضو واحدمن قبل ( شاملاسي واحد )حتى فصل درطرد التي يعاقب عليها ب مخالفاتفي ال بتيتم ال 13.2

أعضاء. سيترأس هذه  3مكونة من  هيئةفصل دراسي في اكبر من التي يعاقب عليها بعقوبة مخالفات في ال بتسيتم ال 13.3

 العقوبة ألكثر من فصل دراسي واحد(. حينما تكون، 4.11 -و 4.10بنود المجموعة أحد كبار أعضاء هيئة التدريس )

 عدد من أعضاء اللجنة. أمامللجنة التأديبية أن يقرر، حسب تقديره، أن بعض الشكاوى ستُعرض يحق لرئيس ا 13.4

 يعمل في هيئة التدريس في القسم الذي يدرس فيه الطالب. عضو واحدلن تعقد جلسة استماع أمام  13.5
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 تقديم شكوى .14

ل الشكوى ميجب أن تش .إلى رئيس اللجنة سيحولها، الذي انن المخالفة التأديبية إلى منسق اللجعيقدم المدعي شكوى خطية  14.1

طالب ، وصف األفعال أو اإلغفاالت المنسوبة إلى الالمشتكى ضده، تفاصيل وظيفتهو المشتكيالتفاصيل التالية: تفاصيل 

 .قائمة شهود ومستندات ،أديبية المنسوبة إلى المدعى عليه، تفاصيل المخالفات التمدعى عليهال

 أدلة من المدعي. إتمامويجوز له طلب توضيح  ها.الشكوى عند استالمع على االطاليقوم رئيس اللجنة بس 14.2

الشكوى بعد موافقة شطب مفاده أنه ال يوجد أي أساس لبدء اإلجراءات التأديبية، فيجوز له  قرارإذا توصل المدعي إلى  14.3

 يوم( 14) عشر أربعة غضون في ةالجامع رئيس أمام القرار هذاستئناف على اال في الحقمشتكي للرئيس اللجنة التأديبية. 

 وسيكون قراره نهائيًا. .بذلك القيام الجامعة رئيس قرر إذا االستئناف قبول سيتم. القرار هذا ستالما تاريخ من عمل

، في أسرع وقت ممكن، يكتشمالطالب المدعى عليه والإلى  رسلستإذا قرر المدعي أنه من المناسب بدء اإلجراءات،  14.4

اإلشعار التفاصيل التالية: تفاصيل الشكوى، وصف  يشملوى والتاريخ المحدد لسماع الشكوى. يجب أن إشعار كتابي بالشك

ا المدعى عليه إلى هذسيتم توجيه المخالفات التأديبية المنسوبة إليه.  بنوداألفعال أو اإلغفاالت المنسوبة إلى المدعى عليه و

، وسيتم إرسال لبريد اإللكتروني والبريد العاديالرسالة عن طريق اظهر على موقع الجامعة. سيتم إرسال الدستور والذي ي

البريد اإللكتروني. سيتم اعتبار تاريخ تسليم البريد اإللكتروني هو التاريخ الذي واسطة بعن إرسال الرسالة رسالة إلعالمك 

 تم فيه إرسال اإلشعار إلى المدعى عليه.

س اللجنة التأديبية ما إذا كان سيتم إلغاء الشكوى أو مواصلة اإلجراءات يقرر رئيسإذا تراجع صاحب الشكوى عن شكواه،  14.5

 التأديبية.

 

 الجلسة موعد .15

شتكى إلى رئيس اللجنة، مع توصية لمحاكمة المها المدعي الشكوى في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ استالم سيحول 15.1

 الشكوى. شطبأو عليه 

، وفي ستالم الشكوى من قبل رئيس اللجنةيجب أال يتجاوز الموعد المحدد لسماع الشكوى عشرين يوم عمل من تاريخ ا 15.2

 .دعى عليه[ أيام عمل من يوم تسليم اإلشعار إلى الم7موعد ال يتجاوز سبعة ]

األسباب، خالل  تفصيل جنة معرئيس الل عالمفي تأجيل موعد الجلسة بإ المعني المشتكيالمدعي أو المدعى عليه أو  سيقوم 15.3

 في والمشتكي والمدعي المدعى عليه إلى التأجيل بطلب اللجنة رئيس قرار تسليم يتميومي عمل من تاريخ تسليم اإلشعار. 

 .تأجيلال طلب تقديم تاريخ من عمل يومين يتجاوز ال موعد في ولكن ممكن، وقت أسرع

 قوة قاهرة".تأجيل الجلسة بسبب "نائية لطلب يبت رئيس اللجنة في الحاالت االستث 15.4

[ 3ثالثة ]بهيئة من [ أيام عمل( 7، يجوز لرئيس اللجنة استدعاء جلسة استماع عاجلة )قبل سبعة ]في حاالت استثنائية 15.5

 أعضاء.

 الجلسة اجراءات .16

  لتالية:ا بأحد الجهاتة عانيجب أن يكون المدعي والمدعى عليه حاضرين عند سماع الشكوى. يجوز للمدعى عليه االست 16.1

 يل،ئطالب آخر يدرس في جامعة أري 

 االستئناف، ةيالتأديبلجنة الليس مراقبًا أو عضًوا في الذي ، وممثل اتحاد الطالب / 
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  الجامعةموظف، 

  إذا ، دعى عليه نفسه حاضراً وقت الجلسةالم اللجنة التأديبية بشرط أن يكون أمامادعاءاته  إلدارةمحامي حسب اختياره

عمل من تاريخ استالم  [7]اللجنة في غضون سبعة أيام  يةراسيقوم بإخطار سكرتعليه أن محامي، عانة باالستقرر طالب 

 كمساعدة للمدعي. للجامعة تعيين محاٍم نيابة عنها الشكوى، ويجوز

به. ، فإن جلسة الشكوى ستعقد في غيالى الرغم من استدعائه حسب األصول، عحضر المدعى عليه في الوقت المحددإذا لم ي 16.2

لمدعى عليه. بغياب االمدعى عليه في الظروف الموضحة أعاله، فسيحق للجنة اتخاذ قرار حتى لو بغياب إذا عقدت جلسة 

 في اإلغائه طلب تقديم عليه للمدعى ويحق ،امنه بنسخة اللجنة رئيسسيبلغه  عليه، المدعى بغياب قرار اتخاذ حالة في

عقد جلسة استماع للشكوى  إعادةيحق لرئيس اللجنة تأجيل الجلسة أو . القرار تبليغه تاريخ من عمل أيام( 7) سبعة غضون

 بحضور المدعى عليه. 

 استماع جلسة عقد إعادة التأديبية اللجنة رئيس من يطلب أن عليه للمدعى يحق عليه، المدعى غياب في القرار اتخاذ تم إذا 16.3

اع لسبب مبرر، بناًء على تقدير رئيس اللجنة، ستعقد هذه جلسة استم عقد إعادةإذا طلب المدعى عليه  .بحضوره للقرار

 يوم عمل من تاريخ اتخاذ القرار بشأن الطلب. 14الجلسة في غضون 

، وإخطار منسق اللجان طبع و/ أو شهود مشتكيشهود إلى الجلسة، بما في ذلك الز للمدعي والمدعى عليه استدعاء يجو 16.4

 .عقد الجلسةالجلسة. عدم ظهور الشهود لن يمنع  ( أيام عمل قبل5التأديبية في غضون خمسة )

 يراها عادلة وفعالة. التي طريقةال، بما في ذلك استدعاء الشهود، بجنة جلسة االستماع ويتلقى األدلةرئيس الل سيدير 16.5

لمدعي أو على طلب ا او / أو بناءً  تقديرهحسب  ، ما لم يقرر رئيس اللجنة خالف ذلكالجلسة التأديبية في جلسة مغلقة تعقد 16.6

 المدعى عليه.

هناك موافقة . طالما بشأن العقوبة المدعي( مع الطرف ادعاءتسوية )صفقة  يةالتوصل إلى اتفاق للطالب المدعى عليه إمكانية 16.7

 العقوبة، مستوى بشأنالتسوية  على اللجنة رئيس وافقإذا  إلى مصادقة رئيس اللجنة.  إحالتهاسيتم ذلك على  األطرافبين 

 .االستئناف عليه يمكن وال نهائًيا القرار هذا سيكون - عليه المتفق عقوبةال ذلك في بما

 وفي نهاية كل فصل دراسي. اتلطالب في بداية كل فترة امتحانل يةتأديباللجنة النشر قرارات  نبغيي 16.8

 إضافية. مخالفاتاألخرى أو اإلضافية في حالة اكتشاف  إلجراءاتاليس في ما سبق ذكره ما يمنع  16.9

 ارالقر  .17

( يوم عمل من تاريخ االنتهاء من أخذ األدلة واالستماع إلى حجج 14رئيس اللجنة في غضون أربعة عشر )عموما يقوم  17.1

 كتابًيا يعبر عن قرارات الهيئة التي ناقشت القضية. عللقرار مبنشر  ,األطراف

إلى مسؤولين آخرين في الجامعة. سيتم ، باإلضافة لى المدعي والمدعى عليه والمشتكييرسل منسق اللجنة نسًخا من القرار إ 17.2

 نسخة من القرار في الملف الشخصي للمدعى عليه.إرفاق 

آخر، أو يقرر رئيس لجنة االستئناف تأجيله  موعد، ما لم تقرر الهيئة، في نص القرار، يبدأ نفاذ القرار في يوم إصداره 17.3

 (.21.4 بند)انظر 

 التأديبية مطلقًا.، يكون قرار اللجنة في حالة عدم تقديم استئناف 17.4
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 قرار مؤقت .18

الجامعة أو رئيس لجنة التأديب الطالبية اتخاذ قرار مؤقت، بما في  رئيس، يجوز لن مخالفة تأديبيةععند استالم شكوى  18.1

وحظر استخدام حظر االمتحان, لفترة محدودة، وتقييد دخول الطالب إلى الحرم الجامعي،  ةمن الدراس الطردذلك: 

 وأي قرار آخر. الممتلكات الجامعية

يتم اتخاذ قرار مؤقت في حالة وجود شك في حدوث اضطراب في روتين نشاط الجامعة و / أو إلحاق الضرر بالنظام العام  18.2

 .)سيعلل القرار( هذا اإلجراءمثل في منطقة الجامعة و / أو إصابة جسدية أو غيرها و / أو حاالت خاصة أخرى تتطلب 

 لم يحضرمنح الطالب المدعى عليه فرصة، وفقًا لظروف القضية، للتعبير عن حججه. إذا  ، سيتمقبل اتخاذ القرار المؤقت 18.3

 .غيابيتقديم حججه، سيتم اتخاذ قرار ل الطالب

 يجب أن يكون القرار المؤقت ساري المفعول حتى يتم عقد جلسة تأديبية ويتم التوصل إلى قرار في الجلسة.   18.4

الجامعة أو  رئيسمعلل إلى ، يجوز للمدعى عليه تقديم طلب كتابي مسبب عى عليهذ قرار مؤقت في غياب المدفي حالة اتخا 18.5

 عقد جلسة استماع بشأن قضيته بحضوره. عادةإللطالب ل يةلجنة التأديبالرئيس 

جلسة استماع، يجب أن تعقد الجلسة في موعد ال عقد  إعادةعلى لطالب ل يةلجنة التأديبالالجامعة أو رئيس  رئيسإذا وافق  18.6

 ( أيام عمل من تاريخ استالم الموافقة.7جاوز سبعة )يت

نسخة من  إرفاقورؤساء الوحدات ذات الصلة. سيتم  مشتكيترسل نسخة من القرار المؤقت إلى المدعى عليه والمدعي وال 18.7

 الملف الشخصي للمدعى عليه. إلىالقرار المؤقت 

 .االستئناف لجنةالقرارات المؤقتة أمام  يمكن االستئناف علىال  18.8

، إما بمبادرة منه أو و تعديل القرار المؤقت في أي وقتإلغاء ألطالب ل يةلجنة التأديبالالجامعة أو رئيس  رئيسيجوز ل 18.9

 بمبادرة من طرف آخر.

 الجامعة. رئيسإلى  أمامتعليم ن اليجوز إعادة النظر في قرار مؤقت بشأن الطرد م 18.10

 يكون قرار رئيس الجامعة نهائيًا. 18.11

 

 لتعويضإنفاذ الدفع أو ا .19

، ما لم من تاريخ استالم الحكم( يوم عمل 30في أي حالة يتم فيها فرض غرامة مالية، يتم دفع الغرامة في غضون ثالثين ) 19.1

( يوم عمل من تاريخ 30ثالثين ) بمرور تبطة بمؤشر أسعار المستهلك من ينص خالف ذلك. يجب أن تكون الغرامة مر

 الحكم وحتى تاريخ السداد الفعلي.

 حدد وفقاً إلجراءات الجامعة.ذي يرئيس اللجنة التأديبية أن يأمر بدفع الغرامة على أقساط على النحو اليجوز ل 19.2

 .اتتحدد اللجنة طريقة دفع التعويض 19.3

 

  لجنة االستئناف .20

 تشمل لجنة االستئناف للشؤون التأديبية: 20.1

 6  السنات ينتخبهم ,هيئة تدريسمن كبار أعضاء 

 أو ممثله العام رئيسال 

  عامة يعينها المجلس التنفيذيشخصية 

 عامة ةأو شخصيهيئة تدريس من كبار بين أعضاء اللجنة الذين هم أعضاء  من قبل الركتور يعين رئيس اللجنة منس 
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 االستئناف لجنة في عضواً  الطالب اتحاد ممثل يكون سوف 

موضوع المتعلقة ب جلسة باالستئنافي أعضاء، على النحو الذي يحدده رئيس اللجنة. في أ 5لجنة االستئناف من  تتكون هيئة 20.2

(، سيكون رئيس اللجنة من كبار شابه، وتزوير الوثائق األكاديمية، وما وظائفاالمتحانات والفي  نزاهةالنزاهة األكاديمية )

 أعضاء هيئة التدريس.

لجنة االستئناف  أعضاء من قائمة أعضاء  3 منعضو واحد قرار في استئناف على يجب أن يكون تكوين لجنة االستئناف  20.3

 من كبار تتعلق بالنزاهة األكاديمية )انظر أعاله( هو عضو مخالفةلطالب، شريطة أن يكون رئيس الهيئة في أي ل يةلتأديبا

 هيئة التدريس بالجامعة.

، ما لم لحالع مراعاة ما يقتضيه اختالف اجميع البنود المتعلقة بسماع اللجنة التأديبية سارية فيما يتعلق بلجنة االستئناف، م 20.4

 يتعلق باالستئناف. بند معين فيماينص خالف ذلك في 

 

   تقديم استئناف .21

( أيام 7في غضون سبعة )على القرار يجوز للمدعى عليه أو المدعي أو المشتكي تقديم استئناف إلى رئيس لجنة االستئناف  21.1

 .تبليغهم القرارعمل من يوم 

 يحيله إلى رئيس اللجنة وإلى األطراف األخرى.سجان، الذي منسق اللاالستئناف بشكل معلل ومفصل إلى يقدم  21.2

( أيام عمل من تاريخ 7/ المدعي / المشتكي رده على االستئناف إلى رئيس اللجنة في غضون سبعة ) المدعى عليهيرسل س 21.3

 يتم تحويل نسخة إلى المستأنف.  طلب االستئناف إليه كتابة. بليغت

 التأديبية.على قرارات اللجنة  ستئنافيقتصر اال 21.4

له أثناء جلسة  ، ما لم يتم اكتشاف أدلة جديدة لم تكن معروفةتقديم أدلة في االستئناف المستدعى ضدهال يجوز للمستأنف أو  21.5

 .إبرازها, ، أو إذا كان رئيس لجنة االستئناف يعتقد أن هناك ظروفًا خاصة تتطلب، ألسباب تتعلق بالعدالةاللجنة التأديبية

رئيس ال إعالمعلى طلب المستأنف.  ا، بناءً خالف ذلك اللجنة التأديبيةرئيس  قررتنفيذ الحكم إال إذا  ؤجل يتقديم االستئناف ال 21.6

 الموعد المحدد لسماع االستئناف. ع تفصيلرسل إلى األطراف في أقرب وقت ممكن، مباالستئناف سي عن قراره السماح

 

 سماع االستئناف موعد .22

لى رئيس اللجنة اإلشعار إموعد تبليغ ( يوم عمل من 14جج األطراف في غضون أربعة عشر )لجنة االستئناف إلى حتستمع هيئة 

عمل من موعد تبليغه  أيام [3]معللة, في غضون ثالثة  ألسبابسيعلم الرئيس, الجلسة، موعد  تأجيل أحد الطرفين . إذا طلبالطرفين

 .يكون نهائيًاسف والمدعي في أقرب وقت ممكن و. يجب تسليم قرار رئيس اللجنة بطلب الرفض إلى المستأناراإلشع

 

 االستئنافإجراءات البت في  .23

 االستئناف فقط. الئحةالواردة في  بابتقتصر حجج األطراف والمناقشة على األس 23.1

23.2  ُ  تراها عادلة وفعالة. التي طريقةالجري لجنة االستئناف النظر في الطعن بت

 .البت عادةإ، مع تعليمات بشأن للبت فيها شكوى إلى اللجنة التأديبيةيجوز للجنة االستئناف أو رئيس اللجنة إعادة ال 23.3

لطالب الذي هو طرف في االستئناف يستطيع احضور االستئناف.  االستئناف ، يحق لطرفيأثناء النظر في االستئناف 23.4

 حججه أمام اللجنة. دارة، في إأ15محدد في بند الحصول على المساعدة، كما هو 



  

11 

 

وإصدار  االستئناف، ال يؤخر جلسة االستماع في ، بعد استدعائه حسب األصولاالستئنافجلسة من  أي من األطراف تغيب 23.5

 القرار، وال ينتقص منه.

( أيام 7إلغاء القرار في غضون سبعة ) طلبأن ي تغيب، يجوز للطرف المفينفي حالة عقد الجلسة دون حضور أحد الطر 23.6

 صالحية التي لهاوإلغاء القرار أمام لجنة االستئناف،  طلبستماع إلى نسخة من القرار. سيتم اال بليغعمل من تاريخ ت

أي قرار آخر: إلغاء و / أو تغيير القرار وفقًا لتقدير اللجنة. يجوز للجنة أيًضا عقد جلسة اتخاذ التصديق على القرار و / أو 

 .طلباستماع لالستئناف بحضور مقدم ال

 

 الرئيس أماماعتراض  .24

ستطيع المدعى ، يأو إلغاء سنة دراسية أو جزء منهاواحد كثر من فصل دراسي بطرد ألنهائي بقرار  ى عليهدعإذا ُحكم على الم

( أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار. يجوز 7أن يقدم إلى الرئيس طلًبا بالعفو أو طلبًا للتخفيف من العقوبة في غضون سبعة )عليه 

 .هي كماأو يغير أو يترك العقوبة خفف للرئيس أن ي

 

 نشر القرار .25

، على لوحة الهوية يجوز لرئيس اللجنة التأديبية أن يقرر نشر قرار تتخذه اللجنة التأديبية أو لجنة االستئناف، بشكل مجهول 25.1

 الجامعة أو وحدة معينة أو أي وسيلة أخرى متاحة للجامعة.عالنات إ

 .رئيسخارج الجامعة لموافقة ال جهاتإلى يخضع تسجيل المخالفة وعقوبتها في ورقة الدرجات أو نقل المعلومات  25.2

 

 الحفاظ على الصالحيات .26

تعليمات أو  منحالسلطات التأديبية في سماع المخالفات التأديبية واتخاذ قرار بشأنها ال تبطل سلطة الهيئات الجامعية في  صالحيةإن 

أو االمتحانات أو أي نشاط آخر في  تعليملل سليمالطالب في المسار ال تشويش من طرفلمنع  صالحيتهااتخاذ تدابير في نطاق 

 األخرى للجامعة. دساتيرالجامعة. ال يجوز أن تنتقص أحكام هذه المواد من الصالحيات بموجب ال

 .الدستورتمديد أي فترة محددة في  صالحية لرئيس اللجنة في حاالت استثنائية

 

  اختيار غرامة  .27

، يمكن استبدال جلسة االستماع في اللجنة بسيطة )كما هو مذكور في ملحق أ( لفاتمخاالمحددة على أنها  مخالفاتبالنسبة لبعض ال

(. سوف 16.7 لبندوالمدعي وبموافقة رئيس اللجنة التأديبية )وفقًا  المدعى عليه". يخضع لموافقة غرامة"اختيار  دفعالتأديبية بـ

 يشكل دفع الغرامة اعترافًا بالذنب وسيتم تسجيله في الملف الشخصي.

 

 العقوبات المالية .28

 ُمرفق طيه ملحق )أ(. المحددة لهاجدول العقوبات المالية والمخالفات 
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 ءات القانونيةواإلجرا اتقوانين اإلثباتالخضوع ل .29

 .، وسيتم إصدار الحكم وفقًا ألفضل حكم من أعضاء اللجنةدل وسريعفي اللجنة بأكثر الطرق فعالية التخاذ قرار عا البتجري يس

 في المحاكم. المتبعة، بما في ذلك يةإلجراءات القانوناأو  اإلثباتاتلقوانين ملزمة أو خاضعة للقانون الموضوعي أو غير اللجنة 

 

 التحقيق / اإلجراء الجنائي .30

)بما في ذلك التعليق(  بشأنهالجامعة اتخاذ قرار مؤقت  رئيسأو  كتورجنائي، فيجوز للر إجراءجد الطالب في تحقيق أو في تواإذا 

 المتعلقة باإلجراءات المؤقتة. ا الدستور، مع مراعاة أحكام هذالجنائي جراءاإلانتهاء  حتى
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 اختيار غرامة -مخالفات -ملحق أ

 

 مبلغ الغرامة )ش.ج.(      مخالفات اختيار غرامة:

 100                                                                                                  للتعليمالمسار الطبيعي  تشويش

التزام فيها يُطلب  والتيالجامعة  رافقمحمول في مالهاتف في التحدث بصوت عاٍل التحدث بصوت عاٍل أو ال

                   الهدوء
100 

 300                  إصابة موظف الجامعة أو طالب

 100                                                من قبل المحاضر فيهفي مكان يحظر إدخال الطعام أو األكل  // التمرين محاضرةالاألكل أثناء 

 300   المختبرات أو المكتبةإلى إدخال الطعام 

 300 الجامعةغير مالئم في سلوك 

 300                                                                                                      ممتلكات الجامعةضرر ب إلحاق

 500                                                                                        الجامعة في نطاقالتجارة غير المصرح بها 

 500                                                              بحكم منصبه تأعطيالتي عدم االلتزام بتعليمات الموظف الجامعي 

 محظورالركن في مكان 

في أماكن وقوف سيارات محجوزة، في الممرات ومواقف السيارات، عند مدخل المباني، في  الركنبما في ذلك: )

وقوف السيارات" أو في األماكن التي يمنع " تي تحمل الفتةاألماكن المخصصة للتحميل والتفريغ، في األماكن ال

وقوف , واألرصفةأسطح الحدائق انب الطريق، وأسطح الجرانيت، وعالمات حمراء وبيضاء على جإليها ب أشير

      بطريقة تؤدي إلى اضطراب مرور أي مركبة و / أو مشاة(.الركن أو  أو ين السيارات في مكان

100 

 يرة خطسيارات في ظروف  ركن       

ممر إلى مكان آخر لوقوف السيارات / ممر  /بشكل قانوني يغلق على سيارة تقف ركن سيارة بشكل بما في ذلك: )

                                           للطوارئ / معبر في بوابات الحرم الجامعي(

300 

 خطيرة سيارات في ظروف  ركن

                                                                                مخصصة للمعاقين أو تعطيل حركة المرور في الحرم الجامعي(.بما في ذلك وقوف السيارات في األماكن ال)
1000 

 

 


