
 

 18من   1الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 اخلاصةواإلجراءات  املصوغات دليل

 التدريس هيئة بأعضاء

 

  



 

 18من   2الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 وصحبه إله حممد وعلى سيدنا واملرسلني األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني ب ر هلل احلمد

 .أمجعني

 التعليمية املراحل يف سيما وال وٌيقدر، لُيجل التعليم رحل ا م كل يف املعلم فضل فإن بعد. أما

 هيئة عضو وواجبات حبقوق واملعرفة العلم تتطلب الرسالة وهذه العالي(، )التعليم املتقدمة

 .املرحلة هذه يف التعليمية للعملية املنظمة واللوائح وبالقوانني التدريس،

 ،وترتيب وتنظيم، املكلفني، األساتذة من جلنة أعدتها أساسية لبنة اال هو ما االعداد وهذا

 واهلدف والرسالة الرؤية مدار يف ليكون اجلامعي، التدريس هيئة بعضو يتعلق ما وتنسيق

 .لتحقيقه اجلامعة تسعى الذي

 وبركاته اهلل ورمحة عليكم والسالم

 

 

 

 :وهم التدريس، هيئة عضو دليل إعداد جلنة

 ت االســـــــــــــم الــصفة

 1 بالنور عبدالسالم علي رئيسا

 2 الـمربد ميالدناجي  .د عــضوا

 3 فوزية حممد مـارد .د عـضوا

 4 بالنور اهلدار شعبان عـضوا

 

 

 



 

 18من   3الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 :التدريس هيئة عضو تعريف

 األساسية العلوم جماالت أحد يف ًيا عال ًيا علم مؤهاًل حيمل من كل التدريس هيئة بعضو يقصد

 .العلمية الدرجات إحدى ويشغل اإلنسانية، أو التطبيقية

 :التالي النحو على التدريس هيئة ألعضاء الوظيفية الدرجات من يقابلها وما العلمية الدرجات وحتدد

 ت الدرجة العلمية الدرجة الوظيفية

 1 أستاذ الرابعة عشر
 2 أستاذ مشارك الثالثة عشر
 3 مسا عد أستاذ الثانية عشر

 4 حماضر عشر احلادية

 5 مساعد حماضر العاشرة
 

 :التدريس هيئة عضو مهام

 األخرى واملهام العلمي والبحث التدريس مهنة تقتضيها اليت باألعمال القيام التدريس هيئة عضو يتوىل

 .النافذة للتشريعات وفًقا بها، القيام له جيوز اليت أو بها املكلف

 التعيني أوال:

 :التعيني تعريف 

 األقسام لتتمكن التدريس هيئة أعضاء من اجلامعة احتياجات يف النقص سد إىل تهدف عملية هو

 .أجلها من أنشئت اليت رسالتها حتقيق من العلمية

 :للتعيني القبول شروط

  .الليبية اجلنسية حيمل أن - 1

  .وتوجهاته اللييب اجملتمع بقيم حمليًا جملتمعه نافًعا خلوًقا ملتزًما يكون أن - 2

 تأدييب بقرار فصله سبق أو بالشرف خملة جنحة أو جبناية حمكوًما يكون أال - 3

 هيئة عضو عمله أداء تعوق اليت اخللقية والعيوب العاهات من خال صحًيا الئًقا يكون أن - 4

 .باجلامعة تدريس



 

 18من   4الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 بطلب له املتقدم والكلية القسم, توصية بعد إال باجلامعة التدريس هيئة عضو تعيني يتم ال - 5

 .القبول

 سنة بواقع وحتسب اخلارج أو الداخل يف متعاونًا التدريس هيئة عضو قضاها اليت املدة حتسب - 6

 .دراسيتني سنتني لكلدراسية 

 :التعيني اءاترإج

 رةازو وتتوىل التعاقد بطريق التعيني ويكون اجلامعة جملس من ر اربق التدريس هيئة عضو ُيعني

 . التدريس هيئة عضو وواجبات حقوق متضمًنا وشروطه العقد صيغة إعداد العلمي والبحث التعليم

 التعليم رةاوز من رابقر العلمي البحث كزاروم التقنية العليا واملعاهد الكليات يف التعيني أما

 اهليئة رئيس أو والفين التقين بالتعليم املختصة اجلهة رئيس من عرض على بناًء العلمي والبحث

 :التالي النحو على اتراءاإلج وتتم. األحوال حبسب العلمي للبحث الوطنية

  من رته ا قد من والتأكد والكلية القسم توصية بعد باجلامعة التدريس هيئة عضو تعيني يتم -  1

 مهمته ألداء كفاءته ُتثبت ختصصه جمال يف تقدميها منه ُيطلب جتارب أو أحباث أو تاحماضر خالل

 التقنية الُعليا واملعاهد بالكليات التدريس هيئة أعضاء تعيني أما اجلامعي، التدريس هيئة يف عضًوا

 .األحباث كزاومر الُعليا واملعاهد الكليات من توصية على بناء فيتم العلمي البحث كز ومرا

  قااألور فحص العالي التعليم مؤسسة أو باجلامعة التدريس هيئة أعضاء شؤون جلنة تتوىل -  2

 س رئي إىل توصياتها وُترفع التعيني لشروط املتقدم استيفاء من للتأكد ومطابقتها والشهادات

 على املتقدمني بني من التعيني يف األولوية حتديد األخص وعلى مالحظاتها متضمنة اجلامعة

 .التعليموزارة  يف بها املعمول واللوائح الشروط وفق التعيني نظام ُيحددها اليت اأُلسس

  من تبدأ كاملة مشسية سنة ُمدتها اختبار لفرتة معه التعاقد بعد التدريس هيئة عضو ميتحن -  3

 .الوظيفة هذه لتوىل جدارته إلثبات للعمل مباشرته تاريخ

  االختبار فرتة وُتحسب ، هلا التابع والكلية العلمي القسم من بتوصية إال نهائيا تثبيته يتم ال-  4

 .األقدمني ُمدة من



 

 18من   5الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 دون وذلك إنذار، دون العقد إنهاء للجامعة جيوز جدارته، إثبات يف التدريس هيئة عضو فشل إذا -  5

 هيئة عضو أُعترب للعقد إنهاء دون االختبار فرتة انتهت وإذا االختبار، ُمدة طوال املالية حبقوقه املساس

 .التعاقد تاريخ من وظيفته يف مثبًتا التدريس

 التعليم مبرحلة تدريس هيئة أعضاء ليكونوا أُعدوا الذين للُمعيدين التعيني أولوية ُتعطى -  6

  العالي

 لكليات أو اجلامعة إعالن بعد احلاجة عند تعيينهم فيتم الُعليا العلمية املؤهالت محلة من غريهم أما

 من التعيني ويتم املتقدمني بني مسابقةء  ءراإج بعد التعيني ويتم املطلوبة، والتخصصات األعداد عن

 اجلامعية الدرجة تكون أن للتعيني وُيشرتط ،والُعليا اجلامعية الدراسة مرحليت يف درجة األفضل بني

 للدرجة التخصص يف مطابقة الُعليا الدرجة تكون وأن األقل، على (جيد) عام بتقدير األوىل

 هيئة أعضاء وجودة الشفافية يضمن مبا واملنافسة االمتحانات ءاتراإج التعيني نظام وُيبني اجلامعية،

 اإلجازة محلة األوىل اجلامعية الدرجة يف (جيد) عام تقدير على احلصول شرط من ويستثنى. التدريس

 (ها ورالدكت) الدقيقة

 من له املمنوحة العلمية الدرجة على ُيعني اجلامعة خارج من التدريس هيئة عضو تعيني د عن -  7

 .العلمية الدرجة هذه ومنحته بها ُمعرتف ركز ا م أو ُأخرى جامعات

 - الدرجة كانت مهما الوظيفية بدرجته اجلامعة خارج من امُلعني التدريس هيئة عضو حيتفظ -  8
 املعمول واللوائح للشروط وفًقا إال يتم فال التالية العلمية للدرجات ترقيته أما عليها، امُلعني العلمية

 وذلك اجلامعي التدريس يف قضاها اليت اخلربة ُمدة احلالة هذه يف له وُتحسب اجلامعة داخل بها

 .العلمية الرتقيات على للحصول

 :للتعيني املطلوبة املستندات

 .األصلية العلمية الشهادات - 1

 - .الشهادات معادلة مركز من الشهادات معادلة - 2

 (اجلنائية احلالة) السوابق من اخللو شهادة - 3

 (املفعول سارية) صحية شهادة - 4

 .العائلي الوضع - 5

 .الوطين الرقم - 6

 .حديثة مشسية صور (4) عدد - 7

 .كتابي طلب - 8

 .معلق ملف - 9



 

 18من   6الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 :يلي ما مساعد حماضر درجة على التعيني ُيشرتط

  يعادهلا ما أو الليبية اجلامعات إحدى من" املاجستري العالية اإلجارة على حاصاًل يكون أن ❖

 .الشهادات مبعادلة امُلختصة اجلهة من بها املعرتف الشهادات من       

 .األقل على سنتان األوىل اجلامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن ❖

  .مشسية سنة وثالثني مخس على عمره يزيد أال ❖

 :يلي ما حماضر درجة على التعيني ُيشرتط

  إحدى من (املاجستري) العالية اإلجازة أو (هراالدكتو) الدقيقة اإلجازة على حاصاًل يكون أن ❖

 .الشهادات مبعادلة امُلختصة اجلهة من بها املعرتف الشهادات من يعادهلا ما أو الليبية اجلامعات        

  .األقل على سنوات مخس اأُلوىل اجلامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن ❖

 اجلامعي التدريس جمال يف خربة يعادهلا ما أو العالية اإلجازة درجة على للحاصل تكون أن ❖

 .ُمساعد حماضر لدرجة شغله بعد األقل على وات سن أربع عن تقل ال       

 وخيضع ُمحكمة علمية دورية أو جملة يف حبًثا أعد قد العالية اإلجازة على احلاصل يكون أن ❖

 .للرتقية استحقاقه املقيمون وُيقرر للتقييم حبثه

 .مشسية سنة مخسني على عمره يزيد أال أن ❖

 سالتدري هيئة أعضاء ترقيات

 :التالية الشروط وفق حماضر درجة ىلإ التدريس هيئة عضو ترقية تتم       

  إحدى من" املاجستري" العالية اإلجازة أو" هارالدكتو" الدقيقة اإلجازة على حاصاًل يكون أن ❖

 .الشهادات مبعادلة امُلختصة اجلهة من بها املعرتف الشهادات من يعادهلا ما أو الليبية اجلامعات      

  .األقل على سنوات مخس اأُلوىل اجلامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن ❖

 اجلامعي التدريس جمال يف خربة يعادهلا ما أو العالية اإلجازة درجة على للحاصل تكون أن ❖

 .ُمساعد حماضر لدرجة شغله بعد األقل على سنوات أربع عن تقل ال       

 وخيضع  ُمحكمة علمية دورية أو جملة يف حبًثا أعد قد العالية اإلجازة على احلاصل يكون أن ❖

 .للرتقية استحقاقه املقيمون وُيقرر للتقييم حبثه

  .مشسية سنة مخسني على عمره يزيد أال أن ❖



 

 18من   7الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 :التالية الشروط وفق مساعد أستاذ درجة إىل التدريس هيئة عضو ترقية تتم

 إحدى من (املاجستري) العالية اإلجازة أو (الدكتوراه)الدقيقة اإلجازة على حاصال يكون أن ❖

 .الشهادات مبعادلة املختصة اجلهة من بها امُلعرتف الشهادات من يعادهلما ما أو الليبية اجلامعات       

  درجة شغله خالل اجلامعي التدريس يف سنوات أربع عن تقل ال مدة أمضى قد يكون أن ❖

 الدقيقة اإلجازة على حاصاًل كان إذا سنوات وثالث العالية اإلجازة على حاصاًل كان إذا حماضر    

  .األوىل اجلامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنوات مثاني مدة أنهى قد يكون أن ❖

  وُمتعددة حمكمة علمية دوريات أو جمالت يف منشورة علمية حبوًثا أجنز قد يكون أن ❖

 وختضع حماضر درجة شغله فرتة خالل الدقيق ختصصه جمال يف ثالثة عن االحباث عدد يقل وال     

 .للرتقية استحقاقه املقيمون وُيقرر للتقييم األحباث     

 :التالية الشروط وفق مشارك أستاذ درجة إىل التدريس هيئة عضو ترقية تتم

  إحدى من (املاجستري) العالية اإلجازة أو (هالدكتورا)الدقيقة اإلجازة على حاصاًل يكون أن ❖

 .الشهادات مبعادلة املختصة اجلهة من بها امُلعرتف الشهادات من يعادهلما ما أو الليبية اجلامعات      

 شغله خالل جامعية سنوات أربع عن تقل ال مدة اجلامعي التدريس جمال يف أمضى قد يكون ❖

 كان إذا سنوات وست (،هالدكتوراالدقيقة) اإلجازة على حاصاًل كان إذا مساعد أستاذ درجة

 .(املاجستري)العالية اإلجازة على حاصاًل

  .األقل على سنة عشرة اثنتا األوىل اجلامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن ❖

  أو وُمتعددة حمكمة علمية دوريات أو جمالت يف منشورة علمية حبوًثا أجرى قد يكون أن ❖

   درجة شغله فرتة خالل الدقيق ختصصه جمال يف أربعة عن عددها يقل ال مبتكرة مشاريع       

 اإلجازة على حاصاًل كان إذا أما ،(هاالدكتور) الدقيقة اإلجازة على حاصاًل انك إذا مساعد أستاذ

 استحقاقه املقيمون وُيقرر األحباث يم تق حبوث مخسة عددها يكون أن فيشرتط( املاجستري)العالية

 .للرتقية

 



 

 18من   8الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 :التالية الشروط وفق أستاذ درجة إىل التدريس هيئة عضو ترقية تتم

  إحدى أو الليبية اجلامعات إحدى من( هاالدكتور) ة الدقيق اإلجازة على حاصاًل يكون أن أ ❖

 .تالشهادا مبعادلة املختصة اجلهة من بها امُلعرتف اجلامعات       

  .سنوات أربع عن تقل ال مدة مشارك أستاذ درجة شغل قد يكون أن ❖

  أو وُمتعددة حمكمة علمية دوريات أو جمالت يف منشورة علمية حبوًثا أجرى قد يكون أن ❖

 درجة  شغله فرتة خالل الدقيق ختصصه جمال يف مخسة عن عددها يقل ال مبتكرة مشاريع       

 .للرتقية استحقاقه املقيمون وُيقرر األحباث تقييم وجيرى مشاركأستاذ        

  .األقل على سنة عشرة ست األوىل اجلامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن ❖

 الرتقية شروط يستوف مل إذا التالية الوظيفية الدرجة إىل التدريس هيئة عضو ترقية جيوز       

 .العمل لعالقات املنظمة للتشريعات طبًقا وذلك العلمية         

 :يلي ما مبتكرة مشاريع أو منشورة علمية حبوث تابعبار ويقصد

 - .ترمجة أو حتقيًقا أو تأليًفا احملكمة العلمية الكتب ❖

  .حمكمة علمية دوريات أو جمالت يف املنشورة علميةراق األو ❖

  .حمكمة عمل ورش أو ندوات أو رت ا مؤمت يف املنشورة العلمية االوراق ❖

 .االختصاص ذات اجلهات من رع ا اخت ءاتراب بها صدرت اليت العلمية واالبتكارات عاتااالخرت ❖

  وكذلك واألدبية الفنية واملالحم واللوحات كاملنحوتات الرفيعة القيمة ذات الفنية األعمال ❖

 .والرتقية التعيني ألغراض التقييم جلان تقبلها اليت اإلبداعية األشكال       

 واملشاريع العلميةورات املنش تصنيف ضمن الرتقية إجراءات خاص نظام وضع التعليم رةاوز وتتوىل

 اجملالت ومواصفات املشرتكة واملشاريع االحباث حساب وكيفية للرتقية الالزمة املبتكرة

 .الرتقيةإجراءات  من ذلك وغري النشر وشروط للنشر واملقبولة امُلحكمة والدوريات

 العلمية الرتقية إجراءات

  أو املختص العلمي للقسم للرتقية طلب بتقديم للرتقية املرشح التدريس هيئة عضو يقوم .1

 الدرجة اخلصوص وجه على فيه يذكر لذلك معًدا يكون منوذج وفق له التابع البحث مركز
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 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 استيفاء بعد الطلب تقديم وتاريخ الدقيق والتخصص عليها احلصول وتاريخ احلالية العلمية

 .للرتقية للمتقدم العلمي اإلنتاج به مرفًقا املختص العلمي القسم إىل النموذج هذا يقدم الشروط

 - أعضاء ثالثة من جلنة لذلك ُيفوضه من أو للجامعة لعلميةا اللجنة رئيس من قرارب تشكل .2

 اجلامعة التدريس هيئة اعضاء جلنة رئيس رح ا اقت على بناًء للرتقية للمرشح العلمي اإلنتاج لتقييم

 :يلي ما التقييم جلنة أعضاء يف ويشرتط

 - .للرتقية للمرشح الدقيق التخصص ذات من يكونوا ان ❖

  .للرتقية للمرشح العلمية الدرجة من أعلى العلمية درجاتهم تكون أن ❖

  .اجلامعة خارج من األقل على أحدهم يكون أن ❖

 الذي النحو على باألغلبية تهارقرا وتتخذ الكاملة السرية أدائها ويف اللجنة هذه تشكيل يف اعىروي

 .التقييم جلان مكافآت النظام هذه وُيحدد بها، املعمول اللوائح وفق العلمية الرتقية نظام يبينه

 بقرار الرتقية لشروط استيفائه بعد التالية العلمية الدرجة إىل التدريس هيئة عضو ترقية تتم.  3

 الرتقية وُتحسب باجلامعة التدريس هيئة أعضاء شؤون جلنة توصية على بناًء اجلامعة رئيس من

 .االستحقاق تاريخ من

  من بقرار فتتم األحباث ركز ا مب والباحثني العليا باملعاهد التدريس هيئة أعضاء ترقيات أما.  4

 اهليئة أو والفين التقين بالتعليم املختصة اجلهة من عرض على بناًء التعليموزارة 

 .األحوال حبسب العلمي للبحث الوطنية

 الندب واإلعارة والنقل ألعضاء هيئة التدريس.

 :التعريف

 سد لغرض عامة جلهات أو أخرى جبامعة للتدريس التدريس هيئة عضو إعارة أو ندب أو نقل عملية هو

 .أجلها من أنشئت اليت رسالتها لتحقق اجلهة او اجلامعة هذه احتياجات يف النقص

 :والندب واإلعارة النقل شروط

  حيث من أقدميته ضمن اجلامعة خارج بالعمل التدريس هيئة عضو تكليف مدة بُتحس. 1

 البحوث أجنز إذا إال األعلى العلمية للدرجة ترقيته تتم أال على السنوية، للعالوات واستحقاقه الرتقية

 .للرتقية الالزمة العلمية



 

 18من  10الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 :التالية للشروط وفًقا وذلك أخرى جبامعة للتدريس مؤقًتا التدريس هيئة عضو ندب احلاجة عند جيوز . 2

  .سنتني عن تقل ال مدة تعينه على مضى قد يكون أن - أ

  .الندب بهذا األصلية باجلامعة العمل ظروف تسمح أن - ب

  .واحدة جامعة من أكثر يف للعمل ُيندب أال - ج

 سنوات أربع على الندب إمجال يزيد ال حبيث متديدها، وجيوز واحدة سنة على الندب مدة تزيد أال -د

 راربق جتديدها توجب سنوات أربع عن الندب مدة زدت ا وإذا األصلي، عمله جانب إىل ندبه جيوز كما

 .اجلامعتني موافقة بعد العلمي والبحث التعليم وزير من

 واملؤسسات  اإلدارية الوحدات إىل التدريس هيئة عضو إعارة العلمي والبحث التعليم لوزير جيوز .3

 اهليئات أو احلكومات إىل إعارته ءراالوز رئاسة من ررابق جيوز كما العامة، والشركات واملصاحل

 املالية وعالواته ياهزوم مبرتباته إعارته مدة طيلة التدريس هيئة عضو ويتمتع والدولية اإلقليمية

 .اجلهة أو اجلامعة وتتحمل والرتقية األقدمية مدة ضمن من املدة وحتسب

 من (%5) بنسبة إعارة عالوة إعارته تتم ملن وتصرف اأُلخرى، املالية ياهامزو مرتباته صرف إليها امُلعار

 .األساسي مرتبه

 تؤدى أن  على مرتبه، من االجتماعي الضمان استقطاع التدريس هيئة عضو ا إليه املعار اجلهة على . 4

 .استقطاعها فور املختصة اجلهة إىل

 .إليها امُلعار اجلهة ألنظمة وفًقا اإلعارة مدة تهاإجاز الستحقاق بالنسبة التدريس هيئة عضو ُيعامل . 5

  :التالية احلاالت يف إعارته أو ندبه مدة انتهاء قبل التدريس هيئة عضو إعارة أو ندب ينتهي  .6

  .إعارته أو ندبه إنهاء األصلية باجلامعة العمل ظروف اقتضت إذا - أ

  .أعارته أو ندبه إنهاء إليها املعار أو املنتدب اجلهة ذلك يف رغبت إذا - ب

  .إعارته أو ندبه إنهاء التدريس هيئة عضو طلب إذا - ج

  .التدريس هيئة عضو حيال ماتهاابالتز إليها املعار أو املنتدب اجلهة أخلت إذا - د

  .جتديدها دون األعلى حدها الندب مدة بلغت إذا -ـ ه

 من شهرين تتجاوز ال مدة خالل عمله سابق إىل يعود أن املعار أو املنتدب التدريس هيئة عضو وعلى

 .إعارته أو ندبه إنهاء راقر صدور تاريخ

 

 



 

 18من  11الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 التدريس هيئة أعضاء جلنة

 :التالي النحو على التدريس هيئة أعضاء لشؤون جلنة اجلامعة رئاسة من رابقر ُتشكل

 (رئيسا) ذلك أمكن كلما أستاذ بدرجة باجلامعة التدريس هيئة أعضاء أحد يكون -1

 أستاذ درجة عن درجته تقل ال والكفاءة اخلربة ذوي من كلية كل عن التدريس هيئة عضو -2

 (ا عضو) الكلية. جملس طريق عن اختياره يتم مساعد

  (عضوا) باجلامعة القانونية الشؤون مكتب عن عضو -3

 ا(ومقرر عضوا) باجلامعة ريس التد هيئة أعضاء شؤون إدارة مدير -4

 .العلمية للشؤون اجلامعة وكيل فاإشر حتت التدريس هيئة أعضاء شؤون جلنة وتعمل

 .التدريس هيئة أعضاء شؤون جلنة مهام

 هيئة ألعضاء املتعلقة واإلعارة والندب والنقل والرتقية التعيني شروط استيفاء من التحقق - أ

 .األخرى الوظيفية أمورهم وكافة لتدريسا

 إىل بها التوصية ورفع نتائجها الستخالص بالرتقية اخلاصة التقييم جلان تقارير على االطالع - ب

 .اجلامعة جملس

 املختصة العلمية األقسام قبل من املتعاونني التدريس هيئة بأعضاء اخلاصة العلمية التقارير دارسة - ج

 .بالكليات

  .اجلامعة جملس قبل من اختصاصها نطاق يف أعمال من به تكلف ما -د

 بناء اجلامعية السنة خالل األقل على شهر كل واحدة مرة التدريس هيئة أعضاء شؤون جلنة جتتمع

 الرئيس، فيهم مبن األعضاء ثلثي حبضور إال صحيحة اجتماعاتها تكون وال رئيسها من دعوة على

 وتوقع الرئيس منه الذي اجلانب يرجح التساوي وعند احلاضرين، عدد بأغلبية اللجنة توصيات وتصدر

 اللجنة توصيات تعرض أن على واحلاضرين واملقرر الرئيس قبل من اجتماعاتها حماضر مسودة

 .لالعتماد اجلامعة رئاسة على وحماضرها

 مينحون كما النافذة للتشريعات طبًقا التدريس هيئة بأعضاء اخلاصة والعالوات املرتبات ُتحدد

 .بها الواردة والشروط القواعد وبذات النافذة التشريعات يف املقررة األخرى العالوات ذات



 

 18من  12الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 إجازات أعضاء هيئة التدريس.

 

  :السنوية اإلجازة - 1

 السنة بانتهاء وتبدأ اجلامعية العطلة أثناء متنح سنوية بإجازة التدريس هيئة عضو يتمتع

 إال رها غي يف لإلجازة يرخص وال اجلديد، اجلامعي العام ببداية وتنتهي النتائج وإعالن سيةاردال

 يف تزاباإلجا الرتخيص جيوز ذلك ومع بذلك تسمح العمل حاله وكانت خالهلا بالعمل قام ملن

 .استثنائية لظروف العطلة غري

 مؤسسة أو اجلامعة رئيس من رر ا بق جيوز العامة املصلحة ومقتضيات الضرورة حالة ويف

 شهر على تزيد ال ملدة اجلامعية العطلة أثناء بالعمل التدريس هيئة عضو تكليف العالي التعليم

 املدة عنازات اإلج يف حقه ويسقط املدة تلك عن األساسي مرتبه تعادل مكافأة مينح أن على واحد

 عالقات بقانون حمدد هو ملا وفًقا السنوية لإلجازة املقررة املدة وتكون. املكافآت فيها له منحت اليت

 .العمل

  :املرضية اإلجازة - 1

 كامل، مبرتب واإلجازة مرتب، بدون اخلاصة واإلجازة املرضية اإلجازة التدريس هيئة عضو ق يستح

 .العمل عالقات لقانون املنظمة للتشريعات وفًقازات لإلجا النقدي واملقابل الطارئة واإلجازة

 عن هلا التابع الكلية أو القسم إبالغ املرض بسبب عمله عن املنقطع الوطين التدريس هيئة عضو على

 .املرضية احلالة وقوع فور املعاجل الطبيب من تقرير على بناء لإلجازة استحقاقه ومدى الصحية حالته

  :العلمي التفرغ إجازة - 3

 :العلمي التفرغ تعريف 

 لتهيئته وذلك العالقة، ذات نشاطاته ومجيع التدريسية مهامه من التدريس هيئة عضو إعفاء هو

 حتقيق أو والرتمجة التأليف بأعمال والقيام والتجارب البحوثراء إج أو علمية ساتدراب للقيام

 جمال يف علمية خربة الكتساب أو العامة املصلحة تقتضيها حاجة أو علمي نقص لسد املخطوطات

 .ختصصه جمال يف العلمية اترالتطو أخر على االطالع من ومتكنه معلوماته وتنشيط ختصصه



 

 18من  13الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 :اإلجازة متطلبات

 هيئة أعضاء شؤون جلنة احاقرت على بناء جلامعةا رئيس من بقرار العلمي التفرغ إجازة ُتمنح - 1

 .التدريس

 احلصول بقصد جتزئتها جيوز فال متصلة تكون أن وجيب كاملة، جامعية سنة مدتها تكون أن - 2

 .متعددة سنوات يف عليها

 العملية  انتظام على يؤثر ال مبا ازاتاإلج هذه منح أوقات للجامعة العلمية اللجنة من ربقرا تنظم - 3

 .بها التعلمية

  باخلارج التدريس هيئة عضو يقضيها اليت املدة العلمي والبحث التعليم وزير من بقرار حتدد - 4

 .أشهر ستة عن تزيد وال شهور ثالثة عن تقل ال حبيث

  ويتمتع باخلارج العاملني لالئحة وفًقا باخلارج وجوده أثناء مالًيا التدريس هيئة عضو يعامل - 5

         وعالواته ياهامز وكافة كاماًل مبرتبه بالداخل العلمية تهازإجا قضى إذا التدريس هيئة عضو

 .اإلضافية الساعات ومقابل التدريس عالوة ذلك يف مبا

 العلمي التفرغ إجازة شروط

 - درجة وعن األوىل املرة يف اإلجازة طلب دعن (مساعد أستاذ) درجة عن العلمية درجته تقل أال - أ
 تراللم اإلجازة لطالب أستاذ درجة وعن الثانية للمرة اإلجازة لطالب بالنسبة (مشارك أستاذ)

 .التالية

  والبحث التعليم وزارة من بها املعرتف األجنبية اجلامعات إحدى من قبول على حيصل أن - ب
 فًيعفى بالداخل قضائها يف رغب إذا أما العلمي، التفرغ إجازة من اخلارجي الشق لقضاء العلمي

 .الشرط هذا من التدريس هيئة عضو
  وال التفرغ إجازة طوال العلمي للبحث جهده كل ُيكرس وأن العلمية تهاإلجاز فعلًيا يتفرغ أن - ج

 يف اإلداري العمل ميارس أن أو التعاون سبيل على ولو بالتدريس القيام اإلجازة أثناء له جيوز

 .خارجها أو اجلامعة

 

 

 

 
 



 

 18من  14الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 العلمي التفرغ إجازة تراءاإج

 أشهر ستة قبل املختص القسم إىل عليها احلصول بطلب التقدم التدريس هيئة عضو على يتوجب - 1

 اليت ءاتاواإلجر النموذج وفق به القيام ينوى الذي العلمي للعمل ملخًصا بطلبه يرفق وأن بدايتها، من

 .العلمي والبحث التعليم وزارة ُتحددها

 القائمني التدريس هيئة أعضاء من (% 15) نسبة من ألكثر العلمي التفرغ إجازة متنح أن جيوز ال - 2

 .فعاًل العلمي بالقسم بالتدريس

 التعلمية العملية انتظام يف يؤثر بشكل العلمي التفرغ إجازة على احلصول طلبات تعددت إذا - 3

 نشرها مت حبوًثا األكثر ثم الدرجة يف األقدم ثم ر ًا عم األكرب ثم مرة ألول اإلجازة لطالب األولوية متنح

 .بالفعل

 من التأجيل أو القطع قرار ويصدر الضرورة حالة يف إال العلمي التفرغ إجازة تأجيل أو قطع جيوز ال - 4

 هيئة عضو وحيتفظ الكلية وجملس املختص العلمي القسم رح اقتا على بناء وذلك اجلامعة، رئيس

 قرار ويصدر مباشرة، والتأجيل القطع أسباب انقضاء بعد نهام يبقى ما او اإلجازة يف حبقة التدريس

 .اجلامعة رئيس من جتديدها

 إىل مفصل تقرير تقديم العلمية اإلجازة انتهاء من شهرين خالل التدريس هيئة عضو على يتوجب - 5

 تهازاإجن من بنسخ مرفقة هااأجر اليت التجارب أو اساترالد أو املؤلفات أو األحباث عن العلمي القسم

 .عنه املنوه التقرير تقديم بعد إال التالي اجلامعي العمل مباشرة من متكينه يتم وال. وانشطته

  مشفوًعا اجلامعة جملس إىل التدريس هيئة عضو عن مفصل تقرير إحالة الكلية على - 6

 ونسخة العلمي التفرغ إجازة من التدريس هيئة عضو استفادة ملدى وتقييمها ومالحظاتها ئهاابآر

 .رها ا أج اليت التجارب أو واألحباث الكتب من

  االستفادة يف فشل إذا الحقة علمي تفرغ إجازة على احلصول التدريس هيئة لعضو جيوز ال - 7

 .شروطها خالف أو السابقة اإلجازة من

 أو حكومة أو مؤسسة أو هيئة أو جامعة أي من سيةراد منحة أي قبول التدريس هيئة لعضو جيوز ال - 8

 حيال املخالفة حال ويف العلمي، والبحث التعليم وزارة مبوافقة إال أجنبية جهة أي

 .العقد بإنهاء ذلك ثبت إذا وُيعاقب اجلامعة رئيس من بقرار التأديب جملس إىل التدريس هيئة عضو

 

 

 

 

 



 

 18من  15الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 حضور عضو هيئة التدريس للمؤمترات والندوات وامللتقيات العلمية.

 

 :اإلجراء تعريف 

 اءروإج رت ا والدو وامللتقيات العلمية والندوات تاراملؤمت حلضور التدريس هيئة عضو إيفاد به يقصد

 .اخلارج أو بالداخل والتجارب التحاليل

 :راءاإلج شروط 

  .العلمية الندوة أو املؤمتر يف للمشاركة مقبول حبث التدريس هيئة لعضو يكون أن - أ

 .الليبية اجلامعات يف املقامة العلمية والندوات راتاملؤمت يف املشاركة للموفد سبق قد يكون أن - ب

  .اجلامعة باسم املشاركة تتم أن - ج

 إمكانية عدم حتاليل أو جتارب إجراء أو دورات حضور لغرض اإليفاد يكون ما حالة يف ويشرتط

 .بالداخل راؤهاإج

 اليت لألسباب وفًقا املتخصصة العمل وورش واالجتماعات امللتقيات يف للمشاركة اإليفاد ويكون

 .العلمي والبحث التعليم وزير يقدرها

 :اإلجراء خطوات

  برسالة مرفًقا له التابع للقسم علمي مؤمتر حلضور املوافقة بطلب التدريس هيئة عضو م يتقد - 1

 .العلمي املؤمتر يف به املشارك البحث من ونسخة القبول

 القسم موافقة بعد وذلك بالكلية التدريس هيئة أعضاء شؤون ب مكت ملدير ءااإلجر إحالة يتم - 2

 .املختص العلمي

  اجلامعة وكيل إىل بالكلية التدريس هيئة أعضاء شؤون ب مكت مدير من قااألور إحالة يتم - 3

 .ذلك حيال املناسب ءااإلجر الختاذ العلمية للشؤون

 التدريس هيئة لعضو والسماح القرار لصدور اجلامعة لرئيسراء اإلج إحالة يتم املوافقة حالة يف - 4

 .العلمية الندوة أو امللتقى أو املؤمتر حلضور

 



 

 18من  16الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 التدريس. هيئة بأعضاء املتعلقة املالية اإلجراءات

 

 للدرجة وفًقا أسبوعًيا والعملية النظرية الساعات من عدد بتدريس الوطين التدريس هيئة عضو يلتزم

 :التالي النحو على وذلك يشغلها اليت العلمية

 البحثية الساعات التدريسية الساعات العلمية الدرجة م

 حبثية ساعات 6 تدريسية ساعات 4 أستاذ 1

 حبثية ساعات 4 تدريسية ساعات 6 ك مشار أستاذ 2

 حبثيتان ساعتان 2 تدريسية ساعات 8 مساعد أستاذ 3

 ن حبثيتا ساعتان 2 تدريسية ساعات حماضر 10 حماضر 4

 ن حبثيتا ساعتان 2 تدريسية ساعات 12 مساعد حماضر 5

 

 كل عن مالي مقابل له يصرف السابقة الفقرة يف املقرر احلد على الساعات عدد زد ا إذا :مالحظة

 أسبوعًيا ساعات (10) على تزيد ال حبيث املقررة الساعات من اجلامعية باملرحلة تدرس تدريس ساعة

واحملاضر  املساعد األستاذ ومينح إضافية ساعة كل عن دينار (30) املشارك واألستاذ األستاذ ومينح

 .تدريسية ساعة كل عن دينار (25) املساعد واحملاضر

 :املالية راءاتباإلج املتعلقة الشروط

 سنوية عالوة ومينح درجتها، مربوط أول الوظيفة يف معه التعاقد عند التدريس هيئة عضو ُيمنح - 1

 التعيني تاريخ من سنة النقضاء التالي الشهر أول من ر ًا اعتبا العالوة ومينح النافذة للتشريعات طبًقا

 .تعيينه إعادة حال يف التدريس عضو على االحكام تلك وتطبق السابقة، السنوية العالوة منح أو

او  فاكاإلشر باالمتحانات خاصة أعمال من به يكلف مبا بالقيام التدريس هيئة عضو يلتزم - 2

 مقابل مبنح اجلامعة رئيس من قرار استصدار الكلية جملس يقدرها اليت احلاالت يف وجيوز املراقبة

 .به املنوطة األعمال هذه عن مالي

 مخس على األحوال من حال بأي تزيد ال حبيث األسبوع أيام على النظرية التدريسية الساعات ُتوزع - 3

 ساعتني عن ساعاته زدت ا إذا واحد يوم يف املقرر يقدم أال وُيشرتط الواحد، رسي ا الد اليوم يف ساعات

 .سيةاالدر رت ا املقر بعض خصوصية مراعاة مع ذلك كل

  باخلارج سةاللدر اإليفاد أو النقل حاليت يف التدريس هيئة ألعضاء التدريس عالوة تصرف ال - 4



 

 18من  17الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 اخلاصة القواعد للجامعات الوطنية اللجنة من عرض على بناء التعليموزارة  من بقرار حتدد - 5

 حبوث بإعداد يقومون الذين التدريس هيئة ألعضاء االستثنائية والرتقيات واملعنوية املادية باحلوافز

 أو مرت كيلو (100) مبسافة تبعد مناطق يف بالعمل تكليفهم يتم من أو مميزة أعمال أو مبتكرة

 املميزة األعمال أو املبتكرة األحباث من ويعد اجلامعة مقر بها يقع اليت املدينة مركز عن أكثر

 معرتف عاملية أو وطنية جوائز تنال أو السائدة العلمية النظريات يف جوهرًيا اتغيري حتدث اليت األحباث

 امللكية حبقوق املساس دون ذلك كل املختصة اجلهات قبل من تسجيلها جيرى اليتباخرتاع  أو بها،

 .الفكرية

  كل أو لبعض التدريس شرط من ويعفى كاماًل، املرتب التدريس هيئة عضو يستحق - 6

 :يلي ملا وفًقا وذلك املهام، لبعض اختيارهم أو تكليفهم يتم من املطلوبة الساعات

 املقرر املرتب مبنحهم املالية معاملتهم وتتم حكمها يف وما الوزارة رئاسة قبل من مبهام املكلفون - أ

 لدرجتهم احملددة التدريس عالوة فيها مبارائهم لنظ املقررة والعالوات زيا ا وامل العلمية لدرجاتهم

 لساعات األقصى للحد املالي واملقابل اإلضافية الساعات من األقصى للحد املالي واملقابل العلمية

 .الُعليا ساتاردبال التدريس

  التفرغ سبيل على عملهم ويكون حكمهم يف ومن العامة النقابات ورؤساء البلديات عمداء - ب

 فيها مبا رائهملنظ املقررة والعالوات يااواملز العلمية لدرجاتهم امُلقرر املرتب مبنحهم مالًيا ويعاملون

 واملقابل اإلضافية الساعات من األقصى للحد املالي واملقابل العلمية لدرجتهم احملددة التدريس عالوة

 .الُعليادراسات بال التدريس لساعات األقصى للحد املالي

 عمداء وكذلك تللبلديا البلدية اجملالس قبل من واملختارون النوعية اللجان من املكلفون - ج

 لدرجاتهم املقرر املرتب مبنحهم مالًيا يعاملون باجلامعةومدراء االدارات  العاُمون والُكتاب الكليات

 العلمية لدرجتهم احملددة التدريس عالوة فيها مبا لدرجاتهم املقررة والعالوات زيا ا وامل العلمية

 التدريس ساعات من به يقوم وما اإلضافية التدريس ساعات من ساعات ست (6) لعدد املالي واملقابل

 .الفعلي

 مبنحهم مالًيا العالي التعليم ومؤسسات والكليات باجلامعة املكاتب ومدراء األقسام رؤساء يعامل - د

 احملددة التدريس عالوة فيها مبا لدرجاتهم املقررة والعالوات زيا ا وامل العلمية لدرجاتهم املقرر املرتب

 من به يقوم وما اإلضافية التدريس ساعات من تساعا أربع (4) لعدد املالي واملقابل العلمية لدرجتهم

 .الفعلية التدريس ساعات

 - أو الكلية أو بالقسم إدارية أو فنية جلان يف بالعمل املكلفون التدريس هيئة أعضاء يستحق - 7

 املكافآت وُتقدر اجلامعة، رئيس من قرار بتحديدها تصدر مالية مكافأة األحوال حبسب اجلامعة

 تتطلبها اليت املدة يف مهمتها بإجناز اللجان تلك زم ا الت ومدى ومدته العمل حجم أساس على



 

 18من  18الصفحة  
 

 دليل أعضاء هيئة التدريس 

 .التشكيل قرار يف أعضائها ت مكافئا فتحدد الدائمة للجان بالنسبة أما مهمتها، من لالنتهاء
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 جامعة املرقب      

 اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس

 أمنوذج طلب ترقية علميـة  
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 بيانات مقدم الطلب/   

      ........................... اجلنسية:   ........................................... اسم عضو هيئة التدريس:

      .........................................م: ـــــالقس   ................................................ الكلية:

 املؤهالت العلمية وتاريخ احلصول عليها: -

     ................... اجلامعة:  ......................التخصص الدقيق:      .......................ؤهل: ـــامل

      .........../........./......... تاريخ احلصول عليه:

     ................... اجلامعة:  ......................التخصص الدقيق:      .......................ؤهل: ـــامل

      .........../........./......... تاريخ احلصول عليه:

     ................... اجلامعة:  ......................التخصص الدقيق:      .......................ؤهل: ـــامل

      .........../........./......... تاريخ احلصول عليه:

      ..................................... التخصص الدقيق:   .................................. التخصص العام:

      ........../......../......... عليها:تاريخ احلصول   .............................الدرجة العلمية احلالية: 

      ................................. الدرجة العلمية املطلوب الرتقية هلا:
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 )املصنفات( اليت متت بها ترقيات سابقة:البحوث  -

 تاريخ النشر رـــــــة النشـــــجه وان البحث )املصنف(ـــــــعن ت

1    

2    

3    

 

 البحوث )املصنفات( املقدمة للرتقية احلالية:-

 تاريخ النشر رـــــــة النشـــــجه وان البحث )املصنف(ـــــــعن ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 التدريس: ................................. هيئةتوقيع عضو        

 م        /           /          تاريخ تقديم الطلب:        
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 إجراءات القسم العلمي: -

ة التدريس وحبوثه على جملس القسم وتبني أن األستاذ املرشح ئمت عرض ملف عضو هي

قد استوفى شروط الرتقية،  وأنه م           /               /       تاريخ: يستحق الرتقية املطلوبة من 

 وعليه فإن القسم يقرتح لتقييم البحوث اللجنة اآلتية:

 اتفـــــاهل مـــــــالقس الكلية امعةـــاجل الدرجة العلمية م ثالثيـــــــــــاالس ت

1 
      

2 
     

 

3 
     

 

4 
     

 

5 
     

 

 

 م العلمي:ــــــــاعتماد رئيس القس

 .........................................................      التوقيع واخلتم:  ...........................االسم: .........    
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 إجراءات الكلية:  -

مت عرض طلب املرشح للرتقية مرفقًا بنتاجه العلمي على جملس الكلية فوجد مستوفيًا 

لشروط الرتقية وفق اللوائح املعمول بها، وعليه فإن جملس الكلية يؤيد اقرتاح القسم وال يرى 

 مانعًا من امتام اجراءات الرتقية.

 د الكلية: ــــاعتماد عمي

 .........................التوقيع واخلتم: .... ......................................................م: ....ــــــاالس

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدريس:هيئة جراءات جلنة شؤون أعضاء إ -

............................................................................................................................. ..............

 ..................................................................................................................... ......................

............................................................................................................................. ..............

 ............................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. ..............

.............. ................................................................................................... .......................... 

 ة التدريس: ئرئيس شؤون أعضاء هي عتمادا

 التوقيع واخلتم: ...................... : .........................................سمالا    

 مالحظات:  

التالية بعد استيفائه لشروط ة التدريس إىل الدرجة العلمية ئيتم ترقية عضو هي - •

ة التدريس وحتسب ئالرتقية من رئيس اجلامعة، بناًء على توصية جلنة شؤون أعضاء هي

 الرتقية من تاريخ االستحقاق.

ة التدريس املرشح للرتقية بتقديم طلب للقسم التابع له وفق هذا ئيقوم عضو هي - •

 األمنوذج ومرفقًا به نتاجه العلمي.
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ة تدريس يشرتط أن يكونوا من ذات ئي أن يقرتح مخسة أعضاء هيعلى القسم العلم - •

التخصص الدقيق للمرشح للرتقية، وأن تكون درجتهم العلمية أعلى من درجة املرشح، 

 خارج اجلامعة. االقل منعلى أن يكون أحدهم على 

 يقصد بالبحوث واملشاريع املبتكرة:  - •

 أو ترمجة. الكتب العلمية احملكمة تأليفًا أو حتقيقًا  -  •

 األوراق العلمية املنشورة يف مؤمترات أو ندوات أو ورش عمل حمكمة.  - •

االخرتاعات واالبتكارات العلمية املنشورة اليت صدرت بها براءات اخرتاع من جهات  - •

 االختصاص.

األعمال الفنية ذات القيمة الرفيعة كاملنحوتات واللوحات واملالحم الفنية واألدبية  - •

 ذلك من األشكال االبداعية اليت تقبلها جلان التقييم ألغراض التعيني والرتقية.وغري 

 على املرشح للرتقية أن يرفق مع هذا الطلب ملخصًا لسريته الذاتية.  - •
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 وزارة التعليم                                                         

 (م20/      20)        ألعضاء هيئة التدريس باجلامعاتاستمارة طلب إجازة تفرغ علمي 

 

 . .............................................اجلامعـــــــة/ ..................................             

 . ......................................... .... الكليـــــــة/ ..................................            

 . .............................................القســــــــــم/ ..................................            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(11ع. هـ. )  

 

 

8 

 

 وزارة التعليم                                                           

 

 

 

 األول: يعبأ من قبل املرشح.القسم 

 : أواًل: البيانات الشخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  االسم رباعيًا من واقع منوذج الرقم الوطين

  تاريخ احلصول على الدكتوراه

  اجلامعة اليت حصل منها على الدكتوراه

 الدكتـــــــــــــــــــــــــوراه:عنوان رسالة 

............................................................................................................................. ...............

 ................................................................................ ............................................................

 .......................................................... ..................................................................................

 ........................................................ .... ................................................................................

 .... 

 

  التخصص الدقيق
  الوظيفة احلالية

  تاريخ االستحقاق للرتقية  تاريخ الرتقية ألستاذ مساعد

  تاريخ االستحقاق للرتقية   تاريخ الرتقية ألستاذ مشارك

  تاريخ االستحقاق للرتقية  الرتقية ألستاذاريخ ــــت

  م اهلاتفـــــــــرق

  ــــيـالربيد اإللكرتونــــــ
 

 

 

 

  القسم  الكلية  اجلامعة
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 ثانيًا: بيانات التفرغ العلمي السابـــــــــــــــــــــــق:

  هل سبق لك احلصول على إجازة تفرغ علمي
  مدتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الدرجة العلمية اليت كنت عليها 
 الدول واجلامعات اليت متت زيارتها خالل إجازة التفرغ العلمي الســـــــــــــــــــــــــــابق

 اجلامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدولــــــــــــــــــــــــــــة

1 .  

2 .  

3 .  

 البحوث والدراسات اليت أجنزتها خالل إجازة التفرغ العلمي السابقــــة

 
........................................... .......................................................................................................

....................................................................................................................................... ........... 

...... ............................................................................................................ ..... ........................... 

.................................... ............................................................................... ............................... 

.................................................................. .......................................... ...................................... 

.................................... ................................................................ ..... ......................................... 

.................................... ................................................................ ..... ......................................... 

............................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................. .................................... 

................................................................................................................... ...............................

......................................................................... ......................................................................... 

 ................................................................................................................... ............................... 

 .................................... ............................................................................. ................................. 

.................................... ............................................................................................................ .. 

.................................................................. .......................................... ...................................... 

............................................................................................................. ..................................... 
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 ثالثًا: مدة وجهة وتاريخ التفرغ العلمي احلالية:

 املدة املطلوبة إلجازة التفرغ العلمي:
 ............................................................ ............................................................................. 

 

 جهة التفرغ العلمي:

 الدولة ...................................................................................... .1

 ............................اجلامعة ........................................................ .2

 رابعًا: برنامج التفرغ العلمي املزمع إجنازه )املشروع البحثي(:

 أوراق حبثيــــــــــــــــــــــــــــــة  .1

هل البحث / األحباث مدعومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟ 

...................................................................................................... . ....................... 

 هل سبق وان حصلت على أي دعم إلجناز هذا البحث؟ 

 ............................................................................................................................. 

 هل توجد رسوم لقضاء إجازة التفرغ العلمي؟

............................................................................................................................. . 

 خامسًا: اجلدول الزمين ملراحل ومهام التفرغ العلمي:

 عنوان البحث / الدراسة:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................. ................................................................................... 
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 املهمة املطلوب إجنازها مع ذكر

 اجلهة / املدينة / الدولة 

 مدة اإلجازة

 م   20     /       /   م إلــــــــــــــى 20       /      /   من     
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.             
2.             
3.             
4.             

 

 سادسًا: البحوث واملؤلفات املنشورة أو املقبولة للنشر اليت أجريتها خالل األربع سنوات السابقة:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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 سابعًا: املستندات الواجب إرفاقها بطلب إجازة التفرغ العلمي:

 زة التفرغ العلمي.استمارة طلب إجا .1
 خطاب رئيس القسم باملوافقة. .2
 خطاب عميد الكلية باملوافقة. .3
 قرار السيد رئيس اجلامعة بشأن التفرغ العلمي. .4
 خطاب اجلهة اليت سيقضي فيها عضو هيئة التدريس فرتة التفرغ العلمي. .5
 ملخص للبحث املزمع إجنازه خالل فرتة التفرغ العلمي. .6
 املصاريف البحثية إن تطلب التفرغ العلمي ذلك.تفاصيل عن  .7

 

  املرشح:

 التوقيع:

 
 

  التاريخ:
 

 القسم الثاني )يعبأ من قبل القسم(

 

 أواًل: بيانات عن أعضاء هيئة التدريس بالقسم:

 التخصص الدقيق للمتقدم التخصص العام للمتقدم

الوظائف يف هذا 

 غري لييب لييب العدد التخصص

الوظائف يف هذا 

 التخصص

 غري لييب لييب العدد

    أستاذ    أستاذ

    أستاذ مشارك    أستاذ مشارك

    أستاذ مساعد    أستاذ مساعد

    حماضر    حماضر

    حماضر مساعد    حماضر مساعد
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م )..........................( ــــــــــــــــاع جملس القسم باحملضر رقـــــــثانيًا: توصية اجتم

                        ......:..../........../....................( املنعقد بتاريخ ........اجلامعــــــــي )للعـــــــــــــــام 

 املوافقة بدون شروط  •
 موافقة بشروط •
1. ........................................................................................................ ............................. 
2.  ..................................................................................... ..................................... ........... 

 

 القسم الثالث )يعبأ من قبل عميد الكلية(

أواًل: توصية اجتماع جملس الكلية باحملضر رقم )..........................( 

                        ...............:....................( املنعقد بتاريخ اجلامعــــــــي )للعـــــــــــــــام 

 املوافقة بدون شروط  •

 موافقة بشروط •

1. ....................... ............................................. ....................................................... 

2. .......................................................... ................................................................. 

 
 
 

  رئيس القسم:
 

 

 التوقيع واخلتم:

 

 

 

  التاريخ:

  لية:عميد الك
 

 التوقيع واخلتم:

 

 

 

  التاريخ:
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 أعضاء هيئة التدريس باجلامعة( شؤونالقسم الرابع )يعبأ من قبل جلنة 

 

أعضاء هيئة التدريس على بيانات االستمارة وتأكدت من استكمال  شؤوناطلعت جلنة  .1

كافة الوثائق املطلوبة، كما تأكدت من تواريخ احلصول على الدكتـــــــــــــــــــــــوراه 

 والرتقيات العلمية اليت ذكرها املتقدم من واقع ملفه.

 كما أن املتقدم .2

 ...................................(مل يسبق له أن حصل على إجازة التفرغ العلمي ). •

امعة رقم )................( ـــــــازة التفرغ العلمي بقرار رئيس اجلـــــــسبق له أن حصل على إج •

ام اجلامعي )......................( وقرار وزارة التعليم ــــاريخ )......../......../................( للعـــــبت

 ام اجلامعي )....................(.ـــــــــــ..........( بتاريخ )......../......../................( للع...رقم )......

 

 

  رئيس اللجنة العلمية:
  التوقيع 
  التاريخ:

  مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس:
  التوقيع والتصديق

  التاريخ:



 وزارة التعليم 

(08ع. هـ. )  
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 منوذج إخالء طرف عضو هيئة تدريس لييب
العلمية: ................. الدرجة  .العلمي: ....................املؤهل  .االسم: ...............................

 .القسم: ....................... .............................الكلية:  .التخصص: .............................

........( ........قرار: )..... .الطرف: ....................................................................سبب إخالء 

20....... / ...... /.. التاريخ: ...  
 مالحظات التوقيع واخلتم اريخــــــالت ـمــــــــــــاالســ ت

   20........./../.. ... مكتبة الكلية 1

   20......../.../.. ... القسم العلمي التابع له  2

3 
مكتب شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية 

... ../.../........20   

   20.........././.. ... عميد الكلية  4

5 
 مدير الشؤون املالية 

 باجلامعة 

... ../../.........20   

6 
 إدارة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس باجلامعة 

... ../......./......20   

 
                                                     يعتمــــــــد                                                                                                                                           

وكيل الشؤون العلمية باجلامعة                                                                                         
                                                                                                                     ...........................................................  

 

 يعد النموذج من 4 نسخ:

نسخة للسيد املعين. -  
نسخة مللف التفويض املالي بإدارة الدراسات العليا. -  
نسخة ملكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الليبيني باإلدارة. -  
نسخة للكلية التابع هلا املعين. -  



 وزارة التعليم 

(70ع. هـ. )  
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 منوذج إخالء طرف عضو هيئة تدريس لييب

 )إخالء طرف مبدئي(
العلمية: ................. الدرجة  .العلمي: ....................املؤهل  .االسم: ...............................

 .القسم: ....................... .............................الكلية:  .التخصص: .............................

........( ........قرار: )..... .الطرف: ....................................................................سبب إخالء 

20....... / ...... /.. التاريخ: ...  
 مالحظات التوقيع واخلتم اريخــــــالت ـمــــــــــــاالســ ت

   20........./../.. ... مكتبة الكلية 1

   20......../.../.. ... القسم العلمي التابع له  2

3 
مكتب شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس بالكلية 

... ../.../........20   

   20.........././.. ... عميد الكلية  4

5 
 مدير الشؤون املالية 

 باجلامعة 

... ../../.........20   

6 
 إدارة شؤون أعضاء هيئة 

 التدريس باجلامعة 

... ../......./......20   

التأكيد على أن هذا املستند هو: إخالء طرف مبدئي لغرض إمتام إجراءات التفويض املالي لتنفيذ قرار اإليفاد وعلى 

منوذج إخالء الطرف النهائي بعد حصوله على التفويض املالي.أاملعين االستمرار يف عمله وأداء واجباته وعليه تعبئة   
                                                     يعتمــــــــد                                                                                                                                           

وكيل الشؤون العلمية باجلامعة                                                                                         
                                                                                                                     ...........................................................  

 



 وزارة التعليم 

(60ع. هـ. )  
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 مباشرة عضو هيئة تدريس لييب
 .........................كشف جتميعي ملباشرة العمل ألعضاء هيئة التدريس الليبيني بقسم

م 20      /    20       للعام اجلامعي    ................................................................. :بكلية  
م رباع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس  ت  تاريــــخ المباش   المؤهل 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

عتمدي  

                مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية                                 عميد الكلية



 وزارة التعليم 

(90ع. هـ. )  
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 اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس 

م 20/         20  منوذج استمرارية عمل عضو هيئة تدريس لييب للعام اجلامعي:         

........................................القسم:   ................................................الكلية:   

             الرقم الوطين

 االسم رباعي حسب ما ورد مبنظومة الرقم الوطين:

................... اللقب:.......................اجلد: .......................األب:  ..........................االسم:   

م   19       /            /    امليالد:  اريخ ـــــــــــــت .......................................مكان امليالد  

رقم قيد العائلة :  )                    (                (                              ) رقم ورقة العــائلــة:  

......................................اسم األم ثالثي:    .............................. االجتماعية:احلالة   

املؤهالت 

 العلمية

 البلد اجلامعة تاريخ احلصول عليه املؤهل

    ماجستري

    دكتوراه

.......................................التخصص الدقيق: .........................................التخصص العام  

     أستاذ        أستاذ مشارك      أستاذ مساعد    حماضر   حماضر مساعد الدرجة العلمية احلالية

م 20/         /                            تاريخ احلصول عليها        

............................................................................ : اإللكرتونيالربيد    

)                         (             )                              ( أرقام اهلواتف:   

م20          /           /      م:  20         /20              تاريخ مباشرة العمل للعام اجلامعي  

 توقيع عضو هيئة التدريس: .............................

عميد الكلية                    مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية                                رئيس القسم         

............................االسم: ..                        ..............     .............االسم: .........                 ..   ...........................:  االسم   

   .......... ..........التـوقيع واخلتم: ..           ................          ......التوقيع واخلتم:             ....................... واخلتم:التوقيع  

                                 



 وزارة التعليم 

(10ع. هـ. )  
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 اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس 

م 20/         20  للعام اجلامعي:        مغرتبمنوذج استمرارية عمل عضو هيئة تدريس   

........................................القسم:   ................................................الكلية:   

م20/          /                تاريخ الصالحية  رقم جواز السفر  

:جبواز السفراالسم رباعي حسب ما ورد   

................... اللقب:.......................اجلد: .......................األب:  ..........................االسم:   

م   19       /            /    امليالد:  اريخ ـــــــــــــت .......................................مكان امليالد  

رقم قيد العائلة :  )                    (                (                              ) رقم ورقة العــائلــة:  

......................................اسم األم ثالثي:    .............................. جتماعية:االاحلالة   

 اجلنسية /.....................

اسم االم ثالثي/.................... 

 املؤهالت العلمية

 البلد اجلامعة تاريخ احلصول عليه املؤهل

    ماجستري

    دكتوراه

.......................................التخصص الدقيق: .........................................التخصص العام  

     أستاذ        أستاذ مشارك      أستاذ مساعد    حماضر   حماضر مساعد الدرجة العلمية احلالية

م 20/         /                            تاريخ احلصول عليها        

............................................................................ : اإللكرتونيالربيد    

)                         (             )                              ( أرقام اهلواتف:   

اجلامعيتاريخ مباشرة العمل للعام  م20          /           /      م:  20         /20                

 توقيع عضو هيئة التدريس: .............................

عميد الكلية                    مدير مكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية                                رئيس القسم         

............................االسم: ..                        ..............     .............االسم: .........                 ..   ...........................:  االسم   

   .......... ..........التـوقيع واخلتم: ..           ................          ......التوقيع واخلتم:             ....................... واخلتم:التوقيع  

                                 



 وزارة التعليم 

(40ع. هـ. )  
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 عقد استخدام يف جمال التدريس اجلامعي )التعاون(

   مبدينة اخلمسم  20.........../. ... / :........ املوافق            إنه يف يوم ...........................

 أبرم هذا العقــــد بني كــــل مــــــن: 

 

  وميثلها يف توقيع هذا العقد جامعة املرقب - 1 

األول( رفــــــــ)بالطار إليه فيما بعد ـــد/............................بصفته..................................ويش  

......................................... بصفته عضو هيئة تدريس متعاون جبامعة املرقب وعنوان  :/ السيد2

.الثاني( )بالطرف........................................يشار إليه فيما بعد مدينته.....  

 متهيــــــــــــد

نظرا للنقص يف اعضاء هيئة التدريس باجلامعة يف بعض التخصصات العلمية وبناء على رغبة 

نافذة الطرف الثاني يف العمل باجلامعة يف جمال التدريس اجلامعي واستناًدا على التشريعات ال

 باخلصوص فقد مت االتفاق بني الطرفني على ما يلي:

(1مــــــــادة )  

يلتزم الطرف الثاني بالعمل يف اجملال التدريس اجلامعي وفقا ملا يقرره القسم العلمي بالكلية 

 التابع هلا بصفته متعاونا، كما يلتزم بالقيام بكافة االعمال املرتتبة على التدريس اجلامعي.

(2)مــــــــادة   

م 27لسنة  (71)تسري أحكام قرار األخ/ د. أمني اللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي)سابقا( رقم 

ويعترب جزء ال يتجزأ من هذا  العليا،بشأن الضوابط املتعلقة املتعاونني للتدريس باجلامعات واملعاهد 

.العقد  

(3)مــــــــــادة   

  نظام السنة / أوال:

 20..../ 20...........خالل العام الدراسي ....مدة العمل بكلية .....................بقسم ...............تكون 

( ساعات أسبوعيا .                م مبعدل )   20......./ .....وذلك ابتداء من يوم ......./.  

 



 وزارة التعليم 

(40ع. هـ. )  
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/نظام الفصل الدراسي ثانيا:  

............ ...........خالل فصل ............. بقسم ........................................ بكلية:تكون مدة العمل 

ساعات  )...........( م مبعدل02.م وتنتهي يوم ....../ ....../ ....20..... /.. وذلك ابتداء من يوم ....../...

  اسبوعيا.

( 4)مــــــــــادة   

م 85لسنة  (144)رقم  العامة)سابقا(جنة الشعبية للوفقا لقرار ا ايستحق الطرف الثاني مقابال مالي    

ؤهلني من خارجها ـعضاء هيئة التدريس الوطنيني باجلامعات واملعاهد العليا واملأبشأن االستفادة من 

امعات واملعاهد باجل م. اخلاص 89لسنة  (16)رقم العامة)سابقا( وقرار اللجنة الشعبية  يف التدريس

.العليا  

(5)  ــــــــادةمـــ  

.فيهيلتزم الطرف الثاني بعدم التعاون مع كلية اخري أو قسم آخر غري القسم املتعاون   

(6)  مـــــــــادة  

يلتزم الطرف الثاني بالتدريس يف املواد العامة دون غريها إال إذا اقتضت الضرورة ذلك وبعد موافقة 

العلمية.وكيل اجلامعة للشؤون   

(7)مــــــــادة   

يلتزم الطرف الثاني بقضاء مدة زمنية ال تقل عن ساعتني أسبوعيًا للمقرر الذي يدرسه وذلك 

طالب.اللتغطية احتياجات املقرر ومراجعة   

(8)مـــــادة   

يكون صرف املخصصات املالية يف نهاية الفرتة اليت يقضيها املتعاون، وال يتم ذلك إال بعد تقديم 

املختصة.نتائج االمتحانات النهائية على منوذج معتمد من القسم والكلية   

(9)مـــــــادة   

بتسديد الرسوم والضرائب املستحقة عليه وفقًا للقوانني واللوائح املعمول بها يف هذا  يلتزم املتعاون

 الشأن.

 



 وزارة التعليم 

(40ع. هـ. )  
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(10)مـــــــادة   

اجلامعة.يسري العقد ملدة سنة دراسية واحدة وال يعترب نافذا إال بعد اعتماد رئيس   

(11)ادة ـــــــم  

يف جمال تطبيق هذا العقد تسري أحكام القوانني واللوائح واالنظمة اليت خيضع هلا سائر العاملني 

العقد.باجلامعة مبا ال يتعارض مع نصوص هذا   

(12)ادة ـــــــم  

الطرفني.حرر العقد من ثالث نسخ مطابقة وموقعة من   

 

 

الطرف الثاني                                                             الطرف األول             

......................................االسم ...                          .............................................  االسم  

 

    الصفة / عضو هيئة تدريس متعاون                    الصفة / وكيل الشؤون العلمية باجلامعة

                 

.................................التوقيع / ...                                ................................التوقيع / ....  

 

 

 

 



 وزارة التعليم 

(02ع. هـ. )  
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 أمنوذج جدول عضو هيئة التدريس
جلامعةاباجلدول الدراسي والساعات التدريسية لعضو هيئة تدريس   

................................................. /القسم...........         ......................................./الكلية  

......................................./الفصل الدراسي                       م 20         - 20             /العام اجلامعي  

............................................املؤهل العلمي/         .......................................................االسم/  

............................................الرقم الوطين/               .........................................الدرجة العلمية/  

10:30-8:30 الساعة  اليوم   10:30-12:30  12:30-2:30  2:30- 4:30  4:30- 6:30  

 السبت 

      المقرر 

      المجموعة 

      القاعة 

 األحد 

      المقرر 

      المجموعة 

      القاعة 

 االثنين 

      المقرر 

      المجموعة 

      القاعة 

 الثالثاء 

      المقرر 

      المجموعة 

      القاعة 

 األربعاء 

      المقرر 

      المجموعة 

      القاعة 

 الخميس 

      المقرر 

      المجموعة 

      القاعة 

 



 وزارة التعليم 

(02ع. هـ. )  

        
  

 

 

الـمرقبجـامعــة   

2 

MIinistry of Education 

 ELMERGIB UNIVERSITY 

 

 

 عدد الساعات  المهام المكلف بها  عدد الساعات أسبوعيا 

/ 1 المجموع  اإلضافية األساسية     

   2 /    

 

..............................................توقيع عضو هيئة التدريس/  

             أعضاء هيئة التدريس بالكليةاعتماد مكتب                          اعتماد رئيس القسم  
..........................االسم/ .........                               ......................االسم/ .........  

              .......................التوقيع/ ........                              .........................التوقيع/.....
 

 

 اعتماد عميد الكلية

 االسم/ ..........................

 التوقيع/ ........................



 وزارة التعليم 

(03ع. هـ. )  

        
  

 

 

الـمرقبجـامعــة   

1 

MIinistry of Education 

 ELMERGIB UNIVERSITY 

 

 أمنوذج جدول عضو هيئة التدريس
 اجلدول الدراسي والساعات التدريسية لعضو هيئة تدريس من داخل أو خارج اجلامعة

................................................. /القسم...........         ......................................./الكلية  

......................................./الفصل الدراسي                       م 20         - 20             /العام اجلامعي  

............................................املؤهل العلمي/         .......................................................االسم/  

............................................الرقم الوطين/               .........................................الدرجة العلمية/  

9-8 الساعة  اليوم   9-10  10-11  11-12  12-13  13-14  14-15  15-16  16-17  17-18  

 السبت

           املقرر

           اجملموعة

           القاعة

 األحد

           المقرر 

           اجملموعة

           القاعة

 االثنني

           املقرر

           اجملموعة

           القاعة

 الثالثاء

           املقرر

           اجملموعة

           القاعة

 األربعاء

           املقرر

           اجملموعة

           القاعة

 اخلميس

           املقرر

           اجملموعة

           القاعة



 وزارة التعليم 

(03ع. هـ. )  

        
  

 

 

الـمرقبجـامعــة   

2 

MIinistry of Education 

 ELMERGIB UNIVERSITY 

 

 

 

أسبوعيا الساعات  عدد بها  املكلف  املهام  عاتاالسعدد    

/ 1 اجملموع اإلضافية األساسية    

   2 /    

 

..............................................توقيع عضو هيئة التدريس/  

             اعتماد مكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية                         اعتماد رئيس القسم  
..........................االسم/ .........                               ......................االسم/ .........  

              .......................التوقيع/ ........                              .........................التوقيع/.....
 

 

 اعتماد عميد الكلية

 االسم/ ..........................

 التوقيع/ ........................


