1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأديب الطلبة" في جامعة الشرق األوسط لسنة  ،5102ويعمل بها
ُ
اعتبا ارً من تاريخ إقرارها.

2

تراعى عند تشكيل أي لجنة تحقيق أو مجلس تأديب االعتبارات التي تنص عليها وتحددها القوانين
واألنظمة بدقة متناهية ،وال يجوز التوسع أو القياس على هذه النصوص في األحوال جميعها.

3

إذا نصت القوانين أو األ نظمة على تأليف مجلس أو لجنة من عدد معين من األشخاص ولم تنص
على جواز انعقاد هذه اللجنة أو المجلس من أقل من هذا العدد فال يكون انعقادهما مشروعاً ما لم
يحضر جميع األعضاء .واذا نصت القوانين أو األ نظمة على تأليف لجنة أو مجلس من أشخاص

بذواتهم أو بوظائفهم وسكتت عن التصريح بصحة اال نعقاد عند تكامل عدد معين من األعضاء ،فيكون

حضور جميع األعضاء ضرورياً لصحة اال نعقاد ،فأي قرارات تصدرها اللجنة أو المجلس دون أن يكونا
منعقدين على هذا النحو لتكون مشروعة.

4

ال يجوز لعضو لجنة التحقيق أن يكون عضواً في مجلس التأديب التالي لها ،ألن القاعدة األصولية

تقضي بأنه ال يجوز ألي عضو في لجنة ابتدائية أن يكون عضواً في لجنة استئنافية ،أي ال يجوز
لمن تولى التحقيق أن يتولى التأديب.

5

ال يجوز لعميد الكلية أو عميد شؤون الطلبة أن يكون عضواً في لجنة التحقيق األولية التي تتولى
النظر في المخالفات التي يرتكبها الطلبة ،ألنه هو الذي يتولى إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة ،كما ال

يجوز له في هذه الحالة أن يكون شاهداً.

6

ال يجوز للجنة التحقيق أو مجلس التأديب تكليف أحد أعضائها لمقابلة أحد الشهود واالستماع إلى
شهادته ،بل يتعين استدعاء الشاهد أمام أعضاء اللجنة أو المجلس مجتمعين ،أو انتقال اللجنة أو

المجلس مجتمعين لمقابلته واالستماع إلى شهادته في األحوال التي تأذن فيها القوانين واألنظمة

والتعليمات بذلك.

7

ال يتم تحليف المتهم ولكن يجب تحليف الشاهد ،وعند القيام بتحليف أحد الشهود اليمين ،يتعين أن
يضع يده على القران الكريم أو الكتاب المقدس ويدلي بما يفيد أنه سيقول الصدق والحق وال شيء

غير الصدق والحق ،بمعنى أن مالمسة كتاب اهلل واإلدالء بصيغة اليمين يجب أن يكونا في وقت واحد.
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8

ال يجوز للجنة التحقيق أو مجلس التأديب بعد التوقيع على محضر التحقيق أن يقوما بتغيير مضمونه
أو جزء من هذا المضمون.

9

عند امتناع أحد الشهود عن الحضور أمام مجلس التأديب أو لجنة التحقيق لسبب أو آلخر ،تبلغ
الجهات المختصة بالجامعة بذلك لالتصال مع المسؤولين في الجامعة إلحضاره بالطرق المشروعة

وبالتعاون مع جهة االختصاص.

11

بعد القيام بتحليف الشاهد اليمين ،يجوز أن توجه إليه األسئلة ليتولى اإلجابة عنها ،وتدون كتابة بخط
اليد أو إلكترون يا ،على أن يوقع على كل صفحة مكتوبة بخط اليد أو على النسخة الورقية في حال
التدوين إلكترونيا لتصبح هذه النسخة هي النسخة المعتمدة أو يضع بصمة إبهامه عليها أو التوقيع،

كما يتعين أن يوقع أعضاء مجلس التأديب أو لجنة التحقيق على كل صفحة.

11

ال يجوز لمجلس التأديب أو لجنة التحقيق أن يستعمال أثناء إجراء التحقيق أجهزة تنصت بصورة سرية
لتكون وسيلة إثبات ضد الطالب إال في األحوال التي يأذن فيها القانون بذلك وضمن األصول
واإلجراءات التي ينص عليها القانون واألنظمة والتعليمات النافذة ،على أنه يجوز استعمال مثل هذه

ا ألجهزة بصورة علنية لالستئناس بها في تسجيل وقائع المحضر وتذكر بعض الجمل والعبارات الواردة

فيه تحقيقاً للعدالة.

12

إذا أصيب الطالب أثناء التحقيق أو أثناء جلسات مجلس التأديب بحالة انهيار عصبي أو نفسي أو
بحالة إغماء ،ادعاء أو حقيقة ،فيتعين على لجنة التحقيق أو مجلس التأديب أن يؤجال انعقادهما

لموعد الحق تحقيقاً ألكبر قدر من العدالة.

13

ال يجوز أن يشترك في لجنة التحقيق أو مجلس التأديب من كان الطالب قريباً له ،كما ال يجوز أن

يشترك فيهما من له مصلحة في تبرئة الطالب أو في إدانته ،وفي مثل هذه األحوال يتعين على العضو
أن يبلغ عميد الكلية أو عميد شؤون الطلبة بذلك ويتنحى عن مباشرة التحقيق ،ويحل محله عضو

االحتياط إلتمام التحقيق.

14

يجب أن تقوم لجنة التحقيق بإطالع الطالب على المخالفة المنسوبة إليه ،وتحديد موعد إجراء
التحقيق ،وتوفير الجو المال ئم له لإلحساس بالطمأنينة ،وذلك بعدم تجريحه أو إهانته أو تهديده ،كما
يتعين على اللجنة أو مجلس التأديب أن يهيئ للطالب فرصة الدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة
كافة ،ذلك ألن مقتضى القاعدة األصولية في إجراءات التحقيق والتأديب هي أن تأمين مظاهر العدالة

ال يقل أهمية عن تأمين العدالة نفسها.
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15

ال يجوز أن يعاقب الطالب في األحوال جميعها على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة
داخل الجامعة ،ألن ذلك يتنافى مع قواعد االختصاص ونظام تأديب الطلبة في الجامعة من جهة ،ومع

روح العدالة من جهة أخرى.

16

إن إحالة الطالب إلى لجنة التحقيق ،يجب أن يتم في ضوء الشروط اآلتية:
أ.

ب.
ج.

17

أن تكون هناك شكوى ضد الطالب تفيد بوقوع مخالفة منه وتبين وقائع هذه المخالفة بالتفصيل،

سواء قدمت هذه الشكوى من عميد كلية ،أم من أحد أعضاء هيئة التدريس ،أو من أحد

موظفي الجامعة ،أو من أحد الطلبة أو من الغير.

أن تسند هذه الشكوى ضد طالب ،أو طلبة معينين ،ولهذا فإن الشكوى االحتمالية ،أو الغامضة،

أو غير المحددة تكون غير مقبولة.

قيام الطالب بأي مشاجرة ثنائية ،أو جماعية ،أو أعمال شغب ،أو شتم ،أو ذم ،أو تحقير أي

طالب آخر ،أو أي شخص في الجامعة.

إذا أخل الطالب بالنظام والضبط الذي تقتضيه جلسات التحقيق أو التأديب ،أو خرج عن حدود األخالق
واألدب في تصرفاته أو في مخاطبته أعضاء لجنة التحقيق ،فيعد مرتبكا مخالفة تأديبية جديدة ،ويتعين
في هذه الحالة وقف التحقيق مع الطالب فو ارً ،وتنسيب أفعاله إلى العميد ،لتقوم الجهة المخولة
بتشكيل لجنة جديدة خالل ( )02يوماً ،للنظر في التهمتين معاً وتنسيب العقوبة المالئمة.

18

يجوز ألعضاء لجنة التحقيق أو مجلس التأديب عند وجود خالف في الرأي حول المخالفة التأديبية
التي ارتكبها الطالب ،أو حول أي مسألة أخرى قد تواجههم في التحقيق ،أن يستأذنوا رئيس الجامعة

بوساطة العميد باستشارة المستشار القانوني للجامعة لالستئناس بالرأي الذي يبديه في حل هذا
الخالف ،وال يعد الرأي الذي يبديه المستشار المذكور ق ار ارً إدارياً بل مجرد رأي استشاري ،كما ال يعد

هذا المستشار في هذه الحالة خصماً أو حكماً في التحقيق.

19

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )01من هذه التعليمات ،تكون إجراءات التحقيق وجلسات مجلس التأديب
وموضوعاتهما والنتائج التي تسفر عنهما من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها ،ولهذا يتعين عدم السماح

لل طلبة وغيرهم بحضور إجراءات التحقيق أو جلسات مجلس التأديب وارتياد مكانهما أو االطالع على
محاضر جلساتها .إال انه يجوز للجان التحقيق والمجلس التأديبي االستعانة بشخص من موظفي

الجامعة من غير أعضاء اللجنة أو المجلس التأديبي للطباعة الفورية لمحاضر الجلسات بعد أداءه
القسم القانوني بعدم إفشاء أي من المعلومات التي يطلع عليها.

21

يمكن للطالب االستعانة بأحد المحامين وفقاً لوكالة رسمية للدفاع عنه أمام مجلس التأديب ،وال يجوز
منع هذا المحامي من الحضور مع الطالب بحجة السرية ،ألن الطالب ومحاميه يعدان في هذه الحالة

شخصاً واحداً.
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21

يتعين على لجنة التحقيق عند استماعها للشهود أن تستمع إلى كل شاهد على حده ،واللجنة إذا رأت
ضرورة أن تواجه الشهود بعضهم البعض ،أو أن تواجههم بأي من أطراف الشكوى.

22

ال يجوز أن يتولى التحقيق مع الطالب حول مخالفة واحدة في آن واحد داخل الجامعة أكثر من لجنة
واحدة.

23

ترفع لجنة التحقيق تنسيبها إلى العميد المعني موقعاً من أعضائها جميعهم ،كما يجب أن يكون هذا

24

إذا رغب أحد األطراف في استدعاء شاهد ما ،ورأت لجنة التحقيق أو مجلس التأديب أن استدعاءه

التنسيب واضحاً في معانيه وخالياً في عباراته من أي غموض أو إبهام.

سيثبت واقعة غير منتجة ،فيحق لهما عدم إجابة طلبه ،وال يعد ذلك إخالالً بحق دفاعه عن نفسه.

25

إذا صدر قانون للعفو العام* ،فإنه ال يشمل المخالفات التأديبية وانما يشمل الجرائم الجزائية فقط ،ذلك
ألن أساس المخالفات التأديبية هو مخالفة الشخص للواجبات القانونية والسلوكية لوظيفته أو لمهنته.

أما الجرائم الجزائية فأساسها معاداة الشخص المجتمع بارتكاب أفعال جرمها المشرع أو باالمتناع عن
القيام بأفعال أمر بمباشرتها المشرع.

26

عند مثول أحد الشهود أمام لجنة التحقيق أو مجلس التأديب ،يجب على رئيس اللجنة أو رئيس
المجلس أن يطلع على ما يثبت شخصيته ،ثم يسأله عن اسمه وعمره ومهنته ومحل إقامته وصلة

قرابته بالطالب ،ثم يحلفه اليمين قبل اإلدالء بالشهادة.

27

إذا كان الطالب أو أحد الشهود ال يحسن التحدث باللغة العربية ،فيجب على رئيس لجنة التحقيق أو
مجلس التأديب أن يستعين بأحد المترجمين بعد أن يحلفه اليمين بأن يترجم ما يسمعه من الطالب أو
من الشاهد بصدق وأمانة ،وال يجوز أن يكون هذا المترجم من بين أعضاء لجنة التحقيق أو من بين

الشهود ،ولو قبل الطالب بذلك.

28

تدون محاضر جلسات التحقيق والتأديب كتابة بخط اليد أو إلكترونيا على أن يتم اعتماد النسخة
الورقية بعد التوقيع عليها من أعضاء اللجنة ،وقبل نهاية الجلسة التي كتبت فيها وال يجوز أن يحدث
أي حك أو شطب في محاضر لجنة التحقيق المكتوبة بخط اليد ،وال أن يتخلل سطورها تحشية ،واذا

اقتضى األمر شطب كلمة أو زيادتها ،وجب على جميع أعضاء لجنة التحقيق والطالب التوقيع على
الشطب أو الزيادة في هامش المحاضر.
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يجوز للجنة التحقيق أن تستعين بأحد الخبراء لتقصي الحقائق ،كما يجوز لها معاينة مكان الحادث،
أو أي مسائل مادية أخرى لها عالقة بالتحقيق.

31

إذا أحيل الطالب إلى لجنة التحقيق أو مجلس التأديب فعلى العميد المعني إبالغ دائرة القبول والتسجيل
بذلك لتنفيذ أحكام المادة ( )00من نظام تأديب الطلبة.

31

تبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني ،والى دائرة القبول والتسجيل ،والى
عميد شؤون الطلبة ،ويقوم عميد شؤون الطلبة بإبالغ الطالب وولي أمره والجهة الموفدة له بالعقوبة

المتخذة بحقه.

32

يجوز أن يتم إيقاف أي منحة/خصم للطالب في حال توقيع أي جزاء أو عقوبة منصوص عليها في
هذه التعليمات ابتداء من تاريخ حصول المخالفة.

33

يتم الصرف بأمر من الرئيس وفقا للنظام المالي وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة ،وضمن خطة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

34

يصدر مجلس العمداء الق اررات الالزمة لتطبيق أحكام هذه التعليمات.

35

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

36

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات و/أو ق اررات سابقة ذات صلة بعد إقرارها من الجهات المختصة.

37

عمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

38

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

39

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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