
  الئحة  الجزاءات الخاصة بالميثاق
  )الثواب والعقاب (   

  حاالت جزاءات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة 
  

دريس   ة الت رحرمان عضو ھيئ زا غي ة ململت ادئ األخالقي اواة  بالمب دل والمس كالع

 .من االشتراك في اختبارات القبول بالكلية  وتكافؤ الفرص 

دريس   ة الت و ھيئ ان عض رحرم زا غي داول  ململت بط الج ت وض احترام الوق ب

 .الدراسية والتواجد بالكلية بالخصم من ربط الحافز بالجودة 

ة التعامل مع الغير حرمان عضو ھيئة التدريس   ة في أمان ملتزم بأخالقيات المھن

 .المرؤسيين بتأخير مناقشته للرسائل العلمية 

ة الع  دريس باألمان ه يرفض إذا ثبت عدم التزام عضو ھيئة الت ذ أبحاث ة في تنفي لمي

 . يعرض نفسه  للمسائلة  القانونية طبقاً للقانونإنتاجه العلمي تقديم 

ات   ة والمؤلف إذا ثبت عدم التزام عضو ھيئة التدريس في اقتباس النصوص المنقول

 . واإلشارة إلي مصدرھا يعرض نفسه  للمسائلة  القانونية طبقاً للقانون العلمية

ك  ة التدريس مطلقا قبول الھدايا الشخصيةيجوز لعضو ھيئ ال  ة ثبوت ذل  وفي حال

ن  ا م رم نھائي دريس ويح ائلالت ي الرس راف عل ة اإلش ـ (  العلمي تير ــ   ماجس

 ) .دكتوراه 

في حالة والعلمية لآلخرين عدم التزام عضو ھيئة التدريس بحقوق الملكية الفكرية  

 .قاً للقانونطب يرفض البحث ويحرم من الترقية  ھم سرقة أبحاث

ات   يم الجامع انون تنظ زام بق دريس االلت ة الت و ھيئ ي عض ة عل ه التنفيذي والئحت

ة  رارات الصادرة سواء من الجامع ي الق والمواد المكملة والمعدلة له باإلضافة إل

 . أو الكلية لتنظيم سير العمل بالكلية 

ال االمتحا  ي أعم ة ف ة إداري دريس أي مخالف ة الت ن عضو ھيئ ات أو إذا صدر م ن

ادي باإلضافة  ة أي مركز إداري أو قي الكنترول يتم استبعاده نھائيا  مع عدم تولي

 .إلي إحالته للتحقيق 



دريس   ة الت اوني أعضاء ھيئ ان مع ر حرم اتھم  زمينتملالغي امھم وواجب أداء مھ ب

 .التأديبية  ةمع عدم اإلخالل بالمسئولي% ٢٠٠  الخصم منب األكاديمية والعملية 

ة  ينملتزمالغير وني أعضاء ھيئة التدريس مان معاحر  ة في أمان بأخالقيات المھن

 .التعامل بالزمالء  من حضور المؤتمرات العلمية والدورات 

دريس ال  ة الت اء ھيئ اوني أعض وز لمع ة  يج ى حال ر  ف رامج الغي تخدام الب اس

ة  وتر بالكلي زة الكمبي ي أجھ ة عل ك مرخص ة ذل ة مخالف ي حال ه  وف رض نفس يع

 . طبقاً  للقانون للمسائلة القانونية

ة يجوز لمعاوني أعضاء ھيئة التدريس  ال  ة فى حال ة واألدبي نسخ المصنفات الفني

ر  وق الغي ي حق داء عل ك اعت يعرض الن ذل ة وإال س ائلة القانوني ه للمس اً  نفس طبق

 . للقانون

دريس   ة الت ة أخ أوإذا ثبت في حق عضو ھيئ اونيھم أي مخالف ة مع ة أو إداري القي

تم عرض  ات ي اونيھم أو الطالب دريس أو مع ة الت بناء علي شكوى من أعضاء ھيئ

األمر علي السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة التخاذ اإلجراء القانوني المناسب 

 .طبقا للقانون 

اً  اإلجراءاتالتخاذ  مجلس الكلية المشكلة من قبل  المسالة لجنة  تقوم  الالزمة طبق

ار الجزاء لد رك اختي ة  ويت ذيرجة المخالف ة  ال أيتوافق مع طبيع راره  الخط وتك

 .مالالزھا على مجلس الكلية التخاذ لعرض

  طرق اإلثابة 

في  األكملعلي الوجه  األكاديميبأداء عمله  الملتزم سالتدرييراعي عضو ھيئة  .١

 .الصعبة  األوقاتظروفه الخاصة في 

 .التدريبية يرشح في الدورات  أنفي  األولوية .٢

في كل تخصص في حفلة شرفية وحصوله علي  التدريسعضو ھيئة  أفضليكرم  .٣

 .والعادلة لطالبات الكلية  األخالقيةومعاملته  التدريسي أدائهشھادة تقديرية علي 



 .وسرعة االنجاز في التسجيل والمناقشة  األولوية .٤

ة  .٥ م ورألعضاء الموافق احترام زمالئھ زمين ب دريس الملت ة الت فر ھيئ ائھم بالس ؤس

 .لتمثيل الكلية في المؤتمرات الداخلية والخارجية 

 .األولوية في الترشيح للمناصب القيادية واإلدارية العليا  .٦

 .داخل وخارج الجامعة  ةاألولوية في الترشيح للجوائز التقديرية والتشجيعي .٧

كل ونة والھيئة المعاھيئة التدريس  لتحديد أعضاءإعداد لوحة الشرف داخل الكلية  .٨

 .عام بناء علي ماقام به من أعمال مثالية خالل العام 


