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 العالي التعلیم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباط تعلیمات: ٦ ملحق -ف
 ٢٠٠٧ لسنة ١٦٠ رقم العلمي والبحث

 -١- المادة

 :یأتي بما الطالب یلتزم

 والبحث لعاليا التعلیم وزارة تصدرها التي واألوامر والتعلیمات الداخلیة واألنظمة بالقوانین التقید- أوال
 الكلیة، المعهد).، الهیئة، الجامعة( ومؤسساتها العلمي

 الفتن ارةإث تعمد أو بسوء القومیة المشاعر أو الوطنیة الوحدة أو الدینیة بالمعتقدات المساس عدم-ثانیا
 .قوالً  أو فعالً  الدینیة أو العرقیة أو الطائفیة

 .خارجها أو داخلها الفعل أو بالقول مؤسساتها أو الوزارة سمعة إلى اإلساءة عدم-ثالثاً 

 سالتدری وهیئة لإلدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع یتنافى ما كل تجنب-رابعا
 .الطلبة بین والتعاون الزمالة وعالقات والموظفین

 والزماالت تللبعثا والترشیح التعیین عند علیه إیجابا سیؤثر الذي القویم المنضبط السلوك-خامسا
 .الدراسیة

 الجامعي الحرم داخل والسكینة والطمأنینة بالنظام اإلخالل شأنه من عمل أي عن االمتناع –سادسا
 .به القائمین على التستر أو علیه التحریض أو فیه المشاركة أو) المعهد أو الكلیة(

 .المعهد أو الكلیة أو الهیئة أو الجامعة وممتلكات الدراسیة المستلزمات على المحافظة-سابعا

 .المعهد أو الكلیة في الدراسة سیر بحسن اإلخالل عدم-ثامنا

 .حدة على هیئة أو جامعة كل خصوصیة تراعى أن على للطلبة المقرر الموحد بالزي التقید – تاسعا

 وفصن من صنف أي ممارسة أو التفرقة تعمیق شأنها من تنظیمات قیام إلى الدعوة تجنب-عاشراً 
 .االجتماعي أو الدیني أو السیاسي االضطهاد

 ءسوا طائفیة أو قومیة أو عرقیة مجموعة أو سیاسي تنظیم أو حزب ألي الدعایة تجنب-عشر حادي
 .الندوات إقامة أو والملصقات والالفتات الصور تعلیق في ذلك كان
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 دعائیة دینیة أو حزبیة ندوات إقامة أو محاضرات إللقاء حزبیة شخصیات دعوة عدم- عشر ثاني
 .الوطنیة الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم داخل

 -٢- المادة

 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب إذا بالتنبیه الطالب یعاقب 

 .الهیئة أو الجامعة في المقرر الموحد بالزي التقید عدم-أوال

 .الطلبة احد على بالقول تجاوزه أو الطلبة بین الزمالة عالقات إلى اإلساءة-ثانیا

 -٣- المادة

 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب إذا باإلنذار الطالب یعاقب

 .التنبیه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبیه المعاقبة یستوجب فعال-أوال

 .المعهد أو الكلیة أو الهیئة أو الجامعة في والسكینة والطمأنینة بالنظام إخالله– ثانیا

 -٤- المادة

 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب إذا یوما) ثالثین ٣٠( لمدة بالفصل الطالب یعاقب

 .اإلنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باإلنذار المعاقبة یستوجب فعال-أوال

 .التدریسیة الهیئة أعضاء غیر من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه-ثانیا  

 .خارجهما أو هدالمع أو الكلیة داخل إلیه یسيء بما التدریسیة الهیئة أعضاء بأحد بالتشهیر قیامه-ثالثا

 .واآلداب العام بالنظام تخل التي – الجامعي الحرم داخل – الملصقات بوضع قیامه-رابعا

 -٥- المادة

 إحدى ارتكب إذا واحدة دراسیة سنة على تزید ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب یعاقب
 :اآلتیة المخالفات

 .التعلیمات هذه) من ٤( المادة في علیها المنصوص األفعال احد ارتكابه تكرار- أوال

 الحرم اخلد الحزبیة أو السیاسیة التجمعات أو العرقیة أو الطائفیة التكتالت على حرض أو مارس-ثانیا
 .الجامعي
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 .التدریسیة الهیئة أعضاء غیر من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتداؤه-ثالثا

 .الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله-رابعا

 .مسلحة عنف بأعمال بالقیام التهدید-خامسا

 .الجامعي الحرم داخل إجازة بدون أو بإجازة بأنواعه السالح حملة-سادسا

 .عهدالم أو الكلیة أو الهیئة أو الجامعة ممتلكات في أضرارا الجسیم بإهماله أو عمدا إحداثه- سابعا

 .الدینیة المعتقدات أو الوطنیة الوحدة إلى إساءته-ثامنا

 .ماخارجه أو المعهد أو الكلیة داخل في التدریسیة الهیئة أعضاء احد على بالقول تجاوزه-تاسعا

 .الفعل أو بالقول الهیئة أو الجامعة سمعة إلى اإلساءة- عاشرا

 .الدراسة سیر بحسن المتعمد إخالله- عشر حادي

 .هدالمع أو الكلیة ومنتسبي الطلبة زمالئه على واالحتیال النصب ارتكابه ثبوت-عشر ثاني 

 -٦- المادة

 إذا یدهق ویرقن الهیئة أو الجامعة من وبقرار المعهد أو الكلیة من النهائي بالفصل الطالب یعاقب 
 :اآلتیة المخالفات إحدى ارتكب

 .التعلیمات هذه من) ٥( المادة في علیها المنصوص المخالفات إحدى تكراره- أوال

 الكلیة أو ةالهیئ أو الجامعة في المحاضرین أو التدریسیة الهیئة أعضاء احد على بالفعل اعتداؤه-ثانیا
 .المعهد أو

 .العامة واآلداب لألخالق ومناف مشین فعل إتیانه-ثالثا

 ینالمحرض من كونه أو مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق أو كتب أو مستندات أیة تقدیمه-رابعا
 .التزویر على

 مساعدةال أو فیه اشتراكه أو الجامعي الحرم داخل والطمأنینة باألمن یخل عمال ارتكابه ثبوت-خامسا
 .علیه

 .نةس من ألكثر فیها محكومیته مدة تزید بالشرف مخلة جنحة أو بجنایة علیه الحكم عند-سادسا
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 -٧- المادة

 هذه من) ٦) و(٥) و(٤) و(٣) و(٢(المواد في علیها المنصوص العقوبات فرض یمنع ال-أوال 
 قوانینال طائلة تحت المخالفة وقعت إذا األخرى العقوبات فرض، من المخالف الطالب على التعلیمات

 .العقابیة

 لنظرا فیكون المعهد أو الجامعة خارج إلیه نسب فعل عن الطالب ضد جزائیة دعوى حركت إذا- ثانیا
 .الجزائیة الدعوى في البت یتم حتى مؤجال انضباطیا فیه

 -٨- المادة

 عضاءأ من اثنین وعضویة العمید معاون برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد أو الكلیة عمید یشكل
 ویكلف )المنتخب( الطلبة اتحاد عن وممثل، قانونیا اللجنة أعضاء أحد یكون أن على التدریسیة الهیئة
 .اللجنة مقرریة بأعمال اإلداریین الموظفین أحد

 -٩- المادة

 .الطلبة انضباط لجنة بها توصِ  لم ما انضباطیة عقوبة أیة فرض یجوز ال

 -١٠-المادة

، المعهد أو الكلیة مجلس من بقرار التعلیمات هذه في علیها المنصوص االنضباطیة العقوبات تفرض
 .المعهد أو الكلیة عمید إلى صالحیاته تخویل وللمجلس

 -١١-المادة

 .قطعیة واإلنذار التنبیه عقوبة تكون – أوال

 الفصل قرار على االعتراض)  یوما٣٠( على تزید ال لمدة المعهد أو الكلیة من المفصول للطالب-ثانیا
 .قطعیا قراره ویكون المعهد أو الكلیة مجلس لدى

 الفصل قرار على االعتراض)  یوما٣٠( على تزید لمدة المعهد أو الكلیة من المفصول للطالب-ثالثا
 .قطعیا قراره ویكون الجامعة رئیس لدى

 مجلس لدى الفصل قرار على االعتراض نهائیا فصال المعهد أو الكلیة من المفصول للطالب-رابعا
 .قطعیا قراره ویكون الجامعة

 -١٢-المادة
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 من) ابعار ( و)  ثالثا( و)  ثانیا(  البنود في علیها المنصوص الفصل قرارات على االعتراض للطالب
 بلیغهت تعذر فإن، بحقه الصادر بالقرار تبلیغه تاریخ من أیام ٧ خالل التعلیمات هذه من -١١-المادة

 .اإلعالنات لوحة في الفصل قرار نشر تاریخ من یوما١٥ خالل االعتراض حق فله

 -١٣-المادة

 ولي بها ویبلغ، یوما) ١٥( عن تقل ال مدة المعهد أو الكلیة في اإلعالنات لوحة في العقوبة قرار یعلق
 .تحریریا الطالب أمر

 -١٤-المادة

 .١٩٨٩ لسنة) ١٩( رقم العالي التعلیم طلبة انضباط تعلیمات تلغى

 -١٥-المادة

 رسمیة.ال الجریدة في نشرها تاریخ من التعلیمات هذه تنفذ
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