
 

ّعامّ 

وينطبُق على جميع  1121تشرين الثِّاني عام  21الحاليِّ منذ يوم نشره، أي بدًءا من يوم  الن ِّظاميسري مفعول 

ِّراسات العُليا)الطَّالب الذين يدرسون في الُكليَّة  وهو يُلغي األنظمة السِّابقة ( قسم التَّربية، قسم العُلوم، وقسم الد 

 .التي كانت سارية المفعول في الُكليَّة سابقًا

 

 لطَّالبلجنةّتأديبّا

  ن  ظامتعريفاتّالّ.أ

مكتبة، المختبرات، غرف ُغرف المحاضرات، ال: ساحة الُكليَّة، بناياتها ومرافقها، بما في ذلك-"الُكليَّة" .1

نة، أو  الحواسيب، مواقف السيِّارات، مساكن الطَّلَبة، ومرافق الُكليَّة سواء كانت بملكيِّتها، أو ُمضمَّ

نة لها،  ُمستأَجَرة، حتِّى لو كانت خارج نطاق حرم الُكليَّة، بما في ذلك أراٍض ومباٍن بملكيَّة الُكليَّة، أو ُمضمَّ

رة لها، وموجودة ب استخدام أطراف أخرى، وكذلك ُكلِّ مكان آخر تجري فيه فعاليِّات لها عالقة أو مؤجَّ

 . أو بُحكم كونه طالبًا في الُكليَّة/بدراسة الطَّالب في الكليَّة و

 .أو لصالح الُكليَّة/أيِّ شخص يقوم بالتِّدريس أو اإلرشاد من قبل الُكليَّة و-"ُمحاضر" .2

هو ليس ُمحاضًرا، سواء كان من الطِّاقم األكاديميِّ أو الطِّاقم أيِّ شخص ُمستَْخَدم من الُكليَّة و-"عامل" .3

، أو أيِّ شخص ُمستخدم من قبل و ن /اإلداريِّ أو من أجل الُكليَّة، سواء كان أجيًرا مستخدًما من الُكليَّة، أو م 

دي الخدمات للُكليِّة  .ُمَزو ِّ

ِّ -"طالب" .4 ِّراسة في الُكليَّة، سواء للد  َل وقُب َل للد  ِّراسة لغير اللِّقب، ويشمُل ُكلِّ من تسجَّ راسة للقٍب جامعيِّ أو للد 

ذلك َمن يقوم بإجراءات القُبول ولم يُرفَض طلبه لالنتساب إلى الُكليَّة، وَمن أنهى ُمدَّة تعليمه ولم يحصل بعد 

 .في الفترة التي وقعت خاللها الُمخالَفَةعلى شهادة، بما في ذلك من كان طالبًا 

 .التِّأديب، لجنة التِّأديب لالستئنافاتلجنة -"ُسلطات القضاء" .5

ف في البند ح-"الُمشتكي" .6   .2كما هو ُمعرَّ

ِّمت ضدُّه شكوى-"الُمدِّعي" .7 ِّم، وُمتولِّي الشِّكوى ضدِّ من قُد    .ُمقد 

ِّمت ضدُّه الشِّكوى-"الُمشتَكى عليه" .8  .من قُد 

ة" .9 ة الِّتي تتَّخذُها إدارة الُكليَّة-"القضيَّة الُملحَّ ُد هذه القرارات كمالحق في ذَيل هذا  .القرارات الخاصَّ تَر 

  .التِّنظيم

 

  قواعُدّاالنضباطّ.ب

فَة، مع السِّعي إلى كشف الحقائق، والحفاظ في الوقت ذاته  ُِّد لجنة التأديب على تنفيذ إجراءات تأديب ُمنص  تُشد 

 .على ُحقوق الطِّالب

 :ينبغي على الطُّالِّب االلتزام بقواعد االنضباط التِّالية 

بما يتَّفق مع القانون، وأهداف الُكليَّة، ومقاصدها، ( كما تمِّ تعريفه أعاله)السُّلوك في حرم الُكليَّة  .1

ة  .وأُسس األخالق العامِّ



 
، وُطالبها، واالمتناع عن المسِّ بسالمتهم، أو الحفاظ على كرامة الُكليَّة، ومحاضريها، وُمستَْخَدميها .2

 .أجسادهم، أو ممتلكاتهم

 .بجميع الواجبات األكاديميَّة، والواجبات األخرى حسب قوانين الُكليَّة، وأنظمتها القيام بنزاهة .3

، وفي  .4 االمتثاُل لتعليمات ُسلُطات الكليَّة ومؤسِّساتها، وُمحاضريها، وُمستَْخَدميها، التي تصُدُر بُحكم 

  .انينهاسياق قيام المذكورين بتنفيذ المهامِّ المنوطة بهم بناًء على أنظمة الُكليَّة، وقو

 .الحفاظ على ُممتَلَكات الُكليَّة، على الن ِّظام، والنِّظافة في جميع أرجائها .5

 

                                                                                  ُمخالفاتّالن  ظامّ.ج

إلى عدم االلتزام  أو قد تؤدِّي ُمخالفة الن ِّظام هي ُكلِّ عمل أو تقصير، أو ُمساَعدة في عمل أو تقصير، تؤدِّي

لة أعاله، سواء وقعت هذه المخالفة داخل حرم الُكليَّة، أو خارج الحرم، والمقصود بها  بقواعد االنضباط الُمفصَّ

 :إحدى اإلمكانيِّات التِّالية أو أكثر

 :ُسلوك ال يليق بالطِّالب، والذي يتجلِّى بإحدى األعمال أو التقصيرات التِّالية .1

 .الطِّالب بسببه جنائيًّا بتهمة ُمشينةُسلوك أديَن  (1)

ن شأنه أن يمسِّ بكرامة الُكليَة، أو بكرامة أحد محاضريها، أو ُمستخَدميها، أو  (2) ، أو كان م  ُسلوك مسِّ

 .ُطالِّبها، أو ُضيوف ها

ن شأنه أن يمسِّ بالسِّالمة البدنيَّة، أو سالمة ممتلكات أحد محاضري الُكليَّة، أو  (3) ، أو كان م  ُسلوك مسَّ

 .ستَخَدميها، أو ُطالِّبها، أو ُضيوف هامُ 

، ُسلوك (4) ن كان أو مسَّ ، سواء (بما في ذلك ُحقوق الُملكيَّة الفكريِّة)يمسِّ بُممتلكات الُكليَّة  أن شأنه م 

ف ُمحاضر، أو ُمستخدم، أو طالب  .كانت هذه الممتلكات كان في خدمة الجمهور، أو كان تحت تصرُّ

أن يُعرق َل لمجرى التِّدريس، والبحث في الُكليَّة، أو لكلِّ نشاط آخر ُسلوك عرقََل، أو كان من شأنه  (5)

 .تَقوم به الُكليَّة

ُسلوك غير الئق من قبل طالب أثناء ُوجوده في حرم الُكليَة، وفي أيِّ مكان آخر موجود فيه بُحكم  (6)

 .كونه طالبًا في الُكليَّة

لُ  .2 لة في الُكليَّة، بما في ذلكُسلوك فيه عدم انصياع، أو رفض االمتثال لتعليمات السُّ  :طات الُمخوَّ

ِّياسي، والُمظاهرات في حَرم الُكليَّة (1)  .أنظمة تتعلَّق بالنِّشاط الس 

ة للعام  (2)  .2891التِّعليمات القانونيَّة، وأنظمة منع التِّدخين في األماكن العامِّ

 .بتنفيذ مهامِّ وظيفتهأو ُمستخدم في الُكليَّة، تُعطى بُحكم وفي سياق قيامه /تعليمات ُكلِّ ُمحاضر، و (3)

 .تعليمات استخدام مرافق الُكليَّة، بما في ذلك تجاُوز الُحدود الُمتاحة لها (4)

ِّراسة في الُكليَّة، أو له عالقة بُحقوق ُمعيَّنة في الُكليَّة، أو ُمساَعدة  (5) داع ُمتعل ِّق بالد  أيِّ عمل غشِّ وخ 

اعدة، أم كاَن بدون ُمقابل، سواء كانت شخٍص آخر، سواء كان هذا العمل ُمقاب ل رشوة لمن قام بالمس

فة في البند ]للمساعدة عالقة باالمتحانات  التي تُجريها الُكليَّة، أم لم تُكن لها [ أدناه( 2)1كما هي ُمعرَّ

 .عالقة



 
، له عالقة بالواجبات األكاديميَّة، أدِّى إلى تقييم خاطئ، أو أيِّ عمل أو تقصير، بقصد الخداع، أو بدون قصد .3

شأنه أن يؤدِّي إلى تقييم خاطئ لتحصيل الطِّالب أو قدراته العلميَّة، سواء كان هذا الخداع ناجًما أو كان من 

 :غير ناجٍم عن أحد العوامل التِّالية

، أو االمتحان  (1) ، أو االمتحان الفصليِّ ِّقة بالسُّلوك أثناء االمتحان النِّهائيِّ ُمخالفة التِّعليمات المتعل 

التِّزامني، أو االمتحان المحوسب، أو االختبار، أو االمتحان البيتي، أو الوظيفة، أو وظيفة ورشة، أو 

، أو إلى تقييم وظيفة إنهاء، أو المشاركة في الدِّورة، أو أيِّ فعاليِّة أخرى تهدف  التِّحصيل العلميِّ

ة أكاديميَّة أخرى يُكلَّف بها الُطالِّب، سواء كانت من ق بَل الُكليَّة، أم لم تُكن  قُُدرات الطِّالب، أو أيِّ مهمِّ

ن ق بَل ها   :أو ُمساعدة آخرين لتنفيذ مثل هذه المخالفة، بما في ذلك من خالل"( االمتحان: "فيما يلي)م 

أو قبل /أو نقلها خالل االمتحان، و/أو حيازتها، و/ُمساعدة ممنوعة لالمتحان، وإدخال موادِّ  .أ

 .االمتحان

ِّيًّا، أو شفَويًّا، بواسطة أجهزة ات ِّصال، أو  .ب التَخاُطب، أو محاولة التِّخاُطب سواء كان ذلك خط 

 .بأيِّ طريقة أخرى، مع أطراف خارجيَّة، أو مع الُممتََحنين اآلخرين أثناء االمتحان

دة ممنوعة ن .ج  .لها عالقة باالمتحانسخ أو ُمحاولة النِّسخ من طالٍب آخر، أو من مادَّة ُمساع 

ف بشكٍل ُمخالف لتعليمات الُمراقب في االمتحانات .د  .التِّصرُّ

ف بشكٍل ُمخال ف ألنظمة االمتحانات  .ه  .التَّصرُّ

 .نإرسال شخص آخر كي يُجري االمتحان، أو انتحال شخصيَّة طالب آخر في االمتحا .و

  .في الدَّرس تزييف المشاركة (2)

إدخال أيِّ تغيير على دفتر االمتحان بعد انتهاء الوقت الُمخصَّص لالمتحان، أو أثناء مراجعة الدَّفتر  (3)

 .بعد الُحصول على تقييم، أو أثناء كشف االمتحانات

ة  (4) الغشِّ في االمتحان، أو الوظيفة المنزليَّة، أو في وظيفة الورشة، أو وظيفة اإلنهاء، أو في أيِّ مهمِّ

مخالفة التِّعليمات والمعايير الُمتَّبعة في تعليميَّة أخرى يُكلَُّف بها الطِّالب في إطار دراسته، بما في ذلك 

ِّراسة الجامعيَّة والُكليَّة، ولها عالقة بتنفيذ تلك  ة، أو مساعدة طالب آخر في مثل هذا العملالد   .المهمَّ

أيِّ عمل أو تقصير أدِّى أو كان من شأن ه أن يُؤدِّي إلى الحيلولة دون تنفيذ حقِّ طالب أو ُحقوق الطُّالب  .4

اآلخرين في الُوصول إلى المرافق، أو الُكتُب، أو وسائل التِّعليم والتَّعلُّم األخرى، أو أيِّ حقِّ آخر يستحقِّونه 

 .القانونحسب 

ش الجنسيِّ للعام  .5 ، أو الُمضايَقَة كما تمِّ تبيينها في قانون منع التِّحرُّ ش الجنسيِّ ، وقانون المساواة 2889التَّحرُّ

  .2899في فَُرص العمل للعام 

 

 ُسلُطاتّالُحكمّ.د

 :ُسلُطات الُحكم هي 

  الل جنةّالت أديبيَّة  .1

   المبنى



 
ن لجنة التِّأديب من سبعة          :أعضاءتتكوَّ

، ويُعيِّنُه  (1) ينبغي أن يحمل رئيس لجنة التِّأديب لقبًا أكاديميًّا رفيعًا، وأقدميَّة أربع سنوات في الُكليَّة على األقلِّ

 .س الُكليَّة بالتِّشاُور مع العميدرئي

ن لُهم أقدميَّة ال تقلِّ عن ثالث  لطِّاقم األكاديميِّ الستِّة هم من أعضاء اأعضاء اللِّجنة  (2) في المؤسَّسة ممَّ

 .يكون لُكلِّ قسٍم ُممثِّالن في اللِّجنة. سنوات في الُكليَّة

ِّل لجنة الطُّالِّب أن يكون حاضًرا في الُمداوالت. ُممث ِّل عن لجنة الطُّالِّب: ُمراق ب (3) ب على ُممث  إذا لم . يتوجَّ

 .تغيُّب ه ُمسبَقًا، تُجرى الُمداوالت بدونهيصل إلى الُمداوالت، ولم يُبل غ عن 

ئيس، وأربعة من أعضاء اللِّجنة-الحدِّ األدنى إلجراء الُمداوالت هو خمسة أعضاء (4)  .الرِّ

 .يُشغل رئيس اللَّجنة منصبه لمدَّة أربع َسنوات. مبنى أعضاء اللِّجنة ثابت لمدَّة ثالث سنوات (5)

وا في إ (6)  .شغال مناصبهم لمدِّة واليتين ُمتتابعتينيحقِّ لرئيس اللِّجنة، وأعضائها أن يستمرِّ

 

   الل جنةّالت أديبيَّةّلالستئنافات .2

 المبنى       

 :في اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات خمسة أعضاء

على رئيس اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات أن يكون صاحب لقب أكاديميِّ رفيع، وأقدميَّة ال تقلِّ عن أربع  (1)

 .ويُعيِّنُهُ رئيس الُكليَّة بالتَّشاُور مع العميد سنوات في الُكليَّة،

ن ال تقلِّ أقدميِّتهم عن ثالث سنوات على األقلِّ  (2) فيع في المؤسَّسة، وممِّ ثالثة أعضاء من الطِّاقم األكاديميِّ الرِّ

 .يكون ُهناك ُممث ِّل واحد عن ُكلِّ قسم في اللِّجنَة. في الُكليَّة

لَبَة (3)  .َعميُد الطَّ

الُمداوالتفيحاضًرايكونأنالطُّالِّبلجنةُممث ِّلعلىيتوجَّب. لجنة الطُّالِّب ُممث ِّل عن: ق بُمرا (4) لمإذا.

 .بدونهالُمداوالتتُجرىُمسبَقًا،تغيُّب هعنيُبل غولمالُمداوالت،إلىيصل

ئيس َوُعضوان آخران-الحدِّ األدنى إلجراء الُمداوالت ُهَو ثالثة أعضاء (5)  .الرِّ

 .يُشغل رئيس اللِّجنة منصبه لُمدَّة أربع سنوات. التِّأديبيَّة لالستئنافات ثابت لمدَّة ثالث سنواتمبنى اللِّجنة  (6)

وا في إشغال مناصبهم لواليتين ُمتعاق بَتين (7)  .يحقِّ لرئيس اللِّجنة، وأعضائها أن يستمرِّ

 

  تمثيلّالُكليَّة –هيئةّاالد  عاءّ.ه

ن ق بَل رئيس الُكليَّة،  ُم الدَّعوى يُعيَّن الُمدِّعي م  ِّ ِّعاء، يُقد  ويقوم بدور الُمدِّعي خالل الُمداوالت، يستدعي ُشهوَد االد 

ِّلُها   .ويُعل 

 

 هيئةّالد  فاعّ.و

ٌِّل عن لجنة الطُّالِّب للقضايا التأديبيَّة، ( الُمدَّعى عليه)يحقُّ للطِّالب المتَّهم بمخالفة حسب هذا الن ِّظام  ِّلَهُ ُممث  أن يُمث 

 .أو طالب زميل



 
 

  :للُمدَّعى عليه أن يُمثِّ لهُ في اإلجراءات التأديبيَّة ُمحاٍم فقط الحاالت التِّالية يحقُّ 

ِّيِّة تمنعه من تمثيل نفسهللطِّالب إع  .1  .اقة جد 

ض لنتائج وخيمة خالل اإلجراءات التِّأديبيَّة  .2  .الطِّالب ُمعرَّ

ةفي أيِّ حالة أخرى تجُد فيها اللِّجنة التِّأديبيَّة أنِّهُ من الصِّواب  .3  .السِّماح بذلك، وفقًا العتباراتها الخاصَّ

ِّلُهُ ُمحامٍ  .4  .أنِّ الُمدِّعي يُمث 

ِّلَهُ ُمحاٍم، عليه أن يُبل َغ الُمدِّعي بذلك قبل أسبوعٍ من ذلك       .إذا اختاَر الطِّالُب أن يُمث 

ِّلها ُمحاٍم من        .طرف هافي مثل هذه الحالة يُمكن للُكليَّة أن تختار هي األخرى أن يُمث 

 

 الص الحي اتّ.ز

لة بالنَّظر، والبتِّ في الدِّعوى ضدِّ طالب بتهمة ُمخالفة األنظمة .1  .اللِّجنة التِّأديبيَّة ُمخوَّ

لة بالنِّظر والبتِّ في االستئناف  .2 ن تُهَمة ُمخالفة اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات ُمخوَّ على إدانة، أو تبرئة طالب م 

 .التِّأديبيَّةاألنظمة، أصدرتها اللِّجنة 

 

 إجراءاتّالُحكمّ.ح

ا، مع وصف األفعال أو  .1 الً تفصيالً تامًّ ِّيًا، ُمفَصِّ يُقدَُّم البالُغ عن ُمخالفة قواعد االنضباط إلى الُمدِّعي خط 

لِّة  ُِّل أد  ، وُموقَّعة قريبًا من زمن (إذا توفَّرت)التِّقصيرات المنسوبة للُمدِّعى عليه، ُمْرفَقًا بها مستندات تُشك 

 "(:الُمشتَكي: "فيما يلي)المخالفة من واحد أو أكثر من المذكورين أدناه  تنفيذ

المحاضر أو الُمستَخَدم المسؤول عن المجال الذي يَُظنُّ أنِّه وقعت ضمنه الُمخالَفة، سواء كان حاضًرا  (1)

ها، أم لم يَُكن  .أثناء ُوقوع 

ٍر، أو ُمستَخَدٍم، أو طالب كان حاضًرا ساَعة  (2)  .لقواعد االنضباط ُوقوع المخالفَةُكلُّ ُمحاض 

ُِّل ُمخالفة لقواعد االنضباط (3) َر نتيجة للسُّلوك الذي يُعتَقَُد أنِّهُ يُشك   .ُكلِّ من يظنِّ أنِّهُ تضرَّ

ُِّل أدلَّة .2 ِّيًّا عن الُمخالَفة يجُب إرفاق مستندات إضافيَّة تُشك  ال يستطيع ُعضو اللِّجنة . من أجل اإلبالغ خط 

ِّم الشِّكوى، و/أو المشتكي، و/صلة بالشِّكوى، والتأديبيَّة الذي له  أو الُمدِّعي، أن يُشارك في /أو ُمقد 

 .الُمداوالت التي لها عالقة بالمخالفة

 :يقوم الُمدِّعي بعد استالم الشِّكوى الُخطوات التِّالية .3

 ينظُر في الشِّكوى مباشرة بعد استالمها، ويحقِّ لهُ أن يطلَب توضيحات من الُمشتكى عليه، ومن أيِّ  (1)

 .مصدٍر آخر

غ للبدء باتِّخاذ إجراءات تأديبيَّة، يُحيُل الشِّكوى إلى رئيس  (2) إذا وصَل الُمدِّعي إلى قراٍر بأنِّ هناك ُمسو ِّ

  .اللِّجنة، وهكذا يشرُع باإلجراءات التِّأديبيَّة

تصديقات إصدار يُبل ُغ رئيس القسم أنِّه تمِّ الشُّروع بإجراءات تأديبيَّة للُمشتكى عليه، وأنِّهُ ال يجوُز  (3)

ه   .تعليم للُمشتكى عليه إذا طلَب ذلك إلى حين انتهاء اإلجراءات التِّأديبيَّة بَصَدد 



 
 :مع الشِّروع باإلجراءات القانونيَّة يقوُم الُمدِّعي بالُخطوات التِّالية .4

موعًدا لالجتماع، قبل أسبوعين يُحدُِّد مع أعضاء لجنة التِّأديب واألطراف األخرى التي لها عالقة،  (1)

  .األقلِّ من الشُّروع باإلجراءات، وحتِّى موعٍد ال يتعدِّى الستِّين يوًماعلى 

ل، و (2) ، و/يستدعي الُمشتكى عليه بواسطة البريد الُمسجَّ أو باستدعائه بشكٍل /أو البريد اإللكترونيِّ

يُذكر في رسالة االستدعاء موعد ومكان النِّظر في . شخصيِّ للُمثول أمام لجنة التِّأديب في الُكليَّة

ُِّل أدلَّة  ، وصف األعمال، أو (إذا توفَّرت)الشِّكوى، تفاصيل الشِّكوى، ويُرفَق بها مستندات إضافيَّة تُشك 

كما يُبلغ . التِّقصيرات المنسوبة للطِّالب، وقواعد االنضباط الِّتي تمِّ رفع الشِّكوى عليه بسبب ُمخالفتها

 .داُولالُمدِّعي الُمشتَكى عليه بحقِّه في أن يكون حاضًرا أثناء التِّ 

 .بما تقتضي الحاجةيستدعي إلى الُمداولة ُشهود االدِّعاء، حس (3)

 .1112يحقِّ للُمشتكى عليه أن يطلَُب تأجيل النِّظر في الشِّكوى، وفقًا لقانون ُحقوق الطِّالب للعام  .5

  .أسبوعٍ  يحقِّ للُمشتكي أن يستدعي للُمداولة ُشهود دفاعٍ من طرف ه  لموعد التِّداُول، ويُبل غ بذلك الُمدِّعي قبل .6

 

 الت داُول إجراءاتّ.ط

 :بعد تحديد موعٍد للتِّداُول تجتمُع اللِّجنة التِّأديبيَّة كما يلي .1

أعاله، على أن يكون واحًدا من أعضاء اللِّجنة من ( 4) 2يكوُن مبنى اللِّجنة كما ُهَو ُمبيَّن في البند د (1)

 .القسم الذي يدُرُس فيه الُمدِّعى عليه

  .التِّأديبيَّة بعيًدا عن الُجمهوريجري التِّداُول في القضيَّة  (2)

 :يجري التِّداُول كما يلي .2

ُِّم لهُ جميع الحاضرين مع ذكر أسمائهم، ووظائفهم (1) ُف رئيس اللِّجنة بالُمشتكي، ويُقد  ِّ  .يُعر 

 .يقرأ الُمدِّعي مضمون االدِّعاء (2)

ِّ إذا اعتَرَف الُمشتكى عليه بالقيام بالمخالَفة يُتيُح لهُ أعضاُء اللِّج (3)  .راته، وادِّعاءاتهنة تقديم ُمبر 

ُم الُمدِّعي أدلِّتهُ وشهوده، ويطرُح دعواهُ، وبعدما يُنهي يعرُض  (4) إذا لم يعترف الُمشتَكى عليه، يُقدِّ

 .الُمشتكى عليه أو ُموكِّلهُ روايته، وأدلِّته، وشهوَدهُ، ويطرح دعواه

  .والُمشتكى عليهيحقُّ ألعضاء لجنة التِّأديب أن يتحقِّقوا من كالم الشُّهود، والُمدِّعي،  (5)

يتشاَوُر أعضاء اللِّجنة التِّأديبيَّة بشكٍل ُمغلَق حول القرار، وفي حالة ُوجود خالف يُتِّخذ القرار حسب  (6)

 .رأي األغلبيَّة

في حالة ُوجود ُمساواة في األصوات بين أعضاء اللِّجنة الُمعارضين والُموافقين للقرار، يحقِّ لرئيس  (7)

 .رار بصوٍت ُمضاَعفاللِّجنة التأديبيَّة أن يحسم الق

ُل طوال ُمدَّة التِّداُول ُمحَضر الجلسة (8) على الُمحَضر، وذلك بعد يُوق ُِّع رئيس اللِّجنة التِّأديبيَّة . يُسجَّ

 .الُحصول على ُمصاَدقَة بقيَّة أعضاء اللِّجنة على مضمون الُمحَضر

الً إلى الُمشتَكى عليه  .3 ِّيًّا، حتِّى موعٍد ال يتجاوُز سبعة أيِّام عمٍل يُرَسُل قراُر لجنة التِّأديب ُمعَلِّالً، وُمفصِّ خط 

ل، و أو البريد اإللكترونيِّ إلى ُعنوان الُمشتَكى عليه كما وَرَد /من انتهاء الُمداوالت، بواسطة البريد الُمسجَّ



 
ُده الُمشتكى عليه أثناء التِّداُول في قضيِّته ِّ  .في تسجيالت الُكليَّة، أو إلى ُعنوان آخر يُحد 

 .بيق العُقوبة بعد أربعة عشر يوًما من إرسال قرار اللِّجنةيُشَرع بتط .4

ُل الُمدِّعي نُسَخةً  .5 ْم الُمشتكى عليه، أو الُمدِّعي استئنافًا حتِّى انتهاء الموعد القانوني للقيام بذلك، يُرس  ِّ إذا لم يُقد 

 :التِّالية الجهاتلكلِّ واحد من  من قرار اللِّجنة

 .الملفِّ الشِّخصي للُمشتكى عليه  (1)

 .شخٍص معنيِّ تجده اللِّجنةُ التِّأديبيَّة أهالً لذلك ُكلِّ   (2)

رت اللِّجنة  .6 ُص قرار اللِّجنة التِّأديبيَّة على لوحات اإلعالنات في الُكليَّة مع ذكر الُمخالفة، إالِّ إذا قرِّ يُنَشُر ُملخِّ

 .التِّأديبيِّة عدم القيام بنشر ُملخِّص قرارها

أو منقوصة بأيِّ شكٍل /عليه حسب هذا الن ِّظام غير ملغيَّة، و صالحيِّة اتِّخاذ إجراءات تأديبيَّة ضدِّ الُمشتكى .7

أو قرار بمثل هذه /بسبب ُوجود إجراءات جنائيَّة في المحكمة، أو إمكانيَّة وجودها، أو بسبب ُحكم، و

 .اإلجراءات

من  169نة في البند إذا رأت اللِّجنة التِّأديبيَّة أنِّ هذه الشِّكوى تُثيُر احتمال الُمخالفَة الجنائيَّة، كما هي ُمبيَّ  .8

إلى الُمدِّعي كي يُبل غ بذلك المستشار ، يُصدُر رئيُس اللِّجنة التِّأديبيِّة توجيهاته 2822قانون العُقوبات للعام 

 .القضائيِّ للُحكومة، أو من موكِّله

 

 العُقوباتّ.ي

  .1باقتراف ُمخالفات ُسلوكيَّة، واحدة أو أكثر من العُقوبات المبيَنة في البند  يُدانُ تُفَرُض على ُكلِّ ُمشتكى عليه 

 .أدناه 2فيما يلي ُعقوبات الحدِّ األدنى لمخالفات ُمعيِّنة ُمبيَّنة في البند 

  :ُعقوبات على مخالفات ُسلوكيَّة .1

 .إنذار (1)

ة تعليميَّة لخدمة الُكليَّة، أو من  (2) طرفها، بُشروط، ومواعيد تُحدِّدها ُسلطات إلزام الطِّالب بإنجاز مهمِّ

 .االنضباط

 .كتابة رسالة اعتذار (3)

 .توبيخ شديد/ توبيخ (4)

إبعاد الطِّالب عن الُكليَّة لُمدَّة ُمعيَّنة، بما في ذلك منع الطِّالب من الطِّالب من الدُّخول إلى حرم الُكليَّة  (5)

 .طوال ُمدَّة اإلبعاد

  .لمواصلة تعليمه في مؤسَّسة أخرى، فإنَّ الُكليَّة ال تعترُف بتعليمهإذا استغلِّ الطِّالُب ُمدَّة اإلبعاد 

ِّها، إذا لم يَقُم الُمشتكى عليه ما ُحكَم عليه رَ حجُب جائزة تعليميَّة، أو منحة لمدَّة ُمعيَّنة، أو إلزامه ب   (6) د 

ُل المبلغ دينًا للُكليَّة على الُمشتكي ِّه، يُسجَّ   .برد 

 .أو ُكلِّ حقِّ آخر ذي أهميَّة ماليَّة لمدَّة ُمحدَّدة/ومنع القرض، أو التِّخفيض،  (7)

 .إلغاء جائزة تعليميَّة ُمن َحت خالل العام الذي وقعت فيه الُمخالفة، أو الُمطالبة بإرجاع جائزة تعليميَّة (8)

إلزام الطِّالب بتعويض ماليِّ على ضرٍر مادِّي تسبَّب به إلحدى ممتلكات الُكليَّة، وكذلك مقابل ضرر  (9)



 
ُِّد ُسلطات االنضباط موعد وُشروط تسديد مبلغ . تسبَّب به للعاملين في الُكليَّة، أو لطالِّبهامادِّي  تُحد 

َدة  .التِّعويض الُمكلَّف به الطِّالب، وفقًا لُكلِّ حالة على ح 

د خدمات)منع التشغيل   (11)  .في الكليَّة لُمدَّة ُمعيَّنة، أو بشكٍل دائم( سواء كعامل أو كُمزو ِّ

يِّ شهادة، أو تصريح تعليم، أو نموذج استشارة، أو أيِّ مستند آخر من الُكليَّة لهُ عالقة تأخير إصدار أ  (11)

 .بالتِّعليم

ِّخذَ فيه قرار لجنة التِّأديب  (12) ِّراسيِّ الذي ات   .منع التقدُّم لالمتحان أو المتحانات ُمعيَّنة خالل العام الد 

ِّ منع الُمشاركة في دورة، أو دورات ُمعيَّنة خالل العام  (13) ِّخذَ  الذي راسيِّ الد   .التِّأديب لجنة قرار فيه ات 

ِّراسيِّ /إلغاء امتحان (14) يت خالل العام الد  الذي وقَعَت فيه الُمخالَفة، ومعنى ذلك الُحصول امتحانات أجر 

 .على عالمة صفر في االمتحان

في سياق  إلغاء وظيفة بيتيَّة، أو وظيفة ورشة، أو وظيفة إنهاء، أو أيِّ وظيفة أخرى ُمكلَّف بها الطِّالب (15)

فر في الوظيفة  .دراسته، ومعنى ذلك الُحصول على عالمة ص 

فر في الدِّورة،  (16) بَت، ومعنى ذلك الُحصول على عالمة ص  إلغاء دورات لها عالقة بالُمخالفة التي ارتُك 

 .ووجوب تعلُّم الدِّورة من جديد

ِّراسيِّ الذي وقعت فيه الُمخالفة (17)  .إلغاء الفصل الد 

 .مدَّة ُمحدَّدةاإلبعاد عن الُكليَّة ل (18)

 .اإلبعاد عن الُكليَّة نهائيًّا، بتصريح من رئيس الُكليَّة (19)

 .ُكلِّ ُعقوبة أخرى تجُدها اللِّجنة مناسبة، وذلك بما يتِّفق مع طبيعة المخالفة (21)

 .نشر المخالفة والعُقوبة غفالً من االسم (21)

 .نشر المخالفة والعُقوبة مع ذكر اسم الطِّالب (22)

 .الُمبيَّنة أعاله، مع ُشروط أليِّ مدَّة تجدها لجنة التِّأديب مناسبةُعقوبة من العُقوبات  (23)

من أجل إزالة اللِّبس فإنِّ أعضاء اللِّجنة غير ُمقيَّدين بفرض هذه العُقوبات فقط دون غيرها، وهم  (24)

د في هذه األنظمة حسب تقديراتهم  .يملكون صالحيِّة اتِّخاذ التِّدابير التي لم تَر 

 :التِّالية ُعقوبات ُمخفَّفة، وهي كالتِّاليتُفرض على المخالفات  .2

ف تحصيل الُمشتكى عليه (1) ِّ  .إلغاء الدِّورة-مخالفات ُسلوكيَّة من شأنها أن تُحر 

باإلضافة إلى إلغاء الدِّورة، يُحَرُم الطِّالب من أيِّ جائزة، أو -تحريف العالمات في مالبسات شديدة (2)

يَت لهُ، أو كان من المفروض أن تُعطى للطِّ   .الب الذي تمِّت إدانته باقتراف المخالفةمنحة أعط 

ة تعليميَّة تربويَّة-ومعدِّاتها إلحاق الضَّرر عن عمد بممتلكات الُكليَّة (3)  .غرامة ماليَّة، أو مهمِّ

ة تعليميَّة تربويَّة-إهانة محاضر، أو عامل (4)   .رسالة اعتذار، ومهمِّ

 .مسؤوليَّة متابعة تنفيذ العُقوبةتقع على عاتق الُمدِّعي  .3

 يملكون وهم غيرها، دون فقط العُقوبات هذه بفرض ُمقيَّدين غير اللِّجنة أعضاء فإنِّ  اللِّبس إزالة أجل من .4

د لم التي التِّدابير اتِّخاذ صالحيِّة  .تقديراتهم حسب األنظمة هذه في تَر 

 



 
ّاالستئناف. يّأ

وكذلك على شدَّة العُقوبة أو يُمكن االستئناف على قرار لجنة التِّأديب، سواء على التبرئة، أو على اإلدانة،  .1

 .كونها طفيفة، أمام رئيس اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات

 :يستطيع االستئناف

 .الُمشتكى عليه الذي أدين بمخالفة (1)

أو في الشِّكوى /الُمدِّعي، سواء اتِّضحت تفاصيل معلومات جديدة لم ترد في المداوالت السِّابقة، و (2)

 .السِّابقة

ٌف أعالهُهَو الُمشتكي كما  (3)  .ُمعرَّ

  .لالستئنافات خالل عشرة أيِّام من يوم إرسال القرار-يُسلَُّم االستئناف الُمعلَّل إلى رئيس لجنة التِّأديب .2

إذا وجد أعضاء . ينُظر رئيس لجنة التِّأديب لالستئنافات مع ُعضوين آخرين من أعضاء اللِّجنة في الطِّلب .3

لب االستئناف أساًسا معقوالً لالفتراض باستيفاء الشُّروط التِّالية، اللِّجنة التأديبيَّة لالستئنافات بناًء على ط

فون وفقًا لما هو مذكور في البند   .5فإنِّهم يتصرِّ

دليل هامِّ لم يُذكر أمام لجنة التِّأديب أثناء التِّداُول في قضيَّة الُمشتكى عليه، ولم تُكن هناك إمكانيَّة من  (1)

 .إيراد هذا الدِّليل خالل الُمداولة

ة تقتضي من ناحية اإلنصاف والعدل عرض ُكلِّ دليل أمام لجنة التِّأديب أثناء ُوجو (2) د مالبَسات خاصَّ

  .التِّداُول في قضيَّة الُمشتكى عليه

  .ُوقوع تشويش في مجريات التِّداُول أمام لجنة التِّأديب (3)

  .ُحكٌم شديد أو متساهل فرضتهُ لجنة التِّأديب (4)

التِّأديبيَّة لالستئنافات، وأعضاء اللِّجنة كما جاَء، بعد معاينة ادِّعاءات األطراف، أنِّهُ لم إذا وَجَد رئيُس اللِّجنة   .4

 .تتوفَّر الشُّروط المذكورة أعاله، فإنِّه يحقِّ لُهم أن يرفضوا طلب االستئناف، ويكون قراره هذا نهائيًّا

َر رئيُس لجنة التِّأديب لالستئنافات وأعضاُء اللِّجنة كما هو م .5 ذكور، قُبول طلب االستئناف، يقوم رئيس إذا قرَّ

 :اللِّجنة بإحدى الخطوات التِّالية

ه الُمشتكي، ويُحدِّد موعًدا لالستماع لالستئناف (1)  .يُوجِّ

بإعادة التِّداُول في القضيَّة، وذلك إذا وجد أنِّ عمليَّة يُعيد معالجة القضيَّة إلى لجنة التِّأديب، ويأمرها  (2)

 .أنَّ لجنة التِّأديب تجاَوَزت صالحيِّاتهاالتِّداُول كان فيها نقٌص، أو 

إذا حدََّد رئيُس اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات موعًدا لالستئناف، ال ينبغي أن يتمِّ ذلك قبل أسبوعين من اليوم  .6

ر عن شهٍر ونصف من هذا الموعد َِّم فيه االستئناف، وال يتأخَّ  .الذي قُد 

 :دِّعي بما يليإذا تمِّ تحديد موعد لالستئناف، يقوم المُ  .7

ِّد مع أعضاء اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئناف واألطراف األخرى، موعًدا لالجتماع ال يكون قبل  (1) يُحد 

ر عن ستِّيَن يوًما   .أسبوعين من يوم بدء اإلجراءات، وال يتأخَّ

 .أعضاء اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات رسالة االستئناف الُمعلَّلة إلى يُحيلُ  (2)

ل، و (3) ، و/يستدعي الُمشتكى عليه بواسطة البريد الُمسجَّ سالة /أو بالبريد اإللكترونيِّ ِّ أو بتسليم الر 



 
يُذكر في رسالة االستدعاء موعد ومكان . شخصيًّا للتَّداُول أمام اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات في الُكليَّة

، وصف األعمال، (إذا توفَّرت)ة تُستخدم كأدلَّة التِّداُول، تفاصيل الشِّكوى، وتُرفَُق بها مستنداٌت إضافيَّ 

أو التِّقصيرات المنسوبة إلى الطِّالب، وقواعد االنضباط التي ُرفعت عليه الشِّكوى لمخالفتها، كما يبل غه 

 .بحقِّه في أن يكون حاضًرا أثناء الُمداوالت

 .يهة بُمداوالت اللِّجنة التِّأديبيَّةونشره، شب الُحكماإلجراءات القانونيَّة في االستئناف، بما في ذلك إصدار  .8

 .أعاله" العُقوبات"تكوُن العُقوبات حسب ما هو ُمبيَّن في بند  .9

ل االستئناف الُمعلَّل إلى رئيس اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات خالل عشرة أيِّام من استالم الُحكم .11  .يُحوَّ

الُمدِّعى عليه، حتِّى وإن لم يُقدَّم استئناف على ُعقوبته  يحقِّ للِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات التِّشدُّد في ُعقوبة .11

 .الهي ِّنة، أو تسهيل ُعقوبته حتِّى وإن لم يُقدَّم استئناف على شدَّة عقوبته

  .ليس هناك استئنافات أخرى على قرارات اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات .12

ّالعَفو. يّب

َضت  ِّيًّا إلى يحقِّ للُمشتَكى عليه الذي أُديَن، وفُر  هَ خط  عليه ُعقوبة اإلبعاد عن الُكليَّة لمدَّة تتجاوُز العام أن يتوجِّ

يُقَدم طلب العفو بعد إنهاء إجراءات االستئناف، وبعد عاٍم من يوم البدء في تنفيذ . رئيس الُكليَّة بطلب العفو

  .العُقوبَة

، وب ئيُس القرار بعد أن ينُظَر في جميع موادِّ الملفِّ عد أن يستمع إلى موقف رئيس لجنة التِّأديب، أو يتِّخذُ الرِّ

 .موقف رئيس لجنة التِّأديب لالستئنافات

فح عن ُمتَّهم بإلغاء العُقوبة، أو تخفيفها، أو استبدالها بعُقوبٍَة أخرى ل بالصِّ ئيس ُمخوَّ   .الرِّ

ئيس يكون نهائيًّا  .قرار الرِّ

ل،  ئيس بواسطة البريد الُمسجَّ ، و/ويُرَسُل بالٌغ بقرار الرِّ سالة شخصيًّا /أو بالبريد اإللكترونيِّ ِّ أو بتسليم الر 

 .لصاحب طلب العفو، أو للُمدِّعي، أو لرئيس اللِّجنة التَّأديبيَّة، أو رئيس اللِّجنة التِّأديبيَّة لالستئنافات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


