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 جامعة بيت لحم  

 النظام العام الخاصة بالطلبةالضبط والالئحة الداخلية للجنة 

 2008لسنة   بيت لحم في جامعة

 في جامعة  للجنة النظام العام الخاصة بالطلبةحة الداخلية تسمى هذه الالئحة الداخلية "الالئ -أ -1 المادة
 ." 2008لسنة  بيت لحم

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة الداخلية المعنى المبين إزاء  -ب
 كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 بيت لحم الجامعة

 بيت لحم القانون العام لجامعة القانون

 جامعةلل األعلى رئيسنائب ال الرئيس

 بيت لحم مجلس الجامعة في جامعة مجلس الجامعة

 لجامعةلنائب الرئيس  نائب الرئيس

 عميد شؤون الطلبة في الجامعة العميد

 لجنة النظام العام في الجامعة اللجنة

الالئحة 
 الداخلية

 ه المادةالالئحة الداخلية المعرفة في الفقرة )أ( من هذ

( من قانون الجامعة تسمى "لجنة       تشكل في الجامعة لجنة عاملة بموجب المادة ) -أ -2المادة 
هذه الالئحة الداخلية وفي المواد التي في  تكون مهامها كما هو مبين الضبط والنظام" 

بالتشاور  الجامعة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، ويعينها الرئيس تحكم عمل اللجان في قانون
تسميه سنوياً بعضوية ثمانية من أعضاء الهيئة التدريسية وطالب  مع عميد شؤون الطلبة،

شريطة أن يكون قد أنهى بنجاح ستين ساعة معتمدة  اللجنة من بين أعضاء مجلس الطلبة
وأن ال يكون قد أتخذ بحقه في أي وقت من األوقات إجراء نظامي أو أن يكون تحت 

 قبل أي جهة مخولة في الجامعة. تحذير أكاديمي من 

وفي حال عدم تمكنه من الحضور لسبب قاهر يعين عميد شؤون الطلبة عادة يرأس اللجنة  -ب
 . لرئاسة اللجنة من بين أعضائهاعضو هيئة تدريس  الجامعة أو نائبه رئيس

طرفاً مشتكاً عليه  اللجنة فقط بقضايا النظام التي يكون واحد أو أكثر من طلبة الجامعةتختص  -3المادة 
الجامعة وأنظمتها  فيها وتمارس مهامها بموجب المواد التي تحكم عمل اللجان في قانون

 ولوائحها الداخلية.

على السلوك السوي  تسعى اللجنة إلى الحفاظ على النظام العام في الجامعة وإلى المحافظة -4المادة 
تكون عنصرا مصلحاً ورادعاً في آن  للطالب ويتوخى من العقوبات التي تصدرها اللجنة أن

 واحد.

تحدد اللجنة المخالفة واإلجراء المترتب عليها وكيفية تنفيذه بحق الطالب المخالف بموجب  -5المادة  
 مواد وبنود هذه الالئحة الداخلية.
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ا في تسري الالئحة الداخلية وإجراءات النظام الصادرة بموجبها على جميع الطلبة الذين سجلو -6المادة 
 الجامعة ولم يتخرجوا أو يفصلوا نهائيا منها.

 -تسرى تعليمات وإجراءات النظام على طلبة الجامعة في األماكن التالية: -7المادة 

 أوال : الحرم الجامعي وجميع مرافق الجامعة األخرى ووسائل النقل التابعة لها.

 ثانيا ً: أي أماكن يتواجد فيها الطلبة ألي نشاط تحت إشراف الجامعة.

 -تتضمن مسؤولية رئيس لجنة النظام العامة ما يلي: -8المادة 

 بالسرعة الممكنة. استالم الشكاوى المتعلقة بمخالفات الطلبة وإحالتها على اللجنة -أ

 متابعة البت في الشكاوى المحالة إلى اللجنة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالسرعة الممكنة. -ب

ستدعاء أي طالب للمثول أمام اللجنة، حتى وإن لم تُقدم شكوى يحق لرئيس اللجنة ا -ت
أو أحد أعضائها القناعة أن  ،رسمية حول مخالفة ارتكبها، إذا تولدت لدى رئيس اللجنة

الطالب قد قام بمخالفة للنظام العام تستوجب العقوبة، وتُعتبر اللجنة في هذه الحالة بمثابة 
 المشتكي.

 -نظام العامة المهام التالية:تمارس لجنة ال -9المادة  

والتحقيق فيها وجمع المعلومات وأخذ إفادات الشهود  إليهاالنظر في الشكاوى المحالة  -أ
حولها بمن فيهم المشتكى عليهم، وإصدار التوصيات بشأنها بأسرع ما يمكن ودون 

 تأخير.

سالوكهم وتقاديم دراسة وضع النظام العام واالنضباط في الجامعة فيماا يخاتص بالطلباة و -ب
 االقتراحات ورفع التوصيات التي تراها مناسبة بهذا الشأن.

يحق للجنة أن تنظر في الشكوى أو المخالفة غيابيا إذا امتناع الطالاب المشاتكى علياه عان  -ج
المثااول أمامهااا وإعطاااء إفادتااه، ويعتباار رفاا  هااذا الطالااب المثااول أو عاادم مثولااه أمااام 

الجامعاة بفصاله مان  نائاب رئايسسبباً كافيااً للتوصاية إلاى  اللجنة بغير سبب تقبله اللجنة
 .الجامعة

المتعلقة بمخالفات  ال تمنع عضوية اللجنة صاحبها من ممارسة حقه في تقديم الشكاوي -د
باتخاذ القرار بصدد الشكوى  وال يشترك عضو اللجنة المعني في هذه الحالة .النظام

 ارتكبت بحقه. قدالمقدمة إذا كانت المخالفة موضوع شكاوي 

 -تقسم مخالفات النظام حسب خطورتها إلى ثالث فئات هي: -10المادة 

 المخالفات الجسيمة. -1

 المخالفات المتوسطة. -2

 المخالفات الخفيفة. -3
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 -المخالفات التي تعتبر في حكم المخالفات الجسيمة على سبيل المثال ال الحصر هي: -11المادة 

والتي  المجلس األكاديمي والمجلس التنفيذيمن لفات التي تحال االمخ
  مخالفات جسيمة. هذه الجهات Iتعتبره

 أوال:

 التعليمية من محاضرات التسبب بانقطاع أي من نشاطات الجامعة المبرمجة
، أو إعاقتها أو التمادي في إزعاجها، بأية طريقة وفي أي وغيرها ونشاطات

 مكان تعقد فيه. 

 ثانياً:

بموجةة    ت اللةةي لصةةدأيا جيةةة جيةةة أسةةمية فةةي الجامعةةةمخالفةةة اللعليمةةا
  صالحياليا فيما لعلبأه يذه الالئحة جو اللجنة مخالفة جسيمة.

 ثالثاً:

السرقة واالعتداء على ممتلكات الغير وبخاصة ممتلكات الجامعة المنقولة 
 وغير المنقولة.

 رابعاً:

 خامساً: التزوير في المعامالت الرسمية في الجامعة.

 لقيام بأعمال تؤدي إلى أضرار جسيمة للجامعة أو إلى إعاقة انتظام العملا

  اإلعتيادي في الجامعة أو في أي من مرافقها.

 سادساً:

 سابعاً: تعاطي وتداول المخدرات وتناول المشروبات الروحية ولعب القمار.

 ثامناً: القيام بأعمال مخلّة باآلداب العامة.

 مأي شخص قاد والجامعة أي من العاملين أو الطلبة في اإلساءة المتعمدة إلى أ
 بشكل قانوني

 تاسعاً:

على اآلخرين واللجوء إلى الجسدي  ءأو محاولة االعتدااالعتداء الجسدي 
 العنف واستخدامه.

 عاشراً: 

 حادي شر: إثارة النعرات من أي نوع واإلسهام في خلق جو من التوتر في الجامعة

 ثاني عشر: سم الجامعة.اإلدعاء باللكلم با

 ثالث عشر: أي سلوك تعتبره اللجنة مخالفة جسيمة للنظام العام في الجامعة.

  -هي: المخالفات التي تعتبر في حكم المخالفات المتوسطة على سبيل المثال ال الحصر -12المادة  

ليا واللي لعلبأيا مخالفة اللعليمات اللي لصدأيا جية جية أسمية في الجامعة بموج  صالحياأوال: 
 .اللجنة مخالفات ملوسطة

عدم الحصول على إذن خطي مسبق من مكل  عميد شؤون الطلبة قبل الشأوع في جيٍ مما  ثانياً: 
 -جدناه: (17و  14يلي وذلك مع األخذ باالعلباأ المادلين )

 لأاك فيه.دعوة جفأاد جو جماعات من خاأج الجامعة لحضوأ نشاط ينعقد فييا جو االش       -ج

 جمع أسوم دخول للنشاطات.       - 

 األخأى. بيع عام للكل  جو مواد جخأى داخل الحأم وجميع مأافق الجامعة       -ت

 الدعوة بأية طأيقة كانت إلى اجلماع عام لطلبة الجامعة.       -ث

 عقد اجلماعات ونشاطات للطل  إذن مسبق. -ج

من العاملين في  و إبراز هويته الجامعية بناء على طلب أيثالثا: رف  الطالب التعريف بنفسه أ
 الجامعة في نطاق عمله الرسمي.

 رابعا: اإلضرار العمد بالنباتات والحدائق في الجامعة.  
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 خامسا: التمادي في إزعاج الهدوء العام.

 .هاأماكنتعليق اليافطات في غير  أوالجدران واألثاث والكتب وتشويهها.  سادسا:الكتابة على

 سابعاً:  أي سلوك تعتبره اللجنة مخالفة متوسطة للنظام العام في الجامعة. 

 -هي: المخالفات التي تعتبر في حكم المخالفات الخفيفة على سبيل المثال ال الحصر -13المادة 

بموجب  مخالفة التعليمات التي تصدرها أية جهة رسمية في الجامعة
 لفات خفيفة.صالحياتها والتي تعتبرها اللجنة مخا

 :أوال

ً  اللدخين في األماكن الممنوع فييا ذلك.  :ثانيا
ً  بها. التغيب عن النشاطات الجامعية غير األكاديمية التي تعهد الطالب بالقيام  : ثالثا

 رابعاً:  وضع الملصقات في األماكن غير المحّددة لها. 

 خامساً: رمي النفايات في األماكن غير المخّصصة لها.

 سادساً:  اإلضرار بالنباتات والحدائق في الجامعة.

 سابعاً:  إزعاج اآلخرين.

 ثامناً:  أي سلوك تعتبره اللجنة مخالفة خفيفة للنظام العام في الجامعة.

وكذلك أي من  ،يمكن للجنة النظام اعتبار أي من المخالفات المتوسطة مخالفة جسيمة -14المادة 
أو  أو جسيمة تبعا لحجم الضرر المتأتي عنها ونتائجه ،متوسطةالمخالفات الخفيفة مخالفة 

 لتكرار المخالفات من قبل الطالب.

ً نليجة جي عمل يقوم به جو يشاأك فيه ويعلبأ مخالفًة المسؤولية يلحمل الطال   -15المادة  شخصيا
 للنظام بموج  يذه الالئحة.

 -الطالب المخالف هي: اإلجراءات النظامية التي يجوز إتخاذها بحق -16المادة 

 التنبيه الخطي. -أ

 اإلنذار األول. -ب

 اإلنذار النهائي. -ت

الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي نظامي واحد أو أكثر مع الحرمان من االنتظام في  -ث
 اء فترة الفصل المؤقت.نالدورة الصيفية أث

 الفصل النهائي من الجامعة. -ج

 -فية بالتزامن مع اإلجراءات السابقة مثل:ويجوز اتخاذ إجراءات إضا

الحرمان لمدة محددة من اإلستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق الجامعية التي  -أ
 ارتكبت فيها المخالفة.

 الحرمان لمدة محددة من المشاركة في النشاطات الطالبية التي ارتكبت فيها المخالفة. -ب

 عف قيمة الشىء أو األشياء التي أتلفها الطالب.إيقاع الغرامة بما ال يقل عن ض -ت
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الحرمان لمدة محددة من التسهيالت والمساعدات المالية أو القرو  التي تخضع  -ث
أو أية جهة أخرى في الجامعة ومن أية تسهيالت  ،لموافقة لجنة المساعدات المالية

 شر. تشترطها أو تطلبها من الجامعة جهات أخرى توفر له منحة أو قر  مبا

النهائي من  يعاقب على المخالفة الجسيمة باإلنذار النهائي أو الفصل المؤقت أو الفصل -17المادة 
وعلى المخالفة الخفيفة  الجامعة وعلى المخالفة المتوسطة باإلنذار األول أو اإلنذار النهائي

 بالتنبيه الخطي أو اإلنذار األول.

عاقب الطالب في حالة تكرار المخالفة، وليس بالضرورة نفس ( أدناه، ي21مع مراعاة المادة ) -18المادة
( 16المخالفة، بعقوبة أشّد باإلضافة إلى أي من اإلجراءات اإلضافية المشار إليها في المادة )

 أعاله.

النظام العام صالحية اتخاذ القرار بشأن جميع العقوبات الواردة في المادة و الضبط للجنة -أ -19المادة  
ليتخذ  األعلى الجامعة رئيس نائب استثناء الفصل من الجامعة، حيث ترفع توصياتها بذلك إلى( ب     )

 قراره.

الجامعة، كل ضمن الصالحيات بموجب  نائب رئيسو يع القرارات التي تتخذها اللجنة تعتبر جم -ب
أن يرفع نائب رئيس الجامعة لهذه الالئحة الداخلية، قرارات نهائية، إال أنه يجوز 

من  4توى العقوبة التي تقررها اللجنة إذا رأى أن هذه العقوبة ال تلبي أهداف المادة مس
من اتخاذ القرار، حتى وإن كان  أسبوعينهذه الالئحة الداخلية، على أن يتم ذلك خالل 

 قد تم تبليغه للطالب المعني.

الجامعااة حسااب واقااع  يبلااا الطالااب الااذي قاادمت الشااكوى ضااّده بقاارار اللجنااة، أو مجلااس -أ -20المااادة 
الحال، كتابيا من قبال عمياد شاؤون الطلباة، وفاي حالاة اإلداناة تاودع نساخة عان حيثياات 

كماا تعلاق نساخة مان القارار  ،المخالفة والقارار فاي دائارة التساجيل والقباول للحفاظ الادائم
وتقرر اللجنة ما إذا كانت ستذكر اسام الطالاب  على لوحة اإلعالنات الرسمية في الجامعة

 أو رقمه في هذا اإلعالن.و/

  . األعلى رئيس الجامعة نائب ترسل اللجنة نسخة عن وقائع جلساتها إلى -ب

 يعلم مجلس الجامعة بقرارات اإلدانة وحيثياتها أوالً بأول وحال اتخاذها.  -ت

اإلنذار األول لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ إصداره،  يسري مفعول التنبيه الخطي أو -21المادة 
 لكن ال تسحب نسخة القرار من الملف الدائم للطالب.و

بشأن أية شكوى  في غياب نص صريح في هذه الالئحة أو في التعليمات السارية في الجامعة -22المادة 
 أو مخالفة، تجتهد اللجنة للبت في تلك الشكوى أو المخالفة وتحديد خطورتها.

إلى اللجنة توجيه التنبيه الخطي للطالب الذي لم  يحق لعميد شؤون الطلبة دون الرجوع -أ -23المادة 
يتخذ بحقه إجراء نظام سابق إذا قام الطالب بأي من المخالفات الخفيفة الواردة صراحة 

( من هذه الالئحة الداخلية ويعلم عميد شؤون الطلبة أعضاء لجنة النظام 13في المادة )
قوم بجميع اإلجراءات المنصوص العامة بالتنبيهات التي يوجهها بموجب هذه المادة وي

عليها والمرتبطة بإيقاع العقوبة من توثيق وإبالغ وتعميم وإيداع نسخة في ملف الطالب 
 لدى دائرة التسجيل والقبول.

في الحاالت التي تجري فيها أحداث تهدد األمن والسالمة العامة أو النظام العام أو سير  -ب
د شؤون الطلبة منع الطالب من التواجد في العمل االعتيادي في الجامعة، يحق لعمي
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( أعاله، على أن يبلا 7األماكن التي تسري فيها هذه الالئحة الداخلية بموجب المادة )
مجلس الجامعة بذلك دون تأخير وفي أقرب فرصة ممكنة مع التوصية بتعليق وضع 

 ( أدناه.25الطالب وفق المادة )

مجلس الجامعة، لشكيل عميد شؤون الطلبة وباللشاوأ مع  أئيس الجامعةنائ  يجوز ل -أ -24المادة 
لجنة نظام خاصة مؤقلة للحاالت اللي يأى جنيا لسلدعي ذلك، ويكون للجنة الخاصة في 

 النظام العام.الضبط ويذه الحالة كامل الصالحيات للجنة 

ظام الخاصة تستمر لجنة النظام في عملها وتنظر في الحاالت األخرى أثناء انعقاد لجنة الن -ب
 المؤقتة.

بناء على توصية من عميد شؤون الطلبة أو من لجنة النظام التنفيذي يجوز لمجلس الجامعة  -25المادة
الضبط والنظام تعليق وضع الطالب الذي يرتكب مخالفة جسيمة إلى حين قيام لجنة  ،العام
 بالنظر في المخالفات المنسوبة إليه، ويتأتى على ذلك: العام

 .لطال  من اإلشلأاك في نشاطات الجامعة األكاديمية، اللدأيسية وغيأيامنع ا -1

منع الطال  من دخول الحأم الجامعي دون إذن خاص من عميد شؤون الطلبة  -2
 .إلى حين المثول جمام لجنة النظام العام والخاذيا القأاأ بشأن ما نس  للطال 

ن تاريخ إقرارها من قبل مجلس الجامعة وتعتبر أية يعمل بهذه الالئحة الداخلية اعتباراً م -26المادة 
 الئحة داخلية أو تعليمات سابقة بهذا الخصوص الغية اعتباراً من نفس التاريخ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بيت لحم طلبةإلى إعالن 
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 لجنة الضبط والنظام

لعام في الجامعة من قبل الطلبة. في الجامعة تنظر في المخالفات للنظام الجنة دائمة هناك  أننرجو العلم          
العقوبات المنصوص عليها للمخالفات المختلفة، ويجدر بكل طالب الئحتها الداخلية وتصدر اللجنة بموجب 

". بموجب هذه الالئحة تكون عقوبة الجامعة" موقع على وستنشروأخذ العلم بمحتواها على هذه الالئحة  اإلطالع
المخالفة الجسيمة اإلنذار النهائي كحد أدني والفصل النهائي من الجامعة كحد أقصى، مع التأكيد أن تكرار 

 باقتراح، وهو الجسم المخول اللجنة رغب تصل النهائي. ومن هذا المنطلق المخالفة الجسيمة يؤدي إلى الف
استرعاء االنتباه إلى نوع المخالفات التي تؤدي إلى مثل هذا اإلجراء، منها على سبيل المثال ال  العقوبة القصوى
 الحصر: 

 .من قبل الطلبة إغالق المباني ومنع الدخول إليها بأية وسيلة كانت -1

 .المباني عنوة اقتحام – 2

 .بمنع ذلك بتاتا التنفيذي استخدام مكبرات الصوت داخل المباني ألي سبب كان خالفا لقرار مجلس الجامعة – 3

 .الطلب من الطلبة ترك صفوفهم، ومن الموظفين ترك مكاتبهم ألي سبب كان –4

 .خلق جو من التوتر في الجامعة يؤدي إلى توقف العمل أو إعاقته – 5

 .داء الجسدي على اآلخريناالعت – 6

 يرجى الدخول لموقع:  على الالئحة الداخلة للجنة النظام العام لإلطالع

https://ritaj.birzeit.edu/hemis/board/one-message?msg_id=186772
https://ritaj.birzeit.edu/hemis/board/one-message?msg_id=186772

