
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 مقدمة

منة آ بيئة ع�� ا�حفاظ معاي�� الطالب الئحة قواعد سلوك تحدد

 �عز�زها تدعم الالئحة رسالة املعهد من خاللو �حرم املعهد، 

نھ وال��اًما م. االنتماء �جتمع املعهد وشعور  اإل�سانية للكرامة

عهد االجتماعية، يتوقع امل واملسؤولية والن�اهة األ�اديمية با�حر�ة

 اخلد مسؤولة وممارسة مواطنة مثا��سلوك من طالبھ االل��ام �

�ع�ي  إن التحاق الطالب بمعهد الدوحة،. خارجھاملعهد و  حرم

 لوكس يتب�ى معاي�� عل�ي انتسا��م �� الوقت عينھ إ�� مجتمع

 .التطّور ال�خ��ي والفكري وامل�ي تضمن

 

 

Introduction: 
 
The Student Code of Conduct outlines the 
standards for maintaining a safe campus 
environment that supports the DI’s mission 
by promoting human dignity and fostering a 
strong sense of community. As an institution 
that is committed to academic freedom, 
integrity and social responsibility, the DI 
expects its students to model exemplary 
conduct and responsible citizenship both on 
and off-campus. By choosing to attend the DI, 
students join a scholarly community that 
upholds standards of conduct designed 
specifically to ensure their personal, 
intellectual and professional development.  

 

 بيان السياسة

 الصالحيات

تنطبق الئحة قواعد السلوك ع�� جميع الطالب (املتفرغ�ن أو 

املنتسب�ن) امللتحق�ن بأي مقرر أو برنامج يقّدمھ معهد الدوحة، 

ويشمل ذلك السلوك الذي يجري اعتماده �� مبا�ي معهد الدوحة 

وضمن حرمھ ا�جام��، باإلضافة إ�� الفعاليات ال�ي يرعاها 

وما قد يؤثر سلًبا ع�� مجتمع  املعهد وأي �شاط خارج حرم املعهد

معهد الدوحة. و�شمل الالئحة جميع أش�ال سوء السلوك ذات 

 أديبيةت قرارات�ستد�� الطبيعة غ�� األ�اديمية. أما ا�حاالت ال�ي 

فتندرج ضمن صالحية مدير الت�جيل وشؤون الطالب، الذي 

يتخذ اإلجراءات الالزمة بالتشاور مع عميد ال�لية ال�ي ينتسب 

أي قرار تأدي�ي يقّره مدير الت�جيل  و�تطلب �ا الطالب. إل�

 .مصادقة نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية وشؤون الطالب

 

Policy Statement:  
 
Jurisdiction 
The Code applies to  (1) all students (degree 
and non-degree) enrolled into any of the DI’s 
offered courses and programs, as well as (2) 
conduct that occurs on DI premises, DI-
sponsored events and off-campus activity 
that adversely affects the DI community. The 
Code encompasses all forms of misconduct 
that are non-academic in nature. Cases that 
necessitate the disciplining of a student(s) 
shall fall under the jurisdiction of the 
Director of Enrollment and Student Affairs, 
who will take the necessary action in 
consultation with the dean(s) of the School in 
which the student(s) is enrolled. The Provost 
must ratify any disciplinary decision 
sanctioned by the Director of Enrollment and 
Student Affairs.  
 

 السياسات األ�اديمية
Academic Policies  
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Student Code of Conduct 

 



 

 
2 

 

 القوان�ن واألنظمة ا�حلية

يخضع معهد الدوحة وجميع أعضائھ للقوان�ن واألنظمة املعمول 

ل��ا �� دولة قطر. و 
ّ
االن��ا�ات للقوان�ن واألنظمة ا�حلية  �ش�

ال�ي تحدث داخل حرم املعهد أو خارجھ، ان��ا�ات لالئحة قواعد 

السلوك، وقد تخضع لتحقيق يجر�ھ معهد الدوحة مما يتسبب 

 باتخاذ أي إجراء إضا�� قد تتخذه السلطات ا�حلية.

 

 ان��ا�ات قواعد السلوك

ا  �� ما ي�� �حة عامة عن السلوك ا�حظور 
ً
الذي �عّد خرق

 للمعاي�� ال�ي �عتمدها معهد الدوحة بالنسبة إ�� سلوك الطالب.

 . اإليذاء ا�جسدي واللفظي١

أ. التسّبب و / أو ال��ديد بإ�حاق األذى ا�جسدي و / أو 

 العاطفي الذي ��ّدد سالمة أي �خص.

 

 . السرقة أو التلف، وا�حرق ٢

 أ. سرقة املمتل�ات ا�خاصة ملعهد الدوحة؛

 ب. إتالف املمتل�ات ا�خاصة ملعهد الدوحة و / أو �شو��ها؛

 ج. حرق املمتل�ات ا�خاصة ملعهد الدوحة.

 

 . الكحول وا�خدرات واملواد ا�خاضعة للرقابة٣

أ. اس��الك الكحول وا�خدرات واملواد ا�خاضعة للرقابة و/ أو 

 حياز��ا و / أو توزيعها؛

نقل الكحول ب. ان��اك قوان�ن دولة قطر املتعلقة ب

وا�خدرات واملواد ا�خاضعة للرقابة و/ أو حياز��ا و / أو 

 توزيعها.

 

 . السلوك غ�� املنضبط والتحرش٤

أ. �عطيل أ�شطة معهد الدوحة أو التدخل ف��ا، بما ف��ا: 

 التدريس والبحث والفعاليات العامة؛

 ب. السلوك غ�� املنضبط الذي ��ّدد أمن اآلخر�ن؛

 األدب؛ج. االبتذال وقلة 

د. أي فعل (أو أفعال) متعّمد(ة) ومستمّر (ة) �عّد معادًيا، 

مرّوًعا و / أو �جومًيا قد ت�ون بدافع ا�جنس أو العرق أو 

 الدين أو الوضع االجتما��.

Local Laws and Regulations 
The DI and all members of its community are 
subject to the laws and regulations of the 
State of Qatar. Alleged violations of local 
laws and regulations that occur on or off-
campus constitute violations of the Code and 
may be subject to DI-sanctioned investigation 
and action alongside any action taken by the 
local authorities.  
 
Code Violations 
The following is an overview of prohibited 
behavior that will be seen as breach of the 
DI’s standards of student conduct.  
1. Physical and verbal abuse 

a. Causing and/or threatening to cause 
physical and/or emotional harm that 
endangers the well-being and safety of 
any person 

 
2. Theft, damage, and arson  

a. Theft of DI/private property 
b. Damaging and/or defacing DI/private 

property  
c. Burning DI/private property  

 
 
3. Alcohol, illegal drugs and controlled 

substances  
a. Consumption, possession and/or 

distribution of alcohol, illegal 
drugs and controlled substances 

b. Violation of Qatar laws pertaining 
to the transportation, possession, 
and consumption of alcohol, illegal 
drugs and controlled substances  

 
4. Disorderly conduct and harassment  

a. Disruption of or interference with 
DI activities, including but not 
limited to: teaching, research and 
public events  

b. Disorderly conduct that disturbs 
the peace of others  

c. Acts of indecency and incivility  
d. Deliberate and persistent act(s) 

considered hostile, intimidating 
and/or offensive, motivated by but 
not limited to: sex, race, religion, 
social status  
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 . ال��و�ر وشهادة الزور٥

أ. التغي�� غ�� الشر�� أو تزو�ر أي أداة مستخدمة لتحديد 

؛
ً

 الهو�ة أو وثيقة رسمية أو �جال

. تقديم شهادة �اذبة ملسؤو�� معهد الدوحة �� أثناء تحقيق ب

 ما.

 

 غ�� املأذون  الدخول واالستخدام. ٦

إ�� مرافق معهد الدوحة أو استخدامها  أ. الدخول غ�� املأذون 

إ�� ممتل�اتھ،  من دون إذن، إضافة إ�� الدخول غ�� املأذون 

 وأنظمتھ أو استعمال خدمات �عّد غ�� متاحة.

 

 التبذير ورمي النفايات. ٧

 أ. االستخدام غ�� املسؤول ملوارد معهد الدوحة؛

ب. التخلص من النفايات �� األماكن غ�� تلك ا�حّددة 

 للنفايات. 

 

 . سوء سلوك الضيف / الزائر ٨

أ. مساعدة ضيف/زائر �� ان��اكھ الئحة قواعد السلوك، 

 وتحر�ضھ ع�� خرق قواعد السلوك.

 

 �ق. السالمة من ا�حر ٩

ل 
ّ
أ. حيازة املواد و / أو أجهزة غ�� مأذون ��ا وال�ي قد �ش�

 خطًرا ع�� السالمة من ا�حرائق؛

ب. العبث بمعدات السالمة من ا�حر�ق، بما ف��ا: أجهزة 

اإلنذار با�حرائق، أجهزة الكشف عن الدخان ومعدات 

 م�افحة ا�حرائق؛

 ق.ا�حرائج. ان��اك قوان�ن دولة قطر املتعلقة بالسالمة من 

 

. عدم االمتثال ملسؤو�� أو موظفي معهد الدوحة، وملوظفي ١٠

إنفاذ القانون بصف��م الرسمية وفًقا للمبادئ التوج��ية 

 املوضوعة.

 

 

 

5. Fraud and false testimony  
a. Unauthorized alteration or forgery 

of any instrument of identification, 
official document or record    

b. Providing false testimony to DI 
officials during an investigation  

 
 

6. Unauthorized Access 
a. Unauthorized entry to or use of DI 

facilities, property, systems or 
services deemed off-limits  

 
 
 
 
7. Wastefulness and littering 

a. Irresponsible use of DI resources  
b. Disposal of waste in undesignated 

areas    

 
 
 
8. Guest/visitor misconduct 

a. Aiding and abetting a guest or 
visitor in violating the Code 

 
 
9. Fire safety  

a. Possession of items and/or 
unauthorized appliances that pose 
a fire safety hazard  

b. Tampering with fire safety 
equipment, including but not 
limited to: fire alarms, smoke 
detectors and firefighting 
equipment 

c. Violation of Qatar laws pertaining 
to fire safety 

 
10.  Failure to comply with DI officials, DI 

authorized personnel, or law enforcement 
officers acting in their official capacity 
within established guidelines  
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 العقو�ات التأديبية

يخضع جميع الطالب الذين ين���ون الئحة قواعد السلوك ملعهد 

العقو�ات الدوحة أو نظاميھ األسا��ي أو اإلداري، لعدد من 

التأديبية. وال بد من النظر إ�� مجموعة عوامل لدى تحديد نطاق 

 العقو�ات ال�ي ستفرض ومستواها، بما ف��ا:

 طبيعة االن��اك وشّدتھ؛ -

 األذى الناجم عن االن��اك؛ -

التصّرف تحت تأث�� الكحول أو ا�خّدرات غ��  -

 املشروعة أو املواد ا�خاضعة للرقابة؛

 سابقة أو املتكررة؛االن��ا�ات ال -

 درجة املساءلة والتعاون ال�ي أبداها الطالب؛ -

 مصا�ح مجتمع املعهد واملتضّرر�ن من االن��اك؛ -

 عوامل أخرى ذات صلة. -

 

�� ما ي�� �حة عامة عن العقو�ات ال�ي قد يطبقها أحد مسؤو�� 

 معهد الدوحة الرسمي�ن:

 تو�يخ خطي  . ١

ان��ك أنظمة وقوان�ن معهد أ. إخطار رس�ي بأن طالًبا قد 

وأن استمرار مثل هذا السلوك قد يتسّبب بمز�د من  الدوحة

 اإلجراءات التأديبية.

 

 العميدمن . إنذار ٢

أ. إشعار رس�ي من عميد ال�لية ال�ي ينت�ي الطالب إل��ا �ش�� 

إ�� أن الطالب قد ان��ك أنظمة وقوان�ن معهد الدوحة وأن 

يتسّبب بمز�د من اإلجراءات استمرار مثل هذا السلوك قد 

 التأديبية.

 

 الغرامة . ٣

 أ. عقو�ة مالية

 

 . االختبار التأدي�ي٤

أ. ف��ة اختبار ملدة محددة لتحذير الطالب أن أي سوء سلوك 

 آخر خالل تلك الف��ة، يتسّبب بالتعليق املؤقت.

 

Disciplinary Sanctions 
Students found in violation of the Code or 
any other DI rules, regulations or policies 
shall be subject to a variety of disciplinary 
sanctions. In order to determine the scope 
and level of sanction(s) to be imposed, a 
range of factors may be considered, 
including: 

- Nature and severity of the violation 
- Harm resulting from the violation 
- Behaving under the influence of 

alcohol, illegal drugs or controlled 
substances 

- Prior or repeated violations  
- Degree of accountability and 

cooperation demonstrated by the 
student(s) 

- Interests of the community and those 
affected by the violation  

- Other relevant factors 

The following is an overview of sanctions 
which may be applied by an authorized DI 
official: 

1. Written reprimand  
a. Official notice that a student 

has violated a DI regulation and 
that the continuation of such 
conduct may result in further 
disciplinary action 

 
2. Dean’s warning  

a. Official notice from the dean of 
the school to which the student 
belongs indicating that the 
student has violated a DI 
regulation and that the 
continuation of such conduct 
may result in further 
disciplinary action 

 
3. Fine 

a. Monetary penalty 

 
4. Disciplinary Probation  

a. Observation period enacted for 
a specific duration warning the 
student that any further 
misconduct during this time 
will result in suspension  
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 . فقدان االمتيازات٥

ف��ة أ. تقييد االمتيازات ا�حّددة لطالب معهد الدوحة ل

محددة من الزمن، بما ف��ا: املشاركة �� فعاليات وأ�شطة 

معينة إضافة إ�� امتيازات ا�حاسوب ا�حمول، وموقف 

 السيارات، وحق استخدام املكتبة.

 

 

 خدمة مجتمع املعهد  . ٦

 أ. إتمام مّدة محّددة �� خدمة مجتمع معهد الدوحة.

 

 . اإلحالة إ�� برامج اإلرشاد املناسبة ٧

أ. حضور / إكمال برامج اإلرشاد أو التأهيل خارج حرم املعهد 

 حسب ا�حاجة. 

 

 

 . التعليق التأدي�ي ٨

ملدة ال تقل  أ. التعليق التام لت�جيل الطالب �� معهد الدوحة،

عن فصل درا��ي واحد، وال تز�د عن فصل�ن دراسّي�ن. وقد 

 يخضع الطالب لشروط محددة إلعادة التحاقھ باملعهد. و�ذكر

"التعليق التأدي�ي" ع�� كشف العالمات األ�ادي�ي للطالب 

 املعاقب.

 

 

 . اإلقصاء التأدي�ي٩

معهد الدوحة. وقد يجري منع طالب تم  أ. فصل الطالب ��ائًيا من

فصلھ من العودة إ�� مبا�ي املعهد. و�� حال تطبيق هذه العقو�ة 

يحتاج الطالب إ�� موافقة رسمية من نائب الرئيس للشؤون 

األ�اديمية ليتمكن من االلتحاق مجّدًدا بمعهد الدوحة، حسب 

شروط محّددة. و�ذكر "اإلقصاء التأدي�ي" ع�� كشف العالمات 

 األ�ادي�ي للطالب املعاقب.

 

 

 
5. Loss of privileges  

a. Denial or restriction of specified 
privileges as a DI student for a 
specified period of time, 
including but not limited to: 
participation in specific events 
and activities, laptop privileges, 
parking privileges, library 
access  

 
6. Community service  

a. Completing a period of service 
to the DI community  

 
7. Referral to appropriate community 

resource  
a. Attending/completing off-

campus counselling programs 
or treatment plans as required  

 
8. Disciplinary Suspension 

a. Complete removal from the DI 
for a minimum of one academic 
semester and a maximum of 
two academic semesters. 
Student may be subject to 
specified conditions for re-
enrollment. “Disciplinary 
Suspension” shall be noted on 
the student’s transcript 

 
9. Disciplinary Exclusion 

a. Permanent termination of all 
attributes of the student’s 
status at the DI. An expelled DI 
student may also be prevented 
from returning to DI premises. 
The student will also require 
formal approval from the 
Provost to re-enroll into the DI, 
alongside specified conditions. 
“Disciplinary Exclusion” shall be 
noted on the student’s 
transcript  
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