
 

 

 تأديبية: إجراءات

 

 لتزاماال عدم

يهات أو غيرها من التوج الطالبيةااللتزام بقواعد السلوك في الذين يفشلون جميعهم الطالب يخضع 

 .جامعة إلجراءات تأديبيةالالصادرة عن 

 

 حقوق الطالب

انضمامهم للجامعة،  عندقواعد السلوك بالتوقيع على "خطاب االلتزام" جميعهم يطلب من الطالب 

سياسات السلوك وال قواعد اتباعسيقومون بمهني وبشكل سيتصرفون  همأنب يتعهدون من خاللهي ذوال

يؤدي إلى سلوك الذكر بوضوح أن الغش وغيره من سوء ي، هذا الخطابفي واألخرى ذات الصلة. 

 .الفصل من الجامعة

ائج السلوك والنت قواعدإلى عمادة شؤون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس تنبيه الطالب يجب على . 1

 .الخطيرة المترتبة على السلوك غير المهني، وسوء السلوك األكاديمي وغير األكاديمي

 ،نص على أهمية اتباع القانون، والذي يبيان التحذير مع كل ورقة امتحانبتقديم الكليات  . تقوم2

 .ويحدد عواقب سوء السلوك األكاديمي

 هأن ةأعضاء هيئة التدريس قبل االمتحانات النهائية، موضحتوزيع مذكرة للطالب وب كليات. تقوم ال3

 .أداء االمتحاناتجميع الهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة اإللكترونية خالل  استخداميحظر 

جراءات حقوقهم فيما يتعلق باإلعلى  قواعد السلوكالطالب المتهمين بارتكاب انتهاكات طالع إيتم . 4

 :ماية اإلجرائية التاليةويحق لهم الح ،القانونية

   الموجهة لهم. التهمب إشعار خطي 

 ،طالبسال إشعار لل، يتم إرلقواعد السلوكالطالب توجيه تهمة انتهاك سيتم  هأنب اتخاذ قرار تم  إذا  .6

 .للتهملوقائع المؤيدة ل موجزا   ويتضمن شرحا  بانتهاكها، ه التي تم اتهام البنوديحدد 

غضون  في طالب سابق عن الجرائم التي ارتكبت عندما كان طالبا  ليجوز للجامعة توجيه االتهامات . 7

ال ينطبق هذا القيد على الحاالت التي تنطوي و. من الجامعة أو انسحاب الطالب فصلستة أشهر بعد 



ن إحيث ، أكاديمية درجة لحصول علىعلى خيانة األمانة األكاديمية أو االحتيال التي تؤثر على ا

 .ألجل غير مسمى الجامعة في هذه الحالة تحتفظ بحقها في مقاضاة الطالب

 :البراءةافتراض  .8

  ما لم  التهاماتهذه ا قواعد السلوك بريء منبتهمة انتهاك المتهم من المفترض أن الطالب

 .خالف ذلك بتحديدستماع االجلسة م ما لم تقأو بذلك يعترف الطالب 

 :المشاركةاختيار عدم . 9

 اع هيئة جلسة االستمتختار في هذه الحالة والطالب عدم المشاركة في حل قضيتهم. قد يختار

عندما يتم عقد جلسة استماع في غياب الطالب، فإن قرارات وفي غياب الطالب.  المضي قدما  

 .كما لو أن الطالب كان حاضرا  نفسيهما، المفعول والتأثير  االهيئة له

 :الفرصة للرد. 10

  ئق أو تقديم وثا شفويا  أو  الحق في الرد خطيا   قواعد السلوكالطالب المتهمين بانتهاك لدى

 .مسؤول االستماع/ لجنةالدعاءات أمام ل

 :االستماع. 11

  طلب المشورة من شخص آخر  مبيد أنه يجوز له ،عن أنفسهم الطالبمن المتوقع أن يتحدث

 .لمساعدتهم في أي عملية رسمية أو غير رسمية

 حتوي على التهمة )التهم(، وتاريخ ووقتويجب أن ي ،إشعار خطي مسبق إلى الجلسةيجب تقديم . 12

يوضح حقوق الطالب،  بط جلسة االستماع المعين، وبياناوموقع جلسة االستماع، ولجنة أو ض

 جراءات الجلسة.إومعلومات عن 

  .في جلسة االستماع المعنية حاضرةكل األطراف كون تيجب أن . 13

 :يدعم العقوبات التأديبية قرار خطي  . 14

  ي ستفرضالت العقوباتعلى مل تشي ذيقرار مكتوب، والبتزويد الطالب الجلسة بضابط يقوم. 

 :الحق في االستئناف. 15

 للسلطة الموقعة طالب الحق في الطعن في قرارات العقوبات وفقا  لل. 

و أ التدرييسأعضاء هيئة أو خيانة األمانة األكاديمية من قبل الطالب،  م بادعاءاتيمكن التقد  . 16

حقائق  الل لجنة تقصيمواصلة التحقيق من خيقوم بدوره ب، والذي سوف معنيعميد الالإلى  الموظفين



إذا الستماع جنة المن قبل مزاعم القد يتم التحقيق في ومن بين أعضاء هيئة التدريس.  هانيعييقوم بت

 .أدلة تدعم هذه المزاعموجدت 

المسؤول الرئيسي عن الشروع في اإلجراءات التأديبية  المسؤول عن التسجيل في الجامعة هو .17

 .في ظل السياسات المعمول بها ،في حاالت تزوير السجالت والوثائق األكاديمية

مي عن كادياألسلوك غير الانتهاكات بسبب قيامهم بالتهم إلى الطالب توجيه يمكن الشروع في . 18

ق، ما يكفي من الحقائالشكوى  في يجب أن يذكروإلى المشرف المباشر.  خطيةطريق تقديم شكوى 

 .تحقيق دقيق جراءبما في ذلك أسماء وتواريخ ومواقع وأوصاف الفعل المزعوم من سوء السلوك إل

 خرق قواعد السلوكحالة التصرف في 

لى إ الموظفين تقديم شكوى بخيانة األمانة األكاديميةأو  أعضاء هيئة التدريس أو لطالبيمكن ل. 1

 وم بتعيينهايق الذيمواصلة التحقيق من خالل لجنة تقصي الحقائق يقوم بدوره ب، والذي العميد المعني

 أدلة وجدتإذا  من قبل لجنة االستماعمزاعم القد يتم التحقيق في و ،من بين أعضاء هيئة التدريس

 .تدعم هذه المزاعم

المسؤول عن التسجيل في الجامعة هو المسؤول الرئيسي عن الشروع في اإلجراءات التأديبية في . 2

 .في ظل السياسات المعمول بها ،حاالت تزوير السجالت والوثائق األكاديمية

يمكن الشروع في توجيه التهم إلى الطالب بسبب قيامهم بانتهاكات السلوك غير األكاديمي عن . 3

خطية إلى المشرف المباشر. ويجب أن يذكر في الشكوى ما يكفي من الحقائق،  طريق تقديم شكوى

 .بما في ذلك أسماء وتواريخ ومواقع وأوصاف الفعل المزعوم من سوء السلوك إلجراء تحقيق دقيق

 جراءات تأديبيةإ

 تقصي الحقائق واتخاذ القرارات في سياق المجتمع التعليمي،باإلجراءات التأديبية للسماح  وضعتم  .1

مسؤولية أفعالهم. والقصد من ذلك هو توفير ضمانات إجرائية كافية  تحملوتشجيع الطالب على 

 .لحماية حقوق الطالب الفردية والمصالح المشروعة للجامعة

ع، والتي تتكون من أعضاء هيئة ستمااال لجنة قبليمكن تناولها من  ةاألكاديمي األمانة. انتهاكات 2

ة جلسة استماع إداري قبل يمكن تناولها من كاديمياألغير السلوك انتهاكات أن التدريس، في حين 

 .موظفين(تتكون من موظف )

 

 جراءات ما قب  التأديبيةاإلجلسة مجلس 

وفقا  ،المخالفةعقد جلسة التحقيق األولي مع الطالب المخالف لتحديد إلى أي مدى هو مسؤول عن يتم 

 :لما يلي



 جنةنفسها لل /التحقيق األولية لتقديم نفسه جلسة قبلة ال تقل عن ثالثة أيام يتم إخطار الطالب في مد   .1

لس إلى مج أن تحال المسألةالطالب جلسة التحقيق دون عذر مقبول، يجب  لم يحضرإذا والتحقيق، 

 ./ لهالتسوية التهم الموجهة له الطلبةتأديب 

ا من أنه ال أساس له تبيناتهامات ضد الطالب، إذا  من يتولى التحقيق األولي أي   قد يتجاهل. 2

 .إلى عميد شؤون الطلبة لقرار لتقديمهل قدم صاحب الشكوى استئنافا  يفي هذه الحالة، و. الصحة

بات عقوفرض اليقضي بق والطالب، من قبل المحق  عليه وقع باتفاق مالتحقيق األولي قد ينتهي . 3

الة المسألة إح فيهابما  ،جميعها اإلجراءات التأديبية تلغىمن خالل هذا االتفاق ولطالب، على االتأديبية 

فاق االت حسبدر اصالتأديبي القرار اللطالب الطعن في لحق يأيضا و .الطلبة إلى مجلس تأديب

 .المذكور

أديب إلى مجلس ت األمرتفاق المشار إليه في المادة السابقة، يحال االفي حال لم يتم التوصل إلى . 4

لطالب قدم اتالتحقيق األولي، ويمكن تمديد هذه المدة إذا  جلسةخمسة أيام عمل بعد انتهاء  خالل بةالطل

 .عذر مقبول لتبرير هذا التمديدب

 

 سوء السلوك األكاديمي 

ة عميد الكلييقوم موظف، أو شكوى من الطالب، البعد تلقي تقرير حالة من الكلية المعنية أو . 1

يق تدريس إلجراء التحقيق األولي. وإذا خلص التحقثالثة أعضاء هيئة تتكون من تشكيل لجنة استماع ب

رير اللجنة تق يمبتقدعميد التحقيق رسمي، يقوم إجراء ب لسماحديه مادة كافية للدعاء االأن إلى األولي 

 .سميإلجراء التحقيق الر مجلس تأديب الطلبةرر إحالة القضية إلى قد يقالذي  الجامعة مديرنائب إلى 

يجب و بعد التشاور مع رئيس المجلس.ووفقا لتقدير مدير الجامعة،  بةتأديب الطليتم تشكيل مجلس . 2

أن  يجبواحد على األقل من كلية الحقوق. و من بينهمشمل المجلس ثالثة أعضاء هيئة تدريس، يأن 

 .ينتمي إليها الطالب التيكلية من أعضاء هيئة التدريس من العضو آخر يكون هناك 

دعاء باالقوم بإبالغ الطالب يو ،بتحديد موعد إلجراء تحقيق رسمي الطلبة تأديب مجلس . يقوم3

  .جلسةال قبل( أيام عمل 10ما ال يقل عن )ب ،الجلسة( وتاريخ االدعاءات)

 تأديب مجلس( أيام عمل من تاريخ االنتهاء من التحقيق الرسمي، يجب على 10في غضون ). 4

 .الجامعة مديرنائب إلى  تقرير رسميتقديم  الطلبة

د قنتائج اللجنة، وإذا وجدت اللجنة أن المخالفة بالجامعة  مديريقوم رئيس المجلس بإبالغ نائب . 5

 .العقوبات التأديبيةبخصوص تقوم بتقديم توصيات وقعت، 

( عشرة أيام عمل من تاريخ استالم 10، وخالل )خطياإبالغ الطالب  مدير الجامعة مهمةيتولى . 6

 .وجدت، إن المفروضة والعقوبات األكاديميةبخصوص القرار الجامعة،  نائب مديرتوصيات 



( عشرة أيام عمل من التاريخ 10خالل ) س الجامعةرئيإلى  خطيا   استئنافا  يقدم يحق للطالب أن  .7

( 10خالل ) رئيس الجامعةقرار ب الطالب خطيا  نتائج. وسيتم إبالغ بالإخطار الطالب  تم فيهالذي 

 .ا  القرار نهائي يكونعشرة أيام عمل، و

تأديبي الرار قبالل يسجتال مسؤول تم إبالغي ،سوء السلوك األكاديمي التي يحصل فيهافي الحاالت  .8

 .القرار في سجل الطالب وثيقألغراض ت

 غير األكاديمي سوء السلوك

جراء لجنة إل بتشكيلعميد شؤون الطلبة ، قد يقوم سلوك الطالب قواعد إلى انتهاكات. بالنسبة 1

 .من ثالثة أعضاء على أن تتألف ،حسب تقدير العميدتشكيل اللجنة  ويكون، تحقيق

ن ع ما ال يقل  ب ،التحقيق جلسةاالدعاء وموعد انعقاد بإبالغ الطالب بعميد شؤون الطلبة يقوم  .2

 .قبل انعقاد الجلسة( أيام عمل 10)

ديم استكمال التحقيق وتقبلجنة ال تقوم ( أيام عمل من تاريخ االنتهاء من التحقيق،10في غضون ). 3

 .تقرير رسمي إلى عميد شؤون الطلبة

( أيام عمل من تاريخ استالم التقرير، 10، خالل )خطيا  إبالغ الطالب ب شؤون الطلبةيقوم عميد  .4

 .لعقوبات، إن وجدتفرض ا يتم  ، اك قواعد السلوكانتهقد قام بالطالب  تبين أن، وإذا بالقرار

 فيه تم  ( أيام عمل من التاريخ الذي 10الجامعة خالل ) مديرخطي إلى تقديم اسئناف لطالب يحق ل .5

القرار يكون ( أيام عمل، و10) خاللالجامعة  مديرقرار الطالب ب إبالغ يتم  نتائج. وبالإخطار الطالب 

 .ا  نهائي

 :اإلجراءات التأديبية لالنتهاكات في السكن

األحكام التأديبية لسلوك الطالب المنصوص عليها في هذه القوانين على الطالب  قتطب   .1

 السلوك.المقيمين في سكن الجامعة عند خرق قواعد السكن أو 

م )أو نائبه( بضمان أن يت شؤون الطلبةالطالب أو نائبه تحت إشراف عميد د مدير سكن يتعه   .2

بل لجنة ق ن بانتهاك قواعد السلوك إلى التحقيق منيالطالب المقيمين في السكن المتهمتحويل 

 شكلت لهذا الغرض.

قررت  التحقيق في حال أو نائبه على القرار الذي توصلت إليه لجنة بةيوافق عميد شؤون الطل .3

 التوبيخ للطالب المخالف. ضده أو فرض عقوبة اإلنذار/ هةالموج  أن الطالب بريء من التهم 

 تم  ت، ختص  لجنة التحقيق تحويل هذه المسألة إلى مجلس التأديب الم رتقر  ومع ذلك، في حال  .4

 .ختص  الم إلى مجلس التأديبجميعها أدوات التحقيق والوثائق المتصلة بالقضية  إحالة

 

 كيفية البدء باإلجراءات التأديبية:



 أو أي إدارة مختصة لبةشؤون الط على شكوى قدمت إلى عميد أو بناء   نفسهاالجامعة  بإمكان .1

 قواعد السلوك في الجامعة.بطالب بتهمة اإلخالل  الشروع في اإلجراءات التأديبية ألي  

ب اأسبوعين من قيام الطالب بارتكينبغي أن تكون الشكوى مقدمة في موعد ال يتجاوز  .2

 الما لم يكن هناك مبرر معقول لهذا التأخير، وفي حال البدء باإلجراءات التأديبية  ،االنتهاك

من تاريخ ارتكاب االنتهاك أو تحديد هوية الشخص  ا  بدء ،تأخر ألكثر من شهر واحدتينبغي أن 

 خرق قواعد سلوك الطالب. هالذي يعتقد أن

 ،تاريخ الحادثو العنوان،ووتشمل اسم الطالب المخالف،  خطية،الشكوى ينبغي أن تقدم  .3

 وصف تفصيلي عنه.مع  ،ومكانه

خذ الجامعة اإلجراءات الالزمة في حال انسحاب الطالب أو تقديم طلب انسحاب من تت   .4

 ،جراءات التأديبية النتهاك مدونة قواعد سلوك الطالب الجامعيبعد بدء اإلذلك الجامعة، و

 يلي:كما و

الملف األكاديمي للطالب وإخطاره ببدء اإلجراءات التأديبية، قبل أن يسمح  التحفظ على (أ

 له بإعادة التسجيل في الجامعة.

فرض عقوبة على الطالب من العقوبات المنصوص  الطلبة تأديب مجلسفي حال قرر  (ب

جيل عادة تسق العقوبة عند إعليها في النظام األساسي للجامعة والقوانين الداخلية، تطب  

  الطالب في الجامعة.

العقوبات  ىإليها من أحد العقوبة على الطالب المح الطلبة تأديب مجلسقد يفرض  (ت

عليها في هذه القوانين، إذا قام الطالب بعدم الحضور إلى المجلس مرتين على  المنصوص

  .لحضور، ما لم يكن عنده سبب مقبولالرغم من أنه أبلغ با

 التأديبيةتأجي  اإلجراءات 

 ضال  ، فيهم بانتهاك قواعد سلوك الطالب له الحق في طلب تأجيل جلسة التحقيق األولكل طالب مت  

 استنادا  إلى أسباب وجيهة. الطلبة تأديب مجلسعن جلسة 

 الطلبة تأديب مجلسإعالم الطلبة عن جلسة 

عن سبعة أيام من تاريخ  فترة ال تقل  خالل  الطلبة تأديب مجلسإعالم الطالب بموعد جلسة  يتم   

 ويشمل ما يلي: ،خطيا  يجب أن يكون اإلشعار و .بخالف ذلك الجلسة، ما لم يكن هناك نص

 .الطلبة تأديب مجلستاريخ ومكان انعقاد جلسة  .1

   مناسبة. بةها عميد شؤون الطلابالطريقة التي ير تبليغ اإلخطار يتم   .2

 

 : الطلبة تأديب مجلسجلسات 

 وفقا للقواعد التالية: الطلبة تأديب مجلسينعقد  .1

  ملتزمون بمبدأ الحياد. الطلبة تأديب مجلسأعضاء  .2



 ويسمح بحضور األطراف المعنية فقط. ،في مكاتب مغلقة الطلبة تأديب مجلستعقد جلسات  .3

   ر المجلس بكتابة وحفظ مجريات الجلسات.يقوم مقر   .4

 ةويقدم أدل ،قواعد السلوكيضطلع ممثل الجامعة بمسؤولية إثبات أن الطالب خرق مدونة  .5

 .التصويت وليس له حق   ،ال يحق لممثل الجامعة حضور جلسة التداولو ،اإلدانة إلى المجلس

 الجلسة التأديبية ال يمنع المجلس وسيلة بتاريخ عدم حضور الطالب دون عذر بعد إخطاره بأي   .6

 من مواصلة اإلجراءات التأديبية.

مساعدة ن يطلب الأيمكن للطالب و ،التهم التي أثيرت ضدهلمجلس بشأن يقدم الطالب رأيه إلى ا .7

بتقديم المشورة لموكله  ا  كون مقيديودور المحامي يجب أن  ،من محام وعلى نفقته الخاصة

 ن يكون له الحق في مخاطبة المجلس مباشرة.أدون 

 .هيفات أو المخالفات التي قدمت إليلتزم المجلس بالتقيد بمبدأ المواجهة لتسوية المخال .8

دارة إعن مراقبة األنظمة المتعلقة ب الجلسة ويكون مسؤوال   الطلبة تأديب مجلسيدير رئيس  .9

  بطريقة مناسبة.جميعها الجلسة 

أو أظهر عدم  بتعطيل أعمال الجلسة ،بما في ذلك الطالب المخالف ،ذا قام أي فردإ .10

 االمتثال لرئيس الجلسة، يحق للرئيس إصدار األمر بخروجه من الجلسة.

 ا  مدعوم خطيا  من قبل األغلبية، ويجب أن يكون  الطلبة تأديب مجلسيتم إصدارقرار  .11

  ألصلي في السجل.القرار اويجب أن يحفظ  ،باألسباب

توثيق لألدلة،  أي  و ،من محاضر الجلسة الطلبة تأديب مجلسيتكون سجل جلسة  .12

 .مكتوبا  وقرار المجلس 

 إلى السلطة المختصة في الجامعة. بكامله الطلبة تأديب مجلسل سجل جلسة يحو   .13

  ، يحصل الطالب وصاحب الشكوى على نسخة من القرار النهائي.جميعها في الحاالت .14

 

 العقوبات التأديبية

أو الطرف المعني بفرض العقوبات الفردية على الطالب الذي  الطلبة تأديب مجلسليحق 

 العقوبات التالية: بإحدىيخالف مدونة قواعد السلوك في الجامعة 

 .خطيتحذير لفظي أو إنذار تأديبي  .1

غرامات: يتم فرضها للتعويض عن الخسائر واألضرار أو اإلصابات الفعلية، وقد تتخذ شكل  .2

 وغرامات مالية أو استبدال المواد.أ خدمة مناسبةأداء 

أشد إذا  تأديبيةقد يواجه الطالب عقوبة دة، وة السلوكية لفترة زمنية محد  تحت المراقب عالوض .3

 نة قواعد الطالب السلوكية في فترة المراقبة.اتضح أنه انتهك مدو  

لتسجيل في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر أو لمدة ال تقل عن الفترة من االشخص  حرمان .4

 المتبقية من الفصل الدراسي على األقل.

 الدائم للطالب من الجامعة. فصلالطرد، وال .5

 سكن في الجامعة:عقوبات النتهاك أنظمة ال .6



-العقوبات التالية: اإلنذار الشفوي ىحدإالذي يخالف قواعد السكن الجامعي يواجه الطالب 

-من الحصول على امتيازات السكن الحرمان -وضع تحت المراقبة في السكن -كتاب تحذير

 أو الطرد قل من الطابق أو المبنىنال -أداء عمل اجتماعي خدمة للمجتمع السكني -الغرامات

 من السكن أو الطرد النهائي من الجامعة.

 

 العقوبات الجماعية

 : نديةأو األ ةتفرض العقوبات التالية على مجموعات طالب الجامع

لفترة  عيةالجمبما في ذلك اعتراف الجامعة بتلك  ،التوقف عن النشاط كليا  أو فقدان االمتيازات .1

 معينة من الوقت. 

 أعاله.( 1العقوبات المذكورة في البند ) .2

 

  االستئناف

كانت اإلدارة التي أصدرت  طالب لديه الحق في الطعن في القرار التأديبي الصادر ضده، أيا   أي  

ام من الحصول على ه إلى مدير الجامعة في غضون خمسة أيالقرار، عن طريق استئناف خطي موج  

 التالية:ينبغي أن يستند الطعن إلى واحد أو أكثر من األسباب و ،نسخة من القرار

 اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في قوانين الجامعة.  عدم احترام .1

 ة جديدة لم تكن معروفة من قبل، ولها تأثير كبير على القرار. ظهور أدل   .2

 عدم التكافؤ بين المخالفة والعقوبة التأديبية.  .3

هة سالة موج  بر ،الطلبة تأديب مجلسعدا  ،طرف استئناف العقوبات المفروضة من جانب أي   .4

 إلى عميد شؤون الطلبة.

النظر في االستئناف مع واحد أو أكثر من األسباب ب، حسب الحالةالمعني،  نائب مدير الجامعةيقوم 

 يوما   14ضون نهائيا  في هذا الصدد في غ خطيا   السابقة بعد مراجعة ملف الحادث، ويصدر قرارا  

وجد، وتودع  نإ ،قرار إلى الطالب وصاحب الشكوىيتم إرسال نسخة من ال، ومن تلقي ملف الحادث

 نسخة أخرى من القرار في السجل.

 القيود المؤقتة

إجراءات مؤقتة ضد الطالب حتى تصدر السلطة اتخاذ بالمعني  يقوم نائب مدير الجامعة .1

 نهائيا . في حالة وجود سبب لالعتقاد بأن سلوك الطالب يمثل خطرا   المختصة التأديبية قرارا  

 للممتلكات واألفراد، تتخذ اإلجراءات المؤقتة التالية: تهديدا  أو 

 

 .تعليق تسجيل الطالب في الجامعة أو حرمانه من السكن 



 .)نقل الطالب إلى سكن آخر )للطالب المقيمين في السكن الجامعي 

 الطالبية أو جماعات وفرق األنشطة  جمعياتمنع الطالب من التواصل مع أعضاء النادي وال

 الطالبية.

  الحصول على موافقة مسبقة للسماح له بالقيام بنشاط معين.بإلزام الطالب 

  واجب اتخاذها.من الأنه أي إجراءات أخرى ترى اإلدارة 

 

 خطيا  إخطار الطالب عن ن فرض العقوبات المؤقتة مسؤوال  يكون الموظف المسؤول ع .2

اجتماع مع الطالب خالل يومي عمل من  حديدتو ،ت التي اتخذت ضدهدابير واإلجراءابالت

لعقد  الترتيب الطالب لسبب مقبول، يتم   تعذر حضورفي حالة واتخاذ العقوبات المؤقتة، 

 الطالب. فيه يمكن أن يحضراجتماع في أقرب وقت 

 موقفهوحالته ويمكنه شرح  ،خالل االجتماع يطلع الطالب على أسباب فرض القيود المؤقتة .3

تهامات والقيود المؤقتة التي صدرت ضده. وفي حال رأى الموظف أن القيود من هذه اال

و ها أؤله إلغا اع إلى حالة الطالب، يجوزالمؤقتة على خطأ أو أنها صارمة جدا  بعد االستم

إصدار قرار يستند إلى اإلجراءات  حتى يتم   خالف ذلك ينبغي أن تستمر العقوبة .تعديلها

 ية.التأديب

قرب وقت في حالة فرض قيود مؤقتة، وفي موعد ال يتجاوز أفي  الطلبة تأديب مجلسينعقد  .4

  من فرض القيود المؤقتة. يوما   30

 


