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مادة 321

نظبم تأديت الطالة
الطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الانارج والمسنتم ون

-

خاض ون للنظام التأديبي المبي فيما ب د .

مادة

- 321

ي تبر ماالفة تأديبية كل إخالل بالقواني واللوائح والتقاليد الجام ية وعلى األخص :
 -3األعمال المالة بنظام الكلية أو المنشأة الجام ية .
 -2ت طيننل الدرا ننة أو التحننري

عليننو أو المتنننان المنندبر عن

الجام ية األخرى التي تق ي اللوائح بالمواظبة عليها .

 -1كل ف ل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مال بحس

ننور النندروس والمحاضننرات واألعمننال

ير و لوك داخل الجام ة أو خارجها .

 -1كل إخالل بنظام امتحان أو الهدوء الالزم لو وكل غش في امتحان أو شرون فيو .
 -5كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجام ية أو تبديدىا .

 -6كننل تنظننيم للجم يننات داخننل الجام ننة أو الشننتراك فيهننا بنندون تننرخيص ننابة من السننلطات الجام يننة
الماتصة .

 -7توزيع النشرات أو إصدار جرائد ائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقي ات بدون تنرخيص نابة من
السلطات الجام ية الماتصة .

 -8العتصام داخل المباني الجام ية أو الشتراك في مظاىرات ماالفة للنظام ال ام واآلداب .

مادة

- 325

كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيو وي بط في الة تلنب

يارجنو ال ميند أو من يننوب عننو من

لجنة المتحان ويحرم م دخول المتحان في باقي المنواد وي تبنر الطالنب را نباً فني جمينع منواد ىناا المتحنان

ويحال إلى مجل

التأديب .

أمننا فنني األ ننوال األخننرى فيبطننل المتحننان بقننرار من مجلن

التأديننب أو مجل ن

الدرجة ال لمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف ع الغش .

الكليننة ويترتننب عليننو بطننالن
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مادة - 326

العقىثبد التأديجيخ هي :

 -3التنبيو شفاىة أو كتابة .
 -2اإلناار .
 -1الحرمان م ب

الادمات الطالبية .

 -1الحرمان م

ور دروس أ د المقررات لمدة ل تجاوز شهراً .

 -5الفصل م الكلية لمدة ل تجاوز شهراً
 -6الحرمان م المتحان في مقرر أو أكثر .
 -7وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ل تجاوز شهري أو لمدة فصل درا ي .
 -8إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
 -9الفصل م الكلية لمدة ل تجاوز فصالً درا ياً .
-31

الحرمان م المتحان في فصل درا ي وا د أو أكثر .
رمان الطالب م القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل درا ي أو أكثر .

-33
-32

الفصل م الكلية لمدة تزيد على فصل درا ي .

-31

الفصننل النهننائي من الجام ننة ويبلننص قننرار الفصننل إلننى الجام ننات األخننرى ويترتننب عليننو عنندم

صال ية الطالب للقيد أو التقدم إلى المتحانات في جام ات جمهورية مصر ال ربية .
ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بال قوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرارات إلى ولي أمر الطالب .
وتحفظ القرارات الصادرة بال قوبات التأديبية عدا التنبيو الشفوي في ملف الطالب .
ولمجلن

الجام ننة أن ي ينند النظننر فنني القننرار الصننادر بالفصننل النهننائي ب نند م نني ننالث نننوات علننى األقننل من

تاريخ صدور القرار.
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مادة

- 327

اهليئبد املختصخ ثتىقيع العقىثبد هي :

 -3األ ناتاة واأل ناتاة المسناعدون :ولهنم توقينع ال قوبنات األربنع األولني المبيننة فني المنادة السنابقة
عما يقع م الطالب أ ناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجام ية الماتلفة .

 -2عمينند الكليننة :ولننو توقيننع ال قوبننات الثمنناني األولننى المبينننة فنني المننادة السننابقةي وفنني الننة نندوث
اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب عنو أو ياشى مننو عندم انتظنام الدرا نة أو المتحنان يكنون ل ميند

الكلية توقيع جميع ال قوبات المبينة في المادة السابقة على أن ي رض األمر خالل أ بوعي م تاريخ
التأديب إذا كانت ال قوبة بالفصل النهائي م الجام ةي وعى رئي

توقيع ال قوبة على مجل

بالنسبة إلى غير ذلك م ال قوبات وذلك بالنظر في تأييد ال قوبة أو إلغائها أو ت ديلها .

 -1رئي

الجام ة

الجام ة :ولو توقيع جميع ال قوبات المبينة في المادة السابقة عد ال قوبة األخيرةي وذلنك ب ند

أخا رأي عميد الكليةي ولنو أن يمننع الطالنب المحنال إلنى مجلن
تى اليوم المحدد لمحاكمتو .

 -1مجل

مادة - 328

التأدينب من دخنول أمكننة الجام نة

التأديب :ولو توقيع جميع ال قوبات .

ل توقع عقوبة م ال قوبات الواردة في البند الاام

وما ب ده م المادة  326إل ب د التحقينة منع

الطالب كلية و مان أقوالنو فيمنا ىنو منسنوب إلينو فنإذا لنم يح نر فني الموعند المحندد للتحقينة نقط قنو فني
مان أقوالو ويتولى التحقية م ينتدبو عميد الكلية .

ول يجوز ل و ىيئة التدري

مادة

المنتدب التحقية مع الطالب أن يكون ع واً في مجال

- 329

التأديب .

القرارات التي تصدر م الهيئات الماتصة بتوقيع ال قوبات التأديبية وفقاً للمادة  327تكون نهائية .

التأدينب فني خنالل أ نبون من تناريخ إعالننو إلنى

ومع ذلك تجوز الم ارضة في القرار الصادر غيابياً من مجلن
الطالنب أو ولني أمنره وي تبنر القنرار نورياً إذا كنان طلنب الح نور قند أعلن إلنى شناص الطالنب أو ولني أمنره

وتالف الطالب ع الح ور بغير عار مقبول .
ويجوز للطالب التظلم م قنرار مجلن

تاريخ إبالغو القراري وي رض رئي

مننادة 383

 -لمجلن

التأدينب بطلنب يقدمنو إلنى رئني

الجام نة خنالل خمسنة عشنر يومناً من

الجام ة ما يقدم إليو م تظلمات على مجل

الجام ة للنظر فيها .

تأديننب الطننالب توقيننع جميننع ال قوبننات التأديبيننة ولننرئي

ولأل اتاة المساعدي توقيع ب

الجام ننة ول مينند الكليننة

ىاه ال قوبات في الحدود المبينة لكل منهم في الالئحة التنفياية .
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مادة

-382

مادة

– 381

يصدر قرار بإ الة الطالب إلى مجل

– يشكل مجل

الجام ة م تلقاء نفسو أو بناء على طلب ال ميد .

التأديب م رئي

تأديب الطالب على الوجو التالي :

رئيساً

 عميد الكلية أو الم هد الاي يتب و الطالب وكيل الكلية أو الم هد الماتص .-أقدم أع اء مجل

مادة 381

– ل يجوز الط

الكلية أو الم هد الماتص .

في القرار الصادر من مجلن

تأدينب الطنالب إل بطرينة ال نتئناف ويرفنع ال نتئناف بطلنب

كتابي يقدم م الطالب إلى رئي الجام نة خنالل خمسنة عشنر يومناً من تناريخ إبالغنو بنالقرار وعلينو إبنالغ ىناا
الطلب إلى مجل التأديب األعلى خالل خمسة عشر يوماً .
ويشكل مجل

التأديب األعلى على الوجو التالي :

 نائب رئي الجام ة الماتص رئيساً -عميد كلية الحقوق أو أ د األ اتاة بها .

 -أ تاذ م الكلية أو الم هد الاي يتب و الطالب .

ويصدر باختيار األ اتاة األع اء قرار م رئي

الجام ة .

وفي جميع األ وال ل يجوز الحكم بوقف تنفيا قرارات مجل

الفصل في الموضون .

تأديب الطالب أو مجل

التأديب األعلى قبل

مادة  381مكرر :
" لرئي

الجام ة ان يوقع عقوبة الفصل علي الطالب الناي يمنارس اعمنال تاريبينة ت نر بال ملينة الت ليمينة او

ت رض ننها للاط ننر او تس ننتهدف منش ننآت الجام ننة أو المتحان ننات أو ال م ننل داخ ننل الجام ننة أو اإلعت ننداء عل نني
األشااص أو الممتلكات ال امة أو الااصة أو تحري

الطالب علي ال ننف وا نتادام القنوة أو المسناىمة فني

أي أمر مما تقدم يوذلك ب د تحقية تجريو الجام ة خالل ا بون علي األكثر م تاريخ الواق ة ياطر بو الطالب

باطاب موصي عليو ويجوز الط

بي أع ائو أ د أع اء مجل

علي ىاا الجزاء أمام مجل

التأديب الماتص بالجام ة علني أن يكنون من

الدولة وأ د أ اتاة القانون بكليات الحقوق ويكون الط

التأديب أمام المحكمة اإلدارية ال ليا ( دائرة الموضون ) .

علي أ كام مجل
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