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  . خمالفات أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين15

  نظرة عامة
توضح ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا كيفية التعامل مع مخالفات أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والعقوبات التي 

  يجوز تطبيقھا.

  مجال التطبيق
  تُطبق ھذه السياسة على جميع أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بالجامعة.

  الھدف
وسياسة "مسؤوليات أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين"  للعاملين األكاديميين"توضح سياسة "دليل أخالقيات المھنة 

المستويات المتوقعة من سلوك أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين والواجبات التي عليھم القيام بھا. وتشكل مخالفة ھذه 
وتوضح ھذه السياسة كيفية الفصل في مخالفة السلوك، والتدابير التي يتم اتخاذھا السياسات أساساً التخاذ إجراءات تأديبية. 

  نتيجة لذلك.

  السياسة

يعّد أي تصرف أو سلوك مخالف لسياسات الجامعة فيما يتعلق بالسلوك المھني ومسؤوليات أعضاء ھيئة التدريس  )1
  لمعايير المتوقعة من أعضاء ھيئة ل والمحاضرين أو غيره من التصرفات والسلوك غير الالئق بمثابة خرقٍ 

التدريس والمحاضرين بالجامعة. وأي خرق من ھذا القبيل سوف يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وقد يؤدي إلى فرض 
  عقوبات.

  تنطوي اإلجراءات المتبعة على ما يلي: )2

  سلوك.المحاضر بشأن االنتھاك المزعوم لقواعد ال وأإشعار مكتوب يوجه لعضو ھيئة التدريس   -أ

  إعطاء الفرصة للرد على المخالفة/المخالفات المنسوبة إليه كتابة.  -ب

ما لم يتنازل عضو ھيئة التدريس أو المحاضر عن ھذا الحق أو ينزع إلى تقصي حقائق  أمام لجنةاستماع جلسة   -ج
 التسوية كخيار بديل.

  الحق في أن يمثله محاٍم.  -د

  قرار مكتوب يثبت أن الوقائع المزعومة تشكل/ أوال تشكل خرقاً لقواعد السلوك وتستلزم إجراءات تأديبية.   -ه

  القرار الصادر بحقه. استئنافحق عضو ھيئة التدريس أو المحاضر في   -و

  ما يلي:فيالمتاحة  العقوباتتمثل ت )3

  إنذار شفوي  -أ

  أو المحاضر. مكتوب يتم االحتفاظ به في ملف عضو ھيئة التدريس إنذار  -ب

  تأنيب مع خصم جزئي من الراتب لمدة ال تزيد عن أسبوع واحد.  -ج

  تأنيب مع عدم دفع كل الراتب أو عدم دفع جزء منه لمدة ال تقل عن أسبوع واحد وال تزيد عن ستة أشھر.  -د

  بالترقية األكاديمية للعضو). ةإلغاء الرتبة األكاديمية (فقط في الحاالت المرتبط  -ه

  عضو ھيئة التدريس أو المحاضر بدون المساس بأي رواتب ومستحقات أخرى. إنھاء التعاقد مع  -و

التي يستحقھا عضو ھيئة  والمستحقاتإنھاء التعاقد مع عضو ھيئة التدريس أو المحاضر مع عدم دفع الراتب   -ز
 التدريس أو المحاضر، كلياً أو جزئياً.
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د بالنظر في ھذه المزاعم، وتحديد اإلجراء المناسب دون اللجوء تبعاً لجدية المخالفة المزعومة لقواعد السلوك، يقوم العمي )4
(أ) ، (ب) ، (ج) أعاله من خالل إثبات المخالفة  العقوباتإلى إجراء تأديبي كامل. ويتمتع العميد بالصالحية لفرض 

  تحقيق.قيد ال المزعومة في مناقشة مع عضو ھيئة التدريس أو المحاضر، وباالتفاق مع عضو ھيئة التدريس أو المحاضر

  (د) ، (ھـ) ، (و) ، (ز) المشار إليھا أعاله. العقوباتيبت المدير في الحاالت التي تُعرض عليه عند تطبيق  )5

جراءات التأديبية بالحفاظ على السرية بشكل صارم فيما يتعلق إلن في اويلتزم جميع األعضاء والجھات المعنية المشارك )6
  قة بموضوع المخالفة.بجميع المسائل واألفراد ممن لھم عال

ال توقف استقالة عضو ھيئة التدريس اتخاذ اإلجراءات التأديبية، وال تؤثر اإلجراءات التأديبية والعقوبات على أية دعوى  )7
  جنائية أو مدنية تنطوي على نفس المخالفة المنسوبة إلى عضو ھيئة التدريس أو المحاضر.
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   خمالفات أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين –) 15السياسة رقم ( إجراءات

الثة اللجنة من ث ھذه شكلتُ بالجامعة. ومخالفات أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين يقوم نائب المدير بتشكيل لجنة  )1
ويُفضل أن يكون جميع أعضاء ھذه  القانون. كلية منوعضو ھيئة تدريس  ،كليةمن بينھم عميد  ،أعضاء على األقل
 .اللجنة برتبة أستاذ

 أي مخالفات محتملة يجب أن تقدم كتابةً إلى عميد الكلية المعني. )2

 لعميدايتفق  دق ،قواعد السلوك مخالفة ارتكاب م ضدهعِ زُ  الذي /المحاضرعقب المناقشة األولية مع عضو ھيئة التدريس )3
والمنصوص عليھا في السياسة رقم ج) -ب  –(أ  ةالتأديبي الجزاءاتإيقاع أحد على  /المحاضروعضو ھيئة التدريس

بادل من ھذا التوصل إلى اتفاق متإذا لم يتم حفظ في الملف. وتيتم كتابة النتيجة التي توصال إليھا ووفي ھذه الحالة . )15(
خالفات ممراجعة الحالة بواسطة لجنة أن يطلب مباشرة . ويجوز للعميد تقصي حقائقلجنة  بتشكيل العميد يقومفالنوع 

  .(مثل التحرش، عدم األمانة العلمية، الخ) لطبيعة وجدية الواقعة بالجامعة، تبعاً  أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين

ضو تتألف من أعضاء ھيئة التدريس من نفس رتبة عوالكلية تقصي حقائق على مستوى لجنة  تشكيليقوم عميد الكلية ب )4
قواعد السلوك أو من رتبة أعلى منھا. وتنحصر مسؤولية اللجنة في تحديد  مخالفة ارتكاب ضده ُزِعم الذيھيئة التدريس 

 عمل يوم 20. ويتم االنتھاء من جميع التحقيقات األولية في غضون أم ال تحقيق رسمي ءبدلھناك أدلة كافية ما إذا كان 
 نائب المديرى إلبرفعه  العميد من التقرير وجود مخالفة يقومفي حال تضو وترفع تقريرھا إلى العميد. اللجنة شكيلمن ت

  .من تاريخ استالمه من اللجنة أيام عمل خمسةخالل 

ة بدالً أخالقيات البحوث بالجامعمجلس مراجعة إذا كانت المخالفة تتعلق بالبحث العلمي، يقوم العميد بتوجيه الحالة إلى  )5
يوم عمل إذا  20المجلس خالل . ويقرر النائب المشارك للبحث العلميمن لجنة تقصي الحقائق بالكلية، وذلك من خالل 

كان ھناك أدلة كافية لبدء تحقيق رسمي أم ال من خالل لجنة مخالفات أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين بالجامعة، 
تقرير بتوصياته إلى النائب المشارك للبحث العلمي الذي يقوم بدوره بإرساله إلى نائب المدير خالل  ويقوم المجلس برفع

 خمسة أيام عمل من تاريخ استالمه من المجلس.

ل وبعد المداولة مع المدير، خال مديرال، يقرر نائب أو من النائب المشارك للبحث العلمي العميدعند استالم التقرير من  )6
  ما يلي: عمل،عشرة أيام 

  .التحقيقإغالق ملف وال يلزم اتخاذ مزيد من اإلجراءات،   -أ
  .إجراء مزيد من التحقيق دعاءااليستدعي   -ب

بإحالة الحالة إلى لجنة مخالفات أعضاء ھيئة تستدعي مزيداً من التحقيق فإنه يقوم  دعاءاتالامدير أن الإذا قرر نائب  )7
لنظر في ، وادعاءاتالالجنة بالتحقيق في الويتم تكليف  قيق رسمي.إلجراء تح التدريس والمحاضرين بالجامعة وذلك

، وعقد جلسات استماع منفصلة لمختلف األطراف على المخالفات المنسوبة إليه / المحاضرعضو ھيئة التدريس أقوال
لمعايير وقوع انتھاك لمدير عما إذا كان ھناك أدلة موثوق بھا تشير إلى النائب  أقرب وقت إلىالمعنية، وتقديم توصية في 

  .من عدمه المنصوص عليھا في الالئحة

 ائب المديرنيقوم و ./المحاضر المعني أمام لجنة المخالفاتعضو ھيئة التدريسلرسمية  استماع يتم تحديد موعد لعقد جلسة )8
. ستماعجلسة االعلى األقل من تاريخ عمل  أيام عشرةرسمياً باالتھامات ضده قبل  /المحاضربإخطار عضو ھيئة التدريس
  الستعانة بمحام في الجلسة.في ا الحق /المحاضرولدى عضو ھيئة التدريس

قيد التحقيق مؤقتاً عن العمل إذا اعتبر ھذا المنحى من  /المحاضرعضو ھيئة التدريس وقف نائب المديرقرر قد ي )9
 وقف ويؤدي .المديرال بموافقة من إ عن العمل مدة ثالثة أشھر، وال يجوز تمديده الوقفوال يتجاوز  .اً اإلجراءات الزم

، ما لم يقرر الوقفمن الراتب اعتباراً من تاريخ  ٪50دفع ما ال يزيد عن  إلىعن العمل  /المحاضرعضو ھيئة التدريس
المبلغ  فصر، فيتم عندئذ ج) -ب  -(أ التأديبية أحد الجزاءات وإذا تم حفظ التحقيق أو إذا تم تطبيق  خالف ذلك. المدير
  .عن العمل الوقفأثناء فترة  راتبالتم خصمه من الذي 
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يتعين على اللجنة استكمال التحقيق )، ف9إذا لم يتقرر حفظ التحقيق أو تطبيق الجزاءات التأديبية المذكورة في البند السابق ( )10
  من بدء التحقيق. عمل يوم 30 خالل، نائب المديروتقديم تقرير رسمي إلى 

بالنتائج التي توصلت إليھا اللجنة ويقدم توصيته، إن وجدت،  ، خالل عشرة أيام عمل،المدير بإخطار نائب المديريقوم  )11
  اتخاذھا. يرىباإلجراءات الـتأديبية التي 

بالقرار  ،نائب المديرمن تلقي توصيات  عشرة أيام عمل، خالل كتابة /المحاضرعضو ھيئة التدريس بإخطار المديريقوم  )12
  .دت، إن وجالتأديبية والجزاءات

لتأديبية، اوالجزاءات خطياً عن قبوله أو عدم قبوله لتلك النتائج  المديرإعالم  /المحاضريتعين على عضو ھيئة التدريس )13
إذا قبل عضو ھيئة و مقترحة.والجزاءات البشأن النتائج  المديرقبل من  هبعد إخطار خالل عشرة أيام عمل،وذلك 

 الجزاءات عندئذ المضي في فرض لمديربية أو إذا لم يتقدم برد عليھا، يجوز لالتأدي والجزاءاتبالنتائج  /المحاضرالتدريس
  التأديبية المقترحة.

، فبإمكانه عليه ضترفُ  على نتائج التحقيق أو لم يقبل باإلجراءات التأديبية التي /المحاضرإذا لم يوافق عضو ھيئة التدريس )14
  .الرئيس األعلىلدى  التظلمعندئذ 

ئج. من تاريخ إخطاره بالنتاعشرة أيام عمل  خالل الرئيس األعلى إلى /المحاضر تقديم تظلمالتدريسيجوز لعضو ھيئة  )15
 ويتم إخطار عضو ھيئة التدريس/المحاضر وملزماً.التظلم تلك نھائياً فيما يتعلق بحاالت  الرئيس األعلىويكون قرار 

  بالقرار في خالل ثالثون يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم.
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