
بلل االنضباطيُ  نظامال :3لحقُمُ  ُطّل 

 .للطاّلب يّ النظام االنضباطالجامعة  إدارة أصدر مجلس ،3.1.2.5المادّةصالحيّاته وفق  بموجب

 

ُمةأ.ُمقدُ 

ُالهدفُمنُالنظام

 طيّةنضبا، طرق اتّخاذ الخطوات االانضباطمخالفة  تعتبرد النظام األعمال التي . يحدّ 1

 والصالحيّات ذات الصلة بها.

في ي الجامعة فرشد المينتقص من السبل التي قد يتّخذها  من شأنه أنشمل هذا النظام أّي أمر يال 

 إطار عمله التربوّي.

 

ُوالمخالفات سريانُالمفعولب.ُ

 سريانُالمفعول

 الذين يستوفون أحد الشروط التالية: الطاّلبعلى  النظام هذا. تسري أحكام 2

ن نظام مدبلوم دراسات كجزء ذلك الدراسة في إطار  بما في ،في الجامعةللدراسة ل طالب سجّ أ. 

  كطالب.اًل مسجّ  وما دامطلب التسجيل تقديم  من تاريخ ،الجامعة وقُبل كطالب في ،تكملة التعليم

الم ى تاريخ استتاريخ تسجيله وحتّ  من ،رفض طلبهوم ترشيحه للقبول كطالب من قدّ  ب.كلّ 

 .طلبه اإلشعار برفض

 .ه لم يستلم الشهادة بعدُ لكنّ  ،ج.طالب أنهى دراسته

 لتقدّمإذن ل حصل على ، إاّل إنّهالدراسة تعليقوعلى الرغم من  ،لسبب ما ُعلّقت دراستهد.طالب 

 . تقديم مهّمة )وظيفة(أو  /ولالمتحان 

ما كّل  لقواعد فياا لهذه وفقً  ااعتباره طالبً واَصل سيُ  ،أنهى دراسته أو توقّف عن الدراسةطالب ه. 

 أثناء تسجيله أو دراسته.  قام بها فيق باألعمال التي يتعلّ 

ُانضباطمخالفةُ

ارتكاب  في مساعدةاستدراج أو  ،بما فيها محاولة،المخالفات التالية إحدىهي  انضباط.مخالفة 3

 الطالب.  ارتكبهاوالتي  ُمبيّن،مخالفة كما هو 

لكات ممتأو ، ممتلكات شخص آخرالمّس ب أو ،إهمال أو  الجامعة عن قصد ممتلكاتإتالف  أ.

دّات مع الحوسبة،ممتلكات الجامعة بما فيها شبكة  ،تحت تصّرف الجامعة ُوضعت أخرىهيئة 

 ة.ة الفكريّ صاالت والملكيّ شبكة االتّ الحوسبة،

 ة.لجامعفي ا والتنظيميّ  كاديميّ األ على النشاطهمال اإل من باب أو عمدًاالتشويش ب.

 ،اتهاسمؤسّ عضو في  ،في الجامعة من العاملين أيّ  مّس دون وجه حّق بكرامة، جسد أو ممتلكاتج.

 الجامعة.بعلى خلفيّة عملهم أو عالقتهم  هاأو طالب في

ا في ذلك من يمثّلها في إطار أداء وظيفته، بمأو  الجامعةمن ف لتعليمات موظّ  االنصياع عدمد.

 مراقب في االمتحانات، أو رجل أمن.مرشد )معلّم(، 

ء معلومات إخفا ،أو غير ذلك وثيقة فيا معلومات كاذبة عمدً ب لسلطات الجامعة، ،اإلدالء .1ه.

 الجامعة.إلى  التقديمه ةرمزوّ  وثيقةعن قصد أو كتابة 

 إذن دون ،عةتأليف وثيقة أو إدخال تغييرات على أّي وثيقة، شهادة أو سجّل من إصدار الجام .2

 .من السلطات ذات الصلة في الجامعة

 أيّ في أو ،، وظيفة نهاية مساق متقدّمالمختبرفي  مهامّ ،وظائف،امتحان أو التضليل في الغشّ .1و.

 منقول،ء منهاجزها أو كلّ ،تقديم وظيفة ،وليس فقط ،بما فيها،الطالب يقدّمها أخرى أو مهّمةامتحان 

 دّمللتق بما في ذلك إرسال شخص ،كتبها آخر اشخصً  أنّ أو  ،مصدر آخرأو عن  عن وظيفة أخرى

 ة طالب آخر في االمتحان.أو انتحال شخصيّ  ، من الطالبمتحان بداًل ال

 –واالحتيال. وفي هذا السياق  الغشّ  في ارتكاب عمل ينطوي على.مساعدة طالب آخر 2 

 آخر. محظور استخدام  يّ ألأو نقلها مساعدة" بما في ذلك تقديم وظيفة بهدف "



 . رى، الوظائف أو مهّمة تعليميّة أختحاناتماالب خرق تعليمات الجامعة ذات الصلة.1ز.

صات مع قُصا ،أوراق ، وليس فقط،بما فيها ،أثناء االمتحانفي ممنوعة  مساعدة .حيازة موادّ 2 

مرشد ،ةوحدات تعليميّ  ،صاالتهواتف أو أجهزة اتّ  ،حواسيب،آالت حاسبة ،مالحظات

ا لتعليمات وغيرها، وبالطبع طبقً  أجهزة تخزين معلومات أو أيّ  ،دفاتر ،المساق كّراسات،يّ تعليم

 .االمتحان

 وظيفة أو أيّ  مقال ،من كتاب موادّ اقتباس بما في ذلك  مهّمة أخرى،أو  ةأكاديميّ  وظيفة نقل ونسخح.

 األمر أنّ  حقيقة إلىدون اإلشارة من أو  ،مصدر االقتباسإلى دون اإلشارة من أخرى  ةأكاديميّ 

 متعلّق باقتباس من مصدر آخر، كما أوردنا. 

سبة عن الحوخدمات  ،يبساالحوشبكة  ،ةة الفكريّ ستخدام الملكيّ ا أنظمةتعليمات أو مخالفة  ط.

المختبرات بما في ذلك المكتبات و ،استخدامها لجامعةلالمرّخص  المنشآتأو  الجامعة منشآت،بُعد

 الجامعة باستخدامها.  طاّلبمح لسُ ،والتي ات أو لهيئات أخرىمؤّسسالتابعة ل

 

، خرىأ أو هيئة ةمؤّسسمن الجامعة أو  ُمستعارات أو كتاب معدّ في إعادة  معقولتأخير غير ي.

سبق مُ إشعار أرسل  على أن يكون قد،من الجامعةالمعدّات أو الكتاب، بناًء على تصريح  تأعار

 .إلعادة الُمستعار خالل سبعة أيّام

 

 أثناء أداء واجبه.في ف الجامعة التعريف بنفسه أمام موظّ  الطالب رفض ي أ.

 .ومراكزها التعليميّة الجامعة أعمال عنف في مقرّ ارتكاب عتداء أو اال ي ب.

ة مؤّسستها بصفلجامعة ا اإلساءة إلى من شأنه أو منشآتها الجامعةسلوك في حرم اإليتاء ب ي ج.

 ة.أكاديميّ 

ن حظر  أو المضايقة الجنسيّة، وفق نّص قانوجنسيّ التحّرش ال أنّ ،الجامعة بهذا حوضّ ت ي د.

راسة شخص آخر في إطار الد أيّ أو  /وطالب و/ أو محاضر ، بحّق 1998التحّرش الجنسّي لعام 

ا لقواعد وفقً و ،ىما تعنيه الكلمة من معنً  بكلّ  ،خطيرة انضباطتعتبر مخالفة  ،في الجامعة المفتوحة

 خرى المنصوص عليها في القانون.األعقوبات ال إلى كلّ باإلضافة  ،االنضباط

 

ُمالتقادُ 

 أ. 3

شهادة اللى في الحصول ع هحقّ من  ستحرمه إدانته بهاذا كانت إ،م طالب على مخالفةحاكَ أ.ال يُ 

 ارتكاب المخالفة. إذا مّرت سبع سنوات من يوم  ،أو شهادة اإلنهاء ةكاديميّ األ

 لدرجةعلى ال من حقّه في الحصو ال تحرمه إدانته بهاإذا كانت  ،طالب على مخالفة يُحاَكمب.ال 

 إذا مّرت ثالث سنوات من يوم ارتكاب المخالفة.  ،ةكاديميّ األ

 

ُب.ُالعقوبات

ُالعقوبات

لعقوبات ابين فرض عليه واحدة أو أكثر من تُ  ،انضباطارتكاب مخالفة بمن تثبت إدانته كّل .4

 ة:ديميّ أكاأو  /ة واقتصاديّ  نتائجهذه العقوبات من  علىتترتّب ما  كلّ ويتحّمل  ،التالية

 التحذير. أ.

 

 .توبيخالب. 

 

في  ة أو إلغاء الحقّ جائزة تعليميّ  ،في قسط التعليم تخفيض ،منعه من الحصول على منحة ج.

وفي حال الحصول على  ،دة أو بصفة دائمةلفترة محدّ  أو الحرمان من درجة التفّوق الحصول عليها



سابقًا واستغلّها عليها  التي حصل المنحة إعادة، على الطالب ه5، بموازاة خرق للمادّة ةدراسيّ منحة 

 .كاملة أو جزئيًّا

 ة.أو المراكز التعليميّ لمنشآت الجامعة  استخدام الطالب فرض قيود علىد.

ب للطاّل يح تتي تالالقارئ  بطاقة لب الصادرة عن الجامعة أو الطابطاقة  مفرض قيود على استخداه.

تحدّد في ة ها لفترئبما في ذلك مصادرة البطاقة أو إلغا ،استخدام مكتبة الجامعة أو مكتبات أخرى

 .سياق المخالفة

 وثيقة أخرى شهادة أو تصريح الدراسة أو أيّ  يتّم إلغاء،أو التضليل من نوع آخر في حالة الغشّ  و.

 .تتعلّق بالتعليمصادرة عن الجامعة 

آخر قام به  عمل في المختبر أو أيّ وظيفة  ،في مساق متقدّم ةأكاديميّ  يفةوظ ،ممان. مماح ز.إلغاء

بغي السماح ينمساق، عندها ر اللجنة إلغاء القرّ لم تُ  إذاة. الجامعفي الطالب خالل فترة دراسته 

إعادة ن إلزامه بيقتضي ذلك، يتعيّ  . إذا كان استكمال واجباتهفيللطالب باستكمال التزاماته وواجباته 

 إلغاؤها.  من الوظيفة التي تمّ بداًل  ،ة أخرىأكاديميّ تقديم وظيفة 

 

ا بإلغاء اللجنة قرارً  خذلم تتّ  وإذا. بما في ذلك االمتحان النهائيّ  ،الطالب لهم إلغاء امتحان تقدّ  ح.

 .فيّ ضاإفي موعد  لمساقم لالمتحان في االسماح للطالب بأن يتقدّ  يتعيّن عليها ،مساقال

 

 المساق.التي حصل عليها الطالب خالل فترة تعليمه في المتراكمة الحقوق ط. إلغاء 

 

 .1في الجامعةتعلّمه الطالب  مساقإلغاء  ي.

 

أو في ريًّا فو وقد يكون اإلقصاء ،واحد أو أكثر ة فصل دراسيّ إقصاء الطالب عن الجامعة لمدّ  ي أ.

د ا هو محدّ أو كم نضباطيّة،أو اللجنة اال المسؤول عن االنضباط. على النحو الذي يحدده الحقوقت 

 االنضباط.أ من نظام 10 المادّةفي 

 

حق. على فوريًّا أو في وقت الوقد يكون اإلقصاء  ،إقصاء الطالب عن الجامعة بصفة دائمة ي ب.

أ من نظام 10د في المادّة كما هو محدّ ، أو نضباطده مسؤول االنضباط أو لجنة االالنحو الذي يحدّ 

 االنضباط.

 

 نم ،للمستهلك ش.ج. مربوط بجدول غالء المعيشة 6000ة ال تزيد عن دفع غرامة ماليّ  ي ج.

 .2015تاريخ حزيران 

 

 

ُتسجيلُالعقوبة

 في الجامعة. ه الشخصيّ الطالب في ملفّ  فُرضت علىعقوبة  كلّ تُسّجل  .5

 

ُالحكموتنفيذُالتعويضاتُ

التي  عن األضرار يجوز فرض تعويض ماليّ  ،رض على المخالففبة تُ عقو إلى أيّ باإلضافة  أ.. 6

 أو ،تحت تصّرف الجامعةُوضعت ة أخرى مؤّسسأو  بممتلكات الجامعة أو ممتلكات شخصلحقت 

ريخ من تا ش.ج. مربوط بجدول غالء المعيشة 10000بمبلغ ال يتجاوز  ،ممتلكات عامل أو طالب

 . 2000 أيّار

 

                                                           
 .منه دفع القسط التعليمّي كاماًل يطلب  ،ة أخرىمرّ  فيهويرغب في االشتراك  ،مساقبإلغاء  عوقب كل من1



 المحكمة. اتّخاذ إجراءات مدنيّة في دون  التعويض فرضيحول ال ب.

 ا للقانون.وفقً  قضائيّةإجراءات  أيّ  خاذفي اتّ  حقّ الأن يمّس ب النظام االنضباطيّ  اليس من شأن هذج.

 

 

 

 

ُمعُوقفُالتنفيذُعقوبة

مع  (ي جى ))ج( حتّ  4 المادّةعقوبة من بين العقوبات التي تنّص عليها  كلّ  فرض .أ. يجوز7

 وقف التنفيذ.

 تنفيذ.ال سريان وقف مدّةو ،المخالفة ،وقف التنفيذ القرار شرطيورد  ب.

ها تطبيق العقوبة ، خالل مدّة سريان وقف التنفيذ، يتمّ حينانضباط مخالفة أُدين طالب بارتكابج. إذا 

وع نفسه العقوبات من الن بها.التي كانت موقوفة، وفرض عقوبة أخرى على المخالفة التي أُدين 

 ر من فرض العقوبة بخالف ذلك. مَ أَ إالّ إذا تكون عقوبات تراكميّة

 

ُةؤق توالقراراتُالم اإليقاف

دار قرارات إصيصبح مخّواًل بالمسؤول عن االنضباط ، فإّن تظلّمأو ال/عند استالم الشكوى و. أ. 8

، ةتعليميّ لمراكز الإلى ادخول الطالب  على فرض قيود ،ت للدراسةبما في ذلك تعليق مؤقّ  ،تةمؤقّ 

ا في هذه قرار آخر يراه مناسبً  وأيّ  ،استخدام مرافق الجامعة ه منمنع ،حظر تقدّمه لالمتحانات

 .الظروف

 

ى أو حتّ ،التظلّمقرار في الشكوى أو  ، حتّى صدورسارية المفعول المؤقّتةب.قد تكون القرارات 

جوز أن ال ي ،حال كن على أيّ ول ،مسؤول االنضباطده على النحو الذي يحدّ  ،يحّل قبل ذلكموعد 

فعول مسريان تمديد نضباط لمسؤول اال يحقّ  ،ثالثة أشهر. ومع ذلك ى قرار الحكم المؤقتيتعدّ 

يمكن تمديد  ،اكر آنفً ا ذُ . على الرغم ممّ تُدّون في القرارة ألسباب خاصّ ، اضافيًّ إ ات شهرً القرار المؤقّ 

طلب تأجيل الذي تقدّم بعى عليه بمبادرة من المدّ  ،ورد أعاله لمدّة أطول مّمات القرار المؤقّ 

ن في الفقرة كما هو مبيّ  ،للحكومة القضائيّ انتظار موافقة المستشار  ة تستوجبأو في حال ،الجلسات

 .الحقًاب  25

 

قرار  إصدار يجوز العاجلة الحاالت . فينضباط قراره بعد سماع الطرفينمسؤول اال يُصدرج.

 سماع الطرفين.في انتظار ، بحضور أحد الطرفين

 وقت. ت في أيّ إلغاء أو تعديل القرار المؤقّ  لمسؤول االنضباط يحقّ د. 

مع الرئيس يستأمام رئيس الجامعة. للطالب  تعليق الدراسةب المؤقّتيجوز الطعن في القرار ه. 

 ،ت آخررار مؤقّ ق ا. للحصول على أيّ . ويعتبر قرار الرئيس نهائيًّ القرار هخاذى الطرفين قبل اتّ إل

 ا. يكون نهائيًّ حينها  الصادر والقرار  ،يجب تقديم طلب إلعادة النظر

 

ُتطبيقُالدفعُأوُالتعويض

لمدان الطالب ا مقدوره ليس ببأنّ  إصدار أمر لمسؤول االنضباط يحقّ  ،فرض غرامة أو تعويض .9

 ن. ى سداد الديوحتّ  ،كرا لما ذُ وفقً  ،مواصلة دراسته أو الحصول على موافقة حول دراسته

 

ُةضائي ُالسلطاتُالقُج.

 ة في الجامعة هي كالتالي:السلطات القضائيّ  .10

حد أعضاء أل هو األوّ  ،اثنين من نّوابهإلى باإلضافة ،("المسؤول")فيما يلي:  مسؤول االنضباطأ.

 ".اطنضب"لجنة اال هذه الهيئة تسّمى .الجامعة طاّلبهيئة التدريس في الجامعة والثاني من 



 "محكمة االستئناف" ب.

 

ُمسؤولُاالنضباط

 لجامعة.في ا ةكاديميّ رئيس الجامعة المسؤول من بين أعضاء هيئة التدريس األ عيّني . أ.11

 .تينضافيّ لفترتين إ ها. ويمكن تمديدعامانمسؤول االنضباط هي  واليةة مدّ  ب. 

 

 

ابُمسؤولُاالنضباط ُنو 

 ،الجامعة هيئة التدريس فيأعضاء من بين  مسؤول االنضباطل اابً نوّ رئيس الجامعة  عيّني . أ.12

لجنة رئيس  الجامعة بعد التشاور مع بطاّل ، ومن بين ةكاديميّ بعد التشاور مع عميد الدراسات األ

 . الطاّلب

 تين.ضافيّ إويمكن تمديدها لفترتين  ،اب سنتينة النوّ ة عضويّ تكون مدّ  ب.

 .دوليس ألغراض نقاش محدّ  ،اج.التعيين يكون لفترة وليس أبديًّ 

 

ُعمالاألالقائمُب

ذا إ،تحديدها تمّ يلفترة  ،ابهنوّ ال مسؤول االنضباط أو تعيين قائم بأعم الجامعة لرئيس . أ. يحقّ 13

 ه.أداء مهامّ غير قادر على  همأحد نّ بأاعتقد 

من تاريخ نوات س  تتجاوز ستّ اّل أ على،تمديد فترة والية القائم باألعمال لرئيس الجامعة يحقّ ب. 

 .تعيينه

 

ُنضباطلجنةُاال

مفرده أو ب ،لما يراه مناسبًاا ته وفقً اة من صالحيّ صالحيّ  أيّ  تطبيق لمسؤول االنضباط .يحقّ 14

 . االنضباط لجنةلون مع نائبيه يشكّ  االنضباطمسؤول . يهبمشاركة نائبَ 

 

ُبكاملُالهيئةالعقوبةُ

 النضباطا لجنةمن قبل  إاّل ،إقصاء أو غرامة ،إلغاء شهادة ،مساقعقوبة إلغاء ال تُفرض .15

 .بكامل هيئتها

 

ُالواليةانتهاءُفترةُ

 نضباطلمسؤول اال يحقّ  ،االنضباط مسؤولأو نائب  مسؤول االنضباط.عندما تنتهي فترة تعيين 16

 أيّ  لبّت فية أشهر واستّ ، لمدّة أقصاها تعيين بديل حتّى تأدية مهاّمهماأو نائبه االستمرار في 

 ة أشهر.ة الستّ ى بعد انتهاء مدّ حتّ  بدأت مناقشته،موضوع 

 

ُمحكمةُاالستئناف

 أدناه. 21 لمادّةاحكام أل طبقًا،نة من ثالثة أعضاءمكوّ رئيس الجامعة محكمة استئناف  عيّني. أ. 17

 تين.ضافيّ إلفترتين  هاأعضاء محكمة االستئناف سنتين. ويمكن تمديد تكون مدّة واليةب. 

مة عن التغييرات الناجمحكمة االستئناف، بناًء على عضو على  25 المادّةج.تسري أحكام  

 األحداث.

ُالمحكمةُهيئة

 بهلى جانإيعمل . بين أعضائه س محكمة االستئناف منينتخب مجلس إدارة الجامعة رئي. أ.18

ضاء أو أعاألكاديميّة  من بين أعضاء هيئة التدريس ا: أحدهمالجامعةرئيس عضوان يختارهما 

 ،وطالب واحد ةكاديميّ بعد التشاور مع عميد الدراسات األ ،في الجامعة ةالهيئة التدريسيّة المساعد

 . الطاّلب لجنةب بتوصية من عشرة طاّل  بيناختياره من  يتمّ 



 

تها مدّ كعضو في محكمة االستئناف فقط بعد فترة انتظار  انضباطعضو في لجنة يمكن تعيين  ب.

 ،عليه عالذي وقّ القرار األخير  من انتهاءأو  ،نضباطاال واليته في لجنة انتهاءسنة واحدة من 

 .من بين األمرينوبحسب األخير 

 

 

ُالمحكمةُتشكيلة

 .الكاملة تهالتشكياستئناف ب أيّ  فيمحكمة االستئناف تبّت .19

 

 صّلحي اتُفترةُالواليةانتهاءُ

لقيام لعضو المحكمة االستمرار في ا يحقّ  ،فترة تعيين عضو في محكمة االستئناف بانتهاء.20

ت مناقشته، موضوع بدأ والبّت في أيّ  ،ة أشهرستّ  أقصاهاة لمدّ  له، تعيين بديلإلى حين بواجباته 

 حتّى بعد انتهاء مدّة الستّة أشهر.

 

ُوهيئةُاالد عاءُشتكيالمد.ُ

ُتكيالمش

 .طمدّعي االنضبا ةكاديميّ عميد الدراسات األ يعيّن.21

ُالشكوى

 ها.في الشكوى فور استالماالدّعاء نظر ي،انضباطشكوى بشأن مخالفة  تقديم تمّ  . أ.22

ه الشكوى مت ضددّ ن قُ ممّ  ،من المشتكي ةيّ ة أو خطّ شفويّ  ،الحصول على تفسيرات للمدّعييحق  ب. 

 جراءاتإخاذ قرار بشأن ينوي اتّ دّعي كان الم إذابشرط  ،بحسب تقديره ،شخص آخر أو أيّ 

إلى  خّطيًّالتوجه ن عليه ايتعيّ  ،هتقديم الشكوى ضدّ  ا من الشخص الذي تمّ بعد ردًّ  ولم يتلقّ  نضباطاال

لمرفقة ابشأن الشكوى  خّطيًّا وضيًحات ،في غضون فترة يتم تحديدها ،وأن يطلب الُمشتكى عليه

 .رسالتهب

 

يها ما يستحّق فويعتقد بأّن  ،ليس من خالل تقديم شكوى انضباطعي نبأ حول مخالفة ى المدّ تلقّ  ج.

 .فرصة للردّ يمنحه و ،غ الطالب بذلكالبحث، يُبل

 

وظيفة الأو  نةة معيّ همّ على موكذلك منح العالمة  ،دفتر االمتحانفحص  يؤّجلد. عند تقديم الشكوى 

س الذي يدرس للحصول على درجة البكالوريوا بالنسبة للطالب التي هي موضوع الشكوى. أمّ 

 % من80وأنهى ، أو الطالب الذي يدرس للحصول على درجة الماجستير استحقاق نقطة95جمع و

بما في ذلك  ،حة إصدار تصاريمكانيّ إسيمنع من مجمل نقاط االستحقاق في البرنامج التعليمّي، فإنّه 

 اتإجراء ى انتهاءحتّ  ،وفي حال تقديم دعوى ،ى نهاية التحقيق في الشكوىوذلك حتّ  ،عالمات لسجّ 

ستماع وبعد اال ،ةعلى طلب من الطالب وألسباب خاصّ  بناءً  ،لمسؤول االنضباط . يحقّ االنضباط

 قة على منح تصاريح.أو المواف ،اا أو جزئيًّ يًّ كلّ  ،المذكور ،التأجيل أن يأمر بإلغاء شتكيموقف المإلى 

 

ُرفضُالشكوى

 ،رارهقب يُبلغ،انضباطإجراءات  تّخاذه ليس هناك من سبب العي )المشتكي( بأنّ .تبين للمدّ 23

م الشكوى عند إغالق الشكوى يحّق ل الشكوى.ب  إبالغهتمّ  إذا،والمشتكى عليهالمشتكي ،اكتابيًّ  مقدِّّ

موضوع تسجيل مالحظة بحّق المشتكى عليه، شريطة أن يمنح المشتكى عليه إمكانيّة طلب بحث ال

 في لجنة االنضباط.

 

 



 

ُاالستئناف

 لمشتكيل يحقّ  ،عيإصدار القرار المكتوب من قبل المدّ  يوم عمل منام في غضون عشرة أيّ  . أ.24

ار عميد ة. يعتبر قركاديميّ عميد الدراسات األ أمام 15 المادّةعي بموجب الطعن في قرار المدّ 

 .لجنة االنضباطة يّ تقديم االستئناف لدى سكرتار وغير قابل للطعن. يتمّ  انهائيًّ  الدراسات األكاديميّة

 

خاذ إجراءات تّ اعي المدّ  يطلب من عندها عليه أن–االستئناف  الدراسات األكاديميّةعميد إذا قبل  ب. 

 .انضباط

 

 

ُشكوىال

صف و نتتضمّ  ةيّ صياغة شكوى خطّ عليه انضباطيّة،إجراءات ب البدءعي ر المدّ قرّ إذا  . أ.25

ا تمّكن من إذ،لى المكان والزمانإ امشيرً  نضباطيّةالوقائع التي تتكون منها مخالفة القواعد اال

التي جمعها حول  إرفاق الموادّ عليه ،3المادّةا ألحكام وفقً  .نضباطيّةوطبيعة المخالفة اال ،تحديدهما

 ما كوى بكلّ رفع الش وسيتمّ  ،إليهرسالها إ بما في ذلك الشكوى والتفسيرات التي تمّ  ،هذا الموضوع

 .االنضباط مسؤول نه إلىتتضمّ 

 

 على أكثر من تهمة. دعوىقد تحتوي ال ب.

 

 .الوقت نفسهفي عدد من األشخاص  ضدّ  دعوىتقديم  يمكن ج.

 

أو من لجنة  مسؤول االنضباطعي الطلب من للمدّ  يحقّ  ،مناقشة الدعوىالبدء في  د.

 .تعديل الئحة االدّعاء ،األمر حسب ما يقتضيه،نضباطاال

 

البدء  تمّ  ذاإ. نضباطلجنة اال لىإ ةمقدّ مال الدعوىللمدعي سحب  يحقّ  ،نقاش بعداللم يبدأ  إذا ه.

سب حأو  ،نضباطأو لجنة اال مسؤول االنضباطعي سحب الشكوى بموافقة للمدّ  يحقّ  ،بمناقشتها

 الحالة.

 

ُلتخفيفُالعقوبة ُات فاقُتفاوضي 

لى إفاق م هذا االتّ دّ قيُ المدّعى عليه بشأن صفقة ادّعاء. فاق مع لى اتّ إل عي التوصّ للمدّ  أ.يحقّ  أ 25

 ة.ة المختصّ السلطة القضائيّ 

 وتحديد موعد الجلسة لسماع الشكوى أو ،االدّعاءصفقة  ة رفضللسلطة القضائيّ  يحقّ  ب.

 قرار حكم. ، تمنحها صالحيّةة قبول الصفقةرت السلطة القضائيّ قرّ إذا حسب الترتيب.  ،االستئناف

 

ُوإجراءُجنائيُانضباطجلسةُ

لفة جنائيّة شكوى يبدو منها أنّه تّم ارتكاب مخا النضباطأو مسؤول ا /و تلقّى المدّعيب. أ.  25

 لقضائيّ االمستشار  على المدّعي إبالغ،1977لعام  ،قانون العقوباتمن  268 المادّةحسب أحكام 

عى عليه المدّ  جراءات ضدّ إ نضباطاالالهيئات المسؤولة عن  ال تتّخذللحكومة أو من ينوب عنه. 

 . كما ذكرنا آنفًا ى إرسال إشعارحتّ 

 

نهاء التحقيق إى حتّ  نضباطجراءات االإ وقففي  لة للبتّ ة هي الجهة المخوّ السلطات القضائيّ  ب. 

 ة.مخالفات جنائيّ شبهات ارتكاب  في



جراءات ستئناف إا وسوف يتمّ  ،كما ورد آنفًانتائج التحقيق بة السلطات القضائيّ  يُبلغ المدّعي ج. 

 عى عليه.المدّ  ضدّ  نضباطاال

 

 

ُفيُالدعوىجراءاتُالإُ.ه ُبت 

ُتقديمُشكوى

 ،ضباطالنويرسل نسخة منها مرفقة بقواعد ا ،دعًوى من المدّعي مسؤول االنضباط. أ. يستلم 26

يده بر عنوانعلى  ،تأكيد االستالمطلب البريد مع عبر  ،ه الشكوىمة ضدّ لى الطالب المقدّ إ

 م الشكوى بذلك.وإخطار مقدّ  ،ل في الجامعةالمسجّ  اإللكترونيّ 

 ة للجلسة مع الشكوى.يّ ب.إرفاق دعوة خطّ 

ذا إ. ورونيّ اإللكتوالدعوة للجلسة عبر البريد  استالم الشكوىدّعي تأكيد يطلب من الطالب والم ج.

ل مع تأكيد البريد المسجّ   إليه عبرالموادّ  إرساليتم  ،الشكوى والدعوة استالمد الطالب لم يؤكّ 

سوف  ،الشكوى والدعوة استالمرفض الطالب إذا معة. حسب العنوان المذكور في الجا ،ستالماال

 حسب مقتضى الحال. ،بل ساعي البريدتسجيل تقرير من ق يتمّ 

 

نة اللجسماع الشكوى من قبله وبحضوره أو من قبل  كان سيتمّ  إذا مسؤول االنضباطر د.يقرّ 

 .على األقلّ مسبقًا  ساعة 48بقراره خّطيًّا  . يُبلّغ المدّعي والطالب المقدّمة ضدّه الشكوىاالنضباطيّة

ُ

ُفيُالدعوىموعدُ ُالبت 

 إذا إاّل  ،رسال الشكوىإمن تاريخ  أقصاه شهرتاريخ في  البّت في الدعوىيتم تحديد موعد  .27

 اقتضت الظروف تحديد موعد الحق.

ُ

ُعيالمدُ 

 عي في الجلسة.يكون المدّ  ،خّطيًّال من قبله أو أي شخص مخوّ  ،.المشتكي28

 

ُالجلسةُتأجيلُموعد

 ة.تأجيل الجلسسؤول االنضباط بمل عى عليه تقديم طلب خطيّ عي والمدّ للمدّ  يحقّ  أ . أ.29

 وف يتمّ وس ،اع جديدةتحديد موعد جلسة استم يتمّ  ،طلب التأجيل مسؤول االنضباط ماستالعند ب. 

 موعد الجديد.بالا يًّ عى عليه خطّ عي والمدّ إبالغ المدّ 

ُ

ُالجلسةُحضور

 عى عليه حضور الجلسة.والمدّ  عيعلى المدّ  .أ.30

خاذ اتّ  نضباطاالأو لجنة  لمسؤول االنضباط يحقّ  ،الجلسة عى عليهعي أو المدّ لم يحضر المدّ  إذا ب.

 حسب مقتضى الحال. ،عي عليهعي أو المدّ قرار بسماع الشكوى في غياب المدّ 

 

عادة إا مع ابيًّ خاذه غياتّ  تمّ  إلغاء القرار الذيمسؤول االنضباط  عى عليه أن يطلب منللمدّ  يحقّ  ج.

ل االنضباط مسؤولى إم الطلب يقدّ  ،وذلك بتقديم أسباب لتبرير غيابه عن الجلسة ،النظر في الشكوى

 عى عليه.للمدّ الخّطّي صدور القرار  تاريخ ام عمل اعتبار منفي غضون عشرة أيّ 

 

ُالدفاع

طاّلب في ، لجنة البطالب آخر يدرس في الجامعة نفسه أو االستعانة تمثيلعى عليه للمدّ  يحقّ .31

ن عليه يتعيّ  ام   من قبل محاًل عى عليه أن يكون ممثّ اختار المدّ إذا . لغرض الدفاع الجامعة أو بمحام  

 لجلسة.نعقاد اد العمل قبل الموعد المحدّ أيّام سبعة  أقصاهفي موعد  نضباطلجنة اال سكرتاريّةإبالغ 



 

ُجلسةُالمحاكمةسيرُ

 من دون ،حسب ما يقتضيه األمر ،االنضباطأو لجنة مسؤول االنضباط الجلسة يدير  أ.. 32

وال  قش الدعوىتناال  ،30ة للمادّ ولكّن وفقًا  ،ا في المحاكمالمتعارف عليهة األدلّ  حكامألالخضوع 

المكتوبة. في لة األدّ  باالّطالع على لهمع السماح  ،عى عليهبحضور المدّ  إاّل  اإلدالء بالشهادات يتمّ 

إلى ستماع لالالقرار يمنح فرصة إصدار وقبل  ،عى عليهبحضور المدّ ، تُقرأ  الدعوى بداية الجلسة

 قول الحقيقة.أّن عليه بعد تحذيره ب ،أقواله

 هؤالء:إاّل لها وال يُسمح بحضور ،مغلقة نضباطجلسة اال كونت .ب

و المسؤول أ مرّكز التدريس ،كر أعالهكما ذُ  ،في الدفاع عنه ومن يساعدهعى عليه المدّ  ،عيالمدّ 

ن يكون أبشأن الموضوع قيد البحث، إضافة إلى كّل شاهد يُستدعى، على  عن الوحدة في الجامعة 

 ا فقط عند اإلدالء بشهادته. حاضرً 

 

جميع إلى ارة شمع اإل التي ُعرضت ةالنقاط الرئيسيّ  توثّق الجلسة في محضر كتابّي، تُسّجل فيه ج. 

 ب مقتضى الحال.حس ،محضر الجلسة، مسؤول االنضباط أو اللجنةعلى يُوقّع . كتابيًّامة المقدّ  موادّ ال

 

قة متعلّ ال بتقديم المزيد من البياناتأمر إصدار  نضباطأو لجنة اال مسؤول االنضباط د.يحق ل 

 لة.العدالتحقيق  ضروريّةالمعلومات  تكون ةأي حال وفي،عاءات كال الطرفين في الجلسةبادّ 

 

 ،ها أنّه ارتكبهابمخالفة تبيّن من الحقائق التي قدّمت لعى عليه إدانة المدّ االنضباط يحق للجنة  ه.

ة للدفاع عى عليه فرصة معقولالمدّ  على أن يُمنح ،الشكوىُمدرجة في حتى لو كانت هذه الحقائق 

ثبتت أُ و من العقوبة التي كانت ستفرض عليه فيما ل عقوبة أشدّ  ض عليهفرَ تُ  على أاّل ،عن نفسه

 .كما وردت في الئحة االدّعاءالحقائق 

 

لجنة  عليه إخطار ،االدّعاءشهود  التحقيق مععى عليه إحضار الشهود أو طلب المدّ إذا  و.

 لطلب.اا من موعد الجلسة. يجب إرفاق أسماء الشهود في يومً 14موعد أقصاه  ىحتّ  نضباطاال

 

ُالتبرئةُأوُاإلدانة

بالبراءة أو  إّما يّ يصدر الحكم بقرار خطّ  ،ة معقولةفترة زمنيّ  خاللأو  ،في نهاية الجلسة. أ. 33

 .بالتفصيلالعقوبة يوّضح حكم  قرار يصدر،اإلدانة. في حال اإلدانة

 م" .الحكقرار " يسّميانالنطق بالحكم مع الحكم فإّن  ،أو في حالة اإلدانة ،التبرئةب.

 ة.األغلبيّ قرار حكم لجنة االنضباط ب صدر يقد ج.

 

ُمكانةُالقرار

 ستئناف.تقديم ا تمّ إذا  إاّل  ،انهائيًّ  مسؤول االنضباط أو لجنة االنضباطيكون قرار  .34

 

ُاالنضباطُنتائجُجلسةبُاإلخطار

وحدات األقسام وال كلّ إلى نسخة من القرار  مسؤول االنضباط أو لجنة االنضباط رسليُ .35

 ي.عى عليه والمشتكالمدّ  إضافة إلى،الحكمرار ق ذات الصلة بتطبيق ،التابعة للجامعة

 

ُالشخصيُ ُالملفُ فيُُإدراجُالقرار

طالب في لل الشخصيّ  لملفّ با مسؤول االنضباط أو لجنة االنضباطرفق جميع قرارات حكم تُ  .36

 .مركز التحصيل العلميّ 

ُنافاتاالستئو.ُ



ُفيُاالستئنافُالحقُ 

 ار الحكم،خالل موعد أقصاه عشرة أيّام عمل من تاريخ صدور قر عى عليهعي والمدّ للمدّ  يحقّ  .37

ء القرار الذي صدر ا إللغاعى عليه طلبً المدّ قدّم . إذا خّطيًّامحكمة االستئناف أمام  الطعن في القرار

قصاه عشرة في موعد أاالستئناف في محكمة االستئناف يجب تقديم  ،. ج30ة ا للمادّ وفقً  ،في غيابه

 باطمسؤول االنض أو رفض ،بشأن الجلسة الُمعادةالكتابي  من تاريخ صدور القرار عملام أيّ 

 حسب مقتضى الحال. ،الطلب

 

ُباالستئنافارُإخط

الستئناف الى محكمة سكرتاريّة لجنة االنضباط، على أن يكون موّجًها إم االستئناف لدى يقدّ  .38

 الحكم.قرار  ويشمل التعليالت لالستئناف على

 

ُنقلُالمواد ُذاتُالصلة

م ويتسلّ  طإلى مسؤول االنضباقاضي محكمة االستئناف يتوّجه  ،عند استالم طلب االستئناف .39

 بعد التوقيع عليه. والمحضرة بالجلسة والنصوص الخاصّ  منه جميع الموادّ 

 

ُوقفُتنفيذُالحكم

ألسباب  ،متنفيذ الحك تأجيلللقاضي في محكمة االستئناف  يحقّ  ،على طلب المستأنف بناءً أ. 39

 وذلك بعد سماع موقف المشتكي. يوردها،ة خاصّ 

 

ُجلسةُاالستئنافُإجراءاتُمانظ

 ،مكتوبة ادّعاءاتهما من الطرفين طلبتاالستئناف أو  إلى جلسةالمحكمة الطرفين  ستدعيت . أ.40

االستئناف  ممقدّ ت ادّعاءالى إاالستماع أّواًل  . يتمّ مناسبًا هما يرا كل ذلك وفق،الحقمع تحديد موعد 

 الحال. حسب مقتضى ،كتابيًّاا أو شفويًّ  الردّ  للمجيب يحقّ  ا.يًّ خطّ  اصً م ملخّ قدّ أنّه ي أو

 

جراء إعلى  بالتغييرات الُملزمة نضباطنظام اال من)ب( 32 –)ب( و  30 تانالمادّ تسري  ب.

 .أيًضا االستئناف

 

االستئناف  ولن يسمح ألطراف ،االنضباطفي نتائج واستنتاجات لجنة بالنظر االستئناف  يُحدّد ج. 

ضيّة، لمن عليه لم تكن معروفة، في أثناء البّت في الق ة جديدةأدلّ  ظهرت إذا إاّل  ،ةبتقديم األدلّ 

 .ب تقديمهاوألسباب ذات صلة بالعدالة، يج ،خاصةً  اهناك ظروفً  أنّ ترى المحكمة أو أّن ها،تقديم

 

ُحكمالقرارُ

 .والمجيب يُسلّم خّطيًّا للمستأنفعن محكمة االستئناف  الصادر المبّرر. أ. قرار الحكم 41

 ة.بل األغلبيّ يجوز منح قرار الحكم الصادر عن محكمة االستئناف من قِّ  ب. 

 

ُمكانةُالقرار

 .انهائيًّ  االستئناف محكمة عن الصادر الحكميكون قرار  .42

 

ُالشخصيُ  إدراجُالقرار ُفيُالملف 

حصيل الب في مركز التللطّ  الشخصيّ الصادر عن محكمة االستئناف للملّف قرار الحكم  .43

 .العلميّ 

 ّي.الب في مركز التحصيل العلميرفق قرار حكم محكمة االستئناف بالملّف الشخصّي للطّ 

 



ُالعفوز.ُ

ُطلبُالعفو

له تقديم  قّ يح ،من خالل صدور قرار حكم نهائيّ  انضباطيّةدين طالب بارتكاب مخالفة . أ. إذا أُ 44

 لرئيس الجامعة للعفو عنه. يّ طلب خطّ 

 مبّرًرا.يجب أن يكون الطلب  ب.

ُالجامعةُةُرئيسصّلحي ُ

لحصول على طلب العفو وامقدّم ب ةقتعلّ الم ة الموادّ كافّ مراجعة لرئيس الجامعة  . أ. يحقّ 45

 المعلومات بالطريقة التي يراها مناسبة وصحيحة.

 .خرىأعقوبة استبدالها بلطالب أو تخفيف العقوبة أو لالعفو منح يحق لرئيس الجامعة  ب. 

 عقوبة مشروطة.با ا أو جزئيًّ يًّ كلّ استبدالها  أيًضاتخفيف عقوبة يعني 

 

ُنضباطي ةح.ُإعادةُالمحاكمةُاال

في  النضباطاأمام لجنة ة ن إعادة النظر في القضيّ ا بشألرئيس الجامعة أن يصدر أمرً  يحقّ  . أ.46

 امن شأنهالتي  ،جديدة أدلّةحقائق أو  تشفاكتُ  وذلك إذا. في القرار النهائيّ  الُمدانالطالب  قضيّة

ل عدّ أن ي ،ضيّةاالنضباط في بداية البّت في الق أو لجنة لمسؤولقُدّمت التي  الموادّ  أو مع ،وحدها

طاعته ولم يكن باست ،الطالب حوزةتكن في التي لم ،لصالح الطالب نضباطيّةنتائج الجلسة اال

 .االنضباطيّ معرفتها أثناء التحقيق 

 

لها في ة الممنوحات جميع الصالحيّ  االنضباطمنح لجنة تُ ظر في القضية عادة للنّ في جلسة اإل ب.

دة النظر يعتبر قرار إعاالطالب. المفروضة على عقوبة البشرط عدم تشديد  نضباطيّة،الجلسة اال

 .لجنة االنضباطا لقرار مساويً  نضباطيّةفي الجلسة اال

 

ُط.النشر

ُقرارُبشأنُالنشر

بشأن ار خاذ قراتّ  ،الجامعة محكمة االستئناف ورئيس ،نضباطلجنة اال ،االنضباط.يحق لمسؤول 46

 قرار الحكم.العلنّي لنشر ال

 

ُمضمونُالقرار

 كان إذا اوعمّ  طريقة النشر، النشر، التالية: مكان المعلومات نشر القرار يشمل أن . أ. يجب47

 .عنه أخرى تفاصيل أو الطالب اسم نشر سيشمل

 .الجامعة رئيس موافقة إلى ةحاجب الطالب اسم نشر بشأن ب.القرار

 

ُالنشرُحظر

لغرض  به ةات المعنيّ الجه إبالغ باستثناء،يحظر النشر ،قرار بشأن نشر الحكم إذا لم يُتّخذ .48

 .االنضباطمعالجته وتنفيذه بموجب نظام 

 

ُملفُقراراتُالحكم

ارات قر ملفّ ل ةشخصيّ  من دون تفاصيل ،لرئيس الجامعة المصادقة على النشر العامّ  يحقّ  .49

 .بالطريقة التي يراها مناسبة ،بقضايا االنضباطقة الحكم المتعلّ 

 _________________________________ 
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