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 نظرة عامة
 جوزوالعقوبات التي يمخالفات أعضاء هيئة التدريس التعامل مع كيفية  واإلجراءات الخاصة بها توضح هذه السياسة

 تطبيقها.

 مجال التطبيق
 .بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين 

 الهدف
وسياسة "مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس" المستويات  "أخالقيات المهنة ألعضاء هيئة التدريسسياسة "دليل  وضحت
أساساً التخاذ  اتوتشكل مخالفة هذه السياس .القيام بهاوالواجبات التي عليهم  أعضاء هيئة التدريسمن سلوك متوقعة ال

 السلوك، والتدابير التي يتم اتخاذها نتيجة لذلك. مخالفةوتوضح هذه السياسة كيفية الفصل في  إجراءات تأديبية.

 السياسة
تدريس أو فيما يتعلق بالسلوك المهني ومسؤوليات أعضاء هيئة ال الجامعة سياساتيعّد أي تصرف أو سلوك مخالف ل )1

أي خرق وجامعة. البمن أعضاء هيئة التدريس خرقاً للمعايير المتوقعة الئق بمثابة الغيره من التصرفات والسلوك غير 
 يؤدي إلى فرض عقوبات. قدإجراءات تأديبية ويؤدي إلى اتخاذ سوف من هذا القبيل 

 على ما يلي: المتبعةتنطوي اإلجراءات  )2
 .قواعد السلوكل نتهاك المزعومالا التدريس بشأنيوجه لعضو هيئة مكتوب إشعار  -أ 
 .كتابة المخالفة/المخالفات المنسوبة إليهفرصة للرد على الإعطاء  -ب 
 .بديلأو ينزع إلى التسوية كخيار الحق هذا جلسة استماع أمام لجنة ما لم يتنازل عضو هيئة التدريس عن  -ج 
 محاٍم.أن يمثله الحق في  -د 
 تستلزم إجراءات تأديبية. والسلوك  قواعدلاً خرقيثبت أن الوقائع المزعومة تشكل/ أوال تشكل  مكتوبقرار  -ه 
 ف القرار الصادر بحقه.ئناستفي إعضو هيئة التدريس حق  -و 

 تقتصر اإلجراءات التأديبية المتاحة على ما يلي: )3
 إنذار شفوي -أ 
 تحذير مكتوب يتم االحتفاظ به في ملف عضو هيئة التدريس -ب 
 خصم جزئي من الراتب لمدة ال تزيد عن أسبوع واحد. تأنيب مع -ج 
 .تأنيب مع عدم دفع كل الراتب أو عدم دفع جزء منه لمدة ال تقل عن أسبوع واحد وال تزيد عن ستة أشهر -د 
 .)للعضوكاديمية األترقية الب همرتبطال فقط في الحاالتكاديمية (األرتبة الإلغاء  -ه 
 ن المساس بأي رواتب ومستحقات أخرى.إنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس بدو -و 
، كلياً عضو هيئة التدريس يستحقهاالتي  إنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس مع عدم دفع الراتب واالستحقاقات -ز 

 .أو جزئياً 

دون  اإلجراء المناسبالنظر في هذه المزاعم، وتحديد ب العميد يقومالمخالفة المزعومة لقواعد السلوك،  لجدية تبعاً  )4
 من خاللبالصالحية لفرض اإلجراءات التأديبية (أ) ، (ب) ، (ج) أعاله  العميدويتمتع  اللجوء إلى إجراء تأديبي كامل.

 إثبات المخالفة المزعومة في مناقشة مع عضو هيئة التدريس، وباالتفاق مع عضو هيئة التدريس قيد التحقيق.

 أعاله.المشار إليها التأديبية (د) ، (هـ) ، (و) ، (ز)  لموادتطبيق اعند تُعرض عليه  في الحاالت التي المديريبت  )5

التأديبية بالحفاظ على السرية بشكل صارم فيما يتعلق  الجراءاتفي ا المشاركين الجهات المعنيةاألعضاء و لتزم جميعي )6
 .بموضوع المخالفةبجميع المسائل واألفراد ممن لهم عالقة 

على أية  والعقوبات دريس اتخاذ اإلجراءات التأديبية، وال تؤثر اإلجراءات التأديبيةاستقالة عضو هيئة الت وقفال ت )7
 المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس. المخالفةدعوى جنائية أو مدنية تنطوي على نفس 

  




