
 الكوفةجامعة  –كلية القانون 

 
 تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

7112  لسنة 061رقم   
1المادة )   ) : 

 : يمتزم الطالب بما يأتي
التقيد بالقوانين واألنظمة و األنظمة الداخمية والتعميمات واألوامر التي تصدرىا وزارة التعميم العالي والبحث العممي  –أوال 

الجامعة ، الييئة ، الكمية ، المعيد ومؤسساتيا )  ). 
عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية  –ثانيا 

 . أو الدينية فعال أو قوال
أو خارجيا عدم اإلساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتيا بالقول أو الفعل داخميا –ثالثا   . 
تجنب كل ما يتنافى مع السموك الجامعي من انضباط عال واحترام لإلدارة وىيئة التدريس والموظفين وعالقات  –رابعا 

 . الزمالة والتعاون بين الطمبة
السموك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عميو عند التعيين والترشيح لمبعثات والزماالت الدراسية –خامسا   . 

االمتناع عن أي عمل من شانو اإلخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ) الكمية أو المعيد (  –ا سادس
 .أو المشاركة فيو والتحريض عميو أو التستر عمى القائمين بو

المحافظة عمى المستمزمات الدراسية وممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد –سابعا  . 
عدم اإلخالل بحسن سير الدراسة في الكمية أو المعيد –نا ثام . 

التقيد بالزي الموحد المقرر لمطمبة عمى أن تراعى خصوصية كل جامعة أو ىيئة عمى حدى –تاسعا   . 
تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شانيا تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف االضطياد السياسي  –عاشرا 

أو االجتماعيأو الديني  . 
تجنب الدعاية ألي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعميق  –حادي عشر 

 .الصور والالفتات والممصقات أو إقامة الندوات
م الجامعي عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحر  –ثاني عشر 

 .حفاظا عمى الوحدة الوطنية
2المادة )   ) : 

 :يعاقب الطالب بالتنبيو إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية
عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الييئة –أوال   . 
اإلساءة إلى عالقات الزمالة بين الطمبة أو تجاوزه بالقول عمى احد الطمبة –ثانيا   . 

3المادة )   ): 
 : يعاقب الطالب بالتنبيو إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية

فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيو مع سبق معاقبتو بعقوبة التنبيو –أوال   . 
إخاللو بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد –ثانيا   . 

4المادة )   ) : 



 الكوفةجامعة  –كلية القانون 

( ثالثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية 33) يعاقب الطالب بالفصل لمدة   : 
فعال يستوجب المعاقبة باإلنذار مع سبق معاقبتو بعقوبة اإلنذار –أوال   . 
تجاوزه بالقول عمى احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الييئة التدريسية –ثانيا   . 
يء إليو داخل الكمية أو المعيد أو خارجيماقيامو بالتشيير باحد أعضاء الييئة التدريسية بما يس –ثالثا   . 
التي تخل بالنظام العام واآلداب –داخل الحرم الجامعي  –قيامو بوضع الممصقات  –رابعا   . 

5المادة )   ) : 
 : يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد عمى سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات اآلتية

( من ىذه التعميمات 4ذا تكرر ارتكابو احد األفعال المنصوص عمييا في المادة ) إ –أوال   . 
مارس أو حرض عمى التكتالت الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي –ثانيا   . 
يةاعتدائو بالفعل عمى احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الييئة التدريس –ثالثا   . 
استعمالو العنف ضد زمالئو من الطمبة –رابعا   . 

التيديد بالقيام بأعمال عنف مسمحة –خامسا   . 
حممو السالح بأنواعو بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي –سادسا   . 
إحداثو عمدا أو بإىمالو الجسيم أضرارا في ممتمكات الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد –سابعا   . 
إساءتو إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية –ثامنا   . 
تجاوزه بالقول عمى احد أعضاء الييئة التدريسية في داخل الكمية أو المعيد أو خارجيما –تاسعا   . 
اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو الييئة بالقول أو الفعل –عاشرا   . 

إخاللو المتعمد بحسن سير الدراسة –حادي عشر   . 
ثبوت ارتكابو النصب واالحتيال عمى زمالءه الطمبة ومنتسبي الكمية أو المعيد –ثاني عشر   . 
6المادة )   ) : 

يعاقب الطالب بالفصل النيائي من الكمية أو المعيد وبقرار من الجامعة أو الييئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات 
 : اآلتية
( من ىذه التعميمات 5وص عمييا في المادة ) تكراره إحدى المخالفات المنص –أوال   . 
اعتدائو بالفعل عمى احد أعضاء الييئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الييئة أو الكمية أو المعيد –ثانيا   . 
إتيانو فعل مشين ومناف لألخالق واآلداب العامة –ثالثا   . 
ة مع عممو بكونيا مزورة أو كونو من المحرضين عمى التزويرتقديمو أية مستندات أو كتب أو وثائق مزور  –رابعا   . 

ثبوت ارتكابو عمال يخل باألمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكو فيو أو المساعدة عميو –خامسا   . 
عند الحكم عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرف تزيد مدة محكوميتو فييا ألكثر من سنة –سادسا   

7المادة )   ) : 
( من ىذه التعميمات  6( و )  5( و )  4( و ) 3( و)  2ال يمنع فرض العقوبات المنصوص عمييا في المواد )  –أوال 

 . عمى الطالب المخالف ، من فرض العقوبات األخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائمة القوانين العقابية
خارج الجامعة أو المعيد فيكون النظر فيو انضباطيا  إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليو –ثانيا 

 . مستاخرا إلى حين البت في الدعوى الجزائية
8المادة )   ) : 
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يشكل عميد الكمية أو المعيد لجنة انضباط الطمبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الييئة التدريسية عمى 
عن اتحاد الطمبة ) المنتخب ( ويكمف احد الموظفين اإلداريين بأعمال مقررية أن يكون احد أعضاء المجنة قانونيا . وممثل 

 . المجنة
9المادة )   ) : 

 . ال يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بيا لجنة انضباط الطمبة
13المادة )   ) : 

و المعيد ، ولممجمس تخويل تفرض العقوبات االنضباطية المنصوص عمييا في ىذه التعميمات بقرار من مجمس الكمية أ
 . صالحياتو إلى عميد الكمية أو المعيد

11المادة )   ) : 
تكون عقوبة التنبيو واإلنذار قطعية –أوال   . 
( ثالثين يوما االعتراض عمى قرار الفصل لدى  33لمطالب المفصول من الكمية أو المعيد لمدة ال تزيد عمى )  –ثانيا 

قراره قطعيامجمس الكمية أو المعيد ويكون   . 
12المادة )   ) : 

( من  11لمطالب االعتراض عمى قرارات الفصل المنصوص عمييا في البنود ) ثانيا ( و) ثالثا ( و) رابعا ( من المادة ) 
( سبعة أيام من تاريخ تبمغو بالقرار الصادر بحقو ، فان تعذر تبمغو فمو حق االعتراض خالل )  7ىذه التعميمات خالل ) 

سة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة اإلعالنات( خم 15  . 
13المادة )   ) : 

( خمسة عشر يوما ، ويبمغ بيا ولي أمر  15يعمق قرار العقوبة في لوحة اإلعالنات في الكمية أو المعيد مدة ال تقل عن ) 
 . الطالب تحريريا

1989( لسنة  19قم ) ( :تمغى تعميمات انضباط طمبة التعميم العالي ر  14المادة )   . 
( :تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية 15المادة )   

 


