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 AIUالجامعة االميركية الدولية 

 لبةميثاق سلوك الط

 

( من القيم المؤسسية ورسالة ورؤية AIUاألمريكية الدولية )جامعة اليستمد ميثاق سلوك الطالب في  

 مستويات السلوك ى  القيادة الطالبية وتشجيع أعلز  وتعزي  هعلى الطالب وتعليم  بالتركيز   الجامعة والتزامها

 القيم وحماية النزاهة األكاديمية.و األخالقية والمجتمعيةوالتطلعات 

 

األمريكية جامعة ال تطلبوتشجع النمو الشخصي ، ت لىالمثمن أجل الحفاظ على بيئة تدعم فرص التعلم 

اإلرشادات  باألنظمة والتعليمات و وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بةالدولية أن يلتزم جميع الطل

 .جامعةت التي تضعها ال والسياسا

 

الطلبة والعاملين  عامة لحقوق ومسؤوليات    وسياسة األمانة األكاديمية تفسيرات  لبةسلوك الطميثاق    وفري

 صف اإلجراءات والعقوبات التأديبية.يحدد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة ، وي، وفي الجامعة

 

الجامعة   أنظمة وتعليماتيكونوا على دراية بجميع  أن    بةمن الطل  AIUتطلب الجامعة االميركية الدولية  

ميثاق    الواردة في  نظمة والتعليماتالتعرف على السياسات واأل  بةيتعين على جميع الطلو،  وااللتزام بها

 .بةودليل الطلالجامعة وسياسة األمانة األكاديمية وكتيب  لبةسلوك الط

  

  تجاه االخرين االحترام  تقديمكل فرد ب يلتزمكرامة جميع األفراد وفي المقابل تتوقع أن الجامعة تحترم 

 AIUالجامعة االميركية تمنح العضوية في مجتمع  واتاحة الفرص المتساوية للجميع، ،الجامعةداخل 

يتمتع  ،لتقوم الجامعة بتأدية مهمتها التعليميةلكل طالب مجموعة من الحقوق والمسؤوليات الضرورية 

التحرر من التمييز على أساس العرق أوالدين أو   بالحق في حرية الفكر والتعبير ؛  بة الجامعةجميع طل

المشاركة في الفرص األكاديمية وغير األكاديمية   األصل القومي أو الجنس أو السن أو الوضع العائلي ؛

السلوك المسؤول الذي يتوافق مع جميع في المقابل يُتوقع من الطالب دائًما إظهار  ،  التي تقدمها الجامعة

ستتخذ   هذا و  وسياسة األمانة األكاديمية وال يضر أي فرد أو جماعة أو يهدده  البسلوك الطميثاق  أحكام  

 أو تعدي على أياإلجراءات التأديبية المناسبة في المواقف التي تنطوي على سوء سلوك كافة الجامعة 

 شخص أو ممتلكات.

  

ويشمل ،  بوجه عام  مجتمع الجامعةلوبشكل خاص أ  للفردسواء  هو جزء من عملية التعلم،  تعليم االنضباط  

  .أو غير ذلك من عقوبات تأديبية أو الطرد و/  فصل الدراسيالمحتمل لل للجوءذلك ا
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مجتمع، سلوك الطالب وسياسة األمانة األكاديمية تفسيرات عامة لحقوق ومسؤوليات أفراد الميثاق  وفر  ي 

عند وجود  ،صف اإلجراءات التأديبية والعقوبات المحددةي حدد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة، ويو

يمكن مراجعة سلوك الطالب  ميثاق غطيها يالتي أي اسئلة او استفسارات حول االجراءات والسياسات 

إدارة سياسة األمانة األكاديمية والسياسات    ،تطوير الطلبةالتسجيل والجامعة لشؤون  مكتب نائب رئيس  

لشؤون األكاديمية وأي استفسارات ل  الجامعة  مكتب نائب رئيستتبع  األخرى المتعلقة بالسلوك األكاديمي  

سلوك  ميثاقحول العمليات األكاديمية أو القواعد أو السياسات التي تغطيها سياسة األمانة األكاديمية و

 يجب أن تكون موجهة هناك.الطالب ولوائح  الجامعة 

نائب الرئيس  مكتب    فييتم اإلبالغ عن الحوادث السلوكية عن طريق ملء نموذج تقرير الحوادث )متوفر  

شؤون األكاديمية في أقرب وقت ممكن بعد نائب الرئيس للومكتب الطلبة، ر لشؤون التسجيل وتطوي

الحرم أمن أو إلى  االكاديمية( لشؤوننائب الرئيس ل)مكتب  إلىوقوع الحادث وتقديم النموذج 

  .إذا لزم األمراتخاذ العقوبات المناسبة ، و الحادثةيتم التحقيق في  ل ،الجامعي

 

ً  في ارتكاب الطالب انتحااًل  المحاضرإذا اشتبه  أو شكاًل آخر من أشكال سوء السلوك األكاديمي ،  علميا

  وإبالغ نائب الرئيس للشؤون األكاديمية  ،المعنيين  بةأوالً إخطار الطالب أو الطلالمحاضر فيجب على 

  فوًرا، باتباع اإلجراءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة. )أو من يمثله( 

  

 معلومات االتصال

 

 االسم: أوليفيا هندرسون ، 

 3250فون : تل

  o.henderson@aiu.edu.kw:  البريد اإللكتروني

 B- 303 :كانالم
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 السلوك األكاديمي وغير األكاديمي  -أ

 ومسؤولياتهم لبة: حقوق الط1المادة 

ضوابط  ، بما في ذلك تلك المتعلقة بوإجراءاتها الجامعة وأنظمةسياسات ر بشكل عام: في إطا 1-1

 : تعنى بالنواحي التالية   توفير الحرم الجامعي والبيئة المؤسسية التيإلى  الجامعة تسعىالسلوك ، 

 . حماية حرية التعبير وإبداء الرأي 1-1-1

والمضايقة على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو اللون أو  عدم السماح بالتمييز 1-1-2

 .األصل القومي أو الدين

 . حماية سجالت الطلبة  1-1-3

في إدارة الجامعة من خالل العضوية في المجالس  بةلمشاركة الطل ر فرصةيتم توفي  1-1-4

هذه المجالس واللجان المتطلبات التي   ستوفيواللجان المخصصة بشكل مناسب، شريطة أن ت

 تحددها الجامعة.

  

 :أن توفر للطلبة الجامعةالحقوق األكاديمية: تسعى   1-2

النزاهة األكاديمية والسياسات  الجامعة حول  متطلباتفيما يخص واضحة تعليمات  1-2-1

 .واإلجراءات والعقوبات المتعلقة باالنتهاكات ذات الصلة

(،  وأي تعديل على المتطلبات) متطلبات المقررات محددة وواضحة حولمعلومات 1-2-2

 ر.مقروإجراءات التقييم، والمعايير األكاديمية المستخدمة في كل 

 األداء األكاديمي.  ساعلى أس تقييم عادل 1-2-3

 لبة: سلوك الط2المادة 

 اختصاص  الجامعة 2-1

محاسبة سلوك الطالب وفقاً الختصاصها القانوني بناء على أي سلوك يحدث في  للجامعة الحق   2-1-1

 من الطالب سواء داخل مبنى الجامعة أو في أي نشاط تتبناه الجامعة.

تمييز أو مضايقة ضد أي فرد بناًء على العمر أو العرق   ال تتسامح الجامعة نهائياً مع أي سلوك    2-1-2

أو الجنسية أو االنتماء السياسي أو أي أساس    جتماعيةأو اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو الحالة اإل

 . آخر )انظر سياسة عدم التمييز في هذه الوثيقة(

 الطالب: قواعد سلوك 2-2
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داخل وخارج  لبةالطسلوك  ميثاقوروح  لنصوااللتزام واالمتثال  الجامعة احترام بةطل  على جميع

سلوك   ميثاقيخضع أي طالب يثبت ارتكابه سوء سلوك للعقوبات التأديبية الموضحة في  ،  الحرم الجامعي

 وسياسة األمانة األكاديمية.  لبةالط

 األكاديميةر القواعد واللوائح غي :3المادة 

انتهاك القانون الكويتي و / أو سياسة الجامعة: انتهاك أي حكم من أحكام القانون الكويتي في مباني      3-1

 التي ترعاها الجامعة.  نشطةالجامعة أو في األ

  

 .جامعةالأنظمة لوائح أو سياسات أو من انتهاك أي  3-2

 

أيًضا المسؤولية عن تصرفات ضيوفهم وزوارهم أثناء وجودهم في الجامعة أو  بةيتحمل الطل  3-2-1

 الجامعة. تقيمها التيالمناسبات في 

التأديبية للجامعة هي جزء من العملية التعليمية، لذلك اذا اختارت واإلجراءات العقوبات  2- 3-2 

في تطبيق عقوبة   ةقرار الجامعالسلطات الكويتية متابعة أو رفض قضية قضائية فإن ذلك لن يؤثر على  

تأديبية، لذلك اذا رفضت السلطات الكويتيه قضية قانونية أو وجدت أن المتهم )غير مذنب( فان قرار 

 .  الجامعة في االستمرار بفرض العقوبة التأديبية يعود إلى الجامعة

 

أو عدم تحديد هويتهم لهؤالء  /حفظ األمن و أو موظفي الجامعةعدم االمتثال لتوجيهات مسؤولي  3-3

 األشخاص عندما يُطلب منهم ذلك.

  

عند طلبها   الطالب الجامعيةهوية  عدم اظهار بطاقة  أو   /و   عدم التعريف عن النفس بشكل مناسب   3-4

 الحرم الجامعي.موظفي أمن ، بما في ذلك نيالمعالشخص من قبل مسؤول الجامعة أو 

  

 أو األسلحة أو المواد الخطرة لممنوعةا حيازة المواد 3-5

 

استخدام أي شكل من أشكال األسلحة أو المتفجرات أو األدوات الخطرة أو  /االحتفاظ أوعدم  3-5-1

 التي ترعاها  الجامعة. ألنشطةالخطرة في مباني الجامعة أو في ااالجهزة المواد الكيميائية أو 

التي األنشطة    في الجامعة أو فيالممنوعة  المخدرات أو الكحول أو المواد األخرى    حيازة  عدم     3-5-2

 ترعاها الجامعة أو استخدامها أو االتجار بها أو توزيعها.

  

 سوء السلوك  3-6
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مثل: خيانة األمانة، اإلساءة اللفظية ،  المعنويةعلى سبيل المثال ال الحصر، األفعال  شملي 3-6-1

هديدات ، الترهيب ، المضايقة على وسائل التواصل االجتماعي / اإلنترنت و/ أو أي  المضايقة ، الت

 للخطر ألي شخص. يعرض الصحة أو السالمة الجسدية أو العاطفية  معنويسلوك 

 

شمل على سبيل المثال ال الحصر، األفعال البدنية مثل: اإليذاء الجسدي أو التهديدات أو ي  3-6-2

أذًى جسديًا أو اإلكراه و/أو أي سلوك  الخطر أو لمالئم أو االتصال الذي يسبباالتصال الجسدي غير ا

 .للخطر ألي شخص آخر  مما يعرض الصحة أو السالمة الجسدية أو العاطفية 

 

ً الجامعة ال تتساهل   3-6-3 التي المناسبات  رات الجسدية في الحرم الجامعي أو فيجاالش معمطلقا

 الفصل الدائم الطرد من  الجامعة أو  الفوري / لفصلهذه االنتهاكات لمرتكبي خضع ي ،الجامعة تقيمها

 )بغض النظر عن الخطأ( في انتظار التحقيق.

 

سالمة  يهددإجراء أو  أيمثل  بالخطرشمل على سبيل المثال ال الحصر، السلوكيات المهددة ي 3-6-4

خوفًا من هذا الفعل ، سواء عن  سببأي شخص أو صحته الجسدية أو العقلية أو حياة أي شخص ، أو ي

 قصد أو نتيجة للتهور أو اإلهمال الجسيم.

  

 حترام االعدم   3-7

 . الهيئة اإلداريةهيئة التدريس أو  أعضاء  أو    ةبلإظهار أي شكل من أشكال عدم االحترام تجاه الط 3-7-1

 أو إيماءات سخرية غير الئقة تجاه أي عضو في الجامعة. مهينة استخدام لغة  3-7-2

المتعلقة لوائح الجامعة أو ينتهك   السللوك الذي ينتهك القيم والممارسلات والمعتقدات اإلسلالمية ؛  3-7-3

الجامعة تشلللارك فيها  أو ترعاها التي فعالياتأو في الالجامعة بالسللللوك الشلللخصلللي سلللواء في مقر 

 .االميركية الدولية

 

  يحظر بقيم المجتمع الكويتي وتقاليده ؛الجامعة    بةمالئمة: من المتوقع أن يلتزم طلالمالبس غير  ال  4  -3-7

التي  على سبيل المثال ال الحصر، المالبس  ويشمل ذلك، مناسب للذكور واإلناثالاللباس غير  ارتداء

، والبلوزات المالبس النسائية المكشوفةووارتداء الشورت، أو هجومية، مسيئة  ت لغويةتظهر ايحاءا

تكشف  أو    سمالتي تظهر الكثير من الج  المكشوفة  المنخفضة، والمالبس القصيرة، و المالبس  صةذات الق

 أو الظهر.  بطنال

  

 الكذب    3-8
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 .إدارةتقديم معلومات خاطئة ألي مسؤول في  الجامعة أو عضو هيئة تدريس أو   3-8-1

 و أو البريد االلكتروني أ تأو تغيير أو إساءة استخدام أي من وثائق الجامعة أو السجالر تزوي  3-8-2

 . بطاقة تحديد الهوية

 العبث بأي انتخابات طالبية تجريها الجامعة. 3.8.3

دون إذن أو استخدام شعارها واسمها التجاري بشكل غير  جامعةكوكيل للالعمل التصرف أو   3-8-4

 قانوني. 

استخدام هوية شخص آخر أو كلمة المرور أو رقم الهوية أو بطاقة هوية الجامعة أو أي بطاقة    3-8-5

 هوية أخرى أو مساعدة شخص آخر في إعداد أو إرسال هوية مزورة أو أوراق اعتماد. 

على حكم أو سلوك شخص آخر ر  بأموال أو هدايا أو خدمات من أي نوع ، للتأثي  إعطاء أو وعد    3-8-6

 وأي شكل آخر من أشكال الرشوة.

  

 السلوك غير المنضبط  3-9

 

شخص تحريض  و أومساعدة اللوائح خرق السلوك غير المنضبط أو البذيء أو غير الالئق ؛  3-9-1

 على خرق اللوائح في الجامعة أو المناسبات التي تقيمها الجامعة .  آخر

القوانين الكويتية  االمتثال لسياسات الجامعة وأنظمتها وكذلك القوانين المحلية أو  بة  يجب على الطل  3-9-2

 المتعلقة بالفصل بين الجنسين.

  

 اثارة الشغب 3-10

 

السلوك الذي يعطل العملية التعليمية / البيئة أو أي وظيفة أخرى داخل الحرم الجامعي أو  1- 3-10

تخويف أو  ،الجامعة  في مهامهذا السلوك على سبيل المثال ال الحصر: التدخل نواع تشمل أ، خارجه

 البيئة التعليمية. تؤثر على عمل أو أي أعمال أخرى قد  ،تهديد أو إساءة معاملة أي شخص

 االستماع إلى متحدث مدعو. ومنعهم من اآلخرين  على شويشالت  2- 3-10

غير مصرح به ، أو أي احتجاج بشكل جامعي الحرم في الالمشاركة في احتجاج أو اعتصام  3- 3-10

 أو اعتصام مخول في البداية يتجاوز حدوده المسموح بها أو الوقت المسموح به.

واألجهزة األخرى في الفصول الدراسية أو المختبرات أو  نقالةاستخدام الهواتف ال 4- 3-10

 .المحاضرأو االمتحانات دون إذن من  محاضراتال أثناءاالستوديوهات 

  

 السالمة من الحرائق  3-11

 بطريقة خاطئة.  شغيلهاإساءة استخدام معدات اإلطفاء والسالمة أو إزالتها أو العبث بها أو ت  1- 3-11
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ألنظمة الحريق    عن حريق أو مواد خطرة في الحرم الجامعي ، أوعدم االمتثالالكاذب  البالغ      2- 3-11

 .والسالمة 

  

 السلوك الضار أو المهدد  3-12

التي    فعالياتنى الجامعة أو الااالنخراط في السلوك الذي يُلحق األذى الجسدي باآلخرين في مب    1- 3-12

 .ترعاها الجامعة

  

 المسيئة المواد   3-13

إنتاج أو عرض أو تخزين أو امتالك أو نقل مواد ذات طبيعة مسيئة )بما في   بةال يجوز للطل  1- 3-13

البذيئة، والمحتوى العنيف للغاية،   المشينة أو : الصورمثال على ذلك ذلك المضايقة أو المواد الفاحشة(.

 أو مهين. وأي محتوى عنصري

  

 التخريب وإساءة استخدام ممتلكات الجامعة  3-14

 سلوك يسبب أضراًرا بمباني الجامعة أو ممتلكاتها. المشاركة في أي  1- 3-14

 .اختالس أو إزالة ممتلكات الجامعة أو سرقتها أو إتالفها  2- 3-14

 .في غير األماكن المخصصة لها نى الجامعةاالقمامة في مبالقاء  3- 3-14

نى الجامعة دون الحصول افي أي مكان في مبعالنات الشعارات أو الملصقات أو اإلوضع  4- 3-14

 على إذن. 

 التواجد في األماكن غير المصرح بدخولها في الحرم الجامعي.  5- 3-14

أو استخدام مفاتيح أو بطاقات مفاتيح أو أجهزة وصول أو أمان أخرى دون نسخ حيازة أو   6- 3-14

 ترخيص.

إساءة استخدام معدات السالمة أو الحريق أو تجاهل أو التحايل أو تعطيل أي جهاز  العبث أو  7- 3-14

 نظم السالمة . أو نظام أمان أو 

 وأنظمتها الكمبيوتر اجهزةإساءة استخدام   3-15

أو أمن الكمبيوتر أو بالجامعة  ةالخاصمحاولة اختراق شبكة تكنولوجيا المعلومات  اختراق أو 1- 3-15

 البيانات أو الملفات السرية.نشر أو /الغزو أو القرصنة أو محاولة الوصول إلى 

 الوصول إلى ملف أو استخدامه أو قراءته أو حذفه أو تعديله دون الحصول على إذن مناسب.    2- 3-15

أو انتهاك  ن الموادنسخ أو توزيع برامج الكمبيوتر المحمية بحقوق الطبع والنشر أو غيرها م 3- 3-15

 قانون حقوق الطبع والنشر، وعدم االلتزام باتفاقيات الترخيص.

استخدام مرافق الكمبيوتر لمضايقة أو إرسال أو عرض أو تخزين رسائل تمييزية أو مضايقة      4- 3-15

 أو تهديدية أو مسيئة. 
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              المشاركة في عرض أو تبادل مواد غير الئقة أو فاحشة.  5- 3-15

الكمبيوتر إلرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية غير مصرح بها أو سلسلة أجهزة استخدام   6- 3-15

 رسائل بريد إلكتروني. 

 .إرسال أو نشر مواد سرية أو أسرار تجارية أو معلومات خاصة خارج الجامعة  7- 3-15

المستخدم أو كلمة المرور دون إذن أو   اسمانتهاك خصوصية اآلخرين أو استخدام أو الكشف      8- 3-15

 مؤسسة أو شخص آخر. أي أو الجامعة محاولة اقتحام نظام الكمبيوتر الخاص بل

 الجامعة.  فيالكمبيوتر للتداخل مع التشغيل العادي ألي نظام أو شبكة حوسبة    أجهزة  استخدام    9- 3-15

للخطر، أوالتالعب بالمعلومات  الجامعةتعريض أمن أنظمة وخدمات الحوسبة الخاصة بل 10- 3-15

 . اإللكترونية أو تزويرها

 .الجامعةقبل  عدم االلتزام بسياسات وإجراءات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المنشورة من 11- 3-15

 والتمييزالتحرش  3-16

 ضد من خالل أي وسيلة اتصال(  مضايقة أو تخويف أو تهديد أو إكراه )لفظيًا أوالتحرش،  1- 3-16

 الجامعة.منتسبي أحد 

الجامعة ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التنمر أو المضايقة    منتسبيالتنمر على أحد      2- 3-16

 من خالل أي شكل من أشكال وسائل التواصل االجتماعي. 

إلطالق استخدام أي شكل من أشكال وسائل اإلعالم ، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي ،    3- 3-16

 أو تشويه سمعة أحد أعضاء الجامعة. ةزائف اتإتهام

العرق أو الدين أو األصل أو الجنس أو   على أساس التمييز ضد أي فرد من أعضاء الجامعة  4- 3-16

 .أو الجنسية السن أو الوضع العائلي

 التدخين  3-17

 .ي أو خارجهاالجامع الحرممباني التدخين في ال يسمح ب 1- 3-17

 

 لبةسلوك الط ميثاقانتهاك القانون الكويتي و/ أو   3-18

 سلوك الطالب.  ميثاقسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي طالب متهم بانتهاك  1- 3-18

السلطات الحكومية بأي انتهاك لقوانين الكويت، فلن تطلب الجامعة تم اتهام طالب من قبل  إذا      2- 3-18

 لهذا الفرد بسبب وضعه كطالب. ةخاص اتاعتبار منح أو توافق على

لمخالفة القوانين  مرفوعة تحتفظ  الجامعة أيًضا بالحق في مراجعة كل حالة عندما تكون التهم  3- 3-18

  الكويتية ، وقد يتم اتخاذ إجراء من جانب  الجامعة وفرض عقوبات على سوء السلوك الذي ينتهك

 .جامعةو/ أو يعطل المهمة التعليمية للالجامعة  لوائحو/ أو يتجاهل بشكل واضح  ميثاق سلوك الطالب

 

القانون الكويتية وغيرها من الهيئات  تنفيذهيئات  اتطلبمع ستتعاون الجامعة تعاونًا تاًما  4- 3-18

 الحكومية.



9 

 

 الغش  4-1

)بما في ذلك الهواتف المحمولة والساعات اإللكترونية واألجهزة  األجهزةاستخدام المواد أو  4-1-1

 من قبل  اواآلالت الحاسبة وغيرها من األجهزة( غير المصرح به iPadاللوحية اإللكترونية وأجهزة 

 .اتأو الواجب اريعأو المشاالختبارات  فيالمحاضر 

في االمتحان المحاضر  ة ال يسمح بها  الغش أو النسخ أو التعاون مع أو مساعدة طالب آخر بطريق    4-1-2

 أو المشروع أو أي مهمة تقدير أخرى.

 .حاضرتوزيع أو المساعدة في توزيع االمتحانات السابقة دون إذن من الم  4-1-3

 بعد االختبار. قبل أومتطلبات أخرى أو تعميم امتحان أو  توزيعسرقة أو  4.1.4

ض وانتحال شخصية طالب آخر أو السماح لطالب آخر بانتحال شخصيته أثناء االمتحان أو العر    4-1-5

 .لحضور المحاضراتأو  ةالتقديمي 

 .للطالباستالم أو شراء أو بيع مشروع أو ورقة أو أي مستند أكاديمي وتقديمه كعمل   4-1-6

دون إذن  ية الحصول على درجاتواحد بن  ألكثر من مقرر  و مشاريع متطابقةأواجبات تقديم   4-1-7

 .المحاضرمن 

من أي نوع، من أجل التأثيرعلى حكم أو سلوك  وهدايا أو خدماتأالمال  بمنحوعد  /إعطاء أو  4-1-8

 أي شكل آخر من أشكال الرشوة.تقديم شخص آخر أو 
 

 

 االنتحال وانتهاك حقوق النشر  4-2

 . و المؤلف األصليمصدرها األصلي  و/أواألفكار إلىعدم نسب النصوص   4-2-1

واألفالم   ،األقراص المدمجة،  نسخ مصورة أو إلكترونية من الكتب المدرسية  و/أو نشر  استخدام    4-2-2

دون الحصول على التصريح  عبر اإلنترنت  ،والمحتويات األخرى الخاصة بالمقررات والموسيقى 

 المالئم.

استخدام المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر ، بما في ذلك في التقارير واألوراق البحثية      4-2-3

 من صاحب الحقوق. "إن وجد"المكتوبة ، دون الحصول على إذن  

 .المقررات األكاديمية لمصرح به لمواداستخدام غير البيع أو التوزيع أو اإل  4-3

تسجيل أي محاضرة أو عرض تقديمي لالستخدام الشخصي أو التوزيع العام دون موافقة مسبقة     4-3-1

ينطبق هذا على االستخدام غير المصرح به ألي وسيط بما في ذلك على سبيل المثال ال  المحاضر،من 

ألجهزة والمسجالت واألفالم وا  iPad الحصر الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية اإللكترونية وأجهزة

 األخرى.
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ويشمل ذلك على سبيل المثال ال  ،بيع أي مواد أكاديمية من قبل أي طالب أو نادي أو مجموعة  4-3-2

والمالحظات الصفية ونشرات الفصل / المواد المحاضرات المحاضرات وتسجيالت مواد ر الحص

 التعليمية واالمتحانات السابقة. 

 

 يةالطالب جالسمال المادة الخامسة:

 

الطالبية والمسؤولون واألعضاء وضيوفهم ، بشكل فردي وجماعي ،  جالسالم لتزميجب أن ت   5-1

كل لسلوك الطالب  ميثاقالطالبية ل جالسسيتم تقييم انتهاكات الم ، جميع سياسات الجامعة وإجراءاتهاب

األنشطة  مديربناًء على طلب إداريي الجامعة لطالبية واألنشطة امديرحالة على حدة من قبل 

 .ميثاق سلوك الطالبعلى النحو المحدد في سيتم الفصل في االنتهاكات  .الطالبية

  

عن السياسات / اإلجراءات المعمول بة  أو الطل عنها    المسؤولين  أو    جالس الطالبيةيجوز مساءلة الم    5-2

 .مأو ضيوفه جلسعضو أو أكثر من أعضاء الممن قبل  مزعومةاساءة رتكب تبها عندما 

 المادة السادسة: سياسة عدم التمييز

يعتبر   ،تلتزم  الجامعة األمريكية الدولية بمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية وعمل خالية من التمييز

تحظر الجامعة التمييز من قبل أي فرد من أفراد  ، و جامعةاحترام االختالفات أحد المبادئ األساسية لل

أو الدين أو الجنس أو السن أو  أساس العرق أو اللون أو األصل القوميمجتمعها ضد أي فرد على 

في إدارة سياساتها وبرامجها التعليمية ، أو في  والمعتقد السياسي أو أي أساس آخر في قبول طالبها، 

  توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ز أو المضايقة بموجب هذه تقديم شكوى التمييبسبب تحظر سياسة  الجامعة االنتقام من أي شخص 

تحظر هذه السياسة أيًضا االنتقام من أي شخص يساعد شخًصا ما في تقديم شكوى بالتمييز أو ، السياسة

يخضع الفرد الذي ،  طريقة في التحقيق أو البت في شكوى التمييز أو المضايقة المضايقة أو يشارك بأي

ي بحسن نية لتأديب يصل إلى إنهاء الخدمة و / أو ينتقم من شخص قام باإلبالغ عن التمييز غير القانون 

 الفصل من الجامعة.
 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات والعقوبات والطعن في االنتهاكات األكاديمية وغير األكاديمية -ب
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سياسات الجامعة األكاديمية ل  انتهاك مزعوم من قبل طالب  أي  يجوز ألي عضو في الجامعة اإلبالغ عن

 وجه إلى: يو تقرير مكتوب باالنتهاكعد ي، األكاديمية و/ أو معايير السلوك غير أو

السلوك غير   المزعومة للسياسات/ معايير االنتهاكات في حالة األنشطة الطالبية ر مدي •

          .األكاديمية

للسياسات األكاديمية ( بسبب االنتهاكات المزعومة نيبهو من يأنائب الرئيس للشؤون األكاديمية ) •

        . معايير السلوك /

تطوير مكتب في يتم اإلبالغ عن الحوادث السلوكية عن طريق ملء نموذج تقرير الحوادث )متوفر 

 ومكتب الشؤون األكاديمية( في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث وتقديم النموذج إلى مكتب  بةالطل

يتم التحقيق في تقارير الحوادث ،  ، الحرم الجامعيأمن أو إلى  الشؤون األكاديمية االنشطة الطالبية أو

 . يفتح تحقيق بالحادثةوإذا لزم األمر، 

أو شكل آخر من أشكال سوء السلوك األكاديمي،   العلمي  االنتحالب  قام  أن الطالب قد  اذا اشتبه المحاضر ب

على الفور إخطار نائب الرئيس   وأيضا المشاركين بةأوال إخطار الطالب أو الطل المحاضر يجب على 

  للشئون األكاديمية، وفقا لإلجراءات المنصوص عليها أدناه.
 

 : اجراءات االبالغ عن الحوادث  1المادة 

 لتحقيق والقرار اإلداريا

  ية الطالب األنشطة من قبل مديريتم االتصال بالطالب المدعى عليه تقديم تقرير الحادث،  حالما يتم  1-1

االنتهاك  )أو من ينوب عنه( تبعا لطبيعة نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية)أو من ينوب عنه( أو 

 المزعوم وسيتم عرض االدعاءات ضدهم.

       المخالفة.للطالب ، بعد اإلخطار ، قبول أو رفض المسؤولية عن  يجوز  1-2

إذا قبل الطالب المسؤولية ، فليس من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وسيحدد مدير  1-2-1

)أو من ينوب عنه( عقوبة و / أو أي إجراء   نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةالطالبية /      نشطةاأل

 .آخرتأديبي 

دون الحاجة لعقد الطرد يمكن تقديم توصية  التعليق او فيما يخص الحوادث الصغيرة التي ال تستوجب

ة  في هذه الحاالت فان الطالب بعد مراجعته للتوصيه يمكنه قبول التوصي  القرار،من اجل اتخاذ    اجتماع

اجتماع بعد مراجعة   طلب عقدواذا اختار الطالب عدم    ،ةو التوصيأن يطلب اجتماع لمناقشة الحادثة  أو  أ

     .على التوصية االولية مستقبالً  التوصيات لن يسمح للطالب باالعتراض

     

نائب رئيس  الطالبية /  األنشطة مدير المسؤولية ، فسيقوم دعى عليه المالطالب إذا لم يقبل   1-2-2

 سيقوم  تقديم توصية،)أو من ينوب عنه( بإجراء تحقيق مناسب في األمر و الجامعة للشؤون األكاديمية 

مع  اجتماع( بجدولة من يمثله)أو  نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةالطالبية /  األنشطةمدير
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 باالطالع يُسمح للطالب المدعى عليه    االجتماع خالل هذا ،قرار إداريصدار إل دعى عليهالطالب الم

ال  ،الصلةذوي المعلومات المتعلقة بالحادث ، والرد على المعلومات وتقديم المعلومات والشهود على 

 األنشطة مدير ، وعلىمكتبالمن    جتماعالمعلومات المتعلقة باإل  أو  رير أي حادثتق  اخذ أو    نسخيمكن  

بالنتيجة الموصى    المدعى عليه    إبالغ  (  من يمثله )أو    نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةالطالبية /  

         فوًرا. االجتماع أو بعد  االجتماع  خاللبها فيما يتعلق بالمسؤولية والعقوبات الموصى بها إما 

 

يمكن أن تشمل القرارات الخاصة بالطلبة الذين تثبت مسؤوليتهم عن انتهاك سياسة  الجامعة العقوبات    1-2-3

سيتم التوصية بالعقوبات من ميثاق سلوك الطالب، المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من 

  .(مثلهمن ي)أو  نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديميةالطالبية /  األنشطة مديرقبل 

  

 شخصاصطحاب الشكوى( ب مقدم)وكذلك للمدعى عليه مراحل هذه العملية، يُسمح  خالل 1-3

يتمثل الدور األساسي  ،التحقيق أثناء مشاركته في)لإلستشارة( اختياره من قبل الطالب  يتم

وحضور  ،شخص في مساعدة الطالب في التحضير لالجتماعات/ جلسات االستماعهذا الل

، المسؤولية عن كل ما يقولهيتحمل الطالب و ،االجتماعات/ جلسات االستماع كدعم للطالب

و ال يُسمح للمستشارين بالتحدث أو المشاركة مباشرة في أي اجتماعات / جلسات استماع 

" في دعم الطالب  المستشارهذا يتمثل دور "  ،دون موافقة من الجهة المنظمة لالجتماع

و ليس للدعوة نيابة عن الطالب أو استجواب األطراف أو الشهود  فقط  ح لهوإسداء النص 

على هذا  ال يجوز عرض محتويات ملف التحقيق أو المواد المتعلقة بقضية ما ،اآلخرين

وحيث ان االجراء  ،شخص طالبًا أو موظفًا حاليًا بالجامعةهذا اليجب أن يكون  المستشار، 

كمستشار ال يسمح لمحامي بان يحضر  ةت قضائيالجامعي هو عملية تربوية وليس

       . للطالب

  

الطالبية /    األنشطةمدير  مع    (جتماعوقت اإلإعادة جدولة  )أو  حضور    عن الطالب  تغيب    إذا   1-4

االجتماع سيعقد بجميع ن فإ )أو من ينوب عنه( نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

 أن باإلضافة إلى مذنب، يعتبر الطالب قد وأن حتى في حال تغييبه عن االجتماع، األحوال

       .لبةميثاق سلوك الطإساءة استخدام وانتهاك لسياسة  الجامعة يعد ذلك 

  

لتوضيح الحادثة محل الشكوى/  ،االجتماع سيتم إخطار الطالب كتابيًا حول تاريخ ووقت 1-5

 نتهاكات المزعومة لسياسة الجامعة.لال توضيحأيًضا  راإلشعاسوف يشمل  التحقيق،
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 الطعن في التحقيق والنتائج اإلدارية خطوات: 2المادة 

 

نتيجة بعد مرحلة القرار اإلداري القيام بذلك عن طريق  اليجوز ألي طالب يرغب في الطعن في  2-1

، أو نائب الرئيس   التحقيق في المشاكل الغير أكاديميةاألنشطة الطالبية كتابياً في حاالت مدير إخطار

أيام عمل   5أكاديمية أو معايير سلوك ، في غضون    تتضمن مشاكلللشؤون األكاديمية  في الحاالت التي  

 . ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية/  يةالطالب  نشطةاأل إشعار خطي من نتائج وتوصيات مدير  هبعد تلقي

 .بةسلوك الطللقضايا  اللجنة التأديبيةحال المسألة بعد ذلك إلى ت 2.2

              كاديميةللجنة المعاييراال تابعة  لجنة فرعية يه اللجنة التأديبية  2-2-1

( يتم  إداريين)طالب واحد واثنين من أعضاء هيئة التدريس /  أفراد من ثالثة اللجنةتكون ت  2.2.2

   معايير األكاديمية.لجنة ال قبل اختيارهم من
         
المعايير سيكون رئيس لجنة  ، والقضية لجنةان ال يكون هناك أي عالقة بين أفراد اليجب   2-2-3

،  سةجلالاألكاديمية غير قادر على رئاسة ر إذا كان رئيس لجنة المعايي ، رئيس الجلسةاألكاديمية 

         )أو من ينوب عنه( رئيًسا. للشؤون األكاديميةونائب الرئيس الطالبية /   نشطةاألر يعين مدي

 

في الحاالت التي تنطوي على سوء سلوك جنسي ، أو غيرها من المسائل التي تشكل فيها   2-2-4

الطالبية،    نشطة بالتشاور مع مدير األ   لرئيس الجلسة، يجوز  امرا مهما  خصوصية الطالب المشتكين  

 من سماع القضية.  بةاستبعاد الطل
         
         . هو الفيصل في أي نزاع رئيس الجلسةصوت    2-2-5

)أو من ينوب عنه( بإرسال   ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية /االنشطة الطالبية  مديريقوم   2-3

إلى الطالب أو ستماع  الشكوى وإجراءات االالذي سيقوم بعرض      رئيس اللجنةاألوراق ذات الصلة إلى  

تاريخ عمل من 10 لجلسة خاللسيتم تحديد موعد ل ،المنظمة الطالبية المشار إليها ومقدم الشكوى كتابةً 

 .تقديم الشكوى

 التدابير المؤقتة  2-4

الحرم الجامعي، خالل اإلجراءات مرتادي بشأن سالمة  عاجلة مخاوفر بالنسبة للحوادث التي تثي 

)أو من ينوب عنه(   ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية  / األنشطة الطالبية  ، يجوز لمديرللجامعةالتأديبية  

اتخاذ إجراءات موجزة أو تنفيذ تدابير مؤقتة تحد من قدرة الطالب على التواجد في الحرم الجامعي ، 

حتى يتم التوصل بشكل كلي  مع أعضاء معينين في المجتمع  واصل  و/ أو الت  المحاضراتواالنخراط في  

 تسوية لالمر. إلى 
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 اللجنة التأديبية  2-5

  األنشطة الطالبية  مدير  ، سيقوملقضايا الطلبة  اللجنة التأديبية  بمجرد إحالة المسألة إلى   2-5-1

أيام    5باالتصال بالطالب المتهم والشاكي في غضون    نائب الرئيس للشؤون األكاديميةممثل    وأ  /

 : باللجنة التأديبية عمل وإبالغهم بما يلي فيما يتعلق 

 ؛ انعقاد اللجنةوقت وتاريخ ومكان  ▪

 سياسات الجامعة المحددة التي يُزعم انتهاكها ؛  ▪

هو الشخص و  ،إلى الجلسة بإصطحاب مرافق دعى عليهموالم دعيالم البيُسمح للط 2-5-2

في مساعدة  لهذا المستشاريتمثل الدور األساسي ، كمستشارالذي يتم اختياره من قبل الطالب 

الطالب في التحضير لالجتماعات / جلسات االستماع وحضور االجتماعات / جلسات االستماع 

 لشهود.ل توجيه األسئلة و/في االختبارات أونيابة عن الطالب يس للحضور كدعم للطالب ول

يتحمل الطالب مسؤولية تقديم معلوماته الخاصة، وبالتالي ال يُسمح للمستشارين بالتحدث     2-5-3

 هذا المستشاريجب أن يكون   ،دون موافقة  لجان تأديبيةأو المشاركة مباشرة في أي اجتماعات /  

 طالبًا أو موظفًا حاليًا بالجامعة.

ومنحه حق   الجلسةعلى مقابلة أحد أعضاء هيئة التدريس لمناقشة  ويشجع  يُسمح للطالب      2-5-4

الملف التأديبي، الذي سيتم مراجعته واالحتفاظ به في مكتب مدير  علىالمعقول  االطالع 

ال يجوز نسخ محتويات الملف أو   ،ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية/  يةالطالب  نشطةاأل

محتويات الملف    للمستشار استعراضى ، وال يجوز  طريقة أخر  اخذ نسخ عنها بأيتصويرها أو  

 . قضيةأو المواد األخرى ذات الصلة بال

المعلومات ذات الصلة، وتقديم  جميع نيابة عن نفسه ، وتقديم لتحدثلويشجع يُسمح للطالب   2-5-5

المشاركة المختارين بالتحدث أو  للمستشارين  ال يُسمح   ساعة من الجلسة ؛  24بيان مكتوب إلى اللجنة قبل  

في دعم الطالب وإسداء  المستشار يتمثل دور، مباشرة في أي اجتماعات / جلسات استماع دون موافقة

 .لشهودل توجيه األسئلة و/في االختبارات أونيابة عن الطالب يس للحضور ولالمشورة له 

 الجلسة.صلة إلى الذوي المهمين شهود ال يُسمح للطالب ويشجع على إحضار  2-5-6

المعلومات ذات الصلة حول االنتهاك المزعوم ،  ومناقشة جلسة للنظر اللجنة التأديبيةعقد ت  2-5-7

عند   لتحديد ما إذا كانت سياسة  الجامعة و/ أو قواعدها و/ أو لوائحها قد انتهكت ، ولتحديد العقوبات

 الضرورة.

  ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية أ/  مديراألنشطة الطالبية  ويحتفظ بهصوتياً    لجلسة ايتم تسجيل      2-5-8

)للحاالت  ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية /األنشطة الطالبيةر مديليمكن فقط  ،ستئناف في انتظار اال

الشريط،  االطالع على  لشؤون األكاديمية )للحاالت األكاديمية(  ل  الجامعة  غير األكاديمية( أو نائب رئيس
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ال يجوز استخدام أي أجهزة تسجيل بخالف ، الجامعةاالستئناف من قبل و يمكن استخدامه فقط لعملية 

ونائب الرئيس للشؤون   /األنشطة الطالبيةر مدييحتفظ  التسجيل الصوتي الرسمي، أثناء اإلجراءات

يعد التسجيل الصوتي وملف   ،بملف يحتوي على جميع السجالت المتعلقة باالنتهاك المزعوم األكاديمية

ً الوثائق ملك يجب أال تغادر أية مواد أو مالحظات أخرى تتعلق بالجلسة  ،األمريكية الدولية  جامعةلل ا

 الغرفة في ختام اإلجراءات.

الطالبية/     نشطةوالشاكي والمدعى عليه ومدير األ  لجنةال  يمكن ألعضاءخالل جلسة االستماع ،      2-5-9

لسماع جميع الحقائق والمعلومات األخرى  الحضوروالمستشار  ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 سوف تستمع اللجنة إلى جميع المعلومات ذات الصلة من:  ،المتعلقة باالنتهاكات المزعومة

 صاحب الشكوى •

 الطالب المتهم ؛ •

 الصلة. يالشهود اآلخرون ذوو •

الجامعة كشاهد من قبل أي من األطراف المعنية باالنتهاك    من منتسبياستدعاء أي عضو    مكني    2-5-10

تحديد مدى أهمية   لجنةيجوز ل ،لرد على األسئلةلشهادتهم  بحضورالشهود إال أثناءال يُسمح  ،المزعوم

ال تنطبق قواعد األدلة الفنية، مثل تلك التي تنطبق على المحاكم القانونية  ،الشاهد  بها  التي أدلىالمعلومات  

سوف يوجه المشاركون في الجلسة جميع التعليقات واألسئلة إلى اللجنة   ،ة أو الجنائية على الجلسةالمدني

 فقط.

 إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة التي قدمتها األطراف   أعضاء اللجنة التأديبيةعندما يستمع      2-5-11

ما  ونويقرر أعضاء اللجنةتداول سي ،إلى الجلسة التنفيذية اللجنةأعضاء  ينتقلسخالل الجلسة،  المعنية

، وإذا كان األمر كذلك ،  بةإذا كانوا يعتقدون أن المدعى عليه مسؤول عن انتهاك قواعد سلوك الطل

 .لجنةيراه أعضاء الوفقاً لما فرض عقوبات  يتمفس

سلوك  ميثاقما إذا كان الطالب المتهم قد انتهك  على أساس  اللجنة التأديبيةيتم اتخاذ قرار   2-5-12

 تتم عن طريق التصويت باألغلبية.  اللجنة التأديبيةجميع قرارات  ،لبةالط

ونائب  الطالبية /    نشطةاأل بإبالغ النتيجة إلى مدير    اللجنة التأديبيةقوم  تبعد الوصول إلى قرار،      2-5-13

)أو من ينوب عنه( الذي سيبلغ المدعى عليه وصاحب الشكوى بالقرار كتابيًا    الرئيس للشؤون األكاديمية 

  أيام عمل من تاريخ تلقي التقرير من المجلس. 3في غضون 

 

االجتماع  يفعل ذلك على أساس أن حضور الجلسة المحددة مسبقاً  تغيب عنأي طالب ي   2-5-14

       .سيعقد بجميع األحوال حتى في حال تغييبه

 

 



16 

 

 المادة الثالثة: العقوبات

 : العقوبات التالية حديد واستعمالبالنسبة للسلوك األكاديمي وغير األكاديمي ، قد يتم ت 

الجامعة للتطوير  بالنسبة لالنتهاكات غير األكاديمية ، يتم االحتفاظ بجميع السجالت في مكتب نائب رئيس  

رئيس الم االحتفاظ بجميع السجالت في مكتب نائب  بالنسبة لالنتهاكات األكاديمية يت ،  الطالبيةنشطة  ألول

 شؤون األكاديمية.لل

 التدابير المؤقتة:   3-1

خالل والحرم الجامعي ، مرتادي بالنسبة للحوادث التي تثير مخاوف فورية بشأن سالمة ورفاهية 

عاجلة الطالبية )أو من ينوب عنه( اتخاذ إجراءات      نشطةاأل، يجوز لمدير    جامعةاإلجراءات التأديبية لل

، و المحاضرات  حضورفي الحرم الجامعي، و    على التواجد  مؤقتة تحد من قدرة الطالبر  تدابي  أو تنفيذ

 حتى يتم التوصل إلى حل.الجامعي أو التفاعل مع أعضاء معينين في المجتمع  /

 

زيارة  من منع الطالبالقيود وفقدان االمتيازات: تشمل األمثلة ، على سبيل المثال ال الحصر ،   3-2

القيود المفروضة على  مبنى أومنشأة لتناول الطعام أو مناطق محددة أخرى في الحرم الجامعي ؛

لحرم الجامعي  الحضور أو المشاركة في األنشطة أو األحداث الرياضية أو الحفالت الموسيقية أو برامج ا

قد يتم  ،ختصينإلى مسؤولي الجامعة المترسل عقوبة في ملف الطالب واليتم وضع نسخة من  ،األخرى

 تقديم إشعار للوالدين أو األوصياء. 

الجامعة وأن سوء السلوك قد يؤدي  دىهو إشعار بأن سلوك الطالب غير مقبول ل االنذار: االنذار  3-3

عامين وقد يكون   أكثر من، وعادة ال يمتد إلى   من الوقت يكون التحذير لفترة محددة ، قدإلى عقوبات أشد

يتم االحتفاظ بالسجالت في ملف الطالب في المكتب   ،مصحوبًا بشروط و/ أو عقوبات تعليمية أخرى

لن يتم اإلبالغ عن   ،حالة حدوث انتهاكات في المستقبل في وتؤخذ في االعتبار المناسب )انظر أعاله(

وسيتم إزالته من ملف   ،كجزء من السجل التأديبي للطالبويبقى االنذار  خارج الجامعة  ألي جهة  التحذير  

في بعض الحاالت قد يتم   ،عند التخرج أو بعد ثالث سنوات من االنسحاب الدائم من الجامعة البالط

 لوصي( أو المستشارين. إخطار أولياء األمور )ا
 

من  يكون  لفترة محددة ،الجامعة جيد مع إشعار بأن الطالب لم يعد في وضعتحت المراقبة :   3-4

وقد يكون مصحوبًا بالقيود المفروضة على األنشطة أو اشتراط تنفيذ أنشطة محددة و/ أو تلبية  الوقت

بمثابة سبب التخاذ مزيد من اإلجراءات ، بما   المراقبةك فترة يُعد انتها ،حسب الضرورة شروط أخرى

يتم االحتفاظ  ،يتم إرجاع الطالب إلى وضع جيدبعد انتهاء الفترة المحددة ، الفصل أو الطرد في ذلك

في حالة حدوث  وتؤخذ في االعتبار أعاله(ر بالسجالت في ملف الطالب في المكتب المناسب )انظ
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عند وضع الطالب تحت األكاديمي  رشدوالم األمرولي طار يتم إخ ،انتهاكات في المستقبل

حتى التخرج أو بعد ثالث سنوات من االنسحاب  في ملف الطالب  يبقى اشعار تحت المراقبة ،   ،المراقبة

سجالت إال إذا لم يتخرج الطالب من الجامعة أو في غضون هذه ال  ال يتم اإلبالغ عن   ،الدائم من الجامعة

 االنسحاب الدائم من  الجامعة.ثالث سنوات بعد 

من الحرم الجامعي ومن جميع األنشطة المتعلقة بالجامعة، سواء داخل الحرم الفصل: الفصل : 3-5

 .الجامعةالمقامة برعاية نشطة األالجامعي أو خارجه بما في ذلك 

تم االحتفاظ  ي ،سببًا التخاذ مزيد من اإلجراءات بما في ذلك الطرد من الجامعة فصليُعد انتهاك ال 

في حالة  وتؤخذ في االعتبار بالسجالت بشكل دائم في ملف الطالب في المكتب المناسب )انظر أعاله(

األكاديمي  رشدالمو إخطار  ،الطالب فصلاألمرعند  ولييتم إخطار ،حدوث انتهاكات في المستقبل

 .فصل الطالب دعنة خارجيجهات  بالغ إيمكن  ،للطالب

ال يجوز للطالب التسجيل في  الجامعة أو المشاركة في أنشطة  الطالب من الجامعة ويطرد  الطرد:      3-6

يتم االحتفاظ بالسجالت بشكل دائم في ملف  يتم تحديد الفترة الزمنية حسب تصور المجلس، الجامعة

في حالة طلب الطالب إعادة القبول في  وتؤخذ في االعتبار الطالب في المكتب المناسب )انظر أعاله(

التسجيل لمعالجة ملف ر مديإخطار  و ،األمرعند طرد الطالب ولييتم إخطار  ،مرحلة ما في المستقبل

 الطرد. يمكن إبالغ  جهات خارجية عند  الطالب وسجالته االكاديمية،
 

األكاديمية : نظًرا ألن الشهادة من الجامعة ال تعني فقط إكمال المتطلبات الجامعية الشهادةحجز  3-7

بنجاح ولكن أيًضا االمتثال لمعايير الجامعة وحسن السمعة كعضو في الجامعة ، فقد تحتفظ الجامعة 

شهادة كعقوبة على انتهاك سياساتها أو قواعدها أو لوائحها، أو قد تفرض شروًطا إضافية على شهادة الب

 شرط مسبق للحصول على الشهادة(.الدرجة )على سبيل المثال ، االمتثال للعقوبات األخرى المفروضة ك

 

إلغاء القبول و/ أو الدرجة العلمية: يمكن إلغاء القبول في  الجامعة أو الدرجة الممنوحة من  الجامعة     3-8

بسبب االحتيال أو التحريف أو أي انتهاك آخر لمعايير الجامعة في الحصول على الشهادة أو بسبب 

 يرتكبها الطالب قبل التخرج.قد االنتهاكات الخطيرة األخرى التي 

اللجنة مسؤول  أو النظًرا لظروف معينة ، إذا قرر  الطالبكشف العقوبات عادةً في  ذكر ال يتم  3-9

رئيس  النائب  و ،طلبةلشؤون ال الجامعة نائب رئيس وافق و، عقوبة الطالبر ذكأنه يجب  التأديبية

بشكل دائم في المكتب  هفي ملفكشف الطالب، وتحفظ في العقوبة  يتم اإلشارة إلىلشؤون األكاديمية ل

 المناسب )انظر أعاله(. 
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باألنشطة مصاحبة أو يتم استبدال العقوبة  ات أخرىعقوب هناك  كونيقد عقوبات أخرى:   3-10

مجتمع  خدماتتأدية  أو ،تعويض ماليدفع المناسبة التي يتم توجيه الطالب للقيام بها ، بما في ذلك: 

مباني الحرم الجامعي، أو دخول  من  الطالب ( ، أو منعبجدول محدد خدمة المجتمع برنامج)

منع من العمل ال الجامعة ، أوأو تشرف عليها  التي ترعاها  فعالياتالمشاركة في األنشطة أو ال

سيتم إعطاء الطالب مواعيد نهائية محددة إلكمال هذه األنشطة ، وعدم الوفاء بالمواعيد   ،الجامعي

يتم االحتفاظ بالسجالت في ملف الطالب في  ، سسبباً لمزيد من اإلجراءات التأديبية سيكون النهائية

 المكتب المناسب )انظر أعاله(.
 

 تخذهافقط فيما يتعلق بمسائل السلوك األكاديمي: العقوبات التالية هي توصيات للمدرس الذي قد ي     3-11

 : في الحاالت التي تنطوي على انتهاكات أكاديمية لجنة التأديبية البعد قرار 

 ؛إعادة تقديم الواجب محل الشك ، مع أو من غير منح درجات  أوالً:  •

 ل الشكرسوب في درجات الواجب محنيا: ثا •

 ثالثا: الرسوب في المقرر •

وتؤخذ في  لشؤون األكاديميةلرئيس النائب مكتب يتم االحتفاظ بالسجالت بشكل دائم في ملف الطالب ب

 في حالة حدوث انتهاكات في المستقبل. الحسبان
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 لرئيس  الجامعة االلتماس النهائي : 4المادة 

لرئيس  الجامعة من قبل أي طرف في القضية خالل   التأديبيةاللجنة الطعن في قرار  رفع يجوز  4-1

يجب أن تكون هذه الطعون مكتوبة وتسلم إلى مكتب   ،للجنةا أيام عمل بعد استالم إشعار خطي بقرار 5

الطالبية )االنتهاكات غير األكاديمية( أو نائب  الجامعة للشؤونالرئيس، مع نسخة إلى نائب رئيس 

 يمية )االنتهاكات األكاديمية(. لشؤون األكاد لرئيس ال

في االستئناف الخطي ، تقع على عاتق الشخص الذي يقدم االستئناف مسؤولية إظهار أسباب  4-2

 ال يجوز تقديم الطعون إال لألسباب التالية: ،االستئناف

 

إذا كانت الحقائق معروفة ولكن تم حجبها أثناء الجلسة  ،في الجلسةلم تعرض حقائق جديدة  •

 ة من قِبل الشخص الذي قدم االستئناف ، فقد ال يتم تقديم هذه الحقائق كسبب لالستئناف. األصلي

انتهاك للعملية كما هو موضح في نظام سلوك الطالب هذا أثر بشكل كبير ومادي على قدرة  •

 الطالب على تقديم معلومات كاملة إلى اللجنة.

، أو   تحقيق ة القضية إلى اللجنة لمزيد من اليجوز للرئيس تأييد أو نقض قرار اللجنة ، أو إعاد  4-3

 . عقوبةزيادة أو تأكيد أي  /تقليل 

 نهائي. يعتبر قرار الرئيس  4-4
 




