التعليمات التنفيذية لنظام تأديب الطلبة
"تعليمات رقم( )3لسنة 6102

تعليمات صادرة عن مجلس العمداء في الجامعة الهاشمية

وفق أحكام المادة ( )01من نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية رقم ( )13لسنة 0111
المادة(:)0تسمى ذم ا تعتيماىمال تعتيماىمال تعتيةا اما
في تعجاىيا لايى

ما يظما تدياما تعبم ما تعىيىمل م

ها ىن تاراخ إقرترذا.

الماااااادة(:)6ا م مملن عم مى م ممال لتعي م ممارتل تعتاعا م مما ا ى م مما لريل ف م ممي ذم م م ا تعتيماى م ممال تعىي م ممايي
تعىخصصا عها ىا ع تي تعقرايا عم غار عك:
تعجاىيا

 :تعجاىيا تعهاشىاا.

ىجمس تعيىيتء

 :ىجمس تعيىيتء في تعجاىيا.

تع ماا

 :أي ماا أل أ اياىاا أل ىر ز في تعجاىيا.

 :رئاس تعجاىيا.

تعرئاس

تعيىاي
تعيظا

:عىاي شؤلن تعبم ا.

 :يظا تدياا تعبم ا في تعجاىيا تعهاشىاا رق ( )35عسيا .9111

 :تعباعما تعىسممج لتعىيمتظ فممي تعي ترسما فممي تع ماما أل ت اياىامما أل

تعباعا

تعىر ز عيا ل اقا أل شهاية أل يرجا عمىاا فاها.

المادة( :)3عىجمس تعيىيتء أن اشيي أي عقل ا أل اخةةها عم أي باعا لفقاً عىا ادتي:
أ.

تشيي تعيقل ا تعتي تتخ ل

ق تعباعما إ ت ت مان عىجممس تعيىميتء أن تعيقل ما تعلتقيما

تتياس مما لي مملل تعىخاعة مما تعت ممي ترت ممل أل أن تعباع مما عم م ا ممي تيص ممااعاً

مما تعيظ مما

تعضرر اعجاىيا.
لقلتعيا لأع ق ّ
ا .تخةمما تعيقل مما تعتممي تتخ م ل ممق تعباعمما إن ت ممان عىجمممس تعيىمميتء أن ذيمماك غم ملتً فممي
تعيقل مما تعلتقيمما أل أن ذم ت تعتخةامما سمما قق ىصممم ا تعجاىيمما لىصممم ا تعباعمما فممي ن
لت ي.

المااادة(:)4ىممم ى ترعمماة ىمما لري فممي تعىمماية ( )5ىممن ذ م ا تعتيماىممال ،عىجمممس تعيىمميتء أن اياممي
تعيظر فمي تشمياي تعيقل ما أل تخةاةهما فمي أ يماء تيةام تعباعما عميقل ما تعتمي تتخم ل
ق.

الماااادة( :)1ى ممم ى ترع مماة تعةقم مرة (ي) ى ممن تعى مماية ( )5ى ممن تعيظ مما  ،اي م ّمي تعتزلا ممر ف ممي تعل ممائق
تعجاىيامما أل تعل ممائق تعىيتىممية فممي تع مامما أل ت تامما فممي تع صممل عماهمما أل أامما
ل اقمما اقمميىها تعباعمما عممي تعجهممال تعىختمةمما فممي تعجاىيمما ،ىخاعةمما تديا امما س ملتء

تستيىمل ذ ا تعل ائق أ ع تستيى .
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المااادة( :)2ىممم ى ترعمماا تعةق مرة (ح) ىممن تعىمماية ( )5ىممن تعيظمما  ،تيممي تإلذايمما أل تإلسمماءة دامما
لس مماما ىق ممرلءة أل ىرئا مما أل ىس ممىلعا ىخاعة مما تس ممتلجا تعس ممار ف ممي تإلج ممرتءتل
تعتديا اا.

الماااادة( :)7اي ممي ى م أل تس ممتيىا ت يلتل تع مماية أل تعى ملتي تعىؤ ا مما أل تعتممي ته مميي سمم ىا
تآلخمران ىممن ق م تعبم مما ىختممما أيلتعهمما لأشم اعها يتخم ىىتم ممال تعجاىيمما أل

فممي أ يمماء أي يشمماب خممارجي تقممل م تعجاىيمما أل فممي أي تجىممم ب ممي اتيمممق
بم ا تعجاىيا ىخاعةا تديا اا.

الماااادة( :)8ا مميي عض ممل ذائ مما تعت مميراس أل ى ممن ا ترق مما ت ىت ممان ى الع مما تع م م
مماع

أل تعتمم م س

للتقيت م لا تهمما فممي ى ضممر ىشممةلل ا يعمما تعىت ملتفرة لا مم عىاممي تع مامما

خباماً هم ا تعىخاعةما ،يممي تإليتهماء ىممن ت ىت مان ى اشمرة ل اي ّمي إخم تر تعباعمما
ىن قاعا ت ىت ايال عقل ا تديا اا.

المااادة( :)1فممي أي ىممن تع مما ل تعتممي ا مملن فاهمما عضممل ذائمما تعتمميراس برفماً فممي أي قضمماا
ب اا ،ايان ىجمس تع ماا أل تعيىاي عضلت يا ً عي في تعىجاعس تعتي ا لن
عضلتً ها.

المادة(:)01فمي أي ىمن تع ما ل ،ىما عميت ما ل ى العما تع م

تل تعتمم س فمي تع م  ،تعتمي

ا مملن فاهمما عضممل ذائمما تعتمميراس برف ماً فممي أي قضمماا ب امما ،اش م

ىجمممس

تع مامما أل عىاممي شممؤلن تعبم مما عجيمما ت قاممق عميظممر فممي تعقضمماا عمم أن اسممت ي

ىيها أعضاء تعهائا تعتيراساا في تخصص تعباعا.

ميرس فا م تعىمماية يتخ م تعجاىيمما أل خارجهمما
المااادة( :)00إ ت لقيممل تعىخاعةمما فممي أي ى ممان تم ّ
اتلع عىاي تع ماا تعتي تبرح تعىاية تعيظر في تعىخاعةا.

مي تعىم ممايتان ( )5ل ( )91ىم ممن ذ م م ا تعتيماىم ممال ،إ ت ت م ممان أن
المااااادة(:)06ىم ممم ى ترعم مماة يصم م ّ
تعىخاعا باعا ىةصل أ اياىااً أل ىيسم ا أل ىيقبمم عمن تعي ترسما ي سم ا
خم

تعةصم تعي ترسممي تعم ي لقيممل فام تعىخاعةمما اممت رفممم تعىخاعةمما إعم تعمرئاس

تخا تعقرتر تعىياسا.

المااادة( :)03ىممم ى ترعمماا ىمما لري فممي تعةق مرة (ب) ىممن تعىمماية ( )5ىممن تعيظمما  ،ايممي إت م ا أل
تعي ممي فممي تعى مزترل تعشىسمماا تعخملامما أل ت جه مزة تعتا يمما عهمما أل أجه مزة تعىرتق مما
لتلت يها فمي تعجاىيما أل فمي أي ىمن ىىتم اتهما ىخاعةما تديا اما تسمتلجا تعةصم
عه ا تعىىتم ال.

مي ي تعى
تعيهائي ىن تعجاىيا لت را تعىخاعا ى ّ
الماااادة(:)04ف ممي اع مما تخم مما تعباع مما ع ممن تعى ممل أى مما عجي مما تعت قا ممق ف ممي أي جمس مما ى ممن
تعجمسال يي إ غ خبااً أل اإلع ن ع ايظر في قضات غاا ااً.
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المااادة(:)01إ ت غمماا أي عضممل ىممن أعضمماء عجيمما تعت قاممق ف مي تعقضممااا تعب امما ي م ر أل
اممر عم م ر لقممي ت تىم م تعيصمماا تعق ممايليي تيم ّمي تعجمس مما لتعق م تررتل تعص ممايرة ع ممن
تعمجيا قايلياا.

المادة( :)02اجلز عيىاي شؤلن تعبم ا تل عىاي تع ماا ل ىلتفقا تعرئاس أن ايامي تعت قامق فمي
أي قضاا ب اا إ ت ت ان لجملي خمم فمي تإلجمرتءتل تعتديا اما يمي صميلر قمرتر

تعيقل ا أل تيقضاء فترة تعتظم .

الماادة( :)07أ .اب مق يظما تدياما تعبم ما تعيافم فمي تعجاىيما لتيماىاتم عمم تعىشمار ان فمي
يلرتل تيرا امما أل مرتىو ي مممل تيقمميذا ى تر ممز تعجاىيمما أل تعى تر ممز تعىرت بمما
اتةاقام ممال ىم ممم تعجاىيم مما يتخ م م تعجاىيم مما أل فم ممي أىم مما ن خارجام مما تسم ممتخيىها

تعجاىيا أل تعى تر ز تعىرت با اعجاىيا.

ا.اةص م م تعىشم ممارك فم ممي يلرة أل ريم مماىو إ ت م ممل ترت ا م م إ م ممي تعىخاعةم ممال
تعتديا ا مما تعم ملترية ف ممي ي ممص تعى مماية ( )5ى ممن تعيظ مما لاج مملز عمجاىي مما تتخ مما
ق تعىشارك تعىخاعا.

تإلجرتءتل تعقايلياا تع زىا

 .ىم ىرتعاة ىا لري في تعةقرتان (أ) ل (ا) ىن ذ ا تعىاية،

ا مق عمىشمارك

تعىةصم ممل تعىباع م مما شم ممهاية أل تيلاض م م أل تسم ممتريتي أي جم ممزء ىم ممن رسم ممل

ت يتسمماا إع م تعمميلرة أل تع ريمماىو ،أل ت يتسمماا ىجممييتً ي يلرة أل ريمماىو
يي ىلتفقا عىاي شؤلن تعبم ا.

إ

المادة(:)08عيي صل تعباعا عم أي ىن تعيقل ال تعىيصلص عماها في تع يملي ()1-9
لتع يممي ( )91ىممن تعةقمرة (أ) ىممن تعىمماية ( )4ىممن تعيظمما  ،لىممم ى ترعمماة يممص تعةقمرة

(ا) ىن تعىاية ( )5ىن ذ ا تعتيماىمال ،اجملز عيىامي شمؤلن تعبم ما يمي تيسماا
عجيا تاياا تعبم ا في عىاية شؤلن تعبم ا لىلتفقا تعرئاس ىا امي:

 .9ىيح تعباعا شهاية سن سار لسملك عيي تخرج ىن تعجاىيا ل يي إ رتء
ىت .

 .2تعسممىاح عمباعمما تإلسممتةاية ىممن تعىمميح أل تعقممرلأ أل فممرص تعتشم ا تعتممي
تلفرذا تعجاىيا.إ ت تلتفرل تعشرلب تعتاعاا:

أ.

ع تؤي ىخاعةت تع تع اق تعضرر اآلخران.

ا .إ ت ىض م عم م تعيقل مما سمميا عم م ت ق م ىممن تمماراخ تاقاعهمما يلن أن
ارت ا تعباعا أي ىخاعةا ،لفي ا ترت ما تعباعما أاما ىخاعةما فاىما
يي تىيم عي شهاية سن تعسار لتعسملك لتلقا عي

تعقرلأ تل فرص تعتش ا تعتي تلفرذا تعجاىيا.

افما تعىميح أل

 .أن ا لن قي شارك في أيشبا أل أعىا تبلعاا تيظىها عىاية شؤلن
تعبم ا.
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 .5ىمميح تعباعمما شممهاية سممن سممار لسممملك ع ااممال تإلسممتةاية ىممن تعقممرلأ
لتعى مميح ي ممي ى ممرلر ع مما ى ممن ت مماراخ ف ممرأ تعيقل مما تعتديا ا مما عمام م  ،اس ممت ياء

تع اصمان عم عقل ا تديا اا س اا تعييا تعجماىيي لتعىشماجرتل تعجىاعاما
اإلىت ايال.

أل تع

المادة( :)01ا ل تعرئاس في تع ا ل تعتي ع اري يص عماها في ذ ا تعتيماىال.

الماااادة( :)61تعم مرئاس لعىا ممي ش ممؤلن تعبم مما لعىا ممي تع ما مما ىس ممؤلعلن ع ممن تيةام م أ مما ذم م ا
تعتيماىال.

المادة( :)60تم

ذ ا تعتيماىال أي تيماىال سا قا تتيمق ه ت تعشدن.
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