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 الئحة 

 الزي والمظهر داخل الحرم الجامعي الضوابط السلوكية و 

    (1مادة )

بية الرياضية متفقا مع عادات وتقاليد مجتمع  يجب ان يكون مظه        ر والزي لطلبة زطالبات الكلية التر

ي سويف وقيمة االجتماعية واالخالقية المتعارف عليها . 
 بن 

(2مادة )  

ي :  وسلوكيات  يجب ان يكون مظهر وزي         
وط االتر     الطالبات وفقا للشر

ت بكم والبنط   ي شتر
ي ) النر

ام بالزي الرياض  ي ( داخل القاعات التدريسية النظرية . االلتر 
 لون الرياض 

ات العملية داخل القاعات التدريسية العملية طبقا    ي المخصص للمحاض 
ام بالزي الرياض  االلتر 

 لطبيعه كل مقرر عملي . 

 يكشف معالم الجسم .  
ً
 االيكون الملبس شفافا

 بالجسم )  
ً
 الجسم . ( أو ضيقا ً يحدد معالم stretchااليكون الملبس ملتصقا

 ( خارج القاعات التدريسية العملية . stretch) عدم ارتداء البودي والبنطلون  

 الخواتم ( –االساور  –عدم ارتداء االكسسوارات ) الحلق  

 عدم ارتداء سلسلة القدم أو الزند .  

ي اي جزء من اجزاء الوجه .  
 
 عدم ارتداء حلق ف

 عدم الرسم علي اليد او الزند .  

 ات االلوان الغريبة غتر المالوفه . عدم أصباغ الشعر ذ 

ت او بنطلون عليها كتابات او رسوم غتر الئقه .   ي شتر
 عدم ارتداء تر
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ل ) ال   شبشب(. عدم ارتداء نعال المت  

ات النظرية والعملية او   اي مكان عدم استخدام المحمول او التصوير او التسجيل داخل المحاض 

 داخل الحرم الجامعي . 

 (3مادة )

ي :  يجب ان     
وط االتر  يكون مظهر وزي وسلوكيات  الطالب وفقا للشر

ام بحلق الذقن .    االلتر 

 عدم أطالق اللحيه .  

 الشعر الخارجه عن المالوف . عدم اتباع تقليعات وقصات  

مواد داخل القاعات التدريسية ) النظرية ( او داخل المكاتب االدارية .    عدم ارتداء الشورت  او التر

ل ) الشبشب ( . عدم ارتداء نعال الم   ت  

 عدم ارتداء فانيالت او بنطلونات عليها كتابات او رسوم غتر الئقه ,  

 عات التدريسية النظرية والعملية . عدم التدخير  داخل الحرم الجامعي والقا 

 ( 4مادة )

 يقوم قسم شئون التعليم والطالب وادارة الكلية ) العميد والوكالء ( وأعضاء هيئة التدريس والهيئة     

ام بها   المعاونه باالعالن والتوعيه واالرشاد بخصوص معايتر الزي والمظهر والسلوكيات الواجب االلتر 

بية الرياضية   : خالل وذلك من داخل الحرم الجامعي لكلية التر

ات النظرية والعملية العضاء هيئة التدريس    . المحاض 

ي مقر الكلية .  
 
 لوحات ارشادية ف

ونية للكلية   ودليل الطالب  المواقع االلكتر
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 ( 5مادة ) 

ام الطالب والطالبات بالضوابط السابقة يوجه الي الطالب والطالبات انذار        ي حالة عدم التر 
 
ف

 من وكيل الكلية لشئون ا
ً
ي موقعا ام بالضوابط كتاتر لتعليم والطالب وعميد الكلية بتعهدا ً بااللتر 

بية الرياضية  .  السابقة داخل الحرم الجامعي لكلية التر

ي يوقع        (6مادة ) ام الطالب والطالبات بالضوابط السابقة بعد االنذار الكتاتر ي حالة عدم التر 
 
ف

ي ا
 
( لالئحه التنفذية لقانون  126لمادة )عميد الكلية العقوبات الثمانية االولي المنصوص عليها ف

 نظام تأديب الطالب . 1972( لسنة 49تنظيم الجامعات رقم ) 

ي       (7مادة )
 
ام الطالب والطالبات بالضوابط السابقة ف يوقع االستاذ او االستاذ المساعد  حالة عدم التر 

( 49ة لقانون تنظيم الجامعات رقم ) ( لالئحه التنفذي126العقوبات التاديبية االربعة االولي  طبقا للمادة )

 نظام تأديب الطالب : 1972لسنة 

 التبية شفاهه او كتابه.  

 مات الطالبية . الحرمان من بعض الخد 

 االنذار .  

  .
ً
 الحرمان من حضور دروس احد المقررت لمدة التجاوز شهرا

اتخاذ االجرات بالجراء المتبع العتماده و اخطار عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب        

 الالزمه حيال ذلك  

اكد من االجراءات المتبعه حيال الطالب اشعار أمن الجامعة الخاص بتولي مسئوليته للت ( 8مادة ) 

 لقواعد المتبعه . المخالفير  

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                   

 أ.م.د/ رشا محمد توفيق                 
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