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تعليمات انضباط الطلبة
يف مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املادة (  ) 1يلتزم الطالب مبا يأتي:
أوال :التقييد بالقوانني واألنظمة الداخلية والتعليمات واألوامر اليت
تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها
( اجلامعة  ،اهليئة  ،الكلية  ،املعهد ).
ثانياً :عدم املساس باملعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو املشاعر
القومية بسوء أو تعمد إثارة الفنت الطائفية أو العرقية أو الدينية
فعال أو قوال.
ثالثا :عدم اإلساءة إىل مسعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو
خارجها.
رابعاً  :جتنب كل ما يتنافى مع السلوك اجلامعي من انضباط عال واحرتام
اإلدارة وهيئة التدريس واملوظفني وعالقات الزمالة والتعاون بني
الطلبة.
خامساً  :السلوك املنضبط القويم الذي سيؤثر إجيابا عليه عند التعيني
والرتشيح للبعثات والزماالت الدراسية.
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سادساً  :االمتناع عن أي عمل من شأنه اإلخالل بالنظام والطمأنينة
والسكينة داخل احلرم اجلامعي ( الكلية أو املعهد ) أو املشاركة
والتحريض عليه أو التسرت على القائمني به.
سابعاً  :احملافظة على املستلزمات الدراسية وممتلكات اجلامعة أو اهليئة أو
الكلية أو املعهد.
ثامناً  :عدم اإلخالل حبسن سري الدراسة يف الكلية أو املعهد.
تاسعاً  :التقييد بالزى املوحد املقرر للطلبة على أن تراعي خصوصية كل
جامعة أو هيئة على حده.
عاشراً  :جتنب الدعوة إىل تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة
أي صنف من صنوف االضطهاد السياسي أو الديين أو االجتماعي.
حادي عشر :جتنب الدعاية ألي حزب أو تنظيم سياسي أو جمموعة
عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك يف تعليق الصور
والالفتات وامللصقات أو إقامة الندوات.
ثاني عشر :عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء حماضرات أو إقامة ندوات
حزبية أو دينية دعائية داخل احلرم اجلامعي حفاظاً على
الوحدة الوطنية.
املادة (  ) 2يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى املخالفات اآلتية :
أوال :عدم التقييد بالزي املوحد املقرر يف اجلامعة أو اهليئة.
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ثانياً :اإلساءة إىل عالقات الزمالة بني الطلبة أو جتاوزه بالقول على احد
الطلبة.
املادة (  )3يعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب إحدى املخالفات اآلتية :
ال يستوجب املعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
أوال :فع ً
ثانياً :إخالله بالنظام والطمأنينة والسكينة باجلامعة أو اهليئة أو الكلية
أو املعهد.
املادة (  ) 4يعاقب الطالب بالفصل ملدة ( ) 30ثالثني يوماً إذا ارتكب إحدى
املخالفات اآلتية :
أوال :فعال يستوجب املعاقبة عليه باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة
اإلنذار.
ثانياً  :جتاوزه بالقول على احد منتسيب اجلامعة من غري أعضاء اهليئة
التدريسية.
ثالثاً :قيامه بالتشهري بأحد أعضاء اهليئة التدريسية مبا يسيء إليه داخل
الكلية أو املعهد أو خارجهما.
رابعاً  :قيامه بوضع امللصقات – داخل احلرم اجلامعي – اليت ختل بالنظام
العام واآلداب.
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املادة ( )5يعاقب الطالب بالفصل املؤقت من اجلامعة مبدة ألتزيد على سنة
دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى املخالفات اآلتية :
أوال  :إذا تكرر ارتكابه احد األفعال املنصوص عليها يف املادة (  ) 4من هذه
التعليمات.
ثانياً  :مارس أو حرض على التكتالت الطائفية أو العرقية أو التجمعات
السياسية أو احلزبية داخل احلرم اجلامعي.
ثالثاً  :اعتداؤه بالفعل على احد منتسيب اجلامعة من غري أعضاء اهليئة
التدريسية.
رابعا  :استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة.
خامسا  :تهديده بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادساً  :محله السالح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل احلرم
اجلامعي.
سابعاً :إحداثه عمداً أو بإهماله اجلسيم إضراراً يف ممتلكات اجلامعة أو
اهليئة أو الكلية أو املعهد.
ثامن ًا  :إساءته إىل الوحدة الوطنية أو املعتقدات الدينية.
تاسعاً :جتاوزه بالقول على أعضاء اهليئة التدريسية يف داخل الكلية أو
املعهد أو خارجهما.
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عاشراً  :اإلساءة إىل مسعة اجلامعة أو اهليئة بالقول أو الفعل.
حادي عشر :إخالله املتعمد حبسن سري الدراسة.
ثاني عشر :ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالئه الطلبة
ومنتسيب الكلية أو املعهد.
املادة (  ) 6يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو املعهد وبقرار من
اجلامعة أو اهليئة إذا ارتكب إحدى املخالفات اآلتية :
أوال  :تكراره إحدى املخالفات املنصوص عليها يف املادة ( )5من هذه
التعليمات.
ثانيا  :اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء اهليئة التدريسية أو احملاضرين يف
اجلامعة أو اهليئة أو الكلية أو املعهد
ثالثا  :إتيانه فعال مشين ًا ومنافياً لألخالق واآلداب العامة.
رابعاً  :تقدميه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزوره مع علمه كونها
مزوره أو كونه من احملرضني على التزوير
خامساً  :ثبوت ارتكابه عمال خيل باألمن والطمأنينة داخل احلرم اجلامعي
أو اشرتاكه فيه أو املساعدة عليه.
سادسا  :عند احلكم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف تزيد مدة
حمكوميته فيها أكثر من سنة.
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