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 تعيين عضو هيئة تدريس ) غير معيد(

 -تعريف اإلجراء:

هو عملية تهدف إلى سد النقص في احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس لتتمكن األقسام العلمية من تحقيق 

 رسالتها التي أنشئت من أجلها.

 -شروط اإلجراء:

 ومحاضر" "محاضر مساعد، للتعيين على الدرجتين العلميتينشروط مشتركة /أوالً 

 أن يكون من مواطني ليبيا. .1

 تزماً بقيم المجتمع الليبي وتوجهاته.أن يكون مل .2

 أال يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي. .3

ً   أن يكون الئقا .4 تعوق أداء وظيفته وتعطي األولوية في التعيين لمن تم إعدادهم   التيوخالياً من العاهات   صحيا

 ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم الجامعي.

أن يكون قبول أعضاء هيئة التدريس الجدد في بداية العام الدراسي كما يجوز قبول أعضاء هيئة التدريس  .5

 لتي تطبق النظام الفصلي.الجدد قبل بداية فصل الربيع من كل عام بالنسبة للكليات ا

 أن يكون ملماً بأصول التربية وطرق التدريس وفق الضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي. .6

بصفة نهائية إال بعد توصية من القسم العلمي أو الكلية التابع لها بناءاً على  عضو هيئة تدريستثبيت اليتم  .7

 كاملة.تقييم إدائه خالل فترة اختباره والتي مدتها سنة شمسية 

كمتعاون في الداخل أو الخارج وتحسب بواقع  عضو هيئة تدريساالعتبار المدة التي قضاها عين تؤخذ في  .8

 -كمتعاون وذلك وفقاً لآلتي:فصول دراسية قضاها  (     سنة دراسية لكل سنتين دراسيتين أو )

 من قبل مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية.أن تكون المؤسسات التي درس بها معترف بها   .أ

 " ساعات اسبوعيا في الجهة الواحدة.8عن " تدريسيةاأل تقل عدد ساعاته ال .ب

 

 ثانياً /شروط تعيين عضو هيئة تدريس على درجة محاضر مساعد

بتقدير عام)جيد( على األقل ومتحصالً على اإلجازة أن يكون حاصالً على اإلجازة الجامعية األولى  .1

واعتماد المؤسسات  جودة ضمان  يعادلها من الشهادات التي يعترف بها مركز العالية)الماجستير( أو ما

 العلمي.التعليمية ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها في ذات التخصص 

 .سنة  50أال يزيد عمره عن  .2

 -األتي:يشترط لحملة اإلجازة العالية )الماجستير(باإلضافة إلى الشروط الواردة لشغل هذه الدرجة  .3

 خبرة في مجال التدريس الجامعي التقل عن أربع سنوات بعد شغله درجة محاضر مساعد. .أ

 أن يكون له بحث علمي منشور في مجلة أو دورية محكمة أثناء فترة شغله لدرجة محاضر مساعد. .ب

 -تندات المطلوبة:لمسا

 الشهادات العلمية األصل •

 معادلة الشهـــــــــــادة •

 ملف معلـــــــــــــــق •

 الوضع العائلـــــــــي •
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 شهــــــــــادة صحية •

 شهــادة خلو من السوابق •

 " صور شمسية حديثة4عدد" •

 -خطوات اإلجراء:

بطلب الجامعة عن حاجتها ألعضاء هيئة التدريس  بعد أعالنالراغب في التعيين كعضو هيئة تدريس يتقدم  .1

 كتابي للقسم العلمي مصحوباً بملف يحتوي على المستندات المطلوبة للتعيين.

محاضرة في مجال تخصصه  تقديم  عضو هيئة تدريسيطلب رئيس القسم العلمي من المتقدم لشغل وظيفة  .2

 لقائها بعد التأكد من استيفائه للشروط.ويحدد معه موعداً إل

عضو هيئة لتقييم المتقدم لشغل وظيفة  وخارجه مختصة من داخل القسم  يشكل رئيس القسم العلمي لجنة .3

 ويبلغه بموعد إلقاء المحاضرة. تدريس

 محاضرته على اللجنة. عضو هيئة تدريسلشغل وظيفة  يلقي المتقدم  .4

 -ة:العناصر اآلتي وفقاللجنة في تقييمه تشرع  .5

 تقديم المحاضرلغة  .أ

 خلوه من عيوب النطق "سالمة النطق" .ب

 القدرة على توصيل المعلوماتالتفكير المنطقي و .ت

 قوة الشخصيةالثقة بالنفس و .ث

 حسن المظهر .ج

في نموذج التقييم ثم تسلم النموذج إلى   عضو هيئة تدريسترصد اللجنة الدرجات النهائية للمتقدم لشغل وظيفة   .6

 المختص الذي بدوره يعرض اإلجراء على مجلس القسم العلمي. رئيس القسم 

في اجتماعه الدوري للبث  عضو هيئة تدريسينظر مجلس القسم العلمي في مستندات المتقدم لشغل وظيفة  .7

 أو الرفض.فيه بالموافقة 

درج الموافقة في محضر اجتماعه الذي يحيله رئيس القسم في حالة موافقة مجلس القسم العلمي على اإلجراء ت .8

 .عضو هيئة تدريسالعلمي بمراسلة إلى عميد الكلية مصحوبا بملف المتقدم لشغل وظيفة 

في اجتماع مجلس الكلية الدوري للبث فيه بالموافقة أو  عضو هيئة تدريسيعرض ملف المتقدم لشغل وظيفة  .9

 الرفض.

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

مرفقاً  هيئة تدريس اءعضإلدارة شؤون أ عضو هيئة تدريسيحيل عميد الكلية ملف المتقدم لشغل وظيفة .11    

 بمحضر القسم العلمي ومحضر مجلس الكلية.

لعرضها على لجنة  الوطنيين بفحص المستندات والتأكد من اسيفائها أعضاء هيئة تدريس يقوم مكتب شؤون .12

 .أعضاء هيئة تدريس شؤون 

فعليها أن توصي في محضر اجتماعها بتعيين المتقدم لشغل  أعضاء هيئة تدريس في حالة موافقة لجنة شؤون .13

 ثم تحيل المحضر إلى وكيل الجامعة للشؤون العلمية إلحالته إلى رئيس الجامعة. عضو هيئة تدريسوظيفة 

 .يصدر رئيس الجامعة قرار تعيين عضو هيئة تدريس.14
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