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مصطلحات وأحكام

المادة األولى (أهداف الالئحة):
تعين أذهاّ ٖر ٙايال٥ر ١مبا :ًٜٞ
 .1قُإ جٛد ٠ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاألْػط ١املطاْد ٠هلا بادتاَع. ١
 .2قبط ضًٛى ايطالب ٚايطايبات داخٌ ادتاَع ،١أ ٚيف أَ َٔ ٟساؾكٗا.
 .3تك ِٜٛضًٛى ايطالب املدايؿني يألْعُٚ ١ايًٛا٥ح املعُ ٍٛبٗا يف ادتاَعَٚ ،١عادت ١ضًٛنِٗ باألضايٝب
ايرتب ١ٜٛاملتاذ ١يف ادتاَع.١
 .4تطبٝل ايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝاملٓاضب ١عً ٢ايطالب املدايؿني يألْعُٚ ١ايًٛا٥ح املعُ ٍٛبٗا يف ادتاَع.١

المادة الثانٌة:
ٜه ٕٛيًُؿطًرات ايتاي ،١ٝذٝجُا ٚزدت يف ٖر ٙايال٥ر ،١املعاْ ٞاملد ١ْٚأَاّ نٌ َٓٗا:
ادتاَع :١جاَع ١ذا. ٌ٥
ايهً : ١ٝايهً ١ٝاييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا ايطايب أ ٚايطايب.١
ايطالب :مجٝع ايطالب ٚايطايبات املًتركني يًدزاض ١بادتاَعَٓ( ١تعُني أَٓ ٚتطبني) أٜاً نإ َطتٛاِٖ
ايتعً ُٞٝأ ٚجٓطٝاتِٗ.
املدايؿ ٖٞ : ١نٌ إخالٍ بأْعُٚ ١يٛا٥ح ادتاَعٚ ١بايتكايٝد ٚاآلداب ايعاَ ١داخٌ اذتسّ ادتاَعٜ ٞعترب
شتايؿ ١تكتكَ ٞعاقبَ ١ستهبٗا.
ايعكٛبات ٖٞ :ايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝاملٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ر.١
االختباز :نٌ االختبازات ٚؾكاً يألذهاّ اييت ذددتٗا ال٥ر ١ايدزاضٚ ١االختبازات يًُسذً ١ادتاَع.١ٝ
دتٓ ١ايتأدٜب :نٌ َٔ َٓرت٘ ٖر ٙايال٥ر ١ؾالذ ١ٝتٛقٝع أٜاً َٔ ايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝيف ٖر ٙايال٥ر ١ضٛا٤
يف غطس ايطالب أ ٚغطس ايطايبات.
زٝ٥ظ دتٓ ١ايتأدٜب :ضعاد ٠ايدنتٛز /عُٝد غؤ ٕٚايطالب ظاَع ١ذا ٌ٥أٜ َٔ ٚؿٛق٘ .
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المادة الثالثة:
خيكع هلر ٙايال٥ر ١مجٝع ايطالب ٚايطايبات املكٝد ٜٔيًدزاض ١بادتاَع ١ظُٝع َطتٜٛات ايدزاض،١
ٚطالب ٚطايبات ايدزاضات ايعًٝاٚ ،نريو ايطالب ٚايطايبات املطُٛح هلِ بايدزاض َٔ ١ارتازد نطالب
شا٥سٚ ٜٔؾكاً يال٥ر ١ايدزاضٚ ١ٝاالختبازات.

المادة الرابعة:
ادتٗ ١املدتؿ ١بتطبٝل أذهاّ ٖر ٙايال٥ر ٖٞ ١عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب بايتعاَ ٕٚع ادتٗات ذات ايعالق١
بادتاَعٚ ،١ايًحٓ ١ايدا ١ُ٥يًتأدٜب بادتاَع َٔ ٖٞٚ ،١تك ّٛبإبالؽ ايكساز ايؿادز بايعكٛب ١إىل ايطايب
ٚٚي ٞأَسٚ ٙايهً ١ٝاملعٓ ١ٝخالٍ أضبٛع َٔ تازٜذ ؾدٚز ايكساز.

المادة الخامسة:
ٜطتجٓ َٔ ٢تطبٝل ايعكٛبات املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ر :١املدايؿات اييت تكع َٔ ايطايب أ ٚايطايب١
خازد ادتاَعٚ ،١ال متظ ادتاَعٚ ١أْعُتٗا املدتًؿ ،١ؾٗر َٔ ٙاختؿاف ادتٗات ايعاَ ١يف ايدٚيَ ،١ا مل
حتًٗا ادتٗ ١املعٓ ١ٝيًحاَع.١

المادة السادسة:
ايعُداٚ ٤زؤضا ٤األقطاّ ٚأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٚدٜس ٚاإلدازات بادتاَعَ ١طؤٚي ٕٛعٔ قبط ايطالب
ٚايطايبات ٚؾل يٛا٥ح ادتاَعٚ ،١يف ذاٍ ٚقٛع إذد ٣املدايؿات ايتأدٜب ،١ٝحيسز َٔ قبط ايٛاقع ١ستكساً
تؿؿًٝٝاً بٛقا٥ع َٚالبطات ازتهابٗاٜٚ ،سؾل ب٘ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات ٚإؾادات ايػٗٛد إٕ ٚجدتٜٚ ،سؾع
احملكس ٚاملطتٓدات املٛثك ١إىل ؾاذب ايؿالذ ١ٝاملدتـ بإذاي ١ايطايب أ ٚايطايب ١املدايؿني إىل دتٓ١
ايتأدٜب املدتؿ.١

المادة السابعة:
يف ذاٍ ثبٛت إٔ املدايؿ ١املٓطٛب ١يًطايب أ ٚايطايب ١تٓط ٟٛعً ٢جسمي ١جٓا ١ٝ٥ؾإٕ ايًحٓ ١تسؾع ملدٜس
ادتاَع ١تٛؾٝاتٗا بإذاي ١نٌ َا ٜتعًل باملدايؿَ َٔ ١طتٓدات ٚحتكٝكات إىل ادتٗات املدتؿْ ١عاَاً بٓعس
ادتسميٚ ، ١يًحٓ ١ايتأدٜب إٔ تٛقـ إجسا٤اتٗا ايتأدٜب ١ٝذتني ؾدٚز ذهِ ْٗا ٞ٥عك٘ .
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المادة الثامنة:
ال جيٛش يًطايب أ ٚايطايب ١احملاٍ يًتركٝل مبٛجب ٖر ٙايال٥ر ١إٔ ٜٓطرب َٔ ادتاَع ١أ ٚخيً ٞطسؾ٘
َٓٗا قبٌ االْتٗا َٔ ٤ايتركٝل َع٘ ،نُا ٜتعني عً ٢دتٓ ١ايتأدٜب املدتؿ ١عٓد إذاي ١أ ٟطايب أ ٚطايب١
يًتركٝل إخطاز عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطح ٌٝإلٜكاف إجسا٤ات ختسج٘ أ ٚإخال ٤طسؾ٘ َٔ ادتاَع ١ذتني ايبت
بايكساز ايٓٗا ٞ٥يف َٛقٛع املدايؿ ١املٓطٛب إي ٘ٝازتهابٗا.
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الباب الثاني :لجان التأديب واختصاصاتها ومهامها

المادة التاسعة:
تػهٌ دتٓ ١تأدٜب دا ١ُ٥يًطالب بعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب ملد ٠عاَني دزاضٝني بكساز َٔ َعايَ ٞدٜس
ادتاَع ١بٓا ً ٤عً ٢تسغٝح عُٝد غؤ ٕٚايطالب ٚته ٕٛعً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
زٝ٥طاً يًحٓ. ١

 - 1عُٝد غؤ ٕٚايطالب

 - 2اعكا ١٦ٖٝ ٤تدزٜظ ٜتِ اختٝازِٖ َٔ قبٌ زٝ٥ظ دتٓ ١ايتأدٜب ٜٚتِ اعتُاد قسازِٖ َٔ َعايَ ٞدٜس
ادتاَع١

المادة العاشرة:
تٓعس ادتٓ ١ايدا ١ُ٥يًتأدٜب يف املدايؿات اييت حيًٗٝا إيٗٝا َدٜس ادتاَع ،١أ ٚأذد عُدا ٤ايهًٝات
ٚايعُادات املطاْد ٠بادتاَع ،١أ ٚعُٝد غؤ ٕٚايطالب.

المادة الحادٌة عشر:
اختؿاؾات ٖر ٙايًحٓ ١تتُجٌ يف اآلت:ٞ
 - 1ايبت يف قكاٜا ايطالب ايتأدٜب.١ٝ
 - 2تطبٝل ال٥ر ١تأدٜب ايطالب.
َ - 3تابع ١أعُاٍ ايتركٝكاتٚ ،ايتأدٜب َع ايطالب.
 - 4إجسا ٤ايتركٝكات يف املٛقٛعات اييت حتاٍ يًحٓٚ ،١حتدٜد املطؤٚي ١ٝؾٗٝا.
 - 5شتاطب ١ادتٗات ذات ايعالق ١داخٌ أ ٚخازد ادتاَعَٚ ،١تابعتٗاٚ ،تًك ٞايٓتا٥خ ٚعسقٗا.
َ - 6تابع ١إجسا٤ات دتإ تأدٜب ايطالب ايؿسع( ١ٝإٕ ٚجدت)ٚ ،اعتُادٖا.
 - 7اإلغساف عً ٢تٓؿٝر ايكسازات ايؿادز ٠يف ايتركٝكاتٚ ،قسازات ايًحٓ ١ايتأدٜب.١ٝ
 - 8حتً ٌٝاألذهاّ ٚايعكٛبات ارتاؾ ١بايًحٓٚ ،١اضتدالف ْتا٥حٗا.
َ - 9تابع ١أٚج٘ ايكؿٛز يف أعُاٍ ايًحٓٚ ،١اقرتاح ايتٛؾٝات ارتاؾ ١مبعادتتٗا.
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 - 11ايتٛاؾٌ َع اإلدازات ذات ايؿً ١بايهًٝات ،يتٛع ١ٝايطالب.
 - 11ذؿس اذتاالت َٔٚ ،ثِ َتابع ١ضالََ ١ا اختر إشاٖ٤ا يف ضحٌ خاف.

المادة الثانٌة عشر:
جتتُع دتٓ ١ايتأدٜب عٓد اذتاج ١بدع َٔ ٠ٛزٝ٥طٗاٚ ،ال ٜه ٕٛاجتُاعٗا ْعاَٝاً إال عكٛز ثًجٞ
األعكاٚ ،٤تؿدز قسازاتٗا باألغًب ١ٝاملطًكٚ ،١عٓد ايتطاٜ ٟٚسجح جاْب ايسٝ٥ظ.

المادة الثالثة عشر:
تباغس ايًحٓ ١ؾالذٝاتٗا املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥رٚ ١هلا إٔ تتأند َٔ ايتركٝل َع ايطايب ١أٚ
ايطايب املدايـ ٚأْ٘ قد مت َع٘ ايتركٝل ؾُٝا ْطب إي َٔ ٘ٝشتايؿٚ ،١هلا إٔ تعٝد مساع أقٛاي٘ يف ذيو،
نُا هلا إٔ تطتدع َٔ ٞتدع ٛاذتاج ١يطُاع أقٛاي٘ َٔ أطساف ايككٚ ، ١ٝزؤضا ٤األقطاّ ٚأعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٚاإلدازٜني ٚحن.ِٖٛ
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الباب الثالث :المخالفات المتقتضية للتأديب

المادة الرابعة عشر:
جيب إٔ ته ٕٛايعكٛب ١اييت تٛقعٗا ايًحٓ ١عً ٢املدايـ إذد ٣ايعكٛبات املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد ٠ارتاَط١
عػس َٔ ٖر ٙايال٥رٚ ، ١يًحٓ ١ؾالذ ١ٝختؿٝـ ايعكٛب ١عً ٢ايطايب أ ٚايطايب ١إذا زأت املؿًر ١يف ذيو.

المادة الخامسة عشر:
نٌ َا ٜؿدز َٔ ايطايب أ ٚايطايب ١داخٌ ادتاَع ١أ ٚيف أَ َٔ ٟساؾكٗا املدتًؿٜٚ ١ه ٕٛشتالً بأذهاّ
ايػسٜعٚ ١آدابٗا ٜ ،كتك ٞايتأدٜب  َٔٚذيو  :نٌ ؾعٌ أ ٚق ٍٛميظ ايد ٜٔداخٌ ادتاَع ١أ ٚخازجٗا .أٚ
ٜه ٕٛضبباً يف اإلؾطاد أ ٚشتايؿاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚألْعُ ١ادتاَعٚ ١يٛا٥رٗا ٚتعًُٝاتٗا املطبك ،١أ ٚاالعتدا٤
عً ٢غدـ َٔ األغداف أ ٚعً ٢ذل َٔ ذكٛق٘ داخٌ ادتاَع ١أ ٚخازجٗا ،نٌ ذيو ُٜعد شتايؿ١
تأدٜب ١ٝتُعسض َستهبٗا يًعكٛبات ايتأدٜب ١ٝاملب ١ٓٝيف ٖر ٙايال٥رَٗٓٚ ١ا األعُاٍ ٚايتؿسؾات ايتاي:١ٝ
 - 1نٌ ؾعٌ أ ٚق ٍٛميظ ايد ٜٔداخٌ ادتاَع ١أ ٚخازجٗا.
 - 2نٌ ؾعٌ أ ٚق ٍٛميظ ايػسف ٚايهساَ ١أ ٚخيدؽ اذتٝا ٤أ ٚخيٌ عطٔ ايطريٚ ٠ايطًٛى ٚاآلداب
املسع ١ٝداخٌ ادتاَع ١أ ٚخازجٗا.
 - 3ازتهاب أ ٟؾعٌ ٜٓايف ؾؿات طايب ايعًِ َجٌ ايتػب٘ بادتٓظ اآلخس ،أ ٚإطاي ١األظاؾس ،أ ٚعٌُ
قؿات ايػعس بؿؿ ١غري غسعٚ ،١ٝعدّ االيتصاّ بايص ٟاحملتػِ املٓاضب يطالب ايعًِ أ ٚاذتحاب بايٓطب١
يًطايباتٚ ،عدّ االيتصاّ باملعٗس اذتطٔ ٚاير ٟجست ايعاد ٠عً ٢ايتعازف عً ٘ٝيف ب ١٦ٝايعٌُ ٚادتاَعات
ٚاألَانٔ ايعاَ. ١أ ٚبازتدا ٤املالبظ غري ايال٥كٚ ،١نريو تًو اييت ٜهتب عًٗٝا عبازات َٓاؾ ١ٝيًدٜٔ
ٚاألخالم ايعاَ.١
 - 4املطاع بطُع ١ادتاَع ١يف ايداخٌ أ ٚارتازد.
 - 5األعُاٍ املدً ١بطري احملاقسات ٚايدٚزات ٚبساَخ األْػط ١يف ادتاَع ١أ ٚيف ايٛذدات ايطهٓ١ٝ
يًطالب أ ٚايطايبات أٚ ٚضا ٌ٥ايٓكٌ املدتًؿٚ ١ضا٥س َساؾل ادتاَع ١األخس ٣بػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس.
 - 6تصٜٚس ايٛثا٥ل ٚاألٚزام ايسمس ١ٝاييت تؿدز َٔ ادتاَع ١أ َٔ ٚخازجٗا أ ٚإتالف نٌ أ ٚبعض
ستتٜٛاتٗا عُداً.
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 - 7ايػؼ يف االَترإ أ ٚستاٚي ١ايػؼٚ ،نرا ايػؼ يف ايتكازٜس ٚايٛاجبات َٚػازٜع ايتدسد َٗٓٚا
اقتباع املعًَٛات َٔ َؿادزٖا د ٕٚاإلغاز ٠ملسجعٗا ،أ ٚاإلخالٍ بٓعاّ االَترإ ٚاهلد ٤ٚاملطًٛب ؾ ،٘ٝأٚ
اذتؿ ٍٛبطسٜك ١غري َػسٚع ١عً ٢أض ١ً٦االَترإ قبٌ اْعكادٚ ٙنريو ايػؼ بإدخاٍ بد ٌٍٜعٓ٘ يف
االَترإ أ ٚدخٛي٘ بدالً عٔ غريٚ .ٙاْتراٍ غدؿ ١ٝايػري يف أ َٔ ٟاألَٛز اييت هلا عالق ١بادتاَع١
ٚغْٗٛ٦ا ،أ ٚايتردث باضِ ادتاَع ١د ٕٚؾؿ ١زمس.١ٝ
 - 8نٌ إتالف أ ٚستاٚي ١إتالف َتعُد ملٓػآت ادتاَع ١أَ ٚساؾكٗا أ ٚأجٗصتٗا أَ ٚعاًَٗا أَ ٚهتباتٗا
أ ٚممتًهاتٗا ٚحنٖٛا ،أ ٚإجسا ٤أ ٟتػٝري أ ٚإتالف ألثاث ايطهٔ ايداخً ٞأ ٚستتٜٛات٘ أ ٚتػٜ٘ٛ
ممتًهات٘ أ ٚايهتاب ١عً ٢ادتدزإ ٚحن ٛذيو.
 - 9إ خساد نتاب أ ٚزتًد أ ٚأَ ٟؿدز َٔ َؿادز املعًَٛات ايٛزق َٔ ١ٝاملهتب ١د ٕٚطًب اجسا٤ات
اإلعازَ َٔ ٠طٛ٦ي ٞاملهتب.١
 - 11ايتدخني داخٌ َباْ ٞادتاَعَٚ ١ساؾكٗاٚ .عدّ احملاؾع ١عًْ ٢عاؾ ١ادتاَعَٚ ١ساؾكٗا.
 - 11االْكطاع عٔ ايطهٔ د ٕٚتبًٝؼ نتابَ ٞطبل إلداز ٠ايطهٔ ألنجس َٔ أزبع ١عػس ًَٜٛا د ٕٚعرز
َكب ،ٍٛأ ٚاملهٛث يف ايطهٔ ٚعدّ ذكٛز احملاقسات ،أ ٚإٜٛا ٤أ ٟأذد غري َسخـ ي٘ بايطهٔ دٕٚ
َٛاؾك ١ادتٗ ١املػسؾ ١عً ٢ايطهٔ ،أ ٚإدخاٍ شٚاز د ٕٚإذٕ خطَ ٞطبل َٔ ايعُاد ٠أ َٔ ٚميجًٗا ،أٚ
املبٝت يف غسؾ ١غري ايػسؾ ١ارتاؾ ١بايطانٔ د ٕٚإذٕ خط ٞبريو.
 - 12ايتٗدٜد أ ٚاإلٖاْ ١أ ٚاالعتدا ٤بايك ٍٛأ ٚايؿعٌ عًَٓ ٢طٛب ٞادتاَع ١طالباً َٛ ٚظؿني ٚأعكا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٚ ،عًَٓ ٢طٛب ٞايػسنات ٚاملؤضطات ايكا ١ُ٥بايعٌُ أ ٚاالضتجُاز يف ادتاَع ١أ ٚإٖاْتِٗ أٚ
االعتدا ٤عً ٢أَٛاهلِ أ ٚممتًهاتِٗ أ ٚإتالؾٗا أ ٚضسقتٗا ٚحن ٛذيو.
 - 13اضتدداّ اهلاتـ ايٓكاٍ أثٓا ٤احملاقسات ٚاالَتراْاتٚ ،ض ٤ٛاضتدداّ أجٗص ٠ادتٛاٍ املصٚد٠
بهاَريا أ ٚأجٗص ٠ايتؿٜٛس داخٌ اذتسّ ادتاَع ٞبػطس ايطايبات بادتاَع.١
 - 14اقتٓا ٤أجٗص ٠أ ٚأؾالّ أ ٚؾٛز أ ٚأغسط ١أ ٚؾرـ أ ٚزتالت حتت ٟٛعًَ ٢ا ٜٓايف اآلداب ٚاألخالم
اإلضالَ ١ٝداخٌ ادتاَعَٚ ١ساؾكٗا مبا ؾٗٝا ايطهٔ ادتاَع.ٞ
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 - 15محٌ ايطالح ايٓاز ٟأ ٚاألبٝض أ ٚاالذتؿاظ مبٛاد قابً ١يالغتعاٍ أ ٚايتؿحري ٚحنٖٛا داخٌ ادتاَع١
َٚساؾكٗا.
 - 16نٌ تٓع ِٝيًحإ أَ ٚؤمتسات أ ٚمجعٝات أ ٚإؾداز ْػسات أ ٚؾرـ أ ٚزتالت ٚتٛشٜعٗا أ ٚمجع
أَٛاٍ أ ٚتٛقٝعات قبٌ اذتؿ ٍٛعً ٢تسخٝـ َطبل َٔ ادتٗات املدتؿ ١بادتاَعٚ ،١نريو إبالؽ
َعًَٛات أ ٚأخباز غري ؾرٝر ١يًؿرـ أ ٚاجملالت أٚ ٚضا ٌ٥اإلعالّ األخس.٣
 - 17ا إلخالٍ يف ايتؿسؾات أ ٚايهالّ أثٓا ٤ايتركٝل بايٓعاّ أ ٚارتسٚد عٔ ذدٚد األخالم ٚايًٝاق١
ٚاآلداب ايعاَ.١
 - 18نٌ تٓع ِٝيًحإ أَ ٚؤمتسات أ ٚمجعٝات أ ٚإؾداز ْػسات أ ٚؾرـ أ ٚزتالت أ ٚتٛشٜعٗا أٚ
مجع أَٛاٍ أ ٚتربعات قبٌ اذتؿ ٍٛعً ٢تسخٝـ َطبل َٔ ادتٗات املدتؿ ١بادتاَعٚ ،١نريو إبالؽ
َعًَٛات أ ٚأخباز غري ؾرٝر ١يًؿرـ أ ٚاجملالت أٚ ٚضا ٌ٥اإلعالّ األخس.٣
 - 19إجسا ٤تعد ٌٜأ ٚتػٝري يف احملسزات ايسمس ١ٝايؿادز َٔ ٠ادتاَع ١أ ٚاتباع طسم غري َػسٚع١
يًرؿ ٍٛعًٗٝا ٚنريو اإلدال ٤ببٝاْات أَ ٚعًَٛات غري ؾرٝر ١خاؾَ ١ا ٜتعًل بأعُاٍ ايكبٚ ٍٛايتطحٌٝ
ٚغؤ ٕٚايطالب.
 - 21اَتٓاع ايطايب عٔ االَتجاٍ يًعكٛب ١اييت تٛقع عً َٔ ٘ٝادتٗات املدتؿ ١بٗر ٙاملدايؿات.
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الباب الرابع  :العقوبات التأديبية

المادة السادسة عشر:
نٌ طايب أ ٚطايبٜ ١ستهب إذد ٣املدايؿات املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد ٠ارتاَط ١عػس َٔ ٖر ٙايال٥ر١
خيكع يًكٛاعد ايتاي:١ٝ
 - 1ايتٓب ٘ٝغؿاٖ ١أ ٚنتابٚ ١ايتٛقٝع عً( ٢ايتعٗد ارتط.)ٞ
 - 2اإلْراز نتاب.١
 - 3اذتسَإ املؤقت َٔ بعض ارتدَات ٚاملُٝصات املكدَ ١يًطالب نايتػرٚ ١ٜاألْػطٚ ١ايسذالت
ٚايصٜازات ٚحنٖٛا ملد ٠ال تصٜد عٔ ؾؿًني دزاضٝني.
 - 4اذتسَإ َٔ اإلقاَ ١بايطهٔ ادتاَع ٞملد ٠ال تصٜد عٔ ؾؿٌ دزاض.ٞ
 - 5اذتسَإ َٔ املهاؾأ ٠ادتاَع ١ٝملد ٠ال تصٜد عٔ غٗس.ٜٔ
 - 6اذتسَإ َٔ بعض َٝصات املٓر ١ايدزاض ١ٝيًطايب أ ٚايطايبَ ١ا عدا ضؿس ٙيف اإلجاش ٠ايؿٝؿ.١ٝ
 - 7ذسَإ طايب أ ٚطايب ١املٓرَ َٔ ١ؿازٜـ ايطؿس يف إجاش ٠ؾٝؿٚ ١ٝاذد.٠
 - 8ذسَإ ايطايب أ ٚايطايب َٔ ١دخ ٍٛاالَترإ يف َكسز أ ٚأنجس يف ؾؿٌ دزاضٚ ٞاذد.
 - 9إيػا ٤اَترإ ايطايب أ ٚايطايب ١ؾُٝا ال ٜصٜد عٔ ثالثَ ١كسزات ٚاعتباز ٙزاضباً ؾٗٝا.
 - 11اإلٜكاف عٔ ايدزاض ١ملد ٠ؾؿٌ دزاضٚ ٞاذد َع إٜكاف املهاؾأ.٠
 - 11اإلٜكاف عٔ ايدزاض ١ملد ٠ؾؿًني دزاضٝني َع إٜكاف املهاؾأ.٠
 - 12تأخري ختسد ايطايب املدايـ أ ٚايطايب ١املدايؿ ١ملد ٠ؾؿٌ دزاضٚ ٞاذد.
 - 13ايؿؿٌ ايٓٗا َٔ ٞ٥ادتاَع.١
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المادة السابعة عشر:
ٜساع ٢يف إٜكاع ايعكٛبات (  ) 12 - 11 - 11 - 9 - 8 - 1املػاز إيٗٝا يف املاد ٠ايطابك ١أال
ته ٕٛضبب ًا يف إيػا ٤قٝد ايطايب َٔ ادتاَع.١

المادة الثامنة عشر:
يف مجٝع األذٛاٍ ؾإٕ يًحاَع ١اذتل يف حتُ ٌٝايطايب أ ٚايطايب ١قَ ١ُٝا أتًؿ٘ َكاؾاً إىل ذيو تهًؿ١
اإلؾالح ٚايرتنٝب َٚا ٜرتتب عً ٢ذيو َٔ تبعات.

المادة التاسعة عشر :
يعُٝد غؤ ٕٚايطالب اذتل يف إٜكاع ايعكٛبات ( )7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ايٛازد ٠يف املاد ٠ايطادض ١عػس
َٔ ٖر ٙايال٥ر ، ١د ٕٚايسجٛع إىل دتٓ ١ايتأدٜب َت ٢نإ ذيو ناؾٝاً يًُدايـ أ ٚاملدايؿَٓٚ ١اضباً
يٓٛعَ ١ٝا اُزتهِب َٔ شتايؿ.١

المادة العشرون:
ملدٜس ادتاَع ١أٜ َٔ ٚؿٛق٘ اذتل يف إٜكاع مجٝع ايعكٛبات املٓؿٛف عًٗٝا يف املاد ٠ايطادض ١عػس َٔ ٖرٙ
ايال٥رَ ،١ت ٢ناْت ذاي ١املدايـ أ ٚاملدايؿ ١تطتٛجب ارتؿٛؾ ١ٝأ ٚايطس ١ٜأ ٚايعسٚف االضتجٓا.١ٝ٥

المادة الحادٌة والعشرون:
ملدٜس ادتاَع ١أٜ َٔ ٚؿٛق٘ اذتل يف َباغس ٠ايؿالذٝات املدٛي ١يًحٓ ١ايتأدٜب يف ذاٍ إخالٍ ايطايب
بايٓعاّ ايعاّ يًحاَع ،١أ ٚقٝاَ٘ مبا خيٌ باْتعاّ ايدزاض ،١بعد أخر زأ ٟايعُٝد املدتـ.

المادة الثانٌة والعشرون:
ُٜساع ٢يف تٛقٝع ايعكٛبات املب ١ٓٝيف املاد ٠ايطادض ١عػس َٔ ٖر ٙايال٥ر ١إٔ تهَ ٕٛتدزجٚ ،١إٔ تتٓاضب
ايعكٛبَ ١ع دزج ١املدايؿَ ١ع قسٚز ٠األخر يف االعتباز ايطٛابل ٚايعسٚف ٚاملالبطاتٚ" ،يًحٓ ١ايتأدٜب
ايتٛؾ ١ٝبعدّ اذتطاب َد ٠ايعكٛب ١قُٔ املد ٠ايدزاض ١ٝيًطايب أ ٚايطايب."١
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المادة الثالثة والعشرون:
ال ٜٛقع ادتصا ٤إال بعد ايتركٝل َع ايطايب أ ٚايطايب ١نتابٚ ١مساع أقٛاي٘ ؾُٝا ْطب إيٜٚ ،٘ٝطكط ذك٘
يف اإلدال  ٤بأقٛاي٘ يف ذاي ١ختًؿ٘ عٔ اذتكٛز ملٛعد ٜٔستدد ٜٔيًُكابً ١اييت قد مت إبالغ٘ بٗا َطبكاًَ ،ا
مل ٜهٔ يد ٜ٘عرز َكبٚ ٍٛتٛقع عً ٘ٝايعكٛب ١ذ٦ٓٝر غٝابٝاً.
املاد ٠ايسابعٚ ١ايعػس:ٕٚ
ال  ُٜعؿ ٢ايطايب أ ٚايطايب َٔ ١ايعكٛب ١عح ١عدّ عًُ٘ بأْعُٚ ١يٛا٥ح ادتاَعَٚ ١ا تؿدز َٔ ٙتعًُٝات،
ٚعً ٢عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب ْػس أذهاّ ٖر ٙايال٥رٚ ١إعالْٗا بػت ٢ايٛضا ٌ٥املتاذَ ١ع بدا ١ٜنٌ عاّ
دزاض.ٞ

المادة الخامسة والعشرون:
ٜرتتب عً ٢ايؿؿٌ ايٓٗا َٔ ٞ٥ادتاَع ١عدّ ايطُاح يًطايب أ ٚايطايب ١بإجسا ٤االَتراْات أ ٚإعاد ٠قٝد ٙيف
أ ٟنً َٔ ١ٝنًٝات ادتاَعٜٚ ،١بًؼ ايكساز يًحٗات اييت ٜعٓٗٝا األَس بادتاَعٚ ١خازجٗا خالٍ َد٠
َٓاضب ١يتٓؿٝر ٙال تتحاٚش (َٜٛ )31اً َٔ ؾدٚز.ٙ

المادة السادسة والعشرون:
عً ٢ادتٗ ١اييت تٛقع ايعكٛب ١عً ٢املدايـ أ ٚاملدايؿٚ ١ؾل َا َٖٓ ٛؿٛف عً ٘ٝيف املادتني  21 ٚ 21إبالؽ
عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطحٚ ٌٝعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب بؿٛز َٔ ٠قسازٖا ،خالٍ َد ٠ال تتحاٚش مخط ١عػس َٜٛاً
َٔ تازٜذ ؾدٚز ايكساز ،يتتٛىل تٓؿٝر.ٙ
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الباب الخامس :أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون:
ُٜٓاط بإداز ٠ايتٛجٚ ٘ٝايتأدٜب بعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب َٚا مياثً٘ بؿسع ايعُاد ٠بكطِ ايطايبات ايكٝاّ
باإلجسا٤ات ايالشَ ١اييت تعٗد إيٗٝا نايتركٝكات ٚاالطالع عًَ ٢ا ًٜصّ َٔ أٚزام َٚطتٓدات ٚذؿعٗا
َٚتابع ١تٓؿٝر ايكسازات ايتأدٜبٚ ،١ٝتسؾع اإلدازًَ ٠ـ ايتركٝل يعُٝد غؤ ٕٚايطالب يًتٛج ٘ٝمبا ٜساٙ
َٓاضب ًا أ ٚعسق٘ عً ٢دتٓ ١ايتأدٜبٚ ،نريو اذتاٍ ؾُٝا خيـ شتايؿات ايطايبات.

المادة الثامنة والعشرون:
تتٛىل املػسؾ ١عًٚ ٢ناي ١غ ٕٛ٦ايطايبات زؾع ستاقس ايًحٓ ١يعُٝد غؤ ٕٚايطالب (زٝ٥ظ دتٓ ١ايتأدٜب)
َسؾك ١مبًؿات ايتركٝل ،يًسؾع بٗا إىل َعايَ ٞدٜس ادتاَع ١يًُؿادق ١عًٗٝا َٔٚ ،ثِ إذايتٗا إىل عُٝد
غؤ ٕٚايطالب إلؾداز ايكسازات ايتأدٜب ١ٝيًطايبات املدايؿات.

المادة التاسعة والعشرون:
جيٛش يسٝ٥ظ دتٓ ١ايتأدٜب زؾع ستاقس ايًحَٓ ١باغس ٠إىل َدٜس ادتاَع ١يًُؿادق ١عًٗٝاٚ ،إؾداز ايكساز
ايتأدٜيب يف اذتاالت اييت تطتدعَ ٞعادتتٗا ايطس ( ١ٜقكاٜا األعساض ؾكط ) َع إغعاز اعكا ٤ايًحٓ١
بؿٛز َٔ ٠احملكس ٚايكسازات ايتٓؿٝر.١ٜ

المادة الثالثون:
ٜتٛىل زٝ٥ظ دتٓ ١ايتأدٜب زؾع ستاقس ايًحٓ ١إىل َعايَ ٞدٜس ادتاَع ١يًُؿادق ١عًٗٝا َٔٚ ،ثِ ٜتٛىل
إؾداز ايكسازات ايتأدٜب ١ٝعً ٢املدايؿني َٔ ايطالب ٚايطايبات.

المادة الحادٌة والثالثون:
ايعُداٚ ٤زؤضا ٤األقطاّ ٚأعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٚدٜس ٚاإلدازات بادتاَعَ ١طؤٚي ٕٛعٔ قبط ايطالب
ٚايطايبات ٚؾل يٛا٥ح ادتاَعٚ ،١عٓد ذدٚث شتايؿ ١تكع داخٌ ادتاَعَٚ ١ساؾكٗا ٜتِ حتسٜس ستكس إدازٟ
بريو ٚإذاي ١املٛقٛع إىل ؾاذب ايؿالذ.١ٝ

المادة الثانٌة والثالثون:
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تعترب ايكسازات ايؿادز َٔ ٠ادتٗات املدتؿ ١بتٛقٝع ايعكٛبات ْاؾر ٠بعد َؿادقَ ١عايَ ٞدٜس ادتاَع،١
ٚحيل يًطايب ايتعًِ َٔ ايكساز ايؿادز عك٘ إىل َدٜس ادتاَع ١خالٍ ( )31ثالثني َٜٛاً َٔ تازٜذ إبالغ٘
بايكسازٚ ،ملدٜس ادتاَع ١ايتٛج ٘ٝبإعاد ٠ايٓعس يف ايعكٛب ،١أ ٚحتدٜد عكٛب ١أخسٜ ٣ساٖا َٓاضب.١

المادة الثالثة والثالثون:
زتًظ ادتاَع ٖٛ ١ادتٗ ١املدتؿ ١بتؿطري ٖر ٙايال٥رٚ ١ختتـ عُادتا غؤ ٕٚايطالب ٚايكبٚ ٍٛايتطحٌٝ
بعد ابالغُٗا بكساز تٛقٝع ايعكٛب ١ايؿادز َٔ ٠دتٓ ١ايتأدٜب املدتؿ ١عً ٢ايطايب أ ٚايطايب ١املدايـ ،
باختاذ إجسا٤ات تٓؿٝرٖا عً ٢ايؿٛزٚ ،ذيو ٚؾكاً يًؿالذٝات املكسز ٠يهٌ َُٓٗا يف ايًٛا٥ح ٚاألْعُ١
ادتاَع.١ٝ

المادة الرابعة والثالثون:
 - 1حتؿغ ايكسازات ايؿادز ٠بايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝيف ًَـ ايطايب.
 - 2جيٛش يًحٗ ١اييت أؾدزت ايعكٛب ١إعالْٗا يف نًٝات ادتاَعَٚ ١ساؾكٗا بعد َٛاؾكَ ١دٜس ادتاَع.١
 - 3تك ّٛعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب بإبالؽ ايكساز ايؿادز بايعكٛب ١إىل ايطايب ٚٚي ٞأَس ٙخالٍ أضبٛعني َٔ
تازٜذ ؾدٚز.ٙ

المادة الخامسة والثالثون:
ٜعٌُ بٗر ٙايال٥ر ١اعتبازًا َٔ تازٜذ اعتُادٖا يف زتًظ ادتاَعٚ ،١تًػَ ٞا ضبكٗا َٔ يٛا٥ح خاؾ ١بتأدٜب
ايطالب ٚايطايبات بادتاَع. ١
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

القائمة (أ) املخالفات االكادميية
العقوبة
المخالفة
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
تعطٌل سٌر االختبارات أو المحاضرات أو الدروس العلمٌة
فصل دراسً واحد
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
االخالل بالنظام خالل االختبارات أو المحاضرات أو الدروس
فصل دراسً واحد
العلمٌة
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
محاولة الغش فً االختبار أو الشروع فٌه
فصل دراسً واحد
الغش فً االختبار أو االعانة علٌة
 DNفً المادة مع حرمانه من المكافئة الشهرٌة لمدة شهر مع
تعهد وانذار وعند تكرار الغش تضاعف العقوبة
تتراوح العقوبة من االٌقاف لمدة فصلٌٌن دراسٌٌن الى الفصل
من ٌقوم بإدخال غٌره ألداء االختبارات
النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصلٌٌن دراسٌٌن
الدخول بدل الغٌر فً االختبارات سوا ًء كان ذلك داخل الجامعة
الى الفصل النهائً من الجامعة
او خارجها وانتحاله للشخصٌة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسً واحد
السرقة فً االمور االكادٌمٌة
الى الفصل النهائً من الجامعة مع الحرمان من المادة بتقدٌر DN
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسً واحد
الرشوة فً االمور االكادٌمٌة
الى الفصل النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصلٌٌن دراسٌٌن
التزوٌر فً التواقٌع او التقارٌر الطبٌة أو االوراق الرسمٌة
الى الفصل النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة معٌنه الى الفصل
امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة التً توقع علٌة من الجهات
النهائً من الجامعة .
المختصة فً هذه المخالفة
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8
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11
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13
14
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16
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19
20

القائمة (ب) املخالفات األمنية والسلوكية
العقوبة
المخالفة
التدخٌن فً الحرم الجامعً واالماكن التً ٌمنع فٌها التدخٌن
التعهد واالنذار مع خصم  111لاير قابلة للزٌادة عند تكرار ذلك
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
االخالل بالنظام والهدوء داخل الحرم الجامعً
فصل دراسً
التعهد واالنذار الى حرمانه من المكافئة الشهرٌة لمدة شهر
استعمال أغراض االخرٌن والتصرف فٌها بدون اذن من
صاحبها
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
إخراج كتب أو دورٌات أو ما ٌماثلها من مكتبات دون
فصل دراسً
االجراءات المقررة لذلك
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
إتالف االعالنات وغٌرها من االوراق الرسمٌة الملصقة
معٌنه
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
تعطٌل برامج النشاط داخل الجامعة أو خارجها
معٌنه
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى الفصل النهائً من الجامعة
التجمهر أو االجتماع أو تنظٌم مؤتمرات أو جمعٌات داخل
الجامعة أو إلقاء كلمات أو خطب بدون ترخٌص مسبق مكتوب
من الجهات المختصة بالجامعة
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى الفصل النهائً من الجامعة
اصدار كتب أو نشرات وتوزٌعها أو االعالن عنها أو جمع
أموال أو توقٌعات أو معلومات أو اخبار غٌر صحٌحة للصحف
أو وسائل االعالم أو برامج التواصل االجتماعً عن الجامعة
أو أي من منسوبٌها
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى الفصل النهائً من الجامعة
تنظٌم االنشطة أو الجمعٌات المخالفة للوائح المعمول بها
بالجامعة
تتراوح العقوبة من االعتذار أو التعهد واالنذار الى االٌقاف عن
المساس بسمعة الجامعة أو منسوبٌها
الدراسة لمدة معٌنة
تتراوح العقوبة من االعتذار أو التعهد واالنذار الى الفصل النهائً
كل قول أو فعل ٌمس الشرف والكرامة أو الدٌن أو ٌخل بحسن
من الجامعة
السٌرة والسلوك واآلداب المرعٌة داخل الجامعة أو خارجها
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
مخالفة اآلداب االسالمٌة أو الذوق العام فً الهٌئة واللباس مثل
فصل دراسً مع االخضاع لجلسات إرشادٌة .
اطالة الشعر او لبس الفروة أو لبس غٌر رسمً ( للطالب )
والتبرج ولبس المالبس الغٌر محتشمة او قصات شعر الغرٌبة
( للطالبات)
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصلٌٌن دراسٌٌن
التزوٌر فً االمور االكادٌمٌة
الى الفصل النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصلٌٌن دراسٌٌن
الرشوة فً االمور االكادٌمٌة
الى الفصل النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى الفصل النهائً من الجامعة
أي اتالف أو محاولة إتالف لمرافق أو ممتلكات الجامعة (
مع دفع تكالٌف الخسائر الناجمة عن ذلك .
الكراسً – الطاوالت – المصاعد – اللوحات – السٌارات –
التفحٌط
التكسٌر ) وغٌرها
تتراوح العقوبة من التعهد كتابٌا ً الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
عدم االلتزام بالتعلٌمات الخاصة بنظام االمن فً الجامعة
معٌنة
وخاصة بوابات الدخول والخروج أو الوقوف الخاطئ
تتراوح العقوبة من االعتذار كتابٌا ً إلى االٌقاف عن الدراسة لمدة
خروج الطالب عن آداب اللٌاقة فً تصرفاته مع زمالئه
فصل دراسً أو فصلٌٌن دراسٌٌن
الطالب أو الموظفٌن أو اعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن
بالشركات التً تقوم بأعمال فً الجامعة أو التعدي علٌهم بالقول
أو الفعل أو االعتداء على ممتلكاتهم
الفصل النهائً من الجامعة مع إعادة ماسرق أو دفع ثمنه فً حاله
السرقات
تلفه
الفصل النهائً من الجامعة
حٌازة أو حمل سالح او متفجرات بأنواعها أو اصطحاب المواد
الخطرة والمحضورة داخل الجامعة
الفصل النهائً من الجامعة
حٌازة أو تعاطً أو تروٌج أي نوع من المسكرات أو المخدرات
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21
22

الدعوة أو التروٌج ألي من االفكار التً تخالف الدٌن االسالمً
الجنــاٌات

23

امتناع الطالب عن االمتثال للعقوبة التً توقع علٌه من الجهات
المختصة فً هذه المخالفات
حٌازة الجوال المزود بالكامٌرا فً فروع الطالبات

25

عدم التقٌد بوقت المحاضرات

26

الحاالت السلوكٌة كـ ( الشذوذ واالٌمو )

27

التلفظ أو التهدٌد لمنسوبً الجامعة أو اعضاء هٌئة تدرٌس

24

الفصل النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسً واحد
الى الفصل النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة معٌنه الى الفصل
النهائً من الجامعة
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى االٌقاف عن الدراسة لمدة
فصل دراسً
تتراوح العقوبة من التعهد واالنذار الى الحرمان من المادة حسب
القواعد التنفٌذٌة لالئحة الدراسة واالختبارات
تتراوح العقوبة من االٌقاف عن الدراسة لمدة فصلٌٌن دراسٌٌن
الى الفصل النهائً من الجامعة مع االخضاع لجلسات ارشادٌة
تتراوح العقوبة من االعتذار كتابٌا ً إلى االٌقاف عن الدراسة لمدة
فصل دراسً أو فصلٌٌن دراسٌٌن
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