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 6 من 1 صفحة

 (: 1)المادة 

 (.في معهد اإلعالم األردنيسلوك الطالب  تعليمات) هذه التعليماتسمى ت

 (:2)المادة 

على جميع طلبة المعهد، ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المنصوص  هذه التعليمات أحكامتسري 

 عليها فيه. 

 (: 3)المادة 

تعتبر األعمال التالية مخالفات تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا 

 النظام:

المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس أو عن األعمال األخرى التي تقتضي األنظمة  االمتناع .أ 

 . االمتناعاظبة عليها وكل تحريض على هذا بالمو

 أو الشروع فيه. االشتراكأو  االمتحاناتش في الغ .ب 

 أو الهدوء الواجب توفره فيها.  االمتحاناتاإلخالل بنظام  .ج 

خال  أو مخل بحسن السير  والسلوك أو من شأنه اإلااء  أو الشرف أو األ بالكرامةأي فعل ماس  .د 

 – المعهدأو العاملين فيه، بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج  المعهدإلى امعة 

 قوم به. يأو نشاط  المعهدشترك فيها يفي مناابة  –في األردن أو خارجه 

معهد، أو ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الالمشاركة في أي تنظيم داخل المعهد من غير  .ه 

 في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذ  في المعهد، أو التحريض عليها.  االشتراك

 لها أو ااتعمالها دون إذن مسبق. أجمن  أعدتااتعمال مباني المعهد لغير األغراض التي  .و 

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالمعهد أو جمع التواقيع أو التبرعات التي من شأنها اإلخالل  .ز 

 باألمن والنظام أو اإلااء  للوحد  الوطنية. 

أو إااء  أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في  ةأي إهان .ح 

 المعهد. 

 ته أو بزواره. بالممتلكات الخاصة بالمعهد أو بالعاملين فيه أو بطل إتالف أي منارقة أو  .ط 

 أغراض جامعية. ق الجامعية أو ااتعمال األورا  المزور  في أي ئالتزوير في الوثا .ي 

 إعطاء وثائق وهويات المعهد للغير بقصد ااتعمالها بطريقة غير مشروعة.  .ك 
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 6 من 2 صفحة

نائية أو جماعية ثأو التدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات  االشتراكالتحريض أو التدبير أو  .ل 

داخل المعهد أو خارجه في مناابات يشترك فيها المعهد أو نشاط يقوم  آخرينضد طلبة أو أشخاص 

 به. 

أو تعاطيها أو الترويج لها داخل المعهد أو حضور الطالب   حياز  مشروبات روحية أو مواد مخدر .م 

 المشروبات الروحية أو المواد المخدر .  تأثيرإلى المعهد وهو تحت 

النافذ  أو التحريض على الصادر  عن العميد قرارات التعليمات أو اس منح الدرجة والأمخالفة  .ن 

 . نشطة الموازية ما فيها عدم حضور األتها بمخالف

 (: 4)المادة 

التأديبية للطالب على ، تحدد العقوبات هذه التعليمات( من 8( و )7( و )6( و )5واد )مأحكام ال مراعا مع 

 ( من هذا النظام على النحو التالي: 3د  في الماد  )رالمخالفات الوا

 التنبيه الخطي.  .أ 

 اإلخراج من قاعة التدريس وااتدعاء أمن المعهد عند الضرور  إلخراجه.  .ب 

 دريسها. الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء ت .ج 

التي تم من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق المعهد  االاتفاد الحرمان لمد  محدد  من  .د 

 المخالفات فيها.  ارتكاب

 المخالفة فيها.  ارتكبتمحدد  من مماراة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي   رمان لمدالح .ه 

 رجتيه: األول والنهائي. اإلنذار بد .و 

 التي أتلفها الطالب.  قل عن قيمة مثلي الشيء أو األشياءبما ال ي الغرامة .ز 

 إلغاء التسجيل في ماد  أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.  .ح 

 رااباً في ماد  أو أكثر.  اعتباره .ط 

 . أكثرلمد  فصل درااي أو  المعهدالفصل المؤقت من  .ي 

 الفصل النهائي من المعهد.  .ك 

 ما ال يتجاوز فصلين دراايين. تعليق منح الدرجة ب .ل 

 في متطلبات الحصول عليها.  احتيالإلغاء قرار منح الشهاد  إذا تبين أن هناك عملية تزوير أو  .م 
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 (:5)المادة 

في  االختبارأو  االمتحانأو شرع فيه أثناء تأدية  اشتركالطالب حاول الغش أو  نتيجة التحقيق أن تإذا ثبت

 إحدى المواد توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة: 

 رااباً في تلك الماد .  اعتباره .1

 في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.  تسجيلهإلغاء  .2

 الفصل الذي ضبط فيه.  انلوتفصله من المعهد لمد  فصليين دراايين ي .3

 (:6)المادة 

بدالً منه ودخل  اختبارأو  امتحانخر على الدخول لتأدية آتوقع على الطالب الذي اتفق مع طالب  .أ 

 لتأديته العقوبات التالية مجتمعة: 

 . االختبارأو  االمتحانرااباً في ذلك  اعتباره .1

 في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.  تسجيلهإلغاء  .2

صل الذي من الفصل الذي يلي الف اعتباراً فصله من المعهد لمد  فصل درااي على األقل  .3

 ضبط فيه. 

 خر العقوبات التالية مجتمعة: آبدالً من طالب  االختبارأو  االمتحانكما توقع على الطالب الذي دخل  .ب 

 في المواد المسجلة له في ذلك الفصل.  تسجيلهإلغاء  .1

من الفصل الذي يلي الفصل الذي  اعتباراً فصله من المعهد لمد  فصل درااي على األقل  .2

 ضبط فيه. 

من غير طلبة المعهد فيحال إلى الجهات القضائية  االمتحانإذا كان الشخص الذي دخل قاعة  .ج 

 المختصة. 

 (:7)المادة 

نتيجة التحقيق أن الطالب قد حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو  تإذا ثبت .1

المعهد أو نشاط يقوم به،  اداخل المعهد أو خارجه في مناابات يشترك فيه مشاجر  ثنائية أو جماعية

 يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من المعهد. 

إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب قد أقدم على إيذاء بليغ لعضو هيئة تدريسية أو العاملين في المعهد  .2

 إو الطلبة فيها فيوقع عليه جزاء الفصل المؤقت أو النهائي من المعهد. 
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 (: 8)المادة 

التحقيق أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية، أو حضر إلى المعهد وهو تحت  إذا ثبت نتيجة .1

تأثيرها، يوقع عليه جزاء الفصل من المعهد لمد  فصلين دراايين، وفي حال تكرر ذلك يفصل من 

 المعهد. 

 و حضرأإذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب كان في حوزته مواد مخدر  أو أنه قد تعاطى أو روج لها  .2

 . المعهدإلى المعهد وهو تحت تأثيرها يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من 

 (:9)المادة 

 يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. .1

عقوبة الفصل المؤقت من المعهد تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى في حال إيقاع  .2

 مدير المعهد.  مد  الفصل إال بإذن مسبق من عميد/المعهد خالل 

ى شهاد  حسن السلوك، كما يحرم الطالب الذي فصل من المعهد فصالً تأديبياً نهائياً من الحصول عل .3

 ت الرامية والخاصة األخرى. الب المفصول نهائياً على الجامعايم اام الطيتم تعم

 (:10)المادة 

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى التسجيل، وتبلغ الجهات المختصة بفرض العقوبة 

 دت. أمر الطالب وللجهة الموفد ، إن وجقرارها إلى عميد/ مدير المعهد وإلى ولي 

 (:11)المادة 

 امعه أخرى. ال تحسب للطالب المفصول فصالً مؤقتاً أي مواد يدراها خالل مد  فصله في أي ج

 (: 12)المادة 

 التحقيق معه.  انتهاءال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدرااة قبل  .1

 . ارتكبهاتوقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي  .2

 (:13)المادة 

تؤلف إدار  المعهد في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديبياً يتكون من عميد/ مدير المعهد وعضو هيئة  .1

 تدريسية وعضوين من العاملين في المعهد، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه. 

عد  لمسايحق لمجلس التأديب تشكيل لجنة تحقيق تتكون من ثالث أعضاء من العاملين في المعهد  .2

 المرتكبة من قبل الطالب.تحقيق في المخالفات المجلس بال
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 6 من 5 صفحة

 يد. دون مد  المجلس انة واحد  قابلة للتجتك .3

 خر لمد  محدد . آرئيس مجلس التأديب رئيساً المعهد في حاالت خاصة أن يستبدل إلدار   .4

 (:14)المادة 

خالل مد  ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ إحالتها من الجهة  يب البت في القضايا المحالة إليهعلى مجلس التأد

المخالف المثول أمام مجلس الظروف ذلك وعلى الطالب  اقتضت/ مدير المعهد تمديدها إن ولعميدالمختصة، 

غه مجلس التأديب الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليلو التأديب خالل هذه المد 

 عن طريق اإلعالن في المعهد للمر  الثانية. 

 (:15)المادة 

 جديد. مجلسشكل ر في مماراة صالحياته إلى أن يستملمجلس التأديب يإذا انتهت المد  المحدد  

 (:16)المادة 

 تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي: 

عليها في الفقرات )أ( و  الماد  حق إيقاع العقوبات المنصوصلعضو هيئة التدريس أو من يدرس  .1

 ( من هذا النظام خطياً على الطالب. 4من الماد  )( )ب( و )ت

( من هذا 4العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من )أ( إلى )ر( من الماد  ) إيقاعلعميد المعهد  .2

 النظام. 

 لعميد المعهد حق مصادر  أي ماد  يدخلها الطالب بهدف ااتخدامها ألي غرض غير مشروع.  .3

( من هذا النظام وفقاً لقناعته 4لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الماد  ) .4

 بالعقوبة المناابة للمخالفة المعروضة عليه. 

 (:17)المادة 

هذه الماد  تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، بااتثناء الفقرتين )ب( و )ث( من  مراعا مع  .أ 

( من هذا النظام، إذ يحق 4العقوبات المنصوص عليها في الفقرات )ز( و )س( و )ش( من الماد  )

للطالب أن يستأنف لدى عميد/ مدير المعهد أي قرار منها خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور 

المتخذ  بشأن  المستأنفة وإلدار  المعهد أن تصاد  على القرارات القرار أو إعالنه في المعهد،

الجزاء أو يعدله أو يلغيه، وإذا لم يستأنف الطالب قرار الجزاء يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه 

 نهائياً. 
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 ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فما فو  في اجل الطالب األكاديمي.  .ب 

 ينتهي مفعول العقوبات المرصود  وتشطب من اجل الطالب األكاديمي على النحو التالي:  .ج 

 إلنذار األول بعد مضي فصل درااي.ا .1

 النهائي بعد مضي فصلين دراايين. اإلنذار .2

 (: 18)المادة 

على األمن والنظام داخل المعهد وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها  أمن المعهد المحافظة موظفويتولى 

 حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك. 

 (:19)المادة 

مجلس التأديب في المعهد في حال الضرور  كحدوث مشاجرات أو شغب  اختصاصاتلعميد المعهد أن يتولى 

 .أو إخالل بالنظام فيها الضطرابعلى ممتلكات المعهد أو  اعتداءأو 

 (:20)المادة 

في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظور  لدى في إجراءاته التأديبية المنصوص عليها  االاتمرارللمعهد 

 جهات أخرى. 

 (:21)المادة 

 .تسري هذه التعليمات على جميع الطلبة


