
  مدونة سلوك طلبة جامعة بیت لحم
  

 مقدمة:
يتمیز التي القیم تبني وطلبتھا وموظفیھا التدريسیة ھیئتھا من لحم بیت جامعة              تتوقع
بیت جامعة رسالة في تتجلى العلیا.  كما االلتزام بٌمثله وكذلك تقالیده و اللسالي اإلرث               بھا
مناصب تولي على قادرين ملتزمین أشخاصا لیصبحوا الطلبة إعداد "على تؤكد التي              لحم

 قیادية في المجتمع وكذلك تعزيز المبادئ األخالقیة لديھم في خدمة المصلحة العامة.
  

طلبتھا نفوس في واألخالقیة األكاديمیة المبادئ إلى غرس لحم بیت جامعة تسعى              و
واألخالق التدريسیة الممارسات إطار ضمن وقیمه اللسالي اإلرث مع يتالءم بما             وترسیخھا
النزاھة بمبادئ االلتزام لحم بیت جامعة طلبة على يتوجب لذا علیھا.  المتعارف              المھنیة
بھذه االلتزام وھويتھم. ويجب وكرامتھم اآلخرين حقوق يحترموا وأن العلمیة واألمانة             الشخصیة
الحیاة ضمن أو والمكتبة والمختبرات الصفیة الغرف في المتاحة األكاديمیة البیئة ضمن              المبادئ
التعبیر حرية لحم بیت جامعة وتشجع الجامعة.  في الترفیھیة االجتماعیة والفعالیات             الجامعیة
أي أو للسلوك األخالقیة للمبادئ خرق بأي تسمح ال أنھا إال واآلراء األفكار تبادل ذلك في                  بما

 من أشكال العنف والمضايقات والتمییز وانتھاك النزاھة األكاديمیة.
  

وتقالیدھا الجامعة بقیم االلتزام لحم بیت جامعة في المقبولین الطلبة على             ويتوجب
يعد سلوك أي بخصوص تأديبیة إجراءات اتخاذ في الجامعة حق ذلك في بما وأنظمتھا                وقواعدھا

 انتھاكا" لھذه األنظمة والقوانین وخاصة تلك التي نصت علیھا مدونة سلوك الطالب.
  

من وتمكینھم الطلبة تطوير على للمساعدة الطلبة سلوك مدونة إعداد جرى             لقد
الخطة من الخامس (الھدف لحم" بیت فیجامعة العمل سیر "تعزيزحسن في             المشاركة
المجتمعیة الشراكة ومعھد الجامعي الحرم في السلوك مدونة أحكام تطبق و             االستراتیجیة). 
جمیع في وكذلك القبیبة قرية في الجامعة موقع و لحم بیت في داوود وجبل و أندريا                  ومار
ھو المدونة ھذه من لحم. والغرض بیت جامعة من ترخیص على تحصل التي               الفعالیات
منھم المتوقع السلوك معايیر مخالفة أو انتھاك عن الناجمة العواقب فھم على الطلبة               مساعدة

 في البیئة التعلیمیة ومساعدتھم على اتخاذ قرارات تتسم بالمسؤولیة.
  

 التشريع
المخالفات تقع وقد طبیعتھا، في أكاديمیة وغیر أكاديمیة المخالفات تكون أن             يمكن
لمخالفات بالنسبة أما المخالفة. فیه تحدث الذي للمساق المدرس سلطة ضمن             األكاديمیة
التدريس ھیئة وأعضاء العمید من مؤلفة إلى لجنة تحويلھا يتوجب فإنه خطورة، أكثر               أكاديمیة
مسؤوالً العمید يكون الحاالت ھذه مثل وفي فیھا. للبت الطالب فیھا يدرس التي الكلیة                في
فیندرج أكاديمي، الغیر التصرف سوء أما التدريس.  ھیئة لجنة قررتھا التي العقوبات تنفیذ               عن
لجنة أعضاء مع بالتشاور المناسبة اإلجراءات سیتخذ الذي الطلبة شؤون عمید مسؤولیة              تحت

 الضبط و النظام.
  

 تعاريف  سوء التصرف
الطالب يخضع سوف لكن حصرية.  لیست أدناه المذكورة تعريفاتھا و التصرف سوء أشكال               إن
تم التي المبادئ من مبدأ خالف أو أدناه المدونة األعمال من أيا" اقترف سواء تأديبي                 إلجراء

 وصفھا في مقدمة ھذه المدونة.
  

 1. السلوك األكاديمي غیر المقبول
 يشمل سوء التصرف األكاديمي وال ينحصر بالضرورة على ما يلي:

 أ) مقاطعة المحاضرة
كانت. طريقة بأي المحاضرة يقاطعوا أن يجوز وال الئق بشكل التصرف الطلبة من               يتوقع
غرفة في العام السلوك سوء ُيمنع كما المحاضرة موضوع خارج الجانبیة المحادثات              تٌمنع



I-pad) من لكل المسموح غیر االستخدام أن كما والشراب. الطعام تناول ذلك في بما               التدريس
  و I-pod) والالب توب والھاتف النقال ممنوع.

  
 ب) الغش

أي من المساعدة على الحصول محاولة االمتحانات، تقديم خالل للطلبة، يجوز             ال
أو الخلیوية الھواتف أو الورق قصاصات طريق عن الغش يحاولوا أن يجوز ال كما                شخص،
خالل علیھا الحصول أو معلومات تزويد محاولة الغش يشمل آخر. شخص عمل من               االستفادة

 تقديم االمتحان أو محاولة تقديم االمتحان بديال عن الشخص الُممَتحن.
  

( Plagiarismاالنتحال) ج) سرقة المادة األدبیة 
كتابات في آخر لشخص موثقة تعابیر أو أفكار استخدام عن عبارة السرقة من النوع                ھذا
أو األفكار ھذه منه أخذت الذي المصدر أو الشخص إلى ذلك اإلشارة دون الُمنتحل                الشخص
أعمال يقتبسون عندما استخدموھا التي المعلومات يوثقوا أن الطلبة على يجب لذا              التعابیر.

 أشخاص آخرين.
  

 د) عدم األمانة
أشكال الجامعة. وتشمل في تعامالتھم جمیع في وأمانة بنزاھة التصرف الطلبة من              يتوقع

 عدم األمانة - وال تنحصر - على ما يلي:

 تزوير أجزاء من وثائق رسمیة أو توقیعھا (بما في ذلك وثائق الجامعة ووثائق أخرى1.
 ذات العالقة مثل التقارير الطبیة).

 الحصول أو محاولة حصول الطالب على الفضل أو امتیاز فردي معین لعمل جماعي2.
 خاصة عندما تكون مساھمة ھذا الطالب قلیلة في العمل الجماعي أو ال تكون

 ھنالك مساھمة في األصل.
 نسخ غیر قانوني لبرامج حاسوبیة.3.
 التورط في رشوة مھما كان نوعھا في حدود العالقات األكاديمیة.4.
 تقديم معلومات شخصیة غیر صحیحة لمدرس مثل طلب تقديم امتحان تعويضي أو5.

 تحديد موعد آخر لوظیفة ما أو في تسويغ غیاب عن محاضرة ما.

 2. سوء التصرف الغیر أكاديمي
 أ) اإلخالل بسیر األنشطة األكاديمیة وإعاقتھا

ذلك الجامعة. ومع إدارة الى نظرھم وجھات عن التعبیر لحم بیت جامعة لطلبة               يحق
حرم داخل عامة أماكن وفي منظم بشكل معین أمر تجاه نظر وجھة عن التعبیر يقع أن                  يجب
شؤون عمید على الخصوص. وتقع بھذا واستشارته الطلبة شؤون عمید إشعار وبعد              الجامعة

 الطلبة مسؤولیة مراجعة الحدث وأي نشاط ذي طبیعة علنیة وعامة.
  

الدعوة الطلبة، مجلس اتحاد ذلك في بما الطلبة، من مجموعة أو طالب أي على                يحظر
الدراسة تعلیق في المخولة الجامعة. والجھة إدارة موافقة دون والدراسة الدوام              إلى تعلیق
لرئیس التنفیذي النائب و/أو األعلى الرئیس نائب ھو طالبیة احتجاجات أو نشاطات              لعقد

 الجامعة ونائب الرئیس للشؤون األكاديمیة.
  

و الجامعة وأنشطة  االمتحانات و والدورات المحاضرات بسیر اإلخالل باتاً منعاً             يمنع
مقاطعة في - ينحصر وال - ذلك إضراب. ويشمل أو اعتصام أو طالبیة تظاھرة بسبب                 فعالیاتھا،
االجتماعات أو المعارض أو البحث حلقات أو الندوات أو المكتبة عمل أو المختبرات أو                المحاضرات
افتعال أو الفعالیات حضور من منعھم أو اآلخرين إعاقة أو االمتحانات أو االحتفالیة المھرجانات                أو
الذين التدريس ھیئة وأعضاء الطلبة منع عدم يجب التھديد.  توجیه أو طارئة حالة أو حريق                 إنذار
ذلك. فعل من الدراسة أماكن أو إلى مكاتبھم التوجه أو عقدھا أو محاضرة حضور في                 يرغبون
كان ظرف أي تحت بتاتاً يحظر و عملھم. إلى أماكن التوجه من الموظفین إعاقة يتم لن                   كما



ومسؤولیاتھم واجباتھم تنفیذھم لدى الجامعة أسرة أعضاء من أي تھديد أو تخويف يتم               أن
 المناطة بھم.

  
 ب) توزيع ونشر مواد غیر موافق علیھا

مثل الجامعي الحرم في ونشرھا مواد أي توزيع على المسبقة الموافقة تتم أن               يجب
شؤون عمید بختم ختمھا ويجب والبصرية، السمعیة والمواد والملصقات والمنشورات            البیانات
و أھدافھا. و الجامعة رسالة مع تتناسب ال أو للغیر مسیئة مواد أي إزالة                 الطلبة. وسیتم
أو سمعتھا و للجامعة تسيء التي و االجتماعي التواصل مواقع عبر مواد نشر ذلك                يشمل
الفتن، و النزاعات تسبب قد التي أو تحريضیة، مواد نشر أو الجماعات، و لألفراد تسيء                 التي

 فكل ھذه األمور قد تعرض أصحابھا إلجراءات تأديبیة.
  

 ج) السرقة
تابعة فعالیة أي في أو الجامعة حرم في غیرھم و الطلبة من السرقة باتاً منعاً                 يمنع
الجامعة أجھزة من ألي المرخص غیر االستخدام ذلك في بما الجامعي الحرم خارج               للجامعة

 وخدماتھا (مثل الھواتف أو ماكینات التصوير أو أجھزة الحاسوب) أو حیازة ممتلكات مسروقة.
  

 د) تدمیر الممتلكات/ التخويف/ تعريض السالمة العامة للخطر
لحم بیت جامعة ممتلكات وحماية اآلخرين سالمة على المحافظة الطلبة من يتوقع                
والمختبرات الصفیة والقاعات المكاتب ضمنھا من سلیمة الجامعة بیئة على            والمحافظة
تتناقض أعمال أي ضد تأديبیة إجراءات اتخاذ والساحات. وسیتم والحدائق والقاعات             والمكتبة

 مع ھذه المبادئ وتشمل ھذه األعمال- وال تنحصر- على ما يأتي:

 المشاركة في أعمال تخريب وتدمیر متعمد (مثل رش الطالء أو رسم على الجدران)1.
 للممتلكات واألشجار داخل الحرم أو خالل فعالیات الجامعة خارج الحرم الجامعي.

 إلقاء النفايات مثل التخلص من القمامة (الزجاجات الفارغة وأعقاب السجائر وعلب2.
 الطعام ... الخ) في غیر األماكن المخصصة لھا في الحرم الجامعي.

 االستخدام غیر المسؤول و العبثي لطفايات الحريق أو تدمیرھا أو العبث بھا وكذلك3.
 جھاز إنذار الحرائق أو أجھزة السالمة األخرى.

 تخريب أو محاولة تخريب ممتلكات خاصة دون الموافقة المسبقة للمالك أو الشخص4.
 المخول قانونیاً.

 حیازة ممتلكات خاصة دون موافقة سابقة للمالك أو الشخص المخول قانونیا5ً.
 باالھتمام بھا.

 دخول غیر مصرح به أو عمل ُنسخ عن مفاتیح دون إذن مسبق أو أي استخدام غیر6.
 مصرح به لمرافق الجامعة.

 المشاركة في فعالیات و استعراضات في الحرم الجامعي بشكل فردي أو جماعي7.
 بارتداء أقنعة أو غطاء كامل للرأس والوجه.

 تنفیذ فعالیات عسكرية أو شبه عسكرية في الحرم الجامعي.8.

 إشعال الحرائق ألي سبب كان داخل الحرم الجامعي.9.

 ھـ) األذى النفسي أو الجسدي
 تمنع أي أفعال تؤدي إلى أذى نفسي أو جسدي و تشمل على ما يلي:

 استخدام القوة الذي يتسبب في إصابة أشخاص أو محاولة استخدام القوة أو1.
 التحريض على العنف وإلحاق األذى باآلخرين في الحرم الجامعي أو أي نشاط خاص

 بالجامعة خارج الحرم الجامعي.
 المشاركة  بشكل مباشر أو غیر مباشر في الترھیب أو اإلكراه أو االبتزاز أو الرشوة2.

 أو التنمر أو المضايقة أو التھديد باستخدام القوة أو إلحاق األذى باآلخرين في الحرم
 الجامعي أو أي نشاط للجامعة خارج الحرم الجامعي.



 المشاركة في أي اعتداء جسدي بما في ذلك التھجم على اآلخرين.3.

 المشاركة في أي سلوك يشكل خطرا" أو إصابة لآلخرين مثل إشعال متعمد4.
 للحرائق أو التسبب في أعمال شغب.

 المشاركة في أي نشاط يعرض سالمة و صحة األفراد للخطر أو التصرف بشكل ُيحقر5.
 اآلخر و يذله أو التصرف بطريقة تحول دون متابعة الفرد لتحصیله األكاديمي.

 يمنع منعاً باتاً المشاركة في إضراب عن الطعام في الحرم الجامعي (سواء كان فعلیا6.
 أو ملفقا) وبشكل طوعي أو غیر طوعي مھما كان السبب.

 حیازة أسلحة أو مواد خطرة. ال يجوز للطلبة استخدام أو توزيع أي نوع من األسلحة7.
 أو أجھزة متفجرة أو مواد كیماوية خطرة أو مواد خطیرة أو أي من األدوات المصممة
 إلحداث أذى جسدي أو تھدد بإلحاق أذى جسدي في حرم الجامعة أو أي نشاط

 يتعلق بالجامعة خارج الحرم الجامعي.  كما يشمل ذلك استخدام المفرقعات و
 األلعاب النارية.  كما أن األدوات واألجھزة التي تستخدم وتحاكي األسلحة وُتعرض أو

 يحتمل أن ُتعرض حیاة شخص ما للخطر تعد نوعا من األسلحة.
 ُيحظر على الطلبة حیازة و استعمال أو توزيع أو بیع أو محولة بیع أو توزيع أي من8.

 المخدرات غیر القانونیة و العقاقیر المخدرة و المنشطات أو المسببة للھلوسة في
 الحرم الجامعي أو في أي نشاط للجامعة خارج الحرم الجامعي.

 و) التمییز والتحرش
الھوية أو السن أو الدين أو اللون أو العرق أساس على التمییز لحم بیت جامعة                 تَحظر
أو الوراثیة الحاالت و المرض أو اإلعاقة أو االجتماعیة الحالة أو الجنس أو العرقیة أو                 الوطنیة

 القومیة أو المیول الجنسیة أو االنتماء السیاسي باستثناء ما ينص علیه القانون الفلسطیني.
االلكترونیة الوسائل خالل من أو خطیاً أو شفوياً اآلخرين تھديد أو اإلھانة أو التخويف إن                 فمثال"

 يعد تحرشا" ومضايقة.
  

يخل أو الحیاء يخدش أو والكرامة الشرف يمس قول أو فعل باتاً كل منعاً يمنع                كذلك
التحرش باتاً منعاً خارجھا. ويمنع أو الجامعة داخل المرعیة واآلداب والسلوك السیرة              بحسن
أو بھا مرحب غیر جنسیة حركات عمل أو جنسیة خدمات على الحصول طلب مثل                الجنسي
جنسیة صبغة ذات وتعلیقات بكلمات والتلفظ به مرحب غیر جنسیة طبیعة ذي جسدي               اتصال
اآلداب ينافي ما على تحتوي مجالت أو صحف أو أشرطة أو صور أو أفالم أو وعرض أجھزة                  واقتناء
الطلبة وغیر آخرين لطلبة الجامعة زوار أو الطلبة جانب ومرافقھا من الجامعة داخل              واألخالق

 سواء كانوا كباراً أو صغاراً في الحرم الجامعي أو أي نشاط للجامعة خارج الحرم الجامعي.
  

 ز) التدخین والمشروبات الروحیة
نھائیا". به مسموح غیر الجامعي الحرم داخل في الروحیة للمشروبات الطلبة تناول              إن

  كما ال يسمح التدخین داخل بنايات جامعة بیت لحم.
  

 ح) استخدام الحاسوب
وكذلك الحاسوب وظائف من أي أو المحمیة الحاسوب إلى حسابات الدخول يسمح              ال
لحم بیت جامعة لحواسیب األخالقي غیر االستخدام وكذلك الحواسیب لفیروسات متعمد             نقل

 أو موقعھا على االنترنت.
  

 ط) سوء التصرف في مكتبة جامعة بیت لحم
وذلك المكتبة، رواد لجمیع والفعال اآلمن االستخدام يعیق عمل أي بممارسة يسمح              ال

 بھدف الدراسة الفردية والجماعیة وإجراء األبحاث والمطالعة وأي نشاطات أكاديمیة أخرى.
  

 العقوبات واإلجراءات التأديبیة لسوء السلوك و التصرف



سواء سلوكھم لسوء مجموعات و أفرادا الطلبة على ُتفرض ھنا المذكورة العقوبات              إن
بشكل مرتبة مجموعة. والعقوبات في طالب أو واحد طالب عن ناجما" السلوك سوء               أكان

 تصاعدي. ويمكن أن يتم دمج عقوبات مختلفة في قرار ما.
  

في للطالب الدائم السجل في أدناه المذكورة التأديبیة اإلجراءات جمیع تسجیل             سیتم
أو للجامعة التأديبیة اللجنة قرارات بسجالت يتعلق فیما أما تطبیقھا.  حال في التسجیل               مكتب
السجالت في مودوعة وثیقة بھا االحتفاظ فسیتم والعقوبات، التھم ذلك في بما الكلیة               لجنة
عامین لمدة الطالب فیھا يدرس التي الكلیة عمید أو الطلبة شؤون عمید مكتب في                السرية

 بعد تخرج الطالب من الجامعة أو بعد أن ينسحب الطالب من الجامعة.
  

 قائمة اإلجراءات التأديبیة
 التحذير

التصرف لسوء بالنسبة المعھد مدير أو الكلیة (عمید العمید أو التأديبیة للجنة              يجوز
تحذيراً المتھم للطالب يصدر أن األكاديمي) غیر التصرف لسوء الطلبة شؤون وعمید              األكاديمي
وضع سیتم فإنه خطیاً، التحذير كان وإذا خطیاً. أو موثقا" و شفوياً ذلك يكون أن ويمكن                  رسمیاً،
أو ينتھك أنه يفید والذي األكاديمي سجله في للطالب الخطي التحذيري اإلشعار من               نسخة
مرة التصرف أساء قد الطالب أن بعد فیما للعمید تبین إذا الجامعة. أنظمة أو سیاسات انتھك                  قد
بالتحذير الطالب فیھا المسجل الكلیة لجنة أو للجامعة التأديبیة اللجنة إبالغ يجوز فإنه               أخرى
بھذا الكلیة لجنة أو للجامعة التأديبیة اللجنة تبلیغ تم بالتحذير. وإذا المحیطة والظروف               السابق
على إضافیة عقوبات فرض في التحذير ھذا االعتبار بعین تأخذان اللجنتین فإن السابق،               التحذير

 الطالب.
  

 التوبیخ
أو الدائرة رئیس أو المعھد مدير أو الكلیة عمید من صادرا" و خطیاً التوبیخ                (سیكون

 عمید شؤون الطلبة بحسب طبیعة سوء التصرف)
و الجامعة أنظمة انتھك قد الطالب إلى أن اإلشارة فیه تقع نص عن عبارة التوبیخ                 إن
لھذا وشجبھا الجامعة أسرة استنكار عن صارم بشكل التعبیر ھو التوبیخ من والھدف               وتجاوزھا.
ذكر في واإلخفاق متعمد غیر أدبیة) مواد (سرقة انتحال ذلك: على األمثلة ومن               االنتھاك. 

 المراجع بشكل مالئم.
  

 تحذير العمید أو المدير
التحاق فترة خالل العمید من تحذيرين إصدار فقط خطیاً. ويسمح التحذير ھذا              سیكون
التحذير بعد مخالفة أو الجامعة ألنظمة انتھاك أي أن به الموص لحم. ومن بیت لجامعة                 الطالب
الدراسة. وترافق عن إيقاف الطالب إمكانیة في إلى النظر يؤدي قد العمید من               الثاني
أو االنتحال (أمثلة: أدناه مذكور ھو كما تقديرية أو ثانوية تأديبیة إجراءات عادًة العمید                تحذيرات
و الجسدي أو النفسي األذى أو مقاطعتھا أو المحاضرة تشويش أو األكاديمیة النزاھة               عدم

 التمییز والتحرش.
  

 وضع الطالب تحت المراقبة التأديبیة
أقصاھا لمدة المراقبة تحت المذنب الطالب تضع أن الجامعة في التأديبیة للجنة              يجوز
على الحصول في الفترة ھذه خالل الطالب التأديبي. ويستمر اإلجراء نطاق في دراسي               فصل
في التأديبیة اللجنة تشترطه ما باستثناء طالب كل بھا يتمتع التي واالمتیازات الحقوق               جمیع
قد الطالب أن التأديبیة المراقبة فترة خالل التأديبیة للجنة تبین الطالب. وإذا على               الجامعة
إجراءات واتخاذ المراقبة فترة في للنظر اللجنة إبالغ سیتم فإنه المخالفات، من المزيد               اقترف

 تأديبیة أخرى.
  

 اإليقاف عن الدراسة



الى يوم بین يتراوح الدراسة عن تأديبي بإيقاف توصي أن التأديبیة للجنة              يجوز
العادي للطالب ممنوحة حقوق أي ممارسة من الفترة ھذه خالل الطالب يمنع حیث               أسبوعین
النائب أو للجامعة األعلى الرئیس نائب موافقة بعد القرار ينفذ و الجامعة. في امتیازات                أو
السجل من جزءا ويصبح خطیاً الدراسة عن اإليقاف قرار وسیكون الجامعة.  لرئیس              التنفیذي
التحاقه واعادة الطالب قبول إعادة يمكن الدراسة، عن اإليقاف فترة انتھاء للطالب. وعند               الدائم

 بالجامعة بناًء على توصیة اللجنة التأديبیة في الجامعة.
 أمثلة (الغش، السرقة، و استخدام العنف الكالمي، و إتالف ممتلكات).

  
 الفصل (الطرد)

أو أكاديمي نشاط أي في المشاركة حق من دائم وبشكل الطالب اإلجراء ھذا               يَحرم
إعادة يتم الجامعة. وال لرئیس األعلى النائب موافقة الفصل للجامعة. يتطلب أخرى              نشاطات
اللجنة من وتوصیة جداً استثنائیة ظروف على بناًء الجامعة إال من طرده وقع قد طالب                 قبول
المجلس صالحیة من ھي الخصوص ھذا في النھائیة القرارات إن الجامعة. في              التأديبیة

 التنفیذي للجامعة أو النائب األعلى لرئیس الجامعة.
أسلحة حیازة و األكاديمیة، النزاھة عدم و الجسدي، اإليذاء و العنف استخدام ذلك: على                أمثلة
و االلكتروني الجامعة لموقع اختراق للخطر، العامة السالمة وتعريض خطرة مواد أو              خطیرة

 البريد االلكتروني.
  

فإنه الجامعة، أسرة على خطراً الطالب وجود يعد وعندما عادية غیر ظروف في               مالحظة:
اللجنة الجتماع انتظاراً وذلك الجامعة حرم في التواجد عدم و االنسحاب الطالب من               سیطلب

 التأديبیة للجامعة.
  

 عقوبات سوء التصرف لمجموعة من الطلبة
تصاعدي. بشكل مرتبة وھي الطلبة من مجموعة على ھنا المذكورة العقوبات             ُتفرض
ما قرار في مختلفة عقوبات بین تجمع أن الكلیة داخل تحقیق لجنة أو التأديبیة للجنة                 ويجوز

 كما يمكن أن تستخدم جمیع أشكال العقوبات البديلة.
قد السلوك سوء كان إذا فیما النظر بغض سلوكه سوء عن المسؤولیة طالب كل                يتحمل
سوء يصبح أن يمكن المجموعة. كما ھذه في عضو ھو الطالب كون أو مجموعة ضمن                 حدث
عقوبات وفرض تأديبیا" إجراء" يستدعي أمراً ما مجموعة في أعضاء أفراد ارتكبه الذي               السلوك
لفترة وامتیازاتھا ما مجموعة حقوق تعلق أن الجامعة في التأديبیة للجنة األفراد. ويجوز               على
الجامعة تمويل على ينحصر- وال يشتمل- أن يمكن االمتیازات ھذه فقدان محددة. إن               زمنیة
امتیازات تعلیق وكذلك تمويل على للحصول بطلب التقدم في سحبھا أو االمتیازات              وتعلیق
و/أو آخرين كفالة أو رعاية امتیاز تعلیق وكذلك سحبھا أو الجامعة في أماكن               استخدام
للمجموعة. أما األموال جمع تعلیق وكذلك أخرى أنشطة أو اجتماعي نشاط أي في               المشاركة
أو التأديبیة والمراقبة تحذيرات، على العقوبات تشتمل أن فیمكن األفراد بالطلبة يتعلق              فیما

 سحب االمتیازات أو إيقاف عن الدراسة أو فصل من الجامعة.
  

 عقوبات تقديرية/ فقدان االمتیازات
اإلجراءات أو اآلتیة العقوبات فرض يجوز أعاله، المذكورة التأديبیة إلى اإلجراءات             باإلضافة
تكون أن ويمكن ويخالفونھا. الطلبة سلوك مدونة ينتھكون الذين الطلبة على الثانوية              التأديبیة
وامتیازات معینة حقوق تعلیق على تشتمل ما وعادة أكاديمیة، غیر أو أكاديمیة العقوبات               ھذه

 لفترة زمنیة محددة.
  

 إجراءات أكاديمیة:

 يمكن حرمان الطالب ومنعه من العمل أثناء الدراسة داخل الجامعة.1.

 يمكن منع الطالب من الحصول على أي شكل من أشكال المساعدات المالیة أو2.
 البعثات أو المكافآت المالیة.



 يمكن منع الطالب من الحصول على شھادة شرف أو استحقاق أو  شھادة تكريم3.
 إشارة إلنجاز أكاديمي متمیز.

 يمكن حصول الطالب على عالمة راسب في مساق ما أو اختبار أو أي من وسائل4.
 التقییم األكاديمي.

 إجراءات غیر أكاديمیة:

 يمكن منع الطالب من تمثیل جامعة بیت لحم في أي دور أو نشاط رسمي أو من1.
 المشاركة في أي حدث اجتماعي ثقافي في الحرم الجامعي أو استخدام أماكن

 في الجامعة ومرافقھا إلقامة نشاطات محددة.
 يمكن منع الطالب من شغل منصب مسؤول أو سفیر ألي مجموعة أو فريق أو2.

 جمعیة في جامعة بیت لحم.
 يمكن تقديم توصیة بضرورة حصول الطالب على إرشاد نفسي أو استشارة استنادا3ً.

 إلى  توصیات مرشد الطلبة وذلك بالتعاون مع عمید شؤون الطلبة.
 يمكن أن ُيطلب من الطالب دفع تعويضات مالیة.4.
 يمكن تحويل طالب إلى  جھة خارجیة التخاذ إجراءات إضافیة (يمكن أن يشتمل ذلك5.

 على تقديم الئحة اتھام ضد الطالب).
 يمكن فرض تنفیذ عمل أكاديمي إضافي أو ساعات عمل تطوعي إضافیة في6.

 المجتمع أو أي واجبات أخرى على الطالب حسب تقدير حالته لكي يتم تقديمھا في
 تاريخ معین.

 مخالفات على مواقع التواصل االجتماعي
 تزخر وسائل التواصل ومنصاته المختلفة بالكثیرين ممن يصنعون المعلومة وينشرونھا،

 وتشتعل المواقع بتناقل ذلك. ويبدو أن التواصل عبر الشاشات يغري بعض طلبة الجامعة
 لتجاوز حدود األدب واللیاقة واالحترام، فنجد أن الطالب/ة الذي يبادلك االبتسامة والتحیات

 كل صباح، أصبح ال يجد حرجاً بتوجیه التعلیقات السخیفة أو حتى كلمات االساءة والتجريح
 ألستاذه عبر الفیسبوك. أولئك الطلبة يبُثون الشائعات المغرضة التي تمس السمعة

 والكرامة، ويتطرقون لمواضیع تافھة، ويضعون مقاطع تھريج مبتذلة وسخیفة، ويسألون
 أسئلة ال تلیق بمستوى ذكاء طالب جامعي. والخاسر األول في كل ھذا ھو الطالب نفسه

 ألنه ال يسيء الى أساتذته وجامعته وأصدقائه فحسب بل الى سمعته وسمعة عائلته
 وھذا ما ال نقبله وال يقبله الطالب نفسه المنتمي لھذه الجامعة ولعائلة محترمة.

 لذا نحن بحاجة ماسة للتصدي لمن يستغل ھذه الوسائل بما يسيء للجامعة وأسرتھا،
 ولألسف فإّن المحاسبة ضرورية لمن يتجاوز حتى ال ُتستغل ھذه المنصات لتحقیق أھداف

 شخصیة، والبد أن تتم المحاسبة وفق قوانین الجامعة ومدونة سلوك الطالب، فحرية الــرأي
 التي ال تلتزم بالضوابط واألصــول تتــحول إلى فوضى وتساھم في تدني القیم األخالقیة.

 علماً أن كفالة حرية الرأي لكل فرد وتحمله للمسؤولیة في كل ما يقوله أمر غیر قابل
 للنقاش. قد تكون وسائل التواصل االجتماعي «نوراً وضیاًء» عندما نستفید منھا بمسؤولیة

 وقد تكون ناراً فتحرقنا عندما نتعامل معھا بجھل أو نتلھى بھا لقتل الفراغ.

 
 وإلیكم بعض التجاوزات التي تظھر على منصات التواصل االجتماعي والتي تقود الطالب

 الذي يرتكبھا الى عقوبات:
 1. تصوير شخص أو التقاط أو نقل أو حفظ الصور على األجھزة اإللكترونیة دون

 إذن صاحبھا
 العقوبة: إنذار كتابي مع فصل من الجامعة لمدة أسبوع ويتم احتساب الغیابات وال يعوض

 للطالب أي من المواد أو االمتحانات خالل مدة الفصل.
 2. نشر األخبار والصور اإللكترونیة غیر الالئقة ، وتناقل التعلیقات غیر الالئقة سواء عن

 أستاذ أو موظف أو طالب آخر في الجامعة
 3. انتھاك الخصوصوية   انتھاك خصوصیة أي شخص عن طريق التنصت أو التسجیل أو



 نقل أو الكشف عن المحادثات بالصوت والصورة
 العقوبة للمخالفتین الثانیة والثالثة: إنذار كتابي مع فصل من الجامعة لمدة أسبوع ويتم

 احتساب الغیابات وال يعوض للطالب أي من المواد أو االمتحانات خالل مدة الفصل.
 4.السب أو اإلھانة:   السب او االھانة أو اتھام شخص آخر بما يعرضه لالزدراء من قبل

 اآلخرين
 العقوبة: إنذار نھائي مع فصل لمدة أسبوعین من الجامعة ويتم احتساب الغیابات وال يعوض

 للطالب أي من المواد أو االمتحانات خالل مدة الفصل.
 في حالة تكرار نفس المخالفة يوجه للطالب إنذار ثاني أو نھائي و قد يعرض نفسه للفصل

 نھائیاً من الجامعة.
 5.  االبتزاز والتھديد  : ابتزاز أو تھديد شخص إلجباره على ارتكاب جناية أو التورط في

 المسائل المخلة بالشرف أو اآلداب العامة
 العقوبة: الفصل النھائي من الجامعة

 
 إجراءات تقديم الشكاوي

كان أو الجامعة في طالب جھة من تصرف سوء إلى تعرض شخص أي على                يتوجب
شؤون عمید إلى خطیة شكوى يقدم أن السلوك، مدونة يخالف معین تجاوز على               شاھداً
أي على يتستر لكي متعمدة أو كاذبة إفادة يقدم شخص أي لحم.  بیت جامعة في                 الطلبة

 مخالفة لمدونة السلوك، يعد شريك في المخالفة أو التجاوز.
  

فیه ارتكبت الذي المعھد الكلیة/ مدير إلى العمید/ األكاديمیة المخالفات توجیه             يتم
 المخالفة.

  
 يتم تحويل التجاوزات والمخالفات غیر األكاديمیة إلى  عمید شؤون الطلبة.

  
تحويلھا سیتم الجامعة من الفصل أو الدراسة عن إيقاف تستدعي التي للمخالفات              بالنسبة

 من العمید ذي العالقة إلى لجنة التأديب في الجامعة والتي يترأسھا عمید شؤون الطلبة.
  

 جلسات االستماع الرسمیة في اللجنة التأديبیة
مخالفة بأي المتھمون الطلبة يحصل أن على الجامعة في التأديبیة اللجنة             ستحرص
له الموجھة بالتھم الطالب التأديبیة اللجنة وسُتبلغ ضدھم، المتوافرة واألدلة للتھمة فھم              على
في بما الطعن و االعتراض في حق له سیكون الذي الطالب بحضور األدلة تقديم وسیتم                 خطیاً.
أن العقوبات تحديد عند التأديبیة الجنة اللجنة. وعلى بحضور الشھود بشھادة الطعن حق               ذلك

 تأخذ بعین االعتبار سجل الطالب التأديبي في الجامعة.
  

 إجراءات االستئناف
أي بخصوص تعقد جلسة في صوته سماع في الحق له بمخالفة متھم طالب               كل
تقديم طالب ألي وقوانینھا. ويجوز الجامعة إلى أنظمة استناداً ضده تقدم تأديبیة              اتھامات
التي بالقرارات يتعلق فیما المعھد مدير أو الكلیة عمید أو الطلبة شؤون عمید لدى                استئناف
إجراء أي ضد الجامعة في التأديبیة اللجنة إلى بالتماس يتقدم أن أو الدائرة أو الكلیة                 اتخذتھا
فیه يدرس الذي المعھد مدير أو الكلیة عمید أو الطلبة شؤون عمید جھة من ضده اتخذ                  تأديبي
الرئیس نائب أو الجامعة لرئیس التنفیذي النائب لدى يلتمس أن للطالب يجوز               الطالب. كما
لزم ضده. وإذا الجامعة في التأديبیة اللجنة اتخذتھا التي القرارات بخصوص للجامعة              األعلى
التوجه يجوز فإنه الجامعة من فصل أو الدراسة عن إيقاف قرار ھنالك يكون عندما خاصة                 األمر
لرئیس التنفیذي النائب أو األعلى الرئیس نائب خالل من للجامعة التنفیذي              إلى المجلس

 الجامعة.
 

 
 



  
 مالحظة:

الُمتھم الطالب مسؤولیة من ھي ونتائجھا التأديبیة اإلجراءات سرية على المحافظة             إن
إذن منح يتم لم اإلجراءات. وما بھذه اطالع على المشاركین أو األشخاص وجمیع               والمشتكي
الشخص يعرض أن يمكن نتائجھا وعن عنھا كشف أي فإن اإلجراءات، ھذه عن الكشف                في

 الفاشي إلى  إجراءات عقابیة.
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