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 دولة ليبيا

 وزارة التعليم
 جامعة سبها

 لجنة أعضاء هيئة التدريس دليل 
 بجامعة سبها

 لجنةال مصطلحات
 رئيس جامعة سبها ويقصد بهرئيس الجامعة: 

 يقصد به وكيل جامعة سبها للشؤون العلميةوكيل الجامعة: 

 ويقصد بها شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها شؤون أعضاء هيئة التدريس:

 ويقصد به مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس:

 ويقصد بها لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها لجنة أعضاء هيئة التدريس:

 : ويقصد به عضو هيئة التدريس قار بجامعة سبها عضو هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريسلشؤون لجنة 
 هيئة التدريس على النحو التالي:لجامعة لجنة لشؤون أعضاء رئيس اتشكل بقرار من 

 رئيسا               أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ كلما أمكن ذلك .1
اعد ذوي الخبرة والكفاءة ال تقل درجته عن درجة أستاذ مسعضو هيئة تدريس عن كل كلية من  .2

 عضوا                 يختاره مجلس الكلية 
 عضوا   عضو عن مكتب الشؤون القانونية بالجامعة                                   .3
 عضوا  مقررا    مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة                         .4

 .وكيل للشؤون العلمية بالجامعةوتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف 
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 تبعية عضو لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالكليةو مقر 
ويتبع عضو لجنة شؤون  يكون مقرر عضو اللجنة بالكلية بمكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 أعضاء هيئة التدريس وكيل للشؤون العلمية بالكلية

 عضوية لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس
 .تكون مدة العضوية باللجنة أربع سنوات غير قابلة للتجديد .1
 .ال يجوز ان يكون للمكلفين بجامعة سبها رئيسا او عضوا في اللجنة .2
اجتماعات في السنة وعلى  3عن االجتماعات ألكثر من  تسقط عضوية عضو اللجنة في حالة غيابه .3

 الرئيس ابالغ عميد الكلية بغياب العضو.
 يجب اال يكون عضو اللجنة مكلفا باي منصب اداري داخل الكلية. .4

 اختصاصات لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس
 -تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي :

يس يين والترقية والنقل والندب واالعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدر التحقق من استيفاء شروط التع .أ
 .وكافة أمورهم الوظيفية األخرى 

 رئيس االطالع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية الستخالص نتائجها ورفع التوصية بها إلى .ب
 .جامعةلا

 .ألقسام العلمية المختصة بالكلياتادراسة التقارير العلمية بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل  .ج
 .و رئيسهالجامعة أاختصاصها من قبل مجلس اما تكلف به من أعمال في نطاق  .د

 االجتماعات لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس
تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على األقل خالل السنة الجامعية بناء على 

جتماعاتها صحيحة إال بحضور ثلثي األعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر دعوة رئيسها وال تكون ا
توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتوقع محاضر 

مجلس اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على 
 .للجامعة لالعتماد


