تعليمات رقم (  )7لسنة 2017
ن
الحسي التقنية
تعليمات سلوك الطلبة صادرة عن مجلس عمداء جامعة
ن
بمقتض الفقرة ( )11من المادة ( )17من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة 2009
ن
ن
الحسي التقنية ويعمل بها من
المادة  : 1تسىم هذه التعليمات:تعليمات "سلوك الطلبة " يف جامعة
ن
المسجلي بالجامعة.
تاري خ إقرارها من مجلس العمداء،وترسي عىل جميع الطلبة
التعريفات
ن
ن
المعان المبينة إزاء كل منها:
المادة  : 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات
ي
الجامعة

ن
الحسي التقنية
 :جامعة

الرئيس

 :رئيس الجامعة

المجلس

ن
 :مجلس العمداء يف الجامعة

العميد

 :عميد شؤون الطلبة

الت يتبع لها الطالب
عميد الكلية :عميد الكلية ي
القسم

األكاديىم الذي يتبع له الطالب
 :القسم
ي

 :لجنة التحقيق المشكلة حسب هذه التعليمات
اللجنة
ن
ن
الحسي لألعمال
مبان والمرافق التابعة للجامعة أو مجمع
الحرم
الجامع:جميع ال ي
ي
 :أي طالب أو طالبة مسجلون ن يف أي من برامج الجامعة.
الطالب
المخالفات
المادة  : 3تعتب األعمال التالية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أيا" منها أو يشارك فيها أو يحرض عليها
للعقوبات التأديبية المبينة ن يف هذه التعليمات.
أ  -المخالفات األكاديمية:
ن
ن
ن
الجامع.
الت تقام يف الحرم
 .1اإلخالل بالنظام واإلنضباط يف المحاضات والندوات واألنشطة ي
ي
ن
ن
تقتض األنظمة
الت
 .2اإلمتناع المقصود عن حضور المحاضات أواألنشطة الجامعية األخرى ي
ي
ن
واإللبام بها.
والتعليمات المواظبة عليها
ن
 .3الغش أو محاوة الغش بجميع أنواعه سواء يف اإلختبارات ( (Assignmentأو المتطلبات األكاديمية أو
الفعاليات والنشاطات األكاديمية.
أكاديىم بدال" عنه .
 .4اإلتفاق مع طالب أو شخص آخر لتأدية إختبار أو متطلب
ي

ن
ن
الحرف للمعلومات يف اإلختبارات والواجبات األكاديمية واألبحاث من اإلنبنت
 .5الرسقة األدبية والنقل
ي
أو من أي مصدر آخر دون توثيق المصادر المنقولة عنها.

ب  -المخالفات السلوكية:
ن
العاملي أو الطلبة ن يف الجامعة.
 .1أي إهانة أو إساءة يرتكبها الطالب بحق عضوهيئة التدريس أو أي من
ن
 .2أي فعل يرتكبه الطالب ويمس باألخالق وحسن السلوك إن كان داخل الجامعة أو يف نشاطات
وفعاليات خارجية تشارك بها الجامعة.
 .3إرتكاب أعمال العنف والمشاركة ن يف مشاجرات ضد طلبة أوأشخاص آخرين داخل الجامعة .
ن
خط مسبق من الجهة
مبان الجامعة ومرافقها لغب األغراض المسموح بها بدون إذن
 .4إستعمال ن ي
ي
المختصة يف الجامعة.
ن
 .5توزي ع ر
جماع
النرسات أو إلصاقها أو تعليق الالفتات أو جمع التبعات أو المشاركة يف تنظيم أونشاط
ي
غب مرخص بدون الحصول عىل موافقة الجهة المختصة ن يف الجامعة .
ن
القواني واألنظمة المرعية وتخل باألمن والنظام
 .6جمع تواقيع عىل منشورات أوبيانات تتعارض مع
داخل الجامعة.
 .7إستعمال أو حمل أي مواد ممنوعة كاألسلحة (المرخصة أو غب المرخصة)او أي أدوات إيذاء أو
الكحول أو المخدرات عىل سبيل المثال ال الحرص.
 .8التعمد باتالف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة أو غب المنقولة.
ن ن
ن
للتدخي.
لتدخي يف غب األماكن المخصصة
 .9ا
 .10تزوير الوثائق الجامعية أو تزويد الجامعة بوثائق مزورة .
 .11إعطاء وثائق أو هويات جامعية للغب أو إنتحال شخصية شخص آخر بقصد إستعمالها بطريقة غب
قانونية.
 .12مخالفة أنظمة الجامعة وتعليماتها.
العقوبات
ن
المادة  : 4يعاقب الطالب الذي يرتكب أيا" من المخالفات المنصوص عليها يف المادة ( )3من هذه التعليمات
بعقوبة أو أ كب من العقوبات التالية:
أ -التنبيه الشفوي بإيقاع عقوبة أقض.
الخط .
ب  -التنبيه
ي
ن
الثان.
ج –اإلنذار األول واإلنذار ي
النهان ووضع الطالب تحت المراقبة للتوقف عن إرتكاب المخالفات.
د -اإلنذار
ي
ن
ه -إعتباره راسبا" يف مادة أو أكب من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
ن
الت يخل الطالب فيها
و-الحرمان لمدة محدودة من المشاركة يف النشاطات والخدمات الطالبية ي
بالنظام.
اس أو أكب .
ز-الحرمان من اإلستفادة من صندوق دعم الطالب لفصل در ي
اس أو أكب.
ح -الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل در ي
النهان من الجامعة.
ط-الفصل
ي
ن
ن
ي-إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبي أن هناك تزويرا" أو إحتياال" يف إجراءات منحها.

صالحيات إيقاع العقوبات
المادة : 5
ن
التال :
أ -تحدد صالحيات إيقاع العقوبات المنصوص عليها يف المادة ( )4من هذه التعليمات عىل النحو ي
ن
للمخالفتي (  ) 1و (  ) 2من المخالفات األكاديمية المنصوص
 -1لمدرس المادة إيقاع العقوبة ( أ )
عليها ن يف الفقرة ( أ ) من المادة ( .) 3
ن
للمخالفتي ( )1و ( )2من المخالفات األكاديمية
الخط
األكاديىم إيقاع عقوبة التنبيه
 -2لرئيس القسم ن ي
ي
المنصوص عليها يف الفقرة (أ) من المادة (.)3
 -3لعميد الكلية إيقاع العقوبات (أ – ه).
 -4للعميد إيقاع العقوبات(أ،ب،ج،و).
 -5للرئيس أو نائبه إيقاع العقوبات (أ – ح).
 -6للمجلس إيقاع العقوبات (أ) – (ي).
ن
ب-يتم إيقاع العقوبة من عميد الكلية أو العميد (حسب مقتض الحال) عىل ضوء تنسيب لجنة التحقيق
ن يف حال قناعته بالعقوبة المنسب بها.
ن
ج -يف حال عدم قناعة عميد الكلية أو العميد بتنسيب لجنة التحقيق يرفع األمر للمجلس إلتخاذ القرار
النهان حول العقوبة.
ي
ن
د -يف حال نسبت لجنة التحقيق بعقوبة تتجاوز صالحية عميد الكلية أو العميد يرفع األمر للمجلس
النهان حول العقوبة.
إلتخاذ القرار
ي
اللجان واجراءات التحقيق
ن
ن
الجامع اللجان التالية:
المادة  : 6تشكل يف الجامعة يف مطلع العام
ي
أ  -لجنة التحقيق عىل مستوى الكلية
.1

.2
.3

.4

ن
ن
يؤلف مجلس كل كلية لجنة تتول التحقيق يف المخالفات األكاديمية للطلبة المنصوص عليها يف
الفقرة (أ) من المادة ( )3من هذه التعليمات تضم ثالثة أعضاء هيئة تدريس من الكلية وعضو رابع
إحتياط.
يسىم مجلس الكلية رئيسا" لهذه اللجنة وتبلغ رئاسة الجامعة بأسماء أعضائها.
ي
الت يرتكبها الطلبة داخل كليته إل هذه اللجنة للتحقيق فيها
المخالفات
إحالة
الكلية
عميد
يتول
ي
وتنسيب العقوبة المناسبة لعميد الكلية ليتم فرضها عىل الطالب المخالف وفق الصالحيات
المنصوص عليها ن يف المادة ( )5من هذه التعليمات.
ن
الخط يف حالة إرتكاب
األكاديىم بتنسيب من مدرس المادة إيقاع عقوبة التنبيه
لرئيس القسم
ي
ي
ن
ن
الطالب أحد المخالفتي ( )1و( )2المنصوص عليهما يف الفقرة (أ) من المادة ( )3من هذه
التعليمات ر
مباشة دون تحويلها للجنة التحقيق.

ب  -لجنة التحقيق عىل مستوى الجامعة
.1

.2
.3
.4

ن
ن
يؤلف مجلس العمداء لجنة أو أكب للتحقيق يف المخالفات السلوكية المنصوص عليها يف الفقرة
(ب) من المادة ( )3من هذه التعليمات بحيث تضم ثالثة أعضاء هيئة تدريس وعضو رابع إحتياط
ن
الت يرى مشاركته
باإلضافة إل أحد الطلبة يختاره العميد يف كل حالة تحقيق ويدعوه لإلجتماعات ي
فيها مفيدة للتحقيق.
يسمت مجلس العمداء رئيسا" لهذه اللجنة من ن
بي األعضاء الثالثة.
ي
ن
الت ترفع له من الجهات المختلفة يف الجامعة إل هذه
السلوكية
المخالفات
إحالة
العميد
يتول
ي
اللجنة للتحقيق فيها والتنسيب بالعقوبة المناسبة.
ن
ن
المخالفتي ( )6أو()9المنصوص عليهما
للعميد إيقاع عقوبة التنبيه يف حالة إرتكاب الطالب أحد
نف الفقرة (ب) من المادة ( )3من هذه التعليمات ر
مباشة وبدون تحويلها للجنة التحقيق وللعميد
ي
الخط بخدمة مجتمعية ن يف أحد مرافق الجامعة.
التنبيه
عقوبة
إستبدال
ي

ج  -أحكام عامةلجراءات التحقيق
.1

.2
.3
.4
.5
.6

ن
ن
ن
الفقرتي(أ) و (ب) من هذه المادة يف المخالفة المحالة إليهما
لجنت التحقيق المشار إليهما يف
تنظر
ي
لت احالتها لها خالل أسبوع من تاري خ إنتهاء
خالل أسبوع من تاريخها وتصدراللجنة تنسيبها للجهة ي
إجراءات التحقيق .
يبلغ الطالب باي عقوبة مفروضة عليه خطيا" خالل مدة ثالثة أيام من صدور قرارلجنة التحقيق.
ال يعاقب الطالب عىل المخالفة الواحدة من أكب من جهة.
ن
ن
الفقرتي أ 4/و ب 4/من المادة( )6من هذه التعليمات ال يجوز إيقا ع أي عقوبة
بإستثناء ما ورد يف
عىل أي طالب بدون السب بإجراءات التحقيق واإلستئناف المنصوص عليها ن يف هذه التعليمات .
ن
ن
ن
ن
الفقرتي (أ)
اللجنتي المشار إليهما يف
ال يجوز ان يشارك عضو هيئة التدريس يف أكب من لجنة من
و (ب) من هذه المادة.
تكون جلسات اللجان قانونية بحضور أغلبية األعضاء وتتخذ قراراتها باألغلبية.

د -الحاالت الخاصة
ن
ن
مع مراعاة األحكام الواردة يف هذه التعليمات يجوز يف حاالت خاصة يقدرها الرئيس إيقاع أي من
ن
ن
المخالفي وذلك بالتنسيق
العقوبات المنصوص عليها يف المادة ( )4من هذه التعليمات عىل الطلبة
ن
ن
المعت وبدون إتباع اإلجراءات المنصوص عليها يف
والتوافق مع عميد شؤون الطلبة وعميد الكلية
ي
هذه التعليمات.

استئناف العقوبة
المادة :7
ن
أ  -للطالب الحق يف إستئناف العقوبة المفروضة عليه خالل أسبوع من تاري خ تبليغه بها خطيا".
ن
مقتض
ب -يقدم الطالب طلب إستئناف العقوبة للمجلس بواسطة عميد كليته أو العميد حسب
الحال.
ج -يقوم عميد الكلية أو العميد برفع طلب اإلسئناف للمجلس خالل ثالثة أيام من تاري خ تقديم
الطلب مرفقا" به أوراق التحقيق وأي مستندات أخرى ذات عالقة.
ن
د -يقوم المجلس بدراسة طلب اإلستئناف يف أول جلسة تعقد بعد إستالم الطلب ويصدر قراره عىل
ن
القانون إن كان ذلك نضوريا"
ضوء التحقيق والمعطيات األخرى وإستشارة مستشار الجامعة
ي
خالل مدة ال تتجاوز خمسة ر
عرس يوما" من تاري خ إستالم المجلس الطلب.
ه -يكون القرار الذي يصدره المجلس قطعيا ويبلغ به الطالب خطيا" بواسطة العميد أو عميد
الكلية.

أحكام عامة
ن
المادة  :8بإستثناء ما ورد يف الفقرة (ب) من المادة ( )4والفقرة (د) من المادة ( )6من هذه التعليمات ال يجوز
ن
إيقاع أي عقوبة عىل أي طالب بدون السب بإجراءات التحقيق واالستئناف المنصوص عليهما يف هذه
التعليمات.
المادة  : 9إذا أدت المخالفة الت إرتكبها الطالب إل إتالف أي من أموال الجامعة أو أموال الغب ن
فيلبم بدفع
ي
قيمة ما أتلفه بقرار من الرئيس بناء عىل تنسيب الجهة المعنية وال يعفيه ذلك من إيقاع عقوبة
أخرى تتناسب مع طبيعة المخالفة.
ن
ن
ن
المادة  :10يجوز الجمع ن
تأديبيتي أو أكب من العقوبات المنصوص عليها يف هذه التعليمات ووفق
عقوبتي
بي
الصالحيات المحددة ن يف هذه التعليمات.
ن
الت يراها متاسبة عىل
المادة :11بالرغم مما ورد يف هذه التعليمات للرئيس أو نائبه إيقاع العقوبة أو
العقوبات ي
ن
الطالب الذي يرتكب عالنية أي من المخالفات السلوكية المنصوص عليها يف الفقرة ( ب ) من المادة
( .) 3
ن
المادة  :12تكون قرارات فرض العقوبات خطية ويوقع الطالب عىل إستالمها وتحفظ يف ملفه لدى عمادة
ن
المعت ودائرة القبول والتسجيل والجهة الموفدة إن وجدت.
شؤون الطلبة،ونسخة منها لعميد الكلية
ي
المادة  :13ال يجوز ألي طالب أن يعبض بعدم علمه بهذه التعليمات أو أي من مالحقها بعد إستالمه نسخة منها
ن
ر
ون.
عند التحاقه بالجامعة أو نرسها عىل موقع الجامعة اإللكب ي
ن
ن
ن
وف أي إختالف ينشأ
الت لم يرد عليها نص يف هذه التعليمات ي
المادة : 14يبت مجلس العمداء يف الحاالت ي
عن تطبيقها.

