الحئـة امسووك امعاليب
امفعل الول
ثـصًفات
مادة ()1
ما مل ًلذغ امس َاق مـىن آدص ،سوف ٍكون نولكٌلت وامخـبريات امواردة يف ُشٍ امالحئة املـاين امللابةل مِا:
-

-

امالحئة :الحئة امسووك امعاليب.
اجلامـة :جامـة ىزوى يف سوعية ؾٌلن.
امصئُس :رئُس جامـة ىزوى.
امـمَس :معَس احسى لكَات اجلامـة .
مسٍص املـِس :مسٍص مـِس امخأسُس آو آي مـِس آدص ًًضأ يف اجلامـة.
مسٍص املصكز  :مسٍص املصكز امبحيث آو امـومي آو امفين آو اخلسيم ابجلامـة.
امعامب :لك ظامب مسجل يف آًة لكَة آو مصكز آو مـِس آو ذالفَ ،حبَر ٍكون اتبـ ًا نوجامـة.
امسووك امعاليب :لك كول آو فـل ًأثََ امعامب يف احلصم اجلامـي آو آي مصفق حتت ارشافِا.
سوء امسووك :لك كول آو فـل خيل ابميؼم آو املواؿس آو الوضعة آو امخلامَس اجلامـَة.
سوء امسووك الاكدمييُ :و امسووك اذلي ًيعوي ؿىل آسامَب مٌافِة ملماهة بلعس حتلِق امذَازات آو ماكسب آاكدميَة.
سوء امسووك غري الاكدمييُ :و امسووك اذلي ال ًسذل يف ابب سوء امسووك الاكدميي ،وٌضمل امسووك غري اذلَس وغري
الذاليق ،واذلي ًخـارض مؽ املمي وامخلامَس امصاخسة وانوواحئ واميؼم واملواؿس اجلامـَة سواء آاكن ذكل انص ئ ًا ؾن امخـامل مؽ
امعوبة آو املوػفني آو امـاموني ابجلامـة آو ممخواكت اجلامـة.
جلية امخحلِق :انوجية املضلكة نوخحلِق يف اموكائؽ املًسوبة نوعامب.
جموس امخأدًبُ :و اجملوس املياط بَ ثأدًب امعالب ؾن سوء امسووك الاكدميي وسوء امسووك غري الاكدميي ،وًمت
جضكِهل بواسعة امصئُس.
امعيسوق :ظيسوق مساهسة املخـومني "ظيسوق مـني" جبامـة ىزوى.
املساق وامللصر :مفغ املساق ًـين امللصر ،ومفغ امللصر ًـين املساق حِامث ورد آحسٌُل يف ُشٍ امالحئة.
املفصد وادلؽ واملشكص واملؤهر :مفغ املفصد ٌضمل ادلؽ ،ومفغ ادلؽ ٌضمل املفصد ،ومفغ املشكص ٌضمل املؤهر حِامث ورد
آحسُا يف ُشٍ امالحئة.
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امفعل امثاين
امخحلِق
مادة ()2
ال جيوز ثوكِؽ ؾلوبة ؿىل امعامب اال بـس امخحلِق مـَ كخاب ًة آو صفاُ ًة وحتلِق دفاؿَ.
مادة ()3
امخحلِق امكذايبُ :و اذلي مبوجبَ ًمت فذح حمرض حتلِق وثلوم بَ جلية مضلكة ذلكل امرصض آو موػف ًا مٌفصد ًا.
امخحلِق امضفِييُ :و اذلي ًمت صفاُة وال ًفذح مبوجبَ حمرض وًثبت فلط مضموهَ يف حمصر ٌضمل امـلوبة املوكـة ؿىل امعامب.
ٍكون امخحلِق امضفِيي يف اخملامفات امبس َعة اميت ال ثعل ؾلوبهتا اىل احلصمان من ادلراسة مفعل درايس آو آكرث آو امفعل
من املكَة آو اجلامـة آو احلصمان من امضِادة آو ادلرجة امـومَة آو حسهبا واميت جيب آن ًمت امخحلِق يف آي مهنا كخاب ًة.
مؽ ؿسم االذالل مبا ثلسم جيب آن ٍكون ُياك حتلِل ًا كخابَ ًا يف اخملامفات امخامَة:
 1-4-3رسكة آو جرسًب الامذحاانت.
 2-4-3ثلسمي واثئق آاكدميَة مزورة.
 3-4-3الكوال آو الفـال اميت متس املـخلسات ادلًًِة آو مسـة ادلوةل آو مسـة اجلامـة آو ختل حبسن امسرية وامسووك داذل
اجلامـة آو ذارهجا.
 4-4-3الفـال اميت متس امرشف والذالق آو اميت جس ئي اىل مسـة اجلامـة آو امـاموني هبا آو ظالهبا.
 5-4-3الامذياع آو امخحصًغ ؿىل الامذياع ؾن حضور احملارضات والامذحاانت آو امامترٍن آو امخسرًب.
 6-4-3االذالل ابميؼام آزياء احملارضات آو ادلروس امـومَة آو امخسرًب آو اميسوات آو الامذحاانت.
 7-4-3الاؾخساء آو االساءة اميت ًوهجِا امعامب مـضو َُئة امخسرٌس آو آي من امـاموني ابجلامـة آو ظالهبا.
 8-4-3حكوٍن امخيؼاميت وانوجان آو امخجمـات دون موافل ًة مس بل ًة من اجلامـة.
 9-4-3اظسار امًرشات آو اجلصائس جبمَؽ آهواؾِا وظصق ورشُا آو اجملالت آو ثوزًـِا آو مجؽ الموال وامخوكِـات دون موافل ًة
مس بل ًة من اجلامـة.
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مادة ()4
 1-4جيوز نوصئُس جضكِل جلية آو جلان مس خسمية آو مؤكذة نوخحلِق يف اخملامفات اميت ثخعوب امخحلِق كخاب ًة ،وجيوز هل آن
ٍلكف بس ًال ؾن انوجية آحس آؾضاء َُئة امخسرٌس آو آحس املوػفني من غري آؾضاء َُئة امخسرٌس نوخحلِق يف خمامفات
ُشٍ امالحئة ؿىل آن ًوزتم احمللق آو جلان امخحلِق بسمَل موهجات امخحلِق اذلي ًعسرٍ امصئُس.
ٌ 2-4رشف معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ ؿىل آؾٌلل امخحلِق وهل آن ًخولى من معَس املكَة آو املـِس آو املصكز ظوبات
نوخحلِق يف اخملامفات اميت حتسث ابملكَة آو املـِس آو املصكز.
 3-4حيق مـمَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ احاةل اخملامفات وامضاكوى اىل احسى جلان امخحلِق املضلكة بـٌلدة صؤون
امعالب وذسمة اجملمتؽ واملـمتسة من رئُس اجلامـة.
مادة ()5
يف حاةل رفغ امعامب املثول آمام جلية امخحلِق آو امضرط امللكف ابمخحلِق آو غَابَ رمغ ادعارٍ ثبت انوجية آو امضرط
امللكف ابمخحلِق يف آمصٍ رمغ غَابَ.
مادة ()6
بياء ؿىل ثوظَة امـمَس آو معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ آو مسٍص املـِس آو مسٍص املصكز وكف امعامب ؾن
نوصئُس ً
ادلراسة ومٌـَ من ددول اجلامـة اىل حني الاىهتاء من امخحلِق آو ظسور كصار جموس امخأدًب مىت ما اكذضت املعوحة ذكل .
مادة ()7
ً 1-7خوىل امخحلِق يف خمامفات سوء امسووك الاكدميي آو سوء امسووك غري الاكدميي ؾٌلدة صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ.
 2-7مؽ ؿسم الاذالل مبا ورد يف امبيس ( )1-7جيوز نوصئُس حلكَف من ٍصاٍ مٌاس ب ًا من آي وحسة من وحسات اجلامـة ذالف ًا
مـٌلدة صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ.
 3-7جيوز مـمَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ امبت يف هخاجئ امخحلِق يف خمامفات سوء امسووك غري الاكدميي اما ابحلفغ آو
ثوكِؽ امـلوبة وفل ًا معالحِاثَ امواردة يف املادة ( )19آو احاههتا جملوس امخأدًب ؾن ظصًق امصئُس.
 4-7حيَل معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ احاةل هخاجئ امخحلِق يف خمامفات سوء امسووك الاكدميي اىل اموحسة اميت ًيدسب
اههيا امعامب نوخرصف فهيا اما ابحلفغ آو ثوكِؽ امـلوبة وفل ًا معالحِة مسؤومِا آو احاههتا جملوس امخأدًب ؾن ظصًق
امصئُس.
 5-7جيب ؿىل معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ رفؽ حمارض امخحلِق اىل امصئُس يف اخملامفات اميت متس امرشف والاذالق
واخملامفات اميت جسئ اىل مسـة اجلامـة.
مادة ()8
امخحلِق يف آًة كضَة جيب آن ًبسآ فور ًا من اترخي امـمل بوكوع اخملامفة.
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امفعل امثامر
جموس امخأدًب
مادة ()9
ٌ 1-9ضلك امصئُس جموس ًا مخأدًب امعالب ؾن اخملامفات احملاةل امََ من امخحلِق وٍكون اجملوس بصئاسة آحس هواب آو مساؿسي
امصئُس وؾضوًة آربـة آدصٍن من مضهنم املسدضار املاهوين وجيب آن ًخضمن اجملوس آؾضاء احذَاظَني مَحل آي مهنم
حمل من ًخـشر حضورٍ من الؾضاء .
 2-9حكون ؾضوًة اجملوس ملسة ؿامني آاكدميَني كابةل نوخجسًس.
مادة ()11
حكون جوسات جموس امخأدًب حصَحة حبضور آغوبَة آؾضائَ وًعسر كصاراثَ بأغوبَة الظوات ؿسا كصار امفعل اههنايئ من
اجلامـة فِجب آن ًعسر ابجٌلع مجَؽ آؾضاء اجملوس.
مادة ()11
ٍكون كصار االحاةل اىل جموس امخأدًب مذضمي ًا بَا ًان وافِ ًا ابخملامفات املًسوبة نوعامب مؽ ادعارٍ بلصار االحاةل واترخي اجلوسة
احملسدة نوخأدًب كبل وكت اكف فان رفغ امعامب املثول آمام اجملوس رمغ ادعارٍ جاز نومجوس الاس متصار يف امخأدًب يف
غَابَ ونوعامب آن ًلسم دفاؿَ صفاُ ًة آو كخاب ًة.
مادة (ً )12عسر جموس امخأدًب مبوافلة امصئُس هؼام ًا داذوَ ًا ًيؼم آؾٌلهل.

امفعل امصابؽ
اخملامفات
مادة ()13
ًـخرب خمامفة جس خوجب امـلاب ،لك سوء سووك آاكدميي آو غري آاكدميي آو اذالل ابنوواحئ واملواؿس واالجصاءات واملواهني
وامخـاممي امليؼمة مِا وامعادرة بضأهنا ،آو ما ًؤثص سوب ًا ؿىل الوضعة آو ًيايف امـادات وامخلامَس والؾصاف امسائسة يف اجلامـة،
وما ًدبـِا من مصافق ولكَات ومصاكز ومـاُس وحنوُا ،واملضاراكت اخلارجِة داذل امسوعية وذارهجا.
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مادة ()14
لغصاض املادة (ٌ )13ضمل سوء امسووك الاكدميي اليت:
 1-14الامذحاانت:
 1-1-14امرش يف الامذحان بأي صلك من آصاكهل آو حماوةل امرش يف الامذحان من ظامب آدص ،آو امخواظؤ مؽ ظامب
آدص مبساؿسثَ يف امرش.
 2-1-14الاس خـاهة ابملشكصات آ ًي اكن هوؾِا وركِ ًة اكهت آو من ذالل هجاز (اكمِاثف) يف امذحان ال ٌسمح فَِ ابس خزسام
املسوانت.
 3-1-14اهخحال خشعَة ظامب آدص يف امذحان آو آي ؾصض ملادة ؿومَة.
 4-1-14اؿاكة ؾلس الامذحاانت مبا يف ذكل امخوظل بوسائل غري مرشوؿة اىل آوراق آس ئةل الامذحان آو آجوبخَ آو ثوزًؽ
ُشٍ املادة ؿىل الدصٍن.
 5-1-14رسكة آو كضف آو جرسًب الامذحان بأًة وس َةل آو ثساول الامذحاانت املكضوفة آو امـمل هبا وؿسم االبالغ ؾهنا.
 6-1-14ثلسمي صِادات مصضَة مزورة لغصاض الامذحان آو غريٍ .
 2-14امبحوث وامللاالت:
 1-2-14الاهخحال :اس خـٌلل لكٌلت آو آفاكر آو هخاجئ مضرط آدص يف حبر آو ملال دون امخيوًَ ابملعسر ،كمنا ُو من
معل امعامب هفسَ.
 2-2-14امًسخ :وسخ هجس خشط آدص يف ملاةل آو حبر آو وركة آو ثلصٍص مـمًل وذالفَ ،وثلسميِا اما اكمةل آو
بخـسًالت ظفِفة ،وكهنا من معل امعامب ذاثَ.
 3-2-14امخواظؤ :امـمل مؽ آدصٍن الجناز حبر بلعس آن ٍكون حعَةل هجس امعامب مٌفصدا ،وثضمني ما آؿسٍ من مادة يف
امـمل امللسم من امعامب دون ذكص هل.
 4-2-14االؿادة :ثلسمي معل آجنز من آجل ملصر سابق يف ملصر آدص بسون آذش موافلة مسرس امللصر.
 5-2-14امخحصًف :ثوفِق بَاانت آو ثـسًل بَاانت مس خلاة من معادر مرشوؿة آو غري مرشوؿة.
 6-2-14حلكَف اصزاص آدصٍن ابملِام ابؿساد حبوث ختصج وغريُا ملابل آجص مايل.
 3-14ثوفِق واثئق جامـَة:
ثلسمي واثئق آاكدميَة موفلة آو مزورة برصض املاكسب امضرعَة ،آو اس خزساهما ،آو امخسمُس والاحذَال.
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 4-14ثلسمي ُساي آو ذسمات
ثلسمي ُساي آو ذسمات لؾضاء َُئة امخسرٌس برصض حتلِق ماكسب آو مٌافؽ آاكدميَة.
مادة ()15
لغصاض املادة (ٌ )13ضمل سوء امسووك غري الاكدميي اليت:
 1-15لك فـل آو كول ميس املـخلسات ادلًًِة آو مسـة ادلوةل ،آو خيل حبسن امسرية وامسووك داذل اجلامـة آو ذارهجا.
 2-15الامذياع آو امخحصًغ ؿىل الامذياع ؾن حضور احملارضات آو الامذحاانت آو امامترٍن آو ادلروس امـومَة آو امخسرًب
وغريُا من الؾٌلل اجلامـَة اميت ثلذضهيا هؼم اجلامـة.
 3-15االذالل ابميؼام آزياء احملارضات آو ادلروس امـومَة آو امخسرًب آو اميسوات آو اهـلاد الامذحاانت.
 4-15ارحاكب آي فـل ميس ابمرشف آو الذالق ،آو ٌيسء اىل مسـة اجلامـة آو اىل آي من امـاموني هبا آو ظالهبا.
 5-15آي اؾخساء آو اساءة ًوهجِا امعامب اىل ؾضو َُئة امخسرٌس آو اىل آي من امـاموني ابجلامـة آو ظالهبا.
 6-15امـمل ؿىل حكوٍن آي ثيؼمي ،آو الاصرتاك فَِ ،آو حكوٍن جلان آو مجـَات ،آو ؾلس مؤمتصات آو جتمـات آو ادلؾوة مِا
بسون موافلة سابلة من اجلِات اخملخعة يف اجلامـة.
 7-15اظسار ورشات آو جصائس وركِة آو امكرتوهَة آو جمالت ،آو ثوزًـِا ،آو ارسامِا ؿرب امربًس االمكرتوين ،آو مجؽ الموال
وامخوكِـات كبل احلعول ؿىل موافلة من اجلِات اخملخعة يف اجلامـة ،آو اساءة اس خـٌلل املوافلة املميوحة ملٌلرسة آ ًي من
ُشٍ الوضعة.
 8-15اساءة اس خـٌلل ممخواكت اجلامـة ومًضأهتا امثابخة وامليلوةل ،آو اثالفِا ،وكشكل املباين واملمخواكت املس خأجصة من كبل
اجلامـة ،آو ختصٍهبا ،آو اساءة اس خزسام ص بكة الاهرتهت.
 9-15حفغ الفالم وامعور واجملالت واملواد امليافِة نولمي ادلًًِة آو املواد املابةل مالص خـال آو السوحة آو املخفجصات ،آو
ثبادمِا داذل احلصم اجلامـي آو امسكن اجلامـي.
 11-15االذالل بلواؿس امسكن اجلامـي وفق ما هعت ؿوََ الحئة االساكن امعاليب.
 11-15ؿسم الامزتام ابرثساء انوباس امصمسي اجلامـي واذلي ٌضمل:
 1-11-15اذلكور امـٌلهَون:
ملرص.
ادلصساصة امـٌلهَة ذات انوون البَغ مؽ اممكة امـٌلهَة آو ا ّ
 2-11-15اذلكور غري امـٌلهَني:
انوباس اموظين اكمبيعال امواسؽ مؽ مقَط واسؽ بمك ظوًل.
 3-11-15االانث امـٌلهَات:
مفعةل نوجسم مؽ امعصحة بسون هلاب داذل احلصم اجلامـي ،ويف آزياء متثَل اجلامـة ذارج امسوعية
ؾباءة واسـة غري ّ
الامزتام ابنوباس احملدضم واذلي ًخوافق مؽ امـادات وامخلامَس امـٌلهَة الظَةل.
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 4-11-15االانث غري امـٌلهَات:
مفعل نوجسم آو امـباءة امواسـة غري امل ّفعةل
انوباس اموظين اكمبيعال امواسؽ مؽ مقَط ظوًل واسؽ بمك ظوًل غري ّ
نوجسم مؽ امعصحة ،ويف لك الاحوال حيؼص اميلاب.
 12-15امؼِور مبؼِص ًيايف امخلامَس والؾصاف وكواؿس انوباس وٌضمل ذكل ،ابمًس بة نوعالب ،اسسال امضـص بعورة موفذة.
 13-15حزوٍص امواثئق واملسدٌسات.
 14-15االذالل بلواؿس اس خزسام ص بكة اجلامـة االمكرتوهَة آو احساث آي ؾبر ابلهؼمة وامربامج وامبَاانت االمكرتوهَة
وامليؼومات االمكرتوهَة اميت ختط اجلامـة مبا يف ذكل؛ ورش امفريوسات يف ص بكة اجلامـة آو غريُا من امض باكت ؾن
ظصًق حساب اجلامـة ،آو آًة اساءة اس خزسام مض بكة اجلامـة خمامف ًا نولواؿس املوضوؿة يف ُشا امضأن.
 15-15اساءة اس خزسام امربًس الامكرتوين اجلامـي نوعامب آزياء فرتة دراس خَ.
 16-15الامخلاء بأصزاص غري مرصح هلم وبسون اذن من املصكز اخملخط داذل مصافق احلصم اجلامـي وامساحات واملواكف.
 17-15وجود ظامب مؽ ظامبة مٌفصدٍن يف آي مصفق من مصافق اجلامـة ذارج هعاق احملارضات والوضعة امصمسَة ذالف ًا
نوخلامَس وامـصف امسائس يف اجملمتؽ امـٌلين.
 18-15امذياع امعامب اخملامف من احلضور مالدالء ابفادثَ رمغ ادعارٍ.
 18-15ثياول آو حِازة آو ثـاظي املواد اخملسرة آو املرشوابت امكحومَة ،وحيؼص امخسذني يف غري الاماكن اخملععة ذلكل.

امفعل اخلامس
امـلوابت
مادة ()16
 1-16جيوز ثوكِؽ ؾلوبة واحسة آو آكرث من امـلوابت الثَة ؿىل آ ّي ظامب ًثبت ارحاكبَ لحس الفـال امليعوص ؿوهيا يف
املواد ( )15-14-13من ُشٍ امالحئة ،وامـلوابت يه:
 1-1-16امخيبَِ.
 2-1-16االهشار.
 3-1-16ادصاج امعامب من كاؿة احملارضات آو اخملخرب آو آي ماكن خيل ابميؼام فَِ ،وجيوز الاس خـاهة حبصس اجلامـة آو
بأي كوة آدصى ؾيس امرضورة.
 4-1-16احلصمان من حضور احملارضات يف املساق حمارضثني مذخامَخني ،وال ثسذل يف حساب وس بة امرَاب.
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 5-1-16اؾخبار امعامب راس ب ًا يف الامذحان آو املساق حاةل ضبعَ آزياء الامذحان مذوبس ًا ابمرش آو اذا اكدضف آس خاذ
امللصر واكـة امرش الحل ًا ؾيس ثعحَح الامذحان.
 6-1-16اؾخبار امعامب راس ب ًا يف الامذحان آو املساق اذا كسم صِادة ظبَة مزورة آو آًة واثئق مزورة.
 7-1-16احلصمان من الاس خفادة من اخلسمات اميت ثلسهما وحسثَ ملسة ال حزًس ؿىل صِص واحس ،آو ما ثبلى من هناًة امفعل
ادلرايس اذلي وكـت فَِ اخملامفة آهيٌل آكل.
 8-1-16امزام امعامب ابمخـوًغ هلس ًا ؾن كمية الص َاء اميت آثوفِا .وجيوز نوصئُس آن ًلبل ثلس َعِا ؿىل دفـات حس امب
ٍصاٍ ،ويف مجَؽ الحوال حتجب هدِجة امعامب ؾيس امخرصج ما مل ٌسسد اكمل ما ؿوََ من مسًوهَة.
 9-1-16وكف احلساب امضريص يف امليؼومة امخـوميَة حىت ظسور املصار.
 11-1-16احلصمان من آًة امذَازات مس خحلة نوعامب ثلسهما اجلامـة مبارشة آو من ذالل ظيسوق مساهسة املخـومني
(مـني) ،وملسة آكعاُا فعل درايس واحس.
 11-1-16احلصمان من االكامة يف امسكن اجلامـي آو اخلاضؽ الرشاف اجلامـة.
 12-1-16وكف امربًس الامكرتوين اجلامـي نوعامب.
 13-1-16احلصمان من ادلراسة ملسة فعل درايس آو آكرث وال ًسذل يف حساب ذكل امفعل اذلي وكـت فَِ اخملامفة.
 14-1-16امفعل اههنايئ من املكَة آو املـِس آو املصكز اذلي ًخابؽ فَِ دراس خَ.
 15-1-16امفعل من اجلامـة هنائَا.

امفعل امسادس
ظالحِة ثوكِؽ امـلوابت امخأدًبِة
مادة ()17
مـضو َُئة امخسرٌس يف اجلامـة ثوكِؽ امـلوابت امليعوص ؿوهيا يف امفلصات من ( )1-1-16اىل ( )5-1-16من املادة ( )16من
امفعل اخلامس من ُشٍ امالحئة ؿسا امفلصة (" 2-1-16االهشار").
مادة ()18
مـمَس املكَة آو مسٍص املصكز آو املـِس ابجلامـة ثوكِؽ امـلوابت امليعوص ؿوهيا يف امفلصات من ( )1-1-16اىل ( )8-1-16من
املادة ( )16من امفعل اخلامس من ُشٍ امالحئة.
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مادة ()19
مـمَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ ثوكِؽ امـلوابت امليعوص ؿوهيا يف امفلصثني ( )1-1-16و( )2-1-16وامفلصات من (-1-16
 )7اىل ( )11-1-16من املادة ( )16امفعل اخلامس من ُشٍ امالحئة.
مادة ()21
ملسٍص مصكز هؼم املـوومات يف اجلامـة ثوكِؽ امـلوبة امليعوص ؿوهيا يف امفلصثني ( )9-1-16و( )12-1-16من املادة ( )16من
امفعل اخلامس من ُشٍ امالحئة.
مادة ()21
جملوس امخأدًب يف اجلامـة ثوكِؽ امـلوابت امليعوص ؿوهيا يف املادة ( )16من امفعل اخلامس من ُشٍ امالحئة.
مادة ()22
امـلوابت امواردة يف املواد ( )17و( )18و( )19و( )21واميت ًوكـِا ؾضو َُئة امخسرٌس آو امـمَس آو مسٍص املصكز آو مسٍص
املـِس آو معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ آو مسٍص مصكز هؼم املـوومات ثـخرب هنائَة وابثة ،وال جيوز اس خئٌافِا آو امخؼمل مهنا
ابمعـن فهيا آمام آي هجة.
مادة()23
مؽ مصاؿاة آحاكم املواد ( )21-21-19-18-17من ُشٍ امالحئة حيق نوعامب آن ًخؼمل من املصار امعادر ضسٍ ابالس خئٌاف اىل
رئُس اجلامـة ذالل ( )15مخسة ؾرش ًوم ًا من اترخي ابالغَ ابملصار.
مادة ()24
حيق نوصئُس ؾيس ثؼمل امعامب ؿىل حنو ما ُو مبني يف املادة ( )23من ُشٍ امالحئة ثأًَس امـلوبة امعادرة حبق امعامب آو
ختفِضِا آو امراؤُا آو وكف ثيفِشُا وٍكون املصار امعادر بضأهنا هنائَ ًا.
مادة ()25
مؽ ؿسم االذالل بأحاكم املادة ( )22جيوز مـمَس املكَة آو معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ آو مسٍص املصكز آو املـِس آو
ؾضو َُئة امخسرٌس آو مسٍص مصكز هؼم املـوومات وكف ثيفِش امـلوبة اميت ًعسرُا آي مهنم.
مادة ()26
ال جيوز آن ًرتثب ؿىل آي ثؼمل من آي ؾلوبة من آي ظامب جضسًس امـلوبة ؿوََ.
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مادة ()27
 1-27جيوز جملوس امخأدًب آن جيمؽ بني امـلوابت امليعوص ؿوهيا يف املادة ( )16من ُشٍ امالحئة.
 2-27مؽ ؿسم الاذالل بأحاكم امفلصة ( )1آؿالٍ جيوز نوصئُس يف حاالت اس خثٌائَة ذاظة حتمكِا ػصوف ال حتمتل امخأذري
ثوكِؽ ؾلوبة امفعل اههنايئ من اجلامـة بياء ًا ؿىل حمرض امخحلِق ،وجيوز يف ُشٍ احلاةل نوعامب ثلسمي امامتس مصئُس اجلامـة
ذالل زالزة آيم من ظسور املصار ابؿادة اميؼص يف املصار وؿىل امصئُس احاةل املوف وظوب الامامتس اىل جموس امخأدًب نويؼص
فَِ وفل ًا معالحِاثَ وذكل ذالل مسة ال ثخجاوز آس بوع واحس من اترخي االحاةل ورفؽ كصارٍ نوصئُس مَخزش ما ٍصاٍ مٌاس ب ًا وفل ًا
معالحِاثَ املضار اههيا يف املادة ( )24من ُشٍ امالحئة
مادة ()28
حصسل اجلِة املوكـة نوـلوبة آظل هط املصار حلفؼَ مبوف امعامب بـٌلدة املبول وامدسجَل ،كٌل ٍصسل وسزة مٌَ مـمَس صؤون
امعالب وذسمة اجملمتؽ البالغ امعامب وويل آمصٍ ،آو اىل اجلِة اميت آوفسثَ ندلراسة يف جامـة ىزوى ،كٌل حتخفغ اجلِة املوكـة
نوـلوبة بثالث وسخ ثـامل مـامةل الظل.

امفعل امسابؽ
صاكوى امعالب
مادة ()29
 1-29ثلسم امضاكوى الاكدميَة اىل املكَة آو املـِس امليدسب امََ امعامب وؿىل اجلِة اخملخعة امبت يف امضكوى مبا ًضمن حق
امعامب ان وجس آو احاههتا اىل معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ متَِس ًا نوخحلِق فهيا من كبل انوجان اخملخعة.
 2-29امضاكوى غري الاكدميَة ثلسم اىل مصكز امصؿاًة الاجامتؾَة بـٌلدة صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ نوخحلِق فهيا ورفـِا اىل
معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ الختاذ ما ًوزم ويه:
-

صاكوى ؿىل اخلسمات.
صاكوى ؿىل الوضعة وامف ّـامَات.
صاكوى ظامب ؿىل آدص.
صاكوى ؿىل موػف آو ؾضو َُئة ثسرٌس.
صاكوى ؿىل زائص.
صاكوى ؿىل ملسم ذسمة.
صاكوى آدصى.

ً 3-29ـعى مبسآ امعوح الوموًة يف امضاكوى امعالبَة آو غريُا من امضاكوى الدصى.
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امفعل امثامن
آحـاكم ؿامة
مادة ()31
خيضؽ مخعبَق آحاكم ُشٍ امالحئة لك ظامب مسجل جسجَ ًال حصَح ًا يف لك لكَة آو مصكز آو مـِس آو ذالفٍَ ،كون اتبـ ًا
جلامـة ىزوى.
مادة ()31
ٍصاؾى يف ثوكِؽ امـلوابت امخأدًبِة امليعوص ؿوهيا يف ُشٍ امالحئة درجة اخملامفة وامسوابق وامؼصوف واملالبسات.
مادة ()32
جيوز مـمَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ ،آو معَس املكَة ،آو مسٍص املصكز ،آو مسٍص املـِس ،ومن يف حمكِم ،وبـس موافلة
امصئُس؛ ثويل ادذعاظات جلية امخحلِق ،وجيوز نوصئُس ثويل ادذعاظات جموس امخأدًب يف حاةل حسوث اضعصاابت آو
اذالل ابميؼام يف اجلامـة آو املكَة آو املصكز آو املـِس آو حنوُا .وٍكون من صأن ُشٍ الاضعصاابت االذالل ابميؼام آو ؿسم
اهخؼام ادلراسة آو الامذحان آو االكامة يف امسكن آو اخلسمات الدصى املس خفِس مهنا امعامب.
مادة ()33
جيوز نوصئُس آن ًـَس اميؼص يف املصار امعادر ابمفعل اههنايئ نوعامب من اجلامـة بـس ميض فعوني دراس َني ،وحيسب امفعل
ادلرايس اذلي ظسر فَِ املصار فعال دراس َا اكمال.
مادة ()34
ؿىل لك خشط ميارس سوعة ،آو ًيفش واجبا مبوجب امالحئة ،آن ًـامل آي موضوع برسًة اتمة دون امكضف ؾن آًة وكائؽ آمل
هبا ،اال اذا اكن ذكل رضور ًي مخأدًة واجباثَ؛ وفلا لحاكم امالحئة آو اذا اكن املاهون ٌسمح هل بشكل.
مادة ()35
اذا اكهت اخملامفة لحاكم ُشٍ امالحئة جضلك خمامفة نولاهون امـام ،واختاذ اجصاءات كاهوهَة ضس امعامب آمام احملمكة ابههتمة
هفسِا ،جيب ؿىل جموس امخأدًب وكف اجصاءات احملاس بة حىت ثعسر احملمكة حمكِا اههنايئ.
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(موحق)
جسول ثـصًفي مسوعة ثوكِؽ امـلوبة
م

اجلِة

 1ؾضو َُئة امخسرٌس

 2معَس املكَة ،مسٍص املـِس او املصكز

 3معَس صؤون امعالب وذسمة اجملمتؽ

 4مسٍص مصكز هؼم املـوومات

 5جموس امخأدًب

امـلوبة
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امخيبَِ امضفوي
ادصاج امعامب من املاؿة آو اخملخرب.
احلصمان من حضور حمارضثني مذخامَخني
اؾخبار امعامب راس با يف الامذحان اذا ضبط مذوبس ًا ابمرش آو آكدضف امرش
الحل ًا.
امـلوابت املشكورة آؿالٍ اضافة اههيا اليت:االهشار امكذايب
اؾخبار امعامب راس ب ًا يف الامذحان اذا كسم صِادة ظبَة مزورة آو آًة واثئق مزورة.
احلصمان من اخلسمات اميت ثلسهما اموحسة ملسة ال حزًس ؾن صِص واحس.
امخيبَِ .
االهشار.
احلصمان من اخلسمات اميت ثلسهما اموحسة ملسة ال حزًس ؾن صِص واحس.
امخـوًغ هلس ًا ؾن الص َاء اميت آثوفِا امعامب.
وكف احلساب امضريص نوعامب يف امليؼومة امخـوميَة حلني ظسور املصار.
احلصمان من الامذَازات اميت ثلسهما اجلامـة مبارشة آو من ذالل ظيسوق مـني.
احلصمان من االكامة يف امسكن اجلامـي.
احلصمان من ددول اجلامـة حىت الاىهتاء من امخحلِق آو ظسور كصار جموس امخأدًب
مبوافلة امصئُس.
احلصمان من ذسمة اميلل اذا اكن امسووك مـىن بخكل اخلسمة.
وكف احلساب امضريص يف امليؼومة امخـوميَة
وكف امربًس االمكرتوين اجلامـي نوعامب.
امـلوابت املشكورة آؿالٍ اضافة اههيا اليت:
احلصمان من ادلراسة ملسة فعل درايس آو آكرث.
امفعل اههنايئ من املكَة آو املـِس آو املصكز.
امفعل اههنايئ من اجلامـة.
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