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 مقدمة

عالى معنية ببناء وتشكيل شخصيت  تعليمسة ها كمؤستعظيم دورترسيخ وإلى تسعى الكلية 

النه عضو فعال فى تفاعالت الحياة ومهنيا "  آخالقياالطالب) طبيب األسنان ( مستفبال  "

التي تتصل بالطالب فى العملية التعليمية، واألنشطة الطالبية والعالقات مع أعضـاء  الجامعية

لعامة بالجامعة البريطانية فى مصر إللتزام بالقواعد اهيئة التدريس وزمالئه من خالل ا

General Academic Regulations (GAR)    

 عميد الكلية                                                  

 أ.د. طارق عباس                                               
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 قيم الكلية 

 الصدق والشفافية            اإلنتمـــــــــــــــــــــــــــــاء 

          اإلخالص فى العمل  االلتزام والمسؤوليــــــــة         

 التميــــــــــــــــــــــــــز   االحترام والتعـــــــــــــــاون 

 

 

 رؤية ورسالة الكلية

 الرؤية

تتطلع كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصرإلي تحقيق مستوي متميز في التعليم والبحث 
 اً ومتميزةعالمياً وخدمة المجتمع وأن تكون كليتنا معتمدة محلياً وإقليمي  العلمي

 

Vision 

The Faculty of Dentistry British University in Egypt is committed 

to excellence in education, Research and community services 

seeking regional and global accreditation and world-wide 

recognition. 

 

 الرسالة

جامعة البريطانية فى مصر بإكساب خريجي الكلية مهارات عالية وتعليم تلتزم كلية طب األسنان بال
متميز بمجال طب األسنان وفقا للمعاييراألكاديمية القومية لتحقيق التنوع المعرفي وتطويرالبحث 

 العلمي وتقديم الرعاية والخدمات عالية الجوده للمرضي والمساهمة في تلبية متطلبات المجتمع. 

Mission 

The faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to 

prepare highly skilled graduates with innovative dental education in 

accordance with the National Academic Reference Standards through 

achieving Knowledge diversities, research and offering highest quality 

patient care and services to meet with community requirements. 
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 وسلوكيات الطالب الجامعى أخالقيات 

  االلتزام األخالقي

هو التزام الفرد بحد أدنى مما هو متعارف عليه عند الناس بأنها أخالق ال يكاد ينفك االلتزام األخالقي 

المحيط الذي يعيش فيه يحترم مجتمعه ويحترم الناس الذين يتصل بهم ويحترم عنها إنسان يحترم نفسه و

 .عامبوجه 

 الطالب الجامعى

 ل فى صناعة سمعتها وهيبتها فى المجتمععضو مهم فى أسرة الجامعة وشريك فعاالطالب 

ن نظرة الجامعية حيث أن الطالب له دور فـي تشكيل شخصيته، وفى تكوي تعظيم دوره البنائي فى الحياة

 أي مكان وزمن. بها فى لمع العماآلخرين إليه، ومن ثم فى رسم السياسات التربوية وتنفيذها 

التي تتصل بالطالب سواء فى العملية عال فى تفاعالت الحياة الجامعية كما أن له دورا النه عضو ف 

تدريس، أو زمالئه  أو تقويم أداء التعليمية، أو األنشطة الطالبية ، أو العالقات التبادلية  مع أعضـاء هيئة ال

يأخذ الطالـب الجامعة وهذا يعني أن نحو ذلك من تعزيز المشاركة فى األنشطة المقامة فى الجامعة أو 

لمجتمع  أو على مستوى التي فيها تمثل الجامعة فى  ابزمام المبادرة بالشراكة فى انشطة الجامعة ، ولسيما 

واألنشطة واألعمال ت الدورات التدريبية والبرامج والرحال الجامعات ،وإتاحة الفرصة له لحضور

 التطوعية  بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية 

 اآلخالقيات التي يجيب أن يتحلي بها الطالب

 احترام عضو هيئة التدريس 

فذ ته ، وين، ويراعي سنه وخبر عضو هيئة التدريس ة  يقدر إنسانيتيعنى هذا الخلق أن طالب الجامع

على الحضور والسالم ، ويشكره على محوالته لتحفيزه ، ويثمن جهوده ينهمقته بالعالتعليماته التي تنظم 

 .يتحدث عنهم بما يكره لنفسه عليه عند رؤيته. واحترام زمالئه فال

 الصبرعلى طلب العلم 

يحصله  بدون بذل كل ما ويعني أن يتذكر طالب الجامعة أن طلب العلم ليس باألمر الميسور ،وال يستطيع أن 

فى وسعه من طاقة، وتحمـل الصعوبات التي تصادفه سواء كانت شخصية تتمثل فـي المجهود الجسدى أو 

 الذهني أو األجتماعي أو كانت متصلة بأفراد األسرة 

 كوين عالقات جيدةت 

مثـل كونه ودودا ، ى الطالب بسمات شخصية، د عالقات سليمة مع زمالئه ، وهذا الخلق يتطلب أن يتحلوجو

 مقومات العالقات األجتماعية الجيدة مرحا ، وصادقا وأمينا وغيرها من ومتواضعا ، ومرنا ، و
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 المثابرة فى طلب العلم 

تخصصات العلم المختلفة والذين  ماء والخبراء فىأن يضع نصب عينيه نماذج مميزة من الناجحين من العل

 .رجات العلميةتغلبوا على صعوباتهم لنيل أرفع الد

 التعاون مع زمالئه 

تكون بين الطالب وزمالئه  تبادل منافع وخدمات تعود بالفائدة المتبادلة بينهم ، وذلك مثل : تزويده بما  يفوته 

غيرمفهومـة لديه، ومساعدته على توضيح جزئيات من مادة علمية تتعلق بموضوعات المقررات، 

ه، والدفاع عنه أمام أعضاء هيئة التدريس وأمام زمالئه، وتقديم والسؤال عنه فى حالة غيابه، وفـي مرض

 .التوجيه والنصح له فى تقصريه فى واجباته الدراسية

 الفطنة فى مداخالته 

أن  يعرف الوقت المناسب لطرح أسئلته ، ونوع األسئلة، ومقدارها،كما يعرف الوقت المالئم لإلجابة عن 

و هيئة التدريس أو زمالئه الطالب حتى ال يتالقى لوما ال يرضاه األسئلة المطروحة  سواء من قبل عض

لة فى وقت الحق يقلل من عزميته فى المشاركة الفعا لنفسه من أي فـرد فى قاعة المحاضرات ، هو ما قد

 .، أو يتسبب فى إحداث إحراج لفرد ما  يؤدي إلى خسارته

 ي تعكس صفات الطالب المثالى باإلضافة للعديد من اآلخالقيات الحسنة الت           

 

 الواجبات التي بجب أن يلتزم بها الطالب

 على سريته وسمعته  الحرص 

أن يكون الطالب حسن السلوك ، متسما بالعقالنية والمنهجية  متزن فى  فكره وقوله وعمله، وأن يتمتع  

فات السيئة مثل : الغش فى ، وأن يبتعد عن كافة التصرل عالية  تربطه بمجتمعه الجامعى بمهارات  تواص

  بالتصرفات السيئةغير مدرك يختلف عن طالب  لدروس الخصوصية، وهـو بهذه الحالاإلمتحانات ، وا

 وال يعير لنهايتها المؤسفة أهتماما .

  العناية بالمظهر 

وال لدى نه أن يجعله مقبيعكس شخصيته  وهذا من شأ بمظهره، وبرائحتهاهتمام الطالب بنظافته، والعناية  

 ه وكل من يتعامل معه داخل وخارج قاعة الدراسة .من زمالئه ومدرسياآلخرين 

 تطبيق العلم 

أن ر وجب عليه ترجمة ما تعلمه نظريا فى المواقف التى تصادفه فى حياته اليومية، فإذا تعلم معنى الصب

 .يطبق معناه عند طلبه للعلم وما يتطلبه ذلك من جهود
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 رات اإللتزام بالمحاض 

حيث ال  وال غياب إال فى حاالت معينة، اإلنضباط فى حضوره المحاضرات المقرره عليه دون تأخير

من عضو هيئة التدريس مباشرة، مقرر الدراسى يفوت على نفسه فوائد مثل: تحصيل موضوعات ال

 .، وإثبات جديته لنفسه ومدرسيهاخالت التى تتم فى المحاضراتواإلستفادة من المد

 وبالتجا 

مالئه ، أو يلعب بهاتفه حضـور الطالب مع عضو هيئة التدريس فكريا فال ينشغل بأحاديث جانبيه مع ز

بعيدا عن الدرس، أو ينام. بل عليه اإلنصات له ، ومناقشته فى الجزئيات التى  المحمول، أويشرد بفكره 

 التي لم يستوعبها جيدا

 اإلستذكار  

تناولها اسية، وقراءة الموضوعات التي تم حيال المقررات الدرمن حيث اإلستعداد المنظم  للطالب 

حتى ال تتراكم عليه  موضـوعات المقـررات ومن ثم  تصعب عليه المذاكرة التى تعينه ، بصـورة منظمة

 .على على اجتياز اإلختبارات

 التمكن اللغوي 

اسة الجامعية التى  تتطلب منه أن نظرا لطبيعة الدرإلى لغة آخرى مع لغته األصلية   يحتاج طالب الجامعة

 .يقرأ فى مراجع مختلفة

 رؤية جيدة لمستقبله 

أن يكون لدى الطالب هدف واضح يتناسب مع إمكاناته الشخصية المكتسبة  من دراسته الجامعية والمتمثلة 

 .فى  تحقيق هدفهه الذي يرى أنه يساعد ه العلمي، وعليه فإنه يبذل الجهدفى  اختياره لتخصص

  الوالء واإلشادة بالجامعة 

أهدافها، ولوائحها، وبرامجها، وخططها، رؤيتها، ورسالتها ،والفكرى للجامعة مثل احترام اإلطار 

لطالبها ، والمحافظة على هويتها  والدفاع عن العتزاز بمعايير قبولها وا اإللتزام بتنفيذها،، و ) وتعليماتها

 ، وتميزها فى األوساط  العلمية والمجتمع .ثوابتها، والمشاركة فى  نهضتها وهيبتها 

 البعد عن اإلساءة للجامعة 

يمات غير المرخص عدم ارتكاب ما يسوئ سمعتها  من مظاهر مخلة للطالب المثالى  كاألشتراك فى التنظ

 ، أو إلحاق الضرر بممتلكاتها ، أو األنتقاص من اسرتها .بها فى الجامعة 
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 عمل الطالب الجامعي في عملية التقويم واالمتحانات. الميثاق األخالقي الذي ينظم

 التزام الطالب بحضور المحاضرات والتطبيقات العملية.     .1

 التزام الطالب باللوائح والقوانين التى تنظم دراستهم بالكلية .     .2

 معرفة الطالب بنظم التقويم والقواعد المنظمة لالمتحانات .     .3

 ب بالقيم األخالقية فى حضور المحاضرات وعدم القيام بسلوكيات غير مقبولة.التزام الطال     .4

 إعالم الطالب بقواعد تصحيح االختبارات ودرجات الرأفة المستحقة وكيفية تقديرها .     .5

 عدم محاولة الطالب أو الشروع فى الغش فى االمتحانات .     .6

 الغش فى لوحة توضع فى مكان بارز فى الكلية. إعالم الطالب بعقوبات الغش او محاولة     .7

  إعالن أسماء الطالب المضبوطين فى حاالت الغش فى لوحة مع بيان عقوبة كل طالب.     .8

 إعالم ووضع آليات للطالب لتقديم شكاوى حول نتائج اختباراتهم .     .9

 .والمناسبة إلجراء االمتحانات توفير األجواء الهادئة واآلمنة    .11

 إشراك الطالب فى وضع جداول االختبارات فى المقررات الدراسية التى يدرسوها.    .11

 تنوع أساليب االختبارات وأال يكون االختبار النهائى هو الذى يحدد مصير الطالب .    .12

اد اختيار المالحظين للجان االختبارات من الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس بدال من االعتم .13

 بصورة كلية على الموظفين .

 في المجال األكاديمي: الحقوق التى يتمتع بها الطالبأ ( 

 م ذي جودة عالية بما يتماشى مع يتوفيرالبيئة الدراسية والمناخ العلمى المناسب  له للحصول على تعل

 رسالة الجامعة 

  معةالتي تثبت شخصيته داخل وخارج  الجاية البطاقة الجامععلى الحصول 

  اإلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته وفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التي تقرها

 الجامعة

  اإلستفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثل ) السكن الجامعى ، المكتبة المركزية ، مركز اإلستشارات

لمطاعم ة  والفعاليات التعليمية، اعب الرياضية، األنشطة الطالبيللمساعدة النفسية واإلجتماعية ، المال

 ات المتاحة يإلمكانلفقا ووذلك وفقا للوائح واألنظمة فى الجامعة  و ، مواقف السيارات، وغيرها.

  إشعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها ومعرفة ما يناسبه منها

 لإللتحاق بها بعد توفر شروط القبول 

 عاية الصحية الكافية له وحسب ما تنص عليه لوائح الجامعة من العالج فى المستشفيات توفيرالر

 والمراكز الصحية التابعة للجامعة
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 ن أستاذ / الحصول على توصيف المقرر الدراسي عند بدء الدراسة والذي يشتمل علي )معلومات ع

أساليب ول الزمنى لتنفيذ المقرر ،ومخرجاته التعليمية ،الجد أهداف المقرر أساتذة المقرر الدراسي،

أنشطة تتعلق بالمادة، وتطبيقات عملية الل الفصل الدراسي من اختبارات ووطرق تقييم الطالب خ

 التعلمو المراجع ومصادر المعرفةو توزيع المهارات الواجب اكتسابها على المادة ،

 ى حالة كونه من ذوي اإلحتياجات الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة إلحتياجاته وتعريفه بها ف

 الخاصة وذلك حسب اإلمكانيات المتاحة

 وإخطاره كتابيا بما تم اتخاذه ولفت نظرة عند وقوع أي مخالفات ، ذ أي قرار بحقهتخااشعاره قبل ا

من قرارات بحقه مع إعطائه حق النقض فى أي قرار يتعارض مع مصلحته األكاديمية وفقا النظمة 

 حهاالجامعة  ولوائ

 بعد  على إعانات أو قروض مالية ية التي تقدمها الجامعة والحصول التمتع بخدمة الرعاية اإلجتماع

 الجامعة ولوائحها. دراسة حالته المادية وثبوت حاجته لها وفقا ألنظمة

 فى حالة كونه طالب متفوقانظاميا  المادية اإلضافية المقررة الحصول على الحوافز والمكافأت  

 نتائج اإلختبارات الدورية والفصلية التي أداها بعدطالع على عالمانه فى المقرر الدراسى واإل 

 اإلنتهاء من تصحيحها، وكذا مراجعة إجاباته فى اإلختبار النهائي

 في المجال غير األكاديمي: الحقوق التى يتمتع بها الطالبب( 

لتي تقدمها الجامعة والمشاركة في األنشطة حق الطالب في التمتع باإلعانة والرعاية االجتماعية ا -1

 المقامة فيها وفقاً للوائح والتعليمات الجامعية المنظمة لذلك .

حق الطالب في الحصول على الرعاية الصحية الكافية بالعالج داخل المستشفيات والمراكز  -2

 الصحية التابعة للجامعة .

 –السكن الجامعي  –عة ) الكتاب الجامعي حق الطالب في اإلستفادة من خدمات ومرافق الجام -3

.....  -مواقف السيارات  –المطاعم  –المالعب الرياضية  –المكتبات المركزية والفرعية 

 وغيرها ( وذلك وفقاً للوائح والنظم المعمول بها بالجامعة .

الب حق الطالب في الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة نظامياً ال سيما للط -4

 المتفوق. 

حق الطالب في الترشيح للدورات التدريبية والبرامج والرحالت الداخلية والخارجية وزيادة مشاركته  -5

 في األنشطة الثقافية وكذلك المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلى واألعمال التطوعية .

ع أعضاء هيئة التدريس حق الطالب في الشكوى أو التظلم من أي أمر يتضرر منه في عالقته م -6

أو القسم أو الكلية أو أي وحدة من وحدات الجامعة ، ويكون تقديم الشكوى أو التظلم وفقاً للقواعد 
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المنظمة لوحدة حماية الحقوق الطالبية ، وتمكين الطالب من معرفة مصير شكواه من قِبل الجهة 

 المسؤولة عنها .

أمام أي جهة بالجامعة في أي قضية تأديبية تُرفع ضده حق الطالب في تمكينه من الدفاع عن نفسه  -7

، وعدم صدور العقوبة في حقه إال بعد سماع أقواله وذلك ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لعذر 

 غير مقبول وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية .

ررة في هذا الشأن حق الطالب في التظلم من القرار التأديبـي الصادر ضده وذلك وفقاً للقواعد المق -8

 بموجب أحكام تأديب الطالب .

 تسليم أىحق الطالب في الحفاظ على محتويات ملفه داخل الجامعة ونزاهة التعامل معه وعدم  -9

منها إال للطالب نفسه أو ولى أمره أو من يفوضه بذلك رسمياً. ما عدا الحاالت التي يُطلب فيها 

حكومية  التحقيق أو أجهزة القضاء أو لجهةبل جهات تسليم أو معرفة محتويات ذلك الملف من قِ 

أخرى . وال يجوز إفشاء أو نشر محتويات ملفه ما لم يكن ذلك النشر نتيجة لقرار بعقوبة تأديبية 

 في حق الطالب .

حق الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمة الالئقة والمناسبة إلحتياجاته  -11

 القواعد المرعية .وفقاً لألنظمة و

 في المجال األكاديمي: الطالب الجامعيواجبات 

والمواعيد إلتزام الطالب باإلنتظام في الدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية في ضوء القواعد  -1

وذلك وفقاً سجيل واإلعتذار والحذف واإلضافة ،المنظمة لبدء الدراسة ونهايتها والتحويل والت

 دة باللوائح واألنظمة السارية بالجامعة .لألحكام الوار

التزام الطالب باحترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال من منسوبي الجامعة وغيرهم من  -2

منسوبي الشركات المتعاقدة مع الجامعة وغيره من الطالب داخل الجامعة وكذلك الضيوف 

 كانت  الفعل بأي صورة إليذاء بالقول أووالزائرين لها وعدم التعرض لهم با

إلتزام الطالب باحترام القواعد والترتيبات المتعلقة بسير المحاضرات واالنتظام والنظام فيها وعدم التغيب  -3

 عنها إال بعذر مقبول وفقاً للوائح والنظم .

لمشاركة إلتزام الطالب عند إعداد البحوث والمتطلبات الدراسية األخرى للمقررات بعدم الغش فيها أو ا -4

فيه عند إعدادها بأي صورة كانت أو نسبة عمل الغير إلى الطالب أو اللجوء إلى أي وسائل غير مشروعة 

 إلعداد تلك البحوث والتقارير واألوراق والدراسات أو غيرها من المتطلبات األساسية للمقرر. 

و ها وعدم الغش أو محاولته أإلتزام الطالب بالقواعد والترتيبات المتعلقة باالختبارات والنظام في -5

من الصور أو التصرفات أو انتحال الشخصية أو التزوير أو المساعدة في ارتكابه بأي صورة 

 إدخال مواد أو أجهزة ممنوعة في قاعة االختبار أو المعامل .
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و المعامل إلتزام الطالب باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب في قاعة االختبارات أ -6

 وعدم اإلخالل بالهدوء أثناء أداء االختبارات .

 

 الميثاق األخالقي الذي ينظم عمل الطالب الجامعي في عملية التقويم واالمتحانات.

 التزام الطالب بحضور المحاضرات والتطبيقات العملية.     .1

 التزام الطالب باللوائح والقوانين التى تنظم دراستهم بالكلية .     .2

 معرفة الطالب بنظم التقويم والقواعد المنظمة لالمتحانات .     .3

 التزام الطالب بالقيم األخالقية فى حضور المحاضرات وعدم القيام بسلوكيات غير مقبولة.     .4

 إعالم الطالب بقواعد تصحيح االختبارات ودرجات الرأفة المستحقة وكيفية تقديرها .     .5

 لطالب أو الشروع فى الغش فى االمتحانات .عدم محاولة ا     .6

 إعالم الطالب بعقوبات الغش او محاولة الغش فى لوحة توضع فى مكان بارز فى الكلية.     .7

  إعالن أسماء الطالب المضبوطين فى حاالت الغش فى لوحة مع بيان عقوبة كل طالب.     .8

 تائج اختباراتهم .إعالم ووضع آليات للطالب لتقديم شكاوى حول ن     .9

 والمناسبة إلجراء االمتحانات. توفير األجواء الهادئة واآلمنة    .11

 إشراك الطالب فى وضع جداول االختبارات فى المقررات الدراسية التى يدرسوها.    .11

 تنوع أساليب االختبارات وأال يكون االختبار النهائى هو الذى يحدد مصير الطالب .    .12

ر المالحظين للجان االختبارات من الهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس بدال من اختيا .13

 االعتماد بصورة كلية على الموظفين .

 نظام محاسبة ومسائلة الطالب 

 الباب العاشر نظام تأديب الطالبطبقا لنصوص المواد بالئحة الجامعة البريطانية فى مصر 

لطالب المقيدين بالجامعة كل إخالل بالقوانين واللوائح والتقاليد يعتبر مخالفة تأديبية ل (224المادة )

 الجامعية ومدونة السلوك الطالبي وعلى األخص

ـ االعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية واإلخالل بالنظام داخل قاعات المحاضرات 1

 والدروس والمعامل ومكتبة الجامعة

ها أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال ـ تعطيل الدراسة أو التحريض علي2

 الجامعية التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها

 ـ كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها3

 فيهـ كل إخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الالزم له وكل غش في امتحان أو شروع 4

 ـ كل إتالف للمنشأت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها5
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ـ كل تنظيم للجمعيات أو األسر أو أي كيانات أخرى داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص 6

 سابق من رئيس الجامعة

مع توقيعات ـ توزيع منشورات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة أو معلقات أو أي رسومات أو ج7

 ألي شأن بدون ترخيص سابق من رئيس الجامعة

ـ االعتصام داخل مباني الجامعة ووكلياتها المختلفة، وتنظيم أو االشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام 8

 .العام أو اآلداب وبما يخالف القوانين و التعليمات المنظمة لذلك

فيه ويضبط في حالة تلبس وعا من ينوب  شا في امتحان أو شركل طالب يرتكب غ(: 225المادة ) 

 .يخرجه العميد أو عنه من لجنة االمتحان ويحال إلى مجلس التأديب

 توقع علي الطالب المخالف أحد العقوبات التأديبية التالية :ـ(: 226المادة ) 

 ـ التنبيه كتابة                       1

 ـ اإلنذار                            2  

 لحرمان من بعض الخدمات الطالبيةـ ا3 

    .ـ الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة التجاوز شهرا4

 اشهر 6ـ الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز 5

ـ وقف القيد لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي إلغاء االمتحان 6

 في مقرر أو أكثر

 لية لمدة ال تجاوز فصال دراسياـ الفصل من الك7

 الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر- 8

 ـ الحرمان من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو اكثر9

 .ـ الفصل من الكلية لمدة تزيد علي فصل دراسي11

ب عليه عدم صالحية ـ الفصل النهائي من الجامعة، ويبلغ الفصل إلى الجامعات األخرى ويترت11

الطالب للقيد أو التقدم إلى االمتحانات في الجامعات المصرية، ويجوز األمر باعالن القرار داخل الكلية 

وابالغ ولى أمر الطالب، ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في قرار الفصل النهائى بعد مضى سنة من 

  .تاريخ صدوره

ألجهزة أو المواد او الكتب او تبدبدها يحق للجامعة الزام وفيما يخص اتالف المنشآت او ا          

 الطالب بسداد قيمة التعويض المناسب باالضافة الي العقوبة التأديبية
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 : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي( 227المادة )

  ـ األساتذة واألساتذة المساعدون بالكليات:1

في المادة السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس  لهم توقيع العقوبات األربع األولي المبينة

 والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة مباشرة واخطار عميد الكلية بها لتدون في سجل الطالب

 

 

  ـ عميد الكلية:2

 وله توقيع العقوبات الثماني األولي المبينة في المادة السابقة وذلك بعد التحقيق مع الطالب وسماع اقواله

فاذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله، وفي حالة حدوث اضطرابات أو 

إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو االمتحان، يكون لعميد الكلية توقيع جميع 

العقوبة على مجلس العقوبات بعد التحقيق المناسب، على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ 

لك من العقوبات، وذلك للنظر التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي، وعلى رئيس الجامعة إلى غير ذ

 ييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلهافي تأ

 

 ـ رئيس الجامعة:3

اضرات وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس والمح 

واألنشطة الجامعية المختلفة عدا العقوبة األخيرة التي ال توقع إال بمعرفة مجلس تأديب الطالب وله أن 

 يمنع الطالب المحال للتأديب من دخول الجامعة حتى يوم مثوله مجلس التاديب

   ـ مجلس التأديب:4

 .لطالب تكون واجبة التنفيذوالقرارات الصادرة من هذه الهيئات في حق ا .وله توقيع جميع العقوبات

 (:228المادة )

( بموجب هذه 226التوقع عقوبة من العقوبات المقررة عدا األربع عقوبات األولى المبينة في المادة )

الالئحة إال بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، فإذا تخلف ولم يحضر في الموعد 

،ويتولي التحقيق مع الطالب من ينتدبه عميد  سقط حقه في سماع أقواله المحدد له إلجراء التحقيق معه

الكلية أو رئيس الجامعة، وال يجوز أن يتولي التحقيق مع الطالب عضو هيئة تدريس من أعضاء مجلس 

 التأديب بالكلية أو بمجلس التأديب األعلى بالجامعة

 (:229المادة )

ر مجلس التأديب الصادر بإدانته وذلك خالل أسبوع من يجوز للطالب أو ولي أمره المعارضة في قرا

تاريخ إعالن القرار إلي الطالب أو ولي أمره إذا كان القرار الصادر من مجلس التأديب قد صدر غيابيا  
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، وتقدم المعارضة بطلب يقدم إلي مجلس التأديب مصدر القرار للنظر في تحديد جلسة جديدة تعاد فيها 

إعالم مقدم المعارضة بها على محل اقامته الوارد باوراق التحاقه بالجامعة، محاسبة الطالب، ويتم 

ويعتبر قرار مجلس التأديب حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلي الطالب أو ولي أمره وتخلف 

 .مقبول الطالب عن الحضور بغير عذر

 (:231المادة )

ديب إال عن طريق التظلم بطلب كتابي يقدم من ال يجوز للطالب الطعن في القرار الصادر من مجلس التأ

أو إبالغ ولى أمره على العنوان  خمسة عشر يوما  من تاريخ ابالغه الطالب إلي رئيس الجامعة خالل 

بقرار مجلس التأديب وذلك لعرضه علي مجلس التأديب األعلي في ين بإستمارة اإللتحاق بالجامعة ،المب

 .حالة قبوله

 (:231المادة )

الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائى على الطالب الذي يمارس أعمال تخريبية تضر بالعملية  لرئيس

التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو االمتحانات أو العمل داخل الجامعة أو 

خدام القوة االعتداء على األشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطالب على العنف واست

أو المساهمة في أي أمر مما تقدم. وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ 

الواقعة يخطر به الطالب بخطاب موصى عليه على محل إقامته الوارد باوراق التحاقه بالجامعة ويجوز 

ه أن يؤيد القرار أو يخفضه أو الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة والذى ل

  .يلغيه

  :ولهذه األعمال فقط يشكل مجلس تأديب على الوجه التالى

 "ـ عميد الكلية                                      " رئيسا 1

  "ـ أستاذ من كلية القانون                          " عضوا 2

 "عضوا ـ المستشار المنتدب سنويا من مجلس الدولة  " 3

 ويكون الطعن على أحكام هذا المجلس أمام المحكمة المختصة بمجلس الدولة طبقا للقانون 

يجوز للهيئات المختصة بتوقيع العقوبة طبقا طبقا لهذه الالئحة األمر بإعالن العقوبة التأديبية وسببها 

 والطالب الموقع عليه داخل الكلية

 ية :حقوق الملكية الفكرالتعامل مع المخالفات 

يتم تشكيل مجلس تأديبي يشكل من كال من عميد الكلية ووكيل الكلية وممثلين من أعضاء هيئة التدريس 

بتحويل الطالب الذين يتم إكتشاف إقتباسهم للتحقيق وإصدار العقوبة الالزمة للتعامل مع المخالفات 

 .(GAR)بشأنهم طبقا للقواعد األكاديمية العامة بالجامعة 
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 ب األسنانداب مهنة طآ

ان طب األسنان هي مهنة سامية ، تعتني بصحة االفراد ، لذلك يتبع جميع روادها اخالق المهنة وقوانينها 

 . خبرة حقوق اإلنسان والقانونالكتساب  آداب مهنة طب األسنان لذا تعرف على، 

بتطور حقوق  راً في الوقت الحالي أخالقيات المهنة في كل من طب األسنان والطب البشري قد أصبح متأث

 اإلنسان وتعدد الحضارات في العالم وتنوع التقاليد .

إن حقوق اإلنسان الرئيسية المتفق عليها عالميا ممكن أن تعطي أساس من اجل آداب المهنة التي هي 

معقولة ضمن المجتمع الواحد وعالوة على ذلك كان أطباء األسنان أحياناً يضطرون للتعامل مع مشاكل 

عن انتهاك حقوق اإلنسان كالهجرة القسرية والتعذيب فهم متأثرون بشكل كبير بالمناقشة حول سنية تنتج 

 ؟ أهي حق أم ال العناية الصحية

طب األسنان أيضا مرتبطة بالقانون ففي معظم البلدان هنالك قوانين تحدد المطلوب من أطباء مهنة آداب 

 بالمريض وممارسة األبحاث .األسنان للتعامل مع قضايا آداب المهنة في العناية 

باإلضافة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة السنية والمنظمات النقابية في كل بلد تستطيع أن تعاقب أي 

 طبيب أسنان من اجل انتهاك آداب المهنة السنية .

فرق الو : فالمطلوب وفقا لآلداب والقانون هو واحد ولكن اآلداب المهنية ال تتعارض مع القانون وعادة

الوحيد بين االثنين هو أن القانون يختلف بشكل كبير بين بلد وأخر ولكن اآلداب المهنية هي واحدة حول 

التصرفات غير القانون وأحياناً هنالك  حدود الوطن الواحد . فآداب المهنة عادة تتطلب مقاييس عالية من

ما أن يتبع ن يعطي أحسن حال بيب األسنان يجب أمواقف تنبع من حيث إن االثنين مطلوبين ، هنا ط

 آداب المهنة . أو القانون

 وبالخالصة :

  فإن طب األسنان هو علم وفن معاً .

: فيتعامل مع ما هو مشاهد ويمكن قياسه وطبيب األسنان بروح متحديه ممكن أن يكشف عن  أما العلم

 األمراض الفموية ويستعيد الصحة الفموية .

 مجتمعات تطبيق علوم األسنان والتكنولوجيا على المرضى والعائالت وال: فطب األسنان يتضمن  أما الفن

 ؟ المميز بطب األسنان هو ما

الناس عادة يأتون إلى طبيب األسنان ليطلبوا المساعدة في أشياء هم بأمس الحاجة إليها كالتخلص من ألم 

من المعالجات السنية . فهم أو معاناة أو تعويض األسنان واستعادة الصحة الفموية الطبيعية وغير ذلك 

يسمحون لطبيب األسنان بالمشاهدة واللمس ومعالجة اسنانهم دونما تدخل وقد يذكرون معلومات له 

ولتكون المعالجة في صالحهم  ألنهم يثقون بطبيب األسنان اليذكرونها عادة إلى غيره . وهم يفعلون ذلك

 في كل لحظة .
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مهني ذو خبرة واضحة وبالوقت ذاته فهو ذو مشروع تجاري ،  وكما ذكرنا سابقا فإن طبيب األسنان هو

حيث أن طبيب األسنان يستخدم مهاراته من اجل كسب لقمة العيش . ودائما هنالك توتر حاد بين هذين 

 الجانبين في طب األسنان وأحيانا الموازنة بينهما تكون صعبة .

،حيث هنالك  من أجل زيادة دخله ما فبعض أطباء األسنان يقومون بعدم مراعاة خبرتهم في موضوع

األطباء الذين يختصون بمختلف الجراحات والمعالجات التجميلية ليجذبوا الشريحة الغنية بالمجتمع بالرغم 

من إن بعض التعديالت التجميلية على األسنان ال تتصف بالتحفظية وقد تميل إلى أن تكون جراحات 

 جائرة بحق المريض .

ن مثل هذه النشاطات قد تقلل من احترام المجتمع لطبيب األسنان وإقالل الثقة تجاهه وإذا نظرنا بعيدا فا

 وسيكون كغيره من الموظفين في مؤسسات تجارية واضعا أولوياته فوق أولويات مرضاه .

  FDI وهذا يتعارض تماما مع ال

 ( ة والمجتمعطبيب األسنان يجب أن يتصرف بطريقة تحافظ وتزيد على مكانته وسمعته في المهن)

فالمرضى الذين اعتادوا أن يستخدموا نصائح طبيب األسنان بدون تردد أو استيضاح ،أحيانا يقومون 

باالستفسار إذا أحسوا بوجود اختالف بين تعليمات هذا الطبيب وأطباء آخرون واختالف عما قرأوه 

عن األسباب فإن مرضى كثيرون باإلنترنت . فإذا كانوا غير راضين بنتائج المعالجة السنية بغض النظر 

 يذهبون إلى المحاكم والمطالبة بوقف الطبيب عن العمل .

وبغض النظر على أن هذه التغيرات تؤثر على حالة أطباء األسنان فإن طب األسنان تستمر على أنها مهنة 

بير من ذات خبرة ولها قيمة كبيرة عند الناس المحتاجين إلى خدماتها وهي أيضا مستمرة بجذب عدد ك

 . الطالب ذوي المهارات المتميزة 
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