تعميمات ضبط السموك واإلرجاااات التأديبية في المعهد القضائي األادني

الصاداة استنادا إلى أحكام المادة ( )02من نظام المعهد القضائي األادني اقم ( )6لسنة  0202وتعديالته
المادة ( )0تسمى ىذه التعميمات (تعميمات ضبط السموؾ واإلجراءات التأديبية في المعيد القضائي األردني) ويعمؿ بيا
مف تاريخ إقرارىا مف قبؿ مجمس اإلدارة.

المادة ( )0يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ،مالـ تدؿ
القرينة عمى خالؼ ذلؾ:

المعيد  :المعيد القضائي األردني

المجمس  :مجمس إدارة المعيد

المدير  :مدير المعيد

الطالب  :ىو كؿ مف قُبؿ لمدراسة في المعيد القضائي
المشارؾ  :ىو كؿ مشارؾ في دورة تدريبية يعقدىا المعيد
المادة ( )3تسري أحكاـ ىذه التعميمات عمى جميع الطمبة الدارسيف أو المشاركيف في الدورات التدريبية التي يعقدىا
المعيد.

المادة ( )4تعتبر األعماؿ التالية مخالفات تأديبية ،تُعرض الطالب أو المشارؾ الذي يرتكب أياً منيا لمعقوبات التأديبية
المبينة في ىذه التعميمات:

أ -االمتناع عف حضور الدروس والمحاضرات والدورات ،وعف األعماؿ األخرى التي تقضي أنظمة
وتعميمات المعيد بالمواظبة عمييا وكؿ تحريض عمى االمتناع.

ب -الغش أو الشروع بو في االمتحاف ،واإلخالؿ بنظاـ االمتحاف واليدوء الواجب توافره فيو.

ج -أي فعؿ يرتكبو الطالب أو المشارؾ ويكوف ماساً بالشرؼ أو الكرامة أو األخالؽ أو مخالً بحسف السيرة
والسموؾ ،أو مف شأنو اإلساءة إلى سمعة المعيد أو العامميف فيو .وينطبؽ ذلؾ عمى أي مف األفعاؿ

المذكورة إذا ارتكبو الطالب أو المشارؾ خارج المعيد في مناسبة يشترؾ فييا المعيد أو نشاط يقوـ بو.

د .أي تنظيـ داخؿ المعيد أو المشاركة فيو مف غير إذف مكتوب وموقع مف المدير ،وأي اشتراؾ في أي
نشاط جماعي يخؿ بالقواعد التنظيمية في المعيد.

ىػ -استعماؿ مباني المعيد لغير األغراض التي أعدت ليا ،وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو

جمع التواقيع أو التبرعات دوف الحصوؿ عمى إذف مكتوب مف المدير ،أو أية إساءة في استعماؿ األنشطة

المذكورة.

و -اإلخالؿ بالنظاـ والضبط الذي تقتضيو الدروس أو المحاضرات أو الدورات التي تعقد داخؿ المعيد.
ز -أية إىانة أو إساءة قولية أو فعمية يوجييا الطالب أو المشارؾ لمف يقوـ بالتدريس في المعيد .أو ألي
مف العامميف فيو؛ أو لطمبتو أو ضيوفو وزواره.

ح -إتالؼ ممتمكات المعيد المنقولة وغير المنقولة.

ط -التزوير في االوراؽ او الوثائؽ والشيادات المتعمقة بالمعيد واستعماليا ألي غرض كاف.
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المادة ()5

 -1تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا عمى الطالب أو المشارؾ في الدورات التدريبية التي
بأي مف العقوبات التالية -:
يعقدىا المعيد ٍ

أ -التنبيو .

ب -اإلخراج مف القاعة واعالـ المدير خطياً بالمخالفة.

ج -الغرامة بما ال يقؿ عف مثمي الشيء أو األشياء المتمفة .

د -اإلنذار.

ىػ -الفصؿ نيائياً.
 -2يجوز الجمع بيف عقوبتيف تأديبيتيف أو أكثر مف العقوبات المنصوص عمييا في ىذه التعميمات.
 -3يقوـ مدير المعيد بإبالغ الجية الموفدة بالمخالفة المرتكبة .
المادة ()6

أ -يفصؿ الطالب فصالً نيائياً إذا ضبط متمبساً بالغش أثناء االمتحاف .

ب -إذا وقع الغش إثناء االمتحاف مف احد المشاركيف في الدورات التدريبية التي يعقدىا المعيد يحرـ
مف االستمرار بيا و/أو منحو شيادة الدورة .

المادة ()7

أ -يؤلؼ مجمس اإلدارة مجمساً تأديبياً مف ثالثة أعضاء اثنيف منيـ مف أعضاء الييئة التدريسية والثالث مف
العامميف في المعيد يسمى (مجمس تأديب طمبة المعيد) يتولى النظر في المخالفات التأديبية التي
يرتكبيا الطمبة ،والتي يحيميا إليو المدير بكتاب رسمي معزز بجميع المرفقات الالزمة ويجوز لممجمس

إعادة تشكيؿ مجمس التأديب.

ب -يقوـ مجمس التأديب بالتحقيؽ بالمخالفة المعروضة عميو ،ولو أف يستدعي الطالب وجميع الشيود الذيف
يرى ضرورة استدعائيـ لالستماع إلى شيادتيـ ،كما لو أف يستعيف بكافة الوسائؿ المشروعة لموصوؿ

إلى معرفة الحقائؽ ،ويصدر مجمس التأديب القرار المناسب بيذا الشأف.

ج -يرفع مجمس التأديب ق ارره إلى المدير ،ليقوـ باإلجراءات التنفيذية الالزمة وفقاً لألصوؿ.
المادة ()8

تكوف جميع الق اررات التأديبية نيائية ،باستثناء الق اررات المتضمنة عقوبة الفصؿ النيائي مف المعيد حيث ال
تصبح نيائية إال بعد تصديقيا مف مجمس اإلدارة.

المادة ( )9تحفظ ق اررات فرض العقوبات التأديبية في ممؼ الطالب لدى المعيد.
المادة
()02

المدير مسؤوؿ عف تنفيذ أحكاـ ىذه التعميمات

أقزت هذه التعليمات في محضز مجلس اإلدارة الثاني للعام  ، 2112بتاريخ 2112/6/11
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