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النظام الداخلي لتأديب الطلبة يف جامعة عجلون الوطنية لسنة 1026

(صادر مبقتضى ادلادة ( )35من قانون اجلامعات األردنية وتعديالتو رقم  20لسنة  ،2009اقر بقرار رللس التعليم العايل رقم  508يف جلستو الثالثة
والعشرين بتاريخ )2016/11/26

املادة( : )2يسمى ىذا النظام النظام الداخلي لتأديب الطلبة يف جامعة عجلون الوطنية لسنة  ،2016ويعمل بو
اعتباراً من اتريخ إقراره من رللس التعليم العايل.

املادة( : )1يمون للملمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف ىذا النظام ادلعاين ادلخصصة ذلا أدانه ما مل تدل
القرينة على خالف ذلك:
اجلامعة:

جامعة عجلون الوطنية

جملس األمناء:

رللس أمناء اجلامعة

جملس اجلامعة:

رللس اجلامعة

جملس العمداء:

رللس عمداء اجلامعة

الطلبة:

طلبة اجلامعة

جملس التأديب:

رللس أتديب الطلبة يف اجلامعة

املادة( : )5تسري أحمام ىذا النظام على مجيع طلبة اجلامعة ،الذي خيضعون لألحمام واإلجراءات التأديبية
ادلنصوص عليها فيو أو يف أية تعليمات تصدر مبوجبو.

املادة( :)4تعد األعمال والتصرفات اآلتية سلالفات أتديبية تعرض الطالب الذي يرتمب أايً منها للعقوابت
التأديبية ادلنصوص عليها يف ىذا النظام أو يف التعليمات الصادرة مبوجبو :
أ -االمتناع ادلدبّر عن حضور احملاضرات أو األعمال األخرى اليت تقتضي األنظمة ابدلواببة عليها ،ولل
حتريض على ىذا االمتناع.
ب -اإلخالل ابلنظام واالنضباط الذي تقتضيو احملاضرات أو الندوات أو األنشطة اليت تقام داخل اجلامعة مبا
يف ذلك استخدام أجهزة االتصال النقالة وسائر األجهزة اإللمًتونية داخل القاعات ادلخصصة للتدريس
وخارجها أو االجتماعات الرمسية حبو يؤثر على سري العملية التعليمية أو اإلدارية.
ج -الغش يف االمتحان أو االشًتاك أو الشروع فيو مبا يف ذلك السرقات العلمية يف الرسائل اجلامعية
وادلشروعات البحثية ومشروعات التخرج.
د -اإلخالل بنظام االمتحاانت وعدم مراعاة اذلدوء الواجب توافره فيها.
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ه -التدخني داخل مباين ومرافق اجلامعة يف األمالن غري ادلخصصة لذلك.
و -أي فعل ماس ابلشرف أو المرامة أو األخالق أو سلل حبسن السرية والسلوك أو ما شأنو اإلساءة إىل
مسعة اجلامعة أو العاملني فيها مبا يف ذلك أي فعل من ىذا القبيل يرتمبو الطالب خارج اجلامعة يف
مناسبة تشًتك فيها اجلامعة أو نشاط تقوم بو.
ز -أي إىانة أو إساءة أو إيذاء يرتمبو الطالب حبق عضو ىيئة التدريس أو أي من العاملني أو الطلبة يف
اجلامعة.
ح -استخدام وسائل التواصل االجتماعي على وجو غري مشروع بقصد التشهري أو اإلساءة لسمعة اجلامعة أو
أي عضو ىيئة تدريس أو أي من العاملني أو الطلبة فيها عن طريق إرسال رسائل أو صور ،أو مقاطع
فيديو منافية لألخالق.
ط -ادلشارلة يف أي تنظيم داخل اجلامعة من غري ترخيص مسبق من اجلهات ادلختصة فيها ،أو االشًتاك يف
خيل ابلقواعد التنظيمية النافذة يف اجلامعة ،أو ادلسامهة يف إقامة ىذا النشاط.
أي نشاط مجاعي ّ

ي -استعمال مباين اجلامعة أو مرافقها لغري األغراض اليت أعدت ذلا ،أو استعماذلا دون إذن مسبق.
ك -إتالف أي من ادلمتلمات ادلنقولة أو غري ادلنقولة اخلاصة ابجلامعة أو العاملني فيها أو طلبتها أو زوارىا أو
التهديد إبتالفها.
ل -سرقة أي من ادلمتلمات اخلاصة ابجلامعة أو ابلعاملني فيها أو بطلبتها أو بزوارىا.
يروج ألفمار تمفرييو أو طائفية أو
م -لل قول أو فعل ديس معتقدات البالد أو يسئ إىل الوحدة الوطنية أو ّ
إقليمية.

ن -إدخال أو محل أي أسلحة انرية أو أدوات حادة أو مواد غري مشروعة ،أو إدخال أي مواد هبدف
استخدامها لغرض غري مشروع.
س -توزيع ادلنشورات أو إصدار جرائد حائط ابلمليات وادلعاىد أو ادللصقات أو مجع التواقيع أو التربعات،
اليت من شأهنا اإلخالل ابألمن والنظام اجلامعي ،أو اإلساءة إىل الوحدة الوطنية.
ع -إعطاء الواثئق واذلوايت اجلامعية اخلاصة ابلطالب إىل آخرين بقصد استعماذلا بطريقة غري مشروعة.
ف -التزوير يف الواثئق اجلامعية أو استعمال األوراق ادلزورة يف أي أغراض جامعية.
ص -التحريض أو التدبري أو االشًتاك أو التدخل يف أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات ثنائية أو مجاعية
ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل اجلامعة و خارجها ،يف مناسبات تشًتك فيها اجلامعة أو نشاط تقوم
بو.
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ق -حيازة أو نقل مشروابت روحية أو مواد سل ّدرة أو تعاطيها أو الًتويج ذلا داخل اجلامعة ،أو وجود الطالب
يف اجلامعة وىو حتت أتثري ادلشروابت الروحية أو ادلواد ادلخ ّدرة.
ر -سلالفة قانون اجلامعة و أنظمتها و تعليماهتا و قراراهتا النافذة و التحريض على سلالفة أي منها.
املادة(:)3

أ -مع مراعاة أحمام ادلواد ( )6إىل ( )13من ىذا النظام ،حتدد العقوابت التأديبية للطالب الذي يرتمب
ادلخالفات الواردة يف ادلادة ( )4من ىذا النظام على النحو اآليت:
 .1التنبيو اخلطي.
 .2اإلخراج من قاعة التدريس ،واستدعاء األمن اجلامعي عند الضرورة إلخراجو.
 .3احلرمان من حضور بعض زلاضرات ادلواد اليت خيل الطالب ابلنظام أثناء تدريسها أو حرمانو من
حضورىا حبيث ال يتعدى عدد ىذه احملاضرات النسبة ادلسموح الغياب فيها( ،)%15وعلى أن
حتسب ىذه احملاضرات من احلد األعلى ادلسموح بو الغياب.
 .4احلرمان دلدة زلددة من االستفادة من اخلدمات اليت يقدمها مرفق أو ألثر من ادلرافق اجلامعية اليت
ارتمبت ادلخالفة أو ادلخالفات فيها.
 .5احلرمان دلدة زلددة من شلارسة نشاط أو ألثر من األنشطة الطالبية اليت ارتمبت ادلخالفة فيها.
 .6الغرامة مبا ال يقل عن مثلي قيمة ادلادة أو ادلواد اليت أتلفها الطالب واليت حتددىا اجلهات ادلختصة
يف اجلامعة.
.7
.8
.9
.10

اإلنذار بدرجاتو الثالث :األول والثاين والنهائي.
إلغاء التسجيل يف مادة أو ألثر من مواد الفصل الذي تقع فيو ادلخالفة.
ترسيب الطالب يف مادة أو ألثر من ادلواد ادلسجل ذلا يف الفصل الذي تقع فيو ادلخالفة.
الفصل ادلؤقت من اجلامعة دلدة ال تقل عن فصل دراسي وال تزيد على أربعة وعدم السماح لو

ابلتسجيل يف الفصل الصيفي ،إذا وقع بني فصلني دراسيني مشلتهما العقوبة.
 .11تعليق منح الدرجة العلمية للطالب دلدة ال تتجاوز فصلني دراسيني من اتريخ خترج الطالب.
 .12إلغاء قرار منح الشهادة أو عدم احلصول على أي وثيقة جامعية.
 .13الفصل النهائي من اجلامعة.
ب -جيوز اجلمع بني عقوبتني أتديبيتني أو ألثر من العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرة (أ) من ىذه ادلادة.
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املادة (:)6

إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد ضبط متلبساً يف الغش أو حاول أو اشًتك فيو ،أو شرع فيو أثناء

أتدية االمتحان أو االختبار يف إحدى ادلواد ،توقع عليو العقوابت اآلتية حسب واقع احلال وقناعة جلنة
التحقيق:
أ -يف حالة ثبوت زلاولة الغش توقع على الطالب العقوبة اآلتية:
 يعد راسباً يف ذلك اإلمتحان أو اإلختبار.ب -يف حالة ثبوت االشًتاك يف الغش أو ادلساعدة عليو توقع على الطالب إحدى العقوبتني اآلتيتني:
 الرسوب يف تلك ادلادة. الرسوب يف تلك ادلادة مع إلغاء تسجيلو يف سائر ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل.ج -يف حالة ضبط الطالب متلبساً ابلغش توقع عليو إحدى العقوابت اآلتية:
 الرسوب يف تلك ادلادة . الرسوب يف تلك ادلادة مع إلغاء تسجيلو يف سائر ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل. فصلو من اجلامعة دلدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيو متلبساً ابلغش وال يعد الفصلالصيفي فصالً رمسياً ذلذه الغاية.
املادة (:)7
أ-

توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدالً

منو ودخل لتأديتو العقوابت اآلتية رلتمعة:
 .1الرسوب يف تلك ادلادة.
 .2إلغاء تسجيلو يف سائر ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل.
 .3فصلو من اجلامعة دلدة فصل دراسي واحد يف األقل يلي الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة ،وال يعد
الفصل الصيفي فصالً رمسياً ذلذه الغاية.
ب -يعاقب الطالب الذي دخل االمتحان أو االختبار بدالً من طالب آخر العقوبتني اآلتيتني رلتمعتني:
 .1إلغاء تسجيلو يف ادلواد ادلسجلة لو يف ذلك الفصل.
 .2فصلو من اجلامعة دلدة فصل دراسي واحد يف األقل يلي الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة.
ج -إذا لان الشخص الذي ضبط أثناء أتدية االمتحان من غري طلبة اجلامعة ،حيال إىل اجلهات القضائية
ادلختصة ،وإذا لان طالباً يف جامعة أردنية أخرى فيتم إبالغها بذلك.
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املادة ( :)8ال يعفى الطالب الذي يرتمب سلالفة الغش يف االمتحان أو االختبار من ادلسؤولية التأديبية ادلقررة
مبقتضى أحمام ىذا النظام ،إذا مت االلتشاف والتحقق من القيام ابلغش بعد انتهاء االمتحان أو االختبار.

املادة(:)9

أ -إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد حرض أو دبّر أو شارك أو تدخل يف أعمال عنف أو شغب أو
مشاجرة مجاعية أو فردية داخل اجلامعة أو خارجها يف مناسبة تشًتك فيها اجلامعة أو نشاط تقوم بو،

توقع عليو إحدى العقوابت اآلتية:
 .1إلغاء تسجيلو يف مجيع ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة.
 .2إلغاء تسجيلو يف مجيع ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة وفصلو من اجلامعة
دلدة ال تقل عن فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة.
 .3الفصل النهائي من اجلامعة.
ب -إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد أقدم على إيذاء معنوي أو مادي بليغ لعضو ىيئة التدريس أو أي
من العاملني أو الطلبة يف اجلامعة ،توقع عليو إحدى العقوابت اآلتية:
 .1إلغاء تسجيلو يف مجيع ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة.
 .2إلغاء تسجيلو يف مجيع ادلواد ادلسجل ذلا يف ذلك الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة وفصلو من اجلامعة
دلدة ال تقل عن فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي وقعت فيو ادلخالفة.
 .3الفصل النهائي من اجلامعة.
املادة (:)20
أ -إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب لان يف حوزتو مشروابت روحية ،أو حضر إىل اجلامعة وىو حتت
أتثريىا ،توقع عليو إحدى العقوبتني اآلتيتني:
 .1إلغاء تسجيلو يف مجيع ادلواد ادلسجل ذلا يف الفصل الذي وقعت يف ادلخالفة.
 .2فصلو من اجلامعة دلدة فصلني دراسيني.
ب -يف حالة تمرار ىذه ادلخالفة توقع على الطالب عقوبة الفصل النهائي من اجلامعة.
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املادة( :)22إذا ثبت نتيجة التحقيق ،أن الطالب لان يف حوزتو مواد سلدرة ،أو أنو قد تعاطاىا أو ّروج ذلا أو
حضر إىل اجلامعة وىو حتت أتثريىا ،توقع عليو عقوبة الفصل النهائي من اجلامعة.
املادة (:)21

أ -يف حالة ثبوت النقل الملي أو اجلزئي غري ادلوثق حسب ادلنهجية العلمية السليمة ( السرقة العلمية) عند
إعداد تقارير البحث أو الرسائل اجلامعية توقع على الطالب العقوابت اآلتية:
 .1يف حالة ثبوت النقل اجلزئي غري ادلوثق يفصل الطالب من اجلامعة دلدة فصل دراسي يلي الفصل
الذي حصلت فيو ادلخالفة.
 .2يف حالة ثبوت النقل الملي توقع على الطالب عقوبة الفصل النهائي من اجلامعة.

ب -يف حالة ثبوت النقل الملي أو اجلزئي غري ادلوثق حسب ادلنهجية العلمية السليمة (السرقة العلمية)عند
إعداد مشروع التخرج أو يف حالة ثبوت أن مشروع التخرج ليس من إعداد الطالب توقع على الطالب
العقوابت اآلتية :
 .1يف حالة ثبوت النقل اجلزئي غري ادلوثق يعد الطالب راسباً يف مشروع التخرج.
 .2يف حالة ثبوت النقل الملي أو ثبوت أن مشروع التخرج ليس من إعداد الطالب توقع عليو عقوبة
الفصل ادلؤقت من اجلامعة لفصلني دراسيني.
املادة (:)25
أ -إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد استهان بشيء من شعائر اإلسالم ومعتقدات البالد قوالً أو فعالً
مثل سب الذات اإلذلية ،أو اجملاىرة ابأللل أوالشرب أو التدخني يف شهر رمضان يفصل من اجلامعة دلدة
ال تقل عن فصلني دراسيني.
ب -إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حيمل فمراً طائفياً أو إقليمياً أو تمفريايً أو أي فمر يسئ للوحدة
الوطنية أو عمل على نشرىا وتروجيها حبيث أصبح وجوده خطراً على طلبة اجلامعة توقع عليو عقوبة
الفصل النهائي من اجلامعة.
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املادة (:)24

أ -حتفظ قرارات فرض العقوابت التأديبية يف ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ،وتبلغ اجلهة ادلختصة

بفرض العقوبة عميد للية الطالب ومدير دائرة القبول والتسجيل وويل أمر الطالب واجلهة ادلوفدة إن
وجدت قرارىا الذي اختذتو ،ولعميد الملية ادلعين وضع القرار يف لوحة اإلعالانت.
ب -على عميد الملية تبليغ عميد شؤون الطلبة ومدير دائرة القبول والتسجيل جبميع قرارات فرض العقوابت
على أي من الطلبة يف لليتو.
املادة ( :)23ال حيق للطالب الذي فصل من اجلامعة فصالً أتديبياً مؤقتاً التسجيل يف أي جامعة طوال مدة
الفصل ادلؤقت وال حتسب لو أي مواد درسها يف جامعة أخرى خالل ىذه ادلدة.
املادة (:)26
أ-

 .1يؤلف رللس الملية يف مطلع العام اجلامعي جلنة تسمى " جلنة البت يف سلالفات الطلبة" من ثالثة
أعضاء ابإلضافة إىل عضو رابع احتياطي من أعضاء اذليئة التدريسية يف الملية ،للتحقيق يف
ادلخالفات اليت يرتمبها الطلبة داخل مباين الملية.
 .2مدة اللجنة سنة دراسية واحدة قابلة للتجديد لسنة أو ألثر.
 .3يتوىل عميد الملية إحالة ادلخالفات إىل اللجنة للتحقيق فيها والتنسيب ابلعقوبة ادلناسبة بشأهنا.
ب-
 .1يؤلف رئيس اجلامعة ،بناءً على تنسيب من عميد شؤون الطلبة يف مطلع العام اجلامعي ،جلنة من
ثالثة أعضاء ابإلضافة إىل عضو رابع احتياطي من أعضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعة ،للتحقيق يف
ادلخالفات اليت يرتمبها الطلبة يف حرم اجلامعة خارج مباين المليات وادلعاىد وجيوز يف حال الضرورة
تشميل ألثر من جلنة للتحقيق.
 .2تمون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أو ألثر.
 .3يتوىل عميد شؤون الطلبة إحالة ادلخالفات إىل ىذه اللجنة للتحقيق فيها والتنسيب ابلعقوبة ادلناسبة
بشأهنا.
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املادة (:)27

أ -يؤلف رللس العمداء يف مطلع العام اجلامعي رللساً يسمى "رللس أتديب الطلبة" من عميد شؤون الطلبة
رئيساً وثالثة من أعضاء اذليئة التدريسية يف اجلامعة ،بإلضافة إىل عضو رابع احتياطي من اذليئة التدريسية
يف اجلامعة ،ويمون عميد للية الطالب أو من ينيبو عضواً يف ىذا اجمللس للنظر يف سلالفات الطلبة احملالة
إليو من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء المليات وادلعاىد حسب مقتضى احلال.

ب -مدة اجمللس سنة دراسية واحدة قابلة للتجديد لسنة أو ألثر.
ج -جمللس العمداء يف حاالت خاصة أن يستبدل رئيس رللس أتديب الطلبة برئيس آخر دلدة زلددة.
املادة ( :)28إذا انتهت ادلدة احملددة ألي جلنة من جلان التحقيق ورللس أتديب الطلبة تستمر يف شلارسة
صالحياهتا إىل أن تؤلف جلان جديدة ورللس جديد حيل زللها.
املادة ( :)29حتدد صالحيات إيقاع العقوابت التأديبية على الطلبة على النحو اآليت:
أ -لعضو ىيئة التدريس الذي يدريس ادلادة حق إيقاع العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرات( )1و( )2و
( )3من ادلادة ( )5من ىذا النظام خطياً على الطالب شريطة أن ال يؤدي حرمان الطالب من احملاضرات
أو إخراجو منها يف ىذه احلالة إىل حرمانو من دخول االمتحان إال بقرار من العميد.
ب -للعميد حق إيقاع العقوابت ادلنصوص عليها يف الفقرات من ( )1إىل ( )9من ادلادة ( )5من ىذا
النظام.
ج -للعميد حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب هبدف استخدامها ألي غرض غري مشروع.
د -جمللس أتديب الطلبة حق إيقاع العقوابت ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )5من ىذا النظام وفقاً القتناعو
ابلعقوبة ادلناسبة للمخالفة ادلعروضة عليو.
ه -ال جيوز أن تقوم ألثر من جهة إبيقاع عقوبة لنفس ادلخالفة اليت يرتمبها الطالب.
املادة (:)10

أ -مع مراعاة الفقرتني (ب،ج) من ىذه ادلادة تمون مجيع القرارات التأديبية هنائية ابستثناء العقوابت
ادلنصوص عليها يف الفقرات ( )10و( )11و( )12و( )13من ادلادة ( )5من ىذا النظام ،حبيث حيق
للطالب أن يستأنف لدى رللس العمداء أي قرار منها خالل مخسة عشر يوماً من اتريخ صدور القرار أو
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إعالنو يف الملية .وجمللس العمداء أن يصادق على القرارات ادلتخذة بشأن العقوبة أو يعادذلا أو يلغيها،
وإذا مل يستأنف الطالب قرار اجلزاء خالل ادلدة احملددة يعد القرار التأدييب الصادر حبقو هنائياً.
ب -ترصد العقوابت من درجة اإلنذار األول فما فوق يف سجل الطالب األلادديي ،وينتهي مفعول العقوابت
ادلرصودة وتشطب من سجلو على النحو اآليت:
 .1اإلنذار األول :بعد مضي فصلني دراسيني أو عند خترجو.
 .2اإلنذار الثاين :بعد مضي ثالث فصول دراسية أو عند خترجو.
 .3اإلنذار النهائي :بعد مضي أربعة فصول دراسية.
 .4يف حالة الفصل ادلؤقت من اجلامعة :بعد خترج الطالب من اجلامعة بفصلني دراسيني.
ج -دينح الطالب الذي انتهى مفعول عقوبتو شهادة حسن سرية وسلوك.
د -حيرم الطالب الذي أوقعت حبقو عقوبة الفصل النهائي من اجلامعة من احلصول على شهادة حسن
السلوك.
املادة ( :)12يتوىل موبفو األمن اجلامعي احملافظة على األمن والنظام داخل احلرم اجلامعي ،وتمون للتبليغات
والتقارير اليت يقدموهنا حجيتها ما مل يثبت خالف ذلك.

املادة ( :)11لرئيس اجلامعة أن يتوىل اختصاصات رللس أتديب الطلبة يف اجلامعة ادلنصوص عليها يف ىذا النظام
يف حال الضرورة ،لحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على شلتلمات اجلامعة أو اضطراب أو إخالل ابلنظام
فيها ،ويبلغ رئيس اجلامعة رللس العمداء قراره الذي يصدره يف ىذه احلالة.

املادة ( :)15للجامعة االستمرار يف إجراءاهتا التأديبية ادلنصوص عليها يف ىذا النظام ،حىت لو لانت ادلخالفة
منظورة لدى جهات أخرى.

املادة( :)14يصدر رللس األمناء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحمام ىذا النظام.
املادة( :)13يلغى النظام الداخلي لتأديب الطلبة يف جامعة عجلون الوطنية رقم  6لسنة .2009
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