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 اإلهداء

إلى كل من ساهم في إعادة إعمار 

 الجامعة

 نهدم هذا الدليل . 
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 إشراؼ عاـ
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 د.الطيب محمد القبػي
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 تصميم كإخراج:
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ـ ، الصادر عن  2011( من اإلعبلف الدستورم لسنة   35ُأعد الدليل بعد االطبلع على المادة رقم ) 

المجلس الوطني اإلنتقالي بشأف استمرارية العمل بجميع االحكاـ المقررة في التشريعات النافذة بما 

ال يتعارض مع هذا االعبلف إلي أف يصدر ما يعدلها أك يلغيها  كعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

إصدار الئحة تنظيم التعليم العالي، ،كعلى منشور أمين اللجنة   مسيحي، بشأف 2010لسنة “ 501”

مسيحي بشأف ما كرد بمحضر  2009" لسنة 1الشعبية العامة للتعليم العالي كالبحث العلمي  رقم "

مسيحي، كعلػى   2009ك.ر    1377.  4.  15المنعقد بتاريخ   اجتماع اللجنة الوطنية للجامعات 

مسيحي بشأف  2009" لسنة 4منشور  أمين اللجنة الشعبية العامة  للتعليم كالبحث العلمي  رقم "

تفسير بعض نصوص المواد ذات العبلقة باإلجراءات، كعلػػى مراسلػػة األخ / أمين اللجنة الوطنية  

مسيحي بشأف استدعاء األساتذة  2009-11-4( بتاريخ  271للجامعات ذات الرقم االشارم )أ.ك.ج 

 2007" لسنة 72الزكار من الخارج. كعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم "

 مسيحي بشأف تفويض أمناء اللجاف الشعبية للجامعات ببعض االختصاصات.
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 يقصد به كزير التعليم العالي كالبحث العلمي كزير التعليم

 يقصد بها كزارة التعليم العالي كالبحث العلمي كزارة التعليم

ككيل كزراة 

 التعليم العالي

يقصد به ككيل الوزارة لشؤكف التعليم الػعػالػي      

 بوزارة  التعليم العالي كالبحث العلمي

 يقصد به رئيس جامعة سرت رئيس الجامعة

ككيل الجامعة 

 للشؤكف العلمية

يقصد به ككيل الجامعة للشؤكف العلمية لجامعػة  

 سرت

لجنة شؤكف 

 أ.هػ.ت

يقصد بها لجنة شؤكف أعضاء هيػئػة الػتػدريػس        

 بجامعة سرت

مدير إدارة 

 شؤكف أ.هػ.ت

يقصد به مدير إدارة شؤكف أعضاء هيئة التدريػس  

 لجامعة سرت

إدارة شؤكف 

 أ.هػ.ت

يقصد بها إدارة شؤكف أعضاء هيػئػة الػتػدريػس        

 بجامعة سرت

 يقصد به عضو هيئة التدريس ع.هػ.ت

 تعريف المصطلحات
 

يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني المقابلة إليها أيػنػمػا    

 كردت في هذق الدليل.
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 الفهرس :

 اسم اإلجػػػػػػػػػػػػػػػراء ر.ـ
رقم 

 الصفحة

 8 التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريػػس الوطني .إجازة  - 1

2 
إيفاد عضػػػػو هيئػػػػة تدريػػػػػػػس كطػنػي لػحػضػػػػػور                -

 10 المؤتمػػػػرات ك الندكات ك الملتقيات بالخارج .

 11 تعيين عضو هيئة تدريس )غير معيػػػد( . - 3

 15 تعيين موظفي الوزارات كمافي حكمهما أ.هػ.ت. - 4

 19 التعاقد مع عضو هيئة تدريس مغترب . - 5

 22 التعاقد مع عضو هيئة تدريس متعاكف 6

 24 . مباشرة عمل لعضو هيئة تدريػػػػس - 7

 25 استدعاء أساتذة زائرين.  - 8

 26 ترقية عضو هيئة تدريس . - 9

 29 تشكيل لجنة لتقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة تدريس لغرض ترقيته - 10

 30 ندب كإعارة عضو هيئػػػػة تػػػػدريس كطنػػي. - 11

 31 .منح إجازة بدكف مرتب لعضو هيئة تدريس كطني - 12

 32 طلب إجازة لعضو هيئػػػػػة تدريػػػػس لغرض الزكاج. - 13

14 
طلب الحصوؿ على إجازة  لغرض أداء مناسك الحج لعضو هػيػئػة       -

 33 تدريس كطني .

15 
صرؼ مستحقات المقيميِّن لئلنتاج العلمي لعضو هيئػػػػػة تدريس  -

 34 لغرض ترقيته .

 35 طلب سلفه مالية لعضو هيئة تدريس مغترب. - 16

 36 إصدار تذاكر سفر لعضو هيئة تدريس مغترب. - 17

18 
إنهاء خدمات عضو  هيئة تدريس مغترب في حالة عدـ رغبتػه فػي      -

 تجديد العقد .
37 

19 
إنهاء خدمات عضو  هيئة تدريس مغترب في حالة عدـ رغبة الػقػسػم    
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 قائمة النماذج:

 رقم النموذج اسم النموذج

 000-000 عكد ع.هـ . ت متعاون

 000-000 رسالة تعود بعدو قفل أو ىكل حساب

 000-000 رسالة فتح حساب

 000-000 إجاسة وضع  

 000-000 مزاسلة اجلواسات

 000-00-000 مباشزة عنل ع.هـ.ت. وطين ألول مزة  

 000-00-000 مباشزة عنل ع.هـ.ت. وطين   

 000-00-000 تعارف ع.هـ.ت. وطين  

 000-00-000 إفادة الستخزاج بطاقة املكتبة  

 000-00-000 إفادة لالىتساب لعضوية ىكابة  أ.هـ.ت باجلامعة  

 000-00-000 استالو عكود  

 000-00-000 تعود ع.هـ.ت. وطين   

 000-00-000 أخالء طزف ع.هـ.ت. وطين لػزض الدراسة   

 000-00-000 مباشزة عنل ع.هـ.ت. مػرتب ألول مزة  

 000-00-000 مباشزة عنل ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 بطاقة تعزيف ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 إفادة الستخزاج بطاقة املكتبة    

 000-00-000 إفادة لالىتساب لعضوية ىكابة  أ.هـ.ت باجلامعة  

 000-00-000 طلب سلفة ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 طلب بدل أثاث ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 مزاسلة أمني التعليه بسزت

 000-00-000 طلب تذاكز سفز ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 طلب اسرتجاع تذاكز سفز ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 أخالء طزف خارجي ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 أخالء طزف ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 إبداء رغبة جتديد عكد سيوي ع.هـ.ت. مػرتب  

 000-00-000 إجاسة ع.هـ.ت مػرتب  

 -مبلحظة :
  يرمػز إلػى       013الرمز الرقمي

 إدارة شؤكف أ.هػ.ت بالجامعة.

  يرمػز     013-01الرمز الرقمي

إلى  مػكػتػب شػؤكف أ.هػػ.ت              

 الوطنيين.  

  يرمػز     013-02الرمز الرقمي

إلػػى مػػكػػتػػب شػػؤكف أ.هػػػ.ت         

 المغتربين. 

     الرمز الرقمي الثبلثي يرمز إلػى

 رقم النموذج.
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 تقديم :

عندما كجدنا أف تكلفة السؤاؿ عن أين ؟ ك كيف؟ عالػيػة      

جدان تقدر بعشرات الدقائق الباهظة الثمن، إضافة إلى تشتيػ   

التركيز إلى ممرات تفضي بعيدان عن الهدؼ األسمى، ككجدنا 

أف المشتغلين بكثافة كحيوية دائمة هم أعضاء هيئة التدريس 

الساعين  إلحداث التطور العلمي ك الفكرم، حرصػنػا عػلػى       

 .إمدادهم بهذا الدليل

ِلَنُقل أف العالم كله على كرقة بين يديك، كهذا أمػر  

إصبعك تشير كتقوؿ هنػا  بيصدؽ بعد رسم خريطة العالم،  ف

ليبيا كتلك باقي دكؿ العالم، كذلك الدليل الذم هو بمثابة 

يقدـ المعلومات الكافية عػن   الزر الذم تضغطه عند الحاجة ل

اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية الخاصة بػأعضػاء هػيػئػة          

 .المغتربينالتدريس الوطنيين ك

آملين أف يناؿ رضاكم كاستحسانكم متمنػيػن لػكػم       

 التوفيق في ظل الجودة كالتحسين المستمر. 

 أ.يوسف أبوشناؼ محمد                         

 مدير مكتب الجودة ك تقييم األداء                          
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 إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس الوطني

 تعريف التفرغ العلمي:

هو إعفاء عضو هيئة التدريس من مهامه التدريسية كجميع نشاطاته ذات                

العبلقة، كذلك لتهيئته للقياـ بدراسات علمية أك إجراء البحوث، كالتجارب كالقياـ             

بأعماؿ التأليف، كالترجمة، أك تحقيق المخطوطات لسد نقص علمي، أك حاجة                  

تقتضيها المصلحة العامة، أك الكتساب خبرة علمية في مجاؿ تخصصه كتنشيط               

 معلوماته كتمكينه من اإلطبلع على آخر التطورات العلمية في ميداف تخصصه.

  -: اشتراطات اإلجراء

 ال تزيد مدة إجازة التفرغ العلمي عن سنة جامعية كاملة. .1

" 5ضركرة إنهاء اإلجراءات المتعلقة بإجازة التفرغ العلمي بنهاية شهر الماء "  .2

 من كل عاـ جامعي. 

أشػهػر   6ال تقل مدة تقديم طلب إجازة التفرغ العلمي إلى القسم العلمي عن   .3

 قبل بداية اإلجازة.

" مػن   11ضركرة إنجاز الجزء الخارجي من اإلجازة قبل نهاية شهر الحرث "  .4

 كل عاـ.

ال يجوز تجزئة مدة إجازة التفرغ العلمي بقصد الحصوؿ عليها في سػنػوات      .5

 متعددة.

ال تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذم يرغب في التفرغ ألكؿ مرة  .6

 عن درجة أستاذ مساعد.

ال تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذم يرغب في التفرغ لػلػمػرة       .7

 الثانية عن درجة أستاذ مشارؾ.

ال تقل الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس الذم يرغب في التفرغ لػلػمػرة       .8

 الثالثة كما بعدها عن درجة أستاذ.

 أف يتفرغ فعليان إلجازته العلمية. .9

% من عدد أعضاء هػيػئػة     15ال يجوز منح إجازة التفرغ العلمي ألكثر من  .10

% 15التدريس القائمين بالتدريس الفعلي في القسم العلمي ، كإذا زادت عن   
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تعطى األكلوية لطالب التفرغ ألكؿ مرة ثم األقدـ في الدرجة ثم األكبر عػمػران   

 ثم األكثر بحوثان منشورة.

 عند منح اإلجازة يجب مراعاة المخصصات المالية المعتمدة. .11

ال تقل مدة منح إجازة التفرغ لنفس عضو هيئة التدريس في المرة الثانية فػمػا      .12

 فوؽ عن أربع سنوات من تاريخ حصوله على التفرغ العلمي في المرة السابقة لها.

أف يقدـ عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة التفرغ العلمي تقػريػران عػمػا        .13

 أنجزق من أبحاث كيسلمه مع نسخ من أبحاثه إلى رئيس القسم العلمي.    

 ضركرة تفعيل االتفاقيات المشتركة في هذا المجاؿ. .14

 خطوات اإلجراء:

يتقدـ عضو هيئة التدريس الذم يرغب في الحصوؿ على إجازة لغرض الػتػفػرغ     .1

العلمي بطلب الحصوؿ على  هذق اإلجازة إلى رئيس قسمه العلمي مرفق بملخػص  

 للعمل العلمي الذم ينوم القياـ به.

يبدم مجلس القسم العلمي رأيه في اجتماعه الدكرم أك االستثنائي تجاق الموافقة  .2

من عدمها كفي حالة الموافقة يقوـ رئيس القسم العلمي بإحالة طلب التفرغ إلػى   

 عميد الكلية.

 يحيل عميد الكلية إجراء التفرغ العلمي إلى إدارة شؤكف أ.هػ.ت.    .3

 يعرض مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت اإلجراء على لجنة شؤكف أ.هػ. ت .4

تُبدم لجنة شؤكف أ.هػ. ت رأيها تجاق الموافقة من عدمها كفي حالة موافػقػتػهػا      .5

 توصي بتفرغ ع. هػ. ت .

يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت اإلجراء إلى ككيل الجامعة للشؤكف الػعػلػمػيػة          .6

 الذم يحيله إلى رئيس الجامعة.

يبدم رئيس الجامعة رأيه تجاق الموافقة من عدمها كفي حالة موافقتػه يػحػيػل        .7

اإلجراء إلى ككيل الوزارة للتعليم العالي الستكماؿ إجراءات إصدار قرار إجػازة    

 تفرغ علمي من كزير التعليم العالي كالبحث العلمي.
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 -إيفاد عضو هيئة تدريس وطني لحضور المؤتمرات و الندوات والملتقيات بالخارج: 

  اشتراطات اإلجراء :

 أف يكوف لعضو هيئة التدريس بحث مقبوؿ للمشاركة به في المؤتمر أك الندكة.  .1

أف يكوف قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات كالندكات العلمية المقامة داخػل     .2

 ليبيا.

 أف تتم المشاركة بإسم جامعة سرت. .3

يلتزـ عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلهػا يػتػضػمػن         .4

 ملخصان عن أعماؿ المؤتمر الذم شارؾ فيه كأهم النتائج التي توصل إليها.

 أف يودع لدل الكلية أهم األبحاث كالمطبوعات الصادرة عن المؤتمر. .5

 موافقة المؤتمر أك الندكة على قبوؿ مشاركة عضو هيئة التدريس. .6

 خطوات اإلجراء : 

يتقدـ عضو هيئة التدريس بطلب للموافقة على حضور مؤتمر علمي ، أك نػدكة أك       .1

ملتقى بالخارج مرفق معه نسخة من البحث الذم يرغب في المشاركة به إلى رئيس 

 قسمه العلمي. 

 يحيل رئيس القسم العلمي اإلجراء إلى عميد الكلية. .2

 يحيل عميد الكلية اإلجراء إلى مدير إدارة شؤكف أ. هػ. ت. .3

 يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت اإلجراء إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية. .4

يبدم ككيل الجامعة للشؤكف العلمية رأيه كفي حالة موافقته يحيل اإلجػراء إلػى        .5

 رئيس الجامعة.

يبدم رئيس الجامعة رأيه كفي حالة موافقته يقوـ بترشيح ع.هػ.ت لحضور المؤتمر    .6

أك الندكة ك مخاطبة ككيل الوزارة للتعليم العالي الستكماؿ باقي اإلجراءات إلصػدار  

 قرار إيفاد في مهمة رسمية.

 مالحظة

   يجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة على نفقته الخاصة بما ال يتجاكز مرتين سنويػان

 بعد حصوله على إذف من عميد الكلية.  

 

 



 

  11دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 تعيين عضو هيئة تدريس )غير معيد(

 -تعريف اإلجراء :

هو عملية تهدؼ إلى سد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتتمكن األقساـ                

 العلمية من تحقيق رسالتها التي أنشئ  من أجلها.

 : اشتـراطات اإلجراء

 “.محاضر مساعد، ومحاضر”اواًل شروط مشتركة للتعيين على الدرجتين العلميتين 

 أف يكوف من مواطني ليبيا . .1

 أف يكوف ملتزمان بقيم المجتمع الليبي كتوجهاته . .2

. أاّل يكوف محكومان عليه في جناية أك جنحة مخّلة بالشرؼ أك سبق فصله بقرار               3 

 تأديبي.

. أف يكوف الئقان صحيان كخاليان مػػن العاهات الػتي تعوؽ أداء كظيفته. كتعطى               4

األكلوية في التعيين لمن تّم إعدادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم            

 الجامعي.

. أف يكوف قبوؿ أعضاء هيئة التدريس الجدد في بداية العاـ الدراسي، كما                  5

يجوز قبوؿ أعضاء هيئة التدريس الجدد قبل بداية فصل الربيع من كل عاـ                  

 بالنسبة للكليات التي تطبق النظاـ الفصلي.

. أف يكوف ملمان بأصوؿ التربية كطرؽ التدريس كفق الضوابط التي تحددها                6

 كزارة التعليم العالي كالبحث العلمي. 

. ال يتم تثبي  ع.هػ.ت بصفة نهائية إال بعد توصية من القسم العلمي أك الكلية                7

التابع لها بناءان على تقييم أدائه خبلؿ فترة اختبارق كالتي مدتها سنة شمسية                  

 كاملة. 

.  تؤخذ في االعتبار المدة التي قضاها ع.هػ.ت كمتعاكف في الداخل أك الخارج              8

( فصوؿ دراسية قضاها     4كتحسب بواقع سنة دراسية لكل سنتين دراسيتين أك )          

   -كمتعاكف كذلك كفقان لآلتي :

أ.  أف تكوف المؤسسات التي درس بها معترؼ بها من قبل مركز ضماف جودة        

 كاعتماد المؤسسات التعليمية. 

 ساعات اسبوعيا في الجهة الواحدة.“ 8”ب. اال تقل عدد ساعاته الدراسية عن 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   02 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 ثانيًا شروط تعيين عضو هيئة تدريس على درجة محاضر مساعد

أف يكوف حاصبلن على اإلجازة الجامعية األكلى بتقدير عاـ )جيد( على األقل                .1

كمتحصبلن على اإلجازة العالية )الماجستير( ، أك ما يعادلها مػػػن الشهادات              

التي يعترؼ بها مركز ضماف جودة كاعتماد المؤسسات التعليمة، كيشترط أف           

 تكوف درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص العلمي.

 سنة شمسية. 35أال يزيد عمرق عن  -2

 أف يكوف قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن سنتين. -3

 

 ثالثًا شروط تعيين عضو هيئة تدريس على درجة محاضر  

أف يكوف متحصبلن على اإلجازة العالية )الماجستير( ،اكاإلجازة الدقيقة                  -1

)الدكتوراق( أك ما يعادلها مػػػن الشهادات التي يعترؼ بها مركز ضماف جودة              

كاعتماد المؤسسات التعليمة، كيشترط أف تكوف درجاته العلمية المتحصل عليها في 

 ذات التخصص العلمي.

 سنة شمسية. 50أال يزيد عمرق عن  -2

يشترط لحملة اإلجازة العالية )الماجستير( باإلضافة إلى الشركط الواردة              -3

 -لشغل هذق الدرجة األتي:

خبرة في مجاؿ التدريس الجامعي ال تقل عن أربع سنوات بعد شغله درجة                    -أ

 محاضر مساعد.

أف يكوف له بحث علمي منشور في مجلة أك دكرية محكمة أثناء فترة شغله                  -ب

 لدرجة محاضر مساعد. 

 -المستندات المطلوبة :   

  .  الشهادات العلمية األصل 

  .  معادلة الشهػػػػادة 

 ملف معلق 

 .الػػوضع العائلػػي 

 . شهادة صحيػػػػػػة 



 

  13دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

  .شهادة خلو من السوابق 

  " صور شمسية حديثة .4عدد " 

 -: خطوات اإلجراء

يتقدـ الراغب في التعيين كعضو هيئة تدريس بطلب كتابي للقسم العلمي                .1

 مصحوبان بملف يحتوم على المستندات المطلوبة للتعيين.

يطلب رئيس القسم العلمي من المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت تقديم محاضرة  .2

في مجاؿ تخصصه، كيحدد معه موعدان إللقائها بعد التأكد من استيفائه                 

 للشركط.

يشكل رئيس القسم العلمي لجنة مختصة من داخل القسم لتقييم المتقدـ                 .3

 لشغل كظيفة ع.هػ.ت، كيبلغه بموعد إلقاء المحاضرة .

 يلقي المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت محاضرته على اللجنة. .4

 تبدأ اللجنة في تقييمه من خبلؿ العناصر اآلتية:  .5

 لغة تقديم المحاضر.  أ. 

 خلوق من عيوب النطق "سبلمة النطق". ب. 

 القدرة على توصيل المعلومات.   ج. 

 التفكير المنطقي. د. 

 القدرة على قبوؿ النقد كالنقد الذاتي.  ق. 

 الثقة بالنفس كاالتزاف النفسي. ك. 

 قوة الشخصية. ز. 

 العناية بالمظهر العاـ.         ح. 

ترصد اللجنة الدرجات النهائية للمتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت في نموذج                .6

التقييم ثم تسلم النموذج إلى رئيس القسم العلمي المختص الذم بدكرق                 

 يعرض اإلجراء على مجلس القسم العلمي. 

ينظر مجلس القسم العلمي في مستندات المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت في               .7

 اجتماعه الدكرم  أك االستثنائي للب  فيه بالموافقة من عدمها.

فػي حالػة موافقة مجلس القسم العلمي على اإلجراء تدرج الموافقة في                 .8



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   04 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

محضر اجتماعه الذم يحيله رئيس القسم العلمي بمراسلة إلى عميد الكلية مصحوبان             

 بملف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت.

يعػػػرض ملػػف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت. في اجتماع مجلس الكلية الدكرم              .9

 أك االستثنائي للب  فيه بالموافقة أك الرفض.

 في حالة موافقة مجلس الكلية على الطلب يدرج في محضر اجتماع الكلية..10

يحيل عميد الكلية ملف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت.  إلدارة شؤكف أ.هػ.ت مرفقان .11

 بمحضر القسم العلمي كمحضر مجلس الكلية.

يقوـ مكتب شؤكف أ.هػ.ت الوطنيين بفحص المستندات كالتأكد من استيفائها                .12

 لعرضها على لجنة شؤكف أ.هػ.ت.

في حالة موافقة لجنة شؤكف أ.هػ.ت فعليها أف توصي  في محضر اجتماعها بتعيين               .13

المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت. ثم تحيل المحضر إلى ككيل الجامعة للشؤكف                 

 العلمية إلحالته إلى رئيس الجامعة.

 يصدر رئيس الجامعة قرار تعيين عضو هيئة تدريس..14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  15دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 تعيين موظفي الوزارات وما في حكمهما "أعضاء هيئة تدريس" 
 

 -تعريف اإلجراء :

هو عملية تهدؼ إلى سد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتتمكن 

 األقساـ العلمية من تحقيق رسالتها التي أنشئ  من أجلها.

 : اشتـراطات اإلجراء

 -“:محاضر مساعد، محاضر“ اواًل شروط مشتركة للتعيين على الدرجتين العلميتين ا

 أف يكوف من مواطني ليبيا . .1

 أف يكوف ملتزمان بقيم المجتمع الليبي كتوجهاته . .2

. أاّل يكوف محكومان عليه في جناية أك جنحة مخّلة بالشرؼ أك سبق فصله بقرار                3 

 تأديبي.

 . أف يكوف الئقان صحيان كخاليان مػػن العاهات الػتي تعوؽ أداء كظيفته .4

. أف يكوف قبوؿ أعضاء هيئة التدريس الجدد في بداية العاـ الدراسي، كما يجوز              5

قبوؿ أعضاء هيئة التدريس الجدد قبل بداية فصل الربيع من كل عاـ بالنسبة                 

 للكليات التي تطبق النظاـ الفصلي.

. أف يكوف ملمان بأصوؿ التربية كطرؽ التدريس كفق الضوابط التي تحددها                 6

 كزارة التعليم العالي كالبحث العلمي. 

. ال يتم تثبي  ع.هػ.ت بصفة نهائية إال بعد توصية من القسم العلمي  أك الكلية                 7

التابع لها بناءان على تقييم أدائه خبلؿ فترة اختبارق كالتي مدتها سنة شمسية                   

 كاملة. 

 . موافقة جهة العمل على االنتقاؿ لجامعة سرت.8

. يتم تثبيتهم على نفس الدرجة الوظيفية التي منحتها لهم جهات عملهم                   8

 األصلية.  

 .  تؤخذ في االعتبار المدة التي قضاها ع.هػ.ت كمتعاكف في الداخل أك الخارج9



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   06 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

( فصوؿ دراسية قضاها     4كتحسب بواقع سنة دراسية لكل سنتين دراسيتين أك )            

   -كمتعاكف كذلك كفقان لآلتي :

أ.  أف تكوف المؤسسات التي درس بها معترؼ بها من قبل مركز ضماف جودة                

 كاعتماد المؤسسات التعليمية. 

 ( ساعات أسبوعيان في الجهة الواحدة8ب. أال يقل عدد ساعاته الدراسية عن )

 ثانيًا شروط تعيين عضو هيئة تدريس على درجة محاضر مساعد 

أف يكوف حاصبلن على اإلجازة الجامعية األكلى بتقدير عاـ )جيد( على األقل               .1

كمتحصبلن على اإلجازة العالية )الماجستير( ، أك ما يعادلها مػػػن الشهادات             

التي يعترؼ بها مركز ضماف جودة كاعتماد المؤسسات التعليمة، كيشترط            

 أف تكوف درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص العلمي.

 سنة شمسية. 35أال يزيد عمرق عن  -2

 أف يكوف قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن سنتين. -3

 ثالثًا شروط تعيين عضو هيئة تدريس على درجة محاضر  

أف يكوف متحصبلن على اإلجازة العالية )الماجستير( ،اكاإلجازة الدقيقة                 -1

)الدكتوراق( أك ما يعادلها مػػػن الشهادات التي يعترؼ بها مركز ضماف جودة             

كاعتماد المؤسسات التعليمة، كيشترط أف تكوف درجاته العلمية المتحصل عليها            

 في ذات التخصص العلمي.

 سنة شمسية. 50أال يزيد عمرق عن  -2

يشترط لحملة اإلجازة العالية )الماجستير( باإلضافة إلى الشركط الواردة             -3

 -لشغل هذق الدرجة األتي:

 8سنوات كمتعاكف، كبمعدؿ  8خبرة في مجاؿ التدريس الجامعي ال تقل عن   -أ

ساعات تدريسية في الفصل الدراسي الواحد أك السنة الدراسية كأال يقل تقديرق             

 عن جيد في الشهادة الجامعية األكلى.

أف يكوف له بحث علمي منشور في مجلة أك دكرية محكمة أثناء فترة شغله                 -ب

 لدرجة محاضر مساعد. 



 

  17دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 -المستندات المطلوبة : 

 الشهادات العلمية األصل.   .1

 رسالة من جهة العمل تفيد بالموافقة على االنتقاؿ للجامعة.  .2

 . معادلة الشهػػػػادة  . 3

 . ملف معلق4

 . الػػوضع العائلػػي.5

 . شهادة صحيػػػػػػة .6

 . شهادة خلو من السوابق.7

 " صور شمسية حديثة .4. عدد " 8

 -: خطوات اإلجراء

يتقدـ الراغب في التعيين كعضو هيئة تدريس بطلب كتابي للقسم العلمي                .1

 مصحوبان بملف يحتوم على المستندات المطلوبة للتعيين.

يطلب رئيس القسم العلمي من المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت تقديم محاضرة              .2

في مجاؿ تخصصه، كيحدد معه موعدان إللقائها بعد التأكد من استيفائه                   

 للشركط.

يشكل رئيس القسم العلمي لجنة مختصة من داخل القسم لتقييم المتقدـ لشغل             .3

 كظيفة ع.هػ.ت، كيبلغه بموعد إلقاء المحاضرة .

 يلقي المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت محاضرته على اللجنة. .4

 تبدأ اللجنة في تقييمه من خبلؿ العناصر اآلتية

 لغة تقديم المحاضر.  أ. 

 خلوق من عيوب النطق "سبلمة النطق". ب. 

 القدرة على توصيل المعلومات.   ج. 

 التفكير المنطقي. د. 

 القدرة على قبوؿ النقد كالنقد الذاتي.  ق. 

 الثقة بالنفس كاالتزاف النفسي. ك. 

 قوة الشخصية. ز. 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   08 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 العناية بالمظهر العاـ.     ح. 

.   ترصد اللجنة الدرجات النهائية للمتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت في نموذج التقييم                 5

ثم تسلم النموذج إلى رئيس القسم العلمي المختص الذم بدكرق يعرض اإلجراء على                 

 مجلس القسم العلمي. 

.  ينظر مجلس القسم العلمي في مستندات المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت في اجتماعه               6

 الدكرم  أك االستثنائي للب  فيه بالموافقة من عدمها.

. فػي حالػة موافقة مجلس القسم العلمي على اإلجراء تدرج الموافقة في محضر                  7

اجتماعه الذم يحيله رئيس القسم العلمي بمراسلة إلى عميد الكلية مصحوبان بملف                  

 المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت.

. يعػػرض ملػػػف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت. في اجتماع مجلس الكلية الدكرم     8

 أك االستثنائي للب  فيه بالموافقة أك الرفض.

 . في حالة موافقة مجلس الكلية على الطلب يدرج في محضر اجتماع الكلية.9

. يحيل عميد الكلية ملف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت. إلدارة شؤكف أ.هػ.ت مرفقان 10

 بمحضر القسم العلمي كمحضر مجلس الكلية.

. يقوـ مكتب شؤكف أ.هػ.ت الوطنيين بفحص المستندات كالتأكد من استيفائها                11

 لعرضها على لجنة شؤكف أ.هػ.ت.

. في حالة موافقة لجنة شؤكف أ.هػ.ت فعليها أف توصي  في محضر اجتماعها بتعيين               12

المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت. ثم تحيل المحضر إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية              

 إلحالته إلى  رئيس الجامعة.

. في حالة اعتماد رئيس الجامعة المحضر يحيل ملفات المتقدمين للتعيين إلى                    13

 ككيل الوزارة للتعليم العالي الذم بدكرق يحيل اإلجراء إلى كزير التعليم.

 . يخاطب كزير التعليم جهات عملهم األصلية بشأف الموافقة على نقلهم.14

 . في حالة موافقة جهات عملهم األصلية على النقل تحاؿ الموافقة إلى كزارة التعليم.15

 . يصدر كزير التعليم قراران بتعيينهم أعضاء هيئة تدريس. 16
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 التعاقد مع عضو هيئة تدريس مغترب

 تعريف اإلجراء :

هو عملية تهدؼ إلى سد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتتمكن                

 األقساـ العلمية من تحقيق رسالتها التي أنشئ  من أجلها.

 : اشتـراطات اإلجراء

ال يجوز التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس مغتربين إال في حالة تعذر كجود أعضاء  .1

 هيئة تدريس كطنيين من حملة نفس التخصص.

تنطبػػق على أ. هػ التدريػػس المغتػػربين الشركط الواردة في إجراء تعيين              .2

 -ع. هػ. ت غير معيد الموجود في هذا الدليل كيستثنى من ذلك اآلتي :

 أ. شرط  المواطنة.

 ب. أ.هػ. ت المغتربين المتحصلين على درجات علمية من جامعاتهم األصلية.

 المستندات المطلوبة :

 .الشهادات العلمية األصل 

 .ملف معلق 

 . ) شهادة صحية ) سارية المفعوؿ 

 . معادلة الشهادة 

  .الػػوضع العائلػػي 

  " صور شخصية  حديثة.   4عدد " 

 :  خطوات اإلجراء

يتقدـ الراغب في التعاقد كعضو هيئة تدريس بطلب كتابي للقسم العلمي                 .1

 المختص مصحوبان بملف يحتوم المستندات المطلوبة للتعاقد.

يطلب رئيس القسم العلمي من المعني تقديم محاضرة في مجاؿ تخصصه كيحدد  .2

 معه موعدان إللقائها.

يكلف رئيس القسم العلمي لجنة مختصة من داخل القسم لتقييم المتقدـ لشغل              .3

 كظيفة ع.هػ.ت، كيبلغه بموعد إلقاء المحاضرة .

 يلقي المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ. ت محاضرته على أعضاء اللجنة. .4
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

تبدأ اللجنة في تقييم المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت من خبلؿ العناصر                  .5

  -اآلتية:

 لغة تقديم المحاضر.   أ. 

 خلوق من عيوب النطق "سبلمة النطق". ب. 

 القدرة على توصيل المعلومات.  ج. 

 التفكير المنطقي. د. 

 القدرة على قبوؿ النقد كالنقد الذاتي. ق. 

 الثقة بالنفس كاالتزاف النفسي. ك. 

 قوة الشخصية.  ز. 

 العناية بالمظهر العاـ.         ح. 

ترصد اللجنة الدرجات النهائية للمتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت في نػمػوذج       .6

التقييم ثم تسلم النموذج إلى رئيس القسم العلمي المختػص الػذم بػدكرق        

 يعرض اإلجراء على مجلس القسم العلمي.

يقوـ مجلس القسم العلمي بالنظػر في اإلجراء فػي اجػتػمػاعػه الػدكرم                                      .7

أك االستثنائي للب  فيه بالموافقة من عدمها، كفػي حالػة موافػقػتػه عػلػى        

اإلجراء يدرج الموافقة في محضر اجتماعه ثم يحيله رئيس القسم العػلػمػي    

 بمراسلة إلى عميد الكلية مصحوبان بملف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ. ت.

يعرض ملف المتقدـ لشغل كظيفة ع. هػ.ت في  اجتماع مجلس الكلية الدكرم       .8

 أك االستثنائي للب  فيه بالموافقة أك الرفض.

فػػي حالػة موافقػة مجلػػس الكليػة على اإلجراء يدرج في محضر                    .9

 اجتماعها.

يحيل عميد الكلية اإلجراء إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت مرفقان بمحضر                .10

 مجلس القسم العلمي ك محضر مجلس الكلية.

يقوـ مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت بفحص المستندات كالتأكد من استيفائها              .11

 لعرضها على لجنة شؤكف أ.هػ.ت.

. في حالة موافقة لجنة شؤكف أ.هػ.ت توصي  في محضر اجتماعها بالتعاقد               12
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

مع المعني ثم يحاؿ المحضر إلى السيد ككيل الجامعة للشؤكف العلمية لئلطبلع             

 ك إحالته إلى رئيس الجامعة

في حالة اعتماد رئيس الجامعة المحضر  يقوـ بالتعاقد مع أعضاء هيئة                .13

التدريس المغتربين كتقوـ إدارة شؤكف أ.هػ.ت باستكماؿ اإلجراءات                

 المترتبة على هذا التعاقد. 
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 التعاقد مع عضو هيئة تدريس متعاون

 اشتراطات اإلجراء:

أف تكوف درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص الػعػلػمػي مػن           .1

 الشهادات التي يعترؼ بها مركز ضماف جودة كاعتماد المؤسسات التعليمية.

 أف يكوف الئقان صحيان كخاليان من العاهات التي تعوؽ أداء كظيفته. .2

 أف يكوف غير موفد للدراسة بالخارج أك في إجازة تفرغ علمي. .3

 موافقة جهة العمل. .4

معادلة المؤهل العلمي من مركز ضماف جودة كاعتماد المؤسسات التعليمػيػة    .5

 بالنسبة للمؤهبلت العلمية الحاصل عليها من خارج ليبيا .

 المستندات المطلوبة :

  .الشهادة العلمية األصلية 

 .الشهادة الصحيػة 

 .ملف معلق 

 .شيك ملغي 

 .شهادة ميبلد كإقامة 

 " صور شمسية.4عدد " 

 خطوات اإلجراء :

يتقدـ الراغب في التعاقد كػعضو.هػ. ت متعاكف بطلب إلى رئيس الػقػسػم         .1

 العلمي مصحوبان بالمستندات المطلوبة.

يبدم مجلس القسم العلمي رأيه في اجتماعه الدكرم أك االستثنائي تجاق                 .2

الموافقة من عدمها كفي حالة الموافقة يقوـ رئيس القسم العلمي بإحالة                

 اإلجراء إلى عميد الكلية.

.يحيل عميد الكلية اإلجراء في حالة موافقته إلى ككيل الجامعة للشؤكف                 3

 العلمية .   
. يبدم ككيل الجامعة للشؤكف العلمية رأيه تجاق الموافقة من عدمها كفي حالة 4

 موافقته يحيل اإلجراء إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت.
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 . يحرر مدير إدارة أ.هػ.ت عقد من ثبلث نسخ يرمز للجامعة فيه بالطرؼ 5

األكؿ كيمثلها رئيسها كيرمز لػعضو.هػ. ت المتعاكف بالطرؼ الثاني ثم يحيل              

 العقود إلى عميد الكلية. 

. يقوـ المتقدـ لشغل كظيفة ع.هػ.ت متعاكف بالتوقيع على العقد بصفته                 6

 الطرؼ الثاني.

 . يحيل عميد الكلية العقود إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت.  7

 . يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت العقود إلى رئيس الجامعة. 8

 . يعتمد رئيس الجامعة العقود ثم يحيلها إلى إدارة شؤكف أ.هػ.ت.9

. تقوـ إدارة شؤكف أ.هػ.ت بتسليم نسخة من العقد إلى ع.هػ.ت المتعاكف                10

 كحفظ نسخة بملفه كإحالة نسخة إلى مكتب الشؤكف المالية. 
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 مباشرة عمل لعضو هيئة تدريس
  

 -خطوات اإلجراء :

ترسل إدارة شؤكف أ.هػ.ت نماذج مباشرة عمل إلى منسقي شؤكف أ.هػ. ت بالكليات                .1

 كالذين يقوموف بإحالتها إلى رؤساء األقساـ العلمية. 

 يقوـ رئيس القسم العلمي بتوزيع نماذج مباشرة عمل على أعضاء هيئة التدريس. .2

يسلم أعضاء هيئة التدريس النماذج بعد ملء الخانة الخاصة بهم إلى رئيس القسم                 .3

 العلمي المختص.

ُيصدَّؽ رئيس القسم العلمي المختص على نموذج مباشرة العمل ثم يحيله إلى عميد                 .4

 الكلية.

 يعتمد عميد الكلية النموذج ثم يحيله إلى إدارة شؤكف أ.هػ.ت. .5

يقوـ مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت بالتصديق على النموذج كيحفظ نسخة من النموذج                .6

 في الملف اإلدارم ؿ ع. هػ. ت، ثم يحيل نسخة إلى مكتب الشؤكف المالية.
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 استدعاء أساتذة زوار

 اشتراطات اإلجراء:

 أف يكوف حاصل على اإلجازة الدقيقة. .1

 أ ال تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد. .2

تعطى األكلوية في استدعاء أساتذة زكَّار لؤلقساـ العلمية التي يوجد بها نقص فػي    .3

 أعضاء هيئة التدريس. 

تعطى األكلوية في استدعاء أساتذة زكَّار للجامعات التي أبرم  اتفاقية تعاكف علمي  .4

 مع جامعة سرت.

 أ ال تقتصر دعوة الزيارة على أساتذة محددين بصورة مستمرة.  .5

أف  تسلم المذكرة إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية قبل شهر مػن الػمػوعػد        .6

 المحدد لبرنامج األساتذة الزكار.

 خطوات اإلجراء:

يُعد مجلس القسم العلمي مذكرة يوضح فيها احتياجاته مػن األسػاتػذة الػزكار          .1

 كتاريخ استدعائهم. 

 ُيحيل رئيس القسم العلمي المذكرة إلى عميد الكلية. .2

 ُيحيل عميد الكلية اإلجراء إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية. .3

ُيبدم ككيل الجامعة للشؤكف العلمية رأيه تجاق الموافقة من عدمها كفػي حػالػة       .4

 الموافقة يعتمد اإلجراء ثم يحيله إلى عميد الكلية.

 يقوـ عميد الكلية باستدعاء أساتذة زكار طبقان للشركط المذكورة أعبلق.   .5
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 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 ترقية عضو هيئة تدريس

 اشتراطات اإلجراء :        

 اواًل شروط مشتركة للترقية بين مختلف الدرجات العلمية.     

 أف تتطابق التخصصات الدقيقة للُمقيميِّن مع تخصص عضو هيئة التدريس المراد ترقيته. .1

أف تكوف الدرجات العلمية للُمقيميِّن أعلى من الدرجة الحالية لعضو هيئة التدريس المراد              .2

 ترقيته.

تؤخذ في االعتبار المدة التي قضاها عضو هيئة التدريس كمتعاكف في الداخل أك الخارج،               .3

( فصوؿ دراسية قضاها كمتعاكف     4كتحسب بواقع سنة دراسية لكل سنتين دراسيتين أك )         

   -كذلك كفقان لآلتي :

أف تكوف المؤسسات التي درس بها معترؼ بها من قبل مركز ضماف جودة كاعتماد                 أ. 

 المؤسسات التعليمية. 

 ( ساعات أسبوعيان في الجهة الواحدة.  8أال يقل عدد ساعاته الدراسية عن ) ب. 

 -يتم تقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس طبقان لآلتي: ج. 

الُمحكَّم من الكتب العلمية كالمراجع العلمية المنشورة، كال يقبل منها سػول عػمػل         د. 

 كاحد في كل ترقية.

الُمحقّنق من الكتب أك المخطوطات النادرة المنشورة، كال يقبل منها سول عمل كاحػد   ق. 

 في كل ترقية.

الترجمة المحكَّمة للكتب العلمية المتخصصة المنشورة، كال يقبل منها سػول عػمػل       ك. 

كاحد في كل ترقية كيستثنى   من هذا الشرط المتخصصين في الترجمة في اللغات 

 االنجليزية كالفرنسية كغيرهما.

 االختراعات كاالبتكارات العلمية التي صدرت من الجهة المعترؼ لها بهذق الصبلحية. ز. 

ح. اإلنتاج اإلبداعي المميز في المجالين الفني كاألدبي الذم تعترؼ به لجاف التقييم، على  

 أال يزيد عددها عن عمل كاحد في كل ترقي

ط. أال يكوف قد مضى على إصدار سند القبوؿ بالنشر أكثر من سنة، كتحسب المدة  من   

 تاريخ طلب الترقية.
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ع. تحسب األعماؿ المشتركة في حالة كجود شريك كاحد نصف عمل، كإذا زاد عػدد         

 الشركاء تحسب ربع عمل.

 . أف تكوف األعماؿ العلمية صادرة بعد تاريخ آخر ترقية.4

 . أال تكوف األعماؿ العلمية مستلة من رسالة الماجستير،أك أطركحة الدكتوراق.  5

تتخذ قرارات لجاف التقييم باألغلبية إال إذا كشف أحد التقارير كبأدلة قاطعة "مبررات                .6

منطقية" إخبلؿ الباحث "طالب الترقية" بأخبلقيات البحث العلمي كسرقة أعماؿ علمية              

لغيرق كنسبتها إليه، كفي مثل هذق الحالة يحق للجنة شؤكف أ.هػ.ت حرماف المعني من                 

 الترقية لمدة سنة على األقل كخطاب لف  نظر يودعاف في ملفه األكاديمي. 

 ال يتم التعامل بنماذج التقييم إال التي يتم إعدادها من قبل ككيل كزارة التعليم العالي . .7

 ال يجوز اشتراؾ أكثر من مقيم في نموذج كاحد. .8

 ثانيًا  شروط ترقية عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد.     

أف تكوف له خبرة في مجاؿ التدريس الجامعي ال تقل عن أربع سنوات بالنسبة لحملة                    .1

، كثبلثة سنوات بالنسبة لحملة اإلجازة الدقيقة                               “الماجستير”اإلجازة العالية      

 ، عندما كاف يشغل درجة محاضر.“الدكتوراق” 

 سنوات.“ 8”إف يكوف قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن  .2

أف تكوف له ثبلثة أبحاث منشورة في مجبلت أك دكريات محكمة عندما كاف يشغل درجػة     .3

 محاضر، كتجيزها لجنة التقييم.

 ثالثًا شروط ترقية عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مشارك.      

 سنة“ 12”.إف يكوف قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن 1

. أف تكوف له خبرة في مجاؿ التدريس الجامعي ال تقل عن س  سنوات بالنسبة لػحػمػلػة        2

“ الػدكػتػوراق   ”  ، كأربع سنوات بالنسبة لحملة اإلجازة الدقيقػة “ الماجستير”  اإلجازة العالية

 عندما كاف يشغل درجة أستاذ مساعد.

. أف تكوف له خمس أبحاث منشورة في مجبلت أك دكريات علمية محكمة عندما كاف يشغػل   3

كأربع  أبػحػاث مػنػشػورة        “  الماجستير” درجة أستاذ مساعد، بالنسبة لحملة اإلجازة العالية 

 كتجيزها لجنة التقييم.“الدكتوراق ” بالنسبة لحملة اإلجازة الدقيقة 
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  دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 رابعًا شروط ترقية عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ. 

 “.الدكتوراق”.  أف يكوف حاصل على اإلجازة الدقيقة 1

. أف تكوف له خبرة في مجاؿ التدريس الجامعي ال تقل عن أربع سنوات عػنػدمػا كػاف        2

 يشغل درجة أستاذ مشارؾ.

. أف تكوف له خمس أبحاث منشورة أك مشاريع مبتكرة عندما كاف يشغل درجة أسػتػاذ      3

 مشارؾ، كتقبلها لجنة التقييم.

 . أف تكوف البحوث منشورة في مجبلت أك دكريات عالمية متخصصة.4

 خطوات اإلجراء :    

يتقدـ عضو هيئة التدريس المراد ترقيته بطلب إلى رئيس قسمه العلمي مصحوبان              .1

 بملف كامل عن نشاطاته العلمية.

يقوـ مجلس القسم العلمي بعد التأكد من أف الشركط كاإلجراءات مستوفاة                  .2

 بالموافقة على اإلجراء ثم يحيله رئيس القسم إلى عميد الكلية.

 يقوـ عميد الكلية بإحالة ملف الترقية إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت ..3

تقوـ إدارة شؤكف أ.هػ.ت بملء المعلومات الخاصة بعضو هيئة التدريس في النماذج            .4

 المعتمدة الخاصة بلجنة شؤكف أ.هػ.ت كضمها إلى ملف الترقية .

يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت اإلنتاج العلمي لػ ع. هػ.ت بعد التأكد من استيفاء              .5

 الشركط إلى لجنة التقييم.

 . يعرض مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت ملف الترقية متضمنان تقارير لجنة التقييم 6
. توصي لجنة شؤكف أ.هػ.ت بعد التأكد من استيفاء شركط الترقية كإيجابية التقييم               7

في محضر اجتماعها بترقية عضو هيئة التدريس، كتحيل المحضر إلى ككيل الجامعة               

 للشؤكف العلمية.

. يحيل ككيل الجامعة للشؤكف العلمية المحضر بعد االطبلع عليه إلى رئيس الجامعة               8

 لبلعتماد.

 .  في حالة اعتماد رئيس الجامعة المحضر  يحيله إلى مدير مكتب الشؤكف القانونية.9

 . ُيعد مدير مكتب الشؤكف القانونية قرار ترقية ع.هػ.ت ثم يحيله إلى رئيس الجامعة.10

 . ُيصدر رئيس الجامعة قرار الترقية.11

 . يعمم مدير مكتب رئيس الجامعة القرار على الملزمين بتنفيذق.12

 



 

  29دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

        

 تشكيل لجنة لتقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس لغرض الترقية          

 

 : اشتراطات اإلجراء

أف يتطابق التخصص الدقيق ألعضاء اللجنة مع تخصص عضو هيئة التدريس المراد              .1

 ترقيته.

أف تكوف الدرجات العلمية ألعضاء اللجنة أعلى من الدرجة العلمية الحالية لعضو                .2

 هيئة التدريس المراد ترقيته.

 أف يكوف احد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة . .3

على لجاف التقييم إنجاز مهامها خبلؿ مدة أقصاها شهرين من تاريخ تكليفها، كتقديم  .4

 تقاريرها إلى لجنة شؤكف أ.هػػ.ت.

 

 -خطوات اإلجراء :

يقترح مجلس القسم العلمي عدد خمسة أعضاء هيئة تدريس لتقييم اإلنتاج العلمي               .1

 لطالب الترقية ، كإحالة المقترح إلى عميد الكلية.

 يقوـ عميد الكلية بإحالة اإلجراء إلى مدير إدارة شؤكف أ. هػ. ت. .2

 يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت المقترح إلى لجنة شؤكف أ.هػ. ت. .3

 تختار لجنة شؤكف أ.هػ.ت ثبلثة من بين الخمسة المرشحين لعضوية اللجنة. .4

يقوـ رئيس لجنة شؤكف أ.هػ.ت بتكليف لجنة للبدء في تقييم اإلنتاج العلمي لعضو               .5

 هيئة التدريس المراد ترقيته، تضم الثبلثة المختارين.

 -مالحظة:

 يعد المرشحوف للتقييم ممن لم يتم تكليفهم بالتقييم أعضاء احتياطيين.     



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   01 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 ندب وإعارة ونقل عضو هيئة تدريس وطني من الجامعة
 

 اشتراطات اإلجراء :

 موافقة الجهة التي يرغب عضو هيئة التدريس االنتقاؿ إليها. .1

 .  موافقة جامعة سرت على انتقاؿ أك إعارة أك ندب عضو هيئة التدريس2      

 . أاّل يندب للعمل في أكثر من جامعة .3

 .أف يكوف قد مضى على تعيينه بالجامعة مدة سنة على األقل.4

 . أف تتحمل الجامعة المعار إليها صرؼ مرتباته كمزاياق المالية األخرل5      

 خطوات اإلجراء : 

يتقدـ عضو هيئة التدريس الذم يرغب في االنتقاؿ، أك اإلعارة ، أك النػدب بػطػلػب        .1

 كتابي إلى رئيس  قسمه العلمي مصحوبان بموافقة الجهة التي يرغب العمل بها.

 يعرض رئيس القسم العلمي الطلب في اجتماع مجلس القسم الدكرم  أك االستثنائي. .2

يبدم مجلس القسم العلمي رأيه تجاق الموافقة من عدمها كفي حالة الموافقة عػلػى      .3

 الطلب يقوـ رئيس القسم العلمي بإحالة الطلب إلى عميد الكلية.

يبدم مجلس الكلية رأيها حياؿ الطلب في اجتماعها الدكرم أك االستثنائي كفي حالة               .4

 الموافقة على الطلب يقوـ عميد الكلية بإحالة الطلب إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت.

ُيصدَّؽ مدير إدارة شؤكف  أ.هػ.ت على الطلب ثم يحيله إلى ككيل الجامعة للشػؤكف     .5

 العلمية.

يبدم ككيل الجامعة للشؤكف العلمية رأيه تجاق الموافقة من عدمها كفي حالة                   .6

 موافقته على الطلب يقوـ بإحالته إلى رئيس الجامعة.

 ُيصدَّؽ رئيس الجامعة على الطلب ثم يحيله إلى مدير مكتب الشؤكف القانونية. .7

. يعد مدير مكتب الشؤكف القانونية قرار نقل أك ندب أك إعارة عضو هيئة التدريس، ثم 8

 يحيله إلى رئيس الجامعة.

 . ُيصدر رئيس الجامعة قرار الندب أك اإلعارة أك النقل.9

 



 

  31دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 منح إجازة بدون مرتب لعضو هيئة التدريس
 

  اشتـراطات اإلجراء :.

أاّل تزيد مدة اإلجازة الممنوحة عن سنة دراسية إال في حالة مرافقة الزكج الموفد للعمل أك * 

التدريب في الخارج، كفي هذق الحالة تحسب مدة اإلجازة لعضو هيئة التدريس بنفس مدة 

 العمل  أك التدريب بالخارج لزكجه.

 خطوات اإلجراء :

يتقدـ عضو هيئة التدريس بطلب كتابي لغرض الحصوؿ على إجازة بدكف مرتب إلى  .1

 رئيس قسمه العلمي، ليتم عرض الطلب في اجتماع مجلس القسم العلمي. 

ُيبدم مجلس القسم العلمي المختص رأيه تجاق الموافقة على طلب اإلجازة من                  .2

 عدمها كفي حالة موافقته يحيل رئيس القسم العلمي طلب المعني إلى عميد الكلية.

يعرض عميد الكلية اإلجراء على مجلس كفي حالة موافقتها يحيل عميد الكلية                  .3

 اإلجراء إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت.

 يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت.اإلجراء إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية. .4

يهبدم ككيل الجامعة للشؤكف العلمية رأيه تجاق الموافقة على طلب اإلجازة من                  .5

 عدمها كفي حالة موافقته يحيل اإلجراء إلى رئيس الجامعة. 

 ُيصدَّؽ رئيس الجامعة على الطلب ثم  يحيله إلى مدير مكتب الشؤكف القانونية. .6

ُيعد مدير مكتب الشؤكف القانونية  قرار منح إجازة بدكف مرتب لعضو هيئة                      .7

 التدريس ثم يحيله إلى رئيس الجامعة.

 ُيصدر رئيس الجامعة القرار. .8

 . يعمم مدير مكتب رئيس الجامعة القرار على الملزمين بتنفيذق9        



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   02 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 طلب إجازة لعضو هيئة تدريس لغرض الزواج

 اشتراطات اإلجراء :

 ال تزيد مدة اإلجازة عن أسبوعين. .1

ال يجوز خصم مدة اإلجازة لغرض الزكاج من رصيد اإلجازات السنوم لعضو هيئة                 .2

 التدريس.

 :خطوات اإلجراء 

يتقدـ عضو هيئة التدريس بطلب الحصوؿ على إجازة لغرض الزكاج إلى رئيس قسمه              .1

 العلمي.

 يبدم رئيس القسم العلمي رأيه كفي حالة موافقته يحيل الطلب إلى عميد الكلية..2

 .في حالة موافقة عميد الكلية على طلب اإلجازة يحيله إلى إدارة شؤكف أ. هػ. ت.3

.يقوـ مدير إدارة شؤكف أ. هػ. ت بملء نموذج اإلجازة كالتصديق عليه كإحالته للسيد                4

 ككيل الجامعة للشؤكف العلمية .

 .يعتمد ككيل الجامعة للشؤكف العلمية نموذج اإلجازة كيحيله إلدارة شؤكف أ.هػ. ت .5

 . يقوـ مدير إدارة شؤكف أ. هػ. ت بإخطار ع.هػ.ت بالموافقة على منح إجازة.6



 

  33دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 طلب الحصول على إجازة  لغرض أداء مناسك الحج لعضو هيئة تدريس وطني

 

 -اشتراطات  اإلجراء :

 

 يومان . 20أاّل تزيد مدة اإلجازة  عن  .1

 ال تخصم مدة اإلجازة من الرصيد السنوم لعضو هيئة التدريس. .2

 

 : خطوات اإلجراء 

يتقدـ عضو هيئة التدريس الراغب في أداء مناسك الحج بطلب كتابي للموافقة على              .1

اإلجازة إلى رئيس قسمه العلمي مرفق معه صورة من كثائق الحج المعتمدة من                  

 كزارة األكقاؼ اإلسبلمية .

 ُيصدَّؽ رئيس قسمه العلمي على الطلب ثم يحيله إلى عميد الكلية. .2

 ُيصدَّؽ عميد الكلية على الطلب ثم يحيله إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت. .3

 يحيل مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت الطلب إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية. .4

 ُيصدَّؽ ككيل الجامعة للشؤكف العلمية على الطلب ثم يحيله إلى رئيس الجامعة. .5

يمنح رئيس الجامعة إجازة لطالبها ك يحيل اإلجراء إلى إدارة شؤكف أ.هػ.ت لحفظها              .6

 في ملفه اإلدارم.

 

 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   04 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 صرف مستحقات لجنة تقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس 

 
 

 خطوات اإلجراء :

يقوـ رئيس لجنة شؤكف أ.هػ.ت بمراسلة مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت، يفيد فيها بإنهػاء     .1

 لجنة التقييم لمهامها.

ُيِعد مدير إدارة شؤكف أ.هػ .ت قائمة بأسماء أعضاء لجنة التقييم ك أرقاـ حساباتهػم     .2

 كأسماء المصارؼ التابعين لها ثم يحيل اإلجراء إلى ككيل الجامعة للشؤكف العلمية.

 ُيصدَّؽ ككيل الجامعة للشؤكف العلمية على اإلجراء ثم يحيله إلى رئيس الجامعة. .3

 ُيصدَّؽ رئيس الجامعة على اإلجراء ثم يحيله إلى مدير مكتب الشؤكف القانونية. .4

ُيعد مدير مكتب الشؤكف القانونية قراران بشأف صرؼ مكافأة ألعضاء لجنة التقييم ثػم   .5

 يحيل القرار إلى رئيس الجامعة. 

 ُيصدر رئيس الجامعة القرار.  .6

 يعمم مدير مكتب رئيس الجامعة القرار على الملزمين بتنفيذق. .7



 

  35دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 طلب سلفة مالية لعضو هيئة تدريس مغترب

 

 اشتراطات اإلجراء :

 .أف يكوف عضو هيئة التدريس من الذين تعاقدت معهم الجامعة ألكؿ مرة 

 

 خطوات اإلجراء :

يقوـ عضو هيئة التدريس المتقدـ لطلب الحصوؿ على سلفة مالية بملء نػمػوذج      .1

 طلب سلفة مالية ثم يسلمه إلى منسق شؤكف أ. هػ. ت بالكلية.

 يحيل منسق أ. هػ. ت بالكلية الطلب إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت. .2

ُيصدَّؽ مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت على الطلب في حالة موافقته ثم يحيله إلى ككيل  .3

 الجامعة للشؤكف اإلدارية كالمالية.

يعتمد ككيل الجامعة للشؤكف اإلدارية كالمالية اإلجراء في حالة موافقته ثم يحيله  .4

 إلى مدير مكتب الشؤكف المالية لئلجراء.

 يستكمل مدير مكتب الشؤكف المالية باقي إجراءات صرؼ السلفة. .5

 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   06 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 إصدار تذاكر سفر لعضو هيئة تدريس مغترب
 

 اشتراطات اإلجراء . 

على عضو هيئة التدريس ملء نماذج تذاكر السفر قبل شهرين من نهاية العاـ                   .1

 الدراسي على األقل.

ال يجوز إصدار تذاكر سفر للمرافقين إال إذا كان  زكجته أك عدد اثنين من أبنائه                .2

 القصر.

أال تتضارب مواعيد الرحلة التي يحددها عضو هيئة التدريس مع موعد اإلجازة                  .3

 السنوم للعاـ الجامعي. 

 ال يحق لعضو هيئة التدريس تحميل الجامعة مسؤكلية تغييرق لمواعيد الحجز. .4

 ال تزيد مدة صبلحية التذكرة عن شهرين. .5

 خطوات اإلجراء .

يقوـ ع.هػ.ت بملء نموذج تذاكر سفر كتسليمه إلى منسق شؤكف أ.هػ.ت بالكلية               .1

 التابع لها.

 يحيل منسق شؤكف أ.هػ.ت بالكلية النماذج إلى إدارة شؤكف أ.هػ.ت. .2

ُيصدَّؽ مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت على النماذج بعد التأكد من االشتراطات سػالػفػة       .3

 الذكر ثم يحيلها بمراسلة لوكيل الجامعة للشؤكف اإلدارية كالمالية.

يعتمد ككيل الجامعة للشؤكف اإلدارية كالمالية النماذج بعد التأكد من االشتراطات            .4

 سالفة الذكر ثم يحيلها إلى مدير مكتب الخدمات العامة بالجامعة.

يقوـ مدير مكتب الخدمات العامة بالتنسيق مع أحد ككاالت الحجز إلصدار تذاكر  .5

 سفر للمعنيين.

يحيل مدير مكتب الخدمات تذاكر السفر إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت بالجامعة،              .6

 الذم بدكرق يحيل اإلجراء إلى مكتب أ.هػ.ت المغتربين.

 يقوـ مكتب أ.هػ.ت المغتربين بتسليم التذاكر إلى المعنيين. .7

 



 

  37دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 إنهاء خدمات عضو هيئة تدريس مغترب في حالة عدم رغبته في تجديد العقد
 

 خطوات اإلجراء :

 تقوـ إدارة أ.هػ.ت بتسليم نماذج تجديد العقود إلى الكليات عن طريق المنسقين. .1

يقوـ رئيس القسم العلمي بإخطار أ.هػ.ت بشأف ملء نموذج تجديد رغبة كفي هػذق       .2

الحالة يقوـ عضو هيئة التدريس بإبداء رأيه بعدـ الرغبة في تجديد العقد ثم يسلمػه  

 إلى رئيس قسمه العلمي.

 ُيصدَّؽ رئيس القسم العلمي على النموذج ثم يحيله إلى عميد الكلية. .3

 ُيصدَّؽ عميد الكلية على النموذج ثم يحيله إلى مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت. .4

ُيصدَّؽ مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت. النموذج ثم يحيله إلى ككيل الجامعة لػلػشػؤكف          .5

 العلمية.

 ُيصدَّؽ ككيل الجامعة للشؤكف العلمية على النموذج ثم يحيله إلى رئيس الجامعة. .6

يعتمد رئيس الجامعة النموذج  كيبلغ ع.هػ.ت بمراسلة، ثم يحيل النموذج إلى مديػر     .7

 إدارة شؤكف أ.هػ.ت الستكماؿ باقي اإلجراءات.

 

 

 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   08 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

إنهاء خدمات عضو هيئة تدريس مغترب في حالة عدم رغبة  القسم العلمي ف تجديـد  

 -عقده :

 
 

 خطوات اإلجراء:

 

 يقوـ عضو هيئة التدريس بملء النموذج ك يبدم رغبته في تجديد العقد.  .1

يعرض رئيس القسم العلمي النموذج على مجلس القسم العلمي إلبداء الرأم كفي                .2

 حالة رفض التجديد يحيل اإلجراء إلى عميد الكلية مرفق بمحضر اجتماع القسم.

َيعرض عميد الكلية اإلجراء على مجلس الكلية إلبداء الرأم ك إحالة اإلجراء إلى                 .3

 إدارة  شؤكف أ.هػ.ت مرفق بمحضر اجتماع مجلس الكلية.

 ُيصدَّؽ مدير إدارة شؤكف أ.هػ.ت اإلجراء ثم يحيله الى ككيل الشؤكف العلمية. .4

 ُيصدَّؽ ككيل الشؤكف العلمية على اإلجراء ثم يحيله إلى رئيس الجامعة. .5

يعتمد ككيل الشؤكف العلمية النموذج، كيبلغ المعني،بمراسلة،كيحيل النموذج إلى            .6

 مدير إدارة أ.هػ.ت الستكماؿ باقي اإلجراءات.   



 

  39دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا مخططات التدفق



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   41 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  41دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   42 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  43دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   44 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  45دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   46 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  47دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   48 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  49دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   01 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  51دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   02 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  53دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   04 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  55دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   06 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  57دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   08 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا: النماذج

 



 

  59دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 

 

 أواًل: نماذج مدير االدارة



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   61 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  61دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   62 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  63دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   64 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  65دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   66 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  67دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   68 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  69دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   01 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  71دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   02 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  73دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   04 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  75دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   06 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  77دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   08 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  79دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   81 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  81دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيًا: نماذج مكتب اعضاء هيئة التدريس 

 الليبيين

 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   82 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  83دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 ثانياً: بيانات تملء من قبل رئيس القسم



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   84 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 



 

  85دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   86 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  87دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   88 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  89دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   01 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثًا: نماذج مكتب اعضاء هيئة التدريس 

 المغتربين

 



 

  91دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   02 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  93دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   04 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  95دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   06 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  97دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   08 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  99دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   011 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  101دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   012 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  103دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

 ػ دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس   014 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 



 

  105دليل اإلجراءات األكاديمية كاإلدارية ألعضاء هيئة التدريس ػ 

 دليل إجراءات األعماؿ -جامعة سرت 

 


