
1 
 

 

 
 
 
 

 

 أعضبء هيئة انتدريس  دنيم
 بكهية انطب انبيطري ـ جبمعة طرابهس 

 

 انفصم األول
 أحكام عامة 

 
 (1) مادة

العاملٌن  بكلٌة الطب البٌطريوالمعٌدٌن ء هٌئة التدرٌس أعضا علىتسري أحكام هذه الالئحة    
 .بجامعة طرابلس

 (2مادة )
ٌمصد بعضو هٌئة التدرٌس فً ممام تطبٌك أحكام هذه الالئحة كل من ٌحمل مإهالً علمٌاً     

وٌشغل إحدى الدرجات العلمٌة المنصوص علٌها  العلوم الطبٌة البٌطرٌة، مجاالت عالٌاً فً أحد
 ( من هذه الالئحة. 3فً المادة )

 

 (3مادة )
على النحو  ٌمابلها من الدرجات الوظٌفٌة وما تحدد الدرجات العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 التالً:
 
 الرابعة عشر أستـــــــــاذ: .1
 الثالثة عشر  مشارن:أستاذ  .2
 الثانٌة عشر مسـاعد:أستاذ  .3

 عشر ةمحاضـــــــــر: الحادٌ .4
 العاشرة مساعد:محاضر  .5
 التاسعة  .المعٌـــــــــــــد:6
 
تنظم أوضاع المعدٌن وشروط وطرق تعٌٌنهم وحمولهم وواجباتهم بنظام خاص  

 .بما ٌتفك وإحكام التشرٌعات النافدة وزارة التعلٌمتضعه 
اولة أعمال أخرى ذات إذن كتابً من رئٌس الجامعة مزعلى  وٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس بناءً 

واجباته إذا كان ذلن ال ٌإثر على مستوى األداء العلمً وال ٌتعارض مع  ،صلة بتخصصه
 ومهامه األصلٌة بالجامعة.
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 الفصل الثاني
 والواجبات لمدة محدودة التعاونالنقل والندب والتعاقد والترقية و

 
 (4مادة )

 ووالبحث العلمً أٌها مهنة التدرٌس ضٌتولى عضو هٌئة التدرٌس المٌام باألعمال التً تمت 
 .وفماً للتشرٌعات النافذةأو التً ٌجوز له المٌام بها  المهام األخرى المكلف بها

 
 (5مادة )

وتتولى لد اعالتعٌٌن بطرٌك الت وٌكون ةبمرار من مجلس الجامععضو هٌئة التدرٌس ٌن عٌ 
وزارة التعلٌم أعداد صٌغة العمد وشروطه متضمنا حموق وواجبات عضو هٌئة التدرٌس 

 .الغرض
 

 (6مادة )
تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس بالكلٌة بعد توصٌة المسم العلمً بالكلٌة والتؤكد من لدرته من خالل ٌتم 

محاضرات أو أبحاث أو تجارب ٌطلب منه تمدٌمها فً مجال تخصصه تثبت كفاءاته ألداء 
 .بالجامعةمهمته باعتباره عضو هٌئة تدرٌس 

 
جراءات التعٌٌن بما ٌضمن المنافسة ٌحدد فٌه إنظام التعٌٌن الذي  حالةاوزارة التعلٌم  تولىت

 والشفافٌة فً التعٌٌن واالرتماء بجودة أعضاء هٌئة التدرٌس.
 

 (7مادة )
تتولى لجنة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة فحص األوراق والشهادات ومطابمتها للتؤكد من 

مالحظاتها مع  متضمنةرئٌس الجامعة  إلىالطالب لشروط التعٌٌن وترفع توصٌاتها  استٌفاء
 نظام التعٌٌنالتً ٌحددها  األسس بعٌن االعتبار األولٌة فً التعٌٌن من بٌن المتمدمٌن وفما األخذ

 .الصادر من وزارة التعلٌم العالً
 

 (8مادة )
تبدأ من تارٌخ تها سنة شمسٌة كاملة مد لالختبار هبعد التعالد معع عضو هٌئة التدرٌس ٌخض 

 لتولى هذه الوظٌفة. جدارتهإلثبات مباشرته للعمل 
والكلٌة التابع لها وتحسب فترة االختبار وال ٌتم تثبٌته بصفه نهائٌة إال بتوصٌة من المسم العلمً 

للجامعة إنهاء العمد  ٌجوزجدارته إذا فشل عضو هٌئة التدرٌس فً أثبات و ةمن مدة األلدمٌ
 االختبار.خضع فٌها المدة التً  طوالالمالٌة  دون المساس بحموله، وذلن بدون أندار

ا فً وظٌفته من تارٌخ عمد اعتبر عضو هٌئة التدرٌس مثبتللوإذا انتهت مدة االختبار دون إنهاء 
 .التعالد

 (9مادة )
لٌكونوا أعضاء هٌئة تدرٌس بمرحلة التعلٌم  أعدوافً التعٌٌن للمعٌدٌن الذٌن تعطى األولوٌة 

عد إعالن الكلٌة عن العالً أما غٌرهم من حملة المإهالت العلٌا فٌتم تعٌٌنهم حسب الحاجة ب
 .مسابمة بٌن المتمدمٌن ، وٌتم التعٌٌن بعد إجراءةالمطلوب حاجتها للتخصصات
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والعلٌا، كما ٌشترط فً األفضل درجة فً مرحلتً الدراسة الجامعٌة  ٌتم التعٌٌن من بٌنو
على األلل وأن تكون الدرجة العلٌا  جٌد مبتمدٌر عاتكون الدرجة الجامعٌة األولى  أنالمتمدم 

، وٌبٌن نظام التعٌٌن إجراءات االمتحانات والمنافسة بما طابمة فً التخصص للدرجة الجامعٌةم
 ٌضمن الشفافٌة وجودة أعضاء هٌئة التدرٌس.

 
 
 

الحصول على تمدٌر عام جٌد فً المرحلة الجامعٌة األولى حملة اإلجازة شرط  وٌستثنى من
 (.))الدكتوراه(الدلٌمة 

 
 
 
 (11مادة )

، ٌعٌن على الدرجة العلمٌة الممنوحة له من عند تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من خارج الجامعة
 معترف بها.علمٌة الجامعات األخرى أو مراكز أبحاث 

هٌئة التدرٌس المعٌن من خارج الجامعة بدرجته الوظٌفٌة  وفً جمٌع األحوال ٌحتفظ عضو
مهما كانت الدرجة العلمٌة المعٌن علٌها، أما ترلٌته للدرجة العلمٌة التالٌة فال تتم إال وفما للمدد 

وتحسب له فً هذه الحالة مدة الخبرة التً لضاها فً  ،والشروط المنصوص علٌها فً الالئحة
 ول على الترلٌات العلمٌة.التدرٌس الجامعً وذلن للحص

 
 (11مادة )

 يلي:ما مساعدا  درجة محاضرا  على للتعيين يشترط 
 األلل.لد تجاوز سنتٌن على  ىن ٌكون حصوله على الدرجة الجامعٌة األولأـ 1
  اللٌبٌة أو ما ٌعادلها  من إحدى الجامعات ))الماجستٌر((على اإلجازة العالٌة  ن ٌكون حاصالً أـ 2

 الشهادات.من الجهة المختصة بمعادلة  معترف بها أخرىو مإسسة علمٌة أمن أي جامعة     
 شمسٌة.ٌزٌد عمه عن خمسة وثالثٌن سنة  أالـ 3
 

 (12مادة )
 -يلي: ما  محاضرعلى درجة لتعيين يشترط 
اإلجازة الجامعٌة  علىاأللل بعد حصوله  ىعل خمس سنواتمدة  ىنهأن ٌكون لد أ  -1

 األولى.
و أ الجامعات اللٌبٌة ىحدإمن  اإلجازة الدلٌمة أوالعالٌة اإلجازة  علىن ٌكون حاصالً أ  -2

من الجهة المختصة معترف بها  ىخرأو مإسسة علمٌة أما ٌعادلها من أٌة جامعة 
 الشهادات.بمعادلة 

أن ٌكون للحاصل على اإلجازة العالٌة لد أعد بحثا فً مجلة أو دورٌة علمٌة محكمة  -3
 للترلٌة.وٌخضع بحثه للتمٌٌم وٌمرر الممٌمون استحماله 

اإلجازة العالٌة والشهادات المعادلة لها خبرة فً مجال التدرٌس  ىٌكون للحاصل عل أن  -4
 .مساعدبعد شغله لدرجه محاضر  األلل ىالجامعً لمدة أربع سنوات عل

 شمسٌة.أال ٌزٌد عمره على خمسٌن سنة  -5
 
 

 (13مادة )
 -يلي: ما ا مساعد درجة أستاذا  على  للتعينيشترط 
اإلجازة الجامعٌة  لىاأللل بعد حصوله عى مدة ثمانً سنوات عل أنهىأن ٌكون لد  -1

 .ىاألول
ما ٌعادلها  اللٌبٌة أوالجامعات  إحدىمن الدلٌمة  أو اإلجازة العالٌة علىٌكون حاصالً  أن -2

 المختصة بمعادلةمن الجهة مإسسة علمٌة أخرى معترف بها  أومن أي جامعة 
 الشهادات.
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مدة ال تمل عن خالل شغله درجة محاضر فً التدرٌس الجامعً  أمضىأن ٌكون لد  -3
سنوات إذا كان حاصالً  ثالث، العلٌااإلجازة  ىسنوات جامعٌة إذا كان حاصالً عل أربعة

 .الدلٌمةاإلجازة ى عل
 
 
 
 
4-  ً فً مجالت او دورٌات علمٌة محكمة ومتعددة علمٌة منشورة  أن ٌكون لد أجرى بحوثا

فً مجال تخصصه الدلٌك خالل فترة شغله درجة  وال ٌمل عدد األبحاث عن ثالثة
 وتخضع هذه األبحاث للتمٌٌم وٌمرر الممٌمون استحماق للترلٌة. محاضر

 
 
 
 
 
 (14مادة )

 -يلي: ما أستاذ مشارك  على درجة للتعيينيشترط     
عشرة سنة بعد حصوله على اإلجازة الجامعٌة  اثنًأن تكون لد مضت مدة ال تمل عن   -1

 األولى.
   الجامعات اللٌبٌةإحدى ٌعادلهما من جازة الدلٌمة أو العالٌة أو ما اإل على أن ٌكون حاصالً  -2

 الشهادات. المختصة بمعادلةمن الجهة  أو أي جامعة أو مإسسة علمٌة أخري معترف بها
األلل لضاها فً  علىمدة أربع سنوات فً مجال التدرٌس الجامعً  أمضًلد أن ٌكون  -3

الدلٌمة بالنسبة لحاملً اإلجازة خالل فترة شغله درجة استاد مساعد التدرٌس الجامعً 
 .)الماجستٌر( العالٌةوست سنوات بالنسبة لحاملً اإلجازة  ،)الدكتوراه(

أو فً مجالت او دورٌات علمٌة محكمة ومتعددة علمٌة منشورة  ابحوث أجرىأن ٌكون لد  -4
خالل فترة شغله درجة  الدلٌك ٌمل عددها عن أربعة فً مجال تخصصه مشارٌع مبتكرة ال
 علىأما إذا كان متحصالً ، )الدكتوراه( اإلجازة الدلٌمة علىكان حاصالً  أستاذ مساعد إذا

ً  )الماجستٌر( ازة العالٌةاإلج فً مجالت او دورٌات علمٌة منشورة  فٌشترط إجراءه بحوثا
وٌجري تمٌٌم  خمسةٌمل عددها عن  أو مشارٌع إنشائٌة مبتكرة ال علمٌة محكمة ومتعددة

 .األبحاث وٌمرر الممٌمون استحماله للترلٌة
 

 (15مادة )
 -يلي:  أستاذا   للتعيين على درجةيشترط 
اإلجازة الجامعٌة  علىأن تكون لد مضت مدة ال تمل عن ست عشرة سنة بعد حصوله  .1

 األولً.
 أوأي جامعة  أوالجامعات اللٌبٌة  إحدىاإلجازة الدلٌمة من  علىأن ٌكون حاصالً  .2

 الشهادات. المختصة بمعادلةمن الجهة  معترف مإسسة علمٌة أخرى
 .أربع سنواتعن  لال تمأستاذ مشارن مدة  درجةأن ٌكون لد شغل  .3
فً مجالت او دورٌات علمٌة محكمة ومتعددة علمٌة منشورة  اأن ٌكون لد أجرى بحوث .4

خالل فترة شغله  الدلٌك فً مجال تخصصه خمسةٌمل عددها عن  أو مشارٌع مبتكرة ال
 .تمٌٌم األبحاث وٌمرر الممٌمون استحماله للترلٌة وٌجري مشارندرجة أستاذ 

  
 (16مادة )

ٌجوز ترلٌة عضو هٌئة التدرٌس إلى الدرجة الوظٌفٌة إذا لم ٌستوفً شروط الترلٌة العلمٌة     
 (.12وذلن طبما للتشرٌعات المنظمة لعاللات العمل بالمانون رلم )

 
 (17مادة )
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منشورة أو مشاريع مبتكرة ما  بعبارات بحوث علميةيقصد في شأن تطبيق أحكام هذه الالئحة 
 :يلي
 ترجمة.ـ الكتب العلمٌة المحكمة تؤلٌفا أو تحمٌما أو 1
 المحكمة.ـ األوراق العلمٌة المنشورة فً مجالت أو الدورٌات العلمٌة 2
 المحكمة.عمل الـ األوراق العلمٌة المنشورة فً المإتمرات أو الندوات أو ورش 3
 
 
 
 
 
     راعات واالبتكارات العلمٌة التً صدرت بها براءات اختراع من الجهات ذات ـ االخت4

 االختصاص.   
 
 
 
 

وتولى وزارة التعلٌم العالً وضع نظام خاص إلجراءات الترلٌة ٌتضمن المنشورات العلمٌة    
 والمشارٌع المبتكرة الالزمة للترلٌة وكٌفٌة حساب األبحاث والمشارٌع المشتركة ومواصفات

 . نشر وغٌر ذلن من إجراءات الترلٌةالمجالت والدورٌات المحكمة والممبولة للنشر وشروط ال
 
 
 
 

 (18مادة )
معد ٌكون وفك نموذج التابع له  للمسمالمرشح للترلٌة بتمدٌم طلب ٌموم عضو هٌئة التدرٌس 

الدرجة العلمٌة وتارٌخ الحصول علٌها والتخصص الدلٌك  لذلن ٌذكر فٌه على وجه الخصوص
استٌفاء الشروط المطلوبة للترلٌة حسب الدرجة المستحمة وٌمدم مع وتارٌخ تمدٌم الطلب، 
 للترلٌة. تمدملمً المختص مرفما باإلنتاج العلمً لالنموذج إلى المسم العلم

 
 (19مادة )

 متخصصة علمٌةشكل بمرار من رئٌس مجلس الجامعة أو من ٌفوضه بذلن لجنة ت  

بناء على التراح  لترلٌةل التدرٌس المرشح هٌئة العلمً لعضو اإلنتاج لتمٌٌممن ثالث أعضاء 
ٌشترط فً أعضاء لجنة التمٌٌم اإلنتاج العلمً ما نة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة، رئٌس لج

 ٌلً:
 للترلٌة.من ذات التخصص الدلٌك للمرشح  أعضاء اللجنةٌكون ـ أن 1   
 اعلى من الدرجة العلمٌة للرشح للترلٌة. العلمٌة متهادرج ن تكونأـ 2   
 الجامعة. خارج من األلل على أحدهمأن ٌكون ـ 3   
 

، وذلن على باألغلبٌة هاتوصٌات خذتوت كاملةال سرٌةال وادائها ألعمالها اللجنةتشكٌل وٌراعى فً 
النحو المبٌن فً نظام الترلٌة الصادر من وزارة التعلٌم العالً، وٌحدد هذا النظام مكافآت لجان 

 .التمٌٌم
 
 (21مادة )

من لشروطه ترلٌة بمرار  ئهعد استٌفابالتالٌة  العلمٌة تتم ترلٌة عضو هٌئة التدرٌس إلى الدرجة
وتحسب الترلٌة من تارٌخ مجلس الجامعة بناء على توصٌة لجنة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس 

 االستحماق.
 

 (21مادة )
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من حٌث الترلٌة  تهٌألدمتحسب مدة تكلٌف عضوا هٌئة التدرٌس بالعمل خارج الجامعة ضمن 
ه للدرجة العلمٌة األعلى إال إذا أنجز البحوث تالسنوٌة، على أال تتم ترلٌ اتللعالو هواستحمال

  العلمٌة الالزمة للترلٌة.

 
 
 
 
 

 (22مادة )
  التالٌة: ـلشروط مإلتا للتدرٌس بجامعة أخرى وفما لتدرٌس الند الحاجة ندب عضو هٌئة عٌجوز 

 سنتٌن.ـ أن ٌكون لد أمضى على تعٌٌنه مدة ال تمل 1   
 الندب.سمح ظروف العمل بالجامعة األصلٌة بهذا تـ أن 2   
 .ب للعمل فً أكثر من جامعة واحدةـ أال ٌند3   
 
 
 

 ـ أال تزٌد مدة الندب على سنة واحدة وٌجوز تجدٌدها بحٌث ال ٌزٌد إجمالً مدة الندب على  4   
 الندب عن أربع  ت مدةدزاإلى جانب عمله األصلً، وإذا أربع سنوات كما ٌجوز ندبه        
       الجامعتٌن.بمرار من وزٌر التعلٌم بعد موافمة  اوجب تجدٌدهتسنوات        

 
 

 (23مادة )
ٌجوز بمرار من وزٌر التعلٌم إعارة عضو هٌئة تدرٌس بالكلٌة إلى الوحدات اإلدارٌة والهٌئات 

مجلس الوزراء إعارته إلى والمإسسات والمصالح والشركات العامة، كما ٌجوز بمرار 
الحكومات أو الهٌئات اإلللٌمٌة أو الدولٌة، وٌتمتع عضوا هٌئة التدرٌس طٌلة مدة إعارته 

 اٌاه وعالوته المالٌة وتحسب المدة من ضمن مدة األلدمٌة والترلٌة وتتحمل الجامعة بمرتباته ومز
 
 
 
 

من تتم أعارته عالوة لصرف مرتباته ومزاٌاه المالٌة األخرى وتصرف  اأو الجهة المعار إلٌه
  % من مرتبه األساسً.25بنسبة  إعارة

 
 (24مادة )

التدرٌس استمطاع ألساط الضمان االجتماعً  ةالمعار إلٌها عضو هٌئعلى الجهة 
 من مرتبه على أن تإدي إلى الجهة المختصة بعد استمطاعها.

 
 (25مادة )

ٌعامل عضو هٌئة التدرٌس بالنسبة الستحماله إجازاته خالل مدة اإلعارة وفما 
 ألنظمة الجهة المعار إلٌها.

 
 (26مادة )

  التالٌة: ـٌنتهً ندب أو إعارة عضو هٌئة التدرٌس لبل انتهاء مدة ندبه فً الحاالت   
 ـ إذا التضت ظروف العمل بالجامعة األصلٌة إنهاء ندبه أو إعارته.1
  إعارته.ـ إذا رغبت فً ذلن الجهة المنتدب أو المعار إلٌها إنهاء ندبه أو 2



7 
 

 .أعارتهـ إذا طلب عضو هٌئة التدرٌس إنهاء ندبه أو 3
  حٌال عضو هٌئة التدرٌس. اـ إذا أخلت الجهة المنتدب أو المعار إلٌها بالتزاماته4
  .ون تجدٌدها وفك أحكام هذه الالئحةـ إذا بلغت مدة الندب حدها األعلى د5
 
 
 
 
 
 

وعلى عضو هٌئة التدرٌس المنتدب أو المعار أن ٌعود لسابك عمله خالل مدة ال 
 صدور لرار إنهاء ندبه أو إنهاء إعارته.تتجاوز شهرٌن من تارٌخ 

 
 (27مادة )

تشكل بمرار من مجلس الجامعة لجنة لشإون أعضاء هٌئة التدرٌس على النحو 
 -التالً: 

 رئيسا         ـ أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة بدرجة أستاذ كلما أمكن ذلن    1
 والكفاءة ال تمل درجتهـ عضو هٌئة التدرٌس عن كل كلٌة من ذو الخبرة 2
 عضوا                                      .  ختاره مجلس الكلٌةعن أستاذ مساعد ٌ   
 
 
 
 عضوا                               بالجامعة.   ـ عضو عن مكتب الشإون المانونٌة3
 عضوا ومقررا                 بالجامعة. شإون أعضاء هٌئة التدرٌس  ٌر ادارةـ مد4
 
وتعمل لجنة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس تحت أشراف وكٌل الجامعة للشإون  

 العلمٌة.
 
 
 

 (28)مادة  

 -ٌلً: تختص لجنة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس بما 
 لمة  ـ التحمك من استٌفاء شروط التعٌٌن والترلٌة والنمل والندب واإلعارة المتع1

 الوظٌفٌة األخرى. همأموربؤعضاء هٌئة التدرٌس وكافة     
 نتائجها ورفع الستخالص على تمارٌر لجان التمٌٌم الخاصة بالترلٌة  االطالعـ 2

 التوصٌة بها إلى مجلس الجامعة.    
 
 
 
 ـ دراسة التمارٌر العلمٌة الخاصة بؤعضاء هٌئة التدرٌس المتعاونٌن من لبل 3

 األلسام العلمٌة المختصة بالكلٌات.   
  ها.رئٌسمن لبل مجلس الجامعة أو  به من أعمال فً نطاق اختصاصهاـ ما تكلف 4
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 (29)مادة 

تجتمع لجنة شإون أعضاء هٌئة التدرٌس مرة واحدة كل شهر على األلل خالل 
السنة الجامعٌة بناء على دعوة من رئٌسها وال تكون اجتماعاتها صحٌحة إال 
 بحضور ثلثً األعضاء بمن فٌهم الرئٌس وتصدر توصٌاتها بؤغلبٌة عدد الحاضرٌن 

 
 
 
 
 

ها اتتولع مسودة محاضر اجتماعو الرئٌس،وعند التساوي ٌرجح الجانب الذي منه 
من لبل الرئٌس والممرر والحاضرٌن على أن تعرض توصٌاتها ومحاضرها على 

 .لالعتمادمجلس الجامعة 
 

 الفصل الثالث
 

 المعاملة المالية
 
 (31)مادة 

للتشرٌعات  طبما التدرٌس هٌئة عضاءوالعالوات الممررة أل الخاصة العالواتو المرتبات دتحد
 وبذات المواعد والشروط كما ٌمنحون العالوات األخرى الواردة فً التشرٌعات النافدة النافدة

 .بها الواردة

 

 (31مادة )

ٌمنح عضو هٌئة التدرٌس عند التعالد معه فً الوظٌفة أول مربوط درجاتها وٌمنح عالوة سنوٌة 
النافدة وٌمنح العالوة اعتبارا من أول الشهر التالً النمضاء سنة من تارٌخ  تطبما للتشرٌعا

التعٌٌن أو منح العالوة السنوٌة السابمة وتطبك تلن األحكام على عضو هٌئة التدرٌس فً حالة 
 إعادة تعٌٌنه.

 (32مادة )

 ال تصرف عالوة التدرٌس فً حاالت النمل أو اإلٌفاد للدراسة بالخارج.

 

 (33مادة )

وزارة التعلٌم بناء على عرض من أدارة الجامعات المواعد الخاصة بالحوافز من تحدد بمرار 
ن بإعداد بحوث والمادٌة والمعنوٌة والترلٌات االستثنائٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس اللذٌن ٌموم

( كٌلو متر أو 111) ٌفهم بالعمل فً مناطك تبعد بمسافةتكل ممبتكرة أو أعمال متمٌزة أو من ٌت
المدٌنة التً ٌمع بها ممر الجامعة وٌعد من األبحاث المبتكرة أو المتمٌزة أكثر عن مركز 

األبحاث التً تحدث تغٌٌرا جوهرٌا فً النظرٌات العلمٌة السائدة أو تنال جوائز وطنٌة أو 
ختصة كل ذلن عالمٌة معترف بها أو براءات االختراع التً ٌجري تسجٌلها من لبل الجهات الم

 دون المساس بحموق الملكٌة الفكرٌة .
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 (34مادة )
لٌة أسبوعٌا وفما للدرجة العلمٌة التً معدد من الساعات النظرٌة والع عضو هٌئة التدرٌسٌلتزم 

 -: ٌشغلها وذلن على النحو التالً
  

 ساعات بحثية ساعات تدريسية الدرجة العلمية

 بحثٌة  ساعات 6 تدرٌسٌة  ساعات 4 أستاذ

 بحثٌة ساعات 4 تدرٌسٌة ساعات 6 أستاذ مشارن

 بحثٌة ساعات 2 تدرٌسٌة ساعات 8 أستاذ مساعد

 بحثٌة ساعات 2 تدرٌسٌة اتساع 11 المحاضر

 بحثٌة ساعات 2 تدرٌسٌة اتساع 12 محاضر مساعد

 

مادي عن كل إذا زادت عدد الساعات على الحد الممرر فً الفمرة السابمة ٌصرف له ممابل و
 ( ساعات11ساعة تدرٌس بالمرحلة الجامعٌة من الساعات الممررة بحٌث ال تزٌد عن )

 

 

 

( دٌنار عن كل ساعة إضافٌة وٌمنح األستاذ 31أسبوعٌا وٌمنح األستاذ واألستاذ المشارن ) 
 .( دٌنار عن كل ساعة إضافٌة25المساعد )والمحاضر المساعد والمحاضر 

وتتولى وزارة التعلٌم العالً تحدٌد الساعات التدرٌسٌة لألساتذة المغتربٌن وتدرج هذه     
 عمودهم.الساعات ضمن 

 (35مادة )

ٌلتزم عضو هٌئة التدرٌس بالمٌام بما ٌكلف به من أعمال خاصة باالمتحانات كاإلشراف 
بمنح  مجلس الجامعةوالمرالبة وٌجوز فً الحاالت التً ٌمدره مجلس الكلٌة استصدار لرار من 

 .ممابل مالً عن هذه األعمال

 (36مادة )

توزع الساعات التدرٌسٌة النظرٌة على أٌام األسبوع بحٌث ال تزٌد بؤي حال من األحوال على 
خمس ساعات فً الٌوم الدراسً الواحد وٌشترط أال ٌمدم الممرر فً ٌوم واحد إذا زادت ساعاته 

 خصوصٌة بعض الممررات التدرٌسٌة.عن ساعتٌن كل ذلن مع مراعاة 
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 (37مادة )

ٌستحك عضو هٌئة التدرٌس المرتب كامال وٌعفى من شرط التدرٌس لبعض أو كل الساعات     
وذلن وفما للتشرٌعات النافدة بالخصوص  المهام،رهم لبعض أو اختٌا تكلٌفهمالمطلوبة من ٌتم 
 التالً:وهً على النحو 

 

 

 

أو المكلفون بمهام من لبل مجلس الوزراء وتتم معاملتهم المالٌة ـ المختارون من البرلمان 1
بما فٌها عالوة  لنظرائهمبمنحهم المرتب الممرر لدرجاتهم العلمٌة والمزاٌا والعالوات الممررة 

التدرٌس المحددة لدرجاتهم العلمٌة والممابل المالً للحد األلصى من الساعات اإلضافٌة والممابل 
 العلٌا. تاأللصى لساعات التدرٌس بالدراساللحد المالً 

ـ رإساء الجامعات والوكالء ورإساء النمابات العامة بها وٌكون عملهم على سبٌل التفرغ 2
 وٌعامل مالٌا بمنحهم المرتب الممرر لدرجاتهم العلمٌة والمزاٌا والعالوات الممررة لنظرائهم بما 

 

ة والممابل والمالً للحد األلصى من الساعات فٌها عالوة التدرٌس المحدد لدرجاتهم العلمٌ
  اإلضافٌة والممابل المالً للحد األلصى لساعات التدرٌس بالدراسات العلٌا.

مدراء اإلدارات ـ المكلفون من الوزارات وكذلن عمداء الكلٌات والكتاب الكتاب العاملون و3
والمزاٌا والعالوات الممررة  ٌةمالٌا بمنحهم المرتب الممرر لدرجاتهم العلم بالجامعة وٌعاملون

من ( ساعات 6العلمٌة والممابل المالً لعدد) لدرجاتهمبما فٌها عالوة التدرٌس المحددة  لدرجتهم
 التدرٌس اإلضافٌة وما ٌموم به من ساعات التدرٌس الفعلً.ساعات 

 عالً مالٌاالومإسسات التعلٌم الجامعات أو الكلٌات بـ ٌعامل رإساء األلسام ومدراء المكاتب 4
لدرجاتهم العلمٌة والمزاٌا والعالوات الممررة لدرجاتهم بما فٌها عالوة بمنحهم المرتب الممرر 

( ساعات من ساعات التدرٌس 4لدرجاتهم العلمٌة والممابل المالً لعدد) المحددة التدرٌس
 فعلٌة.اإلضافٌة وما ٌموم به من ساعات تدرس 

 

 

 (38مادة )

لمسم أو الكلٌة أو با أدارٌهٌستحك أعضاء هٌئة التدرٌس المكلفٌن بالعمل فً لجان فنٌة أو 
األحوال مكافؤة مالٌة ٌصدر بتحدٌدها لرار من رئٌس الجامعة وتمدر المكافؤة الجامعة بحسب 

على أساس حجم العمل ومدته ومدى التزام تلن اللجان بإنجاز مهمتها فً المدة التً ٌتطلبها 
 التشكٌل.أما بالنسبة للجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها فً لرار  من مهمتها، تهاءاالن
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 الفصل الرابع

 
 اإلجازات
 
 (39) مادة

 سنة الدراسٌةال بانتهاء تبدأو ،تمنح أثناء العطلة الجامعٌة سنوٌة إجازة التدرٌس هٌئة ٌتمتع عضو
لإلجازة فً غٌرها إال لمن لام ، وال ٌرخص الجدٌد جامعًال العام ببداٌة وتنتهً ،النتائج وإعالن

بالعمل خاللها وكانت حالة العمل تسمح بذلن ومع ذلن ٌجوز الترخٌص باإلجازات فً غٌر 
 العطلة لظروف استثنائٌة. 

او  بمرار من رئٌس الجامعةوٌجوز ممتضٌات المصلحة العامة وحالة الضرورة وفً       
 على تزٌد ال لمدة الجامعٌة العطلة أثناء التدرٌس بالعمل هٌئة عضو تكلٌف مإسسة التعلٌم العالً

 عن اإلجازة فً حمه سمطٌو المدة تلن عن األساسً مرتبه تعادل مكافؤة ٌمنح أن على واحد شهر
  .ةالمكافؤ فٌها التً منحت له المدة

 وتكون المدة الممررة لإلجازة السنوٌة وفما لما هو محدد بمانون عاللات العمل.    

 ) 41) مادة
بمرتب  وأجازه ،إجازة خاصة بدون مرتباإلجازة المرضٌة و التدرٌس هٌئة عضو ٌستحك

والممابل النمدي لإلجازات وفما للتشرٌعات المنظمة لمانون عاللات  ،واإلجازة الطارئة ،كامل
 .العمل

 
 
 
 (41)مادة 

بالغ المسم التابع له علٌه ا، المرضسبب عن عمله ب الوطنً المنمطع التدرٌس هٌئة عضوعلى 
ومدى استحماله لإلجازة بناء على تمرٌر الطبٌب المعالج فور ولوع عن حالته الصحٌة أو الكلٌة 

 المرضٌة.الحالة 
  

 (42مادة )
التفرغ العلمً كل أربع سنوات وذلن لعضو هٌئة التدرٌس الحك فً الحصول على إجازة 

او المٌام بؤعمال التؤلٌف، او الترجمة،  ،أو تجارب ،أو أجراء بحوث ،لغرض الدراسات العلمٌة
ساب المصلحة العامة أو الكت تمتضٌهاوذلن لسد النمص العلمً أو حاجة او تحمٌك المخطوطات 

على آخر التطورات  طالعاالوتنشٌط معلوماته وتمكٌنه من ه خبرة علمٌة فً مجال تخصص
 .العلمٌة فً مٌدان تخصصه
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 (43مادة )
 يلي:يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي ما 

 
  ـ أال تمل درجته عن درجة أستاذ مساعد عند طلب اإلجازة فً المرة األولى وعن درجة أستاذ 1 

 درجة أستاذ لطالب اإلجازة للمرات التالٌة.مشارن بالنسبة لطالب اإلجازة للمرة الثانٌة وعن     
 ـ أن ٌحصل على لبول من إحدى الجامعات األجنبٌة المعترف بها من التعلٌم العالً لمضاء 2

  أما إذا رغب فً لضائها بالداخل فٌعفى عضو هٌئة  ،الشك الخارجً من إجازة التفرغ العلمً   
 التدرٌس من هذا الشرط.   
 وال  ،جازته العلمٌة وأن ٌكرس كل جهده للبحث العلمً طوال إجازة التفرغـ أن ٌتفرغ فعلٌا إل3

 ٌجوز له أثناء اإلجازة المٌام بالتدرٌس ولو على سبٌل التعاون أو أن ٌمارس العمل اإلداري     
  فً الجامعة أو خارجها.    

 

 (44مادة )
بناء على  او مإسسة التعلٌم العالً جازة التفرغ العلمً بمرار من رئٌس مجلس الجامعةتمنح ا

وٌجب أن تكون  ،أعضاء هٌئة التدرٌس وتكون مدتها سنة جامعٌة كاملة شإون لترح لجنةا
وتنظم بمرار من مجلس  ،متعددةتجزئتها بمصد الحصول علٌها فً سنوات  فال ٌجوز متصلة

لٌمٌة بها وٌحدد بمرار من بما ال ٌإثر على انتظام العملٌة التع تاإلجازاالجامعة أولات منح هذه 
دة التً ٌمضٌها عضو هٌئة التدرٌس بالخارج بحٌث ال تمل عن ثالثة أشهر وال وزٌر التعلٌم الم

تزٌد عن ستة أشهر وٌعامل مالٌا أثناء وجوده بالخارج وفما لالئحة العاملٌن بالخارج وٌتمتع 
وكافة مزاٌاه وعالواته بما  ،عضو هٌئة التدرٌس أذا لضى إجازته العلمٌة بالداخل بمرتبه كامال

 .فً ذلن عالوة التدرٌس وممابل الساعات اإلضافٌة
 

 (45مادة )
ٌتوجب على عضو هٌئة التدرٌس التمدم بطلب الحصول العلمً تفرغ الللحصول على إجازة 

وأن ٌرفك بطلبة ملخصا للعمل العلمً الذي  ،علٌها إلى المسم المختص لبل ستة أشهر من بداٌتها
 واإلجراءات التً تحددها وزارة التعلٌم العالً. النموذجٌنوي المٌام به وفك 

 
 

 (46مادة )
%( من أعضاء هٌئة التدرٌس المائمٌن 15ال ٌجوز أن تمنح إجازة التفرغ ألكثر من نسبة )

وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمً بشكل  ،بالتدرٌس بالمسم العلمً فعال
ٌإثر فً انتظام العملٌة التعلٌمٌة تمنح األولوٌة لطالب اإلجازة ألول مرة ثم األكبر عمرا ثم 

 األلدم فً الدرجة ثم األكثر بحوثا نشرها بالفعل.

 (47مادة )
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وٌصدر لرار المطع أو  ،ورةال ٌجوز لطع أو تؤجٌل إجازة التفرغ العلمً إال فً حالة الضر
وذلن بناء على التراح المسم العلمً المختص ومجلس الكلٌة وٌحفظ  ،التؤجٌل من رئٌس الجامعة

ئة التدرٌس بحمه فً اإلجازة أو ما تبمى منها بعد انمضاء أسباب المطع أو التؤجٌل ٌعضو ه
 .در لرار تجدٌدها من رئٌس الجامعةوٌص ،مباشرة

 
 
 
 
 
 
 
 

 (48مادة )
ٌتوجب على عضو هٌئة التدرٌس خالل شهرٌن من انتهاء اإلجازة العلمٌة تمدٌم تمرٌر     

 مرفمه  أجراهاأو المإلفات أو الدراسات أو التجارب التً  األبحاثمفصل إلى المسم العلمً عن 
 
 
 

مدٌم وال ٌتم تمكٌنه من مباشرة العمل للعام الجامعً التالً إال بعد ت وأنشطتهبنسخ من انجازاته 
رئٌس الجامعة  إلىو هٌئة التدرٌس ضتمرٌر مفصل عن ع إحالةالتمرٌر المنوه عنه وعلى الكلٌة 

مشفوعا بآرائها ومالحظاتها وتمٌٌمها لمدى استفادة عضو هٌئة التدرٌس من اإلجازة العلمٌة 
 . ونسخة من الكتب أو األبحاث أو التجارب التً أجراها

 
ول على إجازة تفرغ علمً الحمة ادا فشل فً االستفادة من والٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس الحص

 .االجازة السابمة او خالف شروطها
 
 (49مادة )

ٌضع مجلس الجامعة نظاما للتفرغ العلمً ٌضمن توجٌهها للدراسات والبحوث والتؤلٌف      
 والترجمة التً تخدم الجامعة وتحمك مستهدفات التعلٌم العالً.

 
 (51مادة )

لعضو هٌئة التدرٌس لبول أي منحة دراسٌة من أي جهة أو هٌئة أو مإسسة أو حكومة ال ٌجوز 
وفً حال المخالفة ٌحال عضو هٌئة التدرٌس على  ،أو أي جهة أجنبٌة إال بموافمة وزٌر التعلٌم

 مجلس التؤدٌب بمرار من رئٌس الجامعة وٌعالب إذا ثبت ذلن بإنهاء العمد.
 

 (51مادة )
والندوات العلمي والملتقيات  تأعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرايجوز أيفاد       

 التالية:والدورات وإجراء التحاليل والتجارب وفقا للشروط 
 
 الندوة.ـ أن ٌكون لعضو هٌئة التدرٌس بحث ممبول للمشاركة فً المإتمر أو 1
جامعات اللعلمٌة الممامة فً ـ أن ٌكون لد سبك للموفد المشاركة فً المإتمرات والندوات ا2
  ة.لٌبٌال
 لها.أن تتم المشاركة باسم الجامعة التابع ـ 3

 

لغرض حضور دورات أو أجراء تجارب أو تحالٌل عدم  ةوٌشترط فً حالة ما ٌكون اإلفاد
 بالداخل. اإمكانٌة إجراإه
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وٌكون اإلٌفاد للمشاركة فً المشاركة فً الملتمٌات واالجتماعات وورش العمل المتخصصة 
 .العالً وزٌر التعلٌمالتً ٌمدرها ألسباب لوفما 

 
 (52مادة )

ٌكون أٌفاد أعضاء هٌئة التدرٌس بالداخل أو الخارج فً األحوال المنصوص علٌها سابما وفً 
 اإلٌفاد عالوة المبٌت والتدرٌب.األحوال األخرى بما ٌتفك وإحكام لانون عاللات العمل والئحتً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس 
 
 التأديبية النظم

  
 (53مادة )

 والحفاظ وجه على أحسن التربوٌة العلمٌة رسالته بؤداء االلتزامالتدرٌس  هٌئة عضو على     
 المهنة وأخالقالموانٌن  مع أحكام ٌتفك مسلكا تصرفاته فً ٌسلن وأن وظٌفته كرامة على

 .ستمرةالم الجامعٌة والتمالٌد واألصولالتدرٌس  هٌئة أعضاء شرف ومٌثاق
 

 
 (54)مادة 

 :التالية المخالفات التدريس ارتكاب هيئة عضو على يحظر
 

 أو عن المحاضرات المتعمد الغٌاب مثل التعلٌمٌة واجباته أداء فً اإلهمال أو التمصٌر .1
ما فً حكمها أو كلٌةال أو الجامعة لبل من ٌكلف به ما أداء عدم أو لاصرة بطرٌمة أدائها
 ذلن وغٌر المرالبة أعمال أو أو التصحٌح االمتحانات بواجبات المٌام فً لتمصٌراو ا

 .التدرٌس من شإون
مظهر أو الظهور ب التدرٌس هٌئة عضو تمس بمكانة بصورة الشجار أعمال فً الدخول .2

 . ال ٌلٌك بعضو هٌئة تدرٌس
 أولٌاء أو أو الطالبات الطالب على بالضغط مآرب شخصٌة لتحمٌك وظٌفته استغالل .3

 .لغٌره أو منفعة له على الحصول أو خدمة أداء على إلجبارهم أمورهم
 أو الدعوة للتعصب أو الفتنة دعاوي أو الهدامة لألفكار للتروٌج استغالل محاضراته .4

 .الشغب أعمال التحرٌض على أو اإلرهاب
 جعلها أو كلٌا بإتالفها ومكاتبها ومعاملها ومنشآتها الجامعة إلمكانٌات المتعمد التخرٌب .5

 .لالستعمال غٌر صالحة
 بنتائج االمتحانات التالعب الغش أو على تهممساعد أو الطالب نتائج بتزوٌر المٌام .6

 هذه وتتحمك أو محاباة، ببعض الطالب اإلضرار أو المنافسة بمواعد اإلخالل بمصد
 أوراق فً المعلومات بإدخال أو باالمتحانات، المتعلمة المعلومات بتسرٌب المخالفة
 أعمال فً ٌدخل مما ذلن غٌرو أو الرصد التصحٌح عند الدرجات تغٌٌر أو اإلجابة
 .والتزوٌر الغش
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 (55مادة )
 -التالية: أعضاء هيئة التدريس الجزاءات التأديبية توقع على  
 
ً  وٌكوناللوم  .1  .شفوٌا
 مكتوباً.اإلنذار وٌكون  .2
  الخصم ان ٌجاوز ال ٌجوز و الواحدة،ٌن فً السنة . الخصم من المرتب مدة ال تزٌد عن شهر 3

 لانونا.لعموبة ربع المرتب شهرٌا بعد الربع الجائز الحجز علٌه أو التنازل عنه لهذه اتنفٌذا      
 السنوٌة.من العالوة  . الحرمان4
 .الحرمان من الترلٌة لمدة ال تزٌد على ثالثة سنوات.5
 . خفض الدرجة العلمٌة أو المالٌة أو كالهما.6
 .العزل من الوظٌفة. 7

  للمواعد الممررة فً لانون عاللات العمل.وٌختص بتولٌع تلن العموبات وفما 
 
 
 
 

 (56مادة )
تشكل لجنة التحمٌك بمرار من رئٌس الجامعة وتكون من احد عمداء الكلٌات رئٌسا      

وبحضور  ،ال تمل درجتهم عن درجة المحال على التحمٌك ،وعضوي هٌئة تدرٌس بالجامعة
ومندوب عن المكتب المانونً بالجامعة ممررا ، مابة أعضاء هٌئة التدرٌس الجامعًعن ن مندوب

 .وال ٌكون لهما حك التصوٌب على لرارات اللجنة
   

 عن العمل إذا التضت مصلحة التحمٌكاحتٌاطٌا رئٌس الجامعة ولف عضو هٌئة التدرٌس لو    
 لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر دون المساس بمرتبه أو المزاٌا المالٌة األخرى. ذلن

 
 (57مادة )

أٌام من تارٌخ  كتابٌا لبل ثالثة وإعالنهدرٌس ء عضو هٌئة التاعلى لجنة التحمٌك استدع     
ٌد الكلٌة إبالغ عضو مكتاب االستدعاء بمكتب عمٌد الكلٌة وعلى ع بإٌداعوذلن  إمامهامثوله 

رٌس عن حضور جلسة التحمٌك توجب إعادة دهٌئة التدرٌس كتابٌا وإذا تخلف عضو هٌئة الت
وعلى اللجنة مواجهة جاز للجنة االكتفاء بالوثائك والشهود  الثانًوإذا تخلف بعد إعالنه  إعالنه

استالم وثائك المحال على التحمٌك بالتهم الموجهة إلٌه وسماع ألواله ومنالشته فً أدلة االتهام و
 .خذ المرارات فً اللجنة باألغلبٌةوتتدفاعه 

خالصة  متضمنا الجامعةلرئٌس  مفصال هاتمرٌرمدٌم بعد الفراغ من مهمتها ت لجنةالعلى و     
 ما دار من منالشات وإدراج أوجه دفاع عضو هٌئة التدرٌس.

 
 (58مادة )
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حفظ التمرٌر أو إٌماع إحدى العموبات  على تمرٌر لجنة التحمٌك اطالعهلرئٌس الجامعة بعد       
الجامعة ولف عضو هٌئة ، وٌجوز لرئٌس التً تدخل ضمن صالحٌاته أو تشكٌل مجلس تؤدٌب

التدرٌس احتٌاطٌا عن العمل ادا تطلب ذلن المصلحة العامة الى حٌن الفصل فً الوالعة دون 
 المساس بمرتب المعنً او عالواته او مزاٌاه.

 
 
 
 
 
 (59مادة )

 التالي:يشكل بقرار من مجلس الجامعة مجلس للتأديب يكون على النحو 
 
 رئيساؤحد عمداء الكلٌات                                                                      ـ1
  عضوا                                  أحد أعضاء هٌئة التدرٌس من إحدى كلٌات المانون ـ2
  عضوا                   ـ أحد أعضاء هٌئة التدرٌس من الجامعة أو مإسسة التعلٌم العالً 3
 عضواـ أحد أعضاء النمابة العامة ألعضاء هٌئة التدرٌس                                    4
 مقررا عضوا    بالجامعة أو مإسسة التعلٌم العالً      مكتب الشإون المانونٌة ـ أحد أعضاء 5
 

على أال تمل درجة أعضاء اللجنة عن درجة عضو هٌئة التدرٌس المحال إلى مجلس       
 .بمجلس التؤدٌبالتؤدٌب وال ٌجوز لمن اشترن فً لجنة التحمٌك أن ٌكون عضوا 

 

 
 (61مادة )

ٌعلن رئٌس مجلس التؤدٌب عضو هٌئة التدرٌس المحال إلى مجلس التؤدٌب ببٌان التهم الموجهة 
 بل الجلسة المحددة بؤسبوعٌن على األلل بإٌداع هذا لالتحمٌك وذلن  ةتمرٌر لجنإلٌه وبصورة من 

وٌعد هذا اإلٌداع لرٌنة على علم عضو هٌئة التدرٌس ولعضو هٌئة  ،اإلعالن بمكتب عمٌد الكلٌة
التدرٌس المحال على مجلس التؤدٌب االطالع على أٌة بٌانات خاصة به فً األٌام التً ٌعٌنها له 

  .من الوثائك المنتجة فً دعوى االتهام ؤدٌب كما ٌجوز له الحصول على صوررئٌس مجلس الت
 

 (61مادة )
كتابٌا لبل ثالثة أٌام من للتؤدٌب  تؤدٌب إعالن عضو هٌئة التدرٌس المحالعلى مجلس ال    

زمان انعماد المجلس وٌودع كتاب االستدعاء بمكتب ووٌحدد اإلعالن مكان  ،تارٌخ مثوله إمامه
على عمٌد الكلٌة إعالن عضو هٌئة التدرٌس كتابٌا وإذا لم ٌحضر توجب  وٌتوجب ةالكلٌ عمٌد

 إلعالن الثانً لرٌنة على علمه باستدعائه للمجلس.إعادة إعالنه وبعد ا
وإذا تساوت األصوات  ،باألغلبٌة هاوتكون جلسات مجلس التؤدٌب سرٌة وتصدر لرارات     

رجح الجانب الذي منه الرئٌس وعلى عضو هٌئة التدرٌس المحال لمجلس التؤدٌب الحضور 
محام للدفاع عنه أمام المجلس وله أن ٌمدم دفاعه شفاهه أو كتابة كما ٌجوز له اختٌار  هبشخص

وللمجلس طلب حضوره شخصٌا فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم علٌه غٌابٌا بعد التحمك من 
 صحة إعالنه.

 
 (62مادة )

إحدى العموبات لمجلس التؤدٌب أن ٌحكم ببراءة عضو هٌئة التدرٌس أو أن ٌولع علٌه        
المنصوص علٌها فً هذه الالئحة بناء على ما ٌتكشف له عند دراسة نتائج تمرٌر لجنة التحمٌك 
ووزن األدلة ومنالشة الشهود وسماع دفاع عضو هٌئة التدرٌس كل ذلن فٌما ال ٌزٌد على 

معة وال اده من مجلس الجانهائٌا بعد اعتم شهرٌن من تارٌخ تشكٌله وٌعتبر لرار مجلس التؤدٌب
 . المحكمة المختص أمامٌجوز الطعن فً لرارات مجلس التؤذي باال 
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 (63مادة )

الجامعة، وال  مجلسولبولها من  تهاستمالاو  عضو هٌئة التدرٌس بوفاة تنمضً الدعوي التؤدٌبٌة
 .أي من الدعوتٌن الجنائٌة والمدنٌة الناشئتٌن عن هذه الوالعة علىانمضاء الدعوي التؤدٌبٌة ٌإثر 

 

 

 

 الفصل السادس
 

 أعضاء هيئة التدريس المغتربين 
 
 (64مادة )

وتسري  ذلن،ن متى استوجبت الحاجة ٌٌجوز للجامعات االستعانة بؤعضاء هٌئة تدرٌس غٌر لٌبٌ
علٌهم عند التعالد معهم أحكام الموانٌن واللوائح واألنظمة التً ٌخضع لها سائر موظفو الدولة 

 كما تسري علٌهم كافة النظم المعمول بها فً مإسسات التعلٌم العالً.
 

 (65مادة )
عمد  ،ٌنظم عاللة الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً مع أعضاء هٌئة التدرٌس المغتربٌن     

 ٌعد من لبل وزارة التعلٌم بالتنسٌك مع الجهات ذات العاللة. ،مغترب
هذا العمد حموق عضو هٌئة التدرٌس المغترب وواجباته وعلى األخص  ٌتضمنوٌجب أن      

مرافمٌه وإجازاته العادٌة والطارئة وغٌر ذلن من هو وحموله المالٌة وما ٌمدم له من خدمات 
ه وعلى األخص عدد ساعاته التدرٌسٌة والبحثٌة وما ٌكلف به من الحموق كما ٌتضمن واجبات

 أعمال فً اللجان العلمٌة والفنٌة. 
 
 (66مادة )

وتدرج فً العمد الحموق المتعلمة بنهاٌة الخدمة  ،تكون مدة العمد سنة دراسٌة لابلة للتجدٌد      
 بالغا، وعلى المإسسة التعلٌمٌة األصلٌةوٌحرر العمد باللغة العربٌة من عدد كاف من النسخ 

وٌجوز لعضو  إنهائهنهاٌة العمد بشهر واحد على األلل أذا رغب فً  لبلهٌئة التدرٌس  عضو
 .أشهرالعمد بثالثة مدة التعلٌمٌة لبل نهاٌة  المإسسة بالغاعمده شرط  إنهاءهٌئة التدرٌس 

 
 (67مادة )

النافدة تدفع مستحمات أعضاء هٌئة التدرٌس المغتربٌن بالدٌنار اللٌبً وتخضع للتشرٌعات      
 تعلك بالضرائب والرسوم والتحوٌل إلى العمالت األجنبٌة.فٌما ٌ

 
 (68مادة )



18 
 

ٌتم التعالد مع أعضاء هٌئة التدرٌس المغتربٌن وفك درجاتهم العلمٌة الحائزٌن علٌها من       
وفك ما ٌمدمون من مستندات أصلٌة ومصدلة من الجهات المختصة وفً غٌر  جامعاتهم األصلٌة

الدرجة التعلٌمٌة للمتعالد بناء على رأي لجنة شإون  ةذلن من األحوال تحدد المإسسة التعلٌمٌ
 أعضاء هٌئة التدرٌس أما ترلٌاتهم التالٌة فتتم وفك أحكام هذه الالئحة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 (69مادة )

يحضر على عضو هيئة التدريس المغترب إضافة إلى المحاضرات التي نصت عليها هذه 
 يلي:الالئحة ما 

 
 ـ استعمال مركزه الوظٌفً للحصول على مصلحه خاصة له أو لغٌره مما ٌخل بالثمة والنزاهة 1

 واالعتبار.    
 ـ العمل خارج الجامعة أو مإسسة التعلٌم المتعالد معها بؤجر أو بدون أجر إال بؤذن كتابً 2

 خاص بذلن.    
 وٌبمى هذا االلتزام لائما  وضٌفتهالبٌانات أو المعلومات السرٌة التً ٌطلع علٌها بسبب  إفشاءـ 3

 حتى بعد انتهاء خدماته.    
 
 
 
 إذن كتابً. ـ السفر إلى الخارج أثناء عمده دون4
 بالعادات المرعٌة والتمالٌد االجتماعٌة أو إظهار عدم احترمه لها. اإلخاللـ 5
 عاللات مالٌة مع الطالب أو ـ إعطاء الدروس الخاصة بؤجر أو بدونه أو الدخول فً أٌة 6

 ذوٌهم    
 ـ ممارسة أي نشاط سٌاسً هو أو من ٌرافمه أو المشاركة فً أي عمل من شؤنه المساس 7

 بالنظام اللٌبً أو رموزه أو ٌخل بؤمن الدولة والمجتمع.    
  بٌر والفحوص ال به فً لٌبٌا أو اإلهمال فً اتخاذ التدوااللتزام بالنظام الصحً المعم ـ عدم8

   .لما تمضً التشرٌعات النافدة االطبٌة الالزمة لضمان عدم انتمال اإلمراض أو تفالمها وفم    
     

 اب هذه المحظورات إنهاء العمد أو اإلحالة على المجلس التؤدٌبً وفما لما وٌترتب على ارتك
وال ٌجوز أعادة التعالد مع أي عضو هٌئة تدرٌس مغترب إذا انتهى  ،الالئحةهده تنص علٌه     

 عمده ألسباب علمٌة أو تؤدٌبٌة أو صحٌة.
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 أحكام ختامية
 

 واألساتذة الزائرون والمتعاونونأستاذ الشرف 
 
 (71مادة )

يعد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين أساتذة شرف بالجامع فور تقاعدهم ويشترط         
  يلي:لذلك ما 

 الدلٌمة فً مجال تخصصه. اإلجازةعلى حصل ـ أن ٌكون المعنً 1
  .ـ أال تمل درجته العلمٌة لبل تماعده عن أستاذ مشارن2
  على المٌام باألعمال الولتٌة والعارضة التً تتفك وأحكام المانون رلم به  االستعانةـ أن تمتصر 3

 لٌه والمرارات الصادرة بممتضاه.ام وتعدٌالته المشار 1981( لسنة 13)   
 

 مكاتب و المكتبات والمعامللاستخدام إمكانٌة الجامعة كا ،الشرف أسوة بزمالئهموألساتذة      
 .والورش وغٌر ذلن مما تمدمه الجامعة من استهالن ألعضاء هٌئة التدرٌس بها

 
 

 (71مادة )
مإسسة التعلٌم العالً مع العلمً التً تعمدها الجامعة أو  مع مراعاة أحكام اتفالٌات التعاون    

المسم العلمً  التراحبناء على الجامعات األخرى ٌجوز للجامعة أو مإسسة العلٌم العالً 
المختص وموافمة مجلس الكلٌة دعوة أساتذة زائرٌن وممتحنٌن من ذوي الكفاءات العالٌة 

وتسري فً معٌة والعلٌا وإجراء االمتحانات للدراسات الجا تلالستفادة منهم فً ألماء المحاضرا
 شؤن معاملتهم المالٌة األحكام الممررة لألطباء الزائرٌن.
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الزائر من خارج لٌبٌا أن ٌكون من حملة اإلجازة الدلٌمة وأال تمل  ألستاذاوٌشترط فً      
 درجته العلمٌة عن درجة أستاذ مساعد.

 ()الدكتوراهاإلجازة الدلٌمة ة اللٌبٌون فٌشترط حصولهم على درج األساتذةأما 
 

 ((72مادة 
وممتضٌات الصالح  ةالضرورة التعلٌم العالً فً حالة ٌجوز لمجلس الجامعة أو مإسس      

 العام االستعانة باألساتذة من ذوي الخبرة الذٌن تتوفر فٌهم الشروط العلمٌة من غٌر أعضاء هٌئة 
 
 
 
 
 

التدرٌس على سبٌل التعاون وٌعاملون مالٌا على أساس ما ٌتماضاه نظراإهم من ممابل الساعات 
الرسائل واألطروحات  لىف عواإلشرااإلضافٌة كما ٌجوز االستعانة بهم للمٌام بالبحوث العلمٌة 

استخدام إمكانٌات الجامعة كالمكاتب والمكتبات أسوة بزمالئهم ٌة ومنالشتها ولهم الجامع
 والمعامل والورش وغٌر ذلن من التسهٌالت التً تمدها الجامعة لعضو هٌئة التدرٌس بها.

 
او مهمات إدارٌة  تلألساتذة المتعاونٌن تولً أي مسإولٌا زوفً جمٌع األحوال ال ٌجو      

 بالجامعة او احدى مكوناتها.
 (73مادة )

 ور بشان عاللات العمل واللوائح الصادرة بممتضاه 1378( لسنة 12أحكام المانون رلم )تسري 
كما تسري علٌهم احكام لانون  على عضو هٌئة التدرٌس فً كل ما لم ٌرد نص فً هذه الالئحة

 . التماعد المعمول به

            

  


