
  اإلجراءات التأديبية للطلبةتعليمات 

  في جامعة الزرقاء 
  

    اوتعديالته 1994لسنة ) 4(رقم 
 

  
  

    



لسنة ) 4(تعليمات اإلجراءات التأديبية للطلبة في جامعة الزرقاء رقم 
 وتعديالتها 1994

ــاء وتعــديالتها تعليمــات اإلجــراءات التأديبيــة "تســمى هــذه التعليمــات  ):1(المــادة   للطلبــة فــي جامعــة الزرق
  ).  2013-2012(ويعمل بها من بداية العام الجامعي "

  .يكون للكلمات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك ):2(المادة 
  :الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس    :ال
  :العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

  :العميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

  .جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
  .رئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  .عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

   .الكليــــة أو عميــــد شــــؤون الطلبــــة وفقمــــا تــــدل القرينــــة عميــــد
 

تســري أحكــام هــذه التعليمــات علــى جميــع الطلبــة المســجلين فــي الجامعــة بمــا فــيهم طلبــة التعلــيم  ):3(المــادة 
   المستمر ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المنصوص عليها فيها

فـــاعًال، أو شـــريًكا، أو (أو األفعـــال اآلتيـــة التـــي يقـــوم بهـــا الطالـــب ســـواًء أكـــان /األعمـــال و تعـــد ):4(المـــادة 
  :مخالفة تستوجب العقوبة التأديبية) محرًضا، أو متدخالً 

 .مخالفة أنظمة الجامعة وتعليماتها -أ 
 االمتنــاع المــدّبر عــن حضــور المحاضــرات واألنشــطة الجامعيــة األخــرى التــي تقتضــي األنظمــة -ب

 .المواظبة عليها
تها ماســـًا بالشـــرف أو األخـــالق أو اطاأي فعـــل يرتكبـــه الطالـــب فـــي الجامعـــة أو مرافقهـــا أو نشـــ -ج

مخًال بحسن السيرة والسلوك أو أي فعل من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيهـا 
 .داخل الجامعة أو خارجها

الواجبات األكاديمية األخـرى واإلخـالل بتعليمـات أو الغش أو محاولة الغش في االمتحانات أو  -د
 .نظام االمتحانات

االشــتراك فــي أي نشــاط مرافقهــا أو نشــاطاتها أو القيــام بــأي تنظــيم للجمعيــات داخــل الجامعــة أو  -هـ
جمــاعي يخــل بتعليمــات الجامعــة وأنظمتهــا مــن غيــر موافقــة مســبقة مــن الجهــات المختصــة فــي 

 .الجامعة
ي الجامعــــة ومرافقهــــا وملحقاتهــــا لغيــــر األغــــراض المســــموح بهــــا مــــن الجهــــات اســــتعمال مبــــان -و

 .المختصة



داخــل  التبرعــات إصــدار أو اســتخدام المطبوعــات أو األدوات أو توزيعهــا أو إلصــاقها أو جمــع  -ز
الحصـول علـى موافقـة الجهـات المختصـة فـي الجامعـة  الجامعة ومرافقها أو نشاطاتها من غير

 . أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة األنشطة المذكورة
أو فـي الجامعـة  أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التـدريس أو ألي مـن العـاملين -ح

 .لطلبةل
المنقولــة، أو أيــة ممتلكــات تعــود إلحــاق الضــرر فــي أي مــن ممتلكــات الجامعــة المنقولــة وغيــر  -ط

 ..لآلخرين داخل الجامعة ومرافقها
التزوير في الوثائق الجامعية أو االحتيال في الحصول عليهـا أو اسـتعمال األوراق المـزورة فـي  -ي

 .األغراض الجامعية
 .ومرافقها ونشاطاتها اإلخالل بالنظام أو الضبط داخل الجامعة -ك
 .ولو كان مرخصاً  ومرافقها ونشاطاتها واعه داخل حرم الجامعةحمل السالح بمختلف أن -ل
 .انتحال شخصية الغير في أية أمور لها عالقة بالجامعة وشؤونها -م

  :تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يأتي ):5(المادة 
  :أوالً 

 .التنبيه الخطي -أ 
 . إخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء أمن الجامعة عند الضرورة إلخراجه -ب
 .حرمان الطالب من حضور بعض المحاضرات التي يخل الطالب فيها بالنظام أثناء تدريسها -ج
الحرمـــان لمـــدة محـــددة مـــن ممارســـة نشـــاط أو أكثـــر مـــن األنشـــطة الطالبيـــة التـــي ارتكبـــت فيهـــا  -د

 .المخالفة
الحرمـــان لمـــدة محـــددة مـــن االســـتفادة مـــن الخـــدمات التـــي يقـــدمها مرفـــق أو أكثـــر مـــن المرافـــق  -هـ

 .الجامعية التي ارتكبت فيها المخالفة
 .التغريم بمثل الثمن الحالي للشيء أو األشياء المتلفة إضافة إلى نفقات إصالحه -و
 .الطلبةالحرمان من االستفادة من صندوق  -ز
 .اإلنذار الثاني أو اإلنذار المزدوج اإلنذار األول أو -ح
 .اإلنذار النهائي -ط
 .مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفةفي راسبًا  الطالب اعتبار -ي
الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر، وسحب الهوية الجامعية والحرمان من  -ك



فصــل الصــيفي فصــال لغايــات احتســاب عقوبــة الفصــل الــدخول إلــى الحــرم الجــامعي، وال يعــد ال
 .المؤقت

 .الفصل النهائي من الجامعة -ل
 .إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هناك عملية تزوير أو احتيال في إجراءات منحها -م

  

  :ثانياً 
مخالفــة يعاقــب ). خــارج األمــاكن المخصصــة للتــدخين(التــدخين داخــل مبــاني الجامعــة ومرافقهــا   -أ 

 .عليها بالتنبيه الخطي ثم اإلنذار بعد ذلك
يعاقب باإلنذار النهائي كل من ينتهك حرمة شهر رمضان بالمجاهرة باإلفطار سواًء باألكل أو   -ب 

 .الشرب أو التدخين
اإلساءة إلى العقيدة اإلسالمية ومنها سب الـذات اإللهيـة مخالفـة يعاقـب عليهـا باإلنـذار النهـائي   - ج 

 .عام جامعيإلى المخالفة نفسها فيعاقب بالفصل لمدة  الطالب وٕاذا عادفي المرة األولى، 
كــل مــن اعتــدى بالضــرب علــى زميــل لــه داخــل مبــاني الجامعــة ومرافقهــا يعاقــب بالفصــل لمــدة   -د 

 .فصل دراسي واحد أو أكثر وفق تقدير الجهة المختصة بطبيعة المخالفة وظروفها
انتحال الشخصية في االمتحان مخالفة يعاقب عليها بالترسيب في جميع مـواد الفصـل الدراسـي   -هـ

الــذي حــدثت فيــه المخالفــة، إضــافة إلــى عقوبــة الفصــل المؤقــت مــن الفصــل الدراســي الــذي يليــه 
 .. لكال الطرفين

بتهــا أو كــل مــن ارتكــب ســرقة ألي مــن الممتلكــات الخاصــة بالجامعــة او بالعــاملين فيهــا او بطل -و
 .بزوارها يعاقب بعقوبة ال تقل عن الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد

كـــل مـــن اشـــترك أو حـــّرض أو تـــدّخل فـــي أعمـــال عنـــف أو شـــغب أو مشـــاجرات ضـــد طلبـــة أو  -ز
أشخاص آخرين داخل الجامعة او خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة او أي نشاط تقوم 

 .لفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحدبه يعاقب بعقوبة ال تقل عن ا
كل من حاز مشـروبات روحيـة أو مـواد مخـدرة أو تعاطاهـا أو رّوج لهـا أو حضـر تحـت تأثيرهـا  -ح

إلـــى الجامعـــة أو مرافقهـــا أو انشـــطتها يعاقـــب بعقوبـــة ال تقـــل عـــن الفصـــل المؤقـــت لمـــدة فصـــل 
 .دراسي واحد

  .أكثر من العقوبات المنصوص عليها في التعليمات يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو ):6(المادة 
تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى العمادة وتبلغ الجهة المسؤولة بإيقاع  ):7(المادة 

  .العقوبة إلى ولي أمر الطالب وللجهة الموفدة إن وجدت



   ):8(المادة 
  :أوالً 

ي مــــن امتحانــــات المــــواد المســــجل فيهــــا أو الواجبــــات إذا ضــــبط الطالــــب متلبســــًا بــــالغش أثنــــاء أ
  :األكاديمية فتوقع عليه العقوبات اآلتية منفصلة أو مجتمعة

 .اعتباره راسبًا في ذلك االمتحان -أ
 .اعتباره راسبًا في المادة الدراسية التي ضبط متلبسًا بالغش فيها -ب
 .أو فيها جميعاً  الدراسي فصلاعتباره راسبًا في بعض المواد المسجل لها في ذلك ال -ج
 .الذي ضبط متلبسًا بالغش فيه الدراسي اعتباره راسبًا في مواد الفصل -د
 .فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، وهو الفصل التالي للفصل الذي ضبط فيه -هـ
  :ثانياً 

  يقوم عضو هيئة التدريس بتنظيم ضبط في واقعة الغش وتبلغ إلى عميد الكلية 
  ):9(المادة 

  

يؤلف مجلس كل كلية في الشهر األول من كل عام جامعي لجنة للتحقيق علـى مسـتوى الكليـة   -أ
فــي المخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة داخــل مبــاني الجامعــة ومرافقهــا، أو مــع أحــد العــاملين فــي 

ها، ويتولى الكلية، أو االعتداء على مرافق الكلية، وذلك من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس في
عميــد الكليــة إحالــة المخالفــات إلــى هــذه اللجنــة للتحقيــق فيهــا وتنســيب العقوبــة المناســبة لمجلــس 

 .الكلية
 .عمادة بأسماء أعضائهااليسمي مجلس الكلية رئيسًا لهذه اللجنة وتبلغ رئاسة الجامعة  -ب
يؤلـــف مجلـــس العمـــداء فـــي الشـــهر األول مـــن كـــل عـــام جـــامعي لجنـــة أو أكثـــر للتحقيـــق علـــى  -ج

مســتوى الجامعــة فــي المخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة فــي مرافــق الجامعــة وأنشــطتها مــن ثالثــة 
أعضــاء مــن هيئــة التــدريس وعضــوين احتيــاط ويســمى رئيًســا لهــا، ويتــولى عميــد شــؤون الطلبــة 

إلـى هـذه  اتونائبـه إحالـة أيـة مخالفـالجامعـة أ رئيسلـى لجنة التحقيق، و إحالة هذه المخالفات إل
 .اللجنة، للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة

  
  ):10(المادة 

لجنــة تأديــب تتكــون مــن خمســة أعضــاء مــن  لجــامعيفــي مطلــع العــام ا يؤلــف مجلــس العمــداء -أ



وعضوين احتياط؛ للنظر فـي مخالفـات الطلبـة  الهيئة التدريسية من بينهم عميد شؤون الطلبة
 .المحالة إليها من لجان التحقيق ويكون عميد شؤون الطلبة رئيًسا لهذه اللجنة

 .تكون جلسة اللجنة التأديبية قانونية بحضور أغلبية األعضاء وتتخذ قراراتها باألغلبية -ب
يجــوز ألي مــن األعضــاء أن  لمجلــس العمــداء أن يعفــي أيــًا مــن أعضــاء لجنــة التأديــب، كمــا -ج

العمــداء إعفــاءه، وفــي كلتــا الحــالتين يحــل عضــو االحتيــاط بــديًال لمــن تــم  مجلــس يطلــب مــن
 .إعفاؤه

تنظر لجنة التحقيق على مستوى الجامعة أو على مستوى الكلية المعنية في المخالفة  .1 -د
مـن تـاريخ المحالة إليها خـالل أسـبوع مـن تـاريخ إحالتهـا وتصـدر قرارهـا خـالل أسـبوع 

  .إنتهاء إجراءات التحقيق
تبلغ لجنة التأديب على مستوى الجامعة أو مجلس الكلية بقرار اللجنة الوارد في البند  .2

 .خالل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار) 1(
بشــأن  قرارهــا/يصــدر مجلــس الكليــة أو لجنــة التأديــب علــى مســتوى الجامعــة قــراره .3

ة المختصة خالل أسبوعين من تاريخ تبليغه من اللجن إليها/إليه المحالة المخالفة
 .القرار ويبلغ الطالب القرار حال االنتهاء من اإلجراءات السابقة

فـــي حالـــة تعـــذر تبليـــغ المطلـــوب تبليغـــه مـــن الطلبـــة بالـــذات لغايـــات التحقيـــق أو  .4
التأديب أو العقوبـة يجـري التبليـغ علـى لوحـة إعالنـات خاصـة فـي عمـادة شـؤون 

ونســخة علــى لوحــة إعالنــات الكليــة التــي يتبــع لهــا الطالــب ويعتبــر بحكــم  الطلبــة
 .المتبلغ بمرور ثالثة أيام على إعالنها

  

إذا انتهــت المــدة المحــددة أليــة لجنــة مــن لجــان التحقيــق ولجنــة التأديــب تســتمر كــل مــن لجــان  ):11(المــادة 
  .ة تحل محلهاالتحقيق والتأديب في ممارسة صالحياتها إلى أن تشكل لجان جديد

  

تكون جميع قرارات العقوبات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليهـا فـي الفقـرات  :)12(المادة 
مــــن هـــذه التعليمــــات، إذ يحــــق للطالـــب أن يســــتأنف القــــرار ) 5(مـــن المــــادة ) م(و ) ل(و ) ك(

تبليغـــه القـــرار، الصـــادر بحقـــه منهـــا إلـــى مجلـــس العمـــداء خـــالل خمســـة عشـــر يومـــًا مـــن تـــاريخ 
  .ولمجلس العمداء أن يصادق على العقوبة أو يعدلها أو يلغيها

  

  :تحدد صالحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو اآلتي ):13(المادة 
لعضــو هيئــة التــدريس أو مــن يــدرس المــادة حــق توقيــع جميــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي  -أ



يؤدي حرمـان الطالـب  من هذه التعليمات شريطة أالّ ) 5(من المادة ) جـ(و ) ب(و ) أ(الفقرات 
 .من المحاضرات أو إخراجه منها في هذه الحالة إلى حرمانه من المادة إال بقرار من العميد

  للعميـــــــــــــــد المخـــــــــــــــتص حـــــــــــــــق توقيـــــــــــــــع العقوبـــــــــــــــات المنصـــــــــــــــوص عليهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المـــــــــــــــادة  -ب
مــن البنــد ثانيــًا مــن ) أ  (أوًال، ورقــم مــن البنــد ) ز-أ(مــن هــذه التعليمــات فــي الفقــرات مــن ) 5(

 .المادة نفسها
لمجــالس الكليــات أو لجنــة التأديــب حــق توقيــع أي مــن العقوبــات المنصـــوص عليهــا فــي المــادة  -ج

 .من هذه التعليمات) 5(
  ):14(المادة 

إذا أقيمــت دعــوى جزائيــة ضــد طالــب فــال يجــوز اتخــاذ أيــة إجــراءات تأديبيــة بحقــه ناشــئة عــن  -أ
 .همة الجزائية الموجهة إليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوىالت

إن صدور القرار في الدعوى الجزائية بعدم مسؤولية الطالب أو تبرئته من التهمة المنسوبة إليه  -ب
 .ال يمنع من اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه

ب فـي الجامعـة فـي حالـة حـدوث اضـطراب لمجلس العمداء أن يتـولى اختصاصـات لجنـة التأديـ :)15(المادة 
أو إخالل بالنظام فـي الجامعـة يتسـبب عنـه عـدم انتظـام الدراسـة أو وقـوع حالـة تهـدد بـذلك ممـا 

  .يستدعى البت السريع
طالعـه اال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها أو بعدم  ):16(المادة 

  .اإلعالنات فيهاعلى ما ينشر في لوحات 
  ):17(المادة  

ملغـــاة حكمـــا بعـــد مـــرور فصـــلين دراســـيين علـــى ) أ، ز/ أوالً / 5(تعتبـــر العقوبـــات الـــواردة بالمـــادة  .1
  .إيقاعها بحق الطالب إذا لم يرتكب خالل هذه المدة مخالفة أخرى

دراســية علــى ملغــاة حكمــا بعــد مــرور أربعــة فصــول ) ح/ أوالً / 5(تعتبــر العقوبــات الــواردة بالمــادة  .2
 .إيقاعها بحق الطالب إذا لم يرتكب خالل هذه المدة مخالفة أخرى

ملغــاة حكمــا بعــد مــرور خمســة فصــول دراســية علــى ) ط/أوالً / 5(تعتبــر العقوبــات الــواردة بالمــادة  .3
 .إيقاعها بحق الطالب إذا لم يرتكب خالل هذه المدة مخالفة أخرى

 .لغايات احتساب مدة اإللغاء الحكمي لمفعول العقوبة ال يعتبر الفصل الصيفي فصالً .  4         
يبـت فـي كمـا يصدر مجلس العمداء التعليمات الخاصة بـإجراءات التحقيـق فـي مخالفـات الطلبـة  ):18(المادة

  .الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات
 


