( تعليمات تأديب الطلبة في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية)
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (  ) 3142/41تاريخ3142/4/41م.
المادة ( -:) 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأديب الطلبة في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إصدارها.

المادة (  -:) 2تسرررأ كامررام هررذه التعليمررات علررى جميررب لبررة ال امعررةن ويألحررعو
واإلجراءات التأديبية المنصوص عليها فيها.

ل امررام

المادة (  -:) 3تعتبررر امعمررات التاليررة مألالدررات تأديبيررة تعررري الطالررب الررذأ يرتمررب كيررا منهررا
للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه التعليمات.
االمتنرا المرردبر عررن احررور المأا رررات كو الرردروم كو عررن امعمررات
ك-
امخرى التي تقحي التعليمات بالمواظبة عليهان وكل تأريض على هرذا
االمتنا .
ب  -الغش في االمتأا كو االشتراك كو الشرو فيه.
ج  -اإلخالت بنظام االمتأانات كو الهدوء الواجب توافره فيها.
د  -كأ فعررل مررام بالشرررل كو المرامررة كو امخررالح كو مألررل بأسررن السرريرة
والسلوك كو من شأنه اإلساءة إلى سمعة ال امعة كو العاملين فيهان بما في
ذلك كأ فعرل مرن هرذا القبيرل يرتمبره الطالرب خرارج ال امعرة فري مناسربة
تشترك فيها ال امعة كو نشاط تقوم به.
هـ  -المشرراركة فرري كأ تنظرري داخررل ال امعررة مررن تيررر ترررخين مسررب مررن
ال هات المألتصة في ال امعرةن كو الشرتراك فري كأ نشراط جمراعي يألرل
بالقواعد التنظيمية النافذة في ال امعةن كو التأريض عليه.
و  -استعمات مباني ال امعة لغير امتراي التي كعدت لها كو استعمالها دو
إذ مسب .
ز  -إدخات كو امل كأ كسلأة ناريرة كو كدوات ارادة كو مرواد تيرر مشرروعة
كو إدخات كأ مواد واستألدامها لغري تير مشرو .
ح  -توزيررب النشرررات كو إصرردار جراطررد ارراط بالمليررات كو جمررب التوا يررب كو
التبرعات التري مرن شرأنها اإلخرالت براممن والنظرام ال رامعي كو اإلسراءة
إلى الوادة الو نية.
ط  -اإلخرالت بالنظرام واالنحررباط الرذأ تقتحرريه المأا ررات كو النرردوات كو
امنشطة التي تقام داخل ال امعة.
أ  -كأ إهانة كو إساءة كو إيذاء يرتمبه الطالب بأر عحرو هي رة التردري كو
كأ من العاملين كو الطلبة في ال امعة.
ك  -إتالل كأ من الممتلمات الألاصرة بال امعرة كو بالعراملين فيهرا كو بطلبتهرا
كو بزوارها.
ت  -التزويرررر فررري الولررراط ال امعيرررة كو اسرررتعمات اموراح المرررزورة فررري كأ
كتراي جامعية.
إعطرراء ولرراط وهويررات جامعيررة للغيررر بقصررد اسررتعمالها بطريقررة تيررر
م-
مشروعة.
 سر ة كأ من الممتلمات الألاصة بال امعة كو بالعاملين فيها كو بطلبتها كوبزوارها.
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م-
لـ
صـ
ح-
رـ
شـ
ت ـ
ثـ

التأريض كو التدبير كو االشتراك كو التدخل في كعمات عنف كو شغب كو
مشاجرات لناطية كو جماعية د لبة كو كشألاص آخرين داخل ال امعرة
كو خارجها في مناسبات تشترك فيها ال امعة كو نشاط تقوم به.
ايازة مشروبات رواية كو مواد مألدرة كو تعا يها كو الترويج لها داخل
ال امعة .كو احرور الطالرب إلرى ال امعرة وهرو تأرث ترألير المشرروبات
الرواية كو المواد المألدرة.
اإلساءة للعقيدة اإلسالمية واالنتقاص منها ن وانتهاك ارمة شهر رمحا .
التدخين داخل ارم ال امعة .
مألالدة رسرالة ال امعرة كو انونهرا كو التعليمرات كو امسر كو القررارات
النافذة كو التأريض على مألالدة كأ منها .
مألالدة ميثاح شرل ال امعة .
مألالدة واعد امخالح والقي والزأ اإلسالمي.
لبرروت عرردم صررأة المعلومررات الترري يرردلي بهررا الطالررب كو يقرردمها فرري كأ
نماذج كو استمارات صادرة عن ال امعة كو مقدمة لها.
لبوت النقل الأرفي الملي كو ال زطي تير المول اسب المنه ية العلمية
السررليمة ( السررر ة العلميررة ) عنررد إعددداد التقددارير العلميددة البح دوث كو
الرسرراطل ال امعيررة ن ويشررمل ذلررك كررل مألالدررة لأقرروح الملميررة الدمريررة
واممانة العلمية.

المادة (  -:) 4مررب مراعرراة كامررام المررواد ( )5و ( )6و ( )7و ( )8مررن هررذه التعليمررات ن تأرردد
العقوبات التأديبية للطالب على المألالدات التأديبية الواردة في المادة ( )3من هرذه
التعليمات على النأو التالي-:
التنبيه الألطي.
ك-
ب  -اإلخررراج مررن اعررة الترردري واسررتدعاء اممررن ال ررامعي عنررد الحرررورة
إلخراجه.
ج  -الأرما من احور بعض كو كل مأا رات المرواد التري يألرل الطالرب
بالنظام كلناء تدريسها.
الأرمرا لمردة مأرددة مرن االسررتدادة مرن الألردمات التري يقردمها مرفر كو
د-
ككثر من المراف ال امعية التي ت ارتماب المألالدة فيها .
هـ  -الأرما لمدة مأرددة مرن ممارسرة نشراط كو ككثرر مرن امنشرطة الطالبيرة
التي ارتمبث المألالدة فيها .
اإلنذار بدرجاته الثالث  :اموت والمزدوج والنهاطي.
و-
ز  -الغرامة بما ال يقل عن يمة مثلي الشيء كو امشياء التي كتلدها الطالب.
ح  -إلغاء التس يل في مادة كو ككثر من مواد الدصل الذأ تقب فيه المألالدة.
اعتباره راسبا في مادة كو ككثر.
ط-
أ  -الدصل المؤ ث من ال امعة لمدة فصل دراسي كو ككثر كو عدم السماح له
بالتس يل في الدصل الصيدي.
الدصل النهاطي من ال امعة.
ك-
تعلي منح الدرجة بما ال يت اوز فصلين دراسيين.
ت-
إلغاء ررار مرنح الشرهادة إذا تبرين ك هنالرك عمليرة تزويرر كو ااتيرات فري
م-
متطلبات الأصوت عليها.
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إذا لبث نتي ة التأقي ك الطالرب اراوت الغرش كو اشرترك كو شرر فيره
كلناء تأدية االمتأا كو االختبار في إاردى المرواد تو رب عليره العقوبترا
التاليتا م تمعتين :

المادة (  -:) 5ك ـ

-1
-2
بـ

اعتباره راسبا في تلك المادة.
إلغاء تس يله في بقية المواد المس لة له في ذلك الدصل.

إذا ب مرا ب االمتأرا كو االختبرار الطالرب متلبسرا برالغش كلنراء تأديرة
ذلك االمتأا كو االختبار في إادى المواد علرى المرا رب ومردرم المرادة
تقدي تقرير مو ب منهما بالوا عرة إلرى عميرد المليرة ن وتو رب علرى الطالرب
المحبوط متلبسا العقوبات التالية م تمعة :
1ـ اعتباره راسبا في تلك المادة .
2ـ إلغاء تس يله في بقية المواد المس لة له في ذلك الدصل.
 3ـ فصله من ال امعة لمدة فصل دراسي وااد يلي الدصرل الرذأ
فيه.

المادة ( -:) 6

ك-

ب-
المادة ( -:) 7

ك-

ب-

المادة (  -: ) 8ك -

ب-

تو ب على الطالب الذأ اتد مب الب آخر كو شألن آخر على الردخوت
لتأدية امتأا كو اختبار بدال عنه العقوبات التالية م تمعة-:
 -1اعتباره راسبا في ذلك االمتأا كو االختبار.
 -2إلغاء تس يله في بقية المواد المس لة له في ذلك الدصل.
 -3فصله مرن ال امعرة لمردة فصرلين دراسريين علرى ام رل اعتبرارا مرن
الدصل الذأ يلي الدصل الذأ ب فيه.
وإذا كررا الشررألن الررذأ دخررل اعررة االمتأررا مررن تيررر لبررة ال امعررة
فيأات إلى ال هات القحاطية المألتصة.
إذا لبثن نتي ة التأقي ن ك الطالب د اري كو دبر كو شارك كو تردخل
في كعمات عنف كو شغب كو مشاجرة لناطية كو جماعية داخرل ال امعرة كو
خارجها في مناسربة تشرترك فيهرا ال امعرة كو نشراط تقروم برهن يو رب عليره
جزاء الدصل النهاطي من ال امعة.
إذا لبث نتي ة التأقي ن ك الطالرب رد ك ردم علرى إيرذاء بلير لعحرو هي رة
الترردري كو العرراملين فرري ال امعررة كو الطلبررة فيهرران فيو ررب عليرره جررزاء
الدصل المؤ ث كو النهاطي من ال امعة.
إذا لبث نتي ة التأقي ن ك الطالب كا في اوزته مشروبات روايةن كو
احررر إلررى ال امعررة وهررو تأررث تأليرهرران يو ررب عليرره جررزاء الدصررل مررن
ال امعة لمدة فصلين دراسيينن وفري االرة تمررار ذلرك يدصرل نهاطيرا مرن
ال امعة.
إذا لبث نتي ة التأقي ن ك الطالب كا في اوزته مواد مألدرة كو كنه رد
تعا ى كو روج لها ن كو احرر إلرى ال امعرة وهرو تأرث تأليرهرا ن يو رب
عليه جزاء الدصل النهاطي من ال امعة.
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المادة ( -:) 9

ك-
ب-
ج-

المادة (-:)11

ك-

ب-
المادة (-:)11

ك-
ب-

المادة (-:)12

ك-
ب-

المادة (-:)13

ك-

ي روز ال مرب برين عقروبتين تررأديبيتين كو ككثرر مرن العقوبرات المنصرروص
عليها في هذه التعليمات.
في االة إيقا عقوبة الدصل المؤ رث مرن ال امعرة تسرأب هويرة الطالرب
المدصوت ويمنب مرن الردخوت إلرى الأررم ال رامعي خرالت مردة الدصرل إال
بإذ مسب من عميد شؤو الطلبة.
يأرم الطالب الذأ فصل من ال امعة فصال تأديبيرا نهاطيرا مرن الأصروت
على شهادة اسرن السرلوكن ك مرا يرت تعمري كسر الطالرب المدصروت نهاطيرا
على ال امعات الرسمية والألاصة امخرى.
تأدررق رررارات فررري العقوبررات التأديبيررة فرري ملررف الطالررب لرردى عمررادة
شؤو الطلبة وتبلر ال هرة المألتصرة بدرري العقوبرة رارهرا إلرى عميرد
المليررة المعنرري وإلررى المسر ل العررام وإلررى ولرري كمررر الطالررب وإلررى ال هررة
الموفرردةن إ وجرردتن ولعميررد المليررة المعنرري و ررب القرررار علررى لواررة
اإلعالنات.
على عميد الملية تبلي جميب رارات فري العقوبات على كأ من الطلبة
في كليته إلى عميد شؤو الطلبة ومدير القبوت والتس يل.
ال يأ للطالب الذأ فصل من ال امعة فصال تأديبيرا مؤ ترا التسر يل فري
الدصل الصيدي التالي للدصل الذأ فصل فيه.
ال تأتسب للطالرب المدصروت فصرال مؤ ترا كأ مرواد يدرسرها خرالت مردة
فصله في كأ جامعة كخرى.
ال يأ للطالب المأات إلى التأقير ك ينسرأب مرن الدراسرة برل انتهراء
التأقي معه.
تو ف إجراءات تألريج الطالب إلى اين البث في مو و المألالدة التي
ارتمبها.
-1

-2
-4
ب-

-1

-2
-3

يؤلف م ل الملية فري الشرهر اموت مرن كرل عرام جرامعي ل نرة
مررن لاللرررة كعحرراء باإل رررافة إلررى عحرررو رابررب ااتيرررا ي مرررن
كعحاء الهي ة التدريسية في المليةن وذلك للتأقي في المألالدرات
التي يرتمبها الطلبة داخل مباني الملية.
تمو مدة الل نة سنة واادة ابلة للت ديد.
يتررولى عميررد المليررة إاالررة المألالدررات إلررى الل نررة للتأقي ر فيهررا
وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
يؤلررف عميررد شررؤو الطلبررة فرري مطلررب العرام ال ررامعي ل نررة مررن
لاللة كعحراء باإل رافة إلرى عحرو رابرب ااتيرا ي مرن كعحراء
الهي ة التدريسية في ال امعةن وذلك للتأقي فري المألالدرات التري
يرتمبها الطلبة في ارم ال امعرة خرارج مبراني المليراتن وي روز
للعميد في االة الحرورة تشميل ككثر من ل نة للتأقي .
تمو مدة الل نة سنة واادة ابلة للت ديد.
يتررولى عميررد شررؤو الطلبررة إاالررة المألالدررات إلررى هررذه الل نررة
للتأقي فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
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المادة (-:)14

ك-

ب-
ج-

يؤلف م ل العمداء في مطلرب العرام ال رامعي م لسرا تأديبيرا يتمرو مرن
عميررد شررؤو الطلبررة رطيسررا وعميررد المليررة الترري يتبعهررا الطالررب ولاللررة
كعحرراء مرررن الهي رررة التدريسررية فررري ال امعرررة ويررت تسرررمية عحرررو رابرررب
ااتيررا ي مررن الهي ررة التدريسررية فرري ال امعررةن وذلررك للنظررر فرري مألالدررات
الطلبة المأالة إليه من عميد شؤو الطلبرة كو مرن عمرداء المليرات اسرب
مقتحى الأات.
تمو مدة الم ل سنة واادة ابلة للت ديد.
لم ل ر العمررداء فرري ارراالت خاصررة ك يسررتبدت برررطي م ل ر التأديررب
رطيسا آخر لمدة مأددة.

المادة (-: 1)15

المادة ( -:)16إذا انتهث المدة المأددة مأ ل نة من ل را التأقير وم لر التأديرب تسرتمر فري
ممارسة صالاياتها إلى ك تشمل ل ا جديدة وم ل جديد يأل مألها.
المادة ( -:)17تأدد صالايات إيقا العقوبات التأديبية على الطلبة على النأو التالي -:
لمدرم المادةن ا إيقا العقوبات المنصوص عليهرا فري الدقررات (ك) و
ك-
(ب) و (ج) من المادة ( )4من هذه التعليمات على الطالب.
ب  -للعميد المألتن ا إيقا العقوبرات المنصروص عليهرا فري الدقررات مرن
(ك) إلى (أ) من المادة ( )4من هذه التعليمات.
ج  -للعميد المألتن ا مصادرة كأ مرادة يردخلها الطالرب بهردل اسرتألدامها
مأ تري تير مشرو .
لم ل التأديب ا إيقا العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )4مرن
د-
هذه التعليمات وفقا لقناعته بالعقوبة المناسبة للمألالدة المعرو ة عليه.
المادة ( 2 -:)18ك -

مررب مراعرراة الدقرررتين (ب ن ج) مررن هررذه المررادة تمررو جميررب القرررارات
التأديبية نهاطيةن باستثناء العقوبات المنصوص عليها فري الدقررات (ك) و
(ت) و (م) مرررن المرررادة ( )4والمرررادة ( )5مرررن هرررذه التعليمررراتن إذ يأر ر
للطالب ك يستأنف لدى م ل العمداء كأ رار منها خالت خمسرة عشرر
يوما من تاريخ صدور القرار كو إعالنه في المليرةن ولم لر العمرداء ك
يصادح على القرارات المتألرذة بشرأ ال رزاء كو يعدلره كو يلغيرهن وإذا لر
يستأنف الطالب رار ال زاء يعتبر القرار التأديبي الصادر بأقه نهاطيا.

 4عدلت بقرار من مجلس العمداء رقم ( )3142/441تاريخ  3142/1/1م.
 3عدلت بقرار من مجلس العمداء رقم ( )3142/423تاريخ 3142/1/41م.
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ب-

ترصرررد العقوبرررات مرررن درجرررة إنرررذار كوت فمرررا فررروح فررري سر ر ل الطالرررب
امكاديمي.

ج-

ينتهي مدعوت العقوبات المرصودة وتشطب من س ل الطالرب امكراديمي
على النأو التالي -:
اإلنذار اموت بعد محي فصلين دراسيين.
-1
اإلنرررذار المرررزدوج بعرررد محررري لاللرررة فصررروت دراسرررية كو عنرررد
-2
تألرجه.
اإلنذار النهاطي بعد محي كربعة فصوت دراسية.
-3
 -4با ي ال زاءات بعد محي فصرلين دراسريين بعرد تألررج الطالرب
من ال امعة.

المادة ( -:)19يترررولى موظدرررو اممرررن ال رررامعي المأافظرررة علرررى اممرررن والنظرررام داخرررل الأررررم
ال امعين وتمرو للتبليغرات والتقرارير التري يقردمونها ا يتهرا مرا لر يثبرث عمر
ذلك.
المادة ( -:)21لرطي ال امعة ك يترولى اختصاصرات م لر التأديرب فري ال امعرة المنصروص
عليهررا فرري هررذه التعليمررات فرري االررة الحرررورة كأرردوث مشرراجرات كو شررغب كو
اعتداء على ممتلمات ال امعة كو ا طراب كو إخالت بالنظام فيها ن ويبلر رطري
ال امعة راره الذأ يصدره في هذه الأالة إلى م ل العمداء.
المادة ( -:)21ك ـ لل امعة االستمرار في اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في هرذه التعليمرات
اتى لو كانث المألالدة منظورة لدى جهة إدارية كخرى.
ب ـ ال ي رروز لل امعررة اتألرراذ كأ إجررراء تررأديبي بأ ر الطالررب المألررالف إذا كانررث
المألالدررة الترري كسررندت إليرره تنطرروأ علررى جريمررة ن وعليهررا إيقررال اإلجررراءات
التأديبية وإاالة الطالب إلى المأممة المألتصة .
المادة (  -:) 22ال ي وز لعحو ل نة التأقي ك يمو عحوا في م ل التأديب التالي لهران م
القاعرردة امصررولية تقحرري بأنرره ال ي رروز مأ عحررو فرري ل نررة ابتداطيررة ك يمررو
عحوا في ل نة است نافيةن كأ ال ي وز لمن تولى التأقي ك يتولى التأديب.
المادة (  -:) 23ال ي وز لعميد الملية كو عميرد شرؤو الطلبرة ك يمرو عحروا فري ل نرة التأقير
امولية التي تتولى النظر في المألالدات التي يرتمبها الطلبةن منه هو الذأ يترولى
إاالة المألالدات إلى هذه الل نةن كما ال ي وز له في هذه الأالة ك يمو شاهدا.
المادة (  -:)24ال ي رروز لل نررة التأقي ر كو م لرر التأديررب تمليررف كاررد كعحرراطها لمقابلررة كاررد
الشهود واالستما إلى شهادتهن بل يتعين استدعاء الشاهد كمام كعحاء الل نرة كو
الم ل م تمعينن كو انتقات الل نة كو الم ل م تمعين لمقابلتره واالسرتما إلرى
شهادته في اماوات التي تأذ فيها القوانين وامنظمة والتعليمات بذلك.
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المادة (  -:) 25عند القيام بتأليف كاد الشهود اليمينن يتعرين ك يحرب يرده علرى القررا كو كتابره
المقدم ويدلي بما يديد كنه سيقوت الصدح والأ وال شيء تير الصردح والأر ن
بمعنررى ك مالمسررة كترراب اال واإلدالء بصرريغة اليمررين ي ررب ك يمونررا فرري و ررث
وااد.
المادة (  -:) 26ال ي وز لل نة التأقي كو م لر التأديرب بعرد التو يرب علرى مأحرر التأقير ك
يقوما بتغيير محمونه كو جزء من هذا المحمو .
المادة (  -:) 27عند امتنا كاد الشهود عن الأحور كمام م ل التأديب كو ل نة التأقير لسربب
كو آلخرررن تبلر ال هررات المألتصررة بال امعررة بررذلك لالتصررات مررب المسررؤولين فرري
ال امعة إلاحاره بالطرح المشروعة وبالتعاو مب جهة االختصاص.
المادة ( -:)28بعررد القيررام بتأليررف الشرراهد اليمررينن ي رروز ك توجرره إليره امسر لة ليتررولى اإلجابررة
عليها وتدو كتابةن على ك يو ب على كل صدأة كو يحب بصمة إبهامره عليهران
كما يتعين ك يو ب كعحاء م ل التأديب كو ل نة التأقي على كل صدأة.
المادة ( -:)29ال ي وز لم ل التأديب كو ل نة التأقي ك يستعمال كلناء إجراء التأقي كجهرزة
تنصث بصورة سرية لتمو وسيلة إلبات د الطالب إال في اماوات التري يرأذ
فيها المشر بذلك و من امصوت واإلجراءات التي ينن عليها التشريبن علرى
كنه ي وز استعمات مثرل هرذه امجهرزة بصرورة علنيرة لالسرت نام بهرا فري تسر يل
و اطب المأحر وتذكر بعض ال مل والعبارات الواردة فيه تأقيقا للعدالة.
المادة (-:)31

إذا كصرريب الطالررب كلنرراء التأقير كو كلنرراء جلسررات م لر التأديررب بأالررة انهيررار
عصبي كو ندسي كو بأالة إتماءن ادعاء كو اقيقةن فيتعرين علرى ل نرة التأقير كو
م ل التأديب ك يؤجال انعقادهما لموعد الا تأقيقا مكبر در من العدالة.

المادة ( -:)31ال ي وز ك يشترك في ل نة التأقي كو م ل التأديب من كا الطالب ريبرا لره
ولو من درجرة بعيردةن كمرا ال ي روز ك يشرترك فيهمرا مرن لره مصرلأة فري تبرطرة
الطالب كو في إدانترهن وفري مثرل هرذه اماروات يتعرين علرى العحرو ك يبلر عميرد
المليرة كو عميررد شررؤو الطلبررة بررذلك ويتنأرى عررن مباشرررة التأقير ن ويأررل مألرره
عحو االاتياط إلتمام التأقي .
المادة ( -:)32ي ب ك تقوم ل نة التأقي بإ ال الطالب على المألالدة المنسروبة إليرهن وتأديرد
موعد إلجراء التأقي ن وتوفير ال و المالط له لإلاسام بالطمأنينةن وذلرك بعردم
ت ريأه كو إهانته كو تهديدهن كما يتعين على الل نرة كو الم لر ك يهي را للطالرب
فرصررة الرردفا عررن ندسرره بالوسرراطل المشررروعة كافررةن ذلررك م مقتحررى القاعرردة
امصرولية فرري إجرراءات التأقير والتأديرب هرري ك ترأمين مظرراهر العدالرة ال يقررل
كهمية عن تأمين العدالة ندسها.
المادة ( -:)33ال ي وز ك يعا ب الطالب في جميب اماوات على المألالدة الواادة من ككثرر مرن
جهة تأديبية واادة داخل ال امعة.
المادة ( -:)34إذا كخررل الطالررب بالنظررام والحررب الررذأ تقتحرريه جلسررات التأقير كو التأديرربن كو
خررج عرن اردود امخررالح وامدب فري تصررفاته كو فرري مألا بتره معحراء ل نررة
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التأقي ن فيعتبرر رد ارتمرب مألالدرة تأديبيرة جديردةن ويتعرين فري هرذه الأالرة و رف
التأقي مب الطالب فوران وتنسيب كفعاله إلى العميدن لتقوم ال هة المألولة بتشميل
ل نة جديدة خالت  15يوما ن للنظر في التهمتين معا وتنسيب العقوبة المالطمة.
المادة ( -:)35ي وز معحاء ل نة التأقي كو م ل التأديب عند وجود خالل في الركأ اوت
المألالدة التأديبية التي ارتمبها الطالبن كو اوت كأ مسألة كخرى رد ترواجهه فري
التأقير ن ك يسررتأذنوا رطرري ال امعررة بوسررا ة العميررد باستشررارة ممتررب الشررؤو
القانونيررة لالسررت نام بررالركأ الررذأ يبديرره فرري اررل هررذا الألرراللن وال يعتبررر الررركأ
الذأ يبديه الممتب المذكور رارا إداريا بل م ررد ركأ استشرارأن كمرا ال يعتبرر
هذا الممتب في هذه الأالة خصما كو امما في التأقي .
المادة ( -:)36مررب مراعرراة مررا ورد فرري المررادة ( )37التاليررةن تمررو إجررراءات التأقير وجلسررات
م ل ر التأديررب ومو رروعهما والنترراطج الترري تسرردر عنهمررا مررن امسرررار الترري ال
ي رروز إفشررا هان ولهررذا يتعررين عرردم السررماح للطلبررة وتيررره بأحررور إجررراءات
التأقير كو جلسررات م ل ر التأديررب وارتيرراد ممانهمررا كو اال ررال علررى مأا ررر
جلساتها.
المادة ( -:)37يممن للطالب االستعانة بأارد المأرامين وفقرا لوكالرة رسرميةن وال ي روز منرب هرذا
المأامي من الأحور مب الطالب بأ رة السرريةن م الطالرب ومأاميره يعتبررا
في هذه الأالة شألصا واادا .
المادة ( -:)38يتعرين علررى ل نررة التأقير عنررد اسررتماعها للشرهود ك تسررتمب إلررى كررل شرراهد علررى
ارردةن علررى كنرره ي رروز لهررذه الل نررة إذا ركت رررورة ك تواجرره الشررهود بعحرره
وبعضن كو ك تواجهه بالمته .
المادة ( -:)39ال ي روز ك يتررولى التأقير مررب الطالرب ارروت مألالدرة واارردة فري آ وااررد داخررل
ال امعة ككثر من ل نة واادة.
المادة ( -:)41ترفب ل نة التأقي تنسريبها إلرى العميرد المعنري مو عرا مرن جميرب كعحراطها ن كمرا
ي ب ك يمو هذا التنسيب مسببا ووا أا في معانية وخاليا في عباراته مرن كأ
تموي كو إبهام.
المادة ( -:)41إذا رتب الطالب في اسرتدعاء شراهد مران وركت ل نرة التأقير كو م لر التأديرب
ك استدعاءه سيثبث وا عة تير منت ةن فيأ لهما عدم إجابرة الطالرب إلرى لبرهن
وال يعتبر ذلك إخالال بأ دفاعه عن ندسه.
المادة ( -:)42إذا صرردر ررانو للعدررو العررامن فإنره ال يشررمل المألالدررات التأديبيررة وإنمررا يشررمل فقررد
ال رررراط ال زاطيرررةن ذلرررك م كسرررام المألالدرررات التأديبيرررة هرررو مألالدرررة الشرررألن
للواجبات القانونية والسرلوكية لوظيدتره كو لمهنتره .كمرا ال رراط ال زاطيرة فأساسرها
معاداة الشألن للم تمب بارتماب كفعرات جرمهرا المشرر كو باالمتنرا عرن القيرام
بأفعات كمر بمباشرتها المشر .
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المادة ( -:)43إذا امتنب الشاهد عن الف اليمين بأ ة كنه تير اهر فيتعين على ل نرة التأقير
ك تمهله فترة زمنية مناسربة للتطهرر والرف اليمرينن فرإذا لر يسرت ب لرذلك يعتبرر
مستنمدا عن الف اليمينن ويؤخذ ذلك المو ف رينة ده.
المادة ( -:)44عند مثوت كاد الشرهود كمرام ل نرة التأقير كو م لر التأديربن ي رب علرى رطري
الل نة كو رطي الم لر ك يطلرب علرى مرا يثبرث شألصريتهن لر يسرأله عرن كسرمه
وعمره ومهنته ومأل إ امته وهرل هرو مرن ك ربراء الطالربن لر يألدره اليمرين برل
اإلدالء بالشهادة.
المادة ( -:)45إذا كررا الطال رب كو كاررد الشررهود ال يأسررن التأرردث باللغررة العربيررةن في ررب علررى
رطي ل نة التأقي كو م ل التأديب ك يستعين بأارد المتررجمين بعرد ك يألدره
اليمين بأ يترج ما يسمعه من الطالب كو من الشراهد بصردح وكمانرةن وال ي روز
ك يمو هذا المترج من بين كعحاء ل نة التأقي كو مرن برين الشرهود ولرو برل
الطالب بذلك.
المادة ( -:)46تدو مأا ر جلسات التأقي والتأديب كتابة بألر اليرد وال ي روز ك يأردث كأ
اررك كو شررطب فرري مأا ررر ل نررة التأقي ر وال ك يتأللررل سررطورها تأشرريةن وإذا
ا تحررى اممررر شررطب كو زيررادة كلمررةن وجررب علررى جميررب كعحرراء ل نررة التأقي ر
والطالب التو يب على الشطب كو الزيادة في هامش المأا ر.
المادة ( -:)47ي وز لل نة التأقي ك تستعين بأاد الألبراء الستقصاء الأقراط ن كمرا ي روز لهرا
معاينة مما الأادث كو كأ مساطل مادية كخرى لها عال ة بالتأقي .
المادة ( -:)48إذا كايل الطالب إلى ل نة التأقير كو م لر التأديرب فعلرى العميرد المعنري إبرال
المس ل العام بذلك لتنديذ كامام المادة ( )11من هذه التعليمات.
المادة ( -:)49تبل ر ال هررة المألتصررة بدررري العقوبررة رارهررا إلررى عميررد المليررة المعنررين وإلررى
المس ل العامن وإلى عميد شؤو الطلبةن ويقوم عميرد شرؤو الطلبرة برإبال ولري
كمر الطالب وال هة الموفدة له إ وجدت بالعقوبة.
المادة ( -:)51يبث رطي

ال امعة في الأاالت التي ل يرد عليها نن في هذه التعليمات.

المادة ( -:)51عمداء المليات وعميد شؤو الطلبة مسؤولو عن تنديذ كامام هذه التعليمات.
المادة ()52

تلغي هذه التعليمات جميب التعليمات وامس
تألالدها كو تتعاري معها.
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واإلجراءات والقرارات السابقة التي

