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  ارات لانونٌةاستش –إطرح سؤالن 
 ًوٌك 

 درر العراق 

سسات وزارة التعليم العالي تعليمات انضباط الطلبة في مؤ
 والبحث العلمي

 التصنٌف تربٌة وتعلٌم
 اتحادي –الجهة المصدرة العراق 

 علٌماتنوع التشرٌع ت
 160رلم التشرٌع 

 2007تارٌخ التشرٌع 
 سرٌان التشرٌع ساري

 عنوان التشرٌع تعلٌمات انضباط الطلبة فً مؤسسات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 2| رلم الصفحة: 4| عدد الصفحات:  22/02/2007| تارٌخ: 4034المصدر الولائع العرالٌة | رلم العدد:

 
 استناد

( من لانون وزارة التعلٌم  47( من المادة )  2( والفمرة )  37( من المادة )  2كام الفمرة ) استنادا الى اح
 . 1988( لسنة  40العالً والبحث العلمً رلم ) 

 1المادة 

 ٌلتزم الطالب بما ٌاتً :
تعلٌم العالً التمٌد بالموانٌن واالنظمة واالنظمة الداخلٌة والتعلٌمات واالوامر التً تصدرها وزارة ال –اوال 
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 والبحث العلمً ومؤسساتها ) الجامعة ، الهٌئة ، الكلٌة ، المعهد ( .
عدم المساس بالمعتمدات الدٌنٌة او الوحدة الوطنٌة او المشاعر المومٌة بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفٌة  –ثانٌا 

 او العرلٌة او الدٌنٌة فعال او لوال .
 زارة او مؤسساتها بالمول او الفعل داخلها او خارجها .عدم االساءة الى سمعة الو –ثالثا 

تجنب كل ما ٌتنافى مع السلون الجامعً من انضباط عال واحترام لالدارة وهٌئة التدرٌس والموظفٌن  –رابعا 
 وعاللات الزمالة والتعاون بٌن الطلبة .

 ترشٌح للبعثات والزماالت الدراسٌة .السلون المنضبط الموٌم الذي سٌؤثر اٌجابا علٌه عند التعٌٌن وال –خامسا 
االمتناع عن اي عمل من شانه االخالل بالنظام والطمانٌنة والسكٌنة داخل الحرم الجامعً ) الكلٌة او  –سادسا 

 المعهد ( او المشاركة فٌه والتحرٌض علٌه او التستر على المائمٌن به .
 جامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد .المحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات ال –سابعا 
 عدم االخالل بحسن سٌر الدراسة فً الكلٌة او المعهد . –ثامنا 

 التمٌد بالزي الموحد الممرر للطلبة على ان تراعى خصوصٌة كل جامعة او هٌئة على حدى . –تاسعا 
اي صنف من صنوف االضطهاد تجنب الدعوة الى لٌام تنظٌمات من شانها تعمٌك التفرلة او ممارسة  –عاشرا 

 السٌاسً او الدٌنً او االجتماعً .
تجنب الدعاٌة الي حزب او تنظٌم سٌاسً او مجموعة عرلٌة او لومٌة او طائفٌة سواء كان ذلن  –حادي عشر 

 فً تعلٌك الصور والالفتات والملصمات او الامة الندوات .
الامة ندوات حزبٌة او دٌنٌة دعائٌة داخل الحرم  عدم دعوة شخصٌات حزبٌة اللماء محاضرات او –ثانً عشر 

 الجامعً حفاظا على الوحدة الوطنٌة .

 2المادة 

 ٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة :
 عدم التمٌد بالزي الموحد الممرر فً الجامعة او الهٌئة . –اوال 
 تجاوزه بالمول على احد الطلبة .االساءة الى عاللات الزمالة بٌن الطلبة او  –ثانٌا 

 3المادة 

 ٌعالب الطالب بالتنبٌه اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة :
 فعال ٌستوجب المعالبة بالتنبٌه مع سبك معالبته بعموبة التنبٌه . –اوال 
 اخالله بالنظام والطمانٌنة والسكٌنة فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد . –ثانٌا 

 4المادة 

 ( ثالثٌن ٌوما اذا ارتكب احدى المخالفات االتٌة : 30ٌعالب الطالب بالفصل لمدة ) 
 فعال ٌستوجب المعالبة باالنذار مع سبك معالبته بعموبة االنذار . –اوال 
 تجاوزه بالمول على احد منتسبً الجامعة من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة . –ثانٌا 
 باحد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء الٌه داخل الكلٌة او المعهد او خارجهما .لٌامه بالتشهٌر  –ثالثا 

 التً تخل بالنظام العام واالداب . –داخل الحرم الجامعً  –لٌامه بوضع الملصمات  –رابعا 

 5المادة 



المخالفات  ٌعالب الطالب بالفصل المؤلت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة اذا ارتكب احدى
 االتٌة :

 ( من هذه التعلٌمات . 4اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص علٌها فً المادة )  –اوال 
مارس او حرض على التكتالت الطائفٌة او العرلٌة او التجمعات السٌاسٌة او الحزبٌة داخل الحرم  –ثانٌا 

 الجامعً .
 من غٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة . اعتدائه بالفعل على احد منتسبً الجامعة –ثالثا 

 استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة . –رابعا 
 التهدٌد بالمٌام باعمال عنف مسلحة . –خامسا 
 حمله السالح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعً . –سادسا 
 و الهٌئة او الكلٌة او المعهد .احداثه عمدا او باهماله الجسٌم اضرارا فً ممتلكات الجامعة ا –سابعا 
 اساءته الى الوحدة الوطنٌة او المعتمدات الدٌنٌة . –ثامنا 

 تجاوزه بالمول على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الكلٌة او المعهد او خارجهما . –تاسعا 
 االساءة الى سمعة الجامعة او الهٌئة بالمول او الفعل . –عاشرا 

 ه المتعمد بحسن سٌر الدراسة .اخالل –حادي عشر 
 ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زمالءه الطلبة ومنتسبً الكلٌة او المعهد . –ثانً عشر 

 6المادة 

ٌعالب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة او المعهد وبمرار من الجامعة او الهٌئة وٌرلن لٌده اذا ارتكب احدى 
 المخالفات االتٌة :

 ( من هذه التعلٌمات . 5ه احدى المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ) تكرار –اوال 
اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة او المحاضرٌن فً الجامعة او الهٌئة او الكلٌة او المعهد  –ثانٌا 

. 
 اتٌانه فعل مشٌن ومناف لالخالق واالداب العامة . –ثالثا 

ت او كتب او وثائك مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضٌن على تمدٌمه اٌة مستندا –رابعا 
 التزوٌر .

 ثبوت ارتكابه عمال ٌخل باالمن والطمانٌنة داخل الحرم الجامعً او اشتراكه فٌه او المساعدة علٌه . –خامسا 
 ثر من سنة .عند الحكم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة محكومٌته فٌها الك –سادسا 

 7المادة 

( من هذه  6( و )  5( و )  4( و ) 3( و)  2ال ٌمنع فرض العموبات المنصوص علٌها فً المواد )  –اوال 
 التعلٌمات على الطالب المخالف ، من فرض العموبات االخرى اذا ولعت المخالفة تحت طائلة الموانٌن العمابٌة .

عن فعل نسب الٌه خارج الجامعة او المعهد فٌكون النظر فٌه  اذا حركت دعوى جزائٌة ضد الطالب –ثانٌا 
 انضباطٌا مستاخرا الى حٌن البت فً الدعوى الجزائٌة .

 8المادة 



ٌشكل عمٌد الكلٌة او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمٌد وعضوٌة اثنٌن من اعضاء الهٌئة 
ا . وممثل عن اتحاد الطلبة ) المنتخب ( وٌكلف احد الموظفٌن التدرٌسٌة على ان ٌكون احد اعضاء اللجنة لانونٌ

 االدارٌٌن باعمال ممررٌة اللجنة .

 9المادة 

 ال ٌجوز فرض اٌة عموبة انضباطٌة ما لم توصً بها لجنة انضباط الطلبة .

 10المادة 

المعهد ، وللمجلس تفرض العموبات االنضباطٌة المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات بمرار من مجلس الكلٌة او 
 تخوٌل صالحٌاته الى عمٌد الكلٌة او المعهد .

 11المادة 

 تكون عموبة التنبٌه واالنذار لطعٌة . –اوال 
( ثالثٌن ٌوما االعتراض على لرار  30للطالب المفصول من الكلٌة او المعهد لمدة ال تزٌد على )  –ثانٌا 

 عٌا .الفصل لدى مجلس الكلٌة او المعهد وٌكون لراره لط

 12المادة 

للطالب االعتراض على لرارات الفصل المنصوص علٌها فً البنود ) ثانٌا ( و) ثالثا ( و) رابعا ( من المادة ) 
( سبعة اٌام من تارٌخ تبلغه بالمرار الصادر بحمه ، فان تعذر تبلغه فله حك  7( من هذه التعلٌمات خالل )  11

 تارٌخ نشر لرار الفصل فً لوحة االعالنات . ( خمسة عشر ٌوما من 15االعتراض خالل ) 

 13المادة 

( خمسة عشر ٌوما ، وٌبلغ بها  15ٌعلك لرار العموبة فً لوحة االعالنات فً الكلٌة او المعهد مدة ال تمل عن ) 
 ولً امر الطالب تحرٌرٌا .

 14المادة 

 . 1989( لسنة  19تلغى تعلٌمات انضباط طلبة التعلٌم العالً رلم ) 

 15ادة الم

 تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة .
 د . عبد ذٌاب العجٌلً

 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً



  2007تشرٌعات ولوانٌن 
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