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 يســتمد ميثــاق ســلوك الطلبــة فــي الجامعــة الأمريكيــة الدوليــة )AIU( مــن القيــم المؤسســية 
ورســالة ورؤيــة الجامعــة والتزامهــا بالتركيــز علــى الطالــب وتعليمــه وتعزيــز القيــادة الطلابيــة 
وتشــجيع أعلــى مســتويات الســلوك  والتطلعــات الأخلاقيــة والمجتمعيــة والقيــم وحمايــة 

النزاهــة الأكاديميــة.

مــن أجــل الحفــاظ علــى بيئــة تدعــم فــرص التعلــم الُمثلــى وتشــجع النمــو الشــخصي ، تتطلــب 
الجامعــة الأمريكيــة الدوليــة أن يلتــزم جميــع الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن 

بالأنظمــة والتعليمــات والإرشــادات والسياســات التــي تضعهــا الجامعــة.

لحقــوق  عامــة  تفســيرات  الأكاديميــة  الأمانــة  وسياســة  الطلبــة  ســلوك  ميثــاق  يوفــر 
ومســؤوليات الطلبــة والعامليــن فــي الجامعــة، ويحــدد الســلوكيات المقبولــة وغيــر المقبولــة 

، ويصــف الإجــراءات والعقوبــات التأديبيــة.

تطلــب الجامعــة الاميركيــة الدوليــة AIU مــن الطلبــة أن يكونــوا علــى درايــة بجميــع أنظمــة 
ــة التعــرف علــى السياســات  ــع الطلب ــزام بهــا، ويتعيــن علــى جمي وتعليمــات الجامعــة والالت
والأنظمــة والتعليمــات الــواردة فــي  ميثــاق ســلوك الطلبــة وسياســة الأمانــة الأكاديميــة 

ــة. ــل الطلب وكتيــب الجامعــة ودلي

 تحتــرم الجامعــة كرامــة جميــع الأفــراد وفــي المقابــل تتوقــع أن يلتــزم كل فــرد بتقديــم الاحترام 
تجــاه الآخريــن داخــل الجامعــة، وإتاحــة الفــرص المتســاوية للجميع، تمنــح العضويــة فــي 
مجتمــع الجامعــة الاميركيــة AIU لــكل طالــب مجموعــة مــن الحقــوق والمســؤوليات الضرورية 
لتقــوم الجامعــة بتأديــة مهمتهــا التعليميــة، يتمتــع جميــع طلبــة الجامعــة بالحــق فــي حريــة 
الفكــر والتعبيــر ؛ التحــرر مــن التمييــز علــى أســاس العــرق أوالديــن أو الأصــل القومــي أو 
الجنــس أو الســن أو الوضــع العائلــي ؛ المشــاركة فــي الفــرص الأكاديميــة وغيــر الأكاديميــة 
التــي تقدمهــا الجامعــة، فــي المقابــل ُيتوقــع مــن الطلبــة دائًمــا إظهــار الســلوك المســؤول 
الــذي يتوافــق مــع جميــع أحــكام ميثــاق ســلوك الطلبــة وسياســة الأمانــة الأكاديميــة ولا يضــر 
أي فــرد أو جماعــة أو يهــدده هــذا و ســتتخذ الجامعــة كافــة الإجــراءات التأديبيــة المناســبة فــي 

المواقــف التــي تنطــوي علــى ســوء ســلوك أو تعــدي علــى أي شــخص أو ممتلــكات.

 تعليــم الانضبــاط هــو جــزء مــن عمليــة التعلــم، ســواء للفــرد بشــكل خــاص أو لمجتمــع 
الجامعــة بوجــه عــام، ويشــمل ذلــك اللجــوء المحتمــل للفصــل الدراســي أو الطــرد و/ أو غيــر 

ــة .  ــات تأديبي ــك مــن عقوب ذل

لحقــوق  عامــة  تفســيرات  الأكاديميــة  الأمانــة  وسياســة  الطالــب  ســلوك  ميثــاق   يوفــر 
ويصــف  المقبولــة،  وغيــر  المقبولــة  الســلوكيات  ويحــدد  المجتمــع،  أفــراد  ومســؤوليات 
عــن  استفســارات  او  اســئلة  أي  وجــود  المحددة، عنــد  والعقوبــات  التأديبيــة  الإجــراءات 
ــا  ــب متابعــة ســلوك الطلبة، ام ــة يجــب مراجعــة مكت ــر أكاديمي الاجــراءات والسياســات الغي
إدارة سياســة الأمانــة الأكاديميــة والسياســات الأخــرى المتعلقــة بالســلوك الأكاديمــي فتتبــع 
مكتــب نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة وأي استفســارات أكاديميــة أو عــن القواعــد 

مقدمة
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يتــم الإبــلاغ عــن الحــوادث الســلوكية عــن طريــق مــلء نمــوذج تقريــر الحــوادث )متوفــر فــي 
مكتــب متابعــة ســلوك الطلبــة، ومكتــب نائــب الرئيــس لشــؤون التســجيل وتطويــر الطلبــة، 
ــة فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد وقــوع الحــادث  ــب الرئيــس للشــؤون الأكاديمي ــب نائ ومكت
وتقديــم النمــوذج إلــى ) مكتــب متابعــة ســلوك الطلبــة، مكتــب نائــب الرئيــس للشــؤون 
ــات  ــة ، واتخــاذ العقوب ــق فــي الحادث ــم التحقي ــى أمــن الحــرم الجامعي، ليت ــة( أو إل الأكاديمي

ــزم الأمــر.  المناســبة إذا ل

إذا اشــتبه المحاضــر فــي ارتــكاب الطالــب انتحــالًا علميــاً أو شــكلًا آخــر مــن أشــكال ســوء 
الســلوك الأكاديمــي ، فيجــب علــى المحاضــر أولاً إخطــار الطالــب أو الطلبــة المعنييــن، وإبلاغ 
نائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن يمثلــه(  فــورًا، باتبــاع الإجــراءات المنصــوص عليهــا 

فــي هــذه الوثيقة. 

أو السياســات التــي تغطيهــا سياســة الأمانــة الأكاديميــة وميثــاق ســلوك الطلبــة ولوائــح  
الجامعــة يجــب أن تكــون موجهــة هنــاك.
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معلومات الاتصال

نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية

تلفون :     2500 2226 965+    داخلي : 3221
academicaffairs@aiu.edu.kw :البريد الإلكتروني

المكان: المبنى أ - الطابق الثاني

مساعد نائب الرئيس لشؤون الطلبة

تلفون :    2500 2226 965+    داخلي : 3250
 studentconduct@aiu.edu.kw: البريد الإلكتروني

المكان: المبنى ب - الطابق الثالث

مدير سلوك الطلبة

تلفون :    2500 2226 965+    داخلي : 3260
studentconduct@aiu.edu.kw: البريد الإلكتروني

المكان: المبنى ب - الطابق الثالث
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كاديمــي  كاديمــي وغيــر الأ أ- الســلوك الأ

ــة ومســؤولياتهم 1: حقــوق الطلب المــادة 

1-1 بشــكل عــام: فــي إطــار سياســات وأنظمــة الجامعــة وإجراءاتهــا، بمــا فــي ذلــك تلــك 
والبيئــة  الجامعــي  الحــرم  توفيــر  إلــى  الجامعــة  تســعى   ، الســلوك  بضوابــط  المتعلقــة 

: التاليــة  بالنواحــي  تعنــى  التــي  المؤسســية 

1-1-1 حماية حرية التعبير وإبداء الرأي.

1-1-2 عــدم الســماح بالتمييــز والمضايقــة علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو العمــر 
أو اللــون أو الأصــل القومــي أو الديــن.

1-1-3  حماية سجلات الطلبة.

1-1-4  يتــم توفيــر فرصــة لمشــاركة الطلبــة فــي إدارة الجامعــة مــن خــلال العضويــة 
فــي المجالــس واللجــان المخصصــة بشــكل مناســب، شــريطة أن تســتوفي هــذه 

المجالــس واللجــان المتطلبــات التــي تحددهــا الجامعــة.

 1-2  الحقوق الأكاديمية: تسعى الجامعة أن توفر للطلبة:

1-2-1 تعليمــات واضحــة فيمــا يخــص متطلبــات الجامعــة حــول النزاهــة الأكاديميــة 
والسياســات والإجــراءات والعقوبــات المتعلقــة بالانتهــاكات ذات الصلــة.

ــى  ــل عل ــررات )وأي تعدي ــات المق 1-2-2معلومــات محــددة وواضحــة حــول متطلب
ــرر. ــة المســتخدمة فــي كل مق ــر الأكاديمي ــم، والمعايي ــراءات التقيي ــات(، وإج المتطلب

1-2-3 تقييم عادل على أساس الأداء الأكاديمي.



5

2: ســلوك الطلبــة المــادة 

2-1 اختصاص الجامعة

2-1-1  للجامعــة الحــق فــي محاســبة ســلوك الطالــب وفقــاً لاختصاصهــا القانونــي بنــاء 
علــى أي ســلوك يحــدث مــن الطالــب ســواء داخــل مبنــى الجامعــة أو فــي أي نشــاط 

تتبنــاه الجامعــة.

2-1-2 لا تتســامح الجامعــة نهائيــاً مــع أي ســلوك  تمييــز أو مضايقــة ضــد أي فــرد بنــاًء 
علــى العمــر أو العــرق أو اللــون أو الديــن أو العقيــدة أو الجنــس أو الحالــة الإجتماعيــة 
أو الجنســية أو الانتمــاء السياســي أو أي أســاس آخــر )انظــر سياســة عــدم التمييــز فــي 

هــذه الوثيقــة(.

2-2: قواعد سلوك الطالب

علــى جميــع طلبــة الجامعــة احتــرام والالتــزام والامتثــال لنــص وروح ميثــاق ســلوك الطلبــة 
ــات  ــه ســوء ســلوك للعقوب ــت ارتكاب ــب يثب ــرم الجامعــي، يخضــع أي طال ــارج الح داخــل وخ

ــة. ــة الأكاديمي ــة وسياســة الأمان ــاق ســلوك الطلب ــة الموضحــة فــي ميث التأديبي

كاديميــة 3: القواعــد واللوائــح غيــر الأ المــادة 

3-1  انتهــاك القانــون الكويتــي و / أو سياســة الجامعــة: انتهــاك أي حكــم مــن أحــكام القانــون 
الكويتــي فــي مبانــي الجامعــة أو فــي الأنشــطة التــي ترعاهــا الجامعــة.

3-2 انتهاك أي من لوائح أو سياسات أو أنظمة الجامعة.

3-2-1  يتحمــل الطلبــة أيًضــا المســؤولية عــن تصرفــات ضيوفهــم وزوارهــم أثنــاء 
وجودهــم فــي الجامعــة أو فــي المناســبات التــي تقيمهــا الجامعــة.

 3-2-2 العقوبــات والإجــراءات التأديبيــة للجامعــة هــي جــزء مــن العمليــة التعليميــة، 
لذلــك اذا اختــارت الســلطات الكويتيــة متابعــة أو رفــض قضيــة قضائيــة فــإن ذلــك لن 
يؤثــر علــى قــرار الجامعــة فــي تطبيــق عقوبــة تأديبيــة، لذلــك اذا رفضــت الســلطات 
الكويتيــه قضيــة قانونيــة أو وجــدت أن المتهــم )غيــر مذنــب( فــان قــرار الجامعــة فــي 

الاســتمرار بفــرض العقوبــة التأديبيــة يعــود إلــى الجامعــة . 

3-3 عــدم الامتثــال لتوجيهــات مســؤولي الجامعــة أو موظفــي حفــظ الأمــن و/ أو 
عــدم تحديــد هويتهــم لهــؤلاء الأشــخاص عندمــا ُيطلــب منهــم ذلــك. 

3-4  عــدم التعريــف عــن النفــس بشــكل مناســب  و/ أو عــدم اظهــار بطاقــة هويــة الطالــب 
الجامعيــة عنــد طلبهــا مــن قبــل مســؤول الجامعــة أو الشــخص المعنــي، بمــا فــي ذلــك 

موظفــي أمــن الحــرم الجامعــي.
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 3-5 حيازة المواد الممنوعة أو الأسلحة أو المواد الخطرة

3-5-1 عــدم الاحتفــاظ أو/ اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال الأســلحة أو المتفجــرات أو 
ــي الجامعــة أو  ــزة الخطــرة فــي مبان ــة أو الاجه الأدوات الخطــرة أو المــواد الكيميائي

فــي الأنشــطة التــي ترعاهــا  الجامعــة.

3-5-2  عــدم حيــازة  المخــدرات أو الكحــول أو المــواد الأخــرى الممنوعــة فــي الجامعــة 
أو فــي الأنشــطة التــي ترعاهــا الجامعــة أو اســتخدامها أو الاتجــار بهــا أو توزيعهــا.

 3-6  سوء السلوك

3-6-1 يشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الأفعــال المعنويــة مثــل: خيانــة الأمانــة، 
الإســاءة اللفظيــة ، المضايقــة ، التهديــدات ، الترهيــب ، المضايقــة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي / الإنترنــت و/ أو أي ســلوك معنــوي يعــرض الصحــة أو الســلامة 

الجســدية أو العاطفيــة  للخطــر لأي شــخص.

3-6-2 يشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الأفعــال البدنيــة مثــل: الإيــذاء الجســدي 
ــذي يســبب الخطــر  ــم أو الاتصــال ال ــر الملائ ــدات أو الاتصــال الجســدي غي أو التهدي
أو أذًى جســديًا أو الإكــراه و/أو أي ســلوك آخــر  ممــا يعــرض الصحــة أو الســلامة 

ــة  لأي شــخص للخطــر. الجســدية أو العاطفي

3-6-3 لا تتســاهل الجامعــة مطلقــاً مــع الشــجارات الجســدية فــي الحــرم الجامعــي 
أو فــي المناســبات التــي تقيمهــا الجامعة، يخضــع مرتكبــي هــذه الانتهــاكات للفصــل 
ــم )بغــض النظــر عــن الخطــأ( فــي  الفــوري / الطــرد مــن  الجامعــة أو الفصــل الدائ

انتظــار التحقيــق.

3-6-4 يشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الســلوكيات المهــددة بالخطــر مثــل أي 
إجــراء يهــدد ســلامة أي شــخص أو صحتــه الجســدية أو العقليــة أو حيــاة أي شــخص 
ــا مــن هــذا الفعــل ، ســواء عــن قصــد أو نتيجــة للتهــور أو الإهمــال  ، أو يســبب خوًف

الجســيم.

3-7  عدم الاحترام

3-7-1 إظهــار أي شــكل مــن أشــكال عــدم الاحتــرام تجــاه الطلبــة أو أعضــاء هيئــة 
التدريــس أو الهيئــة الإداريــة بمــا فــي ذلــك عمــال النظافــة والأمــن.

ــي  ــاه أي عضــو ف ــة تج ــر لائق ــاءات ســخرية غي ــة أو إيم ــة مهين 3-7-2  اســتخدام لغ
الجامعــة.

3-7-3 الســلوك الــذي ينتهــك القيــم والممارســات والمعتقــدات الإســلامية ؛ أو ينتهك 
لوائــح الجامعــة المتعلقــة بالســلوك الشــخصي ســواء فــي مقــر الجامعــة أو فــي 

الدوليــة. الاميركيــة  الجامعــة  فيهــا  الفعاليات التي ترعاها أو تشــارك 

3-7- 4 الملابــس غيــر الملائمــة: مــن المتوقــع أن يلتــزم طلبــة الجامعــة بقيــم المجتمع 
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ــر المناســب للذكــور والإناث ويشــمل  ــداء اللبــاس غي الكويتــي وتقاليــده ؛ يحظــر ارت
ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الملابــس التــي تظهــر ايحــاءات لغويــة مســيئة أو 
هجوميــة، وارتــداء الشــورت، والملابــس النســائية المكشــوفة، والبلــوزات ذات القصــة 
المنخفضــة، والملابــس القصيــرة، و الملابــس المكشــوفة التــي تظهــر الكثيــر مــن 

الجســم أو تكشــف البطــن أو الظهــر.

3-8   الكذب 

3-8-1  تقديــم معلومــات خاطئــة لأي مســؤول فــي  الجامعــة أو عضــو هيئــة تدريــس 
أو إدارة.

3-8-2  تزويــر أو تغييــر أو إســاءة اســتخدام أي مــن وثائــق الجامعــة أو الســجلات أو 
البريــد الالكترونــي أو بطاقــة تحديــد الهويــة.

3-8-3 العبث بأي انتخابات طلابية تجريها الجامعة.

3-8-4  التصــرف أو العمــل كوكيــل للجامعــة دون إذن أو اســتخدام شــعارها واســمها 
التجــاري بشــكل غيــر قانونــي.

3-8-5  اســتخدام هويــة شــخص آخــر أو كلمــة المــرور أو رقــم الهويــة أو بطاقــة هويــة 
ــة أخــرى أو مســاعدة شــخص آخــر فــي إعــداد أو إرســال  الجامعــة أو أي بطاقــة هوي

هويــة مــزورة أو أوراق اعتمــاد.

3-8-6  إعطــاء أو وعــد بإعطــاء أمــوال أو هدايــا أو خدمــات مــن أي نــوع ، للتأثيــر علــى 
حكــم أو ســلوك شــخص آخــر وأي شــكل آخــر مــن أشــكال الرشــوة.

 3-9  السلوك غير المنضبط

3-9-1  الســلوك غيــر المنضبــط أو البــذيء أو غيــر اللائــق ؛ خــرق اللوائــح أومســاعدة 
و تحريــض شــخص آخــر علــى خــرق اللوائــح فــي الجامعــة أو المناســبات التــي تقيمهــا 

الجامعــة . 

3-9-2 يجــب علــى الطلبــة الامتثــال لسياســات الجامعــة وأنظمتهــا وكذلــك القوانيــن 
المحليــة أو القوانيــن الكويتيــة المتعلقــة بالفصــل بيــن الجنســين.

 3-10 اثارة الشغب

3-10-1 الســلوك الــذي يعطــل العمليــة التعليميــة / البيئــة أو أي وظيفــة أخــرى داخــل 
الحــرم الجامعــي أو خارجــه، تشــمل أنــواع هــذا الســلوك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 
التدخــل فــي مهــام  الجامعــة، تخويــف أو تهديــد أو إســاءة معاملــة أي شــخص، أو أي 

أعمــال أخــرى قــد تؤثــر علــى عمــل البيئــة التعليميــة.

3-10-2  التشويش على الآخرين ومنعهم من  الاستماع إلى متحدث مدعو.

3-10-3 المشــاركة فــي احتجــاج أو اعتصــام فــي الحــرم الجامعــي بشــكل غيــر مصــرح 
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بــه ، أو أي احتجــاج أو اعتصــام مخــول فــي البدايــة يتجــاوز حــدوده المســموح بهــا أو 
الوقــت المســموح بــه.

أو  الدراســية  الفصــول  الأخــرى فــي  النقالــة والأجهــزة  الهواتــف  3-10-4 اســتخدام 
مــن  إذن  دون  الامتحانــات  أو  المحاضــرات  أثنــاء  الاســتوديوهات  أو  المختبــرات 

المحاضــر.

 3-11  السلامة من الحرائق

3-11-1  إساءة استخدام معدات الإطفاء والسلامة أو إزالتها أو العبث بها أو تشغيلها 
بطريقة خاطئة.

3-11-2  البلاغ الكاذب عن حريق أو مواد خطرة في الحرم الجامعي ، أوعدم الامتثال 
لأنظمة الحريق والسلامة .

3-11-3 استخدام أي شكل من أشكال البخور أو العود )المبخر( في الحرم الجامعي

ومرافق الجامعة والمنطقة المحيطة.

3-11-4 التدخين داخل مباني ومنشآت الحرم الجامعي والسلالم والتراسات 
والشرفات.

3-12  السلوك الضار أو المهدد

3-12-1  الانخــراط فــي الســلوك الــذي ُيلحــق الأذى الجســدي بالآخريــن فــي مبانــى 
الجامعــة أو الفعاليــات التــي ترعاهــا الجامعــة.

 3-12-2 المشــاركة فــي »إلحــاق الأذى« بالطلبــة الآخريــن مــن خــلال تعريــض صحتهــم 
العقليــة أو البدنيــة للخطــر لأغــراض الانضمــام أو القبــول أو الانتمــاء أو كشــرط 

ــق رياضــي. ــة فــي مجموعــة أو منظمــة أو فري لاســتمرار العضوي

3-13  المواد المسيئة 

3-13-1  لا يجــوز للطلبــة إنتــاج أو عــرض أو تخزيــن أو امتــلاك أو نقــل مــواد ذات 
طبيعــة مســيئة )بمــا فــي ذلــك المضايقــة أو المــواد الفاحشــة( مثال علــى ذلــك: 
الصــور المشــينة أو البذيئــة، والمحتــوى العنيــف للغايــة، وأي محتــوى عنصــري أو 

ــن. مهي

 3-14  التخريب وإساءة استخدام ممتلكات الجامعة

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

3-14-2  اختلاس أو إزالة ممتلكات الجامعة أو سرقتها أو إتلافها.

3-14-3 القاء القمامة في مبانى الجامعة في غير الأماكن المخصصة لها.
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3-14-4 وضــع الشــعارات أو الملصقــات أو الإعلانــات فــي أي مــكان فــي مبانــى 
إذن. الحصــول علــى  الجامعــة دون 

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

3-14-6  حيــازة أو نســخ أو اســتخدام مفاتيــح أو بطاقــات مفاتيــح أو أجهــزة وصــول أو 
أمــان أخــرى دون ترخيــص.

3-14-7  العبــث أو إســاءة اســتخدام معــدات الســلامة أو الحريــق أو تجاهــل أو التحايــل 
أو تعطيــل أي جهــاز أو نظــام أمــان أو نظــم الســلامة. 

3-15  إساءة استخدام اجهزة الكمبيوتر وأنظمتها

3-15-1 اختــراق أو محاولــة اختــراق شــبكة تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة بالجامعــة أو 
أمــن الكمبيوتــر أو القرصنــة أو محاولــة الوصــول إلــى /أو نشــر البيانــات أو الملفــات 

ية. السر

أو تعديلــه دون  أو حذفــه  أو قراءتــه  أو اســتخدامه  إلــى ملــف  الوصــول    2-15-3
مناســب. إذن  علــى  الحصــول 

3-15-3 نســخ أو توزيــع برامــج الكمبيوتــر المحميــة بحقــوق الطبــع والنشــر أو غيرهــا 
مــن المــواد أو انتهــاك قانــون حقــوق الطبــع والنشــر، وعــدم الالتــزام باتفاقيــات 

الترخيــص.

3-15-4  اســتخدام مرافــق الكمبيوتــر لمضايقــة أو إرســال أو عــرض أو تخزيــن رســائل 
تمييزيــة أو مضايقــة أو تهديديــة أو مســيئة.

3-15-5  المشاركة في عرض أو تبادل مواد غير لائقة أو فاحشة.             

3-15-6  اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر لإرســال رســائل بريــد إلكترونــي جماعيــة غيــر 
مصــرح بهــا أو سلســلة رســائل بريــد إلكترونــي.

3-15-7  إرســال أو نشــر مــواد ســرية أو أســرار تجاريــة أو معلومــات خاصــة خــارج 
الجامعــة.

3-15-8  انتهــاك خصوصيــة الآخريــن أو اســتخدام أو كشــف اســم المســتخدم أو 
كلمــة المــرور دون إذن أو محاولــة اقتحــام نظــام الكمبيوتــر الخــاص بـــالجامعة  أو أي 

ــر. مؤسســة أو شــخص آخ

3-15-9  اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر للتداخــل مــع التشــغيل العــادي لأي نظــام أو 
ــة. ــبة فــي الجامع ــبكة حوس ش

للخطــر،  بـــالجامعة  الخاصــة  الحوســبة  وخدمــات  أنظمــة  أمــن  تعريــض   10-15-3
تزويرهــا. أو  الإلكترونيــة  بالمعلومــات  أوالتلاعــب 
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3-15-11 عــدم الالتــزام بسياســات وإجــراءات وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومات المنشــورة 
مــن قبــل الجامعة.

3-16 التحرش والتمييز

3-16-1 التحــرش، مضايقــة أو تخويــف أو تهديــد أو إكــراه )لفظيًــا أو مــن خــلال أي 
وســيلة اتصــال( ضــد  أحــد منتســبي الجامعــة.

ــال  ــى ســبيل المث ــك عل ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــد منتســبي الجامع ــى أح ــر عل 3-16-2  التنم
ــن أشــكال وســائل التواصــل  ــلال أي شــكل م ــن خ ــة م ــر أو المضايق لا الحصــر التنم

الاجتماعــي.

3-16-3 اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال وســائل الإعــلام ، بمــا فــي ذلــك وســائل 
أعضــاء  أحــد  تشــويه ســمعة  أو  زائفــة  إتهامــات  لإطــلاق   ، الاجتماعــي  التواصــل 

الجامعــة.

ــز ضــد أي فــرد مــن أعضــاء الجامعة علــى أســاس العرق أو الديــن أو  3-16-4  التميي
الأصــل أو الجنــس أو الســن أو الوضــع العائلــي أو الجنســية.

3-17  التدخين واستعمال السجائر الالكترونية

3-17-1 لا ُيسمح بالتدخين أو استعمال السجائر الالكترونية إلا في منطقة تدخين 
الطلبة المخصصة لذلك، كما انه غير مسموح التدخين  في أي مكان آخر في مقر 

الجامعة ، بما في ذلك داخل السيارات المتوقفة.

3-17-2 إلقاء أعقاب السجائر و/ أو المنتجات ذات الصلة سوف يؤدي إلى فرض 
العقوبات.

3-18  انتهاك القانون الكويتي و/ أو ميثاق سلوك الطلبة

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

3-18-2  إذا تم اتهام طالب من قبل السلطات الحكومية بأي انتهاك لقوانين 
الكويت، فلن تطلب الجامعة أو توافق على منح اعتبارات خاصة لهذا الفرد بسبب 

وضعه كطالب.

3-18-3 تحتفظ  الجامعة أيًضا بالحق في مراجعة كل حالة عندما تكون التهم 
مرفوعة لمخالفة القوانين الكويتية ، وقد يتم اتخاذ إجراء من جانب  الجامعة وفرض 
عقوبات على سوء السلوك الذي ينتهك  ميثاق سلوك الطالب و/ أو يتجاهل بشكل 

واضح لوائح الجامعة و/ أو يعطل المهمة التعليمية للجامعة.

3-18-4 ستتعاون الجامعة تعاوًنا تاًما مع طلبات هيئات تنفيذ القانون الكويتية 
وغيرها من الهيئات الحكومية.



11

3-19  إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية

3-19-1 استخدام الأجهزة الإلكترونية الشخصية لالتقاط صور أو فيديو لأحد منتسبي 
الجامعة  دون إذن مسبق.

3-19-2 مشاركة الصور و / أو التسجيلات و / أو الوسائط المصورة الخاصة 
بـالجامعة و/أو منتسبي الجامعة من موظفين أو طلبة على وسائل التواصل 

الاجتماعي دون إذن مصرح به مسبًقا.

3-19-3 استخدام مسجلات الصوت الشخصية أو أجهزة الاستماع والتنصت لتسجيل 
المحاضرات والندوات والاختبارات بشكل غير أخلاقي.

3-19-4 حيازة أو عرض أو إرسال أو مشاركة صور أو فيديو أو تسجيلات صوتية 
تحتوي على محتوى غير لائق ثقافيًا أو عنيف أو يهدد سلامة الجامعة أو منتسبيها 

أو الفعاليات التي ترعاها الجامعة.

3-19-5 استخدام أي جهاز إلكتروني لانتحال هوية طالب أو شخص آخر لتشويه 
اسمه ومكانته في الجامعة.

3-19-6 لا يجوز لجميع منتسبي الجامعة البحث عن أو الاحتفاظ أو تعميم أو عرض 
صور أو معلومات قائمة على الكراهية أو هجومية أو الاحتفاظ بمعلومات أو صور 

عن الاسلحة.
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3-20 مواقف سيارات طلبة الجامعة 

3-20-1 يمنع وقوف السيارات في غير المواقف المخصصة للطلبة.

3-20-2 يمنع وقوف السيارات ما لم يوجه خلاف ذلك ، أمام بوابات الحرم الجامعي 
، وعبر المساحات متعددة الاستعمال، وأمام جميع مداخل المباني، وفي المناطق 

العشبية ، والحارات بين مواقف السيارات والأرصفة ومناطق الخدمات.

 المــادة الرابعــة: عقوبــات ســوء الســلوك الغيــر أكاديمــي 

تحافظ العقوبات المناسبة ونتائجها على النزاهة المؤسسية للجامعة، وكلما كان ذلك 
ممكًنا ومناسبًا ، تساعد الطلبة على التعلم من أخطائهم واستعادة مكانتهم داخل 

الجامعة، تتمثل مهمة الجامعة في استخدام عقوبات ميثاق سلوك الطلبة كأداة تعليمية 
لتعزيز سلوك الطالب وشخصيته وقدراته.

عنــد تحديــد العقوبــة )العقوبــات( يمكــن النظــر فــي الســلوك الحالــي للطالــب وســجل 
ــك شــدة الضــرر المتســبب و  ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــة وخطــورة المخالف الســلوك الســابق وطبيع
ــاق  ــررة لميث ــاكات المتك ــؤدي الانته ــد ت ــة و أي عوامــل أخــرى، ق / أو الانقطــاع و / أو الإصاب
ســلوك الطلبــة إلــى فــرض عقوبــات أكثــر صرامــة بشــكل تدريجــي، علــى الرغــم مــن إمكانيــة 
تطبيــق أي عقوبــة بنــاًء علــى العوامــل المحــددة مســبًقا، يتــم تطبيــق العقوبــات بنــاًء علــى 
الحكــم الصــادر عــن أي مــن مكتــب متابعــة ســلوك الطلبــة أو نائــب الرئيــس لشــؤون الطلبــة، 
فيمــا يتعلــق بمســائل الســلوك غيــر الأكاديمــي، قــد يتــم فــرض العقوبــات التاليــة بالنســبة 
للانتهــاكات غيــر الأكاديميــة ، كمــا يتــم الاحتفــاظ بجميــع الســجلات داخــل مكتــب متابعــة 

ســلوك الطلبــة.

1-4 التدابير المؤقتة:

الحــرم  تثيــر مخــاوف فوريــة بشــأن ســلامة ورفاهيــة مرتــادي  التــي  للحــوادث  بالنســبة 
ــة )أو  ــر متابعــة ســلوك الطلب ــة للجامعــة، يجــوز لمدي الجامعــي ، وخــلال الإجــراءات التأديبي
مــن ينــوب عنــه( اتخــاذ إجــراءات عاجلــة أو تنفيــذ تدابيــر مؤقتــة تحــد مــن قــدرة الطالــب علــى 
التواجــد فــي الحــرم الجامعــي، و حضــور المحاضــرات، و/ أو التفاعــل مــع أعضــاء معينيــن فــي 

المجتمــع الجامعــي حتــى يتــم التوصــل إلــى حــل.

2-4 القيــود وفقــدان الامتيــازات: تشــمل الأمثلــة ، علــى ســبيل المثال لا الحصــر ، منع الطالب 
ــاول الطعــام أو مناطــق محــددة أخــرى فــي الحــرم الجامعــي  ــارة مبنــى أومنشــأة تن مــن زي
؛ القيــود المفروضــة علــى الحضــور أو المشــاركة فــي الأنشــطة أو الأحــداث الرياضيــة أو 
الحفــلات الموســيقية أو برامــج الحــرم الجامعــي الأخرى، يتــم وضــع نســخة مــن العقوبــة فــي 
ملــف الطالــب وترســل إلــى مســؤولي الجامعــة المختصين، قــد يتــم تقديــم إشــعار للوالديــن 

أو الأوصيــاء.



13

3-4 الإنــذار : الانــذار هــو إشــعار بــأن ســلوك الطالــب غيــر مقبــول لــدى الجامعــة وأن ســوء 
الســلوك قــد يــؤدي إلــى عقوبــات أشــد، قد يكــون التحذيــر لفتــرة محددة مــن الوقــت، وعــادة 
لا يمتــد إلــى أكثــر مــن عاميــن وقــد يكــون مصحوبـًـا بشــروط و/ أو عقوبات تعليميــة أخرى، يتم 
الاحتفــاظ بالســجلات فــي ملــف الطالــب فــي المكتــب المناســب )انظــر أعلاه( وتؤخــذ فــي 
ــلاغ عــن التحذيــر لأي جهــة  الاعتبار فــي حالــة حــدوث انتهــاكات فــي المســتقبل، لن يتــم الإب
خــارج الجامعــة ويبقــى الانــذار كجــزء مــن الســجل التأديبــي للطالــب، وســيتم إزالتــه مــن ملــف 
الطالــب عنــد التخــرج أو بعــد ثــلاث ســنوات مــن الانســحاب الدائــم مــن الجامعة، فــي بعــض 

الحــالات قــد يتــم إخطــار أوليــاء الأمــور )الوصــي( أو المرشــدين.

4-4  تحــت المراقبــة : إشــعار بــأن الطالــب لــم يعــد فــي وضــع جيــد مــع الجامعة، يكــون  
أو  الأنشــطة  المفروضــة علــى  بالقيــود  يكــون مصحوبًــا  الوقت وقــد  لفتــرة محددة مــن 
اشــتراط تنفيــذ أنشــطة محــددة و/ أو تلبيــة شــروط أخــرى حســب الضرورة، ُيعــد انتهــاك فتــرة 
المراقبــة بمثابــة ســبب لاتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات ، بمــا فــي ذلــك الفصــل أو الطــرد، بعــد 
انتهــاء الفتــرة المحــددة يتــم إرجــاع الطالــب إلــى وضــع جيد، يتــم الاحتفــاظ بالســجلات فــي 
ملــف الطالــب فــي المكتــب المناســب )انظــر أعلاه( وتؤخــذ فــي الاعتبار فــي حالــة حــدوث 
انتهــاكات فــي المســتقبل، يتم إخطــار ولــي الأمــر والمرشــد الأكاديمــي عنــد وضــع الطالــب 
تحــت المراقبة، يبقــى اشــعار تحــت المراقبــة فــي ملــف الطلاب حتــى التخــرج أو بعــد ثــلاث 
ســنوات مــن الانســحاب الدائــم مــن الجامعــة، لا يتــم الإبــلاغ عــن هــذه الســجلات إلا إذا لــم 
ــن   ــم م ــحاب الدائ ــد الانس ــنوات بع ــلاث س ــون ث ــي غض ــة أو ف ــن الجامع ــب م ــرج الطال يتخ

الجامعــة.

ــال  ــن( الاتص ــن )معيّني ــوز لطالبي ــه لا يج ــى أن ــير إل ــح يش ــر واض ــو أم ــال: ه ــع الاتص 4-5 من
ببعضهمــا البعــض بســبب المخاطــر المحتملــة واحتماليــة تهديــد راحــة أحــد الأطــراف المعنيــة 
علــى الأقــل، لا يجــوز للطلبــة محاولــة إجــراء أي شــكل مــن أشــكال الاتصــال ، بمــا فــي ذلــك 

الاتصــال الجســدي أو الإلكترونــي أو مــن خــلال ارســال طــرف ثالــث.

4-6 الفصــل: الفصــل مــن الحــرم الجامعــي ومــن جميــع الأنشــطة المتعلقــة بالجامعــة، ســواء 
داخــل الحــرم الجامعــي أو خارجــه بمــا فــي ذلــك الأنشــطة المقامــة برعايــة الجامعــة.

مــن  الطــرد  ذلــك  فــي  بمــا  الإجــراءات  مــن  مزيــد  لاتخــاذ  ســببًا  الفصــل  انتهــاك   ُيعــد 
الجامعة، يتــم الاحتفــاظ بالســجلات بشــكل دائــم فــي ملــف الطالــب فــي المكتــب المناســب 
)انظــر أعلاه( وتؤخــذ فــي الاعتبار فــي حالــة حــدوث انتهــاكات فــي المســتقبل، يتــم إخطــار 
ولــي الأمرعنــد فصــل الطالــب، و إخطــار المرشــد الأكاديمــي للطالب، يمكــن إبــلاغ  جهــات 

ــب. ــد فصــل الطال ــة عن خارجي

4-7 الطــرد: يطــرد الطالــب مــن الجامعــة ولا يجــوز للطالــب التســجيل فــي الجامعــة أو 
ــم  ــة حســب تصــور المجلس، يت ــرة الزمني ــد الفت ــم تحدي المشــاركة فــي أنشــطة الجامعــة يت
)انظــر  المناســب  المكتــب  فــي  الطالــب  فــي ملــف  دائــم  بالســجلات بشــكل  الاحتفــاظ 
أعلاه( وتؤخــذ فــي الاعتبار فــي حالــة طلــب الطالــب إعــادة القبــول فــي مرحلــة مــا فــي 
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المســتقبل، يتم إخطــار ولــي الأمرعنــد طــرد الطالــب، و إخطــار مديــر التســجيل لمعالجــة 
ملــف الطالــب وســجلاته الاكاديميــة، يمكــن إبــلاغ جهــات خارجيــة عنــد الطــرد.

4-8 حجــز الشــهادة الجامعيــة: نظــرًا لأن الشــهادة مــن الجامعــة لا تعنــي فقــط إكمــال 
المتطلبــات الأكاديميــة بنجــاح ولكــن أيًضــا الامتثــال لمعاييــر الجامعــة وحســن الســمعة 
كعضــو فــي الجامعــة ، فقــد تحتفــظ الجامعــة بالشــهادة كعقوبــة علــى انتهــاك سياســاتها أو 
قواعدهــا أو لوائحهــا، أو قــد تفــرض شــروًطا إضافيــة علــى الشــهادة )علــى ســبيل المثــال ، 

الامتثــال للعقوبــات الأخــرى المفروضــة كشــرط مســبق للحصــول علــى الشــهادة(.

4-9 إلغــاء القبــول و/ أو الدرجــة العلميــة: يمكــن إلغــاء القبــول فــي الجامعــة أو الدرجــة 
ــر الجامعــة  ــال أو التحريــف أو أي انتهــاك آخــر لمعايي الممنوحــة مــن الجامعــة بســبب الاحتي
فــي الحصــول علــى الشــهادة أو بســبب الانتهــاكات الخطيــرة الأخــرى التــي قــد يرتكبهــا 

ــرج. ــل التخ ــب قب الطال

4-10 لا يتــم ذكــر العقوبــات عــادًة فــي كشــف الطالب نظــرًا لظــروف معينــة ، إذا قــرر 
المســؤول أو اللجنــة التأديبيــة أنــه يجــب ذكــر عقوبــة الطالــب، ووافــق نائــب رئيــس الجامعــة 
لشــؤون الطلبــة يتــم الإشــارة إلــى العقوبــة فــي كشــف الطالــب، وتحفــظ فــي ملفــه بشــكل 

دائــم فــي المكتــب المناســب )انظــر أعــلاه(.

4-11  عقوبــات أخــرى: قــد يكــون هنــاك  عقوبــات أخــرى مصاحبــة أو يتــم اســتبدال العقوبــة 
بالأنشــطة المناســبة التــي يتــم توجيــه الطالــب للقيــام بهــا ، بمــا فــي ذلــك:  دفــع غرامــات 
ماليــة، دفــع تعويــض مالــي، أو تأديــة خدمــات مجتمــع )برنامــج خدمــة المجتمــع بجــدول 
محــدد( ، أو منــع الطالــب مــن  دخــول مبانــي الحــرم الجامعــي، أو المشــاركة فــي الأنشــطة أو 
الفعاليــات التــي ترعاهــا  أو تشــرف عليهــا الجامعــة ، أو المنــع مــن العمــل الجامعــي، ســيتم 
ــد  ــة محــددة لإكمــال هــذه الأنشــطة ، وعــدم الوفــاء بالمواعي ــد نهائي إعطــاء الطالــب مواعي
النهائيــة ســيكون ســبباً لمزيــد مــن الإجــراءات التأديبيــة، ســيتم الاحتفــاظ بالســجلات فــي 

ملــف الطالــب فــي المكتــب المناســب )انظــر أعــلاه(.

المادة الخامسة: الأنظمة واللوائح الأكاديمية

.)AIU النزاهة الأكاديمية - انظر أيًضا سياسة النزاهة الأكاديمية )في كتالوج

تشــمل انتهــاكات النزاهــة الأكاديميــة جميــع أشــكال عــدم الأمانــة الأكاديميــة، فــي حيــن أن 
المعلومــات الــواردة أدنــاه تقــدم أمثلــة  هامــة ورئيســية  إلا أنهــا لا تعنــي ان هــذه هــي 
القائمــة حصــراً،  يمكــن للمدرســين أو يمكــن لأعضــاء هيئــة التدريــس أو موظفــي الجامعــة أو 

الطلبــة الإبــلاغ عــن أي حالــة باعتبارهــا انتهــاكات أكاديميــة وقــد يتــم التحقيــق بهــا.

 اذا اشــتبه المحاضــر بــأن الطالــب قــد قــام بالانتحــال العلمــي أو شــكل آخــر مــن أشــكال ســوء 
الســلوك الأكاديمــي، يجــب علــى المحاضــر أولاً إخطــار الطالــب أو الطلبــة المشــاركين وأيضــا 
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علــى الفــور ابــلاغ مكتــب متابعــة ســلوك الطلبــة الــذي ســيعمل مــع  نائــب الرئيــس للشــئون 
الأكاديميــة أو مــن ينيبــه، وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا أدنــاه.

   5-1  الغش

5-1-1 اســتخدام المــواد أو الأجهــزة )بمــا فــي ذلــك الهواتــف المحمولــة والســاعات الإلكترونيــة 
والأجهــزة اللوحيــة الإلكترونيــة وأجهــزة iPad والآلات الحاســبة وغيرهــا مــن الأجهــزة( غيــر 

المصــرح بهــا مــن قبــل  المحاضــر فــي الاختبــارات أو المشــاريع أو الواجبــات.

5-1-2  الغــش أو النســخ أو التعــاون مــع أو مســاعدة طالــب آخــر بطريقــة لا يســمح 
بهــا المحاضــر فــي الامتحــان أو المشــروع أو أي مهــام أخــرى.

5-1-3  توزيع أو المساعدة في توزيع الامتحانات السابقة دون إذن من المحاضر.

4.1.5 سرقة أو توزيع أو تعميم امتحان أو متطلبات أخرى قبل أو بعد الاختبار.

5-1-5  انتحــال شــخصية طالــب آخــر أو الســماح لطالــب آخــر بانتحــال شــخصيته أثنــاء 
الامتحــان أو العــروض التقديميــة أو لحضــور المحاضــرات.

5-1-6  اســتلام أو شــراء أو بيــع مشــروع أو ورقــة أو أي مســتند أكاديمــي وتقديمــه 
ــب. ــل للطال كعم

ــة الحصــول  ــر مــن مقــرر واحــد بنيّ 5-1-7  تقديــم واجبــات أو مشــاريع متطابقــة لأكث
علــى درجــات دون إذن مــن المحاضــر.

5-1-8  إعطــاء أو/ وعــد بمنــح المــال أوهدايــا أو خدمات مــن أي نــوع، مــن أجــل التأثيــر 
علــى حكــم أو ســلوك شــخص آخــر أو تقديــم أي شــكل آخــر مــن أشــكال الرشــوة.

5-2  الانتحال وانتهاك حقوق النشر

5-2-1  عدم نسب النصوص و/أوالأفكار إلى مصدرها الأصلي و المؤلف الأصلي.

المدرســية،  الكتــب  إلكترونيــة مــن  أو  5-2-2  اســتخدام و/أو نشــر نســخ مصــورة 
الأقــراص المدمجــة، والأفــلام والموســيقى الخاصــة بالمقــررات والمحتويــات الأخــرى، 

ــم. ــح الملائ ــى التصري ــت دون الحصــول عل ــر الإنترن عب

ــك  ــع والنشــر ، بمــا فــي ذل ــة بموجــب حقــوق الطب 5-2-3  اســتخدام المــواد المحمي
فــي التقاريــر والأوراق البحثيــة المكتوبــة ، دون الحصــول علــى إذن  »إن وجــد« مــن 

صاحــب الحقــوق.

5-3  البيع أو التوزيع أو الإستخدام غير المصرح به لمواد المقررات الأكاديمية.

5-3-1  تســجيل أي محاضرة أو عرض تقديمي للاســتخدام الشــخصي أو التوزيع العام 
دون موافقــة مســبقة مــن المحاضر، ينطبــق هــذا علــى الاســتخدام غيــر المصــرح 
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بــه لأي وســيط بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الهواتــف المحمولــة 
والأجهــزة اللوحيــة الإلكترونيــة وأجهــزة iPad والمســجلات والأفــلام والأجهــزة الأخــرى.

ــادي أو مجموعة، ويشــمل  ــب أو ن ــل أي طال ــة مــن قب ــع أي مــواد أكاديمي 5-3-2  بي
ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــواد المحاضــرات وتســجيلات المحاضــرات 
والملاحظــات الصفيــة ونشــرات الفصــل / المــواد التعليميــة والامتحانــات الســابقة.

المادة السادسة: عقوبات المخالفات الأكاديمية

تحافــظ العقوبــات المناســبة ونتائجهــا علــى النزاهــة المؤسســية للجامعــة، وكلمــا كان ذلــك 
ممكًنــا ومناســبًا ، تســاعد الطلبــة علــى التعلــم مــن أخطائهــم واســتعادة مكانتهــم داخــل 
الجامعــة، تتمثــل مهمــة الجامعــة فــي اســتخدام عقوبــات ميثــاق ســلوك الطلبــة كأداة 

تعليميــة لتعزيــز ســلوك الطالــب وشــخصيته وقدراتــه.

عنــد تحديــد العقوبــة )العقوبــات( يمكــن النظــر فــي الســلوك الحالــي للطالــب وســجل 
أخــرى.  المخالفــة وعوامــل  الســلوك الســابق وطبيعــة وخطــورة 

ــر صرامــة  ــات أكث ــة إلــى فــرض عقوب ــاق ســلوك الطلب قــد تــؤدي الانتهــاكات المتكــررة لميث
بشــكل تدريجــي، علــى الرغــم مــن إمكانيــة تطبيــق أي عقوبــة بنــاًء علــى العوامــل المحــددة 
مســبًقا، يتــم تطبيــق العقوبــات المحــددة بنــاًء علــى الحكــم الصــادر عــن نائب رئيــس  الجامعة 

للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن ينــوب عنــه(.

1-6  الانــذار : الانــذار هــو إشــعار بــأن ســلوك الطالــب غيــر مقبــول لــدى الجامعــة وأن ســوء 
الســلوك قــد يــؤدي إلــى عقوبــات أشــد، قد يكــون التحذيــر لفتــرة محددة مــن الوقــت ، وعــادة 
لا يمتــد إلــى أكثــر مــن عاميــن وقــد يكــون مصحوبـًـا بشــروط و/ أو عقوبات تعليميــة أخرى، يتم 
الاحتفــاظ بالســجلات فــي ملــف الطالــب فــي المكتــب المناســب )انظــر أعلاه( وتؤخــذ فــي 
ــلاغ عــن التحذيــر لأي جهــة  الاعتبار فــي حالــة حــدوث انتهــاكات فــي المســتقبل، لن يتــم الإب
خــارج الجامعــة ويبقــى الانــذار كجــزء مــن الســجل التأديبــي للطالــب، وســيتم إزالتــه مــن ملــف 
الطالــب عنــد التخــرج أو بعــد ثــلاث ســنوات مــن الانســحاب الدائــم مــن الجامعة، فــي بعــض 

الحــالات قــد يتــم إخطــار أوليــاء الأمــور )الوصــي( أو المستشــارين.

ــال لا الحصــر الأنشــطة  ــة ، علــى ســبيل المث ــازات: تشــمل الأمثل ــود وفقــدان الامتي 2-6 القي
اللامنهجيــة ، والفعاليــات الأكاديميــة و / أو المســابقات ، والســاعات المكتبيــة / التدريــس أو 
أي أنشــطة  أخــرى فــي الحــرم الجامعــي ، يتــم وضــع نســخة مــن العقوبــة فــي ملــف الطالــب 
وترســل إلــى مســؤولي الجامعــة المختصين، قــد يتــم تقديــم إشــعار للوالديــن أو الأوصيــاء.

مــع  جيــد  وضــع  فــي  يعــد  لــم  الطالــب  بــأن  إشــعار   : الأكاديميــة  المراقبــة  تحــت   6-3
ــا  الجامعة، تحــت المراقبــة الأكاديميــة يكــون  لفتــرة محددة مــن الوقت وقــد يكــون مصحوبً
ــة شــروط  ــذ أنشــطة محــددة و/ أو تلبي ــى الأنشــطة أو اشــتراط تنفي ــود المفروضــة عل بالقي
ــد  ــة ســبب لاتخــاذ مزي ــة بمثاب ــة الاكاديمي ــرة المراقب أخــرى حســب الضرورة، ُيعــد انتهــاك فت
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مــن الإجــراءات ، بمــا فــي ذلــك الرســوب فــي درجــات المقــرر أو الفصــل ، بعــد انتهــاء الفتــرة 
المحــددة يتــم إرجــاع الطالــب إلــى وضــع جيد، يتــم الاحتفــاظ بالســجلات فــي ملــف الطالــب 
انتهــاكات  الاعتبار فــي حالــة حــدوث  فــي  أعلاه( وتؤخــذ  )انظــر  المناســب  المكتــب  فــي 
فــي المســتقبل، يتم إخطــار ولــي الأمــر والمرشــد الأكاديمــي عنــد وضــع الطالــب تحــت 
ثــلاث  بعــد  أو  التخــرج  الطالب حتــى  المراقبــة فــي ملــف  تحــت  اشــعار  المراقبة، يبقــى 
ســنوات مــن الانســحاب الدائــم مــن الجامعــة، لا يتــم الإبــلاغ عــن هــذه الســجلات إلا إذا لــم 
ــن   ــم م ــحاب الدائ ــد الانس ــنوات بع ــلاث س ــون ث ــي غض ــة أو ف ــن الجامع ــب م ــرج الطال يتخ

الجامعــة.

4-6 ورشــة عمــل النزاهــة الأكاديميــة: ُيطلــب مــن الطلبــة حضــور ورشــة عمــل حــول النزاهــة 
الأكاديميــة لمــدة 3 ســاعات ُتعقــد فــي الحــرم الجامعــي حيــث يكــون الحضــور إلزاميًــا ، 
النزاهــة  إلــى تصعيــد العقوبــات، تتضمــن جميــع ورش عمــل  وســيؤدي عــدم الحضــور 
الأكاديميــة اختبــارًا نهائيًــا ، وســيؤدي الفشــل فــي الاختبــار المذكــور إلــى إعــادة الطالــب 

ــاح. ــة النج ــق درج ــم تحقي ــى يت لورشــة العمــل حت

ــم البحــث أو الواجــب  ــب إعــادة تقدي ــب مــن الطال ــم الطل ــد يت ــم العمــل: ق 5-6 إعــادة تقدي
ــد يتلقــى/ لا يتلقــى العمــل المعــاد   ــة، ق ــه المخالف ــذي وقعــت في ــن ال ــار أو التمري أو الاختب
تقديمــه درجــات، يجــب إعــادة تقديــم العمــل ضمــن إطــار زمنــي محــدد يختــاره نائــب الرئيــس 
للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن ينــوب عنــه(، ســيؤدي عــدم إعــادة التقديــم خــلال الإطــار الزمنــي 
المحــدد إلــى تصعيــد العقوبــات و/أو منــح علامــة 0٪ علــى العمــل الــذي حــدث فيــه الانتهــاك.

6-6  تخفيــض الدرجــة: تخفيــض الدرجــة فــي البحــث أو الامتحــان أو الواجــب الــذي وقعــت 
فيــه المخالفــة، يتــم تقديــم التوصيــات الخاصــة بخصــم الدرجــات مــن قبــل العمــداء والتــي 
ــه(،  ــة )أو مــن ينــوب عن يتــم اعتمادهــا وإنهائهــا مــن قبــل نائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديمي
ــى  ــتؤدي إل ــي س ــة والت ــى للعقوب ــد الأقص ــق الح ــى تطبي ــات إل ــرض عقوب ــم ف ــن أن يت يمك

ــه المخالفــة. ــت في ــذي حدث ــى علامــة 0 ٪ للعمــل الأكاديمــي ال حصــول الطالــب عل

ــررة لســوء الســلوك  ــرة و / أو المتك ــالات الخطي ــررات: بالنســبة للح ــي المق 7-6 الرســوب ف
الأكاديمــي ، قــد يتــم منــح الطالــب علامــة »F« كدرجــة نهائيــة فــي المقــرر ويرســب فــي 
المقــرر الــذي حــدث فيــه انتهــاك أكاديمــي خطيــر، ســُيطلب مــن الطالــب بعــد ذلــك مقابلــة 
المرشــد الأكاديمــي لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لإعــادة المقــرر فــي الفصــول الدراســية 
المســتقبلية، يعتبــر الرســوب فــي المقــرر عقوبــة خطيــرة ولا يجــوز تطبيقــه إلا بعــد موافقــة 
ــرر  ــق »رســوب فــي المق ــد تطبي ــوب عنه(،عن ــة )أومــن ين ــس للشــؤون الأكاديمي ــب الرئي نائ
ــم احتســابه فــي  ــب ويت ــك فــي كشــف الدرجــات الرســمي للطال الأكاديمــي« ، ينعكــس ذل
المعــدل التراكمــي. يتــم الاحتفــاظ بســرية معلومــات الطالــب ويتــم إبــلاغ المكاتب المســؤولة 

فقــط عــن ســبب تطبيــق العقوبــة.

8-6 وضــع ملاحظــة فــي كشــف الدرجــات: لا يتــم وضــع العقوبــات عــادة علــى كشــف 
الدرجــات ولكــن نظــرًا لظــروف معينــة ، إذا قــرر نائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديمية ، فســيظهر 
تدويــن العقوبــة فــي كشــف الدرجــات وفــي ملــف الطالــب ، ويتــم الاحتفــاظ بــه بشــكل دائــم 

فــي المكتــب المناســب )انظــر أعــلاه(.



18

9-6 عقوبــات أخــرى: قــد تكــون أي عقوبــة مصحوبــة أو يتــم اســتبدالها بالأنشــطة المناســبة 
التــي يتــم توجيــه الطالــب للقيــام بهــا، بمــا فــي ذلــك: العــروض التقديميــة الكتابيــة أو 
ــات  ــع )متطلب ــة المجتم ــي، وخدم ــض المال ــذار ، والتعوي ــات الاعت ــم خطاب الشــفوية، وتقدي
البرمجــة أو ســاعات خدمــة المجتمــع( ، المنــع مــن دخــول مبانــي الحــرم الجامعــي ، أو منعــه 
مــن المشــاركة فــي الأنشــطة أو الفعاليــات التــي ترعاهــا الجامعــة ، أو ممنوًعــا مــن العمــل 
بالجامعــة ،  ســيتم إعطــاء الطالــب مواعيــد نهائيــة محــددة لإكمــال مثــل هــذه الأنشــطة ، وقــد 
يكــون عــدم الالتــزام بالمواعيــد النهائيــة ســببًا لمزيــد مــن الإجــراءات التأديبيــة، يتــم الاحتفــاظ 

بالســجلات فــي ملــف الطالــب فــي المكتــب المناســب )انظــر أعــلاه(.

ــب بالتزامــن مــع  ــى الطال ــة عل ــات إضافي ــا فــرض عقوب ــة: يمكــن أيًض ــات إضافي 10-6 عقوب
ــا مجموعــة  ــب أيًض ــات ســوء الســلوك الأكاديمــي المذكــورة أعــلاه، قــد يتلقــى الطال عقوب
مــن عقوبــات ســوء الســلوك الأكاديمــي إذا اعتبــر نائــب رئيــس الشــؤون الأكاديميــة )أو مــن 
ــا، يتــم الاحتفــاظ بالســجلات بشــكل دائــم فــي ملــف الطالــب لــدى  ينــوب عنــه( ذلــك ضروريً
ــاكات فــي  ــة حــدوث انته ــار فــي حال ــة وتؤخــذ فــي الاعتب ــب الرئيــس للشــؤون الأكاديمي نائ
المســتقبل، يمكــن أن تــؤدي انتهــاكات النزاهــة الأكاديميــة المتكــررة إلــى عقوبــات متصاعــدة 

مثــل الفصــل والطــرد و / أو الحرمــان مــن التخــرج.
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المادة السابعة: أمثلة للعقوبات

يوجــد فــي المــادة الســابعة جــدول يمثــل العقوبــات المطبقــة لأمثلــة علــى ســوء الســلوك، 
ــة لســوء  ــج المحتمل ــة فــي فهــم أفضــل للنتائ ــل  لمســاعدة الطلب ــر كدلي هــذا الجــدول يعتب
الســلوك الأكاديمــي وغيــر الأكاديمــي، يشــير »مســتوى ســوء الســلوك« إلــى خطــورة انتهــاك 
الســلوك، علــى الرغــم مــن أن جميــع حــالات ســوء الســلوك فــي الجامعــة تعتبــر خطيــرة ، إلا 

ــا للعقوبــات ، ويمكــن رؤيــة أمثلــة فــي الجــدول. أن بعضهــا يتطلــب تصعيــًدا فوريً

لا ينبغــي اعتبــار الأمثلــة فــي الجــدول كعقوبــة نهائيــة، يتــم التحقيــق فــي جميــع حــالات ســوء 
الســلوك بشــكل شــامل مــع بعــض الحــالات ذات الطبيعــة نفســها ممــا يــؤدي إلــى عقوبــات 

وقــرارات مختلفــة تعتمــد علــى العديــد مــن الأســباب.

يتم اتخاذ القرار من 
قبل

مستوى 
المخالفة

نموذج عن المخالفة العقوبة

مدير متابعة سلوك 
الطلبة

متوسطة أي سلوك تخريبي او 
عدم احترام

خطاب تحذير

مدير متابعة سلوك 
الطلبة

متوسطة التدخين في الحرم 
الجامعي خارج 

المنطقة المخصصة

عقوبة أخرى: غرامات 
مالية

مدير متابعة سلوك 
الطلبة

خطيرة إساءة التعامل مع 
أحد منتسبي الجامعة

تحت الملاحظة

) غير أكاديمي( 
مدير متابعة سلوك 

الطلبة
خطيرة الإساءة الجسدية لأحد 

منتسبي الجامعة 
فصل

مدير متابعة سلوك 
الطلبة

خطيرة تعاطي أي مواد 
ممنوعة داخل الحرم 

الجامعي

طرد

نائب الرئيس للشؤون 
الاكاديمية

متوسطة عند تقديم عمل بحث 
أو واجب )تم سرقته 
من آخرين( لأول مرة

حضور ورش النزاهة 
الأكاديمية

نائب الرئيس للشؤون 
الاكاديمية

خطيرة مشاركة البحوث/ 
الواجبات مع طلبة 

أخرين

خصم من الدرجات

نائب الرئيس للشؤون 
الاكاديمية

خطيرة شراء أو بيع واجبات، 
ومشاريع، وأبحاث أو 

اسئلة اختبارات 

الرسوب في المقرر
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الطلابيــة الثامنة: المجالــس  المــادة 

، بشــكل  المجالــس الطلابيــة والمســؤولون والأعضــاء وضيوفهــم  تلتــزم  8-1   يجــب أن 
فــردي وجماعــي ، بجميــع سياســات الجامعــة وإجراءاتهــا،  ســيتم تقييــم انتهــاكات المجالــس 
الطلابيــة لميثــاق ســلوك الطلبــة لــكل حالــة علــى حــدة مــن قبــل مديــر الأنشــطة الطلابيــة 
ــر متابعــة ســلوك  ــب مدي ــى طل ــاًء عل ــّي الجامعــة بن ــة وإداري ــر متابعــة ســلوك الطلب ومدي
ــاق ســلوك الطــلاب. ــي ميث ــدد ف ــو المح ــى النح ــاكات عل ــي الانته الطلبة ســيتم الفصــل ف

 8-2  يجــوز مســاءلة المجالــس الطلابيــة أو المســؤولين  عنهــا أو الطلبــة عــن السياســات / 
الإجــراءات المعمــول بهــا عندمــا ترتكــب اســاءة مزعومــة مــن قبــل عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء 

المجلــس أو ضيوفهــم.

المــادة التاســعة: سياســة عــدم التمييــز

تلتــزم  الجامعــة الأمريكيــة الدوليــة بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وتوفيــر بيئــة تعليميــة وعمــل خاليــة 
مــن التمييز، يعتبــر احتــرام الاختلافــات أحــد المبــادئ الأساســية للجامعــة، و تحظــر الجامعــة 
التمييــز مــن قبــل أي فــرد مــن أفــراد مجتمعهــا ضــد أي فــرد علــى أســاس العــرق أو اللــون أو 
الأصــل القومــي أو الديــن أو الجنــس أو الســن أو المعتقــد السياســي أو أي أســاس آخــر فــي 
ــة  ــف أعضــاء هيئ ــة ، أو فــي توظي ــا التعليمي ــا، وفــي إدارة سياســاتها وبرامجه ــول طلابه قب

التدريــس والموظفين. 

تحظــر سياســة  الجامعــة الانتقــام مــن أي شــخص بســبب تقديــم شــكوى التمييــز أو المضايقة 
بموجــب هــذه السياســة، تحظــر هــذه السياســة أيًضــا الانتقــام من أي شــخص يســاعد شــخًصا 
مــا فــي تقديــم شــكوى بالتمييــز أو المضايقــة أو يشــارك بأي طريقــة فــي التحقيــق أو البــت 
فــي شــكوى التمييــز أو المضايقــة، يخضــع الفــرد الــذي ينتقــم مــن شــخص قــام بالإبــلاغ عــن 
التمييــز غيــر القانونــي بحســن نيــة لتأديــب يصــل إلــى إنهــاء الخدمــة و / أو الفصــل مــن 

الجامعــة.
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ب- الإجراءات والعقوبات والطعن في الانتهاكات الأكاديمية وغير الأكاديمية

ــلاغ عــن أي انتهــاك مزعــوم مــن قبــل طالــب لسياســات  يجــوز لأي عضــو فــي الجامعــة الإب
الجامعــة الأكاديميــة أو غيــر الأكاديميــة و/ أو معاييــر الســلوك، يعــد تقريــر مكتــوب بالانتهــاك 

ويوجــه إلــى:

• مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة فــي حالــة الانتهــاكات المزعومــة للسياســات/ معاييــر 
السلوك غير الأكاديمية.         

• فــي حــال كانــت الانتهــاكات المزعومــة للسياســات الأكاديميــة / معاييــر الســلوك يتــم 
متابعتهــا مــن قبــل مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة ونائــب رئيــس الجامعــة  للشــؤون 

الاكاديمية ) أو من ينيبه( .       

يتــم الإبــلاغ عــن الحــوادث الســلوكية عــن طريــق مــلء نمــوذج تقريــر الحــوادث )متوفــر فــي 
ــر الطلبــة ومكتــب الشــؤون الأكاديميــة( فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد وقــوع  مكتــب تطوي
الحــادث وتقديــم النمــوذج إلــى مكتــب متابعــة ســلوك الطلبــة أو الشــؤون الأكاديميــة أو 
إلــى أمــن الحــرم الجامعــي،  يتــم التحقيــق فــي تقاريــر الحــوادث، وإذا لــزم الأمريفتــح تحقيــق 

بالحادثــة.

اذا اشــتبه المحاضــر بــأن الطالــب قــد قــام  بالانتحــال العلمــي أو شــكل آخــر مــن أشــكال 
الطلبــة  أو  الطالــب  إخطــار  أولاً  المحاضــر  علــى  يجــب  الأكاديمــي،  الســلوك  ســوء 
المشــاركين وأيضا على الفــور ابــلاغ مكتــب متابعــة ســلوك الطلبــة الــذي ســيعمل مــع  
نائــب الرئيــس للشــئون الأكاديميــة أو مــن ينيبــه، وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا أدنــاه. 

1 : اجــراءات الابــلاغ عــن الحــوادث  المــادة 

ــرار الإداري ــق والق التحقي

1-1 حالمــا يتــم  تقديــم تقريــر الحــادث، يتــم الاتصــال بالطالــب المدعــى عليــه مــن قبل مديــر 
متابعــة ســلوك الطلبــة )أو مــن ينــوب عنــه( أو نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة )أو 

مــن ينــوب عنــه( تبعــا لطبيعة الانتهــاك المزعــوم وســيتم عــرض الادعــاءات ضدهــم.

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

1-2-1 إذا قبــل الطالــب المســؤولية ، فليــس مــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن التحقيــق 
وســيحدد مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة / نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة 

)أو مــن ينــوب عنــه( عقوبــة و / أو أي إجــراء تأديبــي آخــر.

فيمــا يخــص الحــوادث الصغيــرة التــي لا تســتوجب الفصــل او الطــرد يمكــن تقديــم توصيــة 
ــد  ــب بع ــان الطال ــالات ف ــي هــذه الح ــرار، ف ــاذ الق ــل اتخ ــن اج ــاع م ــد اجتم ــة لعق دون الحاج
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أو  الحادثــة  لمناقشــة  اجتمــاع  يطلــب  أن  أو  التوصيــة  قبــول  يمكنــه  للتوصيــه  مراجعتــه 
التوصيــة، واذا اختــار الطالــب عــدم طلــب عقــد اجتمــاع بعــد مراجعــة التوصيــات لــن يســمح 

للطالــب بالاعتــراض مســتقبلاً علــى التوصيــة الاولية.    

ــة  ــر متابع ــه المســؤولية ، فســيقوم مدي ــب المدعــى علي ــل الطال ــم يقب  1-2-2  إذا ل
ســلوك الطلبــة / نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن ينــوب عنــه( 
ــر متابعــة ســلوك  ــة، ســيقوم مدي ــم توصي ــق مناســب فــي الأمــر وتقدي بإجــراء تحقي
الطلبــة / نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن يمثلــه( بجدولــة اجتمــاع 
ُيســمح  الاجتمــاع   هــذا  إداري، خــلال  قــرار  لإصــدار  عليــه  المدعــى  الطالــب  مــع 
للطالــب المدعــى عليــه بالاطــلاع  علــى المعلومــات المتعلقــة بالحــادث ، والــرد 
علــى المعلومــات وتقديــم المعلومــات والشــهود ذوي الصلــة، لا يمكــن نســخ أو 
اخــذ  تقريــر أي حــادث أو المعلومــات المتعلقــة بالإجتمــاع مــن المكتــب، وعلى مديــر 
متابعــة ســلوك الطلبــة ونائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن يمثلــه( 
إبــلاغ  المدعــى عليــه  بالنتيجــة الموصــى بهــا فيمــا يتعلــق بالمســؤولية والعقوبــات 

الموصى بها إما خلال الاجتماع  أو بعد الاجتماع  فورًا.        

ــت مســؤوليتهم عــن  ــن تثب ــة الذي ــرارات الخاصــة بالطلب 1-2-3  يمكــن أن تشــمل الق
الثانيــة  المادتيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص  العقوبــات  الجامعــة  انتهــاك سياســة  
ــر  ــل مدي ــات مــن قب ــة بالعقوب ــب، ســيتم التوصي ــاق ســلوك الطال ــة مــن ميث والثالث
متابعــة ســلوك الطلبــة / نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن يمثلــه(. 

1-3 خــلال مراحــل هــذه العمليــة، ُيســمح للمدعــى عليــه )وكذلــك مقــدم الشــكوى(باصطحاب 
ــل  ــاء مشــاركته فــي التحقيق، يتمث ــب )للإستشــارة( أثن ــل الطال ــاره مــن قب ــم اختي شــخص يت
الــدور الأساســي لهــذا الشــخص فــي مســاعدة الطالــب فــي التحضيــر للاجتماعــات/ جلســات 
الطالــب  للطالب، ويتحمــل  كدعــم  الاســتماع  جلســات  الاجتماعــات/  الاســتماع، وحضــور 
المســؤولية عــن كل مــا يقولــه، و لا ُيســمح للمستشــارين بالتحــدث أو المشــاركة مباشــرة فــي 
ــل دور  أي اجتماعــات / جلســات اســتماع دون موافقــة مــن الجهــة المنظمــة للاجتماع، يتمث
» هــذا المستشــار » فــي دعــم الطالــب وإســداء النصــح لــه فقــط و ليــس للدعــوة نيابــة عــن 
الطالــب أو اســتجواب الأطــراف أو الشــهود الآخريــن، لا يجــوز عــرض محتويــات ملف التحقيق 
أو المــواد المتعلقــة بقضيــة مــا علــى هــذا المستشــار،  يجــب أن يكــون هــذا الشــخص طالبـًـا 
أو موظًفــا حاليـًـا بالجامعــة، وحيــث ان الاجــراء الجامعــي هــو عمليــة تربويــة وليســت قضائيــة 

لا يسمح لمحامي بأن يحضر كمستشار للطالب.       

1-4 إذا  تغيــب الطالــب عــن حضــور أو )إعــادة جدولــة وقــت الإجتمــاع( مــع مديــر متابعــة 
ســلوك الطلبــة/ نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن ينــوب عنه( فــإن الاجتماع 
ســيعقد بجميــع الأحــوال حتــى فــي حــال تغيبــه عــن الاجتمــاع، وأن الطالــب قــد يعتبــر مذنــب، 
ــلوك  ــاق س ــتخدام ميث ــاءة اس ــة وإس ــة الجامع ــاك لسياس ــد انته ــك يع ــى أن ذل ــة إل بالإضاف

الطلبة.      

 1-5 بالنســبة للســلوك المزعــوم الــذي قــد يــؤدي إلــى التعليــق أو الطــرد مــن الجامعــة ،ســيتم 
إخطــار الطالــب كتابيًــا حــول تاريــخ ووقــت الاجتمــاع، لتوضيــح الحادثــة محــل الشــكوى/ 
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ــح للانتهــاكات المزعومــة لسياســة الجامعــة. التحقيــق، ســوف يشــمل الإشــعار أيًضــا توضي

يــة 2: خطــوات الطعــن فــي التحقيــق والنتائــج الإدار المــادة 

2-1 يجــوز لأي طالــب يرغــب فــي الطعــن فــي النتيجــة بعــد مرحلــة القــرار الإداري القيــام بذلك 
عــن طريــق إخطــار مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة كتابيــاً فــي حــالات التحقيــق فــي المشــاكل 
الغيــر أكاديميــة ، أو نائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة  فــي الحــالات التــي تتضمــن مشــاكل 
أكاديميــة أو معاييــر ســلوك ، فــي غضــون 5 أيــام عمــل بعــد تلقيــه إشــعار خطــي مــن نتائــج 

وتوصيــات مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة /ونائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة.

2-2 تحال المسألة بعد ذلك إلى اللجنة التأديبية لقضايا سلوك الطلبة.

2-2-1 تتكــون لجنــة الاســتماع لســلوك الطلبــة مــن موظفيــن جامعييــن موثوقيــن 
ــص  ــم ين ــا ل ــد ، م ــام دراســي واح ــاوز ع ــدة لا تتج ــون لم ــن يعمل ــن وإداريي ومحاضري

ــك. ــى خــلاف ذل عل

ــة اســتماع  ــن لجن ــل عــن 3 أعضــاء م ــا لا يق ــب م ــت ، ســيتم تدري ــي أي وق 2-2-2 ف
ســلوك الطلبــة تدريبــاً كامــلاً لأداء دور رئيــس مجلــس الاســتماع لســلوك الطلبــة.

2-2-3 لــكل حالــة علــى حــدة ، ســيتألف مجلــس الاســتماع لســلوك الطلبــة مــن ثلاثــة 
أعضــاء )طالــب واحــد واثنيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس / الإدارييــن( يتــم اختيارهــم 
مــن لجنــة جلســة الاســتماع الخاصــة بســلوك الطلبــة، ســيكون أحــد هــؤلاء الأعضــاء 

رئيــس مجلــس جلســة اســتماع ســلوك الطلبــة.

ــن  ــة مرتبطي ــس جلســة الاســتماع لســلوك الطلب ــون أعضــاء مجل 2-2-4 يجــب ألا يك
بشــكل مباشــر بالقضيــة، ســيعمل أعضــاء لجنــة جلســة اســتماع ســلوك الطلبــة 
المختاريــن كمســؤولين فــي مجلــس جلســة الاســتماع لســلوك الطلبــة، إذا كان رئيــس 
لجنــة الاســتماع لســلوك الطلبــة غيــر قــادر علــى الرئاســة ، يجــب علــى مديــر متابعــة 

ســلوك الطلبــة )أو مــن ينــوب عنــه( تعييــن رئيــس جديــد.

2-2-5 فــي الحــالات التــي تنطــوي علــى ســوء ســلوك ، أو غيرهــا مــن الأمــور التــي 
قــد يســتبعد  أهميــة عاليــة،  الطلبــة ذات  مــن  المدعيــن  تكــون فيهــا خصوصيــة 
مســؤول جلســة الاســتماع )رئيــس مجلــس الاســتماع لســلوك الطلبــة( بالتشــاور مــع 
ــة  ــة الطلب ــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الاكاديمي ــة ونائ ــر متابعــة ســلوك الطلب مدي

ــة. مــن المشــاركة فــي القضي

2-2-6سوف يصوت مسؤول الجلسة فقط إذا كان هناك تعادل  في الآراء.      

2-3  يقــوم مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة / ونائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن 
ينــوب عنــه( بإرســال الأوراق ذات الصلــة إلــى رئيــس اللجنــة  الــذي ســيقوم بعــرض الشــكوى 
وإجــراءات الاســتماع إلــى الطالــب أو المنظمــة الطلابيــة المشــار إليهــا ومقــدم الشــكوى 

ــم الشــكوى. ــخ تقدي ــد موعــد للجلســة خــلال 10عمــل مــن تاري كتابًة، ســيتم تحدي
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2-4  التدابير المؤقتة

بالنســبة للحــوادث التــي تثيــر مخــاوف عاجلــة بشــأن ســلامة مرتــادي الحــرم الجامعــي، خــلال 
ــة / ونائــب الرئيــس للشــؤون  ــر الأنشــطة الطلابي ــة للجامعــة، يجــوز لمدي الإجــراءات التأديبي
الأكاديميــة )أو مــن ينــوب عنــه( اتخــاذ إجــراءات موجــزة أو تنفيــذ تدابيــر مؤقتــة تحــد مــن قــدرة 
الطالــب علــى التواجــد فــي الحــرم الجامعــي ، والانخــراط فــي المحاضــرات و/ أو التواصــل 

مــع أعضــاء معينيــن فــي المجتمــع بشــكل كلــي حتــى يتــم التوصــل إلــى تســوية للامــر. 

2-5  اللجنة التأديبية

2-5-1  بمجــرد إحالــة المســألة إلــى اللجنــة التأديبيــة لقضايــا الطلبــة ، ســيقوم مديــر 
ــة بالاتصــال  ــة / أو ممثــل نائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديمي متابعــة ســلوك الطلب
ــا  ــي فيم ــا يل ــم بم ــام عمــل وإبلاغه ــم والشــاكي فــي غضــون 5 أي ــب المته بالطال

يتعلــق باللجنــة التأديبيــة:

 وقت وتاريخ ومكان انعقاد اللجنة ؛	
 سياسات الجامعة المحددة التي ُيزعم انتهاكها ؛	

إلــى  مرافــق  بإصطحــاب  عليهــم  والمدعــى  المدعــي  للطالــب  ُيســمح   2-5-2
الجلســة،  وهــو الشــخص الــذي يتــم اختيــاره مــن قبــل الطالــب كمستشــار، يتمثــل 
الــدور الأساســي لهــذا المستشــار فــي مســاعدة الطالــب فــي التحضيــر للاجتماعــات 
/ جلســات الاســتماع وحضــور الاجتماعــات / جلســات الاســتماع كدعــم للطالــب 
ــه الأســئلة للشــهود. ــارات أو/و توجي ــي الاختب ــب ف ــة عــن الطال ــس للحضــور نياب ولي

2-5-3  يتحمــل الطالــب مســؤولية تقديــم معلوماتــه الخاصــة، وبالتالــي لا ُيســمح 
ــة  للمستشــارين بالتحــدث أو المشــاركة مباشــرة فــي أي اجتماعــات / لجــان تأديبي

ــا بالجامعــة. ــا حاليً ــا أو موظًف دون موافقة، يجــب أن يكــون هــذا المستشــار طالبً

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أحــد  مقابلــة  علــى  ويشــجع  للطالــب  ُيســمح    4-5-2
ــذي  ــي، ال ــى الملــف التأديب لمناقشــة الجلســة ومنحــه حــق الاطــلاع  المعقــول عل
ســيتم مراجعتــه والاحتفــاظ بــه فــي مكتــب مديــر متابعــة ســلوك الطلبــة / ونائــب 
الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة، لا يجــوز نســخ محتويــات الملــف أو تصويرهــا أو اخــذ 
نســخ عنهــا بــأي طريقــة أخــرى ، ولا يجــوز للمستشــار اســتعراض محتويــات الملــف 

ــة. ــة بالقضي ــواد الأخــرى ذات الصل أو الم

2-5-5  ُيســمح للطالــب ويشــجع للتحــدث نيابــة عــن نفســه ، وتقديــم جميــع المعلومــات 
ذات الصلــة، وتقديــم بيــان مكتــوب إلــى اللجنــة قبــل 24 ســاعة مــن الجلســة ؛ لا ُيســمح 
للمستشــارين المختاريــن بالتحــدث أو المشــاركة مباشــرة فــي أي اجتماعــات / جلســات 
اســتماع دون موافقــة، يتمثــل دور المستشــار فــي دعــم الطالــب وإســداء المشــورة لــه وليــس 
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ــه الأســئلة للشــهود. ــارات أو/و توجي ــي الاختب ــب ف ــة عــن الطال للحضــور نياب

2-5-6  ُيسمح للطالب ويشجع على إحضار الشهود المهمين ذوي الصلة إلى الجلسة.

2-5-7  تعقــد اللجنــة التأديبيــة جلســة للنظــر ومناقشــة المعلومــات ذات الصلــة حــول 
الانتهــاك المزعــوم ، لتحديــد مــا إذا كانــت سياســة  الجامعــة و/ أو قواعدهــا و/ أو لوائحهــا قــد 

ــد الضــرورة. ــات عن ــد العقوب انتهكــت ، ولتحدي

ــب  ــة /أونائ ــة ســلوك الطلب ــر متابع ــه مدي ــظ ب ــاً ويحتف ــم تســجيل الجلســة صوتي 2-5-8  يت
الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة فــي انتظــار الاســتئناف، يمكن فقــط لمديــر الأنشــطة الطلابيــة/ 
ونائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة )للحــالات غيــر الأكاديميــة( أو نائــب رئيــس الجامعــة 
للشــؤون الأكاديميــة )للحــالات الأكاديميــة( الاطــلاع علــى التســجيل، و يمكــن اســتخدامه 
فقــط لعمليــة الاســتئناف مــن قبــل الجامعــة، لا يجــوز اســتخدام أي أجهــزة تســجيل بخــلاف 
ــاء الإجراءات يحتفــظ مديــر متابعــة ســلوك الطلبة/ونائــب  التســجيل الصوتــي الرســمي، أثن
ــة ،  ونائــب الرئيــس للشــؤون  ــر اكاديمي ــة فــي الحــالات الغي رئيــس الجامعــة لشــؤون الطلب
الأكاديميــة فــي الحــالات الاكاديميــة بملــف يحتــوي علــى جميع الســجلات المتعلقــة بالانتهاك 
المزعوم، يعــد التســجيل الصوتــي وملــف الوثائــق ملــكاً للجامعــة الأمريكيــة الدوليــة، يجــب 

ألا تغــادر أيــة مــواد أو ملاحظــات أخــرى تتعلــق بالجلســة الغرفــة فــي ختــام الإجــراءات.

ــر  ــه ومدي ــة والشــاكي والمدعــى علي ــاء اللجن ــن لأعض ــلال جلســة الاســتماع ، يمك 2-5-9  خ
متابعــة ســلوك الطلبــة/ ونائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة والمستشــار الحضــور لســماع 
تســتمع  المزعومة، ســوف  بالانتهــاكات  المتعلقــة  الأخــرى  والمعلومــات  الحقائــق  جميــع 

ــة مــن: ــات ذات الصل ــع المعلوم ــى جمي ــة إل اللجن

• صاحب الشكوى	
• الطالب المتهم ؛	
• والشهود الآخرون ذوي الصلة.	

2-5-10  يمكــن اســتدعاء أي عضــو مــن منتســبي الجامعــة كشــاهد مــن قبــل أي مــن الأطــراف 
المعنيــة بالانتهــاك المزعــوم، لا ُيســمح بحضــور الشــهود إلا أثنــاء شــهادتهم للــرد علــى 
الأســئلة، يجوز للجنــة تحديــد مــدى أهميــة المعلومــات التــي أدلــى بهــا الشــاهد، لا تنطبــق 
قواعــد الأدلــة الفنيــة، مثــل تلــك التــي تنطبــق علــى المحاكــم القانونيــة المدنيــة أو الجنائيــة 
علــى الجلسة، ســوف يوجــه المشــاركون فــي الجلســة جميــع التعليقــات والأســئلة إلــى 

اللجنــة فقــط.

2-5-11  عندمــا يســتمع أعضــاء اللجنــة التأديبيــة إلــى المعلومــات والوثائــق ذات الصلــة التــي 
قدمتهــا الأطــراف المعنيــة خــلال الجلســة، ســينتقل أعضــاء اللجنــة إلــى الجلســة التنفيذيــة، 
ســيتداول أعضــاء اللجنــة ويقــررون مــا إذا كانــوا يعتقــدون أن المدعــى عليــه مســؤول عــن 
انتهــاك قواعــد ســلوك الطلبــة ، وإذا كان الأمــر كذلــك ، فســيتم فــرض عقوبــات وفقــاً لمــا 
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يــراه أعضــاء اللجنــة.

2-5-12  يتــم اتخــاذ قــرار اللجنــة التأديبيــة علــى أســاس ما إذا كان الطالــب المتهــم قــد انتهــك 
ميثــاق ســلوك الطلبة، جميــع قــرارات اللجنــة التأديبيــة تتــم عــن طريــق التصويــت بالأغلبيــة.

2-5-13  بعــد الوصــول إلــى قــرار، تقــوم اللجنــة التأديبيــة بإبــلاغ النتيجــة إلــى مديــر متابعــة 
ســلوك الطلبــة / ونائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة )أو مــن ينــوب عنــه( الــذي ســيبلغ 
المدعــى عليــه وصاحــب الشــكوى بالقــرار كتابيًــا فــي غضــون 3 أيــام عمــل مــن تاريــخ تلقــي 

التقريــر مــن المجلــس. 

2-5-14  أي طالــب يتغيــب عــن حضــور الجلســة المحــددة مســبقاً يفعــل ذلــك علــى أســاس أن 
الاجتماع سيعقد بجميع الأحوال حتى في حال تغييبه.      

3: الالتمــاس النهائــي  لرئيــس  الجامعــة  المــادة 

3-1  يجــوز رفــع الطعــن فــي قــرار اللجنــة التأديبيــة  لرئيــس  الجامعــة مــن قبــل أي طــرف فــي 
القضيــة خــلال 5 أيــام عمــل بعــد اســتلام إشــعار خطــي بقــرار اللجنــة التأديبية، يجــب أن تكــون 
هــذه الطعــون مكتوبــة وتســلم إلــى مكتــب الرئيــس، مــع نســخة إلــى نائــب رئيــس الجامعــة 
للشــؤون الطلابيــة )الانتهــاكات غيــر الأكاديميــة( أو نائــب الرئيــس للشــؤون الأكاديميــة 

)الانتهــاكات الأكاديميــة(.

3-2 فــي الاســتئناف الخطــي ، تقــع علــى عاتــق الشــخص الــذي يقــدم الاســتئناف مســؤولية 
إظهــار أســباب الاســتئناف، لا يجــوز تقديــم الطعــون إلا للأســباب التاليــة:

• حقائــق جديــدة لــم تعــرض فــي الجلســة، إذا كانــت الحقائــق معروفــة ولكــن تــم 	
حجبهــا أثنــاء الجلســة الأصليــة مــن ِقبــل الشــخص الــذي قــّدم الاســتئناف ، فقــد لا يتــم 

قبــول تقديــم هــذه الحقائــق كســبب للاســتئناف.

• انتهــاك للعمليــة كمــا هــو موضــح فــي نظــام ســلوك الطالــب هــذا أثــر بشــكل كبيــر 	
ومــادي علــى قــدرة الطالــب علــى تقديــم معلومــات كاملــة إلــى اللجنــة.

3-3  يجــوز للرئيــس تأييــد أو نقــض قــرار اللجنــة ، أو إعــادة القضيــة إلــى اللجنــة لمزيــد مــن 
التحقيــق  ، أو تقليــل / زيــادة أو تأكيــد أي عقوبــة.

3-4 قرار الرئيس يعتبر نهائي.




