اللوائح والأنظمة اخلا�صة بطلبة جامعة البحرين
قرار رقم ( )5ل�سنة 2006
ب�إ�صدار الئحة موا�صفات امللب�س لطلبة
وطالبات جامعة البحرين
داخل احلرم اجلامعي
وزير الرتبية والتعليم ،ورئي�س جمل�س �أمناء جامعة البحرين:
بعد الإطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  1986ب�إن�شاء وتنظيم جامعة البحرين
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة ،1999
وعلى الئحة املخالفات امل�سلكية لطلبة جامعة البحرين ال�صادرة بقرار وزير الرتبية
والتعليم رئي�س جمل�س �أمناء جامعة البحرين ال�صادرة بقرار وزير الرتبية والتعليم
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة البحرين رقم ( )4ل�سنة .2006
وبناء على عر�ض جمل�س اجلامعة.
وبعد موافقة جمل�س �أمناء اجلامعة.
قـــــرر:
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املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام الئحة موا�صفات امللب�س لطلبة وطالبات جامعة البحرين داخل احلرم
اجلامعي املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُي�صدر رئي�س اجلامعة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.

املادة الثالثة

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير الرتبية والتعليم
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة البحرين
ماجد بن على النعيمي
�صدر يف 30 :ذي احلجة  1426هـ
املوافق 30 :يناير 2006م
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الئحة موا�صفات امللب�س لطلبة
وطالبات جامعة البحرين
داخل احلرم اجلامعي
الف�صل الأول
موا�صفات امللب�س
مادة ()1

يجب �أن يكون مظهر وملب�س طلبة وطالبات جامعة البحرين متفق ًا مع عادات وتقاليد
املجتمع البحريني ،وقيمه الدينية ،واالجتماعية ،والأخالقية املتعارف عليها ،وذلك مع
مراعاة احرتام حرياتهم ال�شخ�صية ،والتنوع يف خلفياتهم االجتماعية والثقافية.

مادة ()2

يجب �أن يكون ملب�س ومظهر طالبات جامعة البحرين وفق ًا لل�شروط الآتية :
�	- 1أال يكون امللب�س �شفاف ًا يك�شف معامل اجل�سم.
�	- 2أال يكون امللب�س ملت�صق ًا باجل�سم (� ،)STRETCHأو �ضيق ًا يحدد معامل
اجل�سم.
�	- 3أال يكون امللب�س ق�صري ًا ،ويندرج حتت امللب�س الق�صري ما ي�أتي :
�أ  -البودي والقمي�ص الذي ي�سرت بالكاد منطقة البطن.
ب  -الف�ستان �أو التنورات الق�صرية التي تظهر الركبة يف جميع الأو�ضاع
(الوقوف �أو امل�شي �أو اجللو�س) .
ج  -الكم الق�صري جد ًا الذي يك�شف �أكرث من منت�صف الزند.
د  -ال�شورت والربمودا.
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�	-4أال يكون امللب�س ذا فتحات وا�سعة تك�شف معامل اجل�سم ،ويندرج حتت ذلك ما
ي�أتي:
�أ -املالب�س ذات فتحات ال�صدر الوا�سعة.
ب -الف�ساتني والتنورات التي تظهر الركبة يف جميع الأو�ضاع (الوقوف �أو
امل�شي �أو اجللو�س).
ج -التنورة اللف املفتوحة بدون �أي م�شبك.
�	-5أال يكون امللب�س مقرتن ًا ب�إك�س�سوارات مبالغ فيها ويندرج حتت ذلك ما ي�أتي:
�أ� -سل�سلة القدم �أو الزند.
ب -الر�سم على الوجه �أو الزند.
ج�	-أ�صباغ ال�شعر ذات الألوان الغريبة غري امل�ألوفة.
�	-6أال يكون امللب�س ذا تقليعات غري الئقة ،ويندرج حتت ذلك ما ي�أتي:
�أ -العباية اخلفيفة �أو املفتوحة التي تك�شف عن اللبا�س املخالف ملوا�صفات امللب�س
يف اجلامعة.
ب  -الربقع املقرتن ب�إبراز مكياج العينني املبالغ فيه.
ج  -ربط ال�صدر� ،أو ال�صديري ال�ضيق الق�صري ،الذي يلب�س فوق تي �شريت،
�أوالقمي�ص الذي يربز معامل ال�صدر.
د -ارتداء قم�صان �أو بنطلونات �أو بلوزات مكتوب ًا عليها كتابات �أو ر�سوم غري
الئقة .وتنطبق هذه ال�شروط على الطالبات املرتديات العباءات فوق املالب�س
املخالفة لها.
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مادة ()3

يجب �أن يكون ملب�س ومظهر طالب جامعة البحرين وفق ًا لل�شروط الآتية:
 -1عدم �إظهار ال�شعر الطويل.
 -2عدم �أتباع تقليعات وق�صات ال�شعر اخلارجة عن امل�ألوف مثل الكاب كيك وغريها.
 -3عدم ارتداء الإك�س�سوارات التي تنايف الذوق العام مثل احللق والأ�ساور والقالئد
وغريها.
 -4عدم ارتداء ال�شورت والربمودا.
 -5عدم ارتداء تي �شريت بدون �أكمام
 -6عدم ارتداء الفانيالت ذات احلماالت.
 -7عدم ارتداء نعال املنزل �أو ال�شاطئ.
 -8عدم ارتداء قم�صان �أو فانيالت �أو بنطلونات عليها كتابات �أو ر�سوم غري الئقة.
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الف�صل الثاين
توجيه وتوعية طلبة وطالبات اجلامعة
ب�ش�أن موا�صفات امللب�س
مادة ()4

تقوم عمادة �ش�ؤون الطلبة ،عن طريق دائرة التوجيه والإر�شاد ،بتنظيم برامج توعية
و�إر�شاد تربوي على مدار العام الدرا�سي بخ�صو�ص معايري امللب�س املنا�سب الواجب
االلتزام به داخل احلرم اجلامعي وذلك من خالل:
 -1يوم التهيئة للطلبة امل�ستجدين.
 -2لوحات الإر�شاد يف مقر اجلامعة بال�صخري ومدينة عي�سى.
 -3حلقات التوعية.
 -4دليل الطالب اجلامعي.
 -5التوا�صل والتن�سيق مع الكليات الأكادميية لتوجيه الطلبة تربوي ًا.
 -6التوا�صل والتن�سيق مع جمل�س اجلامعة ،واجلمعيات العلمية والأندية الطالبية.
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الف�صل الثالث
اجلزاءات
مادة ()5
التوجيه

كل طالب �أو طالبة يخالف نظام اللبا�س املتبع باجلامعة للمرة الأوىل يتم توجيهه �شفوي ًا
بوا�سطة دائرة التوجيه والإر�شاد التابعة لعمادة �شئون الطلبة ،وب�شكل فردي بعيد ًا عن
بقية الطلبة ب�أ�سلوب ودي يراعي فيه احرتام �شخ�صيته ب�أنه خمالف ملوا�صفات امللب�س
اجلامعي ،و�أن عليه قراءة التعليمات اخلا�صة بهذه املوا�صفات علىاللوحات الإر�شادية
التابعة لعمادة �ش�ؤون الطلبة.

مادة ()6
التنبيه

�إذا تكررت خمالفة الطالب �أو الطالبة مرة �أخرى بعد التوجيه الأول يتم تنبيه �شفوي ًا
بوا�سطة دائرة التوجيه والإر�شاد التابعة لعمادة �شئون الطلبة ،ويطلب منه مراجعة مكتب
املر�شد االجتماعي يف وقت الحق يتم حتديده ،ويقوم املر�شد مبا يلي:
�أ� -أخذ البيانات الأولية عن الطالب �أو الطالبة (اال�سم ،والرقم اجلامعي ،والهاتف،
والعنوان).
ب� -إطالعه على البند املتعلق ب�ضرورة مراعاة املظهر الالئق الوارد يف الئحة املخالفات
امل�سلكية.
ج� -إطالعه على موا�صفات امللب�س داخل احلرم اجلامعي بالتف�صيل للت�أكد من معرفة
الطالب بها ،وبخا�صة البند املتعلق ب�إخالله بهذه املوا�صفات والنتائج املرتتبة على
املخالفة.
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مادة ()7
الإنذار الكتابي

�إذا تكررت املخالفة بعد التنبيه ال�شفوي يوجه للطالب �إنذار كتابي موقع ًا من قبل عميد
�شئون الطلبة ،ويطلب منه �أن يكتب تعهد ًا بااللتزام مبوا�صفات امللب�س داخل احلرم
اجلامعي.

مادة ()8
الت�أديب امل�سلكي

�إذا رف�ض الطالب االلتزام بنظام موا�صفات امللب�س داخل احلرم اجلامعي يحال �إىل
جلنة التحقيق بعمادة �ش�ؤون الطلبة التي تو�صي بقرار الت�أديب امل�سلكي ح�سب الئحة
املخالفات امل�سلكية والأنظمة املرعية يف اجلامعة ،و�إ�شعار �أمن اجلامعة بتويل م�سئولية
الت�أكد من خروج الطلبة املخالفني من بوابة اجلامعة.

مادة ()9

للمر�شد االجتماعي عدم ال�سماح للطلبة املخالفني ملوا�صفات امللب�س داخل احلرم اجلامعي
من دخول اجلامعة.
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الف�صل الرابع
�أحكام عامة
مادة ()10

جمل�س اجلامعة هو اجلهة املخت�صة بتف�سري هذه الالئحة.

مادة ()11

لرئي�س اجلامعة البت يف احلاالت التي مل يرد ب�ش�أنها ن�ص يف هذه الالئحة.
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Article (9)
The Social Counselor may not permit the students violating the
dressing specifications inside the University Campus to enter the
University.

Chapter Four

General provisions
Article (10)
The University Counsel shall be the competent authority to interpret
this Regulation.

Article (11)
The President of the University may decide in all cases where no
stipulation in this Regulation has been made.
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appearance included in the Professional Violation Regulation.
c. Advising the student in detail on the dressing specifications inside
the University Campus, to ensure that the student knows that, and
in particular the item relevant to violation of these specifications
and the consequences following such violation.

Article (7)
Written Warning
Upon repeating the violation after the Verbal Notification, the student
shall be served with a Written Warning signed by the Dean of Student
Affairs, and to write an undertaking to comply with the dressing
specification inside the University Campus.

Article (8)
Professional Discipline
If refused to comply with the dressing specifications inside the
University Campus, the student shall be referred to the Investigation
Committee at the Deanship of Students Affairs, to recommend the
Professional Disciplinary decision to be taken, in accordance to
the Regulation of Professional Violation and rules observed in the
University. The University Security shall be notified to take the
responsibility of ascertaining that the violating student to leave the
University.
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Chapter Three
Penalties

Article (5)
The Directive
Any student violating the dressing order followed in the University
shall be orally directed by the Directorate of Consulting and Guidance,
of Deanship of Students Affairs, individually and in isolation from
other students, and in a friendly manner considering and respecting
his / her personality that he / she had violated the University dressing
specifications, and that he / she should read the instructions relevant
to these specifications in the Guidance Boards of the Deanship of
Students Affairs.

Article (6)
The Verbal Notification
Upon repeating the violation by the student after the first Directive,
the student shall be verbally notified by the Directorate of Consulting
and Guidance, of Deanship of Students Affairs, and asked to report
to the Social Counselor a later date to be specified.
The Counselor shall act as follows:
a. Take all initial data from the student (Name, academic number,
telephone & address).
b. Advising the student on item necessity of observing the decent
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Chapter Two

Directing & Enlighten the
Students of the University of Bahrain
In respect of Dressing Specifications
Article (4)
The Deanship of Students Affairs, through the Directorate of
Consulting and Guidance, shall arrange for awareness and educational
guidance programmes throughout the academic year in respect of the
criteria for suitable dressing which have to be complied with inside
the University Campus, during:
1. Preparation day for new students.
2. Guidance Boards at the University Head Office in Sukhair and in
Isa Town.
3. Awareness Seminars.
4. University Student Directory.
5. Communication and coordination with academic colleges to guide
the students educationally.
6. Communication and coordination with University Council,
Scientific Societies and students clubs.
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T-shirt, or the shirt which reveals the breast outlines.
d. Wearing shirts or trousers or blouses with indecent writings
thereon.
The above conditions also apply to female students wearing Abayas
on their contradicting dressing.

Article (3)
The dressing and appearance of male students of University of
Bahrain shall be according to the following conditions:
1. Not to display long hair.
2. Not to follow novelty hair-cuts or unfamiliar hair-cuts like cup
cake.
3. Not to wear accessories which are contrary to the public taste, like
earrings, bracelets, necklaces, etc….
4. Not to wear shorts or Bermudas.
5. Not to wear t-shirts without sleeves.
6. Not to wear T-shirts (short cut).
7. Not to put on slippers or beach slippers (flip-flops).
8. Not to wear shirts or trousers with indecent writings or paintings
thereon.

7

shall include:
a. The body or the Blouse which hardly cover the abdomen
(Belly) area.
b. The dress or the short skirt which reveals the knee in all
positions (standing, walking or sitting).
c. The very short sleeve which reveals more than half of the
forearm.
d. The shorts and Bermudas.
4. The dressing must not have wide opening revealing the body
features, including the following:
a. Clothes with wide chest openings.
b. Dresses and skirts revealing the knee in all positions (standing,
walking or sitting).
c. Open rapping skirts without pins.
5. The dressing must not be coupled with overdone accessories,
including the following:
a. Foot or forearm chains.
b. Painting or tattooing on the face or the forearm.
c. Hair-dying with unfamiliar strange colours.
6. The dressing must not be of indecent novelty, which includes the
following:
a. Light or open Abaya which reveals dressing contrary to the
University dressing Specifications.
b. Veil coupled with overdone eye make-up.
c. Tying the breast or the tight short brassiere, wearing it over a
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Dressing Specifications Regulation
For
University of Bahrain Students
Inside University Campus

Chapter One

Dressing Specifications
Article (1)
The appearance and dressing of University of Bahrain students
should be in harmony with the Bahraini Society customs, traditions,
religious, Social and moral values acknowledged, yet with due
consideration to respect their personal freedom, and diversity in their
social and educational backgrounds.

Article (2)
The dressing and appearance of female students of University of
Bahrain shall be according to the following conditions:
1. The dressing must be not be transparent revealing features of the
body.
2. The dressing must not be a stretch-type or tight so as to reveal the
outlines of the body.
3. The dressing must not be short, and the term “ short dressing”
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Article One
The provisions of the Dressing Specifications Regulation for the
University of Bahrain Students inside the University Campus,
attached to this Resolution, shall be implemented.

Article Two
The President of the University shall promulgate the resolutions
necessary to enforce the provisions of this Regulation.

Article Three
This Resolution shall be implemented by the next day following the
date of publication in the Official Gazette.
Minister of Education
Chairman of Board of Trustees,
University of Bahrain
Majid Bin Ali Al Nuaimi.
Promulgateed on: 30 Thee al Hijja, 1426H.
30 January, 2006.
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Resolution No. (5) of 2006
Promulgating Dressing Specifications
Regulations for
University of Bahrain Students
Inside the University Campus
Minister of Education, &
Chairman of Board of Trustees,
University of Bahrain
Upon reviewing
The Decree No. (12) of 1986 Promulgating the law establishing and
regulating the University of Bahrain, as amended by the Decree No.
(18) of 1999, and Regulation of Professional Conduct Violation for
the University of Bahrain, promulgated by the Resolution No. (4)
of 2006 by the Minister of Education, Chairman of the Board of
Trustees of the University of Bahrain, and according to the proposal
made by the University Council, and approved by the University
Board of Trustees,
It was said:
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