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Abstract
May commit a faculty
member in the university
within the facility or outside
the university, some
functional errors, which
appear when the violation of
his duties in the positive or
negative imposed on it
explicitly, or when they come
out to the requirements of his
career, if not contained in
written texts. So in this
research we will try to show
(the competent authority to
impose punishment on the

discipline of the faculty), and
will be done through the
division of the matter to the
two sections.

Section one: - Definition
of the university faculty
member.

Section two: - the
competent authority to
impose punishment on the
discipline faculty member.

In Conclusion been
registered the most
important conclusions and
recommendations, which are
especially Iraq.
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