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نظام صندوق الطلبة يف الجامعة األردنية)1(
صادر عن مجلس الجامعة مبقتىض املادة )33ب( من قانون الجامعة األردنية

 رقم )52( لسنة 1972 

املادة )1(: يسمى هذا النظام »نظام صندوق الطلبة يف الجامعة األردنية« ويعمل به اعتباراً من 20/2/1974م• 

املادة )2(: ينشأ يف الجامعة األردنية صندوق يسمى صندوق الطلبة يف الجامعة األردنية• 

املــادة )3(: يهــدف صنــدوق الطلبــة إىل تقديــر التفــوق العلمــي لــدى الطــاب وتنميــة احرتامهــم للعمــل اليــدوي وســد حاجاتهــم وذلــك عــن طريــق تقديــم 

منــح لهــم أو قــروض أو تشــغيلهم لســاعات محــددة داخــل الجامعــة• 

املــادة )4(: تتألــف مــوارد الصنــدوق مــن:      أ. منحــة ســنوية مــن ميزانيــة الجامعــة.      ب. الهبــات والتربعــات واملنــح والوصايــا املقدمــة للجامعــة لغايــات 

الصنــدوق.      ج. ريــع أمــوال الصنــدوق واســتثامراتها.      د. القــروض املســرتدة. 

املــادة )5(: يكــون ملجلــس العمــداء الصاحيــات التاليــة:      أ. رســم السياســة العامــة الســنوية للصنــدوق.      ب. إقــرار األســس التــي تــرف مبوجبهــا 

أمــوال الصنــدوق.      ج. مناقشــة ميزانيــة الصنــدوق الســنوية وإقرارهــا. 

املــادة )6(: أ. تشــكل لجنــة تســمى »لجنــة صنــدوق دعــم الطلبــة« مؤلفــة مــن نائــب الرئيــس للشــؤون اإلداريــة رئيســاً وعضويــة عميــد شــؤون الطلبــة 

ومديــر وحــدة الشــؤون املاليــة ومديــر دائــرة الهيئــات والخدمــات الطابيــة، ورئيــس اتحــاد الطلبــة، ولهــا أن تســتأنس بــرأي منــدوب مــن الكليــة التــي 

يتبعهــا الطالــب أو الوحــدة اإلداريــة املختصــة.

ب. يسمى رئيس اللجنة أمني رس لها يتوىل إعداد جدول أعاملها وتدوين محارض جلساتها ومتابعة تنفيذ قرارتها.

)عدلت املادة )6( مبوجب قرار رقم )152/2013( تاريخ 29/10/2013 الصادر عن مجلس العمداء يف جلسته رقم )12/2013((.
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املادة )7(: تتوىل لجنة صندوق الطلبة املسؤوليات التالية: 

 أ. إعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس العمداء عليها•

 ب. تقديم تقرير يف نهاية العام املايل ملجلس العمداء•

 ج. وضع قواعد اإلقراض وطريقة تسديد القروض•

 د. اتخاذ القرارات بخصوص املنح والقروض والتشغيل للطلبة املستحقني حسب النظام   والتعليامت ودراسات اللجنة•

املادة )8(:  يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة تحدده امليزانية السنوية• 

املادة )9(:  يطبق عىل املعامات املالية للصندوق أحكام النظام املايل فيام ال يتعارض مع أحكام هذا النظام وتحتفظ الدائرة املالية يف الجامعة بالسجات 

والبطاقات والكمبياالت وجميع القيود املالية األخرى الازمة للصندوق وتقوم بتنظيمها• 

املادة )10(:  ال تستوىف أية فوائد عىل األموال التي يقرضها الصندوق• 

املادة )11(:  يصدر رئيس الجامعة التعليامت التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام• 

املادة )12(:  رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام• 
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 نظام صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية

نظام رقم )45( لسنة 2010)1( 

صادر مبقتىض املادة )114( من الدستور والفقرة )ل( من املادة )4( 

من قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم )23( لسنة 2009 
املادة )1(:  يســمى هــذا النظــام )نظــام صنــدوق دعــم الطالــب يف الجامعــات األردنيــة الرســمية لســنة 2010( ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــره يف 

ــدة الرســمية•  الجري

املادة )2(:  يكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك: 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي• الـــــــوزارة      :   

وزير التعليم العايل والبحث العلمي•  الــــوزيــــز    :    

الجـــامعـــــة  :   أي جامعة أردنية رسمية•

 الصنــــدوق:   صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية املنشأ وفق أحكام هذا النظام•

اللجـــــنــــة   :   لجنة إدارة الصندوق املشكلة مبقتىض أحكام هذا النظام•

املستشـــار     :   املستشار الثقايف الذي تعينه الوزارة يف الجامعة• 

ــح أو القــروض إىل  ــم املن ــة الرســمية( يهــدف إىل تقدي ــوزارة صنــدوق يســمى )صنــدوق دعــم الطالــب يف الجامعــات األردني املــادة )3(: ينشــأ يف ال

ــة•  ــة أو جزئي ــك بصــورة كلي ــة مقــررة ســواء كان ذل ــة أي رســوم جامعي ــك لتغطي الطالــب، وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام، وذل

املادة )4(: تتكون املوارد املالية للصندوق مام ييل: 

 أ.  املبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق•
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 ب.   الهبات والتربعات التي ترد إىل الصندوق عىل أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غري أردين•

 ج.   املبالغ املسددة من القروض•

 د.   عوائد استثامر أموال الصندوق•

     

املادة )5(:

 أ.    يفتــح للصنــدوق حســاب خــاص ضمــن موازنــة الــوزارة يتــم تنظيمــه واإلنفــاق منــه وفقــاً لألصــول املقــررة يف النظــام املــايل النافــذ والتعليــامت الصــادرة 

• ه مبقتضا

 ب.  تودع أموال الصندوق لدى البنك املركزي األردين أو أي بنك مرخص•

 ج.  يكــون للصنــدوق حســاب فرعــي يف كل جامعــة، تحــول املخصصــات املقــررة لــه مــن مبالــغ الدعــم بقــرار مــن اللجنــة لإلنفــاق منــه لتغطيــة مبالــغ املنــح 

أو القــروض املقــررة للطلبــة املســتفيدين مــن الدعــم•

املادة )6(: 

أ( يتوىل إدارة الصندوق لجنة برئاسة أمني عام الوزارة وعضوية كل من: 

نائباً للرئيس• 1.  أمني عام وزارة املالية 

2.  اثنني من عمداء شؤون الطلبة يف الجامعات األردنية الرسمية يعينهام الوزير ملدة سنتني  بالتناوب•

3.  مساعد األمني العام للشؤون الفنية يف الوزارة•

4.  املدير املايل يف الوزارة•

5.  مدير مديرية البعثات يف الوزارة•

ب( يكــون مديــر مديريــة البعثــات يف الــوزارة مســؤوالً عــن إعــدد الدراســات وجمــع البيانــات واملعلومــات الازمــة لعمــل اللجنــة، يســاعده يف ذلــك العــدد 

الــازم مــن موظفــي الــوزارة الذيــن يســميهم الوزيــر، كــام يقــوم بالتنســيق بــني اللجنــة والجهــات األخــرى ذات العاقــة فيــام يتعلــق مبتابعــة تنفيــذ قــرارات 
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اللجنــة وتوصياتهــا• 

املادة )7(:

 أ( تتوىل اللجنة املهام والصاحيات التالية: 

1. التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كان ذلك منحة أو قرضاً وفقاً ألحكام املادة )9( من هذا النظام•

2.  إعداد أمنوذج العقد الذي ينظم بني الوزارة والطالب املستفيد من الدعم•

3.   تحديد نوع الكفالة التي يقدمها الطالب للوزارة لضامن تسديد القرض الذي مينح له•

4.   إقرار التوصيات املقدمة من اللجنة املشكلة مبوجب أحكام الفقرة )ج( من املادة )10( من هذا النظام.

5.   تحديد البنك الذي تودع فيه أموال الصندوق مبا يحقق مصلحته•

6.   التوصية بتحديد أسس استثامر أموال الصندوق ورفعها للوزير إلقرارها عىل أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها•

7.   أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير•

  

ب(  ترفع اللجنة توصياتها إىل الوزير العتامدها• 

املادة )8(:

 أ.  تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها أو نائبــه عنــد غيابــه كلــام دعــت الحاجــة ويكــون اجتامعهــا قانونيــاً بحضــور مــا ال يقــل عــن خمســة مــن 

أعضائهــا عــىل أن يكــون الرئيــس أو نائبــه مــن بينهــم وتتخــذ قراراتهــا وتوصياتهــا بأكرثيــة أعضائهــا.

 ب.   يسمي رئيس اللجنة أمني رس لها من موظفي الوزارة يتوىل إعداد جدول أعاملها وتدوين محارض جلساتها•

املادة )9(: يشرتط يف الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما ييل: 

 أ.    أن يكون أردين الجنسية•

 ب.  أن يكون غري قادر عىل تسديد الرسوم الجامعية•
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 ج.  أن ال يكون مستفيداً من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً عىل حساب أي جهة أخرى•

 د.   أن يكون مسجاً يف الربنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم املتوسط•

 ه.  أن ال يقل معدله الرتاكمي يف الفصل السابق للفصل الذي سيحصل فيه عىل دعم عن نقطتني أو عن )%60(، ويستثنى من ذلك الطالب املقبول يف 

الفصل الدرايس األول من دراسته•

 و.   أن ال يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية تجاوزت اإلنذار•

املادة )10(:

أ( تقدم طلبات االستفادة من دعم الصندوق مبارشة للمستشار يف الجامعة وعىل األمنوذج املعتمد لهذه الغاية• ب( يتوىل املستشار حر الطلبات 

الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة، وتدقيقها وإرسالها للوزارة• ج( يشكل الوزير بناًء عىل تنسيب األمني العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفني من 

مديرية البعثات ومديرية تكنولوجيا املعلومات وأي موظفني آخرين، تكون مهمتها تفريغ الطلبات وتدقيقها ووضعها يف جداول حسب األسس املعتمدة 

للمفاضلة بني املتقدمني ورفعها للجنة للمصادقة عليها• 

املادة )11(:

 أ.  تقرر املنح والقروض سنوياً وبحد أعىل ال يتجاوز مقدار الرسوم الجامعية السنوية•

 ب.   عىل الرغم مام ورد يف الفقرة )أ( من هذه املادة، ويف حاالت خاصة، ميكن تقديم منح تغطي كامل مقدار الرسوم الجامعية طيلة مدة الدراسة•

 ج.   تخصص املنح والقروض تنافسياً وعىل أساس حصول املرشح، لاستفادة منها، عىل أعىل النقاط وفقاً ألسس يقرها الوزير بناء عىل توصية اللجنة، ويتم 

نرها يف الجريدة الرسمية•

املادة )12(: يوقف رصف الدعم املخصص للطالب يف أي من الحاالت التالية:-

 أ.   إذا ترك الدراسة يف الجامعة ألي سبب من األسباب مبا يف ذلك فصله أو انسحابه منها•

 ب.  إذا انخفض معدله الرتاكمي عن نقطتني أو عن )%60( يف فصلني متتاليني•
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 ج.  إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالرف•

املادة )13(: يتم تسديد القرض الذي يحصل عليه الطالب من الصندوق خال مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تخرجه، وذلك وفق أسس تضعها اللجنة 

ويعتمدها الوزير، ويرسي هذا الحكم عىل من يوقف رصف الدعم املخصص له وفقاً ألحكام املادة )12( من هذا النظام• 

املادة )14(: يعفى الطالب املستفيد وكفيله من سداد القرض إذا توىف الطالب عىل أن يشمل هذا اإلعفاء ورثته• 

املادة )15(: يرفع رئيس اللجنة يف نهاية كل سنة دراسية تقريراً إىل الوزير عن نشاطات الصندوق وأعامله ومبالغ الدعم املقدمة من الصندوق لطلبة كل 

جامعة وأسامء املستفيدين منها وبيان الوضع املايل للصندوق وأي أمور رضورية أخرى• 

املادة )16(: يصدر الوزير، بناء عىل تنسيب اللجنة، التعليامت الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام• 

املادة )17(: يلغى نظام صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية رقم )58( لسنة 2004، عىل أن تبقى التعليامت والقرارات الصادرة مبقتضاه 

سارية املفعول إىل أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غريها بها وفقاً ألحكام هذا النظام•

تعليامت صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية رقم 

)5( لسنة )2011( 
صادرة مبوجب أحكام البند )1( من الفقرة )أ( من املادة )7( والفقرة )ج( من املادة )11( واملادة )16( من نظام 
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صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية رقم )45( لسنة 2010 

 املادة )1(: تسمى هذه التعليامت )تعليامت صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية لسنة 2011(، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نرها يف 

الجريدة الرسمية•

 

املادة )2(: يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك: 

:        وزارة التعليم العايل والبحث العلمي•  الـــــــوزارة 

:        وزير التعليم العايل والبحث العلمي• الـــــوزيـــر 

الرئيــــــس :         رئيس لجنة إدارة الصندوق - أمني عام الوزارة•      

 الجـامعـــــة :      أي جامعة أردنية رسمية•       

أي كلية جامعية أو جامعية متوسطة رسمية متنح درجة الدبلوم•      كلية املجتمـع:       

 النــظــــــام:       نظام صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية املعمول به•     

صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية املنشأ وفق أحكام النظام•        الصنــــدوق:        

:        لجنة إدارة الصندوق.       اللجنــــــة 

املستشار الثقايف الذي تعينه الوزارة يف الجامعة• املستشـار:        

 

املادة )3(: تكون أسس ومعايري منح وقروض الصندوق عىل أساس حصول الطالب املرشح لاستفادة منها عىل أعىل النقاط وفقاً لجداول توزيع النقاط 

الواردة يف ملحق هذه التعليامت، وحسب األسس واملعايري التالية: 

 أ.    أن يكون الطالب املستفيد من املنحة، أو القرض حاصاً عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية•

 ب.  أن يكون الطالب مسجاً يف الربنامج العادي لدرجة البكالوريوس، أو دبلوم كليات املجتمع•

 ج.   أن يكون الطالب املرشح غري قادر عىل تسديد الرسوم الجامعية وفقاً للمعايري الفرعية التالية:
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1. دخل الفرد الشهري• 2. عدد األخوة يف الجامعات وكليات املجتمع• 3. املعونات التي يتلقاها الفرد أو األرسة وجيوب الفقر•

4.  مكان اإلقامة• 

د.   أن ال يقل معدله )السنوي / الرتاكمي( يف الفصل السابق أو السنة السابقة للفصل الذي سيحصل فيه عىل منحة / قرض عن نقطتني، أو عن )60%(، 

ويستثنى من ذلك الطالب املقبول يف الفصل الدرايس األول من دراسته•

املادة )5(: عىل الرغم مام ورد يف املادة )3( من هذه التعليامت يستفيد أحد األشقاء يف األرسة الواحدة من قروض الصندوق يف حال وجود ثاثة أشقاء 

عىل األقل غري مستفيدين من منح وقروض الصندوق• 

املادة )6(: 

أ( أن تغطي املنح والقروض الدراسية للطالب املستحق كامل الرسوم الجامعية، وبحد أقىص )45( ساعة معتمدة• ب( يستثنى من أحكام الفقرة )أ( من 

هذه املادة رسوم املواد املعادة التي درسها الطالب، وكانت مشمولة من ضمن منحة أو قرض الطالب• 

املادة )7(: يتم توزيع املنح والقروض عىل النحو التايل: 

 أ.  توزعه املنح بالتساوي عىل كل لواء من ألوية اململكة بواقع )100( منحة لكل لواء لطلبة البكالوريوس، و)20( منحة لطلبة الدبلوم، عىل أن تضاعف 

حصة املحافظة التي ال يوجد فيها ألوية•

 ب.  توزع القروض عىل األلوية بواقع )220( قرضاً لكل لواء•

 ج.   توزع املنح غري املستغلة يف اللواء عىل بقية األلوية يف املحافظة، وحسب عدد الطلبة املتقدمني ملرحلتي البكالوريوس ودبلوم كليات املجتمع•

 د.    توزع القروض غري املستغلة يف اللواء عىل بقية األلوية يف املحافظة، وحسب عدد الطلب املتقدمني ملرحلة البكالوريوس•

 ه.   يتم تخصيص )416( منح دراسية لتخصص التمريض لإلناث فقط توزع عىل األلوية بالتساوي، ويف حال توفر منح غري مستغلة يف أحد األلوية توزع 

عىل بقية األلوية يف املحافظة، وحسب عدد الطلبة املتقدمني ملرحلة البكالوريوس•

املادة )8(: يتم اإلعان عن برنامج املنح والقروض يف وسائل اإلعام املحلية التي يويص بها الرئيس، كام يتم نر إعانات خاصة بالربنامج يف عامدات 

شؤون الطلبة يف الجامعات وكليات املجتمع، ومن خال املستشار واملوقع اإللكرتوين للوزارة، وملديرية البعثات واالتفاقيات• 
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املادة )9(: آلية تقديم الطلبات: 

 أ.  تقدم طلبات االستفادة من دعم الصندوق إلكرتونياً من الطالب مبارشة، ومن خال املوقع اإللكرتوين للوزارة / مديرية البعثات واالتفاقيات•

 ب.  يتوىل املستشار استام الوثائق املحددة للطالب يف برمجية تقديم الطلبات إلكرتونياً، وتدقيقها، وإرسالها للوزارة•

 ج.   يشكل الوزير بناًء عىل تنسيب األمني العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفي مديرية البعثات واالتفاقيات، ومديرية تكنولوجيا املعلومات، وأي موظفني 

آخرين، تكون مهمتها تدقيق الطلبات من واقع الوثائق املقدمة، ووضعها يف جداول حسب األسس املعتمدة للمفاضلة بن املتقدمني، ورفعها للرئيس 

للمصادقة عليها•

 

املادة )10(: للجنة التحقق من الوضع املادي واملسليك للطالب املتقدم لاستفادة من القرض، أو املنحة بالطرق التي تراها مناسبة• املادة )11(: تدفع قيمة 

الرسوم الجامعية املستحقة للطالب بعد اإلعام عن قوائم الطلبة املستحقني للمنح، أو القروض مبوجب كشف مطالبة مالية من الجامعة بقيمة رسوم 

الساعات املعتمدة املستحقة عليه، أو بعد قيام الطالب بسداد الرسوم املستحقة، مبوجب وصل مقبوضات صادر عن الجامعة التي يدرس فيها• 

املادة )12(: يتابع املستشار يف كل جامعة األوضاع الدراسية للطلبة املستفيدين من دعم الصندوق، مبا يف ذلك تطبيق الحاالت املنصوص عليها يف املادة 

)12( من النظام فيام يخص وقف الدعم، ويقوم بإعام اللجنة بذلك التخاذ القرار املناسب• 

املادة )13(: 

أ .  يخصص )1000( منحة سنوياً للطلبة امللتحقني يف برنامج البكالوريوس بجامعتي الطفيلة التقنية، والحسني بن طال بالتساوي للطلبة املقبولني يف أي 

منهام من أبناء إقليمي الشامل والوسط طيلة فرتة دراستهم•

ب .  يخصص )1000( منحة سنوياً للطلبة امللتحقني يف برنامج الدبلوم يف التخصصات التطبيقية واملهنية وتوزع عىل األلوية حسب نسبة املتقدمني•

املادة )14(: يتم إنهاء منحة / قرض الطالب يف حال فصله فصاً دامئاً أو مؤقتاً، أو يف حال تدين معدله الرتاكمي لفصلني متتاليني، أو يف حال إيقاع عقوبة 

مسلكية عليه، ويطالب الطالب الحاصل عىل قرض باملبالغ املالية املنفقة عليه خال دراسته• 

املادة )15(: يُعتمد الحد األدىن للمعدل )السنوي / الرتاكمي( )%67(، أو )2( نقطة لرف مستحقات الطلبة الحاصلني عىل منح وقروض الصندوق يف 

الجامعات وكليات املجتمع• 
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املادة )16(: أحكام عامة: 

أ .  يكون بدء احتساب املنحة أو القرض لغايات رصف املستحقات املالية للفصل الذي تقدم به الطالب للمنحة أو القرض وبواقع )45( ساعة معتمدة كحٍد 

أعىل•

ب .  يف حال وجود ازدواجية بني منح أو قروض الصندوق ومنح بعثات أخرى، فإن إحداها تلغى بحيث تبقى املنحة أو القرض األفضل للطالب، وتتم 

مطالبته باملبالغ املنفقة يف فصل االزدواجية يف حال حصوله عىل قرض•

املادة )17(: يرفع الرئيس يف نهاية كل سنة دراسية تقريراً إىل الوزير عن نشاطات الصندوق وأعامله، ومبالغ الدعم املقدمة من الصندوق للطلبة يف كل 

جامعة وكلية مجتمع، وأسامء املستفيدين منها وبيان الوضع املايل للصندوق، وأي أمور رضورية أخرى• 

املادة )18(: تكون أسس وآلية تحصيل القرض الذي يحصل عليه الطالب عىل النحو التايل: 

 أ.  يتم تسديد القرض خال مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تخرجه•

 ب.   تستحق قيمة القرض كاماً يف حال مخالفة املقرتض لروط اتفاقية القرض، أو عدم التزامه بالتسديد حسب استحقاق أقساط القرض•

 ج.   تستحق غرامة مالية عىل املقرتض الذي يتخلف عن سداد القرض يف الحالة السابقة بنسبة ال تتجاوز )%5( من قيمة القرض عن كل عام تأخري•

 د.   يتم تحصيل أقساط القرض باستخدام آلية مامثلة لتحصيل أموال املؤسسات املالية العامة، ومن خال مخاطبة الجهة التي يعمل بها املقرتض، أو 

الكفيل لحسم أقسام القرض، وتوريدها للصندوق•

 ه.  يتم متابعة تسديد أقساط القرض املستحقة للصندوق من خال وزارة املالية، وفقاً لإلجراءات املتبعة بهذا الخصوص•

املادة )19(: يعتمد سند التعهد وفق األمنوذج املُعّد من اللجنة لهذه الغاية الحاصلني عىل منح / قروض من الصندوق لغايات استكامل اإلجراءات حسب 

األصول• 

املادة )20(: يشكل الوزير من بني موظفي الوزارة لجنة لدراسة الحاالت اإلنسانية، وترفع تقريراً بشأنها إىل اللجنة التي لها حق تفويض الرئيس باتخاذ 

القرار املناسب بهذا الخصوص• 

املادة )21(: للجنة البت يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت•
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املادة )22(: تلغى تعليامت صندوق دعم الطالب يف الجامعات األردنية الرسمية رقم )3( لسنة )2010( وكافة التعليامت التي تتعارض مع أحكام هذه املواد• 

نظام رقم )94( لسنة 1999 )1(

 نظام تأديب الطلبة يف الجامعة األردنية

 صادر مبقتىض املادة )27( من قانون الجامعات األردنية رقم )29( 

لسنة 1987 

املــادة )1(   يســمى هــذا النظــام )نظــام تأديــب الطلبــة يف الجامعــة األردنيــة لســنة )1999( ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــره يف الجريــدة الرســمية• املــادة )2(   

تــرسي أحــكام هــذا النظــام عــىل جميــع طلبــة الجامعــة، ويخضعــون لألحــكام واإلجــراءات التأديبيــة املنصــوص عليهــا فيــه• املــادة )3()2(  تعتــرب األعــامل 

التاليــة مخالفــات تأديبيــة تعــرض الطالــب الــذي يرتكــب أيــاً منهــا للعقوبــات التأديبيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام• 

االمتناع املدبّر عن حضور املحارضات أو الدروس أو عن األعامل األخرى التي تقيض األنظمة باملواظبة عليها، وكل تحريض عىل هذا االمتناع•  أ. 

 ب.  الغش يف االمتحان أو االشرتاك أو الروع فيه•

 ج.  اإلخال بنظام االمتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها•

أي فعــل مــاٍس بالــرف أو الكرامــة أو األخــاق أو مخــل بحســن الســرية والســلوك أو مــن شــأنه اإلســاءة إىل ســمعة الجامعــة أو العاملــني فيهــا، مبــا يف   د. 

ذلــك أي فعــل مــن هــذا القبيــل يرتكبــه الطالــب خــارج الجامعــة يف مناســبة تشــرتك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه•

 ه.  املشــاركة يف أي تنظيــم داخــل الجامعــة مــن غــري ترخيــص مســبق مــن الجهــات املختصــة يف الجامعــة، أو االشــرتاك يف أي نشــاط جامعــي يخــل بالقواعــد 

التنظيميــة النافــذة يف الجامعــة، أو التحريــض عليــه.
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 و.  استعامل مباين الجامعة لغري األغراض التي أعدت لها أو استعاملها دون إذن مسبق.

 ز.  إدخال أو حمل أي أسلحة نارية أو أدوات حادة أو مواد غري مروعة أو إدخال أي مواد واستخدامها لغرض غري مروع•

 ح.  توزيــع النــرات أو إصــدار جرائــد حائــط بالكليــات أو جمــع التواقيــع أو التربعــات التــي مــن شــأنها اإلخــال باألمــن والنظــام الجامعــي أو اإلســاءة 

إىل الوحــدة الوطنيــة•

 ط.  اإلخال بالنظام واالنضباط الذي تقتضيه املحارضات أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل الجامعة•

 ي.  أي إهانة أو إساءة أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملني أو الطلبة يف الجامعة•

 ك.  إتاف أي من املمتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملني فيها أو بطلبتها أو بزوارها•

 ل.  التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعامل األوراق املزورة يف أي أغراض جامعية•

 م.  إعطاء وثائق وهويات جامعية للغري بقصد استعاملها بطريقة غري مروعة•

 ن.  رسقة أي من املمتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملني فيها أو بطلبتها أو بزوارها•

التحريــض أو التدبــري أو االشــرتاك أو التدخــل يف أعــامل عنــف أو شــغب أو مشــاجرات ثنائيــة أو جامعيــة ضــد طلبــة أو أشــخاص آخريــن داخــل   س. 

ــه• ــوم ب ــة أو نشــاط تق ــا الجامع ــا يف مناســبات تشــرتك فيه ــة أو خارجه الجامع

 ع.  حيــازة مروبــات روحيــة أو مــواد مخــدرة أو تعاطيهــا أو الرتويــج لهــا داخــل الجامعــة أو حضــور الطالــب إىل الجامعــة وهــو تحت تأثــري املروبات 

الروحيــة أو املــواد املخــدرة•

مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليامتها أو قراراتها النافذة أو التحريض عىل مخالفة أي منها•  ف. 

املــادة )4()1(  مــع مراعــاة أحــكام املــواد )5( و)6( و)7( و)8( مــن هــذا النظــام، تحــدد العقوبــات التأديبيــة للطالــب عــىل املخالفــات التأديبيــة الــواردة 

يف املــادة )3( مــن هــذا النظــام عــىل النحــو التــايل:-

التنبيه الخطي.  .1

اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي  عند الرضورة إلخراجه•  .2

الحرمان من حضور بعض أو كل محارضات املواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.  .3

الحرمان ملدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكرث من املرافق الجامعية التي تم ارتكاب  املخالفة فيها•  .4

الحرمان ملدة محددة من مامرسة نشاط أو أكرث من األنشطة الطابية التي ارتكبت املخالفة فيها•  .5
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اإلنذار بدرجاته الثاث: األول واملزدوج والنهايئ•  .6

الغرامة مبا ال يقل عن قيمة مثيل اليشء أو األشياء التي أتلفها الطالب•  .7

إلغاء التسجيل يف مادة أو أكرث من مواد الفصل الذي تقع فيه املخالفة•  .8

الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث أو عدم السامح له بالتسجيل يف الفصل الصيفي•  .9

الفصل النهايئ من الجامعة•  .10

تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني•  .11

إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني أن هنالك عملية تزوير أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها•  .12

     املادة )5( )2( إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشرتك أو رشع فيه أثناء تأدية االمتحان أو االختبار يف إحدى املواد:

توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة إذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات املعتمدة: أ . 

1.  اعتباره راسباً يف تلك املادة•

2.  إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل•

3.  فصله من الجامعة ملدة فصل درايس واحد ييل الفصل الذي ضبط فيه•

ب .  توقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتني إذا كان من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي:- 1. اعتباره راسباً يف تلك املادة•

    2. إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف تلك السنة•

املــادة )6( )1( )أ( توقــع عــىل الطالــب الــذي اتفــق مــع طالــب آخــر أو شــخص آخــر عــىل الدخــول لتأديــة امتحــان أو اختبــار بــدالً منــه ودخــل لتأديتــه 

العقوبــات التاليــة مجتمعــة: 

اعتباره راسباً يف ذلك االمتحان أو االختبار•  .1

إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل•  .2

فصله من الجامعة ملدة فصلني دراسيني عىل األقل اعتباراً من الفصل الذي ييل الفصل الذي ضبط فيه•  .3
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ب( كام توقع عىل الطالب الذي دخل االمتحان أو االختبار بدالً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة: 

إلغاء تسجيله يف املواد املسجلة له يف ذلك الفصل•  .1

فصله من الجامعة ملدة فصلني دراسيني عىل األقل اعتباراً من الفصل الذي ييل الفصل الذي ضبط فيه•  .2

ج( إمــا إذا كان الطالــب الــذي ارتكــب املخالفــة املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة مــن طلبــة الكليــات التــي تتبــع النظــام الســنوي، فتوقــع عليــه العقوبــات 

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )ب( مــن املــادة )5( مــن هــذا النظــام•

 د( وإذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غري طلبة الجامعة فيحال إىل الجهات القضائية املختصة• 

املــادة )7( )1(  أ(  إذا ثبــت، نتيجــة التحقيــق، أن الطالــب قــد حــرض أو دبــر أو شــارك أو تدخــل يف أعــامل عنــف أو شــغب أو مشــاجرة ثنائيــة أو جامعيــة 

داخــل الجامعــة أو خارجهــا يف مناســبة تشــرتك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه، يوقــع عليــه جــزاء الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة•

 ب(  إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق، أن الطالــب قــد أقــدم عــىل إيــذاء بليــغ لعضــو هيئــة التدريــس أو العاملــني يف الجامعــة أو الطلبــة فيهــا، فيوقــع عليــه 

جــزاء الفصــل املؤقــت أو النهــايئ مــن الجامعــة• 

املــادة )8()2(   أ( إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق، أن الطالــب كان يف حوزتــه مروبــات روحيــة، أو حــرض إىل الجامعــة وهــو تحــت تأثريهــا، يوقــع عليــه جــزاء 

الفصــل مــن الجامعــة ملــدة فصلــني دراســيني، ويف حالــة تكــرار ذلــك يفصــل نهائيــاً مــن الجامعــة•

 ب( إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب كان يف حوزتــه مــواد مخــدرة أو أنــه قــد تعاطــى أو روج لهــا، أو حــرض إىل الجامعــة وهــو تحــت تأثريهــا، يوقــع 

عليــه جــزاء الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة• 

املادة )9(   أ(    يجوز الجمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكرث من العقوبات املنصوص عليها يف هذا النظام•

 ب(  يف حالــة إيقــاع عقوبــة الفصــل املؤقــت مــن الجامعــة تســحب هويــة الطالــب املفصــول ومينــع مــن الدخــول إىل الحــرم الجامعــي خــال مــدة الفصــل 

إال بــإذن مســبق مــن عميــد شــؤون الطلبــة•

 ج(  يحــرم الطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة فصــاً تأديبيــاً نهائيــاً مــن الحصــول عــىل شــهادة حســن الســلوك، كــام يتــم تعميــم اســم الطالــب املفصــول 

نهائيــاً عــىل الجامعــات الرســمية والخاصــة األخــرى• 

املــادة )10(  أ(   تحفــظ قــرارات فــرض العقوبــات التأديبيــة يف ملــف الطالــب لــدى عــامدة شــؤون الطلبــة وتبلــغ الجهــة املختصــة بفــرض العقوبــة قرارهــا 

إىل عميــد الكليــة املعنــي وإىل املســجل العــام وإىل ويل أمــر الطالــب وإىل الجهــة املوفــدة، إن وجــدت، ولعميــد الكليــة املعنــي وضــع القــرار يف لوحــة 
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اإلعانــات•

 ب(  عىل عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات عىل أي من الطلبة يف كليته إىل عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة القبول والتسجيل• 

املادة )11(  أ(  ال يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل يف الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه•

 ب( ال تحتسب للطالب املفصول فصاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خال مدة فصله يف أي جامعة أخرى• 

املادة )12(   أ(  ال يحق للطالب املحال إىل التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه•

   ب(  توقف إجراءات تخريج الطالب إىل حني البت يف موضوع املخالفة التي ارتكبها• 

ـــ يؤلــف مجلــس الكليــة يف الشــهر األول مــن كل عــام جامعــي لجنــة مــن ثاثــة أعضــاء باإلضافــة إىل عضــو رابــع احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة  املــادة )13( أ( 1ـ 

التدريســية يف الكليــة، وذلــك للتحقيــق يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة داخــل مبــاين الكليــة •

 2 ــ  تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد•

 3 ــــ  يتــوىل عميــد الكليــة إحالــة املخالفــات إىل اللجنــة للتحقيــق فيهــا وتنســيب العقوبــة املناســبة بشــأنها• ب(  1 ــــ يؤلــف عميــد شــؤون الطلبــة يف مطلــع 

العــام الجامعــي لجنــة مــن ثاثــة أعضــاء باإلضافــة إىل عضــو رابــع احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعــة، وذلــك للتحقيــق يف املخالفــات التــي 

يرتكبهــا الطلبــة يف حــرم الجامعــة خــارج مبــاين الكليــات، ويجــوز للعميــد يف حالــة الــرضورة تشــكيل أكــرث مــن لجنــة للتحقيــق•

ـــ يتــوىل عميــد شــؤون الطلبــة إحالــة املخالفــات إىل هــذه اللجنــة للتحقيــق فيهــا وتنســيب العقوبــة  ـــ تكــون مــدة اللجنــة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد• 3ـ   2ـ 

ــأنها•  املناسبة بش

املــادة )14(  أ(  يؤلــف مجلــس العمــداء يف مطلــع العــام الجامعــي مجلســاً تأديبيــاً يتكــون مــن عميــد شــؤون الطلبــة رئيســاً، وعميــد الكليــة التــي يتبعهــا 

الطالــب وثاثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية يف الجامعــة ويتــم تســمية عضــو رابــع احتياطــي مــن الهيئــة التدريســية يف الجامعــة، وذلــك للنظــر يف مخالفــات 

الطلبــة املحالــة إليــه مــن عميــد شــؤون الطلبــة أو مــن عمــداء الكليــات حســب مقتــىض الحــال• ب(  تكــون مــدة املجلــس ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد•

 ج (  ملجلس العمداء يف حاالت خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر ملدة محددة• 

املــادة )15()1( عــىل لجــان التحقيــق ومجلــس التأديــب البــت يف القضايــا املحالــة إليهــا خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــني يومــاً مــن تاريــخ إحالتهــا مــن الجهــات 

املختصــة ، ولرئيــس الجامعــة متديدهــا ان اقتضــت الظــروف ذلــك وعــىل الطالــب املخالــف املثــول أمــام لجــان التحقيــق أو مجلــس التأديــب خــال هــذه املــدة 

وللجــان التحقيــق ومجلــس التأديــب الحــق يف إصــدار العقوبــة غيابيــاً إذا مل ميثــل  الطالــب املخالــف بعــد تبليغــه عــن طريــق اإلعــان يف الكليــة للمــرة الثانيــة• 

املــادة )16( إذا انتهــت املــدة املحــددة ألي لجنــة مــن لجــان التحقيــق ومجلـــس التأديـــب تســتمر يف مامرســة صاحياتهــا إىل أن تشــكل لجــان جديــدة ومجلــس 
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جديــد  يحــل محلهــا • 

املادة )17( )1(  تحدد صاحيات إيقاع العقوبات التأديبية عىل الطلبة عىل النحو التايل :

لعضــو هيئــة التدريــس أو مــن يــدرس املــادة ، حــق إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات )أ( و)ب( و)ج( مــن املــادة )4( مــن هــذا النظــام   أ. 

خطيــاً عــىل الطالــب •

 ب.  للعميد حق إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات من )أ( إىل ) ي( من املادة ) 4 ( من هذا النظام •

 ج.  للعميد املختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها ألي غرض غري مروع •

 د.  ملجلــس التأديــب حــق إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )4( مــن هــذا النظــام وفقــاً لقناعتــه بالعقوبــة املناســبة للمخالفــة املعروضــة 

ــه. علي

 املــادة )18( أ(  مــع مراعــاة الفقرتــني )ب ، ج( مــن هــذه املــادة تكــون جميــع القــرارات التأديبيــة نهائيـــة، باســتثناء العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات 

)ك( و)ل( و)م( مــن املــادة )4( مــن هــذا النظــام، إذ يحــق للطالــب أن يســتأنف لــدى مجلــس العمــداء أي  قــرار منهــا خــال خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ 

صــدور القــرار أو إعانــه يف الكليــة ، وملجلــس العمــداء أن يصــادق عــىل القــرارات املتخــذة بشــأن الجــزاء أو يعدلــه أو يلغيــه، وإذا مل يســتأنف الطالــب 

قــرار الجــزاء يعتــرب القــرار التأديبــي الصــادر بحقــه نهائيــا• 

ب( ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فام فوق يف سجل الطالب األكادميي•

 ج ( ينتهي مفعول العقوبات املرصودة وتشطب من سجل الطالب األكادميي عىل النحو التالـي : 

اإلنذار األول بعد ميض فصلني دراسيني.  .1

اإلنذار املزدوج بعد ميض ثاثة فصول دراسية أو عند تخرجه•  .2

اإلنذار النهايئ بعد ميض أربعة فصول دراسية•  .3

باقي الجزاءات بعد ميض فصلني دراسيني بعد تخرج الطالب من الجامعة•  .4

املــادة )19(  يتــوىل موظفــو األمــن الجامعــي املحافظــة عــىل األمــن والنظــام داخــل الحــرم الجامعــي ، وتكــون للتبليغــات والتقاريــر التــي يقدمونهــا حجيتهــا 

مــا مل يثبــت عكــس ذلــك • 

املــادة )20(  لرئيــس الجامعــة أن يتــوىل اختصاصــات مجلــس التأديــب يف الجامعــة املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام يف حالــة الــرضورة كحــدوث مشــاجرات 
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أو شــغب أو اعتــداء عــىل ممتلــكات الجامعــة أو اضطــراب أو إخــال بالنظــام فيهــا ، ويبلــغ رئيــس الجامعــة قــراره الــذي يصــدره يف هــذه الحالــة إىل مجلــس 

العمــداء • 

املادة )21(  للجامعة االستمرار يف إجراءاتها التأديبية املنصوص عليها يف هـذا النظام حتـى لو كانت املخالفة منظورة لدى جهات أخرى • 

املادة )22(  يصدر مجلس الجامعة األردنية التعليامت الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام• 

املادة )23(  يلغى ) نظام تأديب الطلبة يف الجامعة األردنية ( رقم )42( لسنة 1979•  


