قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق باالمتحانات
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الدراسة واالمتحان :
مادة  – ٧٩تكوف الدراسة عمى أساس نظاـ السنة الكاممة ،ويجوز أف تكوف الدراسةعمى أساس نظـ الم ارحػؿ أو
الفػصمينالدراسييف أو أي نظاـ أخر طبقاﹰ ألحكامالموائح الداخمية لمكميات .
مادة  (٥( ٨٠ال يجوز لمطالب أف يبقي بالفرقة أكثر مف سنتيف ،ويجوز لمجمس الكميةالترخيص لمطالب الذي قػضوا بفرقيـ
سنتيف في التقدـ إلى االمتحاف مف الخارجفي السنة التالية في المقررات التي رسبوا فييا ،وذلؾ فيما عد طالباإلعدادية
والفرقة األولى في الكميات التي ليسبيا فرقة إعدادية .
ويجوز المجمس الكمية عالوة عمى ما تقدـ الترخيص لطالب الفرقة قباللنيائية والفرقة النيائية بفرصتيف إضػافيتيف لمتقػدـ
إلى االمتحاف منالخارج .
وبالنسبة إلى الكميات التي تكوف مدة الدراسة بيا خمس سنوات عمىاألقؿ يعامؿ طالب الفرقة الثانية بالكميات التي بيا فرقػة
إعدادية وكذلكطالب الفرقة الثالثة بالكميات التي ليس بيا فرقة إعدادية معاممة طالبالفرقة قبؿ النيائية ،واذا رسب طالب
الفرقة النيائية فيما ال يزيد عمى نصفعدد مقررات ىذه الفرقة أو في المقرر الواحد في الكميات التي يدرس بيا مقررواحد في
السنة النيائية وذلؾ بصرؼ النظر عف المقررات المختمفة مف فرقسابقة رخص لو في االمتحاف حتى يتـ نجاحو6( ( .واذا
تخمؼ الطالب عف دخوؿ االمتحاف بعذر قيري يقبمو مجمس الكميةفال يحسب غيابو رسوباﹰ بشرط أال يزيد التخمؼ عػف
فرصتيف متتاليتيف أومتفرقتيف خالؿ سني الدراسة بالكمية ويجوز في حالة الضرورة بقرار مف مجمسالجامعة منح فرصػة ثالثػة
لمطالب(7( .ويعتبر الطالب المتتيب عف االمتحاف بتير عذر مقبوؿ راسباﹰَا بتقدير ضعيؼ جداﹰ .

مادة  - ٨١ال يكوف النقؿ مف فرقة إلى أخري إال في بداية العاـ الجامعي واليعاد امتحاف الطالػب في أقػساـ الميػسانس أو
البكالوريوس في المقرر الذي نجحفيو .
مادة - ٨٢بالنسبة المتحاف الفرقة النيائية تقترح ىيئة مكتب لجنة كؿ قطاع منقطاعات التعميـ الجامعي تشكيؿ لجاف
ثالثية مشتركة مف أساتذة الجامعاتالحالييف أو السابقيف المتحانات كؿ مادة مف المواد الداخمة في اختصاصيابالنسبة لكؿ
كمية  .ويشترؾ أعضاء كؿ لجنة في وضع االمتحاف المقرر في كؿ كمية مع منيختاره مف مجمس الكمية مف أعضاء ىيئة
التػدريس بيا ويكوف مقرر المجنة أقدماألساتذة العامميف بيا  ،وتقدـ المجنة تقري اﹰر عف مالحظاتوا يبمغ إلىالجامعة ولجنة
القطاع  .ويصدر بتشكيؿ المجاف السابقة قرار مف رئيس المجمس األعمى لمجامعات
مادة - ٨٣يحسب التقدير العاـ لنجاح الطالب عف كؿ فرقة وفقاﹰ لمتقديرات التييحصؿ عمييا مع مراعاة أال يزيد تقديره عف
مقبوؿ في المقرر الذي سبؽ أف رسبفيو أو تتيب عنو بدوف عذر مقبوؿ ،أما إذا كاف قد تتيب بعذر مقبوؿ فيحسب ليتقدير
النجاح الذي يحصؿ عميو .
مادة  -٨٤يقدر نجاح الطالب في امتحانات كؿ فرقة بأحد التقديرات اآلتية :
ممتاز – جيدا جداﹰ -جيد-مقبوؿ
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات اآلتية :
ضعيؼ – ضعيؼ جداﹰ
ويكوف تطبيؽ التقديرات السابقة وفقاﹰ لمنظاـ الذي تعينو الموائح الداخمية لمكميات واذا تضمف االمتحاف في أحػد المقػررات
امتحانا تحريرياﹰوأخر شفوياﹰ أو عممياﹰ فيعتبر التائب عف االمتحاف التحريري غائباﹰ فيامتحاف المقرر وال ترصد لػو درجػات
ﹰ
بشأنو .
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مادة )٨ (-٨٥يقدر نجاح الطالب في درجة الميسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات اآلتية :
جدا – جيد – مقبوؿ
ممتاز – جيد ﹰ
ويحسب التقدير العاـ لمطالب في درجة الميسانس أو البكالوريوس عمىأساس المجموع الكمي لمدرجات التي حصموا عمييا
فيكؿ السنوات الدراسية ،كمايتـ ترتيبيـ وفقاﹰ ليذا المجموع .
ويمنح الطالب مرتبة الشرؼ إذا كاف تقديره النيائي ممتاز أو جيدجداﹰ وعمى أال يقؿ تقديره العاـ في أية فرقة مف فرؽ
الدراسة عدا الفرقةاإلعدادية عف جيد جداﹰ ويشترط لحصوؿ الطالب عمى مرتبة الشرؼ إال يكوف قدرسب في أي امتحاف
تقدـ لػو وأية فرقة عد الفرقة اإلعدادية .
القسم الثالث الدراسات العليا

مادة ) – ٢( ٩٥تحدد الموائح الداخمية لمكميات نظاـ امتحاف مقررات الدراسات العميا وفرص التقدـ ليذا االمتحاف .
مادة - ٩٦يقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات العميا بأحد التقديرات اآلتية :
ممتاز – جيد جداﹰ -جيد -مقبوؿ .
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديريف اآلتييف :
ضعيؼ – ضعيؼ جداﹰ
ويكوف تطبيؽ التقديرات السابقة وفقاﹰ لمنظاـ الذي تعينو الموائح الداخمية .
واذا تضمف االمتحاف في أحد المقررات امتحاناﹰ تحريرياﹰ وآخر شفوياﹰأو عممياﹰ فيعتبر التائب عف االمتحاف التحريري غائبػاﹰ
في امتحاف المقرروال ترصد درجات بشأنو .
مادة - ٩٧تحدد الموائح الداخمية لمكميات إجراء التسجيؿ لدرجتي الماجستيروالدكتوراه والمدة التي يسقط التسجيؿ بعدىا إال
إذا رأى مجمس الكميةاإلبقاء عمى التسجيؿ لمدة أخرى يحددىا بناء عمى تقرير المشرؼ .
مادة - ٩٨يعيف مجمس الكمية – بناء عمى اقتراح مجمس القسـ المختص استاذاﹰيشرؼ عمى تحضير الرسالة ولممجمس أف
يعيد باإلشراؼ عمى الرسالة ألحداألساتذة المساعديف ويجوز أف يتعدد المشرفوف مف بيف أعضاء ىيئة التدريس أومف
غيرىػـ  ،وفي ىذه الحالة يجوز لممدرسيف االشتراؾ في اإلشراؼ .
وفي حالة قياـ الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز موافقة مجمس الكمية أف يشترؾ في اإلشراؼ أحد المتخصصيف في
الجية الػتي يجري بياالبحث .
مادة - ٩٩يجوز أف ينفرد باإلشراؼ عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراه رؤساءالجامعات ونوابيـ إذا كاف التسجيؿ في
الجامعة التي يعمموف بيا  ،فإذا كانالتسجيؿ في جامعة أخرى جاز ليـ وألميف المجمس األعمى لمجامعات االشتراؾ
فياألشراؼ ويستمر أشرافيـ أو مشاركتيـ في اإلشراؼ عمى الرسائؿ التي سجمت تحتإشرافيـ قبؿ شتؿ مناصبيـ .
مادة  - ١٠٠في حالة إعارة المشرؼ عمى الرسالة إلى جية خارج الجامعة يقدـ إلىمجمس الكمية تقري اﹰر عف المدى الذي
وصؿ إليو الطالب في إعداد الرسالة ،وفيضوء ذلؾ يعيف المجمس مف يحؿ محمو أو مف ينضـ إليو في اإلشراؼ .
مادة - ١٠١يضع المجمس األعمى لمجامعات النظاـ الذي يكفؿ التفرغ لمدراسات العميا وفقاﹰ لظروؼ الكميات المختمفة .
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مادة - ١٠٢يقدـ المشرؼ عمى الرسالة في بداية كؿ عاـ جامعي تقري اﹰر إلى مجمسالقسـ عف مدى تقدـ الطالػب في بحوثػو
ويعرض ىذا التقرير عمى مجمس الكمية  .ولمجمس الدراسات العميا والبحوث – بناء عمى اقتراح مجمس الكمية إلتاء قيد
الطالب عمى ضوء ىذا التقارير .
مادة - ١٠٣يقدـ المشرؼ أو المشرفوف عمى الرسالة بعد االنتياء مف إعدادىاتقري اﹰر إلى مجمس القسـ المختص عػف مػدى
صالحيتيا لمعرض عمى لجنة الحكممشفوعاﹰ باقتراح تشكيؿ لجنة الحكـ تمييداﹰ لمعرض عمى مجمس الكمية وعمػى الطالػب أف
يقدـ إلى الكمية عدداﹰ مف النسخ تحدده الموائح الداخمية .
مادة  ) – ٣( ١٠٤يشكؿ مجمس الكمية لجنة الحكـ عمى الرسالة مف ثالثة أعضاء أحدىمالمشرؼ عمى الرسالة والعضواف
اآلخراف مف بيف األساتذة واألساتذة المساعدينبالجامعات ويكوف رئيس المجنة أقدـ األساتذة ،وفي حالة تعدد المشرفيف
يجوزأف يشتركوا في المجنة عمى أف يكوف ليـ صوت واحد .ويجوز أف يكوف العضواف أوأحدىما مف األساتذة السابقيف أو
ممػف في مستواىـ العممي مف األخصائييف وذلكبشرط أف يكوف أحدىما عمى األقؿ مف خارج الكمية بالنسبة لرسائؿ
الماجستيرومػف خارج الجامعة بالنسبة لرسائؿ الدكتوراه  .ويتـ اعتماد تشكيؿ لجنة الحكـ عمى نائب رئيس الجامعة لشئوف
الدراسات العميا والبحوث .
مفصال عف الرسػاؿ ة وتقػدـ
ﹰ
عمميا
ﹰ
مادة - ١٠٥تتـ مناقشة الرسائؿ عالنية ويقدـ كؿ عضو مف أعضاء لجنة الحكمتقري اﹰر
المجنة تقري اﹰر عممياﹰ عف الرسالةونتيجة المناقشة وتعرض جميعيا عمى لجنة الدراسات العميا والبحوث بالكميةفمجمس الكميػة
وفقا لما تنص عميو الموائح الداخمية .
تمييدا لعرضيا عمى مجمس الجامعة ،ويجوز أال تجري المناقشةفي بعض الكميات ﹰ
ﹰ
لس الجامعة بناء عمػى
مادة - ١٠٦تحدد تقديرات كؿ مف درجتي الماجستير والدكتوراه وفقاﹰَا ألحكامالموائح الداخمية ،و

اقتراح لجنة الحكـ أف يقررتبادؿ الرسالة مع الجامعات األجنبية إذا كانت جديرة بذلؾ كما أف لمجنةالحكـ أف توصي بنشر

الرسالة عمى نفقة الجامعة .
مادة  - ١٠٧المجمس الكمية بناء عمى اقتراح لجنة الحكـ عمى الرسالة أف يرخصممطالب الذي لـ تقرر أىميتو لدرجة
الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديمرسالتو بعد استكماؿ أوجو النقص أو تقديـ رسالة أخرى .

القسم السادس نظام تأديب الطالب
مادة  - ١٢٣الطالب المقيدوف والمنتسبوف والمرخص ليـ بتأدية امتحاف مف الخارج والمستمعوف خاضعوف لمنظاـ التأديبي
المبيف فيما بعد .
مادة - ١٢٤يعتبر مخالفة تأديبية كؿ إخالؿ بالقوانيف والموائح والتقاليد الجامعية وعمى األخص :
 .1األعماؿ المخمة بنظاـ الكمية أو المنشأة الجامعية .
 .2تعطيؿ الدراسة أو التحريض عميو أو االمتناع المدبر عف حضورالدروس والمحاضرات واألعماؿ الجامعيػة
األخػرى الػتي تقضي الموائح بالمواظبةعمييا .
 .3كؿ فعؿ يتنافى مع الشرؼ والكرامة أو مخؿ بحسف سير وسموؾ داخؿ الجامعة أو خارجيا .
 .4كؿ إخالؿ بنظاـ امتحاف أو اليدوء الالزـ لو وكؿ غش في امتحاف أو شروع فيو .
 .5كؿ إتالؼ لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدىا .
 .6كؿ تنظيـ لمجمعيات داخؿ الجامعة أو االشتراؾ فييا بدوف ترخيص سابؽ مف السمطات الجامعية المختصة .
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 .7توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكميات أو جمع توقيعات بدوف ترخيص سابؽ مف السمطات
الجامعية المختصة .
 .8االعتصاـ داخؿ المباني الجامعية أو االشتراؾ في مظاىرات مخالفة لمنظاـ العاـ واآلداب .
مادة - ١٢٥كؿ طالب يرتكب غشاﹰ في امتحاف أو شروعاﹰ فيو ويضبط في حالة تمبسيخرجو العميد أو مف ينوب عنػو مػف
لجنة االمتحاف ويحرـ مف دخوؿ االمتحاف فيباقي المواد ويعتبر الطالب راسباﹰ في جميع مواد ىذا االمتحاف ويحػاؿ
إلىمجمػس التأديب  .أما في األحواؿ األخرى فيبطؿ االمتحاف بقرار مف مجمس التأديب أومجمس الكمية ويترتب عميو بطالف
الدرجػة العمميػة إذا كانت قد منحت لمطالبقبؿ الكشؼ عف التش .
مادة - ١٢٦العقوبات التأديبية ىي :
- .1التنبيو شفاىة أو كتابة .
- .2اإلنذار .
- .3الحرماف مف بعض الخدمات الطالبية . 4-الحرماف مف حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شي ارﹰ .
- .4الفصؿ مف الكمية لمدة ال تجاوز شي ارﹰ
- .5الحرماف مف االمتحاف في مقرر أو أكثر .
- .6وقؼ قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شيريف أو لمدة فصؿ دراسي .
- .7إلتاء امتحاف الطالب في مقرر أو أكثر .
- .8الفصؿ مف الكمية لمدة ال تجاوز فصالﹰ دراسياﹰ .
- .9الحرماف مف االمتحاف في فصؿ دراسي واحد أو أكثر .
- .10حرماف الطالب مف القيد لمماجستير أو الدكتوراه مدة فصؿ دراسي أو أكثر .
- .11الفصؿ مف الكمية لمدة تزيد عمى فصؿ دراسي .
 - .12الفصؿ النيائي مف الجامعة ويبمغ قرار الفصؿ إلى الجامعاتاألخرى ويترتب عميو عدـ صالحية الطالب لمقيد أو
التقػدـ إلى االمتحانات فيجامعات جميورية مصر العربية .
ويجوز األمر بإعالف القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخؿ الكمية ويجب إبالغ الق اررات إلى ولي أمر الطالب .
وتحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيو الشفوي في ممؼ الطالب .
ولمجمس الجامعة أف يعيد النظر في القرار الصادر بالفصؿ النيائي بعد مضي ثالث سنوات عمى األقؿ مف تاريخ
صدور القرار.
مادة - ١٢٧الييئات المختصة بتوقيع العقوبات ىي :
 .1األساتذة واألساتذة المساعدوف :وليـ توقيع العقوبات األربعاألولي المبينة في المادة السابقة عما يقع مػف الطػالب
أثنػاء الدروسوالمحاضرات واألنشطة الجامعية المختمفة .
 .2عميد الكمية :ولو توقيع العقوبات الثماني األولى المبينة فيالمادة السابقة ،وفي حالة حدوث اضطراب أو إخػالؿ
بالنظػاـ يتسبب عنو أو يخشىمنو عدـ انتظاـ الدراسة أو االمتحاف يكوف لعميد الكمية توقيع جميعالعقوبات المبينة
في المػادة الػسابقة عمى أف يعرض األمر خالؿ أسبوعيف منتاريخ توقيع العقوبة عمى مجمس التأديب إذا كانت
العقوبة بالفػصؿ النػيائي مػف الجامعة ،وعى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلؾ مف العقوبات وذلؾ بالنظرفي
تأييد العقوبة أو إلتائيا أو تعديميا .
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 .3رئيس الجامعة :ولو توقيع جميع العقوبات المبينة في المادةالسابقة عد العقوبة األخيرة ،وذلؾ بعد أخذ رأي عميد
الكميػة ،ولو أف يمنعالطالب المحاؿ إلى مجمس التأديب مف دخوؿ أمكنة الجامعة حتى اليوـ المحددلمحاكمتو .
 .4مجمس التأديب :ولو توقيع جميع العقوبات .
مادة - ١٢٨ال توقع عقوبة مف العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده منالمادة  126إال بعد التحقيؽ مع الطالب كمية
وسماع أقوالو فيما ىو منسوبإليو فإذا لـ يحضر في الموعد المحدد لمتحقيؽ سقط حقو في سماع أقواليويتولى التحقيؽ مف
ينتدبو عميد الكمية  .وال يجوز لعضو ىيئة التدريس المنتدب التحقيؽ مع الطالب أف يكوف عضواﹰ في مجالس التأديب .
مادة  - ١٢٩الق اررات التي تصدر مف الييئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاﹰ لممادة  127تكوف نيائية
ومع ذلؾ تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابياﹰ مف مجمس التأديبفي خالؿ أسبوع مف تاريخ إعالنو إلى الطالب أو ولي
أمره ويعتبر القرارحضورياﹰ إذا كاف طمب الحضور قد أعمف إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخمفالطالب عف الحضور
بتير عذر مقبوؿ .
ويجوز لمطالب التظمـ مف قرار مجمس التأديب بطمب يقدمو إلى رئيسالجامعة خالؿ خمسة عشر يوماﹰ مف تاريخ إبالغو
القرار ،ويعرض رئيس الجامعةما يقدـ إليو مف تظممات عمى مجمس الجامعة لمنظر فييا .

الباب الخامس في نظام الدراسة واالمتحان وشئون الطالب
مادة  - ١٦٧مع مراعاة أحكاـ ىذا القانوف ،تحدد الالئحة التنفيذية موعد بدءالدراسة وانتيائيا واألسس العامػة المػشتركة
لنظـ الدراسة والقيد ولنظماالمتحاف وفرصة وتقديراتو .
وتحدد الموائح الداخمية لمكميات أو المعاىد التابعة لمجامعة كمدائرة اختصاصيا وفي حدود اإلطار العاـ المقرر في القانوف
وفي الالئحةالتنفيذية – الييكؿ الداخمي لتكوينيا واألحكاـ التفصيمية لنظـ القيدبالدراسة واالمتحاف فيما يخصيا .
مادة  - ١٦٨المتة العربية ىي لتة التعميـ في الجامعات الخاضعة ليذا القانوف ،وذلؾ ما لـ يقرر مجمس الجامعة في
أحواؿ أخرى استعماؿ لتة أخرى .
ويكوف أداء االمتحاف بالمتة التي يدرس بيا المقرر ،و المجمس الكميةفي أحواؿ خاصة أف يرخص لمطالب في اإلجابة بمتة
أخػرى بعد أخذ رأي مجمسالقسـ أـ األقساـ المختصة .
وتوضع رسائؿ الماجستير والدكتوراه بالمتة التي يحددىا مجمسالكمية بعد أخذ رأي مجمس القسـ المختص ،وفي جميع
األحػواؿ أف تكوف الرسائممشفوعة بموجز واؼ بالمتة العربية وآخر بمتة أجنبية .
مادة  - ١٧٠يجوز أف يعفى الطالب في مرحمة البكالوريوس أو الميسانس مف حضور بعضمقررات الد ارسػة أو مػف أداء
االمتحانات فييا ،وذلؾ فيما عدا مقرراتوامتحانات الفرقة النيائية إذا ثبت أنو حضر مقػررات تعادليػا أو أدي بنجػاح
امتحانات تعادليا في كمية جامعية أو معيد عممي معترؼ بيما مف الجامعة،ويكوف اإلعفاء بقرار مف رئيس الجامعة بعد
موافقة مجمس شئوف التعميموالطالب بناء عمى اقتراح مجمس الكمية أو المعيد المختص بعد أخذ رأي مجمسالقسـ أو مجالس
األقػساـ المختصة ،وذلؾ دوف اإلخالؿ بحكـ المادة (.)36
مادة  - ١٧١يجوز أف يعفى الطالب في مرحمة الدراسات العميا مف حضور بعض مقرراتالدراسة ومف امتحاناتيا إذا ثبت
أنو حضر مقررات مماثمة وأدي بنجاحاالمتحانات المقررة في كمية جامعية أو معيد عممي معترؼ بيما مف
الجامعة،وبػشرط أف تكوف مدة الدراسة الالزمة لمحصوؿ عمى الدرجة العممية أكثر مف سنةوذلؾ دوف إخػالؿ بحكػـ المػادت
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يف  177و  178ويكوف اإلعفاء بقرار مف رئيسالجامعة بعد موافقة مجمس الدراسات العميا والبحوث بناء عمى اقتراح
مجمسالكمية أو المعيػد المختص بعد أخذ رأي مجمس القسـ أو مجالس األقسامالمختصة ،وذلؾ دوف إخالؿ بحكـ المادة
((. 36
مادة  - ١٧٧تشمؿ الدراسة لنيؿ درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريباتعمى وسائؿ البحث واسػتقراء النتػائج ينتيي
بإعداد رسالة تقبميا لجنة الحكـ،ويشترط إلجازتيا أف تكوف عمالﹰ ذا قيمة عممية وال يجوز أف تقؿ المدةالالزمػة لنيػؿ ىذه
الدرجة عف سنتيف .
مادة  - ١٧٨تقوـ الدكتوراه أساساﹰ عمى البحث المبتكر لمدة ال تقؿ عف سنتينتنتيي بتقديـ رسالة تقبميا لجنة الحكـ ويجػوز
طبقا لما تحدده الموائح الداخمية ويشترط إلجازة رسالة الدكتوراىأف تكوف عمالﹰ ذا
أف يكمؼ الطالب ببعض الدراساتالمتقدمة ﹰ
قيمة عممية يشيد لمطالب بكفايتو الشخصية في بحوثيودراساتو ويمثؿ إضافة عممية جديدة .
مادة  - ١٧٩عمى الطالب المشاركة في أعماؿ المؤتمرات العممية لمكمية أو المعيد والمؤتمرات العممية لألقػساـ وذلػؾ وفق ﹰػا
ألحكاـ الالئحة التنفيذية .
مادة  - ١٨٠يخضع الطالب لمنظاـ التأديبي ،وتبيف الالئحة التنفيذية ىذا النظاـ وتحدد العقوبات التأديبية .
مادة  - ١٨١لمجمس تأديب الطالب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعةولعميد الكمية ولألساتذة المساعديف
توقيع بعض ىذه العقوبات في الحدودالمبينة لكؿ منيـ في الالئحة التنفيذية .
مادة  - ١٨٢يصدر قرار بإحالة الطالب إلى مجمس التأديب مف رئيس الجامعة مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب العميد
.
مادة  – )]١[ ( ١٨٣يشكؿ مجمس تأديب الطالب عمى الوجو التالي :
عميد الكمية أو المعيد الذي يتبعو الطالب رئيساﹰوكيؿ الكمية أو المعيد المختص .أقدـ أعضاء مجمس الكمية أو المعيد المختص .مادة  )٢[ (١٨٤ال يجوز الطعف في القرار الصادر مف مجمس تأديب الطالب إال بطريقاالستئناؼ ويرفع االستئناؼ بطمب
كتابي يقدـ مف الطالب إلى رئيس الجامعةخالؿ عشر يوماﹰ مف تاريخ إبالغو القرار وعميو إبالغ ىذا الطمب إلى
مجمسالتأديب األعمى خالؿ خمسة عشر يوماﹰ .
ويشكؿ مجمس التأديب األعمى عمى الوجو التالي :
نائب رئيس الجامعة المختص رئيساﹰعميد كمية الحقوؽ أو أحد األساتذة بياأستاذ مف الكمية أو المعيد الذي يتبعو الطالب .ويصدر باختيار األساتذة مف األعضاء قرار مف رئيس الجامعة .
وفي جميع األحواؿ ال يجوز الحكـ بوقؼ تنفيذ قرار مجمس تأديب الطالب أو مجمس التأديب األعمى قبؿ الفصؿ في
الموضوع .
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