المخالفات التأديبية

يعد من مخالفات اإلخالل بنظام الكلية ما يلي :
.1
.2
.3
.4

االعتداء علً أعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالب أو العاملٌن بمؤسسات التعلم العالً
االعتداء علً أموال المؤسسة التعلٌمٌة أو المرافك التابعة لها
اإلخالل بنظام الدراسة و االمتحانات
ارتكاب أي سلون مناف لألخالق والنظام العام واآلداب العامة

ٌعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي:
.1
.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8

تزوٌر المحررات الرسمٌة مثل الشهادات واإلفادات والوثائك سواء ً كانت صادرة عن
المؤسسة التعلٌمٌة أم عن غٌرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
انتحال الشخصٌة سواء ً لتحمٌك مصلحة للفاعل أم لغٌره  ,وٌعد انتحاال ً للشخصٌة
دخول طالب بدال ً عن طالب آخر ألداء االمتحان وتسرى العموبة على الطالبٌن وكل
من كان شرٌكا ً فً ذلن من الطالب.
إثارة الفوضى أو الشغب وعرللة سٌر الدراسة أو االمتحانات بأٌة صورة كانت.
التأثٌر علً األساتذة أو العاملٌن فٌما ٌخص سٌر االمتحانات أو التمٌٌم أو النتائج أو
غٌرها مما ٌتعلك بشؤون الدراسة االمتحانات.
ممارسة أعمال الغش فً االمتحانات أو الشروع فٌها بأٌة صورة من الصور ,وٌعد من
لبٌل الشروع فً الغش إدخال الطالب إلً لاعة االمتحانات أي أوراق أو أدوات أو
أجهزة ذات عاللة بالممرر الدراسً موضوع االمتحانات ما لم ٌكن مرخصا ً بها من
لبل لجنة االمتحانات
استعمال أي أجهزة سمعٌة أو بصرٌة (مثل الهاتف النمال  ,أجهزة تشغٌل صوت أو
صورة  ,وغٌرها ) خالل االمتحان ألي غرض
االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحمٌك أو مجالس التأدٌب المشكلة
أٌة مخالفة للموانٌن واللوائح المتعلمة بالتعلٌم

يعد سلوكا ً منافيا ً لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

االعتداء علً العرض ولو تم برضا الطرف االخر وفً حالة الرضا ٌعد الطرف األخر
شرٌكا فً الفعل
خدش الحٌاء العام
تعاطً المخدرات أو المسكرات أو التعامل فٌها بأٌة صورة من الصور
تداول األشٌاء الفاضحة أو توزٌعها أو عرضها
الظهور بمظهر غٌر الئك داخل المؤسسة التعلٌمٌة أو إحدى مكوناتها أو ارتداء األزٌاء
المنافٌة للحشمة أو المبالغة فً الزٌنة  ,وتبٌن اللوائح الداخلٌة للمؤسسة التعلٌمٌة شروط
الزى

 .6كل ما من شأنه اإلخالل بالشرف أو المساس باآلداب العامة واألخالق وفما ً للتشرٌعات
النافذة.
العقوبات التأديبية



.1

.2
.3

ٌعالب الطالب بالفصل من الدراسة فً حال االعتداء علً أعضاء هٌئة التدرٌس أو
العاملٌن أو الطالب ,بأعمال الشجار أو الضرب  ,و ٌعالب باإلٌماف أو التهدٌد ,
وٌفصل من الدراسة عند العودة.
ٌعالب الطالب عند إثارة الفوضى أو الشغب وعرللة سٌر الدراسة أو االمتحانات بأٌة
صورة كانت بالعموبات اآلتٌة:
الولف عن الدراسة لمدة ال تمل عن سنة دراسٌة وال تزٌد علً سنتٌن دراستٌن كل من
ارتكب أي مخالفة من المخالفات السابك ذكرها وٌفصل الطالب من الدراسة فصال ً
نهائٌا ً عند العودة
الحرمان من دخول االمتحانات كلٌا ً أو جزئٌا ً ,وفً جمٌع األحوال ٌعد امتحانه ملغٌا ً
فً المادة التً ارتكب فٌها المخالفة
إلغاء نتٌجة الطالب فً دور واحد علً األلل وٌجوز لمجلس التأدٌب امتحانه لسنة كاملة
وٌفصل الطالب فصال ً نهائٌا ًعند العودة.

