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  التعليمات التنفيذية لنظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية 

من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم ) 22(صادرة بمقتضى المادة 
  ).2003(لسنة ) 113(

 
  

� البلقاء  في جامعة 1999مات االجراءات التاديبية للطلبة لعتعليما"تسمى هذه التعليمات �F1WEא��د�

 .  و يعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها" التطبيقية

� يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير �F2WEא��د�

 -:ذلك
  . جامعة البلقاء التطبيقية:  الجامعة               
 .  عة البلقاء التطبيقيةمرئيس جا:  الرئيس               
 .  او كلية المجتمع العامة او الخاصة الجامعيةالكلية :   الكلية               
 .  عميد الكلية:   العميد               
 .  ديب الطلبةألجنة ت:   اللجنة               
 .  اللجنة التي يشكلها الرئيس في مركز الجامعة: الطلبة اللجنة العليا لتاديب               

 � �F3WEא��د� ديبية المنصوص عليها أجراءات التيخضع جميع الطلبة المسجلين في الكليات لالحكام واال�

 .  في هذه التعليمات

 � ��F4WEא��د� تكب تعتبر االعمال التالية بوجه خاص وما هو بدرجتها مخالفات تعرض الطالب الذي ير�

 . ايا منها للعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذه التعليمات
نظمة عليها ،و االمتناع المدبر عن عدم حضور المحاضرات واالنشطة التي تقضي اال .1

 . كل تحريض على هذا االمتناع
 . الغش او محاولة الغش في االمتحان ،او االخالل بنظام االمتحان .2
او يتنافى و حسن السيرة والسلوك او يسيء الى  كل فعل يمس الشرف و الكرامة، .3

 :الكلية او خارجها ومثال ذلك/داخل الجامعة لين فيها،مسمعة الجامعة او الكلية و العا
او سب الدين او االفطار في شهر  االلهيةالستهتار بالقيم الدينية كشتم الذات ا  .أ 

 . رمضان المبارك
 . لية أو الموظفين او الطلبةالك/السرقة او االعتداء على ممتلكات الجامعة  .ب 
 . تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات  .ج 
 . استخدام االسلحة النارية او االالت الحادة في الشجار  .د 
االعتداء او محاولة االعتداء على احد اعضاء الهيئة التدريسية او العاملين او   .ه 

 . الطلبة في الجامعة او الكلية
والمكتبة واالمكنة  والمشاغل، ختبرات،والم التدخين داخل القاعات الصفية،  .و 

 . الكليةالتدخين فيها/االخرى التي تمنع ادارة الجامعة
كأن يوقع  او انتحال الشخصية، الكلية،/االدالء بمعلومات كاذبة للمسؤلين في الجامعة .4

 . عن اخر، او يقدم امتحان عنه
 .  الحكم على الطالب بجناية او جنحة .5
الكلية او االشتراك فيه من غير ترخيص مسبق من /عةكل تنظيم طالبي داخل الجام .6

 . اداراتها
 . الكلية وتعليماتها/كل اشتراك في نشاط جماعي يخل بنظام الجامعة .7
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توزيع النشرات او اصدار الجرائد او جمع التوقيعات او التبرعات، قبل الحصول  .8
ر بعد الحصول استعمال ما ذك اساءة ادارة الكلية، او/على موافقة من ادارة الجامعة

 . على الترخيص
 . الدعوة الى افكار سياسية او طائفية او قبلية او اقليمية .9
 . الكلية المنقولة و غير المنقولة /اتالف اي من ممتلكات الجامعة  .10
اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس،او الي من العاملين او   .11

 . الكلية /الطلبة،في الجامعة
 . وملحقاتها لغير االغراض التي اعدت لها الكلية ومرافقها /مباني الجامعةاستعمال   .12
 . التزوير في الوثائق الرسمية  .13
 . مخالفة تعليمات االقامة في السكن الداخلي  .14

  -:العقوبات التاديبية هي�F5WEא��د�� 

 . التنبيه الخطي .4
 . ول والثاني واالخيراال االنذار بدرجاته الثالث، .5
أو من ينيبه واستدعاء حرس  ب من القاعة الصفية بقرار من عميد الكليةاخراج الطال .6

 . عند الضرورة الخراجهالكلية 
الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط او اكثر من النشاطات الطالبية التي يرتكب  .7

 . فيها المخالفة
التعليمية التي يخل الطالب  حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المادة .8

او حرمانه من حضور جميع هذه الحاضرات واعتباره غائبا  ام اثناؤ تدريسها،بالنظ
 . عنها غيابا غير مشروع

قامة في السكن الداخلي ويعتبر الغياب غيابا الفصل لمدة اسبوع من الدراسة ومن اال .9
 . غير مشروع

 . تغريم الطالب كلفة استبدال او اصالح ما اتلفه .10
 . استبداله او اصالحه الغرامة بمثلي كلفة ما ال يمكن .11
الغاء التسجيل لمادة تعليمية او اكثر من المواد التعليمية في الفصل الدراسي الذي تقع  .12

 . فيه المخالفة
الغاء االمتحانات في مادة تعليمية او اكثر لفصل دراسي واحد واعطاء الطالب صفر   .13

 . يهااختباراته فلتعليمية التي الغيت امتحاناته والجامعة في المواد ا
 . الكلية لمدة فصل دراسي او اكثر/الفصل المؤقت من الجامعة .14
 . الفصل النهائي من السكن الداخلي .15
 . الكلية/الفصل النهائي من الجامعة .16
الغاء الشهادة الجامعية او الجامعية المتوسطة وكشف العالمات الممنوحين للطالب اذا  .17

 . حهمااثبت ان هناك عملية تزوير او احتيال في اجراءات من

�F6WEא��د��  �
يعطى كل طالب يضبط متلبسا بالغش في اي امتحان صفر الجامعة في المادة   .أ 

التعليمية التي غش فيها و يحال الى لجنة تاديب الطلبة بقرار من عميد الكلية بناء 
مراقبي القاعة مرفقا المستمسكات للتنسيب بايقاع العقوبة /على تقرير مقدم من مراقب

وتحال ايضا الى لجنة تاديب الطلبة حاالت الشروع في الغش التخاذ  المناسبة بحقه،
 . العقوبة المناسبة

يفصل من الكلية بقرار  اذا تكرر ضبط الطالب متلبس بالغش في اي امتحان اخر،  .ب 
 . من الرئيس بعد تنسيب من عميد الكلية
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يحال االمر الى لجنة اكتشاف الغش في وقت الحق ال يعفي مرتكبه من المسؤولية و  .ج 
 . ديب الطلبةأت

  -:الجهات المختصة بايقاع العقوبات F7WEא��د�� 

 العميد: اوال
 . الواردة في المادة الخامسة من هذه التعليمات) 4-1(يختص بايقاع اي من العقوبات �
الواردة في المادة الخامسة من هذه التعليمات بناء على ) 10-5(توقع العقوبات من  �

 . لجنة الى عميد الكلية التخاذ القرار المناسبتنسيب ال
 . الرئيس: ثانيا
للرئيس بعد اخذ راي اللجنة العليا لتاديب الطلبة الموافقة على تنسيب مجلس الكلية  �

 . الواردة في المادة الخامسة من هذه التعليمات) 14-11(بايقاع العقوبات من 

 � او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه  يجوز الجمع بين عقوبتين تاديبيتين�F8WEא��د�

 . التعليمات

��F9WEא��د��  �
 . تحفظ قرارات العقوبات التاديبية في ملف الطالب في الكلية  .أ 
وبات التي تم بالعق) ان وجد(تبلغ ادارة الكلية ولي امر الطالب والجهة الموفدة للطالب   .ب 

ايقاع العقوبة من الجهة على ان يتم ذلك خالل اسبوع من , ايقاعها على الطالب
 . المخولة

من المادة الخامسة التي يوقعها ) 10 -1من (ترسل نسخة من العقوبات التاديبية   .ج 
 . التسجيلالطالب الى مدير وحدة القبول و عميد الكلية على

 �  يصدر عميد الكلية شهادة حسن سلوك لكل طالب عدا الذين اوقعت عليهم العقوبة من�F10WEא��د�

 . سة من هذه التعليماتممن المادة الخا )11-14(

  -:لجنة تاديب الطلبة�F11WEא��د�� 

يؤلف مجلس الكلية في مطلع كل عام جامعي ولمدة سنة لجنة تأديب للطلبة تكون  .4
برئاسة مساعد العميد للشؤون الطالبية او من يقوم باعماله وعضوية اثنين من 

يكون مشرف الشؤون الطالبية امينا ة والتدريسية يختارهم مجلس الكلياعضاء الهيئة 
 . للسر

 ديب الطلبة في الكليات التي تضم برنامجينأافقة الرئيس تشكيل لجنة ثانية لتيجوز بمو .5
 . جامعي وجامعي متوسط

تختص لجنة تأديب الطلبة باجراء التحقيق الالزم والتنسيب لعميد الكلية بايقاع العقوبة  .6
 . المناسبة و فق هذه التعليمات

نظر لجنة تأديب الطلبة في القضايا المحالة اليها من عميد الكلية فقط او من ينبه اثناء ت .7
 . غيابه بناء على الشكوى المقدمة

 . غلبية اعضاء اللجنةأيكون تنسيب اللجنة ب .8
  يتم استدعاء الطالب المحال على اللجنة خطيا عن طريق رئيس لجنة تأديب الطلبة،  .9

ل امام اللجنة او التخلف عن المثول امامها يتم اجراء و في حال رفض الطالب المثو
 . التحقيق في غيابه والتنسيب بالعقوبة المناسبة

للطالب المحال على اللجنة تقديم اية بيانات امامها بما في ذلك افادة الشهود ويوقع  .10
 . الطالب افادته الخطية ضمن محضر تعده اللجنة لذلك

لكلية ايقاف الطالب المحال الى اللجنة عن ممارسة يس اللجنة التنسيب الى عميد ائلر .11
نشاط او اكثر من النشاطات الطالبية او االستفادة من المرافق والخدمات الطالبية التي 
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ارتكب فيها المخالفة الى حين الفصل في موضوع تلك المخالفة على ان ال تزيد مدة 
 . الحرمان عن اسبوعين

 :لرئيسترسل الوثائق المبينة ادناه الى ا .12
 . الشكوى المقدمة  .أ 
 . افادة الطالب بموضوع الشكوى خطيا و موقعة  .ب 
 . افادات الشهود موقعة من لجنة التأديب  .ج 
 . التقارير المدعمة  .د 
 . كتاب استدعاء الطالب للمثول امام اللجنة  .ه 
 . تنسيب اللجنة و تنسيب مجلس الكلية  .و 

 � ي القرارات التأديبية المحالة اليه من يؤلف الرئيس لجنة عليا لتأديب الطلبة للنظر ف�F12WEא��د�

 . مجالس الكليات وتقديم التوصيات المناسبة

 � ينظر مجلس الكلية في القضايا التالية المحولة اليه من عميد الكلية او من يقوم بأعماله �F13WEא��د�

 -:اثناء غيابه
ة على القضايا التي سبق ان حولت الى لجنة تأديب الطلبة ولم يصادق عميد الكلي  .أ 

 . التنسيب بشأنها ويكون قرار المجلس نهائيا
القضايا االمنية الهامة التي تتعلق بالنظام وانتظام الدراسة في الكلية والقضايا   .ب 

 . الحساسة المتعلقة بالشرف والعفة
الواردة من هذه ) 14-11(ينسب مجلس الكلية للرئيس العقوبات المناسبة من   .ج 

 . التعليمات بأغلبية الحضور

�א�  ر في عملها الى ان تشكل لجنة جديدة متست اذا انتهت المدة المحددة للجنة تأديب الطلبة،��F14WEد�

 . محلها و يتم اعالم الجامعة بذلك

 � بحق الطالب،  يجوز للجنة تأديب الطلبة او مجلس الكلية التنسيب بتخفيف العقوبة المتخذة�F15WEא��د�

رى تم تقديمها خالل ثالثين يوما من صدور اذا وجدت اعذارا مخففة او مبررات اخ
 . الواردة من المادة الخامسة من هذه التعليمات) 14-11(القرار وكانت للعقوبات من

 . الكلية المتعلقة بالطلبة على لوحة االعالنات/تعلن التعليمات الصادرة عن الجامعة�F16WEא��د�� 

 . تمع الخاصةتسري هذه التعليمات على كليات المج�F17WEא��د�� 

 � على تفسير اي مادة من مواد هذه التعليمات او وجود حاالت ال  في حالة االختالف�F18WEא��د�

 . يرفع االمر للرئيس التخاذ القرار المناسب تعالجها هذه التعليمات،

 . عمداء الكليات مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات�F19WEא��د�� 
 
  


