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  الزياضية التربية كلية) الزياضة وعلوم البدهية التربية كليــة اسححدثد
 
 مطلع في  (سابقا

 الزياضية التربية ميدان في املحخصصة الكليات إحدى وهي 2008  -  2007 الــدراســي العــام
  ثأسسد

 
  كصزحا

 
  علميا

 
  و  ورياضيا

 
 ثكزيد جامعة دور  ويجسد الكلية دور  ليعشس  أكادًميا

  .، التربية كلية إلى ثابع الزياضية للتربية قسم كاهد إن بعد كلية أصبحد. املجحمع في
                                     ثكزيد جامعة جشهده الذي والعلمي ألاكادًمي الحطور  لحؤكد جاءت وبذلك

 محافظة في الزياضية الحزكة بمسحوى  الارثقاء في ولخساهم . (العزاقيين كل  جامعة)
 .الدًن صالح



 مه هو الطالب اجلامعي  ؟
هيمو مواىبة وصلل كدراثو حمنَة اىل جاىداً  ًؼمل اذلي امعامب ذكل ىو    ٍو

   .فِو ٍكون اذلي املاكن مسؼة ػىل واحلفاظ وظنو ػىل احلرص

ب واحملارضات ادلروس ًخولى اذلي ىو وكذكل  احلصول كَفِة ػىل وامخدًر

 .جامؼَة شيادة ػىل نوحصول امؼايل امخؼومي مؤسسات يف املؼوومات ػىل

ة امؼالكة حدود ػىل حملافظةا اجلامؼة ظوبة ػىل ًنبغي ذلكل  بني املؼخدةل امرتبًو

 اس خوجب امؼالكة ىذه حدود ػىل احملافظة اجل ومن . وظوبهتا املكَة مندس يب

 امخؼومي وزارة مؤسسات يف امعوبة اهضباط بخؼواميت جسمى مبا وامؼمل الاظالع

 .امؼومي وامبحر امؼايل



 ... ........  اذن 
 

التعليمات للطلبة تشريع هره ماهو اهلدف مه / س 
 ؟اجلامعيني 

    
 



من اهضباط امعوبة يف مؤسسات وزارة ( 1)خالل املادة اميدف من جرشًع ىذه امخؼواميت مت ثوضَحيا من  

واميت سُمت . مادة ( 15)م واميت ثخأ مف بدورىا من 2007مس نة ( 160)امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي رمق

 :ثوضَحيا كام ًأ يت 

 :ًوزتم امعامب مبا ًأ يت(   1)املادة 

امخلِد ابملواهني وال هظمة ادلاخوَة وامخؼواميت وال وامر اميت ثصدرىا وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر   -أ وال  

 ( .املؼيد , املكَة , اميَئة , اجلامؼة ) واملؤسسة امؼومي 

اثرة امفنت  -هَااث ػدم املساس ابملؼخلدات ادلًنِة أ و امؼلِدة ادلًنِة أ و املشاغر املومِة بسوء أ و ثؼمد ا 

 .امعائفِة أ و امؼركِة أ و ادلًنِة فؼال أ و كوالً 

ىل مسؼة اموزارة أ و مؤسس هتا ابملول أ و امفؼل داخويا أ و خارهجا   –اثمثا   .ػدم اال ساءة ا 

دارة وىَئة امخدٌرس  –رابؼا  جتنب لك ما ًدناىف مع امسووك اجلامؼي من اهضباط ػال واحرتام مال 

 . واملوظفني وػالكات امزماةل وامخؼاون بني امعوبة

 وامزماالتامسووك املنضبط املومي اذلي س َؤثر اجيابَا ػوَو غند امخؼَني وامرتش َح نوبؼثات   -خامسا

 .ادلراس َة 

الامذناع غن أ ي معل من شاهو اال خالل ابمنظام وامعمأ هُنة وامسكِنة داخل احلرم اجلامؼي   –سادسا 

ض ػوَو أ و امدسرت ػىل املامئني بو( املكَة أ و املؼيد )  .  أ و املشاركة فِو وامخحًر



 .احملافظة ػىل املس خوزمات ادلراس َة وممخواكت اجلامؼة أ و اميَئة أ و املكَة أ و املؼيد -سابؼا

 .ػدم اال خالل حبسن سري ادلراسة يف املكَة أ و املؼيد -اثمنا

املوحد امللرر نوعوبة ػىل أ ن ٍراغى خصوصَة لك جامؼة أ و ىَئة ابمزي امخلِد   -اتسؼا

 .ػىل حدة 

ىل كِام ثنظاميت من شاهنا خوق امخفركة أ و ممارسة أ ي صنف من  -ػارشا جتنب ادلغوة ا 

 .صنوف الاضعياد امس َايس أ و ادلًين أ و الاجامتغي 

جتنب ادلػاًة ل ي حزب أ و ثنظمي أ و مجموػة غركِة أ و كومِة أ و ظائفِة  -حادي غرش

كامة سواء اكن ذكل يف ثؼوَق امصور أ و امالفذات أ و املوصلات أ و   .  امندواتا 

ملاء حمارضات أ و  –اثين غرش  كامة ػدم دغوة خشصَات حزبَة ال  هدوات حزبَة أ و دًنِة ا 

 .دػائَة داخل احلرم اجلامؼي حفاظا ػىل اموحدة اموظنَة



 :ًؼاكب امعامب ابمخنبِو أ ذا ارحكب أ حدى اخملامفات أ الثَة( 2)املادة 

 .اجلامؼة أ و اميَئة , املوحد امللرر ابمزي ػدم امخلِد  -اوالً 

ىل ػالكات امزماةل بني امعوبة جتاوزا ابملول ػىل احد  -اثهَا  .امعوبةاال ساءة ا 

 

هذار أ ذا ارحكب أ حدى اخملامفات ال ثَة( 3)املادة   :ًؼاكب امعامب ابال 

 .فؼال ٌس خوجب املؼاكبة ابمخنبِو وس بق مؼاكبخو بؼلوبة امخنبِو  -أ وال

خالهل ابمنظام وامعمأ هُنة وامسكِنة يف اجلامؼة أ و اميَئة أ و املكَة أ و املؼيد  -اثهَا  .ا 

  

 :  أ ذا ارحكب أ حدى اخملامفات ال ثَة( ًوما 30)ًؼاكب امعامب ابمفصل ملدة ( 4)املادة 

هذار -أ وال هذار وس بق مؼاكبخو بؼلوبة اال   .فؼال ٌس خوجب املؼاكبة ابال 

 . جتاوزه ابملول ػىل احد مندس يب اجلامؼة من أ غضاء اميَئة امخدٌرس َة   -اثهَا

 .كِامو ابمدشيري بأ حد أ غضاء اميَئة امخدٌرس َة مبا ٌيسء أ مَو داخل املكَة أ و املؼيد أ و خارهجام -اثمثا

 .كِامو بوضع املوصلات داخل احلرم اجلامؼي اميت ختل ابمنظام امؼام وال داب -رابؼا



د ػىل س نة دراس َة واحدة أ ذا ارحكب (  5)املادة   ًؼاكب امعامب ابمفصل املؤكت من اجلامؼة ملدة ال حًز

 :  أ حدى اخملامفات ال ثَة 

 .  من ىذه امخؼواميت( 4)أ ذا حكرر ارحاكبو احد ال فؼال املنصوص ػوهيا يف املادة  -أ وال

مارس أ و حرض ػىل امخكذالت امعائفِة أ و امؼركِة أ و امخجمؼات امس َاس َة أ و احلزبَة داخل احلرم  -اثهَا

 .اجلامؼي 

 .اغخدائو ابمفؼل ػىل احد مندس يب اجلامؼة من غري أ غضاء اميَئة امخدٌرس َة  –اثمثا 

 .اس خؼامهل امؼنف ضد زمالئو من امعوبة  –رابؼا 

 .اههتدًد ابملِام بأ غامل غنف مسوحة -خامسا

 .داخل احلرم اجلامؼي  أ جازةأ و بدون  بأ جازةمحهل امسالح بأ هواػو   -سادسا

 .أ حدازو معدا أ وابىام هل اجلس مي ابمرضر مبمخواكت اجلامؼة أ و اميَئة أ و املكَة أ و املؼيد -سابؼا

ىل اموحدة اموظنَة أ و املؼخلدات ادلًنِة  -اثمنا  .أ ساءثو ا 

 .جتاوزه ابملول ػىل احد أ غضاء اميَئة امخدٌرس َة يف داخل املكَة أ و املؼيد أ و خارهجام -اتسؼا

ىل مسؼة اجلامؼة أ و اميَئة ابملول أ و امفؼل -ػارشا  .  اال ساءة ا 

خالهل املخؼمد حبسن سري ادلراسة -حادي غرش   .ا 

 .املكَة أ و املؼيدزبوت ارحاكبو امنصب والاحذَال ػىل زمالئو امعوبة أ و مندس يب   -اثين غرش
 



ركن كِده أ ذا ( 6)املادة ًؼاكب امعامب ابمفصل اههنايئ من املكَة أ و املؼيد وبلرار من اجلامؼة أ و اميَئة ٍو

حدى اخملامفات ال ثَة  :ارحكب ا 

 .من ىذه امخؼواميت( 5)حكراره أ حدى اخملامفات املنصوص ػوهيا يف املادة  -أ وال

اغخدائو ابمفؼل ػىل احد أ غضاء اميَئة امخدٌرس َة أ و احملارضٍن يف اجلامؼة أ و اميَئة أ و املكَة أ و املؼيد  -اثهَا

ثَاهو فؼل مشني ومناف مل خالق وال داب امؼامة -اثمثا  .ا 

ثلدميو أ ًة مسدندات أ و كخب أ و واثئق مزورة مع ػومو بكوهنا مزورة أ و كوهو من احملرضني ػىل  -رابؼا

 .امزتوٍر

 .زبوت ارحاكبو معال خيل ابل من وامعمأ هُنة داخل احلرم اجلامؼي أ و اشرتاكو فِو أ و املساػدة ػوَو -خامسا

 (7)املادة 

من ىذه امخؼواميت ػىل ( 6)و( 5)و( 4)و( 3)و( 2)ال مينع فرض امؼلوابت املنصوص ػوهيا يف املواد -أ وال 

 .من فرض امؼلوابت ال خرى أ ذا وكؼت اخملامفة حتت ظائةل املواهني امؼلابَة, امعامب اخملامف 

أ ذا حركت دغوى جزائَة ضد امعامب غن فؼل وسب أ مَو خارج اجلامؼة أ و املؼيد فِكون امنظر فِو  -اثهَا

ىل حني امبت يف ادلغوى اجلزائَة  . اهضباظا مذأ خرا ا 



 (  8)املادة  

ة ازنني من أ غضاء اميَئة امخدٌرس َة ػىل  ٌشلك معَد املكَة أ و املؼيد جلنة اهضباط امعوبة برئاسة مؼاون امؼمَد وغضًو

غامل , أ ن ٍكون احد أ غضاء انوجنة كاهوهَا  ني اب  لكف احد املوظفني اال داًر ملررًو وميثل غن احتاد امعوبة املنخخب ٍو

 .انوجنة

 ( 9)املادة 

 .ال جيوز فرض أ ي غلوبة اهضباظَة ما مل ثويص هبا جلنة اهضباط امعوبة 

 (10)املادة 

ل , ثفرض امؼلوابت الاهضباظَة املنصوص ػوهيا يف ىذه امخؼواميت بلرار من جموس املكَة أ و املؼيد   ونومجوس حتًو

ىل معَد املكَة أ و املؼيد  .صالحِاثو ا 

 (11)املادة  

هذار كعؼَة  -أ وال   .حكون غلوبة امخنبِو واال 

د ػىل  -اثهَا ًوما الاػرتاض ػىل كرار امفصل دلى جموس املكَة ( 30)نوعامب املفصول من املكَة أ و املؼيد ملدة ال حًز

كون كراره كعؼَاً   .أ و املؼيد ٍو

د -اثمثا  كون ( 30)نوعامب املفصول من املكَة أ و املؼيد ملدة حًز ًوما الاػرتاض ػىل كرار امفصل دلى رئُس اجلامؼة ٍو

 .كراره كعؼَاً 

كون كراره  -رابؼا نوعامب املفصول من املكَة أ و املؼيد فصال هنائَا الاػرتاض ػىل كرار امفصل دلى جموس اجلامؼة ٍو

 .كعؼَاً 



(  اثمثا)و( اثهَا)نوعامب الاػرتاض ػىل كرارات امفصل املنصوص ػوهيا يف امبنود ( 12)املادة  

أ ايم من اترخي ثبوَغو ابملرار  امصادر حبلو ( 7)من ىذه امخؼواميت خالل ( 11)من املادة ( رابؼا)و

ًوما من اترخي ورش كرار امفصل يف موحة (  15)من ثؼذر ثبوغو فهل احلق الاػرتاض خالل , 

 .اال ػالانت 

ًوما ( 15)غن ال ثلل ًؼوق كرار امؼلوبة يف موحة اال ػالانت يف املكَة أ و املؼيد مدة ( 13)املادة 

بوؽ هبا ويل أ مر امعامب حربواي ,   .ًو

 

 .1989مس نة ( 19)ثوغى ثؼواميت اهضباط ظوبة امخؼومي امؼايل رمق( 14)املادة 

 

دة امرمسَة ( 15)املادة   .ثنفذ ىذه امخؼواميت من اترخي ورشىا يف اجلًر



 ....كول مأ زور




