جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

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

المادة (:)1

تس م هذهمملتذليتات ممليذاتات ممليذتلبةمميذليمتةمممذنممألذلل امممذ ممل ذل هت مممذيس م مذ2012اذو ا ممبذا مملذ
ل تةل لًرذ ذتلريخذ .2012/3/20ذ

المادة (:)2

تسريذأحكلمذهلتذليتات ليذ تهذل عذمتةمذليلل امذو تهذليمتةمذلي سلتة ذنألذليا لر جذوليبورليذ
ليخلصمذنة ل،ذويخضاو ذيألحكلمذولإللرلءليذليتلبةا مذلي صوصذ تة لذنألذهلتذليتات لي .ذ

المادة (:)3

تاممبذل

ممل ذلآلت مممذ خليفممليذسممتوك م،ذتام ذمرضذليمليمميذليممليذةرتيمميذأ ملًذ

لي صوصذ تة لذنألذهلتذليتات لي :ذ

أ.

ذلال ت لعذلي بارذ

ذحضورذلي حلضمرلي،ذأوذ م ذل

مملذيتادوةممليذليتلبةا مممذ

مل ذل خمرتذليتمألذتدضمألذل م ممذ

وليتات ممليذةلي ولمة مممذ تة مملذأوذليتحم مريضذ ت ممهذ خليف مممذل م مممذوليتات ممليذوليدم م لررليذ
ليلل ا م .ذ
ي.

ذليغشذنألذلالختةلرذأوذلال تحمل ذأوذلالتمترلأذأوذليتمروعذن مو،ذأوذلإلخمل ذةلي مملمذوتاكةمرذ

ج.

ذأيذناممبذ ممللذةليتممرلذأوذليي لر مممذأوذل خممل ،ذأوذ خممبذةحس م ذليسممةرلذوليسممتوأ،ذأوذ م ذ

لي بوءذليولليذتونرتذن و.

ت ممل وذلإلسم مملءلذ ي ممهذس م م امذليلل ام مممذأوذليا ممل تة ذنة م مملذأوذمتات مممل،ذأوذل
ب.

م مرللذوليتدليةم ممبذ

ليلل ا مذة لذنألذليأذأيذنابذ ذهللذليداةبذةرتيةوذليملييذخلرجذليلل ام .ذ

ذلي تلركمذنألذأيذت م مذبلخبذليلل امذ ذغةرذترخ صذ ساقذ ذليل مليذلي ختصمذنألذ
ليلل ام،ذأوذلالتترلأذنألذأيذ تلطذل مل ألذةخمبذةليدول مبذليت م ممذلي لنمللذنمألذليلل امم،ذ
أوذليتحريضذ ت و .ذ

هم.

ذلستا ل ذ ةل ألذليلل امذيغةرذل غرلضذليتألذأ بيذي ل،ذأوذلستا لي لذبو ذ ل ذ ساق .ذ

و.

ذتوزيعذلي ترليذأوذ يصلق لذأوذ صبلرذلرلئبذحلئطذةلييت لي،ذأوذل عذليتار مليذأوذليتولق معذ
ذولي م مملمذليلممل األ،ذأوذلإلسمملءلذ ي ممهذليوح ممبلذليوم مممذأوذ

ليتممألذ م ذتممل لذلإلخممل ذةممل

لي سللذةليتالئرذليبة مذأوذلي ةلبئذليس لس مذيتاتب .ذ
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ز.

ذلإلخممل ذةلي ممملمذولال ضممةلطذليتمملة ذتدتضممة لذلي حلضمرلي،ذأوذلي ممبوليذأوذل تممممذليتممألذ

ح.

ذأيذ هل مممذأوذ سمملءلذةرتيا مملذليمليمميذةحممقذ ضمموذهةئمممذليتممبريل،ذأوذأيذ م ذلياممل تة ذأوذ

تدلمذبلخبذليلل ام .ذ

ليمتةمذنألذليلل امذأوذأيذزلئرذي ل .ذ
ط.

ذ تللذ تتيليذليلل امذلي دويم،ذوغةرذلي دويم .ذ

ي.

ذليتزويم ممرذنم ممألذليوام مملئقذليلل ا م مممذأوذلالحت م ممل ذنم ممألذليحصم ممو ذ تة م ممل،ذأوذلسم ممتا ل ذل و لر ذ

أ.

ذ ممملءذأيذوا دمممذيآلخمري ،ذةدصممبذلسممتا لي لذةمريدمممذغةممرذ تممرو مذأوذرنممضذ ارلزهمملذ ممبذ

لي زورلذنألذأيذأغرلضذلل ا م .ذ

ليمتيذ ذلي رللعذلي ختصمذةليلل ام .ذ
.

م.

ذسرقمذأيذ ذ تتيليذليلل امذأوذ تتيليذليال تة ذا ل .ذ

ذليتح مريضذأوذلالتفممل ذأوذلالتممترلأذ ممعذليمتةممم،ذأوذأتممخلصذكخ مري ذ تممهذلرتيممليذأ ممل ذ
فذأوذ تللرليذضبذليمتةم،ذأوذأتخلصذكخري ذبلخبذليلل ام .ذ

.

ذ خليفمذأ م مذليلل امذوتات لت لذأوذلال تبلءذليتفمألذأوذلياب ألذ تهذأيذتخصذكخرذنألذ
ليلل ام .ذ

ل.

ذ بخل ذأيذ ولبذ ك ذلستخبل لذيغرضذغةرذ تروعذ يهذليحرمذليلل األ .ذ

ع.

ذح لزلذ ولبذ خبرلذأوذ سكرلذأوذتالمة لذأوذلالتللرذا لذأوذليترويجذي لذأوذحضمورذليمليميذ
يهذليحرمذليلل األذوهوذتحيذتلاةرهل .ذ

ل.

ذح لزلذأوذلستخبلمذأيذأبللذتابذسلحلًذة وليذتاريفذقل و ذليادوةليذل رب ألذي ل .ذ

ص .ذل تحل ذتخص مذلآلخري  .ذ

المادة (:)4

تحببذليادوةليذيت خليفليذليتلبةا مذيتمتةمذة لذةت لسيذ عذ وعذلي خليفمذليولربلذنمألذلي ملبلذ )3ذ تمهذ
لي حوذلآلتأل :ذ
أ.

ذليت ا وذليخمأل .ذ

ي.

ذلإلخرلجذ ذقل مذليتبريل،ذولستب لءذل

ج.

ذليحر ممل ذ م ذحضممورذةاممضذ حلض مرليذلي مولبذليتممألذةخممبذليمليمميذةلي ممملمذأا مملءذتبريس م لذ
تهذأ ذالذةتللوزذ ببهلذ

ذليلل األذ بذليضرورلذإلخرلجذليمليي.

ذخ لذ حلضرليذييبذ خليفم .ذ

ب.

ذليحر ل ذي مبلذ حمببلذ م ذلالسمتفلبلذ م ذليخمب ليذليتمألذ دمب لذ رنمقذأوذأيامرذ م ذلي لرنمقذ

هم.

ذليحر ل ذي بلذ حببلذ ذ لرسمذ تلطذأوذأيارذ ذل تممذليملا مذليتألذلرتيايذلي خليفمذنة ل .ذ

و.

ذلإل للرذابرللتوذليالث:ذل و ذوليال ألذولي لئأل .ذ

ليلل ا مذليتألذتمذلرتيليذلي خليفمذنة ل .ذ
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ذ دللذلال ت لزليذلي لي مذيفصبذبرلسألذولحبذأوذأيار .ذ

ح.

ذليغ لر مذة لذالذتدبذ

ط.

ذ يغلءذليتسلةبذنألذ لبلذأوذأيامرذ م ذ مولبذليفصمبذليمليذتدمعذن موذلي خليفممذول تةملرذليمليميذ

ي.
أ.

سحةلًذ

ذ اتألذق مذليتألءذأوذل ت لءذليتألذأتتف لذليمليي .ذ

ل .ذ

تةلرذليملييذرلسةلذنألذ لبلذأوذأيار .ذ
ذ
ذل

ذليفصممبذلي تقمميذ م ذليلل امممذي ممبلذنصممبذب لرسممألذولحممبذأوذأياممرذوالذ اممبذليفصممبذليص م فألذ
نصم ملًذب لرسم م لًذي مملتذليغل مممذوالذ سم م لذيتملي مميذلي فص ممو ذةليب لرس مممذي ممللذليفص ممب،ذك مملذالذ

تحتسيذيتملييذلي ولبذليتألذبرس لذنألذأيذ تسسمذتات مذأخرتذأا لءذنترلذليادوةم .ذ
.

ذليفصبذلي لئألذ ذليلل ام .ذ

.

ذ يغلءذقرلرذ لذليت لبلذ للذتاة ذأ ذه ليأذتزويرلذأوذلحت لالذنألذ تمتةليذليحصو ذ تة ل .ذ

م.

المادة (:)5

أ.
ي.

ذتاتةقذ لذليت لبلذليات مذة لذالذةتللوزذنصتة ذبرلسةة  .ذ

ذةلمموزذليل ممعذاممة ذ دممويتة ذتمملبةاةتة ذأوذأياممرذ م ذليادوةممليذلي صمموصذ تة مملذنممألذلي مملبلذ
)4ذ ذهلتذليتات لي .ذ

ذنألذحليمذ دلعذ دوةمذليفصبذلي تقيذ ذليلل امذتسحيذهو مذليملييذلي فصمو ،ذو معذ
م ذليممبخو ذ يممهذليحممرمذليلممل األ،ذخممل ذ ممبلذليفصممبذ الذا م ل ذ سمماقذ م ذ ةممبذتممتو ذ
ليمتةم .ذ

ج.

المادة (:)6

تحببذصلح ليذ دلعذليادوةليذليتلبةا مذ تهذليمتةمذ تهذلي حوذلآلتأل :ذ
أ.

ي.

المادة (:)7

ذ حرمذليملييذليليذنصبذ ذليلل امذنصلًذتلبةا لًذ لئ لًذ ذليحصو ذ تهذت لبلذحس ذ
ستوأ،ذك لذ ا مذلسمذليملييذلي فصو ذ لئ لًذ تهذليلل اليذليرس مذوليخلصمذكلنم .ذ
ذ ح ممقذياض مموذهةئ مممذليت ممبريل،ذ د مملعذليادوة ممليذلي ص مموصذ تة مملذن ممألذليفدم مرليذ أ)ذو ي)ذ
و ج)ذ ذلي لبلذ )4ذ ذهلتذليتات لي،ذو ت وذتات غذليأذخم لًذ يهذرئ لذليدسممذوليا ةمب.ذ
و تهذليا ةبذتات غذ ةبذتتو ذليمتةمذو بةرذليداو ذوليتسلةبذخم لً .ذ

ذ ح ممقذي لت مملذليتلبة ممي،ذ د مملعذليادوة ممليذلي ص مموصذ تة مملذن ممألذلي مملبلذ )4ذوند مملذيد ل ت مموذ
ةليادوةمذلي لسةمذيت خليفمذلي اروضمذ ت و .ذ

ج.

ذ حقذيا ةبذتتو ذليمتةمذ صلبرلذأيذ ولبذةبخت لذليمتةمذيغرضذغةرذ تروع .ذ

أ.

ذ للذضممةطذليمليمميذأا مملءذتلب مممذلالختةمملرذأوذلال تحممل ذنممألذ ح ممبتذلي مولبذ تتةسمملذةممليغشذأوذ
اايذأ وذسل بذغةرتذ تهذليأذتوقعذ ت وذليادوةليذلآلت مذ لت ام :ذ

.1

ذتول وذ دوةمذلإل للرذيو .ذ

 .2ذل تةلرتذرلسةلذنألذتتأذلي لبل .ذ
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 .3ذ يغلءذتسلةتوذنألذةد مذلي ولبذلي سلتمذيوذنألذليأذليفصبذول تةلرتذ سحةلًذ

ل .ذ

ذ للذضةطذليملييذأا لءذتلب ممذلالختةملرذأوذلال تحمل ذنمألذ حممبتذلي مولبذوهموذ حملو ذليتمروعذ
ةليغشذأوذحلو ذ سل بلذغةرتذ تهذليغشذتوقعذ ت وذليادويتل ذلآلتةتل ذ لت اتة ذوه ل :ذ
.1

ج.

ذتول وذ دوةمذلإل للرذيو .ذ

 .2ذل تةلرتذرلسةلذنألذليأذلالختةلرذأوذلال تحل  .ذ

ذ حم ممقذي م ممبرلذلي م مملبلذ للذليتتم ممفذليغم ممشذنم ممألذ للةم ممليذليمليم مميذةام ممبذتلب م مممذلالختةم مملرذأوذ
لال تحل ،ذ حليمذلي وضوعذ يهذ لتلذليتلبةميذنمألذليلل اممذوليمأذ م ذخمل ذرئم لذليدسممذ

ذ

المادة (:)8

وليا ةب.
أ.

ذتوقعذ تهذليملييذليليذلتفقذ عذملييذكخرذأوذتخصذكخمرذ تمهذليمبخو ذيتلب ممذلختةملرذ
أوذل تحل ذابالذ وذوااميذبخويموذناملًذيممتلب مذليمأذلالختةملرذأوذلال تحمل ذليادوةمليذلآلت ممذ
لت ام :ذ

.1

ل تةلرتذرلسةلذنألذتتأذلي لبل .ذ

.2

يغلءذتسلةتوذنألذةد مذلي ولبذلي سلتمذيوذنألذليأذليفصبذول تةلرتذ سحةلًذ

.3

ل.

نصممتوذ م ذليلل امممذ تقتملًذي ممبلذنصممبذب لرسممألذولحممبذ تممهذل قممب،ذل تةمملرلذ م ذليفصممبذ
ليليذةتألذليفصبذليليذضةطذن و.

ي.

ذتوق ممعذ ت ممهذليملي مميذلي ممليذبخ ممبذلالختة مملرذأوذلال تح ممل ذا ممبالذ م م ذملي مميذكخ ممرذليادويت ممل ذ
لآلتةتل ذ لت اتة  :ذ

.1
.2
ج.

يغلءذتسلةتوذنألذلي ولبذلي سلتمذيوذنألذليأذليفصبذول تةلرتذ سحةلًذ

ل .ذ

نصممتوذ م ذليلل امممذ تقتملًذي ممبلذنصممبذب لرسممألذولحممبذ تممهذل قممب،ذل تةمملرلذ م ذليفصممبذ
ليليذةتألذليفصبذليليذضةطذن و.

ذ للذكممل ذليتممخصذليممليذبخممبذقل مممذلالختةمملرذأوذلال تحممل ذ م ذغةممرذمتةمممذليلل امممذن حممل ذ
يهذليل ليذلي ختصم .ذ

المادة (:)9

أ.
ي.

ذ للذاايذأ ذليملييذحرضذأوذبارذأوذتملرأذأوذتمبخبذنمألذأ مل ذ مفذأوذ تمللرلذبلخمبذ
ليلل امذةوقعذ ت وذ دوةمذليفصبذلي تقيذأوذلي لئألذ ذليلل ام .ذ

ذ للذاامميذأ ذليمليمميذتسممايذنممألذ ةممللءذات ممغذ مملبيذأوذ ا ممويذياضمموذهةئمممذتممبريلذأوذأحممبذ
ليام ممل تة ذنم ممألذليلل ام مممذأوذليمتةم مممذنتوقم ممعذ ت م مموذ دوةم مممذليفص م مبذلي تقم مميذأوذلي م مملئألذ م م ذ
ليلل ام .ذ
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ذنألذحوزلذليمليميذ تمروةليذروح ممذأوذ مولبذ خمبرلذأوذبخمبذليلل اممذوهموذتحميذتلاةرهملذ
ذ
للذاايذأ
توقعذ ت وذ دوةمذليفصمبذلي تقميذ م ذليلل اممذيفصمتة ذب لرسمةة ،ذونمألذحمل ذتيمرلرذليمأذ فصمبذ م ذ
ليلل امذنصلًذ لئ لً .ذ

المادة (:)11

تحفظذق لررليذتوق عذليادوةليذليتلبةا ممذنمألذ تمفذليمليميذلي خمليفذيمبتذ ملبلذتمتو ذليمتةمم،ذوتاتمغذ
مأل،ذولذي ممهذ ممبةرذليدا ممو ذ
ليل مممذلي ختصمممذاتوق ممعذليادوةمممذلي فروضمممذقرلره مملذ ي ممهذ ة ممبذلييت مممذلي ا م ذ

وليتسلةب،ذوليهذليل مذلي ونبل،ذويا ةبذلييت مذلي ا ألذوضعذليدرلرذنألذيوحمذلإل ل ليذ للذولبذليأذ
ضروريلً.ذ ذ

المادة (:)12

المادة (:)13

أ.

ذالذ حقذيتملييذلي حل ذ يهذليتحدةقذأ ذة سحيذ ذليبرلسمذقابذل ت لءذليتحدةقذ او .ذ

ي.

ذتوقفذ لرلءليذتخريجذليملييذ يهذحة ذليايذنألذ وضوعذلي خليفم .ذ

ت ممكبذ لت مملذليا ممبلءذن ممألذ مت ممعذك ممبذ مملمذل ممل األذ لتس مملذتلبةا مملذارئلس مممذ ة ممبذت ممتو ذليمتة ممم،ذ

و ضو مذ )4ذأرياممذ م ذأ ضملءذلي ةئممذليتبريسم مذنمألذليلل امم.ذك ملذ امة ذ ومفمذلًذ م ذ ملبلذتمتو ذ
ليمتةمذكل ة ذسرذيت لتل،ذوليأذيت مرذنألذ خليفليذليمتةم.ذ ذ

المادة (:)14

للذل ت مميذلي ممبلذلي حممببلذيتيتةممفذ لتمملذليتلبةمميذ سممت رذلي لتمملذة لرسمممذل

لي لممذةوذيحة ذتتكةبذ لتلذلبةب.

المادة (:)15

ذأ.

ذتابذلتسليذ لتلذليتلبةيذقل و مذةحضورذأغتا مذل

ي.

المادة (:)16

ممل ذوليصمملح ليذ

ضلء .ذ

ذتتخمملذقم لررليذ لتمملذليتلبةمميذةلغتا مممذأ ضمملئو،ذو ممبذتسمملويذل صموليذتممرللذليل مممذليتممألذ
صويذ ا لذرئ لذلي لتل.

تممهذ لتمملذليتلبةمميذليامميذنممألذليدضممل لذلي حليمممذ ي مموذخممل ذ ممبلذالذتتلمملوزذأريامممذ تممرذةو مملذ م ذ
تمملريخذ حليت مملذ م ذليل ممليذلي ختصممم،ذو حممقذيمرئ لذليلل امممذت بةممبهلذ للذلقتضمميذليمممرولذليممأ.

و تهذليمليميذلي خمليفذلي امو ذأ ملمذ لتملذليتلبةميذخمل ذهملتذلي مبل،ذ ذو حمقذي لتملذليتلبةميذنمألذ
صبلرذليادوةمذغ لا لذ للذتمذتات غذليملييذويمذ ابذأ ل و .ذ

المادة (:)17

تيو ذل عذليد لررليذليتلبةا مذقما م،ذةلستا لءذليادوةليذلي صوصذ تة ملذنمألذليفدمرليذ أ،ذ ،ذم)ذ
ذلي لبلذ ) 3ذ ذهلتذليتات لي،ذ لذ حقذيتملييذأ ذ ستل فذيمبتذ لتملذليا مبلءذأيذقمرلرذ

ملذ

مررليذ
خممل ذخ سمممذ تممرذةو مملذ م ذتمملريخذصممبورذليد مرلر.ذوي لتمملذليا ممبلءذأ ذ صمملب ذ تممهذليدمذل
لي تخللذةتمل ذليادوةممذأوذأ ذ امبي لذأوذةتغة مل،ذأوذ اةمبذليدضم مذ يمهذ لتملذليتلبةميذإل ملبلذلي ممرذ
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نة ل،ذولللذيمذ ستل فذليملييذقرلرذليادوةمذخل ذلي بلذلي حببلذ اتارذليدرلرذليتلبةاألذليصملبرذةحدموذ
قما لً .ذ

المادة (:)18

ةت ممويهذ ومف مموذل م م ذليل ممل األذلي حلنم مممذ ت ممهذل م م ذولي م مملمذبلخ ممبذليح ممرمذليل ممل األ،ذوتي ممو ذ
يتتات غليذوليتدلريرذليتألذ دب و لذةحقذليمتةمذلي خليفة ذحلةت لذ لذيمذةاايذ كلذليأ .ذ

ذ

المادة (:)19

حممقذي مرئ لذليلل امممذأ ذةتممويهذلختصلصممليذ لتمملذليتلبةمميذنممألذليلل امممذلي صمموصذ تة مملذنممألذ

همملتذليتات مملي،ذنممألذحليمممذليضممرورل،ذكحممبوثذ تممللرليذأوذتممغيذلوذلضمممرليذأوذل تممبلءذ ت ممهذ
تتيممليذليلل امممذأوذلإلخممل ذةلي ممملمذة م لمذ مموذ ممبمذل تممملمذليب لرسممم،ذأوذحليمممذت ممببذاممليأ،ذ مملذ
ستب ألذليايذليسريع،ذوياتغذرئ لذليلل امذق لررتذليليذ صمبرتذنمألذهملتذليحليممذ يمهذ لتملذليا مبلءذ
نألذأو ذلتسمذتادبذيو .ذ

المادة (:)20

للذتاة ذي لتلذليتلبةيذة دتضمهذأحكملمذهملتذليتات مليذأ ذلي خليفممذليتمألذأسم بيذيتمليميذلي حمل ذ
ي وذت مويذ تهذلري مذلزلئ م،ذ حل ذليملييذ معذ حلضمرذليتحدةمقذةدمرلرذ م ذرئم لذليلل اممذ يمهذ
لي ب هذليالمذأوذ يهذلي حك مذلي ختصمذيتسةرذنألذليدض م .ذ

المادة (:)21

يتلل امممذلالسممت رلرذنممألذ لرلءلت مملذليتلبةا مممذلي صمموصذ تة مملذنممألذهمملتذليتات ممليذحتممهذويمموذكل مميذ
لي خليفمذ مورلذيبتذل ليذأخرت .ذ

المادة (:)22

تتغهذتات ليذتلبةيذليمتةمذليسلريمذنألذلل امذ ل ذل هت مذقابذتلريخذ قرلرذهلتذليتات لي.ذ ذ
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