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شــؤون طــالب
جامعة القرآن الكريم
والعلوم اإلسالمية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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عمالً بالسلطات املخولة له مبوجب أحكاا املاا  52ما ااانوج جام اة الناواج لال لاو
اإلسالمية لسنة . 5992
اصدر جملس أساتذ جام ة النواج الكويم لال لو اإلسال مية الالحةة اتآت نهاا :

إسم

ئحة بدء عمل بها

 - 5تسم هذه الالحةة (الحةة شؤلج الطالب لسنة  )5005لي مل بااا ما تااريل اليوايا
علياا .

ت بيق
 - 5تطبا هاذه الالحةاة علا ليا الطاالب لالطالباات قام ااة الناواج الكاويم لال لااو
اإلسالمية .

تفؤسؤؤيؤؤر
 - 3ف هذه الالحةة ما مل ينيض السياق م ا ي اخاو تكاوج للكلماات لال باارات امل اان
اتآتية :
[ اجلام اااااااااااااااااااااااااااااااااااة] ينهد باا جام ة الناواج الكاويم لال لاو اإلساالمية لفولعااا فا
لاليات السو اج املخيلفة .
[ النظاااااااا ا ساساااااااس] ينهااد بااه النظااا ا ساساا الااذس اصاادره جملااس اجلام ااة لفناا ًا
حكا اانوج جام ة النواج الكويم لال لو اإلسالمية لسنة . 5992
ينهد به اجمللس الذس ييكوج بنوار م مديو اجلام ة ب د اليشالر
[ جملس شؤلج الطاالب] م عميد الطالب بوحاسة املديو أل م ينوب عنه .
ينهد به جملس أساتذ جام ة النواج الكويم لال لو اإلسالمية .
[ جملااااااااس االساااااااااتذ ] ينهد به أي شخص مسجل امسه للدراسة باجلام ة بنهد احلهول
[طالااااااااااااب/طالبااااااااااااة] عل

رجة علمية أل أي شاا مينةاا جملس ا ساتذ .

ينهاد بااه أي سارسااة منظمااة فكويااة أل نافيااة أل اجيماعيااة أل
[ النشااااااااا الطالبااااااا ] رياضية أل أس اجيماع ي نده ا لطالب اخل حو اجلام اة أل خارجاه
إذا كاج باسم اجلام ة .
[ االحتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ] هو احتا طالب أل طالبات جام ة النواج الكويم .
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ما ماانظم للطاالب أل الطالبااات ينشا علا أسااس

علمية أل نافية أل اجيماعية .
م منظم م الطالب أل الطالبات ينش عل أسس

[ الوابطااااااااااااااااااااااااااااااااااااة] ينهد باا أي

جغوافية االيمية .
[ عمياااااااااااد الطاااااااااااالب] ينهد به عضو هيئة اليدريس املسؤلل اما مديو اجلام ة ع شؤلج
الطالب لفنااً حلكام املاا  59ما ااانوج جام اة الناواج الكاويم
لال لو اإلسالمية لسنة . 5992

تسجيل
(- 4أ) جيب عل كل طالب لطالباة اج يساجل امساه فا بداياة كال عاا راسا مبكياب
مسجل الطلبة لالطالبات .
(ب) جياب علا كاال طالااب لطالبااة تسااديد الوساو اليا ينورهااا جملااس اجلام ااة عنااد
اليسجيل .
(ج) متنح عما الطالب بطااة ا بات للطالب أل الطالبة ب د اكمال اجاوااات اليساجيل
لذلك حلضور احملاضوات لاالسيفا م املكيبة لسك الطالب لالطالبات النظاميني
لاالسيفا م اخلدمات الي يكفلاا نظا اجلام ة .
( ) جيب عل الطالب لالطالبة اج حيمال م اه بهافة احماة لمسايمو البطاااة اجلام ياة
اخلاصة به لابوازها ميت ما طلب منه أي مسؤل ذلك .

شر ط تسجيل
 -2ييم تسجيل أي طالب أل طالبة ب د اسييفاا اتآت :
(أ) تسديد رسو اليسجيل .
(ب)

ابواز شاا الكشف الطيب .

مدة تسجيل
 - 6ييم اليسجيل ف مد ال تيجالز االسبوعني م بداية ال ا الدارسا فيماا عادا احلااالت
الي يواف علياا عميد الكلية ب د تنديم االعذار املسببة للي خري .

الخ ق سلوك
3

شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤ

-7

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤ

جيب عل كل طالب لطالبة أج :
(أ) ييةل باالخالق احلميد لبالسلوك النويم طبناً (لي اليم اإلسال ) ف لي ا لاات
(ب) ييوخ االحرتا الالح

اه اساتذته لاج ينيم ما زمالحاه عالااات مبنياة علا الاو

امليبا ل لاليسامح .
(ج) اج ال يسلك سلوكاً م ش نه تاديد أمنه لصةيه أل أم لسالمة اتآخوي .
( ) ال حي مطلناً ي طالب أل طالبة أج ي ت ب ي ف ل أل اول يسا للم ينادات الدينياة
بالبال لاج يواع ادسيياا لعد االسيايار باا .

حيظر ق عياً
- 8

حيظو اط ياً :
(أ) الي امل بكافة ا شكال م املوا املسكو لاملخدر لاملضو بالهةة اخل اجلام ة
أل خارجاا .
(ب) كل سلوك يي ارض م أحكا الشوي ة لا اباا .
(ج) حياز أي سالح ب ي لصف اخل اجلام ة أل أس لسايلة تااد ساالمة اتآخاوي

اخال

اجلام ة .

قانو جلامعة
 - 9ال حي

ي طالب أل طالبة اج ينظم أل يشارك أل يساعد عل ايا مظاهو أل اجيماع أل

توزي ا املنشااورات أل ت لي ا الش ا ارات مبااا ف ا ذلااك الكياب اة عل ا اجلاادراج أل ت لي ا
الهةف احلاحطية أل امللهنات أل اساي مال مكاتات الهاوت فا أي جاءا ما حاو
اجلام ة أل أس مكاج تاب هلا إال ف احلدل الي يسمح باا اانوج اجلام ة .

تعا

مل لو مع حد ت جلامعة

 - 50جيب عل الطالب لالطالبات الي الج الكامال ما احلاوجل اجلاام

لماوؤف شاؤلج

الطالب لالطالبات لاج ال يو فض اعطاا امسه لاسم كلييه أل يوفض ابواز أل تسليم
بطاايه اجلام ية ميت ما طلب منه ذلك

النضباط علمي
4
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 - 55جيب عل الطالب لالطالبة . :
(أ) املواؤباااة علااا حضاااور احملاضاااوات لحلناااات النناااا

الدراساااية (السااامنارات

لاالخيبارات لاالميةانات) لكل أشكال اليدريس لفناً هلذه الالحةاة أل اللاواحح
الي حتد ها سلطات الكلية .
(ب) أج يسلك سالوكاً يياد اً اخال ااعاات احملاضاوات لامل امال لأمااك الدراساة
االخوي باجلام ة .

مللبس
- 55

 /5جيب عل كل طالب لطالبة االليءا باامللبس الالحا لاملظااو احمليشام الاذس ال
يي ارض م ت اليم االسال اخل اجلام ة لخارجاا للدي سارسة أس نشا علم أل
اجيماع أل رياض أل أس نشا اخو .
 /5جيب عل الطالبات لبس الءي الشوع الذس حتد شكله عما شؤلج الطالب
الثوب االبيض غري امللوج أل ال باا للدراسة لاملكيبة لكل النشاطات لاالحيفاالت
الومسية .

حلفاظ على ممتلكات جلامعة
 - 53جيب عل الطالب لالطا لبة احملافظة لال ناية مبميلكات اجلام ة لاج حيوص عل اتباع
كل اللواحح لالي ليمات الي تهدر بش ج اسي ماهلا لصيانياا كما حيظاو اساي ماهلا
الغواض غري مشولعة أل اسيغالهلا ف غري أهدافاا .

نشاط

بي

 - 54ليشيمل عل اجملاالت اتآتية
(أ) النشا الفكوي ليشمل منابو احلوار – ااامة الندلات الفكوية لاحملاضوات لأي
نشا طالب فكوي لف النانوج لالنظم ا ساسية لاللواحح .
(ب) النشا الثنايف ليشمل احملاضوات الثنافية لاملنيديات لالليال ا بية لامل اارض
لغريها لف النانوج لالنظم ا ساسية لاللواحح .
(ج) النشا الوياض ليشمل ( املنافسات لاملشاركات الوياضية بني الكليات أل الولابط
أل اجلام ات أل ا ندية لغريها) لفناً للنانوج لالنظم ا ساسية لاللواحح .
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( ) النشااا االجيماااع ليشاامل الي ااارت لالااوحالت لاالحيفاااالت لغريهااا ما االنشااطة
االجيماعية لف النانوج لالنظم االساسية لاللواحح .

ضو بط نشاط

بي

 /5 - 52جيب اج يواع ف كل أنواع النشاطات مالامياا لوسالة اجلام ة لأهدافاا لعد
صاابغاا ب ا ي صااب ة مذهبيااة لاج ال تكااوج يالفااة لي لاايم اإلسااال لاااوانني الاابال
لتناليد اجلام ة .
 /5ال جيوز للطلباة أل الطالباات سارساة أس نشاا طالبا عاا باسام اجلام اة خاارج
منوها إال ب د موافنة عما شؤلج الطالب .
 /3ال جيوز للطالب أل الطالبة الس

جلم املال م الوزارات أل املؤسسات أل االفوا

إال ب د موافنة عميد شؤلج الطالب .
 /4ال يسااامح بيكاااوي لي اااات أل سارساااات أي نشااااطات مشااارتكة باااني الطلباااة
لالطالبات اط ياً .
 /2غري مسموح بينظيم أي نشا طالبا مشارتك باني الطلباة لالطالباات إال ب شاوات
اجلام ة سواا كاج اخل البال أل خارجاا تدريبياً كاج أل توفياياً .
 /6الاامة أس نشا جيب موافنة عميد الطالب لبناا ًا عل بونامج مكياوب ابال 48
ساعة عل ا ال م مواعيد ااامة النشا .
 /7غري مسموح للطالب بااامة أي احيفاالت ( اليخوج االسينبال الو اع لغريها)
خارج اجلام ة إال باشوات عما شؤلج الطالب لموافنياا .

نشاط رياضي
 /5 - 56تكوج عما الطالب ه املسئولة ع حتديد انواع النشا الوياض
 /5متثيل اجلام ة ف املنافسات الوياضية ييم ع طوي املشوت الوياض

.
لله احل

ف اخييار الفوي الذس ميثل اجلام اة فا املنافساات ما املؤسساات االخاوي لفا
أسس تنوها ال ما ه مواعياً ف ذلك مس ة اجلام ة االخالاية لالوياضية .
 /3جيب عل الطالب أج ييةل باخلل النويم ف كافة انشطيه لسارساته .
 /4ال يسمح مبمارسة ا ل اب املشرتكة أل حبضور املباريات الي ينيماا كال النوعني
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تسجيل جلمعيات ر بط
 /5 - 57جيب عل منظم الولابط االجيماعية لاجلم يات ال لمياة احلهاول علا شااا
تسجيل الوابطة أل اجلم ية ملمارسة النشا املشولع اخل اجلام ة أل باسم اجلام ة
ف خارجاا لمتانح شاا ا الوابطاة االجيماعياة ما عمياد الطاالب لشااا تساجيل
اجلم ية ال لمية م عميد الكلية امل نية لختيم الشاا باخليم الومس .
 /5تسجيل الولابط االجيماعية يكوج عت احتا الطالب .

ملخا فات
 /5 - 58ي يت موتكباً ملخالفة كل طالب أل طالبة ال يليء ب حكا هذه الالحةة .

حملاسبة
 /5 - 59كاال طالااب أل طالبااة يوتكااب يالفااة الحكااا هااذه الالحةااة

ض ا للمةاساابة

بوساطة جملس حماسبة يشكله عميد شؤلج الطالب مبوجب اوار منه ب د اليشالر م
م عميد الكلية لاملشوفني عل املناشط ا خوي باجلام ة .

جر ء ت جملس حملاسبة
 /5 - 50ين ند جملس احملاسبة بدعو م رحي سه ليكوج نهابه مكيمالً حبضور نهف
ا عضاا  +لاحد عل ا ال .
/5

طو الطالب أل الطالبة امل

كيابة عل لوحة اعالنات كلييه ف لات كات حياد ه

جملس احملاسبة لجي وز للمجلس حماسبيه غيابياً إذا بت اج الطالب أل الطالبة ييفا ي أل ميين
ع احلضور للمجلس لج عذر .
 /3إذا كانت يالفة الطالب أل الطالبة هلذه الالحةة تشكل يالفاة للناوانني السااحد فا
البال جيوز ابالغ اجلاات املخيهة بذلك ليف هذه احلالة ال جيوز ف البدا اجوااات احملاسبة
ابل اج تفهل تلك اجلاات ف ا مو .

قر ر ت جملس حملاسبة
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 - 55تكوج اوارات جملس احملاسبة ساارية املف اول جماو صادلرها لتهابح نااحياة إذا مل
يسي نف الطالب أل الطالبة ملديو اجلام ة أل م يفوضه ف فرت ال تيجالز ا سابوعني
م حني صدلر النوار أل علم الطالب أل الطالبة به .

جلز ء ت
 - 55توا اجلءااات اتآتية ف حالة املخالفات -:
 /5اليوبيل للفت النظو املكيوب .
 /5االنذار الشخه املكيوب .
 /3اسيدعاا لل ا مو لاطالعه عل املخالفة لتبهريه بسلوك الطالب أل الطالبة لحتذيوه
 /4احلوماااج املؤااات ماا الدراسااة لماا املكيبااة أل أس نشااا طالباا ملااد ال تيجااالز
ا سبوعني عل اج ينيهو ح تواي احلوماج م الدراسة عل عميد شؤلج الطالب
أل عميد الكلية أل عميد املكيبات أل املوكء أل امل اد حسب منيض احلال .
 /2ف ت ويض كام ل ع أي تلف ناتج ع املخالفة سواا كاج ف الكيب أل اال اث أل
املبان أل غريها م سيلكات اجلام ة أل املميلكات اخلاصة .
 /6الفهل م اجلام ة ملد ال تيجالز السنيني .
 /7الفهل م اجلام ة نااحياً .

الستئناف
 - 53ف حالة تواي أي م اجلءااات اعاله حيا للطالاب بهافيه الشخهاية اليناد بطلاب
اسيئنات لوحيس جملس شؤلج الطالب خالل اسبوع م تااريل صادلر الناوار ليكاوج
اوار اجمللس نااحياً .

بت فى ملخا فات
 /5 - 54ييم البت ف املخالفات بواسطة جملس احمل اسبة املنهوص علياا ف املا  59م
هذه الالحةة لج مساجل بسلطة مديو اجلام ة .
 /5عند اسيال عميد شؤلج الطالب لشكوي تي ل ب ي يالفة عليه اج يكّوج جلنة
حتني الجواا اليةني الالز لم م توف نييجة اليةني لاوحيس جملاس شاؤلج
الطالب ليف حالة الشكوي الي يكوج عم يد الطالب طوفاً فياا توف الشكوي

8

شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤ

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤ

لوحيس جملس شؤلج الطالب لعليه أج يكوج جلنة حتني لتوف نييجة اليةني
له مباشو .
أشاد اج جملس اساتذ جام ة النواج الكويم لال لو اإلسالمية اد أجاز ف جلسيه رام
 ..............بياريل  ............شاو  ..................سنة 5453ها املواف اليو  ................م شاو
 ...................سنة  5005 ....................هذه الالحةة .

أ.د .سليمان عثمان محمد

رحيس جملس اساتذ
جام ة النواج الكويم لال لو اإلسالمية
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