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 الممخص:
المحاكمة التأديبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس كالهيئة المسػاعدة المتهمػيف تأديبيػا بارتكػاب مخالتػات تأديبيػة    

كالمحػػاليف مػػف ربػػؿ رؤسػػاء اللاممػػات إلػػي ملمػػس التأديػػب الخػػاج بتمػػؾ التئػػة حػػم اللاممػػات اليم يػػة لمحػػاكمتهـ 
ضػػائية حمالػػة عمػػي اوخػػاؿ بكالبػػات مه ػػة التػػدريس محاكمػػة عادلػػةع كتمتبػػر ملػػالس التأديػػب ررابػػة إداريػػة  ػػبة ر

اللاممم بكؿ مستكياتهع كسكء سمكؾ ممارسيها حم عاراتهـ حيما بي هـ كمع إدارة كطاب الكمياتع كسكء إعػدادهـ 
 لمبحكث المممية المتمارضة مع الممايير المممية التم تحددها سياسة اللاممة.

ة المؤسسػات الممميػة المري ػة كلمػدـ عررمػة رسػالتها الممميػة حػم المسػاهمة تكلدت تمػؾ الررابػة لحمايػة أهػداؼ ك ايػ  
ـ( ب ػػأف 8551( لسػػ ة  84حػم تطػػكير حيػاة الملتمػػع اليم ػػم. الم ػرع اليم ػػم حػػم ال ػرار اللمهػػكرم بال ػػا كف ررػـ  

ير المدالػة اللاممات اليم ية لاء  ارج كضميؼ حم كضع ال كاعد ال ا ك يػة اولرائيػة كالكاضػحة الكتيمػة بحسػف سػ
التأديبية لتمؾ المحاكمةع كعمي ذلؾ الم كاؿ لاءت الئحته الت تيذية ل تس ال ا كف ممػا تسػبب ذلػؾ حػم كلػكد   ػرات 
ك يػػرة حػػم إلػػراءات المحاكمػػة التأديبيػػة أمػػاـ ملمػػس التأديػػب مػػف مرحمػػة إحالػػة ممػػؼ ال ضػػية التأديبيػػة إلػػي مرحمػػة 

حػات المتهمػيف تأديبيػا مػف  صدكر الحكـ التأديبمع كهذا يترتػب عميػه كرػكع إلػراءات المحاكمػة حػم دائػرة الػبطاف كاا
 الم اب.

كلمماللػػة تمػػؾ او ػػكاليات اولرائيػػة عمػػدت حػػم هػػذث الدراسػػة البح يػػة إلػػي تحميػػؿ مكػػامف الػػ  ج كالضػػمؼ حػػم   
اكمػػػة إلػػػي إلػػراءات المحاكمػػػة التأديبيػػػة ئعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس كمسػػػاعديهـ حػػػم اللاممػػػات اليم يػػػة المحػػػاليف لممح

ـ(ع كال ػػرار اللمهػػكرم 2442( لسػػ ة  04االسػػتما ة بال كاعػػد اولرائيػػة حػػم رػػا كف المراحمػػات كالت تيػػذ المػػد م ررػػـ  
ـ( 8554( لسػػػ ة  23ـ( ب ػػػأف اولػػػراءات اللزائيػػةع كرػػػرار ملمػػػس الػػػكزراء ررػػػـ  8550( لسػػػ ة  81بال ػػا كف ررػػػـ 

ة حم ال ظاـ التػأديبم لممكظػؼ المػاـ مسػت دا إلػي ال كاعػد ال ا ك يػة ب أف الئحة اللزاءات كالمخالتات اودارية كالمالي
اوسػػػ ادية كركاعػػػد ال ظػػػػاـ المػػػاـ كبمػػػا ال يتمػػػػارا مػػػع رػػػا كف اللاممػػػػات اليم يػػػة كالئحتػػػه الت تيذيػػػػة بهػػػدؼ تمزيػػػػز 

    كاستكماؿ الب اء الت ظيمم لم ظاـ التأديبم ئعضاء هيئة التدريس كمساعديهـ حم اللاممات اليم ية.  
 مفتاحية: الكممات ال

 اللاممات اليم ية الحككميةع أعضاء هيئة التدريس كمساعديهـع المحاكمة التأديبية ع إلراءاتهاع الحكـ التأديبم.  
 

                                                                                      
 المقدمة:

المحاكمػػة التأديبيػػة تمػػد المرحمػػة ال ا يػػة مػػف مراحػػؿ المسػػاءلة التأديبيػػة لمضػػك هيئػػة التػػدريس أك مسػػاعدث المػػتهـ   
بارتكػػاب مخالتػػة تأديبيػػة مخمػػة بكالباتػػه كظيتتػػه حػػم اللاممػػة. كرػػد تكػػكف تمػػؾ المخالتػػة حمػػؿ أك إمتػػاع عػػف تأديػػة 
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لتػدريس أك مسػاعدة أ  ػاء ممارسػة مه ػة التػدريس أك كالبات كظيتتػه عمػدان أك إهمػاؿع أك سػكء سػمكؾ عضػك هيئػة ا
سػػكء سػػمككه حػػم إعػػداد البحػػكث الممميػػة أك ا حراحهػػا عػػف الممػػايير الممميػػة أك مخالتػػة سياسػػة اللاممػػة حػػم تح يػػؽ 
أهػػداحها الممميػػة كاو سػػا ية لممسػػاهمة حػػم ب ػػاء حيػػاة أحضػػؿ لمملتمػػع اليم ػػم. كلحمايػػة تمػػؾ ائسػػس تم ػػؿ المحاكمػػة 

أمػػػاـ ملمػػػس التأديػػػب  ػػػكؿ مػػػف أ ػػػكاؿ الررابػػػة اوداريػػػة  ػػػبه رضػػػائية عمػػػي أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس حػػػم  التأديبيػػػة
 اللاممات اليم ية.

كئهمية هذث الررابة تكمف الم كمة حم ضمؼ ت ظيـ أسسها اولرائيػة ب كاعػد را ك يػة رصػي ة ككاضػحة حػم ال ػرار   
ات اليم يػة كتمدياتػهع كاوختػاؽ حػم ت ظيمهػا إداريػا حػم ـ( ب ػأف اللاممػ8551( لس ة  84اللمهكرم بال ا كف ررـ 
( ب اف الائحية الت تيذية ل تس ال ا كف ب كؿ كاضح ك امؿ الذم  ػكؿ   ػرات لمػة حػم 12ال رار اللمهكرم ررـ  

ال ظػػاـ التػػأديبم ئعضػػاء هيئػػة التػػدريس كمسػػاعديهـ حػػم اللاممػػات اليم يػػة. كهػػذا كػػاف المبػػرر ائساسػػم الختيػػارم 
 ا حم هذث الدراسة.بح ه

كتتم ػػػؿ أهػػػداؼ هػػػذث الدراسػػػة حػػػم محاكلػػػة مماللػػػة أكلػػػه ال صػػػكر كالضػػػمؼ بسػػػبب الػػػ  ج الت ػػػريمم كالت ظػػػيـ   
الائحم حم إلراءاتها مف مرحمة ال رار الصادر مف رئيس اللاممة بإحالة عضك هيئػة التػدريس أك مسػاعدث المػتهـ 

لمحاكمتػه بمػد تح يػؽ تػأديبم كتكصػية مػف لل ػة التح يػؽ إلػي  بارتكاب مخالتة تأديبية إلي ملمػس التأديػب الخػاج
صدكر حكـ   بػالبراءة أك اودا ػة. كهػم إلػراءات متماربػة تػرتبط حيمػا بي هػا بكحػدة اولػراءاتع كحيػث لػـ يضػع لهػا 

لت الم رع آلية را ك ية كلـ ت ظـ بدرة مما يلممها ممرضة لمبطافع كلسػامة اولػراءات كحمايتهػا مػف الػبطاف بػذ
لهػػػكد حػػػم ت ظػػػيـ لممػػػة مػػػف اولػػػراءات الكتيمػػػة التباعهػػػا مػػػف خػػػاؿ تطبيػػػؽ بمػػػا ال كاعػػػد اولرائيػػػة حػػػم رػػػا كف 

( ب ػأف اولػراءات 81ـ( ال احذع كال رار اللمهكرم بال ا كف ررػـ  2442( لس ة  04المراحمات كالت تيذ المد م ررـ  
ـ( ب ػػأف الئحػػة اللػػزاءات كالمخالتػػات اوداريػػة 8554  ( لسػػ ة23اللزائيػػة ال احػػذع كرػػرار رئػػيس ملمػػس الػػكزراء ررػػـ 

كالماليػػة الخاصػػة بػػالمكظؼ المػػاـ حػػم  ظػػاـ الخدمػػة المد يػػة اليم ػػمع كأبػػديت لممػػة مػػف الم ترحػػات الممميػػة كالممميػػة 
بهػدؼ تػكحير محاكمػة تأديبيػة عادلػػة ئعضػاء هيئػة التػدريس كمسػاعديهـ المحػػاليف إلػي ملمػس التأديػب لمحػػاكمتهـ 

 ان   مع تكحير لهـ الضما ات ال ا ك ية المكتكلة حم الت ريع اليمف.تأديبي
كاعتمػدت عمػي الم هلػيف التحميمػم كالكصػػتم حػم إعػداد هػذث الدراسػة بممػػؽ عممػم يضػمف الب ػاء البح ػم المتميػػز   

كال صػكر كالتماسؾ كالت اسؽ المممم لهذث الدراسة لتح يؽ أهدحها كمماللة م كمتها حتي يتـ مماللة أكله الضػمؼ 
 حم را كف اللاممات اليم ية بدرلة أساسية. 

كتتكػػػكف خطػػػة هػػػذث الدراسػػػة مػػػف أربمػػػة مباحػػػث المبحػػػث ائكؿل متهػػػـك كآليػػػة المحاكمػػػة التأديبيػػػة ئعضػػػاء هيئػػػة   
التدريس كمساعديهـ كأهميتها ي تمؿ عمي مطمبيف. المطمب ائكؿل متهػـك كآليػة المحاكمػة التأديبيػة ئعضػاء هيئػة 

 ية ئعضاء هيئة التدريس كمساعديهـ.التدريس كمساعديهـ. كالمطمب ال ا مل أهمية المحاكمة التأديب
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عػاف المحػاؿ  كالمبحث ال ا مل تـ حيه الكركؼ أماـ آلية إلراءات ريد ممؼ الدعكل التأديبيػة لػدل ملمػس التأديػب كاا
مككف مف مطمبيف حم المطمب ائكؿل آلية إلراءات ريد ممؼ الدعكل التأديبية لػدل ملمػس التأديػب. كحػم المطمػب 

 ؿ بلمسة ملمس التأديب ائكلي. ال ا مل إعاف المحا
كالمبحػػث ال الػػثل تمحػػكر حػػكؿ إلػػراءات ا م ػػػاد لمسػػات ملمػػس التأديػػب ك ظػػر الػػدعكل.المطمب ائكؿل  ظػػػاـ    

ا م ػػاد لمسػػات ملمػػس التأديػػب. كحػػم المطمػػب ال ػػا م إلػػراءات  ظػػر الػػدعكل التأديبيػػة. كحػػم المطمػػب ال الػػثل تػػـ 
 تأديبم كم ار ة ائدلة.     الكركؼ أماـ إلراءات لمسات السماع ال

كالمبحػػػث الرابػػػع ل تػػػـ م ار ػػػة متهػػػـك حكػػػـ ملمػػػس التأديػػػب كمكك اتػػػه حػػػم مطمبػػػيف المطمػػػب ائكؿل متهػػػـك الحكػػػـ  
كحليته. كحم المطمب ال ا م تـ استمراا مكك ات حكـ ملمس التأديب. كحم خاتمة الدراسة البح يػة خمصػت إلػي 

ت المممية أمؿ مف خالها حؿ م كمة الدراسة كأخذها  بميف االعتبار مف عدد مف ال تائج كردمت عدد مف التكصيا
 ربؿ الم رع اليم م كالمختصيف حم اللاممات اليم ية.

 مفهوم وآلية المحاكمة التأديبية ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وأهميتها:  -المبحث األول 
اللاممػػػات اليم يػػػة هػػمل عبػػػارة عػػػف ملمكعػػػة مػػػف  المحاكمػػة التأديبيػػػة ئعضػػػاء هيئػػػة التػػدريس كمسػػػاعديهـ حػػػم   

 (8 اولراءات ال ا ك ية التم تمارسها هيئة الحكـ  الملمس التأديبم الخاج باللاممة( كح ا ل ا كف اللاممات اليم ية
كالمػكائح التأديبيػػة كم تضػػيات ال ػػا كف اودارم. كهػم محكمػػة ذات كاليػػة را ك يػػة مختصػة حصػػرا لم ظػػر حػػم ال ضػػايا 
التأديبيػػػة كالم ػػػكمة ب ػػػرار إدارم مػػػف رئػػػيس اللاممػػػة لمسػػػػاءلة المحػػػاليف مػػػف أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس كمسػػػػاعديهـ 

 ية مف لل ة التح يؽ حم ذات ال ضية.بمد تح يؽ تأديبم كبتكص (2 المتهميف بارتكاب مخالتات تأديبية
كالمحاكمػػة التأديبيػػة لػػذات التئػػة هػػمل كػػذلؾ آليػػة تهػػدؼ إلػػي التصػػؿ حػػم بػػراءة المػػتهـ مػػف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس   

حصػران كح نػا لوصػكؿ  (1 كمساعديهـ أك إدا تػه كتطبػؽ بح ػه الم كبػة الم ػررة حػم الائحػة الت تيذيػة ل ػا كف اللاممػات
 ير كؿ الضما ات التم يكتمها له ال ا كف أ  اء المحاكمة. ال ا ك ية مع تكح

                                                      
( 14ب ػأف اللاممػات اليم يػة كتمدياتػه الػكاردة حػم ال ػا كف ررػـ   (ـ8551 ( لسػ ة 84ال ػرار اللمهػكرم بال ػا كف ررػـ   ( مػف00المادة ررـ  -8

 ـعاللريدة الرسميةع 8555 ( لس ة13ع ممدلة بمكلب ال ا كف ررـ  (ـ8553 ( لس ة 2/ج3ـ كالم  كر حم المدد  8553لس ة 
 .ـ2444( لس ة 20ـع اللريدة الرسميةع ممحؽ المدد  2444( لس ة 11ـع كالممدؿ بمكلب ال ا كف ررـ  8555(لس ة 81ررـ  المدد

 لس ة (84ـ بإ  اء الائحة الت تيذية  ل ا كف اللاممات اليم يةع ررـ  2443( لس ة 12رار اللمهكرم ررـ  ال  ( مف42المادة   -2
هػػ المكاحػؽ 8024ربيػع أكؿ  3عالصادر برئاسة اللمهكرية ع بص ماءع بتاريخ ت تيذية ل ا كف اللاممات اليم يةالائحة ال( ب أف ـ8551     

 ـ.2443مارس 22
 (ع مف المصدر السابؽ. 40المادة ررـ   -1
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كتست د حػم إلراءاتهػا إلػي ممػايير المدالػة. كمػف أهمهػا ال ػتاحية حػم اولػراءات كم هػا احتػراـ الضػما ات ال ا ك يػة   
اء عػػػف لممػػػتهـع كمبػػػدأ ال ػػػتكية حػػػم المراحمػػػة المم يػػػة.  يػػػر أف لمسػػػات المحاكمػػػة التأديبيػػػة تم ػػػد سػػػرية كهػػػذا اسػػػت  

المحاكمات ال ضائية التم تمد المم ية راعدة عامة حم لمساتها كما سػيتـ بيا ػه. كمػف االسػت  اءات إلػراء المحاكمػة 
حػػم  يػػاب المحػػاؿ بمػػد إعا ػػه إعا ػػا صػػحيحان كحػػم هػػذث الحالػػة يكتتػػم بحضػػكر محػػامم الػػدحاع  يابػػة ع ػػه أك مػػف 

  كيمكف سير إلراءاتها بدك هما إذا تممدكا ال ياب مما. (0 عيم مه را ك ا م ؿ الككيؿ ال ريب إلي الدرلة الرابمة
مرحمػػة السػػماع ال ضػػائم التػػم يػػتـ حيهػػا مكالهػػة المػػتهـ ب ػػرار  عػػدة مراحػػؿ هػػمل كتتكػػكف المحاكمػػة التأديبيػػة مػػف  

 االتهػػاـ كسػػماع أركالػػه كتحديػػد مكرتػػه م ػػه بػػاالعتراؼ أك او كػػار حػػإذا اعتػػرؼ  ار ػػته حيػػه هيئػػة الحكػػـ  كأصػػدرت
ف أ كر استممت إلي طمباته كدحكعه كا ت مت إلي مرحمة م ار ة أدلػة او بػات الم دمػة مػف مم ػؿ االدعػاء  حكمهاع كاا
التأديبمع كأدلة ال تم مف المتهـ أك محاميه. كيحؽ لمم ؿ االدعاء كمحامم المتهـ التمميؽ كالطمػف حػم ائدلػة التػم 

 ة بأم أدلة را ك ية أك خبرة ب ية الكصكؿ إلي الح ي ة.ي دمها كا م هماع كيلكز لملمس التأديب االستما 
كع ػػػد اختتػػػاـ إلػػػراءات المراحمػػػة حػػػم المػػػرحمتيف السػػػاب تيف يممػػػف رئػػػيس الملمػػػس التػػػأديبم إرتػػػاؿ بػػػاب المراحمػػػات    

كتحديػػد مكعػػد لم طػػؽ بػػالحكـ بمػػد المداكلػػةع كيتصػػؿ الملمػػس التػػأديبم ب ػػرار مسػػبب حػػم بػػراءة المػػتهـ أك إدا تػػه إذا 
 ي طؽ. ك (1 رت مكا أعضائه ب بكت االتهاـ دكف أد ي  ؾ مم كؿ بتكرطه بما  سب إليه بأك رية أعضائه الحاضركفا

بالحكـ حم  تس اللمسػة أك حػم اللمسػة ألاح ػة. كيتتػرا أم يكػكف ال طػؽ بػالحكـ حػم لمسػة عم يػة كلػك لػـ يػ ج 
 عمي ذلؾ را كف اللاممات اليمي ية أك الئحته الت تيذية باعتبارث مف ركاعد ال ظاـ الماـ.

 هيئة التدريس ومساعديهم:أهمية المحاكمة التأديبية ألعضاء  -المطمب الثاني 
تمتبر المحاكمة التأديبية المرحمة ال ا ية مف مراحؿ المساءلة الل ائيػة لمضػك هيئػة التػدريس أك المضػك المسػاعد    

المػػتهـ بمخالتػػة تأديبيػػة ككػػؿ مرحمػػة تكمػػؿ ائخػػرل إال إف مرحمػػة المحاكمػػة ت ػػكؿ أهميػػة كبيػػرة باعتبارهػػا المرحمػػة 
المحػػػاؿ أك إدا تػػػه بالتهمػػػة الم سػػػكبة إليػػػه كهػػػم ال تيلػػػة الحتميػػػة لممػػػرحمتيف ممػػػان. كلمػػػا المتصػػػمية حػػػم تحديػػػد بػػػراءة 

تكتسبها مػف أهميػة كبيػرة  ترتكػز عمػي حمايػة المصػمحة المامػة كائهػداؼ السػامية لهػذث المؤسسػات الممميػة المري ػة 
ع اليم ػم حػم عػدـ ت  ػيف كت ظػيـ ل هكا برسالتها السامية حم الملتمع اليم م. ك لد إ ػه رابمهػا إختػاؽ كبيػر لمم ػر 

أسػػس إلراءاتهػػا حػػم رػػا كف اللاممػػات اليم يػػةع كلػػـ ت ظمهػػا الائحػػة الت تيذيػػة لػػ تس ال ػػا كفع كلػػـ يػػتـ إصػػدار الئحػػة 
كحم ت ػديرم ال خصػم ال ي ػكؿ ذلػؾ   ػج ت ػريمم كت ظيمػم  (2 اللزاءات كالمخالتات لت ظيـ إلراءات المحاكمةع

م يةع كاا ما عيب ت ظيمم كه دسم حم ب يػة ال ظػاـ التػأديبم ئعضػاء هيئػة التػدريس ححسب حم را كف اللاممات الي
                                                      

 (ع المصدر السابؽ.44المادة ررـ   -0
 (ع مف المصدر السابؽ.41المادة   -1
 (ع مف المصدر السابؽ.2  ( الت رة ررـ40المادة    -2

https://www.stl-tsl.org/index.php/ar/documents/rules-of-procedure-and-evidence/rules-of-procedure-and-evidence-in-force/224-rules-of-procedure-and-evidence#168
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حػم اللاممػات اليم يػػة يتسػبب حػػم آ ػار سػػمبية تمكػف مرتكبػػم المخالتػات مػػف اوحػات مػػف الم ػاب لكرػػكع الك يػر مػػف 
التػػأديبم مػػف خػػاؿ  إلػػراءات ملمػػس التأديػػب حػػم دائػػرة الػػبطاف. ككمػػا ا ػػر ا مػػرران البػػد مػػف اسػػتكماؿ ب ػػاء ال ظػػاـ

إلراء التمديات ال ا ك ية كالت ظيمية الوزمػةع كضػركرة إصػدار الئحػة اللػزاءات كالمخالتػات الخاصػة لت ظػيـ لممػة 
( مف الائحة الت تيذية 42( ك 2الت رة  40اولراءات  حم مرحمتم المساءلة التأديبية كالم صكج عميها حم المكاد 

 ل ا كف اللاممات اليم ية.
( 23مف ألؿ الحتػاظ عمػي صػحة إلػراءات المحاكمػة يتطمػب االعتمػاد عمػي رػػػرار رئػيس ملمػس الػكزراء ررػـ  ك    

ـ( ب ػػأف الئحة اللزاءات كالمخالتات اودارية كالمالية المتبمة حم ال ظاـ التأديبم لممكظؼ الماـ كحؽ 8554لس ة  
ال يكلد  ج حم الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات  كالبة التطبيؽ حيث( 3 ( مف  تس الائحة2أحكاـ المادة ررـ  

 اليم ية.
 آلية إجراءات قيد ممف الدعوى التأديبية لدى مجمس التأديب  -المبحث الثاني

عالن المحال بموعد بجمسته األولى:                            وا 
 يب:آلية إجراءات قيد ممف الدعوى التأديبية لدى مجمس التأد -المطمب األول

لمػػا تكتسػػبها مػػف أهميػػة آليػػة   ػػؿ كتحكيػػؿ ممتػػات ال ضػػايا بمختمػػؼ أ كاعهػػا مػػف هيئػػة إلػػي أخػػرل كالممػػؿ عمػػي    
تك ي ها حم سلات خاصة كريدها كححج محتكياتها بهدؼ لدية المحاحظة عميها مف اوهمػاؿ كالضػياع كالتسػبب 

للهػات المختصػة حػم الك يػر مػف الػدكؿ حم إهدار ح كؽ أطراؼ الخصكمة كضػماف ت ظػيـ  ظرهػا رضػائيا عمػدت ا
إلي إصدار المكائح الت ظيمية المّحكمة كم ها اليمف لتمؾ اآللية. كحيث  ظمػت كزارة المػدؿ اليم يػة تمػؾ اآلليػة تحػت 

 (4 إدارة كاا راؼ رمـ كتاب المحكمة كأما ة السر كحؽ الخطكات اآلتيةل

                                                      
ع مصدر سابؽع حيػث  صػت ب ػػأف الئحة اللزاءات كالمخالتات اودارية كالمالية (ـ8554 (ع لس ة 23رػػرار رئيس ملمس الكزراء ررـ   -3

كا ػت مكارػع  أي مػاهذث الائحة عمي المكظتيف الخاضميف ل ا كف الخدمة المد ية كالئحته الت تيذيػة  أحكاـتسرم  -أ(" الت رة 2المادة ررـ  
عػدا المػامميف حيهػا ب ػركط  كائمػفالمسػكرييف حػم ال ػكات المسػمحة  -8 :هػذث الائحػة عمػي التئػات التاليػة أحكػاـال تسػرم  -ب. كظائتػه

الكظػائؼ ذات الكػادرات   ػا مم -0م.كظػائؼ السػمؾ الدبمكماسػم كال  صػم ا مم ػ -1.  ػا مم الكظػائؼ ال ضػائية-2.الخدمػة المد يػة
 .             ك ػػػػركط خػػػػدمتهـ رػػػػكا يف كلػػػػكائح خاصػػػػة أكضػػػػاعهـالخاصػػػػة التػػػػم تػػػػ ظـ 

 ( مػف ػج حػم ال ػكا يف كالمػكائح الخاصػة بالكػادرات المحػددة بػالت رة  ب ب ػأ هالمػاـ حيمػا لػـ يػرد  ائساسهذث الائحة  أحكاـتمتبر  -ج 
 ." كيمتبر أعضاء هيئة التدريس حم اللاممات اليم ية احد تمؾ التئات. هذث المادة

لممحػػاكـ االسػػتئ احية  ب ػػأف الائحػػة الت ظيميػػة( ـ2444 ( لسػػ ة 201ررػػـ  ( ع رػػرار كزيػػر المػػدؿ 84ع مػػف المػػادة ررػػـ  1,0,1الت ػػرات  -4
( م  ػػػػػػكرة عمػػػػػػي الػػػػػػرابط ـ2444/ أكتػػػػػػكبر/ 18 المكاحػػػػػػؽل ( ق8028/  ػػػػػػمباف/ 0 صػػػػػػدر بػػػػػػديكاف عػػػػػػاـ الػػػػػػكزارة بتػػػػػػاريخل  كاالبتدائيػػػػػػة

 wll/ل//tth-/tor..otrgo/rl.ora/2488/42/201-2444_1245.wlat). 

http://law-faroq.blogspot.com/2011/02/245-2000_3289.html
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لؿ ريد ال ضايا بحسب  كعها تحت أرراـ متتابمة تبػدأ ببدايػة يتـ ريد الدعكل بمد استيتاء اولراءات ال ا ك ية حم س -8
السػػ ة ال ضػػائية  السػػ ة الهلريػػة( كت تهػػم ب هايتهػػا م بتػػان بػػه أسػػماء أطػػراؼ الخصػػكمة كع ػػاكيف كػػؿ مػػ هـ كمكضػػكع 

  الدعكل.
أكراؽ  إعداد ممػؼ لكػؿ رضػية كت ظػيـ محتكياتػه كحهرسػته حػم رائمػة تتصػدر الممػؼ تػدكهم حيهػا لميػع محتكياتػه مػف -2

 كمست دات كترريمها مع التأ ير حم ال ائمة بإيلاز عف مضمكف كؿ كررة أك مست د.
 تسميـ ممتات ال ضايا بمد ريدها لكحدة أما ة السر تحت إ راؼ رئيس ال مـ. -1

كحػػم ظػػؿ  يػػاب الت ظػػيـ الائحػػم لتمػػؾ اآلليػػة ضػػمف الائحػػة الت تيذيػػة ل ػػا كف اللاممػػات اليم يػػةع كعػػدـ إصػػدار    
المخالتػػات كاللػزاءات الخاصػػة بال ظػاـ التػػأديبم ئعضػاء هيئػػة التػدريس كمسػػاعديهـ حػم اللاممػػات اليم يػػةع  الئحػة

كرصكر تمؾ اآللية أيضا حم الئحة المخالتػات كاللػزاءات الخاصػة بال ظػاـ التػأديبم لممكظػؼ المػاـ حػم الػيمف التػم 
ديبيػػة حػػم ال ظػػاـ التػػأديبم الخػػاج بأعضػػاء هيئػػة يمكػػف االسػػتتادة م هػػا حتمػػان سػػتككف ممتػػات رضػػايا المخالتػػات التأ

التدريس كمساعديهـ ممرضة لإلهماؿ كالضياع كعدـ الت ظيـ اللدم لممحاحظة عميهاع كال ه اؾ أم ملػاؿ لمػتحلج 
بمحدكديػػة رضػػايا المخالتػػات المحالػػة إلػػي ملػػالس التأديػػب  المحكمػػة التأديبيػػة( باللاممػػات اليم يػػة. بي مػػا يمػػد ذلػػؾ 

حالة كتك يؽ ممتات رضايا المخالتات مف سمطة  ال ياب   ج ت ظيمم يما م م ه ال ظاـ التأديبم ل ياب آلية   ؿ كاا
االتهاـ إلي سمطة الحكـ كعمي إف يككف ممؼ م ابػؿ لػدل الػدائرة ال ا ك يػة باللاممػة التػم تم ػؿ سػمطة االدعػاء. كال 

لت اضػم أمػاـ المحػاكـ اليم يػة كخاصػة اللزائيػة ه اؾ متػر مػف تطبيػؽ كاتبػاع آليػة اولػراءات السػارية حػم درلػات ا
م هػػا حتػػػي يػػػتـ ت ظيمهػػػا إداريػػا كعمميػػػا.عمي إف ت ػػػكـ بممميػػػة ال يػػػد كالتسػػليؿ كالتك يػػػؽ سػػػكرتارية خاصػػػة بػػػالملمس 

 التأديبم يتترا إف ت كؿ لذلؾ ال را كتمارس المهاـ التاليةل
كمتابمػػػة كتػػػكحير لميػػػع متطمبػػػات ال ظػػػر حػػػم ال ضػػػية اسػػػتاـ كت ييػػػد ممػػػؼ ال ضػػػية  التأديبيػػػة حػػػم السػػػلؿ الخػػػاج  -8

التأديبية  كترتيب محتكيات الممؼ ترتيب تسمسميان لك ائ ػه كمسػت داته بػدءا مػف أرػدـ ك ي ػة مػف حيػث تػاريخ صػدكرها 
 إلي آخر ك ي ةع كتمطم به استاـ لإلدارة ال ا ك ية باللاممة.

 لتات الم سكبة لممتهـ.إعداد ممخج لممؼ ال ضية  تتضمف ررار اوحالة كالمخا -2
ككضميته اودارية كائكاديمية كدرلته الممميةع كاو ارة إلػي  إعداد بطارة لزائية لممحاؿ تتضمف تمريؼ ب خصيته -1

السكابؽ التأديبية إذا كا ت له سكابؽع كهؿ هك مكركؼ عف مزاكلة عممه حم مرحمة التح يؽ التأديبمع كأم ماحظة 
 الملمس بها ربؿ اللمسة. رد تراها  ضركرية لممـ أعضاء

 إعداد محاضر لمسات ملمس التأديب حم كرؽ رسمم مدكف عميه محضر لمسة. -0
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عػداد مػذكرات اوعػاف لممحػاؿع ك االسػتدعاء   -1 تحديد مكعد اللمسة التأديبيػة  ب ػاء عمػي تمميمػات رئػيس الملمػسع كاا
حتظهػػا حػػم ممػػؼ ال ضػػية كمتابمػػػة لم ػػهكد كالخبػػراء مػػف أصػػؿ ك سػػخ مكرػػع عميهػػا المم ػػم بمػػد اسػػتاـ او ػػمار ك 

 (5 كصكلها لممم ييف كحؽ ال كاعد المامة لإلعاف حم را كف المراحمات كالت تيذ المد م.
 تكلم إعداد إ مارات أعضاء الملمس التأديبم بمكاعيد اللمسات كالتأليؿ كأسبابه. -2
 لمؿ ممؼ ال ضية لاهز مف كؿ اللكا ب. -3
مػػاؿ ملمػػس التأديػػب كأطػػراؼ المخالتػػات التأديبيػػة ربػػؿ المحاكمػػة كأ  ائهػػا ال يػػاـ بػػأم مهػػاـ أخػػرل تتممػػؽ بتك يػػؽ أع -4

 كبمدها.
إف الممؿ عمي استحداث تمؾ اآللية سكؼ تككف إلراءات ضركرية كمكممة لممممية التحضػيرية لمرحمػة المحاكمػة   

 كضماف تك يؽ إلراءات المحاكمة كآ ارها لتتادم أم   ج إلرائم يمكف أف يمرضها لمبطاف.
 إعالن المتهم بموعد جمسة المحاكمة األولى : -لمطمب الثانيا

ال رار الصادر باوحالة إلي ملمػس التأديػب يممػف إلػي المػتهـ  خصػيان أك حػم م ػر عممػه كتكػكف صػي ة اوعػاف   
كهذا حؽ را ك م لممحاؿ كلػكبمن كبمػا لػه مػف  (84 كحؽ ال كاعد المامة لإلعاف حم را كف المراحمات كالت تيذ المد مع

أهمية كلما تترتب عميه مف آ ار را ك يةع كيمد كذلؾ مف أهـ ضما ات الدحاع حتم حالة مخالتتهػا تكػكف اولػراءات 
 التم تميها حم دائرة البطاف. 

مػة إف يبمػب بخطػػاب رئػػيس ملمػس التأديػب باللامكال بػد أف يػتـ إعػاف المػتهـ ذلػػؾ ربػؿ مكعػد المحاكمػةع كعمػي    
 رسمم عضك هيئة التدريس أك مساعدث  المتهـ بارتكاب مخالتة تأديبية كالمحاؿ إلي الملمس ببياف المخالتات التم

                                                      
ـع 2484( لس ة 2بال ا كف ررـ ـ( ب أف المراحمات كالت تيذ المد م كتمدياته 2442( لس ة  04( مف را كف ررـ  02-15مف    المكاد -5

 .ـ(2442 مطباعة كال  رع ص ماءلمكتبة خالد ابف الكليد 
استدعاء لمخصـك كال هكد يككف بكاسطة  ك إعا اكؿ  (15المػػادة المصدر السابؽع حيث كرد حم ذلؾ أحكاـ كالبة االتباعع  -84

 ك إعا ا إلراءال يلكز "  صت عمي (ل04المػػادة ك  .لـ ي ج ال ا كف عمي خاؼ ذلؾ ع د الضركرة ما ال أفصاحب  أكالمحضر 
كتابم مف  كبإذفحم حالة الضركرة  إالالمطات الرسمية  أياـاستدعاء ربؿ الساعة السادسة صباحا كبمد الساعة السادسة مساء كال حم 

  ل عمي البيا ات اآلتية إعا هات تمؿ الكررة المراد  أفيلب  صت عمي " (08المػػادة ك  ."رئيس المحكمة
  . اوعافتاريخ اليـك كال هر كالس ة كالساعة التم حصؿ حيها  - 
  . كل به كمه ته كمكط ه اوعافاسـ طالب  - 
  . كل به كمه ته كمكط ػه إليهاسـ الممَمف  - 
  . اوعافال را مف  - 
  . امت اعه كسببه إ بات أكبصمته  أكختمه  أككتكريمه  إليهكعارته بالمممف  وعافاكررة  إليهاسـ مف سممت  - 
 ".اوعافكلدكا عمي صكرة كررة  إفتكريع المحضر كتكريع ال هكد  - 
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استخمصتها لل ة التح يؽ كبصكرة مف ت رير التح يؽ كب ػرار اوحالػة  ربػؿ أف يم ػد ملمػس التأديػب اللمسػة ائكلػي 
 (88 لكز ع د االرتضاء إ  اج هذا الميماد إلي سبمة أياـ.لمساءلته بم ريف يكمان عمي ائرؿ كي

كبمػػػا إف المػػػدة المحػػػددة بم ػػػريف يكمػػػان هػػػم ال اعػػػدة المامػػػة لممػػػدة السػػػاب ة لإلعػػػاف عمػػػي اللمسػػػة ائكلػػػي كتيمػػػة    
بإطاع  المحاؿ كمحاميه عمي بيا ات الدعكل ليتمكف مف تحضير دحاعهع كمما ال ؾ حيه إف ح ه حم الدحاع عف 

ه يلب إف ي صب عمي االتهاـ الذم يحاط به عممان ع كلذلؾ إذا كاف المحاؿ رد دحػع التهمػة الم سػكبة إليػه ب ػاءن  تس
عمي كصؼ را ك م مميف حإف ذلؾ مف ح ه أف يب م دحاعه ب اء عمي أم كصؼ لديد يمكف لمملمػس التػأديبم أف 

إلػي ت ييػر الكصػؼ ال ػا ك م الػكارد حػم  يتصدل لػه كحػؽ اختصاصػه ال ػا ك م بصػتته محكمػة تأديبيػة تلممػه يػذهب
ررار اوحالة كمرح اتها بالمخالتػة التأديبيػة كالتػم عمػي أساسػه رػد تت يػر الم كبػةع ك لػد إف تمػؾ الصػاحية تمتػد إلػي 
ملمس التأديب مف  ج را كف اولراءات اللزائية التم م حت لممحكمة اللزائية الحؽ حم ت يير الكصؼ ال ػا ك م 

ائخذ بميف االعتبار التارؽ بيف حصر اللرائـ حم ال كا يف الم ابية كال يلكز ت ديرهاع كعدـ حصػر  مع (82 لملريمة
المخالتات حم مدك ة كاحػدة إال عمػي سػبيؿ الم ػاؿ كمػ ح الحػؽ حػم ت ػديرها لػرئيس اللاممػة بصػتته سػمطة اتهػاـع ك 

ه لممخالتة الم سكبة إليه لمحكـ لػه بػالبراءة إف حؽ المحاؿ حم الدحاع عف  تسه كذلؾ ال ي ؼ ع د إ باته عدـ ارتكاب
كاا مػػا ي ػػمؿ كػػذلؾ ح ػػه حػػم  تػػم صػػتة  المخالتػػة التػػم يمت ػػد إ هػػا ال تتػػكاحر حيهػػا ع اصػػر المخالتػػة آم مػػف خػػاؿ 
إ بػػات إف الكرػػائع التػػم ارتكبهػػا ال ت ػػدرج تحػػت أم  مػػكذج ت ظيمػػم مػػف  مػػاذج التأديػػبع أك مػػف خػػاؿ خطػػأ ت ػػدير 

حهػػػا كع اصػػػرهاع آم أ هػػػا عمػػػؿ م ػػػركع ال ي ػػػكؿ خطػػػكرة التماعيػػػة. كمػػػف ه ػػػا تبػػػرز أهميػػػة رئػػػيس اللاممػػػة لظرك 
عا ه بمكعد اللمسة  ح د كاف  كضركرة إحاطة  المحاؿ بما هك م سكب إليه حم ررار اوحالة إلي ملمس التأديب كاا

ئ ه كتؿ ضػما ة أهػـ المذهب الت ظيمم حم  ظاـ التأديب عضك هيئة التدريس حم اللاممات اليم ية مذهب مكحؽ 
الضما ات ال ا ك يةع ككاف مف الكالب إف ي ظـ ذلؾ حم متف را كف اللاممات اليم ية بدالن مف ت ظيمه حػم الائحػة 
الت تيذيػػة لػػ تس ال ػػا كف بحكػػـ أهميػػة تمػػؾ الضػػما ة باعتبارهػػا مػػف ركاعػػد ال ظػػاـ المػػاـ التػػم يلػػب ت  ي هػػا بػػدؿ مػػف 

 ت ظيمها إداريا. 
اوعػػاف كأهميتػػه حػػم تح يػػؽ ضػػما ه مػػف أهػػـ الضػػما ات المكتكلػػة حػػم مرحمػػة المحاكمػػة التأديبيػػة  كمػػف إيلابيػػات  

لمضػػك هيئػػة التػػدريس أك مسػػاعدة المحػػاؿ إلػػي المحكمػػة التأديبيػػة يلػػب عميػػه اسػػت اؿ آ ارهػػا ال ا ك يػػة كممػػا أمكػػف 
دـ الحضكر كحؽ المكاعيد المحددة لممارسة حؽ الدحاعع كأم تهاكف حم عدـ االستلابة أك التهرب كالمماطمة حم ع

                                                      
ـ بإ  ػػاء الائحػػة الت تيذيػػة  ل ػػا كف اللاممػػات اليم يػػةع ررػػـ 2443لسػػ ة ( 12رار اللمهػػكرم ررػػـ  ال ػػ ( مػػف43( مػػف المػػادة  8الت ػػرة ررػػـ   -88

 ع مصدر سابؽ.  ـ كتمديات8551لس ة  (84 
ملمكعة الت ريمات اليم ية المتمم ة ـ ب أف اولراءات اللزائيةع8550( لس ة 81ال رار اللمهكرم بال ا كف ررـ  ( مف 122دة ررـ  الما -82

 ـ.2441 ةس م  كرات مكتب ال ائب الماـع ص ماءع ائكليع  ةئكؿع الطبما بكتاالمامةع البكظيتة ال يابة 
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له حػم لمسػات المحكمػة حتمػا سػتمحؽ بػه ضػرر كتهػدر ح كرػه كضػما اته مػف الصػمكبة تاحيهػا حػم مرحمػة الطمػف 
ف  يابػػه عػػف حضػػكر اللمسػػة المممػػف بهػػا كتابػػة هػػك أك ككيمػػه سيسػػ ط ح ػػه ال ػػا ك م حػػم تمػػؾ الضػػما ة  باول ػػاء. كاا

ع كحػػم ت ػػدرم ال خصػػم إذا كػػاف لػػه أك لككيمػػه عػػذران م ػػركعان يمزمػػه أف (81 كهػػذا يمطػػم الحػػؽ حػػم محاكمتػػه  يابيػػا
يت دـ بطمب كتابم يمتمس حيه تأليؿ مكعد اللمسة مع تكضيح السبب ي دمه إلػي رئػيس ملمػس التأديػب ربػؿ مكعػد 

را ك ػػا اللمسػة ائكلػي أك حػم بدايػة ا م ادهػا ربػؿ الػدخكؿ حػػم مكضػكع الػدعكل كحػم حالػة إذا كػاف المػذر أك المبػرر 
لظػػركؼ مرضػػية أك رػػكة رػػاهرة  أك ظػػركؼ طارئػػة يمػػـز ربكلػػه كي ػػرر الملمػػس تأليػػؿ مكعػػد اللمسػػة لكرػػت أخػػر ال 
يتلاكز أسبكعيف كيك ؽ حم محضر اللمسة. كحم كؿ ائحكاؿ يلكز لملمس التأديب ت دير ربػكؿ المػذر مػف عدمػه 

أليػػػؿ اللمسػػػة أك ػػػر مػػػف مػػػرة لػػػ تس مػػػع تسػػػبيب رحػػػا طمػػػب التأليػػػؿ كتدكي ػػػه حػػػم محضػػػر اللمسػػػة. كال يلػػػكز ت
   (80 السبب.

 
 

 إجراءات انعقاد جمسات مجمس التأديب ونظر في الدعوى: -المبحث الثالث
 نظام انعقاد جمسات مجمس التأديب: -المطمب األول

الت ظيـ الكاضح كالدريؽ ولراءات ا م اد لمسات ملمس التأديب م ػذ بػدء المحاكمػة حتػي  هايتهػا بصػدكر حكػـ    
مسػػبب حػػم رضػػية المخالتػػة التأديبيػػة الم ظػػكرة أمامػػه امػػرأ حػػم  ايػػة ائهميػػة ويضػػاح لممػػة مػػف المسػػائؿ المتمم ػػة 

ممحاكمػػة كأ  ائهػػاع كتحديػػد حيمػػا إف تكػػكف لمسػػات ب ػػرعية لمسػػات المحاكمػػةع ك ػػرعية اتخػػاذ ال ػػرارات التمهيديػػة ل
المحاكمػػة عم يػػة أك سػػريةع كالمػػدة الزم يػػة التػػم يلػػب عمػػي الملمػػس اسػػتكماؿ المحاكػػة. كل ػػد لػػاء رػػا كف اللاممػػات 

ـ( خاليػػان تمامػا مػػف ذكػر ابسػػط مػا يمكػػف ت ظيمػه بػػذلؾ ال ػأفع ككػػذلؾ خمػت الئحتػػه 8551( لسػ ة 84اليم يػة ررػػـ  
كاف يلب ت ظيمه كبيا ه حم ظؿ صمت ال ا كف ع هع كهذا ال ياب ي كؿ   صػان ت ػريميان كت ظيميػان لػه الت تيذية مما 

أ ػػػران كبيػػػر عمػػػي سػػػامة اولػػػراءات سػػػيظؿ يراحػػػؽ إلػػػراءات المحاكمػػػة التأديبيػػػة حتػػػي يػػػتـ مماللتهػػػا لػػػذريا بػػػإلراء 
لػاء حػم الائحػة الت تيذيػة ل ػا كف اللاممػات التمديات الازمة عمي ال ا كف كالئحته الت تيذية. كال ج الكحيػد الػذم 

( م هػػا عمػػي " يكػػكف التمػػاع ملمػػس التأديػػب 41اليم يػػة يمػػا م مػػف الضػػمؼ كال صػػكرع حيػػث  صػػت المػػادة ررػػـ  
 (81 صحيحان بحضكر لميع أعضائه كتصدر رراراته بأ مبية عدد أصكات أعضائه الحاضريف".

                                                      
 (ع المصدر السابؽ. 43( مف المادة ررـ  2الت رة ررـ   -81
  ـ( كتمدياتهع مصدر سابؽ.2442( لس ة  04( مف را كف المراحمات كالت تيذ المد م ررـ  821المادة ررـ   -80

 .ع مصدر سابؽـ بإ  اء الائحة الت تيذية  ل ا كف اللاممات اليم ية2443( لس ة 12رار اللمهكرم ررـ  ال مف  -81
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ملمػػس التأديػػب كصػػحتها بحضػػكر لميػػع أعضػػائه البػػالب كياحػػظ عمػػي ذلػػؾ الػػ ج ربػػط  ػػرعية ا م ػػاد لمسػػات   
دكف أف يكػػػكف ه ػػػاؾ مخػػػرج حيمػػػا إذا تم ػػػر تػػػكاحر ال صػػػاب ل ػػػرعية ا م ػػػاد اللمسػػػات ئم ( 82 عػػددهـ سػػػتة أعضػػػاء

ظػرؼ كػػاف كلػػـ يمػػ ح صػراحة التأليػػؿ لمكعػػد اللمسػػة إداريػانع كمػػف الطبيمػػم أف يػػؤدم ذلػؾ إلػػي صػػمكبة حػػم ا م ػػاد 
زث يػػؤدم إلػػي الػػبطافع كهػػذا الػػ ج اخمػػؽ  كعػػان مػػف االسػػتحالة كخاصػػة إف احػػد أعضػػاء لمسػػات المحاكمػػة كتلػػاك 

ملمس التأديب عضكا يختارث المحاؿ إلػي المحاكمػة كلػك إف الائحػة صػمتت عػف ذلػؾ لكػاف مػف ائحضػؿ ومكا يػة 
التػػأديبم لممكظػػؼ المػػاـ إتبػػاع ال كاعػػد المامػػة حػػم الئحػػة اللػػزاءات كالمخالتػػات اوداريػػة كالماليػػة السػػارية حػػم ال ظػػاـ 

إال إ  ػػػا  لػػػد ه ػػػا تمػػػارا بػػػيف الائحتػػػيف بحكػػػـ إف الائحػػػة ( 83 (الت ػػػرة  ج(ع2كح ػػػان لمػػػا  صػػػت عميػػػه المػػػادة ررػػػـ  
الت تيذيػػة ل ػػا كف اللاممػػات الئحػػة خاصػػة ال يمكػػف تلػػاكز مػػا  صػػت عميػػه طالمػػا كرد  ػػج صػػريحع كبي مػػا الئحػػة 

الئحػػة عامػػة كه ػا الخػػاج ي يػػد المػاـ. كبتػػالم تتطمػػب  ػرعية ا م ػػاد ملمػػس اللػزاءات كالمخالتػػات اوداريػػة كالماليػة 
التأديب بكامؿ أعضائه كتظؿ إ كالية تكاله إلراءات المحاكمة كال ه اؾ متر مف ضركرة التمديؿ الكالػب لمػ جع 

ال إ ػػه مػػف الممكػػف أف يمتمػػد عمػػي الئحػػة اللػػزاءات كالمخالتػػات اوداريػػة كالماليػػة حػػم  ظػػاـ الخدمػػة  المد يػػة حػػم كاا
مماللػػة بمػػا أكلػػه الػػ  ج التػػم تمػػا م م هػػا بمػػا اولػػراءات المتمم ػػة بت ظػػيـ لمسػػات ملمػػس التأديػػب حيمػػاال 

 تتمارا مع أحكاـ الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات اليم ية. 
كحيػػث  لػػد إف اولػػراءات المتبمػػة ال م ػػاد لمسػػات ملمػػس التأديػػب الخػػاج بػػالمكظتيف حػػم ضػػكء أحكػػاـ رػػا كف    

رػػد  (84 ( مػػف الئحػػة اللػػزاءات كالمخالتػػات اوداريػػة كالماليػػة12الخدمػػة المد يػػة الم صػػكج عميهػػا حػػم المػػادة ررػػـ  
يلتمػع الملمػس اليم يػةع كحيػث لػاء  صػها "   ظمت ب كؿ مم كؿ مما لاء حم الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممػات

ب اء عمي دعكة مف رئيس الملمس كال يكػكف ا م ػادث صػحيحا إال بحضػكر أ مبيػة ائعضػاء بمػا حػيهـ الػرئيس عمػي 
إف يككف مف بيف الحاضريف المضك الذم يختارث المكظؼ حإذا لـ يحضر المضك المختار بدكف عذر ألؿ التماع 

المكظؼ خاؿ مدة التأليؿ الختيار بديؿ أخر عف ال ائب كال يػؤ ر عػدـ حضػكرث حػم الملمس لمدة أسبكع كيخطر 
االلتماع ال ا م حم سير الملمس حم  ظر المخالتة كيصدر الملمس رراراته بائ مبية المطم ة ئصكات الحاضريف 

ذا تساكت ائصكات يػرلح رأم اللا ػب الػذم م ػه الػرئيس". كيتضػح اتسػاع التػارؽ بػيف ال صػيف . كيمكػف مماللػة كاا
ال  ج حم إلراءات لمسات ا م اد ملمس التأديب الخاج بأعضاء هيئة التدريس بتطبيؽ ما كرد حم هذث الائحة 
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مػف أحكػػاـ تتصػػيمية متمم ػػة بالتصػكيت كاكتسػػاب رػػرارات الملمػػس ال ػػرعية ع ػد التصػػكيت باسػػت  اء  ػػرعية لمسػػات 
 ال تككف صحيحة إال بحضكر لميع أعضائه.   اال م اد

كمف اولراءات ائخرل الخاصة بطبيمة ع د لمسات المحاكمة عم ية أك سرية لـ ت ير الائحػة الت تيذيػة ل ػا كف   
تكػكف  ( مػف الئحػة اللػزاءات كالمخالتػات اوداريػة كالماليػة عمػي "15اللاممات إلي ذلػؾع بي مػا  صػت المػادة ررػـ  

للمسػػات إال ب ػاء عمػػي طمػب رئػػيس الملمػس كئمػػر لمسػات الملمػس  يػػر عم يػة كال يلػػكز ل يػر أعضػػائه حضػكر ا
المم يػػة  ت تضػيه مصػمحة ال ظػر حػم المخالتػة". كعمػػي الػر ـ مػف ائصػؿ حػم كػػؿ المحاكمػات المد يػة كالل ائيػة مبػدأ

كالػػػذم ي ػػػكؿ مبػػػدأ المم يػػػة أرسػػػي كازع تربػػػكم لمرتكبػػػم  (85 كحػػػؽ لم تضػػػياتها كع ػػػد اللمسػػػات سػػػرية هػػػم االسػػػت  اء
مػف ضػما ات المحػاؿ مػف لا ػبع كمػف لا ػب أخػر ب خضكع أصػكؿ الت اضػم لمررابػة ال ػمبية المحالتات إلي لا 

إال إف ال ظػػاـ التػػأديبم حػػم (24 ضػػما ة ركيػػة لحسػػف سػػير المدالػػة باعتبارهػػا ع صػػران مػػف ع اصػػر المحاكمػػة المادلػػة.
ال خصػم يتكلػب  كحػم ت ػديرم(28 الػيمف لممهػا سػرية ت ػديران لسػممة المكظػؼ المػاـ كلخصكصػية المصػمحة المامػةع

المحاحظػػة عمػػي هػػذا المبػػدأ ئهميتػػه كلػػك لمػػؿ لمسػػة ال طػػؽ بػػالحكـ عم يػػة لمػػا حيػػه مػػف ضػػما ات محاكمػػة تأديبيػػة 
 عادلة.

كمف المتطمبات ائساسية المم م بها ملمس التأديب إف يختار بصتة دائمة أميف سر لمملمس مػف بػيف المػامميف   
 تداب عمي إف يككف أميف السر متمكف مف أداء مهمتػه بػاحتراؼ كخبػرة حم سكرتاريته الخاضميف له مبا رة أك باال

تمك ه مف التدكيف الليد كال درة عمي المتابمة لكؿ ما يدكر حم لمسات المحاكمة تحت إ راؼ رئيس الملمس أ  اء 
( 32رػـ  اللمسات حيث لاءت الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات خالية مف ت ظيـ ذلػؾ. كمػع ذلػؾ  صػت المػادة ر 

يختػار ملمػس التأديػب مف الئحة اللزاءات كالمخالتات اودارية كالمالية كالبػة التطبيػؽ حػم هػذث الحالػة كلػاء حيهػا "
أميف سر يتكلي ال ياـ بائعماؿ الكتابية كتدكيف م ار ات الملمس حم محضر تررـ صتحاته بأرراـ مسمسمة يكرمهػا 

إف اته كتكػكف لمسػات ملمػس التأديػب..."ع كمػف ائهميػة بمكػاف الرئيس كأميف السر حػم  هايػة كػؿ لمسػة مػف لمسػ
تكػكف محاضػر لمسػات المحاكمػة مك  ػة احتراحيػػا لمػدـ إهػدار ح ػكؽ أطػراؼ الخصػػكمة التأديبيػة لكػؿ مػا يطػرح حػػم 
مراحمة الخصػكـ كمسػت دات كأدلػة أمػاـ الملمػس. كلػيس مػف الم طػؽ إف يكػكف أحػد أعضػاء ملمػس التأديػب بصػتته 
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يئة الحكـ م ررا يختارث الملمس ي   ؿ بمهاـ إداريػة بحتػة كيتػرؾ المهمػة ائساسػية المسػ دة إليػه كمػا احد أعضاء ه
ذهػػب ملمػػس التأديػػب الخػػاج بأعضػػاء هيئػػة التػػدريس حػػم لاممػػة عػػدف الم ػػكؿ بمكلػػب رػػرار رئػػيس اللاممػػة ررػػـ 

ال ررـ بصدد محاكمػة  ا ػة بدكف مرلع ك  (22 ـ(2483( مايك 80ـ( حم ررارث الصادر بتاريخ  2483( لس ة  01 
( مػف  ػهر 24أساتذة مف كمية الحاسكب لاممة عدف حيث اتخذ ررار تمهيدم حم لمسته ائكلي الم م ػدة بتػاريخ  

ـ(  حم مكتب ال ائب ائكاديمم بديكاف لاممة عدف إلي اتخاذ ررار بتميف أحػد أعضػائه م ػرران 2483مارس لس ة  
 لمملمس دكف مسكغ را ك م أك الئحم. 

 
 إجراءات النظر في الدعوى التأديبية: -المطمب الثاني

مف ضركريات المحاكمة يلب حضكر أطراؼ الدعكل التأديبية لضماف محاكمة عادلة كتمكيف ملمس التأديب     
مف االستماع إلي الدعكل التأديبية كأدلة او بات مػف مم ػؿ سػمطة االتهػاـ كطمباتػهع كدحػكع كأدلػة ال تػم مػف المحػاؿ 

 تهـ تأديبيا(.  الم
 حضور المحال جمسات المحاكمة: -الفرع األول

يلػػب عمػػي رئػػيس ملمػػس التأديػػب إبػػاغ عضػػك هيئػػة التػػدريس أك المضػػك المسػػاعد المحػػاؿ لممحاكمػػة بخطػػاب       
رسػػمم بمكعػػد اللمسػػة كمػػا تػػػـ بيا ػػه سػػاب ا مكضػػح حيػػػه اليػػـك كالتػػاريخ كالسػػاعة لحضػػكرث حػػػم يػػـك مػػف أيػػاـ الػػػدكاـ 

ذا لـ يحضر حم المكعد المحدد لملمسة هػك أك ككيمػه ر ػـ إخطارهمػا كتابػة بمكعػد لمسػة  ظػر الملمػس الرسممع  كاا
كمخالتة  رط اوخطار تمد بطاف حػم  (21 لمدعكل التأديبية حم  يابه بمد التأكد مف صحة إبا ه كعمـ الكصكؿ.

 إلراءات المحاكمة.
كالم ػػرع اليم ػػم ه ػػا لػػـ يمطػػم حرصػػة لمكعػػد أخػػر لحضػػكر المحػػاؿ لك ػػه أصػػر عمػػي حضػػكر المحػػاؿ أك ككيمػػه      

ال ػػا ك م كرػػرر السػػير حػػم إلػػراءات المحاكمػػة  يابيػػان حػػم حالػػة تخمتهمػػا ئم عػػذر كػػاف. كيتضػػح أيضػػا إف حضػػكر 
متمم يف بحضكر المحاؿ  خصيا أك ككيمه الككيؿ ال ا ك م لممحاؿ لمسات المحاكمة كاحيا. كأماـ هذيف ال رطيف ال

لمسػػات المحاكمػػة مػػف عدمػػه حػػم ظػػؿ إف الػػدعكل التأديبيػػة دعػػكل عمكميػػة أ ػػبه بالػػدعكل اللزائيػػة هػػدحها حمايػػة 
مصػمحة عامػػة كتح يػػؽ  ػػرا الحمايػة مػػف خػػاؿ ضػػماف ت تيػذ الحكػػـ اللزائػػم أكلػػب الم ػرع الل ػػائم اليم ػػم حػػم 

بال ظػاـ المػاـ بػإف حضػكر المػتهـ  خصػيا لمسػات المحاكمػة كلػك  متمم ػة( 20 امػةرا كف اولراءات اللزائية راعدة ع
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ذا تػػـ اوعػػاف عػػف طريػػؽ ال  ػػر حػػم أحػػدل الصػػحؼ الرسػػمية كلػػـ يحضػػر تسػػتمر  لبػػرا بمػػد إعا ػػه  خصػػياع كاا
 رامػة كاسػت  اء ربػكؿ حضػكر ككيمػه حػم حالػة اللريمػة الممارػب عميهػا بال (21 محاكمته بصتته حاران مف كله المدالػة.

ح ط . كتخمؼ المحاؿ أك ككيمه عػف لمسػات المحاكمػة التأديبيػة سػيمحؽ بػه ضػررًا بال ػان مػف خػاؿ إهػدار  (22 ح ط.
ح كؽ الدحاع عف  تسه المكتكلة را ك ان حػم مكالهػة مػا  سػب إليػه مػف مخالتػةع عمػي الػر ـ مػف احتػراـ تمػؾ الح ػكؽ 

 ػػػه حػػػم االسػػػتما ة بمحػػػامم يحضػػػر ممػػػه أ  ػػػاء لمسػػػات المكتكلػػػة لػػػه حػػػم رػػػا كف اللاممػػػات اليم يػػػة كمػػػف أهمهػػػا ح
 كبتالم إف إهدارث لتمؾ الح كؽ أمرها كآ ارها مردكدان عميه. (23 المحاكمة

 حضور ممثل االدعاء التأديبي: -الفرع الثاني
ال يمكػػف آلم  ػػخج أف يتصػػكر ا م ػػاد أم محكمػػة لم ظػػر رضػػية مػػا دكف أم حضػػكر لمخصػػـك أك مػػف يمػػ مهـ      

م لمسات المحكمػة. كال يمكػف كػذلؾ أف يتصػكر أم مخػتج حػم ملػاؿ ال ػا كف إف يتصػكر ا م ػاد لمسػات را ك ان ح
 المحاكمة التأديبية أك اللزائية دكف كلكد أم تم يؿ لمخصكـ حيها  ظران ئكله ال به حم إلراءاتهما ك اية كان م هػا

ب تأمي هػا كالمبػادئ الكالػب مراعاتهػا. كلكػف ذلػؾ لمتطابؽ حم الضما ات الكالكالت ابه حم ركاعد التلريـ كالمماربة 
التصػػكر مسػػتحيؿ حػػم المحاكمػػات اللزائيػػة حالم ػػرع اليم ػػم الل ػػائم حػػم رػػا كف اولػػراءات اللزائيػػة اعتبػػر حضػػكر 
ال يابػػة المامػػة باعتبارهػػا المػػدعم المػػاـ الل ػػائم كلػػكبم يترتػػب عمػػي  يابػػه مػػف لمسػػات المحاكمػػة بطػػاف متممػػؽ 

مد إعاف سمطة االتهاـ المامة إعا ان صحيحان كممه ي سحب البطاف عمي كاحة الممؿ اولرائم بما بال ظاـ الماـ ب
كأما التصكر ال ا م الخاج بالدعكل التأديبية حهك تصػكر كارد و تػاؿ ( 24 حيه الحكـ الصادر حم ال ضية اللزائية.

أديبم لتم يؿ سمطة االتهػاـع ككػذلؾ أ تمػه حػم الم رع اليم م حم را كف اللاممات اليم ية حضكر مم ؿ االدعاء الت
الائحة الت تيذية ل تس ال ا كفع كأ تمه كذلؾ حم را كف الخدمة المد ية كلكائح ال ظػاـ التػأدبم لممكظػؼ المػاـع كيمػد 
هذا ال صكر عيب لسيـ حم إلراءات المحاكمة التأديبية ئعضاء هيئة التدريس كمساعديهـ حم اللاممػات اليم يػة 

ستدعم الضركرة إلي إضاحة المكاد ال ا ك ية المت ػكدة لمماللػة كػؿ أكلػه ال صػكر كالػ  ج الػذم تػـ بيا هػا حػم مما ت
هذث الدراسة. كيمكف مماللة هػذا ال صػكر مؤرتػان ممك ػان مػف خػاؿ إصػدر رػرارات كتمميمػات م تػذة لم ػرار اللمهػكرم 

( عمػي 845لاممػات اليم يػة اسػت ادا إلػي المػادة ررػـ  ـ( بإ  ػاء الائحػة الت تيذيػة ل ػا كف ال2443( لس ة  12ررـ  
إف تككف اودارات ال ا ك ية حم اللاممات اليم ية هم المم ؿ ال ا ك م لرؤساء اللاممػات اليم يػة باعتبػارهـ االدعػاء 

ذيػةع التأديبم وصػدارهـ رػرارات اوحالػة حصػران بحكػـ م اصػبهـ كحػؽ  أحكػاـ رػا كف اللاممػات اليم يػة كالئحتػه الت تي
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كلمػػػا ئعضػػػاء اودارات ال ا ك يػػػة مػػػف اختصاصػػػات حػػػم تم يػػػؿ اللاممػػػة أمػػػاـ ال ضػػػاء كحػػػؽ أحكػػػاـ  رػػػا كف رضػػػايا 
الذم  ظـ اختصاصات كصاحيات اودارات ال ا ك ية  حم مؤسسات الدكلة كيمتبركف أعضائها محامكف  (25 الدكلة

كاممػػػة عػػف مهػػػاـ اودارات ال ا ك يةئ ػػػه لػػػيس مػػػف بتتاصػػػيؿ   (14 الدكلػػة ع كلػػػاءت الائحػػػة الت تيذيػػػة لػػ تس ال ػػػا كف
الم طؽ ال ا ك م أف تككف إلػراءات المحاكمػة التأديبيػة دكف حضػكر مم ػؿ االدعػاء التػأديبم لمسػات  ظػر الػدعكل 
التأديبيػػة أمػػاـ ملػػالس التأديػػب حػػم اللاممػػات اليم يػػة باعتبػػارث هيئػػة حكػػـ محايػػدة بهػػدؼ تلػػاكز بطػػاف إلػػراءات 

يبيةع كمف كلهة  ظرم  يمتبر حضكر مم ؿ االدعاء التأديبم لمسات المحاكمػة التأديبيػة مػف ركاعػد المحاكمة التأد
ال ظػػػاـ المػػػاـ إذ مػػػف الكالػػػب أف يتراحػػػع مم ػػػؿ االدعػػػاء التػػػأديبم كي ػػػدـ طمباتػػػه كأدلػػػة إ بػػػات الػػػدعكل كت ػػػديـ الػػػردكد 

أركػػاف المحاكمػػة التأديبيػػة المكك ػػة مػػف  الكالبػػة عمػػي دحػػكع  كطمبػػات المحػػاؿ أ  ػػاء لمسػػات ملمػػس التأديػػب لتسػػت يـ
 ادعاء كمتهـ  كهيئة حكـ.

 
 إجراءات جمسات السماع التأديبي ومناقشة األدلة: -المطمب الثالث

يمكػػف أف يم ػػد ملمػػس التأديػػب لمسػػة كاحػػدة أك عػػدد مػػف اللمسػػات التأديبيػػة كح ػػا لحلػػـ كخطػػكرة المخالتػػة كتػػتـ    
بحضكر كاحة أعضائه كمم ؿ االدعاء ك المتهـ المحاؿ إلي المحاكمة أك مم مػه ال ػا ك مع كبمػد احتتػاح اللمسػة مػف 

ال ضػية التأديبيػة الم ظػكرة أمامػه مػع ذكػر كتػدكيف  رئيس ملمس التأديب كاوعػاف عػف بػدء المحاكمػة التأديبيػة حػم
مكػػػاف كتػػػاريخ كيػػػـك كسػػػاعة ا م ػػػاد اللمسػػػةع كيػػػتـ ال ػػػداء أكال عمػػػي أطػػػراؼ الخصػػػكمة كت بػػػت صػػػتاتهـ كأسػػػمائهـ 
كمم مػػػيهـ كالتأكػػػد مػػػف صػػػحة الككالػػػة را ك ػػػا إف كلػػػدت كت بػػػت حػػػم محضػػػر اللمسػػػة مػػػف ربػػػؿ أمػػػيف سػػػر ملمػػػس 

التأديب المحاؿ إلي المحاكمة عف اسػمه كل بمػه المػائمم كل بػه المممػم كعمػرث كمكػاف التأديبع ـ يسأؿ رئيس ملمس 
عممػػه كي بػػه إلػػي سػػماع  رػػرار اوحالػػة كبكػػؿ مػػا احتػػكل عميػػه مػػف اتهػػاـ بالمخالتػػات الم سػػكبة إليػػهع كيػػتـ رػػراءة رػػرار 

 ػـ يمطػػم رئػػيس الملمػػس  (18 اوحالػة  االتهػػاـ( مػػف ربػؿ أمػػيف سػػر الملمػس كمػػا هػػك متبػػع حػم المحاكمػػات اللزائيػػة
حرصة لمم ؿ االدعاء لتكضيح أسباب اوحالة ككرائع الدعكل التأديبية كمدل عارتها بالمحاؿ عضك هيئة التدريس 

                                                      
(. كحيػث  صػت المػكاد التاليػة ـ8552 لسػ ة  (85م  ػكر حػم اللريػدة الرسػمية المػدد   ع(ـ8552( لس ة  14رضايا الدكلة ررـ   را كف  -25

كزارة ال ئكف ال ا ك ية ك ئكف ملمس ال كاب عف الدكلة بكاحة  خصياتها االعتباريػة الهامػة حيمػا يرحػع م هػا  كبعمي " ت (1 ررـ  المػػادةع
"  عمػي( 0المػػػادة ك ."التػم خكلهػا ال ػا كف اختصاصػان رضػائيان  ائخػرلكلػدل اللهػات  كائل بيػةعميها مف رضايا لػدل المحػاكـ اليم يػة  أك

هػػذا ال ػػا كف كتبػػيف الائحػػة الت تيذيػػة  ظػػاـ الممػػؿ كتحديػػد  بأحكػػاـال ا ك يػػة حػػم اللهػػات المم يػػة كالم ػػمكلة  اوداراتتتبػػع الػػكزارة لميػػع 
يسػػرم هػػذا ال ػػا كف عمػػي لميػػع ال ػػا ك ييف المػػامميف ب ضػػايا " عمػػي(1 ررػػـ  المػػػػادة.اودارات"كعػػدد ال ػػا ك ييف المػػامميف حػػم هػػذث المسػػتكل 

 ".الدكلة
 (. م٧٩٩٧)لسنة  (٢ج٧هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد ) ع ب ػػأف الئحة را كف رضايا الدكلة( ـ8553 ( لس ة 04كزارم ررـ  ال ػػرار ال -14

 ـ( ب أف اولراءات اللزائيةع مصدر سابؽ.8550( لس ة  81( مف ال رار اللمهكرم بال ا كف ررـ 114المادة ررـ  -18
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ك ػـ يسػػأؿ رئػػيس الملمػػس المحػػاؿ هػؿ ي ػػر بمػػا  سػػب إليػػه أك ي كػػر  (12 أك مسػاعدث كيسػػتمرا رائمػػة أدلػػة او بػػات.
كيكػػكف ملمػػس التأديػػب ممػػـز بمػػ ح ( 11 مػػف ربػػؿ أعضػػاء ملمػػس التأديػػب.حػػإذا اعتػػرؼ بمػػا  سػػب إليػػه تػػتـ م ار ػػته 

عا ه عف محاميه كطمباته  خصيا أك مف خاؿ محاميػه كاا باتهػا  (10 الترصة بكؿ حرية حم سماع أركاؿ المحاؿ كاا
ب بالمحضر مع كؿ ما يتخذ مف إلراءات أ  اء لمسات المحاكمة كالم ار ات التم يلريها  الملمس التأديبم كيطمػ

م ػه التكريػػع عمػي المحضػػر حػإذا امت ػػع عػف إبػػداء أركالػه أك عػػف التكريػع عمػػي المحضػر أ بػػت االمت ػاع حػػم محضػػر  
اللمسة كال يؤ ر ذلؾ حم صدكر ررار تطبيؽ الم كبة الم اسبة بح ه لزاء المخالتة الم سكبة إليه إذا كا ػت المخالتػة 

س إف يمهػد إلػي أحػد أعضػائه ئلػراء المماي ػة كاالطػاع عمػي  ابتة عميه مف ائدلة كال رائف كال هكد كيلػكز لمملمػ
كبمػػػد ا تهػػػاء لمسػػػة السػػػماع ال ضػػػائم ئطػػػراؼ الخصػػػكمة (11 السػػػلات كائكراؽ التػػػم يػػػرل حائػػػدتها حػػػم التح يػػػؽ.

التأديبيػػة ي ت ػػؿ ملمػػس التأديػػب إلػػي إلػػراءات ضػػركرية لضػػماف عدالػػة كسػػامة المحاكمػػة مػػف خالهػػا يػػتـ م ار ػػة 
 (  12 او بات كحؽ طرؽ او بات ال ا ك ية.كححج أدلة 

كمف الطبيمم إف ت دـ أدلة او بات حم رائمة يممػؿ عمػي إعػدادها مم ػؿ االدعػاء ضػمف أكراؽ ممػؼ ال ضػية ربػؿ   
إحالتػػه إلػػي ملمػػس التأديػػػب تحتػػكم عمػػي ترتيػػػب ائدلػػة حسػػب ائهميػػة كأعطػػػي ممخػػج عػػف كػػػؿ دليػػؿ مػػف كارػػػع 

لتأديػػػب اولمػػػاـ بتمػػػؾ ائدلػػػة  ربػػػؿ سػػػماع أرػػػكاؿ المحػػػاؿ بهػػػدؼ مكالهتػػػه بهػػػا حػػػم التح يػػػؽ التػػػأديبم كعمػػػي ملمػػػس ا
اللمسةع كيلب عمي كؿ مف استدعم لسماع  هادته مف م تسبم اللاممة أف يحضر ب اء عمي طمب الملمس حإذا 

كبمػػد سػػماع أدلػػة او بػػات ( 13 امت ػػع عػػف الحضػػكر أك تخمػػؼ ر ػػـ إعػػادة اسػػتدعائه تمػػيف مسػػاءلته كملازاتػػه تأديبيػػان.

                                                      
 (ع المصدر السابؽ.114المادة ررـ   -12
 (ع المصدر السابؽ.112المادة ررـ   -11
 ع مصدر سابؽ.بإ  اء الائحة الت تيذية  ل ا كف اللاممات اليم ية (ـ2443 ( لس ة 12رار اللمهكرم ررـ  ال ( مف 44المادة ررـ  -10

ع ب ػػػأف الئحػة اللػزاءات كالمخالتػات اوداريػة كالماليػة (ـ8554 (ع لسػ ة 23رػػػرار رئػيس ملمػس الػكزراء ررػـ  ( مف 24ع15المكاد ررـ  -11
 مصدر سابؽ.

( 2اللريػػػدة الرسػػػميةعالمدد ررػػػـ  ب ػػػأف او بػػػات كتمدياتهع (ـ8552 ( لسػػػ ة 28ررػػػـ   بال ػػػا كف ( مػػػف ال ػػػرار اللمهػػػكرم81المػػػادة ررػػػـ   -12
 -2 د ػهادة ال ػهك -8عمػي ال حػك التػالمل    أكرد م ها اللائزة حم ال ضايا التأديبيػة( كحددت طرؽ او بات .(ـ8552 (ع لس ة 1اللزء 
( مف ال رار 121المادة ررـ  ككذلؾ  عاستلكاب الخصـ -3ر ت ريال -2المماي ة   -1ال رائف ال رعية كال ضائية  -0الكػتػابػة  -1اوررار

 هادة  -8 او بات أدلةمف  " تمد أ ارتحيث اللزائيةع مصدر سابؽ.  اولراءات( ب أف ـ8551( لس ة  81اللمهكرم بال ا كف ررـ  
كرػػائع اللريمػػة  أكت ػػارير رسػػمية مرتبطػػة ب خصػػية المػػتهـ  آمالمسػػت دات بمػػا حيهػػا  -0اعتػػراؼ المػػتهـ. -1ت ريػػر الخبػػراء.-2ال ػػهكد.

 ".  ائخرلكال رائف كائدلة 
ب ػػػػأف الئحػػة اللػػزاءات كالمخالتػػات اوداريػػة كالماليػػةع  (ـ8554 (ع لسػػ ة 23رػػػػرار رئػػيس ملمػػس الػػكزراء ررػػـ  مػػف ( 22المػػػػادة ررػػـ  -13

     .مصدر سابؽ
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يسمع أدلة ال تم إف كلػدكا لػدل عضػك هيئػة التػدريس أك مسػاعدث المحػاؿ إلػي المحاكمػة. كمػف ركاعػد ال ظػاـ المػاـ 
 أف تتـ م ار ة ائدلة كت ديرها كحؽ ال كاعد ال ا ك ية لسامة اولراءات كلممها حم مأمف مف البطاف.

م حػػم الائحػػة الت تيذيػػة ل ػػا كف اللاممػػات اليم يػػة حػػم حالػػة تبػػيف لػػه إف كمػػف السػػمطات المم كحػػة لمملمػػس التػػأديب  
المخالتػػة الم سػػكبة إلػػي المحػػاؿ " ت طػػكم عمػػي  ػػبهة ارتكػػاب لريمػػة مػػف اللػػرائـ التػػم تخػػتج ال يابػػة المامػػة برحػػع 

صػدار الدعكل الممكمية ع ها ب ير  ككل أك طمب كلب عميه عرا المكضػكع حػكران عمػي رئػيس اللاممػة لي ػكـ بإ
ائمر باوحالة إلي ال ضاء كال يترتػب عمػي ذلػؾ اوخػاؿ بحػؽ اللاممػة حػم تكريػع الم كبػة التأديبيػة عمػا ي بػت حػم 

كما يمكػف او ػارة إليػه ه ػا إف ذلػؾ  ػج كػاف مخالتػا لم ػا كفع حيػث ال يلػكز را ك ػا تحريػؾ أم  (14 حؽ المخالؼ.
كاف إحالػة  (15 ل يابػة المامػة بصػتتها صػاحبة الكاليػة المامػة.رضية ل ائية تلاث أم متهـ أماـ ال ضػاء إال مػف ربػؿ ا

اللريمػػػة الم ػػػتبه بارتكابهػػػا عضػػػك هيئػػػة التػػػدريس أك مسػػػاعدة إلػػػي ال ضػػػاء إلػػػراء باطػػػؿ بطا ػػػا مطمػػػؽ ككػػػاف مػػػف 
الكالػػب ع ػػد تبػػيف ملمػػس التأديػػب  ػػبهة لريمػػة حػػم أحمػػاؿ المحػػاؿ أ  ػػاء لمسػػات المحاكمػػة التأديبيػػة إحالتهػػا إلػػي 

للاممة الذم ي ع عميه أحالتها إلي ال يابة المامة لمتح يؽ حيها ل ائيان كالتصػرؼ حيهػا كحػؽ رػا كف اولػراءات رئيس ا
اللزائية ال احذ كال يؤ ر ذلؾ اولراء عمي سير المحاكمة التأديبية. كذلؾ ما ذهبت إليه الئحة اللزاءات كالمخالتػات 

سػػػماع التػػػأديبم كسػػػماع أدلػػػة او بػػػات كال تػػػم كطمبػػػات ائطػػػراؼ كبمػػػد اسػػػتكماؿ إلػػػراءات ال (04 اوداريػػػة كالماليػػػة.
 كيحدد مكعد لم طؽ به حم اللمسة ألاح ة. (08 كأصبحت ال ضية صالحة لمتصؿ حيها تحلز ال ضية لمحكـ

 
 مفهوم حكم مجمس التأديب ومكوناته: -المبحث الرابع

 مفهوم الحكم وحجيته: -المطمب األول
كالحكـ حم أصمه المدؿ كلممه أحكاـ ك ايته التصؿ حم ال زاعع كحكمت بيف ال ـك  (02 الحكـ حم الم ة ال ضاء   

كيتتؽ  البية الت هاء المحد يف إف الحكـ هك" كؿ ررار يصدر عف ال اضم كح ا لم كؿ الم رر  (01 حصمت بي هـ

                                                      
 ع مصدر سابؽ.بإ  اء الائحة الت تيذية  ل ا كف اللاممات اليم ية (ـ2443 ( لس ة 12رار اللمهكرم ررـ  ال مف ( 51المادة ررـ  -14

 مصدر سابؽ. ب أف اولراءات اللزائيةع ـ(8550 ( لس ة 81ال رار اللمهكرم بال ا كف ررـ  ( مف 28المادة ررـ  -15
ب ػػأف الئحة اللزاءات كالمخالتات اودارية كالماليةع مصدر  (ـ8554 (ع لس ة 23رػػرار رئيس ملمس الكزراء ررـ  مف ( 20المادة ررـ  -04

    .سابؽ
  عالمصدر السابؽ.بإ  اء الائحة الت تيذية  ل ا كف اللاممات اليم ية (ـ2443 ( لس ة 12رار اللمهكرم ررـ  ال مف ( 42المادة ررـ  -08
 .804ع ج ـ8548ع مع مختار الصحاحع دار الكتاب المربمع بيركتع لب افبكر عبد ال ادر الراز محمد بف أبم  -02

ع ج  ـ8512ع الحمبػػم كأكالدثع ال ػػاهرةع مصػػر ع مطبمػػة مصػػطتي8ديف محمػػد بػػف يم ػػكب التيػػركز آبػػادمع ال ػػامكس المحػػيطع ط ملػػد الػػ -01
131. 
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م صر المكضكعم كهذا التمريؼ يحتكم عمي ع صريفع ال (00 را ك ا حم دعكل رضائية يتـ تحريكها أماـ المحكمة"
كهك إف الحكـ يمد رراران صادران حم م ازعة بيف خصميف أك أك رع كالم صر ال كمم كي صد به كلكب الت يد 

" ررار مكتكب صادر حم خصكمة ممي ة مف كيمرؼ الحكـ را ك ا بأ ه ( 01 بإلراءات المتبمة ع د إصدار ائحكاـ.
حم الت ه بإف الحكـ الػتأديبم يتمتع ب تس صتات الحكـ كلاء تمريته ( 02 ذم كالية رضائية  رعية كرا ك ية.

ال ضائمع كلكف لـ يكلد له تمريؼ را ك م حم الت ريع كالت ه اليم م. كيمكف أف  مرحه بإ ه" ررار مكتكب صادر مف 
 هيئة حكـ تأديبية ممي ة إداريا لها كالية را ك ية خاصة لمتصؿ حم ال ضايا التأديبية ".

حػػدد الم ػػرع اليم ػػم حػػم رػػا كف المراحمػػات كالت تيػػذ المػػد م  ػػكعيف مػػف ائحكػػاـ ال ضػػائية مػػف حيػػث حليتهػػا  كرػػد  
الحكـ البات. كعرؼ الحكـ ال هائم بإ هل"الحكـ الذم ال ي بؿ الطمف بالطرؽ المادية  -2الحكـ ال هائم.  -8كهمل 

أم طريػػؽ مػػف طػػرؽ الطمػػف سػػكاء كا ػػت عاديػػة "االسػػتئ اؼ" كالحكػػـ البػػات عرحػػه "بػػالحكـ الػػذم ال ي بػػؿ الطمػػف بػػ
ككػػذلؾ  ػػج عميهمػػا الم ػػرع الل ػػائم ( 03 كاالسػػتئ اؼ أك  يػػر عاديػػة كػػالطمف بػػال  ا أك التمػػاس إعػػادة ال ظػػر".

" الحكػـ الػذم اسػت تذ طريػؽ الطمػف ممرحان الحكـ ال هائم بإ ػه اليم م حم ال رار اللمهكرم ب ا كف اولراءات اللزائم
باالستئ اؼ أك مضت مكاعيدث دكف الطمف حيه بهذا الطريؽ".كالحكـ البػات هػكل "الحكػـ الػذم اسػت تذ طريػؽ الطمػف 

كياحػػظ ه ػػا مػػف خػػاؿ التمػػاريؼ ال ا ك يػػة ل ػػكعم  (04 بػػال  ا أك مضػػت مكاعيػػدث دكف الطمػػف حيػػه بهػػذا الطريػػؽ".
ل ا ك يػة كحليتػه يتضػػح تكاح همػا عمػي تمريػؼ الحكػػـ ال هػائمع إال إ همػا ال يتت ػػاف الحكػـ ال ضػائم مػف حيػػث ال ػكة ا

عمي تمريؼ الحكـ البػات حيػث اسػت  اء رػا كف اولػراءات اللزائيػة الطمػف بالطررػة الماديػة كال يػر الماديػة  كاكتتػت 
لما لتم يد الم ػرع اليم ػم باكتساب الحكـ حلية ائمر الم ضم كيصبح باتان بتكات ميماد الطمف بال  اع كذلؾ را

 ( 05 طري ة الطمف بإعادة ال ظر بااللتماس كلممها خاضمة لمكاح ة ال ائب الماـ كب ركط خاصة.
                                                      

00
 ؛20ـع ج 8545ع رع مصع م  اة الممارؼع اوسك درية2ع ط المراحماتظرية ائحكاـ حم را كف ع  د. أحمد أبكألكحا -

ـ ع ج 8544ع اوسػػك درية ع   ا حػػم المػػكاد المد يػػة كالتلاريػػةع م  ػػأة الممػػارؼكد.  بيػػؿ إسػػماعيؿ عمػػرع ال ظريػػة المامػػة لمطمػػف بػػال
 . 235ع ج ـ8534عؿ كيرث ع را كف المراحمات الميبمع مطابع لاممة ال اهرةع ال اهرةع كد. كام13

ع 820ع ج  ـ8533ع مطبمػػة بابػػؿ ع ب ػػداد ع8عط 1ع ج 8525 لسػػ ة  41  عبػد الػػرحمف الّمػػاـ ع  ػػرح رػػا كف المراحمػػات المد يػة ررػػـ -01
أيضػان ال اضػم صػادؽ ك  ع112ع ج2488تػابع ال ػاهرة عع الماتػؾ لصػ اعة الك1ككذلؾ د. آدـ كهيب ال داكم ع المراحمات المد يػة ع ط 

 .124ـ ع ج2488ع المراؽ عة الس هكرمع ب دادرا كف المراحمات المد يةع دراسة م ار ةع مكتبحيدر ع  رح 

م, ٢4٧4( لسنة ٢بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديالته بالقانون رقم) (م٢44٢)لسنة  (04القانون رقم) ( من٢٧٧المادة رقم ) -02

   طباعة والنشر, صنعاء. لمكتبة خالد ابن الوليد ل
 (ع المصدر السابؽ. 2المادة ررـ   - 03
 مصدر سابؽ. ب أف اولراءات اللزائيةع ـ(8550 ( لس ة 81ال رار اللمهكرم بال ا كف ررـ  ( مف 2المادة ررـ  -04
 (ع المصدر السابؽ.024-013المكاد ررـ  مف  -05
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كأما حلية الحكـ التأديبم الصادر مف ملمس التأديب الخاج بمحاكمة أعضاء هيئػة التػدريس كمسػاعديهـ حػم    
د حػكات ميمػاد الطمػف حػم حػالتيف اعتمػدتها الائحػة الت تيذيػة اللاممات اليم ية مف حيث حليته يككف حكما باتان بمػ

 ل ا كف اللاممات اليم ية كهمل
الطمف باول اء أماـ ال مبة اودارية بالمحكمة المميا لملمهكرية حم ع كبة التصؿ مف الخدمة خاؿ  الحالة األولى:

مػػع إف المحكمػػة المميػػا لملمهكريػػة م سػػمة إلػػي دكائػػر كلػػيس إلػػي (14 سػػتيف يكمػػا مػػف تػػاريخ صػػدكر ال ػػرار التػػأديبم.
ليها يميؿ اتلاث الم رع حم ذلػؾ الػ ج حيػث ال كلػكد لم ػمبة اوداريػة حػم   مب حتم المحكمة المميا دائرة إدارية كاا

 محاكـ االستئ اؼ. 
تيف يكمػان مػف تػاريخ إخطػار أمػاـ المحكمػة االبتدائيػة المختصػة خػاؿ سػالطمػف باول ػاء كالتمػكيا  الحالة الثانيةة:

 (18 المساءؿ بال رار.
مف خاؿ ذلؾ يتضح عدـ كلكد حكـ  هػائم حػم أحكػاـ ملمػس التأديػب لمػدـ إمكا يػة الطمػف حيػه بإعػادة ال ظػر    

بالتمػػاس بمػػد حػػكات ميمػػاد الطمػػف. كيكػػكف ملمػػس التأديػػب حػػم محػػؿ محكمػػة اسػػتئ اؼ إذا حكػػـ عمػػي عضػػك هيئػػة 
ة التصػػؿ مػػف الخدمػػة لػػدل اللاممػػة كتممػػد الم ػػرع اليم ػػم حػػم رػػا كف اللاممػػات اليم يػػة التػػدريس أك مسػػاعدث بم كبػػ

تتكيػػت عميػػه حػػؽ رػػا ك م حػػم الطمػػف باول ػػاء أمػػاـ المحكمػػة االبتدائيػػة المختصػػة كمحكمػػة االسػػتئ اؼ باعتبارهمػػا 
إداريػػة لحكػػـ  محكمػػة مكضػػكع. كمػػف خػػاؿ  ػػج رػػا كف اللاممػػات اليم يػػة ال احػػذ حػػم الحالػػة ائكلػػي مػػ ح حصػػا ة

ملمػس التأديػػب حػم اخطػػر كأرػكل ع كبػػة حػم ال ظػػاـ التػأديبم ئعضػػاء هيئػة التػػدريس باللاممػات اليم يػػة مػف ررابػػة 
رضػػاء المكضػػكع كأخضػػمه لررابػػة الػػدائرة اوداريػػة بالمحكمػػة المميػػا لملمهكريػػة باعتبارهػػا محكمػػة رػػا كف كحػػم ت ػػديرم 

ية مذهب تمستم ك بف حم الح ػكؽ كمػف  يػر حكمػة يتػكخي م هػا ال خصم إف هذا المذهب كهذث الحصا ة ال ا ك 
مصمحة المدالةع كاست  اء مف المبادئ المامة حم الت اضمعككاف مػف كالػب الم ػرع أف لمػؿ حكػـ ملمػس التأديػب 
ال اضػػم بتصػػؿ       عضػػك هيئػػة التػػدريس أك مسػػاعدث تأديبيػػػا مػػف الكظيتػػة حػػم اللاممػػة  خاضػػع لررابػػة رضػػػاء 

 المكضكع.
حم الحالة ال ا ية لممت الائحة الت تيذية ل ػا كف اللاممػات اليم يػة ملمػس التأديػب محكمػة أد ػي مػف المحكمػة ك    

االبتدائية كهذا ت ارا  اسع بيف الحالتيف بال سبة لمستكل طبيمة أحكاـ ملمس التأديبع ك بدء سرياف مدة الطمف 
كه ا ساكاث بسرياف الحكػـ حػم ال ضػايا اللزائيػة كلػك لػـ  حم الحالة ائكلي مف تاريخ ال طؽ ب رار التصؿ مف الخدمة

يممـ به المحككـ عميهع كحم الحالة ال ا ية مف يـك إخطار المحككـ عميه بأم ع كبة أخرل  ير التصؿ مف الخدمة  
 كلك اتت ا حم ال تيلة إال إ ه ألحؼ حم حؽ المحككـ عميه كهذا رالع لسبب المصدر.    
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ديػب عػدـ تكريػع أك ػر مػف ع كبػة تأديبيػة عػف المخالتػة الكاحػدة بحػؽ المػداف مػف أعضػاء كي رط عمي ملمس التأ  
الم كبػات هػم الم صػكج حػم  كتمػؾ (12 هيئة التػدريس أك مسػاعدث كهػذا مػذهب يتكاحػؽ مػع عدالػة التأديػب كاللػزاء.

 ( ب أف الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات اليم ية كهمل12( مف ال رار اللمهكرم ررـ  40المادة ررـ  
 المكـ. -أ

 الت بيه كتابيان. -ب
 او ذار كتابيان.-ج
 الحرماف مف الماكة الس كية لس ة كاحدة. -د
 د أرصي.تأليؿ التررية ع د استح ارها لمدة س تيف كح -هػ
 % لممرة الكاحدة.24الخصـ مف الراتب بما ال يتلاكز -ك
 التصؿ مف الخدمة مع االحتتاظ بح كره التأمي ية أك الحرماف م ها كح ان لمت ريمات الم ظمة لذلؾ.  -ز
كرد كاف ل ا مكرؼ مف عدـ  رعية تمؾ الم كبات وختاؽ الم رع اليم م بمدـ ال ج عميهػا حػم رػا كف اللاممػات   
يم ية ال احذ دكف أم س د را ك م لت ظيمها حم الئحته الت تيذيػة. ككا ػت ل ػا ماحظػات حػم بحػث سػابؽ حػكؿ عػدـ ال

صحة ت ظيـ الم كبات حم الائحة الت تيذيػة ل ػا كف اللاممػات اليم يػة بػؿ كػاف مػف كالػب الم ػرع اليم ػم إف يػ ج 
 اته.  ـ( كتمدي8551( لس ة 84عميها حم را كف اللاممات اليم ية ررـ 

 
 مكونات الحكم التأديبي : -المطمب الثاني

يتطمب االستئ اس بها حم إصدار ائحكاـ حم رضايا التأديب لما  (11 ائسس المامة لوحكاـ حم ال ضايا الل ائية  
الممػػـك يتتػػػرا إف ت ػػتمؿ أحكػػػاـ التأديػػب الصػػػادرة عػػف ملمػػػس التأديػػب الخػػػاج بأعضػػاء هيئػػػة  تػػـ تممميػػػه.كعمي

 التدريس كمساعديهـ حم اللاممات اليم ية عمي المكك ات التاليةل      
الديبالةع كالمحصمةع كالحي يات كائسبابع كالم طكؽع كتكريع أعضاء الملمس. كتمؾ المكك ػات ت ػممها مسػكدات كػؿ      

 كاـ بأ كاعها ك تصمها حم االتمل   ائح
الديبالػػةل  تكػػكف مممكمػػات الديبالػػة حػػم كررػػة رسػػمية خاصػػة بملمػػس التأديػػب  ابتػػة كصػػالحة لكػػؿ حكػػـ تػػأديبم   -أكال 

ع كا ها حكػـ ملمػس التأديػب ئعضػاء هيئػة التػدريس كمسػاعديهـ حػم اللاممػة المم يػة عكيػذكر حيهػا أسػماء كأل ػاب 
ل ضية التأديبيةع كررـ ريد ال ضية التأديبية كتػاريخ كصتات رئيس كأعضاء ملمس التأديب الذيف تداكلكا ال ظر حم ا

                                                      
 (ع المصدر السابؽ.54المادة ررـ   -12
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تسلميها ع كتاريخ ال طؽ بالحكـع كاسػـ كل ػب مم ػؿ االدعػاء التػأديبمع كاسػـ كل ػب أمػيف سػر ملمػس التأديػب الػذم 
حضػػر مػػع ت ػػكيمة الملمػػسع كاالسػػـ الكامػػؿ كالم ػػب المممػػم لمضػػك هيئػػة التػػدريس أك مسػػاعدث المحػػاؿ لممحاكمػػةع  

 تم يممؿ حيها.كالكمية ال
المحصمةل كت مؿ كرائع الدعكل التأديبية كتدكف حيها كؿ ما دار حم لمسات المحاكمة مػف تكليػه االتهػاـ التػأديبم  - ا يا

كما تـ ت ديمها مف ائدلة عمي صحة الكارمة كالحلج ال ا ك ية كأرػكاؿ كاعتراحػات المحػاؿ كطمباتػه كدحاعػهع كتم يػب 
بيا ا لممسائؿ الممركضة لمتصؿ حيها كتػذكر حيػه كػذلؾ مختمػؼ اولػراءات المتخػذة كردكد مم ؿ االدعاءع كتتضمف 

كال رارات التم اتخذها الملمس أ  اء المحاكمة كالمراحؿ التم مرت بها ال ضية كخاصة ما ا تهت إليه. كي ػع عمػي 
 أميف سر الملمس تدكيف المحصمة مف كارع محاضر اللمسات.

متبر حي يات كأسباب الحكـ كالم طكؽ حم إعدادها ائكؿ مسكدة الحكـ بخط  رئيس أك أحػد  ال ال الحي يات كائسبابل ت
 أعضاء ملمس التأديب بحكـ سريتها كال يلكز االطاع عميها ربؿ ال طؽ بالحكـ.  

هايػة ا ترطت الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات اليم ية إف يصدر ملمس التأديب رراران مسبب لما كصػؿ إليػه حػم     
كتتم ؿ الحي يات حم ممخج مػكلز عػف االتهػاـ أك الكارمػة التأديبيػة كمػدل  سػبتها كعارتهػا ( 10 المساءلة الػتأديبية.

بالمحػػاؿ مػػف كلهػػة  ظػػر أعضػػاء ملمػػس التأديػػب كت ػػديرهـ  لودلػػة كاعتػػراؼ المحػػاؿ أك إ كػػارث لػػـ ا سػػب إليػػه مػػف 
أك البػػراءةع كبيػػاف طبيمػػة المخالتػػة كأركا هػػا كخطكرتهػػا كآ ارهػػا  اتهػػاـع كائسػػباب التػػم رامػػت عميهػػا ر ػػاعتهـ باودا ػػة

عمي سممة اللاممة كتح يؽ أهداحها المممية مػف عػدمهاع كبيػاف  ػج التلػريـ أم ائسػاس ال ػا ك م لمم كبػةع كبيػاف 
 مكرؼ ملمس التأديب مف طمبات كدحكع المحاؿ مع بياف ئسباب ربكلها أك رحضها.

 م أكامر الحكـ الذم كصؿ إليه ملمس التأديب م ؿ ربكؿ الدعكل  كا كمكضكعا إدا ة الم طكؽل يتم ؿ ح -رابما
المتهـ بما  سب إليه حم ررار اوحالةع كتحديد الم كبة الم ررة لممخالتة مف ضمف الم كبات الم صكج عميها حػم       

مػػدـ تػػكاحر ائدلػػة أك كتايتهػػا   أك ( مػػف الائحػػة الت تيذيػػة ل ػػا كف اللاممػػات حصػػرانع أك رحػػا الػػدعكل ل40المػػادة  
ربكؿ الدحع الم دـ مف المحاؿ كت رير براءاته مما  سب إليه حم رػرار اوحالػةع كيصػدر تحػت تكريػع رئػيس كأعضػاء 

 ملمس التأديب عمي الحكـ  ظير االسـ الكامؿ لكان م هـ كيختـ بختـ الملمس التأديبم.  
 
 
 
 
 

                                                      
        ع مصدر السابؽ.بإ  اء الائحة الت تيذية  ل ا كف اللاممات اليم ية (ـ2443 ( لس ة 12رار اللمهكرم ررـ  ال مف  45المادة ررـ  -10
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 النتائج: -أوال

كاحيػػة ولػػراءات المحاكمػػة التأديبيػػة  الخاصػػة بائعضػػاء هيئػػة التػػدريس كمسػػاعديهـ حػػم  ال تكلػػد  صػػكج را ك يػػة -8
اللاممات اليم ية حم رػا كف اللاممػات اليم يػة ال احػذ. كعػدـ الػ ج عمػي الم كبػات لػزاء المخالتػات حػم مػتف رػا كف 

 اللاممات اليم ية ال احذ.
التأديبيػػػة ئعضػػػاء هيئػػة التػػػدريس كمسػػػاعديهـ حػػػم  ال تكلػػد  صػػػكج ت ظيميػػػة دري ػػة ك ػػػاممة ولػػػراءات المحاكمػػة -2

اللاممات اليم ية أماـ الملمس التأديبم حم الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات اليم ية ال احذع كمف الخطػأ إف تػ ج 
الائحػػػة عمػػػي الم كبػػػات التأديبيػػػة باعتبارهػػػا  صػػػكج إداريػػػة ال ترت ػػػم إلػػػي مرتبػػػة ال ػػػا كف كتمتبػػػر مخالتػػػة لم اعػػػدة 

  ا ك ية ال ع كبة إال ب ج را ك م.ال
عػػػػدـ إصػػػػدار الائحػػػػة الخاصػػػػة بػػػػاللزاءات كالمخالتػػػػات لت ظػػػػيـ كتتصػػػػيؿ اولػػػػراءات المتبمػػػػة لممحاكمػػػػة التأديبيػػػػة  -1

ئعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس كمسػػػاعديهـ حػػػم اللاممػػػات اليم يػػػة الػػػكارد ذكرهػػػا حػػػم الائحػػػة الت تيذيػػػة ل ػػػا كف اللاممػػػات 
 اليم ية ال احذ.

 آلية لتحكيؿ ممؼ ال ضايا التأديبية مف سمطة االتهاـ إلي سمطة الحكـ.عدـ ت ظيـ  -0
 عدـ ت ظيـ م اركة مم ؿ االدعاء التأديبم حم المحاكمة التأديبية. -1
عػػدـ ت ظػػػيـ إلػػراءات دري ػػػة للمسػػات ا م ػػػاد الملمػػس التػػػأديبم كآليػػة ال ظػػػر حػػم الػػػدعاكل التأديبيػػة ككيتيػػػة إصػػػدار  -2

 اوحكاـ ك ياب السكرتارية الخاصة بالملمس كأميف سر الملمس لتك يؽ اولراءات المتبمة. 
 
 

 التوصيات:

لػراء التمػديات الازمػة  عمػي رػا كف اللاممػات اليم يػة  -8 أكصم الم ػرع اليم ػم بتحػديث رػا كف اللاممػات اليم يػة كاا
السػػػتكماؿ الب ػػػاء ال ػػػا ك م لم ظػػػاـ التػػػأديبم الخػػػاج بأعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس كمسػػػاعديهـ حػػػم اللاممػػػات اليم يػػػة  

إلػػػراءات محػػػاكمتهـ كحػػػؽ ممػػػايير المدالػػػة التأديبيػػػةع المتهمػػػيف بمخالتػػػات تأديبيػػػة أمػػػاـ الملمػػػس التػػػأديبمع  كت ظػػػيـ 
عطاء أهمية كبيرة لهذث الررابة اودارية  بة ال ضائية حتي تتمكف مف مكاكبة التطكر ال ا ك م لحماية المؤسسػات  كاا

 المممية اللاممية كتأدية رسالتها المممية . 
ليم يػػػػة لت ػػػمؿ الت ظػػػػيـ ائحضػػػؿ كاسػػػػتيماب أكصػػػم ملمػػػس الػػػػكزراء بتمػػػديؿ الائحػػػػة الت تيذيػػػة ل ػػػػا كف اللاممػػػات ا -2

صػدار الئحػة اللػزاءات كالمخالتػات الخاصػة بأعضػاء  الماحظات ال ا ك ية لضماف حسف سير المدالػة التأديبيػةع كاا
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هيئة التدريس كمساعديهـ حم اللاممات اليم ية بهدؼ استكماؿ الب ػاء التػأديبم لهػـ. كاسػتيماب الماحظػات الػكاردة 
بكػػػؿ لديػػة حػػػم كاحػػة مراحػػػؿ المحاكمػػة التأديبيػػػة كتمزيػػز إلػػػراءات ملػػالس التأديػػػب كتمكي ػػه مػػػف حػػم هػػػذث الدراسػػة 

 ممارسة مهامه التأديبية.
أكصم رؤساء اللاممات اليم ية بت ظيـ بما اولراءات لممحاكمات التأديبية ئعضاء  هيئة التدريس كمساعديهـ  -1

 بلامماتهـع كالمماللة المؤرتة لومكر التاليةل
 آلية لتحكيؿ ممؼ ال ضايا التأديبية مف سمطة االتهاـ إلي سمطة الحكـ. ت ظيـ 
  .م اركة مم ؿ االدعاء التأديبم حم المحاكمة التأديبية كح ان ل ا كف رضايا الدكلة كالئحته الت تيذية 
 دار أحكامها.ت ظيـ إلراءات دري ة للمسات ا م اد الملمس التأديبم كآلية ال ظر حم الدعاكل التأديبية ككيتية إص 

 .إ  اء السكرتارية الخاصة لملالس التأديب كأم ا سرها لتك يؽ اولراءات المتبمة حم محاضر رسمية 
 :الخاتمة 

     بالحمد كال ممة مف اهلل تمالي كصمت إلي خاتمة هذث الدراسة التم كرستها لبحػث المحاكمػة التأديبيػة ئعضػاء
هيئػػػة التػػػدريس باللاممػػػات اليم يػػػة ت خيصػػػان لمم ػػػكمة التػػػم يمػػػا م م هػػػا ال ظػػػاـ التػػػأديبم حػػػم اللاممػػػات اليم يػػػة 

ـ( كتمدياتػهع كمػف خػاؿ اللهػد 8551( لسػ ة  84 الحككمية الخػاج بهيئتهػا التمميميػة كالم ظمػة بال ػا كف ررػـ 
البح م المممػم تكصػمت إلػي عػدد مػف ال تػائج  تبػيف مكػامف الضػمؼ كالػ  ج الت ػريمم كم مػت   ػرات كبيػرة حػم 
را كف اللاممات اليم يةع كال  ج الت ظيمم كال  رات حم الائحة الت تيذية لذات ال ػا كف. كعمػدت إلػي ت ػديـ عػدد 

 ا ك يػة كالت ظيميػة كأممػم أف تح ػؽ مماللػة كلػك مؤرتػة لحػؿ او ػكاليات حػم إلػراءات المحاكمػة مف التكصػيات ال
 التأديبية ئعضاء هيئة التدريس باللاممات اليم ية أكردها عمي ال حك التالمل
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 المصادر:

 الكتب: -أوال

 ـ.8545الممارؼع اوسك دريةع مصرع ع م  اة 2د. أحمد أبك ألكحا ع  ظرية ائحكاـ حم را كف المراحمات ع ط  -8
 ـ.2488ع الماتؾ لص اعة الكتابع ال اهرة ع1د. آدـ كهيب ال داكم ع المراحمات المد ية ع ط  -2
د. حسيف لميؿع ح كؽ او ساف كال ػا كف الل ػائمع م  ػكرات ممهػد البحػكث كالدراسػات المربيػةع مطػابع دار ال  ػر  -3

 ـ .8532لملاممات المصرية ع ال اهرةع 
 ـ.  2488 اضم صادؽ حيدر ع  رح را كف المراحمات المد يةع دراسة م ار ةع مكتبة الس هكرمع ب دادعالمراؽعال -4
ع مطبمػػة بابػػؿع ب ػػدادع 8عط1ـ(ع ج 8525لسػػ ة   (41عبػػد الػػرحمف الّمػػاـ ع  ػػرح رػػا كف المراحمػػات المد يػػة ررػػـ   -5

 م.8533
 ـ .8534ال اهرة ع ال اهرة عد. كامؿ كيرث ع را كف المراحمات الميبم ع مطابع لاممة  -6
ع مطبمػة مصػطتي الحمبػم كأكالدث ع ال ػاهرة  8ملد الديف محمد بف يم كب التيركز آبادم ع ال امكس المحػيط ع ط  -7

 ـ .8512ع مصرع 
 ـ.8548محمد بف أبم بكر عبد ال ادر الرازم ع مختار الصحاح ع دار الكتاب المربم ع بيركت ع لب اف ع  -8
ال ظرية المامة لمطمف بال  ا حم المكاد المد ية كالتلارية ع م  أة الممارؼ ع اوسػك درية  د.  بيؿ إسماعيؿ عمرع -9

 ـ . 8544ع 
 القوانين: -ثانيا

( 2اللريػػػدة الرسػػػميةعالمدد ررػػػـ  ـ( ب ػػػأف او بػػػات كتمدياتهع8552( لسػػػ ة  28ال ػػػرار اللمهػػػكرم بال ػػػا كف ررػػػـ   -8
 ـ.8552(ع ص ماءع لس ة 1اللزء 

ملمكعة الت ريمات اليم ية المتمم ػة ـ( ب أف اولراءات اللزائيةع8550( لس ة  81اللمهكرم بال ا كف ررـ  ال رار  -2
 ـ.2441بكظيتة ال يابة المامةع الكتاب ائكؿع الطبمة ائكليع س ة 
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 كف ررػػـ ـ( ب ػػأف اللاممػػات اليم يػػة كتمدياتػػه الػػكاردة حػػم ال ػػا8551( لسػػ ة  84ال ػػرار اللمهػػكرم بال ػػا كف ررػػـ    -1
 ( لس ة13ـع ممدلة بمكلب ال ا كف ررـ  8553( لس ة 2/ج3ـ( كالم  كر حم المدد  8553( لس ة  14 

( لسػػػػ ة 11ـع كالممػػػػدؿ بمكلػػػػب ال ػػػػا كف ررػػػػـ  8555(لسػػػػ ة 81ـ(عاللريػػػػدة الرسػػػػميةع المػػػػدد ررػػػػـ 8555  

 .ـ2444( لس ة 20ـ(ع اللريدة الرسميةع ممحؽ المدد  2444 

 ـ(.  8552( لس ة  85ـ(ع م  كر حم اللريدة الرسمية المدد  8552( لس ة  14ررـ   را كف رضايا الدكلة -0

ـ(ع 2484( لس ة  2ـ( ب أف المراحمات كالت تيذ المد م كتمدياته بال ا كف ررـ 2442( لس ة  04ال ا كف ررـ   -1
 ـ.2442مكتبة خالد ابف الكليد لطباعة كال  رع ص ماءع

 
 القرارات: -ثالثا

( لسػػ ة 84ـ( بإ  ػػاء الائحػػة الت تيذيػػة  ل ػػا كف اللاممػػات اليم يػػةع ررػػـ  2443( لسػػ ة  12ال ػػرار اللمهػػكرم ررػػـ   -8
ـ( كتمديات ب أف الائحة الت تيذية ل ا كف اللاممات اليم يةعالصادر برئاسة اللمهكرية ع بص ماءع بتاريخ 8551 
 ـ(.2443مارس 22هػ( المكاحؽ  8024ربيع أكؿ  3 

هػػذا ال ػػرار م  ػػكر حػػم اللريػػدة ـ( ب ػػػػأف الئحػػة رػػا كف رضػػايا الدكلػػةع 8553( لسػػ ة  04ار رئػػيس الػػكزراء ررػػـ  رػػػػر  -2
   ـ8553(ع لس ة 2ج3الرسمية ػ المدد   

كالمخالتػػػات اوداريػػػة كالماليػػػةع  ـ( ب ػػػػػأف الئحػػػة اللػػػزاءات8554(ع لسػػػ ة  23رػػػػػرار رئػػػيس ملمػػػس الػػػكزراء ررػػػـ   -1
(ع لس ة 4(ع اللريدة الرسميةع المدد ررـ 8554إبريؿ  22( المكاحؽ  8084مف ذك الحلة  21الصادر بص ماءع  

 ـ.8554
لممحاكـ االستئ احية كاالبتدائية صدر بديكاف  ـ ( ب أف الائحة الت ظيمية2444( لس ة  201ررـ  ررار كزير المدؿ  -0

-tth//ل/wllـ(ع م  كرة عمي الػرابط  2444/ أكتكبر/ 18ق( المكاحؽل  8028/  مباف/ 0اريخل  عاـ الكزارة بت
/tor..otrgo/rl.ora/2488/42/201-2444_1245.wlat  .) 

  ير م  كر.  ررار ملمس التأديب لاممة عدفع  بدكف ررـ كال مرلع(ع -1
  

  

http://law-faroq.blogspot.com/2011/02/245-2000_3289.html
http://law-faroq.blogspot.com/2011/02/245-2000_3289.html
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