
 

حة السلوك  ال�ئ
واملخالفات

ركة لضبط  نة املش�ت اللحج
السلوك

كلية فاطمة للعلوم الصحية 
�ي وبوليتكنك أبوظ�ب



تهدف الئحة السلوك لضبط سلوك الطالب والحد من انتشار المخالفات المتمثلة يف غرس وتعزيز 
األخالق الحميدة وممارسة السلوك اإليجايب.

 تطبق الئحة السلوك على طلبة بوليتكنك ابوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية وكما تهدف إىل:

•  بناء السلوك اإليجايب لدى الطلبة داخل الحرم الجامعي
•  االرتقاء بالسلوكيات اإليجابية وتعزيزها والحد من المخالفات السلوكية

•  تهيئة بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لتعزيز مبدأ التنشئة المتكاملة
•  تطبيق مبادئ وثقافة التشجيع والرعاية لدى المجتمع للحد من المخالفات السلوكية

•  تعريف الطلبة وأولياء األمور بالتزاماتهم لحفظ االنضباط الذايت
•  توفير مرجعية ضابطة للتعامل مع سلوكيات الطلبة

•  ضمان تخطيط وتنفيذ آليات لعالج المشكالت والمخالفات السلوكية والوقاية منها

•  إعادة تأهيل حاالت الطلبة سلوكياً وتربويا

حة السلوك واملخالفات ال�ئ



نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

1
الدخول من البوابة الرئيسية 

غير المخصصة للطلبة
لفت نظر

إنذار كتايب 
والخروج من الحرم 

الجامعي
إنذار كتايب

إنذار كتايب 
والخروج من الحرم 

الجامعي
فصل مؤقتإنذار نهايئ

تكرار المخالفة بعد 
المرة الثالثة يتم فصل 

الطالب نهائيا

2

محاولة الغش بشكل 
مباشر أو غير مباشر 

وبجميع أنواعه أو باستخدام 
االجهزة االلكترونية 

او الهواتف النقالة يف 
االمتحانات والواجبات 

المقررة

الرسوب يف 
المادة التي تمت 
عملية الغش فيها 

والحصول على 
عالمة 
 XF

وإنذار كتايب
 وخصم راتب شهر 

واحد  500 درهم

فصل مؤقت
والحصول على 

عالمة 
 XF

وإنذار كتايب
 وخصم راتب شهر 

واحد 500 درهم

---فصل نهايئ

3

الغش أو مساعدة اآلخرين 
يف الغش بشكل مباشر 

أو غير مباشر وبجميع 
أنواعه أو باستخدام االجهزة 

االلكترونية او الهواتف 
النقالة يف االمتحانات 

والواجبات المقررة

الرسوب يف 
المادة التي تمت 
عملية الغش فيها 

والحصول على 
عالمة 
 XF

وفصل نهايئ 

-----

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات

3



نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

4

تسريب أسئلة االمتحانات 
أو المشاركة فيه بأي شكل 

من األشكال
--- فصل نهايئفصل نهايئفصل مؤقت

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك

5

عدم االلتزام بقوانين اللباس 
الجامعي والمظهر العام: 
المكياج الملفت، العباءة 

الملفتة، عدم ارتداء الحجاب 
)الشيلة( بطريقة الئقة، 

ووضعها على الكتف ،
األظافر الطويلة، القصات 

الغريبة، تطويل الشعر 
للذكور وعدم االلتزام 

باللباس الوطني للذكور 
الكندورة والغترة , 
،Tattoo )الوشم(

تدين مستوى النظافة 
الشخصية والرائحة الكريهة، 

رائحة العطور القوية التي 
تسبب إزعاج لآلخرين

لفت نظر
إنذار كتايب 

والخروج من الحرم 
الجامعي

إنذار كتايب
والخروج من الحرم 
الجامعي وخصم 
راتب شهر واحد 

500 درهم

إنذار والخروج من 
الحرم الجامعي 

وخصم راتب شهر 
واحد 1000 درهم

إنذار نهايئ 
والخروج من الحرم 

الجامعي
وخصم راتب شهر 
واحد 1000 درهم

 فصل مؤقت

يسمح باللباس 
الوظيفي خالل فترة 

التدريب/العمل فقط

تكرار المخالفة بعد 
المرة الثالثة يتم فصل 

الطالب نهائيا

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

6

التشبه بالجنس اآلخر
يف الملبس والمظهر، 

كقصات الشعر ووضع 
مساحيق

التجميل للذكور 

-----فصل  نهايئ

7

التحرش أو االعتداء 
الجنسي داخل الحرم 

الجامعي أو الحافلة أو خالل 
المناشط المختلفة

-----فصل  نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

8

رفض تسليم البطاقة 
الجامعية أو الرقم الجامعي 

عند الطلب
-فصل  نهايئ-فصل مؤقتإنذار نهايئ إنذار كتايب

9
رفض ابراز برنامج الحصن 

عند الطلب

لفت نظر والخروج 
من الحرم 
الجامعي

-

الخروج من الحرم 
الجامعي وإنذار 

كتايب والتحويل إىل 
الجهات الرسمية 
المختصة التخاذ 
االجراءات الالزمة

-فصل مؤقت-
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب نهائيا

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

10

عدم احترام أعضاء الهيئة 
التدريسية أو اإلدارية أو 

العاملين أو الطلبة أو 
ضيوف الكلية )الصوت 

المرتفع، التشهير، اإلساءة 
اللفظية أو الكتابية أو التنمر 

بأنواعه وأشكاله المختلفة، 
االبتزاز(

إنذار نهايئ
وخصم راتب شهر 

واحد 500 درهم
-فصل نهايئفصل نهايئفصل مؤقت-

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك 

11

التعرض باإلساءة للرموز 
السياسية أو الدينية أو 

االجتماعية بالدولة
-----فصل نهايئ

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك 

12

بث أو ترويج أفكار 
ومعتقدات متطرفة أو 
تكفيرية أو إلحادية أو 

مسيئة لنظم المجتمع 
السياسية أواالجتماعية

-----فصل نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

13

اإلساءة إىل األديان 
السماوية أو غيرها، أو 

إثارة كل ما يسبب الفتنة 
الطائفية والمذهبية يف 

الحرم الجامعي أو بما ينايف 
روح التسامح

-----فصل نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

14

استخدام المفرقعات 
أو األسلحة الصوتية أو 

الدخانية
---فصل نهايئ-فصل مؤقت

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك 

15

حيازة أو استخدام األسلحة 
النارية أو البيضاء، أو ما 

فيما حكمها داخل الحرم 
الجامعي أو يف الحافلة أو 

المناشط المختلفة

-----فصل نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

16

إدانة الطالب من قبل 
المحكمة يف أي قضية 

أخالقية
------

تخضع لتقدير اللجنة 
المشتركة لضبط 

السلوك

17

لبس السماعات أو إجراء 
مكالمة هاتفية أثناء الحديث 

مع الموظفين )الخدمات 
الطالبية( أو خالل المحاضرة 

الدراسية 

فصل مؤقتإنذار نهايئ  إنذار نهايئإنذار كتايبإنذار كتايبلفت نظر
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب نهائيا

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

18

سوء استعمال األجهزة 
اإللكترونية كالحاسوب 

اللوحي وغيرها أثناء 
المحاضرة الدراسية، 

ويشمل ذلك ممارسة 
األلعاب اإللكترونية

فصل نهايئفصل مؤقت  إنذار نهايئإنذار كتايبإنذار كتايبلفت نظر

19

اختراق أو محاولة اختراق 
األجهزة االلكترونية 

)Hacking(
---فصل نهايئ-فصل مؤقت   

20

التدخين بجميع أنواعه يف 
الحرم الجامعي بما يف ذلك

Vaping smoke  

فصل مؤقت 
وخصم راتب شهر 

واحد 500 درهم
---فصل نهايئفصل نهايئ

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك

21

الدخول إىل األماكن 
والمرافق غير المصرح 

بدخولها
 فصل مؤقتإنذار كتايب-إنذار كتايب-لفت نظر

تكرار المخالفة بعد 
المرة الثالثة يتم فصل 

الطالب نهائيا

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

22

االكل او الشرب يف غير 
األماكن المصرح بها 
)الصفوف الدراسية، 
المختبرات، المصلى(

أعمال تطوعيةلفت نظر
خصم 20 ساعة 

من األعمال 
التطوعية )فزعة(

-إنذار نهايئإنذار كتايب

األعمال التطوعية ال 
تحتسب من ساعات 

التطوع المطلوبة 
من الطالب +تكرار 

المخالفة بعد المرة 
الثالثة يتم فصل 

الطالب مؤقت

23

إعطاء البطاقة لطالب آخر أو 
استخدام بطاقة طالب آخر 
للدخول والخروج )انتحال 

شخصية(

إنذار نهايئ وخصم 
راتب شهر واحد 

500 درهم
-

فصل مؤقت 
وخصم راتب شهر 

واحد 500 درهم
-فصل نهايئ-

24

الخروج من الكلية قبل 
انتهاء المحاضرات الدراسية 
بدون تصريح خروج أو بدون 

البطاقة الخضراء

-إنذار نهايئ-إنذار كتايب-لفت نظر
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب مؤقتاً

25

صف السيارة داخل المبنى 
بدون اذن أو تصريح مسبق 

للطالب
-إنذار نهايئ-إنذار كتايبإنذار كتايبلفت نظر

تكرار المخالفة بعد 
المرة الثالثة يتم فصل 

الطالب مؤقتاً 

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

26
االدعاء كذبا وتقديم شكوى 

كيدية ضد الموظفين
---فصل نهايئ-فصل مؤقت

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك

27

استخدام المواصالت بدون 
تسجيل مسبق أو دفع 

الرسوم المستحقة

لفت نظر  وسداد 
المبلغ المستحق

-
إنذار كتايب وسداد 
المبلغ المستحق

-إنذار نهايئ-
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب مؤقتاً

28

اإلدالء بشهادة ال تطابق 
الواقع أو بمعلومات غير 
صحيحة بقصد التضليل 

والكذب أو االمتناع عن 
الشهادة يف التحقيقات

-فصل نهايئ-فصل مؤقت-فصل مؤقت
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

29
االعتداء الجسدي على 

الموظفين أو الطالب
-----فصل نهايئ

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

30

تعاطي أو ترويج أو حيازة 
أي مواد مخدرة أو الحضور 
إىل الكلية تحت تأثيرها أو 

يف حالة سكر

-----فصل نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

31

نشر أو عرض مواد أو 
معلومات مخلة بالنظام 

العام أو اآلداب من خالل 
البريد االلكتروين او الشبكة 

المعلوماتية

-----فصل نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

32

جمع تبرعات داخل حرم 
الكلية ألي سبب كان بدون 

تصريح مسبق من إدارة 
الكلية

فصل نهايئفصل مؤقتفصل مؤقتإنذار نهايئإنذار نهايئإنذار كتايب

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك.
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب مؤقتا

33

ترك أو رمي المخلفات 
)طعام، مناديل، الخ( يف 

مرافق الكلية
لفت نظر

أعمال تطوعية 
وخصم راتب شهر 
واحد 500 درهم 

إنذار كتايب وأعمال 
تطوعية وخصم 
راتب شهر واحد 

500 درهم 

-

إنذار نهايئ وخصم 
20 ساعة من 

األعمال التطوعية 
)فزعة(

-

األعمال التطوعية ال 
تحتسب من ساعات 

التطوع )فزعة( 
المطلوبة من الطالب. 

تكرار المخالفة بعد 
المرة الثالثة يتم فصل 

الطالب مؤقتا

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

34

إقامة الحفالت أو تجمع 
الطلبة بدون تصريح مسبق 
من قسم الخدمات الطالبية

-إنذار نهايئ-إنذار كتايب-لفت نظر
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب مؤقتا

35
عدم احترام حراس األمن 

)عدم االمتثال لتوجيهاتهم(
فصل نهايئفصل مؤقتفصل مؤقتإنذار نهايئإنذار نهايئإنذار كتايب

36

الحديث أو الضحك بصوت 
عايل وازعاج اآلخرين يف 
األماكن غير المخصصة

فصل مؤقتإنذار نهايئ-إنذار كتايب-لفت نظر

37

إتالف أو كسر أو تخريب 
أو العبث بممتلكات الحرم 

الجامعي

إنذار كتايب وتغريم 
الطالب بدفع مبلغ 

االتالف
-

فصل مؤقت 
وتغريم الطالب 

بدفع مبلغ االتالف
-

تغريم الطالب 
بدفع مبلغ االتالف

وفصل نهايئ
-

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

38

عدم احترام سائق الباص 
)التحدث بأسلوب غير الئق، 

إمالء األوامر عليه(
فصل مؤقتإنذار نهايئإنذار نهايئإنذار كتايبإنذار كتايبلفت نظر

تكرار المخالفة بعد 
المرة الثالثة يتم فصل 

الطالب نهائيا

39
سرقة ممتلكات الغير أو 

التستر عليها
-----فصل نهايئ

يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة 

لضبط السلوك

40

جلب وحيازة وعرض وترويج 
مواد مادية أو إعالمية أو 

إلكترونية غير مرخص بها 
ومخالفة للقيم واألخالق 

واآلداب والنظام العام، وما 
يخدش الحياء العام

-----فصل نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

41

التحريض أو االتفاق مع 
الطالب على ارتكاب أعمال 

عنف أو مشاجرات ضد 
طلبة أو أشخاص داخل حرم 

الكلية

-فصل نهايئفصل نهايئفصل مؤقتفصل مؤقتإنذار نهايئ
يتم اتخاذ القرار من 

اللجنة المشتركة 
لضبط السلوك

42

عدم التزام الطالب أثناء 
التحقيق بالنظام وتجاوز 

حدود االخالق واآلداب 
الواجبة يف تصرفاته 

ومخاطبته ألعضاء لجنة 
ضبط السلوك

---فصل نهايئفصل نهايئفصل مؤقت

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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نوع املخالفة
املرة الثالثةاملرة الثانيةاملرة األولى

مالحظات
الحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىنالحد األقصىالحد األدىن

43
إعطاء الهوية الجامعية 

لشخص من خارج الكلية 
لغرض إدخاله

---فصل نهايئ-فصل مؤقت

44

استعمال وسائل االتصال 
أو التواصل االجتماعي أو 

التصوير يف أغراض غير 
قانونية أو غير أخالقية 

أو فيما يسئ للمؤسسة 
التعليمية أو العاملين بها 
أو اآلخرين داخل أو خارج 

الحرم الجامعي

إنذار كتايب وخصم 
راتب شهر واحد 

500 درهم

إنذار نهايئ وخصم 
راتب شهر واحد 

500 درهم

إنذار نهايئ وخصم 
راتب شهر واحد 

500 درهم
-فصل نهايئفصل مؤقت

45

اإلدالء بعملومات صحية 
/ طبية غير صحيحة أو 

مضللة أو عدم إخطار 
إدارة الخدمات الطالبية 

بالمعلومات أو المستجدات 
الصحية للطالب

إنذار كتايب
فصل مؤقت / 

فصل نهايئ
--فصل نهايئ-

يف المرة األوىل يتم 
مراجعة التقرير الطبي 

/ الصحي للطالب 
وبناء عليه يتم تحديد 

عقوبة الفصل )مؤقت 
أو نهايئ(

46

عدم االلتزام بالتدرج يف 
رفع االقتراحات والشكاوى 
ابتداًء من المرشد الطاليب 
)إدارة الخدمات الطالبية(، 

ويف حالة عدم االستجابة 
يرفع الطالب طلبه لمدير 
الكلية مباشرة للنظر يف 

موضوعه وال يجوز بأي حال 
من األحوال تخطي المراجع 

السابقة

فصل نهايئفصل مؤقتفصل مؤقتإنذار نهايئ-إنذار كتايب
تكرار المخالفة بعد 

المرة الثالثة يتم فصل 
الطالب نهائيا

مة من قا�ئ
املخالفات والعقوبات
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ىي حالة الفصل املؤقت ر املواطن�ف  عقوبة خصم الراتب لغ�ي

ىي ىي حالة الفصل النها�ئ �ف

ىي ىي حالة الفصل املؤقت أو النها�ئ �ف

o يتم رفع المخالفة إىل اللجنة المشتركة لضبط السلوك.

o يكون الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد )ال يشمل الفصل الصيفي(.

o تتم الموافقة النهائية واالعتماد من قبل مدير الكلية.

يتم رفع المخالفة إىل اللجنة المشتركة لضبط السلوك.   o

تتم الموافقة النهائية واالعتماد من قبل المدير العام.    o

يف حالة الفصل المؤقت أو النهايئ، يتم اتخاذ القرار من 
اللجنة المشتركة لضبط السلوك

تكرار املخالفة

حة السلوك ىي ال�ئ ة �ف ر املدرحج املخالفات غ�ي

ابالغ ولىي األمر

إذا كانت المخالفة غير مدرجة يف الئحة السلوك والمخالفات، يتم تقدير 
المخالفة والعقوبة من قبل اللجنة المشتركة لضبط السلوك. 

يتم إبالغ ويل األمر عند صدور المخالفة.

يحق للجنة فصل الطالب نهائيا ًيف حالة تكرار المخالفة ذاتها 
بما يزيد عن ثالث مرات.

يف حالة عقوبة خصم الراتب لغير المواطن، يتم إضافة مبلغ 
الخصم على الرسوم الدراسية.
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Student Behavior 
Oversight Committee

Misconducts
& Penalties

Fatima College of Health Sciences 
Abu Dhabi Polytechnic



The Code of Conduct aims to control students’ behavior and limit the spread of violations
by instilling and promoting good morals and practicing positive behaviour. 

The Code of Conduct applies to students of Abu Dhabi Polytechnic and
Fatima College of Health Sciences and aims to:

• Building student positive behaviour in the college community

• Promoting and encouraging positive conduct and limiting violations and misconducts

• Providing a suitable educational environment to achieve an integrated education

• Applying the principles and culture of encouraging and caring in society to minimize misconducts

• Promoting student and parent awareness of their obligations to keep self-control and good behaviour

• Providing a regulatory reference to deal with student behaviour

• Guaranteeing execution of proper mechanisms to tackle and resolve misconducts 

• Rehabilitating misconduct cases

The Code of Conduct 



Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

1
Entry through the main 
gate not designated for 
students

Verbal warning
Written warning 
and must leave 

the campus
Written warning

Written warning 
and must leave 

the campus

Final written 
warning

Temporary 
suspension

Repeat the violation 
after the third 
time, the student 
is dismissed from 
college

2

Attempting to cheat 
directly or indirectly 
and of all kinds or using 
electronic devices or 
mobile phones in exams 
and in any assignments

Failing the 
course, obtaining 

XF grade, 
receiving written 

warning and 
500 AED stipend 

deduction

Temporary 
dismissal, 

obtaining XF 
grade, receiving 
written warning 

and 500 
AED stipend 
deduction

Dismissed from 
college

- - -

3

Cheating or assisting 
others in cheating 
directly or indirectly, or 
using electronic devices 
or mobile phones 
in exams and in any 
assignments

Failing the 
course, obtaining 

XF grade, and 
dismissed from 

college

- - - - -

4
Leaking exam questions 
or participating in it in 
any way

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

Dismissed from 
college

- - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

5

Non-compliance with 
college dress code and 
general appearance: 
A heavy coating 
(makeup), flashy abaya, 
not wearing the hijab 
(Sheila) in a decent way, 
and placing it on the 
shoulder. Long nails, 
strange haircuts, long 
hair for male student and 
non-compliance with the 
national dress for males 
“Kandora and Ghutra”, 
Tattoo, low personal 
hygiene and bad smell, 
strong perfume smell 
that causes disturbing 
other.

Verbal warning
Written warning 
and must leave 

the campus

Written warning  
and leave the 
campus   and 

500 AED stipend 
deduction

Written warning  
and leave 

the campus   
and 1000 

AED stipend 
deduction

Final warning  
and leave 

the campus   
and 1000 

AED stipend 
deduction

Temporary 
suspension

Dress code is 
allowed during the 
training/work period 
only

Repeat the violation 
after the third 
time, the student 
is dismissed from 
college

6

Imitating the opposite 
gender,
In clothing and 
appearance, such as 
hairstyles and makeup 
for male students

Dismissed from 
college

-
-

- - -

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

7

Sexual harassment or 
assault on campus, bus, 
or during various college 
activities

Dismissed from 
college

-
-

- - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

8

Refusal giving the 
college ID card and/or 
college number upon 
request

Written warning Final warning
Temporary 
suspension

-
Dismissed from 

college
-

9
Refusal to present 
Alhosn Application upon 
request

Verbal warning 
and leave the 

campus
-

Leave the 
campus, 

written warning 
and refer to 
the official 
authorities 
to take the 
necessary 
action(s)

-
Temporary 
suspension

Repeat the violation 
after the third 
time, the student 
is dismissed from 
college

10

Disrespect for faculty 
or administrative staff, 
employees, students or 
guests of the college 
(aggressive demeanor, 
loud voice, defamation, 
verbal or written abuse 
or bullying of various 
types and forms, 
blackmail)

Final warning 
and leave the 
campus and 

500 AED stipend 
deduction

-
Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

Dismissed from 
college

-
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

11
Abuse of political, 
religious or social 
symbols in the country

Dismissed from 
college

-
-

- - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

12

Broadcasting 
or promoting 
extremist beliefs, 
excommunication, 
atheistic or offensive 
ideas and beliefs to the 
religious, political or 
social systems of society

Dismissed from 
college

- - - - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

13

Insulting religions or 
others, or provoking 
everything that causes 
sectarian strife on 
campus or contrary to 
the spirit of tolerance

Dismissed from 
college

- - - - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

14
Use of fireworks of any 
kind (causing smoke 
and/or loud noise, etc.)

Temporary 
suspension

-
Dismissed from 

college
- - -

The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

15

Possession or use of 
firearms, blades, or the 
like on campus, on the 
bus, or in various college 
activities

Dismissed from 
college

-
-

- - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

16
Conviction of the student 
by the court in any legal 
case

- - - - - -

The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee 
on a case by case 
basis

17

Wearing headphones 
or making a phone call 
while talking to faculty, 
staff (student services) or 
during a lecture, exam, 
tutorial, labs., clinical, 
etc.

Verbal warning Written warning Written warning Final warning Final warning
Temporary 
suspension

Repeat the violation 
after the third time, 
the student will 
be dismissed from 
college

18

Misuse of any electronic 
devices such as tablets 
and others during a 
lecture, exam, tutorial, 
labs., clinical, etc.

Verbal warning Written warning- Written warning Final warning
Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

19
Hacking or attempting to 
hack electronic devices

Temporary 
suspension

- Dismissed from 
college

- - -

20

Smoking of all kinds on 
campus premises or 
during college activities, 
inclusive of vaping or 
mist of any kind

Temporary 
suspension and 
500 AED stipend 

deduction

Dismissed from 
college

Dismissed from 
college

- - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

21
Entering unauthorized 
places and facilities

Verbal warning - Written warning - Final warning
Temporary 
suspension

Repeat the violation 
after the third time, 
the student will 
be dismissed from 
college

22

Eating or drinking in 
unauthorized places (e.g. 
classrooms, laboratories, 
prayer rooms, etc.)

Verbal warning Volunteer work

20 hours 
deduction from 
volunteer work 

(Fazaa)

Written warning Final warning -

Volunteer work is 
not counted from 
the volunteer hours 
required of the 
student + repeat 
the violation after 
the third time, the 
student is under 
suspension

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

23

Misuse of college ID 
card between students 
(E.g. Identity Theft / 
Impersonations) to enter 
& exit college

Final warning 
and 500 

AED stipend 
deduction

-

Temporary 
suspension

and 500 
AED stipend 
deduction

-
Dismissed from 

college
-

24

Leaving college before 
class schedule (Exit 
college without green 
card and /or permission)

Verbal warning - Written warning - Final warning -

Repeat the violation 
after the third 
time, the student is 
under Temporary 
suspension

25
Using campus parking 
area without prior 
permission

Verbal warning Written warning Written warning - Final warning -

Repeat the violation 
after the third 
time, the student is 
under Temporary 
suspension

26
Providing false malicious 
complaint(s) against 
employee(s)

Temporary 
suspension

-
Dismissed from 

college
- - -

The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

27

Using college 
transportation without 
prior registration or fees 
payment

Verbal warning 
and payment of 
the amount due

-
Written warning 
and payment of 
the amount due

- Final warning -

Repeat the violation 
after the third time, 
the student is under
Temporary 
suspension

28

Providing incorrect 
testimony and / or 
information with the 
purpose of misleading 
investigation

Temporary 
suspension

-
Temporary 
suspension

-
Dismissed from 

college
-

The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

29
Physical abuse to an 
employee or a student

Dismissed from 
college

- - - - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

30

Consumption, possession 
or distribution of 
alcohol, drugs, or any 
illegal material and / or 
attending to the college 
intoxicated

Dismissed from 
college

- - - - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

31

Distributing any obscene 
materials through 
email account and / or 
network

Dismissed from 
college

- - - - -
The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

32
Collecting charity for 
any purpose - in campus 
without prior permission

Written warning Final warning Final warning
Temporary 
suspension

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

The decision is made 
by Student behavior 
oversight committee

33

Degradation of facilities 
(E.g. Leaving or throwing 
food waste, paper tissue, 
etc.)

Verbal warning

Volunteer 
work and 500 
AED stipend 
deduction

Written warning 
and volunteer 
work and 500 
AED stipend 
deduction

-

Final warning 
and deduction 
of 20 hours of 

volunteer work 
(Fazaa)

-

Repeat the violation 
after the third time, 
the student is under
Temporary 
suspension

34

Student gatherings and / 
or partying without prior 
permission from student 
services dept. (includes 
gathering of male and 
female students)

Verbal warning - Written warning - Final warning -

Repeat the violation 
after the third time, 
the student is under
Temporary 
suspension

List of 

Misconducts &  Penalties

11



Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

35

Disrespecting security 
guards (E.g. refusing 
to follow instructions 
received by security 
guards)

Written warning Final warning Final warning
Temporary 
suspension

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

36

Causing inconvenience 
and disturbance to 
others (E.g. Talking and 
/ or laughing loudly in 
unallocated places)

Verbal warning - Written warning - Final warning
Temporary 
suspension

37

Damages, break, 
vandalizing and/
or misuse any of the 
campus property

Written warning 
and pay the 
amount of
damages

-

Pay the amount 
of

damages and
Temporary 
suspension

-

Pay the amount 
of

damages and
dismissed from 

college

-

38
Disrespecting bus driver 
(E.g. Inappropriate talk, 
giving orders)

Verbal warning Written warning Written warning Final warning Final warning
Temporary 
suspension

Repeating the 
violation after the 
third time, the 
student
Will be dismissed 
from college

List of 

Misconducts &  Penalties

12



Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

39
Stealing and / or 
covering up stolen 
property of others

Dismissed from 
college

- - - - -

The decision is 
made by the Student 
behavior oversight 
committee

40

Bringing, possessing, 
displaying and 
promoting unauthorized 
material, (Physical, 
media or electronic) that 
violate / offend public 
morality

Dismissed from 
college

- - - - -

The decision is 
made by the Student 
behavior oversight 
committee

41

Incitement or agreeing 
on committing any acts 
of violence or quarrels 
against others on 
campus

Final warning
Temporary 
suspension

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

Dismissed from 
college

-

The decision is 
made by the Student 
behavior oversight 
committee

42

Non-compliance 
during the investigation 
to comply with the 
process and showing 
inappropriate attitude 
towards student behavior 
oversight committees

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

Dismissed from 
college

- - -

List of 

Misconducts &  Penalties
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Misconduct Type
1st Offence 2nd Offence 3rd Offence

Comments
The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

The bare
minimum

The bare       
maximum

43

Misuse of college ID 
card (E.g. Identity Theft 
/ Impersonations) to 
persons that are not 
students

Temporary 
suspension

-
Dismissed from 

college
- - -

44

Misuse of 
communication 
tools, social media, 
or photography for 
the illegal or immoral 
purposes, which 
offends the college, its 
employees, or others 
inside or outside the 
campus

Written warning 
and 500 

AED stipend 
deduction

Final warning 
and 500 

AED stipend 
deduction

Final warning and 
500 AED stipend 

deduction

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

-

45

Providing incorrect 
and / or misleading 
medical information and 
not informing student 
service dept. about 
the updates regarding 
medical health condition, 
if any

Written warning

Temporary 
suspension

/
Dismissed from 

college

-
Dismissed from 

college
- -

If first time offence, 
medical/health 
report is reviewed 
and the decision is 
made by
Student behavior 
oversight committee

46

Failure to adhere 
or comply with the 
appropriate escalation 
for student complaint 
policy and procedure 
(student grievances) or 
suggestions

Written warning - Final warning
Temporary 
suspension

Temporary 
suspension

Dismissed from 
college

Repeating the 
violation after the 
third time, the 
student will be 
dismissed from 
college

List of 

Misconducts &  Penalties

14



Student Behavior Oversight Committee Stipend Deduction for Nationals

Stipend Deduction for Non-Nationals
In case of Temporary Suspension: 

Committee’s Right

Student Behavior Oversight Committee

In case of Final Dismissal: 

Notification
In case of Temporary Suspension and/
or Final Dismissal

is defined as a central committee between ADPoly and FCHS In the case of a penalty for Stipend Deduction for nationals, the 
amount shall be deducted from the stipend.

In the case of a penalty for Stipend Deduction for non-nationals, 
the amount of the deduction is added to the tuition fees.

o The violation is submitted to the Student behavior oversight 
committee.

o The temporary suspension is for one semester, not including 
the summer semester.

o Final approval authorization is carried out by the College 
Director.

o The violation is submitted to the Student behavior 
oversight committee.

o Final approval authorization is carried out by the IAT 
Managing Director

The student and guardian(s) shall be notified when the 
penalty is issued.the recommendation shall be made by the Student behavior 

oversight committee. 

The committee has the right to permanently dismiss the 
student in case of repeating the same violation more than 
three times.

If the violation is not included in the code of misconduct and 
penalties, the misconduct and penalty shall be assessed by 
the student behavior oversight committee.
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