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 مقدمة  أوال :

تمثل الجامعة مؤسسة ذات طبٌعة خاصة بٌن كافة المؤسسات األخرى فى المجتمع من حٌث  كونهثا مؤسسثة 

معنٌة بإعداد أجٌال من الشباب للقٌام بمهمة بناء الوطن على أسس من العلم واالخالق. وحرصا من الجامعة 

كتساب العلم وتنمٌة األخثالق ، فإنهثا عملثت علثى تطثوٌر مدونثة للسثلو  العثام على توفٌر المناخ الصحٌح ال

داخل الجامعة من خالل حوار شمل مختلف أطثراف العملٌثة التعلٌمٌثة مثن أعضثاء هٌئثة التثدرٌس والطثالب 

  واإلدارٌٌن حتى تكون معبرة عن التزام الجمٌع بها وصوال إلى بٌئة تعلٌمٌة مواتٌة ألداء تعلٌمى متمٌز.

 

 قواعد عامة ثانٌا : 

  الجامعة مؤسسة تعلٌمٌة وتربوٌة ال ٌجوز لطالبها أو العاملٌن بها استخدام إسم الجامعة أو سٌاساتها

أو برامجها التعلٌمٌة ألغراض سٌاسٌة أو دٌنٌثة أو أٌثة أغثراض أخثرى تخثرج عثن نطثاق األهثداف 

 لتها.   التعلٌمٌة أو التربوٌة المنصوص علٌها فى رؤٌة الجامعة ورسا

 المعتمثدة فثثى جامعثثة مصثر الدولٌثثة القواعثد التثثى ٌتعثٌن االلتثثزام بهثثا  مدونثثة السثلو  الطالبثثى تشثمل
 وكذل  الجزاءات التى تقع فى حالة مخالفة تل  القواعد. 

 

  نصوصا حاكمة للعالقة بٌن الطالب والجامعة فى المجاالت التى تتضمنها. وهى هذه المدونة تحتوى
 اعتمادها من مجلس الجامعة.  سارٌة المفعول منذ

 

  الى قثانون تنظثٌم تستند الجزاءات الواردة فى هذه المدونة إلى النظام األساسى لجامعة مصر الدولٌة
و تعدٌله وفقا الخر التعدٌالت و القوانٌن المكملة له  1972لسنة  49الجامعات الصادر بالقانون رقم 

ومثا ادخثل  1975لسثنة  819ر رئثٌس الجمهورٌثة رقثم بقرا ةة التنفٌذٌة الصادرتئحالإلى باالضافة 
 بشأن انشاء الجامعات الخاصة واألهلٌة. 2119لسنة  12علٌها من تعدٌالت فضال عن القانون رقم 

  

  الٌجوز أن ٌتمتع الطالب بأٌثة مزاٌثا مثن الجامعثة  لمثدة تتثراوف بثٌن فصثل دراسثى وأربعثة فصثول
من الدراسة مدة تتجاوز أسبوعٌن ، أو إلغاء امتحثان  دراسٌة إذا خضع بموجب هذه الالئحة لحرمان

 فى مقرر أو أكثر أو وضع تحت المراقبة االجتماعٌة. 
    

  ٌلتزم الطالب المسجلون بالجامعة بالقواعد المتضمنة فى هذه المدونة. والٌعفى الطالب من الخضوع
ا أن التقدم للدراسة بالجامعة لها عدم معرفته بها أو اعتراضه على أى من القواعد التى تتضمنها. كم

 ٌعنى ضمنٌا الموافقة على هذه المدونة واإللتزام بها. 
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  .تلتزم الجامعة باإلعالن عن هذه المدونة على موقعها اإللكترونى بشكل دائم 
 

 ائح المتعلقثة ٌحق للجامعة تعدٌل هذه الالئحة بمثا ٌتماشثى مثع المسثتجدات فثى الثنظم والقثوانٌن واللثو
 .بهااتحاد الطالب  ابالغو ل الجامعة بطبٌعة عم

 

  للجامعة الحق فى توقٌع الجزاء بشأن أٌة مخالفات غٌر منصوص علٌها فى هذه الالئحة استنادا إلثى
 األعراف الجامعٌة واالعتبارات القانونٌة. 

 

 :من له حق توقٌع الجزاء 
 أستاذ المادة:-0    

المقرر الثثذي ٌدرسثثه بحثثد أقصثثى بثثالخاصثثة  أ.  لثثه الحثثق فثثً حرمثثان الطالثثب مثثن حضثثور المحاضثثرات
محاضثثرتٌن دون الحاجثثة الجثثراء تحقٌثثق واذا رأي ضثثرورة تغلثثٌظ الجثثزاء فلثثه أن ٌطلثثب مثثن وكٌثثل الكلٌثثة 

 تحوٌل الطالب للتحقٌق.
 
 عمٌد الكلٌة:-3

توقٌثثع مثثن وكثثالء الكلٌثثات أو رؤسثثاء األقسثثام فثثً مجلثثس شثثئون الطثثالب  ٌحثثق لعمٌثثد الكلٌثثة أو مثثن ٌنٌبثثه 
ل الجامعثة لمثدة ال تزٌثد علثى اءات الواردة فً مدونة السلو  الطالبً للجامعة حتً الحرمثان مثن دخثوالجز

له الغاء امتحان الطالب فً مقرر أو أكثر و له وضع الطالب تحت المراقبة االجتماعٌثة متثى مثا رأى شهر و
 ضرورة ذل  فً حدود ما ورد فً مدونة السلو  الطالبً.

 
 رئٌس الجامعة:-2

اعتمثاد الجثزاءات ق توقٌثع جمٌثع الجثزاءات المنصثوص علٌهثا فثً مدونثة السثلو  الطالبثً و لثه حثق له حث
 .الموقعة من مجالس التأدٌب االبتدائٌة و االستئنافٌة دون اعتراض علٌها بالتخفٌف أو بااللغاء

 
 : مجلس التأدٌب-4

لثة الطالثب الثى مجلثس التأدٌثب له حق توقٌع جمٌع الجزاءات فً مدونة السلو  الطالبً ،وٌصثدر قثرار احا
ولثرئٌس الجامعثة الحثق فثى تشثكٌل  من رئٌس الجامعثة مثن تلقثاء نفسثه أو بنثاء علثً طلثب مثن عمٌثد الكلٌثة

 .مجالس التأدٌب سنوٌا
 
  

 نطاق تطبٌق مدونة السلوك ثالثا : 

دم لخدمثة )أي مكان خاضع الشراف الجامعة و ٌستختسرى هذه المدونة على الطالب داخل الحرم الجامعى 

وفى أى نشاط ٌقع خارج الحرم الجامعى وٌكون خاضعا إلشراف الجامعة أو بإذنها مثثل الثرحالت الطالب (

العلمٌة والترفٌهٌة والزٌارات المٌدانٌة والتدرٌبات العملٌة الخارجٌة ووسائل النقل التابعة للجامعة أو الدراسة 

 مصر الدولٌة والجامعات األخرى.  فى أى جامعة أجنبٌة بموجب اتفاقٌة موقعة بٌن جامعة
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 إلتزامات أطراف العملٌة التعلٌمٌة رابعا : 

 إلتزامات جامعة مصر الدولٌة) أ ( 

 تزم جامعة مصر الدولٌة تجاه طالبها وجمٌع العاملٌن فى الجامعة بما ٌلى :تل

 املٌن. توفٌر المناخ الصحٌح ألداء تعلٌمى متمٌز للطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس وجمٌع الع -1
تنفٌثثذ هثثذه المدونثثة بالنصثثوص الثثواردة فٌهثثا دون تمٌٌثثز بثثٌن الطثثالب أو بٌثثنهم وبثثٌن أعضثثاء هٌئثثة  -2

 التدرٌس أو العاملٌن فى الجامعة. 
الحفثثاظ علثثى سثثرٌة المعلومثثات والبٌانثثات واتراء التثثى تتضثثمنها شثثكاوى الطثثالب وأعضثثاء هٌئثثة  -3

 ى أذى بصاحب الشكوى. التدرٌس والعاملٌن فى مختلف اإلدارات بما الٌلحق أ
القٌثثام بمهثثام التحقٌثثق فثثى أى شثثكوى أو مطلثثب بثثالطرق القانونٌثثة الصثثحٌحة وبالنزاهثثة والسثثرٌة  -4

 والسرعة المطلوبة. 
 .اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه أٌة أفعال تنطوى على أعمال إجرامٌة أو غٌر قانونٌة -5
هٌئثة التثدرٌس وجمٌثع العثاملٌن فثى توفٌر الحماٌة الالزمة لضمان أمن وسثالمة الطثالب وأعضثاء   -6

 الجامعة. ولها فى ذل  أن تتخذ جمٌع اإلجراءات الالزمة فى إطار القانون لتحقٌق ذل  اإللتزام. 
 

 لتزامات أعضاء هٌئة التدرٌس ) ب ( ا

 ٌلتزم أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة بما ٌلى : 

لصحٌحة بما ٌساعد الطثالب علثى تنمٌثة بذل كل جهد ممكن فى سبٌل تقدٌم العلوم المختلفة بالطرق ا -1
معارفهم األكادٌمٌة وخبراتهم العملٌة بالمستوٌات المعتبرة فى مجاالت التخصثص المختلفثة وتحقٌثق 

 األهداف التى تسعى إلٌها الجامعة. 
العمثثل علثثى تنمٌثثة القثثٌم العلمٌثثة الرفٌعثثة وتوجٌثثه الطثثالب التوجٌثثه الصثثحٌح بمثثا ٌسثثاعد فثثى تنمٌثثة  -2

قدرته على التعبٌر الصحٌح الحر عثن أفكثاره وارائثه فثى إطثار العالقثة األكادٌمٌثة شخصٌته وٌعزز 
 والتربوٌة الصحٌحة بٌن الطالب واساتذتهم. 

 عدم التمٌٌز بٌن الطالب على أى أساس ٌحٌد عن العدالة الالزمة فى المجالٌن التربوى واألكادٌمى. -3
االجتماعٌثثة للطثثالب مثثن خثثالل تثثوفٌر ٌلتثثزم أعضثثاء هٌئثثة التثثدرٌس بالعمثثل علثثى تنمٌثثة الشخصثثٌة  -4

االحترام الكامل لهم و مساعدتهم علً التعبٌر عن ارائهم و شخصثٌاتهم بمثا ٌتفثق واللثوائح المنظمثة 
 للعمل فً الجامعة.

 

 التزامات العاملٌن فى الجامعة ) ج ( 

 تقدٌم كل مساعدة ممكنة فى حدود اللوائح والقوانٌن لجمٌع الطالب دون تمٌٌز. -1

م بكافثثة مثثا ٌطلبثثه الطثثالب مثثن خثثدمات تقثثع فثثى دائثثرة اختصاصثثهم فثثى حثثدود الثثنظم االهتمثثا -2

 المعمول بها وبذل الجهد فى سبٌل إنجاز هذه الطلبات بالسرعة الواجبة. 
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تقثثدٌم المشثثورة الالزمثثة للطثثالب فٌمثثا ٌخثثتص بالشثثؤون اإلدارٌثثة بمثثا ٌسثثاعد الطثثالب علثثى  -3

 وخدمات.  االستفادة القصوى مما تتٌحه الجامعة من مزاٌا

 الحرص على بناء عالقة اٌجابٌة مع الطالب تقوم على االحترام المتبادل . -4

 

 التزامات الطالب : ) د ( 

 ٌلتزم جمٌع طالب الجامعة بما ٌلى : 

 .ونٌهم وكذل  العاملٌن فى الجامعةاحترام أعضاء هٌئة التدرٌس ومعا -1
  طالب. المعمول بها فى كل ما ٌخص شؤون الاحترام النظم واللوائح  -2
  .المادٌة والمعنوٌةالحفاظ على حقوق الطالبات والطالب اتخرٌن  -3
 .ممارسة حرٌة الرأى والتفكٌر بالوسائل المشروعة بما الٌخالف اللوائح والنظم وحقوق اتخرٌن -4
 الحفاظ على كافة المرافق الجامعٌة باعتبارها مخصصة لخدمة جمٌع الطالب والعاملٌن بالجامعة. -5
 ئل واألسالٌب المتاحة من الجامعة للتعبٌر عن الشكاوى أو المطالب. استخدام الوسا -6
   باألعراف والتقالٌد الجامعٌة التى تحفظ للجامعة مكانتها وهٌبتها.  االلتزام -7

 
 :السلوك الطالبى: خامسا
          

ىهددي س دد  ُعددذ الغددليك الطالتددٌ الصددؽِػ لىيالددا للددٌ المغددريً الرعلِمددٌ ىاالالالددٌ الددزً ؼ  دد  الطددالب   

ىذؽ ِددأ أهددذافوا  ىهددي  ددزلع ذعثِددش لدد  الرعدداىال ىالر الددل الطالتددٌ مدد  أعاعددٌ فددٌ الراددال العملِددح الرعلِمِددح 

معطِاخ العملِح الرعلِمِح فٌ العامعح  ىؼِس ُعذ الخشىض للدٌ م ريدِاخ الغدليك الطالتدٌ الصدؽِػ الروا دا 

معداىلِو  ىظمِد  العداملِ  إ فدسال مغد ىلِح لؽ يق مخرلف أطدشا  العملِدح الرعلِمِدح مد  الطدالب ىااعداذزج ى

العامعح ذؽر  للِوا ذيالِ  العدضاااخ الردٌ ذمىد  ذردشاس الغدلي ِاخ المغدِظح ؼ ا دا للدٌ أمد  ىعدالمح العملِدح 

إىللِ  ارا طلة الطالة للمصيل أمال لعىح الرؽ ِأ ُرعِ  للِ  الؽييس فَ الميلذ ِمِح تمخرلف لىاصشهاالرعل

ؼ   فَ الذفاع ل  ل غد  ىفدَ هدزل الؽالدح ذيالد   ىال لزس م ثيل لمشج ىاؼذج ف ط ع طتذالمؽذد فارا ل  ُؽيش 

 للِ  الع يتح تذىال الرؽ ِأ مع  

ذشرل لعىح الرؽ ِدأ تمعشفدح لمِدذ الرلِدح للدٌ أال ذيد  اشىدِ  مد  أليداا هِظدح الردذسُظ تالرلِدح ى ُعديص لد  

 .لِريال لييا فَ لعىح الرؽ ِأ الرذاب أؼذ ألياا هِظح الرذسُظ م  أٍ  لِح م   لِاخ العامعح
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  ( ID )الجامعٌة  بطاقة الهوٌة  -0

ىيااٍعةح مٍْٖةا ٗمةهٍرٖاذ ىةرا ٝاةة  يةٚ قةح ٍَٖةح ذظ ةل ىيطيثةح هقة٘قٌٖ ٗذعد تطاقح اىٖ٘ٝةح اىااٍعٞةح ٗ ٞ

 اىطهب ٍا ٝيٚ : 

   ِددش اعددرخذاموا فددٌ   لدد   ُعدديصلصدداؼثوا الؽ ددا  للددٌ الثطاالددح ىا هرمددال توددا مغدد ىلِح  خصددِح

 اا شاض المخصصح لوا أى إلاسذوا اً  خص آلش م  دالل العامعح ىلاسظوا   

  الطلة دىال أً الرشاض   ذأال ُؽمل مع  تص ح دائمح هيُر  العامعِح ىُاوشها لى 

عسض اىطاىة ىاصاء ٝردزج ٍِ اإلّراز ٗهرٚ اىظسٍاُ ٍِ اىدزامةح ٗخوة٘ه اىااٍعةح ذاى ح ٕرج اىق٘ا د ٍخ*

 . خزامٚ ماٍو هسة ّ٘ع اىَخاى ح ٗاٟ از اىَرسذثح  يٖٞاىَدج ذصو إىٚ فصو 

 العملٌة الدروسو  ، المعامل التخصصٌة ،المحاضرات ،المعامل  -3

 الحضور   0.3

مد  المىايمدح المرراملدح للعملِدح    ُرعدضأ ا عرثش ؼييس المؽاضشاخ ى المعامدل فدَ العامعدح ظدضاُ

لِددح فددَ ا ىالدداخ ؽيدديس مؽاضددشاذو  ى دسىعددو  العمتضال الرعلِمِددح توددا لددزا ىظددة للددَ ظمِدد  الطددالب ا لردد

    فٌ العذاىل الذساعِح  المؽذدج لوا

  ) م ( اىق٘ا د اىظامَح ىظع٘ز اىَظاظساخ   

 لِ داخ العملِدح ُر  الرؽ أ مد  ؼيديس الطالدة فدَ أٍ ىالدد مىدز تدذا المؽاضدشج أىالمعمدل أى الرر

  ىؼرَ ىالد الروائوا

 ة تعدذد لدىالعامعح  ِش مغدظيلح لد  اتدالل الطا  للَ الطالةالؽييس  حذ   مغظيلِح ؼغاب لغث

لىغدثح  فدَ أٍ مدادج ىف دا   ا مرؽالداخ ى ُر  ا لالال ل  الطلثح المؽشىمِ  مد  ذددُدح  مشاخ  ِات

  الؽييس فَ اليالد المىاعة

 فَ  ِدش ال صدل المدذسض تد  اعدم    الررلِ اخ العملِح  ؼييس الطالة المؽاضشاخ إ المعامل اى

   م  الغِاب ل  ال صل المؽذد ل  ىذطثأ للِ  اليالذ الغِابُع ِ  

  اذا ٗالم دشسج لردل م دشس دساعدٌ   المؽاضدشاخ لدذد% م  57ُعة للَ الطالة أال ُؽ أ لغثح

 الم ددشسمدد  دلدديل ا مرؽدداال  ُددر  ؼشمالدد أٍ م ددشس دساعددَ  فةةٜٕةةرٓ اىْسةةثح اىطاىةةة  ىةةٌ ٝظقةة 

ال الدذج للدٌ المدياد العملِدح فدال ُعديص لد   ىذغدشً هدزل  لودزا الم دشس (الىوائَ)مىرصف ال صل /

 اعررمال دساعح الم شس  



9 

 

   إرا ؼشل الطالة م  مياصلح الذساعح فٌ م شس دساعٌ تغثة الغِداب أى الدشس هدي ا لغدؽاب مد

ؼردٌ  مثا دشج لم شس فدَ ال صدل الذساعدَ الردالَاهزا  طشغ ت الم شس إ فسال العامعح  ِش ملرضمح 

 شض  ىلي  اال الطالة للٌ ى ع الرخ

   الغٌاب عن المحاضرات بعذر) ب ( 

% فدٌ الؽدا خ 03تالرمداط لشفد  لغدثح الغِداب إلدٌ  ( SSO)  دلد  الطدالبُعيص للطالب الر ذل إلدٌ مرردة 

  الرالِح : 

    ىذ ذُ   افدح المغدرىذاخ المطليتدح ىرلع تعذ مياف ح ال طاع الطثَ تالعامعحالؽادج الؽا خ المشضِح     

 الطثٌ للِ    ىذيالِ  الرشفلزلع 

 لد( اؾ أى اأى اا لااب أى )اا ىلَىفاج أؼذ ا الاسب م  الذسظح اا 

 رال مغثأ م  العامعحإالؽصيل للٌ  لشطح الشُاضِح المؽلِح ىالذىلِح تششط اا  

  َذيافأ للِوا   لشطح للمِحأُح أذمصِل العامعح ف 

  ىالعمشج أالؽط  

 ذعذُذ ا الامح  

 الؽا خ اإللغالِح الؽادج.  

 عذار جراءات التقدم باألإ) ج ( 

  ًوراق الدالثة علثً خطثار الغٌثاب و األإسبوع بأخالل  همرأٌتعٌن علً الطالب أن ٌتقدم هو أو ول

  .مكتب دعم الطالبذل  إلى 

 سبوع علً الغٌاب دون اخطار فال ٌقبل العذر ما لم ٌتقدم الطالب بمثا ٌؤكثد صثعوبة تقثدٌم اذا مر أ

 .شئون الطالب مجلسوافق علٌه ٌالمدة المنصوص علٌها واالخطار بالغٌاب خالل 

 مي٘ك اىطهب فٜ اىَظاظساخ ٗاىَعاٍو ٗ اىَعاٍو اىرخصصٞح ٗ اىدزٗض اىعَيٞح 3.3

المؽاضشاخ ىالذسىط العملِح ىالمعامدل هدٌ ااعداط للعملِدح الرعلِمِدح تراملودا  ىُرعدِ  للدٌ ظمِد  

أداا هدزل االشدطح تمدا ُؽ دأ أالصدٌ اعدر ادج ممرىدح لعمِد   الطالب ا لرضال تالغلي ِاخ الصدؽِؽح الردٌ ذر دل

 الطالب 

إ ُرعدشض الطدالب للعدضاا فدٌ  للمعامدل ىالمعامدل الرخصصدِح اللديائػ الذاللِدح  ما ذىص للِد تا ضافح الَ 

 الؽا خ الرالِح: 
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  اىظع٘ز ٍراوًسا إىٚ اىقا ح مٗ اىَعَو 

مد   ددل  أال ُعطدل ال صدل  لد  ى   الؽييس مردلشا  لد  الميلدذ المؽدذد إلدالل تالىادال

ُ ط  ذياصل المؽاضشج  ما ألد  ُاوشلدذل اللِاالدح مد  المؽاضدش لدزلع ىظثدد الذالدح فدَ 

 .الميالِذ  فَ الؽييس لل الح اى المعمل

 االمو ٗ اىشسب اٗ امرخداً اىٖاذف 

  .أى اعرؽذال الواذف دالل ال الاخ اى المعاملُمى  مىعا تاذا ا  ل أى الششب 

 اىااّثٞةح تةِٞ اىطيثةح مٗ األفعةاه اىرةٜ ٍةِ اةخّٖا االوةهه تْاةاً اىَظاظةسج مٗ  األهاخٝث

 اىرقيٞو ٍِ اهرساً اىَظاظسج

ُعدة للددَ ظمِد  الطددالب ا لرددضال تالودذىا الرددال ى ااداب العامدح للمؽاضددشج أى المعمددل 

 ىُمى  ذماما ااؼادُس العالثِح تِ  الطلثدح إ  تدسرال مد  المؽاضدش  مدا ُمىد  أٍ فعدل مد 

    دلوام    دل  ذعطِل المؽاضشج أى الرشيُش للِوا أىالر لِل

فةةٜ هاىةةح اإلوةةهه تاىق٘ا ةةد اىسةةاتقح ٝاةة٘ش ىيَظاظةةس زفةةط خوةة٘ه اىطاىةةة مٗ إوسا ةةٔ ٍةةِ اىَظاظةةسج مٗ 

هسٍأّ ٍِ هع٘ز ٍظاظسذِٞ  يٚ األمثس فٚ اىَقسز اىرٙ ٝقةً٘ تردزٝسةٔذ ٗىةٔ مُ ٝسفةر ذقسٝةسا تاىَخاى ةح 

ذخاذ اإل ساءاخ اىهشٍٔ ٗذ٘قٞر اىاصاء اىرٙ قد ٝصةو اىةٜ اىظسٍةاُ ٍةِ اىدزامةح ٗخوة٘ه إىٚ ٗمٞو اىنيٞح ال

 اىااٍعح ىَدج ال ذرااٗش فصو خزامٜ هسة ّ٘ع اىَخاى ح ٗاٟ از اىَرسذثح  يٖٞاذ

 .فً حالة تكرار المخالفة ٌتم تغلٌظ الجزاء

 

 العملٌة و العلمٌة لتكلٌفات ا(  2) 

جزء أساسى من منظومة التعلٌم فثى الجامعثة. وٌتعثٌن علثى الطثالب االهتمثام بهثا  والعملٌة العلمٌةالتكلٌفات 

 وتقدٌمها فى مواعٌدها المحددة. 

  العملٌثة فثى مواعٌثدها وقبلثه العلمٌثة وٌجوز للطالب الذٌن ٌتقدمون بعذر مثنعهم مثن تقثدٌم تكلٌفثاتهم

أن ٌتقثدم بهثذه التكلٌفثات فثى المواعٌثد التثى ٌحثددها مركثز   (R. Center)مركز األبحا  المخثتص 

 : األبحا . وفى هذه الحالة 

  ملئ نموذج مخصص لذل  فثً مكتثب دعثم الطثالب خثالل  هٌجب علً الطالب أو ولً أمر

وٌثثتم تقٌثثٌم تلثث  التكلٌفثثات مثثن الدرجثثة  كثثثر مثثن عودتثثه مثثن فتثثرة غٌابثثهألٌثثام علثثً اأ 5

 المخصصة للتكلٌف. 
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ٌثام أة ثثالثالعملٌة خثالل العلمٌة ون ٌقدم التكلٌفات أكان الغٌاب بدون عذر مقبول فٌسمح للطالب ذا إما أ 

مثثن الدرجثثة المخصصثثة  %51ن تحتسثثب الدرجثثة مثثن أكثثثر علثثً ألعمثثل مثثن الموعثثد المحثثدد علثثً ا

 للتكلٌفات العلمٌة والعملٌة. 

 السرقة األدبٌة (  4) 

للم ددشس فددَ م ددشساخ مخرل ددح ذثعددا أى ذرلِ دداخ لملِددح د أتؽدداز ُددرعل  الطددالب فددَ ظامعددح مصددش الذىلِددح إلددذا

دساعداخ أى ا طدالع للدٌ ميضديلاخ ىُ ديل الطالدة ت دشااج أتؽداز أى الذساعٌ ىطثِعح الررلِ اخ الم شسج  

فدٌ الى دل لد  المصدادس الردٌ  ة للدَ الطالدة اال ُرؽدشٍ ا مالدح ى لدزلع ُعدراخ لالالح تالررلِ اخ الم دشسج  

ُرثدد  ال يالددذ العلمِددح المرعدداس  للِوددا فددٌ الى ددل أى ا الرثدداط مدد  هددزل المصددادس  ىفددٌ ؼالددح  اطلدد  للِوددا ىأال

مخال ح ذلع ال يالذ العلمِح ُعذ رلع الرؽا  لعويد اّلشُ  ىلذىالا للٌ الؽ يق اادتِدح للغِدش  ىُىطثدأ رلدع 

مشدشىع ذخدشض  ىلعدض أُيا للٌ أً مغالذاخ لاسظِح ُريال الذ ؼصل للِودا فدٌ إلدذاد ذرلِ داخ لملِدح أى 

 ل  إشثاخ الِام  هي  خصِا توزل االمال  ىذخي  اليالذ الغشالح اادتِح لل يالذ ىالعضاااخ الرالِح : 

  ٚهاٌ اىثظث اىَقدً، فإُ ذىل 51إذا شاخ ٍاّقئ اىطاىة ٍِ ٍصاخز موسٙ  ي ٍِ %

  .ٝعد مسقح مختٞح

 ىعَيةةٚ مٗ ٍشةةسٗع إذا  اةةص اىطاىةةة  ةةِ إ ثةةاخ قٞاٍةةٔ ٕةة٘ اخصةةٞا تإ ةةداخ اىرنيٞةةف ا

 اىرخسج خُٗ مٙ ٍسا داخ واز ٞح ، فإُ ذىل ٝعد ٍِ قثٞو اىسسقح األختٞحذ 

 اذا مةاُ اىَْقة٘ه ٍْةٔ ٝعاقةة اىطاىثةاُ قاً اىطاىة تْقو اىَاخج اىعيَٞح ٍِ شٍٞةو ىةٔ  اذا

  يٜ  يٌ ترىلذ

 صاء اىسسقح األختٞح ٕ٘ اىظسٍاُ ٍِ ٍ٘اصيح اىدزامح فٚ اىَقسز ٗٝعرثس زامثا فٞٔذ  

  ذطث  اىاصاءاخ اىَقسزج ىيغش فٚ االٍرظاّاخذ  ٜ هاىح ذنساز اىسسقح االختٞحف

 المكتبة -5

ركنا أساسٌا من أركان العملٌة التعلٌمٌة وهى متاحة الستخدام الطالب وأعضاء هٌئة التثدرٌس تعتبر المكتبة 

ظ علثى كفائتهثا.  وٌتعثٌن والحفثاعٌن التعامل مع المكتبة بالشكل الذى ٌضمن تحقٌق رسالتها تومساعدٌهم. وٌ

علثى الطثثالب  االلتثثزام بثاللوائح الداخلٌثثة المنظمثثة السثتخدام الكتثثب والمراجثثع وقواعثد المعلومثثات واإللتثثزام 

 بالسلوكٌات الالزمة داخل أروقة المكتبة ومنها على سبٌل المثال : 

 استعمال بطاقة التعرٌف الجامعٌة دائما داخل المكتبة.  

 داخل المكتبةأواستخدام الهاتف الشرب  واألكل أ االمتناع عن.  
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  اعادة الكتاب فً الموعد المحدد والمسجل علثً النظثام االلثً للمكتبثة)نظام االسثتعارة معلثن داخثل
 .المكتبة(

 فً المكتبة معلنةال االبحا قواعد تصوٌر الكتب و. 

 لذل  الحفاظ علً الممتلكات الشخصٌة مسئولٌة الطالب وال تتحمل الجامعة اي مسئولٌة. 

 .علً جمٌع الطلبة وضع حقائبهم فً أمانات المكتبة 

 االلتزام بالهدوء وغلق الهاتف داخل المكتبة. 

 استخدام المكتبة للمذاكرة و البح  العلمً فقط. 

 متعلقات شخصٌة علً الطاوالت فً المكتبة ةتر  اٌ عدم. 

 حقوق الملكٌة الفكرٌة مطبق داخل المكتبة و معلن للجمٌع علً ظاحفال. 

رةةساٗب تةةِٞ اىغساٍةح اىَاىٞةةح ٗفقةةا ىه ظةةح ٝ اىةرٛ ىياةةصاء ٍخاى ةح اىق٘ا ةةد اىخاصةةح تاىَنرثةح ٝعةةسض اىطاىةةة 

 هسة ّ٘ع اىَخاى ح ٗاٟ از اىَرسذثح  يٖٞاذ اىداويٞح ىيَنرثح ٗ هرٜ اىظسٍاُ ٍِ اىدزامح ىَدج امث٘ ِٞ

 ذعح ىَدج فصو خزامٜ ماٍو فٜ هاىح اىرنساز ىيَخاى ح ذغيل اىعق٘تح هرٜ اىظسٍاُ ٍِ خو٘ه اىااٍ

 

   معامل الحاسب االلً و قاعات االنترنت -6

لذل  ٌجب االلتزام بالقواعد الخاصة مٌع طالب الجامعة معامل الحاسب اتلً و قاعات االنترنت وٌستخدم ج

ضثوف مثاكن معلقثة بووجد الئحة داخلٌة لهثذة األو سوء االستخدام و تأبهذه الخدمات للحفاظ علٌها من التلف 

 . وٌحكم سلو  الطالب فى هذه القاعات القواعد التالٌة : للجمٌع

 المعاملتخدام الهاتف داخل هذه القاعات وكل أو الشرب أو اساألمنعا باتا  ٌمنع.  

 الضح  بصوت عالًأوزعاج لالخرٌن بالتحد  عدم التسبب باإلٌجب االلتزام بالهدوء و. 

 هزة الحاسبأجو أع الجلوس علً المكاتب ٌمنصة لذل  وماكن المخصٌجب الجلوس فً األ. 

  ًو القٌثام أ اسثاءة اسثتخدامهاٌجثب  زة الحاسثب الموجثودة بالجامعثة و الجهثأٌجب الحفاظ علث
 .صالحهاإب

  ي مسئولٌة لذل أالحفاظ علً الممتلكات الشخصٌة مسئولٌة الطالب وال تتحمل الجامعة. 

 دنثً ألجهثاز وال ٌتحمثل مسثئول المعمثل عمال التً ٌقوم بهثا علثً اٌتحمل الطالب مسئولٌة األ
 .ي معلومة من علً الجهازأو ضٌاع أمسئولٌة فً حالة فقدان 
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 باستخدام أجهزة الحاسب اتلً لغٌر األغراض التعلٌمٌة المخصصة له مثال على ذل   الٌسمح
 .ي مواد ترفٌهٌة أو تشغٌل أجهزة اللعب علً األ:

  ن علً الجهاز بعد االنتهاء من استخدام الجهازي بٌانات تتعلق به مأٌجب علً الطالب مسح. 

  خاصة به للدخول علثً موقثع الجامعثة  مرورلكل طالب مسجل بالجامعة اسم مستخدم و كلمة
جمٌع مراسالت الجامعة الخاصة به لذا ٌمنع تماما  ٌستقبل من خاللهو البرٌد الخاص به حٌ  

خثر مثن داخثل الجامعثة اي شخص أل ي طالبأو كلمة السر الخاصة بأعطاء االسم إو إتداول 
 .و خارجهاأ

  و محاولة استخدام اسم أعضاء هٌئة التدرٌس أجهزة الحاسب الخاصة بأٌمنع منعا باتا استخدام
  .خراي طالب و الكلمة السرٌة ألأ

 -خثر كمثا ٌمنثع او شثخص أي طالثب ألثً الختثراق البرٌثد الخثاص بثٌمنع استخدام الحاسب ات
 .ٌر المخصصة لهغراض غأي أاستخدامه فً 

 - ي برامج من علً الجهازأٌمنع استنساخ. 

 - خالقو منافٌة لؤلأٌمنع استخدام الجهاز فً ارسال معلومات مسٌئة.  

 - ٌمنع اختراق الشبكة االلكترونٌة الخاصة بالجامعة و نشثرها للمجتمثع الجثامعى مثن داخثل أو
 خارج الجامعة.

النذار و حتً الحرمان من من اتدرج الذي ٌ للجزاء نفسة  هذه القواعد ٌعرض الطالبب االخالل *فً حالة 

 .حسب نوع المخالفة واآلثار المترتبة علٌها فصل دراسً لمدة والدراسة  دخول الجامعة

**فً حالة تكرار المخالفة تغلظ العقوبة مع الحرمان من استخدام هذه المرافق لمدة فصل دراسً كامل او 
 .الفصل النهائً من الجامعة

 

 العٌادات  -7

ٌتطلب العمل أو التدرٌب فى العٌادات أقصى درجات االنضباط وااللتزام بالتعلٌمثات واللثوائح الخاصثة بهثا. 
وفثثى حالثثة مخالفثثة هثثذه التعلٌمثثات توقثثع الجثثزاءات المنصثثوص علٌهثثا فثثى هثثذه اللثثوائح. وفثثى حالثثة ارتكثثاب 

ٌتثرواف بثٌن الحرمثان مثن  الثذى ف للجثزاءمخالفات تتجاوز حدود اللوائح الداخلٌة للعٌثادات ٌتعثرض المخثال
صثل دراسثى كامثل حسثب نثوع المخالفثة لفالدراسة مثدة ال تقثل عثن أسثبوعٌن وحتثى الحرمثان مثن الدراسثة 

 واتثار المترتبة علٌها.

 

 8-  استخدام حافالت الجامعة 

 : ما ٌلى ٌجب على جمٌع الطالب  الحافالتبما ال ٌخالف اللوائح الداخلٌة لركوب 
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 زام بالتوقٌتات و أماكن التجمع صباحاااللت. 

  الحافلةااللتزام بنظافة. 

   ركوب وال ٌسمح بالركوب ألي طالب غٌر مشتر القبل  الحافلةااللتزام باظهار كارنٌه اشترا. 

 و التزام الهدوء الحافلة االنضباط داخل. 

 الحافلةاألكل و الشرب و التدخٌن و التحر  داخل  االمتناع عن. 

 أمثثاكن الجلثثوس المخصصثثة للطلبثثة و عثثدم اسثثتخدام األمثثاكن المخصصثثة ألعضثثاء هٌئثثة االلتثثزام ب
 .التدرٌس و العاملٌن

 التعامل مع السائق اال عن طرٌق المشرف عدم. 

 الحافلةجلوس بجوار سائق اال عدم. 

ل صنٌحتنى  بدأ منن االننذار وو الذي ٌعلٌه  الجزاء*مخالفة أي من القواعد السابقة ٌعرض الطالب لتوقٌع 

  الى الفصل النهائً حسب نوع المخالفة واآلثار المترتبة علٌها.

 

 ) الفصلٌة والنهائٌة (  المتحاناتا -9

فى المنظومة التعلٌمٌة. وٌعٌن علثى الطثالب االمتحانات الفصلٌة والنهائٌة هى أهم وسائل تقٌٌم أداء الطالب 

 قوانٌن المنظمة لها . االهتمام بما تفرضه هذه االمتحانات من التزام باللوائح وال

 ) أ ( القواعد العامة لالمتحانات

 تخضع االمتحانات الفصلٌة والنهائٌة بالجامعة للقواعد التالٌة : 

الحضور الً لجان االمتحثان فثً الوقثت المحثدد لبثدء االمتحثان حتثً ال ٌحثد  اي تعطٌثل او  -1

 ً باقً الطالب فً فترة االمتحان. تشوٌش عل

نصثثف سثثاعة مثثن الوقثثت المقثثرر انقضثثاء  حتثثًلثثً لجنثثة االمتحثثان ٌسثثمح بثثدخول الطالثثب ا  -2

 لالمتحان.

عنثثد دخثثول ٌجثثب علثثً الطالثثب ان ٌحمثثل معثثة دائمثثا بطاقثثة التعرٌثثف الجامعٌثثة  الخاصثثة بثثه  -3

 للتأكد من شخصٌة الطالب. ٌظهرها عند الطلب دون اعتراض  أنواالمتحانات 

% من درجات االمتحان 31قل عن والحصول على نسبة ال تٌعتبر حضور االمتحان النهائً  -4

الجتٌاز المقرر )حتى لو كان مجموع درجاته الفصلٌة ٌزٌد عن الحد -التحرٌرى أو ما ٌعادله 
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مجلثس  لجان القطاع بالمجلس األعلى للجامعات و االدنى للنجاف فى المقرر( وهذا طبقاً لقرار

 .وزٌر التعلٌم العالً  الجامعة واعتماد مجلس الجامعات الخاصة برئاسة األستاذ الدكتور

ٌجب علً جمٌع الطالب االلتزام بالهدوء و النظام العام لالمتحانات وعثدم التشثوٌش او اثثارة  -5

 الشغب داخل او خارج اللجان بما من شانه االخالل بنظام االمتحانات.

ن : دخول امتحاال الحصر منها علً سبٌل المثالوال ٌسمح بمخالفة القواعد العامة لالمتحانات  -6

غٌثثر مسثثموف لثثه بدخولثثه ،اتثثالف متعمثثد الوراق االجابثثة ،كتابثثة االسثثم فثثً غٌثثر االمثثاكن 

 المخصصة لها او كتابة اشٌاء ال عالقة لها باالمتحان. 

 ممنوع منعا باتا ألي طالب أن ٌحضر امتحان بدال من طالب اخر. -7

راوح بنٌن الغناء امتحنان النذي ٌتن فً حالنة مخالفنة اي منن القواعند السنابقة ٌعنرض الطالنب نفسنة للجنزاء

ٌعتبنر الطالنب راسنبا فنً هنذا المقنرر و حتنً الحرمنان منن دخنول  أوالطالب و خروجه من لجنة االمتحان 

 الجامعة لمدة فصل دراسً كامل حسب نوع المخالفة واآلثار المترتبة علٌها.

 وفً حالة التكرار تغلظ العقوبة حتً الفصل النهائً من الجامعة. 

 

 عن أداء االمتحانات ) ب ( الغٌاب 

 ٌثتم اعثادة و أسثتاذ المقثررلغٌاب عن اختبار االسبوع الخامس او اي اختبارات اخرى تحدد بمعرفثة ا

 .لسبب الغٌاب الختبار للطالب حسب تقدٌرها

  عثن طرٌثق مكتثب الغٌثاب عثن االمتحانثات ٌجثب أن ٌسثتوفً الطالثب االجثراءات المقثررة فً حالة

 .اللجنة المختصة  على ان تعرض علً خدمة الطالب

 عذر مقبولبالغٌاب 

 .بالنسبة لالمتحانات الفصلٌة ٌسمح للطالب بتعوٌض االمتحان فً موعد تحدده ادارة االمتحانات 

  اما االمتحان النهائً فٌجوز للطالب ان ٌعٌثد االمتحثان مثع االمتحثان النهثائً للمقثرر ذاتثه فثً نهاٌثة

ً مثن ذلث  الطثالب الخرٌجثون فٌعقثد لهثم امتحثان بعثد الفصل الدراسً التالً أو الثذي ٌلٌثه و ٌسثتثن

  .اسبوعٌن من بداٌة الفصل التالً

 . الغٌاب بدون عذر مقبول

ٌحصل الطالب على درجة " صفر " فى االمتحانات الفصلٌة وٌعتبر راسبا فى المقرر فثى حالثة االمتحانثات 

 . النهائٌة
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  الغش أو الشروع فٌه - 01

لغثثش او الشثثروع فثثً الغثثش بطرٌقثثة صثثارمة و تتبثثع فثثً ذلثث  الئحثثة تنظثثٌم تتعامثثل الجامعثثة مثثع حثثاالت ا

وإنثثزال  حالثثة غثش أو شثثروع فثً الغثثشبمنثع اي  الجامعثات و الئحثثة النظثام االساسثثً للجامعثة و التثثً تفٌثثد

 الجزاء بمن ٌقترف هذا الفعل. 

 

  لمقننرر و الغنناء امتحاننه فننً هننذا اوهننو  الطالننب للجنزاء  الغننش أو الشنروع فٌننه ٌتعننرضفنً حالننة

  .المقرر الذي ٌسبقة أو ٌلٌه وٌعتبر الطالب راسبا فً المقررٌن

 جمٌع امتحانات الطالب لهذا الفصنل الدراسنً  بإلغاء السابقة تغلظ العقوبة ةفً حالة تكرار المخالف 

 العقوبة إلى الفصل لمدة عامٌن دراسٌٌن. و قد تصل 

  التدخٌن و المخدرات و المشروبات الكحولٌة -00 

 .ذماما الرافِرِشُاى دالل  مػ تالرذلِ  ف ط لاسض المثالَ ىُمى  الرذلِ  دالل مثالَ العامعحُغ

ٗهرٜ اى٘ظر ذظد اىَساقثح  االّرازب تِٞ ٗرساٝ ىياصاءاىرٛض اىطاىة سفٜ هاىح ٍخاى ح ٕرٓ اىق٘ا د ٝرع

 .ٍعح ىَدج امث٘ ِٞفٜ هاىح اىرنساز ذغيل اىعق٘تح هرٜ ذصو اىٜ اىظسٍاُ ٍِ خو٘ه اىااذ ٗاال رَا ٞح

 .ى الرشىُط لوا ِش مغميغ ذماما االرىاا أى ذذاىل المخذساخ أى الرؽيلِاخ أى ذعاطِوا أ

 ذىل ٝرٌ فصو اىطاىة ّٖا ٞا ٍِ اىااٍعحذفٜ هاىح ٍخاى ح 

ُؽأ للعامعح اذخار  افح الرذاتِش ى ا ظشاااخ الرَ ذؽمَ طالتوا م  ذعاطَ المخذساخ ىلوا فَ عثِل ذؽ ِأ 

   شاا الرثاساخ لشيائِح للَ لِىح م  الطالب  رلع اظ

 

 خرٌنلسالمة اآلو فٌه تهدٌد أ ي فعل منافً لالخالق العامةالتحرش أو أ -03

هم مثنو فعل من شأنه ان ٌهدد أوفر جامعة مصر الدولٌة البٌئة اتمنة لجمٌع الموجودٌن فٌها من أي اعتداء أت

أو التحرش به أو التلفظ بألفاظ او اشارات من شأنها أن تخدش  تمنع االعتداء علً أي فرد فٌها وو سالمتهم 

 :لذا ٌجب االلتزام باالتً و البدنًي النفسً أذالحٌاء العام أو تعرض أي فرد لؤل

  ًٌمنثع علثً جمٌثع الطثثالب ارسثال او اسثتقبال او تثثداول اي مثواد تخثدش الحٌثثاء العثام او تسثًء الثث

 .اسمعة الجامعة او الطلبة او العاملٌن به

 و اللفظً بٌن الطلبة و زمالئهم و العاملٌن بالجامعة ٌمنع التحرش الجسدي أ. 

  طالب او فثرد فثً القاعثات او  على أىو االعتداء بالقول او الفعل التعرض أالطلبة علً جمٌع ٌمنع

 .أو الحرم الجامعى بصفة عامة.  الممرات الخاصة بالجامعة



17 

 

 ًء الً سمعة الطالب او الطالبةي فعل فاضح من شأنه ان ٌسٌمنع القٌام بأ. 

 ي فعل مسًء علً المؤلبعمل أ و تهدٌدهب اجبار اي طالب أو فرد أمنع علً الطال. 

 ٌمنع استخدام أي الفاظ خارجة أو السباب ألي طالب أو فرد أو اسم الجامعة. 

 قته.تداول صور خاصة بهم  دون موافأو  أو العاملٌن بالجامعة  ٌمنع تصوٌر أي طالب أو طالبة 

  االنسان بسالمةحمل االسلحة داخل الجامعة أو أي أدوات تؤدي الى االضرار. 

  األلعاب النارٌةحمل أو ممارسة.  

أو الحرمنان منن دخنول  بنٌن االننذار النذي ٌتنراوح للجنزاءهذه القواعد ٌتعرض الطالنب ب خاللفً حالة اإل*

حسنب ننوع  لفصنل النهنائً منن الجامعنةو حتنً ا الجامعة لمدة أسبوع ووضعه تحنت المراقبنة االجتماعٌنة

 .المخالفة واآلثار المترتبة

 سلوكٌات اخرى  -02

تستحق الجزاء. ة بالجامعة امطبقا لمدونة السلو  الطالبً هنا  بعض االفعال التً تعتبر مخالفة للقواعد الع

 :ال ال الحصرثمنها علً سبٌل المو

 أو خدماتها. تلكات الجامعةو من ممأشٌاء مملوكة للغٌر أ أو اتالف أو حٌازة  سرقة 

  دخول أو اقتحام أو استخدام االماكن أو الممتلكات المحظور التواجد فٌها أو استعمالها بدون اذن مثن

الجامعثثة مثثثال علثثً ذلثث : دخثثول أسثثطح المبثثانً أو الممثثرات التثثً ال ٌسثثمح بتواجثثد الطلبثثة فٌهثثا أو 

 .استخدام طفاٌات الحرٌق فً غٌر استعماالتها المصرف بها

  دون موافقثثة تحثثت اسثثم الجامعثثة أو المنتسثثبٌن إلٌهثثا تكثوٌن جمعٌثثات او تنظٌمثثات او كٌانثثات طالبٌثثة

 .الجامعة

  التوزٌع بالبٌع أو بغٌره ألشٌاء تخص الجامعة أو تحت إسمها دون الحصول على موافقة مسبقة مثن

 اإلدارة المختصة.

 ان داخل الجامعة أو خارجها دون جمع أى تبرعات عٌنٌة او مادٌة تحت اسم الجامعة ألى غرض ك

 الحصول على إذن مسبق بذل .

 توزٌع نشرات او اصدار مجالت حائط او صوردون موافقة الجهة المختصة. 

 الدعاٌة الً حزب او جماعة سٌاسٌة او دٌنٌة داخل الجامعة. 
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 ائح تنظٌم حركة المرور فً االماكن المخصصة لالنتظارومخالفة ل. 

 الممنوع منعا باتا لجامعًالحرم ا االعتصام داخل. 

  بأي شكل من االشكال ؤدي الً تعطٌل الدراسةالمظاهرات التً ت التظاهر داخل مبانً الجامعة أو.  

الحرمنان منن دخنول  تنراوح بنٌنٌ الذي للجزاء*مخالفة أي من القواعد السابقة ٌؤدي الً تعرٌض الطالب 

 الفصنل النهنائً منن الجامعنةوحتنً  اإلجتماعٌنة  مع الوضع تحت المراقبةاسبوع  تقل عنالجامعة لمده ال

 حسب نوع المخالفة واآلثار المترتبة علٌها.


