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 مقدمة الدليل 

 

تعتمههد علهه    ةأطار توجههك كليههة التربيههة البدنيههة وعلههوم الرياضههة لتبنههي  طههة اسههتراتيجي في     

التطوير والتحسين المستمر وفقاً لرؤيتها واهدافها لتتمش  مع حركة التطور االكههاديمي والفنههي 

واالداري وتعتمد عل  مجموعة من المقومههات التههي تسهههم فههي تحسههين ودعههم العمليههة التعليمههة 

لمحلههي وجعلها في موقف المنافس القوي بمجال التربية البدنية وعلوم الرياضة عل  المسههتوى ا

 والدولي .

 لويعد التدريس الجامعي من العمليات ذات الطبيعة المعقدة والتي تتأثر بعدد كبير من العوامهه    

أحد أهم عناصر العملية التعليمة ولهذا ال يمكههن   يعتبر  الذيمنها ما يتصل بعضو هيئة التدريس  

عضههو هيئههة التههدريس للتعليم الجامعي مواجهة الصعوبات والتحديات التههي تواجهههك بعيههداً عههن  

الذي تقع عليك مسؤولية إعداد الكوادر المتخصصة بمجالك وتقديم المعرفة وتطويرها ونشرها ، 

 مجتمعنا وطبيعتك .  تإضافة الي دوره الفاعل في تحقيق جودة التعليم في ضوء احتياجا

ن ولكهه  يقههوم عضههو هيئههة التههدريس بههدوره الهههام بكههل اقتههدار البههد أن يتمتههع بقههدر كههاف مهه   

االمكانيات لتنعكس إيجابياً عل  ادائك ، وفي هذا االتجاه يقههع علهه  عههاتق ادارة شههؤون اعضههاء 

هيئة التدريس العبء االكبر من حيث االهتمام بكههل الشههؤون الخاصههة بأعضههاء هيئههة التههدريس 

، ويههأتي هههذا الههدليل لتقههديم جميههع   ءووضع الخطط والبرامج لتههذليل الصههعوبات وتطههوير األدا

التههي يؤديههها والحقههو  التههي   تت عن االنشطة واالسههاليب وعمليههات التقههويم والواجبههاالمعلوما

وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات   سيتمتع بها والتي تضبط االداء التدريسي لعضو هيئة التدري 

 النافذة .

نتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا الدليل راجيين من هللا أن يعود بالفائههدة ختاماً  

 للجميع.                                          

 

 وهللا ولي التوفيق 
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 كلمة عميد الكلية 

 
 

 

 

رب العالمين والصالة والسالم عل  سههيدنا محمههد وعلهه  الههك  بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل

ا   وصحبك أجمعين قال تعال  )) ُ بِمههَ اُت ب َوَّللاه َم دََرجههَ ِذيَن أُوتهُهوا اْلِعلههْ ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالههه يَْرفَعِ َّللاه

بين الناس علهه  مهها والحمد هلل الذى كرم أصحاب العلم وجعل لهم مكانة مميزة     ((تَْعَملُوَن َ ِبير  

يبدلوه من جهد وعمل عظيم في نشر العلم و دمتههك لترتقههي االمههم ، وحرصههاً منهها علهه  تسهههيل 

عمل عضو هيئة التههدريس وتههوفير وقتههك فأننهها نضههع بههين يديههك هههذا الههدليل الههذي يجمههع معظههم 

تمتع بههها المعلومات واالجراءات االدارية التي تبين الواجبات الملقاة عل  عاتقك والحقو  التي ي 

وفقاً للوائح والقوانين النافذة ، وبالعودة الي تاريخ الكلية فأننهها نشههكر كههل الجهههود التههي تكاتفهه  

وبذل  من أجل الرقي بها ووضعها في مقدمة الكليات عل  مر السنوات فهي من أوائل الكليههات 

نههي الكليههة منهجههاً بمجال التربية البدنية وعلههوم الرياضههة ، واسههتكماال لتلهه  الجهههود تتب   في ليبيا

 دارة الجههودةاتطبيههق بههرامج لالمسههتمر،  والتطههوير  ترسههيخ مبههادس وأسههس التحسههينيعمل عل   

 ههريجين وتأهيههل بإعههداد    موتسع  الي السير قدما لتحقيق رؤيتههها ورسههالتها وأهههدافها باالهتمهها

المهنية التي تمكنهم مههن مزاولههة  ةتتوفر لديهم المهارات السلوكي و المعرفة  متخصصين يمتلكون  

واذ ،    مجاالت التربية البدنية والرياضة عل  قدر عالي من التميز واالجههادة    في مختلفتهم  مهن 

أننا نجل دور عضو هيئة التدريس ونقدر العمل الشهها  الههذي يبذلههك مههع طالبههك فأننهها حريصههين 

 عل  تقديم الدعم الممكن والمستمر لك.

شاعر الفخر واالعتزاز لهذا الصرح االكههاديمي ولكههل مههن ينتمههي اليههك و تاماً نحن نحمل كل م

 من الطلبة و اعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين.  

 

 بوبكر حمزةأد مجدي                                                             

 الرياضةعلوم عميد كلية التربية البدنية و                                                         
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 مفاهيم ومصطلحات عامة

 : Visionالرؤية 

 صورة المؤسسة وطموحاتها وأهدافها عل  المدى الطويل.

 :Messageالرسالة 

 ها المستهدف.ن والذي يوضح مهمة المؤسسة وجمهوردستور المؤسسة المعل

 التدريس القار:عضو هيئة 

 وهو الذي يخصص ُجله وقتك للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.  

 عضو هيئة التدريس غير القار:

 وهو الذي يخصص جزءاً من وقتك للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي. 

 الكوادر المساندة:

 المعيدون والفنيون. 

 الدراسات العليا: 

 العلمية والبحثية التي تؤدي إل  الحصول عل  اإلجازة العالية أو الدقيقة. مجموع البرامج 

 إدارة البرنامج:

الجهة المسؤولة )الكلية، القسم، الشعبة( عن تنفيذ البرنامج الدراسي المنظم الذي يؤدي إل  مخرجات تعليمية  

 )جامعية، دراسات عليا(. 

 المرشد األكاديمي: 

باإلشراف عل  متابعة إنجاز الطالب في البرنامج العلمي الذي يدرسونك، ومقدار تقدمهم  هو األستاذ المكلف  

 فيك.

 األستاذ المشرف:

 وهو األستاذ المكلف باإلشراف عل  الرسالة أو األطروحة.

 الُمْمتَِحْن: 

راسات وهو األستاذ المكلف ضمن لجنة للقيام بامتحان طالب جامعي ، أو مناقشة رسالة أو أطروحة طالب د 

 . عليا

 :  مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 

لشؤون   العامة  اإلدارة  لدى  والمالية  اإلدارية  التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  إجراءات  بإتمام  يختص  مكتب 

 . للشؤون العلمية الكلية المكتب تنظيمياً بعميد الكلية ووكيل طأعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ويرتب
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 الكلية وأهداف رؤية ورسالة 
 

الجامعة        مجلس  اجتماع  إل   فباإلشارة  الجامعة  ورسالة  رؤية  من  الكلية  وأهداف  ورسالة  رؤية  تنبثق 

عليك تَبَنه  مجلس    2022  –  2018بشأن وضع استراتيجية لكل كلية  الل    2018( لسنة  10العادي العاشر )

سة الكلية تحتوي عل  رؤية  واضحة لسيا  ةاستراتيجيوضع  طة    2018( لسنة  2اجتماعك الثاني )  فيالكلية  

 وفق معايير الجودة الشاملة.وتم اعالنها ورسالة وأهداف وقيم واضحة 

 

 
 

 

لد  المسدتوى تتطلع الكلية بأن تكون رائددة فدي مجدال التربيدة البدنيدة وعلدوم الرياضدة ع•
نحدن األفضدل محليداً ( 2023-2019) المحلي واإلقليمي  الل الخمس سنوات القادمة 

لعلمية والرياضية نحو األفضل إقليمياً ، ريادة في تقديم االستشارات والبحوث الثقافية ا-
، التميدز ، تطور مستمر في كل التخصصات واإلمكانيات ، ثقة اآل درين فدي مخرجاتندا

.العلمي والمعرفي

رؤية الكلية

" صصددات تسددع  الكليددة بددأن تكددون مخرجاتنددا متميددزة بددأعل  كفدداءة محليدداً فددي كددل التخ•
" .التدريس ، التدريب ، التأهيل 

رسالة الكلية

.تحقيق االعتماد المؤسسي والبرامجي للكلية•

.تطوير الهيكل التنظيمي واإلداري لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة•

.نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة•

.االرتقاء بمستوى األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة•

.تطوير األداء األكاديمي للشؤون الطالبية•

.االرتقاء بمستوى البحث العلمي و دمة المجتمع والبيئة•

.تطوير واستكمال البنية التحتية لمرافق ومنشات وصاالت الكلية•

أهداف الكلية

االهداف

الرسالة

الرؤية
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 لمن هذا الدليل ؟ ....... 
 . واألكاديميةيستهدف هذا الدليل أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية    

 أستاذ. .1

 أستاذ مشارك. .2

 أستاذ مساعد.  .3

 محاضر.  .4

 مساعد محاضر.  .5

 المعيدين ) الكوادر المساندة(. .6

 

 أهداف الدليل

 
 

:يهدف هذا الدليل إلى

تقديم كافة المعلومات ألعضاء الهيئة التدريسية•

.ةوكوادرها المساندة لتحسين وتطوير مهاراتهم المهني

التأكيد عل  ضمان حقو  وواجبات أعضاء الهيئة 
.التدريسية وكوادرها المساندة

ضاء توضيح المهام والضوابط التي تحكم سلوك أع

.الهيئة التدريسية وكوادرها المساندة

دعم أ القيات المهنة عند اإلشراف عل  البحوث  

.العلمية واالنتاج العلمي

ساندة تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية وكوادرها الم
.  على إقامة عالقات اجتماعية طيبة وسليمة
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 األساليب الفعالة التي ترتقي بمستوى التدريس الجامعي 

 
 تقليل عدد الطلبة ليكون التدريس في مجموعات صغيرة األعداد. •

 تخفيض ساعات التدريس األسبوعية لتمكين األستاذ من إعداد مادتك وتحسين أساليب عرضها.  •

 تكنولوجيا متطورة عل  أنها مصادر معرفة ووسائل تعليم افتراضي.إد ال  •

التدريب عل  استخدام حلقات النقاش وبحوث السمينار وتجارب المعامل، وتنمية التعليم الذاتي   •

واالستعانة بمواد  Travaux dirigesمن  الل أعمال موجهة  Tutorialبإشراف تدريسي 

 مخزنة في شرائط وأقراص.

 منح عضو هيئة التدريس الحرية األكاديمية والمهنية ومنحك مساحة واسعة للتعبير عن رأيك.  •

 . التقويم المستمر لألداء التدريسي لعضو هيئة التدريس •

 

 أهداف التقييم 

 يهدف تقييم أداء عضو هيئة التدريس إلى تحقيق االتي:  

 أعضاء هيئة التدريس عل  التميز في أدائهم األكاديمي والمهني. تشجيع  .1

 مساعدة المؤسسة عل  تنظيم برامج التنمية المهنية عل  أسس علمية.  .2

 توفير أُُسس نزيهة وشفافة للترقية وتقديم الحوافز وتجديد العقود. .3

 المساهمة في استيفاء معايير ضمان الجودة التعليمية.  .4

 

 منهجية التقييم 

 : تقييم أداء عضو هيئة التدريس من واقع المهام الثالث المنوطة به وهي يتم  

 التدريس واإلشراف.  .1

 اإلنتاج العلمي.  .2

  دمة الكلية والمجتمع. .3

 

 ويتم قياس األداء في هذه الجوانب من خالل: 

 تقييم الطالب للمقررات التي قام بتدريسها.  .1

 تقييم الزمالء بالقسم العلمي.  .2

 المحكمين عن منشوراتك البحثية. تقارير  .3
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 تقييم رئيس القسم.  .4

ويتم التقييم بواسطة مجموعة من النماذج المعتمدة من مركز ضمان الجودة وتقييم األداء عل  كل بُْعد من  

 أبعاد األداء.

 مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 

                                   مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 
 

  
 

 

 

 

 

 

 أ.د خميس محمد دربي                                                                                                

 
 

                              
 

التدريس-قسم التربية البدنية 

د فائزة جمعة االخضر

قسم التدريب

د عواطف المبروك ابوجناح

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

د صالح بشير ابوخيط

بمههام  من قبل عميهد الكليهةهو أحد أعضاء هيئة التدريس المكلف 

إتمام إجراءات شؤون أعضاء هيئة التدريس اإلدارية والمالية لدي 

يعمل عله   اإلدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

االدارية وتسههيلها فهي كهل   باإلجراءات تقديم الخدمات التي تتعلق  

ما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من ترقيهات وإجهازات والتنسهيق 

تتكهون و  والتعاون مهع االقسهام العلميهة لتهذليل كافهة الصهعوبات .

علمهي بالكليهة قسم ومنسق عن كل قسهم  المن رئيس  المكتب  ادارة  

 .كأعضاء
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 مهام مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس 

 :  ةاالتي  المهام  يتولى المكتب

 التعاقد والتعيين وإحالتها إل  الجهات المختصة.اتخاذ إجراءات استيفاء مستندات  •

باحتياجهات الكليهة مهن أعضهاء هيئهة التهدريس وفقهاً ادارة شؤون أعضهاء هيئهة التهدريس بالجامعهة إ طار    •

 التخاذ إجراءات اإلعالن عنها.االقسام العلمية لالشتراطات التي تحددها 

 هيئة التدريس بالكلية وإبالغ الجامعة بها.إعداد البيانات واإلحصائيات الخاصة ألعضاء  •

اتخاذ إجراءات تمكين أعضاء هيئة التدريس الجدد من استالم أعمالهم وذله  بالتنسهيق مهع األقسهام العلميهة   •

 المختصة وإبالغ الجامعة بذل .

 بذل .اتخاذ إجراءات إ الء الطرف لمن أنه  عملك من أعضاء هيئة التدريس وإبالغ الجامعة  •
 

 ئة التدريس لجنة شؤون أعضاء هي 

 :ئة التدريس على النحو التالي شؤون أعضاء هيللجنة  مجلس الجامعةشكل بقرار من ت  

 

 

 بالجامعة.العلمية وكيل الشؤون  شرافإوتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تح  

عضدددددددددو هيئدددددددددة •
تددددريس عدددن كدددل 
كليدددة مدددن ال تقدددل 
درجتك عن درجدة 

.                                         أستاذ مساعد 

مدير إدارة شؤون •
أعضددددددداء هيئدددددددة 
عة                  التدريس بالجام

أحد أعضداء هيئدة •
عة التدريس بالجام
مدا بدرجة أستاذ كل

أمكن ذل            

عضدو عدن مكتددب •
ة الشددؤون القانونيدد

بالجامعة                                    

عضواً   ً رئيسا

عضواً 
عضواً 
ومقرراً 
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 ا تصاصات اللجنة

 : ن أعضاء هيئة التدريس بما يليؤوتختص لجنة ش

المتعلقههة بأعضههاء هيئههة  واإلعههارة النههدب التحقههق مههن اسههتيفاء شههروط التعيههين والترقيههة والنقههل و -أ

 .التدريس وكافة أمورهم الوظيفية األ رى

ئجههها ورفههع التوصههية بههها االطههالع علهه  تقههارير لجههان التقيههيم الخاصههة بالترقيههة السههتخالص نتا  -ب

 إل  مجلس الجامعة.

المتعههاونين مههن قبههل األقسههام العلميههة هيئههة التههدريس  بأعضههاءدراسههة التقههارير العلميههة الخاصههة  -ج

 .المختصة بالكليات 

 .مجلس الجامعة أو رئيسهاال في نطا  ا تصاصاتها من قبل مبك من أع تكلف ما -د

 

 اللجنة   جتماعاتا

بنهاء عله  عله  األقهل  هالل السهنة الجامعيهة  تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شههر

الهرئيس ، وتصهدر ثلثهي األعضهاء بمهن فهيهم     دعوة من رئيسها وال تكون اجتماعاتها صحيحة إال بحضهور

وقهع مسهودة ت، و  ن وعنهد التسهاوي يهرجح الجانهب الهذي منهك الهرئيستوصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضري

َر   والمقهرمحاضر اجتماعاتها من قبل الهرئيس   مجلهس توصهيات اللجنهة ومحاضهرها عله   ر عله  أن تُعهْ

 لالعتماد . الجامعة

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلس 

مهين سهر أون العلمية ورؤساء األقسام العلمية ويل الشؤمن العميد رئيساً وعضوية كالً من وك  يتشكل المجلس

 برسالةينظر مجلس الكلية في األمور التي تتعلق  ،  اتب ورئيس اتحاد الطلبة بالكلية  ومدراء المك  مجلس الكلية

 - :أهمهاالكلية وأنشطتها ومن 

بمها يتوافهق   الدا ليهة للكليهةوضع اللوائح  وبسير الدراسة واالمتحانات   الخاصة    برامجوال  وضع الخطط       

تعيين أعضاء والمناهج الدراسية فيما يخص وضع وتطوير  مناقشة مقترحات األقسام  ،    مع التشريعات النافذة

 عله  البحهث العلمهي تشجيع وال ، واجازاتهم العلميةوندبهم، وترقياتهم  إعارتهم،  وأوالمعيدين،    التدريس،هيئة  

 .من اجراءات  مواتخاذ ما يلز الجامعةمجلس  من  د دراسة ما يرو ةو دمة المجتمع والبيئ

 وبالتالي يتكون مجلس الكلية حسب االتي:
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 الصفة  االسم ت

 عميد الكلية  بوبكر حمزة أد مجدي  1

 وكيل الكلية للشؤون العلمية  د الهادي احمد عبد السيد 2

 التدريس  –رئيس قسم التربية البدنية  د كمال رمضان االسواد  3

 رئيس قسم التدريب  د أسعد مصباح الشيباني  4

 رئيس قسم إعادة التأهيل والعالج الطبيعي  سعاد أسماعيل الفقيك  5

 مدير مكتب الشؤون االدارية والمالية  أ . عاطف الشيباني   6

 مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس   د  ميس محمد دربي 7

 العليا والتدريب  ت مدير مكتب الدارسا د صالح أحمد قوس 8

 الدراسة واالمتحانات رئيس قسم   د مريم محمد البكوش  9

 مسجل الكلية الشريف  بشير أ .أيمن 10

 مدير مكتب التوثيق والمعلومات  وزيان أبد  الد جبريل  11

 مدير مكتب الجودة وتقييم االداء  د سمر ساسي العلو 12

 مدير مكتب التعاون الدولي  د ليلي اسعد الفقيك 13

 مدير مكتب االستشارات والبحوث  أ نبيل علي حكومة   14

 ة مدير مكتب  دمة المجتمع والبيئ محمد البهلول العلوص  15

 مدير مكتب النشاط   التاورغي  سعيد كمال  16

 منسق المواد العامة رضوان ابراهيم اال ضر  17

 نقيب أعضاء هيئة التدريس   البشير علي شهبون  18

 رئيس اتحاد الطلبة  عبد الرزا  المنيّر  ليفة 19
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 عضو هيئة تدريس  يتولها التي االدارية  القيادية و المهام

 عميد الكلية

  هاإدارة شؤونو رئاسة مجلس الكليةبقرار تكليف من وزير التعليم  يتول   تدريس بالكلية  الهيئة  هو احد اعضاء  

وفقاً ألحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه اإلشراف المباشر عل  سير العمل  والعلمية واإلدارية والمالية  

الهي رئاسهة الجامعهة   هويقهدم تقهارير  فيما يتعلق بالكليةوقرارات مجلس الكلية  تنفيذ قرارات مجلس الجامعة  و

جامعهة اههداف  اههداف الكليهة وتحقيهق  الكليهة ويعمهل علهي  دا هل    جميع االنشطةعن سير العملية التعليمية و

 والتشريعات النافذة.وائح لل طبقاً طرابلس 

 للشؤون العلمية  الكلية وكيل 

وتنفيهذ يهة التعليميهة ملاإلشهراف عله  سهير العبقرار تكليف من وزيهر التعلهيم ب  يتول هو عضو هيئة تدريس  

الجامعية والعليا وتنفيهذ البهرامج المعتمهدة فهي مجهاالت شهؤون الطلبهة بمراحلها المختلفة  وتطويرها  برامجها  

مكتهب الدراسهة سهير العمهل ب  عله   االشهرفو  والخدمات التعليمية المسهاعدة وتحقيهق األههداف المحهددة لهها

وتنفيهذ اللهوائح الدا ليهة ولهوائح االمتحانهات ويقهدم   بالكليهة  االعليهالدراسهات  مكتهب  واالمتحانات والمسهجل و

 تقاريره لعميد الكلية عن كل ما يتعلق بالنشاط العلمي للكلية .

 العلمي  رئيس القسم

 ويتهول مهن رئهيس الجامعهة تكليهف وبقهرار  القسهم مهن مجلهس   حكيرشهيهتم تالتدريس  هيئة  عضاء  أحد  أهو  

عله  إدارة شهؤون القسهم التعليميهة والبحثيهة بمراحلها الجامعية والعليا و  التعليمية  يةملالعإلشراف عل  سير  ا

 مهن اعضهاء هيئهة التهدريس واالداريهين   وتطويرهها وتهوفير متطلبهات القسهم واحتياجاتهك  واإلدارية والثقافية

المراجعة والتقييم الدوري ب  والقيام  مجلس  التنفيذ ومتابعة قرارات  و  من الطلبة    ةاالستيعابيالقسم  قدرة  وتحديد  

لدراسهتها ومتابعهة االداء التدريسهي   مجلهس الكليهةل  وتقهديمها  والمقهررات   منهاهجال  تطوير  للخطة الدراسية و

 ألعضاء القسم وتقييمك وتقديم تقاريره لعميد الكلية .

 مقرري االقسام العلمية 

 

التدريس-قسم التربية البدنية 

د أحمد البهلول العلوص

قسم التدريب

د فوزي المبروك الهواري

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

م شرف الدين علي الزطريني



 
 

 
س  ي ر د ت ل ا ة  ئ ي ه ء  ا ض ع أ ل  ي ل  د

 

 15الصفحة 

 

 الكليهةب قسم الدراسة واالمتحانات  رئيس 

قسهم الدراسهة واالمتحانهات وههو المسهئول عهن الدراسهة  رئاسة بالكلية  يتول هو أحد أعضاء هيئة التدريس 

األقسهام العلميهة فهي وضهع   مهعلتنسهيق  من رئيس الجامعة ويقوم بابقرار  واالمتحانات دا ل الكلية يتم تكليفك  

لتنسيق ايها ، وواإلشراف عل  الدورية والنهائية  اوتحديد مواعيده  المتحانات اجداول  تنظيم  والجداول الدراسية  

نتهائج توثيهق و،    الطعهون  والبهث فهي      ي طلبهات النقهل بهين األقسهامفه  مع األقسام المختصهة ومسهجل الكليهة

تتكهون ادارة قسهم و  ،الكليهة  لعميد   واالمتحانات عن سير العملية التعليمية    هتقاريروتقديم  واعالنها    االمتحانات 

 .كأعضاءعلمي بالكلية قسم ومنسق عن كل قسم المن رئيس  الكليهةبالدراسة واالمتحانات 

 
 

 منسق المواد العامة 

ورسهالة تكليهف مهن وكيل الكليهة للشهؤون العلميهة بالكلية يتم ترشيحك من هو أحد أعضاء هيئة التدريس      

وطعهون ومتابعهة الطهالب  بالمواد العامة مهن تسهجيل واسهقاط قاالشراف عل  كل ما يتعلعميد الكلية يتول   

الجدد واالجتماع بهم بشهكل دوري لتعهريفهم بهاللوائح والهنظم المعمهول بهها وتعهريفهم بالمرشهد االكهاديمي ، 

و المشاكل التي قد يتعرضون لها  وتوزيهع أواالستماع الي آرائهم ومقترحاتهم والعمل عل  تذليل الصعوبات  

وتقهديم بالتنسيق مع الدراسة واالمتحانات    سيبهم لألقسامة ومتابعة تنالنشرات التعريفية بالكلية واالقسام العلمي

 تقاريره لوكيل الكلية للشؤون العلمية ورئيس قسم الدراسة واالمتحانات .

 

 يداني الم التدريب منسق 

 قاالشهراف عله  كهل مها يتعلهيتهول     ئهيس القسهمرمن    كيتم تكليف  القسم  بهو أحد أعضاء هيئة التدريس       

وتحديهد امهاكن التهدريب واالتصهال بالجههات المتعاونهة  بالتدريب الميداني من توزيع الطلبة الهي مجموعهات 

التدريس-قسم التربية البدنية 

د حمدي سليمان داود

قسم التدريب

د حدهم محمد العابد

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

أحمد عبدهللا هملأ
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دليل التدريب الميهداني وتوزيع  واالجتماع بهم    والتنسيق معها الستقبال الطلبة  ومتابعة الطالب  

،  تهدريب الهدا لي والخهارجي  بمشهرف الباللوائح والنظم المعمول بها وتعريفهم    و  عليهم لتعريفهم بواجباتهم

واالشهراف علهي امتحانهاتهم ، وتسهليم والعمل عل  تهذليل الصهعوبات أو المشهاكل التهي قهد يتعرضهون لهها   

 لرئيس القسم.وتقديم تقاريره بالقسم  دراسة واالمتحانات درجاتهم لل

 

 

 الجودة وتقييم األداءرئيس قسم 

 ويكلف مهن مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء بالجامعةومندوب الكلية ببالكلية  هو أحد أعضاء هيئة التدريس  

إعههداد خطهط التقيهيم والتطهوير والتحسهين المسهتمر والشهاملة ل امج بهرال  إعهداد يتهول  و ، قبهل عميهد الكليهة 

وضع االليات واالجراءات وفقاً للوائح واالنظمة ووالتقييم الذاتي والمستمر  متطلبات الدراسة الذاتية وتطبيقها  

 وجمع المعلومات العالي    ؤسسات التعليممجودة واعتماد  الضمان  لالمعتمدة من المركز الوطني  ووفقاً للمعايير  

واقتهراح الخطهط لجوانهب القصهور التهي اظهرتهها مهن  هالل والبيانات وتحليلها وتقديم التقارير عن نتائجها  

اصحاب العالقة من أولياء أمور و ريجين وأرباب العمل ومنسهبتي الكليهة مهن استطالع اراء  االشراف عل   

كافة الجههات التهي لهها عالقهة بمجهال الكليهة ، ويشهرف عله  اعهداد موظفين وطلبة واعضاء هيئة تدريس و

تطوير رؤية الكلية واهدافها وفقا للمتغيرات واذ دع  الحاجهة ة بكل مراحلها وعل   الخطة االستراتيجية للكلي

كهون ، وتته لمجلس الكلية ومكتب ضهمان الجهودة بالجامعهة  ائج التقويم الذاتي وتقديم تقاريرلذل  ، ودراسة نت

 . كأعضاءعلمي لقسم ومنسق عن كل قسم اوتقييم االداء بالكلية من رئيس  قسم الجودةادارة  

 

التدريس-قسم التربية البدنية 

د أسماعيل الهادي الحصن

قسم التدريب

د ابراهيم علي عطية

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

أ عادل محمد بن يونس
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 مكتب الدراسات العليا والتدريب  مدير 

بمهام االشراف عل  سير العمليهة التعليميهة بمرحلهة   من قبل عميد الكلية  يكلفهو أحد أعضاء هيئة التدريس  

ويتهول  االشهراف   بالجامعهةالدراسات العليا دا ل الكلية ومندوب الكلية لدي ادارة الدراسات العليا والتدريب  

إ طار الجامعهة باحتياجهات الكليهة مهن المعيهدين  ، تنفيذهاوإعداد  طط وبرامج الدراسات العليا بالكلية  عل   

وفقههاً لالشههتراطات التههي تحههددها الكليههة وإتمههام اإلجههراءات واإلعههالن عنههها بالتنسههيق مههع اإلدارة المختصههة 

،  حصر وتحديد مجاالت الدراسة العليا والتدريب المتاحة بالدا ل واألعداد التي يمكن توجههها لهها،بالجامعة  

ويتم تكليف لجنة للدراسات العليا ومنسق بكهل قسهم   العليا  ت الدارساجراءات المتعلقة بطلبة  واستكمال كافة اال

  علمي .

 

التدريس-قسم التربية البدنية 

د محمد احمد سالم

قسم التدريب

د زينب علي ابوصالح

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

أ  عبدهللا منصور البركي

التدريس-قسم التربية البدنية 

د محمد بشير الحداد

قسم التدريب

د فدوى كامل الصيد

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

د نادية مفتاح الحوات



 
 

 
س  ي ر د ت ل ا ة  ئ ي ه ء  ا ض ع أ ل  ي ل  د

 

 18الصفحة 

 

 االستشارات والبحوث مدير مكتب 

 ستشهارات المنهدوب لهدي االدارة العامهة لالو  مهن قبهل عميهد الكليهةهو أحهد أعضهاء هيئهة التهدريس المكلهف  

 ، المجتمهعقضهايا  والتفاعهل مهع والخهدمات بالكليهةتوظيف كافة االمكانيات وبالجامعة عن الكلية ،    والبحوث 

تهذليل الصهعوبات التهي قهد تواجهك البحهوث   ،والخاصهة جههات العامهة العلميهة للواالستشارات  تقديم الخبرة  و

إعهداد المجلهة   اصداراإلجراءات الالزمة لتنفيذ  االشراف عل   ،  المختصةبالتنسيق مع الجهات    بالكليةالعلمية  

لنههدوات ا الشههراف علهه ، ا،  وتحديههد اولويههات البحههث  ا القيههات البحههث العلمههينشههر   ، المطلههوب بالمسههتوى 

 تشهجيعو وضهع بهرامج لخدمهة المجتمهع فهي المجهاالت العلميهةوالمحاضرات العلمية بالكليهة ،   والمؤتمرات  

مهدير  االستشهارات والبحهوث مهنادارة مكتب كون وتت،    في إعداد بحوث التخرج  لهم  تقديم المساعدة  و  الطلبة

 والمنسقين كالتالي : كأعضاءعلمي ومنسق عن كل قسم  المكتب 

 

 
 

 مدير مكتب التعاون الدولي

 التعهاون الهدوليمكتهب  لهدي    الكليهةوههو منهدوب    يكلف مهن قبهل عميهد الكليهةهو أحد أعضاء هيئة التدريس  

المنظمهات المحليهة واإلقليميهة والدوليهة ذات و لكليهات االجامعهات و التنسهيق مهعالتواصل و  ويتول   بالجامعة  

قامهة إتبادل المعلومات والخبهرات واالستشهارات العلميهة مهن  هالل  و  تعاون العلمي والثقافيبالكلية للالعالقة  

وإجهراء البحهوث العلميهة  وتبهادل الزيهارات العلميهة  المشهتركة  المؤتمرات والندوات العلميهة وورش العمهل

متابعة تنفيذ البهرامج الناتجهة عهن وعقد وتفعيل اتفاقيات التعاون وإعداد مذكرات التفاهم المشتركة عن طريق  

 .االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة تل  

 

التدريس-قسم التربية البدنية 

عبد السالم عبد هللا حسين

قسم التدريب

د محمد البهلول العلوص

قسم أعادة التأهيل والعالج الطبيعي

د فرج مصباح المزوغي
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 النشاط بالكليةمكتب  مدير 

 

 الخطط المتعلقة بالنشاط وتجهيزأعداد  يتول و  يكلف من قبل عميد الكليةهو أحد أعضاء هيئة التدريس 

كافهة انهواع االنشهطة حتاجهها ، والعمهل عله  تنظهيم  ها واالمكانيهات التهي تاقتراح الجهداول الزمنيهة لتنفيهذ و

 دا هلتنفيهذ تله  االنشهطة حسهب الخطهة المعلنهة  عله اإلشهراف و ة واالجتماعيه ةوالفنيه ةوالثقافي ةالرياضي

 من جامعات وكليات وابراز المتميزين وتشجيهم . ذات العالقة بالكليةالجهات  وبالتعاون مع و ارج الكلية

 

 نقيب أعضاء هيئة التدريس 

ا تيهار   في اقتراع يتم فيك  ةكليالب  قبل اعضاء هيئة التدريسمن  ك  يتم انتخابهو أحد أعضاء هيئة التدريس  

االرتقهاء بمعهايير مهنهة التهدريس الجهامعي   الهي  ههدفو ت  هيئتهها اإلداريهة  و  المرشحين لعضهوية النقابهة

رعاية مصالح أعضهائها وحمايهة حقهوقهم والعمهل عله  تحسهين و  والعالي والمحافظة عل  كرامة المهنة

ً  أوضاعهم ثقافياً  ً  وماديا  .واجتماعيا
 

 

 بالكلية عضاء هيئة التدريس  أ

 

ويمتلكون تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس يحملون شهادات علمية من مدارس دولية مختلفة  

كبيرة   أكاديمية  الرياضة   برة  البدنية وعلوم  التربية  مجاالت  علمي مرمو     إنتاجب  نويمتازوبمختلف 

الكوادر وساهموا عل  مدي سنوات طويلة  بمجالت ومؤتمرات علمية محكمة محلية ودولية   في اعداد 

المتخصصة   الحركي في  المهنية  التأهيل  أعادة  الرياضة ومجال  الرياضي واالدارة  والتدريب  التدريس 

 والعالج الطبيعي .
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 التربية البدنية   " التدريس"( عضاء هيئة التدريس ) قسم أ

 

 االســـــــــــــــــم  ت
المؤهل  

 العلمي 

بلد  

الحصول  

 عليه 

 عنوان البريد اإللكتروني   التخصص الدقيق  ة الدرجة األكاديمي

 k.elaswed@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ  مصهر  الدكتوراه كمال رمضان األسود  1

 a.alqntry@uot.edu.ly مناهج وبرامج  أستاذ  مصهر  الدكتوراه القنطري البشير أبوعجيلة  2

 a.abdalsid@uot.edu.ly برامهههههههههههههج أستاذ مصهر  الدكتوراه الهادي أحمد عبدالسيد  3

 a.altwmi@uot.edu.ly ريا  أطفههههههال  أستاذ  تونس الدكتوراه آمال عبدهللا التومي 4

 al.hassen@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ  مصهر  الدكتوراه الرابطي علي محمد  5

 t.musa@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ  تشيكيها  الدكتوراه تعزيز علي موسي 6

 m.alagile@uot.edu.ly علم نفس رياضي  أستاذ  مصهر  الدكتوراه محمد سالم العجيلي  7

 s.qus@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ  تونس الدكتوراه صالح أحمد مسعود قوس  8

 h.ashor@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ  تونس الدكتوراه الحبيب أبوالقاسم عاشور  9

 b.lagilli@uot.edu.ly علم نفس رياضي  أستاذ  تونس الدكتوراه البهلول ميلود العجيلي  10

 m.touba@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ  بريطانيا  الدكتوراه أبوالقاسم ماجده الطاهر  11

 r.algtiui@uot.edu.ly علم نفس رياضي  أستاذ  تونس الدكتوراه رمضان علي القطيوي  12

 l.aboshkewa@uot.edu.ly ا تبارات وقياس  أستاذ  مصهر  الدكتوراه ليلي عبدالقادر أبوشكيوة 13

 s.maiuof@uot.edu.ly ا تبارات وقياس  أستاذ  تشيكيها  الدكتوراه سعيد سليمان معيوف 14

 h.alkhzraji@uot.edu.ly احصاء  أستاذ  العهرا   الدكتوراه حمدي داود سليمان 15

 n.abugrida@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ  تونس الدكتوراه ناجي قاسم سالمة  16

 ma.hamza@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه مجدي أبوبكر حمزة  17

 h.elbaruni@uot.edu.ly جمباز أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه هالة مسعود الباروني  18

 a.shagleb@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ مشارك فرنسها  الدكتوراه أسعد الهادي شقلب  19

 a.habloos@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه سعد حبلوص  فعبد اللطي  20

 Baleedalmshere26@gmail.com علم النفههههههههههس أستاذ مشارك تونس الدكتوراه بلعيد علي المشري 21

 m.alwemre@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه مصطف  محمد العويمرى  22

 m.elhdad@uot.edu.ly ا تبارات وقياس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه محمد بشير حداد  23

 me.wadi@uot.edu.ly علم اجتماع أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه ميلود محمد وداي  24

 s.elamari@uot.edu.ly رياضات مائية  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه أسماء محمد العماري  25

 l.fgiehassan@uot.edu.ly برامهههههههههههههج أستاذ مشارك بريطانيا  الدكتوراه ليل  اسعد الفقيك حسن  26

 n.elfitouri@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه نهاد أبوبكر غريبي  27

 f.lakhdher@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه فائزة جمعة األ ضر  28

 an.alazabi@uot.edu.ly برامهههههههههههههج أستاذ مشارك تونس الدكتوراه انتصار عامر العزابي 29

 a.alhagi@uot.edu.ly ا تبارات وقياس  مشاركأستاذ  تونس الدكتوراه حمزة الحاجي   معبد السال 30

 h.malatim@uot.edu.ly تعبير حركي أستاذ مشارك تونس الدكتوراه هناء ميالد مالطم  31

 bdalsalam.ali@uot.edu.ly لغة عربيهههههههههة  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه حسين عبد هللا معبد السال 32

 a.abouamaid@uot.edu.ly علم نفس رياضي  أستاذ مشارك بلغاريا  الدكتوراه دالمبروك محمد أبو عمي  33

 R.eswesi@uot.edu.ly أسس تاريخ التربية أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه ربيعة المبروك سويسي  34

 as.hsan@uot.edu.ly علم النفههههههههههس أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه إسماعيل الهادي حصن 35

 a.abowden@uot.edu.ly ا تبارات وقياس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه عيادة ابوبكر الطاهر 36

 a.belgasim@uot.edu.ly رياضات مائية  أستاذ مشارك ليهبهيا  الماجستير المختار سعيد مولود   37
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 التدريس"( عضاء هيئة التدريس ) قسم التربية البدنية   " أ
 

 

 

 

 االســـــــــــــــــــــــــــم 
المؤهل  

 العلمي 

بلد  

الحصول  

 عليه 

 عنوان البريد اإللكتروني  التخصص الدقيق  ة الدرجة األكاديمي

 k.refaie@uot.edu.ly تمهههههههههرينات أستاذ مساعد بريطانيا  الدكتوراه  الد الهادى الرفاعي  38

 h.kahil@uot.edu.ly برامهههههههههههههج أستاذ مساعد مصر الدكتوراه حنان عبدالقادر كحيل 39

 s.tabeghi@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مساعد مصر الدكتوراه سمية جمعة الطبيق  40

 a.shahbun@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مساعد مصر الدكتوراه البشير علي شهبون 41

 a.alaloos@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مساعد مصهر  الدكتوراه أحمد البهلول العلوص  42

 mustafa.omar@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مساعد ليهبهيا  الماجستير مصطفي موسي عمر  43

 m.alashag@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مساعد مصهر  الماجستير مصطفي امحمد العاشق  44

 an.alsager@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  أستاذ مساعد ليهبهيا  الماجستير انيسة عبدالعزيز صقر  45

 m.salme@uot.edu.ly مناهج وطر  تدريس  مهههحاضر  مصر الدكتوراه محمد احمد سالم  46

 y.alsayah@uot.edu.ly تمهههههههههرينات مهههحاضر  ليهبهيا  الماجستير يوسف علي السايح  47

 r.al-akhder@uot.edu.ly ا تبارات وقياس  مهههحاضر  ليهبهيا  الماجستير رضوان ابراهيم اال ضر  48

 h.hadiya@uot.edu.ly برامهههههههههههههج محاضر مساعد  ليهبهيا  الماجستير هادية مختار هدية 49

 h.aboshkiwa@uot.edu.ly تمهههههههههرينات محاضر مساعد  ليهبهيا  الماجستير الناصرابوشكيوةهناء عبد  50

 e.bin-rujuba@uot.edu.ly تمهههههههههرينات  أستاذ مساعهد ليهبهيا  الماجستير إمحمد بشير رجوبة  51

  مناهج وطر  تدريس  محاضر مساعد  ليهبهيا  الماجستير محمد ابوبكر النعم  52

  تمهههههههههرينات مهههعيد ليهبهيا  بكالوريوس  احمد علي حشاد  53
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 اعضاء هيئة التدريس ) قسم التدريب ( 

 

 االســـــــــــــــــــــــــــم  ت
المؤهل  

 العلمي 

بلد الحصول  

 عليه 
 عنوان البريد اإللكتروني  التخصص الدقيق  ة الدرجة األكاديمي

 a.shibani@uot.edu.ly التدريهب الرياضي  أستاذ  بلغاريا  الدكتوراه الشيبانيأسعد مصباح  1

 j.ezarrugh@uot.edu.ly االدارة الرياضية  أستاذ  مصهر  الدكتوراه جمال بلقاسم الزرو   2

 t.abukatwa@uot.edu.ly االدارة الرياضية  أستاذ  مصهر  الدكتوراه طالل فخر الدين أبو طوة  3

 k.derbi@uot.edu.ly التدريهب الرياضي  أستاذ  تشيكيها  الدكتوراه  ميس محمد دربي  4

 a.zitouni@uot.edu.ly التحليل الحركي  أستاذ  مصهر  الدكتوراه عادل سالم الزيتوني 5

 abd.zreba@uot.edu.ly علم حركهههههههة  أستاذ  مصهر  الدكتوراه عبدالمنعم يوسف زريبة 6

 o.alhasaire@uot.edu.ly الرياضات المائية  أستاذ  بلغاريا  الدكتوراه عمران عاشور الحصائري  7

    m.abdalrahim@uot.edu.ly التحليل الحركي  أستاذ  مصهر  الدكتوراه محمد  علي عبد الرحيم 8

 al.zreiba@uot.edu.ly م تدريب كرة القد أستاذ  مصهر  الدكتوراه علي يوسف زريبة  9

 al.shaftar@uot.edu.ly التسويق الرياضي  أستاذ  تشيكيها  الدكتوراه المعزلدين هللا محمد شفتر 10

 n.slabi@uot.edu.ly التغذية أستاذ  مصهر  الدكتوراه ناجية حسني شالبي  11

 a.alqadei@uot.edu.ly م تدريب كرة القد أستاذ  سلوفاكيا  الدكتوراه عياد مفتاح القاضي 12

 am.almbrok@uot.edu.ly تدريب كرة اليههههد أستاذ  مصهر  الدكتوراه عمار سويسي الشيباني 13

 i.atay@uot.edu.ly التدريهب الرياضي  أستاذ  مصهر  الدكتوراه إبراهيم علي عطية 14

 al.saed@uot.edu.ly الميدان والمضمار أستاذ  مصهر  الدكتوراه السويح الرقيعي محمد  15

 k.hadoud@uot.edu.ly التمرينات والجمباز أستاذ  مصهر  الدكتوراه  الد محمد حدود  16

 aw.abognah@uot.edu.ly التمرينات والجمباز أستاذ  مصهر  الدكتوراه عواطف منصور أبوجناح  17

 h.shnena@uot.edu.ly الميدان والمضمار أستاذ  مصهر  الدكتوراه حميدة علي شنينة 18

 n.akel@uot.edu.ly م تدريب كرة القد أستاذ  سلوفاكيا  الدكتوراه نصر علي عقل  19

 n.elmabsut@uot.edu.ly التمرينات والجمباز أستاذ  مصهر  الدكتوراه نادية عبدهللا المبسوط  20

 o.shaktour@uot.edu.ly الميدان والمضمار أستاذ  تونس الدكتوراه عمران المبروك شختور  21

  k.abuzayan@uot.edu.ly الميكانيكا الحيوية أستاذ  بريطانيا  الدكتوراه  الد جبريل ابوزيان  22

 h.alabed@uot.edu.ly فسيولوجيا أستاذ  بريطانيا  الدكتوراه حدهم منصور العابد 23

 s.alsaqri@uot.edu.ly تدريب منازالت  أستاذ  مصهر  الدكتوراه سميحة علي الصقري  24

 a.almareme@uot.edu.ly الميدان والمضمار أستاذ  روسيا البيضاء الدكتوراه عبدالرحمن مسعود المريمي 25

 f.essid@uot.edu.ly التمرينات والجمباز أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه فدوى كامل الصيد  26

 m.alakrmi@uot.edu.ly الميدان والمضمار أستاذ مشارك البيضاءروسيا  الدكتوراه محمد مسعود العكرمي  27

 A.ABOUAMOUD@uot.edu.ly الدفاع عن النفس  أستاذ مشارك مصر الدكتوراه إبراهيم علي أبوعمود  28

 f.alatoud@uot.edu.ly الرود  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه فرج عل  العتود  29

 e.gbara@uot.edu.ly تدريب كرة السلة  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه إبتسام عمار جبارة 30

 f.elhwari@uot.edu.ly التمرينات والجمباز أستاذ مشارك روسيا البيضاء الدكتوراه فوزى المبروك الهواري  31

 w.shaibub@uot.edu.ly الدفاع عن النفس  أستاذ مشارك تونس الدكتوراه وليد محمد شيبوب  32

 l.alkeeb@uot.edu.ly فسيولوجيا أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه لطفيك علي الكيب  33

 

 

 

 



 
 

 
س  ي ر د ت ل ا ة  ئ ي ه ء  ا ض ع أ ل  ي ل  د

 

 23الصفحة 

 

 اعضاء هيئة التدريس ) قسم التدريب ( 

 االســـــــــــــــــــــــــــم  ت
المؤهل  

 العلمي 

بلد الحصول  

 عليه 
 اإللكتروني عنوان البريد  التخصص الدقيق  ة الدرجة األكاديمي

 k.alkurbo@uot.edu.ly الدفاع عن النفس  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه كريمة أمحمد الكوربو  34

 has.mohamed@uot.edu.ly تدريب كرة اليههههد أستاذ مشارك بلجيكها الدكتوراه حسن سعد الصغير   35

 w.elmarghani@uot.edu.ly الطائرة تدريب الكرة  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه وليد علي المرغني 36

 j.sondi@uot.edu.ly الرياضات المائية  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه جمال سوندي يخلف  37

 i.erragae@uot.edu.ly الرياضات المائية  أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه ابراهيم سالم الرقيعي 38

  os.alsharif@uot.edu.ly الرياضات المائية  أستاذ مشارك البيضاءروسيا  الدكتوراه اسامة سالم الشريف   39
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 اعضاء هيئة التدريس ) قسم إعادة التأهيل والعالج الطبيعي ( 

 االســـــــــــــــــــــــــــم  ت
المؤهل  

 العلمي 

بلد الحصول  

 عليه 
 عنوان البريد اإللكتروني  التخصص الدقيق  ة الدرجة األكاديمي

عبد الكافي عبدالعزيز  1

 أحمد

 a.almprok@uot.edu.ly بيولوجيا الرياضة  أستاذ  مصهر  الدكتوراه

 s.aboureet@uot.edu.ly القوام  أستاذ  العرا   الدكتوراه صالح بشير أبو  يط  2

 f.suliman@uot.edu.ly االصابات الرياضية  أستاذ  تشيكيها  الدكتوراه فتحي علي الهادي  3

 ay.omar@uot.edu.ly فسيولوجيا الرياضة  أستاذ  بريطانيا  الدكتوراه عياد سعد ابوالقاسم  4

 j.ben-zreba@uot.edu.ly التربية الصحية  أستاذ  فرنسا  الدكتوراه جمال أحمد زريبة  5

 s.alfqhe@uot.edu.ly فسيولوجيا الرياضة  أستاذ  مصهر  الدكتوراه سعاد اسماعيل الفقيك  6

 m.aldhmani@uot.edu.ly ذوي اإلعاقة  تأهيل أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه من  رجب الدهماني 7

 e.gaddur@uot.edu.ly فسيولوجيا الرياضة  أستاذ مشارك تشيكيها  الدكتوراه الصيد إبراهيم قدور  8

 f.elmezughi@uot.edu.ly علم التشريح أستاذ مشارك أوكرانيا  الدكتوراه فرج مصباح المزوغي  9

  االصابات الرياضية أستاذ مشارك مصهر  الدكتوراه بشير محمد الحاراثي  10

 والتأهيل

b.elharati@uot.edu.ly 

 s.elalo@uot.edu.ly إعادة التأهيل استاذ مساعد  السودان  الدكتوراه سمر ساسي العلو  11

 s.alazibi@uot.edu.ly التربية الصحية  استاذ مساعد  مصهر  الدكتوراه سعاد سعيد العزابي 12

 ad.khalifa@uot.edu.ly التشريحعلم  استاذ مساعد  سلوفاكيا  الدكتوراه عبدالكريم عل  ضو  13
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 n.alrzeghi@uot.edu.ly التربية الصحية  استاذ مساعد  استراليا  الدكتوراه نورى سالم الرزيقي 16

الشارف   نعبد الرحم 17

 سليمان

 a.bnsolyman@uot.edu.ly فسيولوجيا الرياضة   استاذ مساعد ليهبهيا  الماجستير

 mo.goma@uot.edu.ly رياضة ذوي اإلعاقة   استاذ مساعد ليهبهيا  الماجستير محمد عل   ليفة  18

 fathi@tut.by االصابات الرياضية  محاضر  روسيا البيضاء الدكتوراه فتحي عل  البشيني 19

 m.kahmasi@uot.edu.ly الطب الرياضي  محاضر  بريطانيا  الدكتوراه مسعود مصباح القحماصي  20

 a.hamll@uot.edu.ly إعادة التأهيل محاضر  ليبيا  الماجستير أحمد عبدهللا همل  21

 h.brekaw@uot.edu.ly إعادة التأهيل محاضر  بلغاريا  الماجستير هشام عبدالسالم بريكاو 22

 m.esabri@uot.edu.ly إعادة التأهيل محاضر مساعد  ليبيا  الماجستير ماجد حسين الصابري  23

 a.alzzabi@uot.edu.ly الرياضية االصابات  محاضر مساعد  مصهر  الماجستير عاصم  ليفة العزابي  24

 الماجستير عادل محمد بن يونس  25
 ليهبهيا 

التأهيل والعالج  محاضر مساعد 

 الطبيعي

a.benyounuis@uot.edu.ly 

 m.almusannaf@uot.edu.ly اعادة التأهيل محاضر مساعد  ليهبهيا  الماجستير مراد جمال الطاهر   26
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  االصابات الرياضية  محاضر مساعد  ليهبهيا  الماجستير أبوبكر سعيد المحمودي  29

 Sharfaldin44@gmail.com إعادة التأهيل معيد  ليهبهيا  بكالوريوس  العالم  علي شرف الدين  30
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 اللوائح التنظيمية للهيئة التدريسية 

( لتنظيم التعليم العالي الصادرة 501بالكلية وفق الالئحة ) تنظم أوضاع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين  

 (.2010سنة )

 :  التدريسهيئة تعريف عضو  - 1

هيئة           بعضو  علمي التدريسيقصد  مؤهال  يحمل  من  كل  العاً  عالياً  ،  مجاالت  أحد    األساسية م  ولفي 

الئحة تنظيم    من(  175  )   التطبيقية أو اإلنسانية ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة

 التعليم العالي . 

 الدرجات العلمية - 2

 :النحو التالي   التدريس عل  يقابلها من الدرجات الوظيفية ألعضاء هيئةتحدد الدرجات العلمية وما       

      

 الوظيفية  ةالدرج العلمية  ةالدرج ت

 الرابعة عشر  تههههههههاذأس 1

 الثالثة عشر  أستاذ مشارك 2

 الثانية عشر  استاذ مساعد  3

 الحادية عشر  راضههههههمح 4

 العاشرة محاضر مساعد  5

 التاسعة  المعيد  6

 

 مهام عضو هيئة التدريس   - 3

باألعمال             القيام  التدريس  هيئة  تقتضيها  يتول  عضو  الالتي  و  العلمي  والبحث  التدريس  م هاممهنة 

 .دة فتشريعات الناللف بها أو التي يجوز لك القيام بها ، وفقا له األ رى المكَ 

 

  ، اإلعارة الندبالتعاقد ، الترقية ، النقل ، 

 عضو هيئة التدريس أوالً : تعيين 

جميع  :    التعيين  تعريف لتغطية  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المناسب  العدد  توفير  الي  تهدف  عملية  هو 

لتحقق   التدريس  هيئة  اعضاء  من  العلمية  االقسام  احتياجات  في  النقص  وسد  الدراسية  اهدافها المقررات 

 وتقوم بدورها الذي انشئ  من أجلك .

من  يه عَ يُ   -1 بقرار  التدريس  هيئة  عضو  التعا  الجامعة  ن  بطريق  التعيين  التعليم    وتتول   د قويكون  وزارة 

 التدريس .  و هيئة ضوواجبات ع  حقو  ناً مضت عداد صيغة العقد وشروطك مإ العالي
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هيئة  تعيين  يتم  -2 توص   عضو  بعد  بالجامعة  من  من    والتأكد ة  يلالكو  القسمة  ي التدريس  قدراتك 

أو   الل   تجارب  ابحأمحاضرات  أو  تخصصك  نمب  طلي ث  مجال  في  تقديمها  مهمتك   كفاءتك  تُثْبِ  ك   ألداء 

في   عضوا  ،  التدريس    هيئةباعتباره  العاليول   توتالجامعي  التعليم  نظام   العلمي حث  البو  وزارة   وضع 

 تَُحدد إجراءاتك بما يضمن المنافسة والشفافية في التعيين واالرتقاء بجودة أعضاء هيئة التدريس .    للتعيين

فحههههص األورا  لتعلههههيم العههههالي ا عضههههاء هيئههههة التههههدريس بالجامعههههة أو مؤسسههههةأ ةول  لجنههههتههههت -3

رئهههيس لههه  إشهههروط التعيهههين وترفهههع توصهههياتها لوالشههههادات ومطابقتهههها للتأكهههد مهههن اسهههتيفاء الطالهههب 

علهه   متضههمنة مالحظاتههها وعلهه  األ ههص تحديههد األولويههة فههي التعيههين مههن بههين المتقههدمين الجامعههة

 وزارة التعليم العالي.األسس التي يحددها نظام التعيين الصادر من 

 مههن تبههدأيخضههع عضههو هيئههة التههدريس بعههد التعاقههد معههك لفتههرة ا تبههار مههدتها سههنة شمسههية كاملههة  -4

وال يههتم تثبيتههك بصههفة نهائيههة إال بتوصههية مههن  للعمههل إلثبههات جدارتههك لتههولي هههذه الوظيفههة مباشههرتك تههاريخ

وإذا فشههل عضههو هيئههة  ةار مههن مههدة األقدميههبههاال ت القسههم العلمههي والكليههة التههابع لههها، وتحسههب فتههرة

إنهههاء العقههد بههدون إنههذار، وذلهه  دون مسههاس الكليههة  لجامعههة أولثبههات جدارتههك، يجههوز إالتههدريس فههي 

 ضههع فيههها لال تبههار، وإذا انتههه  فتههرة اال تبههار دون إنهههاء للعقههد  وقههك الماليههة طههوال المههدة التههيبحق

 قد.عاتوظيفتك من تاريخ ال ا فيثبتر عضو هيئة التدريس مبِ تُ عْ أُ 

 بمرحلههة التعلههيم العههالي تههدريسك ئههوا ليكونههوا أعضههاء هيد  عههِ ين للمعيههدين الههذين أُ يههأولويههة التع  طههَ عْ تُ  -5

عههن  الكليههةأو  ةعههالن الجامعههإالعليهها فيههتم تعيههنهم عنههد الحاجههة بعههد المههؤهالت ملههة حمههن  أمهها غيههرهم

ويههتم التعيههين مههن المتقههدمين ، جههراء مسههابقة بههين إت المطلوبههة ، ويههتم التعيههين بعههد صههااألعههداد والتخص

 ين أن تكهههون الدرجهههة يهههليههها ، ويشهههترط للتععبهههين األفضهههل درجهههة فهههي مرحلتهههي الدراسهههة الجامعيهههة وال

  التخصهههص  فهههي ةالعليههها مطابقهههالجامعيهههة االولهههي بتقهههدير عهههام جيهههد علههه  االقهههل ، وأن تكهههون الدرجهههة 

 و المنافسههة بمهها يضههمن الشههفافية وجههودة االمتحانههات جههراءات إللدرجههة الجامعيههة ، و يبههين نظههام التعيههين 

الدرجههة الجامعيههة األولههي  فههي جيههد  معلهه  تقههدير عههاي مههن شههرط الحصههول ثنويسههت عضههاء هيئههة التههدريسأ

 . الدقيقة الدكتوراه جازةلة اإلمح

يهن علهه  الدرجههة العلميههة الممنوحههة لههك مههن ك التههدريس مههن  ههارج الجئههتعيههين عضههو هيعنددد  -6 امعههة يُعههَ

وفههي جميههع األحههوال  تههك هههذه الدرجههة العلميههةحجامعههات أ ههرى أو مراكههز أبحههاث معتههرف بههها ومن

مهمهها كانهه  الدرجههة العلميههة الجامعههة بدرجتههك الوظيفيههة  جرن مههن  ههايه عههَ مُ يحههتفع عضههو هيئههة التههدريس ال

والشههروط المنصههوص عليههها فههي فههال تههتم إال وفقههاً للمههدد المعههين عليههها، أمهها ترقيتههك للههدرجات العلميههة 

التههدريس الجههامعي وذلهه  مههدة الخبههرة التههي قضههاها فههي وتحسههب لههك فههي هههذه الحالههة ( 501)حههة ئالال

 .لعلميةللحصول عل  الترقيات ا
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 :يشترط التعيين على درجة محاضر مساعد ما يلي  -7

يعادلههها مههن الليبيههة أو مهها جامعههات الأن يكههون حاصههال علهه  اإلجههازة العاليههة الماجسههتير مههن إحههدى  -أ

 .الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات 

 ل  األقل.  سنتان عأن يكون قد مض  عل  حصولك عل  الدرجة الجامعية األول -ب 

 .أن ال يزيد عمره عل   مس وثالثين سنة شمسية -ج

 :يشترط للتعيين على درجة محاضر ما يلي -8

العاليههة  "الماجسههتير" مههن احههدى أو اإلجههازة  " الههدكتوراه "الدقيقههة  اإلجههازةأن يكههون حاصههال علهه   •

 المختصهههة بمعادلهههةأو مههها يعادلهمههها مهههن الشههههادات المعتهههرف بهههها مهههن الجههههة الليبيهههة جامعهههات ال

 .الشهادات 

 سنوات عل  االقل.أن يكون قد مض  عل  حصولك عل  الدرجة الجامعية األول   مس  •

مجههال التههدريس الجههامعي حاصههل علهه  درجههة اإلجههازة العاليههة أو مهها يعادلههها  بههرة فههي للأن تكههون   •

 .مساعد  ردرجة محاضشغلك لتقل عن أربع سنوات عل  األقل بعد ال 

علميههة  محكمههة ويخضههع  و دوريههةأل علهه  اإلجههازة العاليههة قههد أعههد بحثهها فههي مجلههة أن يكههون الحاصهه •

 للترقية .المقيمون استحقاقك  ررقوي لتقييمبحثك ل

 .أال يزيد عمره عل   مسين سنة شمسية •

 -المستندات المطلوبة للتعاقد : 

 االصلية + نسخ منها الشهادات العلمية •

 االصلية + نسخ منها  شهادة المعادلة •

 معتمد من السجل المدني لرقم الوطنياشهادة  •

 شهادة الحالة الجنائية •

 الوضع العائلي •

 شهادة ميالد + شهادة أقامك •

 صور شخصية  6عدد  •

 ملف معلق  •
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 عضو هيئة التدريس  ثانياً : ترقية
 

 -:تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ مساعد، وفق الشروط التالية  -1

) الماجسههتير( مههن إحههدى   العاليههةأو اإلجههازة  )اهالههدكتور(  علهه  اإلجههازة الدقيقههة أن يكههون حاصههالً  -أ

مهههن الجههههة المختصهههة بمعادلهههة  و مههها يعادلهمههها مهههن الشههههادات المعتهههرف بههههاالليبيهههة أجامعهههات ال

 .الشهادات  

جههامعي  ههالل  شههغلة درجههة مههدة ال تقههل عههن أربههع سههنوات فههي التههدريس ال   مضههأكههون قههد أن ي -ب 

االجههازة  علهه  ذا كههان حاصههال علهه  اإلجههازة العاليههة و ثههالث سههنوات اذا كههان حاصههالً محاضههر إ

 الدقيقة.

 درجة الجامعية األول  .أن يكون قد أنه  مدة ثماني سنوات عل  األقل بعد حصولك عل  ال  -ج

ً أأن يكههون قههد   -د  ميههة محكمههة ومتعههددة وال يقههل ت أو دوريههات علالعلميههة منشههورة فههي مجهه نجههز بحوثهها

درجههة محاضههر وتخضههع  كغلعههدد األبحههاث عههن ثالثههة فههي مجههال تخصصههك الههدقيق  ههالل فتههرة شهه

 .لتقييم ويقرر المقيمون استحقاقك للترقيةلاألبحاث هذه 

 -شروط التالية :شارك وفق التتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ م -2

)الماجسههتير( مههن  ةاإلجههازة العاليههأو  (الههدكتوراه)أن يكههون حاصههال علهه  درجههة اإلجههازة الدقيقههة  -أ

بمعادلههة بههها مههن الجهههة المختصههة  و مهها يعادلهمهها مههن الشهههادات المعتههرفالليبيههة أجامعههات إحههدى ال

 .الشهادات 

أربههع سههنوات جامعيههة  ههالل  فههي مجههال التههدريس الجههامعي مههدة ال تقههل عههن  أن يكههون قههد أمضهه -ب 

( وسهه  سههنوات إذا ه)الههدكتورالدرجههة أسههتاذ مسههاعد إذا كههان حاصههال علهه  اإلجههازة الدقيقههة  كشههغل

 (.اجستيرمال )جازة العالية حاصال عل  اإلكان 

 عل  األقل.اثنتا عشرة سنة أن يكون قد مض  عل  حصولك عل  الدرجة الجامعية األول   -ج

علميههة محكمههة ومتعههددة أو  أن يكههون قههد أجههرى بحوثهها علميههة منشههورة فههي مجههالت أو دوريههات  -د 

 ههالل فتههرة شههغلك درجههة مشههاريع مبتكههرة ال يقههل عههددها عههن أربعههة فههي مجههال تخصصههك الههدقيق 

كهههان حاصهههالً علههه   ذاإ، أمههها )الهههدكتوراه)جهههازة الدقيقهههة مسهههاعد إذا كهههان حاصهههال علههه  اإلأسهههتاذ 

ي تقيههيم األبحههاث جههريفيشههترط أن يكههون عههددها  مسههة بحههوث واإلجههازة العاليههة ) الماجسههتير ( 

 للترقية. ليقرر المقيمون استحقاقك

 -التالية : تتم ترقية عضو هيئة التدريس إلى درجة أستاذ وفق الشروط -3
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الليبيههة جامعههات المههن إحههدى  )الههدكتوراه (أن يكههون حاصههال علهه  الدرجههة الدقيقههة  (أ

المعتهههرف بهههها مهههن الجههههة المختصهههة بمعادلهههة الشههههادات ، وذلههه  دون  أو إحهههدى الجامعهههات 

 ( .501) المكتسبة قبل صدور الالئحةباألوضاع المساس 

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

ً بحوثههأجههرى  أن يكههون قههد   (ج دوريههات علميههة محكمههة ومتعههددة أو و جههالت أمعلميههة منشههورة فههي  ا

قيق  ههالل فتههرة شههغلك ك الههد صصههعههن  مسههة أبحههاث فههي مجههال تخ عههددها بتكههرة ال يقههلممشههاريع 

 للترقية.تقييم األبحاث ويقرر المقيمون استحقاقك  ىرَ جْ ستاذ مشارك ويُ درجة أ

 األقل.  عشرة سنة عل  أن تكون قد مض  عل  حصولك عل  الدرجة الجامعية األول  س (د 

إذا لههم يسههتوف شههروط الترقيههة   يجههوز ترقيههة عضههو هيئههة التههدريس إلهه  الدرجههة الوظيفيههة التاليههة -4

 .العلمية وذل  طبقا للتشريعات المنظمة لعالقات العمل

 : ما يلي مبتكرة مية منشورة أو مشاريع يقصد بعبارات بحوث عل -5

ً تأليفاً الكتب العلمية المحكمة  -أ  .أو ترجمة أو تحقيقا

 .األورا  العلمية المنشورة في مجالت أو دوريات علمية محكمة -ب 

 حكمة.أو ندوات أو ورش عمل م مؤتمرات األورا  العلمية المنشورة في  -ج

الجهههههات ذات  العلميههههة التههههي صههههدرت بههههها بههههراءات ا تههههراع مههههن واالبتكههههارات  تراعههههات اال -د 

 اال تصاص.

دبيددة وريددر الدد  م الفنيددة واألكالمنحوتددات واللوحددات والمالحدداألعمدداا الفنيددة اات ال يمددة الر ي ددة  -ه

 .الت ييم ألرراض الت يين والترقيةاألشكاا اإلبداعية التي ت بلها لجان من 

 ههاص إلجههراءات الترقيههة يتضههمن تصههنيف والبحههث العلمههي وضههع نظههام  وزارة التعلههيم العههاليول  تههوت

حسهههاب األبحهههاث والمشهههاريع  الالزمهههة للترقيهههة وكيفيهههةالمنشهههورات العلميهههة والمشهههاريع المبتكهههرة 

وشههروط النشههر وغيههر ذلهه  مههن  المشههتركة ومواصههفات المجههالت والههدوريات المحكمههة والمقبولههة للنشههر

 .الترقيةجراءات  إ

ا د  عههَ وفههق نمههوذج يكههون مُ للكليههة ة يههيقههوم عضههو هيئههة التههدريس المرشههح للترقيههة بتقههديم طلههب الترق -6

  وجههك الخصههوص الدرجههة العلميههة وتههاريخ الحصههول عليههها والتخصههص الههدقيق ر فيههك علههكُ ذْ يههَ لههذل  

ذج إلهه  القسههم العلمههي المخههتص مرفقهها بههك وتههاريخ تقههديم الطلههب مههع اسههتيفاء الشههروط ويقههدم هههذا النمههو

 اإلنتاج العلمي للمتقدم للترقية.  
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لتقيههيم لجنههة مههن ثالثههة أعضههاء  أو مههن يفوضههك بههذل  رئههيس الجامعههةل بقههرار مههن كه شههَ تُ  -7

 تدريس بالجامعةاإلنتاج العلمي للمرشح للترقية بناء عل  اقتراح رئيس لجنة أعضاء هيئة ال

 -:أعضاء لجنة التقييم ما يلي  شروط 

 .مرشح للترقيةللأن يكونوا من ذات التخصص الدقيق   .1

 ية.هم العلمية أعل  من الدرجة العلمية للمرشح للترقتأن تكون درجا .2

 .عل  األقل من  ارج الجامعةأن يكون أحدهم  .3

تخههذ قراراتههها باألغلبيههة ويراعهه  فههي تشههكيل هههذه اللجنههة وفههي أدائههها ألعمالههها السههرية الكاملههة وت .4

وزارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي ويحههدد علهه  النحههو الههذي بينههك نظههام الترقيههة الصههادر عههن 

 .لجان التقييم مكافآت هذا النظام 

لشههروط الترقيههة بقههرار مههن  كئريس إلهه  الدرجههة العلميههة التاليههة بعههد اسههتيفاتههتم ترقيههة عضههو هيئههة التههد  -8

مههن تههاريخ وتحسههب الترقيههة  سالتههدريبنههاء علهه  توصههية لجنههة شههؤون أعضههاء هيئههة  رئههيس الجامعههة

 .االستحقا 

أقدميتههك مههن حيههث الترقيههة تحسههب مههدة تكليههف عضههو هيئههة التههدريس بالعمههل  ههارج الجامعههة ضههمن  -9 

إذا أنجهههز البحهههوث اسهههتحقاقك للعهههالوات السهههنوية، علههه  أال تهههتم ترقيتهههك للدرجهههة العلميهههة األعلههه  إال و

 .ترقيةلالالزمة لالعلمية 

 عضو هيئة التدريس  وأعاره ندب ثالثاً : 
: هو عملية نقل او ندب أو اعارة عضو هيئة التدريس للتدريس بكلية أ ري أو العمل بجهات عامة    التعريف

 لغر  االستفادة من  براتك او سد النقص في احتياجات هذه الكلية أو الجهة لتحقيق اهدافها . 

 :لتاليةاأ رى وذل  وفقا للشروط  يجوز عند الحاجة ندب عضو هيئة التدريس مؤقتا للتدريس بجامعة -1

 .أن يكون قد مض  عل  تعيينك مدة ال تقل عن سنتين -أ

 .ن تسمح ظروف العمل بالجامعة األصلية بهذا الندب أ -ب 

 ة.واحد  دب للعمل في أكثر من جامعةنأال ي -ج

زيهد اجمهالي مهدة النهدب عله  اربعهة  أال تزيد مدة الندب عل  سنة واحدة ويجهوز تجديهدها ، بحيهث ال ي  -د 

تجديهدها الندب عن اربع سنوات توجب    سنوات كما يجوز ندبك إل  جانب عملك األصلي، وإذا زادت مدة

 مي بعد موافقة الجامعتين.والبحث العل مبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعلي

الوحهههدات التهههدريس إلههه  عضهههو هيئهههة  إعهههارة لهههوزير العلهههيم العهههالي والبحهههث العهههالمي يجهههوز -2

 ز بقههرار مههن رئاسههة الههوزراءاإلداريههة والمؤسسههات والمصههالح والشههركات العامههة، كمهها يجههو
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ويتمتههع عضههو هيئههة التههدريس عارتههك إلهه  الحكومههات أو الهيئههات اإلقليميههة والدوليههة إ

دة االقدميههة عارتههك بمرتباتههك ومزايههاه وعالواتههك الماليههة وتحسههب المههدة مههن ضههمن مههطيلههة مههدة إ

رى ليههها صههرف مرتباتههك ومزايههاه الماليههة األ ههإار عههالجامعههة أو الجهههة المترقيههة وتتحمههل وال

 .% من مرتبك األساسي5عالوة إعارة بنسبة وتصرف لمن تتم إعارتك 

مههن مرتبههك  االجتمههاعيالضههمان سههتقطاع أقسههاط االجهههة المعههار إليههها عضههو هيئههة التههدريس  علهه  -3

 .المختصة فور استقطاعهال  الجهة إ ىده ؤَ عل  أن تُ 

دة اإلعهههارة وفقهههاً ألنظمهههة  عامهههل عضهههو هيئهههة التهههدريس بالنسهههبة السهههتحقا  إجازاتهههك  هههالل مهههي -4

 .الجهة المعار إليها 

 الت التالية:إعارتك في الحا أو مدة ندبكالتدريس قبل انتهاء  هيئةينتهي ندب أو إعارة عضو  -5

 .إنهاء ندبك أو إعارتكإذا اقتض  ظروف العمل بالجامعة األصلية  -أ

 .عارتكك أو إبهاء ند إنإذا رغب  في ذل  الجهة المنتدب أو المعار إليها  -ب 

 .إذا طلب عضو هيئة التدريس إنهاء ندبك أو إعارتك -ج

 .هيئة التدريس إذا أ ل  الجهة المنتدب أو المعار إليها بالتزاماتها حيال عضو -د 

 (501الالئحة)ديدها وفق أحكام جإذا بلغ  مدة الندب حدها األعل  دون ت -ه

بق عملههك  ههالل مههدة ال تتجههاوز عضههو هيئههة التههدريس المنتههدب أو المعههار أن يعههود إلهه  سهها  علهه -و 

 .شهرين من تاريخ صدور قرار إنهاء ندبك أو إعارتك 

 

 المعامالت المالية 

 : االجراءات المالية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس 

تشهههريعات النافههذة  كمههها هيئههة التهههدريس طبقهها لل بأعضهههاءتحههدد المرتبههات والعهههالوات الخاصههة  -1

شهههروط ذات القواعهههد والبهههالعهههالوات األ هههرى المقهههررة فهههي التشهههريعات النافهههدة ويمنحهههون ذات 

 . الواردة بها

درجتههها ويمههنح عههالوة  التعاقههد معههك فههي الوظيفههة أول مربههوطيمههنح عضههو هيئههة التههدريس عنههد  -2

التههالي النقضههاء سههنة مههن سههنوية طبقهها للتشههريعات النافههذة ويمههنح العههالوة اعتبههارا مههن أول الشهههر 

التههدريس فههي  التعيههين أو مههنح العههالوة السههنوية السههابقة ، وتطبههق تلهه  األحكههام علهه  عضههوتههاريخ 

 حالة إعادة تعيينك .
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اإليفههاد  قههل أونال تصههرف عههالوة التههدريس ألعضههاء هيئههة التههدريس فههي حههالتي ال -3

 للدراسة بالخارج.

الوطنيههة   عههر  مههن اللجنههة  والبحههث العلمههي بنههاء علهه وزارة التعلههيم العههاليتحههدد بقههرار مههن  -4

االسههتثنائية ألعضههاء هيئههة  يههات للجامعههات القواعههد الخاصههة بههالحوافز الماديههة والمعنويههة و الترق

تم تكلههيفهم بالعمههل مبتكههرة أو أعمههال متميههزة ، أو مههن يهه وث التههدريس الههذين يقومههون بإعههداد بحهه

بههها مقههر  كيلههو متههر أو أكثههر عههن مركههز المدينههة التههي يقههع ( 100 )منههاطق تبعههد بمسههافة فههي 

تحهههدث تغييهههرا األبحهههاث المبتكهههرة أو األعمهههال المتميهههزة األبحهههاث التهههي الجامعهههة ويعهههد مهههن 

نههال جهههوائز وطنيهههة أو عالميهههة معتهههرف بهههها، أو تدة، أو ئالسهههافهههي النظريهههات العلميهههة  جوهريهها

قبههل الجهههات المختصههة كههل ذلهه  دون المسههاس التههي يجههري تسههجيلها مههن  بههراءات اال تههراع

 .بحقو  الملكية الفكرية

أسههبوعيا وفقهها   العلميههة يلتههزم عضههو هيئههة التههدريس الههوطني بتههدريس عههدد مههن السههاعات النظريههة -5

 : لدرجة العلمية التي يشغلها وذل  عل  النحو التاليل

 ساعات بحثية 6 ساعات تدريسية 4 استاذ  . 1

 ساعات بحثية 4 ساعات تدريسية 6 استاذ مشارك . 2

 ساعتان بحثيتان 2 ساعات تدريسية 8 استاذ مساعد  . 3

 ساعتان بحثيتان 2 ساعات تدريسية 10 محاضر .4

 ساعتان بحثيتان 2 ساعات تدريسية 12 محاضر مساعد  .5

 

سههاعة صههرف لههك مقابههل مههالي عههن كههل  ة يبقوإذا زاد عههدد السههاعات علهه  الحههد المقههرر فههي الفقههرة السهها

( سهههاعات أسهههبوعيا  10تزيهههد علههه   )  تهههدريس بالمرحلهههة الجامعيهههة مهههن السهههاعات المقهههررة بحيهههث ال

ية ويمهههنح االسهههتاذ المسهههاعد دينهههار عهههن كهههل سهههاعة إضهههاف (30)ألسهههتاذ واألسهههتاذ المشهههارك ا ويمهههنح

 . ضافيةإعن كل ساعة  دينار ( 25 )والمحاضر المساعد 

المغتههربين وتههدرج سههاعات التدريسههية لألسههاتذة والبحههث العلمههي تحديههد ال وزارة التعلههيم العههاليوتتههول  

 .ذه الساعات ضمن عقودهمه

و ة باالمتحانههات كاإلشههراف يلتههزم عضههو هيئههة التههدريس بالقيههام بمهها يكلههف بههك مههن أعمههال  اصهه -6

بمههنح مقابههل  استصههدار قههرار مههن الجامعههة لكليههة االمراقبههة ويجههوز فههي الحههاالت التههي تقههدرها 

 .مالي عن هذه األعمال 
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أي حههال  يههث ال تزيههد تههوزع السههاعات التدريسههية النظريههة علهه  أيههام األسههبوع بح -7 بههِ

يههوم   مههس سههاعات فههي اليههوم الدراسههي الواحههد، ويشههترط أال يقههدم المقههرر فههيمههن األحههوال علهه  

عهههن سهههاعتين كهههل ذلههه  مهههع مراعهههاة  صوصهههية بعهههض المقهههررات واحهههد إذا زادت سهههاعاتك 

 .الدراسية

تهههدريس لهههبعض أو كهههل مهههن شهههرط ال  فهههَ عْ ، ويُ مال يسهههتحق عضهههو هيئهههة التهههدريس المرتهههب كههها -8

 لما يلي : ، وذل  وفقا ملبعض المها همرايأو ا ت تكليفهمالمطلوبة من يتم الساعات 

المرتههب  معههاملتهم الماليههة بمههنحهمرئاسههة الههوزراء وتههتم  لْ بههَ مههن قِ  مالمختههارون أو المكلفههون بمههها -أ

رائِِهم بمههها زايهههامالمقهههرر لهههدرجاتهم العلميهههة و ال  التهههدريس عهههالوة افيهههه والعهههالوات المقهههررة ِلنُظهههَ

 المههالي المقابههل و السههاعات اإلضههافية مههن األقصهه  للحههد  المههالي والمقابههل لههدرجتهم العلميههة المحههددة

 .العليا بالدراسات  التدريس لساعات  األقص   للحد 

 علهه  ويكههون عملهههم بههها العامههة النقابههات  رؤسههاء و لههها ووكههالء الشههؤون العلميههة رؤسههاء الجامعههات  -ب 

ً  ويعهههاملون التفهههرغ سهههبيل  العهههالوات  والمزايههها و العلميهههة لهههدرجاتهم المقهههرر المرتهههب  بمهههنحهم ماليههها

رائِِهم المقههررة  للحهههد  المقابهههل المههالي و العلميههة لهههدرجاتهم المحههددة التهههدريس عههالوة فيهههها بمهها ِلنُظهههَ

 التهههدريس بالدراسهههات  لسهههاعات  األقصههه  للحهههد  المهههالي والمقابهههل اإلضهههافية السهههاعات  مهههن األقصههه 

 العليا.

 الكليههات  ءاعمههد  ورؤسههاء البلههديات وكههذل  قبههل مههن والمختههارون مجلههس الههوزراء مههن المكلفههون -ج

ً  بالجامعهههة اإلدارات  ومهههدراء ووكهههالء الشهههؤون العلميهههة  المرتهههب المقهههرر بمهههنحهم ويعهههاملون ماليههها

المحهههددة  التهههدريس عهههالوة فيهههها بمههها لهههدرجاتهم المقهههررة والعهههالوات  والمزايههها العلميهههة لهههدرجاتهم

 ومهها اإلضههافية التههدريس سههاعات  مههن سههاعات  سهه   (6) لعههدد  المههالي المقابههل و العلميههة لههدرجتهم

 الفعلي. التدريس ساعات  من يقوم بك

ل -د   العهههالي ماليههها التعلهههيم ومؤسسهههات  والكليهههات  بالجامعهههات  المكاتهههب  ومهههدراء األقسهههام رؤسهههاء يُعَامهههَ

 عههالوة فيههها بمهها لههدرجاتهم المقههررة والعههالوات  والمزايهها العلميههة لههدرجاتهم المقههرر بمههنحهم المرتههب 

 سهههاعات  مهههن سهههاعات  ( أربهههع (4  لعهههدد  المهههالي المقابهههل و العلميهههة لهههدرجاتهم التهههدريس المحهههددة

 فعلية . تدريس ساعات  من بك يقوم اإلضافية وما التدريس

تَِحق -9 أو  الكليههة فههي بالقسههم إداريههة أو فنيههة لجههان فههي بالعمههل المكلفههون التههدريس هيئههة أعضههاء يَسههْ

دهر   رئههيس الجامعههة مهههن قههرار بتحديههدها يصهههدر ماليههة مكافههأة األحهههوال بحسههب  الجامعههة وتُقهههً

 المههدة فههي مهامههها بإنجههاز اللجههان تلهه  التههزام ومههدى ومدتههك العمههل حجههم أسههاس علهه  المكافههآت 
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 مكافهههآت  فتحهههدد  الدائمهههة للجهههان بالنسهههبة أمههها ، مهمتهههها مهههن االنتههههاء التهههي يتطلبهههها

 . قرار التشكيل في أعضائها

 اإلجازات

 يختص هذا الفصل بإجازات اعضاء هيئة التدريس على النحو االتي :                          

العههام  بانتهههاء وتبههدأ ، الجامعيههة العطلههة أثنههاء تمههنح سههنوية بإجههازة التههدريس هيئههة عضههو يتمتههع - 1

َر هصْ  وال ، الجديههد  الجههامعي العههام ببدايههة وتنتهههي ، النتههائج الجههامعي وإعههالن إال  غيرههها فههي لإلجههازة يههُ

 فههي باإلجههازات  التههر يص  يجههوز ذلهه  ومههع ، بههذل  تسههمح العمههل حالههة وكانهه    اللههها بالعمههل قههام لمههن

 . استثنائية لظروف غير العطلة

 الكليههة الجامعههة اورئههيس  مههن وبقههرار يجههوز العامههة المصههلحة ومقتضههيات  الضههرورة حالههة فههي و - 2

 أن علهه  واحههد  علهه  شهههر تزيههد  ال لمههدة الجامعيههة العطلههة أثنههاء بالعمههل التههدريس هيئههة عضههو تكليههف

 لهك ُمنِحهَ   التهي عهن المهدة اإلجهازات  فهي حقهك ويسهقط المهدة  تله   عهن  األساسهي  مرتبهة  تعهادل  مكافهأة  يمنح

 . العمل عالقات  قانونب ُمَحدد  هو لما وفقا السنوية لإلجازة المقررة المدة المكافآت وتكون فيها

 واإلجهههازة مرتهههب، بهههدون الخاصهههة واإلجهههازة المرضهههية، اإلجهههازة التهههدريس هيئهههة عضهههو يسهههتحق -3

ً  لإلجهههازات  النقهههدي المقابهههل و الطارئهههة، االجهههازة و ، بمرتهههب كامهههل  لقهههانون المنظمهههة للتشهههريعات  وفقههها

 .العمل عالقات 

الكليههة  او القسههم إبههالع المههر   بسههبب  عملههك عههن المنقطههع الههوطني التههدريس هيئههة عضههو علهه  - 4

 فههور المعههالج الطبيههب  مههن تقريههر علهه  بنههاء لإلجههازة اسههتحقاقك ومههدى الصههحية حالتههك عههن لههها التههابع

 المرضية. وقوع الحالة

 لقيام بدراسهات   وذل   سنوات   أربع  كل  العلمي  للتفرع  إجازة  عل   الحصول  في  الحق  التدريس  هيئة  لعضو  -  5

 نقص   لسد   وذل   تحقيق المخطوطات   أو  الترجمة  و  التأليف  بأعمال  القيام  أو  تجارب   أو  بحوث   إجراء  أو  علمية

 معلوماتهك وتنشهط تخصصهك فهي مجهال  بهرة علميهة  الكتسهاب   أو  العامهة  المصهلحة  تقتضيها  حاجة  أو  علمي

 . ميدان تخصصك في العلمية التطورات  آ ر عل  االطالع من وتمكينك

 : يلي ما العلمي التفرغ إجازة منحه يتم فيمن يشترط - 6
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 المههرة فههي اإلجههازة طلههب  عنههد  مسههاعد  أسههتاذ  درجههة عههن العلميههة درجتههك تقههل أاله  -أ

 أسههتاذ  درجههة وعههن الثانيههة للمههرة اإلجههازة لطالههب  بالنسههبة مشههارك أسههتاذ  وعههن درجههة األولهه 

 .التالية  اإلجازة للمرات  لطالب 

 العامههة الشههعبية اللجنههة مههن بههها المعتههرف األجنبيههة الجامعههات  إحههدى مههن قبههول علهه  يحصههل أن -ب 

 فههي رغههب  إذا أمهها العلمههي، التفههرغ إجههازة مههن الخههارجي الشههق لقضههاء العلمههي البحههث  للتعلههيم و

 . الشرط هذا من التدريس هيئة عضو بالدا ل فيُْعفَ  قضائها

 التفههرع، إجههازة طههوال العلمههي للبحههث  جهههده كههل يكههرس وأن العلميههة إلجازتههك فعليهها يتفههرغ أن -ج

 العمههل يمههارس أن أو التعههاون سههبيل علهه  ولههو بالتههدريس القيههام اإلجههازة أثنههاء يجههوز لههك وال

 الجامعة أو  ارجها . في اإلداري

نَح - 7  اقتههراح علهه  العههالي بنههاء التعلههيم مؤسسههة أو رئههيس الجامعههة مههن بقههرار العلمههي التفههرغ إجههازة تُمههْ

 أن تكههون متصههلة فههال ويجههب  كاملههة جامعيههة سههنة مههدتها وتكههون التههدريس هيئههة أعضههاء شههؤون لجنههة

 أوقههات  سههنوات متعههددة وتههنظم بقههرار مههن رئاسههة الجامعههة فههي عليههها الحصههول بقصههد  تجزئتههها يجههوز

وزيههر التعلههيم  بقههرار مههن ويحههدد  بههها التعليميههة العمليههة انتظههام علهه  يههؤثر ال بمهها اإلجههازات  هههذه مههنح

 ثالثههة عههن تقههل ال بحيههث  التههدريس بالخههارج هيئههة عضههو يقضههيها التههي المههدة العلمههي العههالي والبحههث 

ً  ويعامههل أشهههر سههتة عههن تزيههد  وال أشهههر  بالخههارج العههاملين لالئحههة بالخههارج وفقهها وجههوده أثنههاء ماليهها

 عالواتههك و مزايههاه وكافههة بمرتبههك كههامال بالههدا ل العلميههة إجازتههك قضهه  إذا التههدريس هيئههة عضههو ويتمتههع

 . االضافية الساعات  ومقابل التدريس عالوة ذل  في بما

 الحصههول بطلههب  التقههدم التههدريس هيئههة عضههو علهه  يتوجههب  العلمههي التفههرغ إجههازة علهه  للحصههول - 8

ً  بطلبههك يرفههق وأن ، بههدايتها مههن أشهههر سههتة قبههل المخههتص  القسههم إلهه  عليههها الههذي  للعمههل العلمههي ملخصهها

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تحددها التي واإلجراءات  النموذج وفق بك القيام ينوي

نَح أن يجههوز ال - 9  التههدريس هيئههة أعضههاء مههن (%  ( 15 نسههبة مههن ألكثههر العلمههي التفههرغ إجههازة تُمههْ

 العلمههي التفههرع إجههازة علهه  الحصههول طلبههات  تعههددت  وإذا ، فعههال العلمههي بالقسههم بالتههدريس القههائمين

نَح التعليميههة العمليههة انتظههام فههي بشههكل يههؤثر عمههرا ثههم  األكبههر ثههم مههرة ألول األولويههة لطالههب اإلجههازة تُمههْ

ً  األكثر العلمية ثم في الدرجة األقدم  . بالفعل نشرها تم بحوثا
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 ويصهههدر الضهههرورة، حالهههة فهههي إال العلمهههي التفهههرغ إجهههازة تأجيهههل أو قطهههع يجهههوز ال - 10

مجلههس  المخههتص  العلمههي القسههم اقتههراح علهه  بنههاء وذلهه  ، الجامعههة رئههيس مههن إو التأجيههل القطههع قههرار

 أو أسههباب القطههع انقضههاء بعههد  منههها تبقهه  مهها أو اإلجههازة فههي بحقههك التههدريس هيئههة عضههو ويحههتفع الكليههة

 . الجامعة رئيس من تجديدها قرار ويصدر ، مباشرة التأجيل

 تقريهههر تقههديم العلميهههة اإلجههازة انتههههاء مههن شههههرين  ههالل التهههدريس هيئههة عضهههو علهه  يتوجههب  - 11

 مرفقههة أجراههها التههي التجههارب  أو الدراسههات  أو المؤلفههات  أو األبحههاث  عههن العلمههي القسههم مفصههل إلهه 

 تقههديم بعههد  إال التههالي الجههامعي للعههام العمههل مباشههرة مههن تمكينههك يههتم وال أنشههطتك و مههن إنجازاتههك بنسههخ

ْه عنههك التقريههر وه  الجامعههة رئههيس إلهه  التههدريس هيئههة عضههو عههن مفصههل تقريههر إحالههة الكليههة وعلهه  الُمنههَ

 العلمههي التفههرغ إجههازة مههن التههدريس هيئههة عضههو اسههتفادة لمههدى وتقييمههها ومالحظاتههها مشههفوعا بآرائههها

 الحصههول التههدريس هيئههة لعضههو يجههوز وال أجراههها التههي التجههارب  أو األبحههاث  أو الكتههب  ونسههخة مههن

 شروطها.  الف أو السابقة اإلجازة من االستفادة في فشل إذا الحقة علمي إجازة تفرغ عل 

والتهههأليف  والبحهههوث  للدراسهههات  توجيههههها يضهههمن العلمهههي للتفهههرغ مجلهههس الجامعهههة نظامههها يضهههع - 12

 . العالي التعليم مستهدفات  وتحقق الجامعة تخدم التي والترجمة

أو  مؤسسههة أو هيئههة أو جامعههة أي مههن دراسههية منحههة أي قبههول التههدريس هيئههة لعضههو يجههوز ال - 13

ال حههال المخالفههة وفههي العلمههي العههالي والبحههث  التعلههيم وزيههر بموافقههة إال أجنبيههة جهههة أي أو حكومههة  يُحههَ

 بانتهههاء ذلهه  ثبهه   إذا الجامعههة ويعاقههب  رئههيس مههن بقههرار التأديههب  مجلههس إلهه  التههدريس هيئههة عضههو

 العقد.

 والملتقيههههات  العلميههههة والنههههدوات  المههههؤتمرات  لحضههههور التههههدريس هيئههههة أعضههههاء إيفههههاد  يجههههوز - 14

 :األتية للشروط وفقا والتجارب  التحاليل والدورات وإجراء

 الندوة. أو المؤتمر في للمشاركة مقبول بحث  التدريس هيئة لعضو يكون أن  -أ

 جامعات ليبية. في المقامة العلمية والندوات  المؤتمرات  في المشاركة للموفد  سبق قد  يكون أن -ب 

 .لها التابع الجامعة باسم المشاركة تتم أن -ج

إمكانيههة  عههدم تحاليههل أو تجههارب  إجههراء أو دورات  حضههور لغههر   اإليفههاد  يكههون مهها حالههة فههي ويشههترط

 بالدا ل. إجراؤها
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 وفقههها المتخصصهههة العمهههل وورش واالجتماعهههات  الملتقيهههات  فهههي للمشهههاركة اإليفهههاد  ويكهههون

  . والبحث العلميوزير التعليم العالي  التي يقدرها، لألسباب 

وفههي  سههابقا عليههها المنصههوص  األحههوال فههي والخههارج بالههدا ل التههدريس هيئههة أعضههاء إيفههاد  يكههون - 15

 .والتدريب  المبي   عالوة و اإليفاد  والئحتي العمل عالقات  قانون وأحكام يتفق بما األ رى األحوال

 التأديبية  النظم

 لها على النحو االتي: ةالتأديبيالمحظورة والنظم  بالمخالفات ليختص هذ الفص

 الحفههاظ علهه  و وجههك أحسههن علهه  والتربويههة العلميههة رسههالتك بههأداء االلتههزام التههدريس هيئههة عضههو علهه 

وميثهها   المهنههة أ ههال  و القههوانين أحكههام مههع يتفههق مسههلكا تصههرفاتك فههي يسههل  وأن وظيفتههك كرامههة

 . المستقرة الجامعية والتقاليد  واألصول التدريس هيئة أعضاء شرف

 -: التالية المخالفات ارتكاب التدريس  هيئة عضو  عل   يحظر - 1

أو  المحاضهههرات  عهههن المتعمهههد  الغيهههاب  مثهههل التعليميهههة واجباتهههك أداء فهههي اإلهمهههال أو التقصهههير -أ

ف مهها أداء أو عههدم قاصههرة بطريقههة ادائههها لْ  مههن بههك يَُكلههه  حكمههها أو فههي مهها أو الكليههة أو الجامعههة قِبههَ

مهههن  ذلههه  غيهههر و المراقبهههة أعمهههال أو التصهههحيح أو االمتحانهههات  بواجبهههات  القيهههام فهههي التقصهههير

 التدريس . شؤون

بمظهههر  الظهههور أو التههدريس هيئههة عضههو بمكانههة تمههس بصههورة الشههجار أعمههال فههي الههد ول -ب 

 غير الئق.

 أوليهههاء أو الطالبهههات  أو الطهههالب  علههه  بالضهههغط شخصهههية مهههآِربْ  لتحقيهههق وظيفتهههك اسهههتغالل -ج

 لغيره. أو لك منفعة عل  الحصول أو  دمة أداء عل  أمورهم إلجبارهم

 أو للتعصهههب  الهههدعوة أو الفتنهههة دعهههاوى أو الهدامهههة لألفكهههار للتهههرويج محاضهههراتك اسهههتغالل -د 

 .أو مؤسساتك بقيم المجتمع أو المساس أو الشغب  أعمال عل  التحريض  اإلرهاب أو

 جعلههها أو كليهها بإتالفههها ومكتباتههها ومعاملههها منشههاتها و الجامعههة إلمكانيههات  المتعمههد  التخريههب  -ه

 لالستعمال. غير صالحة

 بقصههد  االمتحانههات  بنتههائج التالعههب  أو الغههش مسههاعدتهم علهه  أو الطههالب  نتههائج بتزويههر القيههام -و

 المخالفههة هههذه وتتحقههق ، محابههاتهم أو الطههالب  بههبعض  اإلضههرار أو المنافسههة اإل ههالل بقواعههد 

 تغييههر أو اإلجابههة أورا  فههي المعلومههات  بإد ههال أو باالمتحانههات  المتعلقههة المعلومههات بتسههريب 

 والتزوير. الغش أعمال في يد ل مما ذل  غير و الرصد  أو عند التصحيح  الدرجات 
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 -التالية: التأديبية تالجزاءا التدريس  هيئة عضو   عل  توقع - 2

 مكتوب. واإلنذار شفويا اللوم يكون و اإلنذار أو اللوم -أ

 يجهههاوز أن يجهههوز وال الواحهههدة السهههنة فهههي الشههههرين علههه  تزيهههد  ال مهههدة المرتهههب  مهههن الخصهههم -ب 

 .قانونا عنك التنازل أو الجائز الربع بعد  شهريا المرتب  ربع العقوبة لتنفيذ هذه الخصم

 السنوية. العالوة من الحرمان -ج

 سنوات. ثالث  عل  تزيد  ال لمدة الترقية من الحرمان -د 

 كالهما. أو المالية أو العلمية الدرجة  فض  -ه

 العزل من الوظيفة. -و

 .العمل عالقات  قانون في المقررة للقواعد  وفقا العقوبات  تل  بتوقيع ويختص 

 عضههوي و رئيسهها الكليههات  عمههداء أحههد  مههن وتكههون رئههيس الجامعههة مههن بقههرار التحقيههق لجنههة تشههكل - 3

ال درجههة عههن درجههتهم تقههل ال بالجامعههة تههدريس هيئههة  نقابههة عههن منههدوب  وبحضههور علهه  التحقيههق، الُمحههَ

 حههق لهمهها يكههون وال مقههررا القههانوني بالجامعههة المكتههب  عههن ومنههدوب  الجههامعي، التههدريس هيئههة أعضههاء

 العمههل عههن احتياطيهها التههدريس هيئههة عضههو وقههف اللجنههة ، ولههرئيس الجامعههة قههرارات  علهه  التصههوي  

 المسههاس الوقههف أثنههاء يجههوز وال ، أشهههر ثالثههة تتجههاوز ال مههدةل ذلهه  التحقيههق اسههتدع  مصههلحة إذا

 األ رى. المالية مزاياه أو هيئة التدريس عضو بمرتب 

مثولههك  تههاريخ مههن أيههام ثالثههة قبههل كتابيهها وإعالنههك التههدريس هيئههة عضههو اسههتدعاء التحقيههق لجنههة علهه  - 4

 هيئههة إبههالغ عضههو الكليههةعلهه  عميههد  و ، عميههد الكليههة بمكتههب  االسههتدعاء كتههاب  بإيههداع وذلهه  أمامههها

 إعههادة إعالنههك توجههب  التحقيههق جلسههة حضههور عههن التههدريس هيئههة عضههو تخلههف إذا و كتابيهها التههدريس

د  تخلههف وإذا  اللجنههة مواجهههة علهه  و والشهههود  بالوثههائق االكتفههاء للجنههة جههاز الثههاني اإلعههالن هههذا بعههَ

الْ   االتهههام واسههتالم وثههائق أدلههة فههي ومناقشههتك أقوالههك وسههماع إليههك الموجهههة بههالتَُهمْ  التحقيههق علهه  الُمحههَ

ذ  دفاعههك  تقههديم - مهمتههها مههن الفههراغ بعههد  - اللجنههة باألغلبيههة وعلهه  التحقيههق لجنههة فههي القههرارات  وتُتَخههَ

 أوجههك وإدراج مناقشههات  مههن دار مهها  الصههة للجامعههة متضههمنا الشههعبية اللجنههة ألمههين مفصههال تقريرههها

 التدريس . هيئة عضو دفاع

 إحههدى العقوبههات  إيقههاع أو التقريههر حفههع التحقيههق لجنههة تقريههر علهه  اطالعههك بعههد  لههرئيس الجامعههة – 5

 هيئههة عضههو لههرئيس الجامعههة وقههف ويجههوز تأديههب، مجلههس تشههكيل أو صههالحياتك ضههمن تههد ل التههي
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 فهههي حهههين الفصهههل إلههه  العامهههة المصهههلحة ذلههه  تطلبههه   إذا العمهههل مهههن احتياطيههها التهههدريس

 مزاياه. أو عالواتك أو المعني بمرتب ، المساس دون الواقعة

 التالي: النحو عل  يكون للتأديب  مجلس مجلس الجامعة من بقرار يَُشكهلْ  - 6

 رئيسا             الكليات                                                            عمداء أحد  .1

 عضوا                               . القانون كليات  إحدى من  تدريس هيئة أعضاء أحد  .2

 عضوا                  . العالي التعليم مؤسسة أو الجامعة من  تدريس هيئة أعضاء احد  .3

 التدريس.                                 عضوا هيئة ألعضاء العامة النقابة أعضاء أحد  .4

 مقررا        . العالي التعليم مؤسسة أو بالجامعة، القانونية الشؤون مكتب  أعضاء أحد  .5

الْ  التههدريس هيئههة عضههو درجههة عههن اللجنههة أعضههاء درجههة تقههل أال علهه   يجههوز المجلههس وال إلهه  الُمحههَ

 التأديب. بمجلس عضوا يكون أن التحقيق لجنة في اشترك لمن

الْ  هيئهههة عضهههو التأديهههب  مجلهههس رئهههيس يُْعلهههن - 7 الهههتَُهْم  ببيهههان التأديهههب  مجلهههس إلههه  التهههدريس الُمحهههَ

األقههل  علهه  بأسههبوعين المحههددة الجلسههة قبههل وذلهه  التحقيههق لجنههة تقريههر مههن وبصههورة إليههك الموجهههة

 هيئههة التههدريس ، عضههو علههم علهه  قرينههة اإليههداع هههذا ويعههد  عميههد الكليههة بمكتههب  اإلعههالن هههذا بإيههداع

الْ  التههدريس هيئههة ولعضهو  التههي فههي األيههام بههك  اصههة بيانههات  يههةأعله   االطههالع التأديههب  مجلههس إلهه  الُمحههَ

 فههي دعههوى المنتجههة الوثههائق مههن صههور علهه  الحصههول لههك يجههوز كمهها التأديههب  مجلههس رئههيس لههك يعينههها

 االتهام. 

الْ  هيئههة عضههو إعههالن التأديههب  مجلههس علهه  - 8 تههاريخ  مههن أيههام ثالثههة قبههل كتابيهها لتأديههب  التههدريس الُمحههَ

كِ  ْودَعْ  المجلههس، انعقههاد  زمههان و مكههان االعههالن أمامههك ، ويحههدد  ُمثُْولههِ عميههد  بمكتههب  االسههتدعاء كتههاب  ويههُ

 إعههادة يحضههر توجههب  لههم وإذا كتابيهها التههدريس هيئههة عضههو إعههالن عميههد الكليههة علهه  ويتوجههب  الكليههة

 التأديههب  مجلههس جلسههات  للمجلههس  ، وتكههون باسههتدعائك علمههك علهه  قرينههة الثههاني اإلعههالن وبعههد  إعالنههك

يَة، ّرِ  علهه  و الههرئيس، منههك الههذي رجههح الجانههب  األصههوات  تسههاوت  وإذا باألغلبيههة، قراراتههك وتصههدر سههِ

الْ  التههدريس هيئههة عضههو  دفاعههك يقههدم أن ولههك أمههام المجلههس ، بشخصههك الحضههور التأديههب  لمجلههس الُمحههَ

امُ  ا تيههار لههك يجههوز كمهها كتابههك، أو شههفاهك  فههإذا ، شخصههيا وللمجلههس طلههب حضههوره  عنههك للههدفاع ُمحههَ

 إعالنك. صحة من التحقق بعد  غيابيا عليك الحكم جاز الحضور عن امتنع
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ع أن أو التهههدريس هيئهههة عضهههو ببهههراءة يحكهههم أن التأديهههب  لمجلهههس - 9  إحهههدى عليهههك يُْوقهههِ

 لجنههة تقريههر نتههائج دراسههة عنههد  لههك ينكشههف مهها علهه  بنههاء الالئحههة هههذه فههي عليههها العقوبههات المنصههوص 

 يزيههد  ال فيمهها ذلهه  كههل ، التههدريس هيئههة عضههو دفههاع وسههماع الشهههود  ومناقشههة األدلههة التحقيههق ووزن

مهههن مجلهههس  اعتمههاده بعهههد  نهائيههها التأديههب  مجلهههس قهههرار يعتبههر و ، تشهههكيلك تهههاريخ شههههرين مههن علهه 

 المختصة. المحكمة أمام إال التأديب  مجلس قرارات  في الطعن يجوز الجامعة وال

مجلههس  مههن قبولههها حههال فههي اسههتقالتك أو التههدريس هيئههة عضههو بوفههاة التأديبيههة الههدعوي تنقضههي - 10

 الواقعههة عههن المدنيههة الناشههئة أو الجنائيههة الههدعاوى علهه  التأديبيههة الههدعوى انقضههاء يههؤثر وال الجامعههة،

 ذاتها. 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس المغتربين 

 المغتربين  عل  النحو االتي:  التدريس هيئة يختص هذا الفصل بشؤون أعضاء

  عند   عليهم وتسري ، ذل  الحاجة استوجب   مت  غير ليبيين  تدريس هيئة  بأعضاء االستعانة للكلية يجوز - 1 

 كافة عليهم  تسري كما الدولة موظفي سائر لها يخضع التي األنظمة واللوائح و  القوانين أحكام معهم التعاقد 

 العالي.  التعليم مؤسسات  في بها المعمول النظم

م - 2 نَّظِ د   ، عقههد مغتههرب  ، المغتههربين التههدريس هيئههة أعضههاء مههع الكليههة عالقههة يههُ وزارة  قبههل مههن يُعههَ

 عضههو حقههو  العقههد  هههذا يتضههمن أن العالقههة ويجههب  ذات  الجهههات  مههع بالتنسههيق العلمههي والبحههث  التعلههيم

 ومرافقيههك هههو  ههدمات  مههن لههك يقههدم ومهها حقوقههك الماليههة األ ههص  وواجباتههك وعلهه  المغتههرب  التههدريس هيئههة

 سههاعاتك عههدد  األ ههص  وعلهه  واجباتههك كمهها يتضههمن الحقههو  ذلهه  مههن وغيههر والطارئههة العاديههة إجازاتههك و

 اللجان العلمية والفنية.  في من أعمال بك يَُكلهف وما والبحثية التدريسية

درج للتجديههد، قابلههة دراسههية سههنة العقههد  مههدة تكههون - 3 الخدمههة  بنهايههة المتعلقههة الحقههو  العقههد  فههي وتههُ

رر خ مههن كههاف عههدد  مههن العربيههة باللغههة العقههد  ويُحههَ  إبههالغ التعليميههة المؤسسههة وعلهه  األصههلية، النُسههَ
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 ، إنهائههك فههي رغبهه   إذا األقههل علهه  واحههد  بشهههر العقههد  نهايههة قبههل التههدريس عضههو هيئههة

 بثالثههة العقههد  مههدة نهايههة قبههل التعليميههة المؤسسههة إبههالغ شههرط عقههده  إنهههاء هيئههة ،التههدريس لعضههو ويجههوز

 شهور.

دفع - 4 فيمهها  النافههذة للتشههريعات  وتخضههع الليبههي بالههدينار المغتههربين التههدريس هيئههة أعضههاء مسههتحقات  تههُ

 األجنبية. العمالت  إل  والتحويل الرسوم و بالضرائب  يتعلق

مههن  عليههها الحههائزين العلميههة درجههاتهم وفههق المغتههربين التههدريس هيئههة أعضههاء مههع التعاقههد  يههتم - 5

دهقَة أصههلية مسههتندات  مههن مهها يقههدمون وفههق األصههلية جامعههاتهم ة الجهههات  مههن وُمصههَ  غيههر وفهه  الُمْختَصههه

دْ  األحهههوال ذلههه  مهههن دِّ د  العلميهههة الدرجهههة التعليميهههة المؤسسهههة تُحهههَ  شهههؤون لجنهههة رأي علههه  بنهههاء للمتعاقهههِ

 الالئحة. هذه أحكام وفق فتتم التالية ترقياتهم أما التدريس أعضاء هيئة

 الالئحههة عليههها نصهه   التههي المحظههورات  إلهه  إضههافة المغتههرب  التههدريس هيئههة عضههو علهه  يحظههر - 6

 :-ما يلي  501

لْ  ممهها لغيههره أو لههك  اصههة مصههالح علهه  للحصههول الههوظيفي مركههزه اسههتعمال -أ والنزاهههة  بالثقههة يُخههِ

 واالعتبار.

كتههابي  بههإذن إال بدونههك أو بههأجر معههها المتعاقههد  العههالي التعلههيم مؤسسههة أو الجامعههة  ههارج العمههل -ب 

 بذل .  اص 

عُ  التههي السههرية المعلومههات  أو البيانههات  إفشههاء -ج  قائمهها االلتههزام هههذا يَْبقههَ  و وظيفتههك بسههبب  عليههها يطهلههِ

  دماتك. انتهاء بعد  حت 

 كتابي. إذن بدون عقده سريان أثناء الخارج إل  السفر -د 

 . لها احترامك عدم إظهار أو االجتماعية التقاليد  و المرعية بالعادات  اإل الل -ه

أو  الطهههالب  مهههع ماليهههة عالقهههات  أيهههة فهههي الهههد ول أو بدونهههك أو بهههأجر الخاصهههة الهههدروس إعطهههاء -و

 ذويهم.

 بههأمن المسههاس شههأنك مههن عمههل أي فههي المشههاركة أو يرافقههك مههن أو هههو سياسههي نشههاط أي ممارسههة -ز

 والمجتمع. الدولة

التهههدابير  اتخهههاذ  فهههي اإلهمهههال أو بالدولهههة الليبيهههة بهههك المعمهههول الصهههحي بالنظهههام االلتهههزام عهههدم -ح

التشههريعات  تقضههي لمهها وفقهها تفاقمههها أو األمههرا   انتقههال عههدم لضههمان الالزمههة الطبيههة والفحههوص 
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 المجلههس علهه  اإلحالههة أو العقههد  إنهههاء المحظههورات  هههذه ارتكههاب  علهه  ويترتههب  النافههذة

 تههدريس هيئههة عضههو أي مههع التعاقههد  إعههادة ال يجههوز و الالئحههة، هههذه عليههك تههنص  لمهها التههأديبي وفقهها

 صحية. أو تأديبية أو علمية ألسباب  عقده  انته   مغترب إذا

 أساتذة الشرف واألساتذة الزائرون والمتعاونون 

 :   والمتعاونون عل  النحو االتي  الزائرون واألساتذة الشرف يختص هذا الفصل بشؤون أساتذة
لههذل  مهها  ويشههترط تقاعههدهم فههور بالجامعههة شههرف أسههاتذة المتقاعههدون التههدريس هيئههة أعضههاء يُعههد  - 1

 -يلي :

 تخصصك. مجال في الدقيقة اإلجازة عل  حاصال المعني يكون أن ❖

 مشارك. أستاذ  عن تقاعده قبل العلمية درجة تقل أال ❖

رقههم  القههانون وأحكههام تتفههق التههي العارضههة و الوقتيههة باألعمههال القيههام علهه  بهههم االسههتعانة تقتصههر أن ❖

 . بمقتضاه الصادرة والقرارات  إليها المشار وتعديالتك مسيحي، 1980 لسنة 13)) 

َوة الشهههرف وألسهههاتذة  و المعامهههل و والمكتبهههات  كالمكاتهههب  الجامعهههة، إمكانيهههات  اسهههتخدام بهههزمالئهم، أُسهههْ

 بها التدريس هيئة ألعضاء تسهيالت  من الجامعة تقدمك مما ذل  غير و الورش،

مههع  العههالي التعلههيم مؤسسههة أو الجامعههة تعقههدها التههي العلمههي التعههاون اتفاقيههات  أحكههام مراعههاة مههع - 2

المخههتص  العلمههي القسههم اقتههراح علهه  بنههاء العههالي التعلههيم مؤسسههة أو للجامعههة يجههوز األ ههرى الجامعههات 

 فههي مههنهم لالسههتفادة العالميههة الكفههاءات  ذوي مههن وممتحنههين زائههرين أسههاتذة دعههوة مجلههس الكليههة وموافقههة

 معههاملتهم الماليههة وتسههري بشههأن اوالعليهه الجامعيههة للدراسههات  االمتحانههات  وإجههراء المحاضههرات  إلقههاء

 حملههة مههن يكههون نأ ليبيهها  ههارج مههن الزائههر األسههتاذ  فههي الزائههرين  ويشههترط لألطبههاء المقههررة األحكههام

 فيشههترط الليبيههون مسههاعد أمهها األسههاتذة أسههتاذ  درجههة عههن تقههل الدرجههة العلميههة وأال الدقيقههة، اإلجههازة

 الدكتوراه ( ) الدقيقة اإلجازة درجة عل  حصولهم

 الصههالح العههام ومقتضههيات  الضههرورة حالههة فههي العههالي التعلههيم مؤسسههات  لمجلههس الجامعههة أو يجههوز - 3

هيئهههة  أعضهههاء غيهههر مهههن العلميهههة الشهههروط فهههيهم تتهههوفر الهههذين الخبهههرة ذوي مهههن باألسهههاتذة االسهههتعانة

السههاعات  مقابههل مههن نُظههراؤهم يتقاضههاه مهها أسههاس علهه  ماليهها ويعههاملون التعههاون سههبيل علهه  التههدريس

 واألطروحههات  الرسههائل علهه  واإلشههراف العلميههة بههالبحوث  للقيههام تجههوز االسههتعانة بهههم كمهها ، اإلضههافية

َوة - ولههههم ، ومناقشهههتها الجامعيهههة والمكتبهههات  كالمكاتهههب  الجامعهههة إمكانيهههات  اسهههتخدام - بهههزمالئهم أُسهههْ
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 التههدريس هيئههة لعضههو الجامعههة تقههدمها التههي التسهههيالت  مههن ذلهه  غيههر و والههورش والمعامههل

َولِّي المتعهههاونين لألسهههاتذة يجهههوز ال األحهههوال جميهههع بهههها وفهههي  إداريهههة مهمهههات  أو مسهههؤوليات  أي تهههَ

 مكوناتها . أحد  بالجامعة أو

 الصههادرة بمقتضههاه واللههوائح العمههل عالقههات  بشههأن ، 1378 لسههنة (12) رقههم القههانون أحكههام تسههري - 4

 علهيهم أحكهام تسهري كمها ( 501الالئحهة ) فهي نهص  بشهأنك  يهرد   لهم  مها  كهل  فهي  التهدريس  هيئهة  عضهو  عل 

 بك. المعمول التقاعد  قانون
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بعض النماذج المستخدمة بإدارة شؤون أعضاء هيئة  

 التدريس عضو هيئة التدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   دولــــة لـيــبــيـا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة طرابلس
 

 

 

 لجنة شئون اعضاء هيئة التدريس

 إجراءات الترقية

 

 

 

 



 

 

ذج طلبانم  

ترقية    

 لعضو هيئة

 تدريس

 

 
 

 



 جامعة طرابلس

عضاء هيئة التدريسشؤون أ دارةإ  

 طلب ترقية عضو هيئة تدريس
.....الاسم بالكامل /..............................................................................................................  

..............................................................الكلية /...............................................................  

.....القسم التابع له /............................................................................................................  

.......................................................................المؤهل /......................................................  

....................................................... التخصص ...................../........................ومكان الحصول عليه تاريخ

.................................................../......................................................................  

..الدرجة العلمية الحالية /.....................................................................................................  

..........................................رقم القرار وتاريخه /............./ .......................... تاريخ الحصول عليها  

 الدرجة العلمية المطلوب الترقية إليها /.....................................................................................

المقدم للترقية:المبتكر الكتب المؤلفة او العمل الابداعي بيان بالبحوث العلمية أو   

أو العمل الابداعي عنوان البحث أو الكتاب جهة النشر تاريخ النشر  ر.م 

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

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

................ ................................ ..................................................................... 3 

................ ................................ ..................................................................... 4 

................ ................................ ..................................................................... 5 

هيئة التدريس بصحة البيانات المدونة أعلاه والتي يؤكد من خلالها استيفاءه للشروط  يقر عضو

ويتحمل مسئولية ذلك.للتقديم للترقية المطلوبة   

لاسم...........................................ا  

لتوقيع........................................ا  

........................................لتاريخا  
 
 
 
 
 
 
 

(1نموذج )  



بشأن ترقية عضو هيئة تدريس إجراءات القسم  
 

ية /..............................................................................الكل......القسم /...............................  

/...........................................................................................................تاريخ استلام الطلب   

 تاريخ عرض موضوع الطلب على مجلس القسم /..........................................................................

........................................................................................ملخص قرار مجلس القسم / ...........  

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

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

تمت  عليهو مطابقتها(تبين لمجلس القسم )مطابقتها / عدم  بطلب الترقيةراجعة البيانات المدرجة موب

 :بالآتيالتوصية 

................................. للدرجة العلمية التاليةاءات الترقية على استكمال إجر  الموافقة()الموافقة / عدم   

 

مجلس القسم لجنة التقييم من الاخوة: يقترح  

 

 اسم المحكم الجامعة التابع لها الدرجة العلمية التخصص

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

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

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

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

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

 
 

 

 اسم رئيس القسم ............................................

 التوقيع..........................................................

 التاريخ...........................................................
 
 
 
 
 
 

(2نموذج )  



 إجراءات مكتب شئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية

 تاريخ استلام المستندات من القسم المختص ................................................................... 

 مستنداتعدد المشاريع أو البحوث المستلمة وفق ال ............................................................. 

  يقر مكتب شئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية انه بمراجعة البيانات المتعلقة بطلب الترقية

 جنةل من صحة البيانات ويوصي المكتب بعرضها على التأكدوالمستندات المرفقة بالطلب تم 

 شئون اعضاء هيئة التدريس.

 ملاحظة:مع 

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

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

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

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

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

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

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

 

شئون اعضاء هيئة التدريس بالكلية دير مكتبم  

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

...................................................... التوقيع:  

                   

..................................................... التاريخ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3نموذج )  



ن اعضاء هيئة التدريسؤوإجراءات إدارة ش  
 

  لمعاملةاتاريخ استلام......................................... 

  اجتماعها رقم تم عرض الموضوع على لجنة شئون اعضاء هيئة التدريس في).........................( 

 ...............(بتاريخ )................            

قسم كل من ال وبمراجعة البيانات المتعلقة بطلب الترقية والمستندات المرفقة بها وعلى توصية

بعرض الموضوع على ادارة شئون اعضاء هيئة  اعضاء هيئة التدريس بالكلية ومكتب شئونالمعني 

 فإنه تم:  ريس التد

  بتاريخ .........................................................التحكيم إحالة مشروع القرار بتشكيل لجنة 

  (  تاريخه ...................)رقم قرار تشكيل لجنة التحكيم..................................................... 

  والبحوث الى اعضاء لجنة التحكيم................................................تاريخ احالة القرار.......... 

 :تم استلام نتائج التحكيم وفقاً للآتي 

  اسم المحكم النتيجة تاريخ استلام النتيجة

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

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

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

 ...( ..........النهائية على لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس في اجتماعها رقم )..........وقد عرضت النتائج 

........... اعتباراً .....................ئة التدريس إلى درجة.بترقية عضو هي وأوصتبتاريخ )..............................( 

................................................................................................................من تاريخ   

 

     شئون اعضاء هيئة التدريسادارة  مدير  

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

...................................................... التوقيع:  

                   

..................................................... التاريخ:  
 

                               

(4نموذج )  



 دولة ليبيا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة طرابلس

 شؤون اعضاء هيئة التدريسادارة 

 مباشرة عمل عضو هيئة تدريسنموذج 

 

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

  

 الرقم الوطني ثالثي   االسم

 الدرجة االكاديمية المؤهل العلمي

 التخصص الدقيق التخصص العام

 تاريخ المباشرة نوع المباشرة* 

 .أخرى أسباب-مره  أول تعيين- بعد اإليفاد العودة- من الندب او اإلعارة إنهاء-ألعلميبعد إجازة التفرغ  العودة- الصيفية اإلجازةالعودة من *        

 واللوائح المعمول مخالفاُ للعقد ذلك أعتبرالدولة الليبية وإذا تبين غير  العمل لدى ازدواجية مني بعدمإقرار هذا يعتبر          

 مسئولية ذلك. وأتحملبها في الجامعات الليبية          

 

 توقيع عضو هيئة تدريس..........................................          

 .............................................................. التاريخ         

 

 رئيس القسم                                                                                                               

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

 

 يعتمد

 عميــــــــــــــد الكلية

 

 

 

 ..........................: .................................................................................التدريساعضاء هيئة  دارة شؤونإبخاص 

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

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

 نسخ:  ثالثةعد من ي
 ش.أ.ه.ت ادارة  

 االدارة المالية
  القسم المختص



 دولــــة لـيــبــيـا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة طرابلس
 

 

 

 لجنة شئون اعضاء هيئة التدريس

 تفرغإجراءات طلب الحصول على إجازة 

 

 

 



 

 

 جامعة طرابلس

 الإدارة العامة لشؤون اعضاء هيئة التدريس

 إجازة تفرغ علميطلب 
 

 الطلب والعمل المقترح ومكان االجازة.بيانات عن مقدم  ول:األالقسم 

 اوالً بيانات عن مقدم الطلب:

 .الميالد: ...........................................تاريخ ومكان    .بالكامل: ..............................................االسم 

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

 مكان وتاريخ الحصول عليه: ................................... .العلمي: ..............................................المؤهل 

 ..................................... عليها:...............................الدرجة االكاديمية وتاريخ الحصول  التعيين: تاريخ

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

 .العلمية: ...............................عدد مرات التمتع باإلجازة  ..............علمية: ....................جازة تاريخ اخر إ

 حالة التمتع بها(. )فيالسابقة  لإلجازاتثانياً بيانات 

 لعملانوع 

 تحقيق مخطوط               غيرها  ترجمة               تأليف                بحث            تجربة           

الملخص: 

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

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

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

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

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

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

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

 (1نموذج )



 إجازة التفرغ. لخال ثالثاً مقترح العمل 

 :بيانات عن مكان قضاء االجازة الدراسية (أ

 ..................مكان قضاء االجازة.............................................................................. .1

 .....................................................................................سسة التعليمية المستضيفة ؤالم .2

 ......................عنوان المؤسسة بالكامل ..................................................................... .3

 

 :المستهدف بيانات عن المشروع (ب

عنوان وفكرة المشروع  .1

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

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

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

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

 المشروع.ملخص خطوات  .2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (2نموذج )



 المشروع. تنفيذاالدوات والمراجع المتوقع االستعانة بها اثناء  .3

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

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

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

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

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

 

يقر مقدم الطلب بصحة البيانات المدونة ويتعهد بااللتزام بنصوص الئحة أعضاء هيئة التدريس الوطنيين 

 العلمي:والتشريعات ذات العالقة بموضوع إجازة التفرغ 

 التدريس.................................................................................................اسم عضو هيئة 

 التوقيع ..............................................                        التاريخ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3نموذج )



 من قبل القسم: أيعب نموذج :الثاني القسم

 بأن السيد ................................................................................................................

 ...........................................................................عضو هيئة التدريس بالقسم ودرجته العلمية 

بناء حه وقد تم ترشي لعلمياللحصول على إجازة التفرغ الفترة القانونية التي تؤهله  أمضيوحيث ان المعني قد 

 .تخصصه الدقيقالمقترح يتناسب و البحثوأن على االولويات الواردة بالئحة شئون اعضاء هيئة التدريس 

 ( من% 15على سير العمل بالقسم وهو في حدود النسبة المقررة ) سلبا   ؤثرت وأن منحه إجازة التفرغ العلمي ال 

 عدد اعضاء هيئة التدريس بالقسم وهم ...................عضوا  

  

 قم ).....( رالعادي  اجتماعهوبناء على ما ورد فقد تم عرض موضوع طلب إجازة المعني على مجلس القسم في 

........ ويوصي بالموافقة على منح المعني إجازة التفرغ العلمي خالل العام ..........للعام الجامعي ...............

 هاد التقرير النهائي عن عمل..... وسيتولى القسم متابعة تكليف المعني بإعد............................ الجامعي

 .هوذلك حال عودته لمباشرة عمل الجازةاخالل 

 

 

 رئيس القسم:

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

 التوقيع ....................................................

 

 

 يعتمد                                                                                  

 عميد الكلية                                                                               

 

 

 (4نموذج )



 اعضاء هيئة التدريس. دارة شؤونمتابعة ا لثالثاالقسم 

 .الطلب: ...................................................................................................تاريخ استالم 

 ........................................................ التدريس:تاريخ عرض الطلب على لجنة شئون اعضاء هيئة 

 .المحضر: .........................................رقم 

 .تاريخـــــــــه: .........................................

 الموافقة                                                       عدم الموافقةالتوصـــــية:  

 

في حالة عدم الموافقة تدون االسباب ويخطر المعني بذلك عن طريق القسم التابع له.  مالحظات:

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

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

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

 

 

 

 يعتمد                                                                       

                                               

  شؤون اعضاء هيئة التدريسادارة مدير                                                  

 

 

 

 

   

 (5نموذج )
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة طرابلس  

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 نموذج تقييم إنتاج علمي
  

 أوالً : بيانات عن مقدم اإلنتاج العلمي . 

 :............................................. الكلـــية:............................................ تاريخ صدورهرقم قرار تشكيل اللجنة :...................................

 ...........................................................التخصص العام: .............................................القسم: ................................................

 .. الدرجة المطلوبة للترقية :..............................................................................................التخصص الدقيق :................................

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان اإلنتاج العلمي المقدم للترقية ر.م

1    

2    

3    

4    

5    
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 ثانياً : التقييم .

 نوع اإلنتاج العلمي .  -1

 نشاط علمي (.     -دراسة تخصصية       -كتاب منهجي      -كتاب مرجعي       -ورقة بحثية       )  البحث األول :

 نشاط علمي (.     -دراسة تخصصية       -كتاب منهجي      -كتاب مرجعي       -ورقة بحثية       ) : البحث الثاني 

 نشاط علمي (.     -دراسة تخصصية       -كتاب منهجي      -كتاب مرجعي       -ورقة بحثية       ) : البحث الثالث 

 نشاط علمي (.     -دراسة تخصصية       -كتاب منهجي      -كتاب مرجعي       -ورقة بحثية       )  :البحث الرابع 

 نشاط علمي (.     -دراسة تخصصية       -كتاب منهجي      -كتاب مرجعي       -ورقة بحثية     )  :البحث الخامس 

 في . اإلنتاج العلمي منشور -2

  .( مؤتمر علمي عالمي     ) -مؤتمر علمي محلي (    ) -مجلة علمية عالمية (     ) -مجلة علمية محلية (    )  البحث األول :

 .( مؤتمر علمي عالمي     ) -مؤتمر علمي محلي (    ) -مجلة علمية عالمية (     ) -مجلة علمية محلية (   )  البحث الثاني :

 .( مؤتمر علمي عالمي     ) -مؤتمر علمي محلي (    ) -مجلة علمية عالمية (    ) -مجلة علمية محلية (   )  البحث الثالث :

 .( مؤتمر علمي عالمي     ) -مؤتمر علمي محلي (    ) -مجلة علمية عالمية (    ) -مجلة علمية محلية (    ) بع :البحث الرا

 .( مؤتمر علمي عالمي    ) -مؤتمر علمي محلي (    ) -مجلة علمية عالمية (    ) -مجلة علمية محلية (   )  البحث الخامس :

 بالتخصص .العلمي عالقة اإلنتاج  -3

 غير مرتبط بالتخصص (.       - له عالقة بالتخصص       - مرتبط بالتخصص      )البحث األول :  

 غير مرتبط بالتخصص (.       - له عالقة بالتخصص       - مرتبط بالتخصص      )  البحث الثاني :

 غير مرتبط بالتخصص (.       - له عالقة بالتخصص       - مرتبط بالتخصص      )  البحث الثالث :

 غير مرتبط بالتخصص (.       - له عالقة بالتخصص       - مرتبط بالتخصص      )  البحث الرابع :

 غير مرتبط بالتخصص (.       - له عالقة بالتخصص       - مرتبط بالتخصص      ) البحث الخامس :

 العلمي . أهمية اإلنتاج  -4

 ضعيف (.       -قليل األهمية        -متوسط األهمية        -مهم         -مهم جدا      ) البحث األول :  

 ضعيف (.       -قليل األهمية        -متوسط األهمية        -مهم         -مهم جدا      )   البحث الثاني :

 ضعيف (.       -قليل األهمية        -متوسط األهمية        -مهم         -مهم جدا      )   البحث الثالث :

 ضعيف (.       -قليل األهمية        -متوسط األهمية        -مهم         -مهم جدا      )   البحث الرابع :

 ضعيف (.       -قليل األهمية        -متوسط األهمية        -مهم         -مهم جدا      )  البحث الخامس :

 



3 
 

 . صالح للترقية بدرجة - خالصة رأي المقيم في اإلنتاج العلمي المقدم -5

 .(    لغير مقبو         - مقبول       )    : البحث األول 

 .(    غير مقبول          - مقبول       )    البحث الثاني :

 .(    غير مقبول          - مقبول       )    :البحث الثالث 

 .(   غير مقبول           - مقبول       )    البحث الرابع :

 .(   غير مقبول         - مقبول       )   البحث الخامس :

 . يوصى المقيم بقبول اإلنتاج العلمي المقدم للترقية إلى درجة  - النتيجة النهائية للتقييم -6

 أستاذ (.      -أستاذ مشارك        -أستاذ مساعد        -محاضر       )

 المقدم للترقية لألسباب التالية .يوصي المقيم بعدم قبول اإلنتاج العلمي  -7

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

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

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

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         ................الجهة التابع لها.. ......................يةأسم المقيم.......................................... الدرجة العلم

    ...أسم المصرف ..................................................... رقم الحساب ........................................

 .............التاريخ ................................... .....................................التوقيع .........................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس.

 تم عرض نتائج التقييم في محضر اجتماع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس رقم )  ( بتاريخ       /      /         .

 وكانت التوصية : باعتماد الترقيــــــة 

 عدم اعتماد الترقية                     

 

 

 مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس  ومقرر اللجنة                                                                     

 ...................................... -االســــم :                                                          

 ....................................... -التوقيع :                                                          

 ...................................... -التاريخ :                                                         

 



 

 

      
 

 

 

 بعض المصادر التي تم االستعانة بها: 

 جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي.دليل ضمان  •

 (.2010( لسنة )501الئحة تنظيم التعليم العالي ) •

 الالئحة الداخلية للدراسات العليا والتدريب. •

 

 

 

 

 

 

 

 الي اللجنة االولمبية الليبية   وفي ختام هذا الدليل نتقدم بالشكر والتقدير

 هذا الدليل   ونشر  ةعا في طبعلى دعمها 

 




