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اذو ا ممبذا مملذ2012تسمم هذهمملتذليتات  ممليذاتات  ممليذتلبةمميذليمتةمممذنممألذلل امممذ  ممل ذل هت مممذيسمم مذ (:1المادة )
ذ.20/3/2012ذتلريخذل تةلرًلذ  

 

تسريذأحكلمذهلتذليتات  ليذ تهذل  عذمتةمذليلل امذو تهذليمتةمذلي سلتة ذنألذليارل جذوليبورليذ :(2المادة )
ذيألحكلمذولإللرلءليذليتلبةا مذلي  صوصذ تة لذنألذهلتذليتات  لي.ليخلصمذنة ل،ذويخضاو ذ

 

ضذليمليمميذليممليذةرتيمميذأ ممًلذ   مملذيتادوةممليذليتلبةا مممذ خليفممليذسممتوك م،ذتاممر ذذلآلت مممتاممبذل   ممل ذ (:3المادة )
ذلي  صوصذ تة لذنألذهلتذليتات  لي:

ألذتدضمألذل  م ممذلال ت لعذلي بارذ  ذحضورذلي حلضمرلي،ذأوذ م ذل   مل ذل خمرتذليتمذأ.
وليتات  ممممليذةلي ولمةمممممذ تة مممملذأوذليتحممممريضذ تممممهذ خليفمممممذل  م مممممذوليتات  ممممليذوليدممممرلرليذ

ذليلل ا م.
ليغشذنألذلالختةلرذأوذلال تحمل ذأوذلالتمترلأذأوذليتمروعذن مو،ذأوذلإلخمل ذةلي مملمذوتاكةمرذذي.

 لي بوءذليولليذتونرتذن و.

أوذ خممبذةحسمم ذليسممةرلذوليسممتوأ،ذأوذ مم ذذأيذناممبذ ممللذةليتممرلذأوذلييرل مممذأوذل خممل ،ذج.
تممممل وذلإلسمممملءلذ يممممهذسمممم امذليلل امممممذأوذلياممممل تة ذنة مممملذأوذمتات ممممل،ذأوذل  ممممرللذوليتدليةممممبذ

ذليلل ا مذة لذنألذليأذأيذنابذ  ذهللذليداةبذةرتيةوذليملييذخلرجذليلل ام.
نألذذلي تلركمذنألذأيذت م مذبلخبذليلل امذ  ذغةرذترخ صذ ساقذ  ذليل مليذلي ختصمذب.

ليلل ام،ذأوذلالتترلأذنألذأيذ تلطذل مل ألذةخمبذةليدول مبذليت م   ممذلي لنمللذنمألذليلل امم،ذ
ذأوذليتحريضذ ت و.

ذلستا ل ذ ةل ألذليلل امذيغةرذل غرلضذليتألذأ بيذي ل،ذأوذلستا لي لذبو ذ ل ذ ساق.ذهم.
وذليتولق معذأذتوزيعذلي ترليذأوذ يصلق لذأوذ صبلرذلرلئبذحلئطذةلييت لي،ذأوذل عذليتار مليذو.

ليتمممألذ ممم ذتمممل  لذلإلخمممل ذةمممل   ذولي مممملمذليلمممل األ،ذأوذلإلسممملءلذ يمممهذليوحمممبلذليوم  ممممذأوذ
ذة  مذأوذلي ةلبئذليس لس مذيتاتب.لي سللذةليتالئرذليب

 

 عمان األهليةجامعة في  تعليمات تأديب الطلبة
 2009( لسنة 20رقم )الجامعات األردنية استناداً لقانون 
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لي حلضممرلي،ذأوذلي ممبوليذأوذل  تممممذليتممألذتدتضممة  لذلإلخممل ذةلي ممملمذولال ضممةلطذليتمملة ذذز.

ذتدلمذبلخبذليلل ام.
 مممذأوذ سمملءلذةرتيا ممملذليمليمميذةحمممقذ ضمموذهةئمممذليتمممبريل،ذأوذأيذ مم ذليامممل تة ذأوذأيذ هلذح.

ذأوذأيذزلئرذي ل.ليمتةمذنألذليلل امذ
ذ تللذ  تتيليذليلل امذلي  دويم،ذوغةرذلي  دويم.ذط.
ليتزويممممرذنممممألذليوامممملئقذليلل ا مممممذأوذلالحت ممممل ذنممممألذليحصممممو ذ تة ممممل،ذأوذلسممممتا ل ذل ورل ذذي.

ذ.ا ملي زورلذنألذأيذأغرلضذلل 
ةدصممبذلسممتا لي لذةمريدمممذغةممرذ تممرو مذأوذرنممضذ ارلزهمملذ  ممبذذيآلخممري ،  ممملءذأيذوا دمممذذ.أ

ذليمتيذ  ذلي رللعذلي ختصمذةليلل ام.
ذسرقمذأيذ  ذ  تتيليذليلل امذأوذ  تتيليذليال تة ذا ل.ذ .
ليتحممريضذأوذلالتفممل ذأوذلالتممترلأذ ممعذليمتةمممم،ذأوذأتممخلصذكخممري ذ تممهذلرتيممليذأ  مممل ذذم.

ذوذ تللرليذضبذليمتةم،ذأوذأتخلصذكخري ذبلخبذليلل ام.  فذأ
 خليفمذأ م مذليلل امذوتات  لت لذأوذلال تبلءذليتفمألذأوذلياب ألذ تهذأيذتخصذكخرذنألذذ .

ذليلل ام.
ذيهذليحرمذليلل األ.  بخل ذأيذ ولبذ  ك ذلستخبل  لذيغرضذغةرذ تروعذذ.ل
رذا لذأوذليترويجذي لذأوذحضمورذليمليميذح لزلذ ولبذ خبرلذأوذ سكرلذأوذتالمة لذأوذلالتللذ.ع

ذليحرمذليلل األذوهوذتحيذتلاةرهل.ذ يه
ذرب ألذي ل. ح لزلذأوذلستخبلمذأيذأبللذتابذسلحًلذة وليذتاريفذقل و ذليادوةليذلذ.ل

ذ.لآلخري ل تحل ذتخص مذذ.ص
 

(ذ تمهذ3ليولربلذنمألذلي ملبلذ تحببذليادوةليذيت خليفليذليتلبةا مذيتمتةمذة لذةت لسيذ عذ وعذلي خليفمذ (:4المادة )
ذ:لآلتأللي حوذ

ذليت ا وذليخمأل.ذأ.
 لإلخرلجذ  ذقل مذليتبريل،ذولستب لءذل   ذليلل األذ  بذليضرورلذإلخرلجذليمليي.ذي.

ليحر ممل ذ مم ذحضممورذةاممضذ حلضممرليذلي ممولبذليتممألذةخممبذليمليمميذةلي ممملمذأا مملءذتبريسمم لذذج.
ذيفم. تهذأ ذالذةتللوزذ ببهلذ  ذخ لذ حلضرليذييبذ خل

ليحر ل ذي مبلذ حمببلذ م ذلالسمتفلبلذ م ذليخمب ليذليتمألذ دمب  لذ رنمقذأوذأيامرذ م ذلي رلنمقذذب.
ذليلل ا مذليتألذتمذلرتيليذلي خليفمذنة ل.

ذليحر ل ذي بلذ حببلذ  ذ  لرسمذ تلطذأوذأيارذ  ذل  تممذليملا مذليتألذلرتيايذلي خليفمذنة ل.ذهم.
ذل ألذولي  لئأل.لإل للرذابرللتوذليالث:ذل و ذولياذ.و
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ذ  دللذلال ت لزليذلي لي مذيفصبذبرلسألذولحبذأوذأيار.ذز.
ذ اتألذق  مذليتألءذأوذل ت لءذليتألذأتتف لذليمليي.ذ ليغرل مذة لذالذتدبذ  ذ.ح
 يغلءذليتسلةبذنألذ لبلذأوذأيامرذ م ذ مولبذليفصمبذليمليذتدمعذن موذلي خليفممذول تةملرذليمليميذذ.ط

ذ  سحةًلذ   ل.
ذلسةلذنألذ لبلذأوذأيار.ل تةلرذليملييذرذذي.
ليفصممبذلي تقمميذ مم ذليلل امممذي ممبلذنصممبذبرلسممألذولحممبذأوذأياممرذوالذ اممبذليفصممبذليصمم فألذذ.أ

نصمممًلذبرلسممم ًلذي ممملتذليغل ممممذوالذ سممم لذيتمليممميذلي فصمممو ذةليبرلسممممذي مممللذليفصمممب،ذك ممملذالذ
ذتحتسيذيتملييذلي ولبذليتألذبرس لذنألذأيذ تسسمذتات   مذأخرتذأا لءذنترلذليادوةم.

ذيفصبذلي  لئألذ  ذليلل ام.لذ. 
ذتاتةقذ  لذليت لبلذليات  مذة لذالذةتللوزذنصتة ذبرلسةة .ذ.م
ذ يغلءذقرلرذ  لذليت لبلذ للذتاة ذأ ذه ليأذتزويرلذأوذلحت لالذنألذ تمتةليذليحصو ذ تة ل.ذ. 

 

لي مملبلذةلمموزذليل ممعذاممة ذ دممويتة ذتمملبةاةتة ذأوذأياممرذ مم ذليادوةممليذلي  صمموصذ تة مملذنممألذذأ. (:5المادة )
ذ(ذ  ذهلتذليتات  لي.4 

نألذحليمذ  دلعذ دوةمذليفصبذلي تقيذ  ذليلل امذتسحيذهو مذليملييذلي فصمو ،ذو   معذذي.
 مم ذليمممبخو ذ يمممهذليحممرمذليلمممل األ،ذخمممل ذ ممبلذليفصمممبذ الذاممم ل ذ سمماقذ ممم ذ  ةمممبذتمممتو ذ

ذليمتةم.
تهذت لبلذحس ذ حرمذليملييذليليذنصبذ  ذليلل امذنصًلذتلبةا ًلذ  لئ ًلذ  ذليحصو ذ ذ.ج

ذليلل اليذليرس  مذوليخلصمذكلنم.ذستوأ،ذك لذ ا مذلسمذليملييذلي فصو ذ  لئ ًلذ ته
 

ذتحببذصلح ليذ  دلعذليادوةليذليتلبةا مذ تهذليمتةمذ تهذلي حوذلآلتأل: (:6المادة )
  دممملعذليادوةمممليذلي  صممموصذ تة ممملذنمممألذليفدمممرليذ أ(ذو ي(ذذياضممموذهةئممممذليتمممبريل، حمممقذذأ.

(ذ  ذهلتذليتات  لي،ذو ت وذتات غذليأذخم ًلذ يهذرئ لذليدسممذوليا ةمب.ذ4بلذ و ج(ذ  ذلي ل
ذو تهذليا ةبذتات غذ  ةبذتتو ذليمتةمذو بةرذليداو ذوليتسلةبذخم ًل.

(ذوندممملذيد ل تممموذ4ي لتممملذليتلبةمممي،ذ  دممملعذليادوةمممليذلي  صممموصذ تة ممملذنمممألذلي ممملبلذ  حمممقذذي.
ذةليادوةمذلي  لسةمذيت خليفمذلي اروضمذ ت و.

ذيا ةبذتتو ذليمتةمذ صلبرلذأيذ ولبذةبخت لذليمتةمذيغرضذغةرذ تروع. حقذذ.ج
 

 للذضممةطذليمليمميذأا مملءذتلب مممذلالختةمملرذأوذلال تحممل ذنممألذ حمممبتذلي ممولبذ تتةسمملذةممليغشذأوذذأ. (:7المادة )
ذ لت ام:ذلآلت ماايذأ وذسل بذغةرتذ تهذليأذتوقعذ ت وذليادوةليذ

ذتول وذ دوةمذلإل للرذيو.ذ.1
ذل تةلرتذرلسةلذنألذتتأذلي لبل.ذ.2
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ذ يغلءذتسلةتوذنألذةد مذلي ولبذلي سلتمذيوذنألذليأذليفصبذول تةلرتذ  سحةًلذ   ل.ذ.3
 للذضةطذليملييذأا لءذتلب ممذلالختةملرذأوذلال تحمل ذنمألذ حممبتذلي مولبذوهموذ حملو ذليتمروعذذي.

ذوه ل:ذ ذ لت اتة لآلتةتلةليغشذأوذحلو ذ سل بلذغةرتذ تهذليغشذتوقعذ ت وذليادويتل ذ
ذتول وذ دوةمذلإل للرذيو.ذ.1
ذل تةلرتذرلسةلذنألذليأذلالختةلرذأوذلال تحل .ذ.2

 للذليتتمممممفذليغمممممشذنمممممألذ للةمممممليذليمليممممميذةامممممبذتلب ممممممذلالختةممممملرذأوذ حممممقذي مممممبرلذلي ممممملبلذذج.
لال تحل ،ذ حليمذلي وضوعذ يهذ لتلذليتلبةميذنمألذليلل اممذوليمأذ م ذخمل ذرئم لذليدسممذ

 وليا ةب.

ذ

توقعذ تهذليملييذليليذلتفقذ عذملييذكخرذأوذتخصذكخمرذ تمهذليمبخو ذيتلب ممذلختةملرذذأ. (:8) المادة
ذلآلت ممأوذل تحل ذابالذ  وذوااميذبخويموذنامًلذيممتلب مذليمأذلالختةملرذأوذلال تحمل ذليادوةمليذ

ذ لت ام:
ذل تةلرتذرلسةلذنألذتتأذلي لبل. .1
 ول تةلرتذ  سحةًلذ   ل.ذ يغلءذتسلةتوذنألذةد مذلي ولبذلي سلتمذيوذنألذليأذليفصب .2

نصممتوذ مم ذليلل امممذ تقتممًلذي ممبلذنصممبذبرلسممألذولحممبذ تممهذل قممب،ذل تةمملرلذ مم ذليفصممبذ .3
 ليليذةتألذليفصبذليليذضةطذن و.

توقمممعذ تمممهذليمليممميذليمممليذبخمممبذلالختةممملرذأوذلال تحمممل ذامممبالذ ممم ذمليممميذكخمممرذليادويتمممل ذذي.
ذ :ة لت اتذلآلتةتل 

ذليأذليفصبذول تةلرتذ  سحةًلذ   ل. يغلءذتسلةتوذنألذلي ولبذلي سلتمذيوذنألذ .1
نصممتوذ مم ذليلل امممذ تقتممًلذي ممبلذنصممبذبرلسممألذولحممبذ تممهذل قممب،ذل تةمملرلذ مم ذليفصممبذ .2

 ليليذةتألذليفصبذليليذضةطذن و.

 للذكممل ذليتممخصذليممليذبخممبذقل مممذلالختةمملرذأوذلال تحممل ذ مم ذغةممرذمتةمممذليلل امممذن حممل ذذج.
ذ يهذليل ليذلي ختصم.

ليملييذحرضذأوذبارذأوذتملرأذأوذتمبخبذنمألذأ  مل ذ  مفذأوذ تمللرلذبلخمبذذ للذاايذأ ذأ. (:9المادة )
ذليلل امذةوقعذ ت وذ دوةمذليفصبذلي تقيذأوذلي  لئألذ  ذليلل ام.

 للذاامميذأ ذليمليمميذتسممايذنممألذ ةممللءذات ممغذ مملبيذأوذ ا ممويذياضمموذهةئمممذتممبريلذأوذأحممبذذي.
تقمممميذأوذلي  مممملئألذ مممم ذبذلي لياممممل تة ذنممممألذليلل امممممذأوذليمتةمممممذنتوقممممعذ ت مممموذ دوةمممممذليفصمممم

ذليلل ام.
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ليمليميذ تمروةليذروح ممذأوذ مولبذ خمبرلذأوذبخمبذليلل اممذوهموذتحميذتلاةرهملذذل للذاايذأ ذنألذحوزذ (:10المادة )
توقعذ ت وذ دوةمذليفصمبذلي تقميذ م ذليلل اممذيفصمتة ذبرلسمةة ،ذونمألذحمل ذتيمرلرذليمأذ فصمبذ م ذ

ذ ًل.ليلل امذنصًلذ  لئ
 

توق عذليادوةليذليتلبةا ممذنمألذ تمفذليمليميذلي خمليفذيمبتذ  ملبلذتمتو ذليمتةمم،ذوتاتمغذذتحفظذقرلرلي (:11المادة )
يمممهذ مممبةرذليدامممو ذل ذليل ممممذلي ختصممممذاتوق مممعذليادوةممممذلي فروضممممذقرلرهممملذ يمممهذ  ةمممبذلييت ممممذلي ا مممأل،ذوذ

يهذليل مذلي ونبل،ذويا ةبذلييت مذلي ا ألذوضعذليدرلرذنألذيوحمذلإل ل لي  للذولبذليأذذوليتسلةب،ذول 
ذروريًل.ذض

 

ذالذ حقذيتملييذلي حل ذ يهذليتحدةقذأ ذة سحيذ  ذليبرلسمذقابذل ت لءذليتحدةقذ او.ذأ. (:12المادة )
ذتوقفذ لرلءليذتخريجذليملييذ يهذحة ذليايذنألذ وضوعذلي خليفم.ذي.

 

ذ  ةمممبذتمممتو ذليمتةمممم، تمممكبذ لتممملذليا مممبلءذنمممألذ متمممعذكمممبذ ممملمذلمممل األذ لتسممملذتلبةا ممملذارئلسممممذ (:13المادة )
 م ذ  ملبلذتمتو ذذلًذ(ذأرياممذ م ذأ ضملءذلي ةئممذليتبريسم مذنمألذليلل امم.ذك ملذ امة ذ ومفم4و ضو مذ 

ذليمتةمذكل ة ذسرذيت لتل،ذوليأذيت مرذنألذ خليفليذليمتةم.ذ
 

 للذل ت مميذلي ممبلذلي حممببلذيتيتةممفذ لتمملذليتلبةمميذ سممت رذلي لتمملذة  لرسمممذل   ممل ذوليصمملح ليذ (:14المادة )
 كةبذ لتلذلبةب.لي  لممذةوذيحة ذتت

 

ذتابذلتسليذ لتلذليتلبةيذقل و  مذةحضورذأغتا مذل  ضلء.ذأ.ذ(:15المادة )
تتخمملذقممرلرليذ لتمملذليتلبةمميذةلغتا مممذأ ضمملئو،ذو  ممبذتسمملويذل صمموليذتممرللذليل مممذليتممألذذي.

  صويذ ا لذرئ لذلي لتل.
 

الذتتلمملوزذأريامممذ تممرذةو مملذ مم ذ تممهذ لتمملذليتلبةمميذليامميذنممألذليدضممل لذلي حليمممذ ي مموذخممل ذ ممبلذ (:16المادة )
 يممرئ لذليلل امممذت بةممبهلذ للذلقتضمميذليمممرولذليممأ.و حممقذتمملريخذ حليت مملذ مم ذليل ممليذلي ختصممم،ذ

نمألذي لتملذليتلبةميذ حمقذو تهذليمليميذلي خمليفذلي امو ذأ ملمذ لتملذليتلبةميذخمل ذهملتذلي مبل،ذوذ
ذ. صبلرذليادوةمذغ لا لذ للذتمذتات غذليملييذويمذ  ابذأ ل و

 
،ذ ،ذم(ذأتيو ذل  عذليدرلرليذليتلبةا مذقما م،ذةلستا لءذليادوةليذلي  صوصذ تة ملذنمألذليفدمرليذ  (:17ة )الماد

(ذ  ذهلتذليتات  لي،ذ لذ حقذيتملييذأ ذ ستل فذيمبتذ لتملذليا مبلءذأيذقمرلرذ   ملذ3  ذلي لبلذ 
لرليذخممل ذخ سمممذ تممرذةو مملذ ممم ذتمملريخذصممبورذليدممرلر.ذوي لتممملذليا ممبلءذأ ذ صمملب ذ تممهذليدمممرذ

لي تخللذةتمل ذليادوةممذأوذأ ذ امبي لذأوذةتغة مل،ذأوذ اةمبذليدضم مذ يمهذ لتملذليتلبةميذإل ملبلذلي ممرذ
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للذيمذ ستل فذليملييذقرلرذليادوةمذخل ذلي بلذلي حببلذ اتارذ ليدرلرذليتلبةاألذليصملبرذةحدموذنة ل،ذول 
ذقما ًل.

 

ولي ممممملمذبلخممممبذليحممممرمذليلممممل األ،ذوتيممممو ذةتممممويهذ ومفمممموذل  مممم ذليلممممل األذلي حلنممممممذ تممممهذل  مممم ذ (:18المادة )
ذيتتات غليذوليتدلريرذليتألذ دب و  لذةحقذليمتةمذلي خليفة ذحلةت لذ لذيمذةاايذ كلذليأ.

ذ

 ذةتممويهذلختصلصممليذ لتمملذليتلبةمميذنممألذليلل امممذلي  صمموصذ تة مملذنممألذأيممرئ لذليلل امممذ حممقذ (:19المادة )
تمممغيذلوذلضممممرليذأوذل تمممبلءذ تمممهذهممملتذليتات  ممملي،ذنمممألذحليممممذليضمممرورل،ذكحمممبوثذ تمممللرليذأوذ

وذحليمممذت ممببذاممليأ،ذ  مملذأ  تتيممليذليلل امممذأوذلإلخممل ذةلي ممملمذةمم لمذ  مموذ ممبمذل تممملمذليبرلسممم،ذ
 ستب ألذليايذليسريع،ذوياتغذرئ لذليلل امذقرلرتذليليذ صمبرتذنمألذهملتذليحليممذ يمهذ لتملذليا مبلءذ

ذنألذأو ذلتسمذتادبذيو.
 

بةيذة دتضمهذأحكملمذهملتذليتات  مليذأ ذلي خليفممذليتمألذأسم بيذيتمليميذلي حمل ذ للذتاة ذي لتلذليتل (:20المادة )
 ي وذت مويذ تهذلري مذلزلئ م،ذ حل ذليملييذ معذ حلضمرذليتحدةمقذةدمرلرذ م ذرئم لذليلل اممذ يمهذ

ذلي ب هذليالمذأوذ يهذلي حك مذلي ختصمذيتسةرذنألذليدض م.
 

ا مممذلي  صمموصذ تة مملذنممألذهمملتذليتات  ممليذحتممهذويمموذكل مميذيتلل امممذلالسممت رلرذنممألذ لرلءلت مملذليتلبة (:21المادة )
ذلي خليفمذ  مورلذيبتذل ليذأخرت.

 

ذتتغهذتات  ليذتلبةيذليمتةمذليسلريمذنألذلل امذ  ل ذل هت مذقابذتلريخذ قرلرذهلتذليتات  لي.ذ (:22المادة )
 

 


