الئحةةةةةاء هيةةةةةتدءيسئةةةةةاءة ةةةةة س ء ت ت ةةةةةاء(ةسةةةةة لت ةء ئحةةةةةاء
501وة قتلونء2ء ل ت تتءة لس ساء2018ء):
ت ةء( )1ء
• تسري أحكام هذه الالئحة علي أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة .
ت ةء( )2ء
• يقصد بعضو هيئة التدريس في مقام تطبيق أ حكام هذه الالئحة كل من يحمل
مؤهال علميا عاليا في أحد مجاالت العلوم االساسية التطبيقية و اإلنسانية ,
ويشغل إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة ( )3من هذه الالئحة
.
ت ةء( )3ء
• تحدد الدرجات العلمية ال عضاء هيئة التدريس على النحو التالي :
.1

أستاذ.

.2

أستاذ مشارك.

.3

أستاذ مساعد.

.4

محاضر .

.5

محاضر مساعد.

ت ةء( )4ء
• يتولى عضو هيئة التدريس القيام باألعمال التي يقضيها مهنة التدريس والمهام
األخرى المكلف بها وفقا للتشريعات النافذة ،ويجوز لعضو هيئة التدريس بناء
على اذن كتابي من رئيس الجامعة مزاولة أعمال اخرى ذات صلة بتخصصه
،اذا كان ذلك ال يؤثر علي مستوي االداء العلمي وال يتعارض مع واجباته
ومهامه االصلية بالجامعة.

ت ةء( )5ء
• ويشترط في من يعين عضوا هيئة التدريس وفقا لهذه الالئحة ما يلي:
• أن يكون ليبي الجنسية .
.1

أومن غير الليبيين إذ ا كانت الجامعة في حاجة لتخصصه.

.2

أ ن يكون حاصال على اإلجازة الجامعية االولى بتقدير عام جيد على االقل
,وعلى اإلجازة العالية و ما يعادلها او اإلجازة الدقيقة او ما يعادلها  ,وتتم
معادلة المؤهالت العلمية غير الوطنية من الجهة المختصة ( مركز ضمان
الجودة ).

.3

ان يكون وطنيا.

.4

أال يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

.5

أال يكون قد سبق فصله بقرار تأديبي .

.6

أن يكون سليما من اإلمراض والعاهات التي تعوق أداء وظيفته .

.7

أن يكون مستوفيا للشروط األخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة .

.8

وتعطي االولية في التعيين لمن اعدوا ليصبحوا أعضاء هيئة التدريس
بمرحلة التعليم العالي .

ت ةء( )6ء
• استثناء من حكم الفقرة ()3من ا لمادة ( )5يجوز للجامعة بناء علي موافقة
القسم وتوصية مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس تعين حملة اإلجازة العالية
او الدقيقة دون التقيد بالتقدير العام في اإلجازة الجامعية االولي وذلك وفق
الشروط واالوضاع الواردة بها الالئحة.
ت ةء( )7ء

• يعين عضوووو هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة بناء علي موافقة القسوووم
العلمي المختص واللجنة االستشارية العلمية بالجامعة .
ت ةء( )8ء
• يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة وفقا للمواد (-11
 )15-13من هذه الالئحة لالختبار مدة فصل دراسي واحد تبدأ من تاريخ
مباشرته للعمل وتثبت جدارته بناء على تقرير يعده القسم العلمي الذي يتبعه
ويعتمده رئيس الجامعة مع الجامعة مع عدم االخالل بحقه في المستحقات
المالية عن المدة التي قام بتدريسها أثناء فترة االختبار.
ت ةء( )9ء
• يشوترط في من يعين محاضورا مسواعد – إضوافة الي الشوروط المنصووص
عليها في المادة ( )5من الالئحة ما يلي :
.1

ان يكون حصووله على الدرجة الجامعية االولي قد تجاوز سونتين على اال
قل.

.2

ان يكون حاصووال على اإلجازة العالية من إحدى الجامعات الليبية و ما
يعادلها من أي جامعة ا و مؤسسة علمية اخري معترف بها.

ت ةء( )10ء
• يشترط في من يعين محاضرا -إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في
المادة ()5من هذه الالئحة ما يلي :
.1

ان يكون قد انهي مدة خمس سنوات علي االقل بعد حصوله علي االجازة
الجامعية االولي.

.2

ان يكون حاصال علي اإلجازة الدقيقة او اإلجازة العالية من احدي
الجامعات الليبية او ما يعادلها من أية جامعة او مؤسسة علمية اخري
معترف بها.

.3

ان يكون الحاصل علي اإلجازة العالية والشهادات المعادلة لها خبرة في
مجال التدريس الجامعي لمدة أربع سنوات علي االقل بعد شغله لوظيفة
محاضر مساعد .

ت ةء( )11ء
• يشووترط في من يعين محاضوورا من خارج الجامعة  -إضووافة إلى الشوورط
المنصوص عليها في المادة ( )5من هذه الالئحة ما يلي :
.1

ان يكون قد انهي مدة سبع سنوا ت علي االقل بعد حصوله علي اإلجازة
الجامعية االول.

.2

ان يكون حاصوال علي اإلجازة العالية من احدي الجامعات الليبية ،او ما
يعادلها من أي جامعة او مؤسسة علمية اخري معترف بها.

.3

ان يكون له خبرة في مجال تخصوصوه مدة ال تقل عن خمس سونوات بعد
حصووله علي االجازة العالية أو ثال سونوات بعد حصووله علي االجازة
الدقيقة.

ت ةء( )12ء
• يشوترط في من يعين أسوتاذا مسواعد  -إضوافة إلى الشوروط المنصووص عليها
في المادة ( )5من هذه الالئحة ما يلي :
.1

أن يكون قود انهي مودة ثمواني سووووونوات علي االقول بعود حصوووووولوه علي
اإلجازة الجامعية االولي.

.2

أن يكون حاصووال علي اإلجازة الدقيقة او العالية من احدي الجامعات
الليبية ،او ما يعادلها من أي جامعة او مؤسوسوة علمية أخرى معترف بها
.

.3

أن يكون قد امضوووي التدريس الجامعي مدة ال تقل عن ثال سووونوات
جامعية لشووغله وظيفة محاضوور اذا كان حاصووال علي اإلجازة الدقيقة
،وخمس سنوات اذا كان حاصال علي االجازة العالية .

.4

أن يكون قد أجرى بحوثا علمية منشوووورة او مشووواريع مبتكرة ال يقل
عددها عن ثالثة في مجال تخصوووصوووه الدقيق خالل فترة شوووغله درجة
محاضر ،اذا كان حاصال علي االجازة الدقيقة .

.5

أما إذ ا كان حاصووال علي اإلجازة العالية فيشووترط إجراءه بحوثا علمية
منشورة او مشاريع إنشائية مبتكرة ال يقل عددها عن أربعة.

ت ةء( )13ء
• يجوز تعيين أسوواتذة مسوواعدين من خارج الجامعة إ ذا توفرت في المرشوو
اضافة الي الشروط المنصوص عليها في المادة( )5من هذه الالئحة ما يلي :
.1

أن يكون حاصوال على اإلجازة الدقيقة و العالية و ما يعادلهما من إحدى
الجامعات الليبية  ,أو أي جامعة أو مؤسسة علمية أخرى معترف بها.

.2

أن يكون له خبره في مجال تخصووصووه مدة ال تقل عن ثماني سوونوات
بعد حصووله علي اإلجازة العالية  ,و خمس سونوات بعد حصووله على
اإلجازة الدقيقة.

.3

أن يكون قد جرى بحوثا علمية منشووورة أو مقبولة للنشوور أو مشوواريع
مبتكرة ال نقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصووصووه ،اذا كان

حاصوووال على اإلجازة الدقيقة  .أما إذ اكان حاصوووال على اإلجازة
العالية فيشوووترط إجراءه ،بحوثا علمية منشوووورة و مقبولة للنشووور و
مشاريع إنشائية مبتكرة ال يقل عن ستة.

ت ةء( )14ء
• يشوترط في من يعين أسوتاذ مشوارك  -إضوافة إلى الشوروط المنصووص عليها
في المادة ( )5من هذه الالئحة ما يلي :
.1

أن يكون قد مضوت مدة ال تقل عن اثني عشورة سونة بعد حصووله على
اإلجازة الجامعية االولى.

.2

أن يكون حاصود علي اإلجازة الدقيقة و العالية و ما يعادلهما من احدي
الجامعات الليبية  ,أو أي جامعة او مؤسسة علمية أخري معترف بها.

.3

أن يكون شوغل وظيفة أسوتاذ مسواعد مدة أربع سونوات علي االقل قضواها
في التدريس الجامعي بالنسوبة لحاملي اإلجازة الدقيقة  ,وسوت سونوات
بالنسبة لحاملي اإلجازة العالية.

.4

أن يكون قد اجري بحو

علمية منشوورة أو مقبولة للنشور أو مشواريع

مبتكرة ال يقل عددها عن أربعة في مجال تخصووصووه خالل فترة شووغله
درجة أسوتاذ مسواعد اذا كان حاصوال علي اإلجازة الدقيقة .أما إ ذا كان
متحصوال علي اإلجازة العالية فيشوترط إجراءه ،بحوثا علمية منشوورة أو
مقبولة للنشر أو مشاريع إنشائية مبتكرة ال يقل عددها عن أربعة.
ت ةء( )15ء

• يجوز تعيين أسوواتذة مشوواركين من خارج الجامعة إذ ا توفرت في المرشو

/

إضافة الي الشروط المنصوص عليها في المادة ( )5من هذه الالئحة ما يلي :
.1

أن تكون قد امضوت مدة ال تقل عن اربع عشورة سونة بعد حصووله علي
االجازة الجامعية االولي .

.2

أن يكون حاصووال علي اإلجازة الدقيقة او العالية او ما يعادلها من احدي
الجامعات الليبية او أي جامعة او المؤسسة علمية اخري معترف بها.

.3

أن يكون له خبرة في مجال تخصوصوه مدة ال تقل عن ثماني سونوات بعد
حصووووله علي اإلجازة العالية  ،او خمس سووونوات بعد حصووووله علي
اإلجازة الدقيقة.

.4

أن يكون قد اجري بحوثا علمية منشووورة او مقبولة للنشوور او مشوواريع
مبتكرة ال يقل عددها عن أربعة في مجال تخصوووصوووه اذا كان حاصوووال
علي اإلجازة الدقيقة  .أما إذ ا كان حاصوال علي اإلجازة العالية فيشوترط
إجراءه بحوثا علمية منشوورة او مقبولة للنشور او مشواريع إنشوائية مبتكرة
ال يقل عددها عن ستة.

ت ةء( )16ء
• يشوترط في من يعين أسوتاذا  -إضوافة إلى الشوروط المنصووص عليها في المادة
( )5من هذه الالئحة ما يلي:
.1

أن تكون قد أمضت مدة ال تقل عن ست عشرة سنة بعد حصوله علي
اإلجازة الجامعية االولي.

.2

أن يكون حاصال علي اإلجازة الدقيقة او العالية او ما يعادلها من احدي
الجامعات الليبية او أي جامعة المؤسسة علمية اخري معترف بها.

.3

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة أربع سنوات علي االقل
قضاها في التدريس الجامعي بالنسبة لحاملي اإلجازة الدقيقة  ،وست
سنوات بالنسبة لحاملي اإلجازة العالية.

.4

أن بكون قد اجري بحوثا علمية منشورة او مقبولة للنشر او مشاريع
مبتكرة ال يقل عددها جميعا عن أربعة في مجال تخصصه خالل فترة
شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصال علي اإلجازة الدقيقة  .اما إذ
ا كان حاصال علي اإلجازة العالية فيشترط إجراءه  ،بحوثا علمية
منشورة او مقبولة للنشر او مشاريع إنشائية مبتكرة ال يقل عددها عن
ثمانية.

ت ةء( )17ء
• يتشووكل بقرار من رئيس الجامعة مكتب لشووؤون أعضوواء هيئة التدريس علي
النحو التالي- :
.1

رئيسا  /احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

.2

عضوا  /عضو من اللجنة االستشارية العلمية بالجامعة.

.3

مقررا  /مندوب عن الشؤون االدارية والمالية.

ت ةء( )18ء
• يجتمع مكتب أعضووواء هيئة التدريس مرة واحدة في كل شوووهر علي اال قل
خالل السونة الجامعية بناء علي دعوة من رئيسوها  ،وتصودر توصويات المكتب
لرئيس الجامعة لالعتماد.
ت ةء( )19ء

• يكون اإليفاد في المهام الرسوومية لحضووور المؤتمرات والندوات والملتقيات
العلمية بالنسوبة ألعضواء هيئة التدريس علي حسواب الجامعة  ،ويوفد عضوو
هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة ،وفقا للشروط التالية:
.1
.2

أن يكون الموفد مشاركا ببح باسم الجامعة.
أن يكون المبح

مقبوال في المؤتمر الموفد لحضووره وبموافقة رئيس

القسم
ت ةء()20
• يلتزم الموفود بتقوديم تقرير علمي عن المهموة الموفود اليهوا  ،ويرفق بوذلوك
المطبوعات او البحو التي لها عالقة بالمهمة المكلف بها خالل شوووهر من
تاريخ عودته ،كما عليه ان يقوم بألقاء محاضوورة عامة علي أسوواتذة وطالب
القسوم أو الكلية تحوي خالصوة المؤتمر والمناقشوة التي دارت فيه  ،والنتائج
التي تم التوصل إليها في ذلك .
ت ةء( )21ء
• الجزائيات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس هي:
.1

اللوم.

.2

اإلنذار.

.3

العزل من الوظيفة .

• وال توقع هذه الجزائيات -عدا اللوم  -إال بقرار من المجلس التأديبي بالجامعة
،وال يجوز ايقواع أكثر من جزاء علي المخوالفوة الواحودة  ،ولرئيس الجوامعوة ،
ورئيس القسووم –حسووب االحوال ان يوجه لوما ألعضوواء هيئة التدريس الذين

يخلون بواجباتهم ،ويكون اللوم شووفهيا او مكتوبا بعد سووماع أقوال عضووو هيئة
التدريس المعني .
ت ةء()22
• لرئيس الجامعة ان يطلب اجراء تحقيق مع عضوو هيئة التدريس الذي يصودر
وأحك ام قوانون التعليم العوالي ،ولوائحوه والقرارات الصوووووادرة
منوه موا يخول ب و
بمقتضووواه ،او يخرج علي مقتضووويات الواجب ،وتوفرت المعلومات والبيانات
والوثائق التي يستند عليها االتهام .
• وتتولي التحقيق لجنة) تقضوي ا لحقائق ) تشوكل برئاسوة احد رؤسواء االقسوام
بالجامعة  ،وعضووين من أعضواء هيئة التدريس وعضووية أحد االعضواء ال
تقول درجوة عن درجوة المحوال للتحقيق ،يتم اختيوارهم من قبول رئيس لجوامعوة
،وتقودم اللجنوة تقريرا الي الجهوة التي قواموت بتشوووووكيلهوا ،والتي يجوز لهوا احوالوة
عضو هيئة التدريس المعني الي المجلس التأديبي .
ت ةء()23
• ولرئيس الجامعة وقف عضوو هيئة التدريس عن العمل إ ذا اقتضوت مصولحة
التحقيق وبقرار من مجلس التأديب .

ت ةء( )24ء
• و لرئيس الجامعة أن يعلم عضوووو هيئة التدريس المحال الي مجلس التأديب
ببيوان التهم الموجهوة اليوة ،وبصوووووورة من تقرير لجنوة التحقيق  ،وذلوك قبول

الجلسووووة المحددة بأسووووبوعين علي االقل ،ويكون االعالن بكتاب مسووووجل
مصحوب بعلم الوصول .
• ولعضووو هيئة التدريس المحال الي مجلس التأديب االطالع علي أية بيانات ،
وله أثناء المحاكمة التأديبية .
ت ةء(ء)25
• يشووووكل مجلس تأديب أعضوووواء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة علي
النحو التالي :
.1

رئيسا  -عضو هيئة تدريس ال تقل درجته العلمية عن أستاذ بأحدي
كليات القانون من داخل و خارج الجامعة.

.2

عضوا  -أحد رؤساء االقسام حسب االحوال.

.3

مقررا  -عضو عن مكتب الشؤون القانونية.

• وتكون جلسوات مجلس التأديب سورية ،وتصودر القرارات باألغلبية  ،ويحضور
عضووو هيئة التدريس شووخصوويا امام المجلس ،وله ان يقدم دفاعه كتابة ،كما له
ان يختار احد أعضوووواء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه غيابيا بعد التحقق
من امتناعه عن الحضور رغم اعالنه رسميا .

ت ةء()26
• تنقضوووي الدعوي التأديبية باسوووتقالة عضوووو هيئة التدريس وقبولها من رئيس
الجامعة ،وللتأثير النقضووووواء الدعوي التأديبية علي أي من الدعوتين الجنائية
والمدنية الناشئتين عن هذه الواقعة .

ت ةء( )27ء
• قرارات المجلس التووأديبي نهووائيووة ،وال يجوز الطعن فيهووا اال أمووام المحكمووة
المختصة
ت ةء( )28ء
• يجوز االسووووتفادة من خبرة الوطنين المتميزين في بجوثهم وخبراتهم العلمية
،بأسووووناد مهمة التدريس اليهم مؤقتا ،وتبرم معهم عقود عمل خاصووووة تراعي
خبراتهم ومؤهالتهم وتنظم عالقاتهم التعاقدية .
ت ةء()29
• يجوز للجامعة ان تدعو أسوواتذة زائرين وممتحني من ذوي الكفاءات العالية
لالسوتفادة منهم في إلقاء المحاضورات وإجراء االمتحانات للدراسوات الجامعية
وتسوري في شوأن معاملتهم المالية حسوب االتفاق المبرم بين االسواتذة والجامعة
كتابيا.
ةالس تلاء أهيتدءيسئاءة

س ءة غس ءة ف غسن ء :ء

ت ةء( )30ء
• يجوز للجوامعوة ان تتعواقود مع أعضووووواء هيئوة التودريس من ذوي الكفواءات
كمتعاونين لالسوتفادة منهم في التدريس عند الحاجة وتسوري في شوأن معاملتهم
المالية حسب االتفاق المبرم بين االساتذة والجامعة كتابيا .
ت ةء( )31ء
• تكون االسوتعانة بغير المتفرغين من أصوحاب الدرجة العلمية لمدة ال تزيد عن
سووووونتين قوابلوة للتجوديود بقرار من رئيس الجوامعوة بنواء علي توصوووويوة القسوووووم
المختصين .

ت ةء( )32ء
• يجب علي غير المتفرغ من أصوحاب الدرجة العلمية أن يلتزم بواجبات عضوو
هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه الالئحة .
ت ةء( )33ء
• عند اخالل غير المتفرغ من اصوووووحاب الدرجة العلمية باي من واجباته تطبق
بشوأنه أحكام التأديب المتعلقة بأعضواء هيئة التدريس المنصووص عليها في هذه
الالئحة وعقد التوظيف .
ت ةء( )34ء
• يصووورف لمن يسوووتعان بهم من غير المتفرغين من أصوووحاب الدرجة العلمية
بوالجوامعوة في القواء الوحودات التودريسوووويوة المنهجيوة المعتمودة ضووووومن الخطط
الدراسية مكافاة عن كل وحدة تدريسية .
ة قستت ء:
ت ةء( )35ء
• يحق لعضوو هيئة التدريس أن يتقدم بطلب ترقية إلى الدرجة االعلى قبل سوتة
أشوهر من اسوتكمال المدة القانونية المشوترطة للدرجة االعلى إ ذا توافرت فيه
الشروط القانونية االخرى المطلوبة لشغل هذه الدرجة .
• يشوترط لترقية عضوو هيئة التدريس من محاضور الي اسوتاذ مسواعد ان يكون قد
امضي اربع سنوات في درجة محاضر وانجز اربع بحو علمية .
• يشوترط لترقية عضوو هيئة التدريس من اسوتاذ مسواعد الي اسوتاذ مشوارك ان
يكون قد امضوي اربع سونوا ت في درجة اسوتاذ مسواعد وانجز اربع بحو
علمية.

• يشوترط لترقية عضوو هيئة التدريس من اسوتاذ مشوارك الي اسوتاذ ان يكون قد
امضي ثالثة سنوات درجة استاذ مشارك وانجز ثالثة بحو علمية .
ة لصتبءة

سسي ء:

ت ةء( )36ء
• نصاب هيئة التدريس ومن حكمهم كما يأتي :
ة

اءة ل س ءا ء
استاد
استاد مشارك
استاد مساعد
المحاضر
المعيد

ة

س ءة تش ءة ح ء
ةالهلى ء
 6ساعة
 9ساعة
 12ساعة
 15ساعة
 18ساعة

ة ستهتتءة ك س ءا ء
6
6
6
6
6

عء
وء

ة

12
15
18
21
24

• يؤدي اعضوواء هيئة التدريس ومن في حكمهم ثالثون سوواعة عمال أسووبوعيا
يقضوونها في التدريس والبح واالرشواد االكاديمي والسواعات المكتبة واللجان
العلمية واالعمال االخرى التي يكلفون بها من الجهات في الجامعة.
ت ةء()37
• تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد االسباب االتية:
 .1االستقالة.
 .2طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
 .3إلغاء الوظيفة.
 .4العجز الصحي.
 .5الغياب بغير عذر مشروع.
 .6الفصل ألسباب تأديبية.
 .7الفصل ألسباب أمنية.

