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تعليمات تأديب الطلبة في جامعة عمان األهلية
استنادا ً لقانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة 2009

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأديب الطلبة في جامعة عمان األهلية لسنة  "2012ويعمل بها اعتباراً من
تاريخ .2012/3/20

المادة (:)2

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع طلبة الجامعة وعلى الطلبة المسجلين في البرامج والدورات
الخاصة فيها ،ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة (:)3

تعد األعمال اآلتية مخالفات سلوكية ،تعرض الطالب الذي يرتكب أيا ً منها للعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذه التعليمات:
االمتناااال المااادبر عااان حضاااور المنااااارات ،أو عااان األعماااال األ ااار التاااي تقضاااي األ ماااة
أ.
والتعليمات بالمواظبة عليها أو التنريض على مخالفة األ مة والتعليمات والقرارات الجامعية.
الغش في اال تبار أو االمتنان أو االشتراك أو الشارول فيا  ،أو اإل ابل بالن اام وتعكيار الهادوء
ب.
الواجب توفره في .
أي فعاال مااال بالشاارل أو الكرامااة أو األ ابق ،أو مخاال بنساان الساايرل والساالوك ،أو ماان شااأ
ج.
اإلساءل إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها أو طلبتها ،أو األعرال والتقاليد الجامعية بما فاي ذلا
أي فعل من هذا القبيل يرتكب الطالب ارج الجامعة.
المشاااركة فااي أي تن ااي دا اال الجامعااة ماان بياار تاار يت مسااب ماان الجه ا ات المختصااة فااي
د.
الجامعااة ،أو االشااتراك فااي أي شاااط جماااعي يخاال بالقواعااد التن يميااة النافااذل فااي الجامعااة ،أو
التنريض علي .
استعمال مبا ي الجامعة لغير األبراض التي أعدت لها ،أو استعمالها دون إذن مسب .
ه.
توزيع النشرات أو إلصاقها أو إصدار جرائد حائط بالكلياات ،أو جماع التبرعاات أو التواقياع التاي
و.
من شأ ها اإل بل باألمن والن ام الجامعي ،أو اإلساءل إلاى الوحادل الوطنياة أو المساال بالشاعائر
الدينية أو المبادئ السياسية للبلد.
اإل بل بالن ام واال ضباط اللذين تقتضيهما المناارات ،أو الندوات أو األ شطة التي تقام دا ل
ز.
الجامعة.
أي إ ها ة أو إساءل يرتكبها الطالب بنا عضاو هي اة التادريو ،أو أي مان العااملين أو الطلباة فاي
ح.
الجامعة أو أي زائر لها.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
ل.
ل.

إتبل ممتلكات الجامعة المنقولة ،وبير المنقولة.
التزوير في الوثائ الجامعية أو االحتيال فاي النصاول عليهاا ،أو اساتعمال األوراق المازورل فاي
أي أبراض جامعية.
إعطاء أي وثيقة لآل رين ،بقصد استعمالها بطريقة بير مشروعة أو رفاض إبرازهاا عناد الطلاب
من المراجع المختصة بالجامعة.
سرقة أي من ممتلكات الجامعة أو ممتلكات العاملين بها.
التنريض أو االتفاق أو االشتراك ماع الطلباة ،أو أشاخاص ي ارين علاى ارتكااب أعماال عناف أو
مشاجرات اد الطلبة ،أو أشخاص ي رين دا ل الجامعة.
مخالفة أ مة الجامعة وتعليماتها أو االعتداء اللف ي أو البد ي على أي شخت ي ر في الجامعة.
إد ال أي مواد يمكن استخدامها لغرض بير مشرول إلى النرم الجامعي.
حيازل مواد مخدرل أو مسكرل أو تعاطيهاا أو االتجاار بهاا أو التارويج لهاا أو حضاور الطالاب إلاى
النرم الجامعي وهو تنت تأثيرها.
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حيازل أو استخدام أي أدال تعد سبحا ً بموجب تعريف قا ون العقوبات األرد ي لها.
ا تنال شخصية اآل رين.

المادة (:)4

تندد العقوبات للمخالفات التأديبية للطلبة بما يتناسب مع ول المخالفة الواردل في المادل ( )3على الننو
اآلتي:
التنبي الخطي.
أ.
اإل راج من قاعة التدريو ،واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورل إل راج الطالب.
ب.
النرمان من حضور بعض مناارات المواد التي يخل الطالب بالن ام أثناء تدريسها علاى أن ال
ج.
يتجاوز عددها عن مو مناارات لكل مخالفة.
النرمان لمدل منددل من االستفادل من الخدمات التي يقدمها مرفا أو أكرار مان المرافا الجامعياة
د.
التي ت ارتكاب المخالفة فيها.
النرمان لمدل منددل من ممارسة شاط أو أكرر من األ شطة الطببية التي ارتكبت المخالفة فيها.
ه.
اإل ذار بدرجات الربث :األول والرا ي والنهائي.
و.
إيقال االمتيازات المالية لفصل دراسي واحد أو أكرر.
ز.
الغرامة بما ال تقل عن مرلي قيمة الشيء أو األشياء التي أتلفها الطالب.
ح.
إلغاء التسجيل في مادل أو أكرر من ماواد الفصال الاذي تقاع فيا المخالفاة واعتباار الطالاب منسانبا ً
ط.
منها.
اعتبار الطالب راسبا في مادل أو أكرر.
ي.
الفصاال المتقاات ماان الجامعااة لماادل فصاال دراسااي واحااد أو أكراار وال يعااد الفصاال الصاايفي فص ابً
ك.
دراساايا ً لهااذه الغايااة وال يساام للطالااب المفصااول بالدراسااة لهااذا الفصاال ،كمااا ال تنتسااب للطالااب
المواد التي درسها في أي متسسة تعليمية أ ر أثناء فترل العقوبة.
الفصل النهائي من الجامعة.
ل.
تعلي من الشهادل العلمية بما ال يتجاوز فصلين دراسيين.
م.
إلغاء قرار من الشهادل إذا تبين أن هنال تزويرا أو احتياال في متطلبات النصول عليها.
ن.

المادة (:)5

يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكرر من العقوبات المنصوص عليها في المادل ( )4من هذه
أ.
التعليمات.
ب .في حالة إيقال عقوبة الفصل المتقت من الجامعة تسنب هوية الطالب المفصول ،ويمنع من
الد ول إلى النرم الجامعي ،بل مدل الفصل إال بإذن مسب من عميد شتون الطلبة.
ينرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصبً تأديبيا ً هائيا ً من النصول على شهادل حسن سلوك،
ج.
كما يعم اس الطالب المفصول هائيا ً على الجامعات الرسمية والخاصة كافة.

المادة (:)6

تندد صبحيات إيقال العقوبات التأديبية على الطلبة على الننو اآلتي:
ين لعضو هي ة التدريو ،إيقال العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من
أ.
المادل ( )4من هذه التعليمات ،وعلي تبليغ ذل طيا ً إلى رئيو القس والعميد .وعلى العميد تبليغ
عميد شتون الطلبة ومدير القبول والتسجيل طياً.
ب .ين لمجلو التأديب ،إيقال العقوبات المنصوص عليها في المادل ( )4وفقا لقناعت بالعقوبة
المناسبة للمخالفة المعرواة علي .
ج .ين لعميد شتون الطلبة مصادرل أي مواد يد لها الطلبة لغرض بير مشرول.

المادة (:)7

أ.

ب.

إذا ابط الطالب أثناء تأدية اال تبار أو االمتنان في إح د المواد متلبسا بالغش أو ثبت أ
ساعد بيره على ذل توقع علي العقوبات اآلتية مجتمعة:
توجي عقوبة اإل ذار ل .
.1
ً
اعتباره راسبا في تل المادل.
.2
إلغاء تسجيل في بقية المواد المسجلة ل في ذل الفصل واعتباره منسنبا ً منها.
.3
إ ذا ابط الطالب أثناء تأدية اال تبار أو االمتنان في إح د المواد وهو يناول الشرول بالغش أو
حاول مساعدل بيره على الغش توقع علي العقوبتان اآلتيتان مجتمعتين وهما:
توجي عقوبة اإل ذار ل .
.1
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ج.
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اعتباره راسبا ً في ذل اال تبار أو االمتنان وترصد ل عبمة الصفر.

ين لمدرل المادل إذا اكتشف الغش في إجابات الطالب بعد تأدية اال تبار أو االمتنان ،إحالة
المواول إلى مجلو التأديب في الجامعة وذل من بل رئيو القس والعميد.

المادة (:)8

أ .توقع على الطالب الذي اتف مع طالب ي ر أو شخت ي ر على الد ول لتأدية ا تبار أو امتنان بدالً
عن وثبت د ول فعبً ل تأدية ذل اال تبار أو االمتنان العقوبات اآلتية مجتمعة:
اعتباره راسبا ً في تل المادل.
.1
ً
إلغاء تسجيل في بقية المواد المسجلة ل في ذل الفصل واعتباره منسنبا منها.
.2
فصل من الجامعة متقتا ً لمدل فصل دراسي واحاد علاى األقال ،اعتباارا مان الفصال الاذي
.3
يلي الفصل الذي ابط في .
ب .توقع على الطالب الذي د ل اال تبار أو االمتنان بدالً من طالب ي ر العقوبتان اآلتيتان
مجتمعتين:
ً
إلغاء تسجيل في المواد المسجلة ل في ذل الفصل واعتباره منسنبا منها.
.1
فصل من الجامعة متقتا ً لمدل فصل دراسي واحاد علاى األقال ،اعتباارا مان الفصال الاذي
.2
يلي الفصل الذي ابط في .
ج .إذا كان الشخت الذي د ل قاعة اال تبار أو االمتنان من بير طلبة الجامعة فينال إلى الجهات
المختصة.

المادة (:)9

أ .إذا ثبت أن الطالب حرض أو دبر أو شارك أو تد ل في أعمال عنف أو مشاجرل دا ل الجامعة يوقع
علي عقوبة الفصل المتقت أو النهائي من الجامعة.
ب .إذا ثبت أن الطالب تسبب في إيذاء بليغ مادي أو معنوي لعضو هي ة تدريو أو أحد العاملين في
الجامعة أو الطلبة فتوقع علي عقوبة الفصل المتقت أو النهائي من الجامعة.

المادة (:)10

إذا ثبت أن في حوزل الطالب مشروبات روحية أو مواد مخدرل أو د ل الجامعة وهو تنت تأثيرها توقع
علي عقوبة الفصل المتقت من الجامعة لفصلين دراسيين ،وفي حال تكرار ذل يفصل من الجامعة
فصبً هائياً.

المادة (:)11

تنفظ قرارات توقيع العقوبات التأديبية في ملف الطالب المخالف لد عمادل شتون الطلبة ،وتبلغ الجهة
المختصة بتوقيع العقوبة المفرواة قرارها إلى عميد الكلية المعني ،وإلى مدير القبول والتسجيل ،وإلى
الجهة الموفدل ،ولعميد الكلية المعني واع القرار في لوحة اإلعب ات إذا وجد ذل ارورياً.

المادة (:)12

ال ين للطالب المنال إلى التنقي أن ينسنب من الدراسة قبل ا تهاء التنقي مع .
أ.
توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في مواول المخالفة.
ب.

المادة (:)13

يشكل مجلو العمداء في مطلع كال عاام جاامعي مجلساا تأديبياا برئاساة عمياد شاتون الطلباة ،وعضاوية
( )4أربعة من أعضاء الهي ة التدريسية في الجامعاة .كماا يعاين موظفاا ً مان عماادل شاتون الطلباة كاأمين
سر للمجلو ،وذل للن ر في مخالفات الطلبة.

المادة (:)14

إذا ا تهت المدل المنددل لتكليف مجلو التأديب يستمر المجلو بممارسة األعمال والصبحيات المناطة
ب لنين تشكيل مجلو جديد.

المادة (:)15

تعد جلسات مجلو التأديب قا و ية بنضور أبلبية األعضاء.
تتخااذ قاارارات مجلااو التأديااب بأبلبيااة أعضااائ  ،وعنااد تساااوي األصااوات تاارج الجهااة التااي
يصوت معها رئيو المجلو.

المادة (:)16

أ.
ب.

على مجلو التأديب البت في القضايا المنالة إلي بل مدل ال تتجاوز أربعة عشر يوما من تااريخ إحالتهاا
ماان الجهااات المختصااة ،ويناا لاارئيو الجامعااة تمدياادها إذا اقتضاات ال اارول ذل ا  .وعلااى الطالااب
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المخالف المرول أمام مجلو التأديب بل هذه المدل ،وين لمجلو التأدياب فاي إصادار العقوباة بيابياا ً
إذا ت تبليغ الطالب ول يمرل أمام .

المادة (:)17

تكون جميع القرارات التأديبية قطعية ،باسترناء العقوبات المنصوص عليها فاي الفقارات (ك ،ل ،م) مان
المااادل ( )3ماان هااذه التعليمااات ،إذ ينا للطالااب أن يسااتأ ف لااد مجلااو العمااداء أي قاارار منهااا اابل
مسة عشر يوما ً من تاريخ صدور القرار .ولمجلو العماداء أن يصاادق علاى القارارات المتخاذل بشاأن
العقوبة أو أن يعدلها أو يلغيها ،أو يعيد القضية إلى مجلاو التأدياب إلعاادل الن ار فيهاا ،وإذا لا يساتأ ف
الطالب قرار العقوبة بل المدل المنددل يعتبر القرار التأديبي الصادر بنق قطعياً.

المادة (:)18

يتااولى موظفااو األماان الجااامعي المناف ااة علااى األماان والن ااام دا اال الناارم الجااامعي ،وتكااون للتبليغااات
والتقارير التي يقدمو ها بن الطلبة المخالفين حجيتها ما ل يربت عكو ذل .

المادة (:)19

ين ا لاارئيو الجامعااة أن يتااولى ا تصاصااات مجلااو التأديااب فااي الجامعااة المنصااوص عليهااا فااي هااذه
التعليمااات ،فااي حالااة الضاارورل ،كناادوث مشاااجرات أو شااغب او ااااطراب أو اعتااداء علااى ممتلكااات
الجامعة أو اإل بل بالن ام ينج عن عدم ا ت ام الدراسة ،أو حالة تهدد بذل  ،مما يستدعي البت الساريع،
ويبلغ رئيو الجامعة قراره الذي يصدره في هذه النالة إلى مجلو العمداء في أول جلسة تعقد ل .

المادة (:)20

إذا تبين لمجلو التأديب بمقتضى أحكام هذه التعليمات أن المخالفة التي أسندت للطالب المنال إلي تنطاوي
على جريمة جزائية ،ينال الطالب مع مناار التنقي بقرار من رئيو الجامعة إلى المدعى العام أو إلاى
المنكمة المختصة للسير في القضية.

المادة (:)21

للجامع ة االستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصاوص عليهاا فاي هاذه التعليماات حتاى ولاو كا ات المخالفاة
من ورل لد جهات أ ر .

المادة (:)22

تلغى تعليمات تأديب الطلبة السارية في جامعة عمان األهلية قبل تاريخ إقرار هذه التعليمات.
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