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 المقدمة
 الرحيم الرحمن هللا بسم

إدارة اعضاء ىيئة  يسر ُتعأمج كصحبو آلو كعلى زلمد سيدنا على كالسبلـ كالصبلة
 كخارجهاالليبية  بالدكلة العلمية كللمؤسسات اجلامعة ألسرة تقدـ فأ باجلامعةالتدريس 

 باإلدارة العمل تسهيل يف منها إسهاما باجلامعة التدريس ىيئة أعضاء إجراءات دليل
 مستوفيا الدليل يكوف أف على حرصت حبيث اجلامعة مع للمتعاقدين اإلجراءات كتسريع
 . استفهاـ دكف اإلجراء إتباع من القراء كميكن كالنماذج ادلعلومات جلميع

  كاألسرة التدريس ىيئة أعضاء كافة ندعو فإننا نوعو من األكؿ ىو الدليل ىذا أف كدبا
 .اإلدارة ىذه خدمة يف مستقببلن  إحاطة أكثر حىت كإضافاهتا دببلحظاهتا توافينا أف اجلامعية

 

 الدليل مصطلحات تعريف
 المقابلة انيبالمع الدليل في الواردة بالمصطلحات يقصد

 التعليم كزير التعليم كزير  .1
 التعليم العاىل كالبحث العلمي كزارة التعليم كزارة  .2
 العايل التعليم كزارة ككيل التعليم كزارة ككيل  .3
 جامعة فزاف رئيس اجلامعة رئيس  .4
 العلمية جلامعة فزاف للشؤكف اجلامعة ككيل العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل  .5
 جبامعة فزاف التدريس ىيئة أعضاء شؤكف جلنة ت .ق.أ شؤكف جلنة  .6
 جلامعة فزاف التدريس ىيئة أعضاء إدارة مدير  ت .ق.أ شؤكف إدارة مدير  .7
 جلامعة فزاف التدريس ىيئة أعضاء شؤكف إدارة ت .ق.أ شؤكف إدارة  .8
 جبامعة فزاف التدريس ىيئة عضو ت.ق.ع  .9
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 ير معيد التعاقد عضو ىيئة تدريس غ 
 اإلجراء تعريف

 ربقيق العلمية من األقساـ لتتمكن التدريس ىيئة أعضاء من اجلامعة احتياجات يف النقص سد إىل هتدؼ عملية ىو
 .أجلها من أنشئت اليت رسالتها
 "مساعد، كزلاضر زلاضر" درجيت   على للتعيُت مشًتكة شركط
 .ليبيا دكلة مواطٍت من يكوف أف  .1
 .كتوجهاتو اللييب اجملتمع يم كاخبلؽبق ملتزما يكوف أف  .2
 .تأدييب بقرار فصلو سبق أك بالشرؼ سللة جنحة أك جناية يف عليو زلكوما يكوف أال   .3
 إعدادىم مت التعيُت دلن يف األكلوية كتعطي كظيفتو أداء تعوؽ اليت العاىات من كخاليا صحي الئقا يكوف أف  .4

 .امعياجل التعليم دبرحلة تدريس ىيئة أعضاء ليكونوا
 اجلدد ىيئة التدريس أعضاء قبوؿ جيوز كما الدراسي العاـ بداية يف اجلدد التدريس ىيئة أعضاء قبوؿ يكوف أف  .5

 .الفصلي النظاـ تطبق اليت للكليات بالنسبة عاـ كل من الربيع فصل بداية قبل
 .العايل مالتعلي كزارة ربددىا اليت الضوابط كفق التدريس كطرؽ الًتبية بأصوؿ ملما يكوف أف  .6
 إدائو على تقييم بناءا ذلا التابع الكلية أك العلمي القسم من توصية بعد إال هنائية بصفة ت.ق.ع تثبيت ال يتم  .7

 .كاملة مشسية سنة مدهتا كاليت اختباره فًتة خبلؿ
 ةدراسي بواقع سنة كربسب اخلارج أك الداخل يف كمتعاكف ت.ق.ع قضاىا اليت ادلدة االعتبار عُت يف تؤخذ  .8

 :لآليت كفقا كذلك كمتعاكف قضاىا دراسية فصوؿ  أك دراسيتُت سنتُت لكل
 .التعليمية كاعتماد ادلؤسسات جودة ضماف مركز قبل من هبا معًتؼ هبا درس اليت ادلؤسسات تكوف أف  .أ

 الواحدة اجلهة يف اسبوعيا ساعات " 8 " التدريسية عن ساعاتو عدد تقل األ ب .  
 مايلي : مساعد محاضر رجةد يشترط للتعاقد على  
 ) ادلاجستَت ( على اإلجازة العالية كمتحصبل األقل على  )جيد( عاـ بتقدير األكىل اجلامعية اإلجازة على حاصبل يكوف أف .1

 درجاتو تكوف أف كيشًتط التعليمية ادلؤسسات جودة كاعتماد ضماف مركز هبا يعًتؼ اليت الشهادات من يعادذلا ما أك
 .العلمي ذات التخصص يف عليها لادلتحص العلمية

 . مشسية  سنة 35 عن عمره يزيد أال  .2
 زلاضر مايلي للتعاقد على درجة  يشًتط 

من احدل اجلامعات الليبية اك مايعادذلا من الشهادات ادلعًتؼ هبا من االجازة الدقيقية ) الدكتوراه ( أ . اف يكوف حاصبل على 
 ة .اجلهة ادلختصة دبعادلة ادلؤىبلت العلمي

 سنة مشسية . 55ب . اف اليزيد عمرة عن 
 ج . يشًتط حلملة االجازة العالية ادلاجستَت باالضافة اىل الشركط السابقة لشغل ىذة الدرجة :

 .مساعد زلاضر درجة شغلو بعد سنوات أربع عن التقل اجلامعي التدريس رلاؿ يف خربة.   1
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 .زلاضر مساعد لدرجة شغلو فًتة أثناء زلكمة ةدكري أك رللة يف منشور علمي حبث لو يكوف أف .    2
 :للتعاقد  المطلوبة المستندات

 + صورة طبق االصل منها . األصل العلمية الشهادات • 
 اذا مث احلصوؿ عليها من خارج ليبيا . الشهادة معادلة  •

 شهادة اقامة + كضع عائلي  شهادة ميبلد بالرقم الوطٍت+ 
 معلق ملف 
 صحية شهادة 
 السوابق من خللوا شهادة 
 حديثة مشسية صور " 6 "عدد 

 : اإلجراء خطوات

 بطلب ىيئة التدريس ألعضاء حاجتها عن اجلامعة أعبلف بعد تدريس ىيئة كعضو التعيُت يف الراغب يتقدـ   .1
 .للتعيُت ادلطلوبة ادلستندات على حيتوم دبلف مصحوبا العلمي للقسم كتايب

 زبصصو رلاؿ يف زلاضرة  تقدم ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ من العلمي القسم رئيس يطلب  .2
 للشركط استيفائو من التأكد بعد إللقائها موعدا معو كحيدد

 كيبلغو ت.ق.كظيفة  ع لشغل ادلتقدـ لتقييم القسم داخل من سلتصة جلنة العلمي القسم رئيس يشكل  .3
 .احملاضرة إلقاء دبوعد

 .للجنةا على زلاضرتو ت.ق .ع كظيفة لشغل دـادلتق يلقي  .4
 :اآلتية العناصر كفق تقييمو يف اللجنة تشرع  .5

  احملاضر تقدمي لغة .أ
 "النطق سبلمة" النطق عيوب من خلوه .ب
 ادلعلومات توصيل على كالقدرة ادلنطقي التفكَت .ج
 الشخصية كقوة بالنفس الثقة .د
 ادلظهر حسن .ه
 القدرة على تقبل النقد كالنقد الذايت . .و

 رئيس النموذج إىل تسلم مث التقييم منوذج يف ت.ق.ع كظيفة لشغل دـللمتق النهائية الدرجات اللجنة ترصد  .6
 .العلمي القسم رللس على اإلجراء يعرض بدكره الذم ادلختص القسم

 للبث فيو الدكرم اجتماعو يف ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ مستندات يف العلمي القسم رللس ينظر  .7
 .الرفض أك بادلوافقة
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 القسم حييلو رئيس الذم اجتماعو زلضر يف ادلوافقة تدرج اإلجراء على العلمي القسم رللس موافقة حالة يف  .8
 .ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ دبلف مصحوبا الكلية عميد إىل دبراسلة العلمي

 فيو للبث اك االستثنائي الدكرم الكلية رللس اجتماع يف ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ ملف يعرض   .9
 .الرفض بادلوافقة أك

 .الكلية اجتماع زلضر يف يدرج الطلب على الكلية رللس موافقة حالة يف  .11
القسم  دبحضر مرفقا ت.ق.أ شؤكف إلدارة ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ ملف الكلية عميد حييل  .11

 .الكلية رللس كزلضر العلمي
 .ت.ق.شؤكف أ جلنة على لعرضها اسيفائها من كالتأكد ادلستندات بفحص ت.ق.أ شؤكف ادارة قـوت  .12
 لشغل كظيفة ادلتقدـ بتعيُت اجتماعها زلضر يف توصي أف فعليها ت.ق.أ شؤكف جلنة موافقة حالة يف .13

 . اجلامعة رئيس إىل إلحالتو العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل احملضر ربيل مث ت.ق.ع

 . تدريس ىيئة عضو تعيُت قرار اجلامعة رئيس يصدر.  14
  مغترب تدريس ىيئة عضو مع التعاقد    

 :االجراء تعريف
 لتتمكن األقساـ العلمية التدريس ىيئة أعضاء من اجلامعة احتياجات سد من النقص سد إىل هتدؼ عملية ىو
 أجلها من أنشئت اليت رسالتها ربقيق من

 الشروط: 
 تدريس كطنيُت ىيئة أعضاء كجود تعذر حالة يف إال مغًتبُت تدريس ىيئة أعضاء مع التعاقد ال جيوز .1

 .التخصص نفس ةمحل من
 ىذا الدليل يف ادلوجود معيد ت.ق.ع تعيُت إجراء يف الواردة الشركط ادلغًتبُت ت.ق.أ على تنطبق .2

 : اآليت ذلك من كيستثٌت
 ادلواطنة شرط .أ
 .األصلية جامعاهتم من علمية درجات على ادلتحصلُت ادلغًتبُت ت.ق.أ .ب
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 :المطلوبة المستندات
 

 طبق االصل  + صورة األصل العلمية الشهادات • 

  معادلة الشهادة 
 معلق ملف 
 ادلفعوؿ سارية( صحية شهادة( 
 العائلي  الوضع 
 حديثة شخصية صور" 6 " عدد. 
  صورة جواز السفر 

 
  : االجراء خطوات

 كتايب كبطلب اخلارج يف الليبية السفارة يف بطلب الليبية باجلامعات تدريس ىيئة كعضو التعاقد يف الراغب يتقدـ .1
 للتعاقد . ادلطلوبة ادلستندات حيتوم دبلف مصحوبا ادلختص العلمي للقسم

 اللقائها . موعدا معو كحيدد زبصصو رلاؿ يف زلاضرة تقدمي ادلعٍت من العلمي القسم رئيس يطلب  .2
كيبلغة دبوعد القاء  ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ لتقييم القسم داخل من سلتصة جلنة العلمي القسم رئيس يكلف  .3

 احملاضرة .
 .اللجنة أعضاء على زلاضرتو ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ لقيي  .4
 :اآلتية العناصر خبلؿ من ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ تقييم يف اللجنة تبدأ   .5

 .احملاضر تقدمي لغة .أ
 "النطق سبلمة" النطق عيوب من خلوه .ب
 .ادلعلومات توصيل على القدرة .ج
 .ادلنطقي التفكَت .د
 .ايتالذ كالنقد النقد قبوؿ على القدرة .ه
 .النفسي كاالتزاف بالنفس الثقة .و
 .الشخصية قوة .ز
 .العاـ بادلظهر العناية .ح

 القسم رئيس النموذج إىل تسلم مث التقييم منوذج يف ت.ق.ع كظيفة لشغل للمتقدـ النهائية الدرجات اللجنة ترصد  .6
 .العلمي القسم رللس على اإلجراء يعرض بدكره الذم ادلختص العلمي

 كيف عدمها، من فيو بادلوافقة للبث االستثنائي أك الدكرم اجتماعو يف اإلجراء يف بالنظر ميالعل القسم رللس يقـو  .7
 الكلية عميد إىل دبراسلة العلمي القسم رئيس مث حييلو اجتماعو زلضر يف ادلوافقة يدرج االجراء على موافقتو حالة

 .ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ دبلف مصحوبا
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 أك بادلوافقة للبث فيو االستثنائي أك الدكرم الكلية رللس اجتماع يف ت.ق.ع فةكظي لشغل ادلتقدـ ملف يعرض  .8
 .الرفض

 .اجتماعها زلضر يف يدرج اإلجراء على الكلية رللس موافقة حالة يف  .9
 رللس العلمي كزلضر القسم رللس دبحضر مرفقا ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير إىل اإلجراء الكلية عميد حييل  .11

 .الكلية
 ت..ق.أ جلنة شؤكف على لعرضها استيفائها من كالتأكد ادلستندات بفحص ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير يقـو  .11
 السيد إىل حياؿ احملضر  مث ادلعٍت مع بالتعاقد اجتماعها زلضر يف توصي ت.ق.أ شؤكف جلنة موافقة حالة يف  .12

 .اجلامعة رئيس إىل كإحالتو لئلطبلع العلمية الشؤكف الوكيل
 شؤكف كتقـو إدارة ادلغًتبُت التدريس ىيئة أعضاء مع بالتعاقد يقـو احملضر اجلامعة رئيس اعتماد حالة يف  .13

 .التعاقد ىذا على ادلًتتبة اإلجراءات باستكماؿ ت.ق.أ
 متعاون تدريس ىيئة عضو مع التعاقد 

 :االشتراطات 
 مركز من ودة الصادرةاجل ضماف شهادة على كحاصبل العلمي التخصص ذات يف العلمية درجتو تكوف أف جيب  .1

 ليبيا. خارج من الشهادة كانت أف التعليمية ادلؤسسات كاعتماد جودة ضماف
 اف يكوف الئقا صحيا كخاليا من العاىات اليت تعوؽ اداء كظيفتة .  .2
 . علمي تفرغ إجازة يف أك باخلارج للدراسة موفد غَت يكوف أف   .3
 .اجلامعة ككيل إىل موجو رمسي خبطاب االصلية العمل جهة موافقة  .4
 معادلة ادلؤىل العلمي للحاصلُت على ادلؤىل من خارج ليبيا . .5

 :المطلوبة المستندات

 + صورة طبق االصل . األصلية العلمية الشهادة  .1
 الصحية. الشهادة  .2
 معلق. ملف   .3
 .بالرقم الوطٍت جديثة  إقامة+  ميبلد شهادة   .4
 مشسية. صور " 4 " عدد  .5
 .باجلامعة ت.ق.أ إدارة عن صادر تعاكف عقد  .6
 شيك ملغي . .7
 معادلة الشهادة العلمية اذا مث احلصوؿ عليها من خارج ليبيا . .8
 

 :اإلجراء خطوات

 بعد ادلطلوبة مصحوبا بادلستندات العلمي القسم رئيس إىل بطلب متعاكف ت.ق كعضو التعاقد يف الراغب يتقدـ  .1
 .ذلك عن الكلية اعبلف
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 يقـو ادلوافقة كيف حالة عدمها من ادلوافقة ذباه االستثنائي أك الدكرم ماعواجت يف رأيو العلمي القسم رللس يبدم  .2
 .الكلية عميد اىل االجراء بإحالة العلمي القسم رئيس

 .العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل موافقتو حالة يف اإلجراء الكلية عميد حييل  .3
 إدارة مدير اإلجراء إىل حييل موافقتو حالة كيف هاعدم من ادلوافقة ذباه رأيو العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل يبدم  .4

 ت..ق.أ شؤكف
 ت.ق لعضو رئيسها كيرمز كميثلها األكؿ بالطرؼ فيو للجامعة يرمز نسخ ثبلث من عقد ت.ق.أ إدارة مدير حيرر  .5

 .الكلية عميد إىل العقود حييل مث الثاين بالطرؼ ادلتعاكف
 .الثاين الطرؼ بصفتو العقد على وقيعبالت متعاكف ت.ق.ع كظيفة لشغل ادلتقدـ يقـو  .6
 ت ..ق.أ شؤكف إدارة مدير إىل العقود الكلية عميد حييل  .7
 اجلامعة. رئيس إىل العقود ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير حييل  .8
 ت ..ق.أ شؤكف إدارة إىل حيليها مث العقود اجلامعة رئيس يعتمد  .9

 إىل نسخة كإحالة نسخة دبلفو كحفظ دلتعاكفا ت.ق.ع إىل العقد من نسخة بتسليم ت.ق.أ شؤكف إدارة تقـو 
 .ادلالية الشؤكف مكتب

 تدريس ىيئة لعضو عمل مباشرة 
 :اإلجراء خطوات

 . باجلامعة التدريس ىيئة أعضاء لبوابة بالدخوؿ التدريس ىيئة عضو يقـو  .1
 منوذج من خبلؿ العلمي بالقسم التدريس ىيئة أعضاء على التدريسية ادلواد بتوزيع العلمي القسم رئيس يقـو  .2

 .العمل مباشرة
 .العلمي ادلختص القسم رئيس إىل ادلباشرة بعد العمل مباشرة منوذج التدريس ىيئة أعضاء يسلم  .3
 .الكلية عميد إىل حييلو مث العمل مباشرة منوذج على ادلختص العلمي القسم رئيس ُيصدؽ  .4
 ت..ق.أ شؤكف إدارة إىل حييلو مث النموذج الكلية عميد يعتمد  .5
لػعضو  ادللف اإلدارم يف النموذج من نسخة كحيفظ النموذج على بالتصديق ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير يقـو   .6

 .ادلايل القسم إىل العاـ مث الكاتب إىل إلحالتو باجلامعة العلمية الشئوف ككيل إىل نسخة حييل مث التدريس،  ىيئة
 

 زائرين أساتذة استدعاءخامسا : 
 

 :االشتراطات 

 .الدقيقة اإلجازة على حاصل يكوف أف .1
 .مساعد استاذ درجة عن العلمية درجتو تقل أال  .2
 ىيئة التدريس أعضاء يف نقص هبا يوجد اليت العلمية ـ لؤلقسا زائرين اساتذة استدعاء يف األكلوية تعطى   .3

 .الدقيقة التخصصات كخصوصا 
 .مستمرة بصورة زلددين أساتذة على هالزيار  دعوة تقتصر أال  .4
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 .الزائرين حضور األساتذة لربنامج احملدد ادلوعد من شهر قبل العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل ادلذكرة تسلم أف  .5
 :اإلجراء خطوات

 .استدعائهم كتاريخ الزائرين األساتذة من احتياجاتو فيها يوضح مذكرة العلمي القسم رللس يُعد  .1
 كلية.ال عميد إىل ادلذكرة العلمي القسم رئيس حُييل  .2
 العلمية. للشؤكف اجلامعة ككيل إىل اإلجراء الكلية عميد حييل   .3
 إىل حييلو مث يعتمد اإلجراء ادلوافقة حالة كيف عدمها من ادلوافقة ذباه رأيو العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل يُبدم   .4

 .الكلية عميد
 بلهأع ادلذكورة للشركط طبقا ادلطلوبُت أساتذة باستدعاء الكلية عميد يقـو   .5
  ترقيات اعضاء ىيئة التدريس 

ـ مادة رقم )  2515( لسنة 551تسرم على اعضاء ىيئة التدريس من محلة ادلؤىبلت العليا البلئحة )
( كتعديبلهتا كفقا خلطابات الوزارة العادة التنظيم كايضا الئحة اعضاء ىيئة التدريس باجلامعة كجيوز  216

درجة العلمية التالية كفقا لشركط الًتقية العلمية كذلك طبقا للتشريعات ادلنظمة ترقية عضو ىيئة التدريس اىل ال
لعبلقات العمل ، حيث تتم ترقية عضو ىيئة التدريس بقرار من رئيس اجلامعة بناء على توصية جلنة شؤكف 

 اعضاء ىيئة التدريس .
 :العلمية الدرجات مختلف بين للترقية مشتركة شروط أوال:
 ترقيتو. ادلراد التدريس ىيئة عضو زبصص مع للُمقيمُت الدقيقة التخصصات تتطابق أف   .1
 .ترقيتو ادلراد التدريس ىيئة لعضو احلالية الدرجة من أعلى للُمقيمُت العلمية الدرجات تكوف أف  .2
 اسيةدر  سنة كربسب بواقع أك اخلارج الداخل يف كمتعاكف التدريس ىيئة عضو قضاىا اليت ادلدة االعتبار يف تؤخذ  .3

 :لآليت كفقا كذلك كمتعاكف قضاىا فصوؿ(4 )  أك دراسيتُت سنتُت لكل
 كاعتماد ادلؤسسات جودة ضماف مركز قبل من هبا معًتؼ هبا درس اليت ادلؤسسات تكوف أف .أ

 .التعليمية
 .الواحدة اجلهة يف أسبوعيا ( ساعات 8)  عن التدريسية ساعاتو عدد يقل أال .ب
 :لآليت كفقا التدريس ىيئة ولعض العلمي االنتاج تقييم يتم .ج

حكم .  1
ُ
 ترقية. كل كاحد يف عمل سول منها يقبل ادلنشورة، كال العلمية كادلراجع العلمية الكتب من ادل

 ترقية. كل كاحد يف عمل سول منها كال يقبل ، ادلنشورة النادرة ادلخطوطات أك الكتب من التحقق . 2
 من كيستثٌت ترقية كل كاحد يف عمل سول منها كال يقبل نشورة،ادل ادلتخصصة العلمية للكتب احملَكمة الًتمجة . 3

 .كغَتمها االجنليزية كالفرنسية اللغات يف الًتمجة يف ادلتخصصُت الشرط ىذا
 .الصبلحية هبذه ذلا ادلعًتؼ اجلهة من صدرت اليت العلمية كاالبتكارات االخًتاعات . 4
 عمل عن عددىا يزيد على أال ، التقييم جلاف بو تعًتؼ الذم ديبكاأل الفٍت اجملالُت يف ادلميز االبداعي اإلنتاج . 5

 ترقية. كل يف كاحد
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 .الًتقية طلب من تاريخ ادلدة كربسب سنة، من أكثر بالنشر القبوؿ سند إصدار على مضى قد يكوف أال . 6
 .ترقية أخر تاريخ بعد صادرة العلمية األعماؿ تكوف أف . 7
 الدكتوراه أطركحة أك ادلاجستَت رسالة من مستلة العلمية األعماؿ تكوف أال.   8
 "منطقية مربرات" قاطعة كبأدلة التقارير أحد كشف إذا إال باألغلبية التقييم جلاف قرارات تتخذ.  9

 مثل إليو، كيف كنسبتها لغَته علمية أعماؿ كسرقة العلمي البحث بأخبلقيات "الًتقية طالب" الباحث إخبلؿمثل 
 يف يودعاف نظر لفت األقل كخطاب على سنة دلدة الًتقية من ادلعٍت حرماف ت.ق.أ فشؤك  للجنة حيق احلالة ىذه
 .اجلامعة من يفصل التكرار حالة كيف األكادميي ملفو
 ..كاحد منوذج يف مقيم من أكثر أشًتاؾ جيوز ال.  15
 محاضر درجة إلى التدريس ىيئة عضو ترقية شروط: 

 .مساعد زلاضر درجة يشغل كاف عندما اجلامعي تدريسال يف سنوات 4 أمضى قد يكوف أف  .1
 .سنوات 6 التقل مدة اجلامعية الشهادة على حصولو على مضى قد يكوف أف  .2
 درجة يشغل كاف عندما زلكمة دكريات أك رلبلت يف منشور كاحد حبث األقل على لو تكوف أف  .3

 .مساعد زلاضر
 .ادلقيمُت قبل من البحث جياز إف  .4

 مساعد أستاذ لدرجة تدريس ىيئة عضو قيةتر  شروط: 
 )ادلاجستَت( اإلجازة العالية حلملة بالنسبة سنوات أربع عن تقل ال اجلامعي التدريس رلاؿ يف خربة لو تكوف أف .1

 .زلاضر يشغل درجة كاف عندما ) الدكتوراه ( الدقيقة اإلجازة حلملة بالنسبة سنوات كثبلثة
 .سنوات " 8 " عن التقل مدة اجلامعية لشهادةا على حصولو على مضى قد يكوف أف  .2
 جلنة زلاضر كذبيزىا درجة يشغل كاف عندما زلكمة دكريات أك رلبلت يف منشورة أحباث ثبلثة لو يكوف أف  .3

 .التقييم
  مشارك أستاذ لدرجة تدريس ىيئة عضو ترقية شروط: 

 .سنة 12 عن تقل ال مدة اجلامعية الشهادة عل حصولو على مضى قد يكوف أف .1
 "ادلاجستَت " اإلجازة العالية حلملة بالنسبة سنوات ست عن تقل ال اجلامعي التدريس رلاؿ يف خربة لو تكوف أف  .2

 . مساعد أستاذ يشغل درجة كاف عندما الدكتوراه الدقيقة اإلجازة حلملة بالنسبة سنوات كأربع
 ، مساعد درجة أستاذ يشغل كاف عندما كمةزل علمية دكريات أك رلبلت يف منشورة أحباث مخس لو تكوف أف  .3

كذبيزىا   "الدكتوراه" لدقيقة حلملة اإلجازة بالنسبة منشورة أحباث أربع ك "ادلاجستَت" العالية اإلجازة حلملة بالنسبة
 .التقييم جلنة
 أستاذ: لدرجة تدريس ىيئة عضو ترقية شروط 

 ."الدكتوراه" الدقيقة اإلجازة على حاصل يكوف أف  .1
 .مشارؾ درجة أستاذ يشغل كاف عندما سنوات أربع عن تقل ال اجلامعي التدريس رلاؿ يف خربة لو تكوف أف  .2
 ، مشارؾ أستاذ درجة يشغل كاف عندما مبتكرة مشاريع أك منشورة أحباث مخس لو تكوف أف  .3
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  .التقييم جلنة ذبيزمها
 .متخصصة عادلية دكريات أك رلبلت يف منشورة البحوث تكوف أف  .4

 :االجراءات
 نشاطاتو كامل عن دبلف مصحوبا العلمي قسمو رئيس إىل بطلب ترقيتو ادلراد التدريس ىيئة عضو يتقدـ  .1

 العلمية.
 مث اإلجراء بادلوافقة على مستوفاة كاالجراءات الشركط أف من اجتماعو زلضر يف العلمي القسم رللس يوصي  .2

 . الكلية رللس اجتماع إىل القسم رئيس حييلو
 .أدارة شئوف أعضاء ىيئة التدريس أىل الكلية رللس زلضر يف الًتقية ملف بإحالة الكلية عميد ـويق  .3
 إدارة النماذج من يف التدريس ىيئة بعضو اخلاصة ادلعلومات من بالتأكد بالكلية ت.ق.أ شؤكف إدارة تقـو   .4

 .التدريس ىيئة أعضاء
 للتقييم. إلحالتو للموافقة تماعهااج زلضر يف كيدكف ت.ق.أ جلنة اجتماع يف ادللف يعرض  .5
 التقييم. جلنة تقارير متضمنا الًتقية ملف ت.ق.أ شؤكف رللس اجتماع يف احملضر يعرض  .6
 بًتقية زلضر اجتماعها يف التقييم كإجيابية الًتقية شركط استيفاء من التأكد بعد ت.ق.أ شؤكف جلنة توصي  .7

 .العلمية للشؤكف ةاجلامع ككيل إىل احملضر كربيل التدريس، ىيئة عضو
 .لبلعتماد اجلامعة رئيس إىل عليو األطبلع بعد احملضر العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل حييل  .8
 . القانونية الشؤكف مكتب مدير إىل حييلو احملضر اجلامعة رئيس اعتماد حالة يف  .9

 . اجلامعة رئيس إىل حييلو مث ت.ق.ع ترقية قرار القانونية الشؤكف مكتب مدير يُعد  .15
 .الًتقية قرار اجلامعة رئيس يصدر  .11
 .بتنفيذه ادللزمُت على القرار اجلامعة رئيس مكتب مدير يعمم  .12
 الترقية لغرض التدريس ىيئة لعضو العلمي االنتاج قيمين تعيين 

 :اإلجراء قيود
 .ترقيتو ادلراد التدريس ىيئة عضو زبصص مع اللجنة ألعضاء الدقيق التخصص يتطابق أف .1
 .ادلراد ترقيتو التدريس ىيئة لعضو احلالية العلمية الدرجة من أعلى اللجنة ألعضاء العلمية جاتالدر  تكوف أف  .2
 .اجلامعة خارج من ادلقيمُت أحد يكوف أف  .3
 جلنة  إىل تقريره ـ كتقدم تكلفيو تاريخ من شهر أقصاىا مدة خبلؿ عملو إجناز ادلقيم على  .4

 ت ..ق.أ شؤكف
 اإلجراء سير
 .العلمي االنتاج لتقييم مقيمُت ثبلثة ت.ق.أ شؤكف جلنة زبتار   .1

 ترقيتو ادلراد ىيئة التدريس لعضو العلمي اإلنتاج متقيي يف للبدء ادلقيمُت بتكليف ت.ق.أ شؤكف جلنة رئيس يقـو 
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 ىيئة التدريس لعضو العلمي اإلنتاج ـ تقيي يف للبدء ادلقيمُت بتكليف ت.ق.أ شؤكف جلنة رئيس يقـو .  2
 . ترقيتو ادلراد

 الوطني التدريس ىيئة لعضو العلمي التفرغ إجازة 
 العلمي التفرغ تعريف

 بدراسات للقياـ لتهيئتو كذلك العبلقة، ذات نشاطاتو كمجيع التدريسية مهامو من التدريس ىيئة عضو أعفاء ىو      
 حاجة أك علمي نقص لسد طاتادلخطو  ربقيق أك كالًتمجة التأليف بأعماؿ كالقياـ كالتجارب البحوث أجراء أك علمية

 أخر على االطبلع من كسبكينو معلوماتو كتنشيط زبصصو رلاؿ يف علمية خربة الكتساب أك العامة ادلصلحة تقتضيها
 .زبصصو ميداف يف العلمية التطورات

 اإلجراء اشتراطات
 . مساعد أستاذ درجة عن مرة ألكؿ التفرغ يف يرغب الذم التدريس ىيئة لعضو العلمية الدرجة تقل ال  .1
 . جامعي عاـ كل من (  4)  أبريل شهر بنهاية العلمي التفرغ بإجازة ادلتعلقة اإلجراءات إهناء ضركرة . .2
 .اإلجازة بداية قبل أشهر 6 عن العلمي القسم إىل العلمي التفرغ إجازة طلب تقدمي مدة تقل ال .3
 .عاـ كل من((8  ))   أغسطس شهر هناية قبل اإلجازة من اخلارجي اجلزء إجناز ضركرة  .4
 .كاملة جامعية سنة عن العلمي التفرغ إجازة مدة تزيد ال  .5
 .متعددة سنوات يف عليها احلصوؿ بقصد العلمي التفرغ إجازة مدة ذبزئة جيوز ال  .6
 .مشارؾ أستاذ درجة عن الثانية للمرة التفرغ يف يرغب الذم التدريس ىيئة لعضو العلمية الدرجة تقل ال  .7
 . استاذ درجة عن بعدىا كما الثالثة للمرة التفرغ يف يرغب الذم التدريس ىيئة لعضو العلمية الدرجة ال تقل  .8
 .العلمية إلجازتو فعليا يتفرغ أف .9

 الفعلي بالتدريس لقائمُت التدريس ىيئة أعضاء عدد من % 20 من ألكثر العلمي التفرغ إجازة منح جيوز ال .11
 األكرب مث الدرجة يف األقدـ مث مرة ألكؿ التفرغ لطالب األكلوية تعطي % 20 عن زادت كإذا العلمي، القسم يف

 .منشورة حبوثا األكثر مث عمرا
 .ادلعتمدة ادلالية ادلخصصات مراعاة جيب اإلجازة منح عند .11
 تاريخ من سنوات أربع عن فوؽ فما الثانية ادلرة يف التدريس ىيئة عضو لنفس التفرغ إجازة منح مدة تقل ال .12

 .ذلا السابقة ادلرة يف العلمي التفرغ على حصولو
 نسخ مع كيسلمو أحباث من أجنزه عما تقريرا العلمي التفرغ إجازة على احلاصل التدريس ىيئة عضو يقدـ أف  .13

 .العلمي القسم رئيس إىل أحباثو من
    .اجملاؿ ىذا يف ادلشًتكة االتفاقيات تفعيل على العمل .14
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 اإلجراء خطوات
 على احلصوؿ بطلب العلمي التفرغ لغرض إجازة على احلصوؿ يف يرغب الذم تدريسال ىيئة عضو يتقدـ   .1

 .بو القياـ ينوم الذم العلمي للعمل دبلخص مرفق العلمي قسمو رئيس إىل اإلجازة ىذه
 ادلوافقة حالة كيف عدمها من ادلوافقة ذباه االستثنائي كأ الدكرم اجتماعو يف رأيو العلمي القسم رللس يبدم   .2

 .الكلية عميد إىل التفرغ طلب حالةبإ العلمي القسم رئيس يقـو
 .ت.ق .أ شؤكف إدارة إىل العلمي التفرغ إجراء الكلية عميد حييل  .3
 ..ت.ق .أ شؤكف جلنة على االجراء ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير يعرض   .4
 .ت.ق.ع غبتفر  توصي موافقتها حالة كيف عدمها من ادلوافقة ذباه رأيها .ت.ق .أ شؤكف جلنة تبدم   .5
 .اجلامعة رئيس إىل حييلو الذم العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل اإلجراء ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير حييل   .6
 العايل للتعليم الوزارة ككيل إىل اإلجراء حييل موافقتو حالة كيف عدمها من ادلوافقة ذباه اجلامعة رئيس يبدم   .7

 .العلمي كالبحث العايل التعليم كزير من علمي تفرغ إجازة قرار إصدار إجراءات الستكماؿ
 بالخارج والملتقيات والندوات المؤتمرات لحضور وطني تدريس ىيئة عضو إيفاد 

 :االجراء اشتراطات
 .الندكة أك ادلؤسبر يف بو للمشاركة مقبوؿ حبث التدريس ىيئة وضلع يكوف أف  .1
 .ليبيا داخل ادلقامة ميةالعل كالندكات ادلؤسبر يف ادلشاركة للموفد سبق قد يكوف أف  .2
 .امعةاجل باسم ادلشاركة تتم أف  .3
 الذم ادلؤسبر أعماؿ عن ملخصا يتضمن أجلها من ادلوفد ادلهمة عن تقرير بتقدمي التدريس ىيئة عضو يلتـز  .4

 .أليها توصل اليت النتائج كأىم فيو شارؾ
 .ادلؤسبر عن الصادرة كادلطبوعات األحباث أىم الكلية لدل يودع أف  .5
 . التدريس ىيئة عضو مشاركة قبوؿ على الندكة أك ادلؤسبر وافقةم  .6

 اإلجراء خطوات
 معو مرفق باخلارج ملتقى أك ندكة أك علمي، مؤسبر حضور على للموافقة بطلب التدريس ىيئة عضو يتقدـ  .1

 .العلمي قسمو رئيس إىل بو ادلشاركة يف يرغب الذم البحث من نسخة
 .الكلية عميد إىل راءاإلج العلمي القسم رئيس حييل  .2
 ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير إىل اإلجراء الكلية عميد حييل  .3
 .العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل.ت.ق .أ شؤكف إدارة مدير حييل  .4
 . اجلامعة رئيس إىل اإلجراء حييل موافقتو حالة كيف رأيو العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل يبدم  .5
 الوزارة ككيل كسلاطبة الندكة أك ادلؤسبر حلضور ت.ق.ع بًتشيح يقـو موافقتو حالة كيف رأيو اجلامعة رئيس يبدم  .6

 .رمسية مهمة يف إيفاد قرار إلصدار اإلجراءات باقي الستكماؿ العايل للتعليم
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 مالحظة
 عميد من إذف على حصولو بعد سنويا مرتُت اليتجاكز دبا اخلاصة نفقتو على ادلشاركة التدريس ىيئة لعضو جيوز •

 يةالكل
 الجامعة من وطني تدريس ىيئة عضو ونقل وإعارة ندب 

 :اإلجراء اشتراطات
 .إليها االنتقاؿ التدريس ىيئة عضو يرغب اليت اجلهة موافقة .1
 التدريس. ىيئة عضو ندب أك إعارة أك انتقاؿ على اجلامعة موافقة  .2
 . جامعة من أكثر يف للعمل يندب أال   .3
 .األقل على سنة مدة ةباجلامع تعيينو على مضى قد يكوف أف   .4
 .األخرل ادلالية كمزاياه مرتباتو صرؼ إليها ادلعار اجلامعة تتحمل أف   .5

 اإلجراءات: خطوات
 إىل كتايب بطلب الندب أك االعارة، أك ، االنتقاؿ يف يرغب الذم التدريس ىيئة عضو يتقدـاكال : 

 .هبا يرغب اليت اجلهة دبوافقة مصحوبا العلمي قسمو رئيس
 .االستثنائي أك الدكرم القسم رللس اجتماع يف الطلب العلمي القسم رئيس يعرض : ثانيا 

 القسم يقـو رئيس الطلب على ادلوافقة حالة كيف عدمها من ادلوافقة ذباه رأيو العلمي القسم رللس يبدمثالثا :   
 بادلوافقة. القسم زلضر من بصورة مرفقا الكلية عميد إىل الطلب بإحالة العلمي

 على الطلب ادلوافقة حالة كيف األستثنائي أك الدكرم اجتماعها يف الطلب حياؿ رأيها الكلية إدارة تبدمعا :  راب
 .ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير إىل الطلب بإحالة الكلية عميد يقـو

 .العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل حييلو مث الطلب على ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير ُيصدؽ : خامسا 
 الطلب كيقـو على موافقتو حالة كيف عدمها من ادلوافقة ذباه رأيو العلمية للشؤكف عةاجلام ككيل يبدم :سادسا 
 .اجلامعة رئيس إىل بإحالتو
 .القانونية الشئوف مكتب مدير إىل حييلو مث الطلب على اجلامعة رئيس ُيصدؽ : سابعا 
 إىل رئيس يلوحي مث التدريس، ىيئة عضو إعارة أك ندب أك نقل قرار القانونية الشؤكف مكتب مدير يعد : ثامنا 

 .اجلامعة
 .النقل أك اإلعارة أك الندب قرار اجلامعة رئيس يهصدر :تاسعا 

 ال يعيق ذلك كأف زبصصو يف ادلنتقل أك ادلندكب أك للمعار البديل طلب عدـ القسم موافقة يف يشًتط: عاشرا  
 بالقسم. التعليمية العملية
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 التدريس ىيئة لعضو مرتب بدون إجازة منح 
 :اإلجراء قيود

 كيف اخلارج التدريب يف أك للعمل ادلوفد الزكج مرافقة حالة يف دراسية سنة عن ادلمنوحة اإلجازة مدة تزيد أال
 .لزكجو التدريب باخلارج أك العمل مدة بنفس التدريس ىيئة لعضو اإلجازة مدة ربسب احلالة ىذه
 :اإلجراءات سير

 العلمي، قسمو رئيس إىل مرتب دكفب إجازة على احلصوؿ لغرض كتايب بطلب التدريس ىيئة عضو يتقدـ  .1
 العلمي القسم رللس اجتماع يف الطلب عرض ليتم

 حييل حالة موافقتو كيف عدمها من اإلجازة طلب على ادلوافقة ذباه رأيو ادلختص العلمي القسم رللس يُبدم  .2
 .الكلية ادلعٍت طلب العلمي القسم رئيس

 شؤكف مدير إدارة إىل اإلجراء الكلية عميد حييل افقتهامو  حالة كيف رللس على اإلجراء الكلية عميد يعرض  .3
 ت ..ق.أ

 .للشؤكف اجلامعة ككيل إىل اإلجراء ت.ق.أ شؤكف إدارة مدير حييل   .4
 حييل حالة موافقتو كيف عدمها من اإلجازة طلب على ادلوافقة ذباه رأيو العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل يُبدم   .5

 اجلامعة. رئيس إىل اإلجراء
 .القانونية الشؤكف مكتب مدير إىل حييلو مث الطلب على اجلامعة رئيس ُيصدؽ  .6
 رئيس حييلو إىل مث التدريس ىيئة لعضو مرتب بدكف إجازة منح قرار القانونية الشؤكف مكتب مدير يُعد   .7

 .اجلامعة
 .القرار اجلامعة رئيس ُيصدر  .8
 .بتنفيذه ادللزمُت على القرار اجلامعة رئيس مكتب مدير يعمم   .9

 الزواج لغرض تدريس ىيئة لعضو إجازة طلب 
 :اإلجراءات قيود

 .أسبوعُت عن اإلجازة مدة ال تزيد .1
 .التدريس ىيئة لعضو السنوية اإلجازات رصيد من الزكاج لغرض اإلجازة مدة خصم ال جيوز .2

 :اإلجراءات سير
 . العلمي قسمو رئيس إىل الزكاج لغرض إجازة على احلصوؿ بطلب التدريس ىيئة عضو ـ يتقد  .1
 الكلية. عميد إىل الطلب حييل موافقتو حالة كيف رأيو العلمي القسم رئيس يبدم  .2
 ت..ق .أ شؤكف ة إدار إىل حييلو اإلجازة طلب على الكلية عميد موافقة حالة يف  .3
 اجلامعة للشؤكف ككيل للسيد كإحالتو عليو كالتصديق اإلجازة منوذج دبل   ت.ق .أ شؤكف إدارة مدير يقـو  .4

 .لميةالع
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 ت..ق .أ شؤكف إلدارة كحييلو اإلجازة منوذج العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل يعتمد  .5
 .اإلجازة منح على بادلوافقة ت.ق.ع بإخطار ت.ق .أ شؤكف إدارة مدير يقـو  .6

 وطني تدريس ىيئة لعضو الحج مناسك أداء لغرض إجازة على الحصول طلب 
 اإلجراءات: قيود

 . يوما 20 عن ةاإلجاز  مدة تزيد أال   .1
 .التدريس ىيئة لعضو السنوم الرصيد من اإلجازة مدة زبصم ال   .2

 اإلجراءات: سير
 إىل رئيس اإلجازة على للموافقة كتايب بطلب احلج مناسك أداء يف الراغب التدريس ىيئة عضو يتقدـ  .1

 .األكقاؼ اإلسبلمية كزارة من ادلعتمدة احلج كثائق من صورة معو مرفق العلمي قسمو
 .الكلية عميد إىل حييلو مث الطلب على العلمي قسمو رئيس ُيصدؽ  .2
 ت. .ق .أ شؤكف إدارة مدير إىل حييلو مث الطلب على الكلية عميد رئيس ُيصدؽ  .3
 العلمية. للشؤكف اجلامعة ككيل إىل الطلب ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير حييل  .4
 .اجلامعة رئيس إىل حييلو مث الطلب على العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل ُيصدؽ  .5
 .اإلدارم ملفو يف حلفظها ت.ق.أ شؤكف إىل اإلجراء كحييل لطالبها إجازة اجلامعة رئيس مينح  .6

 التدريس ىيئة لعضو العلمي اإلنتاج تقييم لجنة مستحقات صرف 
 : اإلجراءات سير

 اإلجراء حييل ذلا مث لتابعُتا ادلصارؼ كأمساء حساباهتم كأرقاـ ادلقيمُت بأمساء قائمة ت .ق .أ جلنة رئيس يُعد  .1
 .العملية للشؤكف اجلامعة ككيل إىل

 .اجلامعة رئيس إىل حييلو مث اإلجراء على العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل ُيصدؽ  .2
 .القانونية الشؤكف مكتب مدير إىل حييلو مث اإلجراء على اجلامعة رئيس ُيصدؽ  .3
 رئيس القرار إىل حييل مث التقييم جلنة ألعضاء مكأفاة صرؼ بشأف قرارا القانونية الشؤكف مكتب مدير يُعد   .4

 .اجلامعة
 .القرار اجلامعة رئيس ُيصدر  .5
 .بتنفيذه ادللزمُت على القرار اجلامعة رئيس مكتب مدير يعمم  .6

 مغترب تدريس ىيئة لعضو مالية سلفة طلب 
 :اإلجراء قيود

 . مرة ألكؿ معةاجلا معهم تعاقدت الذين من التدريس ىيئة عضو يكوف أف
 :اإلجراء خطوات
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 يسلمو مالية مث سلفة طلب منوذج دبل   مالية سلفة على احلصوؿ لطلب ادلتقدـ التدريس ىيئة عضو يقـو  .1
 .بالكلية ت .ق .أ شؤكف منسق إىل

 ت. .ق .أ شؤكف إدارة مدير إىل الطلب بالكلية ت .ق .أ منسق حييل  .2
 اجلامعة ككيل إىل حييلو مث موافقتو حالة يف بالطل على ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير ُيصدؽ  .3

 .كادلالية اإلدارية للشؤكف
 مكتب الشؤكف مدير إىل حييلو مث موافقتو حالة يف اإلجراء كادلالية اإلدارية للشؤكف اجلامعة ككيل يعتمد  .4

 .لئلجراء ادلالية
 .السلفة صرؼ إجراءات باقي ادلالية الشؤكف مكتب مدير يستكمل  .5
 مغترب تدريس ىيئة لعضو سفر تذاكر إصدار 

 :اإلجراء اشتراطات
 على الدراسي العاـ هناية من شهرين قبل السفر تذاكر مناذج ملء التدريس ىيئة عضو على .1

 .األقل
 .القصر أبنائو من اثنُت عدد أك زكجتو كانت إذا إال للمرافقُت سفر تذاكر إصدار ال جيوز  .2
 .للعاـ اجلامعي السنوية اإلجازة موعد مع التدريس ىيئة ضوع حيددىا اليت الرحلة مواعيد تتضارب أال  .3
 .سَته خط أك احلجز دلواعيد تغيَته مسؤكلية اجلامعة ربميل التدريس ىيئة لعضو حيق ال  .4
 .أشهر ثبلثة عن التذكرة صبلحية مدة تزيد ال  .5

 :اإلجراء خطوات
 .ذلا التابع بالكلية ت .ق .أ شؤكف منسق إىل كتسليمو سفر تذاكر منوذج دبلء ت.ق.ع يقـو  .1
 .ت .ق .أ شؤكف إدارة إىل النماذج بالكلية ت .ق .أ شؤكف منسق حييل  .2
حييلها  مث الذكر سالفة االشًتاطات من التأكد بعد النماذج على ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير ُيصدؽ  .3

 .كادلالية اإلدارية للشؤكف اجلامعة لوكيل دبراسلة
 مث حييلها الذكر سالفة االشًتاطات من التأكد بعد النماذج كادلالية ريةاإلدا للشؤكف اجلامعة ككيل يعتمد  .4

 .باجلامعة العامة اخلدمات مكتب مدير إىل
 للمعنيُت. سفر تذاكر إلصدار احلجز ككاالت أحد مع بالتنسيق العامة اخلدمات مكتب مدير يقـو   .5
 بدكره الذم باجلامعة، ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير إىل السفر تذاكر اخلدمات مكتب مدير حييل   .6

 .ادلغًتبُت ت.ق.أ مكتب إىل اإلجراء حييل
 للمعنيُت التذاكر بتسليم ادلغًتبُت ت.ق.أ مكتب يقـو  .7
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 العقد تجديد في رغبتو عدم مغترب تدريس ىيئة عضو خدمات إنهاء 
 :اإلجراء سير

 .ادلنسقُت طريق عن الكليات إىل العقود ذبديد مناذج بتسليم ت .ق .أ إدارة تقـو  .1
 يقـو عضو احلالة ىذه كيف رغبة ذبديد منوذج ملء بشأف ت .ق .أ بإخطار العلمي القسم رئيس يقـو  .2

 .العلمي قسمو رئيس إىل يسلمو مث العقد ذبديد يف الرغبة بعدـ رأيو بإبداء التدريس ىيئة
 .الكلية عميد إىل حييلو مث النموذج على العلمي القسم رئيس ُيصدؽ  .3
 .ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير إىل حييلو مث النموذج على الكلية دعمي ُيصدؽ  .4
 العلمية. للشؤكف اجلامعة ككيل إىل حييلو مث النموذج ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير ُيصدؽ  .5
 اجلامعة. رئيس إىل حييلو مث النموذج على العلمية للشؤكف اجلامعة ككيل ُيصدؽ  .6
 ت .ق .أ شؤكف إدارة مدير إىل النموذج حييل مث راسلةدب ت.ق.ع كيبلغ النموذج اجلامعة رئيس يعتمد  .7

 .اإلجراءات باقي الستكماؿ
 عقده تجديد في العلمي القسم رغبة عدم حالة في مغترب تدريس ىيئة عضو خدمات إنهاء 

 :اإلجراء سير
 .العقد ذبديد يف رغبتو كيبدم النموذج دبلء التدريس ىيئة عضو يقـو  .1
 رفض حالة كيف الرأم إلبداء العلمي القسم رللس على لنموذجا العلمي القسم رئيس يعرض  .2

 .القسم اجتماع دبحضر مرفق الكلية عميد إىل اإلجراء حييل التجديد
 شؤكف إدارة إىل اإلجراء كإحالة الرأم إلبداء الكلية رللس على اإلجراء الكلية عميد يَعرض  .3
 .الكلية رللس اجتماع دبحضر مرفق ت .ق .أ

 . العلمية الشؤكف ككيل إىل حييلو مث اإلجراء .ت .ق .أ شؤكف ارةإد مدير ُيصدؽ  .4
 . اجلامعة رئيس إىل حييلو مث اإلجراء على العلمية الشؤكف ككيل ُيصدؽ  .5
 إدارة مدير إىل النموذج كحييل ، دبراسلة ادلعٍت كيبلغ النموذج، العلمية الشؤكف ككيل يعتمد  .6
 .اإلجراءات باقي الستكماؿ .ت .ق .أ
 
 

 


