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 تمهيد
 

حكام القاانون المصارى ، ألبالقاهرة هى مؤسسة محايدة سياسيا وأيدلوجيا وعقائديا، وهى جامعة خاصة طبقا  األلمانيه الجامعة   -

، ولها   شخصيتها االعتبارية والتى ليست بمنأى عن أعضائها ورموزها التاى 5115لسنة  52رقم  رئيس الجمهورية قرارانشئت ب

سااهام  ااى ر ااى مسااتوى التعلاايم والبحااو العلمااى، وتااو ير المتخصصااين األتتكااون ماانهم وتماانحهم هاا.ة الصاافةج وتهاادى الجامعااة  لااى 

حادو التطاورات واالساالي   أحتاجهاا المجتماى، مساتخدمة  اى .لاك والخبراء والفنيين  ى التخصصات العلمية الحديثة والبينياة التاى ي

 جدول المتقدمة من تقدم علمى وتقنىاالكاديمية ، مستفيدة  ى .لك بما حققتة ال

 
 األهتمامالبالغ بالعملية التعليمية من جان ، والتركيز على   األهتمامبالقاهرة من. انشائها،  على    األلمانيهوقد حرصت الجامعة   –

بهاا  اى  طاار عالقاة  لالتحاا   بالقااهرة تقاوم بتقاديم الخدماة التعليمياة للطالا  المتقادم  األلمانيه ج والجامعة خرآبالطال   من جان  

رضائية تنشأ بين الطر ين بمجرد استيفاء الطال  متطلبات االلتحا  وقبول الجامعة للطالا  للدراساة بهااج  واسااس تلاك العالقاة هاى 

للخدمات التعليمية للطالا   اى مقابال  التازام الطالا  بالقواعاد العاماة المنمماة للعملياة التعليمياة بالجامعاة  االكاديمياة تقديم الجامعة 

، كمااا يحاا  للجامعااة التوقااى عاان تقااديم الخدمااة هماارة انهاااء  العالقااة ألى  سااب  يااراأوالساالوكية والماليااةي، ويحاا  للطالاا  أو  ولااى 

 ل  لقواعد الجامعةجالتعليمية  ى حالة مخالفة الطا

 

 

 القسم االول

 تعريفات وقواعد عامة

 

 -: دون االخالل بكل من: ديباجة

 الدستور   -0

 والقانون المدنى   -5

 وقانون العقوبات   -3

 ج5115لسنه  85وقانون حماية حقو  الملكية الفكرية رقم   -4

 االلمانية بالقاهرةجانشاء الجامعة  5115لسنة  52وقرار رئيس الجمهورية رقم  -2

الالئحة التنفي.ية لقانون  الجامعات الخاصة واالهلية الصادر بالقانون  ب الخاص 5101لسنة  315س الجمهورية  رقم وقرار رئي  -2

 ج5119لسنة  05رقم 

الطالبى بالجامعة، طبقا لنص المادة وبناء على اجتماع مجلس امناء الجامعة االلمانية بالقاهرة ،  وموا قتة على اعتماد الئحة السلوك  -

 ي من قرار االنشاءج5ي  قرة  2 
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 المادة االولى : التعريفات

 

 المعانى الموضحة أمام كل منها ما لم ينص على خالى .لكج –حيثما وردت  ى ه.ه الالئحة  –يقصد بالكلمات والعبارات التالية 

 ومقدمىوعاملين وأسات.ة  باطالبيها منتسيلقاهرة، وتشمل الجامعه ككل بجميى بااأللمانيه : الجامعة             لجامعة ا

 خدمات وكل مرا   وممتلكات الجامعه وخدماتها بداخل البالد وخارجهاج                                                       

 

 التعليميةج للدراسة أيا كانت مستوياته األلمانيهالطال                 : كل طال  وطالبة تم قيدة بالجامعة 

 
 ويخل بنمامها العام أو  لوائح وتعليمات الجامعةو يخالى نمم الطال   ه عل يرتكبالمخالفة التأديبية :  كل قول أو 

   ما يعرض مصلحة األخرين من  كل الحياة الجامعية واعمال االمتحانات  اوالسلوك العام  أو  انتمام                              
 جهنوع من انواع بأى األ.ى او  الضرر أو طال  وعاملين واكاديمين للخطر                              

 
 العقوبة التأديبية  :    كل عقوبة منصوص عليها  ى ه.ه الالئحةج

 
  ى جميى     االمتحان            :    كل امتحان  صلى أو نهائى و قا لالحكام التى حددتها الئحة الدراسة واالمتحانات 

 المراحل الجامعية وك.لك امتحانات القبول والدراسات الحرة والدورات التدريبيه وغيرهاج                              
 

  ى ه.ه الالئحةج    المحددة أو المنصوص عليهامن العقوبات التأديبية  أيه.ه الالئحة صالحية توقيى  هتالتأدي        : كل من منح مجلس
  

 
 المادة الثانية : قواعد عامه   
 
 

تضم الئحة السلوك الطالبى القواعد التى يتعين على جميى الطال  االلتزام بها وكا.لك الجازاءات التاى توقاى علاى الطالا  حاال  – 0

 مخالفتة تلك القواعدج

عادم  بازعميلتزم الطاال   المقيادون بالجامعاة بالقواعاد الاواردة  اى ها.ه  الالئحاةج وال  يعفاى الطالا  مان الخضاوع الحكامهاا  – 5

أ مااوالتزاهاا.ه الالئحااة لماان القواعااد التااى تتضاامنها ، ويعتباار التقاادم للدراسااة بالجامعااة  قبااوال   أىاالعتااراض علااى  أوبهااا،  همعر تاا

 حكامهاجبأ

 تشتمل ه.ه  الالئحة على نصوص حاكمة الطار العالقة بين الطال  والجامعة  ى المجاالت التى تتضمنهاج – 3

وقاى تقاديم الخادمات  أو العالقاه، انهااء  أو وقاىيكون من حا  الجامعاة اتخاا. كا اة االجاراءات الالزماة والفورياة ساواء مان  - 4

االجاراءات   و اتخاا. قهاا لفتارة معيناة حتاى زوال الساب  ، أالتعليمية  أو الجامعية أو كالهما أو المنى  من دخول الجامعة أو أحاد مرا

 الجامعاةمصالح الطاال  أو االساات.ة أو تعرض أو  ، استمرار العملية التعليمية أو أنتمام أو أستقرار  التأديبية  ى حاالت الخطر على

 جبأي من أنواعه أو صورهللضرر أو األ.ي  هاأو العاملين ب

المحاضر أو المشرى االكاديمى او االدارى أو المشارى علاى  المعمال أو  ارد  أو  يكون من ح  المسئول عن الفصل الدراسى – 2

والتى تتمثال  اى المناى الفاورى ، االمن المنوط بة الحفام على المرا   داخل الجامعة كل  ى مكانة ،  تخا.  كا ة  االجراءات الفورية 

أو تكادير أو ياؤدى  لاى أ.ى بجمياى أنها تهدياد ساالمة أو وقاوع أعماال مان شا تحسا  التواجد  ى .لك المكاان  اى حالاه  منللطال   

العملية التعليميةج بانتمام واستقرار سلوك من شأنة االضرار  باتيان قيام الطال   ي حالة طال  أو العاملين أو االكاديميين أوأنواعه لل

 اءات الفورية واالداريهج، واتخا. كا ه االجرللمساءله هواإل عرض نفسوعلى الطال   االمتثال الفورى لما يتقرر 

، أو من ينو  عانهم  ونوا  الرئيس لعميد الكلية  ونيك،  ي ه.ه الالئحة 2نصوص عليها  ي البند م ي حالة ارتكا  األ عال ال  -2

 بأمر  و.لك  الجامعة الى التواجد  ى  مكان محدد لفترة محددة او الدخول  أو كا ة الصالحيات بمنى دخول طال  أو  عدد من الطال   

 تارة متادت  ا.ا  وعلى الطال  االمتثاال لها.ة التعليمااتج و اى حالاة ماا  الالئحةج هيبلغ بالطر  المنصوص عليها  ى ه. كتابى مباشر
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، وياتم  باالا الطالا  تقديرقصى أيج  تصدي  رئيس الجامعة على ه.ا القرار، و.لك  ى اليوم السابى على   ،كثر من اسبوع أ المنى 

للطال  وتحتس  مده المنى  ، له التعليمية ات عن تقديم الخدم للجامعة الح   ى التوقى  يكون ، الطال   متثال  ج و ى حالة عدم ب.لك

مثال ها.ه  ارتكاا  لعادم االمتثاال لها.ه األ عاال و و ي حالة التكرار أو التعمد وتطب  عليها قواعد الغيا  والحضور النماميةج يغائ  

 األ عال يكون للجامعة أتخا. اجراءات انهاء العالقة مى الطال ج

تقدم الجامعة بعض  الخدمات االضا ية وهى بمثاية  خدمات اختيارية ، يتم تقديمها  بمقابل او بغير مقابل ، ويجوز لمقدمى تلاك   -2

ى طالا  بادون اباداء االسابا  ج وعلاى ألقاديم الخدماة  ي االمتنااع عان تهاا الخدمات   سواء مقدم خدماة مان داخال الجامعاة أو خارج

ج ويجوز للطال   التقدم بشكوى الى االدارة المختصة لبحو الشكوى واتخااد أى  هالتعرض ل بعدمالطال  االلتزام برغبة مقدم الخدمة 

 تدابير مستقبلية ان وجدتج

 والتااى تطلبهااا بعاض النقابااات المهنيااة – لتخار  عنااد ا يساقط حاا  الطالا   ااى الحصااول علاى  شااهادة حساان الساير والساالوك – 8

رتك  الطال   سلوكا يعد خروجا علاى المسالك الطالباى  متى   –كأحد مسوغات االلتحا  بها   والكليات العسكريه أو أى جهه أخرى 

 جبسب  .لك هالسليم ، وتم توقيى جزاء علي

 

  الي األتي: الالئحة تهدىالمادة الثالثة  : 

 

 منتسبيهاجبأنواعه  لجميى او الضرر المحا مه على سالمه جموع الطال  والعاملين ومنى اال.ى  –ا 

 التعليمية واالنشطة المصاحبة لها بالجامعةج العملية ستقرار  نتمام و ضمان  –  

 مجتمعاتهمج داخل الجامعة أو  خارجها أو   ى أى من مرا قها ليكونوا أعضاء متميزين  ى ضبط سلوك الطال   –  

 سالي  التربويةجألتقويم سلوك الطال  المخالفين ومعالجة سلوكهم با – د

العاملين واالسات.ة والجامعة، وحقهم  ى التعليم والعمل والتدريس ، بدون و الحفام على سمعة الجامعة ومصالح جميى الطال   – ه

 و الجامعةجالفرد أضغوط داخلية أو خارجية قد تؤثر  على مستوى 

 المحا مة على المنشآت والمرا   الجامعيةج – و

 

 المادة الرابعة  : السلوك الطالبى

 

  هو عنصر اساسى النتمام العملية التعليمية، وهو المعبر عن التفاعل والتناغم الطالبى مى العملية التعليمية  ى الجامعة مان

يعاد الخارو   ومن جهة أخارىج لجامعه ككل ول والعاملين بالجامعة وزمالئه تهالسات. هالطال  واحترام تقديرجهة ، ومدى 

 بانهااء عالقتهاا ماىالجامعاة  ولا.ا تقاوم على مقتضيات السلوك الطالبى السليم انتهاكا لحقو  أطاراى العملياة التعليمياة ج 

اجراءات أضا ية   ى حالاة  ا.اتخ مجالس  تأدي  أواالحالة لالطال  حفاما على سالمة العملية التعليمية ، دون الحاجة الى 

 -، وهى:عليهوثبوت أى منها  ارتكا   الطال   السلوكيات التالية

 

  أو يخال بحسان الساير والسالوك أو العقيادة أو السامعة  والكراماة أ  قول أو  عال يماس الشارى الطال  منمن  رصدي ما كل

من  يكون الطال ، او هالخل  القويم ال.ى ينبغى ان يتحلى ب، و ينا ى وطالبها  العاملين  بالجامعة   ومومفيها  والقيم بح  

 بيهاجتسومن االساءة الى سمعة الجامعة هشأن
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    لقياملمحاولة اي  ساءة أو  تالى أو تخري  متعمد لمنشآت الجامعة أو ممتلكاتها أو االنممة االليكترونية بها أو  حدوو اي 

 ة ومرا قها ويهدد أمنها وسالمهاجيؤثر على نما ة الجامعسلوك اي  ،او اتيانب.لك

 

 جهآلى مواد كحولية أو مخدر هأو تداول هتعاطي أو  بكل أنواعه  رتكا  الطال  آلى  عل  اضح داخل الجامعة أو التحرش 

 اجاراء جهاة التاى تقررهاا واعااده  أختباار التعااطى طبقاا للطريقاه ولادي المن حا  الجامعاه  اى ها.ة الحالاه طلاكون ي و

 بالدراسة  بالجامعهج اراد االستمرار  .ا  .لكعن من ح  الطال   االمتناع  كونالي، واالختبار دوريا 

 

  مستندات أو الشهادات أو الوثائ  الرسامية أو اساتعمالها بعاد تزويرهاا ساواء كانات صاادرة مان الجامعاة للاجراء اي تزوير                

 الدراسة بها جبخارجها ما دامت لها صلة بعالقة الطال  بالجامعة، أو أو 

 

   تسال  اساوار  محاولاةأو وةقباال أو مر ا  تعليماىوحده  أيأوللعاملين بالجامعه  محاوله دخول أو أقتحام أى مبنى أو مكت

 جااللتزام بقواعد امن الجامعة ر ضعنوة أو  الجامعة الجامعة أو دخول

  سواء من داخل الجامعة أو خارجهايج على مقدمى الخدمات االضا ية التى تقدمها الجامعةجبانواعه  قيام الطال  بالتعدى   

 

 نشار  –الموقى االليكترونى الخااص  بالجامعاة  اى غيار االغاراض  المخصصاة لاة   نشار  عالناات اسم الجامعة أو ستغالل ا

، أو االدعاااء  بتمثياال  الاادعوة الى دراسااات للخااار  أو ناادوات أو رحااالت أو  جتماعاااتي  –أ كااار  التاارويآل آلى –شااائعات 

 جسبقهم الجامعه أو هيئاتها أو تمثيلها بدون موا قه كتابية

 

 بيهاجتلفة لالساءة للجامعة أو أحد منتساستخدام وسائل االعالم المخ 

 

  انتحال  شخصية زميل له  ى أى تعامل واستخدامه لكارت أثبات الشخصية ألحد طال  الجامعه أو تزويره أو تعديل بياناته أو

 واقىج     للخال ا ادعاء وانتحال صفه امام أى جهه داخليه أو خارجية 

  أو االمتنااع علاي .لاك أو التحاريض الجامعه ة تعليمية أو أى نشاط جامعى تنممهأو االمتحانات أو أى عمليتعطيل الدراسة ،

تزام بمواعياد  أو باااللالمدبر عن حضور المحاضرات أو االعمال الجامعية االخرى التى تقضاى اللاوائح  بالموامباة عليهاا ، 

 أو التحريض على .لكجي محددة لها

 

 وحداتهم الدراسيه أو داخل   يأداء اعمالهم  عرقلة منى أو أعاقة أو تعطيل الحركه والعمل لجميى العاملين  ى مكاتبهم، أو

داخل المبانى أو أو االعتصام    الجلوس أمام المكات  أو الطرقات أو التجمهر  مثل  المبانى بأى طريقة وصورة من الصور

 يجقاعات الدراسة والمعامل وغيرها من مرا   الجامعه

 

 صويرهم بدون علمهم أو التسجيل الصوتى لهم، سواء استخدمت جميى أعمال التلصص على اال راد العاملين  بالجامعه أو ت

  ى النشر بأى  طريقة  كانت أو لم تستخدمج

 

  أو محاوله ادخال الجامعه أى آله ناريه أو مواد مشتعله أو متفجرات أو اسلحة من أى نوع   سواء استخدام حمل أو

التفتيش الى طال  باالجهزة االليكترونية أو   ل طمرخصه أو غير مرخصهي أو اى االت حادهج ومن ح  أ راد االمن 

  ى حاله الشك و ى أى وقت أثناء الدخول وبعد الدخولجالتفتيش ال.اتى 

 

  االعتداء أو القرصنة االليكترونية على موقى  الجامعه االليكترونى أو النمام االليكترونى الدارة الجامعه ومحاولة نسخ أو

 تعديل أو مسح بياناتج

 

  بانواعها أو الشروع  يها داخل الحرم الجامعى   سواء مادية أو عينيةي  مثل النقود ، معدات، أجهزه، أو معدات السرقة

 علميهججججوغيرهاج
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  تداول المخدرات والنقود المزوره واال الم والصور والمجالت واالدوات المنا يه للالدا  واالخال  داخل الجامعه أو  رعها أو

 السكن الطالبىج

 

  اإلخالل بالنمام واالنضباط وحسن سير الدراسة  ى  الجامعة وكا ة مرا قها، وبالقواعد المتبعة اثناء المحاضرات 

 أو الدروس العملية أو التحريض على عدم حضورهاج

 

 لعلمية  بالجامعة أو بوحدات السكن الجامعى، أو وسائل النقل الجامعية ، ، أو محتويات  المراكز ا والقالقل  ثارة الفوضى

والفصول الدراسية المعامل واالجهزة واالدوات والوسائل التعليمية ومقتنيات المكتبة والمالع  والحدائ ، او اى مرا   

 أخرىج

 

  نتيجة تصر ات تتعل   بالتعامل المباشر  يما بينهم قيام الطال  بتعريض أى من زمالئه لضغوط نفسيه أو أدبية أو جسدية ،

   جعةالجام أو خار   داخل

 

 

 الماده الخامسه:

 

أمين عام الجامعه، أو من يقوم مقامهم  ى حاله غيابهم، بناء علاى طلا  أو بادون طلا  ،  أوعميد الكليه ،  أويح  لرئيس الجامعه 

 تهديد، ويترك ه.ا االجراء للتقدير الشخصى لمتخ. القرارج اي  تخا. أى  جراءات كفيله بمنى أى ضرر متوقى أو
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 القسم  الثانى

 نطا  تطبي  ه.ة الالئحة

 

 : السادسةالمادة 

، أو اى  من أو   رع الجامعة  ى برلين ، يخضى الحكام ه.ة  الالئحة  كل الطال   المقيدين للدراسة بالجامعة االلمانية بالقاهرة  -

نممة لتواجدهم داخل حرم الجامعة، القواعد  الم،  حال  خروجهم على  منشأتها وممتلكاتها أو مرا قها االخرى داخل وخار   البالد

 عالقاتهم بكا ة منسوبى أجهزة الجامعة من االكاديميين واالداريين وأ راد الخدمة المعاونةجأثناء

 

  :المادة السابعه 
 
 يما يبدر منهم بالمخالفة لمواد القانون  األلمانيه طال  الجامعة  أى من ال تطب  المواد والعقوبات الواردة به.ة الالئحة على   -

تنممها وتكفلها القوانين .ات القانونية و وقانون العقوبات وقانون حماية الملكية الفكرية والتى   تطب   ى شأنها اإلجراءات المدنى
 العالقة سواء  صدرت من الطال  داخل  أو   خار     الحرم الجامعىج

 
 

 :المادة الثامنة 
 
         وقااوع  حادى المخالفااات التأديبيااة، يحارر ماان ضاابط الواقعااة تقريارا مفصااال  بوقااائى  و مالبساات ارتكابهااا ، وير اا   بااة                       اى حااال  -

المستندات الدالة على .لك، وشهادة  الشهود ان وجدت ، وير ى التقرير  و  المستندات  المر قة الى عميد الكلياة أو رئايس الجامعاة 
.ى يحيل بدورة الواقعة  لى أحد المحققين للتحقي   يها  .ا لزم االمر وتعرض نتائآل التحقيقات على عميد الكلية أو رئايس الجامعاة  ال

 التخا. االجراء القانونى المناس ،   و قا لما هو محدد به.ة الالئحةج
 

 
 :المادة التاسعة  

 

 الالئحة ان ينسح  من الجامعة أو يخلى طر ة منها قبل التحقي  معة، كما يتعينال يجوز للطال  المحال  لى التحقي  بموج  ه.ه   -

 نهائى  ة من الجامعة لحين البت بقرارعلى مجلس  التأدي  المختص  ابالا  شئون الطال  اليقاى  جراءات تخرجة أو  خالء طر   

  ى موضوع المخالفة المنسو  الية ارتكابهاج   
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 الثالوالقسم  

 المخالفات التاديبية

 
 :العاشرةالمادة 

 

يعد كل خرو  على االنممة واللوائح والتقاليد الجامعية ، بمثابة مخالفة تأديبية، يترت  عليهاا اتخاا. االجاراءات التاى  قاد تاؤدى الاى   -

ومن صور تلك  بند السلوك الطالبيي(   ي المادة الرابعة النص عليهورد  ،  يما عدا ماالفصل  من الجامعة سواء نهائيا أو بشكل مؤقت 

 -المخالفات:

                                      

  كيان طالبى داخل الجامعة باصدار بيانات خاطئة باى وسيلة من وسائل النشر    اعالم مرئى أو مقروء  طال  أو  ىأقيام

عن الجامعة  يما يتعل   بتغيير أو الغاء مواعيد غير صادرة  تكون تىوالأو بيانات أو شبكات تواصل اجتماعىجج الخي، 

 ج، مما يؤثر على انتمام العملية التعليمية أو تعطيلها صول دراسيةي  –محاضرات  – امتحانات 

 

 ومن صور .لك:نتمام الالزم ل.لكاالخالل بنمام سير االمتحانات واال  ، 

 

  اثناء تواجدة باالمتحانجعدم  مهار  بطاقة الطال   الجامعية 

 

 عدم االلتزام بجلوس الطال    ى مكان االمتحان المخصص لةج 

 

  يعد بمثابة شروع  ى الغشجبما  بالك برى جج الخ ي –استخدام االجهزة االليكترونية من   تليفون 

 

 يعد بمثابة شروع  ى الغشجبما المحمول أو اورا  بخالى أورا  االمتحان   وجود تليفون 

 

 يمنى منعا باتا تبادل االله الحاسبة اثناء االمتحانج 

 

  أو الحصول  بطريقة غير    مساعده علية،الشتراك  ية ، أو االشروع أو الأو   ،غش  ى االمتحانات بأية  وسيلة كانت ال

ورسائل   لتخر ،والغش  ى التقارير والبحوو والتدريبات العملية ومشاريى ا  مشروعة على اسئلة االمتحان قبل انعقادة،

 أو دخولة  بانواعها أو النهائية  وك.لك الغش بادخال  الطال  بديال عنة  ى االختبارات الفصلية   الماجستير والدكتوراة،

 جبدال من غيرة 

 

 ى توزيعها، أو  قامة أية  أنشطة أو  عاليات داخل الجامعة ، أو أصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات أو المشاركة  

من  الجهات المختصة  كتابيه  التدوين على حوائط الجامعة ، أو جمى االموال أوالتبرعات أو التوقيعات، دون موا قة

 بالجامعة  ج                      

 

 ى أى وقتج االمتناع عن تقديم بطاقة تعريى  الطال  الجامعية  لجهات االختصاص حال طلبها  

 

 لجهة  ى  مخاطبتة   قي  معة بالنمام أو خروجة على حدود االخال  واآلدا  الواجبة خالل الطال  أثناء اجراء التح

 جومجالس التأدي  التحقي 
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 أو االشتراك  ى  الجامعة، وك.لك الدعوة العتصام داخل اساءة استخدام الح   ى التعبير عن الرأى من خالل الدعوة ل

 و االشتراك  ى مماهرات  ى غير االماكن المحددة من قبل الجامعةج، والدعوة أمماهرات  مخالفة للنمام العام أو األدا 

 

 دعوة غير المنتسبين بالجامعة لدخولها دون الحصول على الموا قات الالزمةج 

 

  عدم  االلتزام بقواعد ركو  الحا الت سواء  من داخل الحرم الجامعى  أو من نقاط التجماى الرئيساية ، حرصاا علاى حيااة

 الطال  وزمالئةج

 

  عدم االلتزام بالحفام على ال.و  العام  اى الملابس أو الهيئاة والمهاور بممهار غيار الئا  باالحرم الجاامعى   مثال ارتاداء

الجلبا  أو االقنعة أو    الطراطير أو االغطيةجججج الخي ما عدا الحاالت التى تتعل  بتنميم حفالت االنشطة الطالبيه  وبنااء  

 دارية المختصة بالجامعةجعلى موا قة مسبقة  من الجهة اال

 

  تشاجر طال  أو أكثر مى زمالئه داخل الحرم الجامعى أو التعرض بالس  أو الق.ى أو االشاره ألى من زمالئهج 

 

  يحا  للجامعاة عليهاا  اى تلاك الالئحاة ، عقا  تخرجاه ى حاال ارتكاا  الطالا   أى مان المخالفاات التأديبياة المنصاوص ،

مان الخاادمات التاى تقادمها الجامعااة مثال  اصادار الشااهادات أو دخاول الحاارم  درها الجامعااةللماادة التاي تقا حرماناة  مؤقتاا

 الجامعى ، أو االلتحا  بالدراسات العلياججج الخيج
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 القسم الرابى

 العقوبات التأديبية  

 

 المادة الحادية عشر  :

من تلك الالئحة  يبالمادة العاشرة   من المخالفات الواردة أي  ارتكابهالعقوبات التأديبية التى توقى على الطال  حال   -    

-:تكون على النحو االتي،  

 

التنبية شفاهة أو كتابةج – 0  

الطال  المخالىج عليتعهد كتابى  اخ. مى اإلن.ار – 5  

الحرمان من حضور  دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهراج – 3  

شهراجالفصل من الكلية لمدة ال تجاوز  – 4  

الحرمان من االمتحان  ى مقرر أو أكثرج – 2  

وقى قيد الطال  لدرجتى الماجستير أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة  صل دراسىج – 2  

الغاء امتحان الطال   ى مقرر أو أكثرج – 2  

الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز  صال دراسياج – 8  

دراسى واحد أو أكثرجالحرمان من االمتحان  ى  صل  -9  

حرمان الطال  من القيد  للماجستير أو الدكتوراة مدة  صل دراسى أو أكثرج -01  

الفصل من الكلية لمدة تزيد على  صل دراسىج -00  

الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل  لى مجلس الجامعات الخاصة التخاد ما يلزمج -05  

 

 

 المادة الثانية  عشر:

 

 يجوز  بالا القرارات  لى ولى أمر الطال ج ااألمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية، كميجوز  -

 

 

 المادة الثالثة  عشر:

 

ويسقط  يح  للطال  المفصول بموج  قرار مجلس التأدي  االبتدائى التقدم بطل   لسح  ملفة وتقديمة ألى جامعة أخرىج - 

 ه.ا الح   ى حالة تأييد مجلس التأدي  االستئنا ى لقرار الفصلج

 

 

 المادة الرابعة عشر:

من ممتلكات الجامعة أو الكتابة على جدرانها وغير .لك من المخالفات، يتحمل الطال  مرتك   ى جميى االحوال ا.ا  تم اتالى أي  - 

ه.ة المخالفات قيمة ما أتلفة مضا ا الية تكلفة االصالحات أو التركي ، أو الغرامات التى تقدرها الجامعة بقيمة الضرر وما يترت  على 

جمجلس تأدي  حاجة للعرض علي.لك من تبعات، دون ال  
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 لقسم  الخامسا

 على قراراتها والطعن تملممجالس التأدي  وتشكيلها وال

 

 المادة الخامسة عشر:

 تخا.   ي، يتم عرضة على مجلس  الكلية للنمر بالكلية ج  ى حالة ارتكا  الطال  أى مخالفة تأديبية مى أحد اعضاء هيئة التدريس

جتأدي  الجامعة الى مجلس هم يتم تحويل طال  من كليات مختلفةاشتراك االجراء التأديبى المناس  حيالةج و ى حالة   

 المادة السادسة عشر:

-من رئيس الجامعة، وعلى مرحلتين على النحو التالى:  قرار بتشكيلها يكون تأدي  الطال  من خالل مجالس تأدي  يصدر  -  

مجلس تأدي  الطال   -المرحلة االولى  – 0  

الى رئيس  هاإل بطري  االستئناى الموضوعى ، وير ى بطل  كتابى يقدم من الطال  بشخص هوال يجوز الطعن  ى قرارات 

خالل  االستئنا ى بالقرار وعلى رئيس الجامعة عرض االستئناى على مجلس التأدي   هيوما من تاريخ  بالغ 02الجامعة خالل 

يوما من تاريخ تقديمةج 02  

ئنا ىالتأدي  االستمجلس   -المرحلة الثانية  – 5  

هجوال يجوز الطعن   ى قراراتوتكون قراراته نهائية وال يجوز التملم منها   

 

 المادة السابعة عشر:

القرارات النهائية والخاصة بفصل الطال   صال نهائيا أو بشط   قيدهم من الجامعة بعد استنفاد  جراءات  االستئناى  يتم أبالا  -  

جيتم ابالغها للجهة االدارية المختصة للعلم بها  و  

 

 المادة الثامنة عشر:

 -: نحو االتياعضاء هيئة التدريس  على ال ثالثة أو خمسةتأدي   الطال   بالجامعة من  يشكل مجلس  -

 يكون أكبر أعضاء مجلس التأدي  سنا رئيسا للمجلسج 

  العميد او وكيل الكلية ال.ى أحال الطال  لمجلس التأدي جال يكون عضوا بمجلس التأدي  عضو هيئة التدريس أو 

  مجلس تأدي   بديال عن أى من أعضاء  ن يكوندون ا مجلس التأدي يجوز ضم ممثل من االدارة القانونية بالجامعة جلسات

 الطال  االساسىج
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 المادة التاسعة العشر:

 -:النحو االتي أعضاء  على خمسةبالجامعة من  االستئنا ى  يشكل مجلس تأدي  الطال   -

   رئيسا   نائ  رئيس الجامعة لشئون الطال  أو احد العمداء او من يفوضة رئيس الجامعة ويكون استا.ا       

                                     عضوا    عميد الكلية أووكيل الكلية أو  استا. من الكلية التى يتبعها الطال 

   أعضاء                 ي من اعضاء هيئة التدريس  بالجامعة                                            5عدد 

                                                                  عضوا        ممثل من االدارة القانونية بالجامعة 

تدريس أو العميد أو وكيل الكلية  ال.ى أحال الطال  لمجلس تأدي جال يكون عضوا بمجلس التأدي  عضو هيئة ال  

 

 المادة العشرون:

ستبعادة عند  من أعضاء هيئة التأدي   ى ضبط المخالفة المنمورة أو كان طر ا  يها،  إنة يتعين  -أو أكثر – ى حال مشاركة عضو  -

مانى أدبى يحول  لديه كاننمر  حدى المخالفات   .ا من  يطل   عفائه أعضاء لجنة التأدي  أننمر ه.ه  المخالفة، كما يجوز ألى  من 

التأدي  أثناء نمر ه.ة المخالفةج مجلسلعضوية يتم ضم البديل المناس  دون مشاركتة  ى نمرها، و ى الحالتين   

 

 المادة الحادية والعشرون:

 -:تيةبأى وسيلة من الوسائل االيتم  عالن الطال   -

األتصال التليفوني – 0  

ياالليكترون بريدال  –5  

(SMS ل   المحموالرسائل علي التليفون    3 –  

خطا  سواء بالبريد السريى أو المسجل موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان المدون بسجالت الجامعة, ويكون الطال  وولي   – 4

  البيانات بصفة دوريةج تحديو أمره مسئول عن

حاالت االستعجال ويشترط حضورة  ى ه.ة الحالة لصحة االعالنجشفاهة  ى   – 2  

  ويكون حضور الطال  لجلسة التحقي  بأية وسيلة من الوسائل السابقة كا ية ب.اتها لتحقي  العلمج   

 سقط حقة  ى سماع أقوالة ويعتبر القرار الصادر  ى حقة حضورياجنه و .ا تخلى الطال  عن الحضور رغما عن  عال  
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 القسم السادس

   صالحيات توقيى العقوبات التأديبية

 

 المادة الثانية والعشرون:

  :    على المخالفين على النحو االتيتحدد صالحيات الجهات المختصة بتوقيى العقوبة التأديبية  -

االسات.ة واالسات.ة المساعدون   –ا   

 

الدروس  اثناء ى من الطال ي  من ه.ة الألئحة عما يقعشرولهم توقيى العقوبات الثالو األولى المبينة من المادة  الحادية  -

 والمحاضرات واالنشطة الجامعية المختلفةج

 

عميد الكلية ووكالء الكليات – 5  

 

ي ، و ى حالة  حدوو أضطرا  أو أخالل بالنمامعشرادية ولة  توقيى العقوبات الثمانى االولى المبينة  ى المادة  الح -              

يتسب  عنة أو يخشى منة عدم انتمام الدراسة  أو االمتحان ، يكون لعميد الكلية توقيى جميى العقوبات المبينة  ى                

على مجلس التأدي   .ا كانت   المادة سالفة ال.كر، على ان يعرض األمر خالل اسبوعين من تاريخ توقيى العقوبة               

لنمر  ى  لى غير .لك من العقوبات، و.لك ل العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة،  وعلى رئيس الجامعة، بالنسبة               

تأييد العقوبة أو  لغائها أو تعديلهاج               

 

رئيس الجامعة أو نوا  رئيس الجامعة – 3  

 

ي عدا العقوبة االخيرة، و.لك بعد أخ. رأى عميد الكلية ،عشروله توقيى  جميى العقوبات  المبينة  ى المادة  الحادية  -              

ولة ان يمنى الطال  المحال  لى مجلس  التأدي  من دخول أمكنة  الجامعة حتى اليوم المحدد لمثولة أمام مجلس              

التأدي ج              

 

لتأدي مجلس ا – 4  

 

ي ج عشربالمادة الحادية   توقيى جميى العقوبات الواردة وله -             

 

 

 المادة الثالثة والعشرون:

 

تستدعى البت السريى ، وك.ا  ى  ،  أو تن.ر ب.لك  ى حالة حدوو اضطرا  أو  خالل جسيم بالنمام  ى الجامعة، أو وقوع حالة تهدد -

أو نائ  رئيس الجامعه أو من  ، يتولى رئيس الجامعة حالة ارتكا  الطال  مخالفات تأديبية تستدعى معالجتها الخصوصية والسرية

ات من العقوب ها  ى ه.ة الالئحة ، وان يوقى أيكا ة صالحيات مجلس تأدي  الطال   المنصوص عليينو  عنهم  ى حالة غيابهم  

   المنصوص عليها  ى   المادة الحادية عشريج
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 القسم  السابى

 أحكام عامة

 

 المادة الرابعة والعشرون:

تحفم القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية  ى ملى  الطال ،عدا التنبية الشفوى ، وعلى  جميى الجهات التى تقوم بتوقيى العقوبة  -

المخالى ابالا شئون الطال  بصورة من  قرارها ،  وللعميد المختص  أن يعلن القرار  ى الكليةجعلى   

 

 المادة الخامسة والعشرون:

الخدمات   ، وأى منأى خدمات تعليميه   ى حالة  يقاع عقوبة االيقاى المؤقت عن الدراسة بالجامعة  يمنى الطال  من االستفادة  من -

جخالل  مدة العقوبة  و.لك التى  تقدمها الجامعة  خدميهي  جامعية أو واالنشطة  

 

  المادة السادسة والعشرون:

السادة العمداء وروساء االقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديرو  االدارات بالجامعة مسئؤلون عن انضباط الطال  و   لوائح  -

عن   –كل   ى نطا  اختصاصة  -وانممة  الجامعة، وعند وقوع  مخالفة  من أحد الطال  داخل الجامعة ومرا قها يكونون مسئولين

 ضبطها و قا لالجراءات المنصوص عليها  ى ه.ة الالئحةج 

 

 المادة  السابعة والعشرون:

االمن الجامعى  المحا مة على االمن  والنمام داخل الحرم الجامعى ويكون المسئول عن كل وحدة أو مر   جامعى ،  يتولى مومفو -

االمن الجامعى أو  اء مومفوا،   وتكون للتبليغات التى يقدمها سومسئول مسئولية تامة عن انتمام العمل به أو عملية تعليمية،

 المسئول ،  حجيتها على الطال  ما لم يثبت عكس .لكج

 

 المادة الثامنة والعشرون:

حفاما على  الدور المؤسسى  والتعليمى ال.ى تقوم به الجامعة، يتم وضى كاميرات تصوير ومراقبة داخل الحرم الجامعى بهدى  -

 المساعدة  ى  كشى مماهر الخرو  عن المسلك الطالبى القويم، وال.ى يضر بشكل مباشر على مسار العملية التعليميةج

 

 المادة التاسعة والعشرون:

عقوبة  ، أو ثبوت معاقبته جنائيا قبل أو اثناء التقدم لالتحا  بالجامعه بأى  ى حالة الحكم على الطال   خالل  ترة  الدراسة  بالجامعة  -

 ا. اجراء بفصل الطال  دون ان.ارهالجامعة ،  يكون من ح  الجامعة اتخ جة  رتكابة أى من الجرائم خار جنائية مقيدة للحرية نتي
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 المادة الثالثون:

ف  الالئحة بما يت هالح   ى  ضا ة أو تعديل أو الغاء ماورد من مواد به. تنفي.ي أو مجلس األمناء بحس  األحوالال لمجلس الجامعة -

وتسري بمجرد االعالن عنها بعد موا قة رئيس مجلس  ى النمم واللوائح المتعلقة بطبيعة عمل الجامعة ، الواردة مى المستجدات

جالتالي ل.لكاألمناءعلي أن تعرض  ي أول أجتماع لمجلس األمناء   

 

 المادة الواحد والثالثون:

الالئحة على موقعها االليكترونى  عالنا كا يا نا يا للجهالة لجميى الطال   المنتسبين للجامعةجيعد قيام الجامعة باالعالن عن ه.ة  -  

 

 المادة الثانية والثالثون:

، ويلغى كل  5102/ 5102من النمام الداخلى للجامعة ،اعتبارا من  العام الدراسى  ءأيسرى العمل به.ه  الالئحة  مى اعتبارها جز -

 ما يتعارض معها من لوائح وقرارات او تعليمات  سابقة  بعد اعالنهاج

 

بعد اعتمادها من مجلس األمناء ويلغي كل ما يخالفها  هاويتم العمل بتعتير ه.ه الالئحة جزأ ال يتجزأ من النمام الداخلي للجامعة 

  ويتعارض معها من لوائح وقرارات وتعليمات سابقة علي العمل بهاج

 

 


