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 الجامعةنبذة تعريفية عن  
 
 
 
 :    الجامعةسم إ •
 :  الجامعةرئيس  •
 المركز الرئيسي : •
 الفروع : •
 بينهم : األجانبعدد        ين : الموظفمجموع عدد  •
 العنوان : •
  النشاط : •
 الهاتف :                             فاكس : •
 األلكتروني : البريد •
 /   /      :رقم السجل التجاري :                          تاريخه •
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 قـائمة المحتويات

 
 م الموضوع رقم الصفحة

 1 الفصل األول : أحكام عامة 
 2 الفصل الثاني : التوظيف 
 3 الفصل الثالث : األجور  
 4 : أيام وساعات العمل والراحة الرابعالفصل  
 5 االجازاتالفصل الخامس :  
 6 والترقيات : تقارير األداء والعالوات السادسالفصل  
 7 المكافأت الفصل السابع : 
 8 التدريب والتأهيلالفصل الثامن :  
 9 الفصل التاسع : الصحة والسالمة المهنية 
 10 الفصل العاشر : إنتهاء الخدمة 
 11 جدول المخالفات والجزاءات : الحادي عشرالفصل  
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 أحكام عامة:  ل األولـالفص
 
 )1مادة (

 جامعة التحدي الطبية األهلية.ب التدريس العاملين هيئة أعضاء على الالئحة هذه أحكام تسري

 

 )2مادة (
 الدرجات إحدى يشغل و طب األسنان مجاالت أحد في عاليا علميا مؤهال يحمل من كل التدريس هيئة بعضو يقصد

 .الالئحة هذه من (3 ) المادة في عليها المنصوص العلمية
 

 )3مادة (
 :التالي النحو التدريسعلى هيئة ألعضاء العلمية الدرجات تحدد

 .أستاذ .1
 .مشارك أستاذ .2
 .مساعد أستاذ .3
 .محاضر .4
 .مساعد محاضر .5

 )4مادة (
 مجال في منه تطلب التي األخرى والمهام التدريس مهنة قتضيهات التيت باألعمال القيام التدريس هيئة عضو يتولى

 :الحصر ال المثال سبيل على تشمل و تخصصه
 .الخبرة أعمال و العلمية االستشارات .1
 .فيحكمها ما و التخصصية الدراسات و البحوث إجراء .2
 .الميدانية الدراسات و العليا الدراسات على اإلشراف .3
 .التأليف والتعريب الترجمة .4
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 .محدودة لمدة التعاون و الترقية و التعاقد
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 .لمدة محدودة التعاون و الترقية و التعاقد:  الفصل الثاني
 
 
 )5مادة (

 :يلي ما الالئحة لهذه وفقا تدريس هيئة كعضو معه يتعاقد من في يشترط
 وفـق ليبيـا فـي اإلقامـة و بالعمـل لـه مصـرحا يكـون أن يجـب ذلـك غيـر كـان إن و ليبيـاا مواطنـ يكـون أن .1

 .النافذة التشريعات
 .توجهاته المجتمع الليبي و بقيم ملتزما يكون أن .2
 اإلجـازة أو (الماجسـتير) العاليـة اإلجـازة علـى ومتحصـال ، األولـى الجامعيـة اإلجـازة علـى حاصـال يكـون أن .3

 األولويـة تعطى و هذا العالي، التعليم وزارة ابه تعترف التي الشهادات من يعادلهما ما أو ) الدكتوراه( الدقيقة
 ذات عليهـافي المتحصـل العلمية درجاته تكون أن يشترط كما ، األعلى التقادير علىتحصلين للم التعاقد في

 .جيد تقدير عن تقل ال الجامعية الشهادة في العلمي التخصص
 مجلـس يحـددها التـي الضـوابط وفـق التـدريس طـرق و التربية بأصول ملما يكون أن و تدريسية خبرة يملك أن .4

 .الجامعة
 .تأديبي بقرار فصله سبق أو بالشرف مخلة جنحة في أو جناية في عليه محكوما يكون أال .5
 .وظيفته أداء تعوق التي العاهات من خاليا و صحيا الئقا يكون أن .6
 .ملللع المتقدم بالكلية العلمي للقسم المعتمد الوظيفي المالك أو الكادر في شاغرة لوظيفة يعين أن .7
 محاضرة تقديم ذلك ويشمل للعمل المتقدم الكلية مجلس يحددها التي األخرى القبول شروط بنجاح يجتاز أن .8

 .الطلبة بعض و التدريس هيئة أعضاء من امجموعة لحضوره يدعى تخصصه مجال في علمية
 .بالجامعة تطويره و ترسيخه على الكافية والقدرة الخبرة يملك و العلمي بالبحث مهتما يكون أن .9

 
 
 

 )6مادة (
 

 اإلخالل دون الجامعة، رئيس قبل من ويعتمد الغرض لهذا حرر عمل عقد وفق التدريس هيئة عضو مع التعاقد يتم
 .الالئحة هذه من (5 ) المادة بنص

 )7مادة (  
 و بالخصوص، المبرم العمل عقد مواد نصوص في دتهام تحدد اختبار لفترة التعاقد عند التدريس هيئة عضو يخضع

 يثبـت الكليـة مـن معتمـد بـه يعمـل الـذي العلمـي القسـم مـن تقريـر علـى بنـاء إال التـدريس هيئـة عضو صفة له تثبت ال
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 ءبإنهـا قـرار إصـدار الجامعـة لـرئيس يحـق كمـا .أقدميتـه ضـمن االختبـار فتـرة تحسـب عندئـذ مهامـه، أداء فـي نجاحـه
 فترة أثناء التدريس هيئة عضو له التابع العلمي القسم عن الصادر الكفاءة تقرير كان إذا التدريس هيئة عضو خدمات
 .سلبياً  االختبار

 )8مادة (
 

 (5 ) المادة في عليها المنصوص للشروط إضافة مساعد محاضر درجة على التدريس هيئة عضو مع للتعاقد يشترط
 :يلي ما الالئحة هذه من
 .األقل على نتانس األول الجامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن
 الشهادات من يعادلها ما أو ليبيا جامعات إحدى من أدنى كحد) لماجستيرا ( العالية اإلجازة على حاصال يكون أن

 .العالي التعليم وزارة ابه تعترف التي
 على حصوله أثناء تدريسه في شاركوا تدريس هيئة أعضاء من األقل على تزكية رسائل (2 ) عدد بتوفير يقوم أن

 .الماجستير درجة
 )9مادة (
 

 من (5 ) المادة في عليها المنصوص للشروط إضافة محاضر، درجة على التدريس هيئة عضو مع للتعاقد يشترط
 :يلي ما الالئحة، هذه

 .األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنوات خمس مدة ىدأ قد يكون أن .1
 أو ليبيا، جامعات إحدى من (الماجستير العالية اإلجازة أو (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة على حاصال يكون أن .2

 .العالي التعليم وزارة ابه تعترف التي الشهادات من يعادلهما ما
 مع سنتان عن تقل ال الجامعي التدريس مجال في خبرة (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة على الحاصل يكون أن .3

 .محكمة مجلة في األقل على واحد بحث نشر
 تقل ال الجامعي التدريس مجال في خبرة يعادلها ما أو العالية (الماجستير) اإلجازة على للحاصل تكون أن .4

 مساعد محاضر درجة شغله خالل نشر قد يكون وأن مساعد،ر محاض لوظيفة شغله بعد سنوات أربع عن
 .محكمة مجلة في األقل واحداعلى بحثا

 عالقة لهم تدريس هيئة أعضاء قبل من تزكية رسائل األقل على (2 ) عدد بتوفير المتقدم يقوم أن .5
 .بتخصصه

 لها الترقية أو محاضر درجة على للتعاقد استحقاقه مدى يتقرر و المختصة اللجان من للتقييم المتقدم يخضع .6
 .التقييم هذا نتيجة ضوء في
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 )10مادة (
 

 (5 ) المادة في عليها المنصوص للشروط إضافة ، مساعد أستاذ درجة على التدريس هيئة عضو مع للتعاقد يشترط
 :يلي ما الالئحة، هذه من

 .األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنوات ثماني مدة ىدأ قد يكون أن •
 بليبيـا الجامعـات إحـدى مـن )الماجسـتير( العالية اإلجازة أو) الدكتوراه( الدقيقة اإلجازة على حاصال يكون أن •

 .العالي التعليم وزارة بها تعترف التي الشهادات من يعادلهما ما أو
 أربـع و )لـدكتوراه(ا الدقيقـة األجـازة علـى حاصال كان إذا سنوات ثالث لمدة محاضر وظيفة شغل قد يكون أن •

 الماجستير. العالية األجازة على حاصال كان إذا سنوات
 فـي ثالثـة عـن عـددها يقـل ال مبتكـرة مشـاريع أو محكمـة مجـالت فـي منشـورة علميـة بحوثـا أجـرى قد يكون أن •

 .محاضر درجة شغله فترة خالل الدقيق تخصصه مجال
 ضوء في مساعد أستاذ لدرجة للترقية استحقاقه مدى يتقرر و المختصة اللجان قبل من للتقييم المتقدم يخضع •

 .التقييم هذا
 )11مادة (

 
 (5 ) المادة في عليها المنصوص للشروط إضافة مشارك، أستاذ درجة على التدريس هيئة عضو مع للتعاقد يشترط

 :يلي ما – الالئحة هذه من
 .األقل على سنة عشرة أثنتا األولى الجامعية الدرجة على حصوله على مضت قد تكون أن .1
 الشهادات من يعادلهما ما أو الماجستير)( العالية أو الدقيقة (الدكتوراه) اإلجازة درجة على حاصال يكون أن .2

 .العالي التعليم وزارة منبها  المعترف
 (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة على حاصال كان إذا سنوات أربع مدة مساعد أستاذ وظيفة شغل قد يكون أن .3

 ).الماجستير( العالية اإلجازة على حاصال كان إذا سنوات وست
 مبتكرة مشاريع أو محكمة مجالت في منشورة علمية بحوثا أجرى قد يكون أن .4
 على حاصال كان إذا مساعد أستاذ درجة شغله فترة خالل تخصصه مجال في أربعة عن عددها يقل ال .5

 عددها يكون أن فيشترط (الماجستير) العالية اإلجازة على حاصال كان إذا أما الدكتوراه،) الدقيقة اإلجازة
 .خمسة

 .التقييم لجان قرار وفق للترقية استحقاقه مدى يتقرر كما ، متخصصة لجان قبل من للتقييم المتقدم يخضع .6
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 )12مادة (

 هذه من (5 ) المادة في عليها المنصوص للشروط إضافة ، أستاذ درجة على التدريس هيئة عضو مع للتعاقد يشترط
 :يلي ما – الالئحة
 .األقل على سنة عشرة ست األولى الجامعية الدرجة على حصوله على مضى قد يكون أن .1
 جامعـات إحـدى مـن (الماجسـتير العاليـة اإلجـازة أو (الـدكتوراه) الدقيقـة اإلجـازة درجـة علـى حاصـال يكـون أن .2

 .العالي التعليم وزارة من ابه المعترف الشهادات من يعادلهما ما أو ليبيا
 الدقيقـة اإلجـازة علـى للحاصـلين بالنسـبة سـنوات أربـع عـن تقل ال مدة مشارك أستاذ وظيفة شغل قد يكون أن .3

 .الماجستير) العالية اإلجازة على للحاصلين سنوات ست و (الدكتوراه)
 فـي خمسـة عـن عـددها يقـل ال مبتكـرة مشـاريع أو محكمـة مجلـة فـي منشـورة علميـة بحوثـا أجـرى قـد يكـون أن .4

 إذا أما ،(الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة على حاصال كان إذا مشارك أستاذ درجة شغله فترة خالل تخصصه مجال
 .الضعف فيشترط (الماجستير) العالية اإلجازة على حاصال كان

 .التقييم لجان قرار وفق للترقية استحقاقه مدى يتقرر كما مختصة، لجان قبل من للتقييم المتقدم يخضع .5
 

 )13مادة (
 الشـروط جانـب الـى مسـتوفيا كـان متـى الجامعـة خـارج مـن محاضـر بدرجـة تـدريس هيئـة عضـو مـع التعاقـد يجـوز

 :يلي ما الالئحة هذه من (5 ) بالمادة عليها المنصوص
 .األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنوات سبع مدة أنهى قد يكون أن .1
 الشـهادات مـن يعادلهـا مـا أو ليبيـا جامعـات إحدى من (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة درجة على حاصال يكون أن .2

 .العالي التعليم وزارة من ابه المعترف
 ) الدقيقـة األجـازة علـى حصـوله بعد ذلك و تخصصه مجال في سنتان عن تقل ال تدريسية خبرة له يكون أن .3

 .(الدكتوراه
 .األقل على علمية بحوث 2 عدد محكمة علمية مجالت في نشر قد يكون أن .4
 .بتخصصه العالقة ذوي تدريس هيئة أعضاء 2 عدد من تزكية رسائل بتقديم يقوم أن .5
 .الالئحة هذه في عليها المنصوص الشروط و للمدد وفقاً  األعلى العلمية للدرجات ترقيته معه التعاقد بعد يتم .6

 
 )14مادة (

 الشروط جانب إلى مستوفيا كان متى الجامعة خارج من مساعد أستاذ بدرجة تدريس هيئة عضو مع التعاقد يجوز
 :يلي ما الالئحة هذه من (5 ) بالمادة عليها المنصوص

 .األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنوات عشر مدة ىأ قد يكون أن .1
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 الشـهادات مـن يعادلها ما أو ليبيا جامعات إحدى من (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة درجة على حاصال يكون أن .2
 .العالي التعليم وزارة من بها المعترف

 األجـازة علـى حصـوله بعـد ذلـك و تخصصـه مجـال فـي سـنوات أربـع عـن تقـل ال تدريسـية خبـرة لـه يكـون أن .3
 .(الدكتوراه ) الدقيقة

 .األقل على علمية بحوث 4 عدد محكمة علمية مجالت في نشر قد يكون أن .4
 .بتخصصه العالقة ذوي تدريس هيئة أعضاء 2 عدد من تزكية رسائل بتقديم يقوم أن .5
 .الالئحة هذه في عليها المنصوص الشروط و للمدد وفقا األعلى العلمية للدرجات ترقيته معه التعاقد بعد يتم .6

 
 

 )15مادة (
 الشروط جانب الى مستوفيا كان متى الجامعة خارج من مشارك أستاذ بدرجة تدريس هيئة عضو مع التعاقد يجوز

 :يلي ما الالئحة هذه من (5 ) بالمادة عليها المنصوص
 .األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنة عشر أربعة مدة ىنهأ قد يكون أن .1
 الشهادات من يعادلها ما أو ليبيا جامعات إحدى من (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة درجة على حاصال يكون أن .2

 .العالي التعليم وزارة من ابه المعترف
 األجازة على حصوله بعد ذلك و تخصصه مجال في سنوات ثمان عن تقل ال تدريسية خبرة له يكون أن .3

 .(الدكتوراه ) الدقيقة
 .األقل على علمية بحوث سبعة عدد محكمة علمية مجالت في نشر قد يكون أن .4
 .بتخصصه العالقة ذوي تدريس هيئة أعضاء 2 عدد من تزكية رسائل بتقديم يقوم أن .5
 .الالئحة هذه في عليها المنصوص الشروط و للمدد وفقا األعلى العلمية للدرجات ترقيته معه التعاقد بعد يتم .6

 
 

 )16مادة (
 

 الشروط جانب إلى مستوفيا كان متى الجامعة خارج من أستاذ بدرجة تدريس هيئة عضو مع التعاقد يجوز
 :يلي ما الالئحة هذه من (5 ) بالمادة عليها المنصوص

 .األولى الجامعية الدرجة على حصوله بعد األقل على سنة عشر ثمانية مدة ىنهأ قد يكون أن .1
 الشهادات من يعادلها ما أو ليبيا جامعات إحدى من (الدكتوراه) الدقيقة اإلجازة درجة على حاصال يكون أن .2

 .العالي التعليم وزارة من ابه المعترف
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 األجازة على حصوله بعد وذلك تخصصه مجال في سنة عشر اثني عن تقل ال تدريسية خبرة له يكون أن .3
 .(الدكتوراه ) الدقيقة

 .األقل على علمية بحوث عشرة عدد محكمة علمية مجالت في نشر قد يكون أن .4
 .بتخصصه العالقة ذوي تدريس هيئة أعضاء 2 عدد من تزكية رسائل بتقديم يقوم أن .5

 
 )17مادة (

 
 :التالي النحو على التدريس هيئة أعضاء لشؤون لجنة الجامعة مجلس من بقرار تشكل
 .رئيسا                       العلمية للشؤون الجامعة وكيل .1
 يختـاره مسـاعد أسـتاذ درجـة عـن درجتـه تقـل ال الكفـاءة و الخبـرة ذوي مـن كليـة كـل عـن تـدريس هيئـة عضـو .2

 .عضوا                                       لكلية مجلسا
 .عضوا                        القانونية الشؤون مكتب مدير .3
 .مقررا عضوا     .ةبالجامع التدريس هيئة أعضاء شؤون إدارة مدير .4
 اللجنـة وترفـع هـذا .بغيابـه وتؤجـل المخـتص اللجنـة عضـو وجـود فـي اللجنـة أعمـال بجـدول المبينـة المواضـيع تنـاقش

 .الجامعة مجلس قبل من اعتمادها و لعرضها محاضرها
 
 

 )18مادة (
 :يلي بما التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة تختص
 الوظيفية أمورهم كافة و التدريس هيئة بأعضاء المتعلقة والتعاون الترقية و التعاقد شروط استيفاء من التحقق .1

 .األخرى
 أو للتعاقـد المرشـح التـدريس هيئة لعضو العلمي اإلنتاج لتقييم الحاجة حسب متخصصة علمية لجان تشكيل .2

 يكـون أن علـى المرشـح، درجـة عـن العلميـة مدرجـا تقـل ال أعضـاء ثالثـة مـن لجنة كل تتكون حيث الترقية،
 .باألغلبية اهاتتوصي وتؤخذ الجامعة خارج من األقل على أحدهم

 مجلـس إلـى ابهـ التوصـية رفـع و نتائجهـا السـتخالص بالترقيـة الخاصـة التقيـيم لجـان تقـارير علـى اإلطـالع .3
 .الجامعة

 قبـل مـن الصـادرة و والمتعـاونين المتفـرغين التـدريس هيئـة بأعضـاء الخاصـة الدوريـة العلميـة التقـارير دراسـة .4
 الطـالب مشـاركة علـى بنـاء العـام المسـجل مكتب قبل من الصادرة تلك و بالكليات المختصة العلمية األقسام

 .التدريس هيئة عضو أداء مستوى تقييم في
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 التـدريس، هيئـة عضـو أداء بمسـتوى. المتعلقـة الدوريـة التقـارير نتـائج اسـتخالص علـى بناء ا،تهتوصيا إحالة .5
 التعاقد تجديد أو اءنهإ بشأن الجامعة مجلس إلى

 .رئيسها أو الجامعة مجلس من ااختصاصا نطاق في أخرى أعمال من به تكلف ما .6
 .ذلك لتحقيق التدابير كافة أخذ ولها التامة للسرية اللجنة عمل يخضع .7

 
 

 )19المادة (
 من دعوة على بناء الجامعية السنة خالل األقل على شهر كل واحدة مرة التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة تجتمع
 اللجنة توصيات تصدر و الرئيس، فيهم بما األعضاء ثلثي بحضور إال اصحيحةاجتماعا تكون ال و ، رئيسها
 من اللجنة اجتماعات محاضر مسودة توقع .الرئيس منه الذي الجانب يرجح التساوي عند و ، الحاضرين عدد بأغلبية

 .لالعتماد الجامعة مجلس على ومحاضرها اللجنة توصيات تعرض أن على والحاضرين، والمقرر الرئيس قبل
 

 )20المادة (
 

 و التدريس هيئة أعضاء شؤون لجنة توصية على بناء الجامعة، رئيس قبل من والترقية تجديده و التعاقد قرار يصدر
 .وموافقته الجامعة مجلس اعتماد

 
 )21المادة (

 
 مؤقتا للتعاون التدريس هيئة لعضو السماح الجامعة رئيس اعتماد و المختصة الكلية و العلمي القسم بموافقة يجوز

 :التالية الشروط وفق ذلك و أخرى جهة أي مع
 .بالخصوص الجامعة مع المبرم العمل عقد في عليها المنصوص االختبار فترة بنجاح ىنهأ قد يكون أن .1
 .بذلك بالجامعة العمل ظروف تسمح أن .2
 .الوقت نفس في واحدة جهة من أكثر مع يتعاون أال .3
 .التدريس هيئة لعضو المستحقة المالية االلتزامات معها المتعاون الجهة تتحمل أن .4
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 )22المادة (
 

 مـن بقـرار مدتـه انقضـاء قبـل ذلـك و ( 21 ) المـادة فـي إليـه المشـار التـدريس هيئـة لعضو الممنوح التعاون إذن هىين
 :التالية الحاالت إحدى في وذلك لها، التابع الجامعة رئيس
 .الجامعة عمل ظروف ذلك اقتضت إذا .1
 .معها المتعاون الجهة ذلك في رغبت إذا .2
 .معها المتعاون الجهة موافقة و التدريس هيئة عضو من كتابي طلب على بناء .3

 صـدور بعـد مباشـرة التزاماتـه لكافـة منفـذا بالجامعـة عملـه سابق يمارس أن المتعاون التدريس هيئة عضو على و هذا
 .معها المتعاون الجهة مع ارتباطه اءنهإ و التعاون اءنهإ قرار

 
 )23المادة (

 
 العـاملين تـدريس هيئـة أعضـاء مـع التعاقـد الالئحـة هـذه مـن (5 ) المـادة بـنص اإلخـالل ودون الحاجـة عنـد يجـوز

 للقيام أو للتدريس محدودة لمدة التعاون سبيل على ذلك و انهيشغرو  التي العلمية الدرجات نفس على أخرى بجامعات
 إمكانيـات اسـتخدام ذلـك فـي ولهـم مناقشـتها، و الجامعيـة واألطروحـات الرسـائل علـى اإلشـراف و العلميـة بـالبحوث
 هذا .االتدريس هيئة لعضو الجامعة تقدمها التي التسهيالت من ذلك غير و والمعامل والمكتبات كالمكاتب الجامعة

 فيكـل و منهمـا، كـل التزامـات يبـين الجامعـة مجلـس قبـل مـن معتمـد خـاص عمـل عقـد الطـرفين بـين العالقـة يـنظم و
 تولي المتعاونين لألساتذة يجوز ال كما التدريس، هيئة عضو يتبعها التي األصلية العمل جهة موافقة يشترط األحوال

 .اتهمكونا إحدى او للجامعة إدارية مهمات او مسؤوليات أي
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