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 لية الهندسة المسيبـ ك21ـ كلية الدراسات العليا  20 تكنولوجيا

 الجبوري قحطان هادي حسين :األستاذ الدكتور رئيس جامعة بابل
 محمد منصور الخفاجي ر:الدكتواألستاذ  ئيس الجامعة للشؤون العلمية مساعد ر

 سالم عبد الزهرة عبد هللا الفتالويستاذ الدكتور : اال مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية
 

 في الجامعة والمواقع  والدراساتبعض مراكز البحوث  
 

ـ مركز بابل للدراسات التاريخية والحضارية هو احد المراكز التابعة لديوان رئاسة جامعة بابل ضمن وزارة  1
 . التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

 ـ مركز بحوث البيئة2

ست فيه جامعة بابل. وقد تعاقب على (. وهو العام ذاته الذي تأس1992ـ  مركز التعليم المستمر في سنة )3
 إدارته عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

 . 2009ـ  مركز التوفل في جامعة بابل في عام 4

يقدم الخدمات العالجية والوقائية)الطارئة  ,وهو مركز فرعي تابع إلى دائرة صحة بابل ـ المركز الصحي 5
 واألولية ( لطالب وطالبات ومنتسبي جامعة بابل .

 ـ مركز الحاسبة االلكترونية.6

 ـ  المكتبة المركزية ودار الكتب.7
 المركزية لعموم الطلبة . الكافتيرياـ  8

 ـ قاعة الشهيد الصدر للمناسبات والمؤتمرات.9



 علوم االسالميةمختصرة عن كلية النبذة 

 

 )شعار الكلية (

، وقسم لغـة القـر ن و ،قسم علوم  :  ثالثة أقسام علميةم( ؛ و هي تتألف من  2008تأسست الكلية عام )     
 .وقسم الفقه وأصوله

 الدكتور عامر عمران الخفاجياألستاذ  عميد كلية العلوم االسالمية
 معاون العميد للشؤون العلمية

 والدراسات العليا
 لدكتور: محمد طالب الحسينياألستاذ ا

 معاون العميد للشؤون اإلدارية
 والقانونية

 االستاذ المساعد الدكتور علي حسوني الشريفي

 

 رؤية الكلية

في المجتمع لتكون موضوعيا و نشرها  السالمية ة كبيرة تُعنى بالدراسات اأن تُصبح الكلية جامع
 و لغته وتفسيره.وفقهه  مرجعاً من مراجع المسلمين في علوم القر ن الكريم 

 رسالة الكلية

ي ربط في ضوء اعتماد المنهج المعرفي األكاديمي الرصين ف سالميسعى الكلية إلى نشر الوعي االت
ينظّم حياة المجتمع ويسمو به إلـى  الرقـي الفكـري   دستور إلـهيعلى عتماد الواسالمية المجتمع بالثقافة اال

والحضاري ، وتسعى إلى نشر القيم الثقافية  واالجتماعية واألخالقية بين األجيال الحالية والمستقبلية و صنع 
 الوعي الالزم لتحقيق األهداف والغايات التي تضمنها القر ن الكريم وحرص على تحقيقها نبي اإلسالم العظيم 

 وأهل بيته الطاهرون ) عليهم السالم ( . عليه و له وسلم ( )صلى هللا

 أهداف الكلية
 تطوير الهيكل التنظيمي للكلية لتحقيق رؤيتها و رسالتها و مواكبة تطورها و توسعها المستقبلي . .1
 قدسية القر ن الكريم ، ومكانته ، والدفاع عنه بأسلوب أكاديمي علمي رصين . حفظ   .2
الجودة الشاملة في عملية التعلم والتعليم للوصول إلى خريج متميـز يفـي بمتطلبـات سـوق ترسيخ مبادئ  .3

 العمل .
على مستوى علوم القر ن  والفقه واصوله  تشجيع التفوق العلمي واإلبداع في مجاالت البحث القر ني كافة  .4

لى المناهج الحديثة فـي ، وتنمية حب المعرفة واالستزادة من العلوم ، واالطالع عولغة القر ن واعجازه 
 التعلم والتعليم والمعرفة ، واالستفادة منها في خدمة الحقيقة العلمية الرصينة.

ربط الطلبة باإلرث العلمي والحضاري الذي جاء به اإلسالم ، وأقام صرحه القر ن الكريم ، واإلفادة من  .5
 ومواصلة استمراره في الحاضر والمستقبل .ضوء حفظه ذلك في 

جات سوق العمل في المدارس المتوسطة واإلعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية ، عن طريق تلبية حا .6
مـن  مالك كفوء قادر على تحقيق األهداف العلمية والتربوية المنشودة ، ثَمَّ الحصول على بمالكتزويدها 

 أكثر رقيًا. المدرسين قادر على النهوض بالواقع التعليمي العراقي ، والعمل على خلق مجتمع



علمي يتحلى بالقيم الروحية واألخالقية ، ملتزم بتعليم الدين اإلسالمي الحنيف ، مستعد لتكريس  مالكإعداد  .7
 الجهود من أجل خدمة القر ن واإلسالم ،وقادر على نشر القيم العليا في المجتمع.

 توفير التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في العملية التعليمية. .8
 اإلداري في الكلية.     المالكداء الهيئة التدريسية واالرتقاء بأ .9

                                                        
 أقسام الكلية

  

  القر ن علوم قسم:  أوال
 

 

 رؤية القسم

القر ن الكريم جعل قسم علوم القر ن أحد األقسام التعليمية البارزة يسهم في الرقي والمعرفة إلبراز أهمية     
وتفسيره وإعجازه وعلومه المتعلقة به وفهمه حق الفهم ومعرفة ما اشتمل عليه من حكم وأحكام وعبر وأمثال 

 وقصص وغيرها تحقيقًا لكمال االهتداء والعمل به .

 رسالة القسم

إعداد قدرات علمية وعقلية ناجحة ومتميزة تسهم في نشر الدراسات القر نية المتمثلة بالتفسير واإلعجـاز    

وعلوم القر ن والبالغة واللغة وغيرها من العلوم الواسعة , وإعداد جيل له القدرة والكفاءة للـدفاع عـن دينـه 

بأسلوب أكاديمي رصين , وفهم منهجـي  ومقدساته والرد على الشبهات والطعونات التي يتعرض لها اإلسالم

 وترسيخ روح الوحدة اإلسالمية , ونبذ الطائفية.صحيح.

 أهداف القسم

 قدسية القر ن الكريم ، ومكانته ، والدفاع عنه بأسلوب أكاديمي علمي رصين . حفظ .1
اإلفادة من ربط الطلبة باإلرث العلمي والحضاري الذي جاء به اإلسالم ، وأقام صرحه القر ن الكريم ، و .2

 ومواصلة استمراره في الحاضر والمستقبل . ضوء حفظهذلك في 
تشجيع التفوق العلمي واإلبداع في مجاالت البحث القر ني كافة ، وتنمية حب المعرفة واالسـتزادة مـن  .3

ة العلوم ، واالطالع على المناهج الحديثة في التعلم والتعليم والمعرفة ، واالستفادة منها في خدمة الحقيق
 العلمية الرصينة.

تلبية حاجات سوق العمل في المدارس المتوسطة واإلعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية ، عن طريق  .4
من مالك  قادر على تحقيق األهداف العلمية والتربوية المنشودة ، ثَمَّ الحصول على كفء بمالكتزويدها 

 العراقي ، والعمل على خلق مجتمع أكثر رقيًا.المدرسين قادر على النهوض بالواقع التعليمي 
 رفع المستوى العلمي والتربوي للمالكات التدريسية في القسم  .5
 رفع كفاءة العاملين في القسم )اإلداريين والفنيين   ( .6
 االرتقاء بالمستوى العلمي للطلبة  .7
 تشجيع الطلبة على االلتزام باألخالق الحميدة والقيم والتقاليد الجامعية .8

 مهام التي يضطلع بها خريج القسمال

 .لتوجيه الديني و اإلرشاد التربويـ ا3.              مساعد باحث علمي ـ2.             التدريس ـ 1   
 

 qur.dep.sci@uobabylon.edu.iq رابط القسم :
 

  



 الدكتور دريد موسى داخلاالستاذ  رئيس قسم علوم القر ن
 حيدر محمد هناء الشاله.االستاذ المساعد الدكتور  مقرر القسم

 االستاذ الدكتور  هيثم خضير  مقرر الدراسا العليا
 

 الاختصاص والشهادة واللقب قامئة بأ سامء أ عضاء هيئة التدريس يف قسم علوم القرأ ن حسب 
 

 اللقب العلمي الشهادة االختصاص االسم ت
 أستاذ دكتوراه وتفسيرهعلوم القر ن  د.عامر عمران الخفاجي 1
 متمرس أستاذ دكتوراه علوم القر ن وتفسيره ألنعيمي عبد العباسد.فاضل  2
 أستاذ دكتوراه علوم القر ن و تفسيره حكمت عبيد حسيند. 3
 أستاذ دكتوراه علوم القر ن د..محمد طالب الحسيني 4
 متمرس أستاذ دكتوراه علوم القر ن محمد عباس نعماند . 5
 أستاذ دكتوراه اللغة العربية رحيم كريم الشريفي د . 6
 أستاذ دكتوراه علوم القر ن و تفسيره دريد موسى داخل 7
 استاذ  دكتوراه علوم القر ن وتفسيره د. سكينة عزيز الفتلي 8
 أستاذ  دكتوراه الشريعة /أصول دين عادل عبد الجبار ثامرد .  9

 أستاذ  دكتوراه فلسفة إسالمية د . محمد حمزة 10
 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/ لغة حاتم حمودرياض  11
 أستاذ مساعد دكتوراه أدب إسالمي عليإيمان عبد الحسن د. 12
 أستاذ مساعد دكتوراه طرائق تدريس اللغة العربية حيدر محمد هناءد. 13

 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/صرف أشرف عدنان حسند. 14

 استاذ مساعد دكتوراه النحو  عماد فاضل د. 

 أستاذ مساعد دكتوراه / / علم الحديثالشريعة ثم خضير عباسد.هي 16

 مدرس  ماجستير قانون .م. باسم جاسم يحيى 17

 مدرس  ماجستير اللغة العربية /النحو .م. هناء عيدان 18

م.م. نورس عطا عبد  19
 الجبار

مساعدمدرس  ماجستير علم النفس  

 مدرس مساعد ماجستير علوم القر ن م.م . خالد عبيس الميالي 20

 مدرس مساعد ماجستير علوم القر ن مؤيد ناصر  21

 مدرس مساعد ماجستير ادارة واقتصاد م.م. ايهاب مالك  22

 مدرس مساعد ماجستير التاريخ االسالمي/ السيرة نورس ابراهيم  23

 ـ ويمنح شهادة الماجستير في علوم القر ن 1القسم فيه دراسات عليا :  

 ـ يمنح شهادة الدكتوراه في علوم القر ن 2                              

 رؤية القسم

يتطلع قسم لغة القر ن إلى أن يكون َمْعلماً كبيراً من معالم االهتمام  بلغة القر ن الكريم و دراستها و فهمها و 

 مراد هللا سبحانه و تعالى في كتابه العزيز.ما يمكن من كشف أسرارها و الدفاع عنها ، ثَمَّ معرفة 

 و إعجازهثانيا : قسم لغة القر ن 



 رسالة القسم

الـنهج األكـاديمي علـى  عتماد القواعدها و أصولها في ضوء ايتبنى القسم نشر الوعي بلغة القر ن الكريم و 

الرصين ، و العمل على إعداد قدرات علمية تربوية عالية تختصُّ بلغـة القـر ن الكـريم ، إذ إنَّ جميـع العلـوم 

 اإلسالمية تقوم على فهم هذه اللغة الغّراء.

 أهداف القسم

 بأسلوب أكاديمي علمي رصين . قدسية القر ن الكريم ، ومكانته ، والدفاع عنه حفظ .1
تشجيع التفوق العلمي واإلبداع في مجاالت البحث القر ني كافة ، وتنمية حب المعرفة واالستزادة من  .2

العلوم ، واالطالع على المناهج الحديثة في التعلم والتعليم والمعرفة ، واالستفادة منها في خدمة الحقيقة 
 العلمية الرصينة.

تلبية حاجات سوق العمل في المدارس المتوسطة واإلعدادية والثانوية التابعة لـوزارة التربيـة ، عـن  .3
 كفوء قادر على تحقيق األهداف العلمية والتربوية المنشودة ، ثَمَّ الحصول على بمالكطريق تزويدها 

 لق مجتمع أكثر رقيًا.من المدرسين قادر على النهوض بالواقع التعليمي العراقي ، والعمل على خ مالك
 رفع المستوى العلمي والتربوي للمالكات التدريسية في القسم  .4
 رفع كفاءة العاملين في القسم )اإلداريين والفنيين   ( .5
 االرتقاء بالمستوى العلمي للطلبة  .6
 تشجيع الطلبة على االلتزام باألخالق الحميدة والقيم والتقاليد الجامعية. .7

 
 خريج القسمالمهام التي يضطلع بها 

 التوجيه الديني و اإلرشاد التربويـ 3    مساعد باحث علمي .ـ 2   التدريس .  .1
   qur.dep.langqur@uobabylon.edu.iqرابط القسم  : 

 االستاذ المساعد الدكتور حسين علي المحنا رئيس قسم لغة القر ن وإعجازه
 عيسى سلمان الدرويش. االستاذ الدكتور مقرر القسم

 االستاذ المساعد الدكتور رياض رحيم   الدراسات العليامقرر 
 

 قائمة بأمساء أعضاء هيئة التدريس يف قسم لغة القرآن و إعجازه حسب االختصاص والشهادة واللقب
 

 اللقب العلمي الشهادة االختصاص االسم ت
 أستاذ دكتوراه اللغة العربية/نحو د.ظاهر عبد المحسن كاظم 1
 أستاذ دكتوراه اللغة العربية/لغة وداللة السعديد.حسن غازي  2
 أستاذ دكتوراه اللغة العربية/فقه اللغة د.عبدالكريم حسين السعدي 3
 استاذ دكتوراه أدب أندلسي د.عيسى سلمان الدرويش 4
 استاذ دكتوراه اللغة العربية/األدب والنقد مثنّى عبد الرسول مغيرد. 5
 أستاذ مساعد دكتوراه العربية /النحواللغة  حسين علي هاديد. 6
 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/اللغة والنحو نزار عبد اللطيف صبرد. 7
 استاذ متمرس دكتوراه اللغة العربية / االدب د. أمل عبد الجبار الشرع  8
 أستاذ مساعد دكتوراه طرائق تدريس اللغة العربية أحمد حسين حسند. 8
 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية /النحو محيسنحسن عبيد د. 9

 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/اللغة والنحو حامد بدر عبد الحسيند. 10
 أستاذ مساعد دكتوراه النقد األدبي علي حسوني شالكةد. 11



 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/أدب حديث مهدي عبد األمير مفتند. 12
 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/ لغة أحمد كاظم عماشد .  13
 أستاذ مساعد دكتوراه علوم سياسية قحطان حسيند. 14
 أستاذ مساعد دكتوراه اللغة العربية/نحو رياض رحيم ثعبان 15
 مدرس دكتوراه طرائق تدريس د. عدي عبرة 17

 ـ يمنح ماجستير في لغة القر ن واعجازه /اللغة العربية1القسم فيه دراسات عليا :  
 ـ في مرحلة استحداث دراسة الدكتوراه في لغة القر ن واعجازه / اللغة العربية 2

  
 رؤية القسم

إنَّ قسم )الفقه وأصوله( قسم جديد متفرع عن القر ن يضارع القسمين العلميين في الكلية : قسم )علوم القر ن( 
، وقسم  )لغة القر ن( يتخصص بدراسة الحكم الفقهي الذي هو نتاج النص القر ني  وفقهه مـن أصـوله التـي 

هو أصول الفقه ،ودراسة فقـه القـر ن ال – ني القر –يبتنى عليها ؛ ألنَّ منطق الفقه الذي يضبط البحث الفقهي 
يمكن أن تتم إال بدراسة الحديث الشريف ؛ ألنَّه تارة يؤكد الحكم الفقهي الذي أنتجـه الـنص القر نـي ، وتـارة 

ُص الحكم القر ني العام ، وتارة يَُقيِّّدُ الحكم القر ني المطلق ، وتارة يُبَيُِّّن الحكم القر نـي المـبهم ، وتـار ة يَُخّصِّ
ُل الحكم القر ني اْلُمْجَمل ، وفي الوقت نفسه ال غنى عن دراسة النحو القر ني ؛ ألن فقه القر ن مستنبط  يَُفّصِّ
من القر ن  والقر ن عربي ال يفهم إال بضبط النحو العربي ، وهو مثلما يتابع فقه القر ن في المواد الدراسـية 

الشريف(  يتابع فقه القر ن في المواد الدراسية الفرعية التي الرئيسة ، نحو : )الفقه ، أصول الفقه ، والحديث 
تتضمن أحكاما فقهية ، نحو : )القصص القر ني ، أو ما له صلة بالفقه على مستوى التفسير ، او على مستوى 

د(   المنهج ، في المواد الدراسية )التفسير ، ومناهج المفسرين( ، أو ما يكون من مقدمات الفقه نحو مادة )العقائ
أو مادة مساعدة لفهم الحكم الفقهي من النص القر ني  نحو )الصرف القر ني( .وبين هذه وتلك يـدرس تـالوة 

 القر ن وحفظه ، ومنهج البحث ، وطرائق التدريس.
 

 رسالة القسم

ة الَّتـي تواجـه الفـرد  نقل معارف الفقه اإلِّسالمّي إِّلى المجتمع اإلِّسالمّي، وإِّعطاء الحلول الشرعيَّة والقانونيَـّ
ة، وال سيَّما مستحدثات المسائل المعاصرة ة َأو العامَّ  .والمجتمع في الحياة الخاصَّ

 
 أهداف القسم

يهدُف القسُم إِّلى تخريِّج طلبًة متخصصين بفقـه القـر ن وأصـوله ، قـادرين علـى تـدريس األبحـاث )الفقهيـة 
فـي  –في المدارس المتوسطة واإلعداديـة  –الكريم واألصولية( التي تتضمنها مادة التربية اإلسالمية والقر ن 

ج باحثين متخصصـين فـي مراكـز  وزارة التربية ألنها من صلب تخصصهم الدقيق ، وكذا من مخرجاته تخّرِّ
 .البحوث والدراسات اإلسالمية

 
 المهام التي يضطلع بها خريج القسم

 اإلرشاد التربويالتوجيه الديني و ـ 3    مساعد باحث علمي .ـ 2   التدريس .  .2
 qur.dep.juris@uobabylon.edu.iq رابط القسم  :

 الدكتور حيدر شوكان المساعد  االستاذ رئيس قسم الفقه وأصوله
 نزار عبد اللطيفاالستاذ المساعد الدكتور  مقرر القسم

 
 

 الفقه وأصوله: قسم  لثاثا



 حسب االختصاص والشهادة واللقب الفقه وأصوله قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس في قسم
 
 اللقب العلمي الشهادة االختصاص االسم ت
 استاذ  دكتوراه الفقه واصوله د. جبار كاظم المال  .1
 استاذ  دكتوراه الفقه االسالمي د. يقضان سامي محمد  .2
 مساعداستاذ  دكتوراه الفقه االسالمي د. حيدر شوكان  .3
 استاذ مساعد دكتوراه طرائق تدريس د. فرمان قحط رحيمه  .4
 مدرس مساعد ماجستير علوم القر ن حماديم.م. زهراء   .5
 مدرس مساعد ماجستير علوم القر ن م.م. محمد جابر  .6
 مدرس مساعد ماجستير اللغة العربية / النحو م.م. غسق طالب سهيل  .7
 مدرس مساعد ماجستير الفقه االسالمي م.م. منال خليل  .8
  

 

 .موسى داخلدريد رئيس لجنة الترقيات في الكلية : األستاذ الدكتور :

 

 تعليمات انضباط الطلبة في المنظمة التعليمية
 

( :  يلتزم الطالب بما يأتي : أوال : التقيـد بـالقوانين واألنظمـة الداخليـة والتعليمـات واألوامـر التـي 1المادة )
 تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها )الجامعة ، الهيئة ، الكلية( .

ثانيًا : عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشـاعر القوميـة بسـوء أو تعتمـد إثـارة الفـتن 
الطائفية أو العرقية أو الدينية فعال أو قوال . ثالثًا : عدم اإلساءة إلى سمعة المنظمة بالقول أو الفعل داخلها أو 

ك الجامعي من انضباط عال واحترام لإلدارة وهيئة التـدريس خارجها . رابعًا : تجنب كل ما يتنافى مع السلو
والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة . خامسًا : السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابيًا عليه 

ظام عند التعيين والترشيح للبعثات والزماالت الدراسية . سادسًا : االمتناع عن أي عمل من شأنه اإلخالل بالن
والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي )الكلية( أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين 
به . سابعاً : المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية . ثامنًا : عدم اإلخالل 

يد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعـى خصوصـية كـل بحسن سير الدراسة في الكلية . تاسعًا : التق
جامعه أو هيئة على حدة. عاشرًا : تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقـة أو ممارسـة أي 
صنف من صنوف االضطهاد السياسي أو الديني أو االجتماعي . حادي عشر : تجنب الدعاية ألي حـزب أو 

موعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور والالفتات والملصقات أو تنظيم سياسي أو مج
إقامة الندوات . ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية إللقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبيـة أو دينيـة 

 دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظًا على الوحدة الوطنية .

بالتنبيه إذا ارتكب  إحدى المخالفات اآلتية : أوالً : عدم التقيد بالزي الموحد المقرر يعاقب الطالب  ( :2المادة )
في الجامعة أو الهيئة أو الكلية . ثانيًا : اإلساءة إلى عالقات الزمالة بين الطلبة أو تجـاوزه بـالقول علـى احـد 

 الطلبة .

اآلتية : أوالً : فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع يعاقب الطالب باإلنذار إذا ارتكب  إحدى المخالفات  (3المادة )
 سبق معاقبته بعقوبة التنبيه . ثانيًا : إخالله بالطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية .

 ( يومًا إذا ارتكب  إحدى المخالفات آلتية :30يعاقب الطالب بالفصل لمدة ) ( :4المادة )



قبة باإلنذار مع سبق معاقبته بعقوبة اإلنذار. ثانيًا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي أوالً : فعال يستوجب المعا
الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية . ثالثًا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه 

التـي تخـل بالنظـام العـام  –جامعي داخل الحرم ال -داخل الكلية أو خارجها . رابعًا : قيامه بوضع الملصقات 
 واآلداب . 

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على سنة دراسية واحدة أذا ارتكب  إحدى  ( :5المادة )
( من هذه التعليمات. ثانيًا : 4المخالفات اآلتية : أوالً :تكرار ارتكابه احد األفعال المنصوص عليها في المادة )

و حرض على التكتالت الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي . مارس أ
ثالثاً : اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية . رابعاً : استعماله العنف ضد 

حة . سادسًا : حمله السالح بأنواعه ـ بإجازة أو زمالئه من الطلبة . خامسًا : التهديد بالقيام بأعمال عنف مسل
بدون إجازة ـ داخل الحرم الجامعي . سابعًا : إحداثه عمدًا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو 
 الهيئة أو الكلية . ثامنًا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية . تاسعًا : تجاوزه بـالقول علـى احـد

أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو خارجها . عاشرًا : اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو 
 الفعل . احد عشر : ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالئه الطلبة ومنتسبي الكلية .

ويـرقن قيـده إذا ارتكـب  إحـدى ( : يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكليـة وبقـرار مـن الجامعـة 6المادة )
 المخالفات اآلتية :

( من هذه التعليمات . ثانيًا : اعتداؤه بالفعل على 5أوالً : تكراره  إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة )
احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الكلية . ثالثًا : إتيانه فعال مشينًا ومناف لألخـالق 

اآلداب العامة . رابعًا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مـزورة أو كونـه مـن و
المحرضين على التزوير . خامسًا : ثبوت ارتكابه عمـال يخـل بـاألمن والطمأنينـة داخـل الحـرم الجـامعي أو 

 اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .

 لة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها ألكثر من سنة .سادسًا : عند الحكم عليه بجناية مخ

( مـن 6( و )5( و )4( و )3( و )2( : أوال : ال يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد )7المادة )
هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات األخرى إذا وقعت المخالفة تحت طاولـة القـوانين 

 العقابية .

: اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعـة أو الكليـة فيكـون النظـر فيـه  ثانياً 
 انضباطيا مؤجال حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .

يشكل عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين مـن أعضـاء الهيئـة  ( :8المادة )
ن احد أعضاء اللجنة قانونياً ، وممثل عن اتحاد الطلبة )المنتخب( ويكلف احد الموظفين التدريسية على أن يكو

 اإلداريين بأعمال مقررية اللجنة.

 ال يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِّ لجنة انضباط الطلبة . ( :9المادة )

ات بقـرار مـن مجلـس الكليـة . تفرض العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمـ ( :10المادة )
 وللمجلس تخويل صالحياته إلى عميد الكلية .

أوالً : تكون عقوبة التنبيه واإلنذار قطعية . ثانيًا : للطالب المفصول من الكلية لمدة ال تزيد على  ( :11المادة )
الثـًا : للطالـب ( ثالثين يومًا االعتراض على قرار الفصـل لـدى مجلـس الكليـة ويكـون قـراره قطعيـًا . ث30)

( ثالثين يومًا االعتراض على قرار الفصـل لـدى رئـيس الجامعـة 30المفصول من الكلية لمدة ال تزيد على )
ويكون قراره قطعياً . رابعاً : للطالب المفصول من الكلية فصال نهائياً االعتراض على قرار الفصل لدى مجلس 

 الجامعة ويكون قراره قطعيًا .



الب االعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها بالبنود )ثانيًا( و)ثالثا( و )رابعًا( من للط ( :12المادة )
( من هذه التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه فإن تعذر تبليغه فله حق 11المادة )

 عالنات .( خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة اإل15االعتراض خالل )

( خمسة عشر يوما ويبلغ 15يعلق قرار العقوبة في لوحة اإلعالنات في الكلية مدة ال تقل عن ) ( :13المادة )
 فيها ولي أمر الطالب تحريريًا .

 . 1989( لسنة 19( : تلغى تعليمات انضباط الطلبة بوزارة التعليم العالي رقم )14المادة )

 من تاريخ نشرها .نفذت هذه التعليمات  ( :15المادة )

 


