


الرحيم    الرحمن الله بسم

والتكنولوجياا    العلوم دلتا كلية

التربوي    والنضباط السلوك لئحة

:1المادة ) بها(:      العمل وبدأ اللئحة إسم

لمحاسبة        التربوي والنضباط السلوك لئجة اللئجة هذه تسمى
. عليها       التوقيع تاريخ من بها ويعمل الطلب

:2المادة ) تفسير(: 

التية          للكلمات آخرتكون معنى السياق يقتض لم وما اللئحة هذه
: أمامها   الموضحة المعاني

والتكنولوجيا:       للعلوم دلتا كلية بها يقصد الكلية

والتكنولوجيا:           للعلوم دلتا كلية برامج من برنامج أي به يقصد البرنامج

والتكنولوجيا:        للعلوم دلتا كلية عميد به يقصد العميد

والتكنولوجيا:        للعلوم دلتا كلية وكيل به يقصد الوكيل

     : الطلب  شؤون عميد به يقصد الطلب عميد

         : دلتا  كلية برامج من برنامج أي منسق به يقصد البرنامج منسق
والتكنولوجيا  للعلوم

المقيد:           الطالب ويشمل الكلية طلب من طالب أي به يقصد الطالب
والذي         والمجمد الدراسة عن والموقوف مؤقتا والمفصول بالدراسة

. وإستخراججالشهادة       التخرجج إجراءات ويتابع الدراسة أكمل

:3المادة ) الطالب(:   التزامات

 , واللتزامج       ً وسلوكا ً منهجا السلمية اللتزامجبالشريعة الطالب على
ان          و الكلية لوائح وإحترام العام والمظهر والسلوك السير بحسن
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والضيوف         بالكلية العاملين وكل وأساتذته زملئه مع بإحترام يتعامل
: بالتي.         الطالب يلتزم ماسبق بعمومية الخلل دون والزوار

وحلق         .1 لبسه في والمقبول اللئق بالمظهر يهتم أن الطالب على
. تسريحته,  و شعره

2. : وهو      الكلية لدى المعتمد بالزي اللتزام
:أ. للطالبات  بالنسبة

   -   - شاذ  غير لونها شفافة غير واسعة العباءة
الرأسجوالصدر     تغطي كبيرة الطرحة

جزمة  الحزاء
:ب. للطلب  بالنسبة

الشاذ      او الضيق غير والقميص البنطلون
جزمة  الحزاء

أعلهج)         باللبس الملتزمين غير الطالبات او للطلب يسمح ل
 .) ظرف           أي تحت او كان سبب لي الكلية حرم داخل بالتواجد

يخل           .3 أو الحياء يخدش أو قول أو فعل كل عن بالمتناع اللتزام
. الكلية       داخل والدابجالمرعية والسلوك السيرة بحسن

4.. الكلية        حرم داخل السياسية النشطة ممارسة بعدم اللتزام
كان         .5 سواءً كانت طريقًة بأي الكلية بسمعة المساس بعدم اللتزام

. وصوره           وسيلته كانت ً أيا خارجها أو الكلية داخل ً لفظا أو ً فعل
داخل         .6 شخص أي على ً جسديا أو ً العتداءجلفظيا بعدم اللتزام

أو           التدريس هيئة أعضاء من الكلية منسوبي من كان سواءً الكلية
والمؤسسات        الشركات منسوبي من أو الطلب أو الموظفين

الكلية          داخل المستثمرين أو الكلية داخل أعمال تنفيذ إليها المسند
. أفراد     أو شركات كانوا سواءً

أي          .7 او العصى او البيضاء او النارية السلحة حمل بعدم اللتزام
. الكلية     حرم داخل أخرى أسلحة

التخريب         .8 معدات او الحارقة المواد من أي إدخال بعدم اللتزام
. الكلية  لحرم

أو        .9 منها الصوتية المسجلة والمقاطع وتداول حيازة بعدم اللتزام
المرئية 
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والمشروبات      .10 التمباك وتعاطي التدخين عن بالمتناع اللتزام
. الكلية       حرم داخل حكمها في وما الكحولية

المنافية       .11 والدوات والمجلت والصور تداول عن بالمتناع اللتزام
التابع          الطلب سكن في أو الكلية داخل السلمية والخلق للداب

. الكلية        مرافق من مرفق أي في أو للكلية
كتابي          .12 إذن بدون الكلية حرم داخل عمل بأي القيام بعدم اللتزام

. الكلية   إدارة من
ذلك           .13 نشر وعدم الساءة انواع من نوع باي الكلية الى الساءة عد

. الكترونية      او تقليدية وسيلة اي في
الكلية          .14 في بالنظام الخلل شأنه من ما كل عن بالمتناع اللتزام

واجهزة          الصوت إستخدامجمكبرات ذلك في بما الدراسة عرقلة او
. المحاضرات      أثناء إختلفها على والهواتف التصال

الخرى        .15 النشطة او المحاضرات حضور عن المتناع بعدم اللتزام
وعدم        عليها والمواظبة اقامتها الكلية أنظمة تقتضي التي

  . تعطيلها   على التحريض
السرقة         .16 في الشروع أو السرقة جريمة في الوقوع بعدم اللتزام

,  ,  ( : معدات      أموال مثل عينية كانت سواءً الكلية داخل
 ,  ,  ( : مشاريع, ....(     كتب أبحاث مثل فكرية علمية أو هواتف أدوات

  , العلمية,      السرقات فردية أو جماعية بواجبات تكليف تخرج
)... الفكرية    الحقوق على والعتداء

المحررات         .17 في تزوير أو تغيير أو تعديل إجراء بعدم اللتزام
جهة           أي عن أو الكلية عن الصادرة سواءً الرسمية وغير الرسمية

. عليها       للحصول مشروعة غير طرق واتباع خارجها
18.)   (    / شخصية    انتحال عنهم ً الطالبةبديل الطالب ادخال بعدم اللتزام

مرافقجالكلية           من مرفق أي في الختباراتجأو أو المحاضرات في
الختبارات          أو المحاضرات تلك في غيرهم عن كبديل دخولهم أو

     , لغيرهمجفي    والتوقيع التحضير أو كافة الكلية مرافق أو
. الختبارات   أو المحاضرات

يتناسب           .19 ل نشاط أي يمارس أن بالكلية قبوله بعد للطالب يجوز ل
. كطالب    وضعه مع ً أخلقيا
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للوفاء        .20 الكلية إدارة تقررها التي التعهدات على بالتوقيع اللتزام
 . الطالب    التزامات من بأي

:4المادة ) الجامعة(:   ممتلكات

وحسن        .1 الكلية ممتلكات علي يحافظ أن طالب كل علي
في         إساءة يعتبر مما التخريب او التلف وعدم استعمالها

وما        الطلبي والسكن الكلية منشئات او ممتلكات إستعمال
وكذلك         والثاثات كالمباني منقولة او ثابتة تجهيزات من يحتوية

بما       والمعامل الدراسية والقاعات العلمية المراكز محتويات
المكتبة         ومقتنيات تعليمية ووسائل وأدوات أجهزة من فيها

. للكلية     يعتبرملك ما وكل المركزية
الغراض       .2 لغير الكلية وممتلكات ومعدات إستخدامجمباني عدم

. المختصة         الجهات من مسبق إذن بدون او لها المخصصة

الجنائية(:  5المادة ) المخالفات

للجهات          يحول الكلية حرم داخل جنائية مخالفة يرتكب طالب أي
الكلية   خارج المختصة

والعقوبات(:  6المادة ) الجزاءات

بالمادتين.    )1 يخل الذي ويجوز(    4و(  )3الطالب لمخالفة مرتكبا يعد
: التالية     العقوبات من بأي معاقبته

(   أ.  –  - التقيد   ) عدم مع نهائي ثاني أول الثلث بدرجاته النذار
بالتدرج .

عن         ب. الناتج اوالضرر التلف إصلح او التعويض دفع او الغرامة
تصرفه.

.ت. الدراسة     من المؤقت الفصل

الدراسة    .ث. من النهائي الفصل

أعله.         2 العقوبات من أكثر او عقوبتين بين الجمع يجوز
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عمادة.         3 لدي الطالب ملف في المحاسبة وإجراءات قرارات تحفظ
او         أمرالطالب ولي سواء المختصة الجهات وتبلغ الطلب شؤون

. وجدت    إن الموفدة الجهة

المحاسبة(:  7المادة ) إجراءات

الطلب         .1 شؤون عميد او الوكيل السيد او العميد السيد يقوم
الطلب         . من مجموعة او طالب لي محاسبة مجلس بتشكيل

من         .2 القلجولبد علي أعضاء ثلثة من المحاسبة مجلس يشكل
: التي   يضم ان

    . التدريس  هيئة من عضو أ
) مقرر.      ) الطلب شؤون عمادة من عضو ب

الى        .3 والستماع البينات على الطلع بعد المحاسبة مجلس يقوم
كاملة      المحاسبة إجراءات بتدوين الشهود

تدريس         .4 هيئة عضو او طالب بأي الستعانة المتهم للطالب يحق
والطلع         الشهود مناقشة حق له ويكون الدفاع في لمعاونته

التهام   مستندات على
5.: بالتي    المحاسبة مجلس يختص

براءته   أ. او الطالب إدانة

الدانة     ب. حالة في المناسبة بالعقوبة التوصية

بالواقعة     ت. متعلقة إدارية توصيات أي تقديم
القرار       .6 لصدار بتشكيلة المرة للجهة المجلس توصيات ترسل

الطالب   بشأن النهائي
الحاسبة(:   8المادة ) إجراءات وقف

بتهمة          تتعلق المخالفة إذاجكانت للمحاسبة الطالب تقديم يجوز ل
المحكمة        بواسطة الجنائي التهام في الفصل قبل جنائية

التهام         في القرار صدور بعد المحاسبة مجلس وينعقد المختصة
الجنائي.

والفحصا(:  9المادة ) المراجعة
للمراجعة        المحاسبة أوراقجمجلس طلب الكلية لعميد يجوز

مختصة           جهة أي طلب على بناءا او نفسة تلقاء من والفحص
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لصدار           اعتمادها او حفظها او هي كما الجراءات تأييد له ويكون
المناسب  القرار

الستئنافا(: 10المادة )
صدورها        من إسبوعين خلل المحاسبة مجلس قرارات تستأنف

    . تنفيذ      إيقاف للعميد ويجوز نهائيا قراره ويكون الكلية عميد لدى
. الستئناف      في الفصل لحين العقوبة سريان
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اعتماد عميد
الطلب         

........................

اعتماد الشؤون
العلمية

.........................

اعتماد المسجل

................................

اعتماد الوكيل

..........................

العتماد النهائي للسيد
العميد

..............................


