(ميكن االهتداء بنموذج العقوبات املرفق مع هره الالئحة)

ملحوظة:
تعاد الالئحة إلدارة الموارد البشرية بعد االنتهاء من إجراءات المحاسبة


جامعة إفريقيا العالمية
الفصـل احلادي عشـر من الئحة تنظيم خدمة العاملني باجلامعة
حماسبة العاملني
( )1-11املخالفات اليت حياسب عليها العامل:
( )1-1-11التأخري يف احلضور دلكان العمل يف بداية اليوم ،أو االصنراا قبل ادلواعيد بدون إذن.
( )2-1-11الغياب عن العمل دلدة يوم ،أو أكثا بدون إذن ،أو عذر.
( )3-1-11االعتدا ابلسب أو ابلضاب على زمال العمل ،أو الاؤسا ادلباشاين ،أو رتهور ادلتعاملني.
( )4-1-11التزويا يف ادلستندات الامسية أبي صورة كاصنت ،وألي غاض كان.
( )5-1-11ارتكاب عمل سلل ابآلداب يف مكان العمل.
( )5-1-11تدين مستوى األدا يف العمل بسبب يعود لتقرري العامل يف القيام مبسؤوليات وظيفتو.
( )6-1-11النوم أثنا ساعات العمل يف غري فًتات الااحة.
( )7-1-11استخدام موارد اجلامعة ادلختلفة من :أجهزة ،ومعدات ،وآالت ،وغريىا للمرلحة الشخرية ،ويف غري ما
خررت لو أو دتكني الغري من ذلك.
( )8-1-11التحاق العامل بعمل آخا أثنا ساعات العمل الامسية.
( )9-1-11شلارسة أعمال شخرية أثنا ساعات العمل.
( )11-1-11سلالفة التعليمات اإلدارية وادلهنية ادلعلن عنها من إدارة اجلامعة.
( )11-1-11اإلداصنة جبادية دتس الشا  ،واألماصنة ،واألخالق.
( )12-1-11قيام العامل سوا ابلفعل ،أو ابالمتنا بكل ما يتعارض مع أدا واجبو ،أو مبا ال يلي بعملو يف اجلامعة.
( )13-1-11سلالفة العامل ألي من واجبات العاملني ادلنروص عليها يف ادلادة ( )1-2من ىذه الالئحة.
( )2-11العقوابت اليت جيوز توقيعها على العامل ،هي:
( )1-2-11التنبيو.
( )2-2-11التأصنيب.
( )3-2-11اإلصنذار.
( )4-2-11اخلرم من األجا.
( )5-2-11احلامان من العالوة السنوية.
( )6-2-11ختفيض الدرجة.
( )7-2-11اإلصنذار النهائي ابلفرل.
( )8-2-11الفرل من اخلدمة.

( )3-11ينظا يف ادلخالفات ادلنروص عليها يف ادلادة ( )1-11وتوقع أي من العقوابت ادلنروص عليها يف ادلادة
( ) 2-11من ىذه الالئحة .مع تقديا العقوبة حسب ادلخالفة ادلاتكبة( .ديكن االىتدا بنموذج العقوابت ادلاف مع ىذه
الالئحة).
( )4-11االتخصاا ات والسلطات:
( )1-4-11خيتص رللس األمنا مبحاسبة ادلديا وصنوابو.
( )2-4-11خيتص ادلديا مبحاسبة بقية العاملني التابعني للجامعة.
( )3-4-11جيوز للمديا أن يفوض السلطات ادلمنوحة لو مبوجب أحكام البند ( )2-4-11أعاله لنائبو للشؤون
اإلدارية وادلالية ،أو ألي من العاملني بدرجة إدارية أو مهنية؛ على أال تكون درجة ادلفوض إليو أقل من درجة ادلتهم.

( )5-11تانيف جمالس حماسبة العاملني واتخصاا اهتا:
ينظر يف املخالفات املناوص عليها يف املادة ( )1-11من هذه الالئحة:
( )1-5-11إجيازايً كما ىو موضح يف ادلادة ( )9-11من ىذه الالئحة.
( )2-5-11أمام رللس زلاسبة تعينو السلطة ادلخترة.
( )6-11تشكيل جملس حماسبة العاملني:
( )1-6-11يشكل رللس األمنا رللس زلاسبة للعاملني ابلدرجات القيادية العليا للجامعة (ادلديا وصنوابو).
( )2-6-11يشكل ادلديا ،أو انئب ادلديا للشؤون اإلدارية وادلالية ،أو من يفوضو من العاملني رللس زلاسبة من ثالثة
أعضا باائستو ،أو باائسة من خيتاره من العاملني؛ بشاط أال تقل درجات أعضا رللس احملاسبة عن درجة ادلتهم لبقية
العاملني ابجلامعة.
( )7-11اتخصااص جملس احملاسبة :خيتص رللس احملاسبة مبحاسبة العاملني يف ادلخالفات اليت ياتكبوهنا مبوجب ادلادة
( )1-11وتكون لو السلطة يف توقيع أية عقوبة منروص عليها يف ادلادة ( )2-11من ىذه الالئحة حسب ادلخالفة
ادلاتكبة.
( )8-11الصأييد وإعادة النظر واالسصننا :
( )1-8-11الصأييد:
( )1-1-8-11ال يكون أي حكم يردره رللس زلاسبة على أي من العاملني الذين يشغلون وظائف ابلدرجات
القيادية العليا للجامعة  -انفذاً إال بعد أن يؤيد من رللس األمنا .

( )2-1-8-11ال يكون أي حكم يردره رللس زلاسبة على أي من العاملني دون الدرجات القيادية العليا للجامعة
 -انفذاً إال بعد أن يؤيد من ادلديا ،أو انئب ادلديا للشؤون اإلدارية وادلالية ،أو من يفوضو.

( )3-1-8-11لسلطة التأييد احل يف تشكيل رللس زلاسبة جديد؛ إلعادة النظا يف احلكم الذي أصدره اجمللس
األول ،ويكون حكم رللس احملاسبة اجلديد انفذاً دون أن حيام ذلك ادلتهم من حقو يف االستننا
( )2-8-11من ىذه الالئحة.

الذي تكفلو لو ادلادة

( )2-8-11االسصننا :
( )1-2-8-11جيوز ألي من العاملني ابلدرجات القيادية العليا للجامعة  -أن يستأصنف احلكم الرادر ضده من
رللس زلاسبة إىل رللس األمنا .

( )2-2-8-11جيوز ألي من العاملني ابلدرجات دون الدرجات القيادية العليا للجامعة  -أن يستأصنف احلكم الرادر
ضده من رللس زلاسبة يف ظا أسبوعني إىل ادلديا ،أو إىل رللس اجلامعة إذا كان ادلديا ىو من أصدر ،أو إعتمد قاار

رللس احملاسبة.
( )3-2-8-11جيوز لسلطة االستننا

عند إعادة النظا يف أي حكم يردره رللس زلاسبة ،أو حكم إجيازي  -أن

أتما بتشكيل رللس جديد ،أو أتما إبجاا زلاكمة إجيازية جديدة ،أو أتما بتعديل العقوبة ،أو أتييدىا .ويف كل احلاالت

يكون احلكم الرادر بعد االستننا هنائياً.
إجراءات احملاسبة:
( )9-11إجراءات احملاسبة اإلجيازية:
( )1-9-11حياسب العاملون إجيازايً يف ادلخالفات الواضحة اليت ال حتتاج إىل إثبات ،ويف ادلخالفات البسيطة اليت ال
تاقى دلستوى تشكيل رللس زلاسبة للنظا فيها.

( )2-9-11ال جيوز أن ترل العقوبة يف احملاسبة اإلجيازية إىل عقوبيت اإلصنذار النهائي ،والفرل من اخلدمة.
( )3-9-11يف حال كاصنت العقوبة يف احلكم اإلجيازي ابخلرم من األجا ،جيب أال تتعدى العقوبة خرم عشاة أايم.
( )4-9-11جيوز للمديا ،أو انئبو للشؤون اإلدارية وادلالية  -أن يفوض أايً من العاملني إبجاا زلاسبة إجيازية ،على أال
يكون ذلك العامل ادلفوض يف درجة أقل من درجة ادلتهم.

( )5-9-11ال يلزم يف إجاا ات احملاسبة اإلجيازية ادلنروص عليها يف ادلادة ( )9-11من ىذه الالئحة حتايا هتمة ،أو
تدوين بينة ،كما ال يلزم حضور ادلتهم إذا تعذر ذلك ،على أصنو جيب أن تتحق الشاوط التالية:

( )1-5-9-11أال يردر احلكم يف صنفس اليوم الذي وقعت فيو ادلخالفة.
( )2-5-9-11أن يكون للمتهم فاصة للاد على التهمة شفاىة أو كتابة.
( )3-5-9-11أن يبلغ ادلتهم ابحلكم بعد أتييده من اجلهة ادلخترة.
( )4-5-9-11يسجل الشخص الذي جياي احملاسبة يف احملضا األشيا اآلتية:
 .1اسم ادلتهم.
 .2تفاصيل التهمة إبجياز.
 .3احلكم ابالستناد إىل صنص ادلادة اليت تؤيد العقوبة ادلوقعة كما وردت يف الالئحة.
 .4التاريخ.
 .5التوقيع على احملضا.
( )11-11إجراءات احملاسبة أمام جملس احملاسبة:
( )1-11-11ال جيوز تقدمي ادلتهم إىل رللس زلاسبة إال بعد إجاا حتقي مكتوب يف ادلخالفة ،والتيقن من ثبوت بينة
مبدئية ضده ،وجيوز االكتفا ابالستيضا الكتايب ادلوجو للعامل ،ورده عليو يف حاالت اعًتا
اإلصنكار.

العامل ابدلخالفة ،وعدم

( )2-11-11يقوم إبجاا التحقي شخص واحد أو أكثا ،خيتاره ادلديا ،أو انئبو للشؤون اإلدارية وادلالية ،أو من
يفوضو؛ على أال يكون ذلك العامل يف درجة أقل من درجة ادلتهم.

( )3-11-11يعلن ادلتهم كتابة ابدلخالفة اليت سيحاسب عليها أمام رللس احملاسبة ،وبتاريخ اصنعقاد اجمللس قبل ذتان
وأربعني ساعة على األقل.

( )4-11-11إذا كان ادلتهم متغيباً داخل أو خارج البالد بدون إذن ،أو تعذر االىتدا إىل مكاصنو ألي سبب ،يكفي

إعالصنو يف مكان العمل بتاريخ اصنعقاد اجمللس على أال حياسب قبل مضي أسبوعني من اتريخ اإلعالن.
( )5-11-11حياسب غيابياً كل من مت إعالصنو بتاريخ ومكان إصنعقاد رللس احملاسبة ،ومل حيضا.
( )11-11أتخذ البينة يف اجمللس:

( )1-11-11يتلو رئيس اجمللس البينات ادلؤيدة للتهمة على ادلتهم ،وذلك قبل مسا ادلتهم.
( )2-11-11جيوز للمجلس أخذ الشهادة ادلشفوعة ابليمني.
( )3-11-11للمتهم احل يف أن يستجوب شفاىة رتيع الشهود ادلؤيدين للتهمة ،وأن يستجوب كتابة أي شخص
أخذت شهادتو كتابة.
( )4-11-11يدون رئيس اجمللس زلضااً جبميع البينات اليت تلقاىا اجمللس أثنا اصنعقاده ،ويدون مالحظاتو عن كل
مستند قدم إليو ،وجيب أن يردر احلكم مكتوابً ،ومؤرخاً ،وموقعاً عليو بواسطة كل أعضا رللس احملاسبة ،ومستنداً إىل
ادلادة أو ادلواد ادلؤيدة للحكم الرادر كما وردت يف الالئحة.
( )12-11اإلتخطار ابحلكم:
( )1-12-11يبلغ ادلتهم كتابة ابحلكم الرادر ضده من رللس احملاسبة بعد أتييده من السلطة ادلخترة.
( )2-12-11يسلم ادلتهم صورة من حيثيات احلكم إذا طلب ذلك.
( )3-12-11إذا تعذر االىتدا إىل مكان ادلتهم ألي سبب ينشا احلكم ،دون احليثيات يف مكان العمل ،ويعترب ادلتهم
قد أبلغ ابحلكم إذا مضى على صنشاه أسبوعان.
( )13-11أحكام مصنوعة:

األثا ادلًتتب على اإلجاا ات اجلنائية:
( )1-13-11إذا أقيمت إجاا ات جنائية ضد أي عامل ال جيوز تقدديو للمحاسبة أمام رللس زلاسبة يف التهمة اليت

حياكم بسببها جنائياً؛ طادلا ظلت اإلجاا ات اجلنائية ضده قيد النظا.

( )2-13-11جيوز تقدمي العامل الذي أدين بتهمة جنائية إىل رللس زلاسبة بسبب سلوكو العام يف موضو التهمة
اجلنائية.
( )3-13-11ال جيوز للعامل أن يتقدم أبي دفع لنقض احلكم اجلنائي الرادر ضده أمام رللس احملاسبة.
( )4-13-11جيوز أن حياسب العامل الذي باي من التهمة اجلنائية أبي هتمة أخاى مبوجب ىذه الالئحة ،بشاط أال
يثار بطايقة أساسية موضو التهمة اليت باأتو منها احملكمة اجلنائية.
( )14-11إيقا العامل املصهم مبخالفة جسيمة:
( )1-14-11إذا رأى ادلديا أن مرلحة اجلامعة تقتضى إيقا العامل ادلتهم مبخالفة جسيمة يف ىذه الالئحة ،أو كان

وجوده يؤثا على رلاايت التحقي واحملاسبة ،أو الذي أقيمت ضده إجاا ات جنائية تستوجب توقفو عن أدا أعمالو -
جاز لو إيقافو يف احلال ،بشاط أال تزيد مدة اإليقا يف حالة ادلخالفة الواقعة حتت ىذه الالئحة عن ثالثة أشها يقدم
خالذلا ادلتهم جمللس زلاسبة.

( )2-14-11يبلغ أما اإليقا إىل العامل ادلوقو كتابة.
( )3-14-11جيوز أن يتضمن أما اإليقا

توجيهاً بوقف كل ،أو بعض أجا العامل مؤقتاً ،حىت صدور حكم اجمللس

ادلختص ،فإذا كان احلكم ابلربا ة على اجمللس إلغا أما اإليقا مع رد األجا ،أو ذلك اجلز ادلوقو من األجا ،أما إذا
كان احلكم ابإلداصنة فعلى اجمللس أن يردر القاار الذي يااه زلققاً للعدالة.

( )15-11حق الدفاع بواسطة ديق :جيوز للمتهم أمام رللس زلاسبة أن حيضا معو صديقاً ليساعده يف الدفا عن
صنفسو من دون أن أن يكون لو احل يف سلاطبة اجمللس

( )16-11هناية القرارات واألحكام الاادرة مبوجب هذا الفال :ال ختضع القاارات واألحكام الرادرة مبوجب ىذا
الفرل ألي إجاا ات مبوجب أي قاصنون آخا.

( )17-11تفويض السلطات :جيوز للمديا أن يفوض سلطاتو الواردة يف ىذا الفرل ألي من العاملني ابجلامعة ،وفقاً
دلا تنص عليو ىذه الالئحة ،أو أي قاصنون أو الئحة أخاى سارية ادلفعول.

جامعـــة إفريقيا العامليـــة

امللحقـــــات
()1
منوذج العقوبات

منوذج العقوابت
 .1املخالفات اليت تصعلق مبواعيد العمل:

-1
1

الت أأأخري يف احلض أأور دلك أأان العم أأل يف بداي أأة الي أأوم ،أو .1
االصنرأاا قبأل ادلواعيأد دلأدة ربأع سأاعة ،وأقأل مأن يأأوم .2
.3
كامل بدون إذن.
.4
.5

إصنذار كتايب أول ،وخرم فًتة التأخري.
إصنذار كتايب اثن ،وخرم فًتة التأخري.
إصنذار كتايب اثلث ،وخرم ضعف فًتة التأخري.
إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم ضعف فًتة التأخري.
الفرل من اخلدمة.

-1
2

الغياب عن العمل دلأدة يأوم ،وحأىت ثالثأة أايم مأن دون .1
.2
إذن أو عذر.
.3
.4

إصنذار كتايب أول ،وخرم فًتة الغياب.
إصنذار كتايب اثن ،وخرم فًتة الغياب.
إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم ضعف فًتة الغياب.
الفرل من اخلدمة.

-1
3

الغيأأاب عأأن العمأأل مأأن أربأأع أايم ،وحأأىت سأأتة أايم م أن .1
.2
دون إذن أو عذر.
.3
.4

إصنذار كتايب أول ،وخرم فًتة الغياب.
إصنذار كتايب اثن ،وخرم ضعف فًتة الغياب.
إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم ضعفي فًتة الغياب.
الفرل من اخلدمة.

-1
4

الغيأأاب ادلسأأتما دلأأدة سأأبعة أايم أو أكثأأا ،دون إذن أو  .1الفرل من اخلدمة.
عذر.
 .2املخالفات اليت تصعلق ابلسلوك واألداء:

1-2

ادلشأأاجاة الكالميأأة مأأع الأأزمال يف العمأأل ابلسأأباب  .1إصنذار كتايب أول.
 .2إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة عشاة أايم.
دون التماس أذى جسيم.
 .3الفرل من اخلدمة.

2-2

االعتأ أ أأدا ابلس أ أ أأب علأ أ أأى الاؤس أ أ أأا ادلباش أ أ أاين دون  .1الفرل من اخلدمة.
التماس أذى جسيم.

3-2

االعت أ أأدا ابلي أ أأد عل أ أأى الاؤس أ أأا ادلباشأ أ أاين اعت أ أأدا
جسميا بعد اإلثبات.

 .1الفرل من اخلدمة.

4-2

االعتدا على أحد الزمال ادلباشاين اعتدا جسميا  .1الفرل من اخلدمة.
بعد اإلثبات.

5-2

االعتدا على مديا اجلامعة ،أو أحد صنوابأو ،أو أحأد  .1الفرل من اخلدمة.
مسأأاعديو ،أو عميأأد كليأأة ،أو معهأأد ،أو ماكأأز ،أو
عمأادة ،أو رئأيس إدارة أو مكتأب  -اعتأدا يعاقأأب
عليو ابلقاصنون.

6-2

التزويا يف ادلستندات بغاض العمل بعد اإلثبات ،أو  .1الفرل من اخلدمة.

اإلداصنة ،والتزويا يف األراصنيك ادلاضأية والتقأاريا الطبيأة
بعد اإلثبات.
7-2

السأأاقة أو الشأأاو يف السأأاقة يف مكأأان العمأأل بعأأد  .1الفرل من اخلدمة.
اإلثبات ،أو اإلداصنة القضائية.

8-2

اإلداصنة جبادية دتس الشا واألماصنة أو األخالق.

 .1الفرل من اخلدمة.

9-2

ارتكأأاب عمأأل سلأأل ابآلداب يف مكأأان العمأأل بعأأد  .1الفرل من اخلدمة.
اإلثبات أو اإلداصنة.

 11-2السكا الواضح ،أو الوقو حتت أتثري مادة سلدرة
بعد اإلثبات أو اإلداصنة.

 .1الفرل من اخلدمة.

 11-2إفش أأا أسأ أااراجلامعة اخلاص أأة ابلعم أأل فيم أأا ع أأدا م أأا  .1الفرل من اخلدمة.
يسمح بو القاصنون.
 12-2تدين مستوى األدا يف العمل ادلوكل بو بسبب يعود  .1إصن أأذار كت أأايب أول ،واخلر أ أم مأ أأن األج أأا رس أأب اخلسأ أأارة
الناجتة عن اإلمهال.
إلمهال العامل.
 .2إصنأأذار هنأأائي ابلفرأأل واخلرأأم مأأن األجأأا رسأأب اخلسأأارة
الناجتة عن اإلمهال.
 .3الفرل من اخلدمة.
 13-2النوم أثنا ساعات العمل يف غري فًتات الااحة.

 .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاةة ثالثة أايم.
 .2إصنذار كتايب هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .3الفرل من اخلدمة.

 14-2اسأأتخدام أجهأأزة ومعأأدات ومأواد اجلامعأأة للمرأألحة  .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .2إصنذار كتايب اثن وخرم أجاة أسبوعني.
الشخرية.
 .3الفرل من اخلدمة.
 15-2اإلمهال الذي يسبب خسارة جسيمة بعد اإلثبات .1 .إصنأ أذار كت أأايب أول ،واخلر أأم م أأن األج أأاة رس أأب اخلس أأارة
الناجتة عن اإلمهال.
 .2إصنذار هنائي ابلفرل ،مع خرم قيمة اخلسارة.
 .3الفرل من اخلدمة.
 16-2اإلمهأ أ أأال الأ أ أأذي يسأ أ أأبب خسأ أ أأارة ماليأ أ أأة (خسأ أ أأارة  .1الفرل من اخلدمة ،مع خرم رسب اخلسارة من
مستحقاتو على اجلامعة.
جسيمة) بعد اإلثبات.
 17-2رف أأض التوقي أأع عل أأى اإلصن أأذار ،وتك أاار رف أأض التوقي أأع  .1اإليقا عن العمل حىت التوقيع على اإلصنذار.
 .2إصنأ أأذار هنأ أأائي ابلفرأ أأل ،وال تأ أأدفع فأ أأًتة اإليقأ أأا لافضأ أأو
على اإلصنذار.
التوقيع مبكان العمل.
 .3الفرل من اخلدمة.
 18-2ع أأدم تنفي أأذ توجيه أأات الاؤس أأا ادلباشأ أاين ادلتعلق أأة  .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاة ثالثة أايم.
 .2إصنذار كتايب اثن ،وخرم أجاة سبعة أايم.
ابلعمل.

 .3إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة عشاة أايم.
 .4الفرل من اخلدمة.
 19-2التحأأاق العام أأل بعمأأل آخ أأا أثنأأا س أأاعات العم أأل  .1إصنذار هنائي ابلفرل.
 .2الفرل من اخلدمة.
الامسية بعد اإلثبات أبجا أو بدون أجا.
 21-2التحايأ أأل ابدلأ أأاض بعأ أأد التأكأ أأد مأ أأن ذلأ أأك بواسأ أأطة  .1إصنذار هنائي ابلفرل.
 .2الفرل من اخلدمة.
الطبيب أو اجلهة ادلخترة.
 21-2عدم إعادة األورصنيك ادلاضي خأالل  48سأاعة دون .1
.2
عذر.
.3
.4

إصنذار كتايب أول.
إصنذار كتايب اثن ،وخرم أجاة يومني.
إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
الفرل من اخلدمة.

 22-2ارتكأأاب العامأأل أربعأأة سلالفأأات سلتلفأأة خأأالل ثالثأأة  .1إصنذار هنائي ابلفرل.
 .2الفرل من اخلدمة.
أشها.
 23-2استخدام العهد اخلاصو ابجلامعأة إبمهأال ،أو يف غأري  .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاة ثالثة أايم.
مأأاخطهل ذلأأا ،أو اسأأتخدامها للمرأألحة اخلاصأة ،أو  .2إصنذار كتايب هنائي ابلفرل مع خرم أجاة سبعة أايم.
دتكأأني الغأأري مأأن اسأأتخدامها دون التسأأبب رسأأارة  .3الفرل من اخلدمة.
جسيمة.
 .3املخالفات اليت تصعلق بطبيعة العمل:

 1-3التعامأأل مأأع العأأاملني بطايقأأة غأأري الئقأأة ،علأأى أن يأأتم .1 .1إصنذار كتايب أول ،مع خرم أجاة ثالثة أايم.
ذلك بشكوى كتابية من العامل ادلتظلم بعد اإلثبات .2 .2.إصنذار كتايب هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .3 .3الفرل من اخلدمة.
 2-3سلالفة التعليمات اإلدارية وادلهنية ادلعلن عنها مأن إدارة.1 .4إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
.2 .5الفرل من اخلدمة.
اجلامعة ،واخلاصة بعملو الامسي.
 3-3االدعأأا الكأأاذب علأأى الاؤسأأا والأأزمال الأأذي يأأؤدي .1 .6إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .2 .7الفرل من اخلدمة.
إىل تعطيل العمل بعد اإلثبات.
 4-3سلالفة القواعد ادلنظمة الستخدام وسائل النقل اخلاصة .1 .8إصنذار كتايب أول.
 .2 .9إصنذار كتايب اثن.
ابجلامعة.
 .3إصنذار هنائي ابلفرل.
 .4الفرل من اخلدمة.
 5-3شلارس أأة أعم أأال شخر أأية أثن أأا س أأاعات العم أأل بع أأد  .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاة ثالثة أايم.
 .2إصنذار كتايب اثن ،وخرم أجاة مخسة أايم.
اإلثبات.
 .3إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .4الفرل من اخلدمة.

 6-3رف أأض العم أأل اإلض أأايف حس أأب لأ أوائح اجلامع أأة مب أأا ال  .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاة ثالثة أايم.
 .2إصنذار كتايب اثن ،وخرم أجاة مخسة أايم.
يتعارض مع القاصنون وعند الضاورة.
 . .3إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .4الفرل من اخلدمة.
 7-3رفض تنفيذ األما الرادر بنقل العامل من قسأم آلخأا  .1إصنذار كتايب أول ،وخرم أجاة ثالثة أايم.
 .2إصنذار كتايب اثن ،وخرم أجاة مخسة أايم.
داخل اجلامعة.
 . .3إصنذار هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة سبعة أايم.
 .4الفرل من اخلدمة.
 8-3القيام أبعمال تسي إىل مسعة اجلامعة.

 .1إصنذار كتايب هنائي ابلفرل ،وخرم أجاة عشاة أايم.
 .2الفرل من اخلدمة.

