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م أصدر 1008للعلوم والتكنولوجيا لسنة  من أمر تأسيس كلية اإلمارات( 81)المادة  بأحكامعماًل 
 مجلس شؤون الطالب الالئحة اآلتي نصها :

 

 امس الالحئة وبدء العمل هبااملادة الاوىل: 

 

م ويعمل بها من تاريخ 1081سلوك الطالب ومحاسبتهم لسنة  تقويمتسمى هذه الالئحة ) الئحة : 8-8-8
 توقيع رئيس المجلس عليها .

دون المساس بأي قرار  م1008بالالئحة التنظيمية لسلوك ومحاسبة الطالب لسنة يلغي العمل : 8-8-1
 صدر بموجبها .

 تفاسري: الثانيةاملادة 

م يكون للكلمات الواردة فيما يلي 1008بقانون كلية اإلمارات لعام دون المساس بالتفسير الوارد 
 المعاني الموضحة أمام كل منها :

 كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجياالكلية : يقصد بها : 8-1-8

 عميد الكلية : يقصد به عميد الكلية المعين من قبل مجلس األمناء: 8-8-1

 أمين شؤون الطالب : يقصد به أمين شؤون الطالب المعين بمقتضى القانون : 8-1-3

من قبل           البرنامج القائم بالكلية والمجاز  أوالمنسق : يقصد به منسق القسم األكاديمي : 8-1-4
 التعليم العالي

 تدريبية . أو  إدارية أومدير الوحدة : مدير أي وحدة أكاديمية : 8-1-5

حرس الكلية : يقصد به الجهاز المناط به حراسة ممتلكات الكلية والتبليغ في بعض : 8-1-6
 األحيان عن سوء السلوك الطالبي .

 الفصل الأول : احاكم متهيدية
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من  أوشؤون الطالب  أمينمجلس المحاسبة : مجلس المحاسبة المشكل من قبل : 8-1-7
 عنه وفقًا ألحكام هذه الالئحة . وبني

ثوابت الكلية : يقصد بها الموجهات المضمنة في التعهد الذي يوقع عليه الطالب قبل : 8-1-1
 .في الدراسة  االنخراط

 : يقصد به النشاط األكاديمي ، الثقافي ، الرياضي ، واالجتماعي . لطالبياالنشاط : 8-1-9

 الطالب : يقصد بها رابطة طالب كلية اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا . رابطة :8-1-80

 

 

 السلوك القومي: الاوىلاملادة 

 يجب على كل طالب االلتزام بما يلي:: 2-1-1

باألخالق الحميدة والسلوك القويم الذي يتفق مع المعتقدات الدينية والتوجيهات التحلي  .أ 
 .القومية وتقاليد وأعراف وعادات المجتمع الحميدة

 .أساتذته وزمالئه وكل المشرفين على شؤونه  الحترامبالسلوك المؤدي اللتزام ا .ب 
المعتقدات الدينية بالبالد ومراعاة قدسيتها وعدم  إلىعن أي فعل أو قول يسئ  االمتناع  .ج 

 ها أو تحقيرها .شعائر  معتنقيها أو  إلىبها أو اإلساءة  االستهزاء
التعامل الحسن مع جميع األساتذة والعاملون بالكلية وأفراد الحرس الجامعي وتقديرهم   .د 

توجيهاتهم وفق لوائح وقوانين الكلية مع اإللتزام بالهدوء داخل حرم الجامعة  وإطاعةوإجاللهم 
 وعدم إحداث مايسبب اإلزعاج .

في معامالته مع زمالئه وأساتذته والمشرفين على شئونه وعدم التعرض  االحترامتوخي   .ه 
 .االعتداءلهم باإلساءة أو 

البطاقة الجامعية متى ما  التعاون مع أي مسئول في الكلية والتعريف بشخصه وإبراز .و 
 طلب منه ذلك . 

 سلوك الطالب:  الثاينالفصل 
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يجب على الجمعيات والروابط والكيانات الطالبية التعاون مع العاملين وااللتزام التام   .ز 
بالنظم واللوائح والتوجيهات الصادرة من الكلية ووحداتها وإداراتها وأقسامها واالمتناع عن 

 تعطيل العمل أو الدراسة بالكلية أو التسبب فيه .
 
 : يجب على كل طالب االمتناع عن االفعال اآلتية:2-1-2

جلب  المواد المسكرة أو المخدرة داخل الكلية وعدم دخول أو  ترويج  أو تعاطي أو حيازة .أ 
 . العقل ما من شانه تغييبالكلية تحت تأثير أي 

 .ومثيرة للريبة والشك الجلوس بأوضاع مخلة لألدب والذوق العام  .ب 
العامة  باآلدابأي وسائط مخلة  أوحيازة أو تداول صور ومناظر وأغاني وأفالم  .ج 

 آلخر دون علمه وموافقته . األجهزة أو الصور أو الملصقات أو تصوير أي طرف باستخدام
 كل من شأنه تهديد أمنه وصحته وسالمته أو أمن اآلخرين وصحتهم وسالمتهم . .د 
 خطيرة أو مؤذية داخل الكلية . حمل أي سالح ناري أو أبيض أو أي مادة  .ه 
 اإلخالل بسير الدراسة وإعاقة العمل اإلداري بالكلية . إلىممارسة أي نشاط يؤدي   .و 
 .باآلدابمخل  أوغير محتشم قول  أوأي فعل   .ز 
فعل غير مشروع أو يشترك فيه أو يساعد فيه أو يحرض غيره على القيام به أو  ارتكاب  .ح 

 يتستر عليه .
ذلك إستخدام أجهزة  في اإلخالل بالنظام في الكلية أو عرقلة الدراسة بماكل ما من شأنه   .ط 

 .أثناء المحاضرات داخل القاعات والمعامل اختالفهاوالهواتف على  االتصال
 .مني داخل الكليةيحق ألي طالب ينتمي لجهة أمنية ممارسة أي نشاط أال  .ي 

 
 املادة الثانية: الزي واملظهر العام

 
لمظهر الحسن واللياقة عند ممارسة أي نشاط علمي أو الطالب االلتزام با: يجب على 1-1-8

 ثقافي أو رياضي أو اجتماعي  وداخل الجامعة وخارجها كقدوة في المجتمع .
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على الطالبات اإللتزام بالزى المحتشم والمظهر الالئق الذي ال يكشف أو يصف أجزاء : 1-1-1
لة ودائمة وعدم االستعمال المخل لمواد الزينة والتجميل الجسم و اإللتزام بغطاء الرأس بصورة كام

 مع مراعاة خصوصيتها كأنثى بحيث ال تماثل الذكور في ذلك .

 

 املادة الثالثة: اس تعامل ممتلاكت اللكية

 

 أجهزتها دون إذن رسمي . واستخدامعدم دخول مكاتب اإلدارة : 1-3-8
الحرص على ممتلكات الجامعة وعدم التعرض لها بالتشويه أو اإلتالف أو التدمير : 1-3-1

 لتعليمات الصادرة بشأنها .اباللوائح و  وااللتزام

مباني أو  استعمالأو أي كيان طالبي للطالب أو الروابط أو الجمعيات  ال يجوز: 1-3-3
 ميادين الكلية أو أي مكان يتبع للكلية دون إذن رسمي من الجهات المختصة .

يجوز ألي طالب إغالق ممتلكات الجامعة أو قيامه بإخراج الطالب منها متسببًا  ال: 1-3-4
 في تعطيل الدراسة .

ثاثات ملصقات بمختلف أنواعها على الجدران وأ أوالكتابة أو تعليق صور ال يجوز : 1-3-5
 . وقاعات الدراسة دون إذن رسمي

مبانيها وممتلكاتها  استغاللبمباني الكلية أو أي مكان تابع لها أو  االعتصاميحظر : 1-3-6
 ألي غرض غير مشروع .

يحظر التواجد في الحرم الجامعي بعد ساعات الدوام الرسمي اإل لغرض مشروع : 1-3-7
 أو الوحدة أو المركز أو من ينوب عنهم . بموافقة عميد الكلية أو أمين شؤون الطالب

في عهدته من الكتب المعارة ، وأية أدوات تخص النشاط  محافظة الطالب على ما: 1-3-1
الدراسي أو المنشاط الرياضية واإلجتماعية والثقافية ويكون مسئواًل عن فقدها أو ضياعها أو 

 إتالفها 
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 املادة الرابعة: الزوار وضيوف الطالب

الضيوف والزوار وطالب الجامعات األخرى اإل بإذن  استقبالال يجوز للطالب : 1-4-8 
 مكتوب من الجهات المختصة بإدارة الكلية .

يجب على الزوار من الطالب التقيد وااللتزام بكل مافي الالئحة من موجبات : 1-4-1
 وممنوعات.

 

 

 

 تنظمي النشاط الطاليباملادة الاوىل: 

تنظم المناشط الطالبية داخل التنظيمات المعتمدة والمسجلة لدى رابطة الطالب وأمانة : 3-8-8
 شؤون الطالب كتابة .

 غيرها اإل بموافقة أمانة شؤون الطالب . أوال يجوز ألي طالب مزاولة نشاط لجمعية : 3-8-1

 تنظيم نشاطها.: يكون لكل جمعية أو رابطة مشرف يتولى 3-8-3

ب مالئمتها لرسالة الكلية وأهدافها يجب أن يراعي في كل المناشط التي يمارسها الطال: 3-8-4
 وقانونها ولوائحها والقوانين والنظم السائدة في البالد .

تكون أمانة شؤون الطالب هي الجهة المسئولة عن مراجعة تمويل المناشط الطالبية : 3-8-5
 .ودعم الرحالت وغيرها 

ال يجوز ألي جمعية أو رابطة أو غيرها أو أي طالب القيام بجمع المال من أي جهة : 3-8-6
أو شخص بإسم الجمعيات الطالبية أو بإسم الطالب لتمويل منشط اإل بموافقة أمين شؤون 

 الطالب .

 النشاط الطاليب:  الثالثالفصل 
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يتم تمثيل الكلية في المنافسات الخارجية عن طريق شؤون الطالب التي لها الحق في : 3-8-7
 إختيار من يمثل الكلية بالتعاون مع الجهات المختصة .

أي طالب يتفوق في منشط لتمثيلها في المنافسات  اختياريجوز لشؤون الطالب : 3-8-1
 المختلفة بعد تخرجه ولمدة عام .

يتم صرف وإسترداد معدات النشاط الطالبي بتوجيه من المشرف عن طريق شؤون :3-8-9
 الطالب .

 النشاط المحدد  مها أو استخدمها في غيرالمعدات من الطالب إذا أساء إستخدتسترد ا: 3-8-80

في حالة اإلهمال أو التلف يلتزم الطالب بسداد قيمة المعدات التي في حيازته كاملة : 3-8-88
 أو الضياع .

يجوز للطالب أو ممثلي الطالب التدخل في أي عمل فني أو تصرف في أدوات  ال: 3-8-81
 المحدد اإل بتوجيه من المشرف المختص وشؤون الطالب .النشاط 

 

 املادة الثانية: ضوابط تكوين الروابط الطالبية

 أوكون الرابطة بواسطة شؤون الطالب بأي طريقة تختارها األمانة إما باإلنتخابات ت  : 3-1-8
 اإلختيار الفردي .

 الضرورة لذلك .يجوز ألمين شؤون الطالب تغيير مكتب الرابطة إذا دعت : 3-1-1

 تتبع الرابطة لشؤون الطالب من حيث النظام المؤسسي .: 3-1-3

ينطبق على الطالب من لوائح وقوانين اإل في حال  ينطبق على مكتب الرابطة ما: 3-1-4
 وجود إستثناء مكتوب .

 امانة شؤون الطالب عبر رابطة الطالب إلىجميع أنشطة الطالب والجمعيات تقدم : 3-1-5
 موافقة عليها .لل
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 ال يحق ألي فرد من الرابطة التدخل في عمل أو إعاقة عمل أي موظف بالكلية .: 3-1-6

 

 

 

 

 املادة الاوىل: اجراءات احملاس بة

 اجراءات المحاسبة :4-1-1

يخالف احكام هذه الالئحة والتعليمات والنظم الخاصة بالجامعة  يجوز محاسبة اي طالب .أ 
 ايجازيًا وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في الالئحة.

 بتكوين لجنةيقوم أمين شئون الطالب أو منسق البرنامج المعنـي، بحسب األحوال،  .ب 
 جراء تحقيق مع أي طالب أو مجموعة من الطالب. إل

 أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما يجوز له أن يشكل مجلساً أحد يتم التحقيق بتكليف  .ج 
 .للتحقيق مكون من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس

 .ال يجوز تقديم أي طالب للمحاسبة غير اإليجازية دون إجراء تحقيق  .د 
على لجنة المحاسبة ان تدون في المحضر اسم الطالب المتهم، حيثيات ومنطوق القرار،  .ه 

 لتوقيع على المحضر.التاريخ ومن ثم ا
في حالة وجود بينة مبدئية عن ارتكاب المخالفة ، يشكل أمين شؤون الطالب مجلـــسًا   .و 

 .للمحاسـبة، كما يحق له حفظ التـــحقيــق أو إحالته لعميد الكلية للتصرف
يجوز لعميد الكلية حرمان الطالب من الدخول إلى الكلية كما يجوز ألمين شؤون   .ز 

طالب من دخول الكلية حسب مايقتضي األمر ، كما يجوز لمدير الطالب إيقاف ال
 .فيه الوحدة أو المركز حرمانه من الدخول إلى الوحدة أو المركز

 : المحاسبة االيجازية4-1-2

يجوز ألمين شؤون الطالب تشكيل مجلس للمحاسبة اإليجازية من شخص أو أكثر من  .أ 
 .المحاسبة إيجازيًا للطالب المخالفهيئة التدريس، حسبما يراه مناسبًا، إلجراء 

 احملاس بة والعقوابت:  الرابعالفصل 
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اليلزم في المحاسبة االيجازية تحرير تهمة او تدوين بينة على ان يمنح الطالب المتهم  .ب 
 فرصة للرد على التهمة شفاهة او كتابة ويخطر بالقرار حال صدوره.

يتضمن عرضًا  امين شؤون الطالب رفع إليي اً قديم تقرير على مجلس المحاسبة ان ي  .ج 
موجزًا لوقائع الدعوى وحيثيات اإلتهام والدفاع وقرار المجلس الخاص بتوقيع العقوبة من 

 .عدمها
 .يجوز للمجلس التقدم بأّية توصيات إدارية تتعلق بالواقعة المطروحة  .د 
في حالة اإلدانة يصدر المجلس قراره بتوقيع أي من العقوبات الواردة في هذه الالئحة   .ه 

 فقط .
ر الطالب المعنـي بالقرار ويجوز له االستئناف ضده لدي أمين شؤون الطالب يخط .و 

 .خالل أسبوع من تاريخ إبالغه بالقرار
يجوز ألمين شؤون الطالب أن يؤيد أو يعدل أو يلغي قرار مجلس المحاسبة اإليجازية،  .ز 

 .كما يجوز له إعادة تشكيل المجلس وفق ما يراه مناسبًا وتكون قراراته نهائية

 : المحاسبة غير االيجازية4-1-3

يشكل مجلس المحاسبة غير اإليجازية من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس بقرار من  .أ 
 .أمين شئون الطالب بناءًا على نتائج التحقيق

اليجوز تقديم اي طالب لمجلس محاسبة غير ايجازي اال بعد اجراء تحقيق مكتوب عن  .ب 
 المخالفة.

ة ويستمع المجلس لشهود اإلتهام والدفاع ومناقشة مرتكب تدون إجراءات المحاسبة كامل .ج 
 .المخالفة واإلطالع على المستندات إن وجدت

 تزيل كل ورقة من اوراق المحضر بتوقيع المحقق وتقرأ على الطالب ويوقع عليها. .د 
يحق للطالب المعنـي االستعانة بأي طالب آخر أو عضو من هيئة التدريس لمعاونته في  .ه 

 .ه، ويكون له حق استجواب شهود اإلتهام واإلطالع علي المستنداتالدفاع عن نفس
 .بعد االستماع لألطراف والشهود يصدر المجلس قراره باإلدانة أو البراءة .و 
 العقوبات المنصوص عليها في المادة األولى  حالة اإلدانة يصدر المجلس أي من في .ز 

روف المحققة حسب طلب من الفصل الخامس من هذه الالئحة بعد االستماع لشهود الظ
 .مرتكب المخالفة
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 اتـــــــاملادة الثانية: العقوب

كل طالب يخل بأي بند من أي فصل من هذه الالئحة يكون مرتكبًا لمخالفة، وتجوز  :4-2-1
 :معاقبته بأي من العقوبات التالية

 لفت النظر والتوبيخ . .أ 
بأي منها إبتداءًا حسب درجة اإلنذار بدرجاته الثالث )أول ،ثاني ،نهائي( مع األخذ  .ب 

 .مع اخطار ولي امر الطالب المخالفة
 الغرامة أو دفع التعويض أو إصالح التلف أو الضرر الناتج عن تصرفه .ج 
 .الحرمان المؤقت من ممارسة األنشطة الطالبية .د 
 .الفصل المؤقت من الكلية .ه 
 .الفصل النهائي من الكلية .و 
 قرار لعميد الكلية للتصديق عليه ب يرفع الفي حال إيقاع عقوبة الفصل النهائي على طال .ز 
ال يجوز الجمع بين عقوبتين من العقوبات أعاله عدا العقوبة المنصوص عليها في البند  .ح 

 ى.من هذه المادة مع أية عقوبة أخر  )ج(

توقع على اي جمعية او رابطة او كيان طالبي مسجل في حالة مخالفته الحكام هذه  :4-2-2
 :الالئحة او النظم المعمول بها في الجامعة اي من الجزاءات التالية

 ار كتابة بايقاف النشاط وايقاف الدعم المقدم.ذاالن .أ 
 نشاط الجمعية او الرابطة او الكيان لمدة تتراوح من عام الى عامين.تجميد  .ب 
 ايقاف نشاط الجمعية او الرابطة او الكيان نهائيًا في حالة تكرار المخالفة. .ج 

 
 والاس تئناف املادة الثالثة: وقف اجراءات احملاس بة

 

 وقف إجـــــراءات المحاسبة: 4-3-1

إذا كانت المخالفة تتعلق بتهمة جنائية قبل الفصل فيها بواسطة  ال يجوز تقديم الطالب للمحاسبة
 .المختصة، وينعقد مجلس المحاسبة بعد صدور الحكم النهائي في التهمة الجنائية المحكمة
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 المراجــــعة والفحص: 4-3-2

مراحل التحقيق أو المحاسبة اإليجازية وغير  مرحلة من أي فييجوز لعميد الكلية  . أ
من تلقاء نفسه أو بناءًا على  سواءللمراجعة أو الفحص  اإليجازية أن يطلب األوراق

 .طرف متضرر جهة مختصة أو يأطلب 
األوراق لسلطة التحقيق أو المحاسبة  أو إعادة اتخذت التيللعميد حق تأييد اإلجراءات   . ب

من مجلسي التحقيق  أياإلجراءات أو إعادة تشكيل  القرار المناسب، أو حفظ هذه التخاذ
 .أو المحاسبة

 االستئناف: 4-3-3

خالل خمسة عشر  أمين شؤون الطالبتستأنف قرارات المحاسبة غير اإليجازية لدي  . أ
 .يومًا من تاريخ إبالغ الطالب المخالف بها

تستأنف قرارات امين شؤون الطالب خالل خمسة عشر يوما لدى عميد الكلية  والذي  . ب
أمين يكون قرار  يجوز له تأييد الجزاء أو تخفيضه  أو تكوين مجلس محاسبة جديد واال

 .بشأنها نهائياً  شؤون الطالب
 فيإيقاف تنفيذ سريان العقوبة لحين الفصل أو عميد الكلية  مين شؤون الطالبيجوز أل . ت

 .المرفوع إليه االستئناف
 
 

 

 : ال تتحمل الكلية مسؤلية اي خسارة او حادث او اصابة او وفاة تحدث للطالب اثناء5-8
 الدراسة اال وفقًا الحكام القانون.

: التتحمل الكلية مسؤلية القبض على طالب او اتهامه بواسطة سلطات الشرطة والعدالة 5-1
 لمخالفته القوانين السارية بالبالد. 

: اليجوز الي طالب ممارسة اي مهنة او عمل خاص يسيء الى سمعة المؤسسة او 5-3
 بها في البالد. مخالفة القوانين والضوابط المعمول

 احاكم عامة:  اخلامسالفصل 


