االدارة العامة لشئون
التعليم والطالب

في نظام تأديب الطالب
تنص املادة ( )321من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات
رقم()94لسنة 3492علي أن الطالب املقيدون واملنتسبون واملرخص
هلم بأداء االمتحان من اخلارج واملستمعون خاضعون للنظام
التأدييب املبني فيما بعد.
ماهي املخالفات التأديبية يف حكم قانون تنظيم اجلامعات؟
تنص املادة( )329من الالئحة التنفيذية علي انه يعترب خمالفة
تأديبية كل إخالل بالقوانني واللوائح والتقاليد اجلامعية وعلي
األخص:
 -3األعمال املخلة بنظام الكلية واملنشات اجلامعية.
 -2تعطيل الدراسة اوالتحريض عليه اواالمتناع املدبر عن حضور
الدروس واحملاضرات واألعمال اجلامعية االخري اليت تقضي
اللوائح باملواظبة عليها.

 -1كل فعل يتنايف مع الشرف والكرامة اوخمل حبسن السري
والسلوك داخل اجلامعة اوخارجها.
 -9كل إخالل بنظام امتحان اواهلدوء الالزم له وكل غش يف
امتحان اوشروع فيه.
 -5كل إتالف للمنشات واألجهزة اواملواد اوالكتب اجلامعية
اوتبديدها.
 -6كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة واالشرتاك فيها بدون
ترخيص سابق من السلطات اجلامعية املختصة.
 -9توزيع النشرات اواصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات
اومجع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات اجلامعية
املختصة.
 -8االعتصام داخل املباني اجلامعية واالشرتاك يف مظاهرات
خمالفة للنظام العام واآلداب.
مادة ( ) 325من الالئحة التنفيذية تننص علني اننه كنل النب
يرتكننب غشننا يف امتحننان اوشننروعا فيننه ويضننبط يف حالننة تلننب
خيرجه العميد أو من ينوب عنه من جلنة االمتحان وحيرم من دخول
االمتحان يف بناقي املنواد ويعتنرب الطالنب راسنبا يف مجينع منواد هنذا
االمتحان وحيال إلي جمل تأديب .
إما يف األحوال االخري فيبطل االمتحان بقرار من جمل التأديب
اوجمل الكلية ويرتتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد
منحت للطالب قبل كشف الغش.

ماورد باملادتني السابقتني 325-329من الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم اجلامعات تعترب خمالفات تأديبية تستوجب توقيع العقوبات
التأديبية املنصوص عليها وهي كما يلي:

ماهي العقوبات التأديبية وفقا لقانون تنظيم اجلامعات؟
تنص املادة( )326من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات علي
أن العقوبات التأديبية هي:
 -3التنبيه شفاهة اوكتابة.
 -2اإلنذار.
 -1احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية.
 -9احلرمان من حضور دروس احد املقررات ملدة الجتاوز شهرا.
 -5الفصل من الكلية مدة الجتاوز شهرا.
 -6احلرمان من االمتحان يف مقرر اواكثر.
 -9وقف قيد الطالب لدرجة املاجستري اوالدكتوراة ملدة الجتاوز
شهرين اوملدة فصل دراسي.
 -8إلغاء امتحان الطالب يف مقرر اواكثر.
 -4الفصل من الكلية ملدة الجتاوز فصال دراسيا.
 -31احلرمان من االمتحان يف فصل دراسي واحد اواكثر.
حرمان الطالب من القيد للماجستري اوالدكتوراة مدة
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فصل دراسي اواكثر.
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الفصل من الكلية مدة تزيد علي فصل دراسي.

ا لفصل النهنائي منن اجلامعنة ويبلنق القرارالني اجلامعنات
-31
االخري ويرتت ب عليه عدم صالحية الطالب للقيد اوالتقدم إلي
االمتحانات يف جامعات مجهورية مصر العربية.
وجينوز االمربنناعالن القننرار الصننادر بالعقوبننة التأديبيننة داخننل
الكلية وجيب إبنال القنرارات إلني ولني أمنر الطالنب .و فن
القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عندا التنبينه الشنفوي يف
ملف الطالب وجملل اجلامعة أن يعيد النظنر يف القنرار الصنادر
بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات علني األقنل منن تناري
صدور القرار.

ماهي اهليئات املختصة بتوقيع العقوبات السابقة؟
تنص املادة ( )329من الالئحة التنفيذية علي أن اهليئات املختصة بتوقيع
العقوبات هي.

 -3األساتذة واألساتذة املساعدون :وهلم توقيع العقوبات األربع
األولي املبينة يف املادة السابقة عما يقع من الطالب أثناء
الدروس واحملاضرات واألنشطة اجلامعية املختلفة.
 -2عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثماني األولي املبينة يف
املادة السابقة ويف حالة حدوث اضطرابات اواخالل بالنظام
يتسبب عنه اوخيشي منه عدم .

 -1انتظام الدراسة اواالمتحان :يكون لعميد الكلية توقيع
مجيع العقوبات املبينة يف املادة السابقة علي ان يعرض االمر
خالل أسبوعني من تاري توقيع العقوبة علي جمل التأديب
إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من اجلامعة وعلي رئي
اجلامعة بالنسبة إلي غري ذلك من العقوبات وذلك للنظر يف
تأييد العقوبة أو إلغائها اوتعديلها.
 -9رئي اجلامعة :وله توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة
السابقة عدا العقوبة األخرية وذلك بعد اخذ رأي عميد
الكلية وله ان مينح الطالب احملال إلي جمل التأديب من
دخول أمكنة اجلامعة حيت يوم احملدد حملاكمته.

 -3جمل التأديب :وله توقيع مجيع العقوبات.
مادة -328التوقع عقوبة من العقوبات الواردة يف البند اخلام
وما بعده من املادة ( )326االبعدالتحقيق مع الطالب ومساع
أقواله فيما هومنسوب إليه فإذا مل حيضر يف املوعد احملدد
للتحقيق سقط حقه يف مساع أقواله ويتولي التحقيق من
ينتدبه عميد الكلية.
وال جيوز لعضو هيئة التدري املنتدب للتحقيق مع الطالب أن
يكون عضوا يف جمل التأديب.

مادة ( -)324القرارات اليت تصدر من اهليئات املختصة بتوقيع
العقوبات التأديبية وفقا للمادة ( )3129تكون نهائية .
ومع ذلك جتوز املعارضة يف القرار الصادر غيابيا من جمل
التأديب وذلك يف خالل أسبوع من تاري إعالنه للطالب أوولي
أمره ويعترب القرار حضوريا إذا كان لب احلضور قد اعل
نالي شخص الطالب أوولي أمره وختلف الطالب عن احلضور
بغري عذر مقبول وجيوز للطالب التظلم من قرار جمل التأديب
بطلب يقدمه الي رئي اجلامعة خالل مخسة عشر يوما من
تاري إبالغه بالقرار ويعرض رئي اجلامعة ما يقدم إليه من
تظلمات علي جمل اجلامعة للنظر فيها

