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  أوریغون في الوالیة جامعة
 للطالب السلوك قواعد مدّونة

 

  الغایة  :1 القسم

 بغض للتعلم، مؤاتي مجتمع على للحفاظ الالزمة والعملیات المقاییس ترسیخ ھي للطالب السلوك قواعد مدونة من الرئیسیة الغایة إن
 مدونة تعزز  أوریغون. في الوالیة لجامعة التعلیمیة األھداف وتعزیز اإلنترنت، شبكة على أو الجامعة حرم ضمن ذلك كان إذا النظر
 أوریغون في الوالیة جامعة في الطالب على القواعد ھذه طبقتن المحترم. والخطاب الشمولیة فیھا تقّدر بیئة للطالب السلوك قواعد

 ازدھار أجل من واحترام بكرامة البعض بعضھم یعاملوا أن األشخاص جمیع على ینبغي بأنھ االعتقاد على وترتكز )2 القسم (راجعوا
 تنّمي المجتمعیة المعاییر من مجموعة ثمة أنب أوریغون والیة تعتقد متعددة، أماكن في یجري التعلم بأن تقر إنھا وبما العلمي. التحصیل

 حقوق بین التوازن بواسطة الممتاز السلوك أوریغون في الوالیة جامعة وتشجع الطالب. كل في القرار صنع وعملیة المھنیة روح
  األكبر. المحلي المجتمع تجاه المسؤولیة مع الطالب

 السیاسات تدعم المسؤولیة. على القائم للسلوك بمدونة عضو كل یلزم كطالب ونأوریغ في الوالیة جامعة بمجتمع االلتحاق في الخیار إن
 مجتمع ألعضاء التعلمیة المساعي وتعزز التعطیل، من خالیة تعلیمیة بیئة تدعم كما أوریغون، في الوالیة جامعة مجتمع وسالمة صحة
 السلوكیات عن والتبلیغ البعض بعضھم مساءلتھم على بالطال حث یتم  الممتلكات. في باألضرار اللحاق من وتحدّ  أوریغون، والیة

  الطالب. لدى التعلیمي والتركیز والعافیة السالمة یحمي مجتمع خلق إلى تسعى للطالب السلوك قواعد مدونة أن حیث للقلق، المثیرة
ً  المتوقع من كما  الطالبیة والمنظمات الطالب كافة من المتوقع من الدراسیة. للوحدات والمھنیة األكادیمیة المعاییر الطالب یتبع أن أیضا

 أوریغون، ووالیة والمقاطعات، للبلدیات المطبقة القوانین إلى باإلضافة أوریغون في الوالیة جامعة لدى والمتطلبات السیاسات اتباع
   بالذات. البلد ذلك آخر، بلد في كانوا وإذا األمریكیة، المتحدة والوالیات

 یراعي ال الذي للسلوك والتصدي المحلي المجتمع مصالح لحمایة موجودة أوریغون في الوالیة جامعة في الطالب سلوك عملیة إن
ً  إشعاراً  المدونة ھذه بمخالفة المتھمون الطالب یستلم المدنیة. أو الجنائیة المحاكم إجراءات عن العملیة ھذه تختلف سیاساتنا.  خطیا

 بمخالفة طالب/ة أي یُدان لن الطالب. بسلوك یتعلق فیما عملیتنا من كجزء وضوعیونم قرار صانع(وا) فیھا یشترك استماع وجلسة
 القیام عن المسؤولون الطالب البینة). رجحان (معیار مخالفة حصلت قد المرجح من بأنھ استنتاج بدون للطالب السلوك قواعد مدّونة

 المتراكم التاریخ ومع المخالفة شدة مع العقوبات وتتناسب لعقوبات. سیخضعون الطالب سلوك لعملیة نتیجة المدونة في بمخالفات
ً  بالتفكیر للطالب فرصة المحددة العقوبات توفر  الطالب/ة. لتصرفات  وعند التعلم، على للداللة وتصرفھم، اختیاراتھم في نقدیا
ً  أبدى قد كان إذا أو المجتمع لتوقعات سلوكھ تكییف الطالب یستطع لم إذا  سببوه. ضرر أي عن التعویض االقتضاء، ً  سلوكا  بالغاً، سیئا

 المجتمع. ھذا في المشاركة میزة في یستمر أال ینبغي الطالب بأن الطالب سلوك عملیة تقرر قد
 

 اإلنترنت، على التغییرات ھذه تُنَشر حالما   الضرورة. حسب المدونة ھذه في بتغییرات بالقیام بحقھا أوریغون في الوالیة جامعة تحتفظ
 على أوریغون في الوالیة لجامعة اإللكتروني الموقع على رابط شكل في للطالب السلوك قواعد مدّونة تتوفر  المفعول. ساریة تصبح

twww.studentlife.oregonstate.edu/studentconduc.  ومعاییر الطالب سلوك مكتب من الطلب عند مطبوعة نسخ تتوفر كما 
 قواعد مدّونة من نسخة لطلب  ).SCCS :Standards Community and Conduct Student of Office( المجتمع
 قراءة عن مسؤولون الطالب إن .state.edusccs@oregon اإللكتروني البرید بعنوان االتصال یُرجى بدیلة، بتنسیقات للطالب السلوك
 .للطالب السلوك قواعد مدّونة أحكام واتباع

 
 

http://www.studentlife.oregonstate.edu/studentconduct
mailto:sccs@oregonstate.edu
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  تعاریف :2 القسم

 لمدّونة بمخالفة بالقیام متھم/ة طالب أي ):Party Responding or Accused( علیھ/ا المدعى الطرف أو المتھم .1
   للطالب. السلوك قواعد

 سلوك مدیر یقوم قد ھذه، للطالب السلوك قواعد مدّونة بموجب  ):Suspension Administrative( اإلداري التعلیق .2
 عنھ ینوب من أو )Standards Community and Conduct Student of Director( المجتمع ومعاییر الطالب
ً  بإصدار ً  تعلیقا  لجلسة موعد تحدید یتم ریثما الجامعة في اإلقامة مرافق أو المحلي المجتمع عن الطالب یعزل و/أو إداریا
 سالمة لضمان فوري إجراء اتخاذ الضروري من یُعتبر عندما  مزعومة مؤسساتیة أو فردیة مخالفات بصدد للسلوك استماع
   ).9 القسم (راجعوا للجامعة العادیة العملیات لحمایة أو وممتلكاتھا، أوریغون في الوالیة جامعة مجتمع

 للطالب. السلوك قواعد مدّونة إلى لإلشارة یُستَخدم مختصر مرادف ):Code( المدونة .3
ً  یُعتَبر طرف أو شخص أي ):Complainant( المشتكي .4 ً  مستلما  السلوك قواعد مدّونة تنتھك مزعومة لتصرفات مزعوما

   للطالب.
 االجتماع جلسات مسؤول إلى لإلشارة الطالب سلوك عملیة في الكلمة ھذه تُستَخدم ):Body Hearing( المستمعة الھیئة .5

  للجنة). استماع جلسة (في االجتماع جلسة لجنة أو إداري) اجتماع (في
State Oregon ( أوریغون في الوالیة جامعة إلى تشیر ):University or Institution( الجامعة أو المؤسسة .6

University.(  
 أو بمفرده یتصرف طالب/ة قبل من للطالب السلوك قواعد لمدّونة مخالفة ):Violation Individual( الفردیة المخالفة .7

  وأحداثھا. أنشطتھا أو طالبیة منظمة عن مستقلین آخرین فرد(أفراد) مع باالشتراك
   طالبیة. منظمة قبل من للطالب السلوك قواعد مدّونة مخالفة ):Violation Organizational( التنظیمیة المخالفة .8
 أُصدر طالب/ة ألي المؤقت الطالب/ة وضع یَُخصص ):Status Student Provisional( المؤقت الطالب/ة وضع .9

 لكن أكادیمیاً؛ التقدم في الطالب یستمر قد المؤقت، الطالب وضع أثناء  القرار. استأنف وقد الفصل أو التعلیق عقوبة حقھ/ا في
ً  الفصل أو التعلیق مفعول یسري الطالب، استئناف طلب ُرفض إذا أخرى، ناحیة من  ولن للقرار، األصلي للتاریخ رجوعا

 أموال أي یسترجع ال وقد المؤقت، الطالب وضع أثناء كسبھا شھادات أي أو معتمدة ساعات أي أو عالمات، أي الطالب یستلم
 المؤسساتي اإلداري التعلیق من كجزء المؤسسة من المستبعدین الطالب یُعتَبر  المؤقت. الطالب وضع لةمرح أثناء دفعھا

   للطالب. المؤقت الوضع من لالستفادة مؤھلین غیر )9 القسم (راجعوا
 الطالب/ة أن إلى تشیر طالب/ة ضد شكوى أو تقریراً  ترفع منظمة أو شخص أي  ):Party Reporting( المبلغة الجھة .10

ً  المبلغة الجھة تشمل وقد  تحقیق. إجراء إلى یؤدي قد والذي ،للطالب السلوك قواعد مدّونة انتھك/ت قد  أو شھوداً  أیضا
   التقریر. في نظرھم وجھات تساھم  تحقیقات في مشتركین

11. SCCS المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب  المجتمع: ییرومعا الطالب سلوك مكتب ) Student of Office The
Standards Community and Conduct.(   

 عن للدخول قبولھ یظھر مسجل شخص یلي: ما "الطالب" یُعتبر للطالب، السلوك قواعد مدّونة تنفیذ ألغراض    الطالب: .12
 مسجل أو مسجل شخص )؛programs start early( المبكرة ایةللبد برامج أو توجیھیة برامج في االشتراك طریق

 ً  استالم بانتظار خریج أكادمیین؛ فصلین بین شخص اإلنترنت؛ بواسطة مسجل شخص )؛enrolled dually( مزدوجا
ً  مسجالً  لیس شخص اإلداري؛ التعلیق ذلك في بما حالیاً، معلق شخص علیھا؛ موافق تعلیمیة عطلة في شخص الشھادة؛  حالیا

 التحقیق؛ ذلك في بما تأدیبیة، مسألة نتیجة انتظار خالل ینسحب شخص الدخول؛ طلب تقدیم إعادة بدون التسجیل بإمكانھ لكن
 مسجل. لشخص تُمنح التي واالمتیازات الحقوق من أي  الستالم مؤھل وشخص

 مرتبطة طالبیة مجموعات أو بھا المعترف الطالبیة المنظمات تشمل ):Organization Student( الطالبیة المنظمة .13
 كان إذا وُمنتََخب، معروف، رئیس) (عادة قائد مع التواصل بتوجیھ الجامعة تقوم الطالب، سلوك عملیة في أكادیمیة. بوحدة
 .هھذ للطالب السلوك قواعد مدّونة في موجود ھو كما العملیة، طوال المنظمة یمثل أن المتوقع من سیكون الذي للتطبیق، قابالً 
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 الطالب ومسؤولیات الجامعة صالحیة نطاق :3 القسم

 كما الطالبیة، والمنظمات الطالب كافة سلوك على الطالب سلوك وعملیة للطالب السلوك قواعد مدونة تنطبق  الصالحیة. نطاق 3.1
   المدونة. ھذه في علیھا منصوص ھي

  
 أو االنسحاب ذلك في بما إجازة، أي قبل وقع السلوك في سوء ألي الطالب سلوك على بوالیتھا الجامعة تحتفظ ذلك، إلى باإلضافة
 إمكانیة على حجز وضع یتم قد تحقیق، أو الطالب سلوك عملیة في االشتراك منھ/ا ُطلب أو لعقوبات الطالب تعرض إذا التخرج.
 قد االشتراك. توقعات و/أو العقوبات مالاكت یتم حتى لعالماتھ/ا رسمیة نسخة على الحصول أو التخرج أو ثانیة، مرة للتسجیل الطالب
 والسالمة، الصحة على خطیر تأثیر لھا التي الشدید التصرف سوء حالة في المتھم الطالب تخرج أن بعد اإلجراءات ھذه الجامعة تعتمد

 إذا شھادتھ/ا الطالب منح عن معةالجا تتوقف قد مسؤوالً، السابق الطالب اعتُبِر وإذا  الطالب. تخرج قبل التعلیمیة للبیئة خطیر تعطیل أو
ً  الجامعة تعتمد قد  االقتضاء. حسب أخرى عقوبات وتطبق الطالب شھادة تسحب قد أو بعد، یستلمھا لم  ترك إذا اإلجراءات ھذه أیضا

    المدونة. ھذه في علیھ منصوص ھو كما الطالب سلوك عملیة أثناء الجامعة المتھم الطالب
 

 التعلیمیة البیئات في اإلنترنت، شبكة على أو الجامعة أرض على تحدث التي التصرفات على للطالب السلوك قواعد مدّونةتنطبق
 تتعلق مناسبات في آخر؛ إلكتروني تواصل أي أو التطبیقات أو االجتماعي، التواصل مواقع ذلك في بما بعد، عن التعلم أو اإلضافیة
 حرم خارج التصرف أن عنھ ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك  رمكتبیقررمدی عندما الجامعة حرم وخارج بالجامعة؛

 أو للصحة التھدیدات أو األذى إلحاق على تقتصر ال لكنھا الكبیرة، المصلحة تشمل قد  كبیر. بشكل الجامعة مصلحة على یؤثر الجامعة
 جامعة تبحث ال  للجامعة. المصالح أو  التعلیمیة المھمة یضر تصرف أو الجامعة، مجتمع في كبیراً  تعطالً  یسبب تصرف أو السالمة،

  المعلومات. بھذه الجامعة إعالم تم ما إذا إجراءات تتخذ قد ولكنھا بانتظام، المعلومات ھذه عن أوریغون في الوالیة
 

  للجمیع. التعلیم فرص لضمان الجامعة اللتزامات ضروریة التعبیر حریة إن ).Expression of Freedom( التعبیر حریة 3.2
 ال عامة بصورة  أوریغون. ووالیة المتحدة الوالیات قبل من مضمون أساسي دستوري حق الكالم، حریة تشمل التي التعبیر، حریة إن

 الحقوق أو الجامعة عملیة كبیر حد إلى تعطل بطرق ممارستھا یمكن ال وعادة األفراد، ضد المحددة العنف تھدیدات التعبیر حریة تشمل
 الجامعة تتخذ لن  الجامعة. أنشطة تعطل ال إنھا من تتأكد لكي للتعبیر والطریقة والمكان الوقت الجامعة تنظم قد    لآلخرین. لقانونیةا

ً  تتبع قد إنھا رغم الساري، القانون حمایة ضمن تقع خطابیة أنشطة یمارس طالب أي ضد القوانین ھذه بموجب تأدیبي إجراء أي  طرقا
   التعلیم. أو الحوار لتسھیل أخرى

 
 لبعض یكون قد  ).Responsibility Potential of Points Additional( المتوقعة للمسؤولیة إضافیة نقاط 3.3

 الطالب یخضع جامعي برنامج في یشتركوا قد أو دراسیة منح للطالب یكون قد المثال، سبیل على  للمساءلة. متعددة نقاط الطالب
 الذبن الطالب  ).3.7 القسم (راجعوا متزامنة قانونیة عملیة في الطالب یمر قد  برامجھم. توجیھات ضمن سلوكھمب یتعلق فیما للمساءلة

 المثال سبیل (على بالجامعة مرتبطة برامج الطالبیة، المنظمات في العضویة ىعل تقتصر ال ولكنھا تشمل التي أخرى، انتسابات لھم
 الرابطة في الریاضي الوضع الخارج)، في الدراسة المثال سبیل (على أكادیمیة برامج )،ROTC االحتیاط ضباط تأھیل برنامج
  المدونة. ھذه إلى باإلضافة معاییر أو لعملیات خاضعة تكون قد التأشیرة وضع أو )،NCAA( الجامعات لریاضة الوطنیة

 
 اإللكتروني البرید إن  ).sCommunication for Responsibility Student( التواصل في الطالب مسؤولیة 3.4

 كل عن مسؤولون الطالب یُعتبر الطالب. مع أوریغون في الوالیة جامعة لتواصل األساسیة الوسیلة أوریغون في الوالیة لجامعة
   أوریغون. في الوالیة جامعة في اإللكتروني بریدھم عنوان إلى تصل التي االتصاالت

 
 أفراد قبل من ضدھم اقتُرفت التي للطالب السلوك قواعد لمدّونة المخالفات حسم إلى أحد أي یسعى قد  ).Reporting( التبلیغ 3.5
Family (( للعائالت والخصوصیة التعلیم حقوق قانون حمایة تحت الطالب معلومات تقع أوریغون. في الوالیة جامعة مجتمع في
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(FERPA Act Privacy and Rights Educational،( الجامعة ومعاییر وسیاسة أوریغون في لوالیةا قانون إلى باإلضافة 
)Policy University & Standardsلجریمة ضحایا لیسوا الذین المبلغة لألطراف النتائج تعلن أن الجامعة تستطیع ال قد لذا )؛ 

 ذات النتائج الجامعة تبلغ دق  التبلیغ. استالم على التأكید عدا ما للمعرفة، تعلیمیة بحاجة لیسوا أو قسریة غیر جنسیة لمخالفة أو عنف
 الھاتف بواسطة المساعدة الجامعة تطلب قد الضحیة. على مباشر تأثیر النتائج ھذه لمثل یكون عندما التصرف سوء ضحایا إلى الصلة

 البرید بواسطة عادة خطیة، SCCS الـ اتصاالت جمیع ستكون  إضافیة. معلومات لجمع الضحایا و/أو المبلغة الجھات إلى
   كتروني.اإلل

 
 التصرف سوء حاالت تبلیغ على المجتمع في األفراد الجامعة تشجع التعلیمیة، البیئة وحمایة والمساءلة واألمن السالمة لتعزیز

 لمدّونة المخالفات عن بالتبلیغ یتعلق زمني ترتیب أو حد ھنالك لیس   .SCCS الـ إلى ،4 القسم في المبین النحو على المزعومة،
 على الحصول في الجامعة في المسؤولین صعوبة تزداد مخالفة، عن التبلیغ في الوقت طال كلما ولكن، ؛للطالب السلوك قواعد

 في ترغب ال التي الجھات من الشكاوي الجامعة ستقبل  المزعومة. بالمخالفات تتعلق التي القرارات إلصدار الشھود وإفادات المعلومات
 على قدرتھا في محدودة الجامعة تصبح قد علیھ، المدعى للطالب الكاملة األصولیة اإلجراءات متقد لكي ولكن، نفسھا؛ عن الكشف
ً  مستعد )SCCS( المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب إن  الشكوى. تلك مثل على والرد التحقیق  أو األفراد مع للتشاور أیضا

 مسار أنسب تحدید في والمساعدة للتطبیق القابلة الموارد قدمت لكي للقلق مثیر أو مخل لسلوك تعرضت أو شاھدت التي الجماعات
   للحسم.

 
 السلوك بالتبلیغ المجتمع في األعضاء كافة أوریغون في الوالیة جامعة تشجع  :)Amnesty Reporting( التبلیغ لدى العفو 3.6

 الطالبیة السلوك إجراءات الجامعة تتخذ لن التبلیغ، ھذا لمثل الدعم لتقدیم  ).4.4 (القسم الجنسي واالعتداء الجنسي بالتحرش المتعلق
 مخدرات أي أو الماریجوانا الكحولیة، للمشروبات الشخصي االستخدام حیال شاھد أو علیھ مدعى أو شاكي، أو ُمبَلِّغ، طالب أي ضد

 تبدأ قد ذلك، مع   خطر. يف آخر شخص أي سالمة أو صحة یضع لم استخدامھم أن شریطة الحادثة، وقت من بالقرب أو أثناء أخرى
 المخدرات أو الماریجوانا الكحولیة، للمشروبات الشخصي استخدامھم حول طالب أي مع تعلیمي بنقاش أوریغون في الوالیة جامعة

   األخرى.
 

 الوالیة وقوانین الفیدرالیة القوانین في للمخالفات المعالجة أو التحقیق یتم قد  ).Law the of Violations( القانون مخالفات 3.7
 عملیة قدما تمضي قد الجامعة، والیة نطاق في مزعومة مخالفة تقع عندما .للطالب السلوك قواعد مدّونة بموجب المحلیة والقوانین

 تحتفظ جنائي. أو مدني إجراء ألي الحالة أو الحادث نفس من تنشب لم أو نشبت جنائیة شكوى أي عن النظر بغض الطالب سلوك
 و/أو جنائي لتحقیق خاضعة طالبیة منظمة و/أو طالب بأن إخطارھا لدى اإلداري التعلیق لفرض سلطتھا ممارسة في ھابحق الجامعة
 ).9 القسم راجعوا اإلداري، للتعلیق األسباب من (للمزید شكوى

 
 قد  متواجدة. أصبحت قد و/أو الكافیة المعلومات على تحصل عندما المزعومة المخالفة حسم في المباشرة على الجامعة اختیار یقع قد

 اإلثبات) شروط - 5.2 القسم (انظروا )evidence of standard preponderance( البینة رجحان معیار الجامعة تطبق
 الـ وألن  المحاكم. بواسطة الجنائي الحل عن مستقلة القرارات وستتخذ المدونة لھذه المزعومة (المخالفات) للمخالفة المسؤولیة لتحدید
CCSS الطالب سلوك عملیات تستمر قد الطالب، سلوك لقواعد المدونة ھذه تطبق )processes conduct student( بغض 
 أو للطالب الجنائیة للتھم الحادث نفس حیال الجامعة قبل من إجراءات أي أو المدنیة، الدعاوي الجنائیة، التھم كانت إذا اعم النظر

  بعد. المحاكم بھا تقر لم أو ُخفِّضت، أو ألغیت، أو انتھت، قد أو االنتظار، قید المتھمة الطالبیة المنظمات
 

ً  نسحاباال المتھمون الطالب یختار األحیان بعض في  تختار قد أخرى، ناحیة من الجنائیة. التھم تُحسم أن إلى الجامعة من اختیاریا
 یحظى جدید زمني خط لتحدید طالب مع تعمل قد أو المعلومات، من المزید یتوفر أن إلى العملیة تبطئ قد أو حاالً، للمباشرة المؤسسة
  توجد حینما نسحاباال الطالب یختار حیث الحاالت في  األطراف. جمیع بموافقة
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 التالیة: الشروط إلى الطالب یخضع طالب، لسلوك االنتظار قید شكوى
 

 و الجامعة؛ حرم ضمن تجري التي مساعي كل حول الجامعة مع التواصل في یستمر أن المتھم الطالب على یجب •
 عملیة نتیجة العقوبات) ذلك في (بما المؤقتة القرارات و/أو والقیود، اإلجراءات، جمیع إطاعة المتھم الطالب على یتوجب •

  الغیاب إجازة أثناء الطالب سلوك
 

 الممنوع التصرف  :4 القسم

 الوالیة جامعة لمجتمع مناسب غیر التالیة ةالثانوی األقسام في المبین السلوك أوریغون في الوالیة جامعة تعتبر  السلوكیة. التوقعات 4.1
 ھو ما عدا ما السلوك ممارسة مكان عن النظر بغض الطالبیة، والمنظمات الطالب جمیع على التوقعات ھذه تنطبق  أوریغون. في

 المتعلق إلخ.) الذھنیة، الةالح المعرفة، النیة، (مثل األخرى العوامل من بدالً  السلوك، على المخالفات نتائج تستند   أدناه. علیھ منصوص
 العوامل الحین ذلك في االعتبار عین في تؤخذ ،للطالب السلوك قواعد لمدّونة مخالفة ُوِجدت إذا  ذلك. خالف یُذكر لم ما بالسلوكیات،

  العقوبات. من أي شدة على وستؤثر المشددة أو المخففة
 

   العقوبات. :6 القسم في المبینة للعقوبات یخضع التالي التصرف سوء ارتكاب حاول أو ارتكب أنھ یُثبَت طالب أي
 

   للطالب: السلوك قواعد مدّونة بموجب التالي التصرف یُمنع
 

 األكادیمي التصرف سوء 4.2
   

 مجحفة میزة یوفر أو إنجازه، أو معرفتھ أو ھعمل حیث من المجموعة أو الطالب یشّوه تصرف أي   األكادیمي التصرف سوء .1
 على تقتصر ال ولكنھا الممنوعة، التصرفات تشمل الخطر. أو للشبھة التربویة العملیة نزاھة یعرض أو فعلیة، أم كانت محتملة

 التالیة: باألعمال القیام محاولة أو القیام
a. .غیر للدراسة مساعدة وسائل أو أدوات معلومات، مواد، استخدام او إلى الوصول أو بھا، المصرح غیر المساعدة الغش 

 غیر ونصوص مواد استخدام واجب، أو امتحان في نسخ أو تعاون الحصر، ال المثال سبیل على األمثلة، تشمل بھا. مصرح
  إلخ. أخرى، إلكترونیة أجھزة أي أو اإلنترنت، شبكة أو الجوالة، للھواتف بھ مسموح غیر استخدام بھا، مصرح

b. آخر لشخص فن أو المعبرة األفكار أو بیانات أو كلمات، تقدیم أو آخر لشخص أفكار أو كلمات نسخ األدبیة. السرقة 
ً  كانت لو كما واستخدامھا  لھ/ا، كانت لو كما شخص ونظریات آراء تقدیم على، تقتصر ال ولكنھا األمثلة تشمل لھ/ا. ملكا

 العمل ذكره، أو للمصدر المناسب التوثیق بدون المنشورة) غیر المواد ذلك في (بما آخر شخص كلمات أو عمل استخدام
 إلخ. بذاتھ، الشخص كعمل وتقدیمھ مشروع في المشترك

c. .تغییر أو عاخترا البحوث، تزییف الحصر، ال المثال سبیل على األمثلة تشمل معلومات. ألي اختراع أو تلفیق التزویر 
 مثل أنشطة في االشتراك أو الساعات أو الحضور، عن التبلیغ في التزییف خیالیة، مصادر ذكر بتحریفھا، البیانات

 إلخ. العیادات، في أنشطة میدانیة، خبرات الخارجیة، التدریبات الداخلیة، التدریبات
d. .یساعد عمل أي المساعدة  ً  أو مواد تقدیم على، تقتصر ال لكنھا األمثلة، شملت أكادیمي. تصرف بسوء القیام في آخر شخصا

 القیام أو امتحان إلى الحضور آخر، لشخص األكادیمیة السجالت أو درجات، أو عمل، تغییر موافقة، بدون مساعدة
 تساھم أكادیمیة مساعدة أو عمل مقابل دفعة قبول أو دفع رشو، بیع، شراء، على اإلجبار آخر، لشخص المدرسي بالواجب

 إلخ. األكادیمي، التصرف بسوء القیام في
e. .في أخرى أسالیب أو التقییم، بأدوات التالعب الوثائق، أو المواد في تغییر بواسطة لمعلم عمل تقییم في التدخل التالعب 

 التدخل.
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f. المصدر وذكر اإلفصاح بدون آخر، مطلب أو لصف أو آخر لشخص أُكمل عمل تقدیم أو استخدام للعمل. متعدد تقدیم 
   المعلم. موافقة وبدون المناسب

g. معتمدة إعانة أو (المعلمین)، المعلم من إذن بدون التعلیمي المحتوى نشر و/أو تسجیل ترخیص. بدون واالستخدام التسجیل 
   ).Services Access sabilityDi( المعاقین تواصل خدمات مع منسقة

 
  العام التصرف سوء  4.3

 التالي: التصرف یُمنع الكحول. .2
a. ،كانت إذا حائزین الطالب یُعتبر للشرب؛ القانوني السن دون صأشخا قبل من الكحول شراء أو حیازة استخدام 

  أخرى؛ بطریقة للكشف قابل االستخدام كان إذا أو أجسامھم داخل المادة
b. ،ذلك كان إذا عدا ما الكحول، بیع أو توزیع أو عتصنی أو تجھیز  ً  وسیاسات القانون بموجب بصراحة مسموحا

    بالكحول؛ تتعلق التي الجامعة
c. الساري؛ القانوني الحد تتجاوز بنسبة الكحول تأثیر تحت سیارة قیادة   
d. إذا عدا ما مناسبات في أو الجامعة ممتلكات على التواجد أثناء ماالستخدا أو الحیازة العامة، المناطق في السكر حالة 

ً  ذلك كان    بالكحول؛ یتعلق فیما الجامعة سیاسات قبل من بصراحة مسموحا
e. حدوثھ؛ مكان عن النظر بغض السكر نتیجة للمدونة أخرى مخالفات أو الفوضوي التصرف  
f. مشروبات الشرب سن تحت الشخص لدى یكون أال من للتأكد الالزمة الخطوات اتخاذا في طالبیة منظمة فشل 

 و/أو تشغلھا أو حیازتھا في نقل وسائل أو ممتلكات أي داخل أو تنظمھا، أو ترعاھا التي المناسبات في كحولیة
 أو تستأجرھا؛

g. موافقة. بدون الكحول ابتالع على الشخص إجبار أو العمل عن العجز لتسھیل الكحول استخدام 
 

 التالي: التصرف یُمنع الماریجوانا. .3
a. ،السن دون أشخاص قبل من باستخدامھا المتعلقة األدوات أو مشتقاتھا أو الماریجوانا شراء أو یازةح استخدام 

  أخرى؛ بطریقة للكشف قابل االستخدام كان إذا أو أجسامھم داخل المادة كانت إذا حائزین الطالب یُعتبر القانوني؛
b. أثناء باستعمالھا تتعلق التي األدوات أو مشتقاتھا أو الماریجوانا ماستخدا أو حیازة العامة، المناطق في النشوة حالة 

  الجامعة؛ في مناسبات في أو الجامعة ممتلكات على التواجد
c. ،بصراحة؛ بذلك القانون سمح إذا عدا ما مشتقاتھا أو الماریجوانا بیع أو توزیع تصنیع، تجھیز    
d. مشتقاتھا؛ أو الماریجوانا تأثیر تحت السیاقة   
e. حدوثھ؛ مكان عن النظر بغض الماریجوانا، تسببھا التي النشوة نتیجة للمدونة أخرى مخالفات أو الفوضوي التصرف  
f. لدى مشتقاتھا أو الماریجوانا استخدام أو امتالك عدم من للتأكد الالزمة الخطوات كل اتخاذ في طالبیة منظمة فشل 

 أو تمتلكھا نقل وسائل أو ممتلكات أي خلدا أو تنظمھا، أو ترعاھا التي المناسبات في القانوني السن تحت شخص
 أو تستأجرھا؛ و/أو تشغلھا

g. مشتقاتھا. أو الماریجوانا استخدام جراء من موافقة بدون االبتالع أو العجز تسھیل 
 

 المخدرات الفیدرالیة، للمراقبة الخاضعة المواد على تقتصر ال ولكنھا "المخدرات" تشمل حیث التالي، التصرف یُمنع المخدرات. .4
 وصفة بدون تُستخدم/تُمتلك/تُداول التي واألدویة المخدرات، لتأثیر تُستخدم التي الطبیعیة المواد االصطناعیة، المستنشقات أو

 طبیة:
a. ،داخل المادة كانت إذا حائزین الطالب یُعتبر باستخدامھا؛ المتعلقة األدوات أو المخدرات شراء أو حیازة استخدام 

  أخرى؛ بطریقة للكشف قابل داماالستخ كان إذا أو أجسامھم
b. ،بصراحة؛ بذلك القانون سمح إذا عدا ما المخدرات بیع أو توزیع تصنیع، تجھیز    
c. المخدرات؛ استخدام بسبب العامة األماكن في النشوة  
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d. المخدرات؛ تأثیر تحت السیارات سیاقة   
e. مكان عن النظر بغض المخدرات خداماست عن الناتجة النشوة نتیجة للمدونة أخرى مخالفات أو الفوضوي التصرف 

  حدوثھ؛
f. في شخص أي لدى المخدرات استخدام أو امتالك عدم من للتأكد الالزمة الخطوات كل اتخاذ في طالبیة منظمة فشل 

 أو تستأجرھا؛ و/أو تشغلھا أو تمتلكھا نقل وسائل أو ممتلكات أي داخل أو تنظمھا، أو ترعاھا التي المناسبات
g. المخدرات. استخدام جراء من موافقة بدون االبتالع أو العجز تسھیل   

 
 یلي: ما على یساعد الذي السلوك .بالنظام المخل أو الُمشّوِش السلوك .5

a. المعقول، غیر الضوضاء  
b. العام، بالسلم اإلخالل  
c. ما حسب الجسم في الحمیمة التناسلیة/ األعضاء كشف أو التغوط أو التبول (مثل العامة األماكن في البغیض السلوك 

ً  یُعتَبر  القسم في مبین ھو كما التمییزي، أو الجنسي السلوك سوء إلى یؤدي لم لو حتى القانون، قبل من ممنوعا
4.4،(   

d. بالنظام. الشدید اإلخالل و/أو والتھدید العنف، سلوك  
e. في أخرى وأنشطة واإلدارة، والبحث، التعلیم، تعطیل ذلك يف بما أوریغون في الوالیة جامعة بعملیات اإلخالل 

 االفتراضي أو المادي الفضاء في تجري التي بھا مصرح جامعیة غیر أخرى أنشطة و/أو أوریغون، في الوالیة جامعة
  للجامعة.

 
 شخص. يأ سالمة أو صحة للخطر یعرض بدني أذى یسبب الذي السلوك للخطر تعریضھم أو باألشخاص األذى إلحاق .6
 

 سالمة أو بصحة الضرر بإلحاق معقولة توقعات عنھا تنتج فعلیة بطریقة أو الكالم أو الكتابة بواسطة بسلوك القیام :التھدیدات .7
 ممتلكات. أي في أضرار أو شخص أي

 
 التحرش، اثإلحد أو بنیة معینین، (أشخاص) شخص نحو الموجھة السائدة أو الشدیدة المتواصلة، المتكررة، األعمال التحرش. .8

 التصال المعقول التخوف عنھا ینتج التي األفعال أو الجسدي، باالتصال التھدید أو المحاولة ذلك في بما للفزع، أو لألذى أو
ً  االتصاالت على تقتصر ال ولكنھا األعمال ھذه مثل تشمل فیھ. مرغوب غیر  النصیة، الرسائل الھاتفیة، المكالمات لوجھ، وجھا
 االجتماعي. التواصل ئلوسا استخدام و/أو

 
 الضرر، یلحق أو یدمر، الذي أو شخص، أي سالمة أو البدنیة أو العقلیة الصحة للخطر یعرض الذي السلوك المھینة. الطقوس .9

 مجموعة، في العامة المشاركة أو والترقیة، واالنتساب، والقبول، باالستھالل، ویتعلق الخاصة، أو العامة الممتلكات یزیل أو
 العضویة أو المنظمة قبل من مقبولة أو علیھا موافق ألفعالا كانت إذا عما النظر بغض أكادیمي، أو اجتماعي برنامج منظمة،

 قد   للمخالفة. عذراً  المھینة للطقوس المعرض الشخص قبل من التعاون أو االشتراك یُعتبر ال بالمشاركة. مشروطة المستمرة
ً  األفعال ھذه عن التبلیغ في الفشل أو التدخل في الفشل یُعتبر  ال ولكنھا ،المھینة الطقوس ملوتش السیاسة. لھذه مخالفة أیضا

 على: تقتصر
a. للطالب. األكادیمي الحضور أو االشتراك أو لألداء معقول غیر تدخل 
b. أخرى مادة أي أو المخدرات أو الطعام أو للكحول مرغم ابتالع 
c. االجتماعي االتصال من المرغم اإلقصاء 
d. التخلي أو الخطف 
e. األشكال من شكل أي في البدنیة المعاملة لسوء أخرى وسائل أي أو التجدیف أو (الوسم) الَكيّ  أو الَجلد أو الضرب 
f. البدنیة) الریاضة أو العمل النوم، تحریم ذلك، على (مثاال ضروري غیر إرھاق خلق 
g. الشخصي االسترقاق  
h. المواد، أو التجھیزات وتجمیع/تركیب/شراء البیت تنظیف مثل معقول غیر أو متزن غیر مشترك عمل أو عمل  
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i. ولكنھ یشمل والذي الشخص، إذالل أو التخزیة أو التحقیر، منھ الغایة إن أو یقلل الذي سلوك أو نشاط في االشتراك 
 الصحة على یؤثر قد نشاط أي فرض أي أو الشدید اإلحراج إلى یؤدي قد بسلوك القیام على اإلجبار على، یقتصر ال
 في أفعال أو مثیرة بأعمال القیام الفضالت، تجمیع على، یقتصر ال ولكن ذلك، في (بما للشخص الذھنیة الكرامة أو

   إلخ.) مناسبة، غیر أو سافرة مالبس ارتداء العامة، األماكن
j. النفسي. أو العاطفي أو البدني األذى تسبب قد التي الطبیعیة العوامل أو الضوضاء أو للطقس، المعقول غیر التعرض 
k. الجامعة. سیاسیة مع تتنافى أو فاسقة أو قانونیة، غیر تُعتبر أنشطة في عنوة االشتراك 

 
 أو مشترك، شخص تجاه أو ضد متحالف ثالث طرف أو شخص بھ یقوم ومعادي متعمد فعل أي  ).Retaliation( االنتقام .10

 الطالب سلوك مكتب مع إداري إجراء أو استماع جلسة أو تقریر أو تحقیق، عملیة في مشتركا یُعتبر طرف أي أو شاھد،
 التصرف. أو بالسلوك یتعلق )SCCS( المجتمع ومعاییر

 
 الفشل أو التدخل أو تعطیل، أو استخدام، سوء إن )Process Conduct of Abuse( السلوك إجراءات استخدام سوء .11

 على: یقتصر ال ولكن ،ذلك في بما ،المدونة ھذه في مبین ھو كما الجامعة في الطالب سلوك لعملیة االمتثال في
a. ؛السلوك في تحقیق أو عملیة في المقدمة للمعلومات تشویھ وأ إتالف، ،تزویر 
b. الطالب؛ سلوك عملیة استخدام أو في، االشتراك في الشخص نیة حسن على التأثیر أو إحباط محاولة 
c. زائف؛ تقریر بتقدیم الشروع في التسبب أو المتعمد الشروع  
d. اإلجراءات أو تعلیمات، أو مفروضة، ات)(عقوب عقوبة أي تخطي في المحاولة أو إطاعة أو إكمال في الفشل 

 السلوك. تعملیا قبل من المحددة الحسم أحكام أو المؤقتة،
 

 المسؤولین قبل من وصادر معقول توجیھي أمر ألي االمتثال في الفشل إن ).Comply to Failure( االمتثال في الفشل .12
 في: الفشل على، یقتصر ال ولكن ھذا، یشمل  بواجباتھم. القیام أثناء أوریغون في الوالیة جامعة في القانون إنفاذ موظفي أو

 التفرق أو المبنى ترك االقتضاء، عند النفس عن التعریف الشخصي، االتصال بعدم المتعلقة التوجیھیة األوامر مراعاة
 إلخ. واالمتناع، التوقف كمجموعة،

 
 مالیة أدوات أو دفعات ھویات، سجالت، حسابات، وثائق، لمواد، المتعمدة الحیازة أو وضع أو التقدیم/العرض، التزویر. .13

 مزورة. أو محورة زائفة،
 

 أو األخرى، الثمینة واألشیاء والخدمات السلع ذلك في بما آخر، شخص لممتلكات بھ المصرح غیر األخذ )Theft( السرقة .14
 المسروقة. الممتلكات وحیازة المتعمد األخذ

 
 أو أوریغون في الوالیة جامعة بممتلكات التلف أو الضرر إلحاق )Destruction or Damage( التلف أو لضررا .15

 آخر. شخص ممتلكات
 

 أي إلى الوصول امتیازات استخدام سوء ).Use or Access Unauthorized( بھ المصرح غیر االستخدام أو الوصول .16
 تحمیل أو التحطیم، أو التعدي، ذلك في بما االفتراضي، أو الحقیقي الفضاء أو ممتلكات إلى بھ المصرح غیر الدخول أو عقار

 وریغون،أ في الوالیة بجامعة المتعلقة الدخول امتیازات استخدام سوء وأیضاً،  بھ. مصرح غیر دخول توفیر أو نوافذ، أو أبواب
 سبیل (على ممتلكات أو مبنى ألي بھ المصرح غیر االستخدام أو المشاركة التكرار، بھا، المصرح غیر الحیازة ذلك في بما

 لجامعة تابعة للدخول أخرى وسیلة أي أو مفتاح أو بطاقة، فقدان عن الفوري التبلیغ في الفشل إلخ.)؛ بطاقات، مفاتیح، - المثال
 غیر االستخدام أو اإلخالء؛ في الرفض أو الفشل بھ؛ المصرح غیر الوصول أو الدخول عنھ ینتج مما أوریغون، في الوالیة

    والخروج. للدخول اإلنذار ألبواب بھ المصرح
 

 مشابھ سكین أو مدیة أي أو الخطیرة، للكیماویات بھ المھدد االستخدام أو االستخدام أو الحیازة، إن ).Weapons( األسلحة .17
 مادة على تحتوي قذیفة أو لذلك؛ ةمشابھ آلة أو حدیدیة، مفاصل مصیدة، خنجر، القوس، سالح للتھدیف، أو للصید قوس لھا،

 تملكھا ممتلكات من أي في ممنوعة مماثلة آلة أو صاروخ، یدویة، قنبلة قنبلة، أو أخرى، كیماویة مادة أي أو محرقة أو متفجرة
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 القانون بموجب بصراحة بھ مصرح ذلك كان إذا عدا ما الجامعة، رعایة تحت األنشطة وفي معةالجا علیھا تسیطر أو
ً  تُمنع   بھا. المعمول والسیاسات  في الجامعة حرم خارج بھا التداول یتم أو تُستخدم والتي أعاله، مدرجة ھي كما األسلحة، أیضا

 داخل ناري سالح حیازة إن .للطالب السلوك قواعد لمدّونة ىأخر مخالفة أي اقتراف في تساھم إذا أو قانونیة غیر طریقة
ً  ممنوعة سیطرتھا تحت تقع التي األمالك أو الجامعة ممتلكات  باإلضافة  أخرى. محددة ومجموعات والموظفین للطالب، أیضا

 اإللكتروني لموقعا على الموجودة واألسلحة الناریة األسلحة عن المؤسساتیة والسیاسات للمعاییر مخالفة أي ذلك، إلى
http://uhds.oregonstate.edu/sites/uhds.oregonstate.edu/files/20162017_the_uhds_policy_guide_final.pdf،htt

p://fa.oregonstate.firearms.pdf-on-policy-edu/sites/fa.oregonstate.edu/files/manuals/gen/ous  
 تُعتبر http://leadership.oregonstate.edu/sites/leadership.oregonstate.065.pdf-edu/files/standards/weapons_576 و

 ً  المدونة. لھذه مخالفة أیضا
 

 وفي )Corvallis( كورفالیس حرم في "vaping" أو )vaporizing( التبخیر ذلك في بما التدخین، یُمنع ).Smoking( التدخین .18
 موجودة أوریغون في الوالیة لجامعة التدخین سیاسة إن بھ. المعمول والقانون السیاسات بموجب علیھ منصوص ھو كما أخرى أماكن
 اإللكتروني: الموقع على

040.pdf-http://leadership.oregonstate.edu/sites/leadership.oregonstate.edu/files/standards/smoking_576  
  map-boundary-http://studentlife.oregonstate.edu/smokefree/campusالجامعي: الحرم لحدود خریطة ھنا توجد

 
 للموارد المقبول االستخدام سیاسة مخالفة .Resources Computing of Misuse اإللكترونیة الموارد استخدام سوء .19

university-use-manual/acceptable-http://fa.oregonstate.edu/gen-  اإللكتروني: الموقع على الموجودة نیة،اإللكترو
resource-computing الموارد استخدام المحفوظة، النشر حقوق ذات للمواد بھ المصرح غیر النقل على، یقتصر ال ولكن ذلك، یشمل 
 أو اإللكترونیة المنتدیات بواسطة یُنقل أو یجري الذي التحرش أو المعاملة، وسوء والتھدیدات، قانوني، غیر بتصرف للقیام اإللكترونیة

 اإللكتروني. البرید
 

 أي توزیع بھا یتم أخرى طریقة بأي أو المشاركة أو التصویر، إن ).Recording Unauthorized( بھ لمصرحا غیر التسجیل .20
 كان/ت عندما سابقة موافقة أو معرفة دون أُِخذت صورة، أو رقمي تسجیل أو فوتوغرافیة، صورة أو فیدیو، أو صوتي، تسجیل

 والضیق. األذى سیسبب معقول وبشكل األرجح على تسجیلال كان إذا أو للخصوصیة، معقول توقع یُسجل الذین للشخص
 

 للتطبیق مطلوبة لمعلومات طالب قبل من تدلیس أي أو الكشف، في الطالب فشل ).Disclose to Failure( الكشف في الفشل .21
 أي تحدیث في الطالب فشل  إلخ. الجنسي، المعتدي وضع عن الكشف متطلبات أو الجنائیة، اإلدانات مثل للجامعة، برنامج أو للجامعة
 إلخ. للكشف، القانونیة المتطلبات اإلدانة، كالشطب، الحالة، في تغییر لدى فورا سابقا، مطلوبة كشوف

 
 الممازحات على تقتصر ال لكنھا ذلك، في بما السالمة، و/أو للصحة أخطار أي تسبیب )Safety and Health( والسالمة الصحة .22

  إلخ. األسطح، الشرفات، وإلى للمباني، الخارجیة الجدران على التسلق فیھا، أو لیھاع أو النوافذ من التدلي الخطرة،
 

 أو االتفاقیات المقاییس، السیاسات، من أخرى مجموعة مخالفة )Policies University Other( للجامعة أخرى سیاسات .23
 الطالب ومشاركة قیادة الجامعة، في والطعام ناإلسكا خدمات ذلك في بما أوریغون، في الوالیة جامعة في بھا المعمول القواعد

)Leadership Student & Involvement،( الجامعة فتیات ونادي األخوة حیاة سیاسات ومركز ) Fraternity for Center
policies Life Sorority and.( 

 
 والحكومة الوالیة وقوانین ةالمحلی القوانین بموجب ممنوع سلوك ممارسة )Behavior Unlawful( القانوني غیر السلوك .24

 الفیدرالیة.
 

   للطالب. السلوك قواعد لمدّونة مخالفة ارتكاب في اآلخرین دعم أو مخالفة بنیة اآلخرین مع التصرف .)Collusion( التآمر .25
 
 

http://uhds.oregonstate.edu/sites/uhds.oregonstate.edu/files/2016-2017_the_uhds_policy_guide_final.pdf
http://fa.oregonstate.edu/sites/fa.oregonstate.edu/files/manuals/gen/ous-policy-on-firearms.pdf
http://fa.oregonstate.edu/sites/fa.oregonstate.edu/files/manuals/gen/ous-policy-on-firearms.pdf
http://fa.oregonstate.edu/sites/fa.oregonstate.edu/files/manuals/gen/ous-policy-on-firearms.pdf
http://leadership.oregonstate.edu/sites/leadership.oregonstate.edu/files/standards/weapons_576-065.pdf
http://leadership.oregonstate.edu/sites/leadership.oregonstate.edu/files/standards/smoking_576-040.pdf
http://studentlife.oregonstate.edu/smokefree/campus-boundary-map
http://fa.oregonstate.edu/gen-manual/acceptable-use-university-computing-resources
http://fa.oregonstate.edu/gen-manual/acceptable-use-university-computing-resources
http://fa.oregonstate.edu/gen-manual/acceptable-use-university-computing-resources
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  )Misconduct Discriminatory( التمییز على المبني التصرف سوء 4.4
 الوضع على مبني فیھ، مرغوب غیر تصرف أي )Harassment Discriminatory( التمییز على المبني التحرش .26

 اإلثني، أو القومي األصل الجینیة، المعلومات السن، اللون، العرق، الجنسي، التعبیر أو الھویة (الجنس، المحسوس أو الحقیقي
 أو الحدة من الكفایة فیھ بما )،أخرى محمیة أوضاع أو الجنسي المیل الدین، القدماء، المحاربین وضع العقلیة، أو البدنیة اإلعاقة

 االشتراك من الشخص قدرة یمنع أو من یحد أو للشخص، العملي أو األكادیمي األداء في یتدخل إنھ حیث التكرار أو االستمرار
ً  االستفادة أو    الجامعة. أنشطة أو فرص أو خدمات، أو برامج من كلیا
 

 المعروف طلب أو فیھ، مرغوب غیر جنسي إغراء أي .)enderG( االجتماعي النوع على المبني أو الجنسي التحرش .27
   عندما: جنسي طابع لھ بدني أو شفوي تصرف أي أو الجنسي،
a. ضمنیاً، أم صراحة التصرف، ھذا لمثل اإلذعان یصبح  ً ً  أو حكما  الشخص؛ تعلیم أو لتوظیف شرطا
b. الشخص قبل من التصرف ھذا لمثل الرفض أو اإلذعان یصبح  ً  والتي بالتعلیم المتعلقة القرارات أو للتوظیف أساسا

 أو، الشخص؛ ھذا مثل على تؤثر
c. عمل في بالتدخل متعمد، غیر أو متعمد وقع، لھ یكون أن التغلغل، أو الحدة من یكفي ما التصرف ھذا في إن 

 على أثیرالت ھذا مثل لھ یكون وأن مھینة أو عدوانیة أو مخیفة بیئة خلق قد ألنھ األكادیمي، أدائھ/ا أو الشخص
     الشخص. ذلك وضع في عاقل شخص

d. حدة ازدادت كلما   الحدة. من یكفي ما للحادثة كانت إذا عدوانیة بیئة بمفردھا جنسي تحرش حادثة تخلق قد 
ً  عدوانیة، بیئة وجود على للداللة الحوادث من مستمرة سلسلة لبیان الحاجة قلت التصرف،  التحرش كان إذا خصیصا
   أیضاً. عدوانیة بیئة یخلق قد شدید، یكن لم لو حتى المتواصل، أو المتكرر وكالسل   جسمانیاً.

e. كان إن طالب/ة، نحو الموجھ الموظف سلوك یُشكل قد  ً ً  فیھ، مرغوب غیر أو مرغوبا  جنسیاً. تحرشا
f. العدوانیة البیئة في الجنسي التحرش تقیّم عندما الجامعي الحرم خارج التصرف تأثیر االعتبار بعین الجامعة ستأخذ 

 الحرم. داخل
 

 طفیفاً، كان مھما جنسي، لمس أي ).Contact Sexual Consensual-Non( الرضائي غیر الجنسي االتصال .28
  بالقوة. و/أو رضا بدون آخر، لشخص شخص قبل من شيء، أي باستخدام
a. لمس أو التناسلیة، األعضاء أو الفخذ أصل األرداف، بالثدیین، المتعمد االتصال یلي: ما الجنسي االتصال یشمل 

 أي أو األعضاء بھذه أنفسھم أو آخر شخص لمس على اآلخرین إجبار أو الجسمانیة، األعضاء ھذه من بأي األخرین
 جنسیة. بطریقة متعمد جسماني اتصال أو منھا،

 
 شيء، أي باستخدام جنسي، جماع أي ).Intercourse Sexual Consensual-Non( الرضائي غیر الجنسي الجماع .29

   بالقوة. و/أو رضا بدون آخر، شخص مع شخص قبل من
a. الفم واتصال األصبع أو اللسان، ما، شيء القضیب، بواسطة الشرج أو المھبل في دخول یلي: ما الجماع یشمل 

  طفیفاً. االتصال أو الدخول كان مھا التناسلي، بالعضو
 

 یقتصر ال ولكن یشمل، جنسي نشاط أي )tivityAc Sexual Consensual-Non( الرضائي غیر الجنسي النشاط .30
 سلوك سوء النشاط ھذا مثل یُعتبر   النشاط. ذلك حیال الرضا على الحصول دون والمداعبة الجسم أجزاء ولمس التقبیل على،
 .ال أو جنائي أو مدني قانون أي التصرف خالف إذا اعم النظر بغض السیاسة ھذه بموجب جنسي

 
 أو الستغاللھ آخر، لشخص مھین بشكل أو رضا بدون الجنسي االستغالل ).Exploitation xualSe( الجنسي االستغالل .31

 الجنسي السلوك سوء مخالفات أحد یشكل ال السلوك ذلك وإن المستَغَل، الشخص عدا ما شخص أي الستفادة أو شخصیة، لمنفعة
 یلي: ام على تقتصر ال ولكنھا الجنسي، االستغالل عن األمثلة تشمل  األخرى.
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a. آخر لشخص المتعمد السماح أو الجنسي، نشاطھ/ا أو آخر شخص لتعري المتعمد االستماع أو المراقبة رضا، بدون 
 األشخاص كافة موافقة أو معرفة دون خصوصي، مكان في یجري والذي برضا، جنسي لنشاط االستماع أو بمراقبة

 المعنیین؛
b. األطفال؛ عن إباحیة صور على تحتوي مواد حیازة أو مشاھدة 
c. أو الجنسي للنشاط صوتیة تسجیالت أو الفیدیو، الفوتوغرافیة، الصور للصور، رضا بدون العام والتوزیع المشاركة 

 المعنیة؛ األطراف كافة وموافقة معرفة بدون توزیعھا أو خصوصي، مكان في الجاري التعري
d. الرضا؛ بعدم تتسم ظروف في سیةالجن أعضائھ/ا كشف على آخر شخص حث أو التناسلیة األعضاء عن الكشف  
e. منقول مرض أو جنسیاً، منقول اللتھاب آخر لشخص المتعمد التعریض  ً  علمھم؛ بدون ،جنسیا
f. رضا؛ بغیر جنسي لنشاط عرضة آخر شخص جعل لغرض الوعي فقدان حالة تحفیز 
g. البغاء. لممارسة آخر شخص دفع 

 
 المرتبط العنف ،IPV یُسمى ما أو الحمیم الشریك عنف یشمل )Violence Partner Intimate( الحمیم الشریك عنف .32

 ضد موجھ بالعنف تھدید عمل أو عنف IPV الـ إن  الشخصیة. العالقات في العنف من أخرى وأنواع المنزلي العنف بالتواعد،
   المزعوم. الجاني مع أخرى حمیمة عالقة أي أو تواعد أو جنسیة، عالقة في مضطلعاً/ة كان أن سبق أو مضطلع شخص

a. والوصول الفرص تكافؤ مكتب سیتخذ عالقة، وجود مسألة وجدت إن )EOA(  ًقرارا  ً  وصف أساس على مبنیا
 االعتبار بعین واألخذ األطراف، بین للتفاعل المرات تعدد للعالقة، المتھم الطرف وصف للعالقة، الُمبَلِّغ الطرف

 ونوعھا. العالقة طول
b. مجاالً  یشمل نأ الحمیم الشریك عنف باستطاعة  ً   السیاسة. ھذه في الممنوع السلوك كل ذلك في بما السلوك، من واسعا

 الضرر إلحاق الھجوم، التھدیدات، شكل IPV الـ یتخذ قد  للسلوك. مستمر نمط أو واحد عمل إلى ذلك یشیر قد
 العائلة في أعضاء ضد أو ،الرومانسي أو الجنسي الشریك ضد العنف الذاتي، بالعنف التھدید أو العنف، بالممتلكات،

   الرومانسي. أو الجنسي الشریك أصدقاء أو
 

 أو سالمتھ/ا على الخوف عاقل لشخص یسبب والذي معین شخص نحو موجھ السلوك من نوع ممارسة )Stalking( المالحقة .33
 التعریف: ھذا وألغراض  شدید. عاطفي اضطراب معاناة أو اآلخرین سالمة

a. المرتكب بھا یقوم تصرفات على، ینحصران ال ولكن یشمالن أكثر، أو تصرفین إلى السلوكي النھج یشیرمعنى 
 أو جھاز أو أسلوب، أو فعل، أي بواسطة ثالثة، أطراف بوسطة أو مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة المزعوم،

 شخص؛ بممتلكات یتدخل أو شخص حول أو مع یتواصل أو یھدد یرصد، یالحظ، یراقب،  یالحق، طریقة،
b. الُمبَلِّغ؛ كالطرف المحمیة األوضاع نفس ولھ مماثلة ظروف تحت عاقل شخص إلى العاقل الشخص ىمعن یریش 
c. من لیس ولكن یتطلب، قد والذي خطیر، أسى أو نفسیة معاناة إلى شدید عاطفي اضطراب معاناة معنى یشیر 

 إرشاد. أو أخرى مھنیة أو طبیة معالجة على الحصول الضروري
d. الوسائل باستخدام المزعوم المقترف یقوم حیث المالحقة من نوع وھي اإللكترونیة، المالحقة المالحقة تشمل 

 الجوالة، الھواتف (البلوغات)، اإللكترونیة المدونات االجتماعي، التواصل ومواقع اإلنترنت، شبكة مثل اإللكترونیة
 ھذا. النشاط لممارسة مماثلة أخرى أجھزة أو النصیة الرسائل

 
 
 
 
 

 



 12 

 سلوك عملیة ھدف إن ).Procedures and Process Conduct Student( الطالب سلوك وإجراءات عملیة  :5 القسم
 إصدار عند لذلك، للطالب؛ السلوك قواعد مدّونة مخالفة عن مسؤول غیر أم مسؤوالً  الطالب كان ما إذا القرار إلى الوصول ھو الطالب
ً  ولكن الطریقتین، من بأي الجامعة تفترض ال )،charge of notice( تھمة بتوجیھ إشعار  األدلة كافة تستعرض ذلك عن عوضا

   بالمسؤولیة. یتعلق قرار التخاذ المتوفرة

 المدیر سیعین الطالب. سلوك عملیة وتنفیذ تنسیق عن مسؤول عنھ/ا، ینوب من أو المجتمع، ومعاییر الطالب سلوك بمكت مدیر إن
 من مدربین أعضاء أو والطعام، اإلسكان خدمات مكتب ضمن المجتمع، ومعاییر الطالب سلوك مكتب في األساتذة من إداریین أعضاء
   الطالب. سلوك عملیة في اإلداریین االستماع جلسات مسؤولي بمھام للقیام الجامعة مجتمع

 تقریر، أو شكوى، )SCCS( المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب أستلم إذا  ).Charge of Notice( تھمة بتوجیھ إشعار 5.1
 السلوك قواعد ّونةمد انتھكت قد تكون قد طالبیة منظمة أو طالب أن إلى لإلشارة الكفایة فیھ ما وجود ویستنتج تحري بعملیة یقوم أو

ً  الطالبیة الطالب/المنظمة عنھ ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب سیشعر ،للطالب  تھمة بتوجیھ إشعار في خطیا
  وأجزاء المزعوم، التصرف ومكان والوقت والتاریخ، المزعومة، التصرفات تھمة بتوجیھ اإلشعار سیحدد المزعومة. االنتھاك/ات

 المسألة. بمراجعة ستقوم استماع ھیئة وأي انتُِھكت، بأنھا یُزعم التي للطالب السلوك دقواع مدّونة

 لتحدید عمل أیام )3( ثالثة غضون في SCCS بـ لالتصال الطالبیة المنظمة أو الطالب إلى تعلیمات تھمة بتوجیھ اإلشعار سیعطي
 في تفشل التي الطالبیة المنظمات أو للطالب استماع جلسة لعقد والوقت التاریخ یُحدد أن المرجح من االستماع. جلسة ووقت تاریخ
 لقضیتھم االستماع یجري أن الممكن ومن االستماع، ھیئة إشعار بدون استماع جلسة عن تتغیب التي أو استماع، جلسة لعقد موعد تحدید

 وقد اإللكتروني. البرید بواسطة الطالبیة المنظمة أو الطالب إلى القرار إشعار سیُرسل غیابھم، في لقضیتھم االستماع تم إذا  غیابھم. في
   استماع. جلسة في الطالب یشترك أن إلى الطالب تسجیل على حجز فرض المستمعة الھیئة تختار

 الھیئة بین الموافقة تمت إذا إال األقل، على عمل أیام )5( خمسة اإلشعار وتقدیم االستماع جلسة تاریخ بین الزمنیة الفترة ستكون
   المتھمة. الطالبیة والطالب/المنظمة المعینة المستمعة

of Office ( والوصول الفرص تكافؤ مكتب إلى )4.4 القسم (راجعوا التمییزي السلوك سوء حول التقاریر SCCS مدیر سیحیل
(EOA Access and Opportunity Equal(( .سوء سیاسة في المحددة األحكام بموجب وتُسھَّل بالتحقیقات سیُباَشر  للتحقیق 
http://eoa.oregonstate.edu/sexual-( اإللكتروني الموقع على الموجودة أوریغون في الوالیة جامعة في الجنسي السلوك

stalking-and-violence-dating-violence-domestic-assault-sexual-ssmenthara.( اإلجراءات عن المعلومات من للمزید 
    .Equal.Opportunity@oregonstate.edu اإللكتروني بالعنوان االتصال یُرجى ،EOA قبل من المتخذة

 القسم في المحددة التمییزي السلوك سوء أو الجنسي السلوك سوء لسیاسات المزعومة للمخالفات الرئیسي المحقق EOA الـ ستكون
 سوء لسیاسات المزعوم االنتھاك عنھا نتج التي باألحداث تتعلق التي أخرى مزعومة مخالفات في EOA الـ تحقق قد ذلك، مع ؛4.4

 بذلك ستقوم أخرى، مزعومة تمخالفا أو العام السلوك سوء في EOA الـ تحقق عندما  التمییزي. السلوك سوء أو الجنسي السلوك
 سلوك سوء المزعومة المخالفات من أكثر أو واحد یُعتبر لم لو حتى الجنسي، السلوك سوء سیاسة في المحددة لإلجراءات استناداً 
 سوء عن یبلغ عندما المواد استخدام/تعاطي في مخالفات عن الطالب یكشف عندما 3.6 القسم في المحددة العفو حمایات تُطبق  جنسي.
    الجنسي. السلوك

 السلوك سوء سیاسة في علیھا المنصوص باإلجراءات القیام وطرق العملیات مع توازٍ  في واإلجراءات اإلشعار یجري الحاالت ھذه في
 المدونة. لھذه 5.12 القسم في إلیھا مشار ھي كما أوریغون، في الوالیة جامعة في الجنسي

http://eoa.oregonstate.edu/sexual-harassment-sexual-assault-domestic-violence-dating-violence-and-stalking
http://eoa.oregonstate.edu/sexual-harassment-sexual-assault-domestic-violence-dating-violence-and-stalking
http://eoa.oregonstate.edu/sexual-harassment-sexual-assault-domestic-violence-dating-violence-and-stalking
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 أو كان إذا عما القرارات بوضع تقوم عندما البینة رجحان معیار الجامعة ستستخدم  ).Proof of Standard( اإلثبات شروط 5.2
 المخالفة بأن البینة رجحان معیار یعني  للطالب. السلوك قواعد مدّونة في المخالفات عن مسؤوال الطالبیة المنظمة أو الطالب یكن لم

 قد الممنوع السلوك یكون أن ىعل دلیل وجود عدم من أكبر االغلب الدلیل بأن القرار أساس على مبنیة للطالب السلوك قواعد مدّونة في
   وقع.

 
 طریقة أفضل إلقرار المعلومات من المزید إلى الجامعة تحتاج حیث الحاالت بعض توجد  ).Investigations( التحقیقات 5.3

 مع التحقیقیة االجتماعات تجري قد تحقیقیة. اجتماع/ات بعقد الجامعة تباشر قد ةالحال ھذه في   للطالب. السلوك سوء ادعاء لتباشر
 بالقضیة. درایة على یكونوا قد الذین آخرین أفراد أي أو المبلغة األطراف الشھود، الشكوى، أصحاب المتھمین، الطالب/الطالب

 
 باألطراف المتعلقة والمعلومات المتوفرة، األدلة اإلشعار، أو الشكوى الحادثة، طبیعة في الجامعة تنظر التحقیقي، االجتماع أثناء

 یلي: ما العملیة ھذه عن یسفر قد  المعنیین.
 إن أو التحقیق لمتابعة األدلة من یكفي ما وجود عدم بسبب إما الوقت، ذلك في یُغلق أن یجب التحقیق أو القضیة بأن قرار  .1

  ،للطالب السلوك قواعد مدّونة مع یتنافي ال ھأن بید الحقیقة، في حصل لو حتى المزعوم، السلوك
 قد تكون قد للطالب السلوك قواعد لمدّونة انتھاك حادثة بأن األدلة من یكفي ما تتوفر عندما شموالً، األكثر التحقیق إن .2

  المعلومات؛ من المزید تجمیع ویجب حصلت
  الطالب. سلوكل المناسبة اإلجراءات اتخاذ في والمباشرة تھمة بتوجیھ إشعار خطاب .3

 
 یلقى  ).Organizations Students/Student by Participation( الطالبیة الطالب/المنظمات قبل من االشتراك 5.4

ً  الطالبیة الطالب/المنظمات ً  تشجیعا  في تربویة الطالب سلوك عملیة وألن  الطالب. سلوك عملیة مراحل كافة في مباشرة لالشتراك قویا
 مثل توفیر من یمكنھم وضع أفضل في الطالبیة الطالب/المنظمات إن والمشددة، المخففة الظروف االعتبار بعین خذاأل وبسبب طبیعتھا،

 تمضي قد العملیة، في االشتراك عدم الطالبیة الطالب/المنظمات یختار إذا  المباشر. االشتراك بواسطة تعلمھم وتعزیز المعلومات ھذه
ً  القضیة     الطالبیة. الطالب/المنظمات من مساھمة أي بغیاب قرار یؤخذ وقد بدونھم قدما

 
 مرشداً  الشاكي أو المتھمة الطالبیة المنظمة المتھم، الطالب یحضر قد العملیة، من مرحلة أي في  ).Advisors( المرشدون 5.5

ً  لیس المرشد إن طالما الطالبیة، المنظمة أو الطالب قبل من اختیاره یتم )1( واحداً   أو شاكي، أو (كشاھد، المزعومة الحادثة في طرفا
 ال  االستماع. جلسة أو التحقیق أو االجتماع مسار أو انضباط یعرقل ال تواجدھم أو اشتراكھم أو وجودھم وإن إضافي)، متھم طالب
 المنظمة أو الطالب یتكلم أن المتوقع من إذ السلوك؛ عن اجتماع أو جلسة في الطالبیة المنظمة أو الطالب عن نیابة التكلم للمرشد یُسمح

ً  الجامعة مسؤولي لتكلم صریح بشكل الطالب یوافق مرشد، بإحضارھم  األوقات. كل في أنفسھم عن الطالبیة  الطالب معلومات عن علنا
 لیسمحوا صیةالخصو في حقھم عن التنازل في الطالبیة المنظمة أو الطالب یرغب إذا    الطالب. مع وجودھم أثناء مرشد أي أمام

ً  بذلك القیام بإمكانھم الخاصة، بالمعلومات بالمشاركة أكثر بشكل للجامعة  المجتمع. ومعاییر الطالب سلوك مكتب إلى كتابیا

 إن الطالب. جمیع إلى الطالب سلوك عملیة اإلمكان بقدر الوصول تسھل أن SCCS الـ تلتزم )Accessibility( الوصول 5.6
ً  االشتراك یستطیعون ال الذین الطلبة  التصریحات توفیر ذلك في (بما أخرى طرق في لالشتراك ترتیبات إجراء یطلبوا قد شخصیا

 غیر یطلب قد  المعقولة. التسھیالت على صولالح المعاقین للطالب یحق إلخ.). اإلنترنت، خالل من أو الھاتف بواسطة المكتوبة،
 خارج كانون إذا أو اللغوي، الدعم لإلعاقة، تسھیالت یتطلبون الذین الطالب على یجب  للترجمة. خدمات اإلنجلیزیة باللغة الناطقین

 في لالشتراك قابلیتھم على تؤثر أخرى عوامل لدیھم كانت إذا أو بالحضور، صحتھم لھم تسمح ال أخرى بطریقة أو الجامعي، الحرم
 االستماع جلسة أو الندوة أو االجتماع، قبل عمل أیام 3 في المجتمع ومعاییر الطالب سلوك بمكتب یتصلوا أن الطالب سلوك عملیة
 الطلبات مراعاة في SCCS إمكانیة ونتك قد  .SCCS قبل من لمراجعتھ طلب، لتقدیم sccs@oregonstate.edu العنوان على

   كاف. سابق إنذار بدون محدودة
 

mailto:sccs@oregonstate.edu
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 سلوك عملیة في المتھمة الطالبیة المنظمات/بالطال یختار قد  ).Preparation Process-Pre( العملیة قبل التحضیر 5.7
ً  یستعدوا أن الطالب  القسم (راجعوا الالزمة المعقولة التسھیالت طلب إلى باإلضافة  اللجنة. استماع جلسة أو اإلداري الجتماعھم مسبقا

 الصلة) ذات الحاالت (في دیدلتح و/أو السلوك، عملیة عن األسئلة لتوجیھ مسؤول موظف مع باالجتماع للطالب یُسمح الوصول)، 5.6
 وقت في المجمعة األدلة مراجعة للطالب یُسمح كما بذلك. بالقیام والطریقة شھود إحضار یقترحوا أو یحضروا أن باستطاعتھم كان إذا

 جلسة قبل ةساع 72 من أكثر لیس ولكن األقل على ساعة 24 ھذه المراجعة فترة تُمنح   االستماع. جلسة موعد قبل الطرفان علیھ یتفق
 التوقعات یراعون طالما الطالب، سلوك عملیة من مرحلة أي في معھم مرشد إحضار الطالبیة للطالب/المنظمة یُسمح االستماع.

   .5.5 القسم في علیھا المنصوص
 

 في األكادیمي غیر الطابع ذات السلوكیة المخالفات تُحسم )Conferences Administrative( اإلداریة االجتماعات 5.8
 المتوفرة المعلومات الستعراض عادل منتدى توفیر ھو اإلداري االجتماع من الغرض إن  االجتماع. جلسات مسؤول مع إداري اجتماع
 قد كان إذا ما البینة رجحان بواسطة )officer hearing( االستماع جلسات مسؤول سیقرر  مفترض. سلوك سوء بحادث المتعلقة

 حتى الممكنة، العقوبات بكل یوصي أن االستماع جلسات مسؤول یستطیع ال. أم المزاعم عن مسؤولین لطالبیةا الطالب/المنظمة أن تبیّن
   اإلداري. االجتماع عملیة في التالیة اإلجراءات ستُستَخدم الشھادة. إبطال أو الجامعة من الطرد أو الفصل ذلك وبما إلى

 
 الطالبیة الطالب/المنظمة إلى تھمة بتوجیھ إشعاراً  اإللكتروني البرید بواسطة یُرسل المزعوم، السلوك لسوء التقریر استالم بعد .1

 لعقد موعد لتحدید عمل أیام )3( ثالثة غضون في بالرد الطالبیة الطالب/المنظمة إلى توجیھات ستُصدر  بالمزاعم. تعلمھم
 تحدید في تفشل التي الطالبیة المنظمات أو للطالب استماع جلسة لعقد والوقت التاریخ یُحدد أن المرجح من  إداري. اجتماع
 االستماع یجري أن الممكن ومن االستماع، جلسات مسؤول إشعار دون محدد، اجتماع عن تتغیب التي أو اجتماع، لعقد موعد

 البرید بواسطة بیةالطال المنظمة أو الطالب إلى القرار إشعار سیُرسل غیابھم، في لقضیتھم االستماع تم إذا  غیابھم. في لقضیتھم
 اإلداري. االجتماع الطالب یكمل أن إلى الطالب تسجیل على حجزاً  یفرض أن االستماع جلسات مسؤول یختار قد اإللكتروني.

ً  أو مرشداً  الطالب یُحِضر قد .2   .5.5 القسم بموجب وذلك مساعداً  شخصا
 المعلومات، من المزید ولتقدیم الحادث، وبعد وأثناء ،قبل حدث عما قصتھم لسرد فرصة للطالب تتاح اإلداري، االجتماع أثناء .3

  المزاعم. أو بالتقریر الصلة ذات والسیاق والشھود
 السیاسات من كل مخالفة عن مسؤول" "غیر أم "مسؤول" الطالبیة الطالب/المنظمة كان إذا ما االستماع جلسات مسؤول سیقرر .4

ً  المزعومة  یقرر إذا المسؤولیة. تحدید عدم استنتاج إلى یصل قد أو ،5.2 القسم في نمبی ھو كما البینة رجحان معیار مستخدما
 الطالب سلوك مدیر مع سیتشاورون الطالبیة، المنظمة أو الطالب عاتق على تقع المسؤولیة أن االستماع جلسات مسؤول
  المناسبة. العقوبات لفرض المجتمع ومعاییر

 باتخاذ إشعار ضمن عقوبات أي فرض مناسباً، ذلك كان وإذا للمسؤولیة، لنھائيا القرار بتبلیغ االستماع جلسات مسؤول سیقوم .5
ً  سیشمل اإللكتروني. البرید بواسطة الطالبیة الطالب/المنظمة إلى قرار  حقوق عن معلومات قرار باتخاذ اإلشعار أیضا

  المعلومات). من للمزید 8 القسم (راجعوا الطعن في الطالبیة الطالب/المنظمة
 

 تفضیل حسب ).Hearings Committee SCCS( المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب استماع لساتج .95
 تُحال قد عنھم، ینوب من أو المجتمع، ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر أو اللجنة)، استماع جلسة طلب (في الطالبیة الطالب/المنظمة

 ھو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك لمكتب اإلداري االجتماع من الغرض إن  إداري. اجتماع من بدالً  اللجنة، استماع جلسة إلى القضیة
 ومعاییر الطالب سلوك لجنة ستقرر المفترض. السلوك سوء بحادث تتعلق التي المتوفرة المعلومات لمراجعة عادل منتدى یرتوف

 سلوك لجنة تستطیع  ال. أم المزاعم عن مسؤولین الطالبیة الطالب/المنظمة أن تبیّن قد كان إذا ما البینة رجحان بواسطة المجتمع
  الشھادة. إبطال أو الجامعة من الطرد أو الفصل ذلك وبما إلى حتى الممكنة، العقوبات بكل صيتو أن المجتمع ومعاییر الطالب

 التالیة الخطوات ستُستَخدم
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   اللجنة: استماع جلسة عملیة في

 لطالبیةا الطالب/المنظمة إلى تھمة بتوجیھ إشعاراً  اإللكتروني البرید بواسطة یُرسل المزعوم، السلوك لسوء التقریر استالم بعد .1
 لعقد موعد لتحدید عمل أیام )3( ثالثة غضون في بالرد الطالبیة الطالب/المنظمة إلى توجیھات ستُصدر  بالمزاعم. تعلمھم
 تفشل التي المتھمة الطالبیة المنظمات أو للطالب استماع جلسة لعقد والوقت التاریخ یُحدد أن المرجح من للجنة. استماع جلسة

 في لقضیتھم االستماع یجري أن الممكن ومن إشعار، بدون محدد اجتماع عن تتغیب التي أو تماع،اج لعقد موعد تحدید في
 بواسطة المتھمة الطالبیة الطالب/المنظمة إلى قرار باتخاذ اإلشعار سیُرسل غیابھم، في لقضیتھم االستماع تم إذا  غیابھم.
 ثالثة من تتألف ھیئة أمام الطالبیة الطالب/المنظمة یحضر ،استماع جلسة لعقد SCCS لجنة تدعو عندما اإللكتروني. البرید

   ).1( واحد طالب األقل وعلى )1( واحد موظف أو أستاذ من األقل على تتألف مدربین، أعضاء
 الطالب سلوك مكتب موظفي اللجنة، أعضاء لغیر مغلقة المجتمع ومعاییر الطالب سلوك للجنة االستماع جلسات كافة إن .2

 القسم (راجعوا اللجنة رئیس قبل من معتمدین شھود وأي ومرشدھم، المتھمة األطراف عنھم، ینوب من أو جتمعالم ومعاییر
  المحاكم. أو اإلداریة القضایا جلسات تتخذھا التي الخطوات تتبع وال رسمیة غیر االستماع جلسة إن ).6 رقم ،5.9

 بجلسة المجتمع ومعاییر الطالب سلوك لجنة تباشر قد تحضر، ولم صحیحة بطریقة الطالبیة الطالب/المنظمة إشعار تم إذا .3
  المتھمة. الطالبیة الطالب/المنظمة اشتراك دون بالسلوك المتعلقة اإلجراءات باتخاذ یُعمل وقد االستماع

  .5.5 القسم أحكام بموجب مساعد شخص أو مرشد إلحضار الفرصة اللجنة استماع جلسة في المشتركین للطالب تتوفر .4
 لدى بأنفسھم. وشھادات وشھود معلومات یقدموا أن االستماع جلسة خالل الفرصة الطالبیة الطالب/المنظمة لدى .5

ً  الفرصة الطالبیة الطالب/المنظمة   اللجنة. إلى المقدمة األدلة أو التصریحات أو المعلومات كل على والرد لمراجعة أیضا
ً  االستماع لجنة ستختار .6 ً  أو أستاذاً  الرئیس یكون قد اللجنة. لیترأس رئیسا  إنھاء إیقاف، في السلطة الرئیس لدى طالباً. أو موظفا

 معلومة أو أساسي شخص وجود عدم أن الرئیس قرر إذا المثال، سبیل على  االقتضاء. حسب الجلسة اجتماع إعادة أو
  عملیاً. ممكن وقت أقرب في الجلسة عقد إعادة في الرئیس یقرر قد الجلسة، رفع أو إلیقاف أساسیة أنھا یحدد إذا أو أساسیة،

 سریة جلسة في اللجنة تدخل مراجعتھا، وتمت قُدمت قد الصلة وذات الالزمة المعلومات كل بأن القرار الرئیس اتخاذ بعد .7
 بأن دقتص ال أو تصدق كانت ما إذا البینة، رجحان إلى استناداً  اللجنة، ستقرر  الجلسة. یتركوا أن المشتركین كافة من ویُطلب

 .للطالب السلوك قواعد لمدّونة المزعومة (ات) المخالفة عن مسؤولة الطالبیة الطالب/المنظمة
 اللجنة ستكرر للطالب، السلوك قواعد لمدّونة المزعومة المخالفة عن مسؤولة الطالبیة الطالب/المنظمة إن اللجنة قررت إذا .8

 من یناسب ما االعتبار بعین لألخذ المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب عن وممثل الطالبیة الطالب/المنظمة مع الجلسة
  یلي: ما االعتبار بعین اللجنة تأخذ قد الحضور. حقھم عن الطالبیة الطالب/المنظمة یتنازل قد العقوبات.

a. مخففة؛ ظروف أي عن أدلة  
b. و مشددة؛ وفظر أي عن أدلة  
c. السلوك قواعد لمدّونة سابقة مخالفات عن أدلة على، تقتصر ال ولكن ذلك في بما الصلة، ذات أخرى معلومات 

 صلة ذات إصالحیة مساعي أو المبرھن التعلم أو المحلي، الضحیة/المجتمع على المخالفة آلثار تحلیل ،للطالب
  السلوك. بتاریخ أو بالحادثة

 ومعاییر الطالب سلوك مكتب إلى المكتوبة التوصیات وضع في مغلقة جلسة داخل وتباشر الستماعا جلسة اللجنة سترفع .9
   والعقوبات. المسؤولیة ألغراض المجتمع

 السلوكي والتاریخ األدلة حزمة في تقدیمھا تم معلومات أي االقتضاء، وعند اللجنة، توصیات المدیر سیستعرض .10
   النھائیة. النتیجةب إلعالمھم الطالبیة للطالب/المنظمة

 عقوبات أي فرض مناسباً، ذلك كان وإذا للمسؤولیة، النھائي القرار بتبلیغ المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیقوم .11
ً  سیشمل اإللكتروني. البرید بواسطة الطالبیة الطالب/المنظمة إلى قرار باتخاذ إشعار ضمن  قرار باتخاذ اإلشعار أیضا

 المعلومات). من للمزید 8 القسم (راجعوا الطعن في الطالبیة الطالب/المنظمة حقوق عن معلومات
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 من بإنھ عنھ ینوب من أو الطالب لشؤون الرئیس نائب یعتقد إذا ).Officer Hearing( االستماع جلسات مسؤول 5.10
 سلوك لجنة قدرة على تؤثر شأنھا من التي المحتمل المصالح تضارب بسبب أو المناسب الوقت في اجتماع جلسة لعقد ،يالضرور
ً  باألعمال للقیام االستماع لجلسات مسؤولین أو مسؤوالً  یعینوا قد عادلة، اجتماع جلسة إلجراء المجتمع ومعاییر الطالب  لجنة عن عوضا
ً  أو األساتذة، أحد أو المجتمع، ومعاییر الطالب لسلوك مدیرا االستماع جلسات مسؤول یكون قد المجتمع. ومعاییر الطالب سلوك  محققا
 المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر إلى ویوصي القضیة إلى االستماع جلسات مسؤول یستمع الجامعة. نطاق خارج من محایداً 

 االستماع. جلسات عن مسؤوالً  بنفسھ المدیر یكون ماعند عدا ما القضایا، من كل في المالئمة اإلجراءات

 المدیر یتخذ قد عنھ، ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب بمدیر االجتماع في الطالبیة المنظمة أو الطالب فشل حالة في
ً  إجراء  الطعن في حق وبأي خطیاً، قرار اتخاذ إشعارب الطالبیة المنظمة أو الطالب تبلیغ سیتم الطالبیة. الطالب/المنظمة غیاب في تأدیبیا

  .8 القسم بموجب عمالً  االقتضاء عند

 السلوك سوء مخالفات في الحكم وإصدار التحقیق یتم ).Process Integrity Academic( األكادیمیة النزاھة عملیة 5.11
 المخالفات تُحسم المزعوم. االنتھاك عن فیھا تبلیغال یتم التي األكادیمیة الكلیة ضمن شيء كل قبل )4.2 القسم (راجعوا األكادیمي

 عادل منتدى توفیر ھو العملیة ھذه من الغرض إن  فیھا. االشتراك إلى الطالب یُدعى حیث األكادیمیة النزاھة عملیة بواسطة
 كان إذا ما البینة انرجح بواسطة االستماع جلسات جھة سیقرر  مفترض. سلوك سوء بحادث المتعلقة المتوفرة المعلومات الستعراض

   األكادیمي. السلوك سوء مراجعة عملیة في التالیة اإلجراءات تُتبع ال. أم (التھم) التھمة عن مسؤول الطالب أن تبیّن قد

 شبكة على األكادیمي السلوك سوء تقریر بواسطة الداعمة األدلة وكافة بھ المشتبھ األكادیمي السلوك بسوء تقریر یُرفع .1
 لیس ولكن المدرسون، یقوم قد  والمدرسین. األساتذة من أعضاء شيء كل قبل والمعلومات التقریر ھذا یرفعس  اإلنترنت.

 ً  أو األكادیمي، السلوك سوء وقوع إلى تؤشر التي المعلومات دقة تقییم ألجل التقریر رفع قبل بالطالب باالتصال منھم، مطلوبا
 تقریر بأن إضافي أشعار إلعطاء أو للتقریر، متممة تُعبر معلومات لتقییم أو المتبع، للسلوك السیاق أو الطریقة الستكشاف

 رئیس مع المعلمون سیتشاور )،AR( 15 15 رقم األكادیمیة القاعدة بموجب   الوصول. وشك على األكادیمي السلوك لسوء
 األكادیمي. السلوك سوء تقریر رفع قبل وحدتھم

 حصلت حیث األكادیمیة الكلیة قبل من بالتعیین المسؤول ھذا اختیار یتم   لتقریر.ا لمراجعة الكلیة في معین مسؤول یُعیَّن .2
 بدیالً  مسؤوالً  االستئناف جھة تعین قد االستئناف، بعد لما مؤجلة حالة في أو كلیة، لكل األكادیمي العمید یعین قد   المخالفة.

 المصالح. في كالتضارب معینة، حاجة ذلك تقتضي عندما الكلیة في
 حدوث إلى تؤشر التي المزعومة والسلوكیات بالتقریر، إلعالمھ اإللكتروني البرید بواسطة إشعاراً  المتھم الطالب یستلمس .3

 )3( ثالثة غضون في بالرد الطالب إلى تعلیمات ستصدر  أخرى. ومصادر األكادیمیة النزاھة عملیة عن ومعلومات مخالفة،
   التقریر. في تالمعلوما الستعراض موعد لتحدید عمل أیام

 حدث لما قصتھم تقدیم المزعوم، بالسلوك الصلة ذات األدلة كافة مراجعة الكلیة، في بالمسؤول لالجتماع الفرصة الطالب لدى .4
 یفشل إذا الزعم. أو بالتقریر صلة لھا أسئلة في الدخول و/أو والسیاق، المعلومات من المزید تقدیم الحادثة، بعد أو أثناء قبل،

 االدعاء. مراجعة في التالیة الخطوات في الكلیة مسؤول یشرع قد الموعد، محدد اجتماع في الحضور أو الرد في الطالب
 یجوز المحدد، االجتماع حضور أو الرد في الطالب فشل لو وحتى االجتماع، تاریخ من عمل أیام )10( عشرة غضون في .5

 الرد لتقدیم إلكترونیة بوابة ستتوفر .باالدعاء صلة لھا اتالمعلوم من المزید وتقدیم رد أو خطي تصریح تقدیم للطالب
 ذلك بعد الكلیة في المسؤول یشرع قد لدیھ، المتوفر الزمني اإلطار غضون في الرد في الطالب فشل إذا بأمان. والمعلومات

 یسمح مما إضافي، رد تقدیم في قدرتھم عن التخلي أو العمل، أیام العشر مدة انتھاء قبل رده تقدیم الطالب یختار قد  الوقت.
 للقضیة. مراجعتھم بتعجیل الكلیة في للمسؤول

ً  المتھم كان وإذا المجتمع، ومعاییر الطالب سلوك مكتب مع الكلیة في المسؤول سیتشاور .6  مع یتشاور العلیا، الدراسات في طالبا
 شھود الُمبَلِّغة، الجھة مع فقط، المعرفة إلى الحاجة أساس على الكلیة، في المسؤول یتواصل قد  العلیا. الدراسات مدرسة
 ألجل الجامعة، حرم في أخرى وحدات أي أو المتھم، الطالب إلیھ ینتمي التي البرنامج أو الكلیة الصلة، ذات الحقائق

 االقتضاء. حسب األكادیمیة النزاھة عملیة من خطوة أي في ذلك یتم قد الدعم. أو الصلة ذات المعلومات تجمیع/تقییم
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 إذا العملیة من مرحلة أي في المجتمع ومعاییر الطالب سلوك لجنة قبل من لمراجعتھا القضیة الكلیة في المسؤول یحیل قد .7
 .5.9 القسم بموجب ذلك، اقتضى

ً  المزعومة السیاسات من كل مخالفة عن مسؤول" "غیر أو "مسؤوالً" الطالب كان إذا ما الكلیة في المسؤول سیقرر .8  مستخدما
 .5.2 القسم في واردة ھي كما اتاإلثب شروط

 العقوبات. مسؤوالً، كان وإذا الكلیة، في المسؤول عن المسؤولیة قرار بالتفصیل تشرح التي النتیجة خطاب الطالب یستلم .9
 تتراوح قد  أكادیمیة. وغرامة تربویة عقوبة العقوبات ستشمل األولى، وللمرة شنیعة، غیر مخالفات وقوع حالة في عادة،

 أو الواجب في )F( الرسوب درجة إلى االمتحان أو الواجبات عالمات في انقاص بین األكادیمیة الغرامة
 تشمل أن الكلیة في للمسؤول العقوبات لسلطة الكامل للمدى یمكن المتكررة، المخالفات أو خطورة األكثر للمخالفات  االمتحان.

 االنسحاب خیارات أو العالمة لتبدیل ونقض حدود وضع سیة،الدرا الدورة في )F( الـ مستوى إلى تصل العالمة في غرامة
 برنامج. أو كلیة في الطالب تسجیل إزاحة أو التسجیل، مدیر وسجالت الدرجات بكشف المتعلقة

 عن سینتج األرجح على  اكتمالھا. إلى عنھ ینوب من أو عقوبات، أي بتتبع المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب سیقوم .10
 استیفاء یتم أن إلى بالتسجیل تتعلق التي الطالب أعمال یمنع التسجیل في تعلیق محددة ھي كما العقوبات إكمال في الفشل

  العقوبات. شروط
 

 تقاریر جمیع تحال ).Access and Opportunity Equal of Office( والوصول الفرص ؤتكاف مكتب تحقیقات 5.12
 وتُسھَّل بالتحقیقات سیُباَشر  ).EOA( والوصول الفرص تكافؤ مكتب إلى )4.4 القسم (راجعوا والتمییز الجنسي التصرف سوء

 اإللكتروني الموقع على الموجودة أوریغون في الوالیة جامعة في والتمییز الجنسي السلوك سوء سیاسة في المحددة األحكام بموجب
)stalking-and-violence-ngdati-violence-domestic-assault-sexual-harassment-http://eoa.oregonstate.edu/sexual.( 

  اإللكتروني بالعنوان االتصال یُرجى ،EOA قبل من المتخذة اإلجراءات عن المعلومات من للمزید
Equal.Opportunity@oregonstate.edu.   

 ذلك، مع  .4.4 القسم في محددة ھي كما والتمییز الجنسي السلوك سوء اساتلسی المزعومة للمخالفات الرئیسي المحقق EOA ستكون
 الجنسي السلوك سوء سیاسات في المخالفة إلى أدت التي باألحداث تتعلق السلوك في أخرى مخالفات في بالتحقیق EOA تقوم قد

 في المحددة لإلجراءات استناداً  بذلك قومونسی أخرى، مزعومة مخالفات أو العام السلوك سوء في EOA الـ تحقق عندما  والتمییز.
 تُطبق  جنسي. سلوك سوء السیاسة في المزعومة المخالفات من أكثر أو واحد یُعتبر لم لو حتى والتمییز، الجنسي السلوك سوء سیاسة

 السلوك سوء عن غیبل عندما المواد استخدام/تعاطي في مخالفات عن الطالب یكشف عندما 3.6 القسم في المحددة العفو حمایات
    الجنسي.

ً  تقریراً  EOA سترفع التحقیق، عملیة من االنتھاء عند  ومعاییر الطالب سلوك مكتب إلى الصلة ذات األدلة وكل حقیقیة) (نتائج نھائیا
 جامعة لسیاسة الفةمخ النتائج كانت إذا ما قرار التخاذ التالیة اإلجراءات المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیستخدم المجتمع.

  ستُطبق. التي ُوجدت، إن العقوبات، ھي وما المدونة، أو أوریغون في الوالیة

a( الـ قبل من وضعت التي التحقیقي التقریر في المبینة المعلومات كل المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیستعرض 
associate equity. التقریر في علیھا منصوص ھي كما الواقعیة النتائج المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیستخدم 

   التحقیقات. أو المعلومات من المزید تقدیم associate equity الـ یقوم أن یطلب وقد التحقیقي
b( اإلداري. االجتماع عملیة ویراجع المعنیة باألطراف المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یتصل  
c( أیام 5 غضون في یُقدم أن الخطي البیان على یجب  التحقیقي. والتقریر التھم فیھا تعالج خطیة بیانات لتقدیم الفرصة األطراف تُمنح 

 الطرف إلى طرف كل بیانات تترفر  المجتمع. ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر قبل من األول االتصال تاریخ من عمل
  للتفنید. وشھود أدلة تقدیم لألطراف یُسمح  المقابل. الطرف لبیان خطي رد لتقدیم عمل أیام 5 طرف كل منحیُ    اآلخر.

d( ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیركز نھائي، بیان تقدیم عدم طرف اختار إذا نھائي. بیان تقدیم عدم الطرفین من أي یختار قد 
  المتوفرة. المعلومات أساس على المجتمع

http://eoa.oregonstate.edu/sexual-harassment-sexual-assault-domestic-violence-dating-violence-and-stalking
mailto:Equal.Opportunity@oregonstate.edu
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e(  ُفي المتوفرة المعلومات في للبحث المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر مع شخصي اجتماع عقد یطلب أن طرف لكل سمحی 
 الخطي. البیان

f( أن المرجح من كان إذا ما المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیقرر الخطیة، والردود البیانات كل تقدیم انتھاء لدى 
  قرار. خطاب في األطراف إلى المدیر قرار یُرسل  ُوجدت. إن المناسبة، العقوبات وفرض المدونة، و/أو للسیاسة مخالفة حصلت

g( ھذا یُسلم القانون. یطلبھ أو یجیزه الذي بالقدر القضیة، نتیجة عن متزامن خطي إشعار المتھم والطرف الُمبلغ الطرف من كل یستلم 
ً  األطراف وسیحیط اإلشعارین بین مبرر غیر تأخیر دون األطراف إلى للقرار الخطي اإلشعار   االستئناف. وإجراءات بحقوق علما

h( المخالفة، ارتكب قد المتھم الطرف إن یتبین عندما  للجامعة. ساریة سیاسة أي أو المدونة بموجب مخصصة عقوبات أي تسري 
 تم إذا عدا ما التحقیق یُغلق مخالفة، أي توجد لم إذا المفروضة. للعقوبات االمتثال المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب سیراقب
   استئنافھ.

i( بموجب القرار استئناف طرف أي یستطیع المجتمع، ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر قبل من النھائي القرار ھذا إصدار لدى 
  .8 القسم

 
 قواعد لمدّونة منظمة قبل من مخالفة حصول یُفترض عندما  .الطالبیة المنظمات قبل من للطالب السلوك قواعد مدّونة مخالفات 5.13
 تتوقع عامة، بصورة  للحل. المناسبة العملیة لتحدید الحادثة المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب یستعرض قد للطالب السلوك
 مع الطالبیة. المنظمة بأنشطة عمالاأل ھذه تتعلق عندما أعضائھا أعمال حیال مسؤولة نفسھا تعتبر أن الطالبیة المنظمة من الجامعة

 مخالفة على للرد إضافي إجراء أو الفوري اإلجراء باتخاذ المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب عبر بحقھا الجامعة تحتفظ ذلك،
   طالبیة. منظمة قبل من محتملة

 
 باستخدام وذلك تصرفاتھم، عن مسؤولین عضائھاأ الطالبیة المنظمة تعتبر التي الحاالت في الطالبیة. للمنظمات الذاتیة المسائلة
 عدم الجامعة تختار قد العملیة، مراحل بكل الجامعة بإعالم وتستمر والوقائیة، التربویة الخطوات وتطبق والعادلة، المعقولة العملیات

 واإلصالحیة التعلیمیة األھداف حققی الذاتیة المساءلة حل أن المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر قرر إذا آخر، إجراء أي اتخاذ
 استنتاجات یدعم قرار باتخاذ اً إشعار الجامعة ستصدر  السلوك. عملیة عبر إلیھا الوصول في الجامعة تسعى التي المساءلة وأھداف
  المستقبل. في أو الحالیة باإلجراءات صلة ذات تُعتبر قد التي الحل وخطة المنظمة

 
 مثل بسلوكیات یتعلق أو الجنسي السلوك لسوء الجامعة سیاسة ینافي ذلك، حدث ما إذا عنھ، المبلغ لسلوكا فیھا یكون التي الحاالت في

 إلى فوراً  الحاالت ھذه حصول تبلغ أن الطالبیة المنظمات من یُتَوقع التمییزي، التحرش أو المھینة، الطقوس أو التھدیدات، أو العنف،
ً  ومضبوط فعال، رد تخاذا في المساعدة للجامعة لیتسنى الجامعة،  الحالة. أزاء وقتھ في ومناسبا

 
 جلسة أو )5.8 القسم (راجعوا إداري اجتماع إلى إما الطالبیة المنظمة تُحال أفعالھا. عن مسؤولة الطالبیة المنظمات أن الجامعة اعتبار
 المنظمة ممثل(ي) المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب سیعلم  االفتراضات. من بأي للحسم )5.9 القسم (راجعوا للجنة استماع

ً  سیشمل  قرار. باتخاذ إشعار بواسطة االستماع جلسة أو االجتماع نتیجة عن الطالبیة  حقوق عن معلومات قرار باتخاذ اإلشعار أیضا
  المعلومات). من دللمزی 8 القسم (راجعوا الطعن في الطالبیة الطالب/المنظمة

 العوامل من من أكثر أو واحد توفر إذا ما االعتبار بعین ستأخذ المخالفة، عن مسؤولة الطالبیة المنظمة كانت إذا ما القرار اتخاذ في
 التالیة:
a. الطالبیة؛ المنظمة موافقة أو تمویل، أو تنظیم، رعایة، تحت لمناسبة نتیجة المخالفة تحصل  
b. الطالبیة؛ المنظمة علیھ تسیطر أو تمتلكھ عقار على المخالفة تحصل  
c. تصحیحي إجراء اتخاذ في وخفقت مخالفة وقوع باحتمال تعرف، أن الفروض من كان أو عرفت، الطالبیة المنظمة رئاسة إن 

 أو وقائي؛ أو
d. والمناسبة. الصحیحة الجماعیة العقوبة أو التصحیح أو بالسیطرة القیام دون شخصیة لمخالفات نمط وجود تبین لقد   
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 التحقیق ینتھي حالما  ).Students Accused to Decision of Notice( المتھمین الطالب إلى قرار باتخاذ إشعار 5.14
 التھم كافة أو لبعض مخالفة ارتكاب مسؤولیة المتھمة الطالبیة الطالب/المنظمة على تُثبت قد  القرار. سیُتَّخذ للسلوك، االستماع وعملیة

 یتوصل قد الحاالت، بعض في أو عقوبات، فرض وبدون للتھمة/التھم مخالفة المسؤولیة علیھم تثبت ال قد أو المحددة، والعقوبات
 یتم  الطالب. سلوك عملیة وتنتھي عقوبات أي تُفرض لن الوقت ذلك وفي تحدید، وجود عدم نتیجة إلى االستماع جلسات مسؤول
ً  النتیجة بھذه الطالبیة الطالب/المنظمة إخطار ً  قرار باتخاذ اإلشعار خطابات ستشمل  قرار. باتخاذ إشعار خطاب بواسطة خطیا  أیضا

   .8 القسم في مبینة ھي كما بھا لمعمولا االستئناف عملیات

 الجامعة ستقوم  )Complainant of Rights and Decision of Notice( الشاكي وحقوق قرار باتخاذ اإلشعار 5.15
 أو تبالتعویضا المتعلقة القرارات في االقتضاء، عند الشاكین، من أي واحتیاجات حقوق االعتبار بعین لألخذ المعقولة المساعي باتخاذ

 بھا معمول حقوق وأي بالقرار الشاكي إعالم ستم العنف، جرائم أو الجنسي السلوك بسوء تتعلق التي الحاالت في  األخرى. العقوبات
 .8و 5.14 األقسام في مبین ھو كما االستئناف، في

 العقوبات :6 القسم

ً  نموذجا الجامعة تستخدم  العقوبات. 6.1 ً  تعلیمیا  وقعت التي المخالفة حدة مع المفروضة العقوبات تتناسب  العقوبات. في وتصحیحیا
ً  أكثر وتصبح   تقع. لم التعلم عملیة بأن بالعكس تبدي أو المخالفات، الطالبیة المنظمة أو الطالب كرر إذا تدریجي بشكل وشدة تطلبا

 التي المخالفات تُعتبر  الطرد. أو التعلیق أو المؤجل التعلیق مثل شدیدة، عقوبات إلى المستمرة أو المتكررة المخالفات تؤدي قد لذلك،
   الطرد. أو التعلیق األولى المخالفة حدوث لدى عنھا ینتج وقد خطورة أكثر المحلي المجتمع في والعافیة والسالمة الصحة على تؤثر

 أو الطالب یُعتبر أو الطرد، أو تعلیقال أو المؤجل، التعلیق أو المراقبة، عقوبات على تحصل التي الطالبیة المنظمات أو الطالب یُعتبر
 مكتب أو االستماع، جلسات مسؤول سیقوم الجامعة. في حسن موقف في لیست بأنھا العقوبات بإكمال تخفق التي الطالبیة المنظمات
 إكمال في لالفش عن سینتج األرجح على  منھا. االنتھاء حتى عقوبات، أي بتتبع عنھم ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك

  العقوبات. شروط استیفاء یتم أن إلى بالتسجیل تتعلق التي الطالب أعمال یمنع التسجیل في تعلیق محددة ھي كما العقوبات

ً  تظھر التي الطالبیة المنظمات أو الطالب یصبح ً  سلوكا  مما أكثر أو لواحد عرضة للطالب السلوك قواعد مدّونة من جزء ألي مخالفا
  یلي:

ً  تظھر طالبیة منظمة أو طالب إلى رسمي إخطار :اإلنذار .1 ً  سلوكا  یؤدي قد .للطالب السلوك قواعد مدونة من جزء ألي مخالفا
  إضافي. سلوكي إجراء إلى التصرف ھذا مثل في االستمرار

 تقتصر ال ولكنھا علیمیةالت األنشطة ھذه مثل تشمل  التعلیمیة. األنشطة في اإلجباري االشتراك :المطلوبة التعلیمیة األنشطة .2
 آخر. تعلیمي عرض أو برنامج أي أو ندوة حضور أو لتقریر استكمال على

 العام. المجتمع أو للجامعة الخدمة ساعات من محددة كمیة بعمل القیام لزوم :الجامعة/المجتمع خدمة في العمل ساعات .3
 المؤسسة. في الممارسة الطالب یتمكن لكي الجامعة لدى محددة سلوكیة لتوقعات خطیة قائمة :السلوكیة التوقعات .4
ً  الطالبیة المنظمة أو الطالب یدفع بأن االقتضاء :التعویضات .5  خدمات بتقدیم أو ممتلكات، بنقل الدوالرات، من بمبلغ تعویضا

 المتكبدة. رالخسائ أو األضرار أو التكالیف یتجاوز ال وبقدر المخالفة نوعیة بموجب المحلي المجتمع في عضو أو الجامعة إلى
 منع الجامعیة، المرافق بعض إلى الدخول رفض االجتماعات، في االشتراك على تُفرض التي القیود :القیود/االستبعاد .6

 بعض منع القیود تشمل قد طالبیة، لمنظمة  المرتكبة. المخالفات مع تتوافق أخرى قیود أي أو األماكن، بعض في الحضور
 الخیریة األعمال أو الحفالت المستضافة، االجتماعیة األنشطة على، تنحصر ال كنول ذلك، في بما الجامعیة المیزات

 العضویة أو التوظیف أو التمثیل، ھذا بمثل متعلق سفر وأي الجامعة تمثل التي الداخلیة الریاضات في االشتراك المستضافة،
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 واستالم والمناسبات، المسابقات في شتراكاال مناسبة، أو الجتماع الجامعي الفضاء استخدام حاكم، مجلس في التمثیل أو
 المؤسساتي. التمویل

 األشخاص من أكثر أو واحد مع مباشر، غیر أو مباشر متعمد، اتصال أي لمنع الطالب إلى تعلیمات :االتصال بعدم تعلیمات .7
 أو االجتماعي، تواصلال مواقع الھاتف، اإللكتروني، البرید الشخصي، االتصال ذلك في بما وسیلة، أي بواسطة المحددین
 ثالثة. أطراف

 4.2 القسم في المحدد النحو على أكادیمي سلوك سوء بأنھ سلوكھم على یثبت الذین الطالب یخضع :األكادیمیة العقوبة .8
 شروط فصل، من االنسحاب من الحد الفصل، في الرسوب على، تقتصر ال ولكنھا تشمل، قد التي إضافیة، أكادیمیة لعقوبات

 النزاھة فصل درس الستكمال الطالب یُعاقب قد  برنامج. أو كلیة أو أكادیمیة، دائرة من االستبعاد أو مات،العال تبدیل
  إلكترونیاً. المتوفر األكادیمیة

ً  الصف من الطالب إبعاد یكون قد :الصف من اإلبعاد .9 ً  الصف من اإلبعاد یكون قد   دائمیاً. أو مؤقتا  مدیر قبل من بھ مرخصا
 عالمة الصف من المستبعد الطالب یستلم الحصة. تُقدم حیث الكلیة عمید مع باالتفاق المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب

"(Withdrawal W"( عالمة استالم تبرر أكادیمي سلوك سوء مخالفة لسبب استُبعد إذا عدا ما الدرجات، كشف على "F" 
 مسؤولیة لتحدید نظراً  الصف من الطالب یُبعد التي الحاالت يف  الدرجات. كشف على "F" الطالب یستلم حینھا في للدرس،
 للصف. رسوم أي أو للتعلیم تكالیف أي لھ/ا تعاد لن المدونة، ھذه بموجب

 والطعام اإلسكان خدمات مع عقد لدیھم الذین الطالب على ھذه تنطبق :باإلسكان المتعلقة السلوكیة المراقبة تحت الوضع .10
)(UHDS Services Dining and Housing University.((  الطالب أن باإلسكان المتعلقة السلوكیة المراقبة تعني 
 اإلسكان عقد إلغاء أو آخر مكان في إسكان إعادة عن تنتج قد أخرى مخالفة وأي )،UHDS( مع حسن موقف في یعد لم

   بالطالب. الخاص
 أن الطالبیة المنظمة أو الطالب لسلوك مراجعة وجود اءأثن المراقبة تحت الوضع على یجب :السلوكیة المراقبة تحت الوضع .11

 فیھ تُفرض الذي الوقت نفس في السلوكیة المراقبة تحت الوضع أحكام تُحدد  .للطالب السلوك قواعد مدّونة مع االمتثال یظھر
 األنشطة و/أو یضات،التعو التحدیدات، االمتیازات، فقدان على تنحصر ال ولكنھا تشمل إضافیة عقوبات تشمل وقد المراقبة

 مخالفات أي وحدوث الجامعة، مع حسن موقف في لیس الطالب بأن الجامعة تفرضھا التي المراقبة تعني المطلوبة. األكادیمیة
  الجامعة. مع الطالبیة المنظمة أو للطالب االعتراف فقدان أو طرد أو تعلیق إلى تؤدي قد إضافیة
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  :السلوكي التعلیق .12
a. لكن المؤسسة، من الفصل تستحق السلوكي والنمط األعمال أن یتبین عندما المؤجل التعلیق طبقی :المؤجل التعلیق 

ً  مسجالً، الطالب یبقى أن بھ المسموح من أنھ ترى المعاقبة والسلطة المستمعة الجھة  كل وتطبیق بإكمال مشروطا
 إتمام أو فُرضت كما العقوبات زإنجا في الفشل یؤدي  الجامعة. وقواعد سیاسات وكل المحددة العقوبات أحكام

 التعلیق إلى المؤجل، التعلیق فترة أثناء للطالب السلوك قواعد لمدّونة أخرى مخالفة أي أو المستمر التسجیل شروط
 عملیة ةبواسط أو للسلوك المسؤولیة تتحمل التي الطالبیة الطالب/المنظمة قبل من إما مثبتة تكون عندما الفوري
 مثل العقوبات من المزید إلى المتھم تعرض أو التعلیق فترة اإلضافیة المخالفات تزید قد للطالب. أخرى سلوك
    الشھادة. سحب أو الطرد

b. التعلیق: 
i. اإلقامة ذلك في بما حالیاً، المسجلین للطالب المتوفرة والخدمات المیزات المعلقون الطالب یُمنع - الطالب 

 أو خدمات استخدام أو الصف، إلى الحضور أو الجامعة، بھا تعترف أو تملكھا التي ناإلسكا مباني في
 من محددة لفترة الجامعة ممتلكات كل أو الجامعة من اإلبعاد التعلیق عقوبة تتضمن للجامعة. أخرى مرافق
 ألي تُخصص قد التعلیق فترة أن غیر واحدة؛ سنة التعلیق فترة تستمر عادة ذلك. خالف یُذكر لم ما الوقت،

  الزمن. من فترة
ii. الطالبیة للمنظمة یجوز ال الزمن. من معینة لفترة التسجیل أو الجامعة اعتراف فقدان - الطالبیة المنظمة 

 الطالبیة المنظمة حذو فیھ تحذو بشكل الجامعیة األنشطة في االشتراك أو الجامعة موارد استخدام المعلقة
 في الجماعي االشتراك أو المباشرة أو التجنید الحصر سبیل على لیس ولكن ذلك في بما بھا، المعترف
 أو تسجیلھا قبل العقوبات جمیع المنظمة تراعي أن یجب  المناسبات. أو الخیري العمل أو مناسبات

   ثانیة. مرة بھا االعتراف
iii. إذا قرار. باتخاذ إشعار في النتیجة عن الطالبیة المنظمة أو الطالب تبلیغ عند فورا التعلیق بأحكام یُعمل 

ً  الطالب یقدم  غیر الطلب أن طالما االستئناف، عملیة تتم أن إلى العقوبة فرض سیوقف لالستئناف، طلبا
  ).9 القسم (راجعوا اإلداري التعلیق بموجب الجامعي الحرم من مستبعداً 

iv. الشھادة البالط منح یؤجل التعلیق، إلى تؤدي أن من االستئناف طلب أو االستماع جلسة تمكنت إذا 
   السلوك. إجراءات نتیجة بانتظار األكادیمیة

 في أخرى مرة التسجیل أو للتخرج الفرصة بدون الجامعة من الطالب وفصل األكادیمي برنامجھم من الطالب إقصاء الطرد: .13
  لك.ذ خالف یُذكر لم ما الجامعة، ممتلكات كل ومن الجامعة من المطرودین الطالب یُستَبعد كما  المستقبل.

a. الطالب یقدم إذا قرار. باتخاذ إشعار في النتیجة عن الطالب تبلیغ عند فورا التعلیق بأحكام یُعمل  ً  لالستئناف، طلبا
 بموجب الجامعي الحرم من مستبعداً  غیر الطالب أن طالما االستئناف، عملیة تتم أن إلى الطرد فرض سیوقف
  ).9 القسم (راجعوا اإلداري التعلیق

b. الطالب منح یؤجل الطرد، إلى تؤدي أن االنتظار قید في التي االستئناف طلب أو االستماع لجلسة نیمك كان إذا 
   السلوك. إجراءات نتیجة بانتظار األكادیمیة الشھادة

 فوراً  الجامعة اعتراف بإلغاء یُعمل الطالبیة. بالمنظمة الجامعة العتراف الدائم اإللغاء الطالبیة: بالمنظمة االعتراف إلغاء .14
 نتیجة تُصدر ریثما االعتراف إلغاء مفعول یسري لالستئناف، طلب تقدیم تم إذا بالقرار. الطالبیة المنظمة تُبلغ عندما

 االستئناف.
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 الحصول في الجامعة لمعاییر مخالفة أي أو تحریف أو لالحتیال، نتیجة الجامعة من الممنوحة الشھادة تُلغى قد  الشھادة: إلغاء .15
 في الصالحیة التسجیل لمكتب   التخرج. قبل الطلب قبل من تُقترف السلوك في خطیرة مخالفات أي مقابل أو الشھادة، على
 في مبین ھو كما التحقیق، فیھا یؤدي قد التي الحاالت في لذا، خطأ. نوحةالمم والشھادات المعتمدة األكادیمیة الساعات إلغاء

 مكتب إلى المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب التوصیة ھذه بمثل یتقدم الشھادة، إلغاء عقوبة بفرض التوصیة إلى المدونة،
 لجامعة التابعة والشھادة المعتمدة اعاتالس إلغاء سیاسة مشاھدة یُرجى الشھادة، إلغاء عن المعلومات من للمزید  التسجیل.

   أوریغون. في الوالیة

 أن التعلیق فترة بعد الجامعة إلى بالعودة یرغب والذي السلوك سوء بسبب المعلق الطالب على یجب  .التعلیق بعد القبول إعادة 6.2
ً و یشمل أن اإلشعار على یجب خطیاً. المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یُعلم  قرر إذا بالتعلیق. العمل منذ الطالب ألنشطة صفا

 تمنع أن شأنھا من التي إضافیة معلومات توجد لم وإذا التعلیق، شروط موافاة تم بأنھ المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر
ً  یقدم أن للطالب یجوز التسجیل،   المعتمدة. الطریقة حسب تسجیلھ إلعادة طلبا

 الحصر، ال المثال سبیل على السجالت تتضمن للسلوك. سجل وضع للطالب السلوك قواعد لمدّونة المخالفات ةكاف تشمل  السجل. 6.3
 بھا. المتعلقة والمراسالت والوثائق والنتیجة، القرار اتخاذ إشعارات االفتراضات، إشعارات األدلة، األحداث، تقاریر

 یبین الذي تأدیبي إلجراء نموذج بواسطة التسجیل مدیر مكتب داخل للطالب العام األكادیمي السجل في الطرد أو التعلیق إلى یُشار
 الطرد، عقوبات فرض حاالت في  الجامعة. اتخذتھ الذي لإلجراء شرحھم تسجیل المعلق للطالب یُسمح الطرد. أو للتعلیق السبب

 عن تقل ال لمدة للطالب السلوك بسجل الجامعة ظتحتف الطالب، على الدرجات كشف على سلبیة مالحظات و/أو الشھادة، إلغاء التعلیق،
 الطالب سلوك بسجل الجامعة تحتفظ الطالب، بسلوك تتعلق التي األخرى الملفات لكافة  قرار. باتخاذ اإلشعار خطاب تاریخ من سنة 75
  قرار. باتخاذ اإلشعار خطاب تاریخ من سنوات )7( عن تقل ال لمدة

Family ( للعائالت والخصوصیة التعلیم حقوق قانون بموجب بھم الخاصة السلوك سجالت قیقوتد مراجعة في الحق الطالب یُمنح
(FERPA Act Privacy and Rights Educational،(( أو الحوادث، عن تقاریر ألي بنسخ االحتفاظ لھم یُسمح ال لكنھم 

 طلب تقدیم بواسطة بذلك القیام وباستطاعتھم یارھم،خ حسب السلوكي لسجلھم مالحظة إضافة للطالب یحق   األدلة. أو الشھود، بیانات
 موظف بحضور بذلك یقوموا أن سجالتھم مراجعة في الراغبین الطالب على یجب .المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب. إلى خطي

 في آخر لطالب معلومات أي حجب یتم اآلخرین، الطالب سجالت مراجعة للطالب یحق ال إنھ بما  مسبق. موعد تحدید علیھم ویتوجب
   الوثیقة. الطالب یراجع أن قبل للطالب السلوكي السجل

 مسؤولي لدى .العقوبات فرض لسلطة الكامل المدى المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر لدى  .العقوبات فرض سلطة 6.4
 عقوبات إصدار في السلطة الكلیة، في االستماع جلسات مسؤولي باستثناء )،7.4 القسم في علیھم منصوص (كما االستماع جلسات
 مدیر مع بالتشاور والطرد التعلیق عقوبات إصدار االستماع جلسات ليمسؤو یستطیع  للجامعة. السلوك ومراقبة التنبیھ بین تتراوح
 القسم في مبینة كما أكادیمیة عقوبات لإلصدار السلطة الكلیة في االستماع جلسات مسؤولي لدى  المجتمع. ومعاییر الطالب سلوك مكتب

8( 6.1.(   

 الطالبي السلوك سلطة :7 القسم

 الحیاة ))/عمیدAVP Provost Vice Associate)( المساعد الرئیس لدى الطالب وكسل على السلطة تُخول  السلطة. 7.1
 الطالب لسلوك مدیراً  الطالبیة الحیاة عمید یعین  الطالب. لشؤون الرئیس نائب قبل من ”)Life Student of Dean(“ الطالبیة
 عنھ ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك كتبم مدیر یعین قد وإدارتھا. الطالب سلوك عملیة على لإلشراف المجتمع ومعاییر

   وفعالیة. بكفاءة الطالب سلوك بعملیة للقیام االقتضاء حسب االستماع لجلسات مسؤولین
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 من للتأكد السلوك لسوء ادعاء قضیة في التحقیق مسؤولیة عاتقھ على عنھ) ینوب من (أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب یتخذ
of Office ( والوصول الفرص تكافؤ مكتب المسؤولیة تلك یتخذ حیث التمییزي السلوك سوء حاالت في عدا ما مبررة، الشكوى إن

Access and Opportunity Equal.(  
 

 بوجود لإلقرار معقول أساس ھنالك كان إذا إال للجنة استماع جلسة أو إداري اجتماع إلى شكوى تُحال ال  الشكوى. وتقییم تقدیر 7.2
ف .للطالب السلوك قواعد لمدّونة مخالفة  السلوك، لسوء ادعاء كل عناصر لدعم المصداقیة ذات المعلومات ببعض المعقول األساس یُعرَّ

 مصداقیة ذات معلومات أي قبل من مدعومة غیر شكوى أي تحال لن ُمبَلِّغ. لطرف بیان أو مقبول شاھد المعلومات تلك كانت لو حتى
 لم إذا ما لتحدید التقدیریة بالسلطة المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یحتفظ ذلك، إلى باإلضافة استماع. جلسة أو اجتماع إلى

 واحتیاجات المتوفرة الموارد أساس على المبنیة المزعومة خالفاتالم بصدد إجراء أي المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب یتخذ
   المؤسسة. وأولویات

 إلى المقدمة الشكاوى لحسم فعالیة األكثر الوسیلة للطالب السلوكي اإلجراء یكون ال قد الحاالت بعض في  للحل. بدیلة خیارات 7.3
 التدابیر أو النزاعات حل أو بالوساطة، أفضل بطریقة األمور بعض عالجتُ  قد المثال، سبیل على  المجتمع. ومعاییر الطالب سلوك مكتب

   ).EOA( والوصول الفرص تكافؤ مكتب أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب بواسطة التنفیذ حیز في الموضوعة

 نوع أي أو للوساطة للطالب لوكالس قواعد لمدّونة بمخالفات تتعلق شكوى یحیل أن المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب لمدیر یجوز
 من عنھ ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر سیتأكد اإلحالة، ھذه بمثل القیام قبل المناسب. النزاعات حل من آخر

 دون وینتھي الحل یَُطبق قد الحالة، ھذه في مراجعة/استئناف. دون بالقرار وااللتزام على والموافقة النزاع لحل األطراف جمیع موافقة
 ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یقترح قد للسلوك. إجراءات التخاذ یحال أن للنزاع مثمر غیر حل ألي یمكن  مخالفة. وجود

ً  المجتمع    المناسب. النزاع لحل أو للوساطة للطالب السلوك قواعد لمدّونة بمخالفة تتعلق ال التي الشكاوى بإحالة أیضا

   الحل. ھذا لمثل مؤھلة لیست العنف أو الجنسي السلوك وءلس االدعاءات إن

 تكافؤ لمكتب التنفیذي المدیر أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر قبل من ضروریة المعالجات أن فیھا یُعتَقَد التي الحالة في
 العالجات ھذه مثل تُفرض للجامعة، لیمیةالتع المھمة ودعم الطالب وسالمة صحة على للمحافظة عنھم ینوب من أو والوصول الفرص
 في الطالب حق العالجات ھذه مثل فیھا تحد أو تقید التي الحاالت في  للعالجات. الطالبیة الطالب/المنظمات موافقة عن النظر بغض
ً  الطالب یُمنح صف)، من الفصل المثال سبیل (على التعلیم  إذا  المدونة. ھذه في لیھاع منصوص كما المستحقة القانونیة اإلجراءات دائما

 التخاذ المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب إلى القضیة تُحال قد عالج، بأي لالمتثال راغبین غیر الطالبیة الطالب/المنظمات كان
 السلوكیة. اإلجراءات من المزید

 یلي: ما الحصر، ال المثال سبیل على ددة،المح السطات قبل من علیھا الموافق العالجات أو للحسم البدیلة الخیارات أمثلة تشمل قد

 مسألة لمعالجة المنظمة أو المجموعة الفرد، نطاق على االجتماعات أو التدریب ذلك یشمل قد  تعلیمیة. تدخالت أو اجتماعات •
   سلوكي. تخوف أو

 في االشتراك بعدم وأمر السلوك یخالف سیاسة أي عن وبیان اإلشكالي، السلوك تحدد وثیقة الخطیة. أو الشفویة التنبیھات •
   المستقبل. في السلوك ھذا مثل

ً  المضي مشاكل، على المنطویة السلوكیات تبین وثیقة  السلوكیة. التوقعات عن وثائق •  الموارد المتوقعة، بالسلوكیات قدما
 قد الوثیقة في بینةالم التوقعات مراعاة في الفشل بأن صریح وبیان السلوكیة، للمخاوف دعم على للحصول للطالب المتوفرة

   المدونة. ھذه بموجب إضافیة وعقوبات الطالب سلوك عملیة إجراء في المباشرة إلى تؤدي
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 البعض، بعضھم مع االتصال بعدم أكثر أو طرفین إلى المعطاة التوقعات من مجموعة تصف تعلیمات  االتصال. بعدم تعلیمات •
 متبادلة التواصل بعدم التعلیمات تكون ما عادة  اإلنترنت. على أو ثالثة أطراف بواسطة أو المباشر االتصال ذلك في بما

   ینة.المع األطراف لكل الصریحة الموافقة بدون تُرفع ال عامة وبصورة
 أي االقتضاء وعند المتھمة، الطالبیة الطالب/المنظمة ،EOA الـ أو SCCS الـ قبل من موضوعة وثیقة  الحل. اتفاقیة •

 فعالة بطریقة الرد أجل من اتخاذھا الطالبیة الطالب/المنظمة على یتوجب التي اإلجراءات لتلخیص بالشكوى، متأثرة أطراف
ً  سجالً  االتفاقیة ھذه ستكون  الشكوى. تجاه التصحیحي العمل واتخاذ الشكوى على  وسائل أو النزاع، حل أو للوساطة، توثیقیا
   المدونة. ھذه بموجب المستخدمة النزاع لحل بدیلة

 سلوك مكتب بقبول تحضي والتي المتھمة الطالبیة الطالب/المنظمة قبل من مباشرة أعمال أو ردود ھذه التصحیحیة التدابیر •
 SCCS والـ الطالبیة الطالب/المنظمة من كل قبل من علیھ المشترك االتفاق تم مناسب، حل بمثابة لمجتمعا ومعاییر الطالب

 .EOA الـ أو
 بعد إال تُرفع ولن األكادیمي الطالب حساب على السلوك حجوزات تفرض قد  ).holds Conduct( السلوك حجزات •

 طلب تقدیم أو صف، إضافة أو من االنسحاب أو التسجیل، من طالبال یمنع الحجز ھذا مثل  الحجز. لرفع بالمتطلبات الوفاء
 على الطالب لیرد أو للعقوبات االمتثال لطلب التنفیذ موضع السلوك حجز یوضع قد  شھادة. استالم أو أكادیمي، لبرنامج
 بدرجة یعیق حیث طویلة لمدة السلوك حجز یوضع لن  السلوكیة. العملیة في موظف مع مطلوب اجتماع بخصوص إشعار
   للسماع. فرصة وإعطاء المناسب اإلشعار إصدار دون للطالب األكادیمي التقدم كبیرة

 األساتذة من مجموعة من )HO( االستماع جلسات مسؤولي اختیار یتم  ).Officers Hearing( االستماع جلسات مسؤولو 7.4
ً  المدربین الموظفین أو واإلداریین  سبیل على  ).SCCS of Director( المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر قبل من سنویا

ً  یُدرب المثال، ً  تدریبا  في الجامعي الحرم مواقع في اإلداریین والموظفین )UHDS( والطعام اإلسكان خدمات موظفي بعض منتظما
 مسؤوالً  الكلیة في المسؤول یُعتبر االستماع. لجلسات كمسؤولین للعمل األكادیمیین واألساتذة )OSU( أوریغون في الوالیة جامعة

ً  االستماع لجلسات  األكادیمي. السلوك سوء قضایا في للبت مَدَربا
 

 مدّونة أحكام مع تتماشى االستماع جلسات إلدارة إجراءات المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یضع والمراجعة التفسیر 7.5
 األطراف إلى معقول مسبق إشعار ویشمل االقتضاء حسب فقط عامة بصورة إلجراءاتا ھذه في االتجاه یُغییر .للطالب السلوك قواعد

 اإلجراءات المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یغیر قد الخطي. التواصل و/أو اإلنترنت على التبویب طریق عن إما المعنیة،
 مدیر یقوم قد .المدونة ھذه في علیھا منصوص لیست إجرائیة راتلتغیی بحاجة النظم أو القانون في التغییرات بأن الجزم بعد اإلشعار مع

  طرف. ألي العدالة حق للخطر تعرض ال التي اإلجراءات في ثانویة تعدیالت بعمل المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب
 

 مدّونة تُحًدث نھائیاً. تفسیره یُعتبر الذي الطالب، لشؤون الرئیس نائب إلى للطالب السلوك قواعد مدّونة تفسیر في مسألة أي تحال
 إلى ثالث كل عادة شاملة مراجعة بإجراء المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر رئاسة تحت االقتضاء عند للطالب السلوك قواعد
 لذلك. الحاجة دعت إذا تواتراً  أكثر نحو على أو سنوات، خمس

 
 االستئنافات :8 القسم

 یعتبر ال  الطالب. سلوك استنتاجات في یُبت ذلك) خالف یُذكر لم (ما قرار لكل واحد استئناف المتھم للطالب یحق  شاملة. نظرة 8.1
 مدّونة بموجب العملیة عملت إذا ما إذا لتقییم للمعلومات مراجعة ولكن للقضیة، ثانیة استماع بجلسة القیام االستئناف من الغرض

  .للطالب السلوك قواعد
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   األقل: على أدناه المدرجة التالیة األسباب إلحدى محدداً  مبرراً  یشمل أن االستئناف طلب على یجب  االستئناف. أسباب 8.2

 في كان أو ،هھذ للطالب السلوك قواعد مدّونة في إلیھا المشار أو المتبعة اإلجراءات مع یتماشى ال تقصیر أو فعل حدوث •
 ملحوظ؛ بشكل النتیجة على أثر الذيو عادل، غیر أساسھ

 إرفاق (یجب األولیة العقوبات أو القرارات على تؤثر قد والتي األولى االستماع جلسة أثناء تتوفر لم جدیدة أدلة وجود •
 المعلومات تقدیم في أو األولیة االستماع جلسة في االشتراك في الفشل یشكل ال المحتمل)؛ ووقعھا الجدیدة األدلة ھذه
 أو جدیدة؛ أدلة فیھا وفرةالمت

      المخالفة. سیاق مع ةالمفروض العقوبات تتناسب ال •

 العنوان إلى إلكتروني بشكل األكادیمي االستئناف عدا ما االستئناف طلبات جمیع تُقدم أن یجب  االستئناف. طلبات تقدیم 8.3
sccs@oregonstate.edu تتضمن أن علیھا ویجب قرار باتخاذ اإلشعار تاریخ حسب عمل أیام )5( خمسة مدة غضون في 

 تدرج ال أو عمل، أیام )5( خمسة غضون في تُقدم ال التي االستئناف طلبات في یُنظر لن  أعاله. المبینة األسباب أحد األقل على
 ً  اإلجراءات بموجب األكادیمیة االستئناف طلبات تُقدم أن جبی  المدرجة. األسباب أحد تحت تقع ال التي أو محددة، أسبابا

   النتیجة. أصدرت التي المدرسة أو الكلیة في المدرجة
 
 إن للشاكي، یُسمح العنف، جرائم أو الجنسي السلوك بسوء تتعلق التي االستماع جلسات في  متعددة. ألطراف قضایا استئناف 8.4

ً  یقدم أن ُوجد، ً  المتھم الطالب أو الشاكي قُدم وإذا القضیة بنتیجة الشاكي تبلیغ حالة في  وك.السل قرار الستئناف طلبا  طلبا
 سلطة قبل من فیھا للنظر صلة ذات معلومات أي لتقدیم الفرصة لھ وتتحاح باالستئناف اآلخر الطرف إعالم سیتم لالستئناف،
 لالستئناف. طلب بتقدیم اإلشعار تاریخ من عمل أیام )5( خمسة غضون في المعلومات ھذه تُقدم أن یجب  االستئناف.

 
 التالیة: األطراف قبل من االستئناف طلبات تُراجع االستئناف. سلطة 8.5

 سلطة تكون الطرد، أو االعتراف فقدان أو التعلیق، تشمل عقوبة ألي اللجنة: استماع جلسة أو اإلداري االجتماع نتائج •
 إذا عنھ. ینوب من أو )Affairs Student for Provost Vice( الطالب لشؤون الرئیس نائب لدى االستئناف

 سلوك سوء على )Committee SCCS( المجتمع ومعاییر الطالب سلوك للجنة االستماع جلسة إجراءات تنطوي
 یتشاور ولكنھ لالستئناف، كسلطة دوره في الطالب لشؤون الرئیس نائب یبقى األكادیمیة، الكلیة إلى یحال كما أكادیمي

 الرئیس نائب أو )Studies Undergraduate for Provost Vice( الجامعیة للدراسات الرئیس نائب مع
 طلبات من تبقى ما مراجعة تتم االقتضاء. حسب )،Studies Graduate for Provost Vice( العلیا للدراسات
of Dean and ostProv Vice Associate ( الطالبیة الحیاة وعمید المساعد الرئیس نائب قبل من االستئناف

Life Student( الجامعة في والطعام اإلسكان خدمات عن الصادرة االستئناف طلبات مراجعة تتم عنھ. ینوب من أو 
)UHDS( اإلسكاني التعلیم مدیر ید على )Education Residential of Director( عنھ. ینوب من أو   

 المنصوص اإلجراءات یتبع الكلیة في مسؤول قبل من األكادیمي السلوك سوء الستنتاجات األكادیمیة: النزاھة نتائج  •
 برنامج على بناء عنھم، ینوب من أو االستئناف، سلطة قبل من االستئنافات إلى االستماع یتم ،5.11 القسم في علیھا

 یلي: كما للطالب، التسجیل
o  عبر لالستنتاجات االستئناف طلبات لكل االستئناف سلطة الجامعیة الدراسات وعمید الرئیس نائب سیكون 

 األكادیمیة. النزاھة عملیة
o العلیا الدراسات طالب لكل االستئناف لطلبات االستئناف سلطة العلیا الدراسات وعمید الرئیس نائب یكون 

 وعمید الرئیس ائبن فیھا ینظر التي الحاالت في عدا ما األكادیمیة، النزاھة عملیة بواسطة الناتجة لالستنتاجات
 الكلیة. في كمسؤول بدوره العلیا الدراسات

mailto:sccs@oregonstate.edu
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o األكادیمیة للشؤون األول الرئیس نائب یكون )Affairs Academic for Provost Vice Senior( 
 الطب كلیة قبل من قراراً  فیھا یبت األكادیمیة للنزاھة عملیة بواسطة ناتجة استنتاجات ألي االستئناف سلطة

 أو )،Pharmacy of College( الصیدلة كلیة )،Medicine Veterinary of eColleg( البیطري
   ).School Graduate( العلیا الدراسات مدرسة

 سلطة تكون الطرد، أو االعتراف فقدان أو التعلیق، تشمل عقوبة ألي الجنسي/التمییز: السلوك لسوء اإلداري االجتماع •
 تتم عنھ. ینوب من أو )Affairs Student for Provost Vice( الطالب لشؤون الرئیس نائب لدى االستئناف

Vice Associate ( الطالبیة الحیاة وعمید المساعد الرئیس نائب قبل من االستئناف طلبات من تبقى ما مراجعة
Life Student of Dean and Provost( خدمات عن الصادرة االستئناف طلبات مراجعة تتم عنھ. ینوب من أو 

 )Education Residential of Director( اإلسكاني التعلیم مدیر ید على )UHDS( الجامعة في الطعامو اإلسكان
   عنھ. ینوب من أو

 وعمید المساعد الرئیس نائب یعین لن المحسوس، أو الحقیقي المصالح تضارب لتجنب    األخطاء. وتصحیح المصالح تضارب  8.6
ً  كان أو االستماع لجلسات كمسؤول عمل أحد أي لالستئناف ةسلط بمركز الطالبیة الحیاة  في التوصل/االستنتاجات في مشتركا

    القضیة.
 بواسطة القضیة لتصحیح مستقلة إجراءات المؤسسة تتخذ الطالب، سلوك عملیة في كبیر خطأ وجود للمؤسسة یتضح لحظة أي في

 طلب عن قرار اتخاذ سبق إذا أو لالستئناف الزمنیة النافذة خارج یقع الخطأ أن ُوجد لو حتى إضافیة، عملیة أو مصحح قرار
     لالستئناف.

 المتعلقة النھائیة التواریخ كل مع الطالبیة الطالب/المنظمات یمتثل أن المتوقع من للطالب. المؤقت والوضع للعقوبات االمتثال 8.7
 صفھم في االستمرار للطالب یجوز قد طرد، أو تعلیق وبةلعق استئناف حالة في  استئنافھم. طلب نتیجة تصدر ریثما بالعقوبات

ً  مستثنى الطالب كان إذا عدا ما التعاریف) :2 القسم في المؤقت" الطالب "وضع (راجعوا للطالب المؤقت الوضع بموجب  أیضا
 من لكن ادیمیاً؛أك التقدم في الطالب یستمر قد المؤقت، الطالب وضع أثناء  إداري. مؤسساتي تعلیق من كجزء المؤسسة من

ً  الفصل أو التعلیق مفعول یسري الطالب، استئناف طلب ُرفض إذا أخرى، ناحیة  یستلم ولن للقرار، األصلي للتاریخ رجوعا
 دفعھا أموال أي یسترجع ال وقد المؤقت، الطالب وضع أثناء كسبھا شھادات أي أو معتمدة ساعات أي أو عالمات، أي الطالب

    المؤقت. بالطال وضع مرحلة أثناء
 

  معقولة. زمنیة مدة غضون في الطالب إلى الطالبیة الطالب/المنظمة استئناف عن نھائي خطي قرار یصدر  االستئناف. نتائج 8.8
 یلي: بما بالقیام السلطة االستئنافي المسؤول لدى

 المفروضة. العقوبات ذلك في بما األولي، بالقرار االحتفاظ •
  التقییم. إلعادة المناسبة المستمعة الجھة إلى القضیة إعادة •
 (العقوبات). العقوبة حدة زیادة أو تخفیضھا أو باستبدالھا المفروضة العقوبة تغییر •
 إضافي. إجراء أي اتخاذ دون القضیة وحل األصلي القرار كل أو قسم عكس •

  )Suspension Administrative( اإلداري التعلیق :9 القسم

 بھذا یُعمل  اإلداري. التعلیق ذلك في بما إداریة عقوبات عنھ ینوب من أو المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یفرض قد
 طالب/منظمة تجاه تدابیر اتخاذ و/أو الجامعة؛ ممتلكات على المحافظة الجامعي؛ المجتمع ألعضاء والعافیة السالمة لتعزیز اإلجراء
   التالیة: اإلجراءات تُتبع الحالة، ھذه في  للجامعة. الطبیعیة العملیات لتعطیل مراً مست خطراً  تشكل طالبیة

 
ً  الطالبیة المنظمات أو الطالب المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یعلق قد .1  أو للقانون كبیرة مخالفات لمزاعم إداریا

   الجامعي. الحرم لمجتمع والسالمة الصحة توفیر ضمانل وذلك للطالب، السلوك قواعد مدّونة في علیھا المنصوص السیاسة
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 یلي: ما الحصر، ال المثال سبیل على اإلداري، التعلیق یشمل .2
a. الجامعة؛ من الفوري التعلیق 
b. بھا. لالعتراف أو الطالبیة المنظمة المتیازات الفوري التعلیق 
c. الجامعیة؛ تالمناسبا في و/أو الجامعة ممتلكات داخل المتھم الطالب وجود من الحد 
d. ذلك في بما المدونة، ھذه في علیھا المنصوص اإلجراءات استكمال موعد حین إلى المستحقة الشھادة منح الجامعة توقف قد 

  ُوجدت. إن المفروضة، العقوبات كل تنفیذ
  یلي: بما عنھ ینوب من أو المجتمع، ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یقوم اإلداري، التعلیق حصول وقت في .3

a. اإلداري؛ التعلیق بسبب المتھمة الطالبیة المنظمة أو المتھم الطالب إعالم  
b. إعالم سیتم وبأنھ أدناه، )4( الفقرة بموجب تمھیدیة استماع جلسة ستُعقد بأنھ المتھمة الطالبیة المنظمة أو المتھم الطالب إعالم 

  والتاریخ. والمكان الوقت، عن الطالبیة المنظمة أو الطالب
 الطالب/المنظمة إلى الصادر اإلداري التعلیق إشعار تاریخ من )2( عمل یومي غضون في التمھیدیة االستماع جلسة ستُعقد .4

 المبینة الشروط من أي تنطبق ال بأنھ لإلثبات كاملة فرصة الطالبیة المنظمة أو للطالب ستتاح ھذه االستماع جلسة في  الطالبیة.
 علیھم یجب لكنھم مرشد، اصطحاب الطالبیة للطالب/المنظمة یُسمح األخرى، اإلجراءات في الحال ھي كما .9)1(و 9 القسم في
  أنفسھم. عن یتكلموا أن

 المجتمع ومعاییر الطالب سلوك مكتب مدیر یبلغ التمھیدیة، االستماع جلسة في قُدمت التي لألدلة المعقول التقییم على بناء .5
  یلي: ما یعملون سوف بأنھم التمھیدیة االستماع جلسة بعد ساعة 24 غضون في المتھمة الطالبیة الطالب/المنظمة

a. أو جدید؛ إجراء أي اتخاذ وعدم اإلداري التعلیق حل 
b. في علیھ المنصوص الطالبیة الطالب/المنظمة بسلوك تتعلق كاملة استماع بجلسة القیام إلى المباشرة ولكن اإلداري التعلیق حل 

  أو ؛للطالب السلوك قواعد مدّونة
c. المزعوم. الطالبیة الطالب/المنظمة بسلوك تتعلق استماع جلسة عقد وقت إلى اإلداري التعلیق على لمحافظةا   

 تھمة بتوجیھ اإلشعار سیحدد  المتھمة. الطالبیة الطالب/المنظمة إلى تھمة بتوجیھ إشعار یُرسل قد اإلداري، التعلیق عملیة إكمال بعد .6
 إذا انتُِھكت. بأنھا یُزعم التي للطالب السلوك قواعد مدّونة  وأجزاء المزعوم، التصرف ومكان الوقتو والتاریخ، المزعومة، التصرفات

 التمھیدیة االستماع جلسة موعد من عمل أیام 10 غضون في للجنة استماع جلسة أو إداري اجتماع سیُعقد اإلداري، التعلیق استمر
   .5 القسم يف المبینة السلوك إجراءات وتتبع اإلداري للتعلیق
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