(تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
المادة ()1

المادة ()2

المادة ()3

المادة ()4

.
ٌلتزم الطالب بما ٌأتـــــــــً:
أوال  -التقٌد بالقوانٌن واألنظمة الداخلٌة والتعلٌمات واألوامر التً تصدرها وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً ومؤسساتها (الجامعة ،الهٌئة ،الكلٌة ،المعهد(.
ثانٌا -عدم المساس بالمعتقدات الدٌنٌة أو الوحدة الوطنٌة أو المشاعر القومٌة بسوء أو تعمد
إثارة الفتن الطائفٌة أو العرقٌة أو الدٌنٌة فعلا أو قوالا.
ثالثا ا -عدم اإلساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
رابعا -تجنب كل ما ٌتنافى مع السلوك الجامعً من انضباط عال واحترام لإلدارة وهٌئة
التدرٌس والموظفٌن وعلقات الزمالة والتعاون بٌن الطلبة.
خامسا -السلوك المنضبط القوٌم الذي سٌؤثر إٌجابا علٌه عند التعٌٌن والترشٌح للبعثات
والزماالت الدراسٌة.
سادسا – االمتناع عن أي عمل من شأنه اإلخلل بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة داخل الحرم
الجامعً (الكلٌة أو المعهد) أو المشاركة فٌه أو التحرٌض علٌه أو التستر على القائمٌن به.
سابعا -المحافظة على المستلزمات الدراسٌة وممتلكات الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد.
ثامنا-عدم اإلخلل بحسن سٌر الدراسة فً الكلٌة أو المعهد.
تاسعا – التقٌد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصٌة كل جامعة أو هٌئة
على حدة.
عاشراا -تجنب الدعوة إلى قٌام تنظٌمات من شأنها تعمٌق التفرقة أو ممارسة أي صنف من
صنوف االضطهاد السٌاسً أو الدٌنً أو االجتماعً.
حادي عشر-تجنب الدعاٌة ألي حزب أو تنظٌم سٌاسً أو مجموعة عرقٌة أو قومٌة أو
طائفٌة سواء كان ذلك فً تعلٌق الصور واللفتات والملصقات أو إقامة الندوات.
ثانً عشر -عدم دعوة شخصٌات حزبٌة إللقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبٌة أو دٌنٌة
دعائٌة داخل الحرم الجامعً حفاظا على الوحدة الوطنٌة .
.
.
ٌعاقب الطالب بالتنبٌه إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة:
أوال -عدم التقٌد بالزي الموحد المقرر فً الجامعة أو الهٌئة.
ثانٌا -اإلساءة إلى علقات الزمالة بٌن الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
.
.
ٌعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة:
أوال -فعل ٌستوجب المعاقبة بالتنبٌه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبٌه.
ثانٌا – إخلله بالنظام والطمأنٌنة والسكٌنة فً الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو المعهد.
.
.
ٌعاقب الطالب بالفصل لمدة ()33ثلثٌن ٌوما إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة:

المادة ()5

المادة ()6

أوال -فعل ٌستوجب المعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة اإلنذار.
ثانٌا-تجاوزه بالقول على احد منتسبً الجامعة من غٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.
ثالثا -قٌامه بالتشهٌر بأحد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بما ٌسًء إلٌه داخل الكلٌة أو المعهد أو
خارجهما.
رابعا-قٌامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعً – التً تخل بالنظام العام واآلداب .
.
.
ٌعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزٌد على سنة دراسٌة واحدة إذا ارتكب
إحدى المخالفات اآلتٌة:
أوال -تكرار ارتكابه احد األفعال المنصوص علٌها فً المادة ()4من هذه التعلٌمات.
ثانٌا -مارس أو حرض على التكتلت الطائفٌة أو العرقٌة أو التجمعات السٌاسٌة أو الحزبٌة
داخل الحرم الجامعً.
ثالثا -اعتداؤه بالفعل على احد منتسبً الجامعة من غٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.
رابعا -استعماله العنف ضد زملئه من الطلبة.
خامسا -التهدٌد بالقٌام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا -حملة السلح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعً.
سابعا  -إحداثه عمدا أو بإهماله الجسٌم أضرارا فً ممتلكات الجامعة أو الهٌئة أو الكلٌة أو
المعهد.
ثامنا -إساءته إلى الوحدة الوطنٌة أو المعتقدات الدٌنٌة.
تاسعا -تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً داخل الكلٌة أو المعهد أو
خارجهما.
عاشرا  -اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو الهٌئة بالقول أو الفعل.
حادي عشر -إخلله المتعمد بحسن سٌر الدراسة.
ثانً عشر -ثبوت ارتكابه النصب واالحتٌال على زملئه الطلبة ومنتسبً الكلٌة أو المعهد .
.
.
ٌعاقب الطالب بالفصل النهائً من الكلٌة أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهٌئة وٌرقن قٌده
إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتٌة:
أوال  -تكراره إحدى المخالفات المنصوص علٌها فً المادة ( )5من هذه التعلٌمات.
ثانٌا -اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة أو المحاضرٌن فً الجامعة أو الهٌئة
أو الكلٌة أو المعهد.
ثالثا -إتٌانه فعل مشٌن ومناف لألخلق واآلداب العامة.
رابعا -تقدٌمه أٌة مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من
المحرضٌن على التزوٌر.
خامسا -ثبوت ارتكابه عمل ٌخل باألمن والطمأنٌنة داخل الحرم الجامعً أو اشتراكه فٌه أو
المساعدة علٌه.
سادسا -عند الحكم علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف تزٌد مدة محكومٌته فٌها ألكثر من
سنة.

المادة ()7

المادة ()8

المادة ()9
المادة ()13

المادة ()11

المادة ()12

المادة ()13

.
.
أوال -ال ٌمنع فرض العقوبات المنصوص علٌها فً المواد()2و()3و()4و()5و( )6من هذه
التعلٌمات على الطالب المخالف ،من فرض العقوبات األخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة
القوانٌن العقابٌة.
ثانٌا -إذا حركت دعوى جزائٌة ضد الطالب عن فعل نسب إلٌه خارج الجامعة أو المعهد
فٌكون النظر فٌه انضباطٌا مؤجل حتى ٌتم البت فً الدعوى الجزائٌة
.
.
ٌشكل عمٌد الكلٌة أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العمٌد وعضوٌة اثنٌن من
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة على أن ٌكون أحد أعضاء اللجنة قانونٌا  ،وممثل عن اتحاد الطلبة
( المنتخب ) وٌكلف أحد الموظفٌن اإلدارٌٌن بأعمال مقررٌة اللجنة .
.
.
ال ٌجوز فرض أٌة عقوبة انضباطٌة ما لم توص بها لجنة انضباط الطلبة .
.
.
تفرض العقوبات االنضباطٌة المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات بقرار من مجلس الكلٌة أو
المعهد  ،وللمجلس تخوٌل صلحٌاته إلى عمٌد الكلٌة أو المعهد .
.
.
أوال – تكون عقوبة التنبٌه واإلنذار قطعٌة.
ثانٌا -للطالب المفصول من الكلٌة أو المعهد لمدة ال تزٌد على (ٌ33وما ) االعتراض على
قرار الفصل لدى مجلس الكلٌة أو المعهد وٌكون قراره قطعٌا.
ثالثا -للطالب المفصول من الكلٌة أو المعهد لمدة تزٌد على (ٌ33وما ) االعتراض على قرار
الفصل لدى رئٌس الجامعة وٌكون قراره قطعٌا.
رابعا -للطالب المفصول من الكلٌة أو المعهد فصل نهائٌا االعتراض على قرار الفصل لدى
مجلس الجامعة وٌكون قراره قطعٌا.
.
.
للطالب االعتراض على قرارات الفصل المنصوص علٌها فً البنود ( ثانٌا ) و( ثالثا ) و(
رابعا ) من المادة -11-من هذه التعلٌمات خلل  7أٌام من تارٌخ تبلٌغه بالقرار الصادر بحقه
 ،فإن تعذر تبلٌغه فله حق االعتراض خلل ٌ15وما من تارٌخ نشر قرار الفصل فً لوحة
اإلعلنات .
.
.
ٌعلق قرار العقوبة فً لوحة اإلعلنات فً الكلٌة أو المعهد مدة ال تقل عن (ٌ )15وما ،
وٌبلغ بها ولً أمر الطالب تحرٌرٌا .

المادة ()14
المادة ()15

.
.
تلغى تعلٌمات انضباط طلبة التعلٌم العالً رقم ( )19لسنة .1989
.
.
تنفذ هذه التعلٌمات من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة .
.

