
 آليات المسائلة والمحاسبة
 

 عشر الحادي الفصل
 العاملين مع التحقيق في

 
 شأنه من بمظهر يظهر أو وظيفته أعمال في الواجب مقتضى على يخرج عامل كل:  ٨٧ مادة

 من إليه صادر أمر إلى استنادا   زء ا الج ن العامل يعفى وال .تأديبيا   يجازى الوظيفة مةابكر اإلخالل
 الرئيس هذا من إليه صادر بذلك مكتوب ألمر تنفيذا   كانت المخالفة ارتكاب أن أثبت إذا إال رئيسه
 وال .وحده األمر مصدر على المسئولية تكون الحالة هذه وفي المخالفة على كتابة تنبيهه من بالرغم
 .الشخصي خطئه عن إال مدنيا   العامل يسأل

 

 دفاعه وتحقيق أقواله وسماع كتابة معه التحقيق بعد إال العامل على جزاء توقيع يجوز ال : ٨٧ مادة
 والخصم اإلنذار جزاءل بالنسبة يجوز ذلك ومع .مسببا   جزاءال بتوقيع الصادر القرار يكون أن ويجب

 مضمونة يثبت أن على شفاهة التحقيق أو االستجواب يكون أن أيام ثالثة تجاوز ال لمدة األجر من
 .جزاءال بتوقيع الصادر القرار في
 

 العليا الوظائف شاغلى مع اإلداري بالتحقيق غيرها دون اإلدارية النيابة تختص : رمكر ٨٧ مادة
 الواردة ورة المحظ األفعال ارتكاب عن الناشئة المخالفات في التحقيق بهذا غيرها دون تختص كما

 لسائر بالنسبة المختصة اإلدارية الجهة وعلى .القانون هذا من ٨٨ المادة من ٢ ، ٤بالبندين 
 اإلدارية النيابة كانت إذا بها يرتبط وما وقائع أو واقعة في تحقيق من تجريه ما توقف أن المخالفات

 أحالة بذلك أخطارها فور الجهة تلك وعلى فيها، التحقيق بدأت قد
 أحكام يخالف تصرف أو رء ا إج كل باطال   ويقع .اإلدارية النيابة إلى بحالته التحقيقأوراق 
 ستة خالل العليا الوظائف شاغلى مع التحقيق من تنتهى أن اإلدارة النيابة وعلى .السابقتين الفقرتين
 .بها عملها اتصال أو إليها المخالف إحالة تاريخ من أشهر

 

 :هي العاملين على توقيعها يجوز التى التأديبية اتجزاءال : ٧٨ مادة
 .اإلنذار .1
 .أشهر ثالثة تجاوز ال لمدة العالوة استحقاق موعد تأجيل .٢
 والخصم يتجاوز أن يجوز وال .السنة في شهرين تجاوز ال لمدة األجرة ن مالخصم .3

 عنه التنازل أو عليه الحجز الجائز الجزء بعد شهريا   األجر ربع جزاءال لهذا تنفيذا  
 .قانونا  

 .الدورية العالوة نصف من الحرمان .٤
 .األجر نصف صرف مع أشهر ستة تجاوز ال لمدة العمل عن الوقف .5
 .سنتين عن تزيد ال لمدة استحقاقها عند الترقية تأجيل   .6
 .عالوة حدود في األجرة خفض .٨
 كان الذى القدر إلى األجر خفض مع رة مباش األدنى الدرجة في وظيفة إلى الخفض .٧

 .الترقية قبل عليه
 .المعاش إلى اإلحالة .٧

 .الخدمة من الفصل .1٨
 



 :التالية اتجزاءال إال عليهم توقع فال العليا الوظائف شاغلى من للعاملين بالنسبة أما
 .التنبيه .1
 .اللوم .٢
 .الخدمة من الفصل .3
 .المعاش إلى اإلحالة .٤

 

 :يلى كما التحقيق في التصرف في االختصاص يكون : ٧٢ مادة
 أو اإلنذار جزاء توقيع أو التحقيق حفظ اختصاصه حدود فى كل العليا الوظائف لشاغلى .1

 رة الم في مدته تزيد ال بحيث السنة في يوما   ثالثين يجاوز ال بما المرتب من الخصم
 من رر ا ق بتحديدهم يصدر الذين المباشرين وللرؤساء .يوما   عشر خمسة على الواحدة
 الخصم أو اإلنذار جزاء توقيع أو التحقيق حفظ اختصاصه حدود فى كل المختصة السلطة

 الواحدة المرة في مدته تزيد ال بحيث السنة في يوما   عشر خمسة يجاوز ال بما المرتب من
 أو جزاءال بتوقيع الصادر القرار إلغاء أو التحقيق حفظ المختصة وللسلطة .أيام ثالثة على

 خالل وذلك التأديبية المحاكمة إلى العامل تحيل أن جزاءال ألغيت إذا أيضا   ولها تعديله
 .القرارب إبالغها تاريخ من يوما   ثالثين

 الفقرة من 6 - 1 من البنود في الواردة اتجزاءال توقيع أو التحقيق حفظ المختصة للسلطة .٢
 6٨ على الواحدة السنة في األجر من الخصم مدة تزيد أن يجوز وال ٧٨ المادة مناألولى 

 في الواردين الجزاءين وكذلك دفعات على أو واحدة دفعة الخصم جزاء توقيع تم سواء يوما  
 .إليها المشار المادة من التالية من الفقرة ٢ – 1 البندين

  ٧٨ المادة من ٧،  ٧،  ٨ البنود في الواردة الجزاءات توقيع المختصة للسلطة يجوز كما .3
 .الجزاءات الئحة تحددها التى الجسيمة وذلك في المخالفات

 وتكون ٧٨ المادة في عليها المنصوص اتجزاءال من أي بتوقيع التأديبية المحكمة تختص .٤
 وتأديبه معه بالتحقيق المختصة هي بها المكلف أو العامل إليها المعار أو المنتدب الجهة
 أو اإلعارة أو الندب فترة خالل يرتكبها التي المخالفات عن وذلك الذكر سالفة لألحكام طبقا  

 .التكليف
 

 عن العامل يوقف أن األحوال حسب اإلدارية النيابة ومدير المختصة السلطة من لكل : ٧3 مادة
 هذه مد يجوز وال أشهر ثالثة على تزيد ال لمدة ذلك معه التحقيق مصلحة اقتضت إذا احتياطيا   عمله
 من العامل وقف على ويترتب تحددها التى للمدة المختصة التأديبية المحكمة من بقرار إال المدة
 التأديبية المحكمة على ورا  ف األمر عرض ويجب .الوقف تاريخ من ابتداء أجره صرف وقف عمله
 من أيام عشرة خالل عليها األمر يعرض لم فإذاأجره  من الباقي صرف عدم أو صرف لتقرير
 المحكمة وعلى .شأنه في يتبع ما المحكمة تقرر حتى كامال   األجر صرف وجب الوقف تاريخ

 المحكمة تصدر لم فإذا إليها األمر رفع تاريخ من يوما   عشرين خاللقرارها  تصدر أن التأديبية
 وزى ج أو معه التحقيق حفظ أو العامل برئ فإذا كامال   األجر يصرف المدة هذه خالل في قرارها

 صرفه أوقف قد يكون ما إليه صرف أيام خمسة تجاوز ال لمدة األجر من الخصم أو اإلنذار جزاءب
 الموقوف األجر شأن في يتبع ما جزاءال وقعت التى السلطة تقرر اشد جزاءب جوزى فإن أجره، من

 هذه في منه يسترد أن يجوز وال وقفه تاريخ من خدمته انتهت الفصل جزاءب جوزي فإن صرفه،
 .أجر من له صرف أن سبق ما الحالة

 



 حبسه مدة عمله عن القانون بقوة يوقف جنائي لحكم تنفيذا   أو احتياطيا   يحبس عامل كل : ٧٤ مادة
 كل من ويحرم نهائي غير جنائي لحكم تنفيذا   أو احتياطيا   حبسه حالة في أجره نصف صرف ويوقف
 على عمله إلى العامل عودة عند األمر ويعرض نهائي، جنائي لحكم تنفيذا   حبسه حالة في أجره

 صرف مسئوليته عدم اتضح فإذا التأديبية العامل مسئولية شأن في يتبع ما لتقرر المختصة السطلة
 .صرفه الموقوفأجره  نصف له
 

 يلى فيما المبينة التأديبية اتجزاءال من جزاء عليه وقع عامل ترقية في النظر يجوز ال : ٧5 مادة
 :اآلتية الفقرات انقضاء بعد إال

 إلى أيام خمسة على تزيد لمدة العمل عن الوقف أو األجر من الخصم حالة في أشهر ثالثة  .1
 .عشرة

 .يوما   15 على يوما   11 لمدة العمل عن الوقف أو األجر من الخصم حالة في أشهر ستة .٢
 عشر خمسة على تزيد مدة العمل عن الوقف أو األجر ن الخصم حالة في أشهر تسعة .3

 .األجر خفض جزاء توقيع يوماص
 في أو يوماص ثالثين على تزيد مدة العمل عن الوقف أو األجر من الخصم حالة في سنة .٤

 .األجر خفض جزاء توقيع حالة
 .نصفها من الحرمان أو العالوة تأجيل جزاء توقيع حالة في الحرمان أو التأجيل مدة .5

 أخرى فترة في تداخلت ولو الجزاء توقيع تاريخ من إليها المشار التأجيل رت ا فت وتحسب
 .سابق جزاء علة مترتب

 

 لها المقررة والجزاءات المخالفات أنواع تتضمن الئحة المختصة السلطة تضع : ٧5 مادة
 االستماع التحقيق معه رى يج من طلب على بناء أو نفسه تلقاء من وللمحقق .التحقيق واجراءات

 .المعاينة رء ا ٕواج التحقيق في فائدتها واألوراقالتى السجالت على واإلطالع الشهود إلى
 

 كان التى تلك من األدنى الوظيفة العامل وشغل أدنى وظيفة إلى الخفض جزاء توقيع عند : ٧6 مادة
 األدنى للوظيفة ررة المق المستقبلة الدورية العالوات استحقاقه مع المحاكمة إلى إحالته عند يشغلها

 فيها السابقة أقدميته رعاة ا بم األدنى الوظيفة في أقدميته وتحدد استحقاقها شروط رعاة ا بم
 عند يتقاضاه كان الذى بأجره له االحتفاظ مع األعلى الوظيفة في قضاها التى المدة إلى بالغضافة
 تاريخ من ونصف سنة مضى بعد إال توقيته في النظر يجوز وال جزاءال بتوقيع الحكم صدور
 األجر خفض مع أدنى وظيفة إلى الخفض جزاء العامل على وقع فإذا .جزاءال بتوقيع الحكم صدور

 .جزاءال بتوقيع الحكم صدور تاريخ من سنتين مضى بعد إال ترقيته في النظر يجوز فال
 

 عن موقوف أو الجنائية المحاكة أو التأديبية المحاكمة إلى محال عامل ترقية يجوز ال : ٧٨ مادة
 استطالت فإذا سنة لمدة الوظيفة للعامل تحجز الحالة هذه وفي الوقف، أو اإلحالة مدة في العمل

 العمل عن الوقوف أو الخصم أو اإلنذار جزاء عليه وقع أو أدانته عدم وثبت ذلك من ألكثر المحكمة
 الذى التاريخ من إليها المرقى الوظيفة في أقدميته احتساب ترقيته عند وجب فأقل أيام خمسة لمدة
 .التاريخ هذا من أجرها ويمنح الجنائية المحاكمة أو التأديبية المحاكمة إلى يحل لم لو فيه تتم كانت
 من للمحاسبات زى المرك الجهاز أو اإلداراية الجهة طلب تاريخ من للمحاكمة محاال   العامل ويعتبر
 .التأديبية الدعوى أقامه اإلدارية النيابة

 

 كان إذا تأديبيا   محاكمته من الوفاة عدا األسباب من سبب ألى العامل خدمة انتهاء يمنع ال : ٧٧ مادة
 من حق ضياع عليها يترتب التى المخالفات في ويجوز .خدمته مدة انتهاء قبل التحقيق في بدئ قد



 الخدمة انتهاء قبل التحقيق في بدئ قد يكن لم ولو التأديبية الدعوى إقامة العامة زنة ا الخ حقوق
 تقل ال غرامة خدمته انتهت من على يوقع أن ويجوز .انتهائها تاريخ من سنوات خمس لمدة وذلك
 الشهر في يتقاضاه كان الذى األساسي األجر أضعاف خمسة تجاوز وال جنيها   وعشرين خمسة عن
 1٧٨5 لسنة ٨٧ رقم االجتماعي التأمين قانون من 1٤٤ المادة حكم من واستثناء .الخدمة انتهاء عند

 عند وجد أن المدخر المبلغ أو الواحدة الدفعة تعويض من رمة ا الغ تستوفى له المعدلة والقوانين
 .أمواله على ارياإلد الحجز بطريق أو عليه الحجز الجائز الجزء حدود في وذلك استحقاقهاما

 

 األصلية الجهة من التأديب اختصاص نقل رء ا الوز مجلس رئيس من رر ا بق يجوز : ٧٧ مادة
 أكثر يتبعون عاملين تضم التي الجهات في وذلك عمله فيها يباشر التى الجهة إلى العامل يتبعها التى
 .الجهات هذه في تقع التى المخالفات إلى بالنسبة وذلك وحدة من

 

 .التأديبية المحاكم أحكام ضد تقدم التى الطعون الرسوم من تعفى : ٧٨ مادة
 

 تاريخ من سنوات ثالث بمضي بالخدمة الموجود للعامل بالنسبة التأديبية الدعوى تسقط : ٧1 مادة
 وت المحاكمة أو اإلتهام أو التحقيق رءات ا إج من رء ا إج بأي المدة هذه وتنقطع .المخالفة ارتكاب
 ألحدهم بالنسبة المدة انقطاع فإن المتهمون تعدد ٕواذا .رء ا إج آخر من ابتداء جديد من المدة سرى
 .للمدة قاطعة رءات ا إج ضدهم اتخذت قد تكن لم ولو للباقين بالنسبة إنقطاعها عليها يترتب
 .الجنائية الدعوى بسقوط إال التأديبية الدعوى تسقط فال جنائية جريمة الفعل كان إذا ذلك ومع

 

 :اآلتية راتالفت بإنقضاء العامل على توقع التى التأديبية اتجزاءال تمحى : ٧٢ مادة
 .أيام خمسة تتجاوز ال لمدة األجر من والخصم واإلنذار واللوم التنبية حالة في أشهر ستة .1
 .أيام خمسة على تزيد مدة األجر من الخصم حالة في سنة .٢
 .منها الحرمان أو العالوة تأجيل حالة في سنتان .3
 المعاش إلى واإلحالة الفصل زئى ا ج عدا رى األخ الجزاءات إلى بالنسبة سنوات ثالث .٤

 بالنسبة العاملين شئون لجنة من رر ا بق الحاالت هذه في المحو ويتم .تأديبي قرار أو بحكم
 مرضيا الجزاء توقيع منذ وعمله العامل سلوك أن لها تبين إذا العليا الوظائف شاغلي لغير
 بالنسبة المحو ويتم .عنه الرؤساء يبديه وما خدمته وملف السنوية اريره تق واقع من وذلك

 كأن اعتباره الجزاء محو على ويترتب المختصة، السلطة من بقرار العليا الوظائف لشاغلي
 وترفع له نتيجة ترتبت التى والتعويضات الحقوق على يؤثر وال للمستقبل بالنسبة يكن لم

 .العامل خدمة ملف من به يتعلق وما إليه إشارة وكل أوراقالجزاء
 

 العاملين على الموقعة الخصم اتجزاء بحصيلة خاص حساب في وحدة كل تحتفظ : ٧3 مادة
 طبقا   للعاملين الرياضة أو الثقافية أو االجتماعية رض ا األغ في الحصيلة هذه من الصرف ويكون
 .المختصة السطلة تحددها التى واألوضاع للشروط

 

 
 
 
 
 



 الباب الثاني
 في القائمين بالتدريس والبحث

 
 أوال: أعضاء هيئة التدريس: 

 ( النقل والندب واإلعارة واإلجازات ٢)
 ( التأديب٤)
 

يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى   : 1٨5مادة 
كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة 
التدريس ويجب أال تق درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم التحقيق 

رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبالغه هذا التقرير. ولرئيس الجامعة بعد  تقريرا  إلى
اإلطالع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب 

 11٢إذا رأى محال  لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 
 

:  لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا  إذا  1٨6مادة 
اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك يكون الوقف لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مدها إال 

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع   .بقرار من مجلس التأديب
اريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع األمر مرتبه ابتداء من ت

إلى مجلس التأديب خالل شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير 
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد   .ذلك

ب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره أوقف من المرت
 بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.

  

: يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم  1٨٨مادة 
وصول قبل  الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم

  .الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما  على األقل
 

: لعضو هيئة التدريس المجال إلى مجلس التأديب اإلطالع على التحقيقات التي أجريت  1٨٧مادة 
  .وذلك في األيام التي يعينها له رئيس الجامعة

 

  :شكل من:  تكون مسألة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب ي 1٨٧مادة 

   أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا  رئيسا.  

  أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق
 يعينه مجلس الجامعة سنويا . 

   مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا.  
 

اآلخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في وفي حالة الغياب أو المانع، يحل النائب 
( في شأن التحقيق واإلحالة إلى مجلس 1٨5ومع مراعاة حكم المادة )  .األقدمية منهم محل الرئيس

التأديب تسري بالنسبة للمسألة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية 
  .مجلس الدولةالمنصوص عليها في قانون 

 



  :: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي 11٨مادة 

 التنبيه 

  اللوم 

  اللوم مع تأخير العالوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة األعلى أو ما في
  .حكمها لمدة سنتين على األكثر

  بالمعاش أو المكافأةالعزل عن الوظيفة مع االحتفاظ.  

 العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.  
 

وكما فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 
وال يجوز في جميع األحوال عزل عضو هيئة التدريس إال بحكم من   .( يكون جزاءه العزل1٨3)

  .التأديب مجلس
 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك  : 111مادة 
فيما عدا الحاالت التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية، وال تأثير للدعوى 

  .الواقعةالتأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات 
 

على  11٨: لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة  11٢مادة 
أعضاء هيئة التدريس الذي يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم 

إبالغ رئيس  وتحقيق دفاعهم، ويكون قراراه في ذلك مسببا  ونهائيا  وعلى عميد كل كلية أو معهد
  .الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخالل بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم

 

يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس األعلى للجامعات  مكرر : 11٢مادة 
واستثناء  تاذ.خالل مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم األصلية، ولهم فيها كافة حقوق األس

  :ال تكون مساءلتهم إال على النحو التالي 1٨٧من نص المادة 
 

يشكل المجلس األعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثالثية من بين أعضائه لتحقيق 
الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس األعلى للجامعات ولهذه 

بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين الستيفاء ما تراه الزما  وال اللجنة أن تستعين 
يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه، ويعرض رئيس المجلس نتيجة 

  التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين التخاذ ما تراه بشأنه.
 


