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 اتفي الجامع الخاصة بالمخالفات الطالبية التأديبيةالالئحة 

 .م2019/2020للعام الدراسي  اتفي الجامع التأديبيةتسمى هذه الالئحة الئحة العقوبات  –1المادة 

وعلى الطلبة المسرررررررررررررجلي  في البرام   ،حكام هذه الالئحة على جميع طلبة الجامعاتأ تسرررررررررررررر   –2المادة 
 الالئحة.المنصوص عنها في هذه  التأديبيةات جراءواإل لألحكامويخضعو   ،والدورات الخاصة فيها

التأديبية منها للعقوبات  أيا  ض الطالب الذ  يرتكب عر  سررررررررررررررلوكية ت  تية مخالفات عمال اآلتعد األ –3المادة 
 .المنصوص عليها في هذه الالئحة

والتعليمات  األنظمةخرى التي تقضرررري عمال األاأل أو ،ضررررور المحاضررررراتحر ع  باالمتناع المد -أ
  الجامعية.نظمة والتعليمات والقرارات التحريض على مخالفة األ أو، بالمواظبة عليها

النظام وتعكير الهدوء خالل باإل أو ،الشررررروع في  أواالشررررترا   أواالمتحا   أو في االختبار شالغ -ب
 .الواجب في 

ن  أم  شررررر أو ،مخل بحسررررر  السرررررير  والسرررررلو  أو ،خالقاأل أوالكرامة  أوس بالشرررررر  أ  فعل ما -ت
بما فيها  ،الجامعيةعرا  والتقاليد األ أو ،طلبتها أوالعاملي  فيها  أو ،سررمعة الجامعة إلىسرراء  اإل

 .الب خارج الجامعةل م  هذا القبيل يرتكب  الطعأ  ف
ق خالتحو  على ما ينافي األ ،مجالت أوصرررح   أواشررررطة  أوصرررور  أوفالم أ أوجهز  أحياز   -ث

 .واآلداب داخل الجامعة ومرافقها
سررررررررررررررالمية بما ال يتناسررررررررررررررب مع القيم اإل ،الهيئة أوالعامة في الز  والملبس  باآلدابعدم االلتزام  -ج

 .الشأ  م  تعليماتوما تصدره الجامعة في هذا  ،عرا  المجتمعأ و  وتقاليد
م  الجهات المختصررررررررة في  ،م  غير ترخيص مسررررررررب  ،المشرررررررراركة في أ  تنظيم داخل الجامعة -ح

 أوافذ  في الجامعة يخل بالقواعد التنظيمية الن ،االشرررررررررررررترا  في أ  نشرررررررررررررا  جماعي أو ،الجامعة
 .التحريض علي 

 .ذ  مسب أاستعمالها دو   أوت لها دأع غراض التياستعمال مباني الجامعة لغير األ -خ
 التوا يع أوجمع التبرعات  أو ،صرررررررردار جرائد حائل في الكلياتإ أوالصررررررررا ها  أوتوزيع النشرررررررررات  -د

لمناط  في االشرررررررررعائر الدينية المسررررررررراس ب أو ،والنظام الجامعي باألم خالل التي م  شرررررررررانها اإل
 .المحرر 

االنشطة التي تقام داخل  أوالندوات  أوالمحاضرات  تضيهماقتخالل بالنظام واالنضبا  اللذي  اإل -ذ
 .الجامعة
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أ  م   أو ،يرتكبها الطالب بح  عضررررررررررررررو الهيئة التعليمية ،كا  نوعها أيا  سرررررررررررررراء  إ أوهانة إ  أ  -ر
سررررررررررررررتعمرال التقنيرات الحردي رة بهرد  ابمرا فيهرا  ،أ  زائر لهرا أو ،الطلبرة في الجرامعرة أوالعراملي  

 .كوادرها أحد أوساء  بالجامعة اإل أوالتشهير  أوضرار اإل
الواجبة  واآلدابخالق خروج  ع  حدود األ أو ،التحقي  مع  بالنظام إجراء ناء أخالل الطالب إ -ز

 ألعضاء لجنة التحقي .مخاطبت   أو ،في تصرفات 
 .متعمد منقولة وغير المنقولة بشكلالجامعة التال  ممتلكات إ -س
تعمال المزور في أ  اسرررررررررررررر أو ،االحتيال في الحصررررررررررررررول عليها أو ،التزوير في الو ائ  الجامعية -ش

 .غراض جامعيةأ 
وذل  لجميع المصرررررررررادر  ،  انتها  لحقوق الملكية الفكرية للجامعةأو  ،االنتحال والسرررررررررر ة العلمية -ص

الكترونية م   أوالتي تنشررررررررررررها الجامعة بصرررررررررررور  تقليدية  ،ةي وااللكترونية والور ة والتعليمية الفكري
 خالل وسائل االتصال وتقنية المعلومات.

لب برازها عند الطإرفض  أو ،بقصرررد اسرررتعمالها بطريقة غير مشرررروعة ،لألخري عطاء أ  و يقة إ  -ض
 . م  المراجع المختصة بالجامعة

 .طالبها أوا العاملي  به أوسر ة أ  م  ممتلكات الجامعة  - 
 أوعمال عن  أ على ارتكاب  ،خري أشررررررخاص أ أواالشررررررترا  مع الطلبة  أواالتفاق  أوالتحريض  -ظ

 .خرب  داخل الجامعةأشخاص أ أو ،لبةمشاجرات ضد الط
خر في أ لبرردني على أ  شررررررررررررررخصا أواالعتررداء اللفظي  أو ،نظمررة الجررامعررة وتعليمرراتهرراأ فرةلمخررا -ع

 .الجامعة
 .الحرم الجامعي إلىغرض غير مشروع يمك  استخدامها ل دخال أ  موادإ -غ
 إلىحضررررررور الطالب  أو ،التروي  لها أواالتجار بها  أوتعاطيها  أومسرررررركر   أوحياز  مواد مخدر   - 

 .تأ يرهاالحرم الجامعي وهو تحت 
  .التدخي  ضم  الحرم الجامعي -ق
 .امعيداخل الحرم الج دا  تعد سالحا  أاستخدام أ   أوحياز   - 
 خري .األانتحال شخصية  -ل

على النحو  /3ي الماد  /للطلبة بما يتناسرررررررب مع نوع المخالفة الوارد  ف التأديبيةتحدد العقوبات  –4المادة 
 : تياآل

 .التنبي  الخطي -1
 .الطالب إلخراجم  الجامعي عند الضرور  راج م   اعة التدريس واستدعاء األخاإل -2
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 الأ  ناء تدريسرررررها علىأطالب بالنظام التي يخل ال ،الحرما  م  حضرررررور بعض محاضررررررات المواد -3
 .عددها ع  خمس محاضرات لكل مخالفة يتجاوز

ية م  المراف  الجامع أك ر أوالتي يقدمها مرف   ،  م  االسرررتفاد  م  الخدماتدالحرما  لمد  محد -4
 .التي تم ارتكاب المخالفة فيها

 .البية التي ارتكبت المخالفة فيهام  االنشطة الط أك ر أوالحرما  لمد  محدد  م  ممارسة نشا   -5
 .النهائي –ال اني  –ل و أل: انذار بدرجات  ال الثاإل -6
 .منها منسحبا   الطالب واعتبار المخالفة، في  تقع الذ  الفصل مواد م  أك ر أو ماد  تقديم منع -7
 .أك ر أو ماد  في راسبا   الطالب اعتبار -8
 . واحد دراسي لفصل المالية االمتيازات إيقا  -9
 .متعمد بشكل الطالب أتلفها التي األشياء، أو الشيء م لي ع  تقل ال بما الغرامة -10
 .دراسيي  فصلي  يتجاوز ال بما العلمية، الشهاد  منح تعلي  -11
 .عليها الحصول متطلبات في احتياال   أو تزويرا   هنا  أ  تبي  إذا الشهاد  منح الغاء -12
 فصال   الصيفي الفصل يعد وال أك ر، أو واحد دراسي فصل لمد  الجامعة م  المؤ ت الفصل -13

 للطالب تحتسب ال كما الفصل، لهذا بالدراسة المفصول للطالب يسمح وال الغاية، لهذه دراسيا  
 .العقوبة فتر  أ ناء أخرى  تعليمية مؤسسة أية في درسها التي المواد

 .الجامعة م  النهائي الفصل -14

 :هذه الالئحة مع مراعا  ما يأتي م  /4المنصوص عنها في الماد  / التأديبية تفرض العقوبات -5 المادة

م  هذه  /4عقوبات المنصررررررروص عنها في الماد  /م  ال ،أك ر أو تأديبيتي فرض عقوبتي   ال يجوز -أ
 .شدي حال الفرض يؤخذ بالعقوبة األوف ،في و ت واحد ،الالئحة

م  هرذه الالئحرة، في المخرالفرات  /4ال يجوز فرض أ  م  العقوبرات الترأديبيرة الوارد  في المراد  / -ب
 ات للتحقي  فيها.إجراءالتي مضى على ارتكابها أك ر م  عام دو  اتخاذ أية 

 ،تسرررررحب البطا ة الجامعية للطالب المفصرررررول ،عقوبة الفصرررررل المؤ ت م  الجامعة فرض في حال -ت
 .ال بإذ  مسب  م  عميد الكليةإ صلخالل مد  الف ،الحرم الجامعي إلىويمنع م  الدخول 

، م  الحصول على و يقة حيا  جامعية ،نهائيا   تأديبيا   الطالب الذ  فصل م  الجامعة فصال   حرمي   -ث
 .الخاصةالعامة و  ةعلى الجامعات الرسمي ،كما يعمم اسم الطالب المفصول نهائيا  

 : تيعلى الطلبة على النحو اآل ةالتأديبيالعقوبات  فرضتحدد صالحيات  –6المادة 
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م  الماد  الرابعة  /3-2-1/ بنودالعقوبات المنصرررروص عنها في ال فرض :عضررررو الهيئة التعليمية -1
 .عميد الكلية إلى ليغ ذل  خطيا  وعلي  تب ،م  هذه الالئحة

 ./5-4/ في البندي  العقوبات المنصوص عنها فرض اإلدارية:رئيس الجامعة للشؤو  نائب  -2
 ./8-7-6/ في البنود العقوبات المنصوص عنها فرض :العميد -3
 ./12-11-10-9/ في البنود العقوبات المنصوص عنها فرض :رئيس الجامعة -4
 ./14-13/ في البندي  لمنصوص عنهاالعقوبات ا فرض :مجلس الجامعة -5

مشررررررررررررررراجر  داخل  أوعمال عن  أ  تدخل في أوشرررررررررررررررار   أودبر  أو  الطالب حرض أ  بت إذا –7المادة 
 .النهائي م  الجامعة أول المؤ ت علي  عقوبة الفص فرضي ،الجامعة

 أحد أوتعليمية الهيئة العضررررررررررررررو ل ،معنو   أويذاء بليغ ماد  إالطالب تسرررررررررررررربب في  أ  بت  إذا –8المادة 
 .النهائي م  الجامعة أوصل المؤ ت علي  عقوبة الف فرضفت ،الطلبة أوالعاملي  في الجامعة 

دخل الجامعة وهو تحت  أو ،مواد مخدر  أوفي حوز  الطالب مشررررررررررررررروبات روحية  أ  بت  إذا –9المادة 
يفصررررل م  وفي حال التكرار  ،علي  عقوبة الفصررررل المؤ ت م  الجامعة لفصررررلي  دراسرررريي  فرضت ،تأ يرها

 .الجامعة فصال نهائيا  

في مل  الطالب المخال  لدى دائر  شررررررررؤو  الطالب  ،التأديبيةالعقوبات  فرض  راراتتحفظ  -10المادة 
ولعميد الكلية وضرررررررررررع  ،عميد الكلية المعني إلى رارها  ،العقوبة فرضوتبلغ الجهة المختصرررررررررررة ب ،في الكلية

 .عالنات إذا وجد ذل  ضروريا  حة اإلالقرار في لو 

وتو    ،ينسحب م  الدراسة  بل انتهاء التحقي  مع  أ التحقي   إلىال يح  للطالب المحال  –11المادة 
 .حي  البت في موضوع المخالفة إلى ،ات تخري  الطالبإجراء

 بأغلبيةوتتخذ  راراتها  ،عضاءغلبية األأ  بحضور ،تعد جلسات لجنة االنضبا  والتظلم  انونية –12 المادة
 .يرجح جانب الرئيس   او التسوعند  ،تصوااأل

 زاو تتجال خلل مد   ،البت بالقضررررررررايا المعروضررررررررة عليهم ،على مجلسرررررررري االنضرررررررربا  والتظلم –13المادة 
ا تضررررت  إذاويح  لرئيس الجامعة تمديدها  ،م  تاريخ احالتها م  الجهات المختصررررة ،ربعة عشررررر يوما  األ

صدار العقوبات إ يح  للجا و  ،خالل هذه المد مام اللجا  أوعلى الطالب المخال  الم ول  ،الظرو  ذل 
 .مامهمأ م يم لتبلغ الطالب ول إذا ،غيابيا  

 /14-13-11/ في البنود باسررررررت ناء المنصرررررروص عنها ، طعية التأديبيةتكو  جميع القرارات  –14المادة 
 رار منها خالل  لدى مجلس الجامعة أ  يسررررررررررررررتأن  أ يح  للطالب  ذ، إالالئحةم  هذه  /4/الماد  م  
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 أويعدلها  أويصررررررررادق على العقوبة  أ ولمجلس الجامعة  ،م  تاريخ صرررررررردور القرار ،خمسررررررررة عشررررررررر يوما  
ذا ،يلغيها  .بحق   طعيا  القرار خالل المد  المحدد  يعتبر  يستأن لم  وا 

ويكو   ،م  والنظررام داخرل الحرم الجررامعيالمحررافظررة على األ ،م  الجررامعياأل موظفويتولى  –15المادة 
 لم ي بت العكس. بح  الطلبة حجيتها ماي يقدمونها الت للتقارير

المنصرررررروص عنها في  ،لجنتي االنضرررررربا  والتظلميتولى اختصرررررراص  أ رئيس الجامعة يح  ل –16لمادة ا
اعتداء على ممتلكات  أواضرررررررررطراب  أوشرررررررررغب  أوكحدوث مشررررررررراجرات  ،هذه الالئحة في حال الضررررررررررور 

مما يسررررررررررررررتدعي البت  ،حالة تهدد بذل  أوخالل بالنظام ينجم عن  عدم انتظام الدراسرررررررررررررررة اإل أو ،الجامعة
  .ل جلسة تعقد ل أو لس الجامعة في مج إلىويبلغ رئيس الجامعة  راره  ،السريع

ليها إ خالفة التي اسررررررررررررررندت للطالب المحالالم أ  ،تبي  للجهة المختصررررررررررررررة بفرض العقوبة إذا –17 المادة
المدعي العام  إلىمحاضررر التحقي  بقرار م  رئيس الجامعة  عحال الطالب مي   ،جزائيةتنطو  على جريمة 

 .النظر في القضيةالمحكمة المختصة ب أو

نت حتى لو كا ،المنصرررروص عليها في هذه الالئحة التأديبيةاتها إجراءللجامعة االسررررتمرار في  –18المادة 
 .خرى أمام جهات أالقضية معروضة 

 : ا  والتظلم في الجامعة م  الساد تشكل لجنتي االنضب –19المادة 

 : لجنة االنضبا  -ال  أو 

 رئيسا                والطالبية            اإلداريةنائب رئيس الجامعة للشؤو   -1
 عضوا           نائب عميد الكلية المعنية للشؤو  االدارية والطالبية            -2
  يسمي  مجلس الكلية                 عضوا  عضاء مجلس الكلية المعنية أ  أحد -3
 مقررا                                   مدير شؤو  الطالب المركزية         -4

 : لجنة التظلم – انيا  

 رئيسا       رئيس الجامعة                                                 -1
 عضوا                     عميد الكلية المعنية                              -2
  عضوا    عضاء مجلس الكلية المعنية يسمي  مجلس الكلية            أ  أحد -3
  مقررا        مدير شؤو  الطالب المركزية                                 -4
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مادة  أو بعرردم اطالعرر  على مررا  ،ال يجوز أ  يحت  الطررالررب بعرردم علمرر  بلوائح الجررامعررة وأنظمتهررا -20ال
حات أو عد ما نشررررر بهذه اللو نشررررر بلوحات اإلعالنات فيها، أو بوسررررائل التواصررررل االجتماعي الرسررررمية، وي  

 الرسمية معلوما  م  و ت نشره. بوسائل التواصل االجتماعي

الئحة ول  لمجلس التعليم العالي الح  في إضررررررررافة أو تعديل أو إلغاء ما ورد م  مواد بهذه ال -21المادة 
 .ح  تفسيرها

                                                   م29/9/2019إدلب في 

 رئيس جامعة ادلب                                                                              

 د. طاهر سماق                                                                              


