
 

 

   

 

  

 

 

 دليل
 التدريس هيئة أعضاء شؤون مكتب 

 المعلومات تقنية كلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرحيم الرحمن هللا بــــسم

  بعد أما , أجمعين وصحبه اله وعلى دمحم سيدنا والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 وهذه , (العالي التعليم) المتقدمة التعليمية المراحل في سيما وال , ٌويقدر لُيجل التعليم مراحل كل في المعلم فضل فإن

 في التعليمية للعملية المنظمة واللوائح وبالقوانين , التدريس ةئهي عضو وواجبات بحقوق والمعرفة مالعل تتطلب الرسالة

 .المرحلة هذه

 الرسالة منظار في ليكون , الجامعي دريسالت ئةهي بعضو يتعلق ما وتنسيق لرؤية أساسية لبنة اال هو ما دليلال وهذا

  .لتحقيقه الجامعة تسعى الذي والهدف

  :التدريس ةئهي عضو تعريف                   

يا مؤهالا  يحمل من كل التدريس هيئة بعضو يقصد  اإلنسانية, أو التطبيقية األساسية العلوم مجاالت أحد في عالايا علما

 .العلمية الدرجات إحدى ويشغل

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

 
 الدرجة الوظيفية الدرجة العلمية ت

 01  مساعد محاضر  .1

 00 محاضر  .2

 01  مساعد أستاذ  .3

 01  مشارك أستاذ  .4

 01 أستاذ  .5

 

  :التدريس هيئة عضو مهام

والمهام األخرى المكلف بها أو التي  يتولى عضو هيئة التدريس القيام باألعمال التي تقتضيها مهنة التدريس والبحث العلمي

 يجوز له القيام بها، وفًقا للتشريعات النافذة.
 

 : للتعيين المطلوبة المستندات

 .الشهادات العلمية األصلية  -1

 .معادلة الشهادات من مركز معادلة الشهادات  -2

 .(الجنائية الحالة) السوابق من الخلو شهادة  -3

 (.سارية المفعول)شهادة صحية   -4

 .الوضع العائلي  -5

 .الرقم الوطني  -6

 . صور شمسية حديثة (4)عدد   -7

 .طلب كتابي  -8

 .معلق ملف -9

  شروط التعيين على درجة محاضر مساعد: 

 المعترف الشهادات من يعادلها ما أو الليبية الجامعات إحدى من ”الماجستير العالية   اإلجارة على حاصلً  يكون أن - أ

 .تالشهادا بمعادلة الُمختصة الجهة من بها

 .األقل على سنتان األولى الجامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن -ب

 .شمسية سنة وثلثين خمس على عمره يزيد ال أن -ج



 

  شروط التعيين على درجة محاضر: 

 ما أو الليبية الجامعات إحدى من (الماجستير) العالية اإلجازة أو (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة على حاصلً  يكون أن -أ 

 .الشهادات ةبمعادل مختصة الُ  هةالج من بها المعترف الشهادات من يعادلها

 .األقل على سنوات خمس األُولى عيةالجام الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن -ب

 سنوات أربع عن تقل ال الجامعي التدريس مجال في خبرة يعادلها ما أو العالية اإلجازة درجة على للحاصل تكون أن -ج

 .مساعد  ُمحاضر لدرجة شغله بعد األقل على

 محكمة ُُ  علمية دورية أو مجلة في بحثًا أعد قد العالية اإلجازة على الحاصل يكون أن -د

 .للترقية استحقاقه المقيمون ويُقرر للتقييم بحثه ويخضع

 .شمسية سنة ستين على عمره يزيد أال -هــ

 :التدريس هيئة أعضاء ترقيات

  :التالية الشروط وفق محاضر درجة إلى التدريس هيئة عضو ترقية تتم

 يعادلها ما أو الليبية الجامعات إحدى من(الماجستير) العالية اإلجازة أو(هارالدكتو) الدقيقة اإلجازة على حاصلً  يكون أن -أ

 .الشهادات بمعادلة مختصة الُ  الجهة من بها المعترف الشهادات من

  .األقل على سنوات خمس األُولى الجامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن -ب

 سنوات أربع عن تقل ال الجامعي التدريس المج في خبرة يعادلها ما أو العالية اإلجازة درجة على للحاصل تكون أن -ج

  .مساعد  ُمحاضر لدرجة شغله بعد األقل على

 ويُقرر للتقييم بحثه ويخضع محكمة  ُعلمية دورية أو مجلة في بحثًا أعد قد العالية اإلجازة على الحاصل يكون أن -د

 .للترقية استحقاقه المقيمون

  .شمسية سنة ستين على عمره يزيد أال -هــ

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

 يعادلهما ما أو الليبية الجامعات إحدى من (الماجستير) العالية اإلجازة أو (الدكتوراه)الدقيقة اإلجازة على حاصلً  يكون أن -أ

 .الشهادات بمعادلة المختصة الجهة من بها معترفالُ  الشهادات من

 على حاصلً  كان إذا محاضر درجة شغله خلل الجامعي التدريس في سنوات أربع عن تقل ال مدة أمضى قد يكون أن -ب

 .الدقيقة اإلجازة على حاصلً  كان إذا سنوات وثلث العالية اإلجازة

 . األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنوات ثماني مدة أنهى قد يكون أن -ج

 ثلثة عن االبحاث عدد يقل وال متعددة وُ  محكمة علمية دوريات أو مجلت في منشورة علمية بحوثًا أنجز قد يكون أن -د

  .للترقية استحقاقه المقيمون ويُقرر للتقييم األبحاث وتخضع محاضر درجة شغله فترة خلل الدقيق تخصصه مجال في

 

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

    ما أو الليبية الجامعات إحدى من (الماجستير) العالية اإلجازة أو (الدكتوراه)الدقيقة اإلجازة على حاصلً  يكون أن -أ

 .الشهادات بمعادلة المختصة الجهة من بها معترفالُ  الشهادات من يعادلهما

     إذا مساعد أستاذ درجة شغله خلل جامعية سنوات أربع عن تقل ال مدة الجامعي التدريس مجال في أمضى قد يكون أن -ب

 (.الماجستير) العالية اإلجازة على حاصلً  كان إذا سنوات وست ، (راهالدكتو) الدقيقة اإلجازة على حاصلً  كان

  .األقل على سنة عشرة اثنتا األولى الجامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن -ج

 عددها يقل ال مبتكرة مشاريع أو متعددة وُ  محكمة علمية دوريات أو مجلت في منشورة علمية بحوثًا أجرى قد يكون أن -د

 ،(الدكتواره) الدقيقة اإلجازة على حاصلً  كان إذا مساعد أستاذ درجة شغله فترة خلل الدقيق تخصصه مجال في أربعة عن

 المقيمون ويُقرر األبحاث تقيم بحوث خمسة عددها يكون أن فيشترط (الماجستير) العالية اإلجازة على حاصلً  كان إذا أما

  .للترقية استحقاقه



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

 إحدى أو الليبية الجامعات إحدى من (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة على حاصلً  يكون أن -أ

 . الشهادات بمعادلة المختصة الجهة من بها معترف الُ  الجامعات

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

 أو متعددة وُ  محكمة علمية اتدوري أو مجلت في منشورة علمية بحوثًا أجرى قد يكون أن -ج

 تقييم ويجرى مشارك أستاذ درجة شغله فترة خلل الدقيق تخصصه مجال في خمسة عن عددها يقل ال مبتكرة مشاريع

 .للترقية استحقاقه المقيمون ويُقرر األبحاث

 .األقل على سنة عشرة ست األولى الجامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن -د

 للتشريعات طبًقا وذلك العلمية الترقية شروط يستوف لم إذا التالية الوظيفية الدرجة إلى التدريس هيئة عضو يةترق يجوز

 .العمل لعلقات المنظمة

  :يلي ما مبتكرة مشاريع أو منشورة علمية بحوث بعبارات ويقصد

 .ترجمة أو تحقيًقا أو تأليًفا المحكمة العلمية الكتب -أ

 .محكمة علمية دوريات أو مجلت في المنشورة العلمية األوراق -ب

 .محكمة عمل ورش أو ندوات أو مؤتمرات في المنشورة العلمية األوراق -ج

 .االختصاص ذات الجهات من اختراع براءات بها صدرت التي العلمية واالبتكارات االختراعات -د

 كذلك و واألدبية الفنية والملحم واللوحات تكالمنحوتا الرفيعة القيمة ذات الفنية األعمال -ه

 .والترقية التعيين ألغراض التقييم لجان تقبلها التي اإلبداعية األشكال

 تصنيف ضمن الترقية إلجراءات خاص نظام وضع الخاص العلمي والبحث التعليم وزارة وتتولى

 المجلت ومواصفات المشتركة والمشاريع االبحاث حساب وكيفية للترقية اللزمة المبتكرة والمشاريع العلمية المنشورات

 . الترقية إجراءات من ذلك وغير النشر وشروط للنشر والمقبولة الُمحكمة والدوريات
 

 : العلمية الترقية إجراءات

 نموذج وفق له التابع البحث مركزيقوم عضو هيئة التدريس المرشح للترقية بتقديم طلب للترقية للقسم العلمي المختص أو -1

 الدقيق والتخصص عليها الحصول وتاريخ الحالية العلمية الدرجة الخصوص وجه على فيه يذكر لذلك معًدا يكون

 للمتقدم العلمي اإلنتاج به مرفًقا المختص العلمي القسم إلى النموذج هذا يقدم  الشروط استيفاء بعد الطلب تقديم وتاريخ

  .للترقية

 العلمي اإلنتاج لتقييم تشكل بقرار من رئيس اللجنة العلمية للجامعة أو من يُفوضه لذلك لجنة من ثلثة أعضاء   -2 

  :يلي ما التقييم لجنة أعضاء في ويشترط بالجامعة التدريس هيئة اعضاء لجنة رئيس اقتراح على بناًء للترقية للمرشح

 .يةللترق للمرشح الدقيق التخصص ذات من يكونوا ان -أ

 .للترقية للمرشح العلمية الدرجة من أعلى العلمية درجاتهم تكون أن -ب

  .الجامعة خارج من األقل على أحدهم يكون أن – ج

 الترقية نظام يبينه الذي النحو على باألغلبية قرارتها وتتخذ الكاملة السرية أدائها وفي اللجنة هذه تشكيل في ويراعى

 .التقييم لجان مكافآت النظام هذه ويُحدد ، هاب المعمول اللوائح وفق العلمية

ً  الجامعة رئيس من تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة العلمية التالية بعد استيفائه لشروط الترقية بقرار -3  ءبنا

  .االستحقاق تاريخ من الترقية وتُحسب بالجامعة التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة توصية على

 

 

 

  هيئة التدريسلجنة أعضاء 
 التالي النحو على التدريس هيئة أعضاء لشؤون لجنة الجامعة رئاسة من بقرار تُشكل: 

 )رئيسا ( ذلك أمكن كلما أستاذ بدرجة بالجامعة التدريس هيئة أعضاء أحد يكون – 1



 عن اختياره يتم مساعد أستاذ درجة عن درجته تقل ال والكفاءة الخبرة ذوي من كلية كل عن التدريس هيئة عضو -2

  )عضوا) . الكلية مجلس طريق

 (عضواً )عضو عن مكتب الشؤون القانونية بالجامعة      -3

 (عضوا ومقرراً )مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة        -4

 العلمية للشؤون الجامعة وكيل إشراف تحت التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة وتعمل.  

  .التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة مهام

 أمورهم وكافة التدريس هيئة ألعضاء المتعلقة واإلعارة والندب والنقل والترقية التعيين شروط استيفاء من التحقق -أ

  .األخرى الوظيفية

 .الجامعة مجلس إلى بها التوصية ورفع نتائجها الستخلص بالترقية الخاصة التقييم لجان تقارير على االطلع -ب

 .بالكليات المختصة العلمية األقسام قبل من المتعاونين التدريس هيئة بأعضاء الخاصة العلمية التقارير دراسة -ج

  .الجامعة مجلس قبل من اختصاصها نطاق في أعمال من به تكلف ما -د

 من دعوة على بناء الجامعية السنة خلل األقل على شهر كل واحدة مرة التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة تجتمع

 بأغلبية اللجنة توصيات وتصدر ، الرئيس فيهم بمن األعضاء ثلثي بحضور إال صحيحة اجتماعاتها تكون وال رئيسها

 الرئيس قبل من اجتماعاتها محاضر مسودة وتوقع الرئيس منه الذي الجانب يرجح التساوي وعند ، الحاضرين عدد

 .للعتماد الجامعة رئاسة لىع ومحاضرها اللجنة توصيات تعرض أن على والحاضرين والمقرر

 األخرى العلوات ذات يمنحون كما النافذة للتشريعات طبًقا التدريس هيئة بأعضاء الخاصة والعلوات المرتبات تُحدد

 .بها الواردة والشروط القواعد وبذات النافذة التشريعات في المقررة

 
 إجازات أعضاء هيئة التدريس

 :اإلجازة السنوية -1

 وتنتهي النتائج وإعلن الدراسية السنة بانتهاء وتبدأ الجامعية العطلة أثناء تمنح سنوية بإجازة التدريس هيئة عضو يتمتع

 ومع بذلك تسمح العمل حاله وكانت خللها بالعمل قام لمن إال غيرها في لإلجازة يرخص وال الجديد، الجامعي العام ببداية

 .استثنائية وفلظر العطلة غير في باإلجازات الترخيص يجوز ذلك

 هيئة عضو تكليف العالي التعليم مؤسسة أو الجامعة رئيس من بقرار يجوز العامة المصلحة ومقتضيات الضرورة حالة وفي

 المدة تلك عن األساسي مرتبه تعادل مكافأة يمنح أن على واحد شهر على تزيد ال لمدة الجامعية العطلة أثناء بالعمل التدريس

 محدد هو لما وفًقا السنوية لإلجازة المقررة المدة وتكون .المكافآت فيها له منحت التي المدة عن تاإلجازا في حقه ويسقط

 .العمل علقات بقانون

  :اإلجازة المرضية -2

 طارئةال واإلجازة كامل، بمرتب واإلجازة مرتب، بدون الخاصة واإلجازة المرضية اإلجازة التدريس هيئة عضو يستحق

 .العمل علقات لقانون المنظمة للتشريعات وفًقا زاتلإلجا النقدي والمقابل

 ومدى الصحية حالته عن لها التابع الكلية أو القسم إبلغ المرض بسبب عمله عن المنقطع الوطني التدريس هيئة عضو على

 .المرضية الحالة وقوع فور المعالج الطبيب من تقرير على بناء لإلجازة استحقاقه

 :التفرغ العلمي إجازة -3

 :العلمي التفرغ تعريف

 أو علمية بدراسات للقيام لتهيئته وذلك ، العلقة ذات نشاطاته وجميع التدريسية مهامه من التدريس هيئة عضو إعفاء هو

 تقتضيها حاجة أو علمي نقص لسد المخطوطات تحقيق أو والترجمة التأليف بأعمال والقيام والتجارب البحوث إجراء

 التطورات أخر على االطلع من وتمكنه معلوماته وتنشيط تخصصه مجال في علمية خبرة الكتساب أو العامة المصلحة

 .تخصصه مجال في العلمية

 :اإلجازة متطلبات

  .التدريس هيئة من رئيس الجامعة بناء على اقتراح لجنة شؤون أعضاء بقرارتُمنح إجازة التفرغ العلمي  -1

 .متعددة سنوات في عليها الحصول مدتها سنة جامعية كاملة ، ويجب أن تكون متصلة فل يجوز تجزئتها بقصدأن تكون  -2



 .بها التعلمية العملية تنظم بقرار من اللجنة العلمية للجامعة أوقات منح هذه اإلجازات بما ال يؤثر على انتظام -3

 ثلثة عن تقل ال بحيث تي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارجتحدد بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي المدة ال -4

  .أشهر ستة عن تزيد وال شهور

 إذا التدريس هيئة عضو يعامل عضو هيئة التدريس مالًيا أثناء وجوده بالخارج وفًقا للئحة العاملين بالخارج ويتمتع -5

 .اإلضافية الساعات ومقابل التدريس علوة ذلك في بما وعلواته مزياه وكافة كاملً  بمرتبه بالداخل العلمية زتهإجا قضى

 :شروط إجازة التفرغ العلمي

 بالنسبة) مشارك أستاذ(درجة وعن األولى المرة في اإلجازة طلب عند) مساعد أستاذ (درجة عن العلمية درجته تقل أال - أ

 .التالية للمرات اإلجازة لطالب أستاذ درجة وعن الثانية للمرة اإلجازة لطالب

 الشق لقضاء العلمي والبحث التعليم وزارة من بها المعترف األجنبية الجامعات إحدى من قبول على يحصل أن - ب

  .الشرط هذا من التدريس هيئة عضو فًيعفى بالداخل قضائها في رغب إذا أما ، العلمي التفرغ إجازة من الخارجي

 اإلجازة أثناء له يجوز وال التفرغ إجازة طوال العلمي للبحث جهده كل يُكرس وأن العلمية تهازإلجا فعلًيا يتفرغ أن - ت

 .خارجها أو الجامعة في اإلداري العمل يمارس أن أو التعاون سبيل على ولو بالتدريس القيام

 العلمي التفرغ إجازة إجراءات

 وأن بدايتها، نم أشهر يتوجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها إلى القسم المختص قبل ستة -1

 والبحث التعليم وزارة تُحدد التي واإلجراءات النموذج وفق به القيام ينوى الذي العلمي للعمل صا  ًملخ بطلبه يرفق

 .العلمي

 بالقسم بالتدريس القائمين التدريس هيئة أعضاء من )( 15% ال يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي ألكثر من نسبة -2

  .فعلً  العلمي

 لطالب األولوية تمنح تم إذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في انتظام العملية التعلمية -3

 .بالفعل نشرها بحوثًا األكثر ثم الدرجة في األقدم ثم ر عًما األكبر ثم مرة ألول اإلجازة

 ، الجامعة رئيس من التأجيل ويصدر قرار القطع أوال يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إال في حالة الضرورة  -4

 منها يبقى ما او اإلجازة في بحقة التدريس هيئة عضو ويحتفظ الكلية ومجلس المختص العلمي القسم اقتراح على بناء وذلك

 .الجامعة رئيس من تجديدها قرار ويصدر مباشرة، التأجيل أو القطع أسباب انقضاء بعد

 عن العلمي القسم إلى مفصل التدريس خلل شهرين من انتهاء اإلجازة العلمية تقديم تقريريتوجب على عضو هيئة  -5

 مباشرة من تمكينه يتم وال .وانشطته إنجازاته من بنسخ مرفقة أجراها التي التجارب أو الدراسات أو المؤلفات أو األبحاث

  .عنه المنوه التقرير تقديم بعد إال التالي الجامعي العمل

 لمدى وتقييمها وملحظاتها بآرائها عاوالتدريس إلى مجلس الجامعة مشف الكلية إحالة تقرير مفصل عن عضو هيئة على -6

  .أجراها التي التجارب أو واألبحاث الكتب من ونسخة العلمي التفرغ إجازة من التدريس هيئة عضو استفادة

 خالف أو السابقة اإلجازة من الحقة إذا فشل في االستفادةال يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على إجازة تفرغ علمي  -7

 .شروطها

 إال أجنبية جهة أي أو حكومة ال يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أي منحة دراسية من أي جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو -8

 رئيس من بقرار لتأديبا مجلس إلى التدريس هيئة عضو يحال المخالفة حال وفي العلمي، والبحث التعليم وزارة بموافقة

  .العقد ذلك ثبت إذا ويُعاقب الجامعة

 

 

 




