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 004_امل�ي سلوكسياسة الالسياسة األ�اديمية_

 

 املحتو�ات:

 املسؤوليةاملصدر /  •

 الهدف •

 هذه السياسة بمعرفةالفئات املعنية  •

 وصف السياسة  •

 السياسة بنود •

 

 3.0رقم اإلصدار: 

 2008نوفم��  27تار�خ السر�ان: 

 .2008نوفم��  27بتار�خ  1إلصدار اراجعت �جنة اإلدارة التنفيذية 

 2009نوفم��  18بتار�خ  2راجعت �جنة اإلدارة التنفيذية اإلصدار 

 2015مايو  11بتار�خ  3�جنة اإلدارة التنفيذية اإلصدار راجعت  

 .2008نوفم��  27بتار�خ   1اإلصدار  -من رئيس ا�جامعة تاعتمد

 .2009يناير  18بتار�خ   2اإلصدار  -من رئيس ا�جامعة تاعتمد

 .2015مايو  11بتار�خ   3دار اإلص -ا�جامعةمن رئيس  تاعتمد

 

 املسؤوليةاملصدر / 

رئـــيس ا�جامعـــة مـــع مكتـــب نائـــب  بالتعـــاون  لهـــاوإجراءا��ـــا واملعـــاي�� الناظمـــة  هـــذه السياســـة أعـــد مكتـــب نائـــب رئـــيس ا�جامعـــة للشـــؤون األ�اديميـــة

هـــو ا�جهـــة املســـؤولة عـــن  رئـــيس ا�جامعـــة للشـــؤون األ�اديميـــةمكتـــب نائـــب و�ـــذلك ي�ـــون األ�اديميـــة.  وال�ـــ�امجو�ليـــات ا�جامعـــة  لشـــؤون البحـــث

 وتنفيذها  هذه السياسة   ع�� إدارةاإلشراف 

 الغرض

بمثابــة  هــذه السياســةت�ــون وان  وضــمان االمتثــال لإلجــراءات العادلــة ةاأل�اديميــالهيئــة حمايــة حر�ــة األعضــاء ��ــدف سياســة الســلوك امل�ــي إ�ــ� 

ا يفيد ال��ام املجتمع األ�ادي�ي با�جامعة باالمتثال للمعاي�� األخالقية واملهنية والقانونية.
ً
 بياًنا مش���

 هذه السياسة بمعرفةالفئات املعنية 

 رئيس ا�جامعة 

 رئيس ا�جامعة نواب 

العام املستشار القانو�ي 

 اتال�لي اءدعم 

 ؤساء األقسام/ ر  مدراء اإلدارة  

 أعضاء هيئة التدريس 

 املوارد البشر�ة 

  املاليةإدارة الشؤون موظفو 

   الطلبة 

 املوظفون �افة   
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 ف السياسةيوصت

حدد هذه السياسة 
ُ
قررة ع�� األعضاء  معاي�� ت

ُ
بجامعة قطر.  وتنص السياسة ع�� قواعد التعامل مع سوء  ةاأل�اديميالهيئة السلوك امل�ي امل

 السلوك وتضع إجراءات التعامل مع الش�اوى والتظلمات املتعلقة �سوء السلوك.
 

 التعر�فات
 

مساعدي  :الدرجات األ�اديمية من والباحثون ومن �� حكمهم �� املسار امل�يوهم أعضاء هيئة التدريس  :أعضاء الهيئة اال�اديمية

 . ةأساتذو  مشارك�نالتدريس واملحاضر�ن وأساتذة مساعدين وأساتذة 
  

كشف عن ممكنة وتبأي وسيلة  املع�ي با�جامعة املشت�ي للمسؤول املتضرر/ هاُم قديش�وى أي  :امل�ي ادعاءات سوء السلوك

 السلوك امل�ي. حدوث خلل ��اعتقاد صاحب الش�وى الصادق ب
 

 .اسة السلوك امل�ييدوث مخالفات لسحال�خص الذي يد��  :املشت�ي
 

 رفع تقر�ر ��ا. تجميع البيانات أو النتائج و��جيلها أو ��  التالعبالتالعب: 
 

التالعب باملواد البحثية أو املؤهالت أو املنا�ج أو �غي�� البيانات أو النتائج أو حذفها بحيث ال ُيدرج البحث املع�ي بصورة  :ال��و�ر

 دقيقة �� �جل األبحاث.
 

 الدرجة األو�� (األبناء والبنات واإلخوة واألخوات واألزواج والزوجات واآلباء واألمهات).من أقارب  : همأفراد العائلة
 

�� ا�حاالت ال�ي ُيد�� ف��ا وإصدار توصيات سؤولة عن التحقيق املجنة �لا��  :)FCRC( �جنة مراجعة سلوك هيئة التدريس

 .م�يبارت�اب سوء سلوك 
 

وت�ون   .الة وا�حة ع�� سوء السلوك امل�يلالدعاء او �ح أصلللبت بوجود جمع املعلومات وتق��ي ا�حقائق األولية  :التحري 

 .ه�د إجراء تحقيق رس�ي أو �عارضنتيجة التحري عبارة عن توصية تؤ 
 

 .خطورتهسوء السلوك ومدى للوقوف ع�� وقوع االستجواب الرس�ي وتقييم الوقائع ذات الصلة  هو : التحقيق
 

شمل �و   خارج ا�جامعة. ة�اديميهيئة األمن الأي عضو دفوعة األجر ال�ي ُيجر��ا �ع�ي املهام امل السياسة�� هذه  األ�شطة ا�خارجية

ا�خارجية أو غ��ها من األ�شطة التجار�ة األخرى وا�جهود ا�خارجية أملهنية او األ�اديمية؛ مثل األعمال  اتاالستشار ذلك األ�شطة ا�خارجية ك

 التطوعية ال�ي يمارسها أعضاء هيئة التدريس أو الباحثون خارج ا�جامعة.
 

، وفًقا �جامعة أكسفورد، "تقديم ال�خص ألعمال الغ�� أو أف�اره و�سب��ا إ�� نفسه، بموافقة هذا الغ�� او دون موافقته، االنتحال

ويشمل هذا التعر�ف جميع املواد املنشورة أو غ�� املنشورة، سواء �انت �� ش�ل   دون إقرار �امل منه بذلك."عملك وإدراجها �� 

 .  وقد ي�ون االنتحال مقصوًدا أو غ�� مقصود." أو إلك��ونية ةطات مطبوعو مخط

ى عن مستوى السلوك املطلوب � سوء السلوك امل�ي
ّ
وفيما ي�� �عض األمثلة ع�� سوء  � املهنة ذات الصلة.هو السلوك الذي ين��ك و�تد�

 السلوك امل�ي:

 ترك العمل بدون اذن او سبب وجيه •

 تضارب املصا�ح •

 تضارب االل��امات •

 سوء السلوك البح�ي  •

 مبدأ السر�ة والثقةان��اك   •

 سوء استخدام أموال ا�جامعة أو معدا��ا أو مرافقها •

 الطلبة سوء استخدام امللكية الفكر�ة للزمالء أو  •

 استغالل السلطةسوء   •
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 �شو�ه سمعة ا�جامعة أو موظف��ا •

 ان��اك حقوق امللكية الفكر�ة ألي طرف خار��  •

ب�ن أي من أعضاء هيئة التدريس أو الباحث�ن أو املحاضر�ن  تنا�� طبيعة العالقات األ�اديمية املهنية عالقاتإقامة  املوافقة ع�� •

.  و�تع�ن ع�� عضو هيئة جامعة ذو عالقة تبعية مباشرةا�أو ب�ن أي من أعضاء مجتمع ا�جامعة وأي مسؤول ب -وأي طالب 

 عالقة توافقية وجادة ووثيقة اتخاذ ال��تيبات الفور�ة لتجنب خوض أي عالقة تقييمية أو تا�عة وإ��ا��ا. يقيم تدريس ال

ع�� أساس العرق أو العمر أو النوع أو ا�جنسية أو الدين. ويشمل تمي�� املواقف ال�ي يواجه فيه األفراد سلوكيات  : ��املضايقات •

ا �عسفًيا يبعث ع�� التخو�ف أو اإلهانة بحيث �عد جسدي موجه ضد اآلخر�ن سلوك املضايقة أي سلوك لفظي أو كتا�ي أو 
ً
سلو�

 أو إعاقة فرصة القيام باألعمال.  

 .مخالفة سياسات ا�جامعة وإجراءا��ا •

 مساعدة اآلخر�ن �� مخالفة سياسات ا�جامعة وإجراءا��ا. •

لقي.  ارت�اب جرائم •
ُ
 تنطوي ع�� فساد خ

 ان��اك األخالقيات املهنية. •

 

معة أو يرتبط أي سلوك يقوم به أي من األعضاء األ�اديمي�ن باملجتمع ا�جام�� سواء �ان �� ا�جا هو: سوء السلوك البح�ي

  �� اق��اح أو إجراء أو مراجعة األبحاث أو رفع تقار�ر بنتائج األبحاث. أو انتحاال ا أو تزو�ر  اتلفيق يتضمن باألبحاث ا�جامعية

 

 السياسة بنود

 والسلوك األخال�� عامالن ال غ�ى ع��ما �� رسالة ا�جامعة.الن�اهة  •

ع�� أعضاء و تتوقع ا�جامعة من جميع األعضاء األ�اديمي�ن با�جامعة التصرف بن�اهة وفًقا ألع�� معاي�� املبادئ األخالقية واألدبية.  •

 املجتمع األ�ادي�ي با�جامعة �عز�ز ثقافة السلوك األخال��.

أن تتوافق هذه األقوال مع سياسات ا�جامعة. و�تع�ن عل��م تحمل املسؤولية و يجب ع�� جميع األعضاء أن توافق أفعالهم أقوالهم  •

 واالستعداد للمشاركة �� القيادة وإثبات استحقاقهم ألع�� معاي�� الثقة العامة.

وال تقوم ع�� أي اعتبارات  للطالب األداء األ�ادي�ي و�عكس ةمحايد وأن ت�ون  عادلة ع�� معاي��  الطالب نتائج تقييمات ستنديجب أن � •

 أخرى.

ُيحتذى به و�جب عل��م التصرف بصف��م مرشدين ومستشار�ن فكر��ن ورعاة ل�حر�ة  نموذًجا أعضاء الهيئة األ�اديميةيجب أن ي�ون  •

 األ�اديمية.  ولن يتم ال��اون مع أي ش�ل من أش�ال استغالل الطلبة ومضايق��م.

  �� مساع��م البحثية.والعدالة ألخالقية هنية و اعاي�� املاملبا�جامعة االل��ام �� جميع األوقات بأع��  أعضاء الهيئة األ�اديميةع��  يجب •

ال�خصية  وتنحية االهتماماتأهمية أك�� لنشر املعرفة وإعطاء با�جامعة تقدير إسهامات اآلخر�ن  أعضاء الهيئة األ�اديميةيجب ع��  •

 جانًبا.

  وأال �عيق أحدهم جهود غ��ه. بصف��م زمالء التعامل فيما بي��م باح��ام أعضاء الهيئة األ�اديميةيجب ع��  •

 ألعضاء اآلخر�ن باملجتمع ا�جام��.ل بتقييمهمالتح�� باملوضوعية والن�اهة عندما يتعلق األمر  أعضاء الهيئة األ�اديميةيتع�ن ع��  •

 رف �� جميع األوقات بصورة تحقق املصا�ح العليا ل�جامعة.يجب ع�� أعضاء املجتمع ا�جام�� التص •

 .�� جميع األوقات البشر�ة با�جامعةاألصول أو املوارد  ساءة استخدام املوارد املالية أوإ يجب عدم •

قررة وتجنب تضارب املصا�ح. •
ُ
 يجب ع�� أعضاء املجتمع األ�ادي�ي االمتثال �جميع القوان�ن املعمول ��ا والسياسات امل

جب ع�� األعضاء األ�اديمي�ن عدم إظهار انطباع يو�� بأ��م يتصرفون أو يتحدثون بالنيابة عن ا�جامعة أو ال�ليات أو األقسام أو ي •

 املوظف�ن أو الزمالء بينما هم غ�� مفوض�ن بذلك.

 يتم إخطار عضو املجتمع األ�ادي�ي با�جامعة �� حالة ا��امه �سوء السلوك. •

 ي�ن باملجتمع ا�جام�� الذين يتعرضون لسوء السلوك املزعوم فرصة للرد ع�� ال��م املوجهة إل��م.ُيتاح لألعضاء األ�اديم •

 سوء السلوك.مع مستوى ناسًبا تي�ون اإلجراء التأدي�ي تدر�جًيا وم •

 تظلمات.التقديم لُيتاح لألعضاء األ�اديمي�ن باملجتمع ا�جام�� الذين �عرضوا لسوء السلوك املزعوم فرصة  •
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ا�جامعة مع جميع االدعاءات ا�خاصة �سوء السلوك امل�ي، وتطبق جميع اإلجراءات التأديبية ذات الصلة �سوء السلوك امل�ي،  تتعامل •

 بصورة حصر�ة بموجب هذه السياسة.

 جميع مسارات األ�اديمي�ن والباحث�ن).و�شمل تنطبق هذه السياسة ع�� جميع أعضاء املجتمع األ�ادي�ي با�جامعة ( •

الثقة امللقاة ع�� عاتق األعضاء األ�اديمي�ن باملجتمع ا�جام�� ألنه يقّوض  ي يرتكبه أعضاء املجتمع ا�جام��ح بأي سوء سلوك م�ال ُ�سم •

 و�ضر بن�اهة ا�جامعة. 

يقات اتخاذ التداب�� الالزمة إلجراء التحر�ات والتحق �� ا�حاالت ال�ي تثار ف��ا �ساؤالت تتعلق �سوء سلوك محتملتضمن ا�جامعة  •

 والفصل ف��ا بصورة عادلة وفّعالة.  وإذا تقرر أنه تم ارت�اب سوء سلوك، تتخذ ا�جامعة إجراًء تأديبًيا ضد األ�خاص املتورط�ن.  

ا بحماية ا�حر�ة األ�اديمية، و�� حالة انخراط أعضاء هيئة التدريس �� ا�خطاب العل�ي، فإن  •
ً
تأخذ ا�جامعة ع�� عاتقها ال��اًما را�خ

قدم بأسلوب أ�ادي�ي مناسب كما تح��م  ا�جامعة
ُ
تح��م حقهم �� عرض األف�ار واملواد واملوضوعات ذات الصلة باملوضوع ما دامت ت

 ا�جامعة ثقافة املجتمع وقيمه وأخالقياته. 

مسؤو�� ا�جامعة عضاء هيئة التدريس وغ��ها من أل  امل�ي سلوكالا�جام�� التعاون مع �جنة  يجب ع�� األعضاء األ�اديمي�ن باملجتمع •

 فيما يتعلق بإجراءات سوء السلوك امل�ي.  و�جب ع�� األعضاء األ�اديمي�ن باملجتمع ا�جام�� تقديم األدلة واملعلومات املتعلقة بادعاء

 سوء السلوك امل�ي ل�جنة مراجعة سلوك أعضاء هيئة التدريس، بناًء ع�� طل��ا.

أو أعضاء ال�جنة.  و�جب  الشهودمن مقدمي الش�اوى أو  األش�ال�� االنتقام بأي ش�ل من جوز لألعضاء األ�ادیمی�ن باملجتمع ا�جاميال  •

ع�� األعضاء األ�اديمي�ن باملجتمع ا�جام�� إبالغ ال�جنة بأي محاولة انتقام معروفة أو ُمحتملة بصورة معقولة وال�ي ستتخذ بدورها 

حتملة لهذا االنتقام.
ُ
 اإلجراءات املعقولة والعملية واملناسبة ملواجهة اآلثار الفعلية أو امل

قدم �سوء نية.  و�� حالة تقديم دليل يفيد بأن عضو ال يتم ال��اون مع أي  •
ُ
�ادي�ي قّدم ش�وى لتخو�ف أو إهانة أو األ الهيئة ش�اوى ت

 �شو�ه سمعة عضو آخر، فُتطبق حي��ا العقو�ات التأديبية.  

قدم الش�وى أو املد�� عليه أو أي عضو أ�ادي�ي باملجتمع ا�جام�� يباستثناء ما تقتض •
ُ
 إفشاءه القوان�ن واللوائح املعمول ��ا، ال يجوز مل

د�� عل��م أو أعضاء ال�جنة، أو أي �جالت أو أدلة يمكن من خاللها التعرف ع�� هؤالء 
ُ
أو الكشف عن هو�ة ُمقدمي الش�اوى أو امل

 خاص الذين يلزم معرف��م.األ�خاص، وذلك باستثناء األ�

 يجوز ل�جامعة االمتثال للمتطلبات واللوائح املعمول ��ا �� ا�جهات املمولة لها والتعامل مع تلك ا�جهات وفًقا لإلجراءات ا�خاصة بتلك •

 ا�جهات واملتعلقة �سوء السلوك امل�ي.

  

 إجراءات التعامل مع سوء السلوك 

 وء السلوك وتضارب املصا�ح من خالل القنوات اإلدار�ة املوجودة مسبًقا. يجب التعامل مع االدعاءات املتعلقة �س
 

(مثال: رئيس القسم أو عميد ال�لية أو نائب رئيس ا�جامعة للشؤون األ�اديمية)  �نو�جب ع�� ُمقدمي الش�اوى لفت انتباه مسؤولهم املباشر 

إ�� املخاوف ال�ي تراودهم.  و�جب ع�� هذا املسؤول بذل ا�جهود املعقولة �حل املش�لة بطر�قة تتوافق مع السياسات واإلجراءات ا�حالية 

قدم الش�وى رفع األمر لسلطة أع��، عند االقتضاء، باستخدام القنوات ل�جامعة.  �� حالة عدم حل املش�لة �� نطاق املسؤول املع�ي، 
ُ
يجوز مل

 املناسبة. 

 

 الش�اوى الرسمية

حل املش�لة عن طر�ق املسؤول ا�جام�� ذي الصلة خالل 
ُ
أيام عمل، يجوز لصاحب الش�وى تقديم ش�وى رسمية.  وتل��م عملية  10إذا لم ت

 الش�وى الرسمية بمعاي�� مراجعة النظراء واإلجراءات القانونية.  

 

قدمتمهيد )1
ُ
 عن طر�ق القناة اإلدار�ة املناسبة.  الش�وى الرسمية املكتو�ة لنائب رئيس ا�جامعة للشؤون األ�اديمي : ت

ً
ة أوال

 وتت�ون الش�وى من العناصر التالية:

 اسم ُمقدم الش�وى وعنوان مكتبه و�ر�ده اإللك��و�ي ورقم هاتفه. •

د�� عليه. •
ُ
 اسم امل

حتمل. •
ُ
 بيان يو�ح سوء السلوك امل�ي امل
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 التار�خ التقر��ي الذي وقع فيه سوء السلوك ع�� النحو املزعوم. •

 اء األ�خاص الذين لد��م معلومات ذات صلة بالواقعة.أسم •

 أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى قد �ساعد �� التحقيق والبت �� الش�وى. •

 توقيع ُمقدم الش�وى. •

 

 عن إخطار  األ�اديمية بإخطار نائب الرئيس للشؤون : يقوم اإلخطارات واإلجراءات )2
ً
 فضال

ً
د�� عليه أوال

ُ
ُمقدم الش�وى وامل

د�� عليه وعميد ال�لية. وُ�قدم نائب  رئيس
ُ
عضاء هيئة أل  امل�ي سلوكالرئيس األوراق الالزمة ل�جنة الالقسم التا�ع له امل

 التدريس.

 

رئيس مع عميد ال�لية لتحديد ما إذا �ان يلزم اتخاذ أي إجراء مؤقت أثناء االضطالع �عملية ال: يتشاور نائب التداب�� املؤقتة )3

وقد يتطلب األمر اتخاذ إجراءات مؤقتة �� حالة وجود خطر مباشر ُ��دد أعضاء املجتمع ا�جام�� أو الش�وى الرسمية.  

مرافق ا�جامعة أو إذا �ان هناك احتمال بارت�اب مخالفة جنائية للقوان�ن القطر�ة، أو إذا تطلب األمر حماية موارد ا�حرم 

بذل �عض ا�جهود لضمان حفظ األدلة ذات  االمر  م��) أو إذا لزما�جام�� (بما �� ذلك املعدات أو األموال أو املب�ى ا�جا

عت�� اإلجراءات املؤقتة عقو�ات أو إجراءات تأديبية أو اف��اض
ُ
باإلدانة. وقد �شمل  االصلة أو عدم التأث�� ع�� الشهود.  وال �

املهام أو إعفا��م م��ا (ملدة ال اإلجراءات املؤقتة فرض قيود ع�� الوصول لأل�خاص أو االتصال ��م أو إعادة ت�ليفهم ب

رئيس، بموافقة من رئيس ا�جامعة، مع عميد ال�لية لضمان أال تؤثر اإلجراءات الو�تعاون نائب    تتجاوز ف��ة التحقيق).

 املؤقتة بتاًتا ع�� أ�شطة التدريس والبحث �� القسم.

 

عضاء أل  امل�ي سلوكالرئيس للشؤون األ�اديمية سنوً�ا �جنة النائب  : ُ�ش�لالتدريسعضاء هيئة أل  امل�ي سلوكال هي�ل �جنة )4

تتألف من ثالثة أعضاء. و�جوز ضم عضو إضا�� (احتياط) �� حاالت احتمال حدوث تضارب املصا�ح مع ال�ي هيئة التدريس 

جب أن يتمتع .  و�أي من أعضاء ال�جنة الثالثة األصلي�ن أو �� حالة �جز أي من األعضاء الثالثة عن حضور االجتماع

با�خ��ة واملعرفة الالزمة ملعا�جة املسائل ا�خاصة بحاالت سوء السلوك امل�ي. و�رأس ال�جنة أحد أعضاء هيئة �جنة الأعضاء 

التدريس بدرجة "أستاذ" أو "أستاذ مشارك" من ذوي ا�خ��ة الكب��ة �� ا�جامعة. و��ون بال�جنة عضو ذي خلفية قانونية.  وال 

 عضاء ال�جنة أي تضارب فع�� (أو ظاهري) �� املصا�ح مع القضية. يجوز أن ي�ون أل 

  

�ان هناك ما ُي��ر إن أيام عمل من استالم الش�وى. وتقرر ال�جنة  5: تبدأ ال�جنة التحر�ات خالل التحر�ات والتحقيقات )5

حدد ال�جنة موعًدا إلجراء هذا التحقيق.  وتتواصل مع مكالوجوبإجراء تحقيق، و�� حالة 
ُ
نائب الرئيس للشؤون تب ، ت

 إلخطار األطراف املعنية بموعد هذا االجتماع وم�انه.  األ�اديمية 

 

ماع مراجعة األدلة اإلضافية واستجواب تسخالل جلسة اإل لها يوم عمل.  و�جوز  15خالل ال�جنة : تنعقد جلسة االستماع )6

األسئلة والتعليقات ل�جنة.  و�جوز للمد�� عليه األطراف والشهود واملطالبة بتقديم أدلة إضافية.  و�جب توجيه جميع 

ال�جوء إ�� محاٍم ُمرخص بدولة قطر؛ ومع ذلك، ال يجوز للمحامي التحدث بالنيابة عن املد�� عليه �� أي نقطة خالل 

حدد ال�جنة املواعيد ا�خاصة بجميع مراحل جلسة االستماع. و�تم ��جيل محاضر 
ُ
اجتماع جلسات  جلسة االستماع.  وت

جلسات سر�ة وال يتم اإلفصاح عن محتواها ألعضاء املجتمع ا�جام�� أو العامة مالم يصدر أمر ا�وتظل  �جنةالتماع اس

قضائي أو حكم قانو�ي بذلك.  و�� حالة دعوة أي من أعضاء املجتمع ا�جام�� �حضور اجتماع ال�جنة بصفته شاهًدا أو 

 فسي�ون ستماع خب�ً�ا أو غ�� ذلك، يلزم عليه ا�حضور �� جلسة اال 
ّ
 ل�جنة ا�حق �� اتخاذ أي إجراء تراه مناسًبا.وإال

 

: �عد ان��اء جلسة االستماع، تقوم ال�جنة بإعداد تقر�ر عضاء هيئة التدريسأل  امل�ي سلوكال إعداد ومراجعة تقر�ر �جنة )7

 لالدعاءات واألدلة والشهادات واالستنتاجات. ويشمل 
ً
تقر�ر توصيات إما برفض اال��امات أو بفرض اليتضمن وصًفا �امال

ثبتة والبيانات املحددة املختارة من هذه �ستند عليه عقو�ات.  وستحدد ال�جنة بوضوح األساس املنطقي، الذي 
ُ
الوقائع امل

املطالبة السياسة، بناًء ع�� توصيا��ا.  و�جب تقديم تقر�ر ال�جنة خالل سبعة أيام عمل من ان��اء التحقيق. و�جوز ل�جنة 

 منح تمديد أم ال. األ�اديمية ��نائب الرئيس للشؤون .  وُ�قرر أخرى  بتمديد يصل إ�� سبعة أيام عمل
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ع�� تقر�ر ال�جنة خالل سبعة أيام عمل.  وإذا لم نائب الرئيس للشؤون األ�اديمية : يرد رئيس للشؤون األ�اديميةالرد نائب  )8

املوافقة له ال�جنة ملناقشة أسباب عدم املوافقة قبل اتخاذ أي إجراء.  و�جوز  يوافق ع�� التوصيات، فإنه يجتمع حي��ا مع

 فرض العقو�ات أو تقليلها أو إلغا��ا.  ع��

 

ل�جنة وٌمقدم ا ا�� بإعداد بيان كتا�ي وتقديمهنائب الرئيس للشؤون األ�اديمية يقوم  رئيس للشؤون األ�اديمية:القرار نائب  )9

لطقي الذي �ستند إليه القرار و�ف�ح هذا البيان األساس املنالش�وى واملد�� عليه.  و�و  نائب الرئيس العقو�ات. وُ�خطر  صَّ

 لمد�� عليه بالفصل ال��ائي بالقضية.ل�لية الالقسم وعميد  األ�اديمية رئيسللشؤون 

 

 العقو�ات املحتملة ما ي��:  : �شملالعقو�ات )10

 التحذير الشف�ي. .1

 اللوم الكتا�ي. .2

 (ملدة أقصاها عام أ�ادي�ي).وقف ال��قية  .3

 عدم ا�حصول ع�� الز�ادة السنو�ة ملدة عام واحد. .4

  العقد املتجدد الغاء .5
ً
 .تلقائيا

 يوًما). 30ا�حرمان من م�افأة ��اية ا�خدمة (ملدة أقصاها  .6

 الفصل من العمل با�جامعة.  .7

 

 و��ون �جنة.  الاألو�� بناًء ع�� توصيات  السلطة ال��ائية �� تطبيق العقو�ات الثالث ختصنائب رئيس ا�جامعة املل ي�ون 

 ونائب الرئيس املع�ي.�جنة ال�ة بناًء ع�� توصيات السلطة ال��ائية �� تطبيق البنود األر�عة األخ�رئيس ا�جامعة ل

 

 التظلمات

دلة جديدة لم أيجوز للمد�� عل��م تقديم تظلمات �شأن قرارات ال�جنة ع�� أساس أن ال�جنة لم ترع عن كثب اإلجراء املذ�ور أعاله أو أن 

تنظر ف��ا ال�جنة من قبل قد توافرت اآلن. و�تم ��جيع األطراف ع�� تقديم جميع حججهم خالل جلسات االستماع؛ و�� حالة وجود مسائل 

طرح خ
ُ
 الل جلسات االستماع، تأخذ حي��ا �جنة مراجعة التظلمات ذلك �� اعتبارها. لم ت

 

 : ي�ون لرئيس ا�جامعة السلطة ال��ائية �� جميع األمور املتعلقة بحاالت سوء السلوك امل�ي �� ا�جامعة. السلطة�ال��ائية

 

نائب الرئيس للشؤون يجوز تقديم تظلمات بخصوص اإلجراء التأدي�ي الذي يتخذه  لرئيس ا�جامعة:لمات ظالتتقديم  .1

رئيس للشؤون األ�اديمية. و�جب أن �شمل طلب اللرئيس ا�جامعة خالل سبعة أيام عمل من إصدار قرار نائب األ�اديمية 

 عن تقديم األدلة الداعمة.  يقوم ر 
ً
حددة للطعن �� القرار، فضال

ُ
ئيس ا�جامعة سنوً�ا بتشكيل �جنة التظلم األسباب امل

ملراجعة التظلمات تتألف من ثالثة أعضاء أصلي�ن وعضو را�ع (احتياط) �� حاالت وجود تضارب �� املصا�ح مع أي من 

أعضاء ال�جنة أو �� حالة �جز أي من األعضاء األصلي�ن عن حضور اجتماع ال�جنة.  وُ�حيل رئيس ا�جامعة التظلمات ل�جنة 

ا�حق �� ا�حصول ع�� جميع الوثائق ذات لها أيام عمل.  و��ون  10لمات.  وتقوم ال�جنة بدراسة التظلم خالل مراجعة التظ

قدم التوصيات لرئيس ا�جامعة.  ويشمل تقر�ر ال�جنة توصيات إما برفض  �عدهاالصلة بالتظلم.  وتراجع 
ُ
الوثائق وت

ثبتة �ستند عليه ح األساس املنطقي، الذي اال��امات أو مواصلة فرض العقو�ات.  وستحدد ال�جنة بوضو 
ُ
الوقائع امل

 والبيانات املحددة املختارة من هذه السياسة، بناًء ع�� توصيا��ا.  

 

السلطة ال��ائية: ي�ون لرئيس ا�جامعة السلطة ال��ائية لرفض التظلم أو مواصلة فرض العقو�ات أو تقليلها أو إلغا��ا.   .2

 ز الطعن فيه. ��ائًيا وال يجو القرار ��ون و 
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 مسؤوليات ا�جامعة

 باستثناء ما تقتضيه القوان�ن واللوائح املعمول ��ا أو ما ُ�سمح به بخالف ذلك �� هذه السياسة، ال يجوز ل�جامعة اإلفصاح، دون موافقة

 
ُ
عضاء هيئة التدريس أو أعضاء �جنة مراجعة أل  امل�ي سلوكالد�� عل��م أو أعضاء �جنة األ�خاص املعني�ن، عن هو�ة ُمقدمي الش�اوى أو امل

سلوك ال�جوز ل�جامعة اإلفصاح عن النتائج أو التقر�ر ال��ائي ل�جنة و التظلمات، وذلك باستثناء األ�خاص الذين يلزم معرف��م با�جامعة.  

ة اإلفصاح بأن ال�خص اع��ف حدوث سوء سلوك، و�جوز ل�جامعبعضاء هيئة التدريس أو �جنة مراجعة التظلمات الذي يفيد امل�ي أل 

 عن ا�حقائق ذات الصلة ��ذا االع��اف. و�جوز ل�جامعة 
ً
اإلفصاح عن النتائج أو التقر�ر ال��ائي ل�جنة كذلك بارت�ابه لسوء سلوك م�ي، فضال

أى املد�� عليه أن اإلفصاح عدم ارت�اب سوء سلوك م�ي، إذا ر �عضاء هيئة التدريس أو �جنة مراجعة التظلمات الذي يفيد أل  امل�ي سلوكال

 قد �ساعد �� استعادة سمعته وخدمة العدالة الشاملة.
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