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 والبحث العالي التعميم وزارة مؤسسات في الطمبة انضباطتعميمات  :6 ممحق -ف 
 المعدلة 2667لسنة  066رقم  العممي
 -1- المادة

 :يأتي بما الطالب يمتـز
 كالبحث العالي التعميـ كزارة تصدرىا التي كاألكامر كالتعميمات الداخمية كاألنظمة بالقكانيف التقيد- أكال

 ، الييئة، الكمية، المعيد(.الجامعة) كمؤسساتيا العممي
 الفتف إثارة تعمد أك بسكء القكمية المشاعر أك الكطنية الكحدة أك الدينية بالمعتقدات المساس عدـ-ثانيا

 .قكالن  أك فعالن  الدينية أك العرقية أك الطائفية
 .خارجيا أك داخميا الفعؿ أك بالقكؿ مؤسساتيا أك الكزارة سمعة إلى اإلساءة عدـ-ثالثان 
 كالمكظفيف التدريس كىيئة لإلدارة كاحتراـ عاؿ انضباط مف الجامعي السمكؾ مع يتنافى ما كؿ تجنب-رابعا

 .الطمبة بيف كالتعاكف الزمالة كعالقات
 كالزماالت لمبعثات كالترشيح التعييف عند عميو إيجابا سيؤثر الذم القكيـ المنضبط السمكؾ-خامسا
 .الدراسية
 الكمية) الجامعي الحـر داخؿ كالسكينة كالطمأنينة بالنظاـ اإلخالؿ شأنو مف عمؿ أم عف االمتناع –سادسا

 .بو القائميف عمى التستر أك عميو التحريض أك فيو المشاركة أك( المعيد أك
 .المعيد أك الكمية أك الييئة أك الجامعة كممتمكات الدراسية المستمزمات عمى المحافظة-سابعا
كالمحافظة عمى االنضباط الذم يقتضية سير المحاضرات اك  الدراسة سير بحسف اإلخالؿ عدـ-ثامنا

 .(المعيد أك الكميةالندكات اك األنشطة التي تقاـ داخؿ الحـر الجامعي )
 .حدة عمى ىيئة أك جامعة كؿ خصكصية تراعى أف عمى لمطمبة المقرر المكحد بالزم التقيد – تاسعا
 صنكؼ مف صنؼ أم ممارسة أك التفرقة تعميؽ شأنيا مف تنظيمات قياـ إلى الدعكة تجنب-عاشران 

 .االجتماعي أك الديني أك السياسي االضطياد
 كاف سكاء طائفية أك قكمية أك عرقية مجمكعة أك سياسي تنظيـ أك حزب ألم الدعاية تجنب-عشر حادم

 .الندكات إقامة أك كالممصقات كالالفتات الصكر تعميؽ في ذلؾ
 داخؿ دعائية دينية أك حزبية ندكات إقامة أك محاضرات إللقاء حزبية شخصيات دعكة عدـ- عشر ثاني
 .الكطنية الكحدة عمى حفاظا الجامعي الحـر
عدـ استعماؿ الياتؼ النقاؿ اك جياز الحاسكب الشخصي اك األجيزة األخرل بشكؿ يسئ –الث عشر ث

 لعالقات الزمالة كاالداب العامة داخؿ الحـر الجامعي.
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 عدـ الحضكر الى الكمية اك المعيد في حالة سكر اك تحت تأثير مخدر. –رابع عشر 

 -2- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدل ارتكب إذا بالتنبيو الطالب يعاقب 

 .الييئة أك الجامعة في المقرر المكحد بالزم التقيد عدـ-أكال

 .الطمبة احد عمى بالقكؿ تجاكزه أك الطمبة بيف الزمالة عالقات إلى اإلساءة-ثانيا

 -3- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدل ارتكب إذا باإلنذار الطالب يعاقب

 .التنبيو بعقكبة معاقبتو سبؽ مع بالتنبيو المعاقبة يستكجب فعال-أكال

 .المعيد أك الكمية أك الييئة أك الجامعة في كالسكينة كالطمأنينة بالنظاـ إخاللو– ثانيا

 -4- المادة

 :اآلتية المخالفات إحدل ارتكب إذا يكما( ثالثيف 35) لمدة بالفصؿ الطالب يعاقب

 .اإلنذار بعقكبة معاقبتو سبؽ مع باإلنذار المعاقبة يستكجب فعال-أكال

 .التدريسية الييئة أعضاء غير مف الجامعة منتسبي احد عمى بالقكؿ تجاكزه-ثانيا  

 .خارجيما أك المعيد أك الكمية داخؿ إليو يسيء بما التدريسية الييئة أعضاء بأحد بالتشيير قيامو-ثالثا

 .كاآلداب العاـ بالنظاـ تخؿ التي – الجامعي الحـر داخؿ – الممصقات بكضع قيامو-رابعا

 -5- المادة

 إحدل ارتكب إذا كاحدة دراسية سنة عمى تزيد ال لمدة الجامعة مف المؤقت بالفصؿ الطالب يعاقب
 :اآلتية المخالفات

 .التعميمات ىذه( مف 4) المادة في عمييا المنصكص األفعاؿ احد ارتكابو تكرار- أكال

 الحـر داخؿ الحزبية أك السياسية التجمعات أك العرقية أك الطائفية التكتالت عمى حرض أك مارس-ثانيا
 .الجامعي
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 .التدريسية الييئة أعضاء غير مف الجامعة منتسبي احد عمى بالفعؿ اعتداؤه-ثالثا

اك تيديدىـ اك محاكلة ابتزازىـ بصكر اك تسجيالت اك بام  الطمبة مف زمالئو ضد العنؼ استعمالو-رابعا
 .كسيمة أخرل

 .مسمحة عنؼ بأعماؿ بالقياـ التيديد-خامسا

يا اك حممو األدكات الجارحة اك الراضة اك المكاد المكذية بدكن أك بإجازة بأنكاعو السالح حممو-سادسا
 .كمرافقو الجامعي الحـر داخؿبمختمؼ أنكاعيا 

 .المعيد أك الكمية أك الييئة أك الجامعة ممتمكات في أضرارا الجسيـ بإىمالو أك عمدا إحداثو- سابعا

 .الدينية المعتقدات أك الكطنية الكحدة إلى إساءتو-ثامنا

 .خارجيما أك المعيد أك الكمية داخؿ في التدريسية الييئة أعضاء احد عمى بالقكؿ تجاكزه-تاسعا

 .الفعؿ أك بالقكؿ الييئة أك الجامعة سمعة إلى اإلساءة- عاشرا

 .الدراسة سير بحسف المتعمد إخاللو- عشر حادم

 .المعيد أك الكمية كمنتسبي الطمبة زمالئو عمى كاالحتياؿ النصب ارتكابو ثبكت-عشر ثاني 

 -6- المادة

 ارتكب إذا قيده كيرقف الجامعة مجمس مف بقرار المعيد أك الكمية مف النيائي بالفصؿ الطالب يعاقب 
 :اآلتية المخالفات إحدل

 .التعميمات ىذه مف( 5) المادة في عمييا المنصكص المخالفات إحدل تكراره- أكال

 أك الكمية أك الييئة أك الجامعة في المحاضريف أك التدريسية الييئة أعضاء احد عمى بالفعؿ اعتداؤه-ثانيا
 .المعيد

 .العامة كاآلداب لألخالؽ كمناؼ مشيف فعؿ إتيانو-ثالثا

 عمى المحرضيف مف ككنو أك مزكرة بككنيا عممو مع مزكرة كثائؽ أك كتب أك مستندات أية تقديمو-رابعا
 .التزكير

 المساعدة أك فيو اشتراكو أك الجامعي الحـر داخؿ كالطمأنينة باألمف يخؿ عمال ارتكابو ثبكت-خامسا
 .عميو
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 .سنة مف ألكثر فييا محككميتو مدة تزيد بالشرؼ مخمة جنحة أك بجناية عميو الحكـ عند-سادسا

 -7- المادة

 عمى التعميمات ىذه مف( 6( ك)5( ك)4( ك)3( ك)2)المكاد في عمييا المنصكص العقكبات فرض يمنع ال
 .العقابية القكانيف طائمة تحت المخالفة كقعت إذا األخرل العقكبات فرض، مف المخالؼ الطالب

فيستأخر النظر في  الجامعة حـر خارج إليو نسب فعؿ عف الطالب ضد جزائية دعكل حركت إذا- ثانيا
 معاقبتو انظباطيان الى حيف البت في الدعكل الجزائية كصدر الحكـ النيائي فييا.

 -8- المادة

 أعضاء مف اثنيف كعضكية العميد معاكف برئاسة الطمبة انضباط لجنة المعيد أك الكمية عميد يشكؿأ. -أكال
 .مقرران لمجنة اإلدارييف المكظفيف أحد كيكمؼ، قانكنيا المجنة أعضاء أحد يككف أف عمى التدريسية الييئة

ة مف القانكنييف مف خارج الكمية اك ب. لعميد الكمية اك المعيد االستعانة بأحد أعضاء الييئة التدريسي
 المعيد لعضكية المجنة المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف ىذا البند.

اذا رات المجنة اف فعؿ الطالب المحاؿ عمييا يشكؿ جريمة بمكجب القكانيف العقابية فعمييا اف  -ثانيان 
 تكصي باحالتو الى المحكمة المختصة.

 -9- المادة
 .الطمبة انضباط لجنة بيا تكص   لـ ما انضباطية عقكبة أية فرض يجكز ال

 -15-المادة

، المعيد أك الكمية مجمس مف بقرار التعميمات ىذه في عمييا المنصكص االنضباطية العقكبات تفرض
 .المعيد أك الكمية عميد إلى صالحياتو تخكيؿ كلممجمس

 -11-المادة

االعتراض عمى قرار الفصؿ لدل محكمة القضاء اإلدارم لمطالب المفصكؿ مف الكمية اك المعيد  – أكال
 .كفقان لمقانكف

ال تحتسب مدد الفصؿ المنصكص عمييا في ىذه التعميمات مف مدد الغياب المنصكص عمييا في -ثانيا
 .2555( لسنة 134( مف التعميمات االمتحانية رقـ )9المادة )
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 -13-المادة

 كلي بيا كيبمغ، يكما( 15) عف تقؿ ال مدة المعيد أك الكمية في اإلعالنات لكحة في العقكبة قرار يعمؽ
 .تحريريا الطالب أمر

 -14-المادة

 .1989 لسنة( 19) رقـ العالي التعميـ طمبة انضباط تعميمات تمغى

 -15-المادة

 رسمية.ال الجريدة في نشرىا تاريخ مف التعميمات ىذه تنفذ


