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 القيم األخالقية واألعراف الجامعية للطالب بجامعة اإلسكندرية
 

 ِبخالق   ل 
ُ
ه
ّ
توج رب

ُ
                  ما لم ي

ُ
م ينفُع وحده

َ
نّ العل  تحسب 

 
 اإلخفاق

ُ
عليه كان مطية

ُ
ه شمائُل                   ت

ُ
 والعلُم إن لم تكتنف

 
 ( شاعر النيل حافظ إبراهيم)

 
عد جامعة اإلسكندرية   
ُ
ي تحددت رسالتها منذ إنشائها عام    إحدى الجامعاتت

ي م  1942الحكومية الت 
والبحث    الجامعي كل ما يتعلق بالتعليم    ف 

اء  العلمي   ، وتزويد المجتمع بالمتخصصي   والفنيي   والخير
ً
ا  ُمتمي  

ً
 عاليا

ً
ي ف  سبيل خدمة الوطن من خالل تعليم أبنائه تعليما

مجاالت ُمختلف ال   ف 
عىل القيم األخالقية الرفيعة لصنع مستقبل الوطن وخدمة    اعتمادا السليم    العلمي ، وذلك بإعداد الطالب الُمزود بأصول المعرفة ، وطرق التفكي   

 . اإلنسانية
 

ي   العالي يم  به من خالل التعل  لالرتقاءوالطالب هو محور العملية التعليمية ، وتتضافر جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملي    
مجاالت التخصص    ف 

 المختلفة  
ً
 من    إعتمادا

ً
 وجزءا

ً
 أخالقيا

ً
م بها الطالب طوال دراسته بالجامعة ، وىه ف  ُمجملها تعد ميثاقا عىل قيم أخالقية وأعراف جامعية  يلي  

ة   ي المنظومة األكاديمية المتمي  
الُمبدع من خالل معايي  ثقافية وأخالقية يسع الطالب من خاللها إل طلب العلم وممارسته التفكي  الُحر    والت 

 بالمبادئ القويمة تجاه أساتذته والعاملي   بالجامعة الذين تتكامل جهودهم
ً
ما  ف  ذلك قانون الجامعة ولوائحها ، وملي  

ً
ما  من    متكاملة محي 

ُ
جميعا

 ًيسهم مع أقر 
ً
 صالحا

ً
  ليكون مواطنا

ً
 وبدنيا

ً
 ونفسيا

ً
 . انه ف  تطور المجتمع وتقدمهأجل خدمة الطالب وإعداده علميا

 

 :
ً
 :الجامع  حقوق الطالب  أوال

 :أبرزها بمجموعة من الحقوق  اإلسكندريةيتمتع الطالب بجامعة 
ية  .1 ي حق الحصول عىل المهارات التعليمية والتفكي 

ة   الت   المسي 
 .الجامعيةتساعد عىل بناء الذات والنجاح والتفوق ف 

ي   المساواة .2
من الخدمات المتاحة بالجامعة وعدم التميي   بي   الطالب بسبب العرق أو النوع أو الديانة أو الخلفية   واالستفادةملة  المعا  ف 
هاأو  االجتماعية  .غي 

ي أي أمر جامعي عير إدارة الكلية .3
 . حق الشكوى والتظلم ف 

،قي   الرعاية العلمية والدعم المقرر للطالب المتفو  عىلحق الحصول  .4
ً
ي األنشطة الطالبية  علميا

ين ف   والمتمي  
سهم ف  تطوير األداء  .5

ُ
ي ت
احات واألفكار الت  ي تقديم االقي 

،الحق ف   .الجامعيةأو الخدمات واألنشطة  التعليمي
ي الحق   .6

البية،ممارسة األنشطة  ف 
ُ
اك والتعبي  عن القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها عير  الط ي   االشي 

 .األنشطة هذه  ف 
ي حق الحصول عىل المعلومات الخاصة بالنشاط   .7 وكذلك اللوائح والقواني   المرتبطة به وبالعملية التعليمية   والجامعة،بالكلية    الطالبر

هاولوائح الغياب  الدراسي والوضع  االمتحاناتوطرق التقويم ومواعيد  الدراسية،مثل أهداف المقررات   .وغي 
ي عدم التدخل  .8

 .الشخصيةشئونه الخاصة والمحافظة عىل خصوصياته ورسية معلوماته  ف 
ي   العلمي حرية البحث   .9

المصلحة    واعتباراتالموضوعات المختلفة لألغراض العلمية بما يتفق مع الضوابط األخالقية والُمجتمعية    ف 
 .القومية

ي الحصول   .10
ي تقرها   بيانات تتعلق بتحصيله الدراسي وإنجازه التعليمأي معلومات أو    عىلحق الطالب ف 

وفق األصول المتعارف عليها والت 
  الجامعة

ادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات .11 ي االسي  
  استثمار الحياة الجامعية ف 
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 :
ً
 :الجامع  مسئوليات الطالب  ثانيا

ي 
 واجبات تتمثل    ف 

ً
ي مقابل الحقوق هناك دائما

ام مسئوليات الطالب طوال دراسته الجامعية عليه تحملها    ف  بها ، ذلك ألن اإلخالل بها يؤدى    وااللي  
عرضه لعقوبات تأديبية قد تصل إل حد الفصل من الجامعةإل إعاقة 

ُ
ة الطالب التعليمية وت  . مسي 

 :يىلي وتشمل هذه المسئوليات ما 
وع فيه بكافة    االمتحانعدم اإلخالل بنظام   .1 طلب المساعدة من اآلخرين أو تقديمها    أنواعه مثلأو الهدوء الالزم أو ممارسة الغش أو الشر

  أو غي  ذلك من أدوات وأساليب الغش  االمتحاناتأو حيازة مذكرات أو تليفون محمول أثناء  االمتحانات،لهم أثناء 
ات   قول يتناف  االمتناع عن كل فعل أو   .2 مع األعراف الجامعية أو ُيخل بقيم ومبادئ السلوك الجامعي القويم سواء أكان ذلك أثناء المحاض 

ي أي مكان 
  داخل الحرم الجامعي داخل قاعات الدراسة أو ف 

اض  .3 ات من خالل التشويش أو الدخول بدون استئذان أو االعي  ي القاعة الدراسية وعدم االعتداء عىل المحاض 
ام ُسلطة الُمحاض  ف  احي 

 .ومكانتهعىل قرارات القائم بالتدريس عىل نحو يقلل من هيبة الُمحاض   
ات الصادرة من  المواظبة عىل قراءة ومتابعة اللوائح   .4 ف  الحصول    واالتكاليةعن السلبية    واالبتعاد   إدارة الكليةوالقواني   واإلعالنات والنشر

 .الرسمي مع التحقق من صحة المعلومات من مصدرها  المختلفة،عىل المعلومات 
 غي  المجال   .5

صصت    الذيلحفاظ عىل الممتلكات الجامعية وعدم العبث بها أو استخدامها ف 
ُ
له أو إساءة استخدامها وكذلك اإلحجام  خ

هاعن الكتابة عىل الجدران والمناضد   .وغي 
ام .6  .بهمحريات وخصوصيات اآلخرين من أفراد مجتمع الجامعة وعدم اإلساءة إليهم أو التشهي     احي 
ي عن السلوكيات العدوانية  المتناعا .7

 .للخطردية أو سالمة اآلخرين  أو الجس  النفسية،قد تهدد أو تعرض الصحة   الت 
ام .8 ي باللوائح واألنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختلفة ويشمل ذلك إغالق الهاتف المحمول   االلي  

ات ف   .المحاض 
ات واألعمال الجامعية    عن حضور   دبر المُ  االمتناععدم تعطيل الدراسة أو   .9 ي   اآلخر الدروس والمحاض 

 .عليهاللوائح بالمواظبة  تقض  ا   الت 
اكعدم تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو  .10  .المختصةفيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية  االشي 
ات أو إصدار  .11  .المختصةجرائد حائط بأية صورة بالكلية أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية    عدم توزي    ع النشر
وير  .12 ي عدم الي  

 المستندات واألوراق الجامعية ف 
ورة معرفة مواعيد االمتحان ومدته والقواعد المنظمة له  .13  ض 

 

 :
ً
  : التأديبيةاإلجراءات  ثالثا

 غي  سوى فإنه يتعرض للمساءلة القانونية   ارتكابف  حالة 
ً
اوح تلك اإلجراءات بي     واتخاذ الطالب سلوكا اإلجراءات التأديبية المناسبة بحقة ، وتي 

ي وضع مالحظة دائمة 
ي سجل الطالب ، ورسوبه   ف 

 للنظم واللوائح ال  ف 
ً
 ، وذلك وفقا

ً
معمول بها ف  قانون تنظيم  المقرر ، وفصله من الجامعة نهائيا

 : التالي الجامعات والئحته التنفيذية عىل النحو 
ي توقع عىل الطالب المخالف للقيم واألعراف 

 :الجامعيةاإلجراءات التأديبية الت 
التالية   ي حالة ارتكاب أية مخالفة للقيم واألعراف الجامعية ُيحال الطالب إل التحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات 

 للمادة )ف 
ً
( من  126طبقا

 :الجامعاتالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  
  كتابةأو   شفاههالتنبيه  .1
 اإلنذار .2
     الطالبيةالحرمان من بعض الخدمات  .3
 لحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز  .4

ً
 .شهرا

 صل من الكلية لمدة ال تجاوز  الف .5
ً
 .شهرا

ي  االمتحانالحرمان من  .6
 .أكي  مقرر أو   ف 

 .وقف قيد الطالب لدرجة الماجستي  أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي  .7
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ي الطالب  امتحانإلغاء  .8
 .أكي  أو  مقرر   ف 

9.  
ً
 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال

ً
 .دراسيا

ي  االمتحانالحرمان من  .10
 .أكي  واحد أو  دراسي فصل    ف 

 .أكي  أو  دراسي الدكتوراة لمدة فصل  حرمان الطالب من القيد بالماجستي  أو  .11
 .دراسي الفصل من الكلية لمدة تزيد عىل فصل  .12
ي الفصل   .13

تب عليه ع  دم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إل    الجامعة وُيبلغ قرار   من  النهاب   االمتحانات الفصل إل الجامع ات األخرى ويي 
ي 
 .العربية جامعات جمهورية مص  ف 

 
ي وال يجوز الجمع بي   عقوبتي   تأديبيتي   أو أكي  من العقوبات المنصوص عليها  
لواحدة من أكي  من جهة  هذه المادة، وال ُيعاقب عن المخالفة ا ف 

ي حالة قيام الطالب  واحدة،تأديبية  
ي سبق وأن عوقب باإلنذار عنها توقع عليه أيا من العقوبات التالية حصا    وف 

المخالف بتكرار ذات المخالفة الت 
 .لعقوبة اإلنذار

 

 (: 127المادة )
 :ىهي الهيئات الُمختصة بتوقيع العقوبات 

ي ولهم حق توقيع العقوبات األرب  ع األول الُمبينة   :المساعدون األساتذة واألساتذة   •
الب أثناء الدروس    ف 

ُ
المادة السابقة عما يقع من الط

ات واألنشطة الجامعية   .المختلفةوالمحاض 
 

ي توقيع العقوبات    وله  :الكليةعميد   •
ي األول الُمبينة    الثماب 

أو إخالل بالنظام يتسبب عنه   اضطراباتوف  حالة حدوث    السابقة،المادة    ف 

ي يكون لعميد الكلية  توقيع جميع العقوبات الُمبينة    االمتحانأو يخشر منه عدم انتظام الدراسة أو  
المادة السابقة ، عىل أن ُيعرض   ف 

ي من تاري    خ توقيع العقوبة عىل مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل    أسبوعي   األمر خالل  
من الجامعة ، وعىل رئيس الجامعة   النهاب 

ي بالنسبة إل غي  ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر  
 . تعديلها تأييد العقوبة أو إلغائها أو   ف 

 

ة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن  توقيع جميع العقوبات الُمبينة ف  المادة الساب  وله  :الجامعةرئيس  • قة عدا العقوبة األخي 

 . يمنع الطالب الُمحال إل مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حت  اليوم الُمحدد لُمحاكمته
 

 .العقوباتوله توقيع جميع   :التأديبمجلس  •

 
سقط  ( إال بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحص   126ه من المادة )وال توقع عقوبة من العقوبات الواردة ف  البند الخامس وما بعد

ي سماع  حقه
 .أقوالهف 

 

 :المتحانالحرمان من 
•   

ً
ي كل طالب يرتكب غشا
 فيه ويضبط    ف 

ً
وعا ي امتحان أو رسر

حالة تلُبس ُيخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة االمتحان وُيحرم من    ف 
ي  االمتحاندخول 

ي  ف 
ي جميع مواد هذا االمتحان وُيحال إل مجلس التأديب باف 

 ف 
ً
  المواد ويعتير الطالب راسبا

ي تجوز المعارضة   •
 من مجلس التأديب وذلك خالل    ف 

ً
من تاري    خ إعالنه إل الطالب أو )ول أمره( ويعتير القرار   أسبوع القرار الصادر غيابيا

علن إل ش
ً
 إذا كان طلب الحضور قد أ

ً
 .مقبولخص الطالب أو ول أمره أو تخلف الطالب عن الحضور بغي  عذر حضوريا

ي يقدم إل رئيس الجامعة   االستئنافال يجوز الطعن ف  القرار الصادر من مجلس تأديب الطالب إال بطريق   • وُيرفع االستئناف بطلب كتابر
 من تاري    خ إبالغه بالقرار، وعليه إبالغ هذا الطلب إل

ً
، مجلس التأديب األعىل خالل خمسة عشر  خالل خمسة عشر يوما

ً
وف  جميع    يوما

ي األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطالب أو مجلس التأديب األعىل قبل الفصل 
 الموضوع.  ف 


