جامعة بغداد – كلية اللغات – شعبة التسجيل

-

تعليمات انضباط الطلبة يف مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي الصادر عام 2007
استهاداً إلى أحكان الفقرة ( )2من المادة ( )37والفقرة ( )2من
المادة( )47من قاهون وزارة التعلىن العالي والبحج العلمي رقن
( )40لسهة 1988
رقن ( )160لسهة 2007
اصدرها التعلىمات االتىة :
المادة -1-
ىلتزن الطالب بما ىأتي :
أِالً -اهتكّد باهكِاًّن ِاألًعىٕ ِاالًعىٕ اهداذهّٕ ِاهتػهّىات ِاالِاىر
اهتْ تصدرٌا ِزارٔ اهتػهّي اهػاهْ ِاهبحج اهػهىْ ِىؤسساتٍا ( اهحاىػٕ
 ،اهٍّ ، ٕٙاهمهّٕ  ،اهىػٍد ).
ثاًّاً -غدي اهىساش باهىػتكدات اهدًّّٕ اِ اهِحدٔ اهِظًّٕ اِ اهىصاغر
اهكِىّٕ بسِ٘ اِ تػىد اثارٔ اهفتن اهظاٙفّٕ اِ اهػرقّٕ اِ اهدًّّٕ فػالً اِ
قِالً.
ثاهثا -غدي االسا٘ٔ اهٖ سىػٕ اهِزارٔ اِ ىؤسساتٍا باهكِو اِ اهفػو
داذهٍا اِ ذارحٍا.
رابػاً -تحًب مو ّتًافٖ ىؼ اهسهِن اهحاىػْ ىن اًضباظ غاو ِاحتراي
هالدارٔ ٌِّ ٕٙاهتدرّش ِاهىِعفّن ِغالقات اهزىاهٕ ِاهتػاِن بّن اهظهبٕ
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ذاىساً -اهسهِن اهىًضبظ اهكِّي اهذٓ سّؤثر اّحاباً غهَّ غًد اهتػّن
ِاهترصّخ ههبػثات ِاهزىاالت اهدراسّٕ.
سادساً – االىتًاؽ غن آ غىو ىن صأًَ االذالو باهًعاي ِاهظىإًًّٔ
ِاهسمًّٕ داذو اهحري اهحاىػْ( اهمهّٕ اِ اهىػٍد ) اِ اهىصارمٕ فَّ
ِاهتحرّط غهَّ اِ اهتستر غهٖ اهكاٙىّن بَ .
سابػاً -اهىحافعٕ غهٖ اهىستهزىات اهدراسّٕ ِىىتهمات اهحاىػٕ اِ
اهٍّ ٕٙاِ اهمهّٕ اِ اهىػٍد.
ثاىًا -غدي االذالو بحسن سّر اهدراسٕ فْ اهمهّٕ اِ اهىػٍد.
تاسػاً -اهتكّد باهزٓ اهىِحد اهىكرر ههظهبٕ غهٖ ان تراغٖ ذصِصّٕ مو
حاىػٕ اِ ٌّ ٕٙغهٖ حدٔ.
غاصراً -تحًب اهدغِٔ اهٖ قّاي تًعّىات ىن صاًٍا تػىّل اهتفرقٕ اِ
ىىارسٕ أٓ صًف ىن صًِف االضظٍاد اهسّاسْ اِ اهدًّْ اِ االحتىاغْ
.
حادٓ غصر -تحًب اهدغإّ الٓ حزب اِ تًعّي سّاسْ اِ ىحىِغٕ
غرقّٕ اِ قِىّٕ اِ ظاٙفّٕ سِا٘ مان ذهن فْ تػهّل اهصِر ِاهالفتات
ِاهىهصكات اِ اقاىٕ اهًدِات
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ثاًْ غصر -غدي دغِٔ صذصّات حزبّٕ الهكا٘ ىحاضرات اِ اقاىٕ ًدِات
حزبّٕ اِدًّّٕ دغا ّٕٙداذو اهحري اهحاىػْ حفاعاً غهٖ اهِحدٔ
اهِظًّٕ.
المادة -2-
ىعاقب الطالب بالتهبىه اذا ارتكب احدى المخالفات االتىة:

اِالً  -غدي اهتكّد باهزٓ اهىِحد اهىكرر فْ اهحاىػٕ اِ اهٍّٕٙ
ثاًّاً – االسا٘ٔ اهٖ غالقات اهزىاهٕ بّن اهظهبٕ اِ تحاِزُ باهكِو غهٖ احد
اهظهبٕ
المادة -3-
ىعاقب الطالب باالهذار اذا ارتكب احدى المخالفات االتىة:

اِالً  -فػالً ّستِحب اهىػاقبٕ باهتًبَّ ىؼ سبل ىػاقبتَ بػكِبٕ اهتًبَّ
ثاًّاً – اذالهَ باهًعاي ِاهظىإًًّٔ ِاهسمًّٕ فْ اهحاىػٕ اِ اهٍّ ٕٙاِ
اهمهّٕ اِ اهىػٍد .
المادة -4-
ىعاقب الطالب بالفصل لمدة (  )30ثالثىن ىوماً اذا ارتكب احدى المخالفات
االتىة:

اِالً  -فػالً ّستِحب اهىػاقبٕ باالًذار ىؼ سبل ىػاقبتَ بػكِبٕ االًذار .
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ثاًّاً  -تحاِزُ باهكِو غهٖ احد ىًتسبْ اهحاىػٕ ىن ؾّر اغضا٘ اهٍّٕٙ
اهتدرّسّٕ .
ثاهثاً – قّاىَ باهتصٍّر بأحد اغضا٘ اهٍّ ٕٙاهتدرسّٕ بىا ّس ٚاهَّ داذو
اهمهّٕ اِ اهىػٍد اِ ذارحٍىا .
رابػاً – قّاىَ بِضؼ اهىهصكات – داذو اهحري اهحاىػْ -اهتْ تذو
باهًعاي اهػاي ِاالداب.
المادة -5-
ىعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الحامعة لمدة ال تزىد على سهة دراسىة
واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات االتىة:

اِالً – اذا تمرر ارتمابَ احد االفػاو اهىًصِص غهٍّا فْ اهىادٔ (  )4ىن
ٌذُ اهتػهّىات.
ثاًّاً – ىارش اِ حرط غهٖ اهتمتالت اهظاٙفّٕ اِ اهػرقّٕ اِ اهتحىػات
اهسّاسّٕ اِ اهحزبّٕ داذو اهحري اهحاىػْ .
ثاهثا – اغتدا َٙباهفػو غهٖ احد ىًتسبْ اهحاىػٕ ىن ؾّر اغضا٘ اهٍّٕٙ
اهتدرّسّٕ
رابػاً – استػىاهَ اهػًف ضد زىال َٙىن اهظهبٕ .
ذاىساً – اهتٍدّد باهكّاي باغىاو غًف ىسهحٕ .
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سادساً – حىهَ اهسالد باًِاغَ باحازٔ اِ بدِن احازٔ داذو اهحري
اهحاىػْ .
سابػاً – احداثَ غىداً اِ باٌىاهَ اهحسّي اضراراً فْ ىىتهمات اهحاىػٕ
اِ اهٍّ ٕٙاِ اهمهّٕ اِ اهىػٍد.
ثاىًاً – اسا٘تَ اهٖ اهِحدٔ اهِظًّٕ اِ اهىػتكدات اهدًّّٕ
تاسػاً – تحاِزُ باهكِو غهٖ احد اغضا٘ اهٍّ ٕٙاهتدرّسّٕ فْ داذو
اهمهّٕ اِ اهىػٍد اِ ذارحٍىا .
غاصراً – االسا٘ٔ اهٖ سىػٕ اهحاىػٕ اِ اهٍّ ٕٙباهكِو اِ اهفػو .
حادٓ غصر – اذالهَ اهىتػىد بحسن سّر اهدراسٕ.
ثاًْ غصر – ثبِت ارتمابَ اهًصب ِاالحتّاو غهٖ زىالُ٘ اهظهبٕ ِىًتسبْ
اهمهّٕ اِ اهىػٍد.
المادة -6-
ىعاقب الطالب بالفصل الههائي من الكلىة او المعهد وبقرار من الحامعة او
الهىئة وىرقن قىده اذا ارتكب احدى المخالفات االتىة :

اِالً -تمرارُ احدٗ اهىذاهفات اهىًصِص غهٍّا فْ اهىادٔ (  )5ىن ٌذُ
اهتػهّىات
ثاًّاً -اغتدا َٙباهفػو غهٖ احد اغضا٘ اهٍّ ٕٙاهتدرّسّٕ اِ اهىحاضرّن
فْ اهحاىػٕ اِ اهٍّ ٕٙاِ اهمهّٕ اِ اهىػٍد .
جميع حقوق النشر محفوظة لكلية اللغات – جامعة بغداد 2012-2011
www.colang.uobaghdad.edu.iq

جامعة بغداد – كلية اللغات – شعبة التسجيل

-

ثاهثاً -اتّاًَ فػو ىصّن ِىًاف هالذالل ِاالداب اهػاىٕ .
رابػاً – تكدّىَ إّٔ ىستًدات اِ متب اِ ِثاٙل ىزِرٔ ىؼ غهىَ بمًٍِا
ىزِرٔ اِ مًَِ ىن اهىحرضّن غهٖ اهتزِّر .
ذاىساً – ثبِت ارتمابَ غىالً ّذو باالىن ِاهظىإًًّٔ داذو اهحري
اهحاىػْ اِ اصترامَ فَّ اِ اهىساغدٔ غهَّ.
سادساً – غًد اهحمي غهَّ بحًإّ اِ حًحٕ ىذهٕ باهصرف تزّد ىدٔ
ىحمِىّتَ فٍّا المثر ىن سًٕ .
المادة -7-
اِالً – الّىًؼ فرط اهػكِبات اهىًصِص غهٍّا فْ اهىِاد
( )6(ِ)5(ِ)4(ِ)3(ِ)2ىن ٌذُ اهتػهّىات غهٖ اهظاهب اهىذاهف  ،ىن
فرط اهػكِبات االذرٗ اذا ِقػت اهىذاهفٕ تحت ظاٙهٕ اهكِاًّن
اهػكابّٕ.
ثاًّاً – اذا حرمت دغِٗ حزا ّٕٙضد اهظاهب غن فػو ًسب اهَّ ذارج
اهحاىػٕ اِ اهىػٍد فّمِن اهًعر فَّ اًضباظّاً ىستاذراً اهٖ حّن اهبت
فْ اهدغِٗ اهحزا.ّٕٙ
المادة -8-
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ّصمو غىّد اهمهّٕ اِ اهىػٍد هحًٕ اًضباظ اهظهبٕ برٙاسٕ ىػاِن
اهػىّد ِغضِّٕ اثًّن ىن اغضا٘ اهٍّ ٕٙاهتدرّسّٕ غهٖ ان ّمِن احد
اغضا٘ اههحًٕ قاًًِّاً،
ِىىثو غن اتحاد اهظهبٕ(اهىًتذب) ِّمهف احد اهىِعفّن االدارّّن
باغىاو ىكررّٕ اههحًٕ.
المادة -9-
الّحِز فرط إّٔ غكِبٕ اًضباظّٕ ىا هي تِصْ بٍا هحًٕ اًضباظ
اهظهبٕ
المادة -10-
تفرط اهػكِبات االًضباظّٕ اهىًصِص غهٍّا فْ ٌذُ اهتػهّىات بكرار
ىن ىحهش اهمهّٕ اِ اهىػٍد ِ ،ههىحهش تذِّو صالحّاتَ اهٖ غىّد
اهمهّٕ اِ اهىػٍد .
المادة -11-
اِالً -تمِن غكِبٕ اهتًبَّ ِاالًذار قظػّٕ.
ثاًّاً – ههظاهب اهىفصِو ىن اهمهّٕ اِ اهىػٍد هىدٔ ال تزّد غهٖ (

)30

ثالثّن ِّىاً االغتراط غهٖ قرار اهفصو هدٗ ىحهش اهمهّٕ اِ اهىػٍد
ِّمِن قرارُ قظػّاً.
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ثاهثاً – ههظاهب اهىفصِو ىن اهمهّٕ اِ اهىػٍد هىدٔ تزّد غهٖ (

)30

ثالثّن ِّىاً االغتراط غهٖ قرار اهفصو هدٗ ىحهش اهمهّٕ اِ اهىػٍد
ِّمِن قرارُ قظػّاً.
رابػا -ههظاهب اهىفصِو ىن اهمهّٕ اِ اهىػٍد فصالً ًٍاّٙاً االغتراط
غهٖ قرار اهفصو هدٗ ىحهش اهحاىػٕ ِّمِن قرارُ قظػّاً.
المادة-12 -
ههظاهب االغتراط غهٖ قرارات اهفصو اهىًصِص غهٍّا فْ اهبًِد
(ثاًّاً)ِ(ثاهثاً)ِ(رابػاً) ىن اهىادٔ (  )11ىن ٌذُ اهتػهّىات ذالو(  )7سبػٕ
اّاي ىن تارّر تبهّؿَ باهكرار اهصادر بحكَ ،فان تػذر تبهؿَ فهَ حل
االغتراط ذالو (  )15ذىسٕ غصر ِّىاً ىن تارّر ًصر قرار اهفصو فْ
هِحٕ االغالًات.
المادة -13-
ّػهل قرار اهػكِبٕ فْ هِحٕ اغالًات فْ اهمهّٕ اِ اهىػٍد ىدٔ ال تكو غن
( )15ذىسٕ غصر ِّىاً ِّ ،بهـ بٍا ِهْ اىر اهظاهب تحرّرّاً
المادة – -14
تؿهٖ تػهّىات اًضباظ ظهبٕ اهتػهّي اهػاهْ رقي ( )19هسًٕ 1989
المادة – -15
تًفذ ٌذُ اهتػهّىات ىن تارّر ًصرٌا فْ اهحرّدٔ اهرسىّٕ.
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ًصر فْ حرّدٔ اهِقاٙؼ اهػراقّٕ اهػدد  4034بتارّر 2007/2/22
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