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 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفرالشيخ

 

 الطالب تأديب نظام
 (90) دةالما

خضع الطالب المقيدين بالمعهد والطالب المرخص لهم لتأدية االمتحان من الخارج للنظام ي

 0التأديبي المبين فيما بعد

 (91) مادة
 تعتبر علي األخص مخالفات تأديبية :

المدبر عن األعمال المخلة بنظام المعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليه وكذلك االمتناع  -1

 .حضور الدروس والمحاضرات وغيرها التي تقضي اللوائح المواظبة عليها

 .كل فعل مخل بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل المعهد أو خارجه -2

 .كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش في االمتحان أو الشروع فيه -3

 .األجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدهاكل إتالف للمنشآت أو  -4

 .كل تنظيم بالمعهد واالشتراك فيه دون ترخيص سابق من إدارة المعهد -5

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالمعهد وجمع توقيعات دون إخطار سابق من عميد  -6

  .المعهد

 .خالفة للنظام العام واآلداب واللياقةمباني المعهد واالشتراك في مظاهرات م داخل االعتصام -7

 (92) مادة
كل طالب يضبط متلبسا بالغش في االمتحان أو الشروع فيه باستخدام إحدى وسائل الغش يتم 

إلغاء امتحان المادة )المقرر( الذي ضبط فيه وحرمانه من دخول باقي المواد )المقررات( التالية 

تأدية االمتحان فيها لذات الفصل الدراسي فقط مع واعتباره راسبا في جميع المواد التي سبق 

أما في األحوال االخري فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب او  0إحالته للجنة التأديب

مجلس إدارة المعهد ويترتب علية بطالن الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف 

 واقعة الغش.

 (93) مادة
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 التي توقع علي الطالب هي:العقوبات التأديبية  

 0التنبيه شفاهه أو كتابة  -1

 0اإلنذار -2

 0الحرمان من حضور دروس المقررات لمدة ال تجاوز الشهر -3

 0الفصل من المعهد مدة ال تجاوز الشهر -4

 إلغاء امتحان الطالب المقرر أو أكثر . -5

 0الفصل من المعهد لمدة عام أو اكثر -6

 0المتحان في جميع المواد لمدة سنة أو اكثرالحرمان من تأدية ا -7

الفصل النهائي من المعهد ويترتب عليه إلغاء قيد الطالب بالمعهد وحرمانه من التقدم  -8

 0لالمتحان ويبلغ هذا القرار للمعاهد االخري

ويجوز الدارة المعهد إعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل المعهد ويجب إبالغ القرار  -

 .إلى ولي أمر الطالب

 .وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبة التأديبية داخل المعهد عدا التنبيه الشفهي في ملف الطالب -

 سنوات3لوزير التعليم العالي أن يعيد النظر في القرار الصادر  بالفصل النهائي بعد مضي  -

 علي األقل من تاريخ صدور القرار.

  العقوبات بتوقيع املختصة اهليئات (94) مادة
  -)أ( ألحد األطراف التالية سلطة توقيع العقاب على الطالب في الحدود الموضحة لكل منهم:

أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ولهم توقيع العقوبتين األولى والثانية الواردة في المادة  -1

األنشطة السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية و

  0المختلفة

عميد المعهد أو الوكيل المختص وله توقيع العقوبات األربع األولى المبينة في المادة  -2

 0السابقه

رئيس اإلدارة المركزية المختص له توقيع جميع العقوبات المبينة بالمادة السابقة عدا  -3

د اخذ رأي إدارة العقوبة األخيرة وذلك بالنسبة للمعاهد المتوسطة الحكومية وذلك بع

المعهد وله ان يمنع الطالب المحال الي مجلس التأديب من دخول المعهد وملحقاته حتى 

 اليوم المحدد لمحاكمته.

 0مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات -4

)ب( في حالة حدوث أي اضطراب أو إخالل بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان 

تهديد بذلك يتولي عميد المعهد االختصاصات المخولة لمجلس التأديب وان يعتمدها أو في حالة ال

رئيس اإلدارة المركزية المختص علي أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة 
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علي مجلس التأديب إذا كانت بالفصل النهائي من المعهد وذلك بالنظر في تأييد العقوبة أو 

 0هاإلغائها أو تعديل

( اال بعد التحقيق 87( وما بعده من المادة )4# ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند )

مع الطالب كتابة و سماع اقواله فيما هو منسوب اليه, فاذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق 

 سقط حقة في سماع اقواله.

 (95) مادة
( تكون 87قيع العقوبات التأديبية وفقا المادة )القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتو

نهائية ومع ذلك يجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا امام مجلس التأديب وذلك خالل 

اسبوع من تاريخ إعالنه الي الطالب او ولي أمره, ويعتبر القرار حضورياً اذا كان طلب الحضور 

 الحضور بغير عذر مقبول. قد أعلن الي شخص الطالب او ولي أمره وتخلف عن

)خمسة عشر يوما( من 15يجوز التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدم لعميد المعهد خالل  

 تاريخ صدور القرار ولمجلس إدارة المعهد أن يلغي العقوبة أو يخففها.

 (96) مادة
من يشكل مجلس  التأديب برئاسة عميد المعهد أو من يقوم مقامه وعضوية ثالثة أعضاء 

 مجلس إدارة المعهد يكون أحدهم من أعضاء هيئة التدريس.

 (97) مادة
 .يجوز للطالب المحال لمجلس التأديب أن يصطحب معه أحد المحامين لحضور جلسات المجلس 

 


