
  

 طلبة التعليم العالي تعليمات انضباط  

  من) 1(استنادا الى احكام البند 

تقرر اصدار  2008أربعين لسنة ) 10(وا ربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  الخامسه ةالماد
  :التعليمات أ تية

 :                                     المادة ا ولى

 :على كل طالب اتباع الواجبات ا$تية

 .التقيد بالقوانيين وا نظمة والتعليمات النافذة وا$وامر التي تصدرھا الجامعة او ھيئة المعاھد الفنية او الكلية.1

. 

  .الكلية او المعھد بالقول او بالفعل داخلھا او خارجھااولجامعة او ھيئة المعاھد الفنية عدم ا ساءة الى سمعة ا.2

تجنب كل مايتنافى مع السلوك الجامعي مع انضباط عال واحترام ل4دارة وھيئة التدريس والموظفين وع2قات الزمالة .3
  .والتعاون بين الطلبة

 .عدم ا خ2ل بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة اوالكلية او المعھد.4

 .المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الكلية او المعھد.5

 .عدم ا خ2ل بحسن سير الدراسة.6

  .عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعرالقومية بالسوء.7

 :                                      لمادة الثانيةا

 :يعاقب بالتنبيه كل طالب ارتكب احد المخالفات ا$تية

 .ا ساءة الى ع2قات الزمالة بين الطلبة

 :                                        المادة الثالثة

 :يعاقب با نذار كل طالب ارتكب احد ألمخالفات ا$تية

 .اذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب في المرة الثانية فع2 يستوجب المعاقبة بالتنبيه.1

 .اذا اخل بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الكلية او المعھد.2

  .اذا تجاوز بالقول على احد الطلبة.3

 :                                     المادة الرابعة

 :يعاقب بالتوبيخ كل طالب ارتكب احد ألمخالفات ا تية



 .عوقب بعقوبة ا نذار الذي لم يسحب ولم يلغ ثم ارتكب فع2 يستوجب المعاقبة با نذار.1

 . تجاوز بالقول على احد منتسبي الجامعة او ھيئة المعاھد الفنية  من غير اعضاء الھيئة التدريسية او الطلبة.2

                                  : المادة الخامسة 

 :يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة اوالكلية او المعھد لمدة $تزيد على سنة واحدة،كل طالب ارتكب احدى المخالفات ا$تية

 .عوقب خ2ل سنة الدراسة  بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغى ثم ارتكب فع2 يستوجب التوبيخ.1

 .لجامعة او المعاھد الفنية  او الكلية او المعھد من غير اعضاء الھيئة التدريسيةاعتدى بالفعل على منتسبي ا.2

  .استعمل العنف ضد زم4ئه الطلبة.3

  .حمل الس2ح بانواعه بأجازه او بدون أجازه داخل حرم الجامعة او الكلية او المعھد.4

 .عاھد الفنيةاحدث اضرارا عمدا او نتيجة اھمال في ممتلكات الجامعة او ھيئة الم.5

 .اساء للوحدة الوطنية او مس المعتقدات الدينية او المشاعر القومية بسوء.6

  .تجاوز قو$ على احد اعضاء الھيئة التدريسية في الجامعة او المحاضرين فيھا.7

  .ثبت تعاطيه المسكرات داخل الحرم الجامعي او ثبت كونه في حالة سكر بينه في الجامعة .8

الكلية او المعھد بالقول او بالفعل داخلھا او  الھيئة العراقيه العليا ل2ختصاصات الطبية او اساء الى سمعة الجامعة  او.9
 .خارجھا

  .أخل بحسن سير الدراسة.10

 :                                    المادة السادسة

 :خالفات ا تيةيعاقب بالفصل النھائي من الجامعة كل طالب ارتكب احدى الم

 .كرر احد ا فعال المنصوص عليھا في المادة الخامسة.1

او الھيئة العراقيه العليا ل2ختصاصات الطبية  اعتدى بالفعل على احد اعضاء الھيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة.2
  .او الكليه او المعھد

  .اتى بفعل مشين مناف ل4خ2ق وا داب.3
 

  .او الھيئة العراقيه العليا ل2ختصاصات الطبية او الكليه او المعھد ثبت تعاطيه المخدرات في الجامعة.4

 :                                     المادةالسابعة

فرض العقوبات المقررة في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من ھذة التعليمات على الطالب .1
 المخالف،$يمنع فرض االعقوبات  التي يمكن ان يحكم  بھا اذا ماوقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية



اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعھد فيكون النظر فيه انضباطيا مستاخرا الى .2
  .حين البت في الدعوى الجزائية

                                      : المادة الثامنة

 يشكل العميد في الكلية او المعھد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد او احد اعضاء الھيئة التدريسية ممن $تقل 

ث2ثة من  وللمعاھد(مرتبته العلمية عن استاذ مساعد وث2ثة من اعضاء الھيئة التدريسية ممن $تقل مرتبتھم العلمية عن مدرس 
  عن الطلبهوممثل ) اعضاء الھيئة التدريسية

 :                                    المادة التاسعة

عند وقوع فعل من ا فعال المنصوص عليھا في المادتيين الخامسة والسادسة تنظر لجنة انضباط الطلبة في الموضوع وترفع 
  .توصياتھا بشأن العقوبة المناسبة الى العميد

 :                                      المادة العاشرة

 .  تكون عقوبةالتنبيه او ا نذار او التوبيخ او الفصل لمدة $تزيد على الشھر من ص2حيةالعميد.1

 . تكون عقوبةالفصل لمدة تزيد على الشھر من ص2حية مجلس الكلية.2

  .او الھيئة العراقيه العليا ل2ختصاصات الطبية او الكليه او المعھدتكون عقوبة الفصل النھائي من الجامعة.3

او  بناءا على توصية مجلس الكليةاو رئيس ھيئة التعليم التقني  او الجھة  التي ترتبط بھا الكليه  من ص2حية رئيس الجامعة  
 .                              المعھد

                   :                المادة الحادية عشر

يحق للطالب الذي فصل من الجامعة لمدة $تزيد على السنة و$تقل عن الشھر ان يعترض لدى رئيس الجامعة على قرار 
 الفصل خ2ل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الفصل او من تاريخ نشره في لوحة ا ع2نات في الكلية اوالمعھد

ا اذا كان فصل الطالب نھائيا فيحق له ا عتراض لدى مجلس الجامعة على المجلس والرئيس كل في حالة تعذر تبليغه،ام
  .حسب ص2حيته البت في ا$عتراض خ2ل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المعترض طلبه ويعتبر القرار نھائيا

 :                                  المادة الثانية عشر

في لوحة ا$ع2نات في الكلية او المعھد مدة $تقل عن اسبوع ويبلغ بھا ولي امر الطالب تحريريا يعلق قرار  العقوبه 
 .ويستدعى الطالب  فھامه اسباب العقوبة

  :الماده الثالثه عشر
   2009-2008تنشر ھذة التعليمات في الجريده الرسميه وتنفذ اعتبارا من السنه الدراسيه 


