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    كممة عميد الكمية   
 ِبْسِم المَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

َْ َللَاق    1 اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  ﴿ ََ ِما َْراَرم    2  َخلََق اْْلِْنَساا َْ اَك ا الَّاِذي َللَّاَم   3)اْقاَرْأ َوَربك

ََ َما لَْم َيْعلَْم   4 ِباْلَقلَِم   ﴾  5 َللََّم اْْلِْنَسا

الحمػػػد  رب العػػػالميف كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػم سػػػيد ابنػػػاـ كالمرسػػػميف حبيػػػب العػػػالميف   
 محمد كعمم أهمه كصحبه أجمعيف.

يػػان لكػػـ عػػاـ   أكد أف أهنػػئكـ جميعػػا بهػػذا المناسػػبة   متمن كمػػإ إطاللػػة عػػاـ جػػامعي جديػػد
 جامعيان يزخر بالعطاء الغير محدكد كاالنجازات العممية كالرياضية الكبرل.

حيػػث تسػػعم كميػػة التربيػػة البدنيػػة كعمػػـك الرياضػػة إلػػم تحقيػػؽ أهػػدافها كمنهػػا تجهيػػز بيئػػة 
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ العمػػؿ الػػدؤكب لتػػكفير النشػػرات    عضػػاء هيئػػة تدريسػػهابجامعيػػة عمميػػة متميػػزة 

بمػػا يمكػػنهـ مػػف  حمػػكائال كالػػنظـ عمػػم فهػػـ أعضػػاء هيئػػة التػػدريس نػػات التػػي تسػػاعد كقكاعػػد البيا
معرفة حقكقهـ ككاجباتهـ كيستطيعكف العمؿ كفؽ ابسس ابكاديمية  لكي يرتقكا بكميتهـ كجامعتهـ 

 إلم مصاؼ الكميات كالجامعات العريقة كالتنافس معها في سكؽ العمؿ.
يػػدلكـ إلػػم التعػػرؼ    نتػػاج عمػػؿ جمػػاعي هػػكليؿ الػػذم كهنػػا يعسػػعدنا إف نقػػدـ لكػػـ هػػذا الػػد

 .حقكقكـ ككاجباتكـ كأعضاء هيئة تدريس بهذا المؤسسة عمم 
 وفي النياية , حفظ اهلل بالدنا

 واهلل ولي التوفيق
 د. عبد الوىاب الصادق راشد 

عميد كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  
  جامعة الزاوية
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 م العالي تنظيم التعلي الالئحة

 سابقا   اللجنة الشعبية العامة 2010( لسنة 501) الالئحة 

 ( 1المادة )
 يككف بميف الجهة المختصة بالتعميـ التقني كالفني صالحية أمناء المجاف الشعبية لمجامعات فػي  
 كف الدراسات العميا. ؤ ش

 الباب الثالث 
ؤسسات التعميم العالي والبحث تنظيم أوضاع أعضاء ىيئة التدريس والمعيدين والباحثين بم

 العممي 
 الفصل األول 
 أحكام عامة 

 ( 2المادة )
جامعػػات لتسػػرم أحكػػاـ هػػذا البػػاب عمػػم أعضػػاء هيئػػة التػػدريس كالمعيػػديف كالبػػاح يف العػػامميف با  

 كمؤسسات التعميـ العالي ك البحث العممي في الجماهيرية العظمي . 
عيػػػديف بالمؤسسػػػات ابهميػػػة المػػػرخص لهػػػا كمػػػا تسػػػرم عمػػػم أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس كالم

 متعميـ كالبحث العممي. لبمزاكلة هذا النشاط كالمعترؼ بها مف المجنة الشعبية العامة 
كيقصد بمؤسسات التعميـ العالي في تطبيؽ أحكاـ هذا الالئحػة الجامعػات ك ابكاديميػات 

مؤسسػػػات التػػػي تنشػػػئها المجنػػػة كالكميػػػات التقنيػػػة ك المعاهػػػد العميػػػا كمراكػػػز اببحػػػاث ك يرهػػػا مػػػف ال
  الشعبية العامة ب راض التعميـ العالي أك البحث العممي. 

 ( 3المادة )
ـك مػػػعمميػػة عاليػػػة فػػي أحػػػد مجػػاالت الع هيئػػػة التػػدريس   كػػػؿ مػػف يحمػػػؿ مػػؤهالن  ؤبعضػػ يقصػػد   

ة ابساسػػية التطبيقيػػة أك اإلنسػػانية   كيشػػغؿ إحػػدل الػػدرجات العمميػػة المنصػػكص عميهػػا فػػي المػػاد
 ( مف هذا الالئحة . 175)

 ( 4المادة )
 یتحػػدد الػػدرجات العمميػػة كمػػا يقابمهػػا مػػف الػػدرجات الكظيفيػػة بعضػػاء هيئػػة التػػدريس عمػػ

 التالي :  النحك
 : الرابعة عشر  ذأستا -1



 

 

6 

 أستاذ مشارؾ : ال ال ة عشر  -2

 أستاذ مساعد : ال انية عشر  -3

 محاضر : الحادية عشر  -4

 محاضر مساعد : العاشر  -5

 التاسعة  :المعيد -6
أكضاع المعيديف كشركط كطرؽ تعييػنهـ كحقػكقهـ ككاجبػاتهـ بنظػاـ خػاص تضػعه  كتنظـ

 العامة لمتعميـ كالبحث العممي بما يتفؽ كأحكاـ التشريعات النافذة  الشعبيةالمجنة 
 الثاني  الفصل

 التعاقد , الترقية , النقل , الندب , اإلعارة 
 ( 5) المادة

القياـ بابعماؿ التي تقتضيها مهنة التدريس كالبحث العممي ك المهاـ  هيئة التدريس ؤيتكلم عض 
 المكمؼ بها أك التي يجكز له القياـ بها   كفقا لمتشريعات النافدة .  ابخرل

 ( 6) المادة
التعاقػػد  ةعػػيف عضػػك هيئػػة التػػدريس بقػػرار مػػف المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة كيكػػكف التعيػػيف بطريقػػيع    

حقػكؽ  بية العامة لمتعميـ كالبحث العممي إعداد صػيغة العقػد كشػركطه متضػمنان كتتكلم المجنة الشع
 .  هيئة التدريس ؤككاجبات عض

التعييف في الكميات كالمعاهد العميا التقنية كمراكز البحث العممي بقرار مف المجنة الشعبية  كيككف 
بػالتعميـ التقنػي كالفنػي العامة لمتعميـ كالبحث العممػي بنػاء عمػم عػرض مػف أمػيف الجهػة المختصػة 

 أك أميف الهيئة الكطنية لمبحث العممي بحسب ابحكاؿ . 
 ( 7) المادة

يتـ تعييف عضك هيئة التدريس بالجامعة بعد تكصية القسـ كالكمية كالتأكد مف قدراته مف خالؿ    
تخصصػػػه ت بػػػت كفاءتػػػه بداء محاضػػػرات أك أبحػػػاث أك تجػػػارب يطمػػػب منػػػه تقػػػديمها فػػػي مجػػػاؿ 

 تفػػي هينػػة التػػدريس الجػػامعي   أمػػا تعيػػيف أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بالكميػػا عتبػػارا عضػػكان إب مهمتػػه
كالمعاهد العميا التقنية كمراكز البحث العممي فيتـ بناء عمم تكصية مف الكميػات كالمعاهػد العميػا ك 

 مراکز اببحاث. 
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يف يحػػدد إجراءاتػػه بمػػا المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث العممػػي كضػػإ نظػػاـ لمتعيػػ كتتػػكلم  
 المنافسة كالشفافية في التعييف كاالرتقاء بجكدة أعضاء هيئة التدريس.  يضمف

 ( 8) المادة
تتػػػػػكلم لجنػػػػػة أعضػػػػػاء هيئػػػػػة التػػػػػدريس بالجامعػػػػػة أك مؤسسػػػػػة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي فحػػػػػص ابكراؽ    

إلم أمػيف المجنػة  شركط التعييف كترفإ تكصياتهالستيفاء الطالب إكالشهادات كمطابقتها لمتأكد مف 
الشػػػػعبية لمجامعػػػػة متضػػػػمنة مالحظاتهػػػػا كعمػػػػم ابخػػػػص تحديػػػػد ابكلكيػػػػة فػػػػي التعيػػػػيف مػػػػف بػػػػيف 

عمػػػم ابسػػس التػػػي يحػػػددها نظػػاـ التعيػػػيف الصػػادر مػػػف المجنػػػة الشػػعبية العامػػػة لمتعمػػػيـ  لمتقػػدميفا
 كالبحث العممي. 

 ( 9) المادة
ختبػار مػدتها سػنة شمسػية كاممػة تبػدأ مػف إهينة التدريس بعد التعاقػد معػه لفتػرة  ؤعض يخضإ    
يػتـ ت بيتػه بصػفة نهانيػة إال بتكصػية  كالمباشػرته لمعمػؿ إل بػات جدارتػه لتػكلي هػذا الكظيفػة  تاريخ

ذا فشػػؿ عضػػ ة  ختبػػار مػػف مػػدة ابقدميػػلكميػػة التػػابإ لهػػا  كتحسػػب فتػرة اإلمػف القسػػـ العممػػي كا  ؤكا 
أك المؤسسػة التعميميػة إنهػاء العقػد بػدكف إنػذار   هيئة التدريس فػي إ بػات جدارتػه   يجػكز لمجامعػة
ذا انتهت فترة االختبػار  يكذلؾ دكف مساس بحقكقه المالية طكاؿ المدة الت خضإ فيها لالختبار  كا 
 .  في كظيفته مف تاريخ التعاقد دكف إنهاء العقد أعتبر عضك هيئة التدريس م بتان 
 ( 11) المادة

   عدك ليككنكا أعضاء هيئة تدريس بمرحمة التعميـ العػاليلذيف أع تعطي أكلكية التعييف لممعيديف ا  
أما  يرهـ مف حممػة المػؤهالت العميػا فيػتـ تعييػنهـ عنػد الحاجػة بعػد إعػالف الجامعػات أك الكميػات 
أك المعاهػػػد العميػػػا عػػػف ابعػػػداد كالتخصصػػػات المطمكبػػػة   كيػػػتـ التعيػػػيف بعػػػد إجػػػراء مسػػػابقة بػػػيف 

يػا   كيشػترط عممػف بػيف ابفضػؿ درجػة فػي مرحمتػي الدراسػة الجامعيػة كال المتقدميف   كيتـ التعييف
ميػا علمتعييف أف تكػكف الدرجػة الجامعيػة ابكلػم بتقػدير عػاـ جيػد عمػم ابقػؿ   كأف تكػكف الدرجػة ال

مطابقػػة فػػي التخصػػص لمدرجػػة الجامعيػػة   كيبػػيف نظػػاـ التعيػػيف إجػػراءات االمتحانػػات ك المنافسػػة 
 جكدة أعضاء هيئة التدريس. بما يضمف الشفافية ك 

مػػف شػػرط الحصػػكؿ عمػػم تقػػدير عػػاـ جيػػد فػػي الدرجػػة الجامعيػػة ابكلػػم حممػػة اإلجػػازة  كيسػػت ني  
 "الدكتكراا  الدقيقة
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 ( 11) المادة
عػيف عمػم الدرجػة العمميػة الممنكحػة لػه   يع  هيئة التدريس مف خارج الجامعػة ؤعند تعييف عض    
 .  معترؼ بها كمنحته هذا الدرجة العممية أخرل أك مراكز أبحاث جامعاتمف 
عػػيف مػػف خػػارج الجامعػػة بدرجتػػه الكظيفيػػة مع هيئػػة التػػدريس ال ؤيحػػتفظ عضػػجميػػإ ابحػػكاؿ  كفػػي   

لممػدد  مهما كانت الدرجة العممية المعيف عميها  أما ترقيته لمدرجات العممية التالية فال تتـ إال كفقػان 
 احة كتحسب له في هػذا الحالػة مػدة الخبػرة التػي قضػاهك الشركط المنصكص عميها في هذا الالئ

 .  في التدريس الجامعي كذلؾ لمحصكؿ عمم الترقيات العممية
 ( 12) المادة

 يشترط التعييف عمم درجة محاضر مساعد ما يمي : 
عمم اإلجازة العالية الماجستير مف إحدل جامعات الجماهيرية العظمػي  أف يككف حاصالن  - أ

 الشهادات المعترؼ بها مف الجهة المختصة بمعادلة الشهادات . مف  يعادلهاأك ما 
 .  أف يككف قد مضم عمم حصكله عمم الدرجة الجامعية ابكلم سنتاف عمم ابقؿ  - ب

 أف ال يزيد عمرا عمم خمس ك ال يف سنة شمسية .  - ت
 ( 13) المادة

 لمتعييف عمم درجة محاضر ما يمي :  يشترط
قيقػػة " الػػدكتكراا ". أك اإلجػػازة العاليػػة " الماجسػػتير مػػف أف يكػػكف حاصػػال عمػػم اإلجػػازة الد -أ 

إحدل جامعات الجماهيرية العظمي أك ما يعادلهما مف الشهادات المعترؼ بها مف الجهة 
 المختصة بمعادلة الشهادات . 

 معية ابكلم خمس سنكات عمم ابقؿالدرجة الجا عممأف يككف قد مضم عمم حصكله   -ب 

ة اإلجػػازة العاليػػة أك مػػا يعادلهػػا خبػػرة فػػي مجػػاؿ التػػدريس كػػكف لمحاصػػؿ عمػػم درجػػيأف   -ج 
 عف أربإ سنكات عمم ابقؿ بعد شغمه لدرجة محاضر مساعد.  تقؿالجامعي ال 

فػػي مجمػػة أك دكريػػة عمميػػة محكمػػة  أف يكػػكف الحاصػػؿ عمػػم اإلجػػازة العاليػػة قػػد أعػػد بح ػػان  -د 
 ستحقاقه لمترقية . إكيقرر المقيمكف  متقييـلكيخضإ بح ه 

 يزيد عمرا عمم خمسيف سنة شمسية. أال  -ق 
 ( 14) المادة

 : هيئة التدريس إلم درجة أستاذ مساعد كفؽ الشركط التالية ؤتتـ ترقية عض
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عمم اإلجازة الدقيقة ) الدكتكراا( أك اإلجػازة العاليػة فػي الماجسػتير( مػف  أف يككف حاصالن  -أ 
لمعترؼ بها مف الجهة الجماهيرية العظمم أك ما يعادلهما مف الشهادات ا جامعاتإحدل 

 .  المختصة بمعادلة الشهادات
أف يككف قد أمضي مدة ال تقؿ عف أربإ سنكات في التدريس الجامعي خالؿ شغمه درجػة  -ب 

عمػػػم  كػػػاف حاصػػػال عمػػػم اإلجػػػازة العاليػػػة ك ػػػالث سػػػنكات إذا كػػػاف حاصػػػالن  إذامحاضػػػر 
 .  اإلجازة الدقيقة

عػػػد حصػػػكله عمػػػم الدرجػػػة الجامعيػػػة أف يكػػػكف قػػػد أنهػػػم مػػػدة  مػػػاني سػػػنكات عمػػػم ابقػػػؿ ب -ج 
 .  ابكلم

عممية منشكرة في مجالت أك دكريات عممية محكمة كمتعددة كال  أف يككف قد أنجز بحك ان  -د 
اببحاث عف  ال ة في مجاؿ تخصصه الدقيؽ خالؿ فتػرة شػغمه درجػة محاضػر  عدديقؿ 

 .  كتخضإ هذا اببحاث التقييـ كيقرر المقيمكف استحقاقه لمترقية
 ( 15) ةالماد

 :  هيئة التدريس إلم درجة أستاذ مشارؾ كفؽ الشركط التالية ؤتتـ ترقية عض
عمػم درجػة اإلجػازة الدقيقػة ) الػدكتكراا( أك اإلجػازة العاليػة )الماجسػتير(  أف يككف حاصػالن  - أ

مف إحػدل جامعػات الجماهيريػة العظمػم أك مػا يعادلهمػا مػف الشػهادات المعتػرؼ بهػا مػف 
 الشهادات .  لةبمعاد المختصةالجهة 

أف يكػػكف قػػد أمضػػم فػػي مجػػاؿ التػػدريس الجػػامعي مػػدة ال تقػػؿ عػػف أربػػإ سػػنكات جامعيػػة  - ب
خػػػالؿ شػػػغمه لدرجػػػة أسػػػتاذ مسػػػاعد إذا كػػػاف حاصػػػال عمػػػم اإلجػػػازة الدقيقػػػة ) الػػػدكتكراا (  

 كست سنكات إذا كاف حاصال عمم اإلجازة العالية ) الماجستير ( . 

درجػػة الجامعيػػة ابكلػػم ا نتػػا عشػػرة سػػنة عمػػم عمػػم ال صػػكلهأف يكػػكف قػػد مضػػم عمػػم ح - ت
 ابقؿ . 

عممية منشكرة في مجالت أك دكريات عممية محكمة كمتعددة أك  أف يككف قد أجرل بحك ان  - ث
مشػػاريإ مبتكػػرة ال يقػػؿ عػػددها عػػف أربعػػة فػػي مجػػاؿ تخصصػػه الػػدقيؽ خػػالؿ فتػػرة شػػغمه 

كتكراا (   أمػػػا إذا كػػػاف ) الػػػد دقيقػػػةعمػػػم اإلجػػػازة ال درجػػػة أسػػػتاذ مسػػػاعد إذا كػػػاف حاصػػػالن 
عمػػػم اإلجػػػازة العاليػػػػة ) الماجسػػػتير ( فيشػػػترط أف يكػػػػكف عػػػددها خمسػػػة بحػػػػكث  حاصػػػالن 

 كيجرم تقييـ اببحاث كيقرر المقيمكف استحقاقه لمترقية. 
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 ( 16) المادة
 :  هيئة التدريس إلم درجة أستاذ كفؽ الشركط التالية ؤتتـ ترقية عض

يقة ) الدكتكراا( مف إحدل جامعات الجماهيريػة العظمػم أك عمم الدرجة الدق أف يككف حاصالن  -أ 
المسػػاس  دكفالمعتػػرؼ بهػػا مػػف الجهػػة المختصػػة بمعادلػػة الشػػهادات   كذلػػة  الجامعػػاتإحػػدل 

 قبؿ صدكر هذا الالئحة.  المكتسبةبابكضاع 

 . أف يككف قد شغؿ درجة أستاذ مشارؾ مدة ال تقؿ عف أربإ سنكات -ب 

ة منشػػكرة فػػي مجػػالت أك دكريػػات عمميػػة محكمػػة كمتعػػددة أك أف يكػػكف قػػد أجػػرل بحػػكث عمميػػ -ج 
مشاريإ مبتكرة ال يقؿ عددها عف خمسة أبحاث في مجاؿ تخصصه الػدقيؽ خػالؿ فتػرة شػغمه 

 .مشارؾ كيجرل تقييـ اببحاث كيقرر المقيمكف استحقاقه لمترقية  أستاذدرجة 

 .  رة سنة عمم ابقؿأف تككف قد مضت عمم حصكله عمم الدرجة الجامعية ابكلم ست عش -د 
 ( 17) المادة

شػػركط الترقيػػة  ؼهيئػػة التػػدريس إلػػم الدرجػػة الكظيفيػػة التاليػػة إذا لػػـ يسػػتك  ؤيجػػكز ترقيػػة عضػػ   
 .  لمتشريعات المنظمة لعالقات العمؿ كذلؾ طبقان  العممية

 ( 18) المادة
مبتكرة ما  في شأن تطبيق أحكام ىذه الالئحة يقصد بعبارات بحوث عممية منشورة أو مشاريع

 :  يمي
 أك ترجمة .  أك تحقيقان  ان الكتب العممية المحكمة تأليف - أ

 ابكراؽ العممية المنشكرة في مجالت أك دكريات عممية محكمة .  - ب

 أك كرش عمؿ محكمة .  دكاتة المنشكرة في مؤتمرات أك نبح يابكراؽ ال - ت

الجهػػػػات ذات  بتكػػػػارات العمميػػػػة التػػػػي صػػػػدرت بهػػػػا بػػػػراءات اختػػػػراع مػػػػفاالختراعػػػػات كاإل - ث
 االختصاص . 

ابعمػػاؿ الفنيػػة ذات القيمػػة الرفيعػػة كالمنحكتػػات كالمكحػػات كالمالحػػـ الفنيػػة كابدبيػػة ك يػػر  - ج
 .  كالترقية التعييفذلؾ مف ابشكاؿ اإلبداعية التي تقبمها لجاف التقييـ ب راض 

   الترقية  المجنة الشعبية العامة لمتعميـ كالبحث العممي كضإ نظاـ خاص إلجراءات كتكلم
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يتضمف تصنيؼ المنشػكرات العمميػة كالمشػاريإ المبتكػرة الالزمػة لمترقيػة ككيفيػة حسػاب اببحػاث   
كالمشػػػاريإ المشػػػتركة كمكاصػػػفات المجػػػالت كالػػػدكريات المحكمػػػة كالمقبكلػػػة لمنشػػػر كشػػػركط النشػػػر 

 .  إجراءات الترقية مفك ير ذلؾ 
 ( 19) المادة

ترقيػػػة بتقػػػديـ طمػػػب لمترقيػػػة لمقسػػػـ أك مركػػػز البحػػػث هيئػػػة التػػػدريس المرشػػػح لم ؤيقػػػكـ عضػػػ
درجػػة العمميػػة كتػػاريخ لالتػػابإ لػػه كفػػؽ نمػػكذج يكػػكف معػػدة لػػذلؾ" يػػذكر فيػػه عمػػم كجػػه الخصػػكص ا

سػتيفاء الشػركط كيقػدـ هػذا النمػكذج إالتخصص الدقيؽ ك تاريخ تقديـ الطمػب مػإ ك الحصكؿ عميها 
 ممي لممتقدـ لمترقية . به اإلنتاج الع إلم القسـ العممي المختص مرفقان 

 ( 21) المادة
تشػػكؿ بقػػرار مػػف أمػػيف المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة أك مػػف يفكضػػه بػػذلؾ لجنػػة مػػف  ال ػػة أعضػػاء    

لتقييـ اإلنتاج العممي لممرشح لمترقية بناء عمم اقتراح رئيس لجنة أعضاء هيئة التػدريس بالجامعػة 
 :  كيشترط في أعضاء لجنة التقييـ ما يمي

  . ا مف ذات التخصص الدقيؽ لممرشح لمترقيةأف يككنك  -1

 أف تككف درجاتهـ العممية أعمم مف الدرجة العممية لممرشح لمترقية .  -2

في تشكيؿ هذا المجنة كفػي أدائهػا  كيراعمأف يككف أحدهـ عمم ابقؿ مف خارج الجامعة  -3
اـ الترقيػػػة ة كتتخػػػذ قراراتهػػػا باب مبيػػػة عمػػػم النحػػػك الػػػذم يبينػػػه نظػػػمػػػبعمالهػػػا السػػػرية الكام

الصػػادر عػػف المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث العممػػي كيحػػدد هػػذا النظػػاـ مكافػػأت 
 .  لجاف التقييـ

 ( 21المادة )
ه لشػػركط الترقيػػة ئسػػتيفاإهيئػػة التػػدريس إلػػم الدرجػػة العمميػػة التاليػػة بعػػد  ؤتػػتـ ترقيػػة عضػػ

أعضػاء هيئػة التػدريس كتحسػب بقرار مف المجنػة الشػعبية لمجامعػة بنػاء عمػم تكصػية لجنػة شػؤكف 
ترقيػات أعضػاء هيئػة التػدريس بالمعاهػد العميػا كالبػاح يف بمراكػز  أمػاالترقية مػف تػاريخ االسػتحقاؽ 

اببحاث فتتـ بقرار مف المجنة الشعبية العامة لمتعميـ كالبحث العممي بنػاء عمػم عػرض مػف الجهػة 
 .  ث العممي بحسب ابحكاؿالمختصة بالتعميـ التقني كالفني أك الهيئة الكطنية لمبح
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 ( 22) المادة
  تحسب مدة تكميؼ عضك هيئة التدريس بالعمؿ خارج الجامعة ضمف أقدميته مف حيث       
 الترقية ك استحقاقه لمعالكات السنكية   عمم أال تتـ ترقيته لمدرجة العممية ابعمم إال إذا      
 أنجز البحكث العممية الالزمة لمترقية .      

 ( 23) المادة
لمشػركط  لتػدريس بجامعػة أخػرل كذلػؾ كفقػان  هيئػة التػدريس مؤقتػان  ؤيجكز عند الحاجػة نػدب عضػ  

 :  التالية
 أف يككف قد مضم عمم تعيينه مدة ال تقؿ عف سنتيف.  - أ

 ظركؼ العمؿ بالجامعة ابصمية بهذا الندب .  حأف تسم  - ب

 .  كاحدةال يندب لمعمؿ في أك ر مف جامعة أ  - ت

د مدة الندب عمم سنة كاحدة كيجكز تجديدها   بحيث ال يزيػد إجمػالي مػدة النػدب أال تزي  - ث
ذا زادت مػػدة النػػدب عػػف  سػػنكاتعمػػم أربػػإ  كمػػا يجػػكز ندبػػه إلػػم جانػػب عممػػه ابصػػمي  كا 

أربإ سنكات تكجب تجديدها بقرار مف أميف المجنة الشعبية العامػة لمتعمػيـ كالبحػث العممػي 
 .  بعد مكافقة الجامعتيف

 ( 24) دةالما
هيئػػة التػػدريس إلػػم  ؤيجػػكز بمػػيف المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث العممػػي إعػػارة عضػػ   

  كمػا يجػكز بقػرار مػف المجنػة الشػعبية  الكحدات اإلداريػة كالمؤسسػات كالمصػانإ كالشػركات العامػة
طيمػة مػدة  تػدريسالعامة إعارته إلم الحككمات أك الهيئات اإلقميمية كالدكلية كيتمتإ عضك هيئة ال

دة ضػػػمف مػػدة ابقدميػػػة ك الترقيػػة كتتحمػػػؿ مػػإعارتػػه بمرتباتػػه كمزايػػػاا كعالكاتػػه الماليػػػة كتحسػػب ال
الجامعة أك الجهة المعار إليها صرؼ مرتباته كمزايػاا الماليػة ابخػرل   كتصػرؼ لمػف تػتـ إعارتػه 

 .% مف مرتبه ابساسي 5عالكة إعارة بنسبة 
 ( 25) المادة

هيئػػػة التػػػدريس اسػػػتقطاع أقسػػػاط الضػػػماف االجتمػػػاعي مػػػف  ؤة المعػػػار إليهػػػا عضػػػالجهػػػ معنػػػم    
 إلم الجهة المختصة فكر استقطاعها . لأف تؤد عمممرتبه   
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 ( 26المادة )
   الجهةبنظمة  يعامؿ عضك هيئة التدريس بالنسبة الستحقاؽ إجازاته خالؿ مدة اإلعارة كفقان      

 المعار إليها .  
 ( 27) المادة

ندبه أك إعارته في الحاالت التاليػة :  ةنتهاء مدإهيئة التدريس قبؿ  ؤينتهي ندب أك إعارة عض   
 إذا اقتضت ظركؼ العمؿ بالجامعة ابصمية إنهاء ندبه أك إعارته . -أ
 إذا ر بت في ذلؾ الجهة المنتدب أك المعار إليها إنهاء ندبه أك إعارته  -ب 
نهػاء ندبػه أك إعارتػه. د. إذا أخمػت الجهػة المنتػدب أك المعػار إ دريسإذا طمب عضك هيئة الت -ج

 . إليها بالتزاماتها حياؿ عضك هيئة التدريس
 .  ةحإذا بمغت مدة الندب حدها ابعمم دكف تجديدها كفؽ أحكاـ هذا الالئ -د 

هيئة التدريس المنتدب أك المعار أف يعكد إلػم سػابؽ عممػه خػالؿ مػدة ال تتجػاكز  ؤعض كعمم   
 هريف مف تاريخ صدكر قرار إنهاء ندبه أك إعارته . ش

 ( 28) المادة
 :تشكؿ بقرار مف المجنة الشعبية لمجامعة لجنة الشؤكف أعضاء هيئة التدريس عمم النحك التالي 

  رئيسا     ؾأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ كمما أمكف ذل -1

درجػة أسػتاذ  عػفكالكفاءة ال تقػؿ درجتػه عضك هيئة تدريس عف كؿ كمية مف ذكم الخبرة  -2
 . مساعد تختارا المجنة الشعبية لمكمية

  عضكا  عضك عف مكتب الشؤكف القانكنية بالجامعة  -3

 كمقرر عضكا   مدير إدارة شؤكف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -4

 العمميػػػةكتعمػػػؿ لجنػػػة شػػػؤكف أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس تحػػػت إشػػػراؼ ابمػػػيف المسػػػاعد لمشػػػؤكف 
 امعة . بالج

 ( 29) المادة
 :  ف أعضاء هيئة التدريس بما يميئكك تختص لجنة ش

ستيفاء شركط التعييف كالترقية كالنقؿ كالندب كاإلعارة المتعمقػة بأعضػاء هيئػة إالتحقؽ مف  - أ
 ككافة أمكر هـ الكظيفية ابخرل .  التدريس
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ا كرفػإ التكصػية سػتخالص نتائجهػلجػاف التقيػيـ الخاصػة بالترقيػة ب اإلطالع عمم تقػارير  - ب
 الشعبية لمجامعة .  المجنةبها إلم 

دراسػػػة التقػػػارير العمميػػػة الخاصػػػة بأعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس المتعػػػاكنيف مػػػف قبػػػؿ ابقسػػػاـ   - ت
 بالكميات .  المختصةالعممية 

مػػا تفمػػؼ بػػه مػػف أعمػػاؿ فػػي نطػػاؽ اختصاصػػاتها مػػف قبػػؿ المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة أك   - ث
 أمينها . 

 (31) المادة
لجنة شؤكف أعضاء هيئة التدريس مرة كاحدة كؿ شهر عمم ابقؿ خالؿ السنة الجامعيػة  تجتمإ  

بناء عمم دعكة مف رئيسػها كال تكػكف اجتماعاتهػا صػحيحة إال بحضػكر  م ػي ابعضػاء بمػف فػيهـ 
 ذم مبيػػة عػػدد الحاضػػريف أك عنػػد التسػػاكم يرجػػإ الجانػػب الػػأتكصػػيات المجنػػة ب الػػرئيس   كتصػػدر

كقإ مسكدة محاضر اجتماعاتها مػف قبػؿ الػرئيس كالمقػرر كالحاضػريف   عمػم أف   كت الرنيسمنه 
 . مجنة الشعبية لمجامعة لالعتمادتعرض تكصيات المجنة كمحاضرها عمم ال

 الثالث  الفصل
 المعاممة المالية 

 ( 31) المادة
كمػا يمنحػكف تحدد المرتبات كالعالكات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقا لمتشريعات النافذة    

 العالكات ابخرل المقررة في التشريعات النافدة كبذات القكاعد كالشركط الكاردة بها .  ذات
 ( 32) المادة

هيئػػة التػػدريس عنػػد التعاقػػد معػػه فػػي الكظيفػػة أكؿ مربػػكط درجتهػػا   كيمػػنح عػػالكة  ؤيمػػنح عضػػ  
نقضػػاء سػػنة مػػف هر التػػالي إلمػػف أكؿ الشػػ عتبػػاران إيمػػنح العػػالكة لمتشػػريعات النافػػدة كع  سػػنكية طبقػػان 

في حاؿ  ريسالتد ؤابقة   كتطبؽ تمؾ ابحكاـ عمم عضتاريخ التعييف أك منح العالكة السنكية الس
 .  تعيينهإعادة 

 ( 33) المادة
 .  ال تصرؼ عالكة التدريس بعضاء هيئة التدريس في حالتي النقؿ أك اإليفاد لمدراسة بالخارج  
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 ( 34) المادة
ار مػػػف المجنػػػة الشػػػعبية العامػػػة لمتعمػػػيـ كالبحػػػث العممػػػي بنػػػاء عمػػػم عػػػرض مػػػف المجنػػػة تحػػػدد بقػػػر   

الكطنية لمجامعات القكاعد الخاصة بالحكافز المادية كالمعنكية كالترقيات االست نائية بعضاء هيئة 
بالعمػػؿ فػػي  كمػػيفهـالتػػدريس الػػذيف يقكمػػكف بإعػػداد بحػػكث مبتكػػرة أك أعمػػاؿ متميػػزة   أك مػػف يػػتـ ت

   ( كيمػػكمتر أك أك ػػر عػػف مركػػز المدينػػة التػػي يقػػإ بهػػا مقػػر الجامعػػة100ؽ تبعػػد بمسػػافة )منػػاط
جكهريػة فػي النظريػات  كيعد مف اببحاث المبتكرة أك ابعماؿ المتميزة اببحاث التي تحدث تغييػران 

م ختػراع التػي يجػر   أك بػراءات اإل   أك تناؿ جػكائز كطنيػة أك عالميػة معتػرؼ بهػا دةئالعممية السا
 .  تسجيمها مف قبؿ الجهات المختصة كؿ ذلؾ دكف المساس بحقكؽ الممكية الفكرية 

 ( 35) المادة
 كفقػػان  عػػدد مػػف السػػاعات النظريػػة كالعمميػػة أسػػبكعيان  يسيمتػػـز عضػػك هيئػػة التػػدريس الػػكطني بتػػدر   

 :العممية التي يشغمها كذلؾ عمم النحك التالي  لمدرجة
 ساعات بح ية  6  تدريسية ساعات   4  . أستاذ 1
 ساعات بح ية  4  ساعات تدريسية    6  . أستاذ مشارؾ2
  يتافساعتاف بح  2  ساعات تدريسية  8 . أستاذ مساعد 3
  يتافساعتاف بح  2         ساعات تدريسية  10محاضر             . 4
  يتافساعتاف بح  2          ساعات تدريسية  12     محاضر مساعد . 5

ذا    زاد عػػدد السػػاعات عمػػم الحػػد المقػػرر فػػي الفقػػرة السػػابقة يصػػرؼ لػػه مقابػػؿ مػػالي عػػف كػػؿ  كا 
 ( سػاعات أسػبكعيان 10ساعة تدريس بالمرحمة الجامعية مف الساعات المقررة بحيث ال تزيػد عمػم )

ابسػػتاذ المسػػاعد ك  حعػػف كػػؿ سػػاعة إضػػافية كيمػػن ينػػار( د30كيمػػنح ابسػػتاذ كابسػػتاذ المشػػارؾ )
 .  ( دينار عف كؿ ساعة إضافية25حاضر المساعد )المحاضر كالم

المجنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػة لمتعمػػػػيـ كالبحػػػػث العممػػػػي تحديػػػػد السػػػػاعات التدريسػػػػية ل سػػػػاتذة  كتتػػػػكلم  
 .  كتدرج هذا الساعات ضمف عقكدهـ المغتربيف

ك الباح كف في مراكز البحػث العممػي فيمتزمػكف بػأداء مجمػكع سػاعاتهـ فػي البحػث عمػم النحػ أما  
 .حة البحث العممي ئتبينه ال الذم
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 ( 36) المادة
هيئػػػة التػػػدريس بالقيػػػاـ بمػػػا يكمػػػؼ بػػػه مػػػف أعمػػػاؿ خاصػػػة باالمتحانػػػات كاإلشػػػراؼ  ؤيمتػػػـز عضػػػ  

كالمراقبة كيجكز في الحاالت التي تقدرها المجنة الشعبية لمكمية استصدار قرار مػف المجنػة الشػعبية 
 ماؿ . الجامعة بمنح مقابؿ مالي عف هذا ابع

 ( 37) المادة
 یم حػاؿ مػف ابحػكاؿ عمػأعمم أياـ ابسبكع بحيث ال تزيد بػتكزع الساعات التدريسية النظرية    

  كيشترط أال يقدـ المقرر في يػـك كاحػد إذا زادت سػاعاته  خمس ساعات في اليـك الدراسي الكاحد
 .  عف ساعتيف كؿ ذلؾ مإ مراعاة خصكصية بعض المقررات الدراسية

 ( 38) ادةالم
مػػػػف شػػػػرط التػػػػدريس لػػػػبعض أك كػػػػؿ  م  كيعفػػػػ يسػػػػتحؽ عضػػػػك هيئػػػػة التػػػػدريس المرتػػػػب كػػػػامالن    

 مف يتـ تصعيدهـ أك اختيارهـ لبعض المهاـ   كذلؾ كفقا لما يمي :  المطمكبةالساعات 
المختػػاركف مػػف مػػؤتمر الشػػعب العػػاـ أك المكمفػػكف بمهػػاـ مػػف قبػػؿ المجنػػة الشػػعبية العامػػة كتػػتـ  - أ

 هـ ائكالمزايا كالعالكات المقررة لنظر لمالية بمنحهـ المرتب المقرر لدرجاتهـ العممية ا معاممتهـ
 الرابع  الفصل

  اإلجازات
 ( 39) المادة

هيئػػة التػػدريس بإجػػازة سػػنكية تمػػنح أ نػػاء العطمػػة الجامعيػػة   كتبػػدأ بانتهػػاء السػػنة  ؤيتمتػػإ عضػػ   
عالف النتائج   كتنتهي ببداية العاـ الج ا إال   كال يرخص لإلجازة في  يره امعي الجديدالدراسية كا 
جازات في بذلؾ   كمإ ذلؾ يجكز الترخيص باإللمف قاـ بالعمؿ خاللها ككانت حالة العمؿ تسمح 

  ير العطمة نظركؼ است نائية . 
حالػػػػة الضػػػػركرة كمقتضػػػيات المصػػػػمحة العامػػػػة يجػػػكز كبقػػػػرار مػػػػف أمػػػيف المجنػػػػة الشػػػػعبية  كفػػػي   

هيئة التدريس بالعمؿ أ ناء العطمة الجامعيػة لمػدة  ؤي تكميؼ عضلتعميـ العاللمجامعة أك مؤسسة ا
ال تزيد عمم شهر كاحػد عمػم أف يمػنح مكافػأة تعػادؿ مرتبػه ابساسػي عػف تمػؾ المػدة كيسػقط حقػه 

 كتككف المػدة المقػررة لإلجػازة السػنكية كفقػان   عف المدة التي منحت له فيها المكافآت  زاتفي اإلجا
 د بقانكف عالقات العمؿ . لما هك محد
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 ( 41) المادة
  كاإلجػػػازة    كاإلجػػػازة الخاصػػػة بػػػدكف مرتػػػب هيئػػػة التػػػدريس اإلجػػػازة المرضػػػية ؤيسػػػتحؽ عضػػػ   

  ك المقابػػؿ النقػػدم لإلجػػازات كفقػػا لمتشػػريعات المنظمػػة لقػػانكف  بمرتػػب كامػػؿ   ك االجػػازة الطارئػػة
 عالقات العمؿ. 

 ( 41) المادة
ك أس الػػكطني المنقطػػإ عػػف عممػػه بسػػبب المػػرض إبػػالغ القسػػـ هيئػػة التػػدري ؤعمػػم عضػػ

استحقاقه لإلجازة بناء عمم تقريػر مػف الطبيػب المعػالج  یالكمية التابإ لها عف حالته الصحية كمد
 فكر كقكع الحالة المرضية . 

 ( 42) المادة
لؾ لمقياـ هينة التدريس الحؽ في الحصكؿ عمم إجازة لمتفرغ العممي كؿ أربإ سنكات كذ ؤلعض   

بدراسػػػػات عمميػػػػة أك إجػػػػراء بحػػػػكث أك تجػػػػارب أك القيػػػػاـ بأعمػػػػاؿ التػػػػأليؼ أك الترجمػػػػة أك تحقيػػػػؽ 
 ميػةكتساب خبرة عماجة تقتضيها المصمحة العامة أك بالمخطكطات كذلؾ لسد نقص عممي أك ح

فػػي مجػػاؿ تخصصػػه كتنشػػيط معمكماتػػه كتمكينػػه مػػف اإلطػػالع عمػػم آخػػر التطػػكرات العمميػػة فػػي 
 تخصصه . ميداف 

 ( 43المادة )
 يشترط فيمف يتـ منحه إجازة التفرغ العممي ما يمي : 

أال تقؿ درجته العممية عػف درجػة أسػتاذ مسػاعد عنػد طمػب اإلجػازة فػي المػرة ابكلػم كعػف  - أ
درجة أستاذ مشارؾ بالنسبة لطالب اإلجػازة لممػرة ال انيػة كعػف درجػة أسػتاذ لطالػب اإلجػازة 

 لممرات التالية . 

ؿ عمػػم قبػػكؿ مػػف إحػػدل الجامعػػات ابجنبيػػة المعتػػرؼ بهػػا مػػف المجنػػة الشػػعبية أف يحصػػ - ب
العامػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث العممػػي لقضػػاء الشػػؽ الخػػارجي مػػف إجػػازة التفػػرغ العممػػي  أمػػا إذا 

 .  هيئة التدريس مف هذا الشرط ؤر ب في قضائها بالداخؿ فيعفم عض

   لمبحػث العممػي طػكاؿ إجػازة التفػرغ إلجازته العممية كأف يكػرس كػؿ جهػدا أف يتفرغ فعميان  - ت
كال يجػػكز لػػه أ نػػاء اإلجػػازة القيػػاـ بالتػػدريس كلػػك عمػػم سػػبيؿ التعػػاكف أك أف يمػػارس العمػػؿ 

 اإلدارم في الجامعة أك خارجها . 
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 ( 44المادة )
مػػنح إجػػازة التفػػرغ العممػػي بقػػرار مػػف أمػػيف المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة أك مؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي تع     
عمم اقتراح لجنة شؤكف أعضاء هيئة التدريس كتككف مدتها سػنة جامعيػة كاممػة   كيجػب أف  بناء

تكػػكف متصػػمة فػػال يجػػكز تجزنتهػػا بقصػػد الحصػػكؿ عميهػػا فػػي سػػنكات متعػػددة   كتػػنظـ بقػػرار مػػف 
المجنة الشعبية لمجامعة أكقػات مػنح هػذا اإلجػازات بمػا ال يػؤ ر عمػم انتظػاـ العمميػة التعميميػة بهػا 

 ؤبقػػرار مػػف أمػػيف المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث العممػػي المػػدة التػػي يقضػػيها عضػػكيحػػدد 
أ نػاء  هيئة التدريس بالخارج بحيث ال تقؿ عف  ال ػة أشػهر كال تزيػد عػف سػتة أشػهر كيعامػؿ ماليػان 

زتػػػه هيئػػػة التػػػدريس إذا قضػػػي إجا ؤلالئحػػػة العػػػامميف بالخػػػارج كيتمتػػػإ عضػػػ كجػػػكدا بالخػػػارج كفقػػػان 
كعالكاته بما في ذلػؾ عػالكة التػدريس كمقابػؿ السػاعات  اككافة مزايا ية بالداخؿ بمرتبه کامالن العمم

 اإلضافية . 
 ( 45المادة )

لمحصػػػكؿ عمػػػم إجػػػازة التفػػػرغ العممػػػي يتكجػػػب عمػػػم عضػػػك هيئػػػة التػػػدريس التقػػػدـ بطمػػػب 
صػا لمعمػؿ الحصكؿ عميها إلم القسـ المختص قبؿ ستة أشهر مػف بػدايتها   كأف يرفػؽ بطمبػه ممخ

العممي الذم ينكم القياـ بػه كفػؽ النمػكذج كاإلجػراءات التػي تحػددها المجنػة الشػعبية العامػة لمتعمػيـ 
 كالبحث العممي. 

 ( 46) المادة
%( مػػػػف أعضػػػػاء هيئػػػػة 15ال يجػػػػكز أف تمػػػػنح إجػػػػازة التفػػػػرغ العممػػػػي بك ػػػػر مػػػػف نسػػػػبة )

ذا تعػدد ت طمبػات الحصػكؿ عمػم إجػازة التفػرغ التدريس القائميف بالتدريس بالقسـ العممػي فعػال   كا 
 ابكبػرالعممي بشكؿ يؤ ر في انتظاـ العممية التعميمية تمنح ابكلكية لطالػب اإلجػازة بكؿ مػرة  ػـ 

 عمرة  ـ ابقدـ في الدرجة  ـ ابك ر بحك ا تـ نشرها بالفعؿ . 
 ( 47) المادة

ة   كيصػدر قػرار القطػإ ال يجكز قطإ أك تأجيؿ إجازة التفرغ العممي إال في حالة الضػركر 
يػػؿ مػػف أمػػيف المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة   كذلػػؾ بنػػاء عمػػم اقتػػراح القسػػـ العممػػي المخػػتص جأك التأ

هيئػػػة التػػػدريس بحقػػػه فػػػي اإلجػػػازة أك مػػػا تبقػػػم منهػػػا بعػػػد  ؤكالمجنػػػة الشػػػعبية لمكميػػػة كيحػػػتفظ عضػػػ
لمجنػػػة الشػػػػعبية انقضػػػاء أسػػػباب القطػػػإ أك التأجيػػػؿ مباشػػػرة   كيصػػػدر قػػػرار تجديػػػدها مػػػف أمػػػيف ا

 لمجامعة . 
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 ( 48) المادة
نتهاء اإلجازة العممية تقػديـ تقريػر مفصػؿ إيتكجب عمم عضك هيئة التدريس خالؿ شهريف مف    

مي عف اببحاث أك المؤلفات أك الدراسات أك التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ مف مإلم القسـ الع
تقػػديـ التقريػػر  بعػػدمػػؿ لمعػػاـ الجػػامعي التػػالي إال إنجازاتػػه كأنشػػطته كال يػػتـ تمكينػػه مػػف مباشػػرة الع

هيئة التدريس إلم المجنة الشػعبية لمجامعػة  ؤعمم الكمية إحالة تقرير مفصؿ عف عضعنه ك  انك لما
هيئة التدريس مف إجػازة التفػرغ العممػي  ضؤستفادة عإلمدل   ها كمالحظاتها كتقييمهائبارا مشفكعان 

هيئة التدريس الحصكؿ  ؤضكال يجكز لع   ارب التي أجراهاكنسخة مف الكتب أك اببحاث أك التج
 عمم إجازة تفرغ عممي الحقة إذا فشؿ في االستفادة مف اإلجازة السابقة أك خالؼ شركطها. 

 ( 49) المادة
لمتفرع العممي يضمف تكجيهها لمدراسات كالبحكث كالتأليؼ  تضإ المجنة الشعبية لمجامعة نظامان    

 الجامعة كتحقؽ مستهدفات التعميـ العالي .  التي تخدـ كالترجمة
 ( 51) المادة

م منحػػة دراسػػية مػػف أم جامعػػة أك هيئػػة أك مؤسسػػة أك أهيئػػة التػػدريس قبػػكؿ  ؤال يجػػكز لعضػػ   
حككمة أك أم جهة أجنبية إال بمكافقػة أمػيف المجنػة الشػعبية العامػة لمتعمػيـ كالبحػث العممػي   كفػي 

 شػػػعبيةيػػب بقػػػرار مػػف أمػػيف المجنػػة الذتػػدريس إلػػم مجمػػس التأهيئػػػة ال ؤحػػاؿ عضػػيع حػػاؿ المخالفػػة 
 .  لمجامعة ك يعاقب إذا  بت ذلؾ بإنهاء العقد

 ( 51) المادة
   يجكز إيفاد أعضاء هيئة التدريس لحضكر المؤتمرات كالندكات العممية ك الممتقيات كالدكرات     
جراء      التحاليؿ كالتجارب كفقا لمشركط اآلتية :  كا 
 .  هيئة التدريس بحث مقبكؿ لممشاركة في المؤتمر أك الندكة ؤكف لعضأف يك - أ

أف يكػكف قػد سػبؽ لممكفػػد المشػاركة فػي المػؤتمرات كالنػػدكات العمميػة المقامػة فػي جامعػػات  - ب
 .العظمي  الجماهيرية

كيشػػترط فػػي حالػػة مػػا يكػػكف اإليفػػاد لغػػرض   سػػـ الجامعػػة التػػابإ لهػػا أأف تػػتـ المشػػاركة ب - ت
كيكػكف اإليفػاد    ا بالػداخؿائهػجر إك تحاليؿ عدـ إمكانيػة أجراء تجارب حضكر دكرات أك إ

سػػػػباب التػػػػي لممشػػػػاركة فػػػػي الممتقيػػػػات كاالجتماعػػػػات ككرش العمػػػػؿ المتخصصػػػػة كفقػػػػا ل 
 أميف المجنة الشعبية العامة لمتعميـ كالبحث العممي .  هايقدر 
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 ( 52) المادة
كفػػي  فػػي ابحػػكاؿ المنصػػكص عميهػػا سػػابقان  يكػػكف إيفػػاد أعضػػاء هيئػػة التػػدريس بالػػداخؿ كالخػػارج  

 .  حتم اإليفاد كعالكة المبيت كالتدريبأحكاـ قانكف عالقات العمؿ ك ابخرل بما يتفؽ ك  ابحكاؿ
 الخامس  الفصل

 النظم التأديبية 
 ( 53) المادة

عمػػم عضػػك هيئػػة التػػدريس االلتػػزاـ بػػأداء رسػػالته العمميػػة كالتربكيػػة عمػػم أحسػػف كجػػه كالحفػػاظ    
يتفػػػؽ مػػػإ أحكػػػاـ القػػػكانيف ك أخػػػالؽ المهنػػػة  مػػػم كرامػػػة كظيفتػػػه كأف يسػػػمؾ فػػػي تصػػػرفاته مسػػػمكان ع
 .  شرؼ أعضاء هيئة التدريس كابصكؿ كالتقاليد الجامعية المستقرة اؽ يكم

 ( 54) المادة
 رتكاب المخالفات التالية :إهيئة التدريس  ؤيحظر عمم عض

يميػة م ػؿ الغيػاب المتعمػد عػف المحاضػرات أك التقصير أك اإلهماؿ في أداء كاجباتػه التعم - أ
كمػػؼ بػػه مػػف قبػػؿ الجامعػػة فػػي الكميػػة أك مػػا فػػي يبطريقػػة قاصػػرة أك عػػدـ أداء مػػا  هػػائأدا

متحانػػػات أك التصػػػحيح أك أعمػػػاؿ المراقبػػػة ك التقصػػػير فػػػي القيػػػاـ بكاجبػػػات اإل أكحكمهػػػا 
 . ير ذلؾ مف شؤكف التدريس 

هيئػة التػدريس أك الظهػكر بمظهػر  ؤانة عضػالدخكؿ في أعماؿ الشجار بصكرة تمس بمك - ب
  ير الئؽ. 

سػػتغالؿ كظيفتػػه لتحقيػػؽ مػػآرب شخصػػية بالضػػغط عمػػم الطػػالب أك الطالبػػات أك أكليػػاء إ - ت
 غيرا . لجبارهـ عمم أداء خدمة أك الحصكؿ عمم منفعة له أك ك إ ـأمكره

  تعصػػػب أك اسػػػتغالؿ محاضػػػراته لمتػػػركيج ل فكػػػار الهدامػػػة أك دعػػػاكل الفتنػػػة أك الػػػدعكة لم - ث
هاب أك التحريض عمػم أعمػاؿ الشػغب أك المسػاس برمػكز المجتمػإ الجمػاهيرم الحػر اإلر 

 .  مؤسساتهأك قيمه أك 

أك جعمهػا  التخريب المتعمد إلمكانيات الجامعة كمنشآتها كمعاممها كمكتباتها بإتالفهػا كميػان  - ج
 لالستعماؿ .  صالحة ير 

م الغػػػش أك التالعػػػب بنتػػػائج االمتحانػػػات القيػػاـ بتزكيػػػر نتػػػائج الطػػػالب أك مسػػػاعدتهـ عمػػػ - ح
المنافسػة أك اإلضػرار بػبعض الطػالب أك محابػاتهـ   كتتحقػؽ هػذا  بقكاعدبقصد اإلخالؿ 
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متحانػػػػات أك بإدخػػػػػاؿ المعمكمػػػػات فػػػػػي أكراؽ ة بتسػػػػػريب المعمكمػػػػات المتعمقػػػػػة باإلالمخالفػػػػ
أعمػػاؿ  ك الرصػػد ك  يػػر ذلػػؾ ممػػا يػػدخؿ فػػيأاإلجابػػة أك تغييػػر الػػدرجات عنػػد التصػػحيح 

 الغش كالتزكير. 
 ( 55) المادة

 هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية :  ؤتكقإ عمم عض
 .  كاإلنذار مكتكبان  المكـ أك اإلنذار كيككف المكـ شفكيان  - أ

جػػاكز تالخصػػـ مػػف المرتػػب مػػدة ال تزيػػد عمػػم الشػػهريف فػػي السػػنة الكاحػػدة كال يجػػكز أف ي  - ب
ز الحجػػز أك التنػػازؿ عنػػه ئبعػػد الربػػإ الجػػا مرتػػب شػػهريان ال إالعقكبػػة ربػػ هػػدالالخصػػـ تنفيػػذ 

 .  قانكنان 

 الحرماف مف العالكة السنكية .   - ت

 الحرماف مف الترقية لمدة ال تزيد عمم  الث سنكات.  - ث

 .  خفض الدرجة العممية أك المالية أك كالهما  - ج

 العزؿ مف الكظيفة .   - ح

 .لمقكاعد المقررة في قانكف عالقات العمؿ  كيختص بتكقيإ تمؾ العقكبات كفقان 
 ( 56) المادة

تشػػكؿ لجنػػة التحقيػػؽ بقػػرار مػػف أمػػيف المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة كتكػػكف مػػف أحػػد أمنػػاء المجػػاف    
 المحػػاؿ عمػػم درجػػة كعضػػكم هيئػػة تػػدريس بالجامعػػة ال تقػػؿ درجػػتهـ عػػف  الشػػعبية الكميػػات رئيسػػان 

 أعضاء هينة التدريس الجامعي  كمندكب عػف المكتػبعمم التحقيؽ  كبحضكر مندكب عف نقابة 
 .  بالجامعة مقررة كال يككف لهما مف التصكيت عمم قرارات المجنة نيالقانك 
عػػف العمػػؿ إذا اسػػتدعت  هيئػػة التػػدريس احتياطيػػان  ؤالمجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة كقػػؼ عضػػ كبمػػيف  

 ؤء الكقػؼ المسػاس بمرتػب عضػمصمحة التحقيؽ ذلؾ لمدة ال تجاكز  ال ة أشهر   كال يجػكز أ نػا
 هيئة التدريس أك مزاياا المالية ابخرل . 

 ( 57) المادة
قبػػؿ  ال ػػة أيػػاـ مػػف  ان كتابيػػ مػػهعالا  هيئػػة التػػدريس ك  ؤعمػػم لجنػػة التحقيػػؽ اسػػتدعاء عضػػ

ميف أمامها كذلؾ بإيداع كتاب االستدعاء بمكتب أميف المجنة الشعبية لمكمية   كعمم أتاريخ م كله 
ذا تخمػػػؼ عضػػػ ان هيئػػػة التػػػدريس كتابيػػػ ؤالغ عضػػػالكميػػػة إبػػػ هيئػػػة التػػػدريس عػػػف حضػػػكر جمسػػػة  ؤكا 
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ذا تخمؼ بعد  مهتكجب إعادة إعال التحقيؽ ال اني جاز لمجنػة االكتفػاء بالك ػائؽ كالشػهكد  إعالمهكا 
اؿ عمػم التحقيػؽ بػالتهـ المكجهػة إليػه كسػماع أقكالػه كمناقشػته فػي أدلػة حػكعمم المجنة مكاجهػة الم

 ستالـ ك ائؽ دفاعه كتتخذ القرارات في لجنة التحقيؽ باب مبية . ا  االتهاـ ك 
 متضمنان بميف المجنة الشعبية لمجامعة تقديـ تقريرها مفصال ن بعد الفراغ مف مهمتها المجنة  كعمم  

دراج أكجه دفاع عض  هيئة التدريس .  ؤخالصة ما دار مف مناقشات كا 
 ( 58) المادة

معػػة بعػػد إطالعػػه عمػػم تقريػػر لجنػػة التحقيػػؽ حفػػظ التقريػػر أك ابمػػيف المجنػػة الشػػعبية لمجا
إيقػػاع إحػػدل العقكبػػات التػػي تػػدخؿ ضػػػمف صػػالحياته أك تشػػكيؿ مجمػػس تأديػػب   كيجػػكز بمػػػيف 
المجنة الشعبية لمجامعة كقؼ عضك هيئة التدريس احتياطية عف العمؿ إذا تطمبت ذلػؾ المصػمحة 

 بمرتب المعنم أك عالكاته أك مزاياا .  إلم حيف الفصؿ في الكاقعة دكف المساس امةالع
 ( 59المادة )

 يشكؿ بقرار مف المجنة الشعبية لمجامعة مجمس التأديب يككف عمم النحك التالي : 
 أحد أمناء المجاف الشعبية بالكميات  -1

  عضكاأحد أعضاء هيئة تدريس مف إحدل كميات القانكف  -2

 يـ العالي ك عضكا أحد أعضاء هيئة تدريس مف الجامعة أك مؤسسة التعم -3

  عضكاأحد أعضاء النقابة العامة بعضاء هيئة التدريس  -4

أحػػد أعضػػاء مكتػػب الشػػؤكف القانكنيػػة بالجامعػػة أك مؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي مقػػررا عمػػم أال  -5
تقؿ درجة أعضاء المجنة عف درجة عضك هيئػة التػدريس المحػاؿ إلػم المجػنس كال يجػكز 

 عضكا بمجمس التأديب. لمف اشترؾ في لجنة التحقيؽ أف يككف 
 ( 61) المادة

لستهـ أيعمف رئيس مجمس التأديب عضك هيئة التدريس المحاؿ إلم مجمس التأديب ببياف 
سػبكعيف عمػػم ابقػػؿ أالمكجهػة إليػػه كبصػكرة مػػف تقريػر لجنػػة التحقيػػؽ كذلػؾ قبػػؿ الجمسػة المحػػددة ب

عضػك  ـاإلبػداع قرينػة عمػم عػن بإيداع هذا اإلعالف بمكتػب أمػيف المجنػة الشػعبية لمكميػة كيعػد هػذا
هينػػة التػػدريس   كلعضػػك هيئػػة التػػدريس المحػػاؿ إلػػم مجمػػس التأديػػب اإلطػػالع عمػػم أيػػة بيانػػات 
خاصة به في ابياـ التي يعينها له رئيس مجمس التأديب كما يجكز لػه الحصػكؿ عمػم صػكر مػف 

 الك ائؽ المنتجة في دعكل االتهاـ . 
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 ( 61) المادة
الف عضػك هيئػة التػػدريس المحػاؿ لمتأديػب كتابيػة قبػؿ  ال ػة ايػػاـ عمػم مجمػس التأديػب إعػ

مػػف تػػاريخ م كلػػه أمامػػه   كيحػػدد اإلعػػالف مكػػاف كزمػػاف انعقػػاد المجمػػس  كيػػكدع كتػػاب االسػػتدعاء 
 بيػابمكتب أميف المجنة الشػعبية لمكميػة كيتكجػب عمػم أمػيف الكميػة إعػالف عضػك هيئػة التػدريس كتا

ذا لـ يحضر تكجب إعادة إعال  نه كبعد اإلعالف ال اني فرينة عمم عممه باستدعائه لممجمس. كا 
ذا تسػػاكت ابصػػكات  كتكػػكف جمسػػات مجمػػس التأديػػب سػػرية  كتصػػدر قراراتػػه باب مبيػػة  كا 

رجػح الجانػػب الػذم منػػه الػػرئيس  ك عمػم عضػػك هيئػة التػػدريس المحػػاؿ لمجمػس التأديػػب الحضػػكر 
كتابػػة  كمػػا يجػػكز لػػه اختيػػار محػػاـ لمػػدفاع  بشخصػػه أمػػاـ المجمػػس. كلػػه أف يقػػدـ دفاعػػه شػػفاهة أك

شخصػػيا   فػػإذا امتنػػإ عػػف الحضػػكر جػػاز الحكػػـ عميػػه  يابيػػا بعػػد  ضػػكراعنػػه  كلممجمػػس طمػػب ح
 التحقؽ مف صحة إعالنه . 

 ( 62المادة )
المجمس التأديب أف يحكـ ببػراءة عضػك هيئػة التػدريس أك أف يكقػإ عميػه إحػدل العقكبػات 

ج تقريػر لجنػة التحقيػؽ ئئحة بناء عمم ما يتكشؼ له عنػد دراسػة نتػاالمنصكص عميها في هذا الال
 مككزف ابدلػػة كمناقشػػة الشػػهكد كسػػماع دفػػاع عضػػك هيئػػة التػػدريس   كػػؿ ذلػػؾ فيمػػا ال يزيػػد عمػػ

يػػة بعػػد اعتمػػادا مػػف المجنػػة الشػػعبية ئشػػهريف مػػف تػػاريخ تشػػكيمه   كيعتبػػر قػػرار مجمػػس التأديػػب نها
 ارات مجمس التأديب إال أماـ المحكمة المختصة.  لمجامعة. كال يجكز الطعف في قر 

 ( 63) المادة
تنقضػػػي الػػػدعكل التأديبيػػػة بكفػػػاة عضػػػك هيئػػػة التػػػدريس أك اسػػػتقالته فػػػي حػػػاؿ قبكلهػػػا مػػػف 
المجنػػة الشػػعبية لمجامعػػة  كال يػػؤ ر انقضػػاء الػػدعكل التأديبيػػة عمػػم الػػدعاكل الجنسػػانية أك المدنيػػة 

 الناشئة عف الكاقعة ذاتها. 
 ( 64ة )الماد

يككف بميف الجهة المختصػة بػالتعميـ التقنػي كالفنػي كأمػيف الهيئػة الكطنيػة لمبحػث العممػي 
صالحيات أميف المجنة الشعبية لمجامعة فيما يتعمؽ بشؤكف أعضاء هيئػة التػدريس كالبػاح يف فيمػا 

 ب كاإلعارة كالتأديب ك  ير ذلؾ مف الشؤكف الكظيفية ر يتعمؽ بالترقية كالتد
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 ( 65) المادة
يككف بميف المجنة الكطنية لمتعميـ ابهمي صػالحيات أمػيف المجنػة الشػعبية لمجامعػة فيمػا 

أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس بمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي ابهمػػػي فيمػػػا يتعمػػػؽ بالترقيػػػة ك  بشػػػؤكفيتعمػػػؽ 
 التأديب . 

 السادس  الفصل
 أعضاء ىيئة التدريس المغتربين 

 ( 66) المادة
 يسؤسسات التعميـ العالي كمراكز البحث االستعانة بأعضاء هيئة تدر يجكز لمجامعات كم

ليبييف متم استكجبت الحاجة ذلؾ   كتسرم عميهـ عند التعاقد معهـ أحكػاـ القػكانيف كالمػكائح   ير
ك ابنظمػػة التػػي يخضػػإ لهػػا سػػائر مكظفػػك الدكلػػة كمػػا تسػػرم عمػػيهـ كافػػة الػػنظـ المعمػػكؿ بػػه فػػي 

 مؤسسات التعميـ العالي. 
 ( 67) المادة

  المغتػػربيفيػػنظـ عالقػػة الجامعػػات كمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي مػػإ أعضػػاء هيئػػة التػػدريس 
عنػػد مغتػػرب   يعػػد مػػف قبػػؿ المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمتعمػػيـ كالبحػػث العممػػي بالتنسػػيؽ مػػإ الجهػػات 

 ذات العالقة. 
مػػػم أف يتضػػػمف هػػػذا العقػػػد حقػػػكؽ عضػػػك هيئػػػة التػػػدريس المغتػػػرب ككاجباتػػػه ك ع كيجػػػب

جازاته العادية ك الطارئة ك  ير ذلؾ  ابخص حقكقه المالية كما يقدـ له مف خدمات هك مرافقيه كا 
مف الحقػكؽ كمػا يتضػمف كاجباتػه ك عمػم ابخػص عػدد سػاعاته التدريسػية كالبح يػة كمػا يكمػؼ بػه 

 العممية كالفنية.  افمف أعماؿ في النج
 ( 68) المادة
بنهايػػػة  المعتنقػػػةلمتجديػػػد  كتػػػدرج فػػػي العقػػػد الحقػػػكؽ تكػػػكف مػػػدة العقػػػد سػػػنة دراسػػػية قابمػػػة 

الخدمة كيحرر العقد بالمغة العربيػة مػف عػدد كػاؼ مػف النسػخ ابصػمية  كعمػم المؤسسػة التعميميػة 
كيجػكز   إبالغ عضك هيئة التدريس قبؿ نهاية العقد بشهر كاحد عمم ابقؿ إذا ر بػت فػي إنهائػه 

غ المؤسسػػػة التعميميػػػة قبػػػؿ نهايػػػة مػػػدة العقػػػد ب ال ػػػة لعضػػػك هينػػػة التػػػدريس إنهػػػاء عقػػػدا شػػػرط إبػػػال
 شهكر. 
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 ( 69) المادة
تػػػدفإ مسػػػتحقات أعضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس المغتػػػربيف بالػػػدينار الميبػػػي كتخضػػػإ لمتشػػػريعات 

 بالضرائب كالرسـك كالتحكيؿ إلم العمالت ابجنبية.  يتعمؽالنافذة فيما 
 ( 71) المادة

المغتربيف كفؽ درجاتهـ العمميػة الحػائزيف عميهػا مػف  يتـ التعاقد مإ أعضاء هيئة التدريس
جامعاتهـ ابصمية كفي مايقدمكف مف مستندات أصمية كمصدقة مف الجهات المختصة كفي  يػر 

 ؤكفلجنػػة شػػ یذلػػؾ مػػف ابحػػكاؿ تحػػدد المؤسسػػة التعميميػػة الدرجػػة العمميػػة لممتعاقػػد بنػػاء عمػػم را
 تـ كفؽ أحكاـ هذا الالئحة. أعضاء هيئة التدريس أما ترقياتهـ التالية لت

 ( 71المادة )
التي نصت عميها هذا  المحظكراتيحظر عمم عضك هيئة التدريس المغترب إضافة إلم 

 : كما يميالالئحة 
اسػػػتعماؿ مركػػػزا الػػػكليمي لمحصػػػكؿ عمػػػم مصػػػالح خاصػػػة لػػػه أك لغيػػػرا ممػػػا يخػػػؿ بال قػػػة  -أ 

 . كاالعتباركالنزاهة 

يـ العػػالي المتعاقػػد معهػػا بػػأجر أك بدكنػػه إال بػػإذف العمػػؿ خػػارج الجامعػػة أك مؤسسػػة التعمػػ -ب 
 بذلؾ. خاصكتابي 

إفشػػاء البيانػػات أك المعمكمػػات السػػرية التػػي يطمػػإ عميهػػا بسػػب كظيفتػػه كيبقػػي هػػذا االلتػػزاـ  -ج 
 بعد انتهاء خدماته.  حتمقائما 

 السفر إلم الخارج أ ناء سرياف عقدا دكف إذف كتابي.  -د 

 ليد االجتماعية أك أظهار عدـ احترامه لها. اإلخالؿ بالعادات المرعية ك التقا -ق 

إعطاء الدركس الخاصة بأجر أك بدكنه أك الدخكؿ في أية عالقات مالية مػإ الطػالب أك  -ك 
 ذكيهـ.

ممارسة أم نشاط سياسي هك أك مف يرافقه أك المشاركة في أم عمػؿ مػف شػأنه المسػاس  -ز 
  الجماهير م اك رمكزا أك يخؿ بأمف الدكلة كالمجتمإ. بالنظاـ

عػػدـ االلتػػػزاـ بالنظػػػاـ الصػػػحي المعمػػػكؿ بػػػه بالجماهيريػػػة العظمػػػم أك اإلهمػػػاؿ فػػػي اتخػػػاذ  -ح 
الطبيػػػة الالزمػػػة لضػػػماف عػػػدـ انتقػػػاؿ ابمػػػراض أك تفاقمهػػػا كفقػػػا لمػػػا  كالفحػػػكصالتػػػدابير 

تقضي التشريعات النافذة   كيترتب عمم ارتكػاب هػذا المحظػكرات إنهػاء العقػد أك اإلحالػة 
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كال لمػا تػنص عميػه هػذا الالئحػة   كال يجػكز إعػادة التعاقػد مػإ أم عمم المجمس التػأديبي 
 . اب عممية أك تأديبية أك صحيةبعندا بس هيعضك هيئة تدريس مغترب إذا انت

 
 السابع  الفصل
 ختامية  أحکام

 اساتذة الشرف واألساتذة الزائرون والمتعاونون. 
 ( 72) المادة

ذة شرؼ بالجامعة فكر تقاعدهـ كيشػترط لػذلؾ بعد اعضاء هيئة التدريس المتقاعدكف أسات
 يمي :  ما

 يككف المعني حاصال عمم اإلجازة الدقيقة في مجاؿ تخصصه .  أف
 أال تقؿ درجته العممية بؿ تالعدا عف أستاذ مشارؾ . 

تقتصػػػر االسػػػتعانة بهػػػـ عمػػػم القيػػػاـ بابعمػػػاؿ الكقتيػػػة ك العارضػػػة التػػػي تتفػػػؽ كأحكػػػاـ  أف
 .مسيحي  كتعديالته المشار إليه كالقرارات الصادرة بمقتضاا 1980ة ( لسن13القانكف رقـ )

الشرؼ اسكة بزمالتهـ  استخداـ إمكانيات الهامة  كالمكاتب كالمكتبات كالمعامػؿ  كبساتذة
 ك  ير ذلؾ مما تقدمه الجامعة مف تسهيالت بعضاء هيئة التدريس بها.  كالكرش 

 ( 73) المادة
التعاكف العممي التي تعقدها الجامعة أك مؤسسػة التعمػيـ العػالي  مإ مراعاة أحكاـ اتفاقيات

ابخػػرل يجػػكز لمجامعػػة أك مؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي بنػػاء عمػػم اقتػػراح القسػػـ العممػػي  الجامعػػاتمػػإ 
المختص كمكافقة المجنػة الشػعبية لمكميػة دعػكة أسػاتذة زائػريف كممتحنػيف مػف ذكم الكفػاءات العاليػة 

جػػراء االمتحانػػات لمدراسػػات الجامعيػػة كالعميػػا كتسػػرم فػػي فػػي إلقػػا مػػنهـلالسػػتفادة  ء المحاضػػرات كا 
 .شأف معاممتهـ المالية ابحكاـ المقررة ل طباء الزائريف

في ابسػتاذ الزائػر مػف خػارج الجماهيريػة أف يكػكف مػف حممػة اإلجػازة الدقيقػة كأال  كيشترط
بيػػكف فيشػػترط حصػػكلهـ عمػػم درجػػة العمميػػة عػػف درجػػة أسػػتاذ مسػػاعد أمػػا ابسػػاتذة المي درجتػػهتقػػؿ 

 اإلجازة الدقيقة )الدكتكراا(. 
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 ( 74) المادة
يجػكز لمجنػة الشػعبية لمجامعػة أك مؤسسػات التعمػيـ العػالي فػي حالػة الضػركرة كمقتضػيات 
الصػػالح العػػاـ االسػػتعانة بابسػػاتذة مػػف ذكم الخبػػرة الػػذيف تتػػكفر فػػيهـ الشػػركط العمميػػة مػػف  يػػر 

 فمػم سػبيؿ التعػاكف كيعػػاممكف ماليػة عمػم أسػاس مػا يتقاضػاا نظػراؤهـ مػػأعضػاء هيئػة التػدريس ع
مقابػػػؿ السػػػاعات اإلضػػػافية   كمػػػا تجػػػكز االسػػػتعانة بهػػػـ لمقيػػػاـ بػػػالبحكث العنميػػػة كاإلشػػػراؼ عمػػػم 

اسػتخداـ إمكانيػات الجامعػة  -أسػكة بػزمالئهـ  -الرسائؿ كابطركحات الجامعية كمناقشتها   كلهـ 
معامػػؿ كالػػكرش ك يػػر ذلػػؾ مػػف التسػػهيالت التػػي تقػػدمها الجامعػػة لعضػػك كالمكاتػػب كالمكتبػػات كال

 التدريس بها .  هيئة
جميػػإ ابحػكاؿ ال يجػػكز ل سػػاتذة المتعػاكنيف تػػكلي أم مسػؤكليات اك مهمػػات إداريػػة  كفػي

 احدل مككناتها .  أكبالجامعة 
 ( 75) المادة

عمػؿ كالمػكائح الصػادرة ف عالقػات الأشػبكر   1378( لسػنة 12تسرم أحكػاـ القػانكف رقػـ )
بمقتضػػاا عمػػم عضػػك هيئػػة التػػدريس فػػي كػػؿ مػػا لػػـ يػػرد بشػػاله نػػص فػػي هػػذا الالئحػػة كمػػا تسػػرم 

 عميهـ أحكاـ قانكف التقاعد المعمكؿ به.  
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  محاضر عضك هيئة تدريس  فكزية محمد عمر منذرة 73
  محاضر عضك هيئة تدريس  عزمة محمد الحرارم الالفي 74
 مدير مكتب أعضاء ىيئة التدريس محاضر عضك هيئة تدريس ماهر محمد عبدا التكمي 75
  محاضر عضك هيئة تدريس  عمي ابكالقاسـ عمي المريكؿ 76
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 م  2119تدريس الموفدين بالخارج لسنة  كشف بأسماء أعضاء ىيئة ال
 المالحظات الصفة االسـ رباعي ت

 مكفدة عضك هيئة تدريس نكارة سالـ محمد شكالؾ 1
 مكفدة عضك هيئة تدريس سعاد عمم خميفة الككني 2

 مكفدة عضك هيئة تدريس رقيه بمقاسـ الحرارم 3

 مكفد  عضك هيئة تدريس فتحي عمي إمحمد عمراف 4
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 م 2119  - 2118كشف بأسماء المعيدين لمعام الجامعي 
 المالحظات الصفة االسـ رباعي ت

 معيد معيد  عبدالقادر عمي مكسي  1
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 م  2119  - 2118كشف بأسماء أعضاء ىيئة التدريس الذكور لمعام الجامعي 
 ابسماء ت ابسماء ت
 الشارؼ ع ماف احمد الكـكد.  34 عبد الكهاب الصادؽ محمد راشدد.  1

 حسسف محمد عمي الحبركشد.  35 سالـ الككني عمي ابكالقاسـد.  2

 عمي الطاهر حسيف رمضافد.  36 فكزم مصطفم المنير ابكخريصد.  3

 فؤاد عمي العربي بكبريؽأ. 37 لقاسـ  ابحرشاعبدا صبرم أبك د.  4

 ـ الخبك لينكرم حسف  سالأ. 38 محمد عمي عامر عامرد.  5

 سػػامي  عمي عػػمي بػػػػػرؽأ. 39 رشاد الصادؽ عبد ا الميساكمد.  6

 عبد ا محمد احمد الشريؼأ. 40 عادؿ مفتاح ضك هبهبأ. 7

 مػحمد الطاهر  محمد شيكاأ. 41 نكرم المبركؾ عطية عمرد.  8

 إبراهيـ رجب حسيف شعركفأ. 42 السائح خميفه الصديؽ سالـد.  9

 مصباح أبكعجيمة المجذكب الالفيد.  43 إبراهيـ محمد أبكعجيمةالبميعزم د. 10

 شكرم أمحمد مكلكد نانيسد.  44 عبير رجب مسعكد عيسمد.  11

 رزاؽ إبراهيـ العجيمي القالليلعبداد.  45 زينب مصطفم خميفة عمرافد.  12

 عبدالقادر احمد البصباص د.  46 خالد عمي عبدا التكميأ. 13

 عمي أحمد عمي المبركؾأ. 47 صالح سعيد محمد العائبد.  14

 صالح عبدالعظيـ عمي الصغيرد.  48 عصاـ محمد حسيف القالليد.  15

 عبدالحكيـ عياد الخكيمدم د.  49 د. سمر ساسي عمي العمك 16

 عمي ابكالقاسـ عمي المريكؿأ. 50 د. هشاـ محمد ابكالقاسـ عمر 17

 العجيمي إبراهيـ العجيمي القالليأ. 51 المبركؾ طرمبه نكر الديف الطاهرد.  18

 مجدم مصطفي الهادم الرميحأ. 52 شكرم عبد الرزاؽ صالح القبالكمد.  19

 ماهر محمد عبدا التكميأ. 53 جمعة محمد رمضاف عبد اد.  20

 سالـ محمد مفتاح سعيدأ. 54 زياد صالح عمي سكيدافد.  21

 نصر الديف صالح عمي عبد المكلمأ. 55 عبد السالـ  ريبيعبد الحكيـ ضك د.  22

 التكمي محمدنكرالديف أحمد أ. 56 مجدم عمي محمد الطكيشيأ. 23

 عبد ا محمد احمد الشريؼأ. 57 عبد السالـ أحمد محمد إمحمدأ. 24

 مػحمد الطاهر  محمد شيكاأ. 58 فتحي السيد عمي بشنةأ. 25

 إبراهيـ رجب حسيف شعركفأ. 59 كبد. كليد بشير العربي شي 26

 محمد عطية إمحمدالمقركشد.  60 فرحات رمضاف  الي الغاليد.  27
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 ابسماء ت ابسماء ت
 عبدالسالـ الشارؼ ميالد النعممد.  61 الغكؿخميفة  كماؿ عميد.  28

 نكرالديف الصغير سالـ المصراتيد.  62 ناجم الهادم عمي خميفة  د.  29

 سعيد عبد العزيز رجب الفيتكرمد.  63 ـفرج مػحػمػػد محمدبف سػػمػيػد.  30

 عبد الحميد عبد القادر حسيف أبكديهأ. 64 صبحي العجيمي إبراهيـ القالليد.  31

 هشاـ مكلكد السيد مادمأ. 65 نػافػإ بشيػر مسعكد المالطيد.  32

   د. خالد جمـك عمم الجالي 33

 م2119  - 2118كشف بأسماء أعضاء ىيئة التدريس اإلناث  لمعام الجامعي 
 ابسماء ت ابسماء ت
 د. محاسف أحمد عدناف خميفة مفتاح 19 د. سهير عمي محمد خميس 1

 د. نجاة عمراف عبدالعزيز بندؽ 20 د. زينب سالـ جمعة أبكعجيمة 2

 د. لطفية أمحمد محمد شقالبك 21 د. عبير رجب مسعكد عيسم 3

 ي أبكعجيمة كسابد. أمنة مصطف 22 د. زينب مصطفم خميفة عمراف 4

 د. فاطمة جمعه الشيباني سعكد 23 د. سعاد إسماعيؿ محمد الفقيه 5

 د. زكية عمي ابكالقاسمالميساكم 24 د. حميدة محمد عمي  مجاهد 6

 د. رندة الصادؽ الميساكم 25 د. خديجة الكحيشي المبركؾ الكحيشي 7

 رةد. فكزية محمد عمر منذ 26 د. ماجدة الطاهر أحمد  شنبي 8

 د. عزمة محمد الحرارم الالفي 27 د. نعيمة عبد السالـ  إبراهيـ عكف 9

 أ. مبرككة أحمد محمد البكسيفي 28 د. سمر ساسي عمي العمك 10

 د. خديجة يكسؼ محمد ابكخريص 29 د. نكاؿ عبد ا أحمد الفتحمي 11

 د. سعاد عمي محمد زبكف 30 أ. نكاؿ الطاهر أحمد  شنبي 12

 د.عائشة البهمكؿ محمد سعد 31 مي محمد عمي الصكيعيد. لي 13

 د. عفاؼ رمضاف سالـ الجدم 32 د. تمكميف يخمؼ عيسم بف عريبي 14

 د. عائدة خميفة سعيد داكد 33 د. كميمه ابكالقاسـ العمكرم عمي 15

 د. ليمم محمد الهنشيرم الحجاجي 34 د. فاطػمػة سػالػـ الشػعػاب رجب 16

 أ. عفاؼ محمد إمحمد الشركم 35 ـ مػحػمػد سممافد. صبحية سال 17

   أ. سامية عمي عاشكر رجب 18
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ثيبنبت أعضبء هيئة التدريس ثبلكلية حست الترقيبت العلمية وتبريخ الحصىل 

 عليهب  

 لعبة القىياقسن 

 االستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد المحاضر محاضر مساعد الدرجة العممية االسم رباعي ت
 2017-12-3 2013-12-3 2009-5-1 2005-12-7 1998 استاذ محمد عمي عامر عامر 1
 2017-12-12 2013-12-12 2006-7-25  1997 استاذ نقاسى  األدزشاعثذهللا صثزي أتٕ 2
   - -      - -      - -       - -     استاذ مشارؾ سانى انكًَٕ عهً اتٕانقاسى 3
   -  -      -  -      - -       - -     استاذ مشارؾ عثذ انْٕاب انصادق يذًذ راشذ 4
   2017-1-9 2013-10-27 2005-5-25 استاذ مساعد سٍٓز عهً يذًذ خًٍس 5
   2017-1-19 2013-10-27 2005-4-17 استاذ مساعد أتٕعجٍهحسٌُة سانى جًعح  6
     - -       - -       - -     استاذ مساعد فٕسي يصطفى انًٍُز اتٕخزٌص 7
      - -       - -     محاضر رشاد انصادق عثذ هللا انًٍسأي 8
     - -      -  -     محاضر عادل يفتاح ضٕ ْثٓة 9

 قسن التمرينبت والجمجبز والتعجير الحركي

 االستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد المحاضر محاضر مساعد الدرجة العممية االسم رباعي ت
 2018-10-1 2014-10-1 2009-5-27 2000-10-29 1998-6-7 استاذ ذًذانًقزٔشيذًذ عطٍح إي 1
 2018-10-20 2014-10-20 2010-10-20 2001-10-1  استاذ سعاد عهً يذًذ ستٌٕ 2
   2010-12-1  1425-12-8 استاذ مشارؾ خذٌجح ٌٕسف يذًذ اتٕخزٌص 3
     - -       - -     استاذ مساعد عائذج خهٍفح سعٍذ دأد 4
   2015-12-17 2013-2-24 2005-5-16 استاذ مساعد عائشح انثٓهٕل يذًذ سعذ 5
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   2016-7-18 2013-9-2 2003-9-15 استاذ مساعد عفاف ريضاٌ سانى انجذي 6
    2016-2-8 2008-8-12 استاذ مساعد عثذانسالو انشارف يٍالد انُعًى 7
   2017-2-4 2013 2006-9-24 استاذ مساعد نٍهى يذًذ انُٓشٍزي انذجاجً 8
   2018-12-31  2008-8-12 محاضر مساعد َٕرانذٌٍ انصغٍز سانى انًصزاتً 9
     2009-10-28 محاضر سعٍذ عثذ انعشٌش رجة انفٍتٕري 10
      -  -     محاضر عفاف يذًذ إيذًذ انشزٔي 11
      -  -     محاضر عثذ انذًٍذ عثذ انقادر دسٍٍ أتٕدٌّ 12
    2018-12-7  -  -     محاضر او يٕنٕد انسٍذ ياديْش 13

 قسن األلعبة

 االستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد المحاضر محاضر مساعد الدرجة العممية االسم رباعي ت
 2016-1-1 2011-12-17 2006-4-6   استاذ فزداخ ريضاٌ غانً انغانً 1
 2016-5-15 2012-5-15 2008-5-20 1430-9-1 1425-10-6 استاذ انغٕلخهٍفح  كًال عهً 2
    2007-12-8  استاذ مشارؾ َاجى انٓادي عهً خهٍفح 3
  2014-10-1 2010-9-2 2007-12-8  استاذ مشارؾ فزج يـذـًــذ يذًذ تٍ ســهـٍـى 4
  2018-11-19 2014-11-19 2012-3-20 2003-10-23 استاذ مشارؾ صثذً انعجٍهً إتزاٍْى انقالنً 5
  2019-2-7 2015-2-7 2012-2 -7 2003-9-24 استاذ مشارؾ سـانـى انشـعـاب رجةفاطـًـح  6
   2016-2-24  2006-6-14 استاذ مساعد َـافـع تشٍـز يسعٕد انًانطً 7
   2015-7-27 2013-1-7 2004-2-11 استاذ مساعد كًٍهّ اتٕانقاسى انعًٕري عهً 8
   2017-3-19 2013 2005-7-21 استاذ مساعد صثذٍح سانى يـذـًـذ سهًاٌ 9
   2018-3-3 2015-10-1 2008-8-12 استاذ مساعد خانذ جًٕو عهى انجانً 10
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    2016-10-19 2008-8-12 محاضر ٔنٍذ تشٍز انعزتً شٍٕب 11
    2017-12-2 2008-8-24 محاضر انشارف عثًاٌ ادًذ انكٕو 12
    2017-12-25 2004-1-1 محاضر دسسٍ يذًذ عهً انذثزٔش 13
    20/11/2015 2008-8-12 محاضر عهً انطاْز دسٍٍ ريضاٌ 14
    2018-9-29 2009-7-7 محاضر سايٍح عهً عاشٕر رجة 15
      -  -     محاضر مساعد فؤاد عهً انعزتً تٕتزٌك 16
      -  -     محاضر مساعد َٕري دسٍ  سانى انخثٕ نً 17
      -  -     عدمحاضر مسا ســايً  عهً عــهً تـــــزق 18
      -  -     محاضر مساعد عثذ هللا يذًذ ادًذ انشزٌف 19
      -  -     محاضر مساعد يـذًذ انطاْز  يذًذ شٍِٕ 20
      -  -     محاضر مساعد إتزاٍْى رجة دسٍٍ شعزٌٔ 21

 قسن الريبضبت المبئية والدفبع عن النفس

اعدمحاضر مس الدرجة العممية االسم رباعي ت  االستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد المحاضر 
  2018-11-1 2014-11-1  2003-7-26 استاذ شارؾ انصذٌك سانى انسائخ 1
   2017-1-15 2013 2005-5-11 استاذ مساعد عثٍز رجة يسعٕد عٍسى 2
   2017-10-14 2014-10-1 2007-10-7 استاذ مساعد إتزاٍْى يذًذ أتٕعجٍهحانثهٍعشي 3
   2014-10-7 2011-10-7 2007-10-7 استاذ مساعد انًثزٔك عطٍح عًز َٕري 4
          -  -     محاضر سٌُة يصطفى خهٍفح عًزاٌ 5
      -  -     محاضر مساعد خانذ عهً عثذهللا انتٕيً 6
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 قسن العلىم النظرية

ركاستاذ مشا استاذ مساعد المحاضر محاضر مساعد الدرجة العممية االسم رباعي ت  االستاذ 
 2018-10-9 2014-10-9 2006-4-1 1431-4-1  استاذ جًعح يذًذ ريضاٌ عثذ هللا 1
  2014-10-1 2010-10-1 2001-10-1 1997 استاذ مشارؾ تًٕيٍٍ ٌخهف عٍسى تٍ عزٌثً 2
  2016-6-13  2006-9-6  استاذ مشارؾ نٍهً يذًذ عهً انصٌٕعً 3
   2016-8-5 2013 2005 استاذ مساعد سٌاد صانخ عهً سٌٕذاٌ 4
          - -       - -     استاذ مساعد عثذ انذكٍى ضٕ عثذ انسالو غزٌثً 5
    2018-10-1  -  -     محاضر يجذي عهً يذًذ انطٌٕشً 6
    2018-10-1  -  -     محاضر عثذ انسالو أدًذ يذًذ إيذًذ 7
      -  -     محاضر مساعد فتذً انسٍذ عهً تشُح 8

 قسن العلىم الصحية

 االستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد المحاضر محاضر مساعد الدرجة العممية االسم رباعي ت
   - -      - -      - -        -  -     استاذ إتزاٍْى أتٕانقاسى سانى كساب 1
   -  -       -  -      -  -       - -       -  -     استاذ دًٍذج يذًذ عهً  يجاْذ 2
  2015-3-30 2009-7-1 2006-12-5 1996-9-2 استاذ مشارؾ سعاد إسًاعٍم يذًذ انفقٍّ 3
  2016-8-13 2012-8-13 2005-2-10 2001-2-10 استاذ مشارؾ َعًٍح عثذ انسالو  إتزاٍْى عٌٕ 4
  2017-9-25 2013-9-25 2006-11-12 1997-9-27 استاذ مشارؾ خذٌجح انٕدٍشً انًثزٔك انٕدٍشً 5
  2017-10-1 2013-10-1 2004-11-22 2000-11-22 استاذ مشارؾ صانخ سعٍذ يذًذ انعائة 6
  2017-10-28 2013-4-1 2001-10-1 1997-7-15 استاذ مشارؾ ياجذج انطاْز أدًذ  شُثً 7
   2016-6-20 2013-3-20 2004-3-20 استاذ مساعد عصاو يذًذ دسٍٍ انقالنً 8
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   2017-10-14 2007-1-4 2004-4-14 اذ مساعداست سًز ساسً عهً انعهٕ 9
   2018-9-1   - -      -  -     استاذ مساعد شكزي عثذ انزساق صانخ انقثالٔي 10
   2018-9-16 2015-10-1 2008- -   استاذ مساعد ْشاو يذًذ أتٕانقاسى عًز 11
    2016-2-22 2008- -12 محاضر َٕر انذٌٍ انطاْز انًثزٔك طزيثّ 12
    2015-2-24 2007-7-20 محاضر ادًذَٕال عثذ هللا أدًذ  13
     -  -      -  -     محاضر َٕال انطاْز أدًذ  شُثً 14

 قسن المنبهج وطرق التدريس

 االستاذ استاذ مشارك استاذ مساعد المحاضر محاضر مساعد الدرجة العممية االسم رباعي ت
 2017-12-1   2003 1425-11-23 استاذ يصثاح أتٕعجٍهح انًجذٔب انالفً 1
 2017-12-3 2013-12-3 2009-7-16 1369-5-3 1426-3-12 استاذ َجاج عًزاٌ عثذانعشٌش تُذق 2
  2014-12-1 2010-12-1 2001-10-1 1997-10-1 استاذ نطفٍح أيذًذ يذًذ شقالتٕ 3
  2014-12-6 2010-12-6 2001-10-1 1997-10-1 استاذ مشارؾ يذاسٍ أدًذ عذَاٌ خهٍفح يفتاح 4
  2015-6-1 2011-6-1 2001-10-1 1997-10-1 استاذ مشارؾ أيُح يصطفً أتٕعجٍهح كساب 5
   2011-4-1 2001-10-1 1997-10-1 استاذ مشارؾ فاطًح جًعّ انشٍثاًَ سعٕد 6
     -  -     2001-10-1 1997-10-1 استاذ مشارؾ انًٍسأيأتٕانقاسى سكٍح عهً  7
    - -       - -       - -     استاذ مساعد ً انًثزٔكعهً أدًذ عه 8
    2013-4-17  استاذ مساعد شكزي أيذًذ يٕنٕد َاٍَس 9
   2017-10-29 2014-12-31 2008-7-13 استاذ مساعد زساق إتزاٍْى انعجٍهً انقالنًنعثذا 10
   2017-9-29 2014-9-29 2008-8-12 استاذ مساعد عبدالقادر احمد البصباص 11
   2018-11-15 2015-4-28 2008-8-12 استاذ مساعد عبدالحكيـ عياد الخكيمدم 12
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   2018-12-1 2015-12-1 2008-8-12 استاذ مساعد صالح عثذانعظٍى عهً انصغٍز 13
    2015-3-31 2008-8-12 محاضر رندة الصادؽ الميساكم 14
     2005-7-14 محاضر فٕسٌح يذًذ عًز يُذرج 15
    2015-5-27 2007-8-6 محاضر يح يذًذ انذزاري انالفًعش 16
     -  -      -  -     محاضر ياْز يذًذ عثذهللا انتٕيً 17
    2019-1-6  -  -     محاضر انقاسى عهً انًزٌٕل عهً اتٕ 18
    2018-12-25  -  -     محاضر انعجٍهً إتزاٍْى انعجٍهً انقالنً 19
    2018-12-7  -  -     محاضر عثذ انًٕنى َصز انذٌٍ صانخ عهً 20
      -  -     محاضر مساعد يجذي يصطفً انٓادي انزيٍخ 21
      -  -     محاضر مساعد سانى يذًذ يفتاح سعٍذ 22
      -  -     محاضر مساعد انتٕيً يذًذَٕرانذٌٍ أدًذ  23
      -  -     محاضر مساعد يثزٔكح أدًذ يذًذ انثٕسٍفً 24

 


