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أوالً  :مقدمة
حرصااااااالجاماااااااتافيرلملاااااااصايحااااااا الاااااااميةرافيم ااااااال افيصاااااااحة ا ل ااااااال افيلحااااااا امل مةاااااااصا
فألخاااااااحقا ايلح اااااااقاالاااااااللرا م لااااااالامااااااام حجايحلحااااااا امفي اااااااةحصا ايإ لااااااالايمحااااااا ايحااااااا ا
لطاااااامةراملم ااااااصايح ااااااحمعافيلاااااال الفخااااااتافيرلملااااااصاحلاااااا ال اااااامتامل اااااار ايااااااتا يلاااااا ف ا
فيرمةعا للامصمالجافي ا ة صاللحةمةصاممفلةصاأللفءاللحةمياملمة ا.ا ا
ا
ثانيا ً  :قواعد عامة
 فيرلملااااااااصامي ااااااااصاللحةمةااااااااصالر مةااااااااصاالاةراااااااام ايطح لاااااااالا مافيلاااااااالمحةتا لاااااااالا
اااااااالخلف ا اااااااا افيرلملااااااااصا ما ةل ااااااااللللا ما رفمرلاااااااالافيللحةمةااااااااصاأل اااااااارف ا

ايحةلاااااالاياااااايا














لخاااااارطايااااااتا طاااااالقافألااااااالفاافيللحةمةااااااصا مافيلر مةااااااصافيم صاااااام
ريةصافيرلملصامر ليلللا.
لالااااااامتاملم اااااااصافي اااااااحمعافيطح ااااااايافيمللمااااااال ايااااااايارلملاااااااصافيلحااااااام افيلط ة ةاااااااصا
فيخلصاااااصافي مفيااااالافيلاااااياةللاااااةتافاليلااااا ف ا لااااالام ااااا يعافيل م ااااال افيلااااايال اااااعايااااايا
حلتامخلي صالحعافي مفيلا.
لحلااااام ااااااا نافيملم اااااصا صمصااااالجاحل ماااااصايحلح اااااصا اااااةتافيطليااااا امفيرلملاااااصايااااايا
فيمرااااالال افيلااااايالل ااااام للاماااااايا ااااالرةصافيم لااااامتام ااااا افيلمللاااااالاماااااتامرحااااا ا
فيلملفءا.
ل ااااال لافيل م ااااال افيااااامفرل ايااااايااااااا نافيملم اااااصافيااااا ا ااااال ال لةااااا افيطح اااااصايااااايا
رلملااااااصافيلحاااااام افيلط ة ةااااااصافيخلصااااااصافيصااااااللرا م ل اااااا افيماااااالل ا )9اي اااااار ا )ا
متا ل متافيرلملل افألرل ةصافيخلصصار ا )34اي صا1002ا.
ةحلاااااااا افيطااااااااح افيم اااااااارحمتا ليرلملااااااااصا لي مفياااااااالافيملخصصااااااااصايااااااااياااااااااا نا
فيملم ااااااصا امالاةل اااااا امااااااتافيخ اااااامإايلاااااالاياااااال املريلاااااا ا لاااااالا ما يلرف اااااا ا
يحااااا ا اماااااتافي مفيااااالافيلااااايالل ااااام للا ا مااااالا تافيل ااااال ايحلرف اااااصايااااايافيرلملاااااصا
ةل يا م ةلجافيممفي صايح افيملم صامف يل ف ا للا.
لحلااااااا افيرلملاااااااصا ااااااال يحتاياااااااتااااااااا نافيملم اااااااصايحااااااا امم للااااااالافالي لرم ااااااايا
ال تالف ا.ا
ةحااااااقايحرلملااااااصاللاااااالةتافال حااااااصا ماااااالاةلملالاااااا امااااااعافيم اااااالرلف اياااااايافياااااا ا
مفي ااااامف ةتامفيحااااامف افيمللح اااااصا ط ةلاااااصايماااااتافيرلملاااااصام اااااح امرحااااا افيطح اااااصا
للا.
يحر لملااااصافيحااااقاياااايا ة اااالإاي م ااااصا الاااا تا ةااااصامخلي اااال ا ةاااارام صاااام ايحةلاااالا
يياا نافيح حصاف ل للفجافي افأليرفاافيرلملةصا.

ا
ثالثا ً  :نطاق تطبيق مدونة السلوك
ل ااااار اااااااا نافيملم اااااصايحاااااا افيطاااااح الفخااااااتافيحااااار افيراااااالملياميااااايا ا الاااااالطاة ااااااعا
خاااااااالرطافيحاااااااار افيراااااااالمليامة اااااااامتاخل ااااااااعا الاااااااارفاافيرلملااااااااصا ما إ لاااااااالام ااااااااتا
فياااااارحح افيلحمةااااااصامفيلريةلةااااااصامفي ةاااااالرف افيمةلف ةااااااصامفيلاااااالرة ل افيلمحةااااااصافيخلررةااااااصا
مفي الاااااالطل افيرةل ااااااةصامم اااااال تافي ااااااتافيلل لااااااصايحرلملااااااصا مافيلرف ااااااصاياااااايا ارلملااااااصا
ر ةصا ممر افل ل ةصامم لصا ةتارلملصافيلحم افيلط ة ةصامفيرلملل افألخرى .ا
ا

رابعا ً  :إلتزامات أطراف العملية التعليمية
أ .إلتزامات الجامعة :
تلتزم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تجاه طالبها بما يلي :
-2
-1
-4
-3
-5

لميةرافيم ل افيصحة األلفءاللحةمياملمة ايحطح ا.
ل ة اا نافيملم صا لي صم افيمفرل ايةللالمتالمةة ا ة ل ا.
في ةاااااااال ا ملاااااااال افيلح ةااااااااقاياااااااايا االاااااااا مىا ااااااااليطرقافي ل م ةااااااااصافيصااااااااحةحصا
م لي فاصامفي رةصامفي ريصافيمطحم صا.
لخااااال افالرااااارفءف افيح ماااااصالرااااالنا ةاااااصا يلااااالتال طااااام ايحااااا ا يمااااالتا ررفمةاااااصا
ما ةرا ل م ةصا.
لاااااميةرافيحملةاااااصافيح ماااااصاي اااااملتا ماااااتام اااااحمصافيطاااااح اميلااااالا ااااا يعا تاللخااااا ا
رمةعافالررفءف افيح مصاييا طلرافي ل متايلح ةقا يعافاليل ف ا.

ب .إلتزامات الطالب :
يلتزم جميع طالب الجامعة بما يلي :
.2
.1
.4
.3
.5
.6

فحلرف ا ي لءافيلة صافيللرة ةصاماافيللمحةتاييافيرلملصا
فحلرف افي امافيللحةمل افيملممتا للاييا تاملاةخ افيطح ا
فيح ل ايح اح مقافيطلي ل امافيطح افالخرةتافيمللةصامافيمل مةصا
مملر اااااااصاحرةاااااااصافيااااااار امافيل ةااااااارا ليم ااااااال تافيمالااااااارميصا مااااااالااالاةخااااااالياا
فال مصامافيللحةمل اماح مقافالخرةتاا
ف ااااالخلف افيم ااااال تامافال ااااالية افيمللحاااااصاماااااتافيرلملاااااصايحلل ةاااااراياااااتافيالااااا لمىاا
مافيمطلي ا.
فاليلااااااا ف ا ااااااالاليرفاامافيل ليةااااااالافيرلملةاااااااصافيلااااااايالح ااااااا ايحرلملاااااااصام ل للااااااالاما
اة لللا .ا

خامسا ً  :السلوك الطالبي
ةلااااااالافي اااااااحمعافيطح ااااااايافيصاااااااحة اي مف ااااااالايحااااااا افيم ااااااالمىافيللحةمااااااايامافالخح ااااااايا
فيااااا اح ااااا افيطاااااح ا.امااااااامار اااااتا ل ااااايايااااايا ل ااااال افيلمحةاااااصافيللحةمةاااااصامالح ةاااااقا
ااااااالفيللا.امااااااااما اااااا يعالل ةاااااارايااااااتافيللاااااالمتامافيل ليااااااتافيطح اااااايامااااااعاملطةاااااال ا
فيلمحةااااااصافيللحةمةااااااصاياااااايافيرلملااااااصا.امحةاااااا اةلاااااالافيخاااااارمطايااااااتام ل ااااااةل افي ااااااحمعا
فيطح ااااااايافيصاااااااحة ا للل ااااااالايح ااااااامقامخلحااااااااا طااااااارفاافيلمحةاااااااصافيللحةمةاااااااصا اياااااااإتا
م اااااايميةصافيرلملااااااصاللحاااااال ايحةلاااااالا ة اااااالإافيل م اااااال افيلاااااايالم ااااااعال اااااارفرافي ااااااحم ةل ا

فيم اااااااة صا ح ل ااااااالايحااااااا ا ماااااااتاما اااااااحمصافيلمحةاااااااصافيللحةمةاااااااصا مخلحاااااااااي لصااااااارالا ا
ميحةاااااا ا فاطحاااااا افيطلياااااا ايحم اااااامتافماااااال اير ااااااصالح ةااااااقاةللااااااةتايحةاااااا افيح اااااامراياااااايا
فيمميااااالافيمحاااااللاياااااإ فايااااا اةح ااااارا ااااالمتايااااا رام ااااامتايمااااار امفحااااال اي اااااطا ااااا طاح ااااا ا
ييافيليلإايتا امايياا نافيحليصالم عايحة افيل م صا لمتافيلح ةقامل ا .ا
ا
 .1بطاقة الهوية الجامعية
للااااااالافيلم ةاااااااصافيرلملةاااااااصام ة اااااااصاملماااااااصالح ااااااا ايحطح اااااااصاح ااااااام خ امايحرلملاااااااصا م لااااااالا
م حملللا.اي فاةر ايح افيطح صاملاةحي :ا
 فيح ااااااال ايحااااااا اال طل اااااااصامافالالمااااااال ا لااااااالام ااااااايميةصاالخصاااااااةصايصااااااالح للاالا
ةراااااام اياااااا ا اااااالخلفمللاياااااايا ةاااااارافال اااااارف افيمخصصااااااصايلااااااتا ما يلرللاااااالا
أل االخ افخرامتالفختافيرلملصاماخلررللا.
 تاةحماااااتاملااااا ا صااااا صالف ماااااصاامةلااااا افيرلملةاااااصاماة لراااااالاي ااااالافيطحااااا المتا
افيلرف ا .ا

 .2المحاضرات و المختبرات و المراسم و المشاغل
ةلل ااااااارا ح ااااااامرافيمحل ااااااارف امافيمخل ااااااارف امافيمرف ااااااا امافيمالااااااال تايااااااايافيرلملاااااااصا
رااااا ءاالاةلرااااا ءاماااااتافيم مماااااصافيمل لمحاااااصايحلمحةاااااصافيللحةمةاااااصايااااا فاةرااااا ايحااااا ارمةاااااعا
فيطااااااح افاليلاااااا ف ا ح اااااامرامحل ااااااللل امامخل اااااارفلل اياااااايافالم اااااال افيمحاااااالل ايلااااااتا
ييافيرلفمتافيلرف ةصا .ا
أ -القواعد الحاكمة لحضور المحاضرات
 ةل افيلح قامتاح مرافيطلي ياف ام ام ءافيمحل ر اا مافيمخل راما
حل ام ا للل لل
 ل عام يميةصاح ل ا صافيح مرايح افيطلي امافيرلملصا ةرام يميصا
يتاف ح افيطلي ا لللامرف افيغةل اماةل افاليحتايتافيطح صافيمحرممةتا
متال لةصافالملحلتافي لل يايياف املل امي لاي صافيغةل اييافيم ا
فيم ل
 لالاااااالرطافيممف صايرمةعاطح صافيرلملصايح اح اااااامرا تافيمحل اااااارف ا
مفيم ل الال امفيحص افيلمحةصافيلياة رتايةللافي ليل افيمللمل اي تاملل ا
ييافيخطصافيلرف اااةص امة م املر افيملل ا ل ااارةتافيغةل امفيح ااامرايح ا
الااااااامياال اخاالصاااااااصاماةريللاالايح افي اال اف ي لرم يافيمللماالاا ASU
Onlineا اااا ميةلامة ااااحمللاير ة افي اااا افي اللط ام افيملل امرفي صا
ي لال افالخل الرف ا افألمتامافي ال يامافي لال ي)امةح افيل رةرافي لل يا ي اا
للةصافي صتافي اةحة .ا ا
















الاة م ايحطلي ا ليلغة ايتا رامتا%51امتافي ليل افيم رر ايحملل .ا ا
ا ة م املر افيملل ا ريعا ااااا ا تاطلي الرلم ا ااااا صا ةل ا%51امتا
مرممإا ااااااالياال افيماالل ا ي اار ة افي ااااااا ام يااعالملةاالفجا لخاال افي رفرا
فيم ل .ا ا
ا فا ل افيطلي ا رامتا%51امتامرممإافي ليل افيم رر ايحملل المتا
ي رامر اايا ما لر اة ح ايمةلافي حةص اةحر امتافيل ل ايإلملحلتافي لل يا
مللل رايحمل اييالحعافيملل افيحلافألل امايا  )51اميحة ا يلل الرف لللا
فا ل ا ر لرةص امييارمةعافألحمفتاللختاا نافي لةرصايياح ااااال امللتا
يحماال افيطاالي ا افي صاااااااحيامفيلرف مياأل رف اف ا فرامفي صااااااااتامتا
فيلخص امييافيمللتافيلل ا ة لج.ا ا
ا فا ل افيطلي ا رامتا%51امتافي اااليل افيم رر ايملل املام لتاا فا
فيغةل ا اااا افيمر ا مايل را لر اة ح ايمةلافي حةصاةلل رام ااااح لجامتا
لحعافيملل املط قايحة ا ح ل اف حل امة حغافيلمةلاملةرافي متامفيل رةتا
رفرنا يعامل امحح صا م ح )ا فءالحعافيملل اييافي رتافأل للةميا
يحطلي .ا ملافيطح صافي ةتاةم حمتافيممح صا مافيرلملصاييافي الاالطل افير اامةصا
ية م ايل ا ليلغة ا صاالاللرلم ا.%02ا ا
ا ةالاااالرطاييافيل رافيمر اااايا تاة متا الااااللل اصااااللر ايتاط ة ايةلل ا
فيطح صاييافيرلملصا مامللمل ام ا ماصااااللر ايتافيم اااالالاااا افيمللملامتا
فيرا لملاص ام تال ال ااا نافيالااااااالالل ا ي اايمةاالافي حةاصاخحتاماال االاللراالم ا
ااااااا ميةتامتالالرة ا طالإافيطلي ايتافيممف ص امييافيحلال افي لار ا
فألخرىااة ل افيطلي املاة اي رنافي لر اخحتاف اا مإامتاللرة ا مفتا
ل افيغةل .ا ا
يملفءافي حةل امري ااالءافأل ااال ام ي ااالءااة صاافيللرة امفيمحل ااارف ا
مملةرافي متامفيل رةتام يميمتايتال ة ا ح ل افيممف ص.ا
فير ااااااامراملا خرايتافيمميلافيمحللا خحتا لي ل امتاالااااااا ا تاةلطتا
فيمحل ااااااار اماة طعالمفصاااااااتافيمحل ااااااار ا ملا اة لرايل افيحةل صامعا
فيمحل راماي يعامر افيل صاييافيممفيةلاييافيح مرايح ليصافمافيمخل ر
ةم عام لالا اللالافال اتا مافيالااااااار ا ماف ااااااالخالف افيلاللاالفخاتافي ليل اما
فيمخل رف
ةر ايح ارمةعافيطح صافاليل ف ا ليللمءافيلل امافأللف افيللمصايحمحل ر افما
فيمخل رامةم عالململافالحللة افيرل ةصا ةتافيطح صا الا إ تامتافيمحل ااااااارا
ملاةم عاف ايلتامتاال ا اللطةتافيمحل اار ا مافيلالاامةاايحةللا مافيل حةتا
متاال لل

ا
يياحليصاف خحتا لي مفيلافي ال صاةرم ايحمحل اراري الخمتافيطلي ا ما خرفر امتا
فيمحل ر ا.امي ا تاةريعال رةرا ليمخليغصافي ار ة افي االلخل افيل م صافيم ل صا .ا
ا

ب -مختبرات الجاسب االلي و قاعات االنترنت
ة ااااااالخل ارمةاااااااعاطاااااااح افيرلملاااااااصامخل ااااااارف افيحل ااااااا افالياااااااياما ليااااااال افال لر ااااااا ا
ميااااا يعا ةرااااا افاليلااااا ف ا لي مفيااااالافيخلصاااااصا لااااا نافيخااااالمل ايحح ااااال ايح لااااالاماااااتافيلحااااااا
ما ااااااامءافال ااااااالخلف امالمرااااااالاللحةمااااااال الفخحةاااااااصايلااااااا نافالمااااااال تاملح اااااااصا م ااااااام ا
يحرمةعا.امةح ا حمعافيطح ايياا نافي ليل افي مفيلافيلليةص ا
 ةم عام للا لللافال تا مافيالر ا ماف لخلف افيلللاالفختافي ليل
 ةراااااا افاليلاااااا ف ا ليلاااااالمءاماياااااال افيل اااااا ا ل ياااااالطايحخاااااارةتا ليحاااااالة ا ما
في حعا صم ايليي
 ةرااااااا افيرحااااااام ايااااااا افالمااااااال تافيمخصصاااااااصايااااااا يعاماةم اااااااعافيرحااااااام ايحااااااا ا
فيم لل ا ما رل افيحل
 ةرااااا افيمحل ي اااااصايحااااا ا رلااااا افيحل ااااا افيممرااااامل ايااااايافيرلملاااااصامةرااااا ايااااال ا
لفء اف لخلفمللا.
 ةةحماااااتافيطليااااا ام ااااايميةصافاليمااااالتافيلاااااياة ااااام ا لااااالايحااااا افيرلااااال امالاةلحماااااتا
م اااااايمتافيمخل اااااارا ل اااااا ام اااااايميةصايااااااياحاااااالتاي اااااالفتا ما ااااااةلإا املحممااااااصا
متايح افيرلل ا.
 فيحل ا ح افالرل افمالالغةتاف ا رفم الريةلةص
 ةرااااا ايحااااا افيطليااااا ا م ااااا افةاااااصا ةل ااااال الللحاااااقا ااااا اماااااتايحااااا افيرلااااال ا لااااالا
فال لللءامتاف لخلف افيرلل
 ي اااااتاطليااااا ام ااااارتايااااايافيرلملاااااصاف ااااا ام ااااالخل اما حماااااصامااااارمراخلصاااااصا ااااا ا
يحاااااالخمتايحاااااا امم ااااااعافيرلملااااااصامافي رةاااااالافيخاااااال ا اااااا احةاااااا اة اااااالل تامااااااتا
خحياااااا ارمةااااااعامرف ااااااح افيرلملااااااصافيخلصااااااصا اااااا اياااااا فاةم ااااااعالملماااااالالاااااالفمتا ما
فيطاااااالءاا حمااااااصافي اااااارافيخلصااااااصا اااااا اطلياااااا األ االااااااخ افخاااااارامااااااتالفخااااااتا
فيرلملصافماخلررللا.
 ةم ااااااعام لاااااالا للاااااالاف اااااالخلف افالرلاااااا افيخلصااااااصا ي اااااالءااة ااااااصافيلاااااالرة ا ما
محلميصاف لخلف اف ا ما حمصافي رافيخلصصا طلي افخر
 ةم ااااااعاف اااااالخلف افيحل اااااا افاليااااااياالخلاااااارفقافي رةاااااالافيخاااااال ا اااااا اطلياااااا ا ما
الخ افخرا ملاةم عاف لخلفم اييا ا ر ا ةرافيمخصصصاي
 ةم عاف ل ل ا ا ر لم امتايح افيرلل
 ةم عاف لخلف افيرلل اييا ر لتاملحممل ام ة صا مام ليةصايألخحق
 ةم ااااااعافخلاااااالرقافيالاااااا صافالي لرم ةااااااصافيخلصااااااصا ليرلملااااااصامااااااتالفخااااااتا ماخاااااالرطا
فيرلملص
ا
يياحلتافالخحتا ل نافيللحةمل اةلر افيطلي ا ايحل م صافيم ل ص ا
ا
ا
ا

 اأستخدام حافالت الجامعة اماااااالاالاةخاااااالياافيللحةماااااال افيلفخح ااااااصاير اااااام افيح ااااااح اةراااااا ايحاااااا ارمةااااااعافيطااااااح ا
ملاةحي :ا







فاليل ف ا ليلم ةلل اما مل تافيلرمعاص لحل
فاليل ف ا ليصافيحليحص
فالي اااااا ف ا ل لااااااالرا طل اااااااصافيممفصاااااااح ا ااااااتافير ااااااام امالاة ااااااام ا ااااااالير م ا
ال اطلي ا ةراماللرعا
فال لطالفختافيحليحصامافيل ف افيللمء
فاليلااااااا ف ا مااااااال تافيرحااااااام افيمخصصاااااااصايحطح اااااااصاميااااااال اف ااااااالخلف افالمااااااال تا
فيمخصصصاألي لءاايء افيللرة امافيللمحةت
يل افيللمتامعافي ل قامايل افيرحم ا رمفرافي ل ق

ث -االمتحانات
فالملحل ااااال افي صاااااحةصامافي لل ةاااااصااااااايا اااااا ام ااااال تال ةاااااة افلفءفيطح اااااصايااااايا
فيم مماااااصافيللحةمةاااااصا .امةلاااااةتايحااااا افيطليااااا افالالمااااال ا مااااالال ر ااااا ااااااا نا
فالملحل ل امتافاليل ف ا ليللحةمل امافي مف ةتافيم مصايلل .ا
القواعد العامة لالمتحانات
لخ عافالملحل ل افي صحةصامافي لل ةصا ليرلملصايح مفيلافيلليةص ا







فيح اااااامراياااااايافيم اااااا افيمحااااااللاي اااااالءافالملحاااااالتاحلاااااا االاةحاااااال اف ا
للطةتا مالالمةاا ح ا ل يافيطح اييايلر افالملحلت
ة ااااام ا ااااالخمتافيطليااااا افيااااا افالملحااااالتا اااااتاف ااااالءام لصااااااافيم ااااا ا
فيم اااااررايحملحااااالتامااااالايااااا اةخااااارطا حااااالافيطاااااح اماااااتافالم حااااالتا اااااتا
م لصااااااااافيم ااااااا ا ا مااااااالاةح اااااااراخااااااارمطافيطاااااااح ا اااااااتاف ااااااالءا
م لصاافيم افيم ررايحملحلتا.
ةرااااا ايحااااا افيطليااااا افتاةحماااااتاملااااا الف مااااالافي طل اااااصافيرلملةاااااصافيخلصاااااصا
اااااا اي اااااالالخاااااامتافالملحل اااااال ام تاة لرااااااالاي اااااالافيطحاااااا ايحل اااااالامااااااتا
الخصةصافيطلي ا .ا
ةلل ااااارا ر ااااامرافالملحااااالتافي لااااال ياالااااارطلاالرلةااااال افيمااااالل اماياااااياحااااالتا
فيغةاااال ا اااالمتاياااا رايااااتافالملحاااالتافي لاااال ياةلل اااارافيطلياااا ارف اااا لاياااايا
فيملل ا غ افي رايتامرممإايحملل افي صحةصا.















ةراااااااا ايحاااااااا ارمةااااااااعافيطااااااااح افاليلاااااااا ف ا ليلاااااااالمءامافي اااااااال افيلاااااااال ا
يحملحل ااااااال امايااااااال افيلالااااااامةاا ماف ااااااالر افيالاااااااغ الفخاااااااتا ماخااااااالرطا
ليصافالملحلتا ملامتاال افالخحتا ل افالملحل ل ا.
الاة ااااام ا مخلي اااااصافيللحةمااااال افيللماااااصايحملحل ااااال امم لااااالايحااااا ا ااااا ةتا
فيم اااااالتاالافيحصاااااارا:الخاااااامتافملحاااااالتا ةاااااارافيم اااااامم اياااااا ا لخمياااااا ا ا
فلااااااحاامللماااااالاالمرفقافالرل ااااااصا ا لح ااااااصافال اااااا اياااااايا ةاااااارافالماااااال تا
فيمخصصصايلتا ما لل صافالةلءاالايح صايلتا لالملحلتا.
مم ااااامإام لااااالا للااااالاال اطليااااا ا تاةح ااااارافملحااااالتا ااااالالاماااااتاطليااااا ا
فخرا .ا
ااتامتاةلغةا ايتاف ملحاالتافي لاال يافيملحتاي ا المتايا راة حا ايمةاالافي حةااصا
للل رايحمل اييا يعاف ملحلتا ص رفج).ا ا
لللملاف رل ف افيمر ةصايحطح ايألمرف اخلرطافيم لال ام إرل امر ةصا
صااااااالاالاخم اااااااصا ةال اخحتاةمميايماتامتا مفتافيل ر ا ملافيملليرصالفختا
فيم لال افيمللملاخحتا ر لصا ةل ايمتامتا مفتافيل ر.ا ا
اتامتاةلغةا ايتاف ملحالتافي لال يافيملحتاي ا ا لا راة حا ايمةالافي حةاص ايإتا
يمةالافي حةاصاة حغا رفرنا متافيلا را ي اار ة افي ااااااا ايل حةغا ايمالر افيملل ا
ررفءا ملحلتاملم ايحطلي اييافيمميلافي اةحللنافي اااا اييامل ا صاااالالا
للةصافي صااااتافي اةحيافي صااااتافي اةل ل اية امة حغايمةلافي حةصاملةرافي متا
مفيل رةتا يع.ا ا
ةرم ا يل الراف يطاليا افيا الغةا ايتاف ملحاالتافي لال يا لا رامللمالايمالل اماالا
م ح لجا فا ل ايحمل اييافخل لرف ا يملتافي صتا لرحص امي اةل ل ايإلملحلتا
فيل مةحياخحتافيمل افيمحلل اي يعاييافي ر ا )5ا يحن االاارةطصا تاالاة متا لا
لغة ايتامميلاف ملحلتافيل مةحيافيمحللامتا تافي المتاي راة ح افيلمةل.ا ا
فا ا لةرصافيلح ةقا تافيطلي احلمتافيغا ا ماف الااالرفع ا ماالااارإاية ا لءا
ل لةصاف ملحلتا ماف خل لراييا حلىافيممفل:الم عايحة افيل م ل افيلليةصامرلملصا
مامل ر ص :ا
 .iةلل رارف لاييالحعافيملل
 .iiفيغلءال رةح اييا يح املللةتام رحلةتاييا يعافي صت
 لم عايح افيطلي افي ا لختاطلي لجاآخرا ماالااخصاالجاآخراايل لةصا ملحلتا ما
خل لرا لالجام ا حلىافيل م ل افيلليةص :ا
 -5يل لرنارف لجاييا يعاف ملحلتا ماف خل لر .ا
 -0يغلءال رةح اييافيممفلافيم رحصاي اييا يعافي صت.
 -5يصاح امتافيرلملصايمل ايصاحةتالرف ةةتايح افأل تا يل لرفجامتافي صتا
في اةحيافي صااتافي ا ا طاية امالاةل ال ة ا حلىاا نافيل م ل ا الا
لالا ررفءا لح ةقامتا اتافيحر اصامريعالمصاااااااةصا ليل م صا ي اامرح ا
فيل لة .



ملالم عايح افيطلي افي الختاف ملحلتاا ماف خل لرا لالجامتاطلي اآخرا
حلىافيل م ل افيلليةص:
-5ا يغلءال رةح اييافيممفلافيم رحصاي اييا يعافي صت .ا
-0ايصااااح امتافيرلملصايمل ايصااااحةتالرف ااااةةتايح افأل تافيل لرفجامتا
في صتافي اةحيافي صتافي ا طاية  .ا



م فا لتافيالاااااخ افي الختا ليصاف ملحلتامتا ةراطح صافيرلملصايةحلتا
ي اافيرلل افي ل ةصافيمخلصص.

ج -سلوكيات أخرى
تعتبر األعماال التاالياة مخاال اات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا ً منها للعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا النظام:
يا

اف مل لإافيمل رايتاح مرافيمحل رف ا مافيلرم ا مايتافأليملتافألخرىاافيليالفأل مصا ليممف صايحةلل ام تالحرة ايح اا فافالمل لإ.
 افيغاايياف ملحلت ا ماف الاااالرفع ا مافيالاااارمإاية امف خحتا ل اف ملحلت ا مافيللمءافيمفر المفيرناية .
ط-اا ايلتامل ا ليالراا مافي رفمصا مافألخحقا مامختا ح تافي ةر امفي حمعا مامتاال ا
ف ااالء ا ي اا اااملصافيرلملص ا مافيللمحةتايةللا ا ملاييا يعا ايلتامتاا فافي ةتاةرل ا
فيطلي اخلرطافيرلملصاييام ل صالاللرعايةللافيرلملصا ما اللطال م ا .
ل-افيمالااالر صاييا ال ة الفختافيرلملصامتا ةرالرخة ام ااا قامتافيرلل افيمخلصاااصاييا
فيرلملصا ا مافالالااالرفعاييا ا الااالطارمليياةختا لي مفيلافيل ةمةصافي لي اييافيرلملص ا
مافيلحرة ايحة .
اااـ-اف للملتام ل يافيرلملصايغةرافأل رف افيليا يل ايللا ماف للمليللالمتا تام ق.
م-الم ةعافي الااااارف ا ما صااااالفراررف لاحل طا لي حةل ا مارمعافيلمف ةع ا مافيل ريل افيليامتا
ال للاف خحتا لألمتامفي ل افيرلمليا ماف لء ا ي اافيمحل افيمط ةص.
اف خحتا لي ل ا مافال ا لطافي ال ل اة افيمحل ارف ا مافي لمف ا مافأل الاطصافيليال ل الفختافيرلملص.
ا ا ال ص ا ما ااااالء اةرل للافيطلي ا حقا اي ااااامااة صاللرة ا ما امتافيللمحةت ا مافيطح صاييافيرلملص.
ط-ا لحاا امتافيمملح ل افيخلصصا ليرلملصا ما ليللمحةتايةللا ما طح لللا ما مفرال.
امخلي صا ل متافيرلملصا ما ملللا ماللحةمللللا ما رفرفلللافي لي .ع-افيل مةراييافيم ل قافيرلملةصا ماف للملتافألمرفقافيم مر اييا ا رف ارلملةص.
ت-ا يطلءام ل قامامةل ارلملةصايحغةرا صلاف للمليللا طرة صا ةرامالرميص.
ا ر صا امتامملح ل افيرلملص.ت-افيلحرة ا ماف ل لقامعافيطح صا ما الخل اآخرةتايح ا رل ل ا يملتاي اا ماماللررف ا
لاطح صا ما الخل اآخرةتالفختافيرلملص.
 ا لخلتا ماحمتا ا ححصا لرةصا ما لمف احلل ا ماممفلا ةرامالرميصا ما لخلتا اممفلام لخلفمللايغر ا ةرامالرمإ.

إ-احةال امالااااااارم ال ارمحةاص ا ماممفلامخالر ا مالللطةلل ا مافيلرمة ايللالفختافيرلملصا ما
ح مرافيطلي ا ي اافيرلملصامامالح ال ةرافيمالرم ل افيرمحةصا مافيممفلافيمخلر .
ا -افيللخةتالفختام ل يافيرلملص .ا
تحدد العقوبات على المخال ات التأديبية للطالب الواردة اعاله على النحو التالي:
افيل ة افيخطي. اف خرفطامتا ليصافيللرة امف لليلءافألمتافيرلملياي لافي رمر ا خرفر .ط-افيحرمالتايمال امحلل امتاف ااااااال لل امتافيخلمل افيلياة لمللامريق ا ما رامتافيمرفيقا
فيرلملةصافيليال ا رل ل افيمخلي صايةلل.
ل-افيحرملتايمل امحلل امتامملر صا اللطا ما رامتافأل الطصافيطح ةصافيليافرل افيمخلي صا
يةلل.
اااـا-اف فرا لررلل افي ح :افألمتامفيم لمطامفي لل ي.
م-افيغرفمصا ملاالاة تايتا ةمصام تافياليءا مافألالةلءافيليا لح للافيطلي .
ا يطلينافيصااا رافيرلمليا ما يغلءال ااارةح ايياملل ا ما رامتاممفلافي صاااتافي ال عاية افيمخلي صامعايل ارلافير م .
افي صتافيمي امتافيرلملصايمل ايصتالرف يا ما ر.ط-افي صتافي لل يامتافيرلملص.
اا يغلءا رفرام افيالاااللل ا فال ةتا تاا لعايمحةصال مةر ا ما حلةلتايياملطح ل افيحصااامتايحةلل.
ع-اللحةقام افيلررصا ملاالاةلرلم ايصحةتالرف ةةت.
ت-افيحرمالتامتاح ااااااامرا ل ا ما اتامحال ااااااارف افيممفلافيلياةختافيطلي ا لي ل ا لءا
للرة لل.

ا
أحكام عامة






ةرم افيرمعا ةتاي م لةتال لة ةلةتا ما رامتافيل م ل افيم صم ايحةللايياا فافي ل .
يياحليصا ة لإاي م صافي صاااااتافيمي امتافيرلملصال اااااح اامةصافيطلي افيم صااااامتامةم عامتا
فيلخمتا ي اافيحر افيرلملياخحتامل افي صتا الا إ تام قامتايمةلااليمتافيطح ص.
ةحر افيطلي افي ايصااااتامتافيرلملصايصااااحجال لة ةلجا لل ةلجامتافيحصاااامتايح االااااللل اح ااااتا
في حمع ا ملاةل اللمة ا افيطلي افيم صمتا لل ةلجايح افيرلملل افير مةصامفيخلصصافألخرىا.
الاةحقايحطلي افي ايصتامتافيرلملصايصحجال لة ةلجامي للجافيل رةتاييافي صتافيصة يافي اةحيا
في صتافي ايصتاية  .ا
ج
ج
الالحل ايحطلي افيم صمتايصحامي للا اممفلاةلر للاخحتامل ايصح اييا ارلملصا خرىا
.
 الاةحقايحطلي افيمحلتا ي اافيلح ةقا تاة ح امتافيلرف صا تا لللءافيلح ةقامل  .ا
 لم اا ررفءف الخرة افيطلي ا ي ااحةتافي اييامم مإافيمخلي صافيليافرل لل.

